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منهجية اإلعداد

3

هنه
جيت
اإلػذ
اد

منهجٌة اإلعداد
اعتمدت الوزارة فً تصرٌؾ مضامٌن الرإٌة االستراتٌجٌة ،المرتبطة بقطاع التربٌة الوطنٌة،
إلى مشارٌع قطاعٌة سٌرورة متدرجة وعبر مراحل ثالث ،تمثلت مرحلتها األولى فً قراءة معمقة لما
ورد فً هذه الرإٌة من توجهات وأهداؾ ومستلزمات بهدؾ استخالص األهداؾ االستراتٌجٌة وكذا
التدابٌر ذات الطابع اإلجرابً المرتبطة بها ،وهمت فً مرحلتها الثانٌة تجمٌع األهداؾ وترجمتها الى
مشارٌع مهٌكلة باعتماد مجموعة من المعاٌٌر أهمها ضمان انسجام األهداؾ الخاصة والتمكن من تحدٌد
المسإولٌات وسهولة تتبع وقٌادة وتقٌٌم المشارٌع ،حٌث خلصت هذه المرحلة بإعداد حافظة مشارٌع أولٌة
مكونة من  66مشروعا.
وفً المرحلة الثالثة ،تم تحٌٌن الهٌكلة العامة لمشارٌع الرإٌة االستراتٌجٌة باالعتماد على معاٌٌر
التقنٌن التالٌة:
 الحفاظ على روح الرإٌة االستراتٌجٌة وعلى عدد الرافعات؛
 قٌادة وتتبع المشارٌع فً إطار مجاالت منسجمة؛
 التحكم فً عدد المشارٌع؛
 ادماج التنسٌق فً الهٌكلة التنظٌمٌة للمشارٌع؛
 التوازن فً إسناد مسإولٌات تنسٌق وتدبٌر المشارٌع؛
 تحدٌد المدٌرٌة المسإولة عن الجزء األكبر من أهداؾ المشروع.
لٌتم فً نهاٌة المطاؾ اعتماد  66مشروعا مندمجا ،تستحضر المنظور الشمولً والنسقً للرإٌة
االستراتٌجٌة ،وتتوزع على ثالثة مجاالت استراتٌجٌة وفق ما ٌلً:
 مجال التدخل رقم  :1اإلنصاؾ وتكافإ الفرص ،وٌضم ستة ( )6مشارٌع مندمجة؛
 مجال التدخل رقم  :2االرتقاء بجودة التربٌة والتكوٌن ،وٌضم ستة ( )6مشارٌع مندمجة؛
 مجال التدخل رقم  :3الحكامة والتعببة ،وٌضم أربعة ( )4مشارٌع مندمجة؛
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تىطين الوشاريغ الونذهجت ضون الهيكلت التنظيويت لإلدارة الوركزيت

توطين المشاريع المندمجة ضمن الهيكلة التنظيمية
لإلدارة المركزية

5

توطٌن المشارٌع المندمجة ضمن الهٌكلة التنظٌمٌة لإلدارة المركزٌة

مجاالت التدخل

رقم
المشروع
المندمج
1
2

مجال التدخل
رقم :1
اإلنصاف
وتكافؤ الفرص

مجال التدخل
رقم  :2اإلرتقاء
بجودة التربٌة
والتكوٌن

مجال التدخل
رقم  :3الحكامة
والتعبئة

3
4

المشارٌع المندمجة
تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً

المدٌرٌات المركزٌة المسؤولة
مدٌرٌة االستراتٌجٌة واالحصاء
والتخطٌط

دعم التمدرس باألوساط القروٌة والشبه الحضرٌة
والمناطق ذات الخصاص
تمكٌن األطفال فً وضعٌة إعاقة أو وضعٌات
المدٌرٌة المكلفة بمجال الحٌاة المدرسٌة
مدٌرٌة التربٌة ؼٌر النظامٌة
خاصة من التمدرس
تؤمٌن التمدرس االستدراكً والرفع من نجاعة
مدٌرٌة التربٌة ؼٌر النظامٌة
المدٌرٌة المكلفة بمجال الحٌاة المدرسٌة
التربٌة ؼٌر النظامٌة
المدٌرٌة المكلفة بالدعم االجتماعً

5

التؤهٌل المندمج لمإسسات التربٌة والتكوٌن

6

تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً الخصوصً

7

تطوٌر النموذج البٌداؼوجً

8

تجدٌد مهن التربٌة والتكوٌن واالرتقاء بتدبٌر
المسارات المهنٌة

9

االرتقاء بالعمل التربوي داخل المإسسات
التعلٌمٌة

10

إصالح شامل لمنظومة التقٌٌم واالمتحانات
والتوجٌه التربوي والمهنً

11

االرتقاء بالتعلٌم األولً وتسرٌع وتٌرة تعمٌمه

12

تطوٌر استعماالت تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت فً التعلٌم

13

االرتقاء بتدبٌر الموارد البشرٌة

14

تطوٌر الحكامة ومؤسسة التعاقد
6

المدٌرٌة المكلفة بإدارة مشروع تؤهٌل
المإسسات التعلٌمٌة
مدٌرٌة اإلرتقاء بالتعلٌم المدرسً
الخصوصً واألولً
مدٌرٌة المناهج
مدٌرٌة المناهج
المركز الوطنً للتقوٌم واالمتحانات
والتوجٌه
مدٌرٌة برنامج جٌنً
المركز الوطنً للتجدٌد التربوي
والتجرٌب
الوحدة المركزٌة لتكوٌن األطر
مدٌرٌة المناهج
المركز الوطنً للتجدٌد التربوي
والتجرٌب
مدٌرٌة الموارد البشرٌة
مدٌرٌة الشإون القانونٌة والمنازعات
المدٌرٌة المكلفة بالحٌاة المدرسٌة
مدٌرٌة االرتقاء بالرٌاضة المدرسٌة
المركز الوطنً للتقوٌم واالمتحانات
والتوجٌه
مدٌرٌة المناهج
مدٌرٌة اإلرتقاء بالتعلٌم المدرسً
الخصوصً واألولً
مدٌرٌة المناهج
مدٌرٌة برنامج "جٌنً"
مدٌرٌة المناهج
مدٌرٌة الموارد البشرٌة
مدٌرٌة الشإون القانونٌة والمنازعات
مدٌرٌة الشإون العامة والمٌزانٌة
والممتلكات

مجاالت التدخل

رقم
المشروع
المندمج

المشارٌع المندمجة

المدٌرٌات المركزٌة المسؤولة
مدٌرٌة الشإون القانونٌة والمنازعات

15
16

تعزٌز تعببة الفاعلٌن والشركاء حول المدرسة
المؽربٌة
تقوٌة نظام المعلومات للتربٌة والتكوٌن

مجموع المشارٌع المندمجة16 :

7

المدٌرٌة المكلفة بتدبٌر مجال التواصل

مدٌرٌة إدارة منظومة اإلعالم

تىطين الوشاريغ الونذهجت ضون رافؼاث الرؤيت االستراتيجيت

توطين المشاريع المندمجة ضمن رافعات الرؤية
االستراتيجية

8

توطٌن المشارٌع المندمجة ضمن رافعات الرؤٌة االستراتٌجٌة
مجاالت التدخل

رقم
المشارٌع المندمجة
المشروع
المندمج
1
تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً
دعم التمدرس باألوساط القروٌة
والشبه الحضرٌة والمناطق ذات
2
الخصاص

مجال التدخل
رقم :1
اإلنصاف
وتكافؤ الفرص

3

تمكٌن األطفال فً وضعٌة إعاقة أو
وضعٌات خاصة من التمدرس

4

تؤمٌن التمدرس االستدراكً والرفع
من نجاعة التربٌة ؼٌر النظامٌة

5
6

7

التؤهٌل المندمج لمإسسات التربٌة
والتكوٌن
تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً
الخصوصً

تطوٌر النموذج البٌداؼوجً

مجال التدخل
رقم  :2اإلرتقاء
بجودة التربٌة
والتكوٌن

8

تجدٌد مهن التربٌة والتكوٌن
واالرتقاء بتدبٌر المسارات المهنٌة

9

االرتقاء بالعمل التربوي داخل
المإسسات التعلٌمٌة
10

إصالح شامل لمنظومة التقٌٌم
9

رافعات الرؤٌة االستراتٌجٌة
الرافعة  :1تحقٌق المساواة فً ولوج التربٌة والتكوٌن
الرافعة  :3تخوٌل تمٌٌز إٌجابً لفابدة األوساط
القروٌة وشبه الحضرٌة والمناطق ذات الخصاص
الرافعة  :1تحقٌق المساواة فً ولوج التربٌة والتكوٌن
الرافعة  :4تؤمٌن الحق فً ولوج التربٌة والتكوٌن
لألشخاص فً وضعٌة إعاقة ،أو فً وضعٌات خاصة
الرافعة  :3تخوٌل تمٌٌز إٌجابً لفابدة األوساط
القروٌة وشبه الحضرٌة والمناطق ذات الخصاص
الرافعة  :5تمكٌن المتعلمٌن من استدامة التعلم وبناء
المشروع الشخصً واالندماج
الرافعة  :7إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبٌة
الرافعة  :6تخوٌل مإسسات التربٌة والتكوٌن التؤطٌر
والتجهٌز والدعم الالزم
الرافعة  :8التعلٌم الخاص شرٌك للتعلٌم العمومً فً
التعمٌم وتحقٌق اإلنصاؾ
الرافعة  : 5تمكٌن المتعلمٌن من استدامة التعلم وبناء
المشروع الشخصً واالندماج
الرافعة  :7إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبٌة
الرافعة  : 10هٌكلة أكثر انسجاما ومرونة لمكونات
المدرسة المؽربٌة وأطوارها
الرافعة  : 11مؤسسة الجسور بٌن مختلؾ أطوار
وأنواع التربٌة والتكوٌن
الرافعة  : 12تطوٌر نموذج بٌداؼوجً قوامه التنوع
واالنفتاح والنجاعة واالبتكار
الرافعة  : 13التمكن من اللؽات المدرسة وتنوٌع لؽات
التدرٌس
الرافعة  : 14النهوض بالبحث العلمً والتقنً
واالبتكار
الرافعة  : 16مالءمة التعلمات والتكوٌنات مع حاجات
البالد ومهن المستقبل ،والتمكٌن من االندماج
الرافعة  : 17تقوٌة االندماج السوسٌو ثقافً
الرافعة  : 18ترسٌخ مجتمع المواطنة والدٌمقراطٌة
والمساواة
الرافعة  : 20االنخراط الفاعل فً اقتصاد ومجتمع
المعرفة
الرافعة  : 9تجدٌد مهن التدرٌس والتكوٌن والتدبٌر:
أسبقٌة أولى للرفع من الجودة
الرافعة  :7إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبٌة
الرافعة  :18ترسٌخ مجتمع المواطنة والدٌمقراطٌة
والمساواة
الرافعة  : 12تطوٌر نموذج بٌداؼوجً قوامه التنوع
واالنفتاح والنجاعة واالبتكار

مجاالت التدخل

رقم
المشروع
المندمج

11

مجال التدخل
رقم  :3الحكامة
والتعبئة

المشارٌع المندمجة
واالمتحانات والتوجٌه التربوي
والمهنً
االرتقاء بالتعلٌم األولً وتسرٌع
وتٌرة تعمٌمه

12

تطوٌر استعماالت تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم

13

االرتقاء بتدبٌر الموارد البشرٌة

14

تطوٌر الحكامة ومؤسسة التعاقد

15

تعزٌز تعببة الفاعلٌن والشركاء
حول المدرسة المؽربٌة

16

تقوٌة نظام المعلومات للتربٌة
والتكوٌن

مجموع المشارٌع المندمجة16 :
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رافعات الرؤٌة االستراتٌجٌة
الرافعة  :19تؤمٌن التعلم مدى الحٌاة و المساواة
الرافعة  : 2إلزامٌة التعلٌم األولً وتعمٌمه
الرافعة  : 12تطوٌر نموذج بٌداؼوجً قوامه التنوع
واالنفتاح والنجاعة واالبتكار
الرافعة  :19تؤمٌن التعلم مدى الحٌاة و المساواة
الرافعة  : 20االنخراط الفاعل فً اقتصاد ومجتمع
المعرفة
الرافعة  : 9تجدٌد مهن التدرٌس والتكوٌن والتدبٌر:
أسبقٌة أولى للرفع من الجودة
الرافعة  :15استهداؾ حكامة ناجعة لمنظومة التربٌة
والتكوٌن
الرافعة  :23رٌادة وقدرات تدبٌرٌة ناجعة فً مختلؾ
مستوٌات المدرسة
الرافعة  :22تعببة مجتمعٌة مستدامة
الرافعة  :15استهداؾ حكامة ناجعة لمنظومة التربٌة
والتكوٌن
الرافعة  :15استهداؾ حكامة ناجعة لمنظومة التربٌة
والتكوٌن
الرافعة  :22تعببة مجتمعٌة مستدامة

