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يراهن المغرب على التعليم األولي كرافعة أساسية إلصالح أعطاب المنظومة
التربوية، لكن تنفيذ هذا الورش اإلستراتيجي تحيط به تحديات نسلط عليها الضوء

في هذا الحوار، مع عزيز قيشوح، مدير المؤسسة المغربية للتعليم األولي.

في تقرير سابق رصد المجلس األعلى للتربية والتكوين جملة من االختالالت

في قطاع التعليم األولي، هل تمت معالجة هذه االختالالت؟.

قطاع التعليم األولي في المغرب مر بمسار طويل، سواء من ناحية سن القوانين
والتشريعات أو المتدخلين الفاعلين في القطاع، وأدوار مختلف القطاعات

الحكومية وشبه الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

واليوم هناك برامج وأوراش كبيرة تنفذها الدولة في مجال التعليم األولي بشكل
فعال ومكثف. وعلى غرار باقي البلدان، فإن التعليم األولي يخضع لتطور مجتمعي

تدريجي، وقد بدأ االهتمام به في بلدنا منذ أزيد من عشرين عاما، لكن لم تكن
هناك برامج واضحة بالشكل الذي هي عليه اليوم، ولم يكن هناك تدخل قوي من

طرف الدولة كما هو الحال اليوم.

ما هي النتائج المحققة من البرنامج الوطني للتعليم األولي بعد ثالث سنوات
من انطالقه؟.

البرنامج حدد سقف تعميم التعليم األولي في أفق سنة 2028، لجميع األطفال،
وانخراط جميع مكونات المجتمع المغربي، من القطاعات الحكومية، والقطاع

الخاص، والمجتمع المدني، كل حسب دوره، وضمان الجودة التي يجب أن تكون من
البداية، كما أكد على ذلك جاللة الملك في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة

الوطنية حول التعليم األولي.

اليوم، وبعد ثالث سنوات من انطالق البرنامج، تحققت منجزات مهمة، فمن ناحية
اإلحصائيات تم الرفع من نسبة التعليم األولي إلى أزيد 70 في المائة، بعدما كانت

في حدود 50 في المائة في يونيو 2018.

فبفضل تدخل الفاعلين المعنيين، من قطاعات حكومية، وقطاع خاص، ومجتمع
مدني، استطعنا أن نربح عشرين في المائة إضافية في تعميم التعليم األولي على

الصعيد الوطني.

ومن ناحية توفير فضاءات التمدرس، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لديها
أزيد من ستة آالف قسم تم إنجازها في العالم القروي، لتصل نسبة التغطية إلى

أزيد من 60 في المائة، بعدما كانت في حدود 37 في المائة.

ومن ناحية الجودة فقد جرى االشتغال على ركائزها، اعتمادا على تجارب عدد من
المتدخلين على الصعيد الوطني، إذ إن وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة،

اليوم، هي المشرف الوحيد على قطاع التعليم األولي، قانونيا وتشريعيا وتربويا
وتدبيريا وتمويليا… وال يوجد متدخل آخر.

لقد قام المغرب بجهود جبارة وقطع أشواطا كبيرة في مجال تعميم التعليم
األولي، ولدينا يقين بأن األهداف المرسومة ستتحقق، إن شاء الله، في األجل

المحدد لها، أي سنة 2028 وربما قبلها.

هل تتوقعون تحقيق األهداف المتوخاة، كّميا فقط، أم حتى من حيث

الجودة؟.

من ناحية الكّم ليس لدينا أّي تخّوف من تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم
التعليم األولي، وبكل صدق أقول إن األمور تسير وفق ما هو مخطط له وبوتيرة

جيدة جدا، إذ ُنحدث كل سنة حوالي ألفْي وحدة للتعليم األولي في العالم القروي،
بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وداخل المدارس العمومية يتم إحداث أزيد
من ثالثة آالف وحدة؛ أي إننا ننشئ خمسة آالف وحدة جديدة للتعليم األولي على

الصعيد الوطني.

