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 الثالثة والثالثين للكونغرس العالمي النسخة تحتضن مدينة مراكش
 وتطوير المدارسمن أ جل فعالية 

 

 

ترة تحتضن مدينة مراكش، خالل الف  ،لة المل  محمد الساسس نصر  الل تحت الرعاية السامية لصاحب الجال
لى يوم الجمعة  0202يناير  6 الممتدة من ة وتطوير جل فعاليالثالثة والثالثين للكونغرس العالمي من أ   النسخة من ، 02ا 
فريقي.، المدارس  والذي ينظم ل ول مرة، ببلد عربيي وا 
هني والتعليم العالي الوطنية والتكوين الم  ، التي تنظمها وزارة التربيةالكبرى يأ تي تنظيم هذ  التظاهرة العلميةو 

ة المدارس واالرتقاء العالمي من أ جل فعالي الكونغرسمنظمة "وبتنس يق مع  والمركز المغربيي للتربية المدنية والبحث العلمي
ة، وكذا تفعيال للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تبوئ التربية والتعليم ال ولوية الثانية بعد الوحدة الترابي ،بها" 

مالمح المدرسة المغربية المتسمة ابال نصاف والجوسة واالرتقاء  الذي رسم 70.05القانون اال طار تنزيال لمقتضيات 
 أ ن ا صالحها هو مسؤولية مشتركة ورهين بتظافر جهوس الجميع. ابلفرس والمجتمع واعتبر

لى قطاعات  67مشارك)ة( من  0222يشارك في أ شغالها حوالي و  سولة يمثلون فعاليات وطنية وسولية تنتمي ا 
سور ساس ية:   أ   سينكبون على سراسة ثمانية محاور حكومية وغير حكومية مهتمة ابلتربية والتكوين والبحث العلمي،

ة ابلمدارس وتحسين الجوس درسة في تمكين الش باب وتأ هيلهم للمشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصاسيةالم
تحقيق  و أ سوار صانعي القرار والباحثين والممارسين في واالرتقاء ابلممارسة  التعليمية، واس تعمال الخبرة الوظيفية

قياسة وال  والتوجي   المدرسي، (STEMوالهندسة والرايضيات ) واالرتقاء بتدريس العلوم والتكنولوجيا التغيير المدرسي
تقوية " محورال عن ،  فضوالتعليم الدامج لل طفال المهاجرين والالجئين للفئات المهمشةالتربوية وتحسين التعلمات 

 ."الحكامة  ابلمؤسسات التعليمية عبر ا رساء مشروع المؤسسة
في ا طار عروض ومحاضرات وورشات  مداخلة 062 من كما تهدف هذ  النسخة، من خالل تقديم أ كثر

لى تباسل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين مختلف المشاركين في مجال تحسين  عمل وموائد مس تديرة، ا 
لى تدارس سور المدرسة في تمكين الش باب وتأ هيلهم للمشاركة في التنمية  جوسة التربية والتكوين. كما تطمح ا 

لى تباحث س بل تعزيز أ ساليب ومقارابت تجويد أ ساء المؤسسات التعليمية وكذا االجتماعية وا القتصاسية ببلدانهم، وا 
سماج المهاجرين في المنظومات التربوية وكذا في النس يج االجتماعي  تباسل وجهات النظر وتقاسم التجارب المرتبطة اب 

 العام.
لى ذل ،  ضافة ا   ملكة المغربيةمعرض استراتيجية ال رمزية، منهاسالالت  ابلمغرب، تسي تنظيم هذا المؤتمريك ا 

في مجال  تباسل التجارب مع مدارس متنوعة ، وكذاالدوليين ومناقش تها مع كبار الخبراءالتربوية  هات صال  منظوم ال  
لى جانب تقوية صورة المالتربوية ا صال  النظم غرب كوجهة الستثمارات اقتصاس المعرفة وتكريس توج  الم ملكة، ا 

فريقيا من خالل حضورها ليس فقط كشري  اقتصاسي، ولكن كفاعل مؤثر في  لى مس توى تطوير التعليم عنحو ا 
ذ س تعرف هذ  الدورة مشاركة   بلدا افريقيا. 02القارة، ا 



 

 


