
 

 نشرة  إلكترونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأكادميية جهة كلميم وادنون

األكادميية اجلهوية للرتبيةة  

والتكوين جلهة كلميم وادنةو،  يةو        

أكتوبر اجلاري بكةلةمةيةم        90الثالثاء 

خمطط عةمةت زةلة يةت        “ لقاء جهويا حول 

الربنامج الوطين للتعلةيةم األولةه  ةهةة          

باعتباره  مدخال حامسا ”  كلميم واد نو،

 .يف إصالح املدرسة املغربية

بةكةلةمةة     

افتتاحية أكد خالهلا مدير األكادميةيةة   

اجلهوية للرتبية والتكوين  السيد عةبةد   

يف املائة من التةالمةية      09اهلل بوعرفه  أ، 

يف سن التعليم األولةه  والة يةن زةرتاوح         

سلوات  يستفيةدو،   5و 4أعمارهم ما بني 

مةةةةن هةةةة ا     

الصةةلةة  مةةن   

التعليم  فيما 

زةةةةعةةةةمةةةةت  

األكادميةيةة   

علة  خةطةة      

عةةمةةت زةةرو    

 09امتصاص   

يف املةةةائةةةة     

 .املتبقية

أ، جةهةة     

 61 هة كلميم واد نو، زضةم حةوالةه        

 5-4) أل  طفت يف عمر التعليم األولةه      

أل  يستفةيةدو، مةن       60  بيلهم ( سلوات

الةةتةةعةةلةةيةةم األولةةه ب ةةقةةيةةه املةةدمةةج          

آالف طةفةت ال       4واخلصوصه  فيما ال زال 

 .يستفيدو، من ه ا الصل  من التعليم

وأضاف أ، األكادميية زعمت عةلة      

حتقيق استفادة اللسبة املةتةبةقةيةة مةن           

وبةالضةبةط يف         0902التالمي  قبت سلة 

، 0905أفةةةق    

م ةة ا إأ أ،     

األكةادميةةيةةة  

ستعمت عةلة    

إحداث ما بةني    

قةاعةة     44و 44

للتعليم األوله 

عةةلةة  مةةد      

الثالث سلةوات  

املةةةقةةةبةةةلةةةة   

المتصاص ما زبق  من األطةفةال  ةن ال        

 .يستفيدو، من التعليم األوله

أنةه       

ماليني درهم من املي انية املةعةدلةة      1رصد 

لتوسيع العرض بالتعليم األوله بةاجلةهةة     

عرب زأهيت األقسا  واحلجرات وجتهةية هةا     

أل  درهم لةتةسةية هةا           619وختصيص 

علما أ، األكادميية  وبةتةلةسةيةق مةع           

جمموعة من ال ةركةاء  سةتةتةكةفةت          

بتكوين املربيات واملربيني  عل  أ، زلت   

اجلماعات الرتابية التابعة لةلةجةهةة بةأداء        

 .مستحقات املربيات واملربيني
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 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 جهة كلميم وادنون
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املةلةعةقةد     

