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 تقدمي

يتضمن هذا امللخص عنارص مركزة حول النتاجئ العامة للقاءات املشاورات اليت نظمهتا وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

ىل منتصف شهر يوليوز  41خالل الفرتة املمتدة من  قلميي واحمليل، عىل املس توايت الأربعة للمن 4102أأبريل اإ ظومة: املركزي واجلهوي والإ

رشاك لك الأطراف املعنية للتدارس والتباحث حول القضااي اليت هتم منظومة الرتبية والتكوين، وتناولها بلتحليل حول املدرسة املغربية  بإ

ىل املدرسة والنقاش الواسع لك من موقع اختصاصه، يف أأفق بلورة "مرشوع تربوي" متوافق عليه يعكس نظرة امل  متع ب ل مكوانته اإ

 املغربية املنشودة.

 وقد توخت الوزارة من خالل عقد هذه اللقاءات التشاورية حتقيق النتاجئ التالية:

 التوفر عىل حتليل موضوعي للأس باب الاكمنة وراء الإخفاقات اليت عرفهتا املنظومة الرتبوية خالل الس نوات الأخرية؛ 

 لفئات املس هتدفة؛التعرف عىل انتظارات مجيع ا 

 تقدمي اقرتاحات معلية بشأأن احللول املمكنة لتجاوز الوضعية احلالية للمدرسة املغربية؛ 

 .رمس معامل وأأولوايت مرشوع تربوي متوافق بشأأنه عىل املدى القصري واملتوسط والبعيد 

ع وفئاته وفاعليه الس ياس يني والاقتصاديني والنقابيني وقد شارك يف هذه املشاورات خمتلف املتدخلني يف العملية الرتبوية ولك رشاحئ املمت

من مجموع املشاركني.  31%نساء أأي بنس بة  31.771مشارك ومشاركة مهنم  010.715وامجلعويني، حيث عرفت مشاركة ما مجموعه 

من مجموع  %31ة وهو العدد اذلي ميثل نس ب %67.88وتصدر عدد الأس تاذات والأس تاذة مجموع املشاركني يف املشاورات بنس بة 

 الأس تاذات والأس تاذة العاملني مبنظومة الرتبية والتكوين.

دلء برأأيه، ولك هذا بطبيعة احلال يف تاكمل اتم مع  وتوخيا للماكشفة واملصارحة املوضوعية وفسح املال للمجمتع لالإ

اولت املشاورات خمتلف جمالت املنظومة فقد تنامللس الأعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي،  املنظمة من طرفالاستشارات 

قلميي واحمليل الرتبوية، حبيث  بش ل انصبت الورشات اليت عرفهتا خمتلف اجللسات التشاورية املنظمة عىل الصعيد الوطين واجلهوي والإ

 :أأسايس حول ما ييل

  الس ياسة التعلميية؛ 

 وظيفة املدرسة املغربية؛ 

 املهناج الرتبوي؛ 

 متحاانت؛منظومة التقومي والا 

 احلياة املدرس ية؛ 

 الإعالم والتوجيه؛ 

 العرض املدريس؛ 

 ادلمع الاجامتعي؛ 

 التعلمي املدريس اخلصويص؛ 

 الرتبية غري النظامية؛ 

 املسار املهين وتدبري املوارد البرشية؛ 

 اختيار وتكوين رؤساء املؤسسات التعلميية؛ 

 التكوين الأساس واملس متر؛ 

 .احلاكمة 
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 الس ياسة التعلميية .1

رؤية واحضة للمرشوع الرتبوي  تتصف بغيابتمتثل أأبرز الإشاكليات املرتبطة بلس ياسة التعلميية يف س يادة س ياسة تربوية متذبذبة 

املدرسة املغربية  من دوراملنشود، جنم عنه تأأرحج يف الاختيارات الكربى وطغيان الارجتال والترسع يف الإصالحات الرتبوية؛ مما حد 

كومية ر م الاعامتدات املالية اليت رصدت لها دهدف الإصال،، وفتح املال أأمام س يادة منطق القطيعة بني اإصال، جتاه اخملططات احل

 وأ خر وغياب منطق الاس مترارية والرتامك. 

 وقد عرب املشاراكت واملشاركون عىل مجموعة من الاقرتاحات، من بني أأبرزها:

 عىل مس توى الغاايت الكربى للمنظومة الرتبوية 

 حتديد املغرب املنشود من أأجل بناء املرشوع الرتبوي؛ 

 حتسني صورة البدل التارخيية واحلضارية عرب التعلمي؛ 

 تطوير ازدواجية سلسة بني الأصاةل واملعارصة؛ 

 تبين مدرسة متعددة الأساليب تس تجيب مجليع فئات الأطفال؛ 

 تطوير تدابري وقائية عىل املس توى الرويح والعقائدي والأخاليق؛ 

 .جعل البحث العلمي، بعتباره من رهاانت جنا، املنظومة الرتبوية، قاطرة للتمنية 

 

 عىل مس توى مرتكزات وموهجات الإصال، 

  كثار من الإصالحات اجلزئية بقاء عىل تصور عام وأأهداف كربى لإصال، املدرسة العمومية عىل املدى البعيد وعدم الإ الإ

 بني الفينة والأخرى؛

 حقام املدرس يديولوجية واعتبارها شأأان س ياداي غري قابل للمزايدات الس ياس ية؛عدم اإ  ة يف الرصاعات احلزبية والنقابية والإ

  وضع س ياسة تربوية واحضة املعامل وتبين النظرة الشمولية يف الإصال، واعامتد مقاربة مندجمة يشارك فهيا امجليع؛ 

 وخطب جالةل  4100دئ وقمي الرتاث الإساليم، ودس تور اعامتد مرجعيات أأساس ية يف الإصال، املرتقب بس تلهام مبا

 املكل وتوجهياته يف جمال الرتبية والتكوين، مث امليثاق الوطين للرتبية والتكوين.

 

 عىل مس توى أ ليات ودعامات الإصال، 

  جياد الصيغ الأنسب ملعامل مدرسة قادرة  بية،مغر القيام بتشخيص موضوعي ودقيق للوضع احلايل للمدرسة املغربية دهدف اإ

 عىل جماراة التطور وتلبية انتظارات املمتع املغريب؛
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 طار اتفاقية جناحه وبلورة س ياسة حتدد مسؤولية لك طرف يف اإ  –حتسيس وتعبئة امجليع لالخنراط يف ورش الإصال، واإ

ىل  05برانمج ملدى يرتاو، بني   س نة؛ 41اإ

  لزامية التعلمي 12.11الرصامة يف تطبيق القانون طار نظام املتعلق بإ ، ووضع مسا ك بني التعلمي العام والتكوين املهين يف اإ

 تعلميي وتكويين مندمج، ومسا ك دراس ية وهمنية مناس بة؛

  ماكنياهتم وانتظارات سوق عادة النظر يف هيلكة منظومة الرتبية والتكوين وربطها مبا يامتىش مع قدرات التالميذ واإ اإ

 الشغل؛ 

 ة وتعممي ادلمع الاجامتعي عىل اكفة الأطفال املس تفيدين من براجمها؛الارتقاء مبدرسة الفرصة الثاني 

  وضع ميثاق جممتعي مشويل متوافق عليه حول مواصفات املؤسسات التعلميية من حيث املنتوج مكخرجات للمنظومة

 الرتبوية.

 

 وظيفة املدرسة املغربية .2

عدا د النشء واملسامهة يف التمنية املمتعية، فاإن وظيفهتا مع ذ ك تظل بلر م من ادلور الطليعي اذلي لعبته املدرسة املغربية يف اإ

ىل تواضع أأداهئا ومردوديهتا س نة بعد س نة، حبيث ل تنتج النجا،،  قارصة بلنظر ملا تنتظره مهنا خمتلف مكوانت املمتع، ويرجع ذ ك اإ

نتاج مواطنني حمبطني وغري فاعلني يف املمتع، ب لإضافة اإىل مش ل جودة التعلمي وجودة احلياة املدرس ية اذلي ووظيفهتا تبقى حمصورة يف اإ

ىل البحث عن صيغ أأخرى لتحسني متدرس أأبناهئم وضامن تفوقهم. وهذا ما أأفرز اإشاكل ضعف منتوج التعلمي اذلي جعل  يدفع ال بء اإ

جراء التقياميت موضوع الثقة يف املدرسة املغربية ووظيفهتا حاليا مطروحا يف املزيان، وهو ما يضع املغرب  يف درجة غري مرشفة عند اإ

 ادلولية.

