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الس ياق العام

الس ياق العام
 .1دس تور اململكة
 كرس التعلمي كحق من بني احلقوق ا ألساس ية للمواطنني
 دعا اىل تعبئة لك الوسائل املتاحة ،لتيسري أأس باب الاس تفادة العادةل من احلق يف
احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي جودة (الفصل ) 31
 أأكد عىل أأن التعلمي ا ألسايس حق للطفل وواجب عىل ا ألرسة وادلوةل (الفصل ) 32

الس ياق العام
 .2التوجهيات امللكية السامية

 تقيمي منجزات الوضع الراهن لقطاع الرتبية والتكوين ،وحتديد ماكمن الضعف والاختالالت ،مع اعامتد
النقاش الواسع والبناء يف مقاربة قضااي الرتبية والتكوين (خطاب  20غشت .)2013
 اعتبار العنرص البرشي هو الرثوة احلقيقية للمغرب و أأحد املكوانت ا ألساس ية للر أأسامل غري املادي
(خطاب  20غشت .)2014

 دعوة اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،العادة النظر يف منظور
ومضمون االصالح ،ويف املقارابت املعمتدة ،والانكباب عىل القضااي اجلوهرية للتعلمي( .خطاب 10
أأكتوبر )2014
 دعوة القطاعات املعنية اىل مواصةل براجمها االصالحية دون توقف أأو انتظار.
 التأأكيد عىل رضورة جتاوز اخلالفات االيديولوجية اليت تعيق االصالح.
 رضورة متكني ا ألجيال القادمة من منظومة تربوية تتجاوز معلية «الرتامك ونقل املعرفة» لالنتقال اىل
تشجيع روح االبداع والابتاكر والتفاعل (الرساةل امللكية املوهجة اىل املشاركني يف ادلورة اخلامسة للقمة العاملية
لرايدة ا ألعامل –  20نونرب .)2014

الس ياق العام
 )3امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ،كوثيقة مرجعية متوافق علهيا الصالح املدرسة املغربية.
 )4الربانمج احلكويم يف شقه املتعلق ابلرتبية والتكوين.
 )5ارساء اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،واخنراطه يف سلسةل من ا ألعامل
الرامية اىل تقيمي حصيةل تطبيق امليثاق الوطين ،واسترشاف أفاق تأأهيل وتطوير املنظومة
الوطنية للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
 )6احلاةل الراهنة ملنظومة الرتبية والتكوين ،واليت جتمع خمتلف التقارير وادلراسات التقوميية
الوطنية وادلولية ،عىل وضعيهتا املتأأزمة ،وعىل حاجهتا املاسة اىل االصالح اجلذري والتأأهيل
حىت تؤدي الوظائف املنتظرة مهنا عىل اكفة املس توايت.

مهنجية العمل

مهنجية العمل
تصور أأويل
دس تور 2011

امليثاق الوطين
للرتبية والتكوين

وطنية

اخلطب امللكية
التقرير حول
اجلهوية املوسعة

تقرير  50س نة من التمنية
البرشية وأفاق 2025

توهجات وطنية

الربانمج احلكويم
والاسرتاتيجيات القطاعية

(الربانمج الاس تعجايل)...

هجوية

 اشاكليات معطيات لتشخيص وحتليل ا ألس باب اكراهات واماكنيات التدخل -اقرتاح احللول املمكنة-

اسرتاتيجية تفعيل الرؤية املس تقبلية
 املوارد البرشية المنوذج البيداغويج احلاكمة -العرض املدريس
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النجاعة والفعالية
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الاندماج بني الرتبية الوطنية والتكوين املهين
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املواطنون
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أأولياء
التالميذ
احلاكمة
الرتابية
فاعلو منظومة
الرتبية والتكوين

مرحةل التخطيط واالجناز

املبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبية والتكوين
لغات التعلمي وتعلمي اللغات
ا ألهداف ا ألساس ية واملعايري الوطنية
نظام التقيمي واالشهاد
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وصف وحتليل الوضعية الراهنة-دراسات دولية مقارنة

مرحةل البلورة

أأس ئةل مطروحة للنقاش

التقارير ادلولية حول
وضعية منظومة الرتبية
والتكوين

تقارير الهيئات الوطنية حول
أأداء منظومة الرتبية والتكوين

إقليمية/
محلية

اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي

•
•
•
•
•

التقارير ادلاخلية حول
منظومة الرتبية والتكوين

تقارير اجمللس ا ألعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي

مرحةل التشخيص والتحليل

مشاورات موسعة

تشخيص اختالالت منظومة الرتبية والتكوين

اللقاءات التشاورية

أأهداف اللقاءات التشاورية
أأوال :ا ألهداف التشخيصية

تتوىخ رصد الاختالالت ا ألساس ية للمنظومة الرتبوية يف خمتلف اجملاالت ،وفق منظور
يتجاوز حدود الوقوف عند حتديد الاختالالت ،ليشمل ما هو أأمه ،من خالل القيام
بتحليل موضوعي ل ألس باب الاكمنة وراء اخفاقات املنظومة الرتبوية.

اثنيا :ا ألهداف الاسترشافية
تروم التعرف عىل انتظارات مجيع الفئات املس هتدفة ،مع بلورة اقرتاحات معلية لتجاوز
الوضعية احلالية للمدرسة املغربية ،ورمس معامل و أأولوايت مرشوع تربوي عىل املدى القصري
واملتوسط والبعيد.

