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الس ياق العام



اململكة دس تور . 1
للمواطننيالأساس يةاحلقوقبنيمنكحقالتعلميكرس

يفاحلقمنةلالعادالاس تفادةأأس بابلتيسرياملتاحة،الوسائللكتعبئةا ىلدعا
(31الفصل)جودةوذيالولوجميرسعرصيتعلميعىلاحلصول

 (32صلالف)وادلوةلالأرسةعىلوواجبللطفلحقالأسايسالتعلميأأنعىلكدأأ

العامالس ياق



الساميةامللكية التوجهيات . 2
 مع اعامتد ختالالتمنجزات الوضع الراهن لقطاع الرتبية والتكوين، وحتديد ماكمن الضعف والاتقيمي ،

.(2013غشت 20خطاب )والتكوينوالبناء يف مقاربة قضااي الرتبية الواسع النقاش 

امل غري املادي اعتبار العنرص البرشي هو الرثوة احلقيقية للمغرب وأأحد املكوانت الأساس ية للرأأس
(.2014غشت 20خطاب )

يف منظور جمللس الأعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي، ال عادة النظردعوة ا
.ميللتعلوالانكباب عىل القضااي اجلوهرية، املقارابت املعمتدةويف اال صالح، ومضمون 

 انتظاردعوة القطاعات املعنية ا ىل مواصةل براجمها اال صالحية دون توقف أأو.
 اال صالحالتأأكيد عىل رضورة جتاوز اخلالفات اال يديولوجية اليت تعيق.
 لالنتقال ا ىل « فةالرتامك ونقل املعر »متكني الأجيال القادمة من منظومة تربوية تتجاوز معلية رضورة

ىل املشاركني يف ادل)تشجيع روح اال بداع والابتاكر والتفاعل  ورة اخلامسة للقمة العاملية الرساةل امللكية املوهجة ا 

(.2014نونرب 20–لرايدة الأعامل 

10خطاب )

(2014أأكتوبر 

العامالس ياق



.املغربيةح املدرسة كوثيقة مرجعية متوافق علهيا ال صال، امليثاق الوطين للرتبية والتكوين( 3

.يف شقه املتعلق ابلرتبية والتكوينالربانمج احلكويم ( 4

رساء( 5 سةل من الأعامل واخنراطه يف سل ، جمللس الأعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمياا 

املنظومة وتطويريلاسترشاف أ فاق تأأه الرامية ا ىل تقيمي حصيةل تطبيق امليثاق الوطين، و 

.العلميالوطنية للرتبية والتكوين والبحث 

ادلراسات التقوميية ، واليت جتمع خمتلف التقارير و احلاةل الراهنة ملنظومة الرتبية والتكوين( 6

والتأأهيل اجلذري وعىل حاجهتا املاسة ا ىل اال صالحاملتأأزمة، الوطنية وادلولية، عىل وضعيهتا 

.حىت تؤدي الوظائف املنتظرة مهنا عىل اكفة املس توايت

العامالس ياق



مهنجية العمل



مهنجية العمل
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تشخيص اختالالت منظومة الرتبية والتكوينمشاورات موسعة تصور أأويل

وطنيةتوهجات 
الربانمج احلكويم 
عيةوالاسرتاتيجيات القطا

التقرير حول 
ةاجلهوية املوسع

اخلطب امللكية 2011دس تور 

س نة من التمنية 50تقرير 
2025البرشية وأ فاق 

امليثاق الوطين 
شاكليات-نللرتبية والتكوي ا 

الأس بابلتشخيص وحتليل معطيات -

ماكنيات التدخل- كراهات وا  ا 

-اقرتاح احللول املمكنة-

/إقليمية
محلية

هجوية
وطنية

التقارير ادلولية حول 
وضعية منظومة الرتبية 

والتكوين

تقارير اجمللس الأعىل للرتبية 
والتكوين والبحث العلمي

حول التقارير ادلاخلية 
والتكوين الرتبية منظومة 

...(الربانمج الاس تعجايل)

ول تقارير الهيئات الوطنية ح
ينمنظومة الرتبية والتكو أأداء 

وصف وحتليل الوضعية الراهنة-

دراسات دولية مقارنة-

املبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبية والتكوين•

التعلمي وتعلمي اللغاتلغات •

الأساس ية واملعايري الوطنيةالأهداف •

واال شهادالتقيمي نظام •

•…

النجاعة والفعالية•
جودة التعلمي•
ن املهينالاندماج بني الرتبية الوطنية والتكوي•
اللغات والتواصل•
ختليق املدرسة•