 هذه الوضعية، اس تدعت يف نظر املشاركني اختاذ مجةل من الإجراءات التصحيحية والتطويرية أأمهها:

 املش بع بلقمي الكونية وادلميقراطية احلقة؛ 4100جعل دور املدرسة ينسجم مع مقتضيات دس تور 

 ىل منوذج تعلميي وطين ينتج أأجيال متحررة ومسؤوةل  حتديد وتدقيق وظائف املدرسة املغربية من خالل الانتقال اإ

 ومتحمكة يف اللغات وأ ليات التواصل والتكنولوجيات احلديثة؛

  طارا لمترير وتلقني قمي املرشوع املمتعي الوطين، ومصعدا رد الاعتبار املعنوي للمدرسة املغربية من خالل جعلها اإ

 منية الثقافية والاجامتعية والاقتصادية؛اجامتعيا، وحلقة رضورية للت 

  جعل املدرسة مؤسسة منفتحة ومواطنة ومنتجة تضمن تعلامي موفور اجلدوى واجلاذبية ومالمئا للحياة ومواكبا للعرص الرمقي

 والتطور العلمي والتكنولويج ومتطلبات سوق الشغل؛

 ائل الإعالم الرمسية؛حتسني صورة املدرسة ونساء ورجال التعلمي يف احلياة العامة ووس 
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 احلد من الفوارق بني املدرسة العمومية واملدرسة اخلصوصية؛ 

  ،الرتكزي عىل الكفاايت الأساس ية للتعلمي الابتدايئ، وتقوية اجلوانب النفس ية واذلهنية والصحية واملعرفية دلى املتعمل

 مع املؤس ي املا ي ل ل املس توايت؛وجتنب ابزتاز املتعلمني عن طريق الساعات الإضافية واستبدالها بدروس ادل

  ىل ادلراسة، مع الاهامتم الاكيف عطاء فرصة للتالميذ املفصولني للعودة اإ ضامن حق المتدرس لتلميذ الوسط القروي واإ

 بلأطفال املوجودين يف وضعية وتوفري الظروف املالمئة لإدماهجم.

 

 املهناج الرتبوي .3

ن الإشاكليات املطروحة عىل منظومة الرت  شاكليات معيقة وذات أأرر مبارش عىل حتقيق اإ بية والتكوين يف حمور املهناج الرتبوي اإ

اجلودة والنجاعة، انهيك عن كون بعض قضاايها الأساس ية تتسم مبيسم اخلالفية اليت يكون النقاش حولها غالبا حمكوما خبلفيات 

يديولوجية تتجاوز الأبعاد الرتبوية التعلميية ال  رصفة.ومحولت س ياس ية واإ

 الكتاب املدريس واملضامني التعلميية

ل أأن هذا  ر م وجود بعض الإجيابيات يف خيار تعددية الكتاب املدريس خاصة عىل مس توى احلد من همينة هجة واحدة لإعداده، اإ

ذ مل يمت التفعيل احلقيقي لختيار الكتاب املدريس املتعدد، فس يطرة العشو  ائية عىل تدبري توزيع الكتاب اخليار مل يبلغ غاايته املنشودة، اإ

 املتعدد عىل حساب البعد الرتبوي والقدرة الرشائية للأرس ل تزال سائدة.

ىل  أأما خبصوص املضامني ادلراس ية، فقد أأشارت املشاورات اإىل طول املقررات وكرثة املواد املثقةل لاكهل الأس تاذ والتلميذ معا، اإ

ضافة اإىل ضعف أأو عدم وجود جانب كثافة مضامني الكتب املدرس ية وهمينة  المك عىل الكيف، وعدم مالءمهتا لواقع املتعمل واحتياجاته، اإ

 انسجام بني املواد ادلراس ية يف خمتلف الأسالك التعلميية واملس توايت ادلراس ية.

  ىل الكتاب املدريس الواحد اذلي يضمن مبدأأ التوح عادة النظر يف مسأأةل تعدد الكتاب املدريس والعودة اإ ما اإ يد يف اإ

 التعلمي العمويم مع تنويع املقاربت البيداغوجية وطرائق التدريس؛ 

 .ما الاحتفاظ بتجربة التعدد مع الرتكزي أأكرث عىل تفعيل خيار التوحيد عىل املس توى اجلهوي  واإ

 التعلميية؛ مراجعة املناجه والربامج ادلراس ية ومالءمهتا مع متطلبات احمليط الاقتصادي والاجامتعي والثقايف للمؤسسات 

  قلمييا أأو مراجعة الكتب املدرس ية لتحقيق التناسب املطلوب مع املقاربة البيداغوجية املعمتدة، وتوحيد الكتاب املدريس اإ

 هجواي بتنس يق مع املالس التعلميية. 
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 التالميذ  التقليص من عدد املواد والكتب والكراسات والاكتفاء بملواد الأساس ية والأنشطة الرضورية لتفتيق ملاكت

بداعية،وحتسني قدراهتم  دماج املوارد الرمقية واملعلوماتية يف التدريس؛ الإ  مع اإ

 .رساء اجلهوية املتقدمة دماج البعد اجلهوي يف املناجه الرتبوية يف أأفق اإ  اإ

 املقاربة البيداغوجية 

 املناجه التعلميية، والتغيري املس متر والرسيع تراوحت الإشاكليات املطروحة يف املوضوع بني كرثة املقاربت البيداغوجية وتنوعها يف

 يف لها، وأأمهية املقاربة بلكفاايت، وس يادة املقاربة التقليدية يف التدريس، واس ترياد الامنذج البيداغوجية من اخلارج، مما خيلق ارتبااك

 ضامني العلمية والرتبوية. الاختيار البيداغويج املناسب وعدم وضو، الرؤية والتخبط والتضارب اذلي يطبع مترير امل

 وقد متثلت اقرتاحات وحلول املتدخلني يف هذا املضامر فامي ييل:

  توحيد املقاربت البيداغوجية وتطويرها من أأجل جتاوز سكونية الربامج واملناجه، واس تحضار الواقع املغريب وعدم اس ترياد

 املقاربت املتجاوزة نظراي ومعليا؛ 

  رشاك خرباء وفاعلني تربويني ومدرسني مغاربة يف أأفق بلورة اختيار مقاربت بيداغوج ية انطالقا من دراسات ميدانية واإ

 منوذج تربوي مغريب أأصيل؛

 حتسيس ال بء والأهمات جبميع مس تجدات املناجه من طرق تدريس وكتاب مدريس وبيداغوجيات معمتدة؛ 

 طار املرونة البيداغوجية يف اعامتد املقاربة املناس بة اليت تالمئ طبيعة لك مادة ولك درس عىل  ترك املال للأساتذة يف اإ

 حدة.

 لغة التدريس وتدريس اللغات

شاكلية لغة التدريس وتدريس اللغات، ويمتظهر ذ ك  أأمجع املشاركون عىل أأن أأمه الإشاكلت املطروحة داخل املنظومة التعلميية يه اإ

ماكنة لك لغة معمتدة يف املنظومة الرتبوية، وتد ي مس توى التحصيل دلى من خالل غياب س ياسة لغوية واحضة املعامل تقرر وضعي و 

املتعلمني يف تعمل اللغات والتواصل دها، اإىل جانب مش ل تعريب تدريس الرايضيات والعلوم وعدم التنس يق يف لغة تدريس هذه املواد 

 بني التعلمي الثانوي واجلامعي. 

 ذا املال حول العنارص التالية: وقد متحورت الاقرتاحات واحللول اخلاصة ده

  مراجعة املسأأةل اللغوية عىل ضوء أأبعادها الس ياس ية والثقافية والعلمية والبيداغوجية وادليداكتيكية من خالل فتح حوار

قرار س ياسة لغوية قومية؛  وطين حول لغة التدريس وتدريس اللغات دهدف اإ

  حداث جملس وطين للغات والثقافة املغربية محلاية و تمنية اللغات الوطنية وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية، اإىل جانب اإ

 تعزيز الانفتا، عىل الثقافات واحلضارات الإنسانية؛ 



7 

  تبين اسرتاتيجية واحضة يف لغة تدريس املواد العلمية عرب توحيد لغة تدريسها )عربية أأو فرنس ية( يف مجيع أأسالك التعلمي

 السكل الابتدايئ؛ العمويم واخلصويص، مبا يف ذ ك

  وضع خمطط وطين لالرتقاء بتدريس اللغات، يشمل الأسالك التعلميية عرب مقاربة نسقية انطالقا من البعد الوطين

 والتارخيي والكو ي.

