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اتفاقية جديدة تعالج إشكاالت قطاع التعليم األولي
بـ400 ساعة تكوين

صورة: و.م.ع

هسبريس - سكينة صدقي
الجمعة 8 أبريل 2022 - 00:13

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة أنه تم
توقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي، وذلك في

إطار العمل على معالجة بعض اإلشكاالت المرتبطة بهذا القطاع.

وأكد مصدر هسبريس أن االتفاقية وقعت مع مؤسسة لها تجربة في مجال
التعليم األولي، في إطار انفتاح الوزارة على الشركاء الذين راكموا تجارب مهمة في

هذا المجال، كما تنص االتفاقية على إسناد تسيير بعض أقسام التعليم األولي
لهذه المؤسسة.

وباإلضافة إلى ذلك، تضمنت الوثيقة ذاتها تأكيدا على تعميم التعليم األولي
والرفع من جودته؛ وبهذا الخصوص، صرح المسؤول الوزاري بأنه سيتم بموجب

هذه الشراكة االهتمام بالتكوين األساس للمربيات والمربيين، حيث سيتم الرفع من
التكوين إلى 400 ساعة.

من جهة أخرى، “سيتم االشتغال على ممارسات بيداغوجية حديثة تخضع لمعايير
سنتها الوزارة، ويصب هذا في إطار بناء تعليم أولي عمومي يرتكز على الجودة”،

يضيف المصدر عينه.

ولم تحمل االتفاقية جديدا بخصوص وضعية المربين والمربيات االجتماعية
والمادية، في وقت تطالب النقابات بإدماج هذه الفئة في أسالك التعليم

العمومي شأنها شأن المدرسين والمدرسات بمختلف أسالك التعليم، من أجل
ضمان حقها في األجر المحترم، والتغطية الصحية، والخدمات االجتماعية، مع

التنصيص على المهام التي تقوم بها لقطع الطريق أمام إجبارها على أداء خدمات
ال تدخل ضمن اختصاصها، كتنظيف الفصول الدراسية.

وتنتقد النقابات عدم إيالء قطاع التعليم األولي األولوية الالزمة ضمن السياسات
التعليمية بالمغرب، التي تعتبرها مجاال حساسا يهيئ للمجتمع مواطني المستقبل

ويرسم شخصية المغاربة الذين سيشغلون الوظائف والمسؤوليات.

كما يرفض المربون والمربيات ما يعتبرونه تعدد المتدخلين في هذا القطاع، ناهيك
عن سوء تدبير عدد من الجمعيات لهذا المجال بشكل غير مهيكل يقطع الطريق

أمام استفادتهم من حقوقهم االجتماعية األساسية.

وزارة التربية الوطنية التكوين  التعليم األولي  اتفاقية شراكة 

بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب االختيارات أسفله

ترتيب التعليقات تصاعديا

الجمعة 8 أبريل 2022 - 00:31-الهاشمي1

مبادرة جد مهمة وضرورية للتعليم، رحمونا من المدارس الخصوصية مصاصي الدماء.

الجمعة 8 أبريل 2022 - 11:40-الطنز البنفسجي2

الميدان كلو غادي بالعشوائية واالرتجال. 
من الكتب المدرسية والمربيات مرورا بالمتدخلين الجمعويين وصوال للوزارة الوصية. 

من اصالح 2007 والحال مخربق ومزال ماباغين يرساو على أي حاجة.. نفس المشاكل
البنيوية ونفس الحلول الترقيعية. 

كون خليتو غير التعليم العتيق ومدارس 80 درهم للشهر ديال الحومة كانو قاضيين
الغرض بال بروطوكوالت خاوية.

الجمعة 8 أبريل 2022 - 14:52-واحر قلباه3

بالله عليكم كيف لهذا القطاع ان يتحسن دون النظر في وضعية العملين به. التكوينات
ارهقت كاهل المربيات والمربون، كيف يعقل الزالت االجور الهزيلة لم تدفع لموسم

دراسي ولى وانقضى.

الجمعة 8 أبريل 2022 - 16:46-متضرر4

التنتظروا أي إصالح أو تحسن في جودة التعليم مادامت الوزارة ال تؤدي األجور
لموظفيها وال مستخقات الترقية المجمدة هادي 3 سنين وأنا أكتب هذه األسطر هناك

اعتصام للمتضررين أمام الوزارة الوصية واش ماشي عيب

Google News تابعوا آخر األخبار من هسبريس على

اآلراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
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اشترك اآلن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر األخبار يوميا

اشتركعنوان البريد اإللكتروني
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