أأس ئةل مطروحة للنقاش

أأولويةتدابري ذات 

غناء مرشوع الرؤية ا 

Sالعلمياجمللس الأعىل للرتبية والتكوين والبحث W

O T

الرؤية املس تقبلية         
للمدرسة اجلديدة

مرشوع             

الرؤية املس تقبلية 

املواطنون

يف منظومة الفاعلون 
الرتبية والتكوين

جلنة اخلرباء

ة املوارد البرشي-المنوذج البيداغويج             -

احلاكمة-العرض املدريس                 -

تفعيل الرؤية املس تقبليةاسرتاتيجية 

تعبئة امجليع حول املدرسة

المدرسة

الهيئات 
ادلس تورية

الرشاكة
ادلولية

الرشاكء
الاقتصاديون

اجملمتع 
املدين

اال دارات 
احمللية

فاعلو منظومة
ينوالتكو الرتبية

احلاكمة 
الرتابية

أأولياء 
التالميذ



اللقاءات التشاورية



الأهداف التشخيصية: أأوال

الأهداف الاسترشافية: اثنيا

منظوروفقت،اجملاالخمتلفيفالرتبويةللمنظومةالأساس يةالاختالالترصدتتوىخ

يامالق خاللمنأأمه،هوماليشملالاختالالت،حتديدعندالوقوفحدوديتجاوز

.الرتبويةاملنظومةا خفاقاتوراءالاكمنةللأس بابموضوعيبتحليل

أأهداف اللقاءات التشاورية

لتجاوزمعليةتاقرتاحابلورةمعاملس هتدفة،الفئاتمجيعانتظاراتعىلالتعرفتروم

القصرياملدىىلعتربويمرشوعوأأولوايتمعاملورمساملغربية،للمدرسةاحلاليةالوضعية

.والبعيدواملتوسط



ةمواضيع اللقاءات التشاوري

تدريس اللغات احلياة املدرس ية املهناج التعبئة

اس تقاللية املؤسسات 
التعلميية

التكوين الأساس 
واملس متر للأس تاذات 

والأساتذة

ساء اختيار وتكوين رؤ
يةاملؤسسات التعلمي 

املسار املهين

صورة املدرسة
املامرسات اجليدة يف
جمال التدبري



املشاركةالفئات

هباتزخراليتوالكفاءاتالفعالياتخمتلفمساهامتمنالاس تفادةيفالوزارةمنرغبة
دائرةتوس يعمتفقد،يداجلدالرتبوياملرشوعمعاملتلمسيفاملغريبواجملمتعالرتبويةاملنظومة
:لتشملالنقاش

؛والتالميذالتلميذاتعنممثلني
؛الرتبوينيالفاعلنيمجيع
؛الاجامتعينيالرشاكء
؛الرشيكةاحلكوميةالقطاعاتخمتلف
؛املديناجملمتعمنوفعالياتالس ياس يني،الفاعلني
؛اال قلمييةوالسلطاتاملنتخبةاجملالسممثيل
؛الرتبويابلشأأنالصةلذاتاملهنيةامجلعيات
الرتبويابلشأأنواملهمتنياخلرباءمنوغريمه.



املشاركةا حصائيات

102.000يقاربمااملشاورات،هذهيفواملشاركنياملشاراكتعددبلغ

والتلميذات،%31نسبتهمابيهنممناال انثشلكتومشاراك،مشاركة

؛%7نسبتهماوالتالميذ

تعلميية،مؤسسة6.000يفوقمااملس هتدفةالتعلمييةاملؤسساتعددبلغ

التعلميومؤسسات،%48نسبتهماالقرويالوسطمؤسساتمهناشلكت

.%15نسبتهمااخلصويص



املشاركنيعدد

اجلهوياملس توى

ومشاركةمشارك 101.785

69%31%
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املفتشات واملفتشون

(اجلهوية)النقاابت التعلميية 

…رتبية أأعضاءاجمللس اال داري للأاكدمييات اجلهوية لل

املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

ميةامجلعيات الفاعةل يف جمال الرتبية غريالنظا

(اال قلميية)النقاابت التعلميية 

قلميية اجملالس املنتخبة والسلطات اال 

ممثلو مجعيات أ ابء وأأهمات وأأولياء التالميذ

ممثلو التلميذات والتالميذ

الأطراال دارية والتقنية والرتبوية

مديرات ومديري املؤسسات التعلميية

الأس تاذات والأساتذة

عدد املشاركني يف مجموع اجلهات حسب الفئات

81%
19%

املس توى املركزي

مشارك ومشاركة286

69.088



املؤسساتعدد

ااخلصوصية مهن القروية مهنا عدد املؤسسات املشاركة

189 109 352 التعلمي الأويل

484 2178 3861 التعلمي الابتدايئ

176 476 1158 ياال عدادالتعلمي الثانوي 

94 188 726 ييلالتأأه التعلمي الثانوي 

943 2951 6097 اجملموع

قروي

48%
حرضي

52%

الوسطحسباملؤسسات املشاركة نس بة 

القطاع اخلصويص

15%
القطاع العمويم

85%

القطاعحسباملشاركة املؤسسات نس بة 

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

التعليم االبتدائي الثانوي اإلعدادي الثانوي التأهيلي

39%

42%

45%

نس بة املؤسسات املشاركة  من العدد اال جاميل للمؤسسات



اللقاءات التشاوريةخالصات

يفءاتاللقاهذهخالصاتوتوثيقاستامثرمت

تقدميتالرتكيبيةالالتقاريرمنمتاكمةلحزمة

:حسباملشاوراتخالصات

؛املشاركةالفئات

املتداوةل؛املواضيع

 قلميي،)املس توايت اال دارية هجوي، حميل، ا 

(.مركزي

؛تعلمييةمؤسسةللكتقرير
قلمييةنيابةللكتقرير ؛ا 
؛هجويةأأاكدمييةللكتقرير
مبدخيلية،اجلهو للمشاوراتانتركيبيناقرير ت

؛والفئاتاملواضيع
مبدخيل،زيةاملركللمشاوراتانتركيبيناقرير ت

والفئات؛املواضيع
الالكرتويناملنتدىتقرير.