بقاعة االجتماعات باألكادميية  زقديم 

عرض نظري ملديرية التةعةاو، واالرزةقةاء       

بالتعليم املدرسه اخلصةوصةه بةالةوزارة         

حول الربنامج الوطين لتعمةيةم وزةطةويةر        

التعليم األوله  وعرض لألكادميية حول 

خمطط عمت زل يت الةربنةامةج الةوطةين          

للتعليم األوله  هة كلميةم واد نةو،        

وشريط وثائقه لبعض التجارب املتمةية ة   

باملديريات اإلقليةمةيةة بةتةلةسةيةق مةع              

ال ركاء  فضال عن زقةديةم مةداخةالت       

جملمةوعةة مةن الةفةاعةلةني وشةركةاء                

األكادميية واملةديةريةات اإلقةلةيةمةيةة             

شكلت أرضية لللقاش والتداول يف سبت 

زسريع وز ة زعميم وزطوير الةتةعةلةيةم        

األوله وفق اإلمكانيات املتاحة  وحتسني 

جودزه مع زأهيت التعليم األوله التقليةدي  

والتكوين األساسه واملستمر للمربةيةات   

واملربني  إضافة إأ التمةيةية  اإليةابةه        

لفائدة الوسطني القروي وشبةه الةقةروي       

والدعوة إأ إدماج التةعةلةيةم االولةه يف          

السلك االبتدائه  كما زضمةن الةلةقةاء       

أيضا زوقيع جمموعة من االزفاقيات زهةدف  

إأ زفعيت الربنامج الةوطةين لةتةعةمةيةم          

 .وزطوير التعليم األوله باجلهة

املوسع زلفي ا ملا جاء يف الرسالة امللكةيةة   

السامية املوجهة إأ عمو  امل اركني يف   

اليو  الوطين لللهوض بالتةعةلةيةم األولةه        

امللظم شهر يةولةيةوز املةاضةه  ةديةلةة             

الصخ ات  وال ي يستمد مرجعيةتةه مةن      

اخلطاب امللةكةه السةامةه  ةلةاسةبةة             

لعيد العرش اجمليد  بةغةيةة        60ال كر  

التفعيت األمثت لتعميم وزطوير التعلةيةم   

األوله بةاجلةهةة  ويف إطةار الةتةواصةت                

والتعبئة الرامية لتوسيع وعاء ال راكات 

 .يف ه ا اجملال

 ثةت السةيةد      

واله جهة كلميم وادنو، اخلليفةة األول    

للسيد عامت إقليم كلميم باشا مةديةلةة    

كلميم  و ثله السادة عمةال أقةالةيةم       

سيدي إفين  طانطا، وأسا ال اك  و ثلةه  

اجملالس االقلةيةمةيةة بةاجلةهةة  ور سةاء             

اجلماعات الرتابية بإقةلةيةم كةلةمةيةم           

و ثله مةديةريةة الةتةعةاو، واالرزةقةاء             

بالتعليم املدرسه اخلصةوصةه بةالةوزارة        

ومدير املرك  اجلةهةوي ملةهةن الةرتبةيةة              

والتكوين  واملديرين االقليميني  وعةدد  

من ال ركاء والفةاعةلةني مةن  ةثةلةه            

القطاعات احلكومية وفعاليات اجملتمةع  

املدنه  إضافة  إأ ر ساء األقسا  واملصةا   

  .باألكادميية واملديريات اإلقليمية
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أكتوبةر    90يو  الثالثاء 

اجلاري بكلميم  التوقيع علة   

ازفاقية شراكة وزعاو، بني   65

أكادميية كلةمةيةم وادنةو،       

وشركائها لتفعيةت الةربنةامةج       

الوطين لتعميم وزطوير التعليةم  

 .األوله باجلهة

الة   

وقعت خةالل أشةغةال الةلةقةاء             

اجلةةهةةوي الةة ي نةةظةةمةةتةةه           

األكادميةيةة اجلةهةويةة حةول           

خمطط عمت زل يت الةربنةامةج      "

" الوطين للتعليم األوله بةاجلةهةة   

بني األكادميية اجلهوية وكت 

من املؤسسة املغربية لةلةلةهةوض     

بالتعلةيةم األولةه  وةةعةيةة            

االحتاد اجلهةوي لةلةجةمةعةيةات          

العاملة يف جمال اإلعاقةة  دعةم     

اللةهةوض بةالةتةعةلةيةم األولةه              

باملؤسسات االبتدائية الةتةابةعةة     

للمجال الرتابه جلهة كلةمةيةم    

 .واد نو،

 

ال  وقعهةا عةن األكةادميةيةة          

مديرها  السيد عبد اهلل بوعرفه  

وعن املؤسسة املغربية مةديةرهةا    

العا   السيد ع ي  قي وح  وعةن  

ةعية االحتاد اجلهوي رئيسهةا   

السيد عبد الةراةا، إدملةقةد         

زلفي  برنامج عمت األكادميية 

املتعلق بالتعلةيةم األولةه  عةن         

طريق إجناز وزةلة يةت وزةتةبةع         

الربنامج الوطين لتطوير التعليةم  

األوله بواسطةة بةرامةج عةمةت          

سلوية  واإلحةداث الةتةدريةه         

ألقسا  التعليم األوله بةاملةدار      

االبتدائية العموميةة وفضةاءات     

أخر  بةاجملةال الةرتابةه جلةهةة           

كلميم واد نو، عرب الةبةلةاء أو      

  التهييئ أوالتجهي 
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وك ا زسي  أقسا  ووحدات 

ومدار  التعليم األوله  واإلعداد 

واملساهمةة يف زةوفة  بةرامةج             

زكويلية عل  املستو  اجلهوي 

موجهة ملربه ومربيات التةعةلةيةم     

األوله  وزةيةسة  ولةوج كةت          

الفئات إليه  وباألخص احملةرومةة   

ملةه يف الةوسةطةني احلضةري            

والقروي   وزوف  فةرص شةغةت        

داخت اإلقليم  فضال عن  إجنةاز    

برنامج لإلدماج املدرسه لألطفال 

يف وضعية إعاقة وفق التة امةات   

 .وشروط حمددة يف اإلزفاقية

 

خالل ذات اللقاء  جمموعةة مةن     

ازفاقيات ال راكة مع اجملةلةس     

اإلقليمه لسيدي إفين ومع عةدد    

من اجملالس اجلماعية الةتةابةعةة     

إلقليم كلميم  زلت    وجبةهةا   

األكادميية  عرب مةديةريةازةهةا      

اإلقليمية  بتأهيت املةؤسةسةات      

التعليمية احملتضلة للتةعةلةيةم     

األولةةه  وجتةةهةةيةة  احلةةجةةرات        

الدراسية وزكويةن املةربةيةني        

فيما زلت   اجملالس الرتابيةة أداء    

مستحقات املةربةيةني ولةويةت        

الدورات التكويلية ذات الصلةة  

 .بالتعليم األوله

 

حول التعليم األولةه زةفةعةيةال          

للمخطةط اجلةهةوي لةتةطةويةر            

التعليم األوله  هة كةلةمةيةم     

واد نو، وزسريع وز ة زعميمه  

كما يلدرج يف إطار التةواصةت   

والتعبئة الرامية لتوسةيةع وعةاء      

  .ال راكات يف ه ا اجملال
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