في لقاء جمعه بحركيات وحركيي مراكش

األخ أمزازي يعد بإعادة اإلعتبار للمؤسسة التعليمية واملضي قدما
في جتسيد عالقات الثقة بني املدرسة ومحيطها اإلجتماعي

متابعة  /صليحة بجراف
عقد األخ سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
العلمي ،وعضو املكتب السياسي للحركة
الشعبية ،االثنني مبراكش ،لقاء تواصليا مع
مجموعة من رؤساء اجلماعات واملنتخبني
واملناضالت واملناضلني احلركيني.
اللقاء ،الذي اعتبره األخ أمزازي يندرج في
إطار اللقاءات التواصلية التي دأبت قيادة
حزب احلركة الشعبية ،عقدها مع املنتخبني
واملناضالت واملناضلني احلركيني أينما وجدوا،
بهدف تعزیز التواصل والعمل على تطویر أداء
العمل احلزبي بشكل خاص و السیاسي عموما،
خدمة لقضایا املواطننی فضال عن كونه ،يأتي
استجابة للعمل على تنزيل اخلطة االستعجالية
إلصالح منظومة التربية والتكوين التي نادي
بها جاللة امللك محمد السادس للنهوض بقطاع
التعليم ،تناول العديد من قضايا التعليم التي
تشغل املنتخبني احلركيات و احلركيني بجهة
مراكش أسفي بشكل عام.
وقد استعرض احلاضرون مجموعة من
إكراهات ومشاكل التعليم التي تعيشها
خاصة اجلماعات الترابية احمليطة مبراكش
منها ما يتعلق بالعنصر البشري وما يرتبط
باملؤسسات ومحيطها وما يتعلق باملناهج

الدعوة إلى إيجاد حل إلشكاليات
اإلكتظاظ لألقسام وتوفير أخرى
لذوي اإلحتياجات اخلاصة
والسياسات التعليمية واملندوبيات وعالقتها
مبحيطها كالتكوين والتتبع ومحدودية
اإلمكانيات واملوارد وأحيانا سوء تدبيرها
وما يتعلق بإشكاليتي اخلصاص في املوارد
البشرية وللوجستيكية كإحداث أقسام لذوي
االحتياجات اخلاصة وجتهيز الفضاءات
داخل املؤسسات كالساحات واملالعب مع

إيجاد صيغة برنامج وطني /جهوي خاص
بتأهيل املدارس بصفة مستمرة ومتواصلة
في إطار شراكة بني املجالس احمللية(جهة/
جماعات /مجالس إقليمية /املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية /املندوبيات اإلقليمية …)
تقوم بإصالح وتأهيل املدارس على غرار دار
املنتخب في التكوين و توفير شروط التمدرس

كتوفير املطاعم واملراحيض واملاء صالح
للشرب والنقل املدرسي مع التفكير في خلق
شراكة مع اجلماعات الترابية عالوة إشكالية
االكتظاظ التي الزالت تؤرق اجلميع وكذا
تعزيز احلماية األمنية باملدارس بتوفير األمن
داخل وخارج املؤسسة لضمان سالمة التالميذ
من السرقات والتحرش وانتشار املخدرات
والتط ّرف وغيرها.
وأجمع املتدخلون أنه ال تكاد ال تخلو مؤسسة
من نقص في األطرسواء بسبب الغياب للمرض
أو الوالدة أو غيرها من األسباب ،مما يطرح
إشكالية جودة التعليم باملنطقة عالوة على
مشاكل أخرى ذات طابع قانوني والتي تسبب
ارتباكا في تدبير الشأن التعليمي مبراكش
ونواحيها عموما.
كما لم يفت املتدخلون دعوة األخ أمزازي إلى
محاربة لوبيات التعليم وإيجاد صيغة سليمة
للمراقبة خاصة في مجال التفتيش الذي قيل
إنه ال يتم إال نادرا جدا من أجل التنقيط فقط.
من جهته ،وزير التربية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي
وعد بإيجاد حلول مستعجلة لهذه املشاكل،
كشف عن خطة وزارته للنهوض بالقطاع إلعادة
االعتبار للمؤسسة التعليمية واملضي قدما في
جتسيد عالقات الثقة بني املدرسة ومحيطها
االجتماعي.

اللقاء يأتي استجابة للعمل على تنزيل اخلطة اإلستعجالية إلصالح منظومة
التربية والتكوين التي نادي بها جاللة امللك محمد السادس للنهوض بقطاع التعليم