مت)التشاوريالورشلهذاالأساس يةاخلالصاتيرصدوطينبتقريرذكللكتتوجي

.(التقاريرهذهمعاعلللتفمنتدىا حداثمعللوزارةالالكرتوينابملوقعاملشاوراتتقاريرنرش



اللقاءات التشاوريةخالصات

احلاكمة املوارد البرشية العرض املدريس البيداغويجالمنوذج

، اجلهاز التنظميي•
نظام التدبري 
والالمركزية

التدبري اال داري •
وية اجلهللأاكدمييات
وينللرتبية والتك

سريورة التدبري•
تعبئة الفاعلني•

احملليني

التكوين ملهن •
الرتبية

قيميهجاز تأأطري وت •
نياملدرس

الأويلالتعلمي•
المتدرستعممي •
ظروف اس تقبال •

التالميذ
الهدر املدريس•
مس توى الأداء يف •

الوسطني القروي 
واحلرضي

دور القطاع اخلاص، •
تنظميه ومسامهته يف

نيةحتقيق الأهداف الوط 

،البيداغويجالنظام •
ام ونظام التقيمي ونظ

اال شهاد
الأساس يةالتعلامت•
التحمك يف اللغات•
الكتب املدرس ية•
املعايري الوطنية •

املس توايت )
(واملواصفات

اال عداد لالندماج يف •
احلياة املهنية

قضااي أأفقية

رتبية التكنولوجيا اال عالم واالتصال يف منظومة•
والتكوين

يف املدرسةالقمي الزناهة و •

الاختالل جماالت 

ومة والقصور يف منظ

ينوالتكو الرتبية 



التدابري ذات الأولوية



التدابري ذات الأولوية

وحتليليصبتشخ املغربيةاملدرسةوأ فاقواقعحولالتشاوريةاللقاءاتمسحتلقد

لتأأهيلبهيامالق يتعنيماوابسترشافوالتكوين،الرتبيةمنظومةواختالالتشاكالتا  

.البعيدأأواملتوسطأأوالقريباملدىعىلسواءاملغربيةاملدرسة

عدادنمهجة،مناللقاءات،هذهأأفرزهتااليتوالتوصياتالاقرتاحاتمكنتوقد ا 

اعامتدهاسيمترى،أأخهجةومناس تعجالية،صبغةتكتيساليتالأولويةذاتالتدابريوبلورة

لبناءالعلميوالبحثوينوالتكللرتبيةالأعىلللمجلساملرتقبالاسرتاتيجيالتقريرجانبا ىل

.2030املس تقبليةالرؤية



التدابري ذات الأولوية
الأساس يةالتعلامتالمتكن من : 1احملور 

الابتدايئمسارات تعمل جديدة للس نوات الأربع الأوىل من التعلمي 1.

الأسالك الانتقال بني عتبات 2.

المتكن من اللغات الأجنبية: 2احملور 

اللغات الأجنبية ابلثانوي اال عدادي وتغيري منوذج التعمل تقوية 3.

املغربيةادلولية للبااكلوراي املساكل 4.

دمج  التعلمي العام والتكوين املهين وتمثني التكوين املهين: 3احملور 

اكتشاف املهنمسار 5.

املهين ابلثانوي اال عدادياملسار 6.

البااكلوراي املهنية7.

حنو التكوين املهين التوجيه 8.



الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت: 4احملور 

)الأنشطة الثقافية والفنية والرايضية واللغات(التفتح مؤسسات 9.

املقاوليتاملبادرة واحلس روح 10.

حتسني العرض املدريس: 5احملور 

تأأهيل املؤسسات التعلميية11.

توس يع العرض املدريس12.

املدارس الرشيكة13.

التعلمي الأويل 14.

التأأطري الرتبوي: 6احملور 

املامرسةوالتكوين عرب املصاحبة 15.

التكوين الأساس للمدرسنيالرفع من جودة16.

التدابري ذات الأولوية



احلاكمة: 7احملور 

التعلمييةتدبري املؤسسات 17.

الالمركزية الفعلية 18.

النظام الأسايس اخلاص مبوظفي الرتبية الوطنية 19.

ختليق املدرسة: 8احملور 
الزناهة والقمي ابملدرسة20.

تمثني الرأأسامل البرشي وتنافس ية املقاوةل: التكوين املهين: 9احملور 

اسرتاتيجية التكوين املهين21.

تمثني املسار املهين22.

املهينالتكوين املس متر يف قطاع التكوين 23.

التدابري ذات الأولوية



1احملور 

الأساسالتعلامتالمتكن من 



الأساسالتعلامتالمتكن من 

مسارات تعمل جديدة للس نوات الأربع الأوىل من التعلمي الابتدايئ التدبري
الكتابة واحلسابالقراءة و يفاملعارف الأساس يةاكتساب حتسني العملية البيداغوجية لتس هتدف أأساسا •

.يف الس نوات الأربع الأوىل من التعلمي الابتدايئوالتفتح 
الهدف

وأأنشطة التفتح مع ختفيفاللغة العربية واحلسابيفلس نوات الأربع الأوىل لتعمل املعارف الأساس يةاختصيص•
؛ الربامج

؛ الأساسلتعلامتامس توى حتصيل معاجلة قصور املناجه املدرس ية ومراجعة الطرائق البيداغوجية لتحسني •
رساء نظام وبرامج لتقومي • والتأأطري مبواكبة حتصيل متكن الأس تاذ واملؤسسات التعلميية وأأطر املراقبةالتعلامتا 

الأساس؛التعلامت
رساء نظام التأأطري عن قرب والتكوين عرب املامرسة تكوين• ؛(16اال جراء )املدرسني وا 
؛(17اال جراء )مكوين املدرسني مراجعة برانمج التكوين الأساس مع تكوين•
.بتأأطري املدرسنيتنس يق معل املتدخلني امللكفني•

النتاجئ 
املنتظرة

حتليل اال شاكليات وحتديد العوامل املؤثرة؛: 2014-2013•
عداد عدة العمل وتكوين املدرسني: 2015-2014• ؛واملؤطرينا 
جناز املرشوع يف صيغته : 2016-2015• .التجريبيةانطالق ا 

