
 

 .2018-06-08الجزائر في 

 في قطاع االجتماعيين مع الشركاء اجتماعاعقدت وزارة التربية الوطنية  االجتماعي، الشريك مع والتشاور التنسيق إطار في   

 من إطارات بحضورالوزيرة ، و السيدةتحت إشراف  بالمرادية، الوزارية، الدائرة بمقر 2018جوان  07 الخميس يوم التربية و ذلك 

  ألولياء التالميذ. الجمعية الوطنيةو والنقاباتالمركزية  اإلدارة

 البكالوريا شهادة امتحان إجراء وتدابير تحضيرات عرض مؤخراً، جرت التي الوطنية لالمتحانات األولي التقييم األعمال، جدول تضمن

 إلى باإلضافة  االجتماعي والشريك المركزية اإلدارة بين المشتركة اللجان عمل تقييم ،2018 جوان 25 الى 20 من تنظيمه سيتم الذي

 .2019 -2018  الدراسية للسنة المقبل المدرسي للدخول التحضيرات على الوقوف

د الكلمة حيث تطرق س االتحاو بعد العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية، فتح النقاش أمام الشركاء االجتماعيين فتناول رئي      

 : إلى

 : االمتحانات الرسمية -1

،  سةجل االتحةاد أن نسةل النجةا   المرحلةة االبتدائيةة و شةهادة التعلةيم المتوسة  نهايةةلتالميذ الناجحين في امتحانات شهادة لبعد تهنئته 

سةبة نالاألولةى اةانوي، و اةذا مةا تؤكةد   السةنةالمحققة ال تعكس الملمح الحقيقي المطلوب لمزاولة الدراسة في السةنة األولةى متوسة  و 

 ، حيث اقتر  االتحاد مراجعة آليات التقييم المعتمدة حالياً و جعله كما يلي :المرحلتين  اتينالعالية لرسوب التالميذ في ا

سةة ابتةدائي م معةدل االمتحةان على معةدل نتةائا العةام الدراسةي للسةنة الخام ا* معدل القبول في نهاية المرحلة االبتدائية يتم حسابه بناء

 . 3قسمة  x  2المرحلة االبتدائية نهايةالوطني لشهادة 

ل االمتحةان د* معدل القبول في شةهادة التعلةيم المتوسة  يةتم حسةابه بنةاء علةى معةدل نتةائا العةام الدراسةي للسةنة الرابعةة متوسة  م معة

 . 3قسمة  و  x 2متوس  الوطني لشهادة التعليم ال

االتحاد في اذا المجال اعتمةاد معيةار النتةائا المدرسةية فةي سةلم التنقةي  الخةاة بالحركةة التنقليةة للمةديرين لمةا فةي ذلةك مةن كما رفض 

انعكاسات سةلبية علةى التقيةيم الموضةوعي لنتةائا التالميةذ، قةد تظةل إلةى يةاارة تضةخيم العالمةات، ولت ةادي ذلةك فةةن تحميةل مسةؤولية 

 . ومشجعا للغش مجح اً و غير مجد التربوية وحد  يرا  االتحاد إجراءير المؤسسة االنتائا المحظل عليها إلى مد

 توقيف الدراسة و رزنامة اختبارات نهاية السنة: -2

ذكر رئيس االتحاد بالخلل الذي حةد  فةي المواعيةد التةي حةددتها وزارة التربيةة الوطنيةة  لتوقيةف الدراسةة و ضةب  رزنامةة االختبةارات، 

 15جوان و ذلك بسبل مغادرة التالميذ للمؤسسات التربوية ابتداء تاريخ  03ام تمت زحزحتها إلى  2018جوان  10ريخ حيث حددت بتا

أسةبوع مةن الدراسةة، و فةي اةذا اقتةر  االتحةاد علةى  36ألسباب مختل ة رغم إلحا  الوزارة الوصية على ضرورة استكمال  2018ماي 

 أكةدعلميةة و وك ةاءات لتزويد التالميذ بما يحتاجونه من معةارف  خالل السنة الدراسيةمن أسابيع متا  لسان رئيسه التركيز على ما او 

، خاصة و أن الوزارة تعترف بظةعوبة تن يةذ طموحاتهةا فةي اةذا  على ضرورة فتح نقاش مع جميع الشركاء إليجاد حل نهائي للموضوع

 المجال.

