بالغ إخباري
في اجتماع مع رؤساء وممثلي اللجان الدائمة للمجلس اإلداري :التداول بشأن آليات
تطوير وتجويد األداء التربوي بالجهة

أكد مدير أاكدميية هجة لكممي وادهون ،امس يد غبد هللا بوغرفه ،ػىل أمهية امللاربة امدضاركية اميت ما فذئت حهنجها ادارة
الاكدميية وخمخوف الكسام واملصاحل امخابؼة مها من أجل ثعوير امؼموية امخؼوميية واجناهحا يف مجيع املؤسسات امخؼوميية امخابؼة جلهة
لكممي وادهون ،ثنفيذا نوخؼواميت املوكية امسامية ،واوسجاما مع مضامني امرؤية السرتاثيجية ،وكذا اخملعط امخنفيذي نوحكومة يف
كعاع امرتبية وامخكوين.
وجاء ذكل خالل اجامتع هل ،مساء يوم الربؼاء  07هوهرب  2018بلكممي ،مع رؤساء وممثًل انوجان ادلامئة املنبثلة غن اجملوس
الداري ملاكدميية اجلهوية نورتبية وامخكوين جلهة لكممي وادهون ملناكضة أميات ثعوير واههنوض ابمؼمل امرتبوي يف اجلهة.
كٌل كدم امس يد مدير الاكدميية غرضا ثعرق فيه حلصيةل املومس ادلرايس املنرصم ،خاصة يف صلها املخؼوق ابجملال امرتبوي،
وجمال ثدبري املوارد امبرشية ،وجمال امضؤون املادية واملامية ،ابلضافة اىل ثلدمي مؼعيات ومؤرشات هتم ادلخول املدريس
نومومس اجلديد .2019 - 2018
وانكش احلارضون ٍلوػة من املضااي امرتبوية ذات امصةل مبوضوع الاجامتع ،مهت صيؽ امخوكيت اجلديد وخاصة امزمن
املدريس وػالكذه مبصوحة امخوميذ من خالل ملاربخه بيداؾوجيا ،وكذا اػادة امنظر يف ثوزيع احلجرات اخلاصة ابمخالميذ يف
وضؼية اػاكة ،مع رضورة امرتكزي ػىل امؼامل املروي ،واغعاء أوموية لس خلرار امؼنرص امبرشي يف امخؼومي املدريس اخلصويص،
فضال غن مناكضة معوية ثليمي املسارات املهنية وأفاكها ،وكذا بؼض الكراهات املسجةل ػىل مس خوى كعاع امرتبية وامخكوين
ابجلهة.
كٌل مت امخداول بضأن ٍلوػة من امللرتحات امكفيةل جتبويد امؼمل امرتبوي  ،من خالل الثفاق ػىل برجمة حكوينات مفائدة
بؼض أغضاء اجملوس الداري يف مواضيع سيمت اكرتاهحا لحلا ،واحداث كسم مبدرسة حومية امسؼدية مبديرية س يدي افين خاص
ابلظفال املصابني بداء "امخوحد" كول جتربة ابجلهة.
وصدد امس يد غبد هللا بوغرفه يف خذام انولاء ػىل رضورة ثفؼيل الجراءات امالزمة نوحد من أية جتاوزات كد ثؼيق حق
امخالميذ يف احلصول ػىل ملؼد درايس أو جيسء ملهنية امخؼومي وحياديخه.
حرض الاجامتع امس يد املدير الكوميي ملكممي وامس يدة وامسادة رؤساء الكسام واملصاحل ،وممثةل امخؼومي الويل ،وممثًل
مجؼيات أهمات وأابء وأومياء امخالميذ ابمخؼومي الابخدايئ وامخؼومي امثاهوي بسوكيه ،فضال غن فريق مصوحة امخواصل وثدبع أصغال
اجملوس الداري ابلاكدميية.
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