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 التعلمي يف الصحافة

 من خالل أ برز عناويهنا الورقية جوةل يف الصحافة
 املرتبطة بقضااي الرتبية والتكوين

 
 

 2017يناير  25 ال ربعاء
 

اك  
 االتحاد االشتر

 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين يكشف عن معطيات جديدة يف هناية همامه  /
مليار درمه خالل ال ربع  17مج الاس تعجايل مل تتجاوز املزيانية اخملصصة لإجناز الربان

حاةل ملفات الاختاللت عىل القضاء  .س نوات واإ
  / دور الرتبية عىل يف ندوة دولية حول العنف املدريس مبديرية عني الس بع احلي احملمدي

 .املواطنة يف ترس يخ السلوك املدين ابلوسط املدريس
  : ات الإدارية ابملؤسسات التعلميية.جتويد اخلدممديرية التعلمي مبكناس 
 .رابطة التعلمي اخلاص ابملغرب تطالب بوضع نظام جبايئ مالمئ 

 العلم

  حصاد الرتبية والتعلمي : وزير الرتبية الوطنية يرتأ س جلسة معل حول تتبع وأ جرأ ة مرشوع
 "تطوير المنوذج البيداغويج".

  ة فاس.وزير الرتبية يدشن أ ول معرض لكتاب الناش ئة بأ اكدميي 
 بلمختار يتحدث عن نتاجئ وتوصيات املذكرة الاس تعجالية للمجلس  قبل مغادرته للوزارة :

 ال عىل للحساابت ويرسد بعضا من اختاللت الربانمج الاس تعجايل.
  برانمج "اإجناز املغرب" من أ جل تشجيع الش باب عىل الرايدة وال عامل" ابل اكدميية اجلهوية

 أ سفي.-كشللرتبية والتكوين جلهة مرا
 : جناز  س يدي بنور س يارة للنقل  100مرشوع اجامتعي وختصيص  783متويل واإ

 املدريس.
 .برامج التثقيف ابلنظري وتعمل املهارات احلياتية تامتىش ما اتفاقيات حقوق الطفل والإنسان 
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 "جيب أ ن يكون تعمل املهارات احلياتية كامدة  الباحث الرتبوي محمد الصدويق ل "العمل :
 مس تقةل يف الربامج وليس مومسيا وشلكيا.

 رسالة األمة

 .التكوين وجودة املنظومة الرتبوية.. عالقة الالزم ابمللزوم 
  رهان املهننة ومدخل التكوين وفق ادلعامة التاسعة من الرؤية الاسرتاتيجية للرتبية

 والتكوين.
  ينبغي  بوي للتعلمي الابتدايئ وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهينمحمد صابر مفتش تر :

عادة النظر يف نظام التكوين لتحويهل من عامل منتج للقصور اإىل منتج لل داء اجليد.  اإ
 .س ياسة تكوين أ طر التدريس ابملغرب : من التكوين اإىل التأ هيل 
 قلميية للتعلمي بربش يد توحض بشأ ن مقال نرش حتت عنوان :  10518 يف عدد املديرية الإ

 ".مفتشو التعلمي بربش يد يش تكون من مديرة مؤسسة تعلميية"
 

 الصحراء المغربية

 أ نشطة تربوية يف اإطار مرشوعي التحمك يف اللغتني العربية والفرنس ية فاس :. 
  التوقيع عىل اتفاقية رشاكة لتوفري ادلمع الرتبوي عن بعد لفائدة ال طفال املمتدرسني :تطوان. 
 مديرو املؤسسات  يلوحون بتنظمي وقفات احتجاجية حملية وهجوية ومسرية وطنية /

حداث اإطار خاص ابلإدارة الرتبوية.  التعلميية يطالبون ابإ

 األحداث المغربية

 "البيضاء.. تأ جيل قضية مدارس "الفاحت. 
 