 

 نشرة إعالمية



 الوتيرة الدراسية:  -3

تغيير الوتيرة الدراسية من المناطق المتضررة حسل تظريح وزارة التربية الوطنيةة فةةن االتحةاد اقتةر  أن تبةادر نظراً لندرة المبادرات ل

 األخيرة باعتماد مؤسسات محدودة في بعض الواليات الجنوبية، يمكن أن تتم االست ادة منها كنموذج للتغيير.اذ  

 رقمنة القطاع: -4

المبذولة في مجال رقمنة قطاع التربية غير أنه طالل باستكمال المشروع خاصةة فةي المةدارال االبتدائيةة و ذلةك  امن االتحاد المجهودات

بتعميم شبكة االنترنت و رفع مستوى التدفق و توفير الوسائل الضرورية لذلك. كما ألح علةى اسةتغالل الرقمنةة لضةب  اإلحظةاء النقةابي، 

 ً   من طرف أغلبية النقابات الحاضرة في االجتماع.غير أن اذا االقترا  لقي رفضاً مطلقا

 اللجان المشتركة: -5

، و طالل في اذا الموضوع بةعادة تقييم مدى احترامه و البحث عن السبل  عدم رضا  عن تطبيقات ميثاق أخالقيات التربيةأبدى االتحاد 

ً الك يلة بت عيله   . ميدانيا

 ملف القانون األساسي: -6

غيةر أنةه طالةل بضةرورة معالجةة اخةتالالت القةانون  14/266 دة العديةد مةن األسةالن مةن جةراء تطبيةق المرسةوم رقةم:امن االتحاد است ا

 األساسي قبل صدور ، السيما فيما يخص:

 . االبتدائي تعليم*إعادة النظر في الحجم الساعي ألساتذة ال

الدرجةةة التاسةةعة، بحيةةث يسةةت يدون مةةن تخ ةةيض فةةي مةةدة عملهةةم  بةةدءا مةةنتذة األطةةوار الثالاةةة *إعةةادة النظةةر فةةي الحجةةم السةةاعي ألسةةا

 دول العالم .    كثير مناو معمول به في  ساعات كما 5إلى  3األسبوعي من 

*إعادة التظنيف لموي ي المظالح االقتظادية و موي ي التوجيه و اإلرشةاد المدرسةي و المسةاعدين و المشةرفين التربةويين و مةوي ي 

ترحات المقدمة في اذا الشأن لتحقيق مبدأ العدالة و اإلنظاف بين جميع األطوار و األسةالن، و ذلةك لتحقيةق االسةتقرار المخابر وفقاً للمق

 في القطاع. 

 الخدمات االجتماعية: -7

 طةوار الثالاةةذكر االتحاد وزارة التربية الوطنية بتمسكه بمبدأ التضامن الوطني و باإلبقاء على طريقة االنتخابات المعتمدة و بحظص األ

 لتسيير الخدمات االجتماعية بعدالة و ش افية. 12/01قرار كما اي في ال

 الملف البيداغوجي: -8

 ركز االتحاد على التكوين القبلي و التكوين أاناء الخدمة  لألساتذة و على توفير الميزانية الكافيةة و كةل الوسةائل الضةرورية لةه مةن أجةل

 القطاع في المجال البيداغوجي. تن يذ المخططات التي يطمح إليها

فةةي  نتةةائا بةةاارة الةةذي حققةةوا فيةةه كمةةا است سةةر االتحةةاد عةةن مظةةير مشةةاركة التالميةةذ الجزائةةريين فةةي برنةةاما تحةةدي القةةراءة العربةةي

 المشاركات السابقة ، فردت السيدة الوزيرة أن البرناما قائم  و التظ يات ستنطلق في شهر جويلية القادم .

 