وإذا افترضنا أن كل وحدة تستقبل فقط 20 إلى 25 طفال كمعدل، فهذا يعني
إدماج أزيد من مائة ألف طفل في التعليم األولي سنويا، وهذا المؤشر يعني أيضا

ِد أجُل تحقيقه عام 2028 قد نحققه قبل ذلك. أن هدف التعميم المحدَّ

وفي ما يتعلق بالجودة فقد تم عقد عدة ورشات عمل تحت إشراف وزارة التربية
الوطنية، بعد حصر اإلشراف على التعليم األولي فيها، في الهندسة الحكومية
الجديدة، بمعية باقي المتدخلين، ومنهم المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم

األولي. والوزارة أنجزت تقييما حول مرتكزات الجودة.

وبناء على هذا التقييم، وضعت الوزارة الوصية خطة جديدة في مجال التعليم
األولي، مبنية على عدد من الركائز، هي تقليص عدد المتدخلين المسيرين ألقسام

التعليم العمومي، بناء على أسس معينة، من أجل تحديد تخصص كل متدخل،
والرفع من قدرته التقنية والتنظيمية.

في السابق كان عدد مسيري األقسام يتجاوز ثالثة آالف متدخل، يسيرون 14 ألف
قسم، واليوم تم تقليص هذا العدد إلى أقل من 1000 متدخل على الصعيد

الوطني.

والعمل المبذول على هذا الصعيد سيمّكن أيضا من تعزيز الرقابة والمحاسبة، ففي
السابق تتولى جمعية تسيير عدد معين من أقسام التعليم األولي، لكنها ال تخضع

لمراقبة مكثفة ومستمرة.

صحيح أنه كانت هناك التزامات من طرف الجهات الحكومية المعنية، لكن ليس
بالدقة المطلوبة، واليوم وضعت التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

ميكانيزمات جديدة من أجل تقليص عدد المتدخلين، بهدف التوجه نحو المهنية،
سواء في ما يتعلق بالعمل الداخلي في األقسام أو على مستوى احترام

التزاماتهم تجاه الوزارة.

ما هي المهام التي تنهض بها المؤسسة المغربية للتعليم األولي؟.

من النقاط المهمة في خطة وزارة التربية الوطنية أن المؤسسة المغربية للتعليم
األولي، التي تم إحداثها من أجل االنخراط في عملية التعميم، ُأسند إليها تدبير أزيد

من 70 في المائة من أقسام التعليم األولي العمومي.

وأسندت إلى المؤسسة أدوار محورية أخرى، وهي تكوين المربيات، سواء
المشتغالت فيها أو المشتغالت مع المتدخلين اآلخرين.

وفي السابق كان التكوين يتم بمبادرات من مختلف الفاعلين، لكنها لم تكن تحقق
النتائج المطلوبة، سواء من ناحية كفاية عدد الساعات التي يستفيد منها كل مرب

ومربية، قبل التكليف بالتدريس، وأيضا ضعف التكوين المستمر، وكذلك غياب
المراقبة والتتبع والتأطير.

وفي ما يتعلق بتقييم مكتسبات األطفال، وضعت المؤسسة المغربية للتعليم
األولي منظومة للتقييم، وفق قواعد علمية، تمكننا من الوقوف على مدى نجاعة

المنظومة التربوية، ومدى نجاعة العمل التربوي ككل، سواء عمل المربين أو
مؤطري المربين أو المكونين، حتى تتسنى لنا معرفة ما إذا كان العمل الذي نقوم

به يحقق أهدافه.

وأسندت إلى المؤسسة كذلك مهمة تصنيف المتدخلين في مجال التعليم
األولي، السيما الجمعيات الصغرى والمتوسطة. وقد تم تهييء هذه المنظومة
بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وسيتم تجريبها في السنة المقبلة، على أساس

تعميمها في السنوات الالحقة.

والهدف من هذه المنظومة في شموليتها هو ضمان استفادة الطفل المغربي،
أينما كان، وأيا كان وضعه االجتماعي، وبغض النظر عن المتدخل الذي يسير القسم،

من تعليم أولي ذي جودة؛ وهذا يتطلب ضبط المتدخلين، والتزاماتهم، وتقييم
طريقة عملهم.

عالقة بمسألة الجودة، هل مستوى تكوين المربيات والمربين يؤهلهم لضمان

جودة التعليم األولي؟.

منذ سنة 2008، خضع جميع المربين في وحدات التعليم األولي التي تسيرها
المؤسسة المغربية للتعليم األولي للتكوين. بدأنا مع الجامعات عام 2008، حيث

كنا نستقطب الطلبة الذين لديهم الباكالوربا زائد ثالث سنوات، ونخضعهم لتكوين
لمدة سنة، قبل أن يلتحقوا باألقسام، ونفذنا تجربة مماثلة مع التكوين المهني.