مواضيع اللقاءات التشاورية
التعبئة

املهناج

احلياة املدرس ية

تدريس اللغات

املسار املهين

اختيار وتكوين رؤساء
املؤسسات التعلميية

التكوين ا ألساس
واملس متر ل ألس تاذات
وا ألساتذة

اس تقاللية املؤسسات
التعلميية

املامرسات اجليدة يف
جمال التدبري

صورة املدرسة

الفئات املشاركة
رغبة من الوزارة يف الاس تفادة من مساهامت خمتلف الفعاليات والكفاءات اليت تزخر هبا
املنظومة الرتبوية واجملمتع املغريب يف تلمس معامل املرشوع الرتبوي اجلديد ،فقد مت توس يع دائرة
النقاش لتشمل:
 ممثلني عن التلميذات والتالميذ؛
 مجيع الفاعلني الرتبويني؛
 الرشاكء الاجامتعيني؛
 خمتلف القطاعات احلكومية الرشيكة؛
 الفاعلني الس ياس يني ،وفعاليات من اجملمتع املدين؛
 ممثيل اجملالس املنتخبة والسلطات االقلميية؛
 امجلعيات املهنية ذات الصةل ابلشأأن الرتبوي؛
 وغريمه من اخلرباء واملهمتني ابلشأأن الرتبوي.

احصائيات املشاركة
 بلغ عدد املشاراكت واملشاركني يف هذه املشاورات ،ما يقارب 102.000
مشاركة ومشاراك ،شلكت االانث من بيهنم ما نسبته  ،31%والتلميذات
والتالميذ ما نسبته 7%؛

 بلغ عدد املؤسسات التعلميية املس هتدفة ما يفوق  6.000مؤسسة تعلميية،
شلكت مهنا مؤسسات الوسط القروي ما نسبته  ،48%ومؤسسات التعلمي
اخلصويص ما نسبته .15%

عدد املشاركني

 101.785مشارك ومشاركة
69%

31%

عدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الفئات

ا ألس تاذات وا ألساتذة
مديرات ومديري املؤسسات التعلميية
ا ألطراالدارية والتقنية والرتبوية
ممثلو التلميذات والتالميذ
ممثلو مجعيات أابء وأأهمات وأأولياء التالميذ
اجملالس املنتخبة والسلطات االقلميية
النقاابت التعلميية (االقلميية)
امجلعيات الفاعةل يف جمال الرتبية غريالنظامية
املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين
أأعضاءاجمللس االداري للأاكدمييات اجلهوية للرتبية…
النقاابت التعلميية (اجلهوية)
املفتشات واملفتشون

69.088
8457
8356
6747

املس توى اجلهوي

4241

 286مشارك ومشاركة

2083
1124
735

81%

19%

387
254

املس توى املركزي
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156
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

0

عدد املؤسسات
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اخلصوصية مهنا

عدد املؤسسات املشاركة
التعلمي ا ألويل

352

109

189

التعلمي الابتدايئ

3861

2178

484

التعلمي الثانوي االعدادي

1158

476

176

التعلمي الثانوي التأأهييل

726

188

94

اجملموع

6097

2951

943

نس بة املؤسسات املشاركة حسب الوسط
قروي
%48

حرضي
%52

نس بة املؤسسات املشاركة من العدد االجاميل للمؤسسات
45%

46%
45%
44%

نس بة املؤسسات املشاركة حسب القطاع

42%

43%
42%

القطاع اخلصويص
%15

39%

القطاع العمويم
%85

41%
40%
39%
38%
37%
36%
35%

الثانوي التأهيلي

الثانوي اإلعدادي

التعليم االبتدائي

خالصات اللقاءات التشاورية
مت استامثر وتوثيق خالصات هذه اللقاءات يف
حزمة متاكمةل من التقارير الرتكيبية اليت تقدم
خالصات املشاورات حسب:
 الفئات املشاركة ؛
 املواضيع املتداوةل؛
 املس توايت االدارية (حميل ،اقلميي ،هجوي،
مركزي).

 تقرير للك مؤسسة تعلميية؛
 تقرير للك نيابة اقلميية؛
 تقرير للك أأاكدميية هجوية؛
 تقريران تركيبيان للمشاورات اجلهوية ،مبدخيل
املواضيع والفئات؛
 تقريران تركيبيان للمشاورات املركزية ،مبدخيل
املواضيع والفئات؛
 تقرير املنتدى الالكرتوين.

تتوجي لك ذكل بتقرير وطين يرصد اخلالصات ا ألساس ية لهذا الورش التشاوري (مت
نرش تقارير املشاورات ابملوقع الالكرتوين للوزارة مع احداث منتدى للتفاعل مع هذه التقارير).

