
Jo prórimo ono filtLltíl

-! crnuncicrdo nos trclbalhos dcl Ap
O Proiecto do Sistema Nacion4 de Educação será 3 partir do próximo ano amplamente. dêba-

tldo e enriquecido para permitlr que ele seia um instr'umenls adequado na formaçãs de quadros
gue assegurem o triunÍ6 do Socialismo no nosso Pais. Presentemente nesta Sessão da Assembleia
Popular os deputados estão empenhados ra apreciação deste importante proiects eue é o SNE.

O projecto do Sistema Nacional de
Educação cuja concepção começou
há mais de dois anos envolvendo vá-
rias estruturas que realizam a Íorqta'
ção de quadros no nosso PaÍs constl'
tui  o principal ponto da agenda ie
trabalhos da Nona sessão da'Assem'
bleia Popular.

Ontem, após a apresentação Íei1a
, deputada Graça Machel das l inha:'lvrals do Sistema, completada pr'Í

em seis grupos. Uns debruçam-se so-
bre o subsistema de Educação Ge,'el e,
Superior, outros sobre a Educação
Técnico-ProÍissional, outros debatem e

'enriquecem as perspectivas traçadas/
para a Educação de Adultos enquãnro
outros ainda falam sobre a estratéqla
da Formação de ProÍessores que de-
verá ser seguida a part ir  de 1983, ai iu-
ra em que entrará em vigor o NSE.

Os debates em grupos prosseguÍ-
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a questão da melhoria do prccesso
de matrículas e ainda a redução das
desistências e reprovaÇões. Salrão1
igualmente propostas sobre as condi-
ções a serêm criadas Dara a introCu-

ção do SNE e a escolarrdade obriga-
tória.

O bom andamento ,Jos trabalhos
de ontenr desta sessão da Assenrbteia
Popular, apesar da complexidacie co
tema em debate, deveu-se principal-
mente à clareza e boa organlzação
como o assunto Íoi apresentado.

Apos a intervenção Íeita pero de-
putado e MinÍstro da Educacão, e Cul-
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aprauolu vrDrantementê sêgutram-so
exposicões detalhadas sobre os vários
subsistemas feÍtas por quaclrcs clo
Mlnistério: Nas páginas 5 e 6 desta
edição publicamos o discurso do lviÌ-
nistro Graça'Machel

quadros

geral de cada um dos subsistemas, cs
deputados organlzados em grupos ini-
ciaram â tarde o debate e enriquecÍ"
mento do SNE.

Os do utados estão organizados
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