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، 2019ماي  30یوم الخمیس  مراكش آسفي،

سؤال التجدید التربوي وعالقتھ بالقیادة وتأھیل 

ذي اللھذه الندوة التربویة الھامة، السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، 

جاءت لتعزیز وتنزیل ما تم االتفاق علیھ في المحطة 

األولى وخصوصا االشتغال على مستلزمات مأسسة البحث التربوي في المنظومة عبر توسیع قاعدة المتدخلین 

أن ، مبرزا بشكل علمي وأكادیمي والمشاركین وإشراك كل من یمتلك مقاربة البحث والتجدید في المجال التربوي

 اإلستراتیجیة الرؤیة األربع المتضمنة في

اللقاء سیمكن من اإلطالع على أحسن المخرجات في 

تمكنھا من المشاركة  ،ة لھذه األكادیمیة

أن الھدف الذي تشتغل علیھ األكادیمیة والذي یتماشى 

، في اتجاه خلق قطب بتكارمي وتشجیع اال

مخرجاتھ، یكون قوة اقتراحیة تجیب عن كل 

بیة والتكوین بجھة مراكش آسفي، ومن جھتھ، اعتبر السید جواد ارویحن، مدیر المركز الجھوي لمھن التر

من أجل نتیجة تفكیر عمیق التربوي والتجریب بالوزارة، 

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین ـ جھة مراكش ـ آسفي 
ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

مراكش  –شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیات

  

بالغ إخباري

مراكش آسفي،لجھة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

سؤال التجدید التربوي وعالقتھ بالقیادة وتأھیل ": حول التجدید التربوي، تحت شعار

لھذه الندوة التربویة الھامة، السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة،  االفتتاحیة

جاءت لتعزیز وتنزیل ما تم االتفاق علیھ في المحطة التي الدولیة الندوة  سیاق انعقاد ھذه

األولى وخصوصا االشتغال على مستلزمات مأسسة البحث التربوي في المنظومة عبر توسیع قاعدة المتدخلین 

والمشاركین وإشراك كل من یمتلك مقاربة البحث والتجدید في المجال التربوي

األربع المتضمنة فيمجاالت الفي ھذه األھداف والمرامي حاضرة بشكل عرضاني 

اللقاء سیمكن من اإلطالع على أحسن المخرجات في ا ثم أشار السید مدیر األكادیمیة إلى أن ھذ

ة لھذه األكادیمیةتنافسیة عالیالمقدمة اإلنتاجات الجماعیة، متمنیا أن تضمن 

أن الھدف الذي تشتغل علیھ األكادیمیة والذي یتماشى التركیز على وختم كلمتھ ب. في المحطة الوطنیة أو الدولیة

مي وتشجیع االلالوزارة ھو استدامة العمل الجماعي والبحث الع

مخرجاتھ، یكون قوة اقتراحیة تجیب عن كل وباحثیھ و بخبرائھ، غني داخل األكادیمیة

  .انشغاالت منظومة التربیة والتكوین

ومن جھتھ، اعتبر السید جواد ارویحن، مدیر المركز الجھوي لمھن التر

التربوي والتجریب بالوزارة،  ھذه الندوة التي یحرص على تنظیمھا مركز التجدید

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  احتضنت

حول التجدید التربوي، تحت شعار الندوة الجھویة فعالیات

  ".الفاعل التربوي

االفتتاحیةوقد ترأس الجلسة      

سیاق انعقاد ھذه في كلمة بالمناسبة قدم

األولى وخصوصا االشتغال على مستلزمات مأسسة البحث التربوي في المنظومة عبر توسیع قاعدة المتدخلین 

والمشاركین وإشراك كل من یمتلك مقاربة البحث والتجدید في المجال التربوي

ھذه األھداف والمرامي حاضرة بشكل عرضاني 

ثم أشار السید مدیر األكادیمیة إلى أن ھذ. 2015/2030

الجماعیة، متمنیا أن تضمن محطة ھذه ال

في المحطة الوطنیة أو الدولیة

الوزارة ھو استدامة العمل الجماعي والبحث الع إستراتیجیةمع 

داخل األكادیمیة مؤسساتي مھیكل

انشغاالت منظومة التربیة والتكوین

ومن جھتھ، اعتبر السید جواد ارویحن، مدیر المركز الجھوي لمھن التر     

ھذه الندوة التي یحرص على تنظیمھا مركز التجدید
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الندوة التربویة، ھذه  مأسسة البحث التربوي والتجدید التربوي، معبرا عن سعادتھ بھذا اللقاء ومذكرا بمحوري

