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 Espace des partenaires الشركاء فضاء

 «عتبات االنتقال بين األسالك»انطالق إجراءات تفعيل تدبير 

 ذات التدابير  تفعيل خالل من 2030-2015 االستراتيجية للرؤية األولي التنزيل سياق في

  املنهي والتكوين الوطنية التربية وزارة شرعت األولوية،
 
  في 2016-2015الدراس ي املوسم من انطالقا

 .«األسالك بين االنتقال عتبات» تدبير أجرأة

 التربوية، منظومتنا منها تعاني التي الرئيسية اإلشكاليات إحدى ملعالجة التدبير  هذا ويأتي

 دون  آلخر، تعليمي سلك ومن آلخر، تعليمي مستوى  من التالميذ من عدد بانتقال واملرتبطة

   التدبير ويهدف ,األساسية التعلمات في التحكم من األدنى الحد على حصولهم

 من األدنى الحد في التالميذ تحكم إلى  ترمي عمل خطة خالل من الوضع هذا تصحيح إلى

 وبين املستويات بين االنقال لعتبات التدريجي والرفع للنجاح، أساس ي كشرط األساسية التعلمات

 ، 2018-2017 أفق في (اإلعدادي بالسلك 10/10 و االبتدائي بالسلك 5/10 ) وتوحيدها  األسالك

  وذلك
 
   .تعليمية مؤسسة كل بوضعية الخاصة والحاالت لإلكراهات مراعاة

 

 

 

 

 

 

 

 الحمراء الساقية العيون  لجهة والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية  نظمت السياق، هذا في

  لقاء  
 
   تواصليا

 
  جهويا

 
 عن حضره ،«األسالك بين االنتقال عتبات» تدبير وأجرأة بتفعيل خاصا

     الشؤون مصلحة رئيس والسيد اإلقليمي، املدير  السيد من كل بالسمارة للوزارة اإلقليمية املديرية

 االتصال، مكتب رئيس والسيد املدرسية، والخريطة والتخطيط التربوية
 ، مسار  بمنظومة املكلف والسيد اإلقليمي، املستوى  على التدبير  رئيس والسيد
 العام الهدف بينت لعروض خالله االستماع تم حيث التربوي، املفتش والسيد

 وكافة واملحلي، واإلقليمي الجهوي  املستوى  على العمل وخطة ، التدبير  من
 .تنزيله أجل من املصاحبة اإلجراءات

 
 
 ترجمة في اإلقليمية واملؤسسات للوزارة اإلقليمية للمديريات الهام للدور  ونظرا

 ترأس تشاركية، مقاربة وفق ومحلية إقليمية عمل برامج إلى  التدبير  هذا
  اإلقليمي املدير  السيد

 
 :خالله تم اجتماعا

إرساء فريق القيادة للتدبير على املستوى اإلقليمي. 

 والشركاء التربويين املتدخلين كافة يشمل تواصلي مخطط إعداد 
 خالل من التدبير، هذا مضامين تنزيل في إشراكهم بغية االجتماعيين

 :اآلتية الزمنية الجدولة وفق تواصلية لقاءات

والخصوصية العمومية التعليمية املؤسسات ومديري  مديرات السادة 
 .2016 مارس 22 الثالثاء يوم :باإلقليم

الفاعلون  التالميذ وأولياء وآباء أمهات جمعيات رؤساء السادة 
  مارس 23 األربعاء يوم :املدني للمجتمع اإلقليمية والفعاليات الجماعيون 

2016. 

2016 مارس 24 الخميس يوم  :باإلقليم النقابية الهيئات ممثلي السادة. 

الجمعة يوم :التربوي  التوجيه وأطر  التربوية واملراقبة التأطير  أطر  السادة  
 .2016 مارس 25


