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وزارة التربية الوطنية تلجأ إلى برنامج تكويني لتجويد
منظومة التعليم األولي

صور: سفيان بالكوري

هسبريس – محمد الراجي
الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:00

ضمانا لتجويد منظومة التعليم األولي العمومي، يجري تكوين آالف المربيات
والمربين المشتغلين في هذا القطاع، على الصعيد الوطني، من خالل برنامج

تكويني مكثف يستغرق 11 أسبوعا.

ويستدف البرنامج المنطلق يوم 14 يوليوز الجاري، وتشرف عليه المؤسسة
، يتوزعون على المغربية للنهوض بالتعليم األولي، أزيد من 8 آالف مربية ومربٍّ

300 مجموعِة تكوين، تضم كل مجموعة 25 مستفيدة ومستفيدا، يتم تكوينهم
ن لديهم تجربة في مجال التعليم األولي، خضعوا بدورهم من طرف 400 مكوِّ

لتكوين لمدة شهر ونصف الشهر.

ويستغرق التكوين الرامي إلى تهيئة المربيات والمربين للعمل مع األطفال 11
أسبوعا، برصيد زمني من 400 ساعة تكوين بشكل حضوري، ويتمحور حول ثمانية

.(Module) محاور أساسية من 32 وحدة

وبلغ عدد المربيات والمربين الجدد الذين جرى توظيفهم، على الصعيد الوطني،
أكثر من 5000، هم الذين يستفيدون من التكوين، إضافة إلى المربيات والمربين

الذين كانوا يشتغلون داخل المؤسسات التعليمية، بحسب المعطيات التي قدمها
شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة.

وأوضح بنموسى، في تصريحات للصحافيين على هامش زيارته إلى مركز لتكوين
مربيات ومربي التعليم األولي بمدينة سال، أن الغاية من التكوين هي أن “يتمتع

المستفيدون والمستفيدات منه بتكوين في جميع المواضيع التي لها عالقة
بالتعامل مع األطفال المتمدرسين في التعليم األولي”.

وأضاف الوزير أن المربيات والمربين المستفيدين من التكوين “ستتم مواكبتهم
طيلة السنة الدراسية المقبلة، حيث سيستفيدون من تكوين إضافي من 500

ساعة، فضال عن تكوين مستمر لمدة أسبوع، جزء منه سيتم داخل المؤسسات
وجزء آخر عن بعد، من أجل ضمان جودة التعليم األولي”.

وأكد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية “تشتغل على تعميم التعليم األولي، وعلى
ضمان جودته، وهذا يستدعي نهج مقاربة قائمة على مبدأ القرب”، الفتا إلى أن

البرنامج التكويني للمربيات والمربين يهم 60 إقليما، بما في ذلك المناطق النائية
وهوامش المدن.

ويتم تكوين المربيات والمربين في مجالين رئيسيين؛ األول يشمل اإلطار
المؤسساتي للتعليم األولي، واستقبال ومرافقة الطفل، والتنشيط وإنجاز

األنشطة التربوية، إضافة إلى الشراكة بين المدرسة واألسرة.

ويشمل المجال الثاني تنمية ونمو الطفل، وتدبير قسم التعليم األولي، والمشاريع
والتكوينات المهنية، والمقاربة البيداغوجية للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم

األولي.

ويتكون الجسم التربوي المستفيد من التكوين من اإلناث بنسبة 98 في المئة، وال
تمثل نسبة الذكور سوى 2 في المئة فقط.

وتبلغ نسبة الحاصلين منهم على شهادة اإلجازة فما فوق 44 في المئة، ونسبة
الحاصلين على شهادة الباكالوريا 48 في المئة، بينما 8 في المئة منهم يتوفرون

على شهادة الباكالوريا زائد سنتين.

وأكد عزيز قيشوح، المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي، أن
ورش تكوين مربيات ومربي التعليم األولي يكتسي أهمية بالغة، نظرا لكون العمل

مع األطفال يعد “عمال معقدا تتداخل فيه مجموعة من العوامل، تشمل ما هو
نفسي ومعرفي ووجداني، وهو ما يتطلب تّملك العاملين في هذا القطاع ما
يكفي من المعلومات والمهارات والمكتسبات لكي يكونوا في مستوى جيد

يؤهلهم ألداء الدور المنوط بهم”.

