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رة الرتبية الوطنية طباعة كتب اجليل الثانى بسبب لون الغالف.  ذاا حاله االاا النالو نقالول        يقال عن جتميد وزي خبصوص ما

لك ، لا2017" - 2016يهمنا اللون بقدر ما يهمنا فحواه و حمتواه، ومدى مواكبته للعصر الاي يعينه تفميا السنة الدراسية "

كادميني معروفني من أجل مراجعة أة تضم خرباء جزائريني ايئة مستقلجتدد النقابة الوطنية لعمال الرتبية مطلبها بتنكيل 

ذحفحات املنظومة الرتبوية،يف انتظار تنصيب جملس ومرحد وطناليني للالربامو و املنالااو الرتبويالة املنصالوص علاليهم يف القالانون        

 .التوجيهو للرتبية  واجملمدين منا أكثر من مثانو سنوات 

 
على ضرورة أن يكون دور االؤ ء اربالرباء ااظالال علالى االيم ا،سالفو ،واملواطنالة        تيو سنأكنقابة وطنية لعمال الرتبية  ونؤكد 

 ااقة ، وتراية اللغة العربية وا مازيغية يف املنااو والربامو الدراسية ،وعدو املساس بهم 

 املوسالم القالادو   كما ندعو ذىل جتميد تطبيال  مالا يسالمى اجليالل الثالانو مالن ا،حالف  ،الالاي تنظالاه وزارة الرتبيالة الوطنيالة  ذىل           

 كادميني  مستقلني   أحتى يتم الظصل فيه من طر. خرباء  2017/2018

 ن نقابتنا ختنى من أن يستهد. اجليل الثانو مقومات النخصية اجلزائريالة ،مالن ديالن ولغالة وانتمالاء، خاحالة بعالد الكالفو         

الكبري الاي سب  اارار تطبي  اجليل الثانى من طر. الوزارة، و الكالفو حالول ا سالتعانة خبالرباء فرنساليني، وسالرعة الالوزارة يف        

ماعيني، ومطالبتهم بإرجاء تطبيقه، مم يزيد التأكيد على النية املبيتة يف ا،سراع التطبي  رغم معارضة اغلب النركاء ا جت

يف تطبيقه مبواحلة ذحفحات املنظومة الرتبوية، اليت اشر. عليها  بن زاغو ، يف ذطالار اللننالة الوطنيالة لححالف  كنالااد، وبالدا       

. املرجوة منها، بل بالالعكس زادت مالن معانالاة املدرسالة     ، اليت نعترباا كنقابة مل تأت مثاراا واألادا2003تطبيقها منا سنة 

العمومية اجلزائرية بسبب ذامال اربصوحية اجلزائرية يف ذحف  املدرسة "واو منروع خاضع برمتاله ملعطيالات العوملالة، وادفاله     

 ذخراج مواطن   لون و  طعم و  رائحة له" 

 

ورة أن تنتهو الوزارة النالظافية ،والوضالو  يف موضالوع ا،حالف  الرتبالوي،      يف اربتاو تطالب النقابة الوطنية لعمال الرتبية ذىل ضر

وباربصوص يف اضية ما يسمى اليوو برامو اجليل الثانى ونطالب با عتماد على خرباء حمايدين، غري مالؤدجلني ووفال  مقومالات    

 األمة  اليت ضبطها الدستور 
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