ورقة بشأن اللقاء الجهوي حول "الرؤية االستراتيجية وسبل التفعيل"
لجهة فاس-مكناس
اإلثنين  16نونبر 2015
 خالصات أولية -يواصل المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سلسلة اللقاءات الجهوية التي ينظمها حول
"الرؤية االستراتيجية لإلصالح وسبل التفعيل" ،بمشاركة كل من قطاع التربية والتكوين المهني وقطاع
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،وذلك بعقد اللقاء الخاص بجهة فاس-مكناس يوم اإلثنين 16
أكتوبر  2015بقصر المؤتمرات بمدينة فاس.
شارك في أشغال هذا اللقاء ،الذي حضره والي جهة فاس – مكناس ،ورئيس الجهة 325 ،مشاركا يمثلون
مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وشركائها الجهويين والمحليين.
بعد تقديم كلمة المجلس والمنهجية المقترح اعتمادها لتنظيم هذا اللقاء من قبل مسير اللقاء السيد خالد
الصمدي  ،والذي اقترح على الحضور تقديم جميع العروض في الجلسة الصباحية ،وتخصيص الجلسة
المسائية للمناقشة ،تم عرض الرؤية االستراتيجية للمجلس في شقين :الشق األول الذي قدمه السيد يوسف
جميلي  ،سلط الضوء على المرتكزات المحورية والمهيكلة للمدرسة الجديدة المنشودة الرامية إلى تحقيق
اإلنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع ،والشق الثاني الذي ألقاه السيد عبد الناصر الناجي تناول
محوري االرتقاء الفردي والمجتمعي ،وكذا تصور المجلس للريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير.
بعد ذلك قدم ممثال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السادة عبد العالي االقرابة وخالد سعيدي
عرضا في شقين خصصا لسبل تفعيل الرؤية االستراتيجية من خالل المشاريع المبرمجة ،وتدابير
التطبيق ذات األولوية ،وقدم ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد االله عفيفي الخطة
األولية لتفعيل الرؤية بالنسبة لهذا القطاع.
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وقد شكلت العروض المقدمة أرضية للنقاش المستفيض ،حيث بلغ عدد المتدخلين  ،51عالوة على 35
مساهمة مكتوبة .
على العموم ،تركزت التدخالت حول القضايا التالية:
 تثمين عمل المجلس ،والسيما إصدار الرؤية االستراتيجية لإلصالح ،واعتماد المقاربةالتشاركية في بلورتها من خالل الحوار الجهوي السابق ،ومبادرته بالتواصل مع الفعاليات
الجهوية المعنية بقضايا المنظومة التربوية ،حول اإلصالح التربوي قبل الشروع في تطبيقه
من قبل الوزارات المعنية ،عالوة على تثمين إشراك القطاعات الحكومية في تأطير هذه
اللقاءات؛
 مساءلة مدى واقعية الرؤية االستراتيجية وإمكانية اإلصالح في ظل اإلكراهات الماديةوالبنيوية واالجتماعية الوازنة التي تواجهها المنظومة التربوية بمختلف مكوناتها :االكتظاظ،
هشاشة البنيات المدرسية ،صعوبة ظروف مزاولة المهنة؛ الخصاص من حيث األطر
التربوية؛ تقلص ميزانية الوزارة برسم ...2016؛
-

-

-

التساؤل حول الضمانات المتوافرة الكفيلة بتفعيل ناجع للرؤية االستراتيجية ،وحول فعالية
التنسيق بين المجلس والقطاعات المعنية باإلصالح ومدى تحقق االنسجام بين مضمون الرؤية
والمشاريع المقترحة لتصريفها على أرض الواقع؛
إثارة عدم انسجام مقتضيات المذكرة الصادرة عن قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني
القاضية بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية مع الهندسة اللغوية التي يقترحها
المجلس؛
إلحاح متقاسم على ضرورة النهوض بهيئة التدريس والتكوين واألطر التربوية وذلك باعتبار
كون أدوارها وانخراطها تشكل إحدى الضمانات األساسية إلنجاح اإلصالح؛
الدعوة إلى التتبع الدقيق والمواكبة المستمرة لسيرورة تطبيق اإلصالح ،والسيما من قبل
المجلس قصد وضع المجتمع في الصورة بشكل مستمر ،وتسهيل عمليات االستدراك والتقويم.

وقد جرت أطوار هذا اللقاء الجهوي في جو ساده التنظيم المحكم ،والتسيير الفعال ،والنقاش الهادئ
والمثمر.
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