احملطات 
الأساس ية



الأساسالتعلامتالمتكن من 
عتبات الانتقال بني الأسالك التعلميية التدبري

ن املعارف الأساس ية التعلميية من أأجل الوصول للحد الأدىن مبني الأسالكالرفع تدرجييا من عتبات الانتقال•
.الرضوري للنجاح يف السكل املوايل

الهدف

لك س نة دراس ية؛املعارف الأساس ية الرضورية ملتابعة ادلراسة  يف بداية و هنايةمن حتديد مس توى المتكن•
:بني املس توايت من خاللالرفع تدرجييا من عتبات الانتقال•

رساء نظام موحد للتحقق من حصول - ؛ اال شهاديةو الأساس ية يف املس توايت الانتقالية التعلامتا 
ابلسكل الابتدايئ واال عدادي، وذكل ا ىل جانب نظام الامتحان واال شهاد؛ 

رساء نظام موحد ومتاكمل لدلمع ومعاجلة التعرثات وصعوابت التعمل لفائدة التالمي- ذ اذلين ال يتحمكون ا 
.بداية الس نةذكل من ا حداث حمطات لالس تدراك يف هناية أأويقتضيهالأساس ية مبا التعلامتيف 

بالغ املؤسسات التعلميية مبعدالت• لأخرى عىل املس توى النجاح ونسب املقبولني مع مقارنهتا مع املؤسسات اا 
الختاذ التدابري الالزمة للمعاجلة يف حاةل ضعف نسب النجاح؛اال قلميي واجلهوي و ذكل 

.ابملؤسسات التعلمييةالأجرأأةمصاحبة التدبري مبخطط تواصيل ومواكبة مكثفة دلمع •

النتاجئ 
املنتظرة

التجريبية؛يف صيغته انطالق املرشوع عداد و التحسيس، التواصل، اال  : 2015-2014•
.للمرور للسكل املوايل10/20تعممي عتبة : 2017-2018أأفق •

احملطات 
الأساس ية



2احملور 

التحمك يف اللغات الأجنبية



التحمك يف اللغات الأجنبية

تقوية اللغات الأجنبية ابلثانوي اال عدادي وتغيري منوذج التعمل التدبري

.  الرفع من مس توى التحمك يف اللغات الأجنبية دلى تالميذ الثانوي اال عدادي الهدف

لتعمل اللغات الأجنبية؛ طرائق حديثةتبين •

حتسني مردودية الغالف الزمين اخملصص لتدريس اللغات الأجنبية؛•

برام رشااكت توفري املزيد من فرص الاحتاكك مع اللغة• ؛(يةمراكز اللغات، معاهد أأجنب )عرب ا 

؛(16اال جراء )ن قرب عرب التكنولوجيات احلديثة وتأأطريمه عطرائق احلديثةتكوين الأساتذة الس تعامل ال•

لأجنبية؛ تنظمي مبارايت تنافس ية يف اللغات ا•

.  توفري فرص ال شهاد الكفاءات يف اللغات الأجنبية•

النتاجئ 
املنتظرة

عداد املرشوع وتكوين املدرسني: 2015-2014• ؛واملؤطرينا 

جناز املرشوع يف صيغته : 2016-2015• التجريبية؛انطالق ا 

.  توس يع تدرجيي لنطاق تطبيق املرشوع: 2018-2016•

احملطات 
الأساس ية



التحمك يف اللغات الأجنبية

املساكل ادلولية للباكلوراي املغربية التدبري

.لمية والتكنولوجيةتنويع املسارات ودمع المتكن من اللغات الأجنبية عرب تدريس بعض املواد هبا خاصة الع • الهدف

:    ومية يف اللغات التاليةأأقسام للمساكل ادلولية للباكلوراي املغربية بغالبية املؤسسات التعلميية العمفتح•
الفرنس ية؛-
اال جنلزيية؛ -
.الاس بانية-

ما ابللغة العربية متكن نسب عالية من التالميذ يف هناية السكل الثانوي من متابعة ادلراسات العليا أأو امل • هنية ا 

.أأو بلغة أأجنبية

ظرةالنتاجئ املنت

؛(تلميذة وتلميذا470)اثنوايت 06مرحةل التجريب ابلنس بة للغة الفرنس ية يف : 2014-2013•
اثنوية تأأهيلية معومية  50لغات أأجنبية يس هتدف 03توس يع املرشوع التجرييب ليشمل : 2015-2014•
تلميذة وتلميذ؛6.000و

.التوس يع التدرجيي: 2020-2015•

احملطات 
الأساس ية



3احملور 

دمج التعلمي العام والتكوين املهين 
وتمثني التكوين املهين



اكتشاف املهنمسار التدبري
.نالتالميذ منذ التعلمي الابتدايئ بأأمهية الأنشطة املهنية عرب اكتشاف املهحتسيس• الهدف

دماج مضامني حول اكتشاف املهن يف الس نتني الأخريتني من التعلمي الابتدايئ؛• ا 

رشاك املهنيني؛• برجمة أأنشطة تطبيقية مرتبطة ابملهن اب 

تنظمي زايرات اس تكشافية للمهن لفائدة التلميذات والتالميذ؛•

دة؛تكوينية لفائدة املدرسني لمتكيهنم من تدريس هذه املضامني اجلديتداريبتنظمي •

الالزمة؛وادليداكتيكيةمتكني املؤسسات التعلميية من العدة البيداغوجية •

دخال التعديالت الالزمة عىل التكوين الأساس ال عداد أأساتذة التعلمي الابتدايئ لتدري• س هذه الأنشطة ا 
.اجلديدة

