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التعلیم الأولي بالمغرب .. تجاوز عتبة 18 ألف فصل دراسي في شتنبر المقبل

المغرب 24

قال المدیر العام للمؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم الأولي، عزیز قیشوح، إن المؤسسة ستتجاوز
عتبة 18 ألف فصل دراسي في شتنبر المقبل ، وهي دینامیة یسندها البرنامج الطموح لتعمیم هذا

المستوى من التعلیم.

وأبرز السید قیشوح، في مقابلة مع القناة الإخباریة “M 24” التابعة لوکالة المغرب العربي للأنباء، أنه
“في عام 2018 ، کان لدى المؤسسة 500 فصل دراسي وقرابة 2000 فصل في 2019. ثم 12000 فصل

دراسي سنة 2021 ، وسنتجاوز عتبة 18000 فصل دراسي في شتنبر المقبل”.

وتابع أن المؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم الأولي تنخرط في عملیة تأهیل هیاکلها الإقلیمیة
والجهویة والمرکزیة ، مشیرا إلی أنها بصدد مراجعة عملیاتها وأسالیب اشتغالها لمواکبة التطور
الحالي ، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة وذلك خدمة

للطفل المغربي.

وأشار السید قیشوح إلی أن هذا التطور الذي یشهده قطاع التعلیم الأولي ، یحمل تحدیات کبیرة
بالنسبة للمؤسسة ، لا سیما في ما یتعلق بجودة التعلیم ، مبرزا أن “جودة التعلیم لا یمکن لمسها

بسهولة ، خاصة في مجال الطفولة المبکرة “.

وأوضح ، في هذا الصدد ، أن المؤسسة دعت علماء دولیین إلی تحدید أسالیب تقییم المهارات لدى
الأطفال الصغار ، مشددا علی أن الأسالیب العلمیة ، المعتمدة علی نطاق عالمي ، یتم تنفیذها في

المغرب.

وفي هذا السیاق ، ذکر بإطلاق مرحلة تجریبیة بالشراکة مع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة بین
عامي 2019 و 2021 ، توجت بـ”نتائج جیدة جدا”.

من جهة أخرى ، أکد المسؤول أنه تم التحضیر للعام الدراسي المقبل منذ دجنبر الماضي ، بعد سلسلة
من جلسات العمل التي عقدت مع وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة وشرکاء آخرین.

وقال إن هذه الاجتماعات أسفرت عن توقیع العدید من الاتفاقیات التي تحدد الخطوط العریضة
الجدیدة لخارطة الطریق الوطنیة للتعلیم الأولي، مما أتاح تکلیف المؤسسة المغربیة للنهوض

بالتعلیم الأولي بصلاحیات الإدارة والتکوین ومراقبة التعلیم الأولي.

وهکذا ، أطلقت المؤسسة عملیة التوظیف لاختیار المربین الذین سیکونون جاهزین للعمل في شتنبر
المقبل ، یضیف السید قیشوح ، مشیرا إلی أن قرابة 8000 مربي علی المستوى الوطني سیتابعون

تکوینا أساسیا مدته 400 ساعة موزعة علی 11 أسبوعا.

وخلص إلی أنه بالإضافة إلی ذلك ، فبعد الدخول المدرسي سیستفید کل مربي من 550 ساعة من
التکوین موزعة علی العام الدراسي ، مع تقییم في نهایة السنة، حیث في المجموع هناك 950 ساعة

تکوین علی مدى 18 شهرا.
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