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2019أكتوبر  08الجزائر في   

 نشرة إعالمية توضيحية

 نريد من خالل هذه النشرة اإلعالمية شرح مطالب زمالئنا أساتذة التعليم االبتدائي التي هي محل تفاوض لنقابة        

 ووزارة التربية الوطنية في إطار تعديالت القانون الخاص والتي تمثلت فيما يلي:    unpef الـ
 

 بـ:  ى إال  تقليص الحجم الساعي والذي ال يتأت   -1

  .استحداث رتبة أستاذ لتدريس المواد العلمية ورتبة أستاذ لتدريس المواد األدبية وأستاذ التربية البدنية 

  األساتذة من مراقبة ومرافقة التالميذ خارج استحداث رتبة المشرف التربوي في الطور االبتدائي إلعفاء

 .حجرات الدراسة

 يناهج والبرامج والكتاب المدرسإعادة النظر في الم. 

 مل جميع المواد للتقليل من معاناة التالميذ من ثقل المحفظةيح ،لكل شهر موحد استحداث كتاب. 

 .إلغاء العمل بنظام الدوامين 

 :لجميع األطوارتوحيد تصنيف رتبة التوظيف في الرتبة القاعدية  -2

  لألساتذة بحكم أن خرجي المدارس العلياl’E.N.S التوظيف  تحولو % 20احتياجات القطاع إال بنسبة  ال تغطي

، في جميع األطوار % 80نسبة ب بتغطيته لعجز القطاع قاعدةإلى  ليسانسالاالستثنائي على أساس شهادة 

 األطوار.بتوحيد التصنيف للرتبة القاعدية لكل  unpefطالب الـ 

 :تطبيق مبدأ العدالة واإلنصاف بين األطوار -3

 فعلى سبيل المثال الترقية من رتبة أستاذ ما يكون له مثيل في باقي األطوار، لطور  يمنحامتياز حق أو ل ك

ي طورليعطى هذا االمتياز  أن تكون بتصنيفتين في كل طور، فليس من العدالة رئيسي إلى رتبة أستاذ مكون

 .انوي ويحرم منه الطور االبتدائيالثالمتوسط و

مع  ل تحسين مردودية وعطاء األساتذةذلك من أجو األطوار  لترقية التصاعدية عبرالسماح با -4

 .فتح أفاق أخرى للترقية
 

في إطار جلسات التفاوض مع الوزارة في اللجنة و unpefالوطني لعمال التربية والتكوين  إن االتحادفرا ــــأخي     

لى هذه ع التأكيدو وقد تم التعبيرز أو إقصاء، يمتكامال للتعديالت لكل األسالك دون تمي التقنية المشتركة طرح مشروعا  

 ،البليدةب 2019أكتوبر  1سبتمبر و 30-29المطالب في بيان الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد أيام 

 .لطور االبتدائييناضل من أجلها خاصة في ظل المعاناة اليومية لوالمشروعة  بكل هذه المطالب يبقى متمسكا   إنهو     

 حق وراءه طالب ما ضاع
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