النتاجئ 
املنتظرة

عداد املرحةل التجريبية؛: 2015-2014• ا 

.انطالق املرشوع: 2016-2015•

احملطات 
الأساس ية

دمج التعلمي العام والتكوين املهين 



دمج التعلمي العام والتكوين املهين 
املسار املهين ابلثانوي اال عدادي التدبري

مسار همين جديد ابلثانوي اال عداديا حداث• الهدف

رساء سكل من ثالث س نوات يف اال عدادي يرتكز عىل• (  كوين املهينالتعلمي العام والت)التكوين املزدوج ا 
:منميكن

؛(البااكلوراي املهنية)السكل الثانوي التأأهييل ولوج -
أأو ولوج التكوين املهين؛ -
.املهنيةسوق الشغل بعد التدريب ملدة س نة واحدة ال عداد شهادة ادلراساتأأو ولوج-

املهنية والتطبيقيةمليوالتاجديدة يف وجه التالميذ ذوي ادلمج بني التكوين املهين والتعلمي املدريس لفتح أ فاق•
تقليص عدد التالميذ املنقطعني عن ادلراسة ابلثانوي اال عدادي؛•
دماهجم يف املسار املهين ابلثانوي اال عداديمواكبة• .التالميذ املنقطعني عن ادلراسة من أأجل ا 

ظرةالنتاجئ املنت

سات حتديد جماالت التكوين واملقاوالت الرشيكة، وتكوين ش باكت اال عدادايت ومؤس : 2015-2014•
التكنولوجيا التطبيقية؛

كز، وحتضري العدة حتديد اجملاالت الاقتصادية ذات الأولوية والفاعلني والرشاكء، واملساكل واملرا: 2016-2015•
البيداغوجية والتكوين، وتنظمي امحلةل التواصلية؛ 

انطالق املرحةل التجريبية؛:2017-2016•
.تلميذة وتلميذا120.000اس هتداف : 2020أأفق س نة •

احملطات 
الأساس ية



دمج التعلمي العام والتكوين املهين 

الباكلوراي املهنية التدبري

.غلملهن مطلوبة جدا يف سوق الشخلق عرض تكويين عىل مس توى الثانوي التأأهييل هيئي• الهدف

ابملقاوالت؛حتضري برامج تكوينية جتمع بني التعلمي العام والتكوين املهين والتطبيق الفعيل•
الفدراليات  واملقاوالت أأوبني الثانوايت ومراكز التكوين املهين)خلق شعب الباكلوراي املهنية عرب رشاكة ثالثية •

؛(املهنية
لبات سوق فتح وغلق الشعب حسب متط )مالءمة العرض املدريس مع متطلبات الرشاكء الاقتصاديني •

؛(الشغل
:ي التأأهييل لمتكيهنم منجديدة يف وجه تالميذ الثانو ادلمج بني التكوين املهين والتعلمي املدريس لفتح أ فاق•

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

النتاجئ 
املنتظرة

؛(يري ضيعة فالحيةاملياكنيك الصناعية والصيانة الصناعية وصناعة الطريان وتس  )التجريب مشاريع قيد2015-2014:4

؛(والفدراليات املهنية CGEMاتفاقيات رشاكة مع9)OFPPTمرشوع يف طور التحضري مع 17: 2016-2015

.تلميذ مع احلرص عىل التكيف مع طلبات املقاوالت140.000توس يع تدرجيي لتكوين :   2020أأفق 

احملطات 
الأساس ية



دمج التعلمي العام والتكوين املهين 
التوجيه املدريس وحنو التكوين املهين التدبري

عالم الش باب ومواكبهتم وتوجهيهم ادلرايس واملهين عداد س ياسة وطنية واحضة املعامل يف جمال ا   يف أأفق تقريب ا 

.دماج يف احلياة العمليةمنظومات الرتبية والتكوين أأكرث من حميطها الاقتصادي والاجامتعي ومتكني الش باب من الان

الهدف

قلمييا وحمليا؛وهجوايبنيات التوجيه املدريس واملهين معاد تنظميها مركزاي • وا 

لفائدة مجيع الفئات املس هتدفة؛ومفعةلأ ليات توجيه مدريس وهمين موضوعة •

توجيه مدريس وهمين مدمج ابتداء من التعلمي الابتدايئ؛•

ممهننة؛املوارد البرشية اخملصصة للتوجيه املدريس واملهين •

مفعةل؛و اسرتاتيجية للتواصل حول خمتلف أ ليات وخدمات اال عالم واملساعدة عىل التوجيه موضوعة •

طار قانوين وتنظميي جملال التوجيه املدريس واملهين مكيف • ومفعل؛ا 

.اخنراط مؤسسايت خملتلف الرشاكء يف جمال التوجيه املدريس واملهين•

النتاجئ 
املنتظرة

انطالق بوابة التوجيه اخلاصة ابلتكوين املهين؛: 2014-2013

التوجيه املدريس واملهين؛عداد تصور لتطوير منظومةا  : 2015-2014

.انطالق املرحةل التجريبية للمنظومة اجلديدة: 2016-2015

احملطات 
الأساس ية



4احملور 

الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت



الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت

)الأنشطة الثقافية والفنية والرايضية واللغات(مؤسسات التفتح  التدبري
براز مواههبم• .حتفزي التفتح واليقظة عند التالميذ وتشجيعهم عىل ا  الهدف

عطاء• فرصة الولوج ا ىل أأنشطة تعلميية متواجدة حبي واحد أأو أأكرث،مؤسساتينمتون ملنطقة تربوية تضمتالميذا 
ورايضية عرب الاس تعامل املشرتك للموارد من خالل جتميعها يف مؤسسة واحدة؛ثقافية وفنية

