بالغ حصفي
تزنيل مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية ل إالصالح وادلخول املدريس 2019-2018
حمورا لقاء تنس يقي بني املسؤولني املركزيني واجلهويني وا إلقلمييني لقطاع الرتبية الوطنية
انعقد عىل مدار ثالثة أايم  20-19-18يوليوز  2018ابلرابط ،برئاسة الاكتب العام لقطاع الرتبية
الوطنية ،الس يد يوسف بلقامسي ،اللقاء التنس يقي الوطين مع املديرات واملديرين املركزيني ،ومديرة
ومديري الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،ومديري مراكز التكوين التابعة للقطاع ،واملديرات
واملديرين ا إلقلمييني.
واس تعرض املشاركون يف احملطة الوىل من هذا اللقاء الوطين ،خمططات معل تزنيل الربانمج
الوطين لتعممي وتطوير التعلمي الويل ابلاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين .ويف هذا الس ياق مت عرض
خمتلف العمليات اليت س تقوم هبا الاكدمييات اجلهوية لتعممي التعلمي الويل والارتقاء جبودته ،واملتعلقة
مبس تلزمات توس يع العرض الرتبوي من تأهيل للمؤسسات التعلميية واحلجرات وجتهزيها ،وتوفري املوارد
البرشية الاكفية لهذا السكل ،فضال عن مجموع الرتتيبات اليت اختذهتا الاكدمييات اجلهوية لتزنيل خمططات
معلها خالل املومس الرتبوي  ،2019-2018واملمتثةل يف برامج التكوين والتأطري املوهجة لفائدة مربيات
أقسام التعلمي الويل ،وتوفري املوارد البرشية الاكفية للتدريس ،و التواصل والتعبئة الرامية لتوس يع وعاء
الرشأاكت مع خمتلف املتدخلني يف هذا اجملال ،من أجل ضامن التفعيل المثل للمخططات اجلهوية لتعممي
وتطوير التعلمي الويل.
ومتزي اللقاء يف حمطته الثانية ،بتقامس احلصيةل الولية لتزنيل اخملطط التنفيذي الول 2018-2016
للرؤية الاسرتاتيجية  2030-2015بقطاع الرتبية الوطنية ،املمتحورة حول ثالث جمالت  :الارتقاء
ابجلودة ،والانصاف وتاكفؤ الفرص ،واحلاكمة والتعبئة .ويف هذا الإطار قدمت للمشاركني مجموعة من
املؤرشات الرمقية ادلاةل خالل الفرتة املعنية واليت كشفت عن جحم اجملهودات املبذوةل لالرتقاء مبنوومننا
الرتبوية ،مهت ابدلرجة الوىل نسب المتدرس باكفة السالك التعلميية بالك الوسطني احلرضي والقروي،
ونسب الانقطاع والتكرار واس تكامل ادلراسة ،ولك ما يتعلق بتحسني ظروف التعمل وتعزيز جاذبية
املدرسة من قبيل احلد من الاكتواظ وتقليص القسام املشرتكة.
كام مت خالل ذات اللقاء تقامس املقارابت العامة لتزنيل مقنضيات الرؤية وأليات تنفيذها ،وتتبعها
يف اإطار اخملطط التنفيذي الثاين  ،2021-2019فضال عن العمل مبؤرشات دقيقة للتبع خملتلف جمالت
اش تغال املنوومة ،واعامتد التعاقد كلية للتنس يق والتقيمي عىل اكفة املس توايت لتزنيل مجيع العمليات
املنتور تنفيذها يف اإطار هذا اخملطط ابتداء من شهر ش تنرب للس نة ادلراس ية املقبةل.
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ويف الشق املزيانيايت ،مت االتذكري بأبرز مقنضيات القانون التنوميي للاملية ،الرامية اإىل تقوية جناعة
التدبري العمويم ،وتوس يع مبدأ الشفافية يف تدبري املالية العمومية ،ودمقرطة اجملال املزيانيايت .واليت يننور
أن يمت تزنيلها بشلك تدرجيي وعىل عدة مراحل ،بغية حتقيق الهداف املرجوة ،واملمتثةل ابلساس يف
الرفع من جناعة الإطار التدبريي للاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.
واكن هذا اللقاء الوطين مناس بة أيضا ،مت خاللها اس تعراض أمه التدابري الترشيعية والتنوميية
املتعلقة ابإصالح منوومة الرتبية والتكوين ،واليت هتم مشاريع القوانني واملراس مي والقرارات التنوميية،
انهيك عن اإعداد مجموعة من الواثئق املرجعية لتزنيل الإصالح.
وهبدف تيسري املعلومة وجعلها أكرث انس يابية بني خمتلف الوحدات التدبريية للقطاع ،مت اإعداد
منوومة معلوماتية ،قدمت للمشاركني يف هذا اللقاء التنس يقي ،أطلق علهيا امس " :رائد" ،خمصصة
لقيادة وتتبع خمتلف مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية .ويه منوومة هتدف اإىل تدبري أكرث جناعة للمشاريع
املندجمة يف شقها العميل واملزيانيايت مركزاي وهجواي وإاقلمييا ،وتسهم يف التتبع ادلقيق خملتلف العمليات
املربجمة وتقيميها بشلك منواصل.
أما أخر جمال مت تقامسه يف هذه احملطة الثانية ،فمتحور حول أليات تعزيز وتعبئة الفاعلني والرشاكء
حول املدرسة املغربية ،ابلشلك اذلي يسامه يف اإرساء تعاقد معنوي مع اكفة املتدخلني والرشاكء وذكل
من خالل اإطالق "اسرتاتيجية تواصلية جديدة" للوزارة ،من مبادهئا املوهجة :التجديد والانسجام
والقرب والاستباقية ،موزعة عىل عدة حماور هتم التعبئة ،وقيادة التغيري ،والارتقاء بصورة املدرسة
املغربية يف اجملمتع.
أما احملطة الثالثة من هذا اللقاء ،فمتزيت بتقدمي عروض مننوعة سلطت الضوء عىل اس تعدادات
الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين لدلخول املدريس  2019-2018املنوم حتت شعار" :مدرسة
املواطنة" .وما يقنضيه ذكل من هتئي للبنيات التحتية ،وإاعداد لعمليات ادلمع الاجامتعي للممتدرسني،
وتوفري للموارد البرشية الاكفية هبدف اإجناح هذا الاس تحقاق الرتبوي الهام.
ويف ذات الس ياق ،مت تقدمي مجموعة من املؤرشات الرمقية والاحصائيات ذات الصةل ابلس نة
التكوينية اجلارية من طرف مديري املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ومديري مركز تكوين املفتشني
ومركز التخطيط والتوجيه الرتبوي ،فضال عن تقدمي برانمج معل املراكز للس نة املقبةل ،واليت هتم تكوين
الطر الرتبوية والإدارية وسكل حتضري مباراة التربيز وأنشطة البحث العلمي الرتبوي.
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