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:استقبال املديرين اجلدد للمراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

  إىل التحلي بأعلى درجات التعبئة واليقظة واالخنراط هميوسف بلقامسي يدعو

 
استقبل السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام 

لوزارة التربية الوطنية والتكوين 

 9102أبريل  92يوم الثالثاء  ،المهني

بحضور المركزي للوزارة، بالمقر 

عدد من المديرين المركزيين 

مديري المراكز الجهوية  ،للوزارة

لمهن التربية والتكوين الذين تم 

تعيينهم خالل أشغال المجلس 

 92الحكومي المنعقد يوم الخميس 

  .9102أبريل 

 ثمن السيد الكاتب العاموبالمناسبة، 

، المجهودات في كلمة توجيهية 

من طرف المسؤولين الذين  التي تم بذلها

تم تكليفهم سابقا باإلشراف على تسيير 

شؤون هذه المراكز، والذين قاموا 

بمواكبة هذه التجربة في بداية مراحلها 

األولى، وكذا مجهودات مختلف األطر 

التكوينية واإلدارية العاملة معهم 

وبجانبهم، خصوصا منهم مسؤولي وأطر 

وكل الوحدة المركزية لتكوين األطر 

المتدخلين في ملف التكوين 

 .مركزيا  وجهويا ومحليا

كما أن الحرص على تنظيم هذا 

اللقاء يقول السيد بلقاسمي، يؤكد 

األهمية التي توليها الوزارة 

لمنظومة التكوين التي ما فتئت 

تراهن عليها كرافعة أساسية 

لتجديد المدرسة المغربية، وهو 

الرهان الذي تكرست حدته بالنظر 

ظرفية الدقيقة التي تجتازها لل

المنظومة التربوية ببالدنا، واعتبارا 

هو وما  ،لما هو مطروح علينا من تحديات

 .مستقبلية معقود عليها من آمال وتطلعات
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هذا اللقاء  أنأيضا بلقاسمي السيد  واعتبر 

في منظومة تكوين  متميزة يشكل لحظة

لما يمثله من رمزية األطر بالوزارة، 

ول فوج لمديري ، باستقبال أبعادمتعددة األ

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، 

الذين يتم تعيينهم في ظل النظام الجديد 

مما  بالقطاع، لتكوين األطر التربوية

سيشكل ال محالة لبنة إضافية أخرى من 

 .لبنات إرساء وتفعيل هذه المراكزبين 

ؤشر على متانة يكما أن هذا االجتماع، 

قة التي ينبغي أن تربط بين مختلف العال

المتدخلين في قضية التكوين من إدارة 

أكاديميات جهوية للتربية مركزية و

مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و

أهداف موحدة ورؤية لنسج والتكوين، 

للنهوض بمجال التكوين وبرامج منسقة 

 .التربوي بالقطاع

 ،ا الصددوشدد السيد الكاتب العام في هذ

على أهمية التكوين الجيد للمدرسين في 

كأحد  تحديد جودة المنظومة التربوية

نجاعة في األنظمة الأبرز عوامل النجاح و

مما جعل  ،المدرسية األكثر فاعلية

الوزارة تنخرط في منظور جديد للتكوين 

واالرتقاء به من خالل سياسة تتأطر 

بمجموعة من المبادئ األساسية في 

و  الفصل بين التكوين والتوظيف، مقدمتها

 ،التأهيليبين التكوين األساس والتكوين 

والعمل على مهننة وظيفة التكوين لتدخل 
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الوزارة بذلك في منعطف جديد وحاسم، 

