
 

فبراير  10مؤخرا انعقدت، اليوم السبت   اختتمت،

بكلميم، أشغال الدورة الثالثة للللمل للل             0101

، 0102/0101التالميذي ال هوي برسم الموسم      

والمنظم من قبل األكاديمية ال هوية للللتلربليلة           

والتكوين ل هة كلميم وادنون تحت شعلار  مملن            

 أجل مدرسة مواطنة دام ةم.

األكاديمية من تنظيم هذه التظاهرة إلى        وتهده    

إبراز أهمية مشاركة التلميذات والتالميذ في تفعيل 

أنشطة الحياة المدرسية، باعتبارها حقلا يلنلبلغلي         

ممارسته، وواجبا يتعين الحرص على أدائه، وإعلداد        

التالميذ للمشاركة في الحياة العامة. كما تسلعلى          

إلى االرتقاء بالحياة المدرسية والرفع من جودتلهلا         

عبر تفعيل آلياتها التربوية واالجتماعيلة لل لعلل           

المؤسسة التعليمية فضاء للتلحللليلل واجنلتلا             

واجبداع، مع استحضار قيم الملواطلنلة وحلقلو             

 .اجنسان

السيد مدير األكاديمية ال هوية للتربليلة         وأبهز  

والتكوين ل هة كلميم وادنلون، فلي كلللملتله              

االفتتاحية ألشغلال اللدورة، أدوار اللمل لالل               

التالميذية المحلية واجقليمية وال هلوي، واللتلي         

أغنت المنظومة التربوية وتثمنت الت ربة اللرائلدة       

لألكاديمية في تفعيل الدور المركزي للتلميلذةة       

في الحياة المدرسية بما يتماشى وتعزيز المسلسلل        

 الديمقراطي الذي تعيشه بالدنا.

السيد موالي عبد العاطي االصلفلر أن            وأضهف  

الم ل  التالميذي ميعد فضاء الحلتلواء وصلقلل            

الطاقات الشبابية المتنوعة في عديد اللمل لاالتم،           

         معملية انتخاب الم ل  التالميذي ال هلويمعتبرا

، بلطلريلقلة       0102/0101في نسخته الثالثلة      

ديمقراطية شفافة ليست هدفا في حد ذاتهام، رغلم           

أهميتها، بقدر ما هو متقليد سنوي يؤشر على بداية          

جديدة ومت ددة للتواصل المباشر مع تملثليللليلة           

التلميذات والتالميذ حول قضايا تهلملهلم وتلهلم            

 .مستقبلهم العلمي والتربويم
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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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 نرشة  إلكرتونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأاكدميية هجة لكممي وادنون
 643عدد :  

———— 
 0202فرباير 



 

السيد المدير المشاركات والمشلاركليلن        ودعف

إلى وضع حليلة لمختلف األنشطة واللملداخلالت         

والتوصيات التالميذية لإلجابة عنها أو لرفع اللب        

الذي يعتريها، وكذا االنخلرا  اجيل لابلي فلي             

الورشات من أجل االستفادة من مضامينها، متمنيا أن        

تكون دورة هذه السنة مهادفة إلى نقل أصلواتلكلم،            

ومقربة لإلدارة منكم بشكل يضمن التواصل الدائلم        

والمستمر، ومحققة جنتظاراتكم، لضمان تلملدر         

في ظروف جيدة تمكن من إدراك آفا  مستقبللليلة          

 مدرسية ومهنية واعدةم.

برنامج الدورة الثالثة، التي تسلتلهلدف          وتضهمه   

باألسا  أعضاء الم ال  التالميذية اللملحللليلة           

للسلك الثانوي التأهيلي بمديريات ةكلميم، سيدي       

      تقديم عروض نظلريلة ،إفني، طانطان وأسا الزاك     

وورشات تكوينية المست م االت  الحياة المدرسية،       

واللحافة المدرسية، والتربية عللى اللملواطلنلة           

وحقو  االنسان، واللحة المدرسية، واللتلربليلة          

البيئية، إضافة إلى ورشة األندية التلربلويلة، ملن            

 .تأطير فاعلين تربويين وأساتذة متخللين

تالميذ جهة كلميم وادنون في ختام هذا         وانتخه  

اللقاء التلميذ اليا  الروبيو، من الثانوية التأهيليلة       

 موالي رشيد بكلميم، رئيسا للم ل  التالميذي.
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