بالغ صحفي
الرابط  9دجنبر  -9109أشرف الس يد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي ،مرفوقا ابلس يدة  ،Giovanna BARBERISالممثلة المقيمة لمنظمة المم المتحدة
لرعاية الطفولة "اليونس يف" ابلمغرب ،يومه االثنين  9دجنبر  ،9109بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية
ابلرابط ،على اعطاء االنطالقة الرسمية للورشة الوطنية لتقاسم عدة تكوين المربيات والمربيين مع المؤطرين
الجهويين بخصوص التنزيل البيداغوجي لالطار المنهاجي للتعليم الولي.
ويندرج تنظيم هذه الورشة الوطنية ،التي تنظمها الوزارة بتعاون مع منظمة اليونس يف لرعاية الطفولة،
في اطار تفعيل المادة الثامنة من الباب الثالث من القانون االطار 51-17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ،التي تنص على ارساء التعليم الولي وفتحه في وجه جميع الطفال المتراوحة أعمارهم ما بين
أربع وست س نوات ،وتفعيال الستراتيجية الوزارة الرامية الى تههيل جميع المتدللين التربويين في ماال التعليم
الولي .كما يهتي تنظيمها اعتبارا للدينامية التربوية والمادية التي تعرفها مؤسسات التعليم الولي والمتعلقة بتوفير
نموذج تربوي دامج ومناسب لجميع الطفال ،وكذا مواصلة لعمليات تنزيل البرانمج الوطني لتعميم وتطوير
التعليم الولي.
وتهدف الى تمكين المشاركات والمشاركين من االطالع على مجزوءات تكوين مربيي ومربيات التعليم
الولي لجرأة االطار المنهاجي للتعليم الولي وتقريب الرؤى بخصوص منهجية االش تغال اثناء تكوينهم لتااوز
االكراهات المرتبطة ابلتكوين ،وكذا بخصوص المضامين والنشطة المقترحة للتكوين ،فضال عن اعداد مخططات
جهوية لتقاسم عدة التكوين مع المكونين االقليميين ،الذين سيتولون مهام مضاعفة تكوين مربيات ومربيي التعليم
الولي  ،الى جانب اعداد أنوية جهوية مشكلة من المفتشين التربويين والمكونين ابلمراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين النااز عمليات التكوين والتهطير على المس تويين الجهوي واالقليمي بخصوص التنزيل البيداغوجي
لالطار المنهاجي للتعليم الولي.
ويشارك في هذه الورشة  011اطارا من مفتشات ومفتشين تربويين مزاولين ابلتعليم االبتدائي والولي
وأساتذة مكونين ابلمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ويتم تنظيمها على فترتين ،حيث يشارك في الفترة الولى ،الممتدة من يوم االثنين  9دجنبر الى يوم
الجمعة  01دجنبر  ،9109مفتشات ومفتشو أكاديميات جهة مراكش -أسفي والعيون -الساقية الحمراء والداللة-
وادي الذهب وجهة الشرق وسوس -ماسة وطناة –تطوان -الحس يمة ،فيما الفترة الثانية الممتدة من يوم
الثالاثء  92دجنبر الى يوم السبت  92دجنبر  ،9109سيشارك فيها مفتشات ومفتشو أكاديميات كل من جهة
فاس -مكناس وبني مالل  -خنيفرة والدار البيضاء -سطات والرابط-سال -القنيطرة وكلميم -واد نون وجهة
درعة -اتفياللت.