تىطين التذابير راث األولىيت داخل الوشاريغ الونذهجت لتفؼيل الرؤيت االستراتيجيت 5101-5102

توطين التدابير ذات األولوية داخل المشاريع المندمجة
لتفعيل الرؤية االستراتيجية 2030-2015
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توطٌن التدابٌر ذات األولوٌة داخل المشارٌع المندمجة لتفعٌل الرؤٌة
االستراتٌجٌة 2030-2015
رقم

المشروع المندمج

1

تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً

التدبٌر  : 11توسٌع العرض المدرسً

دعم التمدرس باألوساط القروٌة والشبه
الحضرٌة والمناطق ذات الخصاص
تمكٌن األطفال فً وضعٌة إعاقة أو وضعٌات
خاصة من التمدرس
تؤمٌن التمدرس االستدراكً والرفع من نجاعة
التربٌة ؼٌر النظامٌة
التؤهٌل المندمج لمإسسات التربٌة والتكوٌن

التدبٌر  :11إعادة تؤهٌل المإسسات التعلٌمٌة

6

تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً الخصوصً

التدبٌر  :11المدارس الشرٌكة

7

تطوٌر النموذج البٌداؼوجً

8

تجدٌد مهن التربٌة والتكوٌن واالرتقاء بتدبٌر
المسارات المهنٌة

9

االرتقاء بالعمل التربوي داخل المإسسات
التعلٌمٌة

2
3
4
5

التدابٌر ذات األولوٌة

إصالح شامل لمنظومة التقٌٌم واالمتحانات
 11والتوجٌه التربوي والمهنً
11

االرتقاء بالتعلٌم األولً وتسرٌع وتٌرة تعمٌمه

 11تطوٌر استعماالت تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت فً التعلٌم

12

التدبٌر  : 1تحسٌن المنهاج الدراسً للسنوات
األربع األولى من التعلٌم االبتدابً
التدبٌر  : 1تقوٌة اللؽات األجنبٌة بالثانوي
اإلعدادي وتؽٌٌر نموذج التعلم
التدبٌر  : 4المسالك الدولٌة للبكالورٌا المؽربٌة
التدبٌر  : 5مسار اكتشاؾ المهن
التدبٌر  : 6المسار المهنً اإلعدادي الثانوي
التدبٌر  : 7البكالورٌا المهنٌة
التدبٌر  :11المقاولة وروح المبادرة
التدبٌر  :15المصاحبة والتكوٌن عبر الممارسة
التدبٌر  :16الرفع من جودة التكوٌن األساس
للمدرسٌن
التدبٌر  : 1.9مإسسات التفتح باللؽات واألنشطة
الثقافٌة والفنٌة
التدبٌر  : 1.9المراكز الرٌاضٌة
التدبٌر : 11النزاهة فً المدرسة والقٌم
التدبٌر  :1عتبات االنتقال بٌن األسالك
التدبٌر  : 8تطوٌر منظومة التوجٌه المدرسً
والمهنً
التدبٌر  :14التعلٌم األولً

رقم

التدابٌر ذات األولوٌة

المشروع المندمج

 11االرتقاء بتدبٌر الموارد البشرٌة

التدبٌر  :19النظام األساسً لمهن التربٌة
والتكوٌن
التدبٌر  :17تدبٌر المإسسات التعلٌمٌة
التدبٌر  : 18الالمركزٌة الفعلٌة

 14تطوٌر الحكامة ومؤسسة التعاقد
 15تعزٌز تعببة الفاعلٌن والشركاء حول المدرسة
المؽربٌة
 16تقوٌة نظام المعلومات للتربٌة والتكوٌن

13

حافظت الوشاريغ الونذهجت لتفؼيل الرؤيت االستراتيجيت

يجبل انتذخم سقى  :1اإلنصبف ًتكبفؤ انفشص
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رقم المشروع
1
1
1
4
5
6

اسم المشروع المندمج
تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً
دعم التمدرس باألوساط القروٌة والشبه الحضرٌة والمناطق ذات الخصاص
تمكٌن األطفال فً وضعٌة إعاقة أو وضعٌات خاصة من التمدرس
تأمٌن التمدرس االستدراكً والرفع من نجاعة التربٌة غٌر النظامٌة
التأهٌل المندمج لمؤسسات التربٌة والتكوٌن
تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً الخصوصً

ال
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انًنذيج سقى طٌّش ًتنٌّغ انؼشض انًذسصِ

الوشروع
الونذهج رقن تطىير وتنىيغ الؼرض الوذرسي
1
الهذف الؼام تذقْق انًضبًاة فِ ًنٌج انتشبْت ًانتكٌّن
األهذاف
 -1تذقْق انزايْت انٌنٌج انتبو نهتشبْت ًانتؼهْى ًانتكٌّن
الخاصت
النتائج
الونتظرة

 11.تٌفْش انفضبءاث انًالئًت نهتًذسس فِ األًصبط انقشًّت ًانًنبطق راث
انخصبص ،فِ إطبس ششاكت تؼبقذّت يغ انجًبػبث انتشابْت ًانقطبع انخبص1
 2.1تقْْى تجشبت انًذاسس انجًبػبتْت ين أجم تطٌّشىب ًاالستقبء بأدائيب ،يغ اػتًبد
نًبرج أخشٍ ،دضب خصٌصْبث انجيبث انًختهفت1
 31.تٌفْش انًضتهزيبث انًْضشة نهتشبْت ًانتكٌّن ين فصٌل دساصْت يالئًت؛ يشافق
صذْت؛ تجيْزاث ًأدًاث جْذة نهتذسّش ًانتؼهى؛ ًًنٌجْبث ينذيجت؛ ًداخهْبث1

انى
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ششًع انًنذيج سقى  :2دػى انتًذسس ببألًصبط انقشًّت ًانشبو انذضشّت ًانًنبطق راث انخصبص

الوشروع
الونذهج رقن دػن التوذرس باألوساط القرويت والشبه الحضريت والوناطق راث الخصاص
2
الهذف الؼام تخٌّم تًْْز إّجببِ نفبئذة األًصبط انقشًّت ًشبو انذضشّت ًانًنبطق راث انخصبص
األهذاف
الخاصت

النتائج
الونتظرة

 11تذقْق تؼًْى تؼهْى إنزايِ ينصف ببنٌصظ انقشًُ ًيذبسبت االنقطبع انًبكش
ًانيذس.
 12تشجْغ تًذسس انفتْبث فِ انبٌادُ.
 13دفز األطش انتشبٌّت ًاإلداسّت انًزاًنت ببنٌصظ انقشًُ ًانًنبطق اننبئْت1
 11.1تؼزّز ًتٌصْغ نظبو اإلػبنبث انًبنْت نألصش "تْضْش" ،فِ أفق تؼًًْو إنَ نيبّت
انتؼهْى اإلػذادُ ًإسصبء آنْبث نهتتبغ انصبسو نبنٌده.
 12.1تٌفْش انذاخهْبث؛ انًطبػى؛ اننقم انًذسصِ ًغْشىب ين انٌصبئم انًْضشة
نهتًذسس
 13.1تًكْن يذسصِ ًتاليزة األًصبط انقشًّت ين نظبو فؼبل ًينذيج نهًذتٌّبث
انشقًْت ػهَ قذو انًضبًاة يغ يذسصِ ًتاليزة ببقِ األًصبط انًجبنْت.
 11.2دػى خطت انتؼًْى ببشايج يذهْت إجشائْت نصبنخ انفتْبث فِ انبٌادُ1
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انًششًع انًنذيج سقى  :3تًكْن األطفبل فِ ًضؼْت إػبقت أً ًضؼْبث خبصت ين انتًذسس

المشروع
المندمج
رقم 3
الهدف
العام
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

تمكٌن األطفال فً وضعٌة إعاقة أو وضعٌات خاصة من التمدرس
تؤمٌن الحق فً ولوج التربٌة والتكوٌن لألشخاص فً وضعٌة إعاقة ،أو فً وضعٌات
خاصة
 -1إدماج األطفال فً وضعٌة إعاقة فً المدارس ،أخذا بعٌن االعتبار نوعٌة اإلعاقة.
 -2تربٌة وتكوٌن األشخاص فً وضعٌة إعاقة أو فً وضعٌات خاصة
 -3محاربة التمثالت السلبٌة والصور النمطٌة عن اإلعاقة.
 -4تمكٌن أبناء الجالٌة المؽربٌة المقٌمة بالخارج من تعلٌم مواز.
 1.1توفٌر المستلزمات الكفٌلة بإنصاؾ األطفال المعاقٌن وتحقٌق شروط تكافإ فرصهم
فً النجاح الدراسً إلى جانب أقرانهم
1.2وضع مخطط وطنً لتفعٌل التربٌة الدامجة لألشخاص فً وضعٌة إعاقة ،أو فً
وضعٌات خاصة
 2.2تفعٌل مخطط التربٌة الدامجة لألشخاص فً وضعٌة إعاقة ،أو فً وضعٌات خاصة
1.1.2تكوٌن مدرسٌن متمكنٌن من التربٌة الدامجة.
 2.1.2إدراج التربٌة الدامجة ضمن برامج التكوٌن المستمر لألطر التربوٌة.
 3.1.2توفٌر مساعدٌن للحٌاة المدرسٌة.
 4.1.2تكٌٌؾ االمتحانات وظروؾ اجتٌازها مع حاالت األشخاص فً وضعٌة إعاقة.
 5.1.2تعزٌز الشراكة مع القطاع الحكومً المكلؾ بالصحة و مع المجتمع المدنً.
 6.1.2االنفتاح على شراكات أكادٌمٌة مع مإسسات أجنبٌة فً سٌاق إرساء تكوٌنات فً
هذا المجال ،بمإسسات جامعٌة مؽربٌة من قبٌل كلٌة علوم التربٌة.
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انًششًع انًنذيج سقى  :4تأيْن انتًذسس االصتذساكِ ًانشفغ ين نجبػت انتشبْت غْش اننظبيْت

المشروع
المندمج رقم تأمٌن التمدرس االستدراكً والرفع من نجاعة التربٌة غٌر النظامٌة
4
الهدف العام تمكٌن المتعلمٌن من استدامة التعلم وبناء البرنامج الشخصً واالندماج
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

 1استدراك تمدرس جمٌع األطفال الموجودٌن خارج المدرسة.
 2الرفع من نجاعة التربٌة ؼٌر النظامٌة.
 3محاربة الهدر واالنقطاع المدرسٌٌن وتجفٌؾ منابعهما.
 4تطوٌر عروض تكوٌنٌة وتؤهٌلٌة مكملة للتعلمات المدرسٌة أو التؤهٌل التربوي
 .5إشراك فعلً للمإسسات االقتصادٌة الكبرى وحفز التعاقد مع جمعٌات المجتمع المدنً فً
تعمٌم التعلٌم باألوساط القروٌة وتعزٌز االلتقابٌة بٌن برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة وبرامج التنمٌة
المجتمعٌة والبرامج المجالٌة التً تقودها الجماعات المحلٌة.
 1.1إدراج برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة فً العمل االعتٌادي للمدرسة.
 2.1انخراط التعلٌم الخاص والجامعات ومراكز التكوٌن فً تحقٌق التربٌة ؼٌر النظامٌة
 3.1تؤمٌن تمدرس استدراكً متكامل ومندمج لكافة األطفال المنقطعٌن عن الدراسة باألوساط
القروٌة.
 1.2توفٌر األعداد الكافٌة من المربٌن والمنشطٌن المإهلٌن والقارٌن.
 2.2الحرص على انتظام التكوٌن المستمر للمربٌن والمنشطٌن ،وفتح آفاق جدٌدة لتحسٌن
مسارهم المهنً وتطوٌر تجاربهم المٌدانٌة.
 3.2توفٌر تؤطٌر تربوي متخصص فً برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة ،قادر على معالجة
الصعوبات التً من شؤنها تحقٌق االحتفاظ بالمتعلمٌن(ات) والمنشطٌن(ات).
 4.2تطوٌر عملٌات تؤهٌل وإدماج األطفال والشباب المعنٌٌن بالتربٌة ؼٌر النظامٌة عبر إرساء
وتعزٌز مراكز الفرصة الثانٌة الجٌل الجدٌد فً جمٌع األكادٌمٌات والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة وتطوٌر
نماذج تعتمد التكوٌن بالتناوب من أجل االدماج السوسٌو مهنً للٌافعٌن والشباب المنقطعٌن عن
الدراسة.
 5.2تقوٌة االحترافٌة لدى كافة المتدخلٌن والفاعلٌن فً هذه البرامج.
 .6.2إقرار نظام للدراسة واإلشهاد لبرامج التربٌة ؼٌر النظامٌة
 1.3إعادة إدماج الٌافعٌن والشباب فً التعلٌم النظامً أو التكوٌن المهنً وتوفٌر مسارات
اإلدماج فً التكون المهنً أو لحٌاة العملٌة.
 2.3اعتماد آلٌات التتبع الفردي للتالمٌذ ،والدعم التربوي ،وجعله مدمجا فً المناهج والبرامج
والزمن الدراسً وتعزٌز برنامج المواكبة التربوٌة
 .3.3التطوٌر والتعمٌم التدرٌجً لمراكز الدعم النفسً واالجتماعً وتزوٌدها بؤطر متخصصة
وكافٌة.
 1.4تشجٌع ومكافؤة المشارٌع المبتكرة والتجارب الناجحة فً التربٌة ؼٌر النظامٌة ومحاربة
األمٌة ،وفً االندماج التربوي والسوسٌو-اقتصادي للمتعلم.
 .2.4تنوٌع أسالٌب التكوٌن والدعم الموازٌة للتربٌة المدرسٌة.
 1.5إشراك فعلً للمإسسات االقتصادٌة الكبرى والجماعات المحلٌة فً اإلسهام فً تموٌل
برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة.
 1.1.1ترشٌد تدبٌر الخرٌطة المدرسٌة واالكتظاظ ،من أجل استؽالل ما تتوفر علٌه المإسسات
التعلٌمٌة من إمكانات وفضاءات فً إنجاز برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة.
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نًششًع انًنذيج سقى  : 5انتأىْم انًنذيج نًؤصضبث انتشبْت ًانتكٌّن

