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مجتمعة ال ،إن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجھوية لمھن التربية والتكوين
ولمان في إطار فاس ببمقر المركز الجھوي لمھن التربية والتكوين ، 2014أكتوبر  25يوم السبت 

لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد مجلس التنسيق  استعداداالتنسيق والتشاور 
الجھوية لمھن التربية كز مراالبعد دراستھا ألھم مايشغل أطر ھيئة التدريس والبحث بجميع  ؛القطاعي

الوضع التنظيمي ، و2015 /2014ستجدات الدخول التكويني م : والمتمثلة في ،التكوين بالمغربو
منظمومة التكوين إصالح ، وقرار نظام الدراسة والتقويم بالمراكزمشروع  ، ووالقانوني للمراكز
  :استنكارھاالوطني تعلن للرأي العام ، األساس والمستمر

 المراكز الجھوية لمھنعملية إرساء في إتمام بطء وزارة التربية الوطنية والتكوين المھني  .1
 . والبيداغوجي وين ، السيما في الشقين القانونيالتربية والتك

التدبير خاصة  ،تھريب اختصاصات مجالس المؤسسات بالمراكز الجھوية لمھن التربية والتكوين .2
رزنامة تدبير زمن التكوين مركزيا ضدا على القانون  إمالءب وذلك ؛التربوي والبيداغوجي

 الصوريةالمصادقة البعدية بالمؤسسات مجالس ، واالكتفاء بطلب منه 35السيما المادة ، 01.00
 نتيجةفي تعثر زمن التكوين لتسبب والرزنامة التداريب الميدانية  غير القابل لإلنجاز التخطيط  .3

برمجة التداريب الميدانية قبل حل مشكلة المرشدين بمؤسسات االستقبال المستفحلة منذ انطالقة 
 تجربة المراكز الجھوية الجديدة 

عدم اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يخص إحداث فضاءات تليق بالمھام الجديدة الموكولة للمراكز  .4
الجھوية لمھن التربية والتكوين واالقتصار على العمل ببنايات أغلبھا متآكلة تفتقد للكثير من 

 التجھيز الضروري. 
تربية والتكوين حرمان ممثلي أطر ھيئة التدريس والبحث بمعظم المراكز الجھوية لمھن ال .5

من المشاركة في جلسات اإلنصات الجھوية المنظمة من لدن المجلس األعلى  ،ألسباب شكلية
 . والبحث العلمي حول إصالح المنظومة للتربية والتكوين

  : ـ ب المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجھوية تطالبلذا، 
 لمھن التربية والتكوين باعتبارھا مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة ھوية المراكز الجھوية  إقرار

بالتدبير  المناطة ،ھياكلھا رفع الوصاية عنو  01.00ضمن التعديل المرتقب للقانون للجامعة 
 حسب اإلمكانات الجھوية والمحلية ومضامينه  وتكييف رزنامة التكوينالبيداغوجي 

 حول إصالح منظومة تكوين ممثلي أطر ھيئة التدريس والبحث في المشاورات الجارية  إشراك
 األطر 

 بإصدار النصوص القانونية المتممة ستكمال إرساء المراكز الجھوية لمھن التربية والتكوين ا
 (آليات التنسيق مع األكاديميات...) لمرسوم اإلحداث
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 مع ضرورة  ،والرفع من مدة التكوين يس،ة التدرمراجعة نظام التكوين وشروط ولوج مھن

، العاليالمعمول به بمؤسسات التعليم ) LMDالفصل بين التكوين والتوظيف في أفق إرساء نظام (
 تجاوزا لواقع الشتات الذي يعرفه التكوين في مجال مھن التربية والتكوين 

  المراكز الجھوية لمھن التربية  مجالس  من مرسوم اإلحداث وذلك بتأسيس شبكة 2تفعيل المادة
 باعتبارھا آلية للتنسيق بين أطر ھيئة التدريس والبحث وأطر اإلدارة  ؛والتكوين

 للجنة  إسناد مھمة مراجعة وتعديل قرارات الوزارة الوصية المتعلقة بنظام الدراسة والتقويم
 شبكة مجالس المؤسسات بالمراكز الجھوية  وطنية منبثقة عن

 مختبرات  –بإرساء الھياكل (فرق البحث ة البحث العلمي التربوي وأجرأة توصيات ند (...
  لتمويل أنشطة البحث العلميالجھوية لمھن التربية والتكوين المراكز  وتخصيص سطر من ميزانية 

  
وفي األخير تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجھوية لمھن التربية 

إلى اليقظة والتعبئة وااللتفاف حول ممثلنا النقابة الوطنية األطر العاملة بالمراكز والتكوين جميع 
مة التربية منظوللتعليم العالي واالستعداد لخوض المحطات النضالية المقررة دفاعا عن 

   والمكتسبات .  حقوقوالتكوين وعن كافة ال
  المكاتب المحلية 

                                                               

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

  

  
  

  

  

 

  