خالصات اللقاءات التشاورية
المنوذج البيداغويج

جماالت الاختالل
والقصور يف منظومة
الرتبية والتكوين

• النظام البيداغويج،
ونظام التقيمي ونظام
االشهاد
• التعلامت ا ألساس ية
• التحمك يف اللغات
• الكتب املدرس ية
• املعايري الوطنية
(املس توايت
واملواصفات)
• االعداد لالندماج يف
احلياة املهنية

قضااي أأفقية
• الزناهة والقمي يف املدرسة

املوارد البرشية

العرض املدريس
• التعلمي ا ألويل
• تعممي المتدرس
• ظروف اس تقبال
التالميذ
• الهدر املدريس
• مس توى ا ألداء يف
الوسطني القروي
واحلرضي
• دور القطاع اخلاص،
تنظميه ومسامهته يف
حتقيق ا ألهداف الوطنية

احلاكمة

• اجلهاز التنظميي،
نظام التدبري
والالمركزية
• التكوين ملهن
• التدبري االداري
الرت
هجازبيةتأأطري وتقيمي للأاكدمييات اجلهوية
•
للرتبية والتكوين
املدرسني
• سريورة التدبري
• تعبئة الفاعلني
احملليني

• تكنولوجيا االعالم واالتصال يف منظومة الرتبية
والتكوين

التدابري ذات ا ألولوية

التدابري ذات ا ألولوية
لقد مسحت اللقاءات التشاورية حول واقع وأفاق املدرسة املغربية بتشخيص وحتليل
اشاكالت واختالالت منظومة الرتبية والتكوين ،وابسترشاف ما يتعني القيام به لتأأهيل
املدرسة املغربية سواء عىل املدى القريب أأو املتوسط أأو البعيد.

وقد مكنت الاقرتاحات والتوصيات اليت أأفرزهتا هذه اللقاءات ،من هجة ،من اعداد
وبلورة التدابري ذات ا ألولوية اليت تكتيس صبغة اس تعجالية ،ومن هجة أأخرى ،سيمت اعامتدها
اىل جانب التقرير الاسرتاتيجي املرتقب للمجلس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي لبناء
الرؤية املس تقبلية .2030

التدابري ذات ا ألولوية

احملور  : 1المتكن من التعلامت ا ألساس ية
 .1مسارات تعمل جديدة للس نوات ا ألربع ا ألوىل من التعلمي الابتدايئ
 .2عتبات الانتقال بني ا ألسالك
احملور  : 2المتكن من اللغات ا ألجنبية
 .3تقوية اللغات ا ألجنبية ابلثانوي االعدادي وتغيري منوذج التعمل
 .4املساكل ادلولية للبااكلوراي املغربية
احملور  : 3دمج التعلمي العام والتكوين املهين وتمثني التكوين املهين
 .5مسار اكتشاف املهن
 .6املسار املهين ابلثانوي االعدادي
 .7البااكلوراي املهنية
 .8التوجيه حنو التكوين املهين

التدابري ذات ا ألولوية
احملور  : 4الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت
 .9مؤسسات التفتح )ا ألنشطة الثقافية والفنية والرايضية واللغات(
 .10روح املبادرة واحلس املقاوليت
احملور  : 5حتسني العرض املدريس
 .11تأأهيل املؤسسات التعلميية
 .12توس يع العرض املدريس
 .13املدارس الرشيكة
 .14التعلمي ا ألويل
احملور  : 6التأأطري الرتبوي
 .15املصاحبة والتكوين عرب املامرسة
 .16الرفع من جودة التكوين ا ألساس للمدرسني

التدابري ذات ا ألولوية
احملور  : 7احلاكمة

 .17تدبري املؤسسات التعلميية
 .18الالمركزية الفعلية
 .19النظام ا ألسايس اخلاص مبوظفي الرتبية الوطنية

احملور  : 8ختليق املدرسة
 .20الزناهة والقمي ابملدرسة
احملور  : 9التكوين املهين :تمثني الر أأسامل البرشي وتنافس ية املقاوةل
 .21اسرتاتيجية التكوين املهين
 .22تمثني املسار املهين
 .23التكوين املس متر يف قطاع التكوين املهين

احملور 1
المتكن من التعلامت ا ألساس

المتكن من التعلامت ا ألساس
التدبري
الهدف

النتاجئ
املنتظرة

احملطات
ا ألساس ية

مسارات تعمل جديدة للس نوات ا ألربع ا ألوىل من التعلمي الابتدايئ

• حتسني العملية البيداغوجية لتس هتدف أأساسا اكتساب املعارف ا ألساس ية يف القراءة والكتابة واحلساب
والتفتح يف الس نوات ا ألربع ا ألوىل من التعلمي الابتدايئ.
• ختصيص الس نوات ا ألربع ا ألوىل لتعمل املعارف ا ألساس ية يف اللغة العربية واحلساب و أأنشطة التفتح مع ختفيف
الربامج؛
• معاجلة قصور املناجه املدرس ية ومراجعة الطرائق البيداغوجية لتحسني مس توى حتصيل التعلامت ا ألساس؛
• ارساء نظام وبرامج لتقومي التعلامت متكن ا ألس تاذ واملؤسسات التعلميية و أأطر املراقبة والتأأطري مبواكبة حتصيل
التعلامت ا ألساس؛
• تكوين املدرسني وارساء نظام التأأطري عن قرب والتكوين عرب املامرسة (االجراء )16؛
• مراجعة برانمج التكوين ا ألساس مع تكوين مكوين املدرسني (االجراء )17؛
• تنس يق معل املتدخلني امللكفني بتأأطري املدرسني.
•  :2013-2014حتليل االشاكليات وحتديد العوامل املؤثرة؛
•  :2014-2015اعداد عدة العمل وتكوين املدرسني واملؤطرين؛
•  :2015-2016انطالق اجناز املرشوع يف صيغته التجريبية.