المشروع
المندمج رقم التأهٌل المندمج لمؤسسات التربٌة والتكوٌن
5
الهدف العام تخوٌل مإسسات التربٌة والتكوٌن التؤطٌر والتجهٌز والدعم الالزم
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

تؤهٌل مإسسات التربٌة والتكوٌن
احتضان المإسسة التعلٌمٌة من طرؾ المجتمع و مستعملً الفضاءات التعلٌمٌة؛
تطوٌر الشراكات مع الجماعات و فعالٌات المجتمع المدنً و المإسسات العمومٌة منها
المكتب الوطنً للتكوٌن المهنً ؛
التربٌة على قٌم األخالق و التضامن و السلوك المدنً واحترام الممتلكات؛
دوام صٌانة المإسسات التعلٌمٌة و جمالٌتها و رونقها.
 .1.1إطالق برنامج وطنً وجهوي ومحلً ،إلعادة تهٌبة المإسسات التعلٌمٌة القابمة
 .2.1استكمال البنٌة المادٌة لمإسسات التربٌة والتكوٌن من البنٌات التحتٌة
والتجهٌزات واألدوات الدٌداكتٌكٌة الالزمة ،وفضاءات التعلم والتثقٌؾ والتنشٌط
والدعم والتربٌة الفنٌة.
 .3.1تخصٌص الولوجٌات والشروط المالبمة للتمدرس ،لفابدة األشخاص فً وضعٌة
إعاقة.
 .4.1دعم برامج السكن الالبق للفاعلٌن التربوٌٌن ال سٌما بالوسط القروي.
وضع برامج التكوٌن على قٌم األخالق و التضامن و السلوك المدنً قوامها المصلحة
العامة و التصرؾ الحسن و احترام التجهٌزات و المنشآت العامة؛
وضع إطار قانونً محفز لإلدارة التربوٌة و التربوٌٌن للحفاظ على الممتلكات و
دٌمومة صٌانتها؛
مالءمة معاٌٌر البناءات المدرسٌة مع مستجدات الشؤن التربوي

ال
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يششًع انًنذيج سقى  :6تطٌّش ًتنٌّغ انتؼهْى انًذسصِ انخصٌصِ

المشروع
المندمج رقم تطوٌر وتنوٌع العرض المدرسً الخصوصً
6
الهدف العام جعل التعلٌم الخاص ،شرٌك للتعلٌم العمومً فً التعمٌم وتحقٌق اإلنصاؾ
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

 -1وضع اإلطار القانونً والمرجعً لتؤطٌر الترخٌص وضمان معاٌٌر الجودة
والمراقبة والتقٌٌم.
 -2الرفع من مساهمة القطاع الخاص فً تعمٌم التعلٌم اإللزامً ،السٌما بالمجال
القروي.
 1.1مراجعة القوانٌن المنظمة للتعلٌم الخاص.
 2.1إعداد دفاتر تحمالت جدٌدة حسب نوعٌة االستثمار التربوي ومواصفاته ومجاله
الجؽرافً.
 3.1وضع نظام خاص لالفتحاص المنتظم ،البٌداؼوجً والتدبٌري ،لمإسسات التعلٌم
الخاص.
 1.2مشاركة التعلٌم الخاص فً توفٌر التربٌة والتعلٌم والتكوٌن ألبناء األسر المعوزة،
وذوي اإلعاقة واألوضاع الخاصة.
 2.2استفادة التعلٌم الخاص من تحفٌزات من الدولة أو الجماعات الترابٌة للنهوض
بتعمٌم التعلٌم اإللزامً ،السٌما بالمجال القروي.
 .1.1.1التزام التعلٌم الخاص بتوفٌر حاجاته من األطر التربوٌة.
 .2.1.1التزام مإسسات التعلٌم الخاصة ،المستفٌدة من التشجٌعات والمزاٌا ،بتطبٌق
رسوم التسجٌل والدراسة والتؤمٌن.
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يجبل انتذخم سقى  :2اإلستقبء بجٌدة انتشبْت ًانتكٌّن

حافظة المشاريع المندمجة تفعيل الرؤية االستراتيجية
2030-2015

مجال التدخل رقم :1
اإلنصاف وتكافؤ
الفرص

مجال التدخل رقم :2
اإلرتقاء بجودة
التربٌة والتكوٌن
6
مشارٌع مندمجة

مجال التدخل رقم :3
الحكامة والتعبئة
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مجال التدخل رقم  :2اإلرتقاء بجودة التربية والتكوين

رقم المشروع

اسم المشروع المندمج

7
8
9
10
11
12

تطوٌر النموذج البٌداغوجً
تجدٌد مهن التربٌة والتكوٌن واالرتقاء بتدبٌر المسارات المهنٌة
االرتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعلٌمٌة
إصالح شامل لمنظومة التقٌٌم واالمتحانات والتوجٌه التربوي والمهنً
االرتقاء بالتعلٌم األولً وتسرٌع وتٌرة تعمٌمه
تطوٌر استعماالت تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم

ا
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نًششًع انًنذيج سقى  :7تطٌّش اننًٌرج انبْذاغٌجِ

المشروع
المندمج رقم تطوٌر النموذج البٌداغوجً
7
الهدف العام تطوٌر النموذج البٌداؼوجً

األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

 .1إرساء هٌكلة جدٌدة لمكونات المدرسة المؽربٌة
 .2تجدٌد النموذج البٌداؼوجً القابم
 .3التمكن من اللؽات
 .4النهوض بالبحث التربوي
 .5تعزٌز اإلندماج فً سوق الشؽل
 .6اإلدماج الفعلً للثقافة فً المدرسة المؽربٌة
 .7تعزٌز قٌم المواطنة والدٌمقراطٌة والمساواة بٌن الجنسٌن فً المنظومة التربوٌة
 .8حفز النبوغ والتفوق بالمدرسة المؽربٌة
 .1.1تنظٌم هٌكلة المدرسة المؽربٌة ،فً استحضار ومالءمة لمقتضٌات المٌثاق ذات الصلة
 .2.1اإلرساء الفعلً للجسور والممرات بٌن مختلؾ قطاعات منظومة التربٌة والتكوبن
 .3.1ضمان التنسٌق والتكامل بٌن قطاعات التربٌة والتكوٌن ،على مستوى المناهج والتكوٌنات
 .4.1الرفع من مستوى التؤهٌل واإلشهاد والقابلٌة لالندماج االقتصادي واالجتماعً والثقافً
 .1.2تحدٌد الوظابؾ المرجعٌة والمعرفٌة ألطوار التربٌة والتكوٌن
 .2.2مالبمة المقاربات البٌداؼوجٌة
 .3.2المراجعة المنتظمة للمناهج والبرامج والتكوٌنات
 .4.2االرتقاء بجودة العالقات التربوٌة والممارسات التعلٌمٌة
 .5.2تعزٌز ومراجعة الوسابل والوسابط التعلٌمٌة والموارد
 .6.2إعادة النظر فً اإلٌقاعات الزمنٌة للدراسة والتعلم
 .1.3تقوٌة وضع اللؽة العربٌة وتنمٌتها ،وتحسٌن تدرٌسها وتعلمها
 .2.3تطوٌر وضع اللؽة األمازٌؽٌة فً المدرسة
 .3.3تنمٌة تدرٌس وتعلم اللؽات األجنبٌة
 .4.3تنوٌع لؽات التدرٌس ،السٌما باعتماد التناوب اللؽوي
 .1.4االعتماد على نتابج البحث التربوي من أجل الرفع من جودة المناهج والبرامج
 .2.4توظٌؾ وتكوٌن أطر البحث التربوي
 .3.4تشجٌع وحفز النبوغ والتمٌز بالنسبة للباحثٌن و ترسٌخ اإلنجازات العلمٌة
 .4.4تتبع وتقٌٌم البحث التربوي
 .5.4تطوٌر سٌاسة االبتكار والتجدٌد فً مجال البحث التربوي
 .6.4توجٌه البحث العلمً واالبتكار نحو أهداؾ تنمٌة الكفاءات البشرٌة للبالد
 .1.5فهم جدوى الدراسة والتثقٌؾ
 .2.5تٌسٌر إدماج الخرٌجٌن فً سوق الشؽل
 .3.5تحقٌق أفضل التقابٌة بٌن تدخالت وسٌاسات اإلدماج
 .4.5إحداث مسار للتعلٌم المهنً ٌنطلق من اإلعدادي.
 .5.5االكتشاؾ المبكر للمٌوالت المهنٌة.
 .1.6تحقٌق االندماج الثقافً عبر جعل الثقافة بعدا عضوٌا من أبعاد وظابؾ المدرسة األساسٌة
 .1.7جعل التربٌة على القٌم الدٌمقراطٌة والمواطنة الفاعلة وفضابل السلوك المدنً ،والنهوض
بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمٌٌز ،خٌارا استراتٌجٌا
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التدابٌر

