بالغ اخباري
الثالاثء  21ش تنب 2021
أصدرت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،قطاع الرتبية الوطنية ،املقرر
الوزاري احملني اخلاص بتنظمي الس نة ادلراس ية  ،2021-2022ابلنس بة للتعلمي الويل والسكل الابتدايئ والثانوي
العدادي والثانوي التأهييل وأقسام حتضري شهادة التقين العايل.
وجاء اصدار هذا املقرر التنظميي احملني تبعا لقرار الوزارة القايض ابرجاء الانطالق الفعيل لدلراسة برمس املومس
ادلرايس  2021-2022ال يوم امجلعة فاحت أكتوبر  ،2021وذكل من أجل ضامن الاس تفادة الاكمةل مجليع املتعلامت
واملتعلمني جبميع املس توايت ادلراس ية من احلصص ادلراس ية املقررة ،مبا فهيا حصص أنشطة احلياة املدرس ية ،وزمن
التعلامت والتكوين البيداغويج ،يف ظروف تضمن سالمة اجملمتع املدريس ،وكذا وفق رشوط ومعايري تس تجيب
لجراءات الوقاية الصحية املقررة من طرف السلطات الصحية.
وستنطلق ادلراسة بصفة فعلية يوم امجلعة فاحت أكتوبر  ،2021ابلنس بة للتعلمي الويل والسالك التعلميية الثالثة
(ابتدايئ واثنوي اعدادي واثنوي تأهييل) وبأقسام حتضري شهادة التقين العايل ،ويوم الثنني  04أكتوبر  2021ابلنس بة
لقسام الرتبية غري النظامية.
وقد تقرر ختصيص احلصص ادلراس ية الول خالل الفرتة املمتدة ما بني فاحت و 9أكتوبر 2021لتشخيص
املكتس بات ادلراس ية وتقدمي حصص أنشطة املراجعة والتثبيت ،ابس تحضار حصيةل تعلامت التلميذات والتالميذ برمس
الس نة ادلراس ية  2020-2021عىل أن يمت الرشوع يف تفعيل البانمج ادلرايس الس نوي ابتداء من  11أكتوبر ،2021
مع الاس مترار يف تقومي املكتس بات ومعاجلة التعرثات من خالل برجمة حصص ادلمع الرتبوي لفائدة التلميذات والتالميذ.
وحرصا عىل تأمني الزمن املدريس وضامن اس تكامل املقررات ادلراس ية ابلنس بة مجليع السالك التعلميية ،فقد مت
اختاذ عدة اجراءات وتدابري تربوية لتنظمي املومس ادلرايس  2021-2022وهتم ابلساس:
• تعديل العطل املدرس ية ومواعدها؛
• متديد املومس ادلرايس  2021-2022ال غاية شهر يوليوز 2022؛
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• تكييف مواعد فروض املراقبة املس مترة الصفية واملوحدة والامتحاانت املوحدة ،ابلنس بة للسكل الابتدايئ
والثانوي العدادي والثانوي التأهييل ،مع التنظمي اجلديد للمومس ادلرايس احلايل ،حيث س يجرى الامتحان
القلميي املوحد للس نة السادسة ابتدايئ ،يوم  7يوليوز  2022والامتحان اجلهوي املوحد للس نة الثالثة اثنوي
اعدادي يويم  6و 7يوليوز  ،2022فامي سيمت تنظمي اختبارات ادلورة العادية لالمتحان الوطين املوحد
للباكلوراي  2022 -ابلنس بة للقطب العلمي والتقين واملهين من  20ال  22يونيو  ،2022وابلنس بة لقطب
الداب والتعلمي الصيل من  23ال  24يونيو  ،2022وكذا ادلورة الاس تدراكية أايم  15و 16و 18و 19يوليوز
.2022
وأخذا بعني الاعتبار املس تجدات اليت جاءت هبا املذكراتن الوزاريتان حتت رمق  080x21ورمق  081x21يف شأن
تأطري اجراء املراقبة املس مترة ،فقد مت وضع برجمة مفصةل ملواعد فروض املراقبة املس مترة الصفية واملوحدة ابلنس بة
مجليع املس توايت.
وميكن الاطالع عىل مقتضيات هذا املقرر ادلرايس احملني لتنظمي املومس ادلرايس  ،2022-2021اذلي ينسخ
املقرر الوزاري لتنظمي الس نة ادلراس ية  ،2022-2021الصادر بتارخي  21يونيو  ،2021حتت رمق  ،076.21من خالل
البوابة اللكرتونية للوزارة .www.men.gov.ma
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