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 التعلمي يف الصحافة

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

 
 

 2017يناير  24الثالاثء 
 

 المساء

 بلمختار يعرض حصيةل اخملطط /  حصح أ رقامه وأ ثىن عىل عدد من مشاريعه
 الاس تعجايل يف هناية واليته.

 9 أ برمت عىل عهد اخملطط الاس تعجايل الإصالح التعلمي()عدد الصفقات اليت  أ الف. 
 .وايح : جرس يف يف حاجة ماسة لبنيات اإضافية لالس تجابة للطلب املزتايد 
 اس تقبال فوج أ ساتذة العقود. هجة الرشق : 
  : املتعمل واحلق يف السؤال املعريفرأ ي. 
 ال قياس مع وجود الفارق عىل الهامش : !!  

 

 األخبار

  هادة "حسن السرية" ملسؤويل الوزارة قبيل مغادرهتا.بلمختار يوقع ش 
 .وزارة الرتبية الوطنية تواصل مشاوراهتا مع النقاابت خبصوص احلركة الانتقالية 
 17  املزيانية الرصفة اخملصصة الإجناز مشاريع الربانمج الاس تعجايل(.مليار درمه( 
 فة."الرتبية عىل القمي" موضوع أ ايم دراس ية مجلعية مدريس الفلس 
  "زبري : "معضةل لغات التدريس حيلها العارفون واخلرباء وليس رجال ال عامل: 

  تسعى لتأ صيل براغامتية متطرفة يف قضية اللغات فامي قمي الريع والاتاكلية راخسة يف
 .اجملاالت اجملمتعية ال خرى

 

 آخر ساعة

 يديولوجية  .أ اكدمييون وتربويون يطالبون بتعديل املقررات بطريقة غري اإ
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 النهار المغربية

  : مساعدة ال ساتذة اجلدد عىل الاندماج يف احلياة املدرس ية 
 .مساعدهتم عىل اإجياد احللول الرتبوية ملعاجلة صعوابت العملية التعلميية التعلمية 

 بيان اليوم

 نرش الرتبية احلقوقية داخل املؤسسات التعلميية. فاس : 

 الصباح

 .اتفاقية لرتس يخ قمي املواطنة يف املدرسة 

 العلم

 تسلمي مفاتيح حافالت للنقل املدريس وس يارات اإسعاف. اتوانت : 
 

 الحركة

 خنيفرة.-ال ساتذة املتعاقدون يرشعون يف العمل جبهة بين مالل 
 .املديرية االإقلميية للتعلمي مبكناس حتتفي ابملدارس االإيكولوجية 
   توية واملالبس ابلعامل القروي.مبادرة توزيع ال غطية الش 

 

Aujourd’hui le Maroc 

Ils boycottent aussi les cours et demandent l’intégration des 
candidats qui ont échoué aux concours.  

  les enseignants stagiaires redescendent dans la rue dimanche 
prochain. 

L’Economiste 

 Ecoles communautaires : la formule qui peut sauver le rural : 
 Elles viennent en remplacement des écoles satellites dont les limites 

ont été prouvées ; 
 Classes de même niveau, internat, transport scolaire… la formule ; 
 Sur 300, seules 120 opérationnelles… la vision 2030 rectifie le tir. 