وفي سنة 2014 أحدثنا مركزا داخليا للتكوين في المؤسسة، من أجل تكوين
المربيات العامالت في الوحدات التابعة لها.

ومنذ إطالق البرنامج الوطني للتعليم األولي، وإلى اآلن، جميع المربيات اللواتي
يشتغلن في المؤسسة يستفدن من تكوين مدته 200 ساعة، قبل االلتحاق

بالقسم، وهذا رهان أخذناه عن قناعة علمية وتربوية، ألنه ال يمكن ألي شخص
ض إليه التعامل مع األطفال، دون أن يتوفر كيفما كان مستواه الدراسي أن يفوَّ

على تكوين جيد.

هو سيقوم بعمله من الناحية التقنية، لكنه لن يحقق الغاية المتوخاة من التعليم
األولي كاملة، ألن العمل مع الطفل أصبح مهنة قائمة بذاتها، ولديها مواصفاتها

الخاصة. وقد أحدثت الوزارة الوصية قطيعة على هذا المستوى، وعيا منها بأهمية
الموارد البشرية، ومحوريتها في العملية ككل.

وانطالقا من شهر شتنبر المقبل، سيكون جميع المربين والمربيات العاملين في
قطاع للتعليم األولي قد استفادوا من تكوين أساس لمدة 400 ساعة، أي أحد
عشر أسبوعا من التكوين، فضال عن تكوين إضافي بغالف زمني من 550 ساعة

في السنة األولى من عمل المربية والمربي؛ وهذا التكوين يستفيد منه حاليا أزيد
من سبعة آالف مربية ومرب جدد، سينضاف إليهم 1000 مستفيد آخرين الحقا.

أيضا وضعنا، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، منظومة للتكوين المستمر، بحيث إن
جميع المربيات والمربين العاملين في القطاع سيستفيدون، ابتداء من شهر أكتوبر

المقبل، من ستة أيام من التكوين المستمر في كل سنة دراسية.

هل العدد المتوفر من الموارد البشرية كاف إلنجاح تعميم التعليم األولي؟.

حاليا هناك خصاص كبير في المربيات والمربين. في سنة 2028 سيكون لدينا ما بين
مليون ومليون و300 ألف طفل في سن التعليم األولي، وهذا يعني أننا سنحتاج

إلى ما يناهز 65 ألف مربية ومرب.

والعرض العمومي سيوفر في شتنبر المقبل 25 ألف قسم للتعليم األولي.

وبالموازاة هناك عرض كبير للتعليم العمومي غير مهيكل، نتيجة عدم االنخراط
بالفعالية المطلوبة في تأطير هذا القطاع.

واليوم هناك مجهود كبير تقوم به وزارة التربية الوطنية من أجل مواكبة العرض غير
المهيكل، حتى يتوفر على مواصفات العرض العمومي نفسها.

إذن مازال هناك خصاص كبير في الموارد البشرية التي يجب أن تشتغل في القطاع،
وهذه فرصة بالنسبة للشباب الراغبين في العمل في هذا المجال، خاصة الفتيات،

ألنهن هن اللواتي يعملن في هذا القطاع بنسبة كبيرة جدا.

كيف سيتم تأهيل التعليم العمومي غير المهيكل؟.

سيتم ذلك من خالل محورين، األول هو فضاء االستقبال، الذي يجب أن يكون
الئقا، وأيضا على مستوى ضمان الجودة داخل الوحدات، سواء في ما يتعلق بأداء

الموارد البشرية أو جودة البرامج التربوية، ثم التأطير والتتبع والمراقبة.

هناك تعاون مع وزارة التربية الوطنية من أجل وضع منظومة جديدة لتأهيل القطاع
غير المهيكل، وهناك تجارب أعطت نتائج مهمة، كالتجربتين المنجزتين في جهة

الدار البيضاء والجهة الشرقية. وسيتم استثمار هذه التجارب الناجحة من أجل وضع
منظومة متكاملة للعمل مع القطاع غير المهيكل.

