
كتوبر2020  الرباط، يوم 14 أ

بـــــيــــــان صـحـفـــي

كثر دينامية لدور التعليم،  كتوبر ندوته الرابعة عن بُعد تحت عنوان "نحو رؤية أ نظم معهد صندوق اإليداع والتدبير يوم الثالثاء 13 أ
مهارات جديدة لعالم معقد"، وذلك يف إطار سلسلة الندوات الرقمية التي أطلقها مؤخرا تحت شعار "التطلع إىل المستقبل".

واســتضاف المعهــد خمســة خبــراء مشــهود لهــم بالخبــرة، لتقديــم التوضيحــات الضروريــة حــول هــذا الموضــوع الــذي يحظــى بأهميــة 
كبيرة يف المجتمع المغريب وهم:

رشيد اليزمي، مخترع وباحث حائز على جائزة "تشارلز ستارك درابر"
محمد صوال، كبير االقتصاديين يف مجموعة "OCP"، ورئيس جمعية التعليم المتميز

جميل سالمي، مستشار وخبير دويل يف إصالح التعليم العايل
إلهام لعزيز، مدير برنامج "جيني" يف وزارة التربية الوطنية

نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية بالرباط

وضــع المغــرب إصــالح نظامــه التعليمــي ضمــن أولوياتــه الوطنيــة بهــدف جعلــه أداة قويــة يف تحقيــق تطلعاتــه المتعلقــة بالتنميــة. بيــد 
أنــه، وعلــى الرغــم مــن اإلصالحــات المختلفــة والتقــدم اإليجــايب، إال أن االهتمــام بالشــأن التربــوي وجــودة التعليــم، ال تــزال تشــكل موطــن 

ضعف.

ويف الوقــت الــذي مــن المتوقــع أن تشــهد فيــه أســاليب التدريــس ومحتوياتــه وأوضاعــه تطــورا بشــكل ملحــوظ خــالل المســتقبل، إال أن 
المغــرب يواجــه مطلبــا مزدوجــا يتمثــل يف: تحضيــر الشــباب للحيــاة يف القــرن الحــادي والعشــرين مــن أجــل ممارســة المواطنــة الفعالــة، 
والقــدرة  الشــغل،  ســوق  احتياجــات  لتلبيــة  مؤهلــة  مواصفــات  ذات  أشــخاص  وتحضيــر  المهــارات  إنتــاج  وكذلــك،  الفــرد،  وتنميــة 

التنافسية، وتحويل االقتصاد.

كــد جميــع المشــاركين يف النقــاش  باإلجمــاع علــى أن العمليــة التربويــة ال يمكــن تلخيصهــا فيمــا جــاء علــى لســان المعلــم، ويجــب يف  وأ
المقابــل، التفكيــر يف العديــد مــن المجــاالت األخــرى التــي يمكــن مــن خاللهــا تطويــر مهــارات وقــدرات الطــالب، والتــي تمتــد إىل مــا هــو 
أبعــد مــن المهــارات األكاديميــة (التعلــم والرياضيــات والعلــوم). فحــل المشــاكل، والتحليــل النقــدي، والقــدرة علــى قبــول التحديــات 
بشــكل إيجــايب، واإلبــداع، باإلضافــة إىل خــوض المخاطــر، واالقتصــاد التعــاوين، وروح المبــادرة، والمهــارات االجتماعيــة، والوعــي البيئــي، 

كلها أمور من شأنها تعليم المهارات األساسية لحياة البالغين يف مجتمع القرن الحادي والعشرين. 

فمــن الضــروري تدريــس وتعميــق هــذه المهــارات، حتــى يكــون الطــالب مســتعدون للتعلــم طيلــة حياتهــم، خصوصــا يف ظــل التعقيــد 
الذي يتسم به عالم اليوم، والذي يتطلب االستعانة بنماذج تعليمية قوية تعمل على تعزيز ثقافة الجودة.

إن التعلــم مــدى الحيــاة يحفــزه المــرور مــن نمــوذج صناعــي لإلنتــاج نحــو اقتصــاد عالمــي يتســم بالديناميكيــة والترابــط تهيمــن عليــه 
التكنولوجيــا. وفيمــا يخــص الموظفيــن، فــإن االرتقــاء المســتمر يف الكفــاءة أمــر جوهــري وأساســي، ويظــل قابــال لالســتخدام علــى امتــداد 

حياتهم المهنية.

معهد صندوق ا�يداع والتدبير يواصل سلسلة نقاشاته الرقمية 
ويستفسر حول موضوع التعليم في المغرب
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نبذة عن معهد صندوق اإليداع والتدبير
معهــد صنــدوق اإليــداع والتدبيــر هــي منظومــة إيصــال يتــم االعتمــاد عليهــا يف تحويــل المعلومــات إىل معــارف جديــدة مشــتركة، 

الغاية منها إثراء ودعم مجموعة صندوق اإليداع والتدبير يف كل ما يخص معرفة بيئتها االجتماعية واالقتصادية وممارساتها.
ويشــجع المعهــد علــى إيجــاد مجــال للتفكيــر بإمكانــه تعزيــز ظهــور أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة يف ســياق المناقشــات الوطنيــة 

الرئيسية.


