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الجهود  املة من القضايا املرتبطة بنظامنا التربوي التعليمي، مستحضر فيه ج   ارس  م، وتد

 
 
  ادد، ومنوهولة في هذا الص  الحثيثة املبذ

 
اوز إلى تج   الهادفةوالصادقة الجادة  ل املبادراتبك

ستعرضا املعيقات والتعثرات،   جملة وم 
 
 من املال

 
طر وأساتذة املادة حول حظات التي عبر عنها أ

  املدرس ي،الدخول 
 
توج اللق  :آلاتياء بإصدار البيان لي 

 املبادرات إلايجابية التي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة ملنظومة وكل امللكية التنويه باملبادرة -2

التربية والتعليم والتكوين املنهي، وفتح أوراش جديدة للدعم الاجتماعي من أجل تحقيق مدرسة 

 .وتكافؤ الفرص إلانصاف

  .وغاياته بالتعليم ألاولي ، مع التأكيد على ضرورة توفير شروط تحقيق أهدافه تثمين العناية  -2ـ 

 .للدستور  اعتبارها خرقاب ،التنديد بمحاولة تدريج لغة التدريس  -. 3

 ،ومراقبة مقرراتها ،ى تشديد املراقبة على مؤسسات القطاع الخاصإلدعوة الوزارة الوصية  - 4

 .خاصة في التعليم الابتدائي باعتمادها، فحص مضامينها قبل الترخيص و 

 

 

 تدريج لغةينَدد بمحاولة  ي للجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالميةالمْكتب الوطن

 بشأن ِمنهاجإليها عْن مِصير المذكرة التي رفعها  الوزارة الوصيةالتدريس، ويُسائل 

 الرفع من الغالف الزمني ، ويدعو إلى 6102التربية اإلسالمية المراجع في يونيو 

 .ترسيخ  قيم  الوسطية واالعتدال والمواطنةللمادة باعتبارها مادة  ل

 



التي رفعتها الجمعية إلى كل الجهات مطالبة الوزارة الوصية بتوضيح موقفها من املذكرة  -2

ع راج 
 
والذي ال زال يثير جدالا بين  ،املسؤولة على قطاع التعليم بخصوص منهاج التربية إلاسالمية امل

 .املستمراملمارسين في غياب استكمال الوثائق التربوية املرتبطة بالتنزيل والتكوين 

مادة التربية إلاسالمية من الامتحان الوطني  استنكار ما أقدمت عليه الوزارة الوصية من إقصاء -1

املسالك املهنية، مما يشكل تراجعا عن مكتسب طاملا طالب به أساتذة ومؤطرو املادة  للبكالوريا في

 .لهوية الدينية والحضارية لألمةاباعتبارها مادة 

تكوين ألاطر كمدخل دعوة الوزارة إلى إدراج مادة التربية إلاسالمية في املعاهد العليا ومؤسسات  -3

 .والوطنية، وتخليق الحياة إلادارية والاجتماعية لترسيخ قيم الهوية إلاسالمية

الدعوة إلى إيالء التعليم ألاصيل بصيغته الجديدة املكانة التي تليق به سواء من حيث الفئة التي -4

 .املستمر ألطره التكوين  ،أو توفير الكتب املدرسية الخاصة به تلجه، أو استكمال هيكلته، أو 

دة موحدة خاصة بتقويم املستلزمات في -5 مع التنويه  ،التربية إلاسالمية مادة املطالبة بإعداد ع 

 . بمبادرة منسقية املادة بأكاديمية سوس ماسة

خاصة في الشعب  معاملها،املطالبة بالرفع من الغالف الزمني ملادة التربية الاسالمية والزيادة في -6

 . قنية ذات الحصة الواحدة، والتي تشكل نشازا بين بقية املواد الدراسية العلمية والت

إلى غير أهل ها والتحذير من إسناد في تدريس مادة التربية إلاسالمية،ضرورة احترام التخصص  -7

دم للمتعلم 
 
ق الاختصاص بدعوى التجانس بين املواد؛ ملا يترتب على ذلك من آثار سلبية على ما ي 

 .معارف ومفاهيم شرعية وقيم إسالميةمن أحكام و 

 .خاص بمادة التربية إلاسالمية على غرار املواد ألاخرى اللتبريز الك إلى فتح س   الدعوة -2

مفتش )الاستغراب الشديد للطريقة التي تم بها تدبير الحركة الانتقالية لهيأة املراقبة والتفتيش  -2

  (.واحدةواحد في أربع مقاطعات ومفتشان في مقاطعة 

تاما فإن املكتب الوطني للجمعية املغربية ألساتذة التربية إلاسالمية وهو يدعو الوزارة الوصية  وخ 

إلى والعلمي، وجميع الشرفاء واملحبين لهذا الوطن ملجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث وا

يعلن استعداده ، عليميالاختالالت وإلاشكاالت العميقة التي يشهدها نظامنا التربوي والتمعالجة 

ال  لالنخراط في جميع املبادرات التي تطمح إلى الارتقاء بجودة التعليم وترسيخ قيم الفع 

إلايجابي في تفعيل مقتضيات الرؤية  إلى إلاسهاما يهيب بجميع أطر وأساتذة املواطنة،كم

  .طنةالاستراتيجية ملنظومة التربية والتكوين ، والعمل على ترسيخ مدرسة املوا

 
 