المتكن من التعلامت ا ألساس
التدبري عتبات الانتقال بني ا ألسالك التعلميية
الهدف • الرفع تدرجييا من عتبات الانتقال بني ا ألسالك التعلميية من أأجل الوصول للحد ا ألدىن من املعارف ا ألساس ية
الرضوري للنجاح يف السكل املوايل.
• حتديد مس توى المتكن من املعارف ا ألساس ية الرضورية ملتابعة ادلراسة يف بداية و هناية لك س نة دراس ية؛
النتاجئ
املنتظرة • الرفع تدرجييا من عتبات الانتقال بني املس توايت من خالل:
 ارساء نظام موحد للتحقق من حصول التعلامت ا ألساس ية يف املس توايت الانتقالية واالشهادية؛ابلسكل الابتدايئ واالعدادي ،وذكل اىل جانب نظام الامتحان واالشهاد؛
 ارساء نظام موحد ومتاكمل لدلمع ومعاجلة التعرثات وصعوابت التعمل لفائدة التالميذ اذلين ال يتحمكونيف التعلامت ا ألساس ية مبا يقتضيه ذكل من احداث حمطات لالس تدراك يف هناية أأو بداية الس نة.
• ابالغ املؤسسات التعلميية مبعدالت النجاح ونسب املقبولني مع مقارنهتا مع املؤسسات ا ألخرى عىل املس توى
االقلميي واجلهوي و ذكل الختاذ التدابري الالزمة للمعاجلة يف حاةل ضعف نسب النجاح؛
• مصاحبة التدبري مبخطط تواصيل ومواكبة مكثفة دلمع ا ألجر أأة ابملؤسسات التعلميية.
احملطات •  :2014-2015التحسيس ،التواصل ،االعداد وانطالق املرشوع يف صيغته التجريبية؛
ا ألساس ية • أأفق  :2017-2018تعممي عتبة  10/20للمرور للسكل املوايل.

احملور 2

التحمك يف اللغات ا ألجنبية

التحمك يف اللغات ا ألجنبية
التدبري

تقوية اللغات ا ألجنبية ابلثانوي االعدادي وتغيري منوذج التعمل

الهدف

الرفع من مس توى التحمك يف اللغات ا ألجنبية دلى تالميذ الثانوي االعدادي.

النتاجئ
املنتظرة

• تبين طرائق حديثة لتعمل اللغات ا ألجنبية؛
• حتسني مردودية الغالف الزمين اخملصص لتدريس اللغات ا ألجنبية؛
• توفري املزيد من فرص الاحتاكك مع اللغة عرب ابرام رشااكت (مراكز اللغات ،معاهد أأجنبية)؛
• تكوين ا ألساتذة الس تعامل الطرائق احلديثة عرب التكنولوجيات احلديثة وتأأطريمه عن قرب (االجراء )16؛
• تنظمي مبارايت تنافس ية يف اللغات ا ألجنبية؛
• توفري فرص الشهاد الكفاءات يف اللغات ا ألجنبية.
•  :2014-2015اعداد املرشوع وتكوين املدرسني واملؤطرين؛
•  :2015-2016انطالق اجناز املرشوع يف صيغته التجريبية؛
•  :2016-2018توس يع تدرجيي لنطاق تطبيق املرشوع.

احملطات
ا ألساس ية

التحمك يف اللغات ا ألجنبية
التدبري

املساكل ادلولية للباكلوراي املغربية

الهدف
• تنويع املسارات ودمع المتكن من اللغات ا ألجنبية عرب تدريس بعض املواد هبا خاصة العلمية والتكنولوجية.
النتاجئ املنتظرة • فتح أأقسام للمساكل ادلولية للباكلوراي املغربية بغالبية املؤسسات التعلميية العمومية يف اللغات التالية:
 الفرنس ية؛ االجنلزيية؛ الاس بانية.• متكن نسب عالية من التالميذ يف هناية السكل الثانوي من متابعة ادلراسات العليا أأو املهنية اما ابللغة العربية
أأو بلغة أأجنبية.
احملطات
•  :2013-2014مرحةل التجريب ابلنس بة للغة الفرنس ية يف  06اثنوايت ( 470تلميذة وتلميذا)؛
ا ألساس ية
•  :2014-2015توس يع املرشوع التجرييب ليشمل  03لغات أأجنبية يس هتدف  50اثنوية تأأهيلية معومية
و 6.000تلميذة وتلميذ؛
•  :2015-2020التوس يع التدرجيي.

احملور 3
دمج التعلمي العام والتكوين املهين
وتمثني التكوين املهين

دمج التعلمي العام والتكوين املهين
التدبري

مسار اكتشاف املهن

الهدف

• حتسيس التالميذ منذ التعلمي الابتدايئ بأأمهية ا ألنشطة املهنية عرب اكتشاف املهن.

النتاجئ
املنتظرة

• ادماج مضامني حول اكتشاف املهن يف الس نتني ا ألخريتني من التعلمي الابتدايئ؛
• برجمة أأنشطة تطبيقية مرتبطة ابملهن ابرشاك املهنيني؛
• تنظمي زايرات اس تكشافية للمهن لفائدة التلميذات والتالميذ؛
• تنظمي تداريب تكوينية لفائدة املدرسني لمتكيهنم من تدريس هذه املضامني اجلديدة؛
• متكني املؤسسات التعلميية من العدة البيداغوجية وادليداكتيكية الالزمة؛
• ادخال التعديالت الالزمة عىل التكوين ا ألساس العداد أأساتذة التعلمي الابتدايئ لتدريس هذه ا ألنشطة
اجلديدة.
•  : 2014-2015اعداد املرحةل التجريبية؛
•  : 2015-2016انطالق املرشوع.