 

 منظومة التقومي والامتحاانت .4

ومي، حيث يعاب عليه ركزت الإشاكليات املطروحة يف جمال منظومة التقومي والامتحاانت بخلصوص عىل ضعف الثقة يف التق

التقومي واملراقبة املس مترة املعمتد يسامه يف انتشار ظاهرة  أأصبح نظامفعال يف تقيمي التعلامت دلى التلميذ. كام  مسامهته بش لعدم 

نه يف اذلاكرة، الغش، ويغفل اجلانب القميي والسلويك يف التقوميات املرحلية والإشهادية، وذ ك لعامتده بلأساس عىل اسرتجاع ما مت ختزي 

م الكفاايت واملهارات.   ول تُقَوَّ

 أأما خبصوص الاقرتاحات فقد تناول أأبرزها:

  مراجعة نظام التقومي والامتحاانت من خالل التخيل عن اخلريطة املدرس ية واعامتد الاس تحقاق يف النجا،؛ 

 جباراي عىل التخطيطات اعامتد نتاجئ التقوميات التكوينية يف حتديد مسار ووترية التعلامت، عوض الا عامتد حرصاي واإ

 الس نوية اليت تتضمهنا املناجه احلالية؛

  تزويد التالميذ بنتاجئ التقوميات عىل أأن تتا، أأمام غري املتفوقني فرصة الاس تدراك بعد حصص من ادلمع يف املؤسسة

نَة من قبل الأساتذة، عىل أأن تدرج هذه الساعات يف اس تعامل زمن الأس تاذ حت   قيقا لتاكفؤ الفرص؛ُمَؤمَّ

  متكني املدرسني من أ ليات بناء أأدوات التقومي )متارين، وضعيات مشلكة بس يطة وأأخرى مركبة، ش باكت املعايري

بلتقومي اإىل مس توى تقومي املهارات والكفاايت عوض الاقتصار عىل تقومي املعارف  الارتقاءواملؤرشات...( حىت يمت 

 كرها كام هو الأمر حاليا يف أأغلب الأوقات؛املردة ومدى قدرة املتعمل عىل تذ

  حداث دفرت املساطر بلنس بة لالمتحاانت الإشهادية عىل غرار ما هو موجود يف البااكلوراي؛  اإ

 انونية وتربوية للحد من ظاهرة الغش يف الامتحاانت.وضع أ ليات ق 

 

 احلياة املدرس ية .5

يقاعات املدرس ية، العطل املدرس ية، الأنشطة املوازية، العنف تناول موضوع احلياة املدرس ية من عدة زوااي )تدبري امت  لزمن املدريس، الإ

 املدريس، الصحة املدرس ية(. 
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 تدبري الزمن املدريس

عدم مراعاة خصوصيات املناطق يف التوقيت ، و أأبرز املشاركون تغييب الانطالق من احتياجات الأطفال الاجامتعية والصحية والنفس ية

ثقال بلوسط القروي املدرســـي وخاصة جناز عدم ختصيص حزي زمين لإ ول خصوصا يف سكل التعلمي الابتدايئ،اكهل املدرس واملتعمل ، واإ

  .الأنشطة املوازية

 :لتحسني تدبري الزمن املدريسوتتلخص أأمه الاقرتاحات واحللول 

 تقليص الغالف الزمين بملدرسة الابتدائية؛ 

 عادة النظر يف تدبري الزمن املدريس  املناطق؛حسب املس توايت وتكييفه حسب خصوصيات  اإ

 ختصيص حزي زمين للأنشطة املوازية دون التأأثري عىل السري العادي للمؤسسة؛ 

 تعويض ساعات الغياب أأو توفري الأس تاذ البديل يف حاةل الرخص لتأأمني زمن التعمل؛ 

 ؛متكني املؤسسة التعلميية من هامش احلرية للترصف يف احلزي الزمين  

  دارة املؤسسة والأساتذة عىل تنفيذ الغالف الزمين املقررحر  .ص اإ

يقاعات املدرس ية   الإ

ضافةتنظميها وتغلب عىل  ،لخصوصيات احمللية والفئات العمريةل يراعل ت أأبرز املشاركون أأهنا ىل  الراتبة، اإ عدم تفوجي املواد العلمية اإ

 والتقنية. 

يقاعات املأأمه الاقرتاحات وجاءت   :درس ية اكلتايللتحسني الإ

  ملنحىن قدرة الاستيعاب دلى املتعمل بناء عىل نتاجئ ادلراسات العلمية يف هذا املال؛   هااإخضاع 

 احرتام نظام التفوجي يف املواد العلمية والتفتح واللغات؛ 

  يقاع الزمين املناسب وحاجيات املؤسسة وامل عطاء جملس التدبري وامللس الرتبوي الصالحية لختيار الإ  تعلمني.اإ

 

 العطل املدرس ية 

 ،هتا وتوزيعهاسوء جدولو  ،اخلصوصيات احملليةو اجيات املتعلمني واملدرسني الاجامتعية مهنا والنفس ية حل هتامراعاأأكد املشاركون عىل عدم 

 .مع املناس بات الوطنية وادلينية وقةل تناسقها ،عطل التعلمي العايلمع  اهمانسجوعدم ا

 احللول اليت مت التعبري عهنا يف النقط التالية:وتتلخص أأمه الاقرتاحات و 

 ترك الصالحية للأاكدمييات يف برجمة العطل املدرس ية تراعي خصوصيات املناطق )قروي،  حرضي، جبيل، ساحيل( ؛ 

  اكفية؛اعتبار املناس بات ادلينية أأثناء توزيع العطل املدرس ية وختصيصها مبدة 

 ( توحيد العطل بلنس بة مجليع املس توايت.)عدادي/تأأهييل/عايل  ابتدايئ/اإ
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 الأنشطة املوازية 

عدم تضمني اس تعاملت الزمن للأنشطة و  ،متحورت أأمه الإشاكليات اليت مت طرهحا حول سوء تدبري الأندية الرتبوية بملؤسسات التعلميية

ضعف اخنراط  ، عالوة عىلالتعلميية الفضاءات اخلاصة مبزاولهتا ووضعية الأطر املتطوعة للتنش يط بملؤسسات ختصيصوعدم  ،املوازية

  .املمتع املد ي يف تنش يط احلياة املدرس يةو مجعيات أ بء وأأهمات وأأولياء التالميذ 

 ويف ما ييل أأمه الاقرتاحات واحللول اليت مت التعبري عهنا ملعاجلة الإشاكليات املطروحة:

 تضمني جداول احلصص الرمسية برامج الأنشطة املوازية؛ 

 حداث فضاء  ات مالمئة وجمهزة لحتضان خمتلف الأنشطة الرتبوية بملؤسسات التعلميية؛اإ

 دمع الأنشطة املوازية ورصد مزيانية خاصة لها، وتوفري وسائل معل الأندية الرتبوية؛ 

 حداث أ لية للمراقبة والتتبع والتقيمي جباري للأنشطة املوازية واإ عداد برانمج س نوي اإ  .اإ

 العنف املدريس

وغياب وسائل لتفريغ الطاقات ا، نتيجة طبيعية لنغالق املؤسسة تربواي واجامتعيا وثقافيهو لون أأن العنف املدريس اعترب املتدخ 

بداعية للتالميذ، وغياب خالاي الإنصات ببعض املؤسسات أأو عدم تفعيلها مبؤسسات أأخرى ضعف الأمن مبحيط املؤسسات و  ،الإ

 . غياب مقاربة مشولية ملعاجلة الظاهرة وغياب أ ليات رصد وتتبع العنف املدريسركون . كام أأبرز املشاوخصوصا بلفرعيات املدرس ية

 

 وتتلخص أأمه الاقرتاحات واحللول اليت مت التعبري عهنا ملعاجلة هذه الظاهرة يف النقط التالية:

 نصات والوساطة بملؤسسات التعلميية؛ حداث مراكز متخصصة لدلمع النف ي ومراكز الإ  اإ

 فحال ظاهرة العنف املدريس وانتشارها داخل الأوساط التعلميية ويف حميطها، وذ ك بتعيني مساعدين احلد من اس ت

نصات، وتأأهيل املهمتني بلظاهرة؛  اجامتعيني، وتفعيل أأندية لالإ

  مداومة دورايت الأمن طيةل املومس ادلرايس وخاصة خالل أأوقات دخول وخروج التالميذ؛ 

  سسات التعلميية واس تغالل الندية الرتبوية يف امتصاص مظاهر العنف دلى بعض املتعلمنيتكثيف الأنشطة املوازية بملؤ. 

 الصحة املدرس ية

أأكد املشاركون عىل ضعف اخلدمات الصحية والعالجية والتوعوية بملؤسسات التعلميية، يف ظل غياب اسرتاتيجية واحضة لإدماج  

ذ تقترص أأنشطة الصحة املدرس ية عىل توزيع امللصقات الرتبية الصحية مضن الربامج واملناجه ادلراس ية و الارتقاء بلصحة املدرس ية، اإ

س نواي، مع تسجيل فتور يف تفعيل ادلورية املشرتكة بني وزارة الصحة وقطاع الرتبية الوطنية يف شأأن املراقبة الصحية ادلامئة للمؤسسات 

  .يف الساحة املدرس ية، وعدم تأأمني بيئة مدرس ية حصيةغياب رشوط السالمة داخل اخملتربات وكام أأبرزوا التعلميية. 
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 ويف ما ييل أأمه الاقرتاحات واحللول اليت مت التعبري عهنا:

  بملؤسسة؛ختصيص مصحة مدرس ية وممرض مسؤول عهنا 

  التعلميية؛القيام بدورايت حصية منتظمة من قبل أأطر وزارة الصحة يف املؤسسات 

 اكفة املس توايت ادلراس ية مع تفعيل واستامثر امللف الصحي ليشمل خمتلف  توس يع جمال الفحوصات الطبية لتشمل

 التخصصات الطبية؛

 تفعيل أأدوار الأندية الصحية بملؤسسات التعلميية؛ 

 لزامية اس تعاملها؛  توفري أأدوات ورشوط السالمة داخل اخملترب وتوفري وسائل النظافة واإ

 ريبة من املؤسسة التعلميية.عقد رشااكت مع املس توصفات واملراكز الصحية الق 

 

 والتوجيهالإعالم .6

انصبت تدخالت املشاركني يف اللقاءات التشاورية بلنس بة لهذا املكون حول حمورين اثنني يمتثالن يف خدمات التوجيه والإعالم 

 والتنس يق بني خمتلف القطاعات املتدخةل.

