بطاقة تقنية للندوة
ً ندوة حول دور المشاركة المجتمعية في إصالح المنظومة التعليمية ً

التارخي  70 :فرباير 4702
املاكن  :دار الش باب املسرية 0
املنظمون :مجعية الشعةل للرتبية والثقافة فرع متارة  -النيابة ا إلقلميية لوزارة الرتبية الوطنية التابعة لعامةل
الصخريات متارة
الهدف الرئييس للندوة :الوقوف عىل التحدايت املطروحة والوسائل املتوفرة لرتمجة الرشاكة الفعلية والفعاةل
بني خمتلف املتدخلني ختدم جودة املنظومة التعلميية
أمه حماور الندوة:
 املداخل الساس ية لإصالح قطاع التعلمي ؛ كيف نضمن انفتاح املدرسة العمومية عىل حميطها ليك تصبح أكرث جادبية ؟ كيف نس تفيذ من املساهامت اليت يقدهما خمتلف الفاعلني لفائدة املدرسة العمومية؟ أليات الرشاكة واملشاركة يف النظام التعلميي ؟ اإشاكلية مناجه التدريس يف منظومتنا الرتبوية وس بل جتاوزها؟ دور الرسة واملدرسة يف حماربة الهدر املدريس ملاذا مل ترتق بعض مجعيات الهمات والابء وأولياء التالميذ اإىل مس توى القيام بدورها كرشيك أسايسداخل املؤسسات التعلميية؟
 اإصالح منظومة الرتبية والتكوين أية مدرسة نريد ملغرب املواطنة وادلميقراطية؟ أليس من املفيد أن تتخذ منظامت اجملمتع املدين من فضاء املؤسسات التعلميية اجال للتشش ي الرتبو يييحللطفال اإبراز طاقاهتم وصقل مواههبم؟

املشاركون:
 النيابة ا إلقلميية لوزارة الرتبية الوطنية؛ النيابة ا إلقلميية لوزارة الش باب والرايضة ؛ مندوبية وزارة الشغل؛ اجملالس البدلية التابعة لعامةل الصخريات متارة ؛ اجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛ برملانني ؛ النقاابت الكرث متثيلية؛ مجعيات اجملمتع املدين؛ ممثيل مجعيات الابء وأولياء التالميذ؛ أساتذة ابحثني يف اجال الرتبية .النتاجئ املنتظرة :
 السعي اإىل تضافر هجود امجليع والتعبئة حول املدرسة العمومية بدءا من النيابة ا إلقلميية لوزارة الرتبيةالوطنية كقطاع حكويم والرس املغربية ومنظامت اجملمتع املدين والنقاابت الوطنية ؛
 وضع تصور لمنوذج املدرسة التفاعلية المنوذجية اليت تيبادل التأثري مع حميطها الاجامتعي ،وتفتح أبواهبا عىلخمتلف مكوانته وفعالياته ومؤسساته؛
 -أليات التعبئة لتجديد الثقة يف املدرسة العمومية

نـــــدوة فكرية
"دور املشاركة اجملمتعية يف اإصالح املنظومة التعلميية "
الربانمج الندوة
 : 00:77اس تقبال املشاركني
 :00:01لكمة الافتتاح
 :00:07لكمة مكتب مجعية الشعةل للرتبية والثقافة فرع متارة
 :00:01مداخةل ممثل وزارة الرتبية الوطنية يف انتظار تأكيد املشاركة
مداخةل اللفيدرالية ادلميقراطية للشغل قطاع التعلمي
مداخةل أس تاذ ابحث يف علوم الرتبية ورئيس الشس يج امجلعو لدلفاع عن املدرسة
العمومية د انش يد امليك
 :08:47مناقشة عامة
 : 47:77اختتام أشغال الندوة