احملطات
ا ألساس ية

دمج التعلمي العام والتكوين املهين
التدبري

املسار املهين ابلثانوي االعدادي

الهدف
• احداث مسار همين جديد ابلثانوي االعدادي
النتاجئ املنتظرة • ارساء سكل من ثالث س نوات يف االعدادي يرتكز عىل التكوين املزدوج (التعلمي العام والتكوين املهين)
ميكن من:
 ولوج السكل الثانوي التأأهييل (البااكلوراي املهنية)؛ أأو ولوج التكوين املهين؛ -أأو ولوج سوق الشغل بعد التدريب ملدة س نة واحدة العداد شهادة ادلراسات املهنية.

احملطات
ا ألساس ية

• ادلمج بني التكوين املهين والتعلمي املدريس لفتح أفاق جديدة يف وجه التالميذ ذوي امليوالت املهنية والتطبيقية
• تقليص عدد التالميذ املنقطعني عن ادلراسة ابلثانوي االعدادي؛
• مواكبة التالميذ املنقطعني عن ادلراسة من أأجل ادماهجم يف املسار املهين ابلثانوي االعدادي.
•  : 2014-2015حتديد جماالت التكوين واملقاوالت الرشيكة ،وتكوين ش باكت االعدادايت ومؤسسات
التكنولوجيا التطبيقية؛
•  : 2015-2016حتديد اجملاالت الاقتصادية ذات ا ألولوية والفاعلني والرشاكء ،واملساكل واملراكز ،وحتضري العدة
البيداغوجية والتكوين ،وتنظمي امحلةل التواصلية؛
•  : 2016-2017انطالق املرحةل التجريبية؛
• أأفق س نة  : 2020اس هتداف  120.000تلميذة وتلميذا.

دمج التعلمي العام والتكوين املهين
التدبري

الباكلوراي املهنية

الهدف
النتاجئ
املنتظرة

• خلق عرض تكويين عىل مس توى الثانوي التأأهييل هيئي ملهن مطلوبة جدا يف سوق الشغل.
• حتضري برامج تكوينية جتمع بني التعلمي العام والتكوين املهين والتطبيق الفعيل ابملقاوالت؛
• خلق شعب الباكلوراي املهنية عرب رشاكة ثالثية (بني الثانوايت ومراكز التكوين املهين واملقاوالت أأو الفدراليات
املهنية)؛
• مالءمة العرض املدريس مع متطلبات الرشاكء الاقتصاديني (فتح وغلق الشعب حسب متطلبات سوق
الشغل)؛
• ادلمج بني التكوين املهين والتعلمي املدريس لفتح أفاق جديدة يف وجه تالميذ الثانوي التأأهييل لمتكيهنم من:

احملطات
ا ألساس ية

 4 :2014-2015مشاريع قيد التجريب (املياكنيك الصناعية والصيانة الصناعية وصناعة الطريان وتس يري ضيعة فالحية)؛
 17 :2015-2016مرشوع يف طور التحضري مع  9( OFPPTاتفاقيات رشاكة مع  CGEMوالفدراليات املهنية)؛

 ولوج سوق الشغل مبارشة؛ ولوج املسارات العليا للتكوين املهين؛ -ولوج املدارس العليا يف التعلمي العايل.

أأفق  : 2020توس يع تدرجيي لتكوين  140.000تلميذ مع احلرص عىل التكيف مع طلبات املقاوالت.

دمج التعلمي العام والتكوين املهين
التدبري التوجيه املدريس وحنو التكوين املهين
الهدف
اعداد س ياسة وطنية واحضة املعامل يف جمال اعالم الش باب ومواكبهتم وتوجهيهم ادلرايس واملهين يف أأفق تقريب
منظومات الرتبية والتكوين أأكرث من حميطها الاقتصادي والاجامتعي ومتكني الش باب من الاندماج يف احلياة العملية.
النتاجئ
• بنيات التوجيه املدريس واملهين معاد تنظميها مركزاي وهجواي واقلمييا وحمليا؛
املنتظرة • أليات توجيه مدريس وهمين موضوعة ومفعةل لفائدة مجيع الفئات املس هتدفة؛
• توجيه مدريس وهمين مدمج ابتداء من التعلمي الابتدايئ؛
• املوارد البرشية اخملصصة للتوجيه املدريس واملهين ممهننة؛
• اسرتاتيجية للتواصل حول خمتلف أليات وخدمات االعالم واملساعدة عىل التوجيه موضوعة ومفعةل؛
• اطار قانوين وتنظميي جملال التوجيه املدريس واملهين مكيف ومفعل؛
• اخنراط مؤسسايت خملتلف الرشاكء يف جمال التوجيه املدريس واملهين.
احملطات  : 2013-2014انطالق بوابة التوجيه اخلاصة ابلتكوين املهين؛
ا ألساس ية  : 2014-2015اعداد تصور لتطوير منظومة التوجيه املدريس واملهين؛
 : 2015-2016انطالق املرحةل التجريبية للمنظومة اجلديدة.