وأؤكد أن هذا البرنامج ال يهدف إلى إقصاء أحد، أي إنه ال يقوم على منظور
إقصائي، ألن هناك مستثمرين وعاملين في القطاع يكسبون منه رزقهم لسنوات،
بل تتم معالجة هذا األمر من منظور احترام حق الطفل في تعليم أولي ذي جودة؛
وهذا يقتضي أن يكون هناك تجاوب مع الضوابط التي تضعها الوزارة. وقد أكدت
الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية حول التعليم األولي على ضرورة استفادة

الطفل المغربي من نفس جودة التعليم كيفما كان موقعه االجتماعي والجغرافي.

هل ُخصص تمويل كاف إلنجاح ورش تعميم التعليم األولي؟.

من ناحية التمويل، لم يعد هذا األمر يطرح مشكال. تمويل العرض العمومي اليوم
مضبوط، والمؤسسة وقعت على اتفاقية إطار مع وزارة التربية الوطنية يوم 7

أبريل الماضي، واتفاقية ثانية مع وزارة االقتصاد والمالية، واتفاقية ثالثة مع
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التشغيل.

هذه األطراف كلها منخرطة في هذا البرنامج، وهناك التزام قوي من طرف الدولة
في هذا اإلطار، وبالتالي فالجانب المالي لم يعد يطرح إشكاال.

مشكل التمويل كان مطروحا بشكل كبير سنة 2018، إذ كنا نبحث عن تمويل
المشاريع عبر شراكات مع الجماعات المحلية، والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص.

وحينذاك كانت الميزانية المخصصة لهذا القطاع صفر درهم.

هل تتوفر أقسام التعليم األولي بالقطاع العمومي على المواصفات

المطلوبة الستقبال األطفال؟.

نعم، اليوم هناك فضاءات استقبال في بعض المدارس العمومية أحسن من
عروض أخرى موجودة في القطاع، سواء القطاع الخاص أو غيره.

تعاني كثير من المربيات المشتغالت مع الجمعيات من عدم االستفادة من

حقوقهن؛ هل هناك مجهود لتسوية وضعيتهن؟.

هذا صحيح، ونحن في المؤسسة نتوصل بشكايات من طرف بعض المربيات، لكني
أؤكد أن وزارة التربية الوطنية أولت اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، ووضعت ثالثة

إجراءات لمعالجته، أولها االتفاقية الموقعة يوم 7 أبريل الماضي، التي بموجبها تم
إسناد أزيد من 70 في المائة من األقسام للمؤسسة المغربية للتعليم األولي.

وأؤكد أن هذه المشاكل ال توجد داخل هذه المؤسسة، حيث ال تعاني منها
المربيات المشتغالت فيها، ألنها تعمل وفق ضوابط إدارية وقانونية وتمويلية.

واإلجراء الثاني هو تقليص عدد المتدخلين، من أجل تمكين األكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين، والمديريات اإلقليمية للتربية، من ضبط التزامات الجمعيات، في

الجوانب المتعلقة بالميزانية والتقارير والدعم.

واإلجراء الثالث هو تخويل مهمة المراقبة والتتبع لألكاديميات الجهوية والمديريات
اإلقليمية. والسيد الوزير أكد أن مسؤولية الوزارة واألكاديميات والمديريات هي

مسؤوليات ممثلي الدولة، وال يمكن أن يكون هناك مورد بشري يشتغل في
التعليم العمومي مع جمعية في وضعية ال تحترم مسؤولياتها، وإذا كان متدخل

ما ال يحترم التزاماته فسوف يتم تعويضه بمتدخل آخر يحترم الضوابط التي وضعتها
الوزارة.

هناك أيضا مربيات يشتكين من عدم التصريح بهن من طرف المؤسسة
المغربية للتعليم األولي لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. ما ردكم

على هذا؟.

هناك بعض الحاالت، لكنها قليلة، تتعلق في الغالب بتأخٍر في المساطر اإلدارية
لتسوية وضعيتهن.

قبال ثالثة أشهر أحدثنا منصة رقمية مخصصة الستقبال شكايات جميع المشتغلين
في المؤسسة، ولدينا فريق عمل يشتعل على معالجة هذه الشكايات.

المعطيات التي لدينا تفيد بأن عدد المربيات اللواتي لديهن مشكل التصريح في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ال يتعدى مائتين من أصل 12 ألف مربية.

