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  حصفي بالغ
 

 

 والتللم الس يد محمد حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين عقد   - 2017ش تنرب  18الرابط 
اكتب ش يخ و ال  الس يد اللريب بن، ادلوةل  امللكف ابلتكوين املهيناكتب حبضور  ،اللايل والبحث الللمي

لتقدمي   ت، خصصندوة حصفية ،الصمدي خادل  ادلوةل امللكف ابلتللم اللايل والبحث الللمي الس يد
 . 2017-2018مس تجدات  ادلخول املدريس واجلاملي والتكوين املهين 

 

 : عدة مس تجدات أ مهها ،ويلرف املومس ادلرايس واجلاملي والتكويين احلايل
 

  حتسني المنوذج البيداغويج .1
عادة النظر يف تدريس اللغات اللربية والفرنس ية  اللربية ابلس نة أ وىل ابتدايئ  من خالل تدريس اللغةا 

دماج حسب الطريقة املقطلية "ال حرفية"  ابلنس بة  لتدريس وتلمل اللغات ال جنبية اللملياتيةاملقاربة وا 
دراج اللغة الفرنس ية يف وكذا  للمس تويني اخلامس والسادس ابتدايئ واملس توايت الثالث للسكل ال عدادي ا 

 ل ال طار املرجلي للتللم ال ويلتفلي فضال عن لمل الشفهيي()الت الس نة ال وىل من السكل الابتدايئ
عاقة ابلسكل الاف املهناج ادلرايس مع خصوصيات ايتكي و   .بتدايئل طفال يف وضلية ا 

 
 تطوير وتنويع اللرض املدريس .2

حداث مسكلحيث مت   دويل ابلسكل ال عدادي، وتوي يع املسا ك ادلولية للبلالوراي املغربية ا 
حداث يف امل 57لتشمل  نلاش بة جديدة مبكتب التكوين املهين وا  شل  27اةة من الثانوايت الته ييلية، وكذا ا 

ىل جانب  حداهثا مبختلف هجات اململكة، مهنا  21الشغل، ا  مؤيسة  15مؤيسة جديدة للتكوين املهين مت ا 
نلاش الشغل   .جديدة مبكتب التكوين املهين وا 

اجلدد يف املؤيسات اجلاملية ذات الاي تقطاب احملدود  الرفع من عدد الطلبة كام مت يف يذا ال طار
يف املاةة ومن عدد الطلبة املسجلني يف املسا ك املهننة يف املؤيسات اجلاملية ذات الاي تقطاب  20بنس بة 

 .يف املاةة ي نواي، فضال عن فتح مؤيسات جاملية جديدة 10املفتوح بنس بة 
 

 :  من خالل والتكوينمل روف التلاللناية ببنيات الاي تقبال وحتسني ظ .3
س نة نس بة لل ابل تلميذ)ة(  25بلغ امللدل الوطين للتالميذ ابلقسم  حيثال قسام، تقليص عدد التالميذ يف    -

  يف املاةة. 92 تلميذ)ة( 34تلدى عدد التالميذ هبا ال قسام اليت ل ي بلغت نس بة و  ال وىل ابتدايئ
نس بة ال قسام اليت )ة( وبلغت تلميذ 30الوطين للتالميذ ابلقسم  بلغ امللدلالتللميية، فقد بايق املس توايت وب 

 .يف املاةة 98.9 تلميذ)ة( 44عدد التالميذ هبا  ل يتلدى
جتديد و  داخلية 799مؤيسة تللميية و 9917 ته ييل :   الايامتم ابملظهر ادلاخيل واخلاريج للمؤيسات  -

  .كري يا 146500و مكتبا146500ي بورة و 233000طاوةل و 350000ما ينايز 
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 ،أ حياء جاملية 3وتوي يع ابجلاملات ية والرايضية ت اجلاملية واملرافق الصح الارتقاء ابلفضاءاوكذا  
ىل فتح حيني جامليني جديدين، واي تكامل جتهزي قاعات التدريس واخملتربات ابلتجهزيات املكتبية  ابل ضافة ا 

 .والوياةل التللمية
  

  :عرب  لزيز التلامل بني مكوانت منظومة الرتبية والتكوينت .4
عدادية و 251ليشمل  توي يع املسكل املهين ال عدادي حداث مسلكني جديدينتلميذ)ة(  14477اثنوية ا   وا 

ىل  ةابلبلالوراي املهني ىل  28000اثنوية ته ييلية و 326وتوي يع قاعدة الاي تفادة مهنا لتصل ا  تلميذ)ة(، ا 
 .املهين والتللم اللايل  التللم اللام والتكوين املهين وبني التكويننيمرات بتلزيز املجانب 

  
بتوفري الرشوط الكفيةل لضامن انطالق مبكر لدلراية واختاذ تدابري ل عادة يذا ادلخول  متزي كام 

هناية ترديد النش يد الوطين يف  بداية و اللمل عىل  سد يفتتج الضبط والانضباط  ابملؤيسات التللميية 
رياء تتبع ومصاحبة ك غياب التالميذ وال ياتذة بشلك ومسال ي بوع  يويم عرب منظومة مسار وا 

عداد برانمج ت التللميية من طرف ييه ة التفتيشاملؤيسا ىل جانب ا  اجلاملية   مندمج لتنظم الس نة   ،  ا 
تسجيل الطلبة وادلخول بني اللمليات املنجزة عىل صليد اجلاملات وتكل املنجزة عىل الصليد املركزي )

 اجلاملي والامتحاانت واعامتد املسا ك وتدبري املنح وال حياء اجلاملية...(.
 

ولية للتحضري للس نة ادلراي ية واجلاملية تدابري أ  فقد حددت الوزارة عدة  وعىل ضوء يذه امللطيات،
والتكويين املقبل ومواصةل  ، من أ مهها : التحضري املبكر للمومس ادلرايس واجلاملي 2019-2018والتكوينية 

منظومة الرتبية والتكوين والبحث الللمي وتلزيز وتطوير مردودية حتسني المنوذج البيداغويج والرفع من 
تقليص عدد التالميذ يف اللمل عىل ومواصةل  بشلك تدرجيي وتوي يع التللم ال ويلتدريس اللغة ال مازيغية 

رياء خمطط مندمج ومتلامل للتكوين ال ياس والتكوين يف وا  جراء املبكر ملبارايت التوظ ال قسام وال  
 املس متر بني املسار اجلاملي واملسار املهين املتخصص لفاةدة أ طر همن الرتبية والتكوين. 

 
ذ تقدم يذه  حمطة يلترب أ ول فا هنا جتدد الته كيد عىل أ ن ادلخول املدريس احلايل  امللطيات،والوزارة ا 

رجاع   الللمي. ملدرية املغربية والهنوض مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث الثقة يف ايف مسار ا 
أ رسة الرتبية والتكوين والبحث الللمي والقطاعات احلكومية  عنهاذلي أ ابنت الكبري  كام أ ن الاخنراط

ليل دخري التحضري للمومس احلايل والسلطات احمللية واملنتخبون وفلاليات اجملمتع املدين واكفة الرشاكء خالل 
اذلي يشلك اثين أ ولوية وطنية بلد يف يذا الورش امجلاعية  مواصةل التلبئةعىل أ ن ال صالح ممكن رشيطة 

 الوحدة الرتابية.
 
 
 
 