احملور 4

الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت

الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت
التدبري
الهدف
النتاجئ
املنتظرة

احملطات
ا ألساس ية

مؤسسات التفتح )ا ألنشطة الثقافية والفنية والرايضية واللغات(

• حتفزي التفتح واليقظة عند التالميذ وتشجيعهم عىل ابراز مواههبم.
• اعطاء تالميذ ينمتون ملنطقة تربوية تضم مؤسسات تعلميية متواجدة حبي واحد أأو أأكرث ،فرصة الولوج اىل أأنشطة
ثقافية وفنية ورايضية عرب الاس تعامل املشرتك للموارد من خالل جتميعها يف مؤسسة واحدة؛
• اس تعامل البناايت املتوفرة وغري املس تغةل خللق هذه املؤسسات؛
• التوظيف ا ألمثل للموارد البرشية املمتزية بندرهتا وملنشطي امجلعيات احمللية؛
• دمع أأنشطة هذه املؤسسات عرب اتفاقيات رشاكة مع مجعيات ثقافية ورايضية وفنية ومع هيئات معومية هتمت هبذه
اجملاالت؛
• الرفع تدرجييا من عدد التالميذ املس تفيدين من هذه ا ألنشطة وخاصة املنحدرين من املناطق الهشة؛
• دمع اجلهود اليت تبذلها املدارس يف الانفتاح الثقايف والراييض واللغوي.
•  : 2014-2015حتديد التصور ،ابرام االتفاقيات واعداد املرشوع؛
•  : 2015-2016انطالق املرحةل التجريبية ب  16مؤسسة ل ألنشطة الثقافية و 7مؤسسات ل ألنشطة
الرايضية؛
•  : 2016-2018توس يع ش بكة املؤسسات لهتم ما يقارب  66مؤسسة ل ألنشطة الثقافية و 75مؤسسة ل ألنشطة
الرايضية.

الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت
التدبري

روح املبادرة واحلس املقاوليت

الهدف
النتاجئ
املنتظرة

• تطوير روح املبادرة واملقاوةل والقيادة واجملازفة دلى تالميذ الثانوايت من خالل تدخل أأطر تنمتي للمقاوالت.
• تبين اسرتاتيجية قطاعية مندجمة لتمنية روح املبادرة واملقاوةل دلى التالميذ؛
• اعداد العدة البيداغوجية لتعممي الربامج املتعلقة بتطوير روح املبادرة واملقاوةل و“الرتبية املالية“؛
• عقد رشاكة مع املتدخلني من املقاوالت وتعممي اتفاقيات الرشاكة عىل الأاكدمييات؛
• تعممي تدرجيي جبميع الثانوايت للربامج املتعلقة بتطوير روح املبادرة واملقاوةل و“الرتبية املالية“ ابلتعاون مع
املؤسسات وامجلعيات الرشيكة؛
• الرفع من عدد ا ألطر املتطوعة واملنمتية للمقاوالت.

احملطات •  : 2014-2015تكوين  25.000تلميذ يف برانمج «روح املقاوةل» و 100000تلميذ يف برانمج «الرتبية املالية»؛
ا ألساس ية •  : 2015-2016تكوين  30.000تلميذ يف برانمج «روح املقاوةل» و 150.000تلميذ يف برانمج «الرتبية املالية»؛
•  : 2016-2018الرفع التدرجيي من عدد التالميذ املس تفيدين من هذه الربامج.

احملور 5

تطوير العرض املدريس

تطوير العرض املدريس
التدبري

تأأهيل املؤسسات التعلميية

الهدف

• توفري ظروف اس تقبال مالمئة.

النتاجئ املنتظرة

• تعويض البناء املفكك من النوع غري الصحي؛
• تأأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعلميية اليت مت ادراهجا يف الحئة البناايت املتدهورة ذات ا ألولوية؛
• توفري املاء والكهرابء واملراحيض ابملؤسسات التعلميية؛
• حتسني ظروف التدفئة ابملؤسسات املتواجدة ابملناطق الباردة؛
• تعويض التجهزيات املدرس ية املهرتئة؛
• تبين نظام الصيانة الوقائية.
•  :2014-2015اجناز احصاء للبناايت اليت حتتاج اىل تأأهيل وحتديد ا ألولوايت؛
•  .2015-2020برجمة تأأهيل  4800مؤسسة عىل مدى  5س نوات.

احملطات
ا ألساس ية

تطوير العرض املدريس
التدبري توس يع العرض املدريس
الهدف
النتاجئ
املنتظرة

• توس يع العرض املدريس مع توفري التكييف ا ألمثل للموارد مع تطور الطلب وتغري بنيات اجملمتع وتباين البيئات
السوس يو ثقافية والاقتصادية.
• تبين منظومة توقعات تطور العرض املدريس تأأخذ بعني الاعتبار:
 اس تكامل أأهداف تعممي المتدرس االلزايم؛ التخفيف من الاكتظاظ اب ألقسام ادلراس ية؛ الاس تعامل ا ألمثل للموارد (البناايت واملوارد البرشية)؛ توفري بديل للفرعيات املدرس ية عرب احداث املزيد من املدارس امجلاعاتية؛ توفري عرض مدريس ل ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة.• تعديل اخلريطة املدرس ية واقرتاح اماكنيات توس يعها؛
• تعميق التحليل لتطوير املنظومة احلالية ولتوس يع العرض املدريس (تقيمي جتربة املدارس امجلاعاتية وتقيمي جتربة
االعدادايت القروية)؛
• تقوية قدرات الأاكدمييات والنياابت يف جمال التخطيط وجمال منظومة التوقعات (نظام احملااكة) وجمال تدبري
البناايت واملوارد البرشية؛
• دمج منظومة التخطيط يف منظومة االعالم احلالية.