وتم يوم 7 يوليوز الجاري، توقيع اتفاقية بين المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم
األولي، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم األولي، مع كل من

وزارة التشغيل، ووزارة االقتصاد والمالية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي
التي تؤطر تكوين المربيات والمربين.

وأفاد قيشوح بأن محتوى تكوين المربيات والمربين تم تفصيله من طرف فريق
مشترك بين وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم األولي والمؤسسة المغربية

للنهوض بالتعليم األولي، الفتا إلى أن الورش يتم بتنسيق تام بين الوزارة
والمؤسسة واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات اإلقليمية.

وزارة التربية الوطنية بنموسى  التعليم األولي 

بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب االختيارات أسفله

ترتيب التعليقات تصاعديا

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:04-هشام1

السؤال البسيط هو كم عدد المشاريع والبرامج التي استنزفت ميزانية الدولة. وما هي
المآالت التي آلت اليها. واسباب فشل تلك البرامج والمشاريع. وهل تمت معالجة اسباب

الفشل ؟

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:11-محمد2

كثرة البرامج وكثرة البنائين تؤدي إلى اعوجاج الحائط

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:15-الحقيقة3

كل المشاريع المدرة بالدخل يتم تفقيرها ثم ضمها للدولة مقابل أجور زهيدة للشغيلة
في اندماج بين الرأسمالية واالشتراكية 

نفس الشيء سيحدث للطب ولغيره فالغرض هو ربط الرقاب

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:18-الباحث فركوس4

يجب اوال انتقاء نساء ورجال التعليم قبل تكوينهم وهل هذا التكوين سيشمل التكوين
األخالقي والخلفي والمواطني ام تكوين تقني فإن كام تكوينا تقنيا فقط فال فائدة
يرجى منه الن نساء ورجال التعليم مع استثناءات يجب إعادة لهم التربية اإلسالمية

والوطنية قبل التكوين التقني والدداكتيكي او البيداغوجي النه أغلبيتهم سواء قدامى
او جدد هم عديمي األخالق والتربية والوزارة تسمى وزارة التربية الوطنية والتكوين

العالي حاشا ان يخدش هذا االسم بمن ال تربية وال أخالق له

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:25-بابا5

تخيلوا معي في هده الحرارة .والتكوين 8ساعات في اليوم .كيف سيكون هدا التكوين. 
نعم للتكوين لكن ليس بهده الطريقة .ال اظن ان الحيز الزمني الدي اختير في محله .

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:30-كثر الهرج بال فائدة6

كثر الهرج إلى درجة انه اختلطت المفاهيم تضارب في اآلراء والمصالح تباعد في وجهات
النظر وال حضور لمن يمثل التلميذ ويترافع عنه النه هو األول واألخير من يتصدع ويتلقى

االنعكاسات لذا من األفضل أن تقفل كل المدارس العمومية وتعوض بمدارس خصوصية
مقابل دعم ألولياء واباء التالميذ انذاك المتقاعسون سيضطرون إلى المباراة بالعقدة
أمام القطاع الخاص براتب 2500 إلى 3000 درهم ونتهناوا بالمارة (الشدة على الراء)

الخميس 28 يوليوز 2022 - 17:33-محسن7

هبل حتى والبلد في أسوء حاالته يستمر في التمثيل فوق الطاولة ومن تحتها يصنع
مشاكل ويهيء شباك صيد للمعارضين لسياسته الهبلة. المغرب محتاج لألموال التي
نهبت منه وهربت للخارج ولشبابه المسجون ضلما وعدوانا بتهم ألصقت لهم أو في

مستنقعات هبل من يصنعها ليتمكن من اإلنتقام من األحرار. المجتمع الدولي صار يعرف
هبل أكثر من نفسه لكن األهبل أهبل ولن يتوقف حتى تسلمه إسرائيل للمحاكمة .

8fadel-18:36 - 2022 الخميس 28 يوليوز

التكوين يكون قبل المزاولة ألي مهنة . 
أما و قد التحق الشخص بعمله فهو تمرس و تبادل للخبرات و صقل للقدرات. 

