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كل ما تودون معرفته عن التعليم األولي
 يونس أباعلي | فهد مرون

  

شدد عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي، على تميز
سنة 2021 في ما يتعلق بحصيلة عمل المؤسسة، التي تأسست منذ سنة 2008 بمبادرة من
المجلس األعلى للتربية والتكوين وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية

ومؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين.

المدير العام للمؤسسة، التي تهدف إلى االرتقاء بتعميم التعليم األولي، يلفت في حواره مع
SNRTnews إلى أنه تمت مواكبة البرنامج الوطني للتعليم األولي، والمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية

للتنمية البشرية على الصعيد القروي. 

وبحسب حصيلة العمل التي كشف عنها، يتحدث العرض الوطني الحالي عن 72.5 في المائة من
األطفال الذين يستفيدون من التعليم األولي، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والمبادرة الوطنية

للتنمية البشرية.

وتشرف المؤسسة على 12 ألف قسم على الصعيد الوطني، 85 في المائة من العرض يوجد في
المجال القروي، 10 في المائة في المجال شبه الحضري، و5 في المائة في المجال الحضري.

وانتقل عدد األقسام من 500 إلى 200 قسم سنة 2019، ثم إلى 5000 سنة 2021، و12 ألف قسم
بنهاية سنة 2021، والعدد سيرتفع في المستقبل كما يتوقع قيشوح.

وعن مواصفات انتقاء المربيات والمربين، يقول المدير العام للمؤسسة إن العملية تتم بشكل دقيق،
إذ يتم اختيار أبناء المنطقة، بدرجة أكبر، على اعتبار أهمية إتقان اللغة األم، إلى جانب العربية
والفرنسية، لكي يتسنى استقبال الطفل جيدا، فالمكسب األول هو جلب الطفل، ثم بعدها االعتماد

على القدرات النفسية والعلمية والسوسيولوجية للمربي، كما يوضح في حواره.

ويميل قيشوح إلى اعتماد السن المبكر لولوج التربية في التعليم األولي، مشيرا إلى أن هناك مربين
ومربيات، يبلغ عددهم حوالي 4000، يشتغلون مع المؤسسة، يمشون على مسار تكويني ومهني
وتأطيري وتكويني، ما مكن عددا كبيرا منهم من اكتساب الخبرة في مجال التعليم األولي الذي

يشدد على أنه عماد أي إصالح تربوي.
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إشتراك اشترك في النشرة اإلخبارية

موقع إخباري رقمي مغربي تابع للشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة، يصدر باللغتين العربية والفرنسية. يأتي إطالقه ضمن
استراتيجية عامة وشاملة، تنهجها الشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة من أجل مواكبة التطورات العصرية والحديثة، وتقديم

خدمات متنوعة وضرورية للمغاربة داخل وخارج الوطن.
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 SNRTNEWS ملفات تعريف االرتباط على موقع
يستخدم موقعنا ملفات تعريف االرتباط لتمييزك عن المستخدمين اآلخرين. يساعدنا هذا في تزويدك بتجربة ممتعة عند تصفح هذا الموقع وتحسينه. إقرأ المزيد
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