 .1.8تشجٌع النبوغ والتفوق الدراسً فً إطار تكافإ الفرص
 .6.6تنظٌم هٌكلة المدرسة المغربٌة ،فً استحضار ومالءمة لمقتضٌات المٌثاق ذات الصلة
الدمج التدرٌجً للتعلٌم األولً فً سلك التعلٌم االبتدابً لٌشكال معا سلكا تعلٌمٌا منسجما
ربط التعلٌم اإلعدادي بالتعلٌم االبتدابً فً إطار سلك التعلٌم االلزامً
 .6.6اإلرساء الفعلً للجسور والممرات بٌن مختلف قطاعات منظومة التربٌة والتكوبن
إرساء روابط عضوٌة بٌن التعلٌم المدرسً والتكوٌن المهنً ،ودمجهما فً تنظٌم بٌداؼوجً
منسجم ومتناؼم ،مع تعزٌز سٌرورة الدمج هاته بآلٌات كفٌلة بتوفٌر شروط إنجاحه ،من حٌث
التخطٌط ،والتوجٌه ،والهندسة البٌداؼوجٌة
اإلرساء الفعلً للجسور والممرات بٌن التعلٌم العتٌق والتعلٌم العمومً المدرسً والعالً والتكوٌن
المهنً ،وتعزٌز التنسٌق بٌن هذا القطاع وبٌن باقً قطاعات التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً
 .1.6ضمان التنسٌق والتكامل بٌن قطاعات التربٌة والتكوٌن ،على مستوى المناهج
والتكوٌنات
إحداث آلٌات للتنسٌق بٌن قطاعات التربٌة والتكوٌن ،على مستوى المناهج والتكوٌنات
 .4.6الرفع من مستوى التأهٌل واإلشهاد والقابلٌة لالندماج االقتصادي واالجتماعً والثقافً
إرساء نظام لمعادلة الشهادات المهنٌة المحصل علٌها فً التكوٌنات ؼٌر الجامعٌة ،وتخوٌل
حاملٌها فرص متابعة تكوٌنهم فً التعلٌم العالً ،على أساس معاٌٌر علمٌة ودفاتر تحمالت محددة
تفعٌل توصٌات المٌثاق ،والمتعلقة بشبكات التربٌة والتكوٌن كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،مع
األخذ بعٌن االعتبار المسار التخصصً الجدٌد المدرج فً التعلٌم الثانوي ،المتعلق بالبكالورٌا
المهنٌة
إرساء شروط االلتقابٌة بٌن برامج محو األمٌة ومختلؾ برامج التنمٌة البشرٌة ونظام الممرات
نحو مختلؾ أنظمة التكوٌن والتؤهٌل
إحداث نظام اإلشهاد ومسالك اإلدماج بٌن كل من برامج التربٌة ؼٌر النظامٌة وبرامج محو
األمٌة ،خصوصا لدى الشباب ،وبٌن المستوٌات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة كافة
 .6.6تحدٌد الوظائف المرجعٌة والمعرفٌة ألطوار التربٌة والتكوٌن
اعتماد منهاج مندمج ،على مستوى ُ
شعب ومسالك وأقطاب الدراسة بؤطوار التربٌة والتكوٌن،
ٌستند إلى مرتكزات المدرسة ووظابفها وؼاٌاتها ،وٌقوم على مبدأ تفاعل المواد والمعارؾ،
ومالءمة مواصفات الخرٌجٌن والخرٌجات مع حاجات البالد ومتطلبات العصر
تدقٌق وظابؾ مختلؾ األطوار ،مع مراعاة خصوصٌة كل طور ،وموقعه داخل المسار الدراسً
للمتعلمٌن والمتعلمات ،ووظٌفته فً إنجاح التعلمات
بلورة أس مشترك لكل طور ٌكون بمثاٌة إطار مرجعً للمعارؾ و المهارات والكفاٌات األساسٌة
التً ٌنبؽً اكتسابها من طرؾ كل متعلم عند نهاٌة كل سنة و كل مستوى وكل سلك دراسً
وتكوٌنً.
 .6.6مالئمة المقاربات البٌداغوجٌة
تنوٌع ومالءمة المقاربات البٌداؼوجٌة ،سواء فً التكوٌنات األساس للفاعلٌن(ات) التربوٌٌن(ات)،
توجٌه المقاربات البٌداؼوجٌة فً اتجاه تنمٌة البناء الذاتً للتعلمات وحفز التفاعل اإلٌجابً
للمتعلمٌن ،وتشجٌع المبادرة واالبتكار واألنشطة العملٌة والتطبٌقٌة
اعتماد المرونة فً توظٌؾ المقاربات البٌداؼوجٌة ،بما ٌحقق النجاعة ،وٌكفل المزٌد من
االستقاللٌة البٌداؼوجٌة لعملٌات التدرٌس والتعلم والتكوٌن
وضع إطار مرجعً للمقاربات البٌداؼوجٌة ،سواء فً برامج التكوٌن األساس والمستمر ألطر
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التدرٌس والتكوٌن ،أم فً فصول وفضاءات التعلم
 .1.6المراجعة المنتظمة للمناهج والبرامج والتكوٌنات
مراجعة وتقٌٌم شامل للمناهج والبرامج والتكوٌنات الحالٌة
تفعٌل اللجنة الدابمة للتجدٌد والمالءمة المستمرٌن للمناهج والبرامج وتنظٌمها وفق نص قانونً
احتكام عملٌات بناء المناهج والبرامج والتكوٌنات ،ومراجعتها المستمرة إلى تقٌٌمات مإسساتٌة
منتظمة لإلنجاز والمردودٌة والنجاعة
إنجاز دراسات ،وفق تخطٌط توقعً لحاجات المتعلمٌن وخصوصٌاتهم ،والمتطلبات المحلٌة
والجهوٌة لمحٌطهم االجتماعً واالقتصادي ،وإدماج ثقافة المشارٌع
 .4.6االرتقاء بجودة العالقات التربوٌة والممارسات التعلٌمٌة
جعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعال أساسٌا فً بناء التعلمات ،وتنمٌة ثقافة الفضول الفكري
وروح النقد والمبادرة ،والبحث واالبتكار لدٌه
جعل مإسسة التربٌة والتكوٌن نواة أساسٌة فً الفعل التربوي ،ذات مشروع متكامل منفتح على
المحٌط ومتفاعل معه ؛
تعزٌز تموقع المدرس أو المكون ،كمشرؾ على التعلمات ومٌسر لها ،ومتفهم لحاجات
المتعلمٌن(ات) ،ومتكٌؾ مع مختلؾ الوضعٌات ،بما ٌحقق حافزٌتهم وانخراطهم وتكامل قدراتهم
وخبراتهم فً التعلم؛
توثٌق العالقة مع األسر ،باعتبارها المصدر األقرب لمعرفة حٌاة المتعلمٌن(ات) خارج المإسسة
التعلٌمٌة ،وأثرها على مواظبتهم وانخراطهم ،وتحسٌس األسر بدورها فً تكمٌل عمل المدرسة
واالرتقاء بالعالقة التربوٌة داخلها
 .5.6تعزٌز ومراجعة الوسائل والوسائط التعلٌمٌة والموارد
مراجعة الكتب المدرسٌة ومختلؾ المعٌنات التربوٌة ،وتجدٌدها ومالءمتها المستمرة ،وتنوٌع
مضامٌنها وصٌؽها وذلك وفق دفتر تحمالتٌ ،حدد المعاٌٌر العلمٌة والتربوٌة والفنٌة التً ٌنبؽً
توفرها فً هذه الكتب والمعٌنات؛
توفٌر العدة البٌداؼوجٌة الكافٌة للتدرٌس ،وتؤهٌل البنٌات التربوٌة الخاصة بالتخصصات ،بمختلؾ
األطوار واألسالك التعلٌمٌة والتكوٌنٌة،
إعادة االعتبار للمكتبات المدرسٌة ،ورقٌة ووسابطٌة ،وتوفٌر خزانات للموارد موجهة للمتعلمٌن
والفاعلٌن فً الحٌاة التربوٌة والثقافٌة؛
تعزٌز إدماج التكنولوجٌات التربوٌة فً النهوض بجودة التعلمات ؛
إعداد استراتٌجٌة وطنٌة جدٌدة لمواكبة المستجدات الرقمٌة وخاصة على مستوى المناهج
والبرامج والتكوٌنات منذ المراحل األولى من التعلٌم؛
إدماج البرمجٌات التربوٌة اإللكترونٌة ،والوسابل التفاعلٌة والحوامل الرقمٌة ،فً عملٌات
التدرٌس وأنشطة التعلم والبحث واالبتكار؛
 .6.6إعادة النظر فً اإلٌقاعات الزمنٌة للدراسة والتعلم
إعادة النظر فً اإلٌقاعات الزمنٌة وتدبٌر الزمن الدراسً ،والتخفٌؾ من كثافة البرامج ومن
طولها وتضخمها؛
إدماج الثقافة وأنشطة الحٌاة المدرسٌة وحصص الدعم التربوي فً صلب المنهاج التعلٌمً
والبرامج البٌداؼوجٌة والتكوٌنٌة ؛
مالءمة اإلٌقاعات المدرسٌة مع محٌط المدرسة فً المناطق النابٌة وذات الوضعٌات الخاصة
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والظروؾ الصعبة ؛
إصالح شامل لنظام التقٌٌم واالمتحانات ،على نحو ٌكفل تكافإ الفرص بٌن المتعلمٌن(ات).
تؽطٌة الحاجات من مدرسً اللؽات والفاعلٌن التربوٌٌن
تطوٌر القدرات اللؽوٌة والتكوٌنٌة والمهنٌة للمدرسٌن و الفاعلٌن التربوٌٌن
تمكٌن المإسسات التعلٌمٌة من المكتبات ورقٌة ورقمٌة ،تعزٌزا للتمكن من القراءة والكتابة
والتعبٌر
تحدٌد مستوٌات مرجعٌة للتمكن من اللؽات ،مبنٌة على مإشرات محدد
وضع نظام لإلشهاد فً اللؽات
وضع إطار مرجعً وطنً مشترك للؽات الوطنٌة واألجنبٌة المدرجة فً المدرسة المؽربٌة؛
 .6.1تقوٌة وضع اللغة العربٌة وتنمٌتها ،وتحسٌن تدرٌسها وتعلمها
مراجعة عمٌقة لمناهج وبرامج تدرٌس اللؽة العربٌة ،وتجدٌد المقاربات البٌداؼوجٌة واألدوات
الدٌداكتٌكٌة المعتمدة فً تدرٌسها
تحدٌث مناهج وطرابق ومضامٌن تدرٌس اللؽة العربٌة ،وأدوات قٌاس مستوٌات التمكن منها،
عبر تهٌبتها العلمٌة والتربوٌة ،والثقافٌة والمعرفٌة ،واإللكترونٌة والرقمٌة
 .6.1تطوٌر وضع اللغة األمازٌغٌة فً المدرسة
مواصلة المجهودات الرامٌة إلى تهٌبة اللؽة األمازٌؽٌة لسنٌا وبٌداؼوجٌا
 .1.1تنمٌة تدرٌس وتعلم اللغات األجنبٌة
مراجعة مناهج و برامج تدرٌس اللؽات األجنبٌة طبقا للمقاربات و المناهج الجدٌدة؛
الشروع فً اإلحداث التدرٌجً لشبكات مختصة فً تعلٌم اللؽات األجنبٌة خارج المناهج الدراسٌة
النظامٌة
 .4.1تنوٌع لغات التدرٌس ،السٌما باعتماد التناوب اللغوي
تمكٌن أطر التدرٌس والتكوٌن والبحث من تكوٌن مزدوج اللؽة ،مع التقٌد التام فً التدرٌس
باستعمال اللؽة المقررة دون ؼٌرها من االستعماالت اللؽوٌة
الشروع فً تطبٌق تنظٌم الهندسة اللؽوٌة المقترحة حسب األسالك التعلٌمٌة والتكوٌنٌة
تفعٌل مبدأ التناوب اللؽوي بالتدرج فً التعلٌم الثانوي التؤهٌلً باللؽة الفرنسٌة ،على المدى
القرٌب ،وباللؽة اإل نجلٌزٌة على المدى المتوسط و إدراج هذا المبدأ بالنسبة للؽة الفرنسٌة فً
التعلٌم اإلعدادي على المدى المتوسط
 .6.4االعتماد على نتائج البحث التربوي من أجل الرفع من جودة المناهج والبرامج
نشر ثقافة البحث منذ التعلٌم المدرسً ،من أجل الرفع من جودة المناهج والبرامج والسٌما فً
الثانوي التؤهٌلً
 .6.4توظٌف وتكوٌن أطر البحث التربوي
العمل فً المدى القصٌر على وضع برنامج عمل ٌهدؾ إلى توظٌؾ وتكوٌن األطر الكافٌة
لإلشتؽال فً بنٌات البحث التربوي
معاٌٌر ولوج مهنة األستاذ الباحث:
التوافر على الدكتوراه؛
استٌفاء التكوٌن المتعلق بالتؤهٌل فً مجال التدرٌس والتمرس بالبحث بالتعلٌم العالً خالل مرحلة
التحضٌر للدكتوراه؛
النجاح فً مباراة انتقاء األساتذة الباحثٌن؛
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 .1.4تشجٌع وحفز النبوغ والتمٌز بالنسبة للباحثٌن و ترسٌخ اإلنجازات العلمٌة
إعطاء األهمٌة فً تكوٌن الباحثٌن لتعلم واكتساب مهارات التواصل والرٌادة وقٌادة المشارٌع
والمبادئ األخالقٌة ذات الصلة ،مع اعتماد أنشطة موجهة ،خاصة ،لتنمٌة الكفاٌات المهنٌة العامة
المفٌدة فً البحث واالبتكار
وضع نظام تعوٌض عن األداء ،خصوصا فً أنشطة البحث التربوي والتطوٌر التً تستلزم الرفع
من التموٌل
تشجٌع النبوغ والتمٌز فً مجال البحث واستعمال تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال
 .4.4تتبع وتقٌٌم البحث التربوي
وضع نظام للحكامة والتدبٌر المعقلن بمإشرات مضبوطة لتتبع وتقٌٌم البحث التربوي
 .5.4تطوٌر سٌاسة االبتكار والتجدٌد فً مجال البحث التربوي
وضع شبكات الكفاءات حول المواضٌع ذات األولوٌة وطنٌا ،ودعمها بكفاءات أجنبٌة عن طرٌق
التعاقد ،والتوجه نحو خلق أقطاب الكفاءة فً المعرفة والبحث واإلبتكار
إرساء بنٌات وطنٌة وجهوٌة للبحث لتربوي (اإلدارة المركزٌة ،األكادٌمٌات ،والمراكزالجهوٌة
لتكوٌن األطر)...
 6.4توجٌه البحث العلمً واالبتكار نحو أهداف تنمٌة الكفاءات البشرٌة للبالد
ربط التعلم باستراتٌجٌات البحث واالبتكار ،فً مختلؾ المستوٌات التعلٌمٌة ،بدءا بالتعلٌم األولً
واالبتدابً ،إلى التكوٌن المهنً والتعلٌم العالً
ربط البحث واالبتكار فً العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة والفنون واآلداب ببرامج التنمٌة البشرٌة
والبٌبٌة
 .6.5فهم جدوى الدراسة والتثقٌف
تربٌة المتعلمٌن منذ بداٌة التعلٌم المدرسً على تنوٌع االهتمامات ،وربط تعلماتهم بمختلؾ
مجاالت الحٌاة
 .6.5تٌسٌر إدماج الخرٌجٌن فً سوق الشغل
الرفع من جودة التكوٌنات فً مجال الكفاٌات اللؽوٌة والثقافٌة األساسٌة
 .1.5تحقٌق أفضل التقائٌة بٌن تدخالت وسٌاسات اإلدماج
تؤمٌن تنسٌق دابم وأقوى بٌن مختلؾ قطاعات التكوٌن
إقامة شبكات محلٌة وجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
 .4.5إحداث مسار للتعلٌم المهنً ٌنطلق من اإلعدادي.
توسٌع قاعدة التكوٌن التقنً والمهنً
اإلدماج المبكر لمسالك االكتشاؾ المهنً والتقنً فً التعلٌم اإلعدادي ،وإحداث تكوٌنات فً إطار
البكالورٌا المهنٌة وفتح المجال أمام إمكانٌة العودة إلى تحسٌن التكوٌن وتعمٌقه فً مختلؾ مراحل
العمر
 .5.5االكتشاف المبكر للمٌوالت المهنٌة.
تطوٌر المهارات الذهنٌة والٌدوٌة والفنٌة وتنمٌة اإلبداع واالبتكار فً المناهج التعلٌمٌة.
 .6.6تحقٌق االندماج الثقافً عبر جعل الثقافة بعدا عضوٌا من أبعاد وظائف المدرسة
األساسٌة
اإلقرار الرسمً بمكانة الثقافة ووظٌفتها بالمدرسة المؽربٌة والتنصٌص على المهمة الثقافٌة
للمدرسة والجامعة فً التشرٌعات التربوٌة
نهج مقاربة مندمجة فً سن السٌاسات العمومٌة المرتبطة بالثقافة ،بما فً ذلك السٌاسات
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المشروع
المندمج رقم تطوٌر النموذج البٌداغوجً
7
المرتبطة بالتربٌة والتكوٌن والبحث التربوي
اإلدماج الفعلً للمكون الثقافً ،ضمن البرامج والتكوٌنات المدرسٌة والجامعٌة ،سواء المخصصة
لألطر التربوٌة أم الموجهة للمتعلمٌن
وضع مخطط لتعمٌم الفضاءات الثقافٌة وتؤهٌلها داخل المإسسات التعلٌمٌة والجامعٌة
تعزٌز برامج عمل فً إطار سٌاسة تربوٌة تكوٌنٌة للشباب المؽاربة فً المهجر
دعم وتنوٌع األنشطة الثقافٌة والرٌاضٌة واإلبداعٌة وإحداث بنٌات التؤطٌر الكفٌلة بتحقٌق االندماج
السوسٌو-ثقافً للمتعلمٌن.
 .6.7جعل التربٌة على القٌم الدٌمقراطٌة والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدنً،
والنهوض بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمٌٌز ،خٌارا استراتٌجٌا
ترسٌخ قٌم الدٌمقراطٌة والمواطنة والمساوات على مستوى النهج التربوي
ترسٌخ قٌم الدٌمقراطٌة والمواطنة على مستوى الفضاءات التربوٌة واآللٌات المإسساتٌة
ترسٌخ قٌم الدٌمقراطٌة والمواطنة على مستوى الفاعلٌن التربوٌٌن
ترسٌخ قٌم الدٌمقراطٌة والمواطنة على مستوى عالقة مإسسة التربٌة والتكوٌن بالمحٌط
 .6.8تشجٌع النبوغ والتفوق الدراسً فً إطار تكافؤ الفرص
تشجٌع النبوغ والتفوق الدراسً على مستوى المتعلمٌن والمتعلمات
حفز الفاعلٌن(ات) التربوٌٌن(ات)
تشجٌع التفوق على مستوى اآللٌات والمإسسات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة
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المشروع
المندمج رقم تجدٌد مهن التربٌة والتكوٌن واالرتقاء بتدبٌر المسارات المهنٌة
8
الهدف العام تجدٌد مهن التدرٌس والتكوٌن والتدبٌر
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

