"الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة ورهانات
االرتقاء واإلنصاف وتكافؤ الفرص
 -من التعلٌم األولً إلى الجامعً " -

ورزازات  9; -و 03أبرٌل ;930

سٌاق الندوة:
تمع المدرسة الٌوم فً صلب المشروع المجتمعً لبالدنا ،بالنظر لألدوار المنوطة بها
فً تكوٌن مواطنات ومواطنً الغد ،وفً تحمٌك أهداف التنمٌة البشرٌة والمستدامة ،وضمان
الحك فً التربٌة للجمٌع .وهً بذلن تحظى بكونها تأتً فً صدارة األولوٌات واالنشغاالت
الوطنٌة .ولمد حممت المدرسة مكتسبات ٌتعٌن توطٌدها وتطوٌرها ،غٌر أنها التزال تعانً
من اختالالت وصعوبات مزمنة ترتبط فً عمومها بضعف تماسن وانسجام مكوناتها،
وبمستوى نجاعتها ومردودٌتها الداخلٌة والخارجٌة.
طبما لما ٌكفله دستور المملكة المغربٌة لسنة  3122فً بابه الثانً ،والمٌثاق
الوطنً للتربٌة والتكوٌن فً بندٌه الحادي عشر والثانً عشرٌ ،عمل نظام التربٌة والتكوٌن
بالمغرب على تحمٌك مبدأ المساواة بٌن التالمٌذ وتكافؤ الفرص أمامهم فً مختلف المجاالت
الحٌاتٌة التعلٌمٌة والمهنٌة واالجتماعٌة ،إناثا وذكورا ،سواء فً البوادي أو الحواضر .إذ
بادر المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً لبلورة رؤٌة استراتٌجٌة جدٌدة
لإلصالح التربوي شعارها " من أجل مدرسة االنصاف والجودة وتكافؤ الفرص".
غٌر أن والع هذه المدرسة الٌومٌ ،بٌن أن هذه المبادئ لم ٌتم تحمٌمها بالشكل
المطلوب ،كما نصت علٌه مختلف المواثٌك واالتفالٌات التً تم االعتراف بها دولٌا ووطنٌا،
ذلن أن فوارق شاسعة ال زالت تجثم بٌن األطفال والمتعلمٌن على جمٌع األصعدة ،تربوٌا
وتعلٌمٌا وتكوٌنٌا ،ناجمة عن فوارق طبمٌة اجتماعٌة ملموسة المظاهر والتأثٌرات.
ومن جهة أخرىٌ ،كتسً تجدٌد الممارسات التربوٌة مولعا بالغ األهمٌة فً منظومة
التربٌة والتكوٌن عموماً ،وٌشكل كل ما هو تجدٌد وتطوٌر فً هذا المجال دعامة أساسٌة
وجوهرٌة لالنخراط فً التنمٌة ،ومواجهة مختلف التحدٌات المطروحة على المدرسة.
من هنا تأتً هذه الندوة الدولٌة لمساءلة دور الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة وطنٌا ً
ودولٌا ً فً تحمٌك رهانات االرتماء واالنصاف وتكافؤ الفرص فً منظومة التربٌة والتكوٌن.

أهداف الندوة







مساءلة دور الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة وطنٌا ً ودولٌا ً فً تحمٌك االرتماء
واالنصاف وتكافؤ الفرص فً منظومة التربٌة والتكوٌن؛
رصد تحدٌّات تعمٌم التعلٌم األولً وتمدرس األطفال فً وضعٌة إعالة والبحث
سبل العمل من أجل تربٌة دامجة وجٌدة ومنصفة.
عن ُ
تماسم التجارب المجددة وطنٌا ودولٌا فً مجال التربٌة والتكوٌن؛
تشجٌع التجدٌد واالبتكار والبحث فً لطاع التربٌة والتكوٌن؛
االسهام فً تحمٌك أهداف الرؤٌة االستراتٌجٌة  3126-3141خاصة ما ٌتعلك
باالرتماء واالنصاف وتكافؤ الفرص.

محاور الندوة:
 )2الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة وتطوٌر المناهج الدراسٌة؛
 )3الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة وتحمٌك اإلنصاف وتكافؤ الفرص؛
 )4التعلٌم األولً :الوالع وسبل التطوٌر؛
 )5الممارسات التجدٌدٌة واالرتماء بتكوٌن المدرسٌن والمربٌات؛
 )6الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة واالرتماء ببناء التعلمات؛
 )7الممارسات التربوٌة التجدٌدٌة فً مجال التموٌم والدعم؛
 )8الممارسات التجدٌدٌة وتطوٌر الحكامة التربوٌة.

مواعد هامة:






إرسال ملخصات البحوث العلمٌة :لبل  28فبراٌر .3122
إخبار الباحثٌن الممبولة ملخصاتهم :ابتداء من  31فبراٌر .3122
إرسال البحوث كاملة :لبل  26أبرٌل .3122
اإلخبار النهائً بمبول البحوث :ابتداء من  31أبرٌل .3122
تارٌخ الندوة 32 :و 41أبرٌل.3122

شروط المشاركة:
-

أن ٌكون العمل جدٌدا لم ٌنشر من لبل أو لدم فً ملتمى علمً سابك؛
أن ٌكون الموضوع منسجما مع محاور الندوة؛
لغات الندوة :عربٌة ،فرنسٌة وإنجلٌزٌة؛
كتابة عنوان البحث بالخط Times New Roman gras 14
كتابة األسماء الكاملة للباحثٌن وصفاتهم العلمٌة ومؤسسات انتمائهم تحت عنوان
البحث مباشرة؛
أن تكون الملخصات و البحوث العلمٌة الممدمة مكتوبة بالخط Times New 25
 Romanوهوامش البحث فً آخر كل صفحة بالخط  23باإلضافة إلى لائمة
المصادر والمراجع فً آخر البحث.

تبعث المشاركات إلى البرٌد اإللكترونً التالًersip.crmef@gmail.com:

ملحوظة:

ستنشر األوراق البحثٌة المشاركة فً الندوة فً مجلة "مسالك التربٌة والتكوٌن" .
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