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 ،المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم من بينهم األساتذة المستبرزينفي معالجة  واإلقصائي االنتقائي وزارة التربية الوطنيةلنهج  اتكريس

تكوينا لمدة  التي تلقتهذه الفئة . واستثنائه من طاولة الحوار مع النقابات األكثر تمثيلية عمدت الوزارة الوصية على التجاهل المتواصل لملف األساتذة المستبرزين

عية تبرز)ة( نفسه)ا( أمام واقع مأساوي وتخبطات تشريليجد األستاذ)ة( المس النظام الجديد(،)خمس سنوات بعد البكالوريا )النظام القديم( وسبع سنوات بعد البكالوريا 

اخل سلك د )ا( الدراسي الطويلطيلة مشوارهكل المجهودات التي بذلها األستاذ)ة( المستبرز)ة( تبخيس وتنظيمية عنوانها األساسي الهشاشة، واإلقصاء، وسوء تدبير، و

 وأمام هذا. امعاتج، وقبل ذلك في األقسام التحضيرية للمدارس العليا وداخل الالتربوي والبيداغوجي العاليالمعروف وطنيا ودوليا بجودته ومستواه التكويني  التبريز

 لألساتذة المستبرزين ما يلي: التنسيقية الوطنية  تعلناألساتذة المستبرزين،  في حقاإلقصاء و الحيف

 النقابة الوطنية للتعليم /التنسيق الثنائي لألساتذة المستبرزين  الذي دعا إليه 2020يناير  07ضراب على نجاح إ ناألستاذات واألساتذة المستبرزي تهنئةCDT 

 التوجه الديموقراطي. FNEوالجامعة الوطنية للتعليم /

 خراط الواسع في نضاالت األساتذة المستبرزينندعوة جميع القوى النقابية والحقوقية والسياسة والمدنية الحية لال. 

  والالمشروط مع كافة نضاالت الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.التضامن المبدئي  

 يجمع ممثلي النقابات التعليمية األكثر تمثيلية مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين  يالمطالبة بإدراج ملف األساتذة المستبرزين ضمن ملفات الحوار الذ

 األطر.

 ب ةعبر المطالب وذلك في صمت من اإلقصاء والتهميش، تعانيلهذه الفئة التي  االعتبار، لرد المستبرزين التشبث بالدفاع عن الملف المطلبي لألساتذة: 

 .2018من سنة  12، و11، و10، و9، الخاصة بأشهر 2018تسوية الوضعية المالية لألساتذة المستبرزين فوج  -1

 ، والقطع مع التماطل الذي طال األفواج السابقة.2019التعجيل في تسوية الوضعية المالية لألساتذة المستبرزين فوج  -2

 معادلة لشهادة الماستر، باعتبار األساتذة المستبرزين استوفوا جميع مجزوءات شعبة التبريز بنجاح. "شهادة نهاية التكوين في سلك التبريز"اعتماد  -3

عتذار على الضرر النفسي والمعنوي الناتج عن ، واال2015الصيغة المعتمدة في إعالن تعيينات األساتذة المستبرزين بالعودة للصيغة المعتمدة قبل القطع مع  -4

 هذه الصيغة بالنسبة لألفواج السابقة.

 ساتذة المستبرزين داخل مراكز التكوين.تجويد ظروف التكوين بالنسبة لأل -5

 لمعلنة خالل مباراة التبريز.احترام عدد المناصب ا -6

تأهيلي على في تخصصاتهم فقط وبالتعليم الثانوي ال المتبعة في حق األساتذة المستبرزين حديثي التخرج وذلك بتعيينهم تجالالرواالقطع مع سياسة التماطل  -7

 األقل، فور اإلعالن عن نتائج مباراة التبريز.

لهذه الفئة من  يهنالمسار الموالقطع مع تعيينات األساتذة المستبرزين في غير تخصصاتهم لما لهذه التعيينات من أثر سلبي على التحصيل الدراسي للتالميذ  -8

 ...( ، مباريات التبريزالتفتيشمباريات  المهنية،الكفاءة امتحانات ، التربويةالكفاءة امتحانات األساتذة )

 فقط وبالتعليم الثانوي التأهيلي على األقل.  تخصصاتهم األصلية فيالتربوية اجتياز األساتذة المستبرزين امتحانات الكفاءة  -9

فقط  ليةتخصصاتهم األص خارج السلك الثانوي التأهيلي، وذلك بإعادة تعينهم في وأالمستبرزين المعينين في غير تخصصاتهم  األساتذة تسوية وضعية -10

 .التعليم الثانوي التأهيلي على األقلبو

تمت إعادتهم لسلكهم األصلي )أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي( بعد إنهائهم لسنوات التكوين في شعبة التبريز )فوج  اللذينللمستبرزين تغيير اإلطار بالنسبة  -11

2010/2013.) 

 العلوم الطبيعية، الفلسفة، اللغة العربية، التربية البدنية.: غالقها سابقاإالتخرج في وجه المستبرزين في تخصصات تم  مبارياتإعادة فتح  -12

من تأثير إيجابي  هذه الشعبةوتوسيع العرض بإحداث تخصصات جديدة لما ل ،التبريز بالنسبة للتخصصات التي تم إغالقها إعادة فتح مراكز التكوين في شعب -13

 الرقي بجودة التعليم.في 

 لألجور. 11في السلم  همبإدماجزين وتحقيق عدالة أجرية المستبر ةصاف األساتذإن -14

  المطلبي ودفاعا عن شعبة التبريز همط ملفحلحلة بعض نقما لها من أهمية في ل ،ساتذة المتتبرزينألالمشاركة في نضاالت إلى دعم وا ة المبرزيناألساتذدعوة 

 لها. عتباراالوإعادة 

  للتنتيقية الوطنية لألساتذة المتتبرزينالوحدوي  الخط النضاليحول  تفافلاالدعوة جميع األستاذات واألساتذة المستبرزين إلى. 

  األساتذة المستبرزينالواسع في نضاالت  خراطنلالدعوة جميع القوى النقابية والحقوقية والسياسة والمدنية الحية. 

 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية. 11على التاعة  2020 يناير 23الخميس  يوم القيام بوقفة االحتجاجية 

 عاشت التنسيقية الوطنية لألساتذة المستبرزين صامدة ومناضلة ومـستقلة


