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     بالغ إخباري

 
 فً شأن بطاقات 3 ـ 4040  تحت رقم 2013 ٌونٌو 13 تارٌخبالصادرة الوزارٌة  المذكرة على إثر

، وحٌث انه غٌر واضح فٌها موقف اإلجماع الذي توصٌف االختبارات الكتابٌة والشفوٌة المتحان التخرج
ن جاءت أخبار باقتراح أ المراكز بخصوص امتحان التخرج  لكً ٌنظم جهوٌا، وبعد الذٌن مثلواعبر عنه 

السٌد الوزٌر لحل وسط بخصوص امتحان التخرج لهذه السنة مؤداه الوصاٌة مركزٌا، وفً انتظار 
 :  استغرابها لهذا المقترح على اعتبارن الجمعٌة تعلنإاالستجابة لطلب الجمعٌة فً اللقاء بالسٌد الوزٌر، ف

 وفق 2013 ٌونٌو 17المتمثل فً ٌوم االثنٌن : إخالله بالتعاقد حول تارٌخ اختبارات امتحان التخرج -1

 . 2013-2012ما حدده مقرر السنة الدراسٌة لسنة 

لقد انبنت هندسة عدة التأهٌل  الصادرة عن الوحدة المركزٌة : إخالله بالتعاقد حول عدة التأهٌل -2

 ، على 2012لتكوٌن األطر والمنشورة على الموقع اإللكترونً الرسمً لوزارة التربٌة الوطنٌة منذ غشت 

مرتكزات التأهٌل المهنً وخاصة الكفاٌات المهنٌة للتدرٌس ونهج نظام المجزوءات، األمر الذي ٌبطل مقترح 
 . الوزارة المبنً على خلفٌة البرنامج الدراسً الموحد والمنهاج المدرسً ولٌس منهاج التأهٌل المهنً

لقد التزمت المراكز بمقتضٌات التعاقد حول دلٌل التقوٌم من خالل  : إخالله بالتعاقد حول دلٌل التقوٌم -3
وبالتالً فمن غٌر المقبول أن ٌسحب منها  اإلشهاد على . إنجاز المراقبة المستمرة فً شطرٌها األول والثانً

 .التأهٌل من خالل فرض طابع مركزي المتحانات التخرج
للتذكٌر، فعلى مدى أربعة لقاءات : إخالله بالتعاقد حول مبدأ التوصٌف الوطنً والتدبٌر الجهوي -4

 بالرباط وبإشراف اللجنة الوزارٌة الرباعٌة وبتمثٌلٌة لمختلف أطراف التكوٌن، أكدت التوصٌات 1وطنٌة
والتقارٌر المكتوبة الصادرة عن هذه اللقاءات على تعاقد أساس، تمثل فً تبنً مبدأ التوصٌف الوطنً والتدبٌر 

إن هذا االقتراح ٌؤكد التخوف الذي .الجهوي الختبارات التخرج من المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن
 2.كان مطروحا ، ومفاده أن هذه اللقاءات لم تكن إال إجراء شكلٌا لتمرٌر قرارات معدة سلفا

 بالرباط للتصدٌق على مشروع 2013 ٌونٌو 10خصص لقاء : إخالله بالتعاقد حول وثٌقة التوصٌف -5

الوثٌقة اإلطار الخاصة بتوصٌف اختبارات امتحان التخرج من سلك تأهٌل أطر هٌئة التدرٌس بالمراكز 
وقد نصت الوثٌقة المصادق علٌها فً نهاٌة اللقاء على البعد الجهوي لتدبٌر . الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن

االختبار الكتابً، من خالل التنصٌص فً النقطة الثالثة الخاصة بالمعاٌٌر المقترحة لتصحٌح االختبارات 
أن المؤشرات واألوزان ٌترك تحدٌدها للجن الجهوٌة حسب األسالك الكتابٌة فً المسالك الثالث، على 

إال أن الوثٌقة الموقعة من قبل الوزٌر قد حرفت ما تم المصادقة علٌه، من خالل استبدال . والتخصصات

 . 3لجن إعداد المواضٌع  الجهوٌة ــ والتً لم تثر مالحظة وال جداالــ بعبارة نالتنصٌص على اللج
الحل الوسط، ألن أمر التأهٌل والتكوٌن شأن علمً / لذا نطالب السٌد الوزٌر بالتراجع عن هذا المقترح

خاصة وأن األمر، ٌتعلق برهان . وبٌداغوجً فً المقام األول، وال ٌقبل ال الحلول الوسطى وال المؤقتة
استراتجً ٌسعى إلى تمكٌن المراكز الجهوٌة من بناء شخصٌتها المستقلة فً تدبٌر شأنها البٌداغوجً  

وذاك ما نعتبره فً الجمعٌة شرطا أساسا . 2.11.672 و المرسوم 01.00والتنظٌمً، طبقا لمقتضٌات القانون 

. لجودة تأهٌل أطر هٌئة التدرٌس
والتزامه فً لقاءات لجنة ه تخاذ القرار المنسجم مع اإلجماع، والمنسجم مع تأكٌده من جهة أخرى الدعونو

القٌادة، لتجنب اإلرباك واالضطراب واالحتقان الذي ال شك ستعرفه كل المراكز بسبب هذا التراجع  إذا كان 
 .امتحان التخرج مركزٌا بدل تدبٌره جهوٌا
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الجمعٌة المغربٌة للمكونٌن 

 بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن
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