تطوير العرض املدريس
التدبري توس يع العرض املدريس
احملطات • : 2014-2015
ا ألساس ية
 تبين منظومة توقعات تطور العرض املدريس؛
 تعميق التحليل وتطوير املنظومة احلالية ولتوس يع العرض املدريس (تقيمي جتربة املدارس امجلاعاتية وتقيمي
جتربة االعدادايت القروية).
• :2015-2016
• تعديل اخلريطة املدرس ية واقرتاح اماكنيات توس يعها؛
• تقوية قدرات الأاكدمييات والنياابت يف جمال التخطيط وجمال منظومة التوقعات (نظام احملااكة) وجمال تدبري
البناايت واملوارد البرشية؛
• دمج منظومة التخطيط يف منظومة االعالم احلالية.

تطوير العرض املدريس
التدبري

املدارس الرشيكة

الهدف

• توفري العرض املدريس عرب رشااكت معويم/خصويص حتقق التاكفؤ يف الفرص والاندماج الاجامتعي.

النتاجئ
املنتظرة

• تبين نظام أأسايس جديد للمؤسسات التعلميية ،ينبين عىل الرشاكة بني القطاع العمويم والقطاع اخلصويص؛
• توفري دمع من طرف ادلوةل ملؤسسات التعلمي اخلصويص مقابل الزتاهما بعتبات مصاريف المتدرس ،وختويل
منح دراس ية للتالميذ من ا ألرس املعوزة؛
• تشجيع تكوين مجموعات مدرس ية منتظمة داخل ش باكت للمؤسسات تتوفر عىل القدرات واخلربات الالزمة
لضامن اس تدامهتا وخللق بنيات مدرس ية متعددة املواقع ( (multi-sitesوذات جودة.

احملطات
ا ألساس ية

•  :2015-2016جتريب المنوذج ابس تغالل البناايت غري املس تعمةل؛
• يف أأفق  : 2018رفع حصة القطاع اخلاص من  12%يف  2014اىل .20%

تطوير العرض املدريس
التدبري

التعلمي ا ألويل

الهدف
النتاجئ
املنتظرة

• تنظمي سكل التعلمي ا ألويل وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف املتدخلني فيه.
• حتديد هجة وصية واحضة ووحيدة (مراجعة القانون  )05-00ملعاجلة »بلقنة« القطاع؛
• اعداد معايري ،ومواصفات مرجعية وطنية ودفرت حتمالت خاص برتاخيص فتح أأو توس يع مؤسسات التعلمي
ا ألويل؛
• ارساء نظام انجع لتأأطري ومراقبة مؤسسات التعلمي ا ألويل؛
• حتديد خمطط مس تقبيل لمتويل وتطوير التعلمي ا ألويل.
•  :2015-2016مراجعة القانون  05-00واعداد معايري ومواصفات مرجعية وطنية الحداث مؤسسات التعلمي
ا ألويل؛
•  :2016-2018تطبيق الهيلكة اجلديدة ومراجعة ترخيص مؤسسات التعلمي ا ألويل بتبين املعايري واملواصفات
الوطنية.

احملطات
ا ألساس ية

احملور 6

التأأطري الرتبوي

التأأطري الرتبوي
التدبري

املصاحبة والتكوين عرب املامرسة

• احداث ألية للمصاحبة لفائدة املدرسني للرفع من مس توى أأداهئم داخل ا ألقسام ادلراس ية.
الهدف
النتاجئ املنتظرة • برجمة حصص معل أأس بوعية مؤطرة من طرف « ا ألس تاذ املصاحب » ملواكبة مجموعة من املدرسني؛
• تشجيع التعاون بني مدريس نفس املادة واستامثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ذكل؛
• توفري فرص ادماج التجديدات الرتبوية من طرف املدرسني وتشجيعهم عىل ذكل؛
• تنظمي املؤسسات املتقاربة جغرافيا يف ش باكت؛
• تنظمي ورشات معل لتقامس املامرسات اجليدة بني املدرسني.
احملطات
ا ألساس ية

•  : 2014-2015حتديد التصور وبرجمة التكوينات؛
•  :2015-2016انطالق املرشوع يف مرحةل جتريبية.

التأأطري الرتبوي
التدبري

الرفع من جودة التكوين ا ألساس للمدرسني

• حتسني مس توى كفاءة املدرسني اجلدد.
الهدف
النتاجئ املنتظرة • تفعيل التكوين ا ألساس عىل مدى  3س نوات مع توسع عرض املساكل اجلامعية للرتبية؛
• تعزيز وحتسني التكوين التأأهييل (تعزيز ا ألسس املعرفية ،والتكوين البيداغويج املالمئ ومتكل قمي
و أأخالقيات املهنة ،وحتسني معايري الانتقاء لولوج مراكز التكوين والتقيمي الهنايئ)؛
• دمع دور التداريب امليدانية وحتسني تنظميها وتعزيز دور ا ألساتذة امللكفني بتأأطري املتدربني؛
• ربط الرتس مي ابلنجاح يف امتحان الكفاءة؛
• اعادة تفعيل تكوين املربزين وتوس يعه؛
• تفعيل سكل تكوين أأطر االدارة الرتبوية؛
• حتسني حاكمة مراكز التكوين.
•  :2014-2015اعداد التكوين اجلديد؛
احملطات
•  :2015-2016انطالق التكوين.
ا ألساس ية