كم تصرف وزاراتنا على ما يسمى ” التكوين ” . و الذي غالبا ما يستمر أسبوعا على أكثر
تقدير ، و في األخير تكون الحصيلة منصبة على ” نوعية الغذاء ” و ” ظروف االشتغال ” و

أشياء أخرى ال ترتيط بموضوع التكوين ال من قريب أو من بعيد مثل األجور و…. 
حتي يكون التكوين ذي جدوى فعليه أن يحمل فعال الجديد و النافع في الميدان ، و أن

يكون مبنيا على مالحظات و نقد لما هو كائن مع تصويب لهفوات و أخطاء الخطة
الحالية و أن يكون تجريب البرنامج أو الخطة الجديدة قد أدى إلى نتائج أفضل . 

و ان تكون مدة التكوين معقولة ( سنة على األقل أو ما يعدلها من األسابيع المتفرقة).
و في األخير يختتم بتقييم .

الخميس 28 يوليوز 2022 - 18:43-الغاضب9

هؤالء المربيات و المربين ما هم إلى ضحايا 30سنة و التي تستغلهم المؤسسة المغربية
للنهوض بالتعليم األولي بمكونيها و مديراتها و مديريهم التربوين الدين ال يفقهون في

التكوين ال لغة و ال كتابة و ال طرق التكوين و يتباهون بمؤسستهم على أنها تنقد هؤالء
الشباب من الفقر و البطالة مع تواطء بعد مدارس التكوين المهني الحر

الخميس 28 يوليوز 2022 - 19:33-متتبع10

كثرة البرامج والمخططات والصفقات التي تقدم على طبق من ذهب للحيثان الكبيرة
واصحاب البطون المنتفخة والمواطن المغربي ال يستفيد شيئا بل تتأزم أوضاعه سنة بعد

سنة.كل ما يروج له في هذا البلد مجرد مسرحيات ظاهرها التنمية واالصالح وباطنها
الفساد والريع والنهب. 

اعطوني برنامجا او مخططا واحدا منذ االستقالل الى االن استفاد منه الشعب
المغربي؟؟ … المستفيدون معروفون

الخميس 28 يوليوز 2022 - 19:48-مواطن11

نعم تعميم و لكن تعميم الفرنسية و العربية دون االمازيغية .

الخميس 28 يوليوز 2022 - 22:26-متتبع12

وأفاد قيشوح بأن محتوى تكوين المربيات والمربين تم تفصيل. 
جملة من المقال توضح حجم الكارثة حيث يتم تفصيل النهب على المقاس . 

برنامج استعجالي جديد

الخميس 28 يوليوز 2022 - 23:55-زكرياء13

الوزارة تدك حصون الطفل المغربي بالقضاء على آخر مواطن التكوين اإليجابي في ارواض
التعليم األولي ودور القرآن ، باي باي المستوى سيكونون أجيال النطيحة وما أكل السبع،
ثم يرفعون عالمة االستفهام واالستحمار، وطبعا سيقولون، ما السبب، حسبنا الله ونعم

الوكيل

الجمعة 29 يوليوز 2022 - 00:46-لشهب14

انه العبث ،بالفرنسية on se masturbe rien d’autre,االف البرامج ،كل وزير ياتي
ببرنامج لذر الرماد في العيون،كل حزب ياتي ببرنامج منقول عن دولة الظهار تموطانيت…

وتمغربيت…من عز الدين العراقي الى اليوم ،ماليير الدراهيم تذهب في الدراسات و
مكاتب الدراسات،،،منقولة عن مجتمعات غربية ال تتفق معنا في اي شيء…ورغم ذالك
يعرضها الوزير على الحكومة كانه الحل الوحيد…وفي االخير تتدخل االمم المتحدة لتعلن

فشل المنظومة،،،لتصاغ برمجة 36/26 ،يعني انتظروا ايها المغاربة 2036 لتجلي
الحقيقة.اي الفشل ..ما الحل…الحل ان تصبح ووزارة التعليم سيادية.

15Chaimae-20:07 - 2022 الجمعة 29 يوليوز

ال حول وال قوة اال بالله 8 الساعات مع هد الجو الحار فين هو الجهد وفين هو الرأس
للي غيستقبل المعلومة
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