جسدته تجربة إرساء المراكز الجهوية 

 . 9109لمهن التربية والتكوين منذ سنة 

وبهدف استكمال إرساء المراكز  هذا،

هن التربية والتكوين و تفعيلها الجهوية لم

وفق التوجه الجديد للتكوين وتحقق 

األهداف المتوخاة من ورائها، استعرض 

السيد الكاتب العام العديد من اإلجراءات 

والتدابير المرتبطة بمجال التكوين التي 

اعتبرها خارطة طريق للمحطة الجديدة 

 .في مسار المراكز

اإلداري فعلى مستوى الهياكل والتدبير 

 :دعا إلى 

استكمال إرساء الهياكل وتفعيلها  -0

والمتمثلة في مجالس المراكز 

 واللجن العلمية والهياكل اإلدارية؛

إنهاء عمليات تثبيت أطر هيئة  -9

 التدريس وكذا أطر اإلدارة؛

إعداد وإصدار القرار بإحداث آليات  -2

التنسيق بين المراكز الجهوية 

 واألكاديميات؛

دارية والمالية دعم الحكامة اإل -2

 .للمراكز الجهوية

إلى  دعا أيضاو على المستوى البيداغوجي، 

 في مجال  تأهيل هيأة التدريس علىالعمل 

إعداد وإصدار قرار نظام الدراسة و 

التقويم بسلك تأهيل أطر هيأة التدريس، 

وإعداد إصدار مرسوم التدابير الميدانية 
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وتشجيع إحداث المسالك الجامعية 

من خالل تعزيز التواصل  (UFE)للتربية 

مع الجامعات والتحديد الدقيق لبرامج 

مباراة ولوج سلك أطر هيأة التدريس إلى 

جانب التنزيل األمثل لعدة التكوين، 

والرفع من قدرات الفرق المكلفة بالتكوين 

 .والتأطير

أما بالنسبة لتحضير مباراة التبريز فأشار 

إلى ضرورة مواكبة إرساء هذا السلك 

واستحضار خصوصياته باعتباره يحضر 

لمباراة توظيف خارجية وال يمنح أي 

 .شهادة

و في مجال التكوين المستمر واعتبارا 

ألهميته كرافعة أساسية للنهوض بكفايات 

 األطر التربوية، واستحضارا لمحدودية

مخرجات التكوين األساس فقط اعتبر أن  

ا نحو العمل على هالجهود ينبغي توجيه

بلورة نموذج جديد للتكوين المستمر 

والمواكبة، لتستفيد جميع األطر العاملة 

بالقطاع من الفرص المتاحة بالمراكز 

 .الجهوية وفي محيطها

وبخصوص البحث العلمي في المجال 

ضرورة  التربوي أكد السيد بلقاسمي على

إنشاء فرق البحث العلمي التدخلي في 

المجال التربوي وتشجيعها على االنخراط 

فيه مع مواءمة مواضيع البحث مع 

 .أولويات المنظومة التربوية الوطنية

وفي هذا السياق، شدد السيد الكاتب العام 

على أن تحقيق أهداف المنظومة التربوية 

يقتضي سن حكامة رصينة ترتكز على 

افية واإلشراك والنجاعة لشفلية واالمسؤو
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وبهذه المناسبة،  يسعد السيدة المديرة المكلفة بتدبير مجال التواصل، أصالة 

عن نفسها ونيابة عن رؤساء مصالح قسم االتصال وأطر وموظفي المديرية، 

ي إلى السادة المديرين الجدد للمراكز الجهوية أن تتقدم بأحر التهان

مع متمنيات المديرية لهم بالتوفيق في أداء  ،لمهن للتربية والتكوين

منظومة التكوين،  المنتظرة من الرهاناتلكسب   ،المهام المسندة إليهم

   التي ما فتئت تراهن عليها الوزارة كرافعة أساسية لتجديد المدرسة المغربية

نسج عالقة تفاعلية بناءة مع في 

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 .قوامها التكامل وليس التراتبية

 كما أن  االستحقاقات والعمليات التي تمت 

اإلشارة إليها تفرض على فريق المديرين 

الجدد التحلي بأعلى درجات التعبئة 

راط منذ اليوم األول واليقظة واالنخ

لتسلمهم لمهامهم الجديدة حتى تمر جميع 

االستحقاقات اآلنية و المستعجلة في 

أحسن الظروف وتتم مباشرة باقي 

المحطات والعمليات بما يلزم من عمق 

ورزانة ودقة وفعالية حتى نجعل من 

التكوين 

نظاما فعاال يستجيب 

للحاجيات البيداغوجية والمعرفية 

منظومتنا التربوية، ويفتح والمجتمعية ل

أمامها افقا جديدا وواعدا نحو تحقيق 

 .جودة التربية والتكوين

وجدير بالذكر، أن المديرين المركزيين 

بالوزارة أكدوا دعمهم ومساندتهم من 

أجل إنجاح مهام المديرين الجدد 

للمراكز، والذين بدورهم أعربوا عن 

عزمهم وانخراطهم الالمشروط في هذا 

لهام الذي تراهن عليه الورش ا

الوزارة في تجويد المنظومة التربوية 

 . لبالدنا

 

 

 

 

 

 

 


