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                                                                                         مشروعیة الملتقى
تساھم بشكل كبیر في نحت شخصیة الطفل  وھي المجتمع،بناء أساسیة في خلیة تعتبر المدرسة    
 والحسیة االجتماعیة والوجدانیة الفكریةالمتكامل في مختلف المجاالت  التكوین السلیم اوتكوینھوصقلھا 
قھا ویخرجھا ونظرا ألھمیة الدور الذي تلعبھ ، كان لزاما أن یعطیھا الجمیع المكانة التي تستح. الحركیة

ن  أفترضلمكانة التي یإعادتھا إلى ا  التي سبقت ثورة الكرامة قصد الزمھا خالل الفترةمن التھمیش الذي
؛ وھو ما یشرع تنظیم أكثر من یوم دراسي، حیث یندرج ھذا النشاط الذي نقترحھ على تكون علیھا

  .سیادتكم
  في، إلى إیجاد صیغ بناءة تساعد على تحسین مردودیة المدرسة االبتدائیةأساسا یھدف الملتقى  

 ة التربویمنظومةالإصالح المساھمة في  تستوجب من جمیع األطراف ضوء ما تشھده بالدنا من تحوالت
 ،الحداثةبة التجدید وبما یضمن تأھیل المدرسة االبتدائیة لكي تكون قادرة على مواك ،في مختلف مكوناتھا

  .بتطویر مضامینھا، و آلیاتھا و طرائق اشتغالھاترسیخ القدم في ھویتھا العربیة اإلسالمیة، و
  

                                                                                   دواعي الملتقى
  :   ما یليتنظیم ھذا الملتقى أھم دواعي من  
  المدارس االبتدائیة حسین واقع   الرغبة في ت-
  المساھمة في جعل أداء المؤسسة التربویة متناغما مع اشتراطات الثورة  -
ن شریكا فاعال في ضبط  الفسح في المجال أمام المجتمع المدني بمختلف مكوناتھ لكي یكو-

                               رسم االستراتیجیاتاألھداف و
  

                                                                                         أھداف الملتقى 
  :                                             :  مایليھذا الملتقىأھداف   أھممن    

  بین المدارس االبتدائیة ومكونات المجتمع المدني العمل التشاركي إبراز أھمیة -
  بالجھة شراكة تمت  من خالل عینات العمل ا لتشاركي  في تأھیل المدرسة االبتدائیة دورإبراز -
.... ) ساعدات اعتمادات ، خدمات ، م(  خالل إبرام اتفاقیات شراكة تفعیل العمل التشاركي من  -

   بالجھةد مردودیة المدارس االبتدائیةیتجومن شأنھا  
 
 
 
 
 
 



 
 
  

    محتوى الملتقى
 في  خبراء  مداخالت تربویة حول األسس العلمیة والتعلیمیة التعلمة للعمل الشاركي یؤمنھا -

  .المجال یتخللھا نقاش
   عینات عمل تشاركي أنجزت بمدارس الجھة من خاللاجحةرسملة التجارب الن -

 
  محاور الملتقى

  :وانطالقا من ھذه االدوافع و األھداف تنتظم أعمال الملتقى وفق ثالثة محاور كبرى

  التحدید المفھومي للعمل التشاركي /  1

  ة االبتدائیةواقع العمل التشاركي بالمدارس االبتدائیة ومدى تأثیره في الرفع من مردودیة المدرس/ 2

ّ اإلشكالیات و الحلول الممكنة/ 3 نات المجتمع المدني ّ   الشراكة الفاعلة بین المدرسة ومختلف مكو

العمل ' الملتقى الوطني األول حولالرجاء من الذین یرغبون في المشاركة في فعالیات 
 الى تعمیر استمارة المشاركة و إرسالھا' التشاركي في خدمة تأھیل المدرسة االبتدائیة

   rachedchebil@aol.com :العنوان االلكتروني التالي
  
  عن المندوب الجھوي للتربیة     
  مدیر المرحلة االبتدائیة    
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