، ومتمنیا أن تخرج ھذه "التجدید التربوي وتأھیل الفاعل التربوي"و" التجدید التربوي وقیادتھ"موضوعي  حول

  . وة بنتائج واضحة وقابلة للتنزیلالند

من األكادیمیة ھ ترالمركزي بالوزارة، فأشاد بما وفالسید عبد العزیز السنھجي، عضو فریق التأطیر أما      

األولى شروط ومستلزمات من أجل تنظیم فعالیات ھذه الندوة الجھویة التي جاءت تنفیذا لتوصیة الندوة الدولیة 

. ، والتي اشتغلت على موضوع الممارسات التجدیدیة في المدرسة المغربیة)2017شتنبر  28و 27یومي (

، ومعبرا عن الطاقات والكفاءاتالعدید من متمنیا أن تحقق ھذه الندوة أھدافھا، خصوصا وأن ھذه الجھة تزخر ب

ع فعالیات ھذه موتقاسم التجارب  الجماعي مناسبة لفریق التأطیر المركزي للتفكیرھذه الندوة تشكل أن  أملھ

  .المؤسسات التعلیمیة د التربوي داخلومقاربات تنزیل التجدی الجھة في منھجیات

من خاللھ ز أبر مفصال،عرضا فریق التأطیر المركزي بالوزارة،  عضو ،بعد ذلك قدم السید حسن البقالي    

باألفكار  بالجھة بغیة إثراءه وإغناءهربویة مع الفعالیات الت زارة في التجدید التربوي، وتقاسم مضامینھمنظور الو

  .والتجارب المحلیة

تماشیا مع المجھودات المبذولة من طرف تأتي  ھذه الندوة الجھویة حول التجدید التربوي،ولإلشارة، فإن     

 إستراتیجیةالوزارة من أجل تشجیع الممارسات التجدیدیة في المدرسة المغربیة وتطلعاتھا الھادفة إلى إعداد 

وقد جاءت بناء على توصیات الندوة الدولیة  .یة للتجدید التربوي، تضمن االرتقاء بالممارسات البیداغوجیةوطن

  . األولى حول الممارسات التجدیدیة بالمدرسة المغربیة

 لبحث سؤال التجدید وعالقتھ بالقیادةوھي مناسبة لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش آسفي      

، من ھذه األكادیمیةتراھن على تقاسم المشاریع والمبادرات التجدیدیة المنجزة ب وتأھیل الفاعل التربوي، علما أنھا

التي ستنظمھا حول التجدید التربوي الندوة الدولیة  النسخة الثانیة من أجل انتقاء أجودھا وأحسنھا للمشاركة في

  .یم العلي والبحث العلمي في غضون شھر نونبر المقبلوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعل

وقد عرفت ھذه الندوة مواكبة واسعة من المسؤولین التربویین بالجھة وفریق التأطیر المركزي، وقدمت     

یتم إخضاعھا لتقییم اللجنة ، والتي سمشاركة في المنافسةخاللھا مجموعة من المداخالت الموضحة للمشاریع ال

  . العلمیة المشتركة وفق معاییر علمیة محددة

تم خاللھا بسط العدید من المشاریع والتجارب والدراسات  ، فقدوبخصوص مجریات ھذه الندوة الجھویة     

التربوي  وارتباطھ بالبحث محطات قویة للنقاش والتفاعل حول إشكالیة التجدید التربويھا تخللتوالنظریات، كما 

لیتم بعد ذلك تقدیم تقریر أولي تضمن مختلف الخالصات والتوصیات واالقتراحات  .وتطویر الممارسات المھنیة

التربوي وفق مقاربة تصاعدیة تستحضر مشروع المتعلم ومشروع  يالكفیلة بإعطاء دینامیة واسعة للفعل التجدید

  .المؤسسة كإطار دامج ومؤطر لكل المبادرات التجدیدیة

أطر  وعدد منرؤساء األقسام والمصالح باألكادیمیة وبالمدیریات اإلقلیمیة  شارك في ھذه الندوة عدد منقد و     

ز الجھوي لمھن التربیة والتكوین التفتیش والمراقبة التربویة وكذا بعض األطر اإلداریة والتربویة بالمرك

ھتمین بمجال التربیة والتكوین عامة والتجدید التربوي وبالمؤسسات التعلیمیة وعدد من الخبراء واألكادیمیین والم

  .على وجھ الخصوص

 

  




