
 

 ورقة حول الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
 مكناس تافياللتبجهة  

  -خالصات أولية  -
 

 ألعلىاالمنظم من قبل المجلس  والبحث العلمي، التربية والتكوينفى إطار الحوار الجهوي لتأهيل منظومة 

أكتوبر  61جهة مكناس تافياللت يوم الخميس لتم عقد اللقاء الجهوي  ،للتربية والتكوين والبحث العلمي

 وقاف والشؤون اإلسالمية بمكناس.بقاعة المحاضرات للمركب الثقافي التابع لوزارة األ 4162

 نيووبرلما ،التربية والتكوينمختلف الفاعلين في منظومة  يمثلون امشاركة ومشارك 421اللقاء  حضر

مع ن ومنظمات المجتيوكذا الشركاء االجتماعي ،س المنتخبة وبعض القطاعات الحكوميةالمجال ووممثل الجهة

 ∙بالجهة ممثلين عن الصحافة إلى باإلضافة ،المدني

التعليم المدرسي  إطارهاي ا، استأثر فمكتوب تدخال 21 إلى ضافةباإل ،78التدخالت المباشرة بلغ عدد  

 .التعليم العاليوالتكوين المهني المتعلقة بقطاعي  تدخالتالب كبر مقارنةاألحيز بال

 :بالخصوص على ما يلي االستشرافيةوقد ركزت االقتراحات 

 ؛اإلصالحمقاربة جديدة لمنهجية ضرورة اعتماد  .6

 دماجه في التعليم االبتدائي؛إلي ووتعميم التعليم األ .4

 ،التوجيه، االمتحانات الكتاب المدرسي، ،)التنظيم البيداغوجي مراجعة البرامج والمناهج .3

 ؛التقويم...(

 ؛تعميم التعليم في بعده الكيفي .2

 ؛تدريس اللغات إشكاليةالحسم في  .5

 ؛ظومةالمن التدبير وتمويلاالستقاللية في و تربط المسؤولية بالمحاسبة جديدة حكامة إرساء .1

 ؛المادية أوضاعهاوتحسين  اإلدارةالتدريس و ةلهيئوالمستمر  األساسبالتكوين  االهتمام .7

 القطاعات باقيالمقاولة و ،عالقة شراكة بين المدرسة ومحيطها )الجماعات المحلية إرساء .8

 ؛(الحكومية

 ؛التعليم المدرسي والجامعي ألسالكالموازية  األنشطة وإدماجالنظر في الزمن المدرسي  إعادة .9

 ؛الجسور والممرات بين مكونات المنظومة مد .61

 ؛المقاوالتن مالتعليمية واعتماد التكوين بالتناوب بتحفيز  األسالكالتكوين المهني في  إدماج .66

 ؛نسيق بين الجامعة والتكوين المهني في ميدان البحث العلمي والتكنولوجيالعمل على الت .64

 ؛تحقيق التكامل واإلنصاف بين التعليم العمومي والخصوصي .63



 

 ؛بالمنظومة تشجيع التعليم الرقمي والمعلوماتي .62

 ؛وثقافيا أخالقيافي النهوض بالمدرسة تربويا و اإلعالمدور ي إعادة النظر ف .65

إعادة النظر في مجالس تدبيرا لمؤسسات التعليمية وفي هيكلة ادوار جمعية آباء وأولياء  .61

 .التالميذ

 ، والسيما:االقتراحات قضايا مرتبطة بخصوصيات الجهة ومتطلباتهاكما تضمنت 

 ؛وتعميمه في المناطق النائية والجبلية النهوض بالتمدرس .6

 ؛استحضار البعد الثقافي والحضاري للمنطقة في المقررات والمناهج .4

قانوني للمدارس الجماعاتية وتوفير الدعم االجتماعي لتشجيع تمدرس الفتاة القروية  إطاروضع  .3

 .وتقوية دروس الدعم لفائدة التالميذ المتعثرين

 


