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قال عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للتعليم األولي، إن الكتب
المعتمدة في التعليم األولي بالمغرب كانت تحتوي، خالل السنوات الماضية، على

مضامين غير منسجمة مع الثقافة والقيم المغربية.

وأوضح قيشوح، في ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لتجويد التعليم
“أماكن”، أن المقرر الدراسي، الذي كان معتمدا في التعليم األولي خالل السنوات
الماضية، كان يضم كتبا أنتجها مغاربة، وأخرى مستوردة من أوروبا وأمريكا، مضيفا

أن الكتب المستوردة “كانت تحتوي على أمور ال عالقة لها بالقيم والثقافة
المغربية”.

وأشار إلى أن وزارة التربية الوطنية وضعت حدا للفوضى التي كانت تسم المقرر
الدراسي للتعليم األولي، حيث بدأت تخضع الحقائب التربوية منذ سنة 2018

لمصادقتها.

وتتم المصادقة على الحقائب التربوية بعد قراءتها، يردف المدير العام للمؤسسة
المغربية للتعليم األولي، من طرف لجان متخصصة من أجل التأكد من احترامها

لإلطار المنهجي الذي وضعته الوزارة، مشيرا إلى أن عدد الحقائب التربوية
المصادق عليها من سنة 2018 إلى اآلن يزيد عن 20 حقيبة.

وتنكب وزارة التربية الوطنية على إصدار إطار منهجي بهدف معالجة المالحظات
المسجلة على المقرر المدرسي الخاص بالتعليم األولي، وتجديده وتطويره ليرقى

إلى المستوى المتوخى.

وبخصوص وضعية المربيات والمربين، قال قيشوح إن مشكل عدم توصل عدد
منهم بأجورهم بشكل منتظم راجع إلى استمرار حضور القطاع الخاص غير المهيكل
في القطاع، بما في ذلك الكتاتيب القرآنية، فضال عن كثرة الجمعيات، مشيرا إلى

أن الوزارة تعمل على حل هذا اإلشكال.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث ذاته أن وزارة التربية الوطنية قلصت عدد
الجمعيات المدّبرة ألقسام التعليم األولي العمومي من 3000 جمعية في

الموسم الدراسي 2020/2021 إلى أقل من 1300 جمعية في الموسم الفارط.

وأكد أن الوزارة ستتمكن، من خالل تقليص عدد الجمعيات، من االحتفاظ
بالمتدخلين المتخصصين في مجال التعليم األولي، أو المتدخلين القادرين على

الوفاء بالتزاماتهم تجاه الوزارة وتجاه المربيات والمربين، مضيفا “إذا لم يكن المربي
والمربية في وضعية قانونية وإدارية سوية ال يمكنه أن يعطي ما هو مطلوب منه،

حتى لو تم توفير أقسام تعليمية جيدة”.

الكتب المدرسية التعليم األولي 

أضف تعليقك

األحرف المتبقية -1000 /1000

إرسال التعليق

  من شروط النشر : عدم اإلساءة للكاتب أو لألشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة األديان أو
الذات اإللهية، واالبتعاد عن التحريض العنصري والشتائم .

بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب االختيارات أسفله

ترتيب التعليقات تصاعديا

السبت 17 شتنبر 2022 - 05:36-أبو أحمد1

و بعد السالم. 
هدا شيء جميل، و األجمل منه إعادة النظر في أسعار هده الحقائب التي أصبحت تنهك

كاهل التالميذ من حيث ثقل وزنها، و جيوب اآلباء من حيث ثمنها، و كذلك أسعار
المدارس الخصوصية التي تزداد عاما على عام.

السبت 17 شتنبر 2022 - 07:14-مواطن2

يتمنى بل يلح المغاربة ان تدرس االمازيغية و العربية في التعليم االولي لتهييء ناشءة
مغربية بشخصية قوية 

مسلمة ال اعوجاج فيها . 
ثم يأتي التعليم االبتدائي فتدرس اللغة االنكليزية بجوار 

اللغة العربية و اللغة االمازيغية .و بذالك يبدأ المغرب تدريجيا بالتخلص من الفرنسية . 
المغاربة اليوم يعانون في المجاالت التقنية و التكنلوجيا 

الن لغة التكنلوجيا اليوم هي االنكليزية و ليس الفرنسية . 
االنكليزية لغة عالمية في المعامالت االقتصادية و التكنلوجيا و المصرفية و المعلوماتية

حتى الفرنسيين مرغمون على ذالك .

السبت 17 شتنبر 2022 - 08:13-خبزة+كميرة3

عالش عاد عقتو بالمشكل لكيتقريو لوالدنا وبناتنا.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أربعت
المنافقين.خربتو التعليم فالبالد ونتجتو لنا ذكور كالفتيات وبنات كالذكور الله ياخذ الحق

فيكم المنافقين همكم غير المال أما القيم فالحاجة لكم بها.لي فيكم يكفيم المنافقين.

السبت 17 شتنبر 2022 - 09:50-أبو أحمد4

و بعد السالم. 
هدا شيء جميل، و األجمل منه إعادة النظر في أسعار هده الحقائب التي أصبحت تنهك

كاهل التالميذ من حيث ثقل وزنها، و جيوب اآلباء من حيث ثمنها، و كذلك أسعار
المدارس الخصوصية التي تزداد عاما على عام.

السبت 17 شتنبر 2022 - 09:50-مغربي5

– ” َلْبكى ُمور الميت اخسارة ” 
– ال حول و ال قوة إال باللهالعلي العظيم… 

– أين كنتم قبل تنزيل هذه المقررات منذ 2018 ؟ 
– و ما هو ذنب التالميذ الذين تلقوا هذه التعاليم 

المستوردة؟ 
– أم هي صفقات جديدة و متجددة ألكل المال العام؟ 

– اتقوا الله في أجيال المستقبل !!!

