
 
            

 بالغ اخباري
 

 ألعضاء اللجنة اإلقليمية ميدانيةات زيارلقاءات تواصلية و

  بمديرية تيزنيتالباكالوريا المهنية  أجراة  تتبعل 

 
، وتفعيال الصالح منظومة التربية والتكوينمشاريع الرؤية االستراتيجية التنزيل الميداني ل إطارفي  

بتطوير النموذج البيداغوجي ،عملت المديرية االقليمية لالكاديمة الجهوية  المتعلق 7لمضامين المشروع 
تتبع سير الدراسة بمستويات الباكالوريا المهنية ، مسلك الجذوع المهنية للتربية والتكوين بتيزنيت على 

عقد بالباكالوريا المهنية تتبع المكلفة باللجنة االقليمية قيام من خالل  الخدماتيةالجذوع المهنية والصناعية 
 :  مايليسيرروة المسارات المهنية  ونجملها في إنجاحخلين في دلقاءات تواصلية مع مجمل المت

 يوم لثانوية التاهيلية الوحدة المحتضنة للجذوع المهنية ل االدارة التربوية اجتماع تواصلي وتنسيقي مع  -
20/02/2017 . 

 يوملتكنولوجيا التطبيقية بتيزنيت الجذوع المهنية بالمعهد المتخصص ل واساتذةاجتماع مع ادارة  -
23/02/2017 . 

 . 25/02/2017المهنية الثانوية الوحدة  بتيزنيت   الجذوعساتذة  أاجتماع تواصلي مع  -
 المكونة من رئيس مصلحة تاطيرو اللجنة االقليمية للباكالوريا المهنية أعضاءاللقاءات هذه  حضر 

 -للتوجيه المدرسي والمهني اإلقليمي،ومديرالمركز  )ذ. عثمان ماء العينين( والتوجيهالتعليمية المؤسسات 
يس تدبير الباكلوريا ئرمفتش التوجيه التربوي و،  )ذ. ابراهيم ادالقاضي(المنسق االقليمي للمسارات المهنية 

 ينالمعهد يومدير )علي أوكرزيذ. ( التاهيلية الوحدة الى جانب مدير الثانوية  )ذ. عبد هللا نونوس (المهنية 
والمستشار في التوجيه التربوي العامل في  تافراوتوتيزنيت كل من للتكنولوجيا التطبيقية ب ينالمتخصص

الجذوع المهنية  وأساتذة اإلدارية األطر إلى إضافة ، )ذ. عبد الخالق الخطري(المدرسي قطاع الوحدة 
  . الوحدة والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية تيزنيت بالثانوية التاهيلية

تم التذكير بالسياق العام للموضوع والتغييرات التي عرفتها مشاريع ، وخالل هذه االجتماعات التواصلية   
، و توطين مندمجامشروعا  16 إلى 26للوزارة من خالل تقليص عدد المشاريع من  اإلستراتيجيةالرؤية 

جانب التأكيد  إلىالخاص بتطوير النموذج البيداغوجي ، 7مشاريع المسارات المهنية ضمن المشروع رقم 
التجويد و  آلياتالعامة المسطرة من خالل تتبع مسار الباكالوريا المهنية تندرج ضمن  األهداف  أنعلى 

 .تطوير هذا المسار
في هذه المسارات رئيس التدبير على أهمية النتائج المحصلة عليها هذه اللقاءات، أكد  أثناءفي تدخالته    

 الممتحنين ، كما تراوحتمن مجموع التالميذ والتلميذات  95%التي بلغت  المحققة وونسب النجاح المهنية 
مدير المعهد المتخصص السيد أكد ، فيما ببعض التخصصات  100%و 98%لديهم بين  نسبة المواظبة 

وتنويع العرض التربوي  المستفيدين المستفيدات ولتطبيقية بتيزنيت على أهمية الرفع من عدد تكنولوجيا الل
 .بالمسار المهني والجذوع المشتركة المهنية باإلقليم 