1إعادة تحدٌد المهام واألدوار والكفاٌات المرتبطة بمهن التربٌة والتكوٌن والبحث والتدبٌر
 2تحدٌد المواصفات العامة والنوعٌة الخاصة بالفاعلٌن التربوٌٌن داخل كل هٌبة ،وجعل التكوٌن
األساس إلزامٌا و ُم َم ْهنِنا بحسب خصوصٌات كل مهنة
 3نهج تكوٌن مستمر ومإهل مدى الحٌاة المهنٌة
 1.1إعادة تحدٌد األدوار والمهام والكفاٌات بالنسبة لمختلؾ الهٌبات
1.2مراجعة معاٌٌر ولوج مهن التكوٌن األساس الخاصة بمختلؾ الهٌبات
 1.3إعداد وتفعٌل استراتٌجٌات للتكوٌن المستمر ،بحسب الهٌبات ،وبمخططات تستجٌب
لحاجاتهم الفعلٌة
 2.3نهج خطط وبرامج مإسساتٌة وطنٌة وجهوٌة للتكوٌن المستمر وتجدٌد الخبرات والكفاٌات
المعرفٌة والمهنٌة
 3.3ابتكار أسالٌب وطرق جدٌدة للتكوٌن المستمر فً إطار التنمٌة المهنٌة للعاملٌن
 4.3إدماج تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال والثقافة الرقمٌة كمادة أساسٌة فً التكوٌن األساس
والمستمر لكل األطر التربوٌة
 5.3استشراؾ إمكانٌة االستفادة من رصٌد الخبرة والتجربة المهنٌة والبٌداؼوجٌة والتدبٌرٌة
المتوافرة لدى المتقاعدٌن والمتقاعدات من نساء ورجال التربٌة والتكوٌن والبحث ،من أجل
توظٌفه فً دعم التكوٌن المستمر ،وجهود الرفع من المهننة المتوخاة لمختلؾ الفاعلٌن التربوٌٌن
واإلدارٌٌن ،مع ما ٌقتضٌه ذلك من توفٌر شروط الحفز للمساهمٌن فً االضطالع بهذه المهمة
 1.1.1التحدٌد الدقٌق ألدوار ومهام مختلؾ الهٌبات العاملة فً التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً،
وضبطها والتنصٌص القانونً علٌها ،واعتمادها كؤساس لتحدٌد المسإولٌة ،والتقٌٌم ،والترقً
المهنً
 2.1.1إرساء أطر مرجعٌة للكفاٌات التً ٌتطلبها إنجاز مختلؾ المهام من طرؾ هٌبات
التدرٌس والتكوٌن والبحث ،فً انسجام تام مع المعاٌٌر الدولٌة فً هذا المجالٌ ،كون مفتوحا على
اإلؼناء والتحٌٌن باستمرار
 3.1.1اإلحاطة الشاملة بالمهام الموكولة لمدرسً التعلٌم المدرسً ،التربوٌة منها والتقٌٌمٌة
واالجتماعٌة والثقافٌة والتواصلٌة ،وضبطها والتنصٌص القانونً علٌها ،واعتمادها كؤساس
لتحدٌد المسإولٌة ،والتقٌٌم ،والترقً المهنً
 4.1.1الحرص على تطوٌر تكوٌن مدرسً التعلٌم المدرسً فً اتجاه دعم التخصص ،والسٌما
فً التعلٌم االبتدابً
 5.1.1بلورة نموذج جدٌد ٌحدد وٌضبط المهام واألدوار واالنتساب اإلداري والوظٌفً لمهن
هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه والتدبٌر
 6.1.1تحدٌد المواصفات العامة والنوعٌة لمهن هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه والتدبٌر
 7.1.1تنظٌم كفاٌات هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه والتدبٌر ،واألطر اإلدارٌة وتدقٌقها
ضمن أطر مرجعٌة ،تراعً خصوصٌات كل واحدة من هذه المهن
 8.1.1السهر على االلتزام بالفصل بٌن مهام التفتٌش التربوي ،ومهام االفتحاص اإلداري
 1.1.2انتقاء أجود الكفاءات ،واالختٌار األمثل لألجٌال الجدٌدة من المدرسات والمدرسٌن
 2.1.2اعتماد معاٌٌر محددة لولوج مهنة التدرٌس والتكوٌن والبحث تتمثل أساسا فً:
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المشروع
المندمج رقم تجدٌد مهن التربٌة والتكوٌن واالرتقاء بتدبٌر المسارات المهنٌة
8
الجاذبٌة للمهنة ،واالستعدادات النفسٌة والمعرفٌة والقٌمٌةالتوافر على المعارؾ والمإهالت والكفاٌات الضرورٌة وفق ما ٌستلزمه اإلطار المرجعًلكفاٌات المهنة
ٌ 3.1.2شكل التكوٌن األساس مقوما إلزامٌا لولوج مهنة التدرٌس بالتعلٌم األولً والمدرسً فً
التعلٌمٌن العمومً والخاص ،وبتم أساسا بالمراكز الجهوٌة للتكوٌن والمإسسات التعلٌمٌة للتدرٌب
المٌدانً على صعٌد كل جهة
إحداث شعب لتكوٌن األطر الالزمة للتعلٌم األولً بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن 4.1.2إمكانٌة التعاون مع الجامعات على المدى المتوسط فً إطار التكوٌن األساس لهٌبات
التدرٌس والتكوٌن والبحث :
 ٌقوم على مراجعة مناهج وبرامج تكوٌن األطر ٌرتكز على إرساء مسالك بتكوٌنات معرفٌة ومنهجٌة وبٌداؼوجٌة ودٌداكتٌكٌة ،وتوفٌرالوسابلالالزمة ،واألساتذة المتخصصٌن
 ٌزاوج بٌن تحصٌل معرفً متٌن منفتح بتنوع لؽوي ،ومكتسبات بٌداؼوجٌة الزمة 5.1.2تمكٌن األساتذة المكونون بالمراكز الجهوٌة للتكوٌن ،قبل ولوج المهنة من تكوٌن أساس
ٌشمل التخصصات اللؽوٌة والمعرفٌة والبٌداؼوجٌة فً مجاالت التكوٌن التً سٌشرفون علٌها
 6.1.2تنسٌق برامج تكوٌن األطر اإلدارٌة والتربوٌة بٌن المدارس العلٌا لألساتذة والجامعات
وكلٌة علوم التربٌة والمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ،بحٌث ت َم ِّكن المدارس العلٌا
لألساتذة وكلٌة علوم التربٌة خرٌجٌها فً مجال التكوٌنات واإلجازات المهنٌة والماستر المهنً
المتخصص من الخبرات النظرٌة فً مجال علوم التربٌة ،ونظرٌات التعلم ،ومنهجٌة البحث
التربوي ،وتعمٌق التكوٌن العلمً المرتبط بالتخصص
7.1.2تجدٌد المناهج والبرامج والطرابق المعتمدة فً تكوٌن هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه
والتدبٌر ،ومالءمتها مع متطلبات االرتقاء بؤداء المدرسة
 8.1.2مالءمة مهام وأدوار المإسسات التً تضطلع بتكوٌن هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه
والتدبٌر فً انسجام مع المهام واألدوار الملقاة على عاتق خرٌجٌها
 9.1.2توسٌع الطاقة االستٌعابٌة لمإسسات تكوٌن هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه والتدبٌر
 10.1.2تجدٌد مناهج وبرامج ومنهجٌات التكوٌن لدى مإسسات تكوٌن هٌبات التفتٌش
والتخطٌط والتوجٌه والتدبٌر ،ومالءمتها مع األدوار الجدٌدة لمهن التربٌة والتكوٌن
11.1.2جعل التكوٌن المستمر والبحث التربوي فً صلب المهام المنوطة بمإسسات تكوٌن
هٌبات التفتٌش والتخطٌط والتوجٌه والتدبٌر
 12.1.2تعزٌز وتوسٌع المسلك المخصص لتكون أطر وفاعلً هٌبة التدبٌر واإلدارة التربوٌة
على صعٌد المراكز الجهوٌة للتكوٌن فً مهن التربٌة والتكوٌن
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المشروع
المندمج رقم االرتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعلٌمٌة
9
الهدف العام دعم وتنوٌع أنشطة الحٌاة المدرسٌة
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

