تقرير حول اللقاء التنسيقي التواصلي اإلقليمي
الخاص بالتعبئة حول المشروع " : 5مشروع إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط"

التاريخ والتوقيت  5102-01-52 :ــــ 10H00

المكان  :قاعة االجتماعات بالمديرية اإلقليمية
الحضور








السيد المدير اإلقليمي ؛
السيدة مديرة المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ؛
السادة رؤساء المصالح بالمديرية اإلقليمية ؛
السيدة رئيسة مكتب التوجيه المدرسي والمهني ؛
السيدات والسادة أطر التوجيه المدرسي والمهني ؛
السيدات والسادة مديرات ومديري مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي العمومي .

جدول األعمال :
 النصوص التنظيمية ؛
 التعريف بالمشروع  5؛
 القانون اإلطار ؛
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في إطار تفعيل المشاريع الملتزم بها أمام صااب الالللاو الاتماتمرار تاز تهزيلهاا ت ه ما المديرياو اقلليمياو
بالفداء مرس الملطان لقاء تهميقيا تز إطار الخطو التالاصليو اقلليميو الخاصو بالمشرالع  " : 5إرساء نظام ناجع
للتوجيهها ملكر ههر ملن ههيط ملكدرسههي وملكينههي وملجههاك ي" ت الذل ا يااالم الالمعااو  55أكتااالبر  5102علااا الماااعو
العاشرة صبابا .
وقد مسهتي مللاهاء بكلماو تربيبياو للمايد المادير اقلليماز ت أكاد خللهاا علاا ضارالرة تعبئاو المياع الفااعلين
الترباليين الاقداريين الالشركاء بالل تهزيل المشاريع الملتزم بها أمام الللو المل ت مبرزا أهمياو المشارالع  5تاز
مماعدة التلميذ علا تبديد مماره الدرامز الالمههز .
ور دها ت تهاالل الكلمو الميدة مديرة المركز الالهالي للتالاليه المدرمز الالمههز ت بيث لدم عرضا باالل
ممتالدا التالاليه المدرمز الالمههز ت اللد تهاالل هذا العرض الهقط التاليو :
 المرالعيو القاهالهيو – القاهالن اقطار  50.05؛
 التعريف بالمشرالع المهدمج  01.5؛
 أهداف المشرالع ؛
 الهتائج المؤشرا تتبعها ؛
 التدابير الالعمليا ؛
 الهصالص الته يميو ؛
 مبادئ مههاليو رئيمو :
 .0تعبئو الفاعلين الترباليين من داخل المؤممو ؛
 .5تعزيز اهفتاح المؤممو علا مبيطها ؛
 .3تقاليو إشرا آباء الأمها الأاللياء أمالر التلميذ ؛
 .4البرص علا بمن تال يف تضاء التالاليه المدرمز الالمههز الالالامعز المتالتر بالمؤممو ؛
 .5تالثيااج الميااع اةهشااطو الالخاادما الالتاادخل ذا الصاالو بمالااال التالاليااه المدرمااز الالمههااز
الالالامعز الالمهالزة بالمؤممو التعليميو أال بفضاءا خاراليو ؛
 إلزاميو مكالن التالالياه المدرماز الالمههاز الالالاامعز – ك هو إلزمكهي مهك ك هرول ملكةسسه ت إلاا
الاه امتبضار هذا البعد بشكل مركزي المهدمج مك ملككارسات ملتررويه عبار مختلاف آلياا اشات ال
المؤممو من كجالس وأندي ترروي و رم ات  ...الذل عبر مدخلين :
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 .0ملكدخ ملترروي ملريدمغوجي – الممارما الصفيو الالممارما اللصفيو ؛
ههي  -إعاالم ت امتشااارة ت مالاكبااو هفماايو الاالتماعيااو ت مالاكبااو المشاااريع

 .5كههدخ مل كهه ملتخ

الشخصيو ت دعم ملالكز تربالي  ...؛
 .3إرماء خدمو مالاكبو المشااريع الشخصايو للمتعلماين  :المالاكباو التربالياو ت المالاكباو التخصصايو ت
المالاكبو اقداريو التقهيو ؛
وفي ختام مللااء ت تام تاتب باا الهقاا

باالل المالضاالع ت بياث تفاعال البضاالر بشاكل إيالاابز  .كماا تطرلا

الميدة ماديرة المركاز الالهاالي للتالالياه المدرماز الالمههاز لعادة إشاكات

تخاص هاذا المشارالع مان بياث تهزيلاه

بالمؤمما التعليميو الإشارا الفااعلين التربااليين الشاركاء المؤمماو التعليمياو ت كماا تام تالضايب الفارج باين مهاام
اةمتاذ الرئيس الإطار التالاليه المدرمز الالمههز ....
مكتب التوجيه المدرسي والمهني

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات
المديرية اإلقليمية بالفداء مرس السلطان  42 ،زنقة روما  ،البيضاء  0522 283825  0522 859310
مصلحة تأطير المؤسسات التعليمة والتوجيه  /مكتب التوجيه المدرسي والمهني
 itissal.fida@gmail.com / site web : www.fida.ma