احملور 7

احلاكمة

احلاكمة
التدبري

تدبري املؤسسات التعلميية

• تعزيز القدرات التدبريية للمؤسسات التعلميية
الهدف
النتاجئ املنتظرة • مراجعة معايري الانتقاء واس هتداف أأفضل للمرتحشني الدارة املؤسسات التعلميية؛
• تكوين املديرين يف جمال تدبري املؤسسات التعلميية وتعزيز أليات القيادة؛
• اعداد مرشوع مؤسسة تعاقدي حيدد ا ألهداف املتوخاة للك مؤسسة تعلميية؛
• تفعيل ش باكت جامعات املامرسات املهنية من طرف بنية ادارية اتبعة للنيابة االقلميية؛
• خلق شعبة خاصة بتكوين مديري املؤسسات التعلميية عىل مس توى املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين؛
• حتسني مردودية الهيالك التدبريية للمؤسسات التعلميية.
•  : 2014-2015انطالق املرشوع ( 110اطار اداري يف طور التكوين و أأجر أأة مرشوع املؤسسة)؛
احملطات
ا ألساس ية •  :2015-2016تفعيل ش باكت جامعات املامرسات املهنية وانطالق تكوين املديرين؛
•  : 2016-2017اعادة تنظمي الهيالك التدبريية للمؤسسات التعلميية.

احلاكمة
التدبري

الالمركزية الفعلية

• اس تكامل سريورة الالمركزية وتعزيز اس تقاللية الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين مع منحها قدرات ادارية
الهدف
وتدبريية انجعة.
النتاجئ املنتظرة • اعادة النظر يف الهيلكة التنظميية احلالية للأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،هبدف تدقيق اختصاصاهتا
وجعلها أأكرث انسجاما ووضوحا حىت تس تجيب ملتطلبات املرحةل؛
• تعديل القانون رمق  07-00القايض ابحداث الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين من خالل:
 ارساء جمالس ادارية للأاكدمييات مسؤوةل وفاعةل (التقليص من جحم اجملالس االدارية وتدقيقاختصاصاهتا وتعزيز أأدوار اللجان اخملتصة)؛
 توزيع ا ألدوار واملسؤوليات وتكريس مبادئ الشفافية والفعالية وجناعة التدبري.• ارساء أأدوات معل حديثة مرتكزة عىل نظام معلومايت يتيح تدبري دينامييك وأين للموارد ،ويسمح بزنع الصفة
املادية عن مساطر تتبع المتدرس.
•  : 2013-2014مصادقة اجملالس االدارية للأاكدمييات عىل مرشوع الهيلكة التنظميية؛
احملطات
•  : 2014-2015مرشوع تعديل القانون 07-00؛
ا ألساس ية
•  : 2014-2018ارساء ا ألدوات املعلوماتية لتحسني التدبري.

احلاكمة
التدبري
الهدف

النتاجئ املنتظرة

احملطات
ا ألساس ية

النظام ا ألسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية

• اعداد نظام مالمئ للمهن ميكن من تدبري حممك للموارد البرشية ويأأخذ بعني الاعتبار:
 المركزية تدبري املوارد البرشية؛ مراجعة النظام ا ألسايس احلايل لتجاوز الاختالالت اليت مت رصدها؛ ارساء مبد أأ الاس تحقاق وربط ترقية املدرسني مبردودية التالميذ؛ رؤية أأفضل خملططات املسارات االدارية والرتبوية؛ ارساء امتحاانت الكفاءة املهنية ووضع ميثاق ألخالقيات املهنة.• تدبري املوارد البرشية ميكن من :
 حتسني املردودية واس تعامل املنتوج الرتبوي أكساس لتحسني املسارات املهنية (املساواة والعدلواالنصاف والتحفزي)؛
 توحيد السريورة املهنية للك ا ألطر مع خلق املنافذ واجلسور بني خمتلف االطارات والهيئات(الاس تحقاق وتاكفؤ الفرص)؛
 اعامتد ميثاق يفيض اىل ربط املسؤولية ابحملاس بة؛ الزامية التكوين ا ألساس والتكوين املس متر لولوج خمتلف همن الرتبية والتكوين ،وخالل ممارسة املهنة.•  : 2014-2015املشاورات مع الرشاكء الاجامتعيني واالداريني؛
•  : 2015-2016اعداد املرشوع وتنفيذه.

احملور 8

ختليق املدرسة

ختليق املدرسة
التدبري

الزناهة والقمي ابملدرسة

• حماربة العنف والغش واملامرسات السيئة (الساعات االضافية وتغيب املدرسني) وتشجيع تلقي القمي اجليدة
الهدف
ابملؤسسة التعلميية.
النتاجئ املنتظرة • ادماج ا ألخالقيات يف املناجه ادلراس ية و /أأو يف ا ألنشطة املوازية ذات التوجه املهين؛
• اعداد ميثاق القمي ابملدرسة من طرف التالميذ س نواي؛
• خلق مرصد وطين للقمي وا ألخالقيات والارتقاء ابلبحث العلمي يف امليدان؛
• القيام مببادرة وطنية لتخليق املدرسة (ش باكت مجعوية ومنتدايت اخل)؛
• الارتقاء بأأنشطة وانتاجات التالميذ حول مسأأةل الزناهة؛
• وضع اجراءات حملاربة العنف يف الوسط املدريس.
•  :2014-2015انطالق املرشوع؛
احملطات
ا ألساس ية
•  :2015-2016انطالق العمل مبيثاق القمي ابملدرسة واعالن س نة  » 2015-2016س نة الزناهة ابملدرسة»؛
•  :2016-2017انطالق العمل بتدبري غياب املدرسني عرب منظومة مسار.

التدابري ذات ا ألولوية
مارس 2015