 .1حفز التفتح والٌقظة عند التالمٌذ وتشجٌعهم على إبراز مواهبهم
 .2تنمٌة الصحة البدنٌة والذهنٌة وتثبٌت القٌم
 .3تعزٌز قٌم المواطنة والسلوكٌات المدنٌة ومكافحة الممارسات ؼٌر الصحٌة (العنؾ والؽش
والدروس الخصوصٌة والتؽٌب عن العمل ؼٌر المشروع)
 .1.1توفٌر فضاء مإهل خاص وذو تجهٌز مناسبٌ ،مكن أكبر عدد ممكن من التالمٌذ من
ولوج األنشطة الفنٌة واألدبٌة حسب اختٌاراتهم؛
 .2.1إعداد عدة بٌداؼوجٌة خاصة بمجاالت المإسسات؛
 .3.1تخصٌص موارد بشرٌة مإهلة لتؤطٌر ورشات المإسسات؛
 .1.2تمكٌن أكبر عدد ممكن من التالمٌذ من ممارسة األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة بالمراكز
الرٌاضٌة؛
 .2.2محاربة العنؾ واالرتقاء باإلنجازات الرٌاضٌة المدرسٌة والتربٌة على الصحة وأخالقٌات
الرٌاضة؛
 .1.3تقوبة التعببة حول المدرسة وتعزٌز قٌم المواطنة وتطوٌر الممارسات الجٌدة
 .2.3وضع و/أو تنشٌط الهٌاكل وتطوٌر و/أو تكٌٌؾ اآللٌات و المقاربات البٌداؼوجٌة لتؽٌٌر
السلوكٌات ؼٌر المقبولة
 .3.3الحد من الممارسات ؼٌر الصحٌة
 .1.1.1فتح  82مإسسة للتفتح فً أفق 2018؛
 .2.1.1تحدٌد نمط تدبٌر مإسسات التفتح؛
 1.2.1وضع عدة بٌداؼوجٌة بمقاربة تربوٌة خاصة بمجاالت التنشٌط للمإسسات؛
1.3.1تعٌٌن طاقم إداري وتربوي بالمإسسات؛
 2.3.1تعببة جمعٌات موضوعاتٌة للتنشٌط بالمإسسات.
 .1.1.2ارساء المراكز الرٌاضٌة (مالعب ومستودعات منشؤة أو مرممة ومجهزة ،تؤطٌر تقنً
وإداري مكلؾ بتدبٌر المراكز
 .2.1.2مراكز رٌاضٌة مفعلة وبرامج معدة
 .1.2.2الرفع من عدد المشاركات فً مختلؾ البطوالت الرٌاضٌة المدرسٌة االقلٌمٌة ،الجهوٌة
والوطنٌة ،بالنسبة للتالمٌذ المستفٌدٌن من خدمات المركز مع تحسٌن انجازاتهم الرٌاضٌة.
 1.1.3مساهمة المتدخلٌن والشركاء فً تخلٌق المدرسة
 1.2.3الهٌاكل والهٌآت معممة ومفعلة
 2.2.3المرصد الوطنً للقٌم محدث
 1.3.3عدة الوقاٌة ومحاربة العنؾ فً المدارس محدثة
 2.3.3عدة تؤمٌن الزمن المدرسً معد ومطبق
 3.3.3عدة محاربة الدروس الخصوصٌة والؽش معد ومنفذ
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المشروع
المندمج رقم
61
الهدف العام
األهداف
الخاصة

إصالح شامل لمنظومة التقٌٌم واالمتحانات والتوجٌه التربوي والمهنً
تطوٌر نموذج بٌداؼوجً قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار
 .1إصالح شامل لنظام التقٌٌم واإلمتحانات
 .2مراجعة شاملة لنظام التوجٌه التربوي والمهنً

 1.1تطوٌر دالبل مرجعٌة دقٌقة حسب المستوٌات واألسالك ،لألنشطة التقٌٌمٌة ،سواء
التشخٌصٌة منها أو التكوٌنٌة أو اإلشهادٌة أو المندرجة فً إطار المراقبة المستمرة؛
 2.1تخصٌص المناهج والبرامج لحٌز ٌتناسب ومكانة التقٌٌم وأهمٌته ؛
 3.1تبسٌط ومعٌرة آلٌات التقٌٌم والدعم التربوي ؛
 4.1إعادة االعتبار والمصداقٌة لالمتحانات اإلشهادٌة ،وخاصة البكالورٌا ،والرفع من جودتها ؛
 5.1إعادة النظر فً كٌفٌة اعتماد نتابج المراقبة المستمرة فٌها لالمتحانات اإلشهادٌة ،وخاصة
البكالورٌا ؛
 6.1إرساء إطار وطنً لإلشهاد ،كفٌل بتنظٌم وتصنٌؾ الشهادات والدبلومات ٌضمن الشفافٌة
والوضوح والمقارنة بٌن الشهادات على أساس دلٌل وطنً لإلشهاد؛
 7.1مراجعة المساطر ذات الصلة باإلشهاد ،وبمتابعة الدراسة ،وذلك فً استحضار لشروط
تٌسٌر سبل التعلم مدى الحٌاة
 8.1إحداث نظام للتصدٌق على كفاٌات التجربة المهنٌة لفابدة ذوي الخبرة المهنٌة ،وتمكٌنهم من
فرص التعلم مدى الحٌاة؛
 9.1اعتماد نظام موحد ،تشرؾ علٌه هٌبة وطنٌة مستقلة ،تمثل فٌها مختلؾ القطاعات التعلٌمٌة
والتكوٌنٌة والمهنٌة ،للتصدٌق على المكتسبات المعرفٌة والمهنٌة لألفراد
النتائج
 10.1إحداث امتحان خاص لولوج الدراسات العلٌا ،لفابدة من لم ٌتمكن ،ألسباب مختلفة ،من
الحصول على البكالورٌا؛
المنتظرة
 1.2مراجعة شاملة وإرساء رإٌة وطنٌة مإطرة لنظام التوجٌه التربوي والمهنً ،وتؤهٌل
موارده ،وتوفٌر الشروط الالزمة للنهوض به؛
 2.2منح التوجٌه التربوي أدوارا جدٌدة باالعتماد المبكر على التوجٌه ،لمصاحبة المتعلم فً
بلورة مشروعه الشخصً ،وتعزٌز التربٌة على االختٌار ؛
 3.2إرساء بنٌات اإلعالم والمساعدة على التوجٌه ؛
 4.2تجدٌد اآللٌات المعتمدة فً التوجٌه التربوي ،باعتماد الروابز بدل المعدالت ،ومراعاة مٌول
وقدرات المتعلمٌن أساسا ،ومشارٌعهم الشخصٌة ،وتوفٌر بنٌات وشروط العمل ؛
 5.2إحداث آلٌات للتنسٌق بٌن مختلق القطاعات المتدخلة فً التوجٌه بالتعلٌم المدرسً ،والتكوٌن
المهنً ؛
 6.2تطوٌر وتعزٌز التكوٌن األساس والمستمر ألطر التوجٌه التربوي ؛
 7.2تحٌٌن وتدقٌق الوثابق القانونٌة والمذكرات التنظٌمٌة المتعلقة بمجال اإلعالم والمساعدة على
التوجٌه ؛
 8.2تطوٌر نظام التوجٌه والممرات بٌن مختلؾ قطاعات التربٌة والتكوٌن ،السٌما بٌن التعلٌم
المدرسً والتكوٌن المهنً ،لضمان تكافإ الفرص ،وتقوٌة التنافسٌة ،وتعزٌز العدالة االجتماعٌة،
واإلسهام الجٌد فً معالجة معضالت :الهدر ،واالنقطاع ،والتكرار.
انًششًع انًنذيج سقى  :11االستقبء ببنتؼهْى األًنِ ًتضشّغ ًتْشة تؼًًْو
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المشروع
المندمج رقم االرتقاء بالتعلٌم األولً وتسرٌع وتٌرة تعمٌمه
66
الهدف العام إلزامٌة التعلٌم األولً وتعمٌمه
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

 .1جعل تعمٌم تعلٌم أولً لألطفال المتراوحة أعمارهم ما بٌن  4و 6سنوات بمواصفات الجودة
التزاما للدولة واألسر بقوة القانون.
 .2تحقٌق االنخراط التدرٌجً للجماعات الترابٌة فً مجهود تعمٌم التعلٌم األولً.
 .3تؤطٌر التعلٌم االولً عبر ارساء إطار مإسساتً و مرجعً ونمودج بٌداؼوجً .
 .4إعادة تؤهٌل مإسسات التعلٌم األولً القابمة.
 1.1إصدار قانون إلزامٌة التعلٌم األولً لألطفال المتراوحة أعمارهم مابٌن  4و 6سنوات
 2.1اإلدماج التدرٌجً للتعلٌم األولً فً التعلٌم االبتدابً اإللزامً.
 1.2وضع اآللٌات الكفٌلة باالنخراط التدرٌجً للجماعات الترابٌة فً مجهود تعمٌم التعلٌم
األولً ،وتحسٌن خدماته.
 1.3إحداث إطار مإسساتً ٌختص بالتعلٌم األولًٌ ،كون تحت إشراؾ وزارة التربٌة الوطنٌة.
 2.3اعتماد نموذج بٌداؼوجً موحد األهداؾ والؽاٌات خاص بالتعلٌم األولً.
 3.3وضع إطار مرجعً واضح ،ودفاتر تحمالت مضبوطة لمعٌرة التعلٌم األولً.
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انًششًع انًنذيج سقى  :12تطٌّش اصتؼًبالث تكنٌنٌجْب انًؼهٌيبث ًاالتصبالث فِ انهْى

المشروع
المندمج رقم تطوٌر استعماالت تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم
66
الهدف العام
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

االنخراط الفاعل فً اقتصاد ومجتمع المعرفة
تؤمٌن التعلم مدى الحٌاة و المساواة
إدماج ناجع لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً المقاربة المنهاجٌة منذ الشروع فً تصور
المناهج والبرامج والمواد
تنمٌة وتطوٌر كفاٌات التالمٌذ فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم والتعلم
نشر الثقافة الرقمٌة
تعمٌم تدرٌس المعلومٌات
إدماج ناجع لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً المقاربة المنهاجٌة منذ الشروع فً تصور
المناهج والبرامج والمواد
مراجعة المناهج مع الحرص على إدماج تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت؛
مراجعة التعلٌمات الرسمٌة لتدرٌس المواد لتنص فً صٌاؼتها على إدماج تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت وتضم إحاالت على الموارد الرقمٌة الرسمٌة وتضم نماذج لسٌنارٌوهات بٌداؼوجٌة؛
ضمان التؤطٌر البٌداؼوجً ومواكبة التعلمات من أجل ترسٌخ استعمال تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت فً التعلٌم والتعلم؛
تعزٌز الكفاٌات المهنٌة لألطر التربوٌة فً أفق تطوٌر أدابهم المهنً؛
تشجٌع مشارٌع البحث وإنتاج الموارد الرقمٌة بشراكة مع مراكز التكوٌن والجامعات؛
تزوٌد المإسسات التعلٌمٌة ببنٌات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم والتعلم المناسبة؛
استكمال تجهٌز المإسسات التعلٌمٌة بتكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت
تعزٌز إدماج هذه التكنولوجٌات فً اتجاه االرتقاء بجودة التعلمات
توسٌع الخرٌطة المعرفٌة للبرامج والمقررات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة ،بإدماج البرمجٌات التربوٌة
اإللكترونٌة ،وتعزٌز التعلمات المستندة إلى البرامج الرقمٌة ،وتوفٌر الفضاءات متعددة الوسابط
توفٌر موارد رقمٌة مالبمة فً البرامج الدراسٌة.
التعزٌز التدرٌجً لصٌػ التعلم الحضوري ،بالتعلم عن بُعد ،عبر اعتماد برامج ووسابط رقمٌة
وتفاعلٌة ،وتكوٌن مكتبات وموارد تربوٌة الكترونٌة ،وبالمراسلة
التعببة والتحسٌس بؤهمٌة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ودورها فً إصالح المدرسة
تنمٌة تطوٌر كفاٌات التالمٌذ فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم والتعلم
نشر الثقافة الرقمٌة
تطوٌر الكفاٌات األساسٌة للتالمٌذ فً مجال استخدام الوسابط المتعددة وشبكة اإلنترنت؛
تشجٌع التعلم الذاتً واالستقاللٌة؛
تعمٌم تدرٌس المعلومٌات
تعمٌم تدرٌس المعلومٌات كمادة دراسٌة؛
تحدٌث البرامج الدراسٌة لمادة المعلومٌات؛
اعتماد التدرٌس بالمجزوءات (قابلة للتحدٌث كلما تطلب األمر ذلك ،نظرا لطبٌعة المادة السرٌعة
التطور)؛
تقوٌة شبكة األساتذة والمفتشٌن فً مجال المعلومٌات لضمان هذا التعمٌم؛
إحداث مسلك البكالورٌا الرقمٌة أو بكالورٌا تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت؛
إحداث سلك التبرٌز فً المعلومٌات.
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المشروع
المندمج رقم تطوٌر استعماالت تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم
66

