
جهات|هسبريس

اتفاق يطور التعليم األولي بجهة كلميم

صور: هسبريس

رشيد بيجيكن
األربعاء 18 ماي 2022 - 05:35

تم التوقيع، الثالثاء، على اتفاقية شراكة خاصة بين األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة كلميم واد نون والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي،

تروم تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة بالجهة.

وتهدف هذه االتفاقية الخاصة، وفق بالغ صادر عن األكاديمية، إلى “ضمان تعليم
أولي ذي جودة، من خالل االعتماد على التجارب المتراكمة والناجحة للمؤسسة،

وكذا االعتماد على مجاالت الجودة: التكوين، التأطير، برامج بيداغوجية، عبر إرساء
إطار تعاقدي موحد لكل األكاديميات؛ باإلضافة إلى ضرورة توحيد التجهيزات

والمستلزمات في جميع أقسام التعليم األولي، مع تجهيزها داخل المؤسسات
العمومية أو خارجها وتسييرها بتمويل من قبل األكاديمية”.

واعتبر مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، موالي عبد
العاطي األصفر، أن االتفاقية الخاصة تسعى إلى “تطبيق مقتضيات االتفاقية

اإلطار الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة والمؤسسة
المغربية للنهوض بالتعليم األولي، وكذا اتفاقية التمويل المبرمة بين الوزارة ووزارة

االقتصاد والمالية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي؛ وذلك بإسناد
تسيير أقسام التعليم األولي إلى المؤسسة المذكورة”.

وأبرز مدير األكاديمية المكانة الهامة للتعليم األولي من خالل “التوجيهات
المتضمنة في الرسالة السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله
وأيده، الموجهة إلى المشاركين في اللقاء الوطني حول التعليم األولي المنظم

يوم 18 يوليوز 2018 بمدينة الصخيرات، إضافة إلى تخصيص المشروع األول من
المشاريع اإلستراتيجية للقانون اإلطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

والبحث العلمي لتطوير التعليم األولي، وتسريع وتيرة تعميمه ضمن مجال
اإلنصاف وتكافؤ الفرص”.

من جهته، أشاد المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي، عزيز
قيشوح، بالوتيرة التي بلغها تعميم مجال التعليم األولي على صعيد الجهة،
والجهود المبذولة من قبل األكاديمية ومديرياتها اإلقليمية، كما قدم عرضا

مقتضبا استعرض من خالله التصور وخطة العمل التي تشتغل عليها المؤسسة في
تسيير المجال قبل وبعد المصادقة على اإلطار المنهاجي العام للتعليم األولي.

ولتجويد الخدمة بأقسام التعليم األولي، تنص هذه االتفاقية على تعويض
االتفاقيات السابقة مع المديريات اإلقليمية، لضمان استمرار تسيير المؤسسة

لألقسام الحالية، وتوقيع مالحق لتحديد األقسام الجديدة؛ إضافة إلى إنشاء لجان
إقليمية للتنفيذ والتتبع مشتركة بين المديريات والمؤسسة.
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