 والتوجيه الإعالم عىل مس توى خدمات 

الإعالم والتوجيه بلبعد الإشهادي  يه مسأأةل ربط اللقاءات التشاوريةس ية اليت أأاثرها املشاركون يف من بني الإشاكليات الأسا

كراهات اخلريطة املدرس ية. كام أأاثروا النقص يف خدمات الإعالم والتوجيه املقدمة للتلميذ املغريب وطابعها املناس بايت،   وابتعادها عنوبإ

عداده للتوجيه الصحيح.  ادلرايس منامثر ميولته وقدراته خالل مساره للتلميذ وعدم است احلقيقية املصاحبة  أأجل اإ

ىل  اش تغال أأطر التوجيه، وارتفاع عدد التالميذ املس ندين ل ل مستشار يف التوجيه،  رشوط وظروفوتعزى هذه الوضعية اإ

 وتباعد املؤسسات املنمتية لنفس قطاع التوجيه. 

 ىل املشاركون بلقرتاحات التالية:ولتحسني خدمات التوجيه والإعالم، أأد

  عادة فتح مركز التوجيه و التخطيط الرتبوي، ومراجعة التكوين الأسايس اخلاص دهذه زايدة عدد أأطر التوجيه من خالل اإ

 الفئة؛

  وضع برانمج للتكوين املس متر لأطر التوجيه الرتبوي؛ 

  عادة النظر يف نظام التوجيه يف عالقته بخلريطة الرتبوية، و وقدرات اعامتد الروائز بدل املعدلت مع استامثر ميولت اإ

 خالل مراحل متدرسهم من أأجل حتسني توجهيهم. التالميذ
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 عىل مس توى التنس يق بني خمتلف القطاعات املتدخةل يف التوجيه والإعالم 

شاكليةأأاثر املتدخلون يف هذا  وين املهين، وغياب التنس يق غياب التجسري بني مؤسسات التعلمي العام ومؤسسات التك الباب اإ

 بيهنا.

نشاء مؤسسة وطنية  وجاءت اقرتاحات املشاركني منصبة حول توحيد معلية التوجيه وتنس يق معل املتدخلني فهيا، من خالل اإ

 للتوجيه والإعالم، مع العمل عىل التقليص من عدد الشعب ادلراس ية بلتعلمي الثانوي. 

املهينالتكوين .7

دماج قطاعيمثن مجيع املتدخلني  الرتبية الوطنية والتكوين املهين، وركزوا اعىل المتثالت السلبية اخلاطئة حول قطاع التكوين  اإ

املهين، واس مترار تكريس النظرة ادلونية اجتاه مؤسساته. كام مت الرتكزي عىل ضعف التنس يق بني قطاع الرتبية الوطنية ومراكز التكوين 

دماج تالميذ الرتب  شاكلية قصور العرض التكويين املهين، وصعوبة اإ ية غري النظامية يف مراكز التكوين املهين يف كثري من الأحيان، واإ

 لالس تجابة ملتطلبات التمنية الاقتصادية والاجامتعية.

 وجاءت اقرتاحات املشاركني اكلتايل:

 دماج التكوين  املتعرثين؛ وجه التالميذ هل يفاملهين مضن املدرسة املغربية وفتح جسور  اإ

 املراكز املهنية القريبة مهنم؛  التالميذ عىلحتسيس ية ومنتدايت طيةل الس نة مع اإطالع  القيام حبمالت 

  ىل التكوين املهين اختيارا من وضع أ ليات للتاكمل بني قطاعي الرتبية الوطنية والتكوين املهين، من قبيل جعل التوجيه اإ

املتعرثين يف أأفق  لتأأطري العام مبؤسسات التكوين املهين ط التعلميبني الاختيارات املتاحة ل ل التالميذ، وفتح جسور ترب

دماهجم يف سوق الشغل كعامل مؤهلني يف خمتلف التخصصات؛  اإ

  دماج التكوين بعض املهن،  املنظومة الرتبوية بلش ل اذلي يسمح للمتعمل امجلع ما بني ادلراسة والتكوين يف املهين يفاإ

 التعلميية والتكوين املهين؛ والتكوين بلتناوب بني املؤسسة

  حداث ش باكت حداث اثنوايت همنية وجسور وممرات بني مكوانت املنظومة الرتبوية املدرس ية واملهنية من خالل اإ اإ

 املهين؛الرتبية والتكوين لضامن المتفصل بني التعلمي املدريس والتكوين 

  رساء مسا ك للباكلوراي  املهنية؛اإ

 دماهجم؛اس تقطاب تالميذ الرتبية غري ا  لنظامية لولوج مراكز التكوين املهين، مع تبس يط مسطرة اإ

  النظامية؛مد اجلسور بني قطاعي التكوين املهين والتعلمي النظايم والرتبية غري 

    عادة هيلكة التكوين املهين؛  الاش تغال عىل اخلريطة الاسترشافية لربجمة التكوين واإ
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  عداد اسرتاتيجية الوزارة يف وضع خريطة للمهن املطلوبة حاليا وهمن املس ت قبل من أأجل توجيه الس ياسات العامة واإ

 املوضوع؛

 .رساء أ ليات للتواصل والتنس يق املنتظم بني قطاع الرتبية الوطنية وبيق قطاعات التكوين الأخرى  اإ

 

 التعلمي الأويل .8

 يف غياب اسرتاتيجية انجعة، وعدم تعمميه أأبرزت املشاورات أأوجه القصور وضعف الأداء اذلي ميزي سكل التعلمي الأويل، واملمتثةل

بلوسطني احلرضي والقروي، والنقص احلاصل يف بنيات الاس تقبال اخملصصة هل بملدارس العمومية، وحمدودية التكوين اخلاص 

 بأأطره، وتعدد املتدخلني وتنوع املؤسسات دهذا املس توى التعلميي. 

 شاركون يف اللقاءات التشاورية خبصوص تطوير التعلمي الأويل:وفامي ييل خالصة الاقرتاحات اليت أأدىل دها امل 

 صياغة مفهوم جديد للتعلمي الأويل دهوية وخصوصية مغربية؛ 

 خلق واكةل ملكفة مبجال الارتقاء بلتعلمي اخلصويص والأويل؛ 

    ىل أأقسام وضع اسرتاتيجية وطنية لتوحيد برامج التعلمي الأويل وتعمميه، وربطه بلتعلمي الابتدايئ، و حتويل الفرعيات اإ

دماجه مضن منظومة التأأطري الرتبوي الرمسي؛  حداث املدارس امجلاعاتية، واإ  خاصة بلتعلمي الأويل بعد اإ

  خلق أأقسام التعلمي الأويل عن طريق عقد رشااكت مع مجعيات املمتع املد ي أأو مع القطاعات الوزارية الأخرى كوزارة

 تغالل املساجد يف التعلمي الأويل أأو وزارة ادلاخلية وامجلاعات احمللية.الأوقاف والشؤون الإسالمية لس  

 

 العرض املدريس .9

العرض الرتبوي  مهت توس يعمشلت تدخالت املشاركني يف املشاورات خالل تداوهلم يف موضوع العرض املدريس، عدة اإشاكلت 

لزايم، حيث أأكدت أأنه عىل الر م  من التطور اذلي عرفه عدد البناايت املدرس ية واحلجرات وتأأهيهل، وتاكفؤ فرص ولوج التعلمي الإ

الثالثة منذ تبين مسأأةل تعممي التعلمي، لزالت املنظومة تعرف خصاصا يف تلبية حاجات بعض املناطق من البناايت  بلأسالك التعلميية

 املدرس ية وتقريب املؤسسات من املس تفيدين، خصوصا يف الوسط القروي.

