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 نواد نكلميم ومع مسؤولي وأطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  اتنسيقي ءلقاسعيد أمزازي يعقد  : السيد كلميم واد نون

 

سيد سعيد أمزازي، وزير التربية لل، لقاء تنسيقيا جهويا 0602مارس  60السبت زوال يوم بعد ، والية جهة كلميم وادنون احتضن مقر 

تربية وأطر األكاديمية الجهوية للمع مسؤولي الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، 

جاز مختلف األوراش المفتوحة على المستويين الجهوي واإلقليمي، والوقوف على أجل التتبع الميداني لسير إن بالجهة وذلك منوالتكوين 

 .0602مشاريع برسم السنة المالية المدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة 

أبرز فيها أهمية اللقاء الذي يعد تمرينا أساسيا يقتض ي بالضرورة استحضار الصراحة للسيد الوزير  واستهل اللقاء بكلمة تأطيرية 

والمكاشفة للتقدم من خالل الوقوف على مكامن القوة والضعف ومواجهة الصعوبات املحتملة بكل شجاعة من أجل تنزيل االستراتيجية 

اقع.  التي تبنتها الوزارة على أرض الو

وأكد السيد الوزير أن الظروف مواتية إلنجاح هذا الورش بفضل مقومات كثيرة منها إرادة ودعامة صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس نصره الله، إضافة إلى انتظارات المواطنين في االرتقاء بالمدرسة المغربية، مشددا على التعبئة واالنخراط بشكل فردي وجماعي 

المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادا على مقاربة استباقية قوامها  72.25اريع القانون اإلطار لتسريع وتيرة تنزيل مش

 خلق جو من االلتقائية مع مختلف الشركاء والمتدخلين.

ار ن خاللها مع استحضيجب أن يتجسد م وأوضح السيد الوزير بأن المؤسسة التعليمية هي املحور األساس ي لإلصالح، وأن هذا األخير 

أن األستاذ هو ركيزة المنظومة ومن هذا المنطلق أيضا الدور الريادي الذي يمكن ألطر اإلدارة التربوية االضطالع به في هذا املجال، معتبرا 

 وجب إيالء عناية خاصة للتكوين األساس والتكوين المستمر للموارد البشرية.

تلف الفاعلين والمتدخلين، من سلطات عمومية ومجلس الجهة ومجالس منتخبة، وكذا ونوه في ختام كلمته، بمستوى انخراط مخ

 الشراكات المثمرة التي تم إبرامها على مستوى هاته الجهة. 

ن ملحة موجزة ع، كلميم وادنون ، مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة موالي عبد العاطي االصفرالسيد  بعد أن قدمو 

لمعتمدة في تنفيذ مشاريع القانون اإلطار، وبرنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته، استعرض أسماء وصفات أعضاء الفريق المنهجية ا

 الجهوي من منسقي املجاالت ورؤساء المشاريع الجهويين.

ة المناظرة وريا وعبر تقنيمع رئيسة ورؤساء المشاريع وبقية المشاركين حض مناسبة تداول فيها السيد الوزير  التنسيقي اللقاء وشكل

، بشأن كل مشروع على حدة، ومناقشة تحديات ورهانات  247المرئية على المستويين المركزي واإلقليمي، والبالغ عددهم 
ً
مشاركة ومشاركا

أقسام سيما ال من خالل نهج سياسات استباقية جديدة في تحقيق االنصاف وتكافؤ الفرص،  مشاريع القانون اإلطار إصالح المنظومة وتنزيل 

فضال عن برامج أخرى مرتبطة بالتعليم الخصوص ي، وتنويع  ،وتطوير المدرسة الدامجة ومالءمتها ،التعليم األولي، ومراكز الفرصة الثانية

حياة ال وتنشيطتعلم اللغات، وكذا االرتقاء بجودة التربية والتكوين، عبر تطوير النموذج البيداغوجي، وإعطاء أهمية ل العرض التربوي،

 مشيدا ببعض المبادرات كمأسسة التكوينات بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.، المدرسية

لميم كمدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  يدالسيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، والس لإلشارة حضر هذا اللقاء 

ابعه عبر كما تورئيسات ورؤساء المشاريع الجهويين،  ،املجاالت يالمديرون اإلقليميون، ومنسقات ومنسق وادنون، والسيدة المديرة والسادة

تقنية المناظرة الرقمية، السيدان المفتشان العامان للوزارة، والسيدات والسادة المديرات والمديرون المركزيون، ومنسقات ومنسقو 

 .طنيون واإلقليميون املجاالت، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع الو 
 


