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    ""تدريس اللغة األلمانية بالنظام التربوي المغربيتدريس اللغة األلمانية بالنظام التربوي المغربي""حول حول   مستديرةمستديرةمائدة مائدة 

  الوزارة تعمل على تحسين التعلمات وإدماج مناهج بيداغوجية عصرية في تعليم اللغاتالوزارة تعمل على تحسين التعلمات وإدماج مناهج بيداغوجية عصرية في تعليم اللغات: : السيد خالد برجاويالسيد خالد برجاوي
  

الوزير المنتدب لدى  ،خالد برجاويالسيد  افتتح

بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، 

فولكمار السيد  هورية الفدرالية األلمانيةسفير الجم

يناير  62يوم الثالثاء ، Volkmar WENZEL ،فينسل

، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية 6102

حول تدريس اللغة  مائدة مستديرةأشغال بالرباط، 

 .األلمانية بالنظام التربوي المغربي

 التي ، المائدة المستديرةوتأتي هذه  

بتعاون مع معهد  نظمتها الوزارة

األلماني  ،Goethe، "غوتة"

 ومشاركة خبراء من ألمانيا بالمغرب،

في إطار التعاون التربوي  ،والمغرب

تنفيذا لبرنامج واأللماني، ـ  المغربي

 .العمل القائم بين الوزارة والمعهد

أكد السيد ه بالمناسبة وفي كلمة ل

المدرسة المغربية الوزير على أن 

شروع المجتمعي توجد في قلب الم

لبالدنا من خالل المهام واألدوار 

 الغدالمنوطة بها في تكوين مواطني 

وتحقيق التنمية المستدامة وضمان 

 .الحق في التعلم للجميع

 الوزارة، وتنفيذا أن ذكركما 

لصاحب الجاللة للتعليمات السامية 

المدرسة ومستقبلها ووعيا  حول ،الملك دمحم السادس

على ت عمل، واإلكراهات الموجودة الصعوباتب منها

ية إلصالح مجموعة من التدابير ذات األولوبلورة 

ـ  6102 للفترة ما بين والتكوينمنظومة التربية 

مع الرؤية االستراتيجية للمجلس  بتناغم تام ،6102

ـ  6101األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

ر في التي تتمحو ،أن هذه التدابيرمشيرا إلى ، 6102

تهدف  ،اإلصالح البيداغوجي جزء كبير منها حول

كافؤ الفرص المساواة وتتكريس إلى باألساس 

النهوض وضمان الجودة للجميع كما تهدف إلى 

 .بالفرد والمجتمع في المدرسة المغربية

ومة التربية في منظ تدريس اللغاتوبخصوص  

 السيد الوزير والتكوين بالمغرب شدد

في اليوم توجد  أن هذه المسألة على

على تقع وقلب النقاشات األساسية 

هتمامات كل القوى الحية في رأس ا

وزارة تبذل قصارى أن الالبلد، كما 

وتطوير دها لتحسين التعلمات وجه

بإدماج مناهج بيداغوجية  مناهجها

عصرية تعتمد على أدوات تكنولوجية 

، في تعليم اللغات تربوية وتفاعلية

تدريس أن  مبرزا، في ذات الصدد،

بالنظام له مكانته اللغة األلمانية 

يقع على عاتق والتربوي المغربي 

في  024أستاذة وأستاذا منهم  642

في  26مستوى الثانوي التأهيلي و

مستوى الثانوي اإلعدادي، في حين 

يصل عدد التالميذ الذين يتعلمون اللغة 

 ا،ألف تلميذ 62 نحوبالمغرب األلمانية 
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ألفا  00الثانوي التأهيلي وألفا منهم في  06

 .في الثانوي اإلعدادي

في نفس السياق أشار السيد برجاوي، و

بفضل التعاون المغربي األلماني، وخاصة أنه 

أستاذا  42، استفاد حوالي Paschمبادرة 

 لتكوين المستمر بألمانيالمن دورات ومفتشا 

 مكنتهمحيث ، 6102و 6101ما بين سنة 

مهارات بيداغوجية  من اكتساب هذه التجربة 

كما  ،تدريس اللغة األلمانية كلغة أجنبيةفي 

استفاد بعض التالميذ الذين يدرسون هذه 

اللغة من إقامات لغوية بألمانيا توجت 

لهذه وتعلمهم بتقويمات لمستوى اكتسابهم 

 .اللغة

سفير  ،فولكمار فينسلمن جانبه ثمن 

عالقات ، الجمهورية الفدرالية األلمانية

والتعاون القائمة بين البلدين في  الصداقة

 المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

معربا عن رغبة بالده في تطوير هذه العالقات 

 .وبناء نموذج لشراكة متميزة مع المغرب

في الموضوع المطروح للتدارس كما أكد، 

على والنقاش ضمن أشغال الندوة العلمية، 

عم الالزم لالرتقاء استمرار بالده في تقديم الد

بتدريس اللغة األلمانية في النظام التربوي 

بذل مزيد من الجهد اتجاهها إلى بالمغرب، و

ريس اللغة لتطوير التعلمات المتعلقة بتد

عبر عن تقاسمه األلمانية كلغة أجنبية، كما 

في ما التي تبلورها الوزارة لنفس الرؤى 

تربوية بين خلق ممرات يخص ضرورة 

ألمانيا يكون من شأنها تسهيل اندماج المغرب و
لمتابعة أمامهم فاق اآلالشباب في سوق الشغل وفتح 