اس تعامل البناايت املتوفرة وغري املس تغةل خللق هذه املؤسسات؛•
التوظيف الأمثل للموارد البرشية املمتزية بندرهتا وملنشطي امجلعيات احمللية؛•
ات معومية هتمت هبذه دمع أأنشطة هذه املؤسسات عرب اتفاقيات رشاكة مع مجعيات ثقافية ورايضية وفنية ومع هيئ•

اجملاالت؛ 
ق الهشة؛الرفع تدرجييا من عدد التالميذ املس تفيدين من هذه الأنشطة وخاصة املنحدرين من املناط•
.دمع اجلهود اليت تبذلها املدارس يف الانفتاح الثقايف والراييض واللغوي•

النتاجئ 
املنتظرة

عداد املرشوع؛: 2015-2014• برام االتفاقيات وا  حتديد التصور، ا 
نشطة الثقافية و16انطالق املرحةل التجريبية ب : 2016-2015• نشطة 7مؤسسة للأ مؤسسات للأ

الرايضية؛
نشطة الثقافية و66توس يع ش بكة املؤسسات لهتم ما يقارب : 2018-2016• نشطة 75مؤسسة للأ مؤسسة للأ

.الرايضية

احملطات 
الأساس ية



الكفاءات العرضانية والتفتح اذلايت

املقاوليتح املبادرة واحلس رو التدبري

.نمتي للمقاوالتوالقيادة واجملازفة دلى تالميذ الثانوايت من خالل تدخل أأطر ت تطوير روح املبادرة واملقاوةل • الهدف

دلى التالميذ؛ روح املبادرة واملقاوةل لتمنية تبين اسرتاتيجية قطاعية مندجمة•

عداد• ؛“ية املاليةالرتب “وتطوير روح املبادرة واملقاوةل املتعلقة ب العدة البيداغوجية لتعممي الربامجا 

الأاكدمييات؛تعممي اتفاقيات الرشاكة عىل رشاكة مع املتدخلني من املقاوالت و عقد•

ابلتعاون مع “ بية املاليةالرت “وتطوير روح املبادرة واملقاوةل املتعلقة ب جبميع الثانوايت للربامجتعممي تدرجيي•
املؤسسات وامجلعيات الرشيكة؛ 

.الرفع من عدد الأطر املتطوعة واملنمتية للمقاوالت•

النتاجئ 
املنتظرة

؛ «يةالرتبية املال »تلميذ يف برانمج 100000و« روح املقاوةل»تلميذ يف برانمج 25.000تكوين :2015-2014•

؛ «يةالرتبية املال »تلميذ يف برانمج 150.000و« روح املقاوةل»تلميذ يف برانمج 30.000تكوين : 2016-2015•

.الرفع التدرجيي من عدد التالميذ املس تفيدين من هذه الربامج: 2018-2016•

احملطات 
الأساس ية



5احملور 

تطوير العرض املدريس



تطوير العرض املدريس

تأأهيل املؤسسات التعلميية التدبري

.اس تقبال مالمئةتوفري ظروف• الهدف

املفكك من النوع غري الصحي؛البناءتعويض•

دراهجا يف الحئة البناايتأأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعلميية اليت• ت املتدهورة ذات الأولوية؛مت ا 

توفري املاء والكهرابء واملراحيض ابملؤسسات التعلميية؛•

حتسني ظروف التدفئة ابملؤسسات املتواجدة ابملناطق الباردة؛•

تعويض التجهزيات املدرس ية املهرتئة؛•

.تبين نظام الصيانة الوقائية•

رةالنتاجئ املنتظ

جناز ا حصاء للبناايت اليت حتتاج ا ىل تأأهيل وحتديد الأولوايت؛:2015-2014• ا 

.  س نوات5مدى مؤسسة عىل4800تأأهيل برجمة. 2020-2015•

احملطات 
الأساس ية



تطوير العرض املدريس

العرض املدريستوس يع التدبري
ات اجملمتع وتباين البيئات التكييف الأمثل للموارد مع تطور الطلب وتغري بنيتوس يع العرض املدريس مع توفري•

.  ثقافية والاقتصاديةالسوس يو
الهدف

:العرض املدريس تأأخذ بعني الاعتبارتبين منظومة توقعات تطور •
اال لزايم؛المتدرساس تكامل أأهداف تعممي -
الاكتظاظ ابلأقسام ادلراس ية؛التخفيف من -
؛(البناايت واملوارد البرشية)الاس تعامل الأمثل للموارد -
حداث املزيد من املدارس توفري بديل للفرعيات املدرس ية عرب- ؛امجلاعاتيةا 
.توفري عرض مدريس للأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة-

ماكنيات توس يعها؛• تعديل اخلريطة املدرس ية واقرتاح ا 
وتقيمي جتربة امجلاعاتيةدارس تقيمي جتربة امل)تعميق التحليل لتطوير املنظومة احلالية ولتوس يع العرض املدريس •

؛(اال عدادايت القروية
وجمال تدبري ( ااكةنظام احمل)تقوية قدرات الأاكدمييات والنياابت يف جمال التخطيط وجمال منظومة التوقعات •

البناايت واملوارد البرشية؛
.دمج منظومة التخطيط يف منظومة اال عالم احلالية•

النتاجئ 
املنتظرة



تطوير العرض املدريس

العرض املدريستوس يع التدبري

•2015-2014  :

