بالغ حصفي
تهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي  -قطاع الرتبية الوطنية ،اىل عمل الرأي العام
الوطين وخمتلف الفاعلني الرتبويني والرشاكء ،أهنا قررت ،ابتداء من هذه الس نة ،العداد املبكر لدلخول املدريس ،وذكل عرب
اختاذها مجموعة من الرتتيبات والتدابري املناس بة ،خالل الفرتة املمتدة ما بني ش تنرب ودجنرب  ،2017لجراء ادلخول املدريس
 2018-2019يف أحسن الظروف.
ويأيت اعامتد هذه املقاربة اجلديدة يف تدبري ادلخول الرتبوي املقبل ،بعدما اكنت الوزارة قد دأبت خالل الفرتة ما بني
مارس ويونيو من لك س نة ،وبتنس يق مع الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،عىل اجناز مجموعة من العمليات التدبريية املتعلقة
ابملوارد البرشية اس تعدادا لدلخول املدريس املوايل.
كام تس هتدف هذه املقاربة تطوير المنوذج التّدبريي يف جمايل تدبري املوارد البرشية واعداد اخلرائط الرتبوية ،خالل الفرتة ما
بني ش تنرب ونونرب .2017
وهتم مجموعة من العمليات أبرزها  :تنظمي مباراة ولوج مسكل الدارة الرتبوية ابملراكز اجلهوية للرتبية والتكوين واجراء
احلركة الانتقالية عرب التبادل الآيل ومعاجلة طلبات التقاعد النس يب لس باب حصية ،وكذا طلبات الاستيداع وطلبات التقاعد
النس يب ابلنس بة للمتوفرين عىل ثالثني ( )30س نة من اخلدمة وحرص أعداد املس تفيدين من الرخص املتوسطة والطويةل المد،
فضال عن ضبط أعداد املس تفيدين من العفاء من همام التدريس بسبب العاقة.
وقد مشلت هذه العمليات كذكل معلية الحصاء الس نوي اليت انهتت يف  30نونرب  .2017وجيري حاليا العداد للخريطة
الرتبوية لدلخول الرتبوي املقبل ،مبختلف مراحلها ،اذ س تنهتيي مرحلهتا الوىل املتعلقة ابخلريطة النظرية يف  13دجنرب .2017
هذا ،وقد أطلقت الوزارة احلركة الانتقالية اخلاصة بأطر هيأة التدريس خالل الفرتة املمتدة ما بني  5و 18دجنرب ،2017
بعد ضبط وحتيني املتوفر من املدرسني حسب املؤسسات التعلميية مع الخذ بعني الاعتبار مجيع املغادرات واعداد قاعدة
املعطيات اخلاصة ابحلركة الانتقالية واملصادقة عىل طلبات املشاركة من طرف املديرايت القلميية والاكدمييات اجلهوية للرتبية
والتكوين وحتديد احلصيص من املوارد البرشية الضافية ،اىل جانب معاجلة طلبات الانتقال لس باب حصية خالل الفرتة ما بني
 4و  13دجنرب  ،2017من خالل عرض املعنيني ابلمر عىل أنظار اللجنة الطبية اخملتصة بتنس يق مع قسم مراقبة حصة املوظفني
التابع لوزارة الصحة.
وتتجه الوزارة ،بناء عىل احلاجيات الفعلية من املوارد البرشية اليت سيمت حتديدها ،اىل تنظمي مبارايت توظيف الساتذة
مبوجب عقود يويم  9و 10يناير  ،2018حتت ارشاف الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وبتنس يق مع املديرايت القلميية.
واس تعدادا لهذا الاس تحقاق ،مت اطالق معلية التسجيل القبيل الالكرتوين ابتداء من  7دجنرب اجلاري ،وينتظر نرش
العالن عن املبارايت وانطالق معلية املصادقة عىل التسجيل الالكرتوين وايداع ملفات الرتش يح ابملديرايت القلميية ابتداء من
 22دجنرب  ،2017كام س تقوم الوزارة بتنظمي تكوين للناحجني يف هذه املبارايت ابتداء من شهر فرباير  ،2018ويس متر عىل طول
الس نتني الولتني لتحمل مسؤولية القسم ،يف صيغ متاكمةل متزج بني التكوين النظري واملامرسة امليدانية بغية تأهيل املعنيني
ملامرسة انجعة ملهنة التدريس.
واذ تعلن الوزارة عن اعامتدها هذه املقاربة اجلديدة يف تدبري واجناز العمليات املرتبطة ابلتحضري املبكر لدلخول الرتبوي
تعول عىل الاخنراط الجيايب لاكفة أطرها ومعوم الفاعلني الرتبويني والرشاكء يف هذه ادلينامية التدبريية
 ،2018-2019فاهنا ّ
اجلديدة ،وتدعومه اىل الاخنراط والسهام بفعالية يف اجناح هذا الورش.
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