هناك ملفات تمت تصفيتها، وأخرى في طريق التصفية. وأغتنم هذه المناسبة
لتوجيه نداء إلى جميع المربيات والمربين الذين لديهم مشاكل بأن يقدموا إلينا
المعطيات الخاصة، عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض، وسنعالج األمر.

عزيز قيشوح المجلس األعلى للتربية والتكوين  التعليم األولي 

بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب االختيارات أسفله

ترتيب التعليقات تصاعديا

السبت 6 غشت 2022 - 19:18-مهتم جدا1

المغرب ينجح كل شيء اال التعليم فلبالد ، ما تقوليش !!!!

2zar-19:26 - 2022 السبت 6 غشت

 .Il suffit pas d’investir sur des projets
 .Voir si les objectifs sont atteint ou pas

État des lieux dit le contraire assez de paroles et des articles qui servent
à rien

السبت 6 غشت 2022 - 19:30-مغربي انا3

تعليم ضعف غير قادر على مواكبة تحول الديمغرافي للمغرب و مساعدة العائالت في
تعليم مجاني و بجودة مقبولة بل دفع المغاربة لى االتجاه لى التعليم الخاص و انهاك

جيوب المغاربة من طرف هدا الويب

السبت 6 غشت 2022 - 19:32-سماوي4

ربما هذا الشخص يتحدث عن التعليم في السويد،أما التعليم في المغرب فقد باعوه
لمالين الشكاير ويال بغيتي تقري وليداتك ويكون عندهم مستوى متوسط وأسطر على

متوسط بالمقارنة مع التعليم في الدول المتقدمة خصك تخلص …

السبت 6 غشت 2022 - 19:34-خالد5

تكلمت أستاذ على كل شيء ماعدا راتب و ظروف عمل المربيات،2600 درهم هو أجر
قليل جدا بالنسبة لهن ، خصوصا اآلئي يشتغلن في المناطق القروية حيث ينعدم فيها

وسائل النقل…

السبت 6 غشت 2022 - 19:34-صحراوى حر6

انشائيات مجرد ذر للرماد فى العيون بلد ترتيبه فى التنمية البشرية 121 عالميا ضمن
180دولة واش من استثمار واش من ازبل 

بل يستثمر فى تجفيف جيوب مواطنيه وافقارهم بالضرائب والمكوس والغالء والتجويع
والتربح على ظهورهم ويستثمر فى تبديد أموال الشعب على المهرجانات والتهريج

وحفالت الرقص والغناء والمؤتمرات والندوات التافهة

السبت 6 غشت 2022 - 19:39-اإلصالح والفساد7

من صغرنا ونحن نسمع إصالح قطاع التعليم فكبرنا وهرمنا وتقاعدنا والتعليم في تراجع
وتقهقر مستمر واالصح الوجود ال إصالح ولكن هنآك فساد.

السبت 6 غشت 2022 - 19:41-غير داوي8

غريب، جمعية تتكلم باسم وزارة التربية الوطنية. لحد االن ليست هناك رؤيا واضحة
للتعليم االولي، ووالوزارة المعنية تتهرب من مسؤوليتها الحصرية التى اعطاها القانون

الجديد التربية والتكوين في هدا الصدد. فإلى متى سيبقى تسيير التعليم االولي في يد
الجمعيات. 

فعلى كل حال، هنيئا لك بالماليين التي تاخذونها من الدولة العاجزة لتسيير التعليم
األولي كما تدعون.

السبت 6 غشت 2022 - 20:11-السكدي من كلميمة9

الم اقل لكم أن التعليم الخصوصي هو موت التعليم العمومي ؟ الم اقل لكم أن
التعليم في هذا الوطن قتل من طرف عصابات منذ أمد بعيد؟ هل تستطيعون احياء
الموتى ؟ ما لكم ال تفقهون في علوم التربية شيئا !!!! مزقتم هذا الوطن ايها الصعا

ليك.انكم في العذاب مجتمعون.ال غفر الله ذنوبكم.

السبت 6 غشت 2022 - 20:15-محمد بلحسن10

أنصح باإلنصات لتجارب متميزة جدا عاشتها أسر مغربية نجحت في تربية أبناءها تريية
حسنة وإستطاعت تلقينهم تعليم أولي بجودة عالية ومكنتهم من ممارسة الرياضة منذ

الصغر بإمكانيات مادية مكتسبة بمجهودات كبيرة وبالصبر ال بالريع والزبونية
والمحسوبية والرشاوي. 