 العرض املدريس؛تبين منظومة توقعات تطور

تقيميو امجلاعاتيةربة املدارس جتتقيمي)العرض املدريس احلالية ولتوس يع نظومة التحليل وتطوير امل تعميق
(.جتربة اال عدادايت القروية

•2016-2015  :

ماكنيات توس يعها؛• تعديل اخلريطة املدرس ية واقرتاح ا 

وجمال تدبري (ااكةنظام احمل)تقوية قدرات الأاكدمييات والنياابت يف جمال التخطيط وجمال منظومة التوقعات •
البناايت واملوارد البرشية؛

.دمج منظومة التخطيط يف منظومة اال عالم احلالية•

احملطات 
الأساس ية



تطوير العرض املدريس

املدارس الرشيكة التدبري

.ماج الاجامتعيخصويص حتقق التاكفؤ يف الفرص والاند/توفري العرض املدريس عرب رشااكت معويم• الهدف

مويم والقطاع اخلصويص؛نظام أأسايس جديد للمؤسسات التعلميية، ينبين عىل الرشاكة بني القطاع العتبين•

ريف المتدرس، وختويل توفري دمع من طرف ادلوةل ملؤسسات التعلمي اخلصويص مقابل الزتاهما بعتبات مصا•
منح دراس ية للتالميذ من الأرس املعوزة؛

واخلربات الالزمة تتوفر عىل القدراتتشجيع تكوين مجموعات مدرس ية منتظمة داخل ش باكت للمؤسسات•
.وذات جودةmulti-sites))لضامن اس تدامهتا وخللق بنيات مدرس ية متعددة املواقع 

النتاجئ 
املنتظرة

جتريب المنوذج ابس تغالل البناايت غري املس تعمةل؛: 2016-2015•

.20%ا ىل 2014يف 12%فع حصة القطاع اخلاص من ر : 2018أأفق يف•

احملطات 
الأساس ية



تطوير العرض املدريس

التعلمي الأويل التدبري

.فيهتنظمي سكل التعلمي الأويل وحتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف املتدخلني• الهدف

القطاع؛»بلقنة«ملعاجلة (00-05مراجعة القانون )حتديد هجة وصية واحضة ووحيدة •

عداد معايري،• مؤسسات التعلمي ومواصفات مرجعية وطنية ودفرت حتمالت خاص برتاخيص فتح أأو توس يعا 

الأويل؛

رساء نظام انجع• لتأأطري ومراقبة مؤسسات التعلمي الأويل؛ ا 

.  التعلمي الأويلحتديد خمطط مس تقبيل لمتويل وتطوير •

النتاجئ 
املنتظرة

عداد00-05مراجعة القانون : 2016-2015• علمي ومواصفات مرجعية وطنية ال حداث مؤسسات التمعايريوا 

الأويل؛

املعايري واملواصفات تطبيق الهيلكة اجلديدة ومراجعة ترخيص مؤسسات التعلمي الأويل بتبين: 2018-2016•

.الوطنية

احملطات 
الأساس ية



6احملور 

التأأطري الرتبوي



التأأطري الرتبوي

املصاحبة والتكوين عرب املامرسة التدبري

حداث أ لية للمصاحبة لفائدة املدرسني للرفع من مس توى أأداهئم داخل الأقسام ادلراس ي• .ةا  الهدف

رسني؛ملواكبة مجموعة من املد« الأس تاذ املصاحب » من طرف مؤطرةبرجمة حصص معل أأس بوعية •

يف ذكل؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواستامثر تشجيع التعاون بني مدريس نفس املادة•

دماج• وتشجيعهم عىل ذكل؛التجديدات الرتبوية من طرف املدرسنيتوفري فرص ا 

تنظمي املؤسسات املتقاربة جغرافيا يف ش باكت؛•

.تنظمي ورشات معل لتقامس املامرسات اجليدة بني املدرسني•

ظرةالنتاجئ املنت

حتديد التصور وبرجمة التكوينات؛: 2015-2014•

.انطالق املرشوع يف مرحةل جتريبية: 2016-2015•

احملطات 
الأساس ية



التأأطري الرتبوي
الرفع من جودة التكوين الأساس للمدرسني التدبري

.حتسني مس توى كفاءة املدرسني اجلدد• الهدف

س نوات مع توسع عرض املساكل اجلامعية للرتبية؛3تكوين الأساس عىل مدى ال تفعيل•

 املالمئ ومتكل قمي تعزيز الأسس املعرفية، والتكوين البيداغويج)تعزيز وحتسني التكوين التأأهييل •

؛(وأأخالقيات املهنة، وحتسني معايري الانتقاء لولوج مراكز التكوين والتقيمي الهنايئ

طري املتدربني؛ امليدانية وحتسني تنظميها وتعزيز دور الأساتذة امللكفني بتأأ التداريبدمع دور •

ربط الرتس مي ابلنجاح يف امتحان الكفاءة؛•

عادة تفعيل تكوين املربزين وتوس يعه؛• ا 

تفعيل سكل تكوين أأطر اال دارة الرتبوية؛•

.حتسني حاكمة مراكز التكوين•

ظرةالنتاجئ املنت

عداد التكوين اجلديد؛: 2015-2014• ا 

.انطالق التكوين: 2016-2015•

احملطات 

الأساس ية



7احملور 

احلاكمة



احلاكمة

املؤسسات التعلمييةتدبري التدبري
تعزيز القدرات التدبريية للمؤسسات التعلميية• الهدف