التدابٌر

إعداد برنامج وطنً
مراجعة مفهوم الكتاب المدرسً ،ورقمنت ،بموازاة رقمنة المضامٌن والوثابق التعلٌمٌة
تكوٌن مختصٌن فً البرمجٌات التربوٌة واإلعالمٌات البٌداؼوجٌة ،وإنتاج المضامٌن والموارد
التعلٌمٌة الرقمٌة
إحداث مراكز للموارد الرقمٌة على المستوى الجهوي والمحلً ،وكذا مختبرات لالبتكار وإنتاج
هذه الموارد ،وتكوٌن مختصٌن فً هذا المجال
إعداد خطة عمل للتعببة والتحسٌس بؤهمٌة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
إنشاء مرصد وطنً الستعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم
تقٌٌم دوري للبرنامج الوطنً ومراجعته حسب النتابج المحققة
االنفتاح على المقاوالت والمتعهدٌن فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وطنٌا ودولٌا،
فً إطار شراكات مإسساتٌة
تحفٌز الشباب على خلق مقاوالت متخصصة فً إنتاج الحوامل التربوٌة الرقمٌة
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يجبل انتذخم سقى  :3انذكبيت ًانتؼبئت

حافظة المشاريع المندمجة تفعيل الرؤية االستراتيجية
2030-2015

مجال التدخل رقم
 :2اإلرتقاء
بجودة التربٌة
والتكوٌن

مجال التدخل رقم
 :1اإلنصاف
وتكافؤ الفرص

مجال التدخل رقم
 :3الحكامة
والتعبئة
 4مشارٌع
مندمجة
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رقم المشروع

اسم المشروع المندمج

13
14
15
16

االرتقاء بتدبٌر الموارد البشرٌة
تطوٌر الحكامة ومأسسة التعاقد
تعزٌز تعبئة الفاعلٌن والشركاء حول المدرسة المغربٌة
تقوٌة نظام المعلومات للتربٌة والتكوٌن
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انًششًع انًنذيج سقى  :13االستقبء بتذبْش انًٌاسد انبششّت

المشروع
المندمج رقم االرتقاء بتدبٌر الموارد البشرٌة
61
الهدف العام تجدٌد مهن التدرٌس والتكوٌن والتدبٌر
األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

وضع النظام األساسً لمهن التربٌة والتكوٌن
التدبٌر الجهوي للموارد البشرٌة
ترشٌد الموارد البشرٌة
تحدٌث ألٌات التدبٌر نظام ()MASIRH
 -1.1تدبٌر ناجع للمسار المهنً
 -2-1وضع منظومة لتقٌٌم األداء والمردودٌة وربطها بالترقٌة المهنٌة
 -3.1إرساء مٌثاق أخالقً لمهن التربٌة والتكوٌن
 -3.2استكمال تفوٌت االختصاصات
 -3.2تقوٌة القدرات التدبٌرٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة
 -1-3تحسٌن نظام التزود بالموارد البشرٌة وتوزٌعها
 -2-3تتبع تشؽٌل وترشٌد استعمال الموارد البشرٌة
 -3-3تجوٌد المنظومة الحالٌة للحركات وإعادة االنتشار
 -1-4استكمال مساطر التدبٌر ؼٌر المدرجة فً الصٌؽة الحالٌة لنظام )(MASIRH
 -2-4تعمٌم نظام ) (MASIRHعلى مستوى المإسسات التعلٌمٌة
-6-6تدبٌر ناجع للمسار المهنً
 1-1-1تنوٌع أشكال توظٌؾ مدرسً التعلٌم المدرسً ؛
 2-1-1تنوٌع أوضاع المدرسٌن الجدد بما فً ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنٌة تدرٌجٌة
قابلة للتجدٌد على صعٌد المإسسات واألقالٌم والجهات".
 -6-6وضع منظومة لتقٌٌم األداء والمردودٌة
 -1-2-1توسٌع نظام الساللم على نحو ٌإمن حفز الفاعلٌن التربوٌٌن طٌلة حٌاتهم المهنٌة ؛
 -2-2-1اعتماد تقٌٌم األداء المهنً على شبكات ،بحسب كل هٌبة ،تشمل مإشرات وظٌفٌة
موحدة لقٌاس األداء والمردودٌة ؛
 -3-2-1تقٌٌم أطر الهٌبات الخاضعة للنظام األساسً على أساس معاٌٌر المردودٌة ونجاعة
النتابج وااللتزام بالواجب المهنً مع استحضار خصوصٌة مهام كل هٌبة من هذه الهٌبات ؛
 -4-2-1إنجاز تقٌٌم منتظم لألداء المهنً مع ربطه بمنظومة الترقً استنادا لمساهمته فً
النتابج المحققة ضمن برنامج العمل السنوي المنجز.
 -1-6إرساء مٌثاق أخالقً لمهن التربٌة والتكوٌن
 -1-3-1تخلٌق الممارسة المهنٌة داخل المنظومة التربوٌة من خالل إرساء مٌثاق أخالقً لمهن
التربٌة والتكوٌن ٌحدد االلتزامات المهنٌة مع ربط اإلخالل بها بمسطرة التؤدٌب والترقً؛
 -2-3-1اعتماد الكفاءة واالستحقاق فً تولً المسإولٌات التربوٌة والتنسٌقٌة والتدبٌرٌة
والتؤطٌرٌة فً أفق تحقٌق المناصفة.
 -6-6استكمال تفوٌت االختصاصات
 -1-1-2اعتماد تدبٌر جهوي للموارد البشرٌة فً انسجام مع النهج الالمتمركز لمنظومة
التربٌة والتكوٌن ،ومع توجهات الجهوٌة المتقدمة؛
 -2-1-2استكمال تفوٌض االختصاصات ؼٌر المفوضة حالٌا إلى األكادٌمٌات الجهوٌة
للتربٌة والتكوٌن؛
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 -3-1-2إرساء آلٌات للتعاقد حول النتابج بٌن اإلدارة المركزٌة واألكادٌمٌات الجهوٌة
والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة لتتبع عملٌة تفوٌض االختصاصات.
 -6-6تقوٌة القدرات التدبٌرٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة
 1-2-2تفعٌل إرساء الهٌكلة الجدٌدة لألكادٌمٌات الجهوٌة والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة؛
 2-2-2تنمٌة الكفاٌات المهنٌة واستكمال الخبرة لمدبري الموارد البشرٌة باألكادٌمٌات الجهوٌة
والمدٌرٌات اإلقلٌمٌة .
 -6-1تحسٌن نظام التزود بالموارد البشرٌة وتوزٌعها
 -1-1-3إعداد دلٌل مرجعً لتصنٌؾ وتنمٌط الموارد البشرٌة ؛
 -2-1-3الحرص على توزٌع متكافا للموارد البشرٌة بٌن الجهات واألقالٌم؛
 -3-1-3إرساء التدبٌر التوقعً للموارد البشرٌة.
 -6-1تتبع تشغٌل وترشٌد استعمال الموارد البشرٌة
-1-2-3إطالق دراسة متكاملة حول ترشٌد الموارد البشرٌة تتناول جمٌع الجوانب التربوٌة
والتدبٌرٌة؛
-2-2-3إرساء آلٌات لتتبع تشؽٌل الموارد البشرٌة عبر تتبع استعمال الزمن المدرسً و
استكمال ساعات العمل النظامٌة؛
-3-2-3اعتماد أسالٌب لترشٌد استعمال الموارد البشرٌة عبر تفكٌك أهم اإلكراهات التً تفرز
الفابض التدبٌري .
 -1-1تجوٌد المنظومة الحالٌة للحركات وإعادة االنتشار
 -1-3-3تدقٌق وتكٌٌؾ المذكرة اإلطار للحركات لتستجٌب للحاجٌات الوظٌفٌة للمنظومة من
الموارد البشرٌة؛
 -2-3-3اعتماد الجانب اآللً من خالل تطبٌق معلومٌاتً لتدبٌر الفابض والخصاص؛
 -3-3-3تشجٌع العاملٌن فً المناطق ذات الظروؾ الصعبة والنابٌة على االستقرار (تعوٌضات
مادٌة ،السكن ،خدمة النقل وباقً الخدمات االجتماعٌة ،تجهٌز البنٌات المدرسٌة.)...
 -6-4استكمال مساطر التدبٌر غٌر المدرجة حالٌا فً نظام )(MASIRH
 -1-1-4إنجاز دراسة حول تقٌٌم نظام ) (MASIRH؛
 2.1.4إطالق الدراسة الخاصة بتوسٌع وتجوٌد نظام )(MASIRH
 -3-1-4اعتماد ) (MASIRHفً تحمل جمٌع القرارات التدبٌرٌة الخاصة بالوضعٌات
اإلدارٌة للموظفٌن.
 -6-4تعمٌم نظام ) (MASIRHعلى مستوى المؤسسات التعلٌمٌة
 -1-2-4تعمٌم استعمال نظام ) (MASIRHعلى مستوى المإسسات التعلٌمٌة.
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الهدف العام

األهداف
الخاصة

النتائج
المنتظرة

إرساء تعاقد مجتمعً وأسس المواكبة والتقٌٌم لالصالح
استهداؾ حكامة ناجعة لمنظومة التربٌة والتكوٌن
رٌادة وقدرات تدبٌرٌة ناجعة فً مختلؾ مستوٌات المدرسة
 .1ترسٌخ أسس المواكبة والتقٌٌم لالصالح
 .2إرساء تعاقد مجتمعً حول المدرسة المؽربٌة
 .3إرساء نظام للحكامة الترابٌة للمنظومة فً أفق الجهوٌة المتقدمة
 .4تموٌل منظومة التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً
 .5ارساء رٌادة ناجعة
 .6ارساء مقومات التدبٌر األمثل
 .7ترجمة الرإٌة االستراتٌجٌة إلى واقع ومستلزمات
 1.1توفٌر آلٌات المواكبة والٌقظة والتتبع إلصالح فً حركٌة دابمة ،وآلٌات للتقٌٌم واالفتحاص
والمراجعة واالستدراك وتعمٌمها على جمٌع المستوٌات
 1.2تحقٌق نجاعة التعببة المجتمعٌة حول إصالح المدرسة عبر توافر الرٌادة ،والقدرات
التدبٌرٌة الالزمة لقٌادة اإلصالح ،وضمان استدامته
 1.3تحدٌد واضح للسّلط واألدوار والمهام وكٌفٌة توزٌعها على كل المستوٌات
 2.3استكمال تفعٌل الالمركزٌة والالتمركز
 1.4ترشٌد اإلنفاق العمومً على التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً ،وضمان توازنه بٌن التسٌٌر
والتدبٌر ،وبٌن االستثمار فً المجال التربوي والتكوٌنً والعلمً ،وتٌسٌر المساطر المالٌة
وتبسٌطها
 2.4تحسٌن طرق استهداؾ الفبات المستفٌدة من الدعم االجتماعً ،وتعزٌز برامج الدعم المالً
لفابدة ضمان تمدرس أبناء األسر المعوزة ،مع ربطها بمختلؾ برامج الدعم االجتماعً والعمل
على التدبٌر المنسق والناجع لهذا الدعم
 3.4إعمال تمٌٌز إٌجابً من حٌث التموٌل لتؤهٌل التعلٌم بالوسط القروي
 4.4تنوٌع مصادر تموٌل التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً
 5.4إحداث مساهمة لتموٌل التعلٌمُ ،ترصد مواردها لصندوق مخصص ٌتم تموٌله من طرؾ
الدولة والخواص ،لدعم العملٌات المرتبطة بتعمٌم التعلٌم والتكوٌن وتحسٌن جودتهما
 6.4تقوٌة التعاون الدولً فً تعمٌم التعلٌم األولً والمدرسً ،والرفع من الجودة ،وتطوٌر
البحث العلمً ،ومحو األمٌة والتربٌة ؼٌر النظامٌة
 .1.5رٌادة مرتكزة على حكامة تزاوج بٌن المسإولٌة والمحاسبة ،ومتملكة لروح التؽٌٌر وإرادة
التجدٌد فً األسالٌب ومنهجٌة الفعل والتدبٌر على جمٌع المستوٌات
 2.5إشراك التنظٌمات النقابٌة والجمعٌات المهنٌة فً عملٌة المتابعة والتقٌٌم والمراجعة
واالستدراك
 3.5اعتماد عدة قانونٌة وتشرٌعٌة محٌنة فً األمد الزمنً المحدد ،وضرورٌة لتفعٌل اإلصالح
وقٌادته ،مع تسرٌع وتٌرة التحٌٌن والمراجعة واإلصدار
 4.5توطٌد الالمركزٌة والالتمركز ،والتدبٌر بالنتابج والمردودٌة
 1.6إرساء نظام ٌشمل مجموع الموارد والمقاربات ،والمناهج الداعمة للفاعلٌن فً مجال التربٌة
والتكوٌن.
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التدابٌر

