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 بالغ صحفي
 

 

 2015برسم  تادلة أزياللللمجلس اإلداري ألكاديمية  األولىانعقاد الدورة 
 

، 2015اإلداري برسم سنة  هاملجلس األولىاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيالل الدورة عقدت 

مدير الحياة املدرسية والتعليم محمدين اسماعيلي، السيد ، ترأس أشغالها 2015يوليوز  22 األربعاءوذلك صباح يوم 

  التربية الوطنية. وزير نيابة عن السيد  وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهيالتقني ب

ت تي ما فتئالالكبيرة  بالحضور الكريم، كما أشاد باملجهودات كلمة افتتاحيةفي السيد والي جهة تادلة أزيالل  ورحب

كما هنأ األسرة التعليمية على النتائج الجيدة املحصل عليها في  تبذلها األكاديمية بكافة أطرها اإلدارية والتربوية،

داعيا كل املتدخلين والفاعلين التربويين إلى ضرورة  %65,47كالوريا ، إذ بلغت نسبة النجاح بالبهذا املوسم الدراس ي

 مضاعفة الجهود خاصة بالوسط القروي واملناطق النائية بغية االرتقاء بقطاع التربية والتكوين.

 الكبيرة التي قطعتها الوزارة في مشروع األشواط،خالل هذه الدورة، ته، استعرض السيد محمدين اسماعيليوفي كلم

ملشاورات املتمثلة في اباعتماد املقاربة التشاركية ، توجت بتبني مجموعة من التدابير ذات األوليةالتي و  ،اإلصالح

ع م املوسعة مع جميع الفاعلين والشركاء، وذلك من خالل عقد عدة لقاءات لتقاسم التدابير ذات األولوية وإغنائها

أة هذه التدابير ومالءمتها مع معطيات الواقع.  أخرى تهم أجر لقاءات فضال عن  جميع املتدخلين في الشأن التربوي،

ذكر و  الوطني، الجهوي، اإلقليمي واملحلي. ع على املستويات األربع للمنظومةإلى إرساء آليات القيادة والتتب أشار كما 

سيعرف تفعيل مضامين مجموعة من التدابير واملتمثلة في تطبيق املنهاج املنقح  2016-2015أن املوسم الدراس ي 

، مع الرفع التدريجي لعتبات االنتقال بين املستويات واألسالك التعليمية السنوات األربع األولى للتعليم االبتدائي،ب

 ،وكذا توسيع املسالك الدولية للبكالوريا املغربية والبكالوريا املهنية ،وتجريب عدة الدعم لفائدة التالميذ املتعثرين

مسارات االكتشاف املبكر للمهن بالتعليم االبتدائي، وإرساء وإطالق  ،اإلعداديغات األجنبية بالتعليم لوتقوية ال

ية واملالية، إلى جانب تنمية الثقافة املقاوالت ،وافتتاح مؤسسات التفتح الفني واألدبي ،املسار املنهي بالثانوي اإلعدادي
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لرفع من وا ،احبة والتكوين عبر املمارسةوإرساء املدارس الشريكة، والرفع من مردودية العمل التربوي في إطار املص

 .جودة التكوين األساس للفاعلين التربويين، فضال عن تعزيز حكامة تدبير املؤسسات التعليمية

سماعيلي إلى أن املوسم املقبل سيعرف املرور إلى السرعة القصوى في تنزيل التدابير وأشار السيد محمدين إ

الح مبرزا أن هذا اإلص عيل هذه التدابير على أرض الواقع،في تف أساس ي دور  ذات األولوية حيث سيكون لألكاديميات

 يروم ترسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة ودعامة لترسيخ املشروع املجتمعي. 

الذي تميز بعدة  2015-2014املوسم الدراس ي السيد مدير األكاديمية حصيلة  ن، عرضالجالرير اوبعد تقديم تق

سواء على مستوى اإلحداثات الجديدة و تأهيل املؤسسات أو على  توسيع العرض التربوي خاصة في مجال إنجازات 

ح عدة فقد تم فت االجتماعيأما على مستوى الدعم ، مستوى توسيع املسالك الدولية للباكلوريا املغربية بالجهة

أعداد املستفيدين من داخليات ومطاعم مدرسية جديدة والزيادة في أعداد حافالت النقل املدرس ي و الرفع من 

اتفاقية شراكة وتعاون مع مجموعة  121ما فيما يتعلق بالحياة املدرسية فقد عقدت األكاديمية أاملنح املدرسية. 

ا التربوية بالجهة من تكنولوجيفيما يخص تمكين األطر اإلدارية و ، أما من الفاعلين االقتصاديين و االجتماعيين

 بلغت نجاز بنسبة إ( MOSفي التكوينات اإلشهادية ) األكاديمية املرتبة الثانية وطنياالتواصل فقد تبوأت االتصال و 

ت األكاديمية عدة ذأما فيما يتعلق بمؤشرات التمدرس فقد حققت الجهة نتائج جد مشرفة، كما اتخ ،94%

جمل التدابير مدير األكاديمية مكما استعرض السيد  إجراءات عملية من أجل ترسيخ الحكامة الجيدة بالجهة.

وارد الدعم االجتماعي و املو  ينالتربويوالعمل املتخذة إلنجاح الدخول التربوي املقبل في مجاالت العرض  واإلجراءات

 .البشرية

د من قريب أو بعي االمتحاناتوختم السيد املدير كلمته بتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح عملية  

نساء و  باء و أولياء التالميذأجمعيات الدرك امللكي والقوات املساعدة و من و أل ال اورج ةوخصوصا السلطات العمومي

ن الظروف و الحفاظ على تكافؤ الفرص سن تمر االمتحانات في أحأجل أرجال التعليم ملا قدموه من تضحيات من و 

 وريا.الو ضمان مصداقية امتحانات الباك

مجهودات األكاديمية لتحسين ظروف التمدرس مثمنين  املقدمة، وناقش أعضاء املجلس اإلداري ما جاء في العروض

 ،قيمة التكوين املنهي وربطه بسوق الشغلضرورة الرفع من انصبت مجمل املداخالت على  وقد على مستوى الجهة.

املدارس  وبناء املزيد من، األخذ بعين االعتبار الفوارق السوسيو اقتصاديةمع التدرج في الرفع من عتبات االنتقال و 

ج الدعم وتطوير وتنويع براموالقضاء على مشكل االكتظاظ، ، الجماعاتية مع ضرورة انخراط باقي الشركاء في تدبيرها
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ي ل املزيد من الجهود إلعادة الثقة فذتطوير تدريس األمازيغية، وب، وضمان تكوين جيد للموارد البشرية، و االجتماعي

 املدرسة العمومية.

من طرف مدير الحياة املدرسية والتعليم التقني وكذا مدير األكاديمية حول النقاط  وبعد تقديم توضيحات

 .هللا أعزهبرقية الوالء املرفوعة إلى جاللة امللك  تالوةاختتمت أشغال الدورة بالتي أثارها املتدخلون، 