لنعترف بأن دمقرطة التربية والتعليم االولي والرياضة ليس بالمهمة السهلة نظرا لتراكم
األزمات طيلة عقود ونظرا للفوارق اإلجتماعية االصطناعية (من صنع البشر). يجب خلق

صندوق وطني ممول من طرف األثرياء وكبار مسؤولي الدولة. 
التعليم باإلعدادي وبالسلك الثاني والجامعي يتطلب تأطير في المستوى يستمد قوته

من الخبرات الميدانية ومن التجارب الدولية الناجحة. 
أكبر التحديات التي تواجه الشباب هي إيجاد تداريب مؤطرة أحسن تأطير تساعدهم على

إيجاد فرص الشغل داخل وخارج أرض الوطن. 
أتمنى أن تستقبل بصدر رحب الجمعية المغربية للتعليم األولي إقتراحات المواطنين وأن

تتواصل معهم حتى ال يشعروا ان مصير كتاباتهم هو سلة المهمالت أو األرشيف شبه
الميت !.

السبت 6 غشت 2022 - 20:44-جمعوي غيور ومتابع11

خالل الموسم الماضي لم تعمل بعض المربيات التابعة للمؤسسة المغربية للنهوض
بالتعليم األولى باقليم الرشيدية حتى بداية االسدوس الثاني في الوقت الذي انطلقت

فيه خدمة التدريس باالقسام المدمجة بالمدارس العمومية والمسيرة من طرف
جمعيات المجتمع المدني مند بداية شهر أكتوبر. والغريب في األمر أن الوزارة الوصية

أسندت اقصت كل هده الجمعيات باسناد جميع األفواج للمؤسسة المذكورة.

السبت 6 غشت 2022 - 21:02-خالد.ف12

ساهله , طبقوا برامج جامعة االخوين أو الجامعة الدولية للرباط …أو مدارس البعثات
….في المدارس و الجامعات العمومية بأساتذة نزهاء و سترون النتيجة في ظرف وجيز

جدااااا!

السبت 6 غشت 2022 - 21:55-مغربي قح13

كل ما جاء على لسان المدير فيما يخص تكوين مربيات التعليم األولي كذب في كذب
وخاصة فيما يخص مجموع ساعات وأسابيع التكوين. ربما على األوراق فهي صحيحة أما

على أرض الواقع فهو هراء وبهتان. وعلى الوزارة أن تتأكد بتوزيع استمارات على المربيات
لتعبئتها وعرض تكوينات المستفيدين منها والمدد والساعات واألسابيع المنجزة. ناهيك

عن عدم صرف حواالت بعض المربيات والتأخر في صرفها لمدة تفوق 4أشهر. اما
بخصوص مربيات طالبات جامعيات لن تصدق اع بدا.

السبت 6 غشت 2022 - 22:13-بيك يا وليدي14

هده المؤسسة ولدت وفي فمها ملعقة من دهب، حيت تم استبعاد جميع الجمعيات
العاملة في المجال بداعي ضعف االحترافية. والمحصلة ان اكثر من نصف تالميد التعليم

االولي تحت رحمة هده الجمعية أليس هدا استهتار بمصير هؤالء التالميذ. 
وزارة التربية الوطنية تريد ربح الوقت بهده الحلول الترقيعية عوض التحلي بالمسؤولية و

ادماج التعليم االولي ضمن المنظومة التعليمية، ام ان الخوف من تجربة التعاقد الزال
مستحضرات.

السبت 6 غشت 2022 - 22:27-متابع من الداخل15

السالم عليكم… 
لقد تعبنا من ابداء المالحظات على مال التعليم األولي بعد دخول الجمعيات لتسيير هذا

القطاع الحيوي بل والمصيري لمستقبل ابناء المغاربة..عندما تجيبنا الجمعية او مديرها
عن الجهة التي تسيرها والتي انشاتها..وعن االهداف الخفية غير المعلنة ..حينذاك نسمع

لكالم قيشوح او غيره..المدير ال يعالج اال الجانب التقني فقط…اما الخطط فهناك من
يسطرها التي تضغط حتى على الوزارة والوزير .. هذا ما كان يتبجه به بعض المنتسبين
المؤسسة ..انهم فوق الوزارة يفعلون ما يريدون. بل وصل الحال ان احدى مسؤوليات