 1.7ترجمة التوجهات االستراتٌجٌة إلى استراتٌجٌات قطاعٌة ،ومخططات تنفٌذٌة ،وبرامج
ومشارٌع لإلنجاز
 2.7تطوٌر القدرات المإسسٌة والتدبٌرٌة ،وإرساء اآللٌات التنظٌمٌة لتفعٌل البرامج والمشارٌع؛
 3.7تحٌٌن اإلطار القانونً والمإسساتً ،لمالبمته مع مقتضٌات التؽٌٌر وتطبٌق القوانٌن
والمساطر اإلدارٌة بالصرامة المطلوبة
 4.7برمجة عملٌات اإلصالح بوتٌرة تمكن من إنجاز كل عملٌة بمستوى الجودة المطلوبة
 5.7توفٌر اإلمكانات البشرٌة والمستلزمات المادٌة واللوجستٌكٌة والتواصلٌة والتشرٌعٌة التً
ٌتطلبها تفعٌل اإلصالح وتطبٌقه.
 1.1.3تكرٌس دور الدولة االستراتٌجٌة والناظمة؛
 2.1.3إسناد مسإولٌة تدبٌر منظومة التربٌة والتكوٌن لبنٌات التدبٌر على المستوى الترابً؛
 3.1.3مالءمة أنظمة المإسسات المسإولة مع المهام المناطة بها؛
 4.1.3مؤسسة مشروع المإسسة مع تحدٌد دور كل طرؾ فً إطار فرق عمل تربوٌة وتدبٌرٌة
 5.1.3توضٌح مهام ومجاالت تدخل مختلؾ السلطات الحكومٌة فً مٌدان التربٌة والتكوٌن؛
 6.1.3إرساء آلٌات الضبط بواسطة المعاٌٌر الملزمة لكل من ٌقوم بتدبٌر منظومة التربٌة ،أو
ٌتدخل فً تقدٌم الخدمات المرتبطة بها أفقٌا أو عمودٌا
 1.2.3تحٌٌن اإلطار القانونً والمإسساتً
 2.2.3دعم استقاللٌة بنٌات التدبٌر وتؤهٌلها للقٌام بؤدوارها
 3.2.3تقوٌة وتفعٌل صالحٌات بنٌات التدبٌر إعماال لمبدأ قرار القرب
 1.1.4اعتماد برمجة متعددة السنوات للمٌزانٌة المخصصة لتموٌل المنظومة،
 2.1.4إرساء نظام قار ومستمر للحسابات الوطنٌة فً مجال التربٌة والتكوٌن
 3.1.4وضع مإشرات كفٌلة بتتبع وتقٌٌم أثر التموٌل المرصود
 4.1.4احتفاظ مإسسات التربٌة والتكوٌن والبحث بمداخٌلها لتنمٌة مستلزمات الجودة والتؤهٌل
 2.3.4/1.3.4تفعٌل التضامن الوطنً والقطاعً ،وإسهام باقً األطراؾ المعنٌة بالمنظومة
التربوٌة والشركاء (الجماعات الترابٌة ،المإسسات العمومٌة ،القطاع الخاص)
 .1.1.5توفٌر كفاءات بشرٌة بمإهالت عالٌة ،ومدعومة بؤجهزة وهٌاكل قادرة على إرساء
الدٌنامٌة المرؼوبة فً إطار الالتمركز والالمركزٌة
 .2.1.5تطوٌر القدرات التدبٌرٌة للفاعلٌن ضمن مشروع متكامل لتجدٌد الحكامة التربوٌة
 .3.1.5دعم القدرة التدبٌرٌة والتواصلٌة المإسسة على المعرفة والتجربة والكفاٌات الالزمة
لحسن التفعٌل واألجرأة والمتابعة
 .4.1.5إرساء منهجٌة االشتؽال بمنطق القٌادة والفرٌق واستثمار مقتضٌات الحكامة المسإولة
على جمٌع المستوٌات
 .5.1.5تقدٌم الحساب بانتظام عن تطبٌق اإلصالح وإنجازاته وتقٌٌم نتابجه
 .6.1.5تطوٌر آلٌات تجمٌع المعطٌات وتحلٌلها لتحسٌن اتخاذ القرار
 .7.1.5إرساء آلٌات لرصد وتعمٌم الممارسات الجٌدة
 .8.1.5تقوٌة التنسٌق واستدامته على مستوى المسإولٌن ،محلٌٌن وجهوٌٌن ومركزٌٌن ،وعلى
مستوى الفاعلٌن داخل المإسسات التعلٌمٌة والتكوٌنٌة
 .9.1.5تعمٌم العمل بمشروع المإسسة ،فً إطار استقاللٌة مإسسات التربٌة والتكوٌن ،تفعٌال
لمبدأ الالتمركز والالمركزٌة.
 1.4.5بلورة االستراتٌجٌات والتوجهات الوطنٌة الكبرى من طرؾ السلطات المركزٌة فً
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إطار التكامل والتجاوب
 2.4.5النهوض بدور الضبط والتوجٌه والدعم والمراقبة
 1.1.6اعتماد مقاربة استباقٌة ،قابمة على اإلشراك والتخطٌط والتوقع واإلقناع ،من شؤنها ،الحد
من آثار المقاومات المفترضة لإلصالح
 2.1.6المعرفة الدقٌقة بالمحٌط وبالرهانات باعتبار طول أمد االصالحات ،وتعدد وتنوع
الفاعلٌن والمتدخلٌن فٌها
 3.1.6اعتماد مقاربة صاعدة ،مبنٌة على إشراك مختلؾ الفاعلٌن المحلٌٌن المعنٌٌن بشإون
التربٌة لتفعٌل رافعات اإلصالح
 4.1.6تصرٌؾ رافعات التؽٌٌر على شكل مشارٌع تنتظم وفق مقاربة منسَّقة تحافظ لإلصالح
على تكامله وترابط مكوناته
 5.1.6مالءمة المشارٌع للقدرات المتاحة لتدبٌرها وإحداث التؽٌٌر ،والتركٌز على المهام
األساسٌة للبنٌات المعنٌة بالتؽٌٌر لضمان انخراط الفاعلٌن
 6.1.6إرساء فرٌق لمواكبة التؽٌٌرٌ ،شتؽل على الجوانب المرتبطة بالتحسٌس والدعم النفسً
والمعنوي للمعنٌٌن بقٌادته أو بالمشاركة فٌه
 7.1.6اعتماد مقاربة تدرجٌة قابمة على المزاوجة بٌن التجرٌب وتقٌٌم نتابجه
 8.1.6توفٌر الموارد المالٌة الالزمة وإرساء تخطٌط للمٌزانٌة المخصصة لإلصالح
 9.1.6مواكبة الموارد المالٌة المخصصة لإلصالح بمساطر مبسطة وبمراقبة منتظمة لطرق
صرفها ،ضمن قانون إطار ،وعبر صندوق خاص لدعم أوراش اإلصالح
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 .1تحقٌق تعببة مجتمعٌة منظمة ترسخ مسإولٌة الفاعلٌن المباشرٌن فً المدرسة
األهداف
 .2إرساء مقومات الشراكة بٌن األطراؾ المعنٌة فً إطار تعاقدي
الخاصة

النتائج
المنتظرة

التدابٌر

 1.1إرساء تعاقد معنوي مع الفاعلٌن التربوٌٌن والباحثٌن لتجدٌد الثقة والتعببة
 2.1تعببة األسر حول المدرسة المؽربٌة
 3.1استثمار جمٌع اإلمكانٌات التً تتٌحها مقومات الجهوٌة الموسعة من شؤنها أن توفر دعما
منتظما للمدرسة ،وٌساعدها على التفرغ لمهامها ووظابفها األساسٌة
 4.1إطالق مبادرات موسعة ،تنبنً ،بالخصوص ،على التركٌز على المشارٌع ذات األولوٌة
بالنسبة للمدرسة ،مع توخً األثر المٌدانً القابل للقٌاس
 5.1تعببة الفاعلٌن االقتصادٌٌن حول المدرسة المؽربٌة
 6.1بذل المزٌد من الجهود فً مناصرة المدرسة المؽربٌة من قبل النسٌج اإلعالمً الوطنً،
بمختلؾ مكوناته ،المربٌة والمسموعة والمكتوبة
 1.2تعزٌز آلٌات التعاقد بٌن الدولة ومإسسات التربٌة والتكوٌن وباقً األطراؾ
 1.2.1إرساء آلٌات كفٌلة بتمكٌن األسر من التتبع الٌقظ ألبنابها ،ومواكبة تحصٌلهم الدراسً
والتكوٌنً ودعمهم
 2.2.1إشراك األسر فً تدبٌر المإسسة ،عبر تمتٌن دور جمعٌات آباء وأمهات وأولٌاء التالمٌذ
 3.2.1إقامة "مدرسة أمهات وآباء وأولٌاء المتعلمٌن" ،من خالل تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفابدة
أسر التالمٌذ
 4.2.1تحقٌق مدرسة للجمٌع بمهام متعددة ،توفر خدمات ألفراد المجتمع كافة (الصحٌة والبٌبٌة
والتثقٌؾ والتعلم)....
 1.5.1توسٌع انخراط المقاوالت ومنظماتها المهنٌة فً شراكات مإسساتٌة مع المدرسة
 2.5.1انخراط الهٌبات الممثلة للمقاوالت المؽربٌة واتحاداتها الجهوٌة ،فً اختٌار ممثلٌها لدى
مجالس التدبٌر
 3.5.1مساعدة المدرسة ،عبر الكفاءات المهنٌة للمقاولة ،على إرساء برامج للتكوٌن عن بعد،
والتكوٌن بالتناوب لفابدة المتعلمٌن فً الشعب التقنٌة والتكنولوجٌة واالقتصاد والتكوٌن المهنً
 4.5.1توفر كل مإسسة للتربٌة والتكوٌن ،ومدٌرٌة إقلٌمٌة ،وأكادٌمٌة جهوٌة ،على بنك
للمشارٌع ،قصد تٌسٌر استقطاب دعم المقاوالت وتوجٌه الشراكات المإسساتٌة نحو القضاٌا
والمجاالت ذات األولوٌة بالنسبة للمدرسة المؽربٌة
 1.1.2مؤسسة قواعد الشراكة بٌن الفاعلٌن االقتصادٌٌن ومإسسات التربٌة والتكوٌن
 2.1.2وضع برامج تعاقدٌة بٌن الدولة ومإسساتها على المستوٌات الترابٌة،
 3.1.2وضع آلٌات للتواصل والتحسٌس مع مختلؾ الفاعلٌن والمتدخلٌن إلدماجهم فً المقاربة
التشاركٌة ،وإقناعهم بؤهمٌة التعاقد حول البرامج والنتابج
 4.1.2ضمان مشاركة ناجعة للجهات والجماعات الترابٌة للنهوض بالمدرسة
 5.1.2تشجٌع الشراكة بٌن الدولة والمإسسات وجمعٌات المجتمع المدنً
 6.1.2إرساء آلٌات لتفعٌل التعاون الدولً الالممركز
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المندمج رقم تقوