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بية الوطنية والتعليم ، عقد السيد شكيب بنموىس2022نونبر  10 الرباط، الخميس ، وزير البر

 2022-2026ندوة صحفية مع وسائل اإلعالم، خصصت لتقديم خارطة الطريق  األولي والرياضة

 ذات جودة للجميع. جل مدرسة عمومية أمن 

ي  وتشكل خارطة الطريق 
وع وفق مقاربة تشار تمت بلورتها  التر أرضيتها كية بعد طرح مشر

حات  لنقاشات ن  ساهم فيها ومداوالت وإغنائها بمقبر ن والمتدخلي  بويي  ن البر كاءجميع الفاعلي  ي  والشر
ن
 ف

ك  مسار تتويجا ل ،الموسعةرات الوطنية إطار المشاو  من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشبر

   مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. لنموذج 

 )ة(التلميذ ؛إلصالح المدرسة العمومية عىل ثالثة أقطاب رئيسيةوترتكز خارطة الطريق 

واألنشطة ساس والمؤسسة التعليمية بثالثة أهداف رئيسية تركز عىل التعلمات األ  )ة(واألستاذ

األقسام تتمحور حول قياس األثر داخل وفق مقاربة نسقية  ،حد من الهدر المدرىسي والالموازية 

 . الدراسية

ي التعلمات التالميجعل خارطة الطريق عىل  نراه، تبلوغ هذا المسىعول 
ن
ن ف ن متحكمي  ذ منفتحي 

ن تعليمهم األساىسي  ساساأل   سودها روحآمنة ومالئمة لالستقبال ي توفب  فضاءاتمع  ،ومستكملي 

ن تعاال ن ون بي  ن و  ، كل الفاعلي  ن  متمككذا مدرسي  مي  ن ن يحظون بالتقدير وملبر    بنجاح تالميذهم. ني 

سم معالم مد ،فق هذا التوجهو     إل  رسة عمومية ذات جودةجاءت خارطة الطريق لبر
ر
ترف

، مدرسة ضامنة ي من إكساب األطفال  متمكنة جودة التعلماتل طموحات وانتظارات المجتمع المغربر

ورية والكفاياتالمعارف  ي تخول لهم ا والمهارات الضن
ي التر

ي مسارهم الدراىسي والمهتن
ن
 وتعزز  ،لنجاح ف

ي  لالستطالع هموحب هم المواطنوحسوالكونية  وتنمي قيمهم الوطنية تهممواطنو  همتفتح
ن
وثقتهم ف

ن جميع التلميذات والتالميذ  وتحقق إلزامية تعليمهم، أنفسهم من خالل  وتضمن تكافؤ الفرص بي 

 والمجالي الذي ينحدرون منه. كيفما كان الوسط االجتماعي ،  16إل غاية السن  إجباري يمي تعل ار مس

مت  ن  ،أقطابها المحورية بإحداث التغيب  الملموس والملحوظ عىل الطريق هاته خارطة وقد البر

توفب  مقررات وكتب مع ، مضبوط من طرف الدولة ومعمم ،جودة وذلك بتحقيق تعليم أولي ذي

ي اللغاتات والتعلمات تركز عىل اكتساب الكفايمدرسية 
ن
فردية وتتبع ومواكبة ، األساس والتحكم ف

ميذ نحو مسارات دراسية وتوجيه التلميذات والتال  لتجاوز صعوبات التعلم والتالميذ  للتلميذات
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تكافؤ ن أجل تحقيق وتوفب  دعم اجتماعي معزز ممن فرص نجاحهم للرفع تتالءم مع مؤهالتهم 

ن كل التالميذ والتلميذات.  الفرص  بي 

ي  كما تعهدت
ن يركز عىل الجانب التطبيقر باالرتقاء بمهنة التدريس من خالل تكوين للتمب 

، وخلق ظروف عمل مالئمة تستجيب الحتياجات األ  هم، ساتذةستاذات واأل والعمىلي  وتعزز تأثب 

ي عىل ي المحفز والمثمنالتالميذ، وإرساء التلميذات و  اإليجابر
يحث م، له نظام لتدبب  المسار المهتن

 عىل االرتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلميذ. 

مت بتوفب  مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة  ن ، مجهزة وتستعمل الوسائل الرقميةو كما البر

ن كل وتنمية روح التعاو  اء بجودتها توفر عىل مؤهالت قيادة المؤسسة لالرتقوإدارة تربوية ت ن بي 

ن  التالميذ من التلميذات و  ، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكنمن أجل إرساء جو آمنبها  الفاعلي 

 التفتح وتحقيق ذواتهم. 

ي يتطلب ولتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع  اتيجر توفب  ثالثة  هذا الهدف االسبر

وط ي  شر
ن
وحفز مسؤولية  لقياس الجودةتعتمد عىل بنيات مناسبة  حكامةإرساء  أساسية تتمثل ف

ن الموارد المالية امهم بانخراطهم المسؤول إلنجاح اإلصالح وتأمي  ن ن والبر الالزمة وانسجامها مع  الفاعلي 

 . ا استدامتهو  األثر المنشود 

ية السامية فرصة سانحة لبلورة التعليمات الملك 2022-2026إل ذلك، تشكل خارطة الطريق 

ي عىل أرض الواقع وإعادة بناء 
ن
ن ف ي قيادة اإلصالح  مدرستهمثقة المواطنات والمواطني 

ن
ومنعطفا ف

ك لتفعيل يغديها انخراط الجميع  ،والقدرة عىل تدبب  االنتظارات ودينامية جديدة للبناء المشبر

ي عشر 
امات اإلثنتر ن ي لإلصالح، وفق االلبر اتيجر ما يصبو إليه صاحب  وضمان النجاح للمنظور االسبر

   لسادس نضه هللا وأيده. الجاللة الملك محمد ا

 

  

 

 


