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السید رشید بن المختار، وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني، مرفوقا بالسید موالي أحمد 

المدیر  الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، والسید سالم مسعودي،
، بزیارة میدانیة لمدرسة الطبري اإلبتدائیة التابعة 2017مارس 

تحسین (  1 التدبیروذلك من أجل اإلطالع على التطور الحاصل في تنزیل 
تطویر النموذج ( 7ضمن المشروع  ،)لسنوات األربع األولى من التعلیم االبتدائي

  .2015/2030، من بین المشاریع المندمجة لتفعیل الرؤیة االستراتیجیة 

وھكذا تتبع السید الوزیر، عرضا تركیبیا مفصال، قدم من خاللھ السید مدیر المؤسسة، المراحل التي 
، والتي قطعھا ع األولى من التعلیم االبتدائيلسنوات األربمر منھا إرساء تدبیر تحسین المنھاج الدراسي ل

ومختلف المرتكزات والتكوینات والتداریب المیدانیة وكافة العملیات المنجزة 
كما حمل نفس العرض شھادات حیة لھیئة التدریس ونماذج من األنشطة والبرامج 

  .مع إبراز األثر الملموس على المتعلم واألستاذ والحیاة المدرسیة

وأثناء تفقده للفصول الدراسیة، استمع السید الوزیر لشھادات ھیئة التدریس حول ھذا التدبیر التربوي 
الطموح، ووقف عن قرب على األداء والمنھجیة واألثر الواضح على مستوى التجاوب والتمكن من 
لغتین العربیة والفرنسیة، الشيء الذي یعطي مؤشرات واضحة حول تطور التحصیل 

  .والمستوى الدراسي بالسنوات األربع األولى من التعلیم اإلبتدائي

كما وقف السید الوزیر بمختلف الفصول الدراسیة، على تمكن التالمیذ بمختلف المستویات بما فیھا، 
لكتابة والتخاطب باللغة الفرنسیة، إضافة إلى أداء أناشید وأغاني باللغتین، 
بشكل یشرف المدرسة المغربیة ویعطى الدلیل القاطع على سیر التدابیر المكونة لمشاریع الرؤیة 
، في االتجاه الصحیح الذي یعكس الصورة اإلیجابیة الالئقة بالمدرسة 
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49ـ العدد    2017مارسنشرة إخبارية إلكترونية           
 

السید رشید بن المختار، وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني، مرفوقا بالسید موالي أحمد  قام   

الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، والسید سالم مسعودي،
مارس  10اإلقلیمي لمراكش، یوم الجمعة 

وذلك من أجل اإلطالع على التطور الحاصل في تنزیل . للمدیریة اإلقلیمیة لمراكش
لسنوات األربع األولى من التعلیم االبتدائيالمنھاج الدراسي ل

، من بین المشاریع المندمجة لتفعیل الرؤیة االستراتیجیة )البیداغوجي

وھكذا تتبع السید الوزیر، عرضا تركیبیا مفصال، قدم من خاللھ السید مدیر المؤسسة، المراحل التي     
مر منھا إرساء تدبیر تحسین المنھاج الدراسي ل

ومختلف المرتكزات والتكوینات والتداریب المیدانیة وكافة العملیات المنجزة " المنھاج المنقح"تجریب 
كما حمل نفس العرض شھادات حیة لھیئة التدریس ونماذج من األنشطة والبرامج . بالفصول الدراسیة

مع إبراز األثر الملموس على المتعلم واألستاذ والحیاة المدرسیة والدروس الحاملة ألھداف التدبیر،

وأثناء تفقده للفصول الدراسیة، استمع السید الوزیر لشھادات ھیئة التدریس حول ھذا التدبیر التربوي     
الطموح، ووقف عن قرب على األداء والمنھجیة واألثر الواضح على مستوى التجاوب والتمكن من 

لغتین العربیة والفرنسیة، الشيء الذي یعطي مؤشرات واضحة حول تطور التحصیل التواصل بال
والمستوى الدراسي بالسنوات األربع األولى من التعلیم اإلبتدائي

كما وقف السید الوزیر بمختلف الفصول الدراسیة، على تمكن التالمیذ بمختلف المستویات بما فیھا،       
لكتابة والتخاطب باللغة الفرنسیة، إضافة إلى أداء أناشید وأغاني باللغتین، المستوى األول إبتدائي، من ا

بشكل یشرف المدرسة المغربیة ویعطى الدلیل القاطع على سیر التدابیر المكونة لمشاریع الرؤیة 
، في االتجاه الصحیح الذي یعكس الصورة اإلیجابیة الالئقة بالمدرسة 2015/2030االستراتیجیة 

  .المغربیة
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أثار اھتمام السید الوزیر والوفد المرافق لھ، أثناء زیارة ھذه المؤسسة، االندماج السریع 

استطاعت أن تلتحق في وقت وجیز بركب تنزیل مشاریع الرؤیة االستراتیجیة، وأن 
تتملك روح العملیة التربویة وقیم التدریس، بحیث عبرت للسید الوزیر عن اعتزازھا بااللتحاق بالعمل 
ضمن أسرة التربیة والتكوین وعن تغییرھا لرؤیتھا القدیمة لصورة المدرسة العمومیة، مشیدة بآلیة 
المصاحبة والتكوین عبر الممارسة التي سھلت علیھا مأموریتھا التربویة ومكنتھا من مختلف اآللیات 
المساعدة على أداء واجبھا من حیث تنظیم الزمن المدرسي ومنھجیة تدریس المواد وطریقة التعامل مع 