املؤسسات التعلميية؛مراجعة معايري الانتقاء واس هتداف أأفضل للمرتحشني ال دارة•

التعلميية وتعزيز أ ليات القيادة؛تكوين املديرين يف جمال تدبري املؤسسات•

عداد مرشوع مؤسسة تعاقدي حيدد الأهداف املتوخاة للك مؤسسة تعلميية؛• ا 

دارية اتبعة للنيابة اال قلمي • ية؛ تفعيل ش باكت جامعات املامرسات املهنية من طرف بنية ا 

هن الرتبية والتكوين؛خلق شعبة خاصة بتكوين مديري املؤسسات التعلميية عىل مس توى املراكز اجلهوية مل •

.حتسني مردودية الهيالك التدبريية للمؤسسات التعلميية•

تظرةالنتاجئ املن 

داري يف طور التكوين 110)انطالق املرشوع : 2015-2014• طار ا  ؛(مرشوع املؤسسةوأأجرأأةا 

تفعيل ش باكت جامعات املامرسات املهنية وانطالق تكوين املديرين؛ :  2016-2015•

عادة تنظمي الهيالك التدبريية للمؤسسات التعلميية: 2017-2016• .ا 

احملطات 
الأساس ية



احلاكمة

الالمركزية الفعلية التدبري
دارية اس تكامل سريورة الالمركزية وتعزيز اس تقاللية الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوي• ن مع منحها قدرات ا 

.  انجعةوتدبريية 
الهدف

عادة• ااختصاصاهتتدقيقدفهب،والتكوينللرتبيةاجلهويةللأاكدميياتاحلاليةالتنظمييةالهيلكةيفالنظرا 
املرحةل؛ملتطلباتتس تجيبحىتووضوحاانسجاماأأكرثجعلهاو 
حداث الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين من خالل00-07تعديل القانون رمق • :القايض اب 

داريةجمالسا رساء- تدقيقو اال داريةاجملالسجحممنالتقليص)وفاعةلمسؤوةلللأاكدميياتا 
؛(اخملتصةاللجانأأدواروتعزيزاختصاصاهتا

.توزيع الأدوار واملسؤوليات وتكريس مبادئ الشفافية والفعالية وجناعة التدبري-
الصفةبزنعويسمحد،للموار وأ يندينامييكتدبرييتيحمعلومايتنظامعىلمرتكزةحديثةمعلأأدواتا رساء•

.المتدرستتبعمساطرعناملادية

ظرةالنتاجئ املنت

مصادقة اجملالس اال دارية للأاكدمييات عىل مرشوع الهيلكة التنظميية؛: 2014-2013•
؛07-00مرشوع  تعديل القانون : 2015-2014•
رساء : 2018-2014• .الأدوات املعلوماتية لتحسني التدبريا 

احملطات 
الأساس ية



احلاكمة
النظام الأسايس اخلاص مبوظفي وزارة  الرتبية الوطنية التدبري

عداد نظام مالمئ للمهن ميكن من تدبري حممك• :البرشية ويأأخذ بعني الاعتبارللمواردا 
المركزية تدبري املوارد البرشية؛-
مراجعة النظام الأسايس احلايل لتجاوز الاختالالت اليت مت رصدها؛-
ا رساء مبدأأ الاس تحقاق وربط ترقية املدرسني مبردودية التالميذ؛ -
رؤية أأفضل خملططات املسارات اال دارية والرتبوية؛-
.ا رساء امتحاانت الكفاءة املهنية ووضع ميثاق لأخالقيات املهنة-

الهدف

:املوارد البرشية ميكن من تدبري•
ساواة والعدل امل )حتسني املردودية واس تعامل املنتوج الرتبوي كأساس لتحسني املسارات املهنية -

؛(واال نصاف والتحفزي
هيئات توحيد السريورة املهنية للك الأطر مع خلق املنافذ واجلسور بني خمتلف اال طارات وال -

؛(الاس تحقاق وتاكفؤ الفرص)
اعامتد ميثاق يفيض ا ىل ربط املسؤولية ابحملاس بة؛-
لزامية التكوين الأساس والتكوين املس متر لولوج خمتلف همن الرتبية والتكوين، و - .  خالل ممارسة املهنةا 

رةالنتاجئ املنتظ

املشاورات مع الرشاكء الاجامتعيني واال داريني؛: 2015-2014•
عداد املرشوع وتنفيذه: 2016-2015• .ا 

احملطات 
الأساس ية



8احملور 

ختليق املدرسة



ختليق املدرسة

الزناهة والقمي ابملدرسة   التدبري

ع تلقي القمي اجليدة وتشجي( الساعات اال ضافية وتغيب املدرسني)املامرسات السيئةو حماربة العنف والغش•
.ابملؤسسة التعلميية

الهدف

دماج• أأو يف الأنشطة املوازية ذات التوجه املهين؛ /الأخالقيات يف املناجه ادلراس ية وا 

عداد ميثاق القمي ابملدرسة من طرف التالميذ س نواي؛• ا 

ابلبحث العلمي يف امليدان؛خلق مرصد وطين للقمي والأخالقيات والارتقاء•

؛(ومنتدايت ا خلمجعويةش باكت )القيام مببادرة وطنية لتخليق املدرسة •

نتاجات التالميذ حول مسأأةل الزناهة؛• الارتقاء بأأنشطة وا 

جراءات حملاربة العنف يف الوسط املدريس• .وضع ا 

ظرةالنتاجئ املنت

انطالق املرشوع؛: 2015-2014•

عالن س نة يثاق القمي ابملدرسة و انطالق العمل مب : 2016-2015• ؛«درسةالزناهة ابملس نة «2015-2016ا 

.انطالق العمل بتدبري غياب املدرسني عرب منظومة مسار: 2017-2016•

احملطات 
الأساس ية



ذات الأولويةالتدابري 

2015مارس 


