لقاء الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز
 خالصات أولية -انعقد اللقاء الجهوي الخاص بجهة مراكش تانسيفت الحوز يوم األربعاء  22أكتوبر  2102بمقر نادي
وزارة العدل ،بحضور  272مشاركا ومشاركة.
بلغ مجموع المتدخالت والمتدخلين في مناقشة عرضيْ المجلس ،التشخيصي واالستشرافي22 ،
متدخال(ة)؛ إضافة إلى المساهمات المكتوبة التي قدمها الحاضرون للجنة المشرفة على تنظيم وتدبير
اللقاء من أعضاء المجلس ،والتي بلغت  82مساهمة ،باسم األفراد أو الجمعيات المدنية.
أما القضايا والموضوعات المثارة في لقاء الحوار الجهوي ،فقد تركزت بوجه عام على تأهيل العنصر
البشري ،والبنيات التحتية للتربية والتكوين ،والتكوين المستمر ،ولغات التدريس .ويمكن تلخيص أهمها،
موزعة حسب التشخيص واالستشراف ،في ما يلي:
بعض أهم قضايا التشخيص:
اتجهت غالبية التشخيصات نحو القضايا الخاصة بالجهة ،باستثناء المالحظات المتعلقة باإلصالح
والتدابير العمومية ،ولغات التدريس:
 .1مشاكل الوسط القروي :البنيات التحتية؛ النقل المدرسي واإليواء؛ موارد التعلم؛ التعليم األولي؛
 .2لغة التدريس ،وخصوصا مسألة تعريب تدريس العلوم؛
 .3التفاوت بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي ،في مجاالت المناهج والبرامج ،والبنيات
التحتية ،والخدمات التربوية؛
 .4تفاقم العنف المدرسي والجامعي؛
 .5غياب التكوين المستمر للفاعلين التربويين؛
 .6الهدر المدرسي كمنتوج اجتماعي ال كمنتوج مدرسي خالص؛
 .7خصاص في األطر التربوية ،وارتجال في تدبير الموارد البشرية على مستوى الجهة ،واستمرار
ظواهر االكتظاظ؛
 .8استمرارية القرارات المتمركزة والتدبير الفوقي لشؤون التعليم والتكوين؛
حول المدرسة إلى حقل للتجارب ،على حساب المتعلمين؛
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فشل اإلصالحات التربوية َّ
عدم إيالء السياسات التربوية الوظيفة الثقافية والقيمية للمدرسة األهمية التي تستحقها؛
.11
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.11
.12
.13
.14
.15

تأهيل مدرسي اللغة األمازيغية؛
محدودية انخراط الجماعات المحلية في الشأن التعليمي؛
محدودية دور جمعيات اآلباء؛
مشكل النهوض بأوضاع الفتاة المتمدرسة وظروف عمل الفاعالت التربويات؛
مشكل تربية ذوي الحاجات الخاصة عامة ،وذوي اإلعاقة خصوصا.

موضوعات االستشراف
 .1تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي على أساس الشراكة واعتباره مرفقا عموميا؛
 .2ربط اإلصالح بالجهوية؛
 .3تبني مقاربات بيداغوجية تشجع على االبتكار ،والتوجه نحو المناهج الجهوية؛
 .4ضرورة العناية بالعنصر البشري تكوينا وتأهيال وتحفيزا؛
 .5اعتبار إصالح المنظومة ورشا مفتوحا وإرساء هياكل ومؤسسات جهوية لهذا الغرض؛
 .6ربط إصالح التعليم بإصالح باقي القطاعات االجتماعية األخرى؛
 .7خلق شراكات أوسع بين المؤسسة التعليمية ومحيطها؛
 .8منح أولوية لتعميم التعليم األولي؛
 .9إعطاء األولوية في اإلصالح للعالم القروي بالجهة؛
 .11إنجاز تقييم حقيقي لسياسة التعريب ،والتعجيل في الحسم في معضلة لغات التدريس؛
 .11تشجيع التعليم المهني ،منذ اإلعدادي؛
 .12تكييف المنظور اإلصالحي وفق مقاربة مجالية؛
 .13إصالح وتأهيل اإلدارة التربوية؛
 .14االهتمام بالتأطير التربوي وتكوين المفتشين في التوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية؛
 .15العمل بمشروع المؤسسة؛
 .16اعتماد التكوين المستمر لفائدة جميع الفاعلين التربويين؛
 .17ضرورة إسهام األسر برسوم التسجيل ،أو فرض ضريبة تضامنية لفائدة التربية والتكوين؛
 .18ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير التعليم؛
 .19توسيع شبكة مراكز التكوين المهني لتشمل المراكز القروية بالجهة؛
 .21صياغة مشروع متكامل للنهوض بالحياة المدرسية؛
 .21إحداث مختبرات فعلية للبحث بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،ومجموعات بحث مختصة
وفق دفاتر تحمالت وتمويل كاف.

2

