األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مراكش أسفي

المديرية اإلقليمية ب ش ي ش ا وة
مصلحت الشؤون إلاداريت واملاليت والبناًاث والخجهيز واملمخلكاث
مكتب الدعم االجتماعي

جقزيز خىل اليىم الخكىيني مليدًزاث وميدًزي املؤضطاث املعنيت ببرهامج "جيطير"
ابخيدائي وإعيدادي للمىضم اليدراس ي 2012-2012

جفعيال للعملياث املبرمجت في إطار بزهامج "جيط ـ ـ ـير" للخدىيالث املاليت املشزوطت ضمن دليل اليدخىل التربىي الحالي
،2012 -2012
وهظزا لألهميت التي ًكدطبها الخكىين املطخمز في حعشيش القيدراث الخيدبيرًت لإلدارة التربىيت ،أشزفذ املنطقت إلاقليميت
لبرهامج "جيطير" ،بمطاعيدة الطييد ميدًز م/م ألخاص والطييد ميدًز م/م أماضين ،على جنظيم أًام جكىينيت لفائيدة ميدًزاث و ميدًزي
املؤسسات املعنية ببرنامج "ثيسير"ابتدائي وإعدادي للموسم الدراس ي 9108-9102؛ خىل املطاطز إلاجزائيت و الخقنيت املعخميدة في
البرهامج ،وفق الجيدولت الخاليت:
المؤسسات التابعة لدائرة

يوم التكوين

شيشاوة

االثنين  42شتنبر 4102

امتوكة

الثالثاء  52شتنبر 5102

مجاط

األربعاء  52شتنبر 5102

امنتانوت

الخميس  52شتنبر 5102

بقاعة االجتماعات حسن الكياللي
بالمديرية اإلقليمية بشيشاوة على
الساعة التاسعة صباحا

افخخذ الخكىين بكلمت جزخيبيت بالحضىر ،مع جىضيذ ميدي ضزورة وأهميت هذا الخكىين .وإعطاء بعض إلاخصائياث التي تهم
البرهامج من خيث عيدد الجماعاث وعيدد املؤضطاث املنخزطت ،عيدد ألاضز وعيدد الخالميذ.
وقيد جم دعم وحعشيش القيدراث الخيدبيرًت للطادة رؤضاء املؤضطاث الخعليميت املطتهيدفت بالبرهامج وذلك من خالل:
الخعزيف ببرهامج "جيطير"
الخذكير باملزخلت الخجزيبيت وأهميتها في إرضاء البرهامج
املطخجيداث التي عزفها البرهامج خالل مزخلت الخىضيع 2011-2010

مططزة الدسجيل بالبرهامج وكيفيت جديين املعطياث بالنطبت لألضز املنخزطت في البرهامج
مططزة مطك معطياث الغياب ومطك معطياث النخائج آخز الطنت اليدراضيت
مطخجيداث الخقارب بين منظىمتي "جيطير" و "مطار"
كيفيت جدبع الخدىيالث املاليت خالل الفترة املعيدة لذلك
مططزة ملء مطبىع الشكاًت مع ذكز الىثائق الثبىجيت
جيدارص واقتراح بعض الطبل لخجاوس بعض الصعىباث والعزاقيل التي جم رصيدها خالل املىضم اليدراس ي
املنصزم.
وجم جشوييد املشاركين بنسخ لالضخئناص من مطبىع الدسجيل والخديين ومطبىع الشكاًت والئدت هىعيت املطخفييد "أب" وأم"
خطب الجماعت الترابيت املعنيت ببرهامج «جيطير».
وأخيرا أجقيدم بجشيل الشكز والخقيدًز مليدًز م/م ألخاص و ميدًز م/م أماضين على مجهىداتهما القيمت و الىقذ الذي
خصصاهه إلهجاح هذا الخكىين.
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