المجهودات المبذولة من طرف المديرية االقليمية  أهميةالى اللجنة أشارت  أعضاءتدخالت باقي    
الحاضرين  أمام، ليفسح المجال تيزنيتاقليم بنجاح تجربة المسارات المهنية والمؤسستين المحتضنتين في إ

  :على الخصوص بينها مخطط العمل ومن المرتبطة بلتدارس ومناقشة العديد من المحاور 
  بهذه المسارات المهنية مواظبة و سلوك  التالميذ والتلميذات. 
 بعين االعتبار مستجد تلقين المواد المهنية باللغة  نظام التقويم بالمسار المهني و ضرورة اخد

 .الفرنسية وأثره على معدالت التالميذ 
  احترام الجدولة الزمنية لوضع المعدالت وضرورة التنسيق بين المؤسستين : ثا ثا الوحدة و

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية .   



 ذات المسارات المهنية و توثيق الجانب التطبيقي وضع جدولة زمنية لزيارة ميدانية لتالميذ و تلمي
 في افق اعداد شريط خاص يوظف في الحمالت االعالمية .

 . اعداد دراسة للنتائج الخاصة بالمسارات المهنية في افق استثمارها 
  برمجة لقاء مع المجالس المنتخبة لتفعيل المسارات المهنية باإلقليم 
  برمجة قافلة االعالم و التوجيه المدرسي والمهني بتنسيق مع التكوين المهني خالل شهر مارس

2017 . 
  المساهمة في وضع خريطة الموسم المقبل للمسارات المهنية باقتراح مسارات جديدة ومؤسسات

 اخرى على اللجنة الجهوية .
 نية بالبرنام لقاء مع المنسق االقليمي لمنظومة مسار لتدارس المسالك المه. 
  لتعريف بالمسارات المهنية في افق استقبال تالميذ لمديري المؤسسات االبتدائية برمجة لقاءات مع

 الموسم المقبل .
   والنواحي خالل  فراوتاتمدينة تالميذ لفائدة لقاء توجيهي حول المسارات المهنية برمجة 

 .2017مارس  9-8-7 المقرر تنظيمه ايام  مهرجان اللوز
  بمركز  14/2/2017برمجة يوم دراسي حول المسارات المهنية " باكالوريا المهنية " يوم

 . مواليث رشيد الملتقيات
 بجميع مؤسسات االقليم . 2017 - 3-15انطالق الحملة االعالمية  -
 امكانية فتح مسارات مهنية جديدة بالمعهد المتخصص بتيزنيت :   -

o . الطعامة 
o . كهرباء الصيانة الصناعية 
o .التبريد و تكييف الهواء 
o . التجارة 
o . التركيب المعدني 
o . صباغة السيارات 
o . شبكات المعلوميات 

 امكانية فتح مسارات مهنية جديدة  بالمعهد المتخصص بالتكنولوجيا التطبيقية بتفراوت : -
o  . المطعمة 
o . التدبير المقاوالتي 
o Développement informatique . 
o . المحاسبة 
o . الميكانيك 

 ليات و النقل المدرسي لتالميذ المسارات المهنية.خالتفكير في حل مشكل الدا -
 ق تطويرها .ااالعداد ليوم دراسي اقليمي خاص بالمسارات المهنية و اف -
 .المهنية  اعتماد معايير جديدة في انتقاء التالميذ والتلميذات الراغبين في ولوج الجذوع -
المهنية لينسجم وطبيعة  بالجذوعتغيير المنهاج الدراسي الخاص  بإعادةرفع توصيات خاصة  -

 التخصصات المدرسة .
ثمنت اللجنة االقليمية االنخراط االيجابي والمسؤول لكافة المتدخلين  ، هذه اللقاءاتختام و في     

قليمية بالمديرية اال وإداريين وأساتذةفي انجاح المسارات المهنية والباكالوريا المهنية من اطر 
خدها بعين أجميع المالحظات والتوصيات ومخرجات هذه اللقاءات سيتم  أنعلى  وأكدتلتيزنيت ،

 المهنية . والجذوعاالعتبار في اعداد الخريطة المدرسية الخاصة بالمسارات المهنية 

  

                   