الجمعية لن تهدد مسؤوال (رئيس مصلحة ) بان تخرجه من منصبه إن ام يتبع
االوامر..االمر اذن خطير…لذا ننادي بجبهة للدفاع عن تعليم أولي مغربي يسيره شرفاء
هذا البلد…وال تدبره جهة ال نعلم نواياها الحقيقية ….نقول هذا ونحن مقتنعون إن ال

حياة لمن تنادي …ونكل امرنا الى الله…فهو حسبنا ونعم الوكيل…

السبت 6 غشت 2022 - 22:28-غيور على بلدي16

االهتمام بالمربيات يجب ان يكون من اولى االوليات للوزارة،فال اظن بهذه الوظعية
المادية للمربيات ان نراهن كثيرا على تحقيق جميع االهداف بالنظر لحجم الموارد المالية

الهامة المستتمرة في القطاع.المربيات اغلبهن مجازات فال يعقل ان يتقاضين اجرة ال
تتعدى ٣٠٠٠ درهم في زمن الغالء اللذي لم يسبق له نظير…المربيات يستحقن حقوقا
مثل اساتذة التعليم االبتدائي حتى نظمن لهن الظروف المناسبة الداء هذه المهمة

على احسن وجه وتحقيق االهذاف المسطرة ان شاء الله.

السبت 6 غشت 2022 - 22:33-مهتم جدا17

من أجل وضع خطة إصالح التعليم االولي الخصوصي نطلب من السيد رئيس المؤسسة
المغربية للتعليم االولي إصدار بالغ لجميع المسؤولين االقليميين بإغالق ومنع كل

شخص يقدم على فتح مؤسسة للتعليم االولي الخصوصي ببعض المدن داخل االحياء
السكنية بمنازلهم “روض االطفال ” دون توفرهم على تراخيص قانونية من الجهات

المختصة والتي تقلق وتزعج راحة السكان المجاورين ويعمل به مربيات بدون تكوين.
ويتعين تسجيل هؤالء االطفال بالمدارس العمومية المتواجدة بالقرب من احياءهم

السكنية للقضاء على هذه الظاهرة القلقة والتي نتألم لها كثيرا من أجل الرفع من قيمة
التعليم االولي وتجويده في المجالين الحضري والقروي وتسريع وثيرة تعميمه.

السبت 6 غشت 2022 - 23:27-أنا18

واش فخبار السيد المسؤول أن هناك مربيات مزال متخلصوش على موسم 2020-
2021 و زيد عليه الموسم 2021- 2022 ، و بالضبط فمديرية القنيطرة 
و هذيك 200 ساعة ديال التكوين معمرنا سمعنا بيها وال شفناها… باز

األحد 7 غشت 2022 - 00:28-انور19

ينجزون مشاريع بأموال األساتذة المحجوزة عندهم بدون موجب شرع. عدد كبير من
األساتذة لم يتقاضوا بعد أجورهم كاملة بسبب تغيير الوزارة لمستحقاتهم لوجهة

أموالهم صوب مشاريع أخرى… 
المؤسف ان عدد كبير من االساتذة عليهم ديون كبيرة ومنهم من ينتظر امواله ليسجل

ابنه او ابنته في احد المعاهد..فيهم من ينتظر رزقه ليجري عملية جراحية له أو ألحد
أقربائه… منهم من وصل الى مشاكل زوجية كبيرة وخطيرة … والوزارة غير مكترقدثة

تماااااما لهذا… ومنهم من يريد امواله لشراء سيارة..او دفع تسبيق لشراء منزل او سيارة
او او او …. وال حول وال قوة اال بالله

األحد 7 غشت 2022 - 00:41-أحمد أحمد20

كيف أمكن تحسين جودة التعليم األولي والركيزة األساسية(المربي ة) تعاني من
مشاكل عدة بداية بالوضعية المادية إلى اإلستحقار واإلضطهاد.

األحد 7 غشت 2022 - 15:12-زهير21

التعليم االولي في المغرب

التلوين 
التقطيع 
التلصيق 

استضهار جملة لمدة شهرين استعدادا للحفلة
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التعليم األولي يتجاوز

عتبة 18 ألف فصل

دراسي
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قيشوح والتعليم األولي
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هذه حصيلة التعليم

األولي بالمضيق الفنيدق 
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اشتركعنوان البريد اإللكتروني
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