  

الرتبوي عىل مس توى البناايت املدرس ية  وتأأهيل العرضن يف هذا الس ياق، أأن التفاوت احلاصل يف توس يع واعترب املشاركو

، وكذا يف التجهزيات اخلدماتية والصحية والرتبوية، واللوجيستيكية وجودهتاوالنقص الكبري يف الوسائل ادليداكتيكية  والبنيات التحتية
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ضافة اإىل مش ل الاكتظاظ وتعدد املس توايت يف الوحدات وعدم اخنراط امجلاعات احمللية يف توس يع  وتأأهيل العرض املدريس بلتعلمي، اإ

لزايم ويؤرر جليا يف ارتفاع نسب الهدر املدريس خاصة بلنس بة للفتاة القروية.  املدرس ية؛ حيول دون تأأمني تاكفؤ فرص ولوج التعلمي الإ

ىل بعد  املدارس عن سكىن التالميذ وصعوبة املسا ك بلوسط القروي، اذلي حيول دون تسجيل والتحاق العديد مهنم بلإضافة اإ

عاقة من المتدرس.   بملدرسة، ويؤدي اإىل حرمان نس بة هممة من الفتيات القروايت والأطفال يف وضعية اإ

 التايل:وجاءت الاقرتاحات واحللول عىل الش ل 

 عادة النظر يف اخلريطة امل  درس ية ومعايري توطني املؤسسات التعلميية ومراجعة معايري بناءها؛ اإ

 حداث بنية هجوية خاصة بتنفيذ برامج البناءات املدرس ية وتتبع صيانة البناايت القامئة؛  اإ

 ضافة البنيات التحتية وفق احلاجيات احلقيقية؛  متكني الإدارة الرتبوية من الاعامتدات املالية الالزمة لتأأهيل واإ

 د صيغة املدارس امجلاعاتية وجعلها فضاءات حلل اإشاكلت المتدرس بلعامل القروي؛ مع العمل عىل تطوير أأساليب اعامت

طار قانو ي منظم لها وتعمميها بدمع من رشاكء الوزارة؛   تدبريها وخلق اإ

 تأأهيل الفضاءات املدرس ية بقاعات العروض وقاعات متعددة الوسائط وخمتربات...؛ 

  وحتديهثا لتساير للمقررات اجلديدة والعتاد ادليداكتييكات جتديد التجهزي 

 دماج الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة يف املنظومة الرتبوية؛ قلمييا لإ  خلق مركبات تربوية هجواي واإ

  توفري أأقسام مشرتكة مبواصفات تراعي خصوصيات هذا النوع من الأقسام )توفري الرشوط البيداغوجية للعمل دهذه

 ، مثال توفري دلئل بيداغوجية للأساتذة(.الأقسام

 

 ادلمع الاجامتعي .11

تناولت الإشاكليات املطروحة حول هذا املوضوع، خمتلف تدابري جمال ادلمع الاجامتعي املعمتدة من طرف قطاع الرتبية 

والنقل املدريس، واللباس املدريس  املبادرة امللكية السامية "مليون حمفظة"، و الوطنية، واملمتثةل يف ادلاخليات واملطامع املدرس ية،

كراهات ادلمع الاجامتعي يف لك جتلياته  املوحد، وبرانمج "تيسري" لدلمع املادي املبارش املرشوط، حيث لمس املشاركون مجمل اإ

لأقل طوال اقتصادية واجلغرافية والثقافية اليت حتول دون ولوج الأطفال يف سن المتدرس للمدرسة والاحتفاظ دهم عىل ا -السوس يو

لزايم ، خاصة بلوسط القروي واملناطق النائية.  مرحةل التعلمي الإ

 

حول قةل املنح ادلراس ية بلتعلمي  املشاورات ممتحورةوتبقى أأبرز الإشاكليات املطروحة يف جمال ادلمع الاجامتعي اليت أأفرزهتا 

دد املطامع املدرس ية بلتعلمي الابتدايئ بلوسط القروي، الإعدادي بلوسط القروي وخاصة بلنس بة للفتيات، واخلصاص املسجل يف ع
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وتد ي مس توى املواد الغذائية املقدمة نوعا وكام. أأضف اإىل ذ ك، غياب تاكفؤ الفرص يف الإطعام املدريس بني تالميذ املركزايت 

عدادي والتعلمي الثانوي ا لتأأهييل، وعدم تعممي برانمج تيسري عىل مجيع والفرعيات، وحمدودية الطاقة الاستيعابية لدلاخليات بلتعلمي الإ

امجلاعات القروية، وارتفاع لكفة احملفظة املدرس ية بلنس بة للأرس الفقرية، وخلصاص املسجل يف النقل املدريس وانعاكسات ذ ك عىل 

 نسب المتدرس يف صفوف الفتيات يف العامل القروي.

 :بلقرتاحات التالية وأأدىل املشاركون حول تطوير مقومات ادلمع الاجامتعي

 تعممي برانمج تيسري ليشمل مجيع امجلاعات القروية، وتوس يع قاعدة املس تفيدين منه والرفع من قمية منحته؛ 

 الزايدة يف عدد املس تفيدين من املنحة والرفع من قميهتا لتحسني الوجبات الغذائية؛ 

 تفويضه لواكلت أأو مؤسسات لتدبري ادلمع الاجامتعي؛ تطوير مكتس بات ادلمع الاجامتعي املعمتدة يف املنظومة من خالل 

  حداث مجعيات ىل تعزيز أأسطول النقل املدريس بلعامل القروي، مع اإ برام اتفاقيات رشاكة وخلق مشاريع هتدف اإ تشجيع اإ

 خاصة بلنقل املدريس يف امجلاعات القروية؛ 

 وتأأهيلها وجتهزيها؛ توس يع ش بكة املطامع املدرس ية وادلاخليات بملؤسسات التعلميية 

  دارة خاصة لتدبري ادلاخلية لالهامتم حداث اإ بناء داخليات جديدة بملؤسسات مع البحث عن مصادر أأخرى للمتويل، واإ

قامة والتغذية واخلدمات   املوازية؛دها من حيث رشوط الإ

  املغريب، مع التشديد عىل توحيد الزي املدريس وتعمميه عىل املؤسسات مبختلف أأسالكها لضامن هوية خاصة بلتلميذ

 ارتدائه.

 

 التعلمي اخلصويص .11

من منطلق الرشاكة الاسرتاتيجية بني قطاعي التعلمي العمويم والتعلمي اخلصويص اليت نص علهيا امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، 

وين اإىل جانب ادلوةل. وعىل الر م من يعترب قطاع التعلمي املدريس اخلصويص رشياك وطرفا رئيس يا يف الهنوض مبنظومة الرتبية والتك

أأمجع جل املشاركني يف الورشات حول دور التعلمي اخلصويص يف الارتقاء مبنظومة  الوطنية، التعلميية املنظومة يف  هاؤيتبو  اليت املاكنة

ىل املس توى املطلوب يف تطوير هذه املنظومة واحرتام معايري اجلودة الرتبية والتكوين أأنه  واملردودية. مل يرق بعد اإ

متحورت الإشاكليات املطروحة يف هذا النطاق حول التفاوت يف العرض الرتبوي بني التعلمي اخلصويص والتعلمي العمويم، والمتيزي و 

 الاجامتعي بني متعلمي املدرسة العمومية واملدرسة اخلصوصية مما خيلق تباينا عىل مس توى جودة العرض الرتبوي. 
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مؤسسات التعلمي اخلاص ليست يف اململ بديال مثاليا للمدرسة العمومية، بداعي أأن كثريا مهنا بت ل حيرتم كام مت التأأكيد عىل أأن 

التجهزيات الرايضية بلتعلمي املدريس اخلصويص، والبنيات التحتية  احلاصل يفاملعايري املتعلقة بجلودة وس يادة الوازع التجاري، والنقص 

  الوسط القروي.للتعلمي اخلصويص ش به منعدمة يف

 كزت احللول املقرتحة لتطوير قطاع التعلمي اخلصويص عىل ما ييل:  ور

  طار قانو ي مالمئ يسمح بتطوير قطاع التعلمي املدريس اخلصويص والارتقاء به وتشجيع الاستامثر فيه؛ رضورة توفري اإ

 الرشوط والقوانني املنظمة للقطاع؛لكن يف املقابل عىل مؤسسات التعلمي اخلصويص مجموعة من الإسهامات اكحرتام 

  تعزيز مراقبة الوزارة الوصية عىل مؤسسات التعلمي اخلصويص يف جمال التكوينات والربامج واملناجه؛ 

  تشجيع وتبس يط املساطر فتح املدارس اخلصوصية وتشجيع الاستامثر يف هذا القطاع من خالل وضع دفاتر حتمالت

 جديدة صارمة؛ 

 لزام امل  ؤسسات اخلصوصية بس تقبال نس بة معينة من تالميذ التعلمي العمويم؛العمل عىل اإ

  تقوية الرشاكة بني قطاعي التعلمي العمويم والتعلمي اخلصويص للرفع من مسامهة قطاع التعلمي اخلصويص يف العرض

 الرتبوي، مع اس تنباط التجارب ادلولية يف هذا املال.

 

 الرتبية غري النظامية .12

شاكليةركز املشاركون يف  ضعف التحسيس دلى املتدخلني والفاعلني الرتبويني بأأمهية برامج الرتبية غري  هذا املوضوع، عىل اإ

دارة املؤسسات التعلميية عن احتضان أأقسام الرتبية  النظامية، وعدم توفر امجلعيات عىل مراكز مؤهةل لس تقطاب املس تفيدين وعزوف اإ

ىل عدم  بلإضافةات ادلراس ية املس ندة للجمعيات الفاعةل يف هذا املال. غري النظامية وعىل الوضعية املرتدية للحجر  امجلعيات  قدرة بعضاإ

 عىل الاحتفاظ بلأطفال املس تفيدين ومواكبهتم بلرتبية النظامية أأو بلتكوين املهين أأو بسوق الشغل.

 أأمه الاقرتاحات يف النقط ال تية: توتلخص

 النظامية ومراكز التكوين املهين؛ تقوية الروابط بني أأقسام الرتبية غري 

  دماج املس تفيدين تسهيل وفق برانمج  املهين،مراكز التكوين ولوج التعلمي النظايم، أأو متكيهنم من مضن أأسالك اإ

 يس تجيب حلاجاهتم؛

  يم س نة لالس تفادة من تكوين همين غري نظا 01انفتا، برامج الرتبية غري النظامية عىل فئة اليافعني والش باب ما فوق

 يؤهل للحياة املهنية. 
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تأأهيل وتكوين الفاعلني يف جمال الرتبية غري النظامية، فقد متحورت أأمه الإشاكليات املطروحة حول و  ،الربامج واملناجه ادلراس يةأأما خبصوص 

ضافة اإىل عدم قدرة املرشفني وامجلعيات الرشيكة عىل بلورة مشاريع واحضة املعامل وتتبعها وتقوميها وتداخل أأدوار الفاع لني املتعددين يف هذا املال، اإ

  ضعف يف التكوين للمرشفني عىل برامج الرتبية غري النظامية ومغوض وعدم اس تقرار وضعية منشطي الرتبية غري النظامية.

 يف هذا الإطار، تلخصت أأمه الاقرتاحات يف النقط التالية:

  قلميية اخلاصة بلرتبية غري النظام  ية؛  تفعيل جلان التتبع الإ

 دماهجا يف التعلمي النظايم )مع مراعاة السن(؛ جيايب وتسهيل اإ  حتفزي فئة املنشطني عرب متكيهنا من متيزي اإ

 الإدماج املبارش، أأو عىل الأقل الإعفاء من الانتقاء الأويل يف مبارايت مراكز همن الرتبية والتكوين؛ 

 عادة النظر يف قمية ادلمع امل جتويد خدمات   .ادي واملعنوي املقدم لهذه الفئة، ومدى اإحساسها بلأماناملنشطني رهني بإ

  .عىل مس توى تدبري ملف الرتبية غري النظامية ركزت الإشاكليات املطروحة عىل ضعف التعبئة والتواصل حول الرتبية غري النظاميةو 

 النقط التالية: حول، متحورت أأبرز الاقرتاحات الصدديف هذا 

  ىل جانب وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، اخنراط القطاعات احلكومية يف الهنوض مبنظومة الرتبية غري النظامية، اإ

 والرشاكء امجلعويني؛

 طار  متكني امجلعيات قناع املتدخلني والرشاكء لمتويل املشاريع املرتبطة بربانمج الرتبية غري النظامية )يف اإ من أ ليات الرتافع لإ

 .تبادل املنافع(

 

 هين وتدبري املوارد البرشيةاملسار امل  .13

ما هل اتصال بحلياة  مناقشة لك، عىل املوارد البرشية املهين وتدبريمبوضوع املسار  املرتبطة انكب املشاركون يف املشاورات

 ،أ لية التقوميالنظام الأسايس، و  الإدارية واملهنية لنساء ورجال الرتبية والتعلمي، من خالل الرتكزي عىل بعض املكوانت اليت توزعت بني

ىل والتحفزي،والرتقية  عادة الانتشار، بلإضافة اإ  وال ليات املعمتدة يف تدبري املوارد البرشية بقطاع الرتبية الوطنية.القيادة الرتبوية  واحلركية واإ

خل وخارج بناء عىل ما سلف ذكره، يرى املشاركون أأن النظام الأسايس املعمول به حاليا يغيب عنه مفهوم احلق والواجب دا

املنظومة عىل غرار أأنظمة العديد من ادلول القريبة منا أأو البعيدة، كام جيسد الضعف يف نرش قمي الإخالص والالزتام وثقافة الواجب، 

 من خالل عدم حتديد رشوط املامرسة املهنية لاكفة الأطر اخلاضعة ملقتضياته. 
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النظام الأسايس، شدد املشاركون عىل أأن النظام احلايل ليدقق ويف ما يتصل بلفلسفة واملضامني والأهداف املتوخاة من 

و همام لك هيئة... ويه اإشاكلت حقيقية تسامه يف التأأثري السليب عىل  حيدد أأدوارمقاييس التوظيف ومعايري التقومي والرتقية، ول 

 جودة التعلامت واملامرسات الصفية. 

خراج نظام أأسايس جديد يتجاوز اختاللت النظام احلايل  رضورة التعجيل أأكد جل املتدخلني عىلوجتاوب مع هذه الوضعية،  بإ

 التعلمي.عادل ومنصفا، ويعيد الكرامة واحلقوق ل ل فئات وأأصناف نساء ورجال الرتبية و  ، يكون4113الصادر يف فرباير 

شاكلية أأخالقيات املهنة، تعددت الإشاكليات اليت مت تداوله فقدالأداء املهين للموظفني، تقيمي موضوع وخبصوص  اثرة اإ ا، وذ ك بإ

 وغياب أ ليات دقيقة لتقومي الأداء املهين للموظف.

 ييل:يف ما  ومن مت تركزت أأمه الاقرتاحات

  عدادها النقابت  التعلميية؛وضع أ ليات تقيمي الأداء املهين واملردودية، من خالل وضع ش بكة وطنية للتقومي تسامه يف اإ

 عداد س ياسة وطنية لت داريةاإ وتقومي املؤسسات التعلميية بلعامتد عىل املقاربت  ،قومي املوارد البرشية من أأطر تربوية واإ

 .املردودية واملسامهة يف جتويد املنظومة الرتبوية احلديثة للرفع من

مجموعة من الاس تحقاقات،  الأقدمية اذلي خيمي عىل عىل معيارمت الرتكزي قد ف، واحلركية الرتقيةو سأأةل التحفزي أأما يف ما يتعلق مب 

 . ، كام يف احلركيةويرضب يف العمق معياري املردودية والكفاءة، وينتج عنه بلتايل عدم تاكفؤ الفرص بني مجيع املوظفني يف الرتيق

 التايل:اليت جاءت يف هذا الباب عىل الش ل املقرتحات ونس تعرض أأمه 

 عادة النظر يف رشوط الرتقية بلختيار وربطها ب  واملواظبة؛لتكوين واملردودية اإ

  عادة النظر يف نظام الامتحاانت املهنية، وربطها بلأحباث الرتبوية امليدانية الصفية واملوازية يتبارى من خاللها لك اإ

طار الشفافية والإنصاف والاس تحقاق وتاكفؤ الفرص؛   املؤهلني لجتياز هذه الامتحاانت يف اإ

 حركة املدرسني اليت ينبغي أأن تكون لممركزة  الانتقالية، وبخلصوصوتدبري احلراكت مهنجية جديدة لتنظمي  التفكري يف

قلميية ما بني املؤسسات التعلميية(.بني الأاكدمييات)احلركة الانتقالية الوطنية   ، واجلهوية ما بني النيابت والإ

ىل العمل عىل اس تكامل س ياسة الالمركزية والالمتركز يف تدبري دعا املشاركون املتعلق بأ ليات تدبري املوارد البرشية، احملور وتفاعال مع  اإ

 املوارد البرشية اليت انطلقت منذ س نوات. 
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 اختيار وتكوين رؤساء املؤسسات التعلميية .14

دارة الرتبوية   .تناول املشاركون بدلرس والتحليل موضوع القيادة الرتبوية، من خالل الوقوف عىل   ضبابية الوضع احلايل لالإ

الإدارة الرتبوية داخل املنظومة، فقد اس تأأرر موضوع اختيار وتكوين رؤساء املؤسسات  اتكتس هي للأمهية اليتواس تحضارا 

بملراكز  من النقاش اذلي عرفته املشاورات، وذ ك يف لك ما يتصل بلتكوين عرب سكل تكوين أأطر الإدارة الرتبويةكبري التعلميية حبزي 

 .(4105-4102)اذلي انطلق العمل به ابتداء من الس نة اجلارية  لتكويناجلهوية ملهن الرتبية وا

دارة الرتبوية ولقيادهتا، ت   حات، نس تعرض أأمهها يف النقط التالية:قدم املشاركون مبجموعة من املقرت ولأجل مس تقبل أأفضل لالإ

 دارة الرتبوية، مع حتديد همام املدير وتوصيفها وتصنيفها طار خاص دهيأأة الإ حداث اإ  ؛اإ

  عداد ش باكت دقيقة لتقومي معل الأطر امللكفة بلإدارة الرتبوية، بعامتد دليل مرجعي يشمل مؤرشات حمددة، واعتبار اإ

 املهين؛التقومي ونتاجئه مدخال للتطوير وعنرصا من عنارص حتسني وجتويد الأداء 

 جنازات املؤسسة رس ية وتقومي معل املدير من خالل درجة يف خمتلف منايح احلياة املد التعلميية ربط معليات التقيمي بإ

 بشأأنه؛النجا، يف املرشوع الرتبوي املتعاقد 

 دارة الرتبوية عىل مدار الس نة وفقا للمس تجدات الرتبوية والإدارية واحملاس باتية  مواكبة تفعيل أ ليات  ؛ومصاحبة الإ

 داري اجلديد عن طريق اجتياز مباراة همنية يمت خالله ىل الإطار الإ ا الرتكزي يف معلية الانتقاء عىل املؤهالت الولوج اإ

ىل معايري  الشخصية )التواصل، التنظمي، الإشعاع، والسلوك، والهندام، والسالمة النفس ية واجلسامنية...(، بلإضافة اإ

تقان اللغات، الإعالميات ...(؛   موضوعية ممتثةل يف الكفاءة املهنية والأهلية العلمية )اإ

  شهادة؛اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بدبلوم أأو تتوجي التخرج من املركز  

  ،قرار املدير املتخرج بعد س نة تدريبية مبقر العمل املعني به  السابقة؛يف مناصهبم غري املتوفقني والاحتفاظ باإ

 قرار املدير يف املنصب دارة الرتبوية مكعيار يعمتد لإ  ؛اعامتد مبدأأ التعاقد عىل مرشوع الإ

  عداد املصوغات التكو دارة بغية مسايرة التطورات الترشيعية والرتبوية اإ ينية بناء عىل احلاجيات الأساس ية لأطر الإ

 والإدارية؛ 

 س ناد همام التكوين الأساس ىل أأخصائيني همنيني يف املال، مع الرتكزي عىل اجلانب امليدا ي، بقرتا، مؤسسات للتدريب  اإ اإ

 .ف مؤطرين ميدانينيامليدا ي قبل الالتحاق مبؤسسة التعيني وحتت اإرشا
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 التكوين الأساس واملس متر لأطر الرتبية والتكوين .15

يف الارتقاء بقدرات وكفاءة املوارد البرشية، أأولت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين  واملس متر وعيا مهنا بأأمهية التكوين الأساس

ة لالسرتاتيجيات اليت اعمتدهتا يف خمتلف الإصالحات اليت قامت دها املهين الأمهية الالزمة لهذا املال، بعتباره من بني العنارص الأساس ي

 .للمنظومة الرتبويةللرفع من جودة الرتبية والتكوين وحتسني املردودية ادلاخلية واخلارجية 

طار هذه املشاورات،  واعتبارا ذل ك، يالء التكوين الأساس للأطر التعلميية أأمهية خاصة يف اإ ذ مت اإ أأمه  أأثريت حوهلاإ

أأو التداريب املنجزة أأثناء فرتة  من حيث الأهداف أأو من حيث حمتوى الربامج أأو الأنشطة املصاحبة أأو التقومي الإشاكليات سواء

 التكوين. 

فقد مت طر، مش ل ضعف املس تلزمات املعرفية للمقبلني  ،وخبصوص رشوط الالتحاق بملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

ومبدى اس تجابهتا ملا هو مطلوب عىل مس توى  ،رتباطها مبواصفات منتوج مسا ك ادلراسات اجلامعية عند التخرجعىل همنة التدريس وا

 التكوين، وغياب الاس تعداد النف ي والرغبة يف امهتان التعلمي.

   :أأمهها ،مت اقرتا، مجموعة من التدابريالإشاكلت،  هذه ولتجاوز

 ملعرفية والنفس ية والاجامتعية الالزم توفرها يف املرتحش لولوج همنة التدريس، سن قوانني تنص عىل الرشوط واملواصفات ا

 أأساسها الكفاءة والقدرة دون غريها من املعايري الأخرى؛

  متديد فرتة التكوين اإىل س نتني عىل الأقل، مهنا س نة واحدة خاصة بملامرسة الفعلية لهذه املهنة رفقة مؤطرين أأكفاء يف هذا

 املال؛

 ل الاكمل واملتاكمل لهيالك وبنيات وأأهجزة املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين؛التزني 

 التتبع واملصاحبة امليدانية بواسطة أأطر متخصصة تقوية أ ليات. 

نه مل  ، حسب جل املتدخلني،التكوين املس مترأأما  ىل نظام قامئ اذلات، حبيث يسجل غياب مراكز مؤهةل لس تقبال فاإ يرق بعد اإ

 . التكوين، تتوفر عىل العدة الالزمة للمساعدة عىل التكوين والتكوين اذلايت هذا الصنف من وتنظمي

 جاءت الاقرتاحات عىل الش ل التايل:يف هذا املضامر، 

  فرتات التكوين خارج أأو قات العمل، مثل الفرتة املمتدة بني توقيع حمرض ادلخول والانطالق الفعيل لدلراسة يف  اختيار

 :الأقسام
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 املعمتدة يف التكوين املس متر ومتديد الغالف الزمين اخملصص هل جلعهل معلية مس تدامة خاضعة لقوانني والربامج وير املناجه تط

 ملزمة وربطها بلرتقيات والتحفزي؛ 

 صوصا ية املقررة بتكوينات مالمئة خات توس يع دائرة التكوين يف تكنولوجيا املعلوميات وتعمميها، مع ختصيص الربامج املعلوم

 مهنا برانمج "مسار"؛

 اعامتدا عىل معطيات  ،تعزيز قدرات الأاكدمييات لالحتفاظ ببنية قارة تهنض مبهام تنظمي وتدبري برامج التكوين املس متر

 .حلاجات الأطر الرتبوية تس تجيب

 حاكمة منظومة الرتبية والتكوين .16

 الالمركزية والالمتركز

املشاركني يف املشاورات، بنقاش مس تفيض خالل حتليلهم لالإشاكلت  حظي موضوع الالمركزية والالمتركز، من طرف

الأفقية للمنظومة الرتبوية، معتربين أأن سريورة اس تكامل هنج الالمركزية والالمتركز تعرتهيا عدة ثغرات مردها بلأساس اإىل ضعف وترية 

ىل ال  ىل الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ومهنا اإ نيابت التعلميية؛ والاس مترار يف تدبري العديد من تفويض الاختصاصات اإ

الاختصاصات عىل املس توى املركزي، وأأن الأاكدمييات مل تس تطع الانسالخ من دورها التقليدي واملمتثل يف تنظمي والإرشاف عىل 

ىل استيعاب ادلور املوكول لها حسب امليثاق الوطين للرتبية والتكوين والقانون املنظم  للأاكدمييات. الامتحاانت، اإ

 ومن أأمه الاقرتاحات اليت أأوىص دها املشاركون يف هذا املضامر ما ييل :     

  ليه  اعتبار التوجهالترسيع بس تكامل سريورة الالمركزية والالمتركز اذلي يبقى أأمرا ذا أأولوية قصوى عىل اذلي تطمح اإ

 بالدان أأل وهو اجلهوية املوسعة.

  بين عىل املنطق التصاعدي تعزيزا لختاذ القرار عىل اكفة مس توايت املنظومة؛اعامتد التخطيط الاسرتاتيجي امل 

   العمل عىل ضبط املسؤوليات عىل خمتـلف مس توايت تدبري املنظومة الرتبوية وفق همام واختصاصات حمددة وربطها

 بملساءةل واحملاس بة.

 القوانني والترشيعات

ضافة فامي خيص املال الترشيعي، ركز النقاش عىل  اإشاكلت عدم مسايرة النصوص الترشيعية والتنظميية احلالية للتطور املنشود، اإ

ىل   اليت تعرفها املنظومة الرتبوية بملغرب. وعدم اس تجابهتا للتحولت ،الترشيع املدريس عىل مس توىتقادم النصوص الترشيعية اإ

املنظومة ببايق القطاعات احلكومية الأخرى وخمتلف الرشاكء، من  واعترب املشاركون يف الس ياق ذاته، وجود فراغ قانو ي يف ضبط عالقة

 حيث تنظمي هذه العالقات وحتديد الالزتامات واملسؤوليات بش ل دقيق. 
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 ولتجاوز الإشاكلت الواردة يف هذا الباب قدم املشاركون مجموعة من الاقرتاحات كام ما ييل:

  ظمة للعملية الرتبوية؛مبراجعة جذرية للترشيعات والقوانني املنالقيام 

  والقوانني؛تبس يط املساطر الإدارية والعمل عىل مواءمة املذكرات التنظميية مع الترشيعات 

  ،عادة النظر يف القانون احملدث للأاكدمييات مبا يضمن توس يع اختصاصاهتا قانونية تسمح للمؤسسة  ووضع مرجعياتاإ

طار مرشوع  تربوي متعاقد عليه؛ التعلميية بملبادرة واختاذ القرار يف اإ

 طار قانو ي مشويل للتعاقد ومرشوع  املؤسسة. وضع اإ

 ال ليات والهيأ ت

شاكليات هذا املوضوع عىل الاختاللت الهيلكية لل ليات املرتبطة بتنفيذ الالمركزية والالمتركز، واليت  مت الرتكزي خالل التداول يف اإ

 الهيأ ت عىل اكفة مس توايت املنظومة الرتبوية. تعترب رضورية يف ممارسة الاختصاصات املوكوةل خملتلف

ضافة  ومن أأبرز هذه الاختاللت، غياب أ ليات املراقبة والتتبع امليدا ي للمشاريع واخملططات الوطنية، وغياب أ ليات احملاس بة، اإ

ىل افتقار البنيات و الهيأ ت احلالية يف تركيبهتا واختصاصاهتا ل ليات متكهنا من أأداء خمتلف املهام لهيا عىل الوجه الأمكل. اإ  املوكوةل اإ

 الاختاللت املقدمة جنملها فامي ييل: ةملعاجلمت تقدمي مجموعة من الاقرتاحات  الإطار،يف هذا 

 مراجعة الهيلكة احلالية للوزارة مبا يتناسب وأأدوارها يف رمس وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية والس ياسات التعلميية؛ 

  قلميية، مبا يضمن التنفيذ مراجعة الهيلكة احلالية للأ املهام  الأمثل خملتلفاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين والنيابت الإ

لهيا؛  املفوضة اإ

  مراجعة تركيبة املالس الإدارية للأاكدمييات ودوراهتا وجلاهنا التقنية؛ 

 رساء أ لية التعاقد واحملاس بة بني املصاحل املركزية للوزارة والأاكدمييات اجلهوي  ة للرتبية والتكوين؛اإ

 للتقومي والافتحاص اعامتد أ ليات مناس بة . 

 التدبري املايل للمنظومة الرتبوية 

ىل التأأكيد عىل غياب تنويع مصادر المتويل       شاكليات احلاكمة املالية للمنظومة الرتبوية اإ خلصت ال راء املس تقاة من املشاورات حول اإ

املايل واملادي، مث اخلصاص يف املوارد البرشية املؤهةل للتدبري  بلتس يري اخلاصة القانونية صوصالن وضعف جناعة وعقلنة تدبريه، ومجود

دارية اخملتصة عىل نظام معلومايت مند ىل عدم توفر املصاحل الإ ضافة اإ مج املايل عىل مس توى الأاكدمييات والنيابت واملؤسسات التعلميية، اإ

قلمي  هجواي املزيانية تنفيذ خاص بتتبع مصاحل وزارة الاقتصاد  طرف من املايل الطابع ذات العمليات والتأأشري عىل املصادقة يا، فبطءواإ

 واملالية.
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ىل: والتكوين الرتبية ولتحقيق حاكمة مالية جيدة بقطاع    دعا املشاركون يف الاستشارات اإ

  حداث وحدات خمتصة؛تعزيز  الافتحاص ادلاخيل واخلاريج للمنظومة الرتبوية بإ

  ىل الوزارات  اخملتصة؛تفويض بعض املهام اليت ل تش ل جوهر الوظيفة التعلميية اإ

  رساء احملاس بتنيتقوية النظام املعلوميايت املزيانيايت واحملاس بايت  العامة والتحليلية؛ واإ

 للمؤسسات التعلميية. وتدبري النفقاتيف اختاذ القرارات  منح املزيد من الاس تقاللية 

 

 املؤسسات التعلميية اس تقاللية تدبري

لقد اس تأأررت جل التدخالت حول هذا املكون من مكوانت احلاكمة، يف رسد خمتلف أأوجه وأأس باب القصور وضعف أأداء 

دارية واملالية، وصعوبة اإ  طار قانو ي ميكن املؤسسات التعلميية من حتقيق الاس تقاللية الإ جناز املؤسسة التعلميية واملمتثل أأساسا يف غياب اإ

ىل غياب التعاقد سواء عىل مس توى املؤسسات التعلميية أأو بيهنا وبني النيابت  مشاريع ضافة اإ املؤسسة نتيجة انعدام هذه الاس تقاللية، اإ

 والأاكدميية بفعل انعدام الوعي بفلسفة التعاقد والتشارك يف بناء املشاريع الرتبوية. 

 :نلخص أأمهها يف ما ييلمجةل من الإجراءات،  املشاركون اىل اعامتد دعا لمتكني املؤسسة التعلميية من القيام مبختلف وظائفها،و 

  حتيني النصوص القانونية والتنظميية املؤطرة لتدبري املؤسسات التعلميية، بش ل يضمن تفعيل مبدأأ اس تقاللية املؤسسة

داراي وماليا؛  التعلميية اإ

 ؛ختصاصاتلس الرتبوي يف جملس واحد لتفادي تداخل الادمج جملس التدبري وامل 

  لبلورة مشاريعها الرتبوية؛  اكفية للمؤسسات التعلمييةو اعامتدات مالية قارة وتوفري ختصيص 

  طار قانو ي بني املؤسسات التعلميية وخمتلف الأطراف املعنية لتعاقد وتوفري الرشوط املوضوعية للتفعيل الأمثل ل وضع اإ

عطاء صالحيات أأوسع ملالس املؤسسة دهدف التعاقد  .واإ

 

 التعبئة والتواصل حول املدرسة

أأقر املشاركون يف املشاورات حول هذا املوضوع، ضعف التعبئة الاجامتعية والتواصل يف ضامن اخنراط اكفة الفاعلني الرتبويني، 

التالميذ، يف  والقطاعات احلكومية وغري احلكومية والسلطات احمللية واملنتخبني والرشاكء الاجامتعيني ومجعيات أ بء وأأهمات وأأولياء

 جمهودات الإصال، والارتقاء بأأدوار ووظائف املدرسة ومردوديهتا.

شاكليات يف   وبعد أأن قاربت الفئات املشاركة مواصفات املدرسة املغربية املنشودة واقرتحت أأمه مالحمها، حدد املشاركون عدة اإ

يفية تعبئة خمتلف الرشاكء والفاعلني للمسامهة يف تمنية املدرسة جمايل التعبئة والتواصل والصورة السلبية حول املدرسة دلى املمتع، وك 
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ة املغربية، حيث أأبرزوا أأن الإشاكلت تمكن يف حمدودية املقاربت املعمتدة من دلن الوزارة يف جمال التعبئة وعدم بلورة اسرتاتيجية واحض

عتبار للمدرسة العمومية املغربية، مضيفني يف درجة اثنية عدم حممكة ومس مترة يف هذا املال، وضعف دور الإعالم يف التعبئة لإعادة الا

قلميي، وضعف التكوين والتأأهيل للقامئني عىل  دارية مس تقةل مسؤوةل عن التصال والتواصل عىل املس توى اجلهوي والإ وجود مصاحل اإ

عالم تربوي هادف يدمع القمي الرتبوية ويعزز الثقة  يف املدرسة املغربية، وغياب التواصل واحلوار داخل هذا املال، مع التأأكيد عىل غياب اإ

 الفضاء املدريس.

        

ىل صعوبت يف  ىل بروز نظرة تنقيصية جتاه التعبئة حبد ذاهتا واملؤسسات التعلميية عىل العموم، واإ وحسب املشاركني، فهذا الوضع أأدى اإ

 تعبئة خمتلف الرشاكء والفاعلني حول املدرسة.

 جاوز هذه الإشاكليات مبا ييل: وأأوىص املشاركون لت

  عالمية، داخلية وخارجية، لتعبئة وحفز خمتلف الفاعلني اعامتد س ياسة واسرتاتيجية وخمططات تعبوية وتواصلية واإ

 ؛اكء والسلطات احمللية واملنتخبنيالرش  والرتبويني حول املدرسة املغربية، اإىل جانبالاجامتعيني 

  أأساس يتني يف جتديد العالقة مع رشاكء املؤسسة التعلميية لضامن اخنراطهم الفعال يف اعامتد التعبئة والتواصل كرافعتني

 خدمة املؤسسة التعلميية؛

 اعامتد الرشاكة ك لية من أ ليات التعبئة مع السلطات احمللية واملنتخبني لالخنراط يف املشاريع الإصالحية؛ 

 كومية؛ وضع املدرسة املغربية يف صلب اهامتمات بيق القطاعات احل 

 تفعيل وتطوير جمالت الرشاكة بني املدرسة والأرسة وتفعيل ميثاق العالقة بني مجعية ال بء واملدرسة؛ 

 عادة الاعتبار للمدرسة العمومية دلى الرأأي العام؛  استامثر وسائل الإعالم العمومية قصد اإ

 وضع ميثاق جممتعي مشويل متوافق عليه حول املؤسسات التعلميية؛ 

 دار تكثيف الت  ة والأساتذة دهدف حتسني صورة املدرسة.واصل بني التالميذ والإ
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