
 

 االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

U.N.P.E.F 

 اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه واالرشاد المدرسي والمهني

ncspogs@unpef.dz البريد االلكتروني :    

 04/05/2018 : الجزائر في

 11/2018 : رقم بيان

 2018أفريل  12املدرس ي واملنهي املنعقدة بتاريخ  واإلرشادملوظفي التوجيه الجمعية العامة توصيات عطفا على             

اللجنة الوطنية  فوضت , والتي  ممثلي اللجان الوالئيةبحضور رؤساء و العاصمة بالجزائر التحاد لالوطني قر املب

أطرها الوالئية التي االحتجاجية الوقفات مختلف و  اإلضرابنجاح النظر إلى ، وب الوقفة الوطنية وزمان مكانتحديد 

تكفل تماطل الوزارة الوصية في الاستمرار ردا على و  2018أفريل 24 املدرس ي واملنهي يوم واإلرشادموظفو التوجيه 

 : واملتمثلة فياملرفوعة في البيانات السابقة طالبنا بم

 12-240السابق القانون الخاص في سلك التوجيه واإلرشاد املدرس ي واملنهي اف الذي مس استدراك االجح -1

  .اإلدماجو  لترقيةافتح آفاق ، التصنيف إعادة  واملعالجة الجدية في املشروع الجديد من خالل 

 .004 وفق التعليمةو  تثمين الخبرة املهنية ملوظفي التوجيه واإلرشاد املدرس ي على غرار أسالك التدريس -2

 املستشار الرئيس ي للتوجيه واإلرشاد املدرس ي واملنهيالجديدة  رتبة الفي  الرئيس ي للتوجيه املدرس ي إدماج املستشار  -3

 ومتطلبات الوظيفة.نظرا لتعدد وتنوع الشهادات الجامعية  باقي األسالكللمتربصين على غرار التكوين الحق في  -4

 . مختلف الرتبللترقية إلى وطنيا تخصيص مناصب كافية  -5

 .السكن اإللزامي لضرورة الخدمة واإلرشاد املدرس ي واملنهي من التوجيه استفادة مستشارو توسيع  -6

 .نهي ملدرس ي واملاملنظم واملسير ملراكز التوجيه ا األساس يالقانون  صدار ستا -7

 ظروف العمل بما يسهل أداء املستشار ملهامه.ائل و ستحسين و  -8

 والخبرة املهنية. ةرفواملع ةلكفاءاتوفر ل املؤسسات التربوية  اءر صب مدافتح مجال الترقية ملن  -9

 .ملشاركة في مسابقة مفتش التربية الوطنية تخصص توجيه وإرشادبا للمستشارين الرئيسيين  ءاستثنا صيرخالت -10

  : قررت اللجنة الوطنية واإلقصاءلتهميش ا على رفض جميع املوظفين وتعبيرا من

 2018ماي10يوم الخميس برج بوعريريج في والية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية 

 .مديرية التربيةمقر أمام  (10:00)صباحا العاشرة على الساعة

ملزيد من التعبئة رص الصفوف وال واالرشاد املدرس ي واملنهي نة الوطنية جميع موظفي التوجيهجالل وعليه تدعو         

 . إلنجاح الوقفة الوطنية لتلبية النداء من خالل الحضور القوي والفعالوالتجنيد 

 نريد حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة
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