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مناهج التكوين باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين: 

 قراءة يف حصيلة التطبيق واستشراف سبل التطوير

 7902دجنبر  90يوم 
القنيطرة  -سال  -بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين   لجهة الرباط 

 الفرع اإلقليمي القنيطرة 



ينظم مختبر البحث في  تعليم وتعلم الرياضيات وتطبيقاتها يوما دراسيا في 

 موضوع : 

مناهج التكوين باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين : قراءة 

      يف حصيلة التطبيق واستشراف سبل التطوير

 السياق :   
يأتي هذا اليوم الدراسي في سياق إصالح منظومة التربية والتكوكويك         

وم  ضمنها الكرافكعكة الكتكاسكعكة  5101  -5102المؤطر بالرؤية االستراتيجية 

المتعلقة بتجديد مه  التدريس والتووي  والتدبير كأسبقية أولى للرفك  مك  

 إلى  ما يلي :  10المادة  الجودة. وفي هذا الصدد أشارت

يأتي الرف  م  جودة عمل الفاعالت والفاعلي  التربويي ، مك  مكدرسكيك   ’‘

ومووني  ومؤطري  وباحثي  ومدبري ، في مقكدمكة الولكولكويكات الكوكفكيكلكة 

بالنهوض بأداء المدرسة بمختلف مووناتها، وتحسي  مكردوديكتكهكا، وإنكجكاح 

   ’‘ إصالحها

كما يأتي هذا اليوم الدراسي في إطار استحضار الموانكة الكمكتكمكيك ة        

التي تحتلها المراك  الجهوية لمه  التربية والتووي  فكي مكجكال الكتكوكويك  

االساس والمستمر لمختلف الطر التربوية  انطالقا م  االعتكبكارات الكثكال كة 

 التالية : 

أوال : بحوم االختصاصات والمهام التي تتولى القكيكام بكهكا انكطكالقكا مك    

 . 5100مرسوم إحدا ها الصادر سنة  

 انيا : ما أكدت عليه  الرؤية االستراتيجيكة  نكفكسكهكا فكي الكعكديكد مك    

حيث جاء فكيكهكا عكلكى  25و  19و   9مقتضياتها، خصوصا ما ورد في المواد 

 التوالي : 

" إحداث شَعب لتووي  الطر الالزمة للتعليم الولي بالمراك  الجهوية لمكهك  

التربية والتووي ، في المدى المتوسط، م  الحرص على توفير توويك  جكيكد 

 للمربيات والمربي ، والطر اإلدارية الخاصة به،..."
 

"يشول التووي  الساس مقوما  إل اميا لولوج مهنة الكتكدريكس بكالكتكعكلكيكم 

الولي والمدرسي في التعليمي  العمومي والخاص، ويتم أساسا بالمكراكك  

الجهوية للتووي  والمؤسسات التعليمية للتدريب الميداني على صعيد ككل 

 جهة... " 
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 بالنسبة لمهنة التدبير واإلدارة التربوية، يتم، على المدى المتوسط؛ تع ي   ”
وتوسي  المسلك المخصص لتووي  أطر وفاعلي هذه الهيئة علكى صكعكيكد 

 المراك  الجهوية للتووي  في مه  التربية والتووي  " 

بالنظر إلى الرصيد المعتبر م  الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسكات  الثا : 

 في مجال التوويني  النظري والتطبيقي. 

لذلك كله،  فإن هذا اليوم الدراسي مناسبة لكلكوقكوق وقكفكة تكأمكل        

وتمحيص بغرض  تع ي  هذه الموانة التي تحتلها المراك  الجكهكويكة لكمكهك  

التربية والتووي  داخل المنظومة وتوطيد أدوارها ومسؤولياتها فكي اإلصكالح 

انطالقا م  مدخل اإلسهام في اإلرتقاء بالوفايات المهنية لمختلف الفاعلي  

 التربويي  داخل المؤسسة التعليمية.  

  االهداف :

 يسعى هذا اليوم الدراسي إلى تحقيق الهداق التالية : 

  داخكل تع ي  التواصل وتقاسم الخبرات بي  مختلف المووني  والموونكات

 المراك  الجهوية لمه  التربية والتووي  ؛ 

  ؛ االنفتاح على مختلف الفاعلي  التربويي 

   تدارس  مناهج التووي  والتدقيق في مختلف أنظمة الدراسة والتقكويكم

قصد بلورة مقترحات عملية للتصريف البيداغوجي المثل لهذه النظكمكة 

 م  أجل االرتقاء بجودة التووي  االساس؛

   التفوير في صيغ ممونة وفعالة لتدبير برامج تونولكوجكيكا الكمكعكلكومكات

 واالتصال على مستوى التخصصات. 

 محاور اليوم الدراسي :
  :  مناهج تووي  الطر بالمراك  الجهوية لمه  التربية والتووي 

   قراءة أنظمة الدراسة والتقويم؛ 

    حصيلة االشتغال وفق المناهج المعتمدة بالمراك  الجهوية؛ 

 مناهج التووي  وفق ما يقتضيه التجديد المعرفي  و البيداغوجي؛ آفاق تجويد 

  تونولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم  رافعة لتجويد التووي.   

 الفئة المستهدفة :
 ؛ اتذة  العاملي  بالمراك  الجهوية لمه  التربية والتووي سجمي  ال 

   . مختلف الفاعلي  التربويي 
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 الرئاسة الشرفية لليوم الدراسي 

 حسن جباح  —سمير البردعي —ادريس منصوري

  اللجان 

 لجنة التنسيق
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 املوقع اخلاص باليوم الدراسي 
https://laremaconf17.sciencesconf.org/ 

  مقتضيات املشاركة 
يتم التسجيل للمشاركة داخل اآلجال المحددة عبر إحدى  .1

 الصيغتي  التاليتي  : 

 التسجيل  عبر النترنت بالموق   المبي  أعاله؛  ←     

و إرسالها على تحميل استمارة المشاركة م   الموق    وأ ←    
 العنوان اإللوتروني التالي :  

lareamalabo@gmail.com 
 

 إرسال، عبر إحدى الصيغتي  السابقت ، ورقة ع  المداخلة .  5 

 وفق  المواصفات التالية : 

 تصب في أحد محاور اليوم الدراسي؛ 

   كلمة ؛ 211تشتمل على حوالي 

   تبرز بشول جلي  اإلشوالية المطروحة و منهجية تناولها و
 وخالصات الدراسة. 

  تواريخ هامة 
 آخر  أجل ل تسجيل 

 6102نونبر  62  
 آخر  أجل إلرسال ورقة عن املداخ ة 

 6102نونبر  62
 الاعالن عن املداخالت املقبولة

 6102دجنبر  10
 إلاعالن عن البرنامج

 6102دجنبر  10
  تاريخ اليوم الدراس ي

 6102دجنبر  10
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 هشام أمل العربي زراولة 

 أحمد الشريفي سعاد البحري 

 المصطفى مورادي رشيد سويدي 

 التهامي الحايني امبارك بوعصب 

 الحس  الساسيوي محمد عابد  

 فؤاد أيوب محمد الشركي 

 حياة السيباري بشرى البوحديوي

 صالح شواك مولود عشاق 

 التجنية خليد  فؤاد مدكري 

 هشام أمل العربي  زراولة

 فؤاد أيوب   محمد الشركي

 أ ح م د   ا لكشككر يككفككي 

 فؤاد أيوب  محمد الشركي 