الدراسات الجامعية، مبرزا أن الجامعات األلمانية 

على الشباب مجموعة من التخصصات تقترح 

التكويني  تعتبر واعدة على المستويين

 .والمهني

تقديم مجموعة  المائدة المستديرةوعرفت 

العروض استهلت بعرض للسيد فؤاد  من

، مدير المناهج، أستعرض فيه يشفيق

مجموعة من المالحظات التي تؤثر على 

تدريس اللغة األلمانية في النظام وضعية 

 :، أجملها فيالتربوي المغربي

 في هذا اإلطارموجودة المفارقة أوال، ال

إقبال الشباب  التباين ما بين في التي تتمثلو

في معهد غوته سواء ة األلمانية على تعلم اللغ

أو في المؤسسات الخاصة بتعليم اللغات من 

 تدريسالذي يشهده تراجع  ال وما بين ،جهة

بالمؤسسات التعليمية من جهة  هذه اللغة

 .أخرى

تتعلق بعدد أساتذة  التيالمالحظة ثانيا، 

أستاذا  621فمن بين حوالي  ،اللغة األلمانية

يمارسون  ممنفقط منهم  062لهذه اللغة 

فعال تدريس اللغة األلمانية في حين يتوزع 

 .على مهام أخرى لباقيا

 إشكالية التأطير حيث أن الوزارةثالثا، 

ا ال تتوفر إال على مفتشة واحدة للغة حالي

 التفتيش مهاملمانية تقوم لوحدها بكل األ

التأطير في كل األكاديميات الجهوية للتربية و

 إضافية والتكوين فضال عن مهام أخرى

إعداد وخاصة متحانات إعداد االتتعلق ب

 .الباكلورياوتصحيح امتحانات 
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سألة الكتاب المدرسي م ،رابعا، وأخيرا

ال تتوفر الوزارة على كتاب مدرسي  حيث

خاص بتدريس اللغة األلمانية على  مغربي

غرار الكتب المدرسية الخاصة باللغة 

 .اإلنجليزية على سبيل المثال

السيد موالي يوسف في حين تناول 

، مدير المركز الوطني للتجديد األزهري

يابة ألقته بالن في عرض التربوي والتجريب،

مصلحة عنه السيدة ليلى بلعربي، رئيسة 

تكوين األطر، الجوانب ل بالوحدة المركزية

تكوين أساتذة اللغة األلمانية المتعلقة ب

بالمغرب تطرقت من خالله إلى بعض المالمح 

ومة تكوين األساتذة بالمغرب ظاألساسية لمن

اإلصالحات التي شهدتها هذه كذا وبشكل عام 

إلى المسارات التكوينية المنظومة باإلضافة 

التي يمر منها األساتذة، ومنهم أساتذة اللغة 

األلمانية، في اتجاه الحصول على شهادة 

التأهيل المهني التي تخولهم التدريس في 

االبتدائي والثانوي  المستويات الثالث،

 .اإلعدادي والثانوي التأهيلي

كما تطرقت إلى المهام التكوينية المسندة 

استحدث من هندسة تكوينية ما في إطار 

لمراكز الجهوية لمهن التربية اإلصالح جديدة 

 .والتكوين

 ،دالهاوسفريدريتش الدكتور أما 

Friedrich Dahlhaus، مدير معهد غوته 

فقد استغل مداخلته لتقديم أرقام  ،بالرباط

ومعطيات حول واقع تدريس اللغة األلمانية في 

التي عمومية ال ارسمدمبرزا أن عدد ال ،المغرب

 612هو  تدرس بها اللغة األلمانية كلغة أجنبية ثانية

كشعبة  توجد مؤسسة تعليمية، كما أن اللغة األلمانية

 موزعة بينأربع جامعات في التعليم العالي ب

، الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة

مدرسة تنتمي إلى شبكة  00باإلضافة إلى 

يم مركز لتعل 011، وحوالي Paschمدارس 

 .اللغة األلمانية الكبار

وبخصوص نموذج شبكة مدارس 

Pasch قدمت المديرة المساعدة لمعهد ،

غوت ورقة تفصيلية حول هذه التجربة 

بعض الدول  وانتشارها في المغرب كما في

استعرضت نماذج العربية ودول العالم حيث 

للمدارس  ارائد انموذجألنشطتها باعتبارها 

في تعليم  تقوم بهاار التي دواألالشريكة و

   .اللغة األلمانية كلغة أجنبية لغير الناطقين بها

المائدة  حضر أشغال هذهلإلشارة فقد 

المركز دمحم الساسي، مدير،  المستديرة

 ،الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

السيدة إلهام العزيز مديرة مشروع جيني و

والسيد دمحم أضرضور مدير األكاديمية 

لرباط سال زمور زعير، والسيدة الجهوية ل

فاطمة وهمي، المديرة المكلفة بمجال 

 التواصل، وأطر من اإلدارة المركزية

 
 

 

 

 


