
 

 

 

 

 

 بالغ صحفي

 ةواإلداري ةالتربوي طر ال  كوين لفائدةالت طخطم زيللتن ةالرسمي ةطالقنال إعطاء 

  "التعليم الثانوي"بمؤسسات التعليم الثانوي المستفيدة من مشروع 

 ي، وزير التربية الوطنية والتكوين المنهترأس السيد سعيد أمزازي    -فاس -3232فبراير  32الثالثاء 
لسيدة ا، المغرب-وكالة حساب تحدي األلفيةل ةالعام ةالمدير  بمعية، والتعليم العالي والبحث العلمي

فل ح اليوم، اينور،غالسيد ريشارد  ،بالمغرب لهيئة تحدي األلفيةلعسري، والمدير المقيم امليكة 
تابعين  ،تربوي وإداري إطار  00222 كوين لفائدةالت طخطم زيللتن ةالرسمي ةطالقنال إعطاء 

-الحسيمة ومراكش-تطوان-مكناس وطنجة-فاسجهات :  والتكوينلألكاديميات الجهوية للتربية 
 ، في أفق تعميمه على  باقي الطر التربوية واإلدارية"من مشروع "التعليم الثانوي  ةالمستفيد آسفي،
تنزيال للمشاريع االستراتيجية ، وذلك  عبر التراب الوطنيالكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع 
ة وخاص،  علميبمنظومة التربية والتكوين والبحث ال المتعلق 17-51أحكام القانون اإلطار لتفعيل 

 الخاص بتجديد مهن التربية والتكوين والرتقاء بتدبير المسارات المهنية0  9المشروع رقم 
 " ياحضور " الذي ستستفيد منه األطر المعنية إما، التكوينالطخاص ب طخط هذا امل وتأتي بلورة

 لمستمرفي مجال التكوين ا التربية الوطنية لقطاعتوجهات االستراتيجية المع  في انسجام ،"عن بعد"أو  
واألكاديميات الوحدة المركزية لتكوين األطر،  / المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريبشراكة مع وب

 المعنية.   الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
ي ف المندرج" التعليم الثانوي مشروع "ل كمكون رئيس ي ثانوية التحدي"، يندرج في إطار تنزيل نموذج"و 

حكومة مليون دوالر من تمويل  054يناهز لي ماغالف  له الذي رصد الميثاق الثاني""إطار برنامج التعاون 
والذي عهد بتنفيذه إلى وكالة حساب تحدي ، الواليات المتحدة األمريكية، ممثلة بهيئة تحدي األلفية

 .المغرب-األلفية
انوية لثا على مستوى المؤسسات التعليمية التربوية واإلدارية األطرإلى تعزيز قدرات ومهارات  ويهدف

ن التربية والمراكز الجهوية لمه ،والتكوينواألكاديميات الجهوية للتربية ، اإلقليميةمديريات الو    التأهيلية
 منلفاعلين التربويين واإلداريين اومن شأنه أن يمكن   .على المستوى المركزي  ا، وكذالمعنية والتكوين

 ،(e-takwine) ، عبر منصة التعلم عن بعد الطخاصة بقطاع التربية الوطنيةعن بعدو الذاتي تكوينهم تيسير 
 .مستوياتمختلف العلى تنظيمه    وضمان هتصميم تطبيق معلوماتي لتدبير  تمحيث 

على المستوى الجهوي م تم اختيارهمكونا  084 سيشرف على تأطير دوراتههذا املطخط ، الذي  ويتمحور 
 62 حول  ،التربية الوطنية قطاع من طرف الترشيحات فتح باب اإلعالن عندقيقة بعد  معاييروفق 

 والتدبير ، ديداكتيكوال بيداغوجياال وهيأساسية،  مجاالت ثالثةلى ع موزعة ،للتكوين مجزوءة
 العرضانية0 جزوءاتاملومجال   والقيادة 

دعم بالمستفيدة من تنزيل هذا النموذج تحظى  الثانوية المؤسسات التعليميةأن إلى وتجدر اإلشارة  
يتمحور  ربوي ت منهاجعلى اعتماد  هاتشجيعكذا و  ،ز استقالليتها اإلدارية والماليةتعزييتجسد في مندمج 

تحتية البنية الإعادة تأهيل  من خالل ، وذلكتحسين املحي  المادي للتعلماتفضال عن حول التلميذ، 
ار الضرورية لالبتك المعلوماتية والديداكتيكية وتجهيزها بالمعدات لهذه المؤسسات التعليمية

 البيداغوجي.