السبت 17 شتنبر 2022 - 09:56-ولد الدوار6

تحية طيبة 
إن الحلول الحقيقية للتعليم األولي معروفة ولكن الوزارة تتراوح مكانها باعطاء تدبير

مفوض لهذا القطاع الحساس لجمعية ولدت بملعقة من ذهب….واين الوزارة لإلجابة عن
األسئلة الحقيقية ..واصبح كل متابع يظن بان قيشوح مدير المؤسسة المغربية هو ممثل
للوزارة وليس مديرا لجمعية..هذا الغياب وهذا الغموض ال يبشر بخير…ولكن ال حياة لمن

تنادي.. 
وما دام ان مدير المؤسسة المغربية تحدث عن عدم موافقة بعض السلسالت التربوية

وهذا معروف عند كل متخصص او مشاعل بهذه الحقيبة التربوية…لقيم المجتمع
المغربي ..نقول بان سلسلة المؤسسة كذلك ال تحترم ال اإلطار المنهاجي الذي تحدث
عنه وال قيم المجتمع المغربي . اما حديثه عن الكتاتيب القرآنية فهذا غير صحيح…إن

هذه مجرد كاراجات يسترزق منها الناس ….اما الكتاتيب القرآنية ..فال بواكي
لها….واالهم يفهم….

السبت 17 شتنبر 2022 - 10:16-موالي سعيد7

الكتب المغربية هي التي ال تحترم خصوصيات الثقافة المغربية ،قمتم بعدة أخطاء
والزلتم في قاع الترتيب الدولي رداءة المحتوى التعليمي ونتائجه ويكفيكم الخروج

للشارع لتروا تفاهة الصغار والشباب والبالغين ،اما السجون فهي مملوءة بالمراهقين
والشباب والبالغين وهذه نتيجة التعليم والتربية الرديئتين سواء على مستوى الموارد

البشرية أو حالة المدارس التي خلفها لنا اإلستعمار أو تلك التي بنيت بعد التحرر أو
اإلستقالل ،فال غرابة إذن تتهموا الكتب ألنه لن يستطيع يدافع عن نفسه وهي كبش

الفداء ،واطلبوا من المنتجين والمطابع كي يستعدوا لتضخيم مداخيلهم واإلغنتاء بغير
حق.

السبت 17 شتنبر 2022 - 10:46-العياقة8

ابنتي في السنة االولى اولي: وجدت صور الخنزير تتكرر رغم عدم وجوده في واقعنا
المغربي فاستغربت، ما الداعي الستدعائه في التعليم االولي خاصة والتعليم الوطني
عامة؟ ثم وجدت صور قردة يدرسون مع التالميذ بالقسم في صور. الغريب ان ام احد

القردة تسمي قردها الصغير “محمد”. متى كنا ندرس مع الحيوانات؟ ومتى كان احسن
األسماء يسمى لقرد؟ عجيب أين المراقبة التي تكلمت عنها.

السبت 17 شتنبر 2022 - 10:55-نيسان9

ينبغي مراجعة النصوص الدينية التي تحث على العنف والكراهية والتميز والوصاية على
اآلخرين .

السبت 17 شتنبر 2022 - 12:29-عبد الله10

الحمد لله على هذه االلتفاته الزالت الدنيا والدين قائمين مادام الفقراء ال يبيعون دينهم

السبت 17 شتنبر 2022 - 13:25-مالحظ11

وزارة التربية المغربية تنهي المضامين غير المالئمة في كتب التعليم األولي، ووزارة
التربية الجزائرية تركز على قضية الصحراء المغربية في كتبها المتعلقة بالتعليم األولي

السبت 17 شتنبر 2022 - 15:37-تلميذ سابق12

كل التربويون بجمعون ان احسن االجيال التي انجبها اىمغرب هي اجيال السبعينات الى
غاية التسعينات ..وقد حبى الله هذه االجيال برجل تربية لم يجد الزمان بنظير له هو

“االستاذ.احمد بوكماخ” الذي الف و انتج عدة مؤلفات مدرسية و هي سلسلة” افرأ”
الرائعة و الرفيعة اىمستوى..وهي موجودة الى االن..وقد كانت تراعي الجوانب التربوية

و الدينية و االخالقية حتى عندما يقتبس المؤلف من مشاهير الكتاب في الشرق او
الغرب كان يراعي اجمل ما لديهم و ما يتوافق مع خصوصياتنا .. لقد تتلمذنا على هذه
السلسلة التي كانت عبارة عن مدرسة لوحدها تتشر الحكمة و الموعضة باسلوب شيق

مناسب لشغف التالميذ بالقصة و الحكاية..وانا اتجول باحدى المكتبات عثرت على كتاب
من هذه السلسلة فاشتريته..النه يذكرني باجمل سنوات عمري ابام كانت المدرسة

العمومية تربي الجيال و تنجب الرجال.. بشكل يجعلنا نتحسر على ذلك الزمان..ونتساءل ما
السر في انهيار المدرسة العمومية بالمغرب؟؟؟؟؟؟

السبت 17 شتنبر 2022 - 19:30-وطني غيور13

اهملتم خصوصية مرحلة عمرية وبيداغوجياتها المالئمة ،القيم الوطنية واالسالمية
والمشترك االنساني،الشخصية المتوازنة يبنى جزء مهم منها في هذه المرحلة ،التجعلوا
ناشئتنا حقل تجارب ودمجونا قي تنقيح المناهج كما فعل اسالفكم لنقترح ماهو مالئم

البنائنا بمقاربة تشاركية االطار المنهاجي انتبه الى بعض االكراهات وليس كلها تحية.
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