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مقتضيات  قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بعدم عودة المتعلمين إلى المؤسسات التعليمية ل تنفيذا       

 إلى آخر الموسم الدراسي، االستمرارية البيداغوجية ضمانالدراسة عن بعد ، وعمال على  واإلبقاء على

وحرصا على تمكين المتعلمين من اكتساب كل المعارف والمهارات الالزمة لمواصلة التعلم في 

ق الوطني وسعيا إلى مواكبة متعلمي السنة الثانية باكالوريا وتأهيلهم الجتياز االستحقاالمستويات الالحقة ،

 تنهي إدارة معهد اليقظة إلى عموم األمهات واآلباء ما يلي : في أفضل الظروف ،

 في  واالستمراربعدم العودة إلى الدراسة الحضورية قرار وزارة التربية الوطنية ب االلتزام

إجراءات الحفاظ على سالمة وصحة المتعلمات والمتعلمين وكافة األطر اإلدارية والتربوية 

  .العاملة بالمؤسسة

 لغاء االمتحان اإلشهادي للسنة السادسة االبتدائية إر وزارة التربية الوطنية في شأن قراب االلتزام

يوز وامتحان السنة األولى إلى يول الورياوتأخير امتحان السنة الثانية باك ، والسنة الثالثة اإلعدادية

 ى شتنبر .إل الورياباك

  لكل المستويات وتأمين كامل الزمن المدرسي بمواصلة تفعيل االستمرارية البيداغوجية االلتزام

، حيث ستعمل مختلف فروع المعهد  يونيو شهرإلى نهاية الدراسية وفي مختلف األسالك التعليمية 

 : إنهاء مقررات جميع المستويات الدراسيةمواصلة تقديم خدماتها التربوية إلى غاية على 

 ـ التعليم األولي ؛ 

 ـ التعليم االبتدائي ؛ 

 ـ التعليم اإلعدادي ؛ 

 ـ التعليم التأهيلي ؛

و   Classroomالمؤسسة لهذا الغرض ومنها مسطحة عبر مختلف الوسائط التي سخرتها إدارة 

، باإلضافة إلى إرسال الدروس عبر التعليم األولي الذي توسع استعمالهما ليشمل  MEETتطبيق 

وذلك حرصا منا على تفادي أي تأثير سلبي على فرص البريد االلكتروني وموقع المؤسسة ، 

 خاصة وأن برامج السنوات الدراسية مترابطة.  مواصلة التحصيل المستقبلي للمتعلمات والمتعلمين

 من  المحصلةسام نهاية شهر يونيو للمصادقة على النتائج  النهائية عقد مجالس األق

المنجزة خالل المستمرة  نقط المراقبة المستمرة للدورة األولى و المراقبة مجموع 

 .الدورة الثانية

 ُّمتعلمات ومتعلمي السنة الثانية باكالوريا بكامل المواكبة والرعاية والدعم المعرفي  د  تعه

ص وذلك بتكثيف حص ،متحان الوطنياال تأهيلهم تأهيال جيدا الجتيازلوالنفسي  والمهاري

، في احترام تام لمقتضيات األطر المعني باالمتحانمن المقرر  % 75والدعم في المراجعة 

  المرجعية .

 . برمجة حصص خاصة بدعم التميز سيعلن عنها في القريب 

 .انطالق حصص الدعم للمتعثرين 

 لدعم النفسي وتدبير الضغط ضمن خدمة الكوتشينغ التربوي انطالق حصص ا 

  لفائدة متعلمي السنة الثالثة اإلعدادية والجذع المشترك برمجة حصص مع الموجه التربوي

 لمرافقة المتعلمين في اختياراتهم ما بعد البكالوريا .والسنتين األولى والثانية بكالوريا 



  متعلمات ومتعلمي السنة األولى باكالوريا فسيتم إعداد برنامج خاص بهم إلبقائهم وبالنسبة إلى

لتدبير  قريباسيتم اإلعالن عنه  ،مستعدين ويقظين الجتياز االمتحان الجهوي في شتنبر القادم 

 .طول المدة التي تفصلهم عن االمتحان

االجتهاد في روا في هذا وإن إدارة المعهد لتهيب بكل المتعلمات والمتعلمين أن يستم

التحصيل والتفاعل مع أساتذتهم عن بعد وإنجاز مختلف األنشطة والتمارين والوضعيات التقويمية 

في كل المستويات  و األسر إلى تتبع تمدرس أبنائهم االفتراضية بكل مسؤولية ، كما أنها تدع

جهودنا  حتى تتظافرعن بعد الدراسية والحرص على حضورهم مختلف الحصص المبرمجة 

 جميعا ونحقق أهدافنا المشتركة ، 

لكل ،وكذا هواتفنا  ،كما نخبركم أن أبواب مؤسساتنا ستظل مفتوحة طيلة أوقات العمل

 .وهللا المستعان استفسار ، 