نھاج الدراسي المنقح للسنوات األربع األولى وقبل مغادرة المؤسسة، أكد السید الوزیر على أن الم
للتعلیم اإلبتدائي، فتح مجاال واسعا للمتعلمات والمتعلمین من أجل التمكن من التعلمات والتحصیل بشكل 
. سلس مع إعطاء ھامش من المبادرة والحریة لألستاذات واألساتذة قصد اإلبداع والتجدید في التدریس

ه التجربة النموذجیة بھذه المؤسسة التعلیمیة، التي تمكنت من تنزیل 
، 2015وتفعیل المنھاج الدراسي المنقح للسنوات األربع األولى من التعلیم اإلبتدائي، الذي انطلق سنة 

2015/2030 . 

إلى أن ھذه المؤسسة التعلیمیة أعطت نموذجا ناجحا عن تطویر وتحسین 
التدریس باللغتین العربیة والفرنسیة، فضال عن إدراج التكنولوجیات الحدیثة في التدریس وتوظیف 

في دعم العملیة التعلیمیة، الشيء الذي ) الریاضة، الموسیقى، الفن، البیئة، المسرح
  .   انخراط اإلدارة واألطر التربویة بھذه المؤسسة في إنجاح مختلف المشاریع التربویة

، الشيء الذي حقق نتائج جد ملموسة تدبیرأن ھذا البالتأكید على 
، المؤسسةبھذه  ة والمتعلمات والمتعلمینذتبین األسا كبیرال تجاوب

التالمیذ، داعیا إلى توسیع ھذه التجربة لتشمل مختلف المؤسسات 
   .ین الحضري والقروي

مدرسة  22فإن المدیریة اإلقلیمیة لمراكش، تشھد تجریب المنھاج المنقح ب

ین الحضري والقروي، وتسعى إلى تحقیق التعمیم، كما أعلن عن ذلك السید مدیر 

 

   - الداودیات  – أبي عبیدةزنقة  -آسفي   اكشاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مر

    90 06 30 24 05: الفاكس/   38 42 30 24 05  : الھاتف

   

أثار اھتمام السید الوزیر والوفد المرافق لھ، أثناء زیارة ھذه المؤسسة، االندماج السریع  ومما      

استطاعت أن تلتحق في وقت وجیز بركب تنزیل مشاریع الرؤیة االستراتیجیة، وأن  ألستاذة متعاقدة،
تتملك روح العملیة التربویة وقیم التدریس، بحیث عبرت للسید الوزیر عن اعتزازھا بااللتحاق بالعمل 
ضمن أسرة التربیة والتكوین وعن تغییرھا لرؤیتھا القدیمة لصورة المدرسة العمومیة، مشیدة بآلیة 
المصاحبة والتكوین عبر الممارسة التي سھلت علیھا مأموریتھا التربویة ومكنتھا من مختلف اآللیات 
المساعدة على أداء واجبھا من حیث تنظیم الزمن المدرسي ومنھجیة تدریس المواد وطریقة التعامل مع 

  .المتعلمات والمتعلمین

وقبل مغادرة المؤسسة، أكد السید الوزیر على أن الم    
للتعلیم اإلبتدائي، فتح مجاال واسعا للمتعلمات والمتعلمین من أجل التمكن من التعلمات والتحصیل بشكل 
سلس مع إعطاء ھامش من المبادرة والحریة لألستاذات واألساتذة قصد اإلبداع والتجدید في التدریس

ه التجربة النموذجیة بھذه المؤسسة التعلیمیة، التي تمكنت من تنزیل كما عبر عن ارتیاحھ لنجاح ھذ
وتفعیل المنھاج الدراسي المنقح للسنوات األربع األولى من التعلیم اإلبتدائي، الذي انطلق سنة 

2015كمدخل من مداخل الرؤیة االستراتیجیة 

إلى أن ھذه المؤسسة التعلیمیة أعطت نموذجا ناجحا عن تطویر وتحسین كما أشار السید الوزیر       
التدریس باللغتین العربیة والفرنسیة، فضال عن إدراج التكنولوجیات الحدیثة في التدریس وتوظیف 

الریاضة، الموسیقى، الفن، البیئة، المسرح(األنشطة الموازیة 
انخراط اإلدارة واألطر التربویة بھذه المؤسسة في إنجاح مختلف المشاریع التربویة یؤكد قوة

بالتأكید على  ختم السید الوزیر تصریحھ،و     
تجاوبیعكس المستوى الدراسي الجید وال

التالمیذ، داعیا إلى توسیع ھذه التجربة لتشمل مختلف المؤسسات التلمیذات و مھاتانخراط آباء وأو
ین الحضري والقرويوسطیة بسلك التعلیم االبتدائي بالعلیمالت

فإن المدیریة اإلقلیمیة لمراكش، تشھد تجریب المنھاج المنقح ب ولإلشارة،     

ین الحضري والقروي، وتسعى إلى تحقیق التعمیم، كما أعلن عن ذلك السید مدیر ابتدائیة  بالوسط
 . األكادیمیة

 

 


