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      40  ـ العدد

، 2017ینایر  12و 10 ،9المركز الجھوي للتكوین المستمر التابع لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، أیام 

الدورة التكوینیة الجھویة حول المصاحبة والتكوین عبر الممارسة، والتي أطرھا فریق الخبراء المركزي واستفاد منھا المكونون الجھویون 

ورة التكوینیة المخصصة الستكمال وقد ركز السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، في كلمتھ االفتتاحیة، على أھمیة ھذه الد

مذكرا . اإلنجازات التي قامت بھا األكادیمیة في مجال تكوین المصاحبات والمصاحبین وتوسیع قاعدة المستفیدین منھ بمختلف األسالك التعلیمیة

كما . 2015/2030إلستراتیجیة الوطنیة باألھمیة البالغة التي یكتسیھا ھذا المشروع في عالقتھ بالمشاریع األخرى المرتبطة بالتنزیل األمثل ل

 أشار السید المدیر، إلى أن تفعیل آلیة المصاحبة لفائدة المدرسات والمدرسین سیساھم، بشكل أمثل في تطویر الممارسات الصفیة والرفع من

یساعد على تحقیق النتائج مضیفا أنھ من شأن مثل ھذه المشاریع التربویة، أن 

سات المبرمجة على المدى المتوسط والبعید، والمرتبطة بتأھیل العنصر البشري، من خالل التعبئة ودعم االنخراط واالختیار السلیم داخل المؤس

  . كادیمیة في العدید من المشاریعوختم السید المدیر كلمتھ بالدعوة إلى المزید من العمل المیداني، مذكرا بالنجاحات التي حققتھا األ

أما العرض اإلطار الذي قدمھ السید نور الدین المازوني، رئیس الفریق المركزي، فسلط الضوء على المشاریع المندمجة لتفعیل الرؤیة 

د مھن التربیة والتكوین واالرتقاء تجدی( 8والمشروع ) االرتقاء بجودة التربیة والتكوین

لیتناول، بعد ذلك، أھم المحطات التي ساھمت في بلورة مفھوم المصاحبة 

  .والتكوین عبر الممارسة وخطة التنفیذ، مع التركیز على عدة المصاحبة والتكوین عبر الممارسة

ھذا اللقاء التربوي الھادف، فقد شارك فیھ فریق المكونین الجھویین للسنة الماضیة إلى جانب عدد من المفتشین المكونین 

علما أن مجموع المشاركین في ھذه . الجدد من مختلف المدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، قصد االستفادة من الصیغة المتطورة لعدة التكوین

  . وینیة، سیشكل النواة الصلبة لفرق التكوین اإلقلیمیة ولجمیع األسالك التعلیمیة

ولإلشارة، فإن آلیة المصاحبة، باعتبارھا مقاربة أفقیة تعتمد على التواصل وتبادل الخبرات من أجل تطویر الكفاءات والذكاء الجماعي، 

كما ستحقق أھدافھا األساسیة، . حة والممارسات الجیدة داخل المجتمع المدرسي

ة والمتمثلة في مواكبة الممارسات الصفیة لألساتذة الجدد ومدھم بالمساعدة البیداغوجیة والدیدكتیكیة الممكنة وتسھیل اندماجھم في الحیا

  .صعوبات العملیة التعلیمیة التعلمیة
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ـ العدد 2017يناير                   نشرة إخبارية إلكترونیة   

المركز الجھوي للتكوین المستمر التابع لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، أیام  احتضن    

الدورة التكوینیة الجھویة حول المصاحبة والتكوین عبر الممارسة، والتي أطرھا فریق الخبراء المركزي واستفاد منھا المكونون الجھویون 

  .القدامى والجدد

وقد ركز السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، في كلمتھ االفتتاحیة، على أھمیة ھذه الد      

اإلنجازات التي قامت بھا األكادیمیة في مجال تكوین المصاحبات والمصاحبین وتوسیع قاعدة المستفیدین منھ بمختلف األسالك التعلیمیة

باألھمیة البالغة التي یكتسیھا ھذا المشروع في عالقتھ بالمشاریع األخرى المرتبطة بالتنزیل األمثل ل

أشار السید المدیر، إلى أن تفعیل آلیة المصاحبة لفائدة المدرسات والمدرسین سیساھم، بشكل أمثل في تطویر الممارسات الصفیة والرفع من

مضیفا أنھ من شأن مثل ھذه المشاریع التربویة، أن . مستوى التحصیل الدراسي لدى المتعلمات والمتعلمین

المبرمجة على المدى المتوسط والبعید، والمرتبطة بتأھیل العنصر البشري، من خالل التعبئة ودعم االنخراط واالختیار السلیم داخل المؤس

وختم السید المدیر كلمتھ بالدعوة إلى المزید من العمل المیداني، مذكرا بالنجاحات التي حققتھا األ. التعلیمیة

أما العرض اإلطار الذي قدمھ السید نور الدین المازوني، رئیس الفریق المركزي، فسلط الضوء على المشاریع المندمجة لتفعیل الرؤیة       

االرتقاء بجودة التربیة والتكوین( 2، من خالل مجال التدخل 2015/2030االستراتیجیة 

لیتناول، بعد ذلك، أھم المحطات التي ساھمت في بلورة مفھوم المصاحبة ). بتدبیر المسارات المھنیة ـ المصاحبة والتكوین عبر الممارسة

والتكوین عبر الممارسة وخطة التنفیذ، مع التركیز على عدة المصاحبة والتكوین عبر الممارسة

ھذا اللقاء التربوي الھادف، فقد شارك فیھ فریق المكونین الجھویین للسنة الماضیة إلى جانب عدد من المفتشین المكونین  وبخصوص      

الجدد من مختلف المدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، قصد االستفادة من الصیغة المتطورة لعدة التكوین

وینیة، سیشكل النواة الصلبة لفرق التكوین اإلقلیمیة ولجمیع األسالك التعلیمیةالدورة التك

ولإلشارة، فإن آلیة المصاحبة، باعتبارھا مقاربة أفقیة تعتمد على التواصل وتبادل الخبرات من أجل تطویر الكفاءات والذكاء الجماعي،      

حة والممارسات الجیدة داخل المجتمع المدرسيستساعد على تعزیز العالقات اإلیجابیة والتجارب الناج

والمتمثلة في مواكبة الممارسات الصفیة لألساتذة الجدد ومدھم بالمساعدة البیداغوجیة والدیدكتیكیة الممكنة وتسھیل اندماجھم في الحیا

صعوبات العملیة التعلیمیة التعلمیةالمدرسیة، وكذا مساعدتھم على إیجاد الحلول التربویة لمعالجة 

 

                                                                                                                             
 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  




