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               م0230مارس  27يوم الثالثاء  (SNTE)للنقابة الوطنية لعمال التربية(العاصمةالجزائر )عقدت األمانة الوالئية              
  برئاسة األمين الوطني المكلف باإلعالم واالتصال السيد  مساء رابعةهـ على الساعة ال3011ربيع الثاني  31الموافق لـ 

لألوضاع  نظرا او هذ"روعة وتصنيف عادل وحماية قانونيةترقية مشمن أجل "تحت شعار  الئيةندوة وعبد الحكيم أيت حمودة،
وما أصابهم من قلق و تذمر كبيرين جرّاء  ،اتذة التعليم األساسيمعلمو المدارس االبتدائية وأس اهيعيشالمزرية التي 

في ظل استفحال  األساتذةقانونية للمعلمين والظروف المهنية الصعبة التي يزاولون فيها نشاطاتهم،ونظرا النعدام الحماية ال
كل هذا خرج وعلى إثر الخاص  ي،وخيبة آمالهم في مسودة القانون األساسظاهرة العنف في الوسط المدرسي

 :بالمطالب التالية المشاركون
 1لقطاعات األخرىبامقارنة  للمعلمين واألساتذةتحسين الظروف المادية والمعنوية  31
 1القانون األساسي فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية تعديل 01
 1العاليةمهنية ال تهمنظرا لخبر أساتذة التعليم االبتدائي إدماج معلمي المدرسة االبتدائية في رتبة 11

 1المدرسة االبتدائيةالذي يحمل نفس المؤهل العلمي مع معلم  (دون مسابقة)كما أدمج مدير المدرسة االبتدائيةو -
 1ةالمهنية العالي تهملخبرنظرا  أساتذة التعليم المتوسط في رتبةإدماج أساتذة التعليم األساسي  01

 المؤهل العلمي مع أستاذ التعليم األساسي الذي يحمل نفس (دون مسابقة)كما أدمج مدير المتوسطةو -
 1الذي يحمل أقل مؤهل علمي من أستاذ التعليم األساسي (دون مسابقة)كما أدمج مستشار التربيةو -

 1،درجة المسؤوليةصنيف متقارب مع المدير والذي يجب أال يتعدى درجة واحدةبت المطالبة 1.
   30البتدائي في سلماى الوصاية تصنيف أستاذ التعليم يلزم عل 31إذا صنف مدير المدرسة االبتدائية في سلم  -
   30يلزم على الوصاية تصنيف أستاذ التعليم المتوسط في سلم .3إذا صنف مدير المتوسطة في سلم  -

تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي اليخدم المعلّم والمتعلّم على السواء خاصة في الطور االبتدائي وتوحيده فـي  71
من التّمدرس فـي األسـبوع،باعتبار أّن عمـل المـدرّس اليتوقـف  ةساع (31)لتعليميّة بثماني عشرةمختلف األطوار ا

 1عند خروجه من مؤسسته بل يتبعه إعداد الدرس الذي يعتبر عمل أساسي وجوهري يقوم به المعلم في بيته
 من علــى المطــاعين المشــرفيالمعلمــ ك، وكــذلتلميــذا فــي القســم.1تعــويا األســاتذة الــذين يدرّســون أكثــر مــن 61

 1المدرسية
نهايـة المرحلـة  ةمراجعة مسـتحقات المعلمـين واألسـاتذة المكلفـين بالحراسـة والتصـحيا خـالل امتحانـات شـهاد 11

 1التعليم المتوسطوشهادة  االبتدائية
 1منه 00إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية مع إلغاء الفقرة األخيرة من المادة  91

 1ةكل الممارسات التعسفية التي يتعرض لها داخل وخارج المدرس األستاذ منيحمي المعلم و ترسيخ قانون  321
سنة خدمـة ألّن مهنـة التّعلـيم تفـرض ذلـك، إالاء االنتشـار الفظيـع لألمـراض  .0تقليص المدة القانونية للتقاعد إلى  331

عرض لها المربون ممـا أدى إلـى تفشـي مهنية واالجتماعية التي يتالمهنية داخل األسرة التربوية جراء الضغوطات ال
 1 النفسية في أوساطهم وخطير لمختلف األمراض الجسمية

في حسن االستقبال وحسن الخدمـة بتسـوية  ةمن المعلمين واألساتذ (غرب -وسط  -شرق)تقريب إدارة المديرية 301
 1 المشاكل الماليةو اإلدارية العالقة

 -العقـل البشـري ءبنا-أّن مهنة التّعليم من أشّق المهن وأصعبها ذلك ألنها مهنةولتذكير القائمين على قطاع التربية الوطنية 
يستلزم على الوصاية أخذ هذه المطالب ف ،وأجل منزلة،كما تفعله النظم المتحضرة ةلذا يجب أن يوضع المعلم في أرفع مكان

 1الثالثي الثالث بداية من  بكل حزم وجديّةوهذا قبل دخول المعلمين واألساتذة اضطراريا في أيام احتجاجية
 

جميـع المعلمـين واألسـاتذة إلـى المسـاهمة الفعالـة و القويـة للنهـوض (العاصـمةالجزائـر )وفي األخير تدعو األمانة الوالئية
ق والنزيـه حتـى اسـترجاع كامـل الحقـو تمرارية في النضال النقابي الواعدبالمدرسة الجزائرية إلى أسمى مراتبها،مع االس

النتخاب مكتب التنسيقية الوطنيـة لمعلمـي وأسـاتذة التعلـيم  لعقد ندوة وطنية 0230مارس13تضرب موعدا يوم و،المسلوبة
 حلــةإضــراب،مقاطعة امتحانــات الثالثــي الثالث،مقاطعــة امتحــان نهايــة المر)تحديــد كيفيــات االحتجاجــاتو األساســي

    11المعلمين واألساتذة على حد سواء قانون اليرضي يفي حالة صدورأ ( االبتدائية،مقاطعة امتحان شهادة التعليم المتوسط
 1والسالم في البدء والختام11111 فكونوا جميعا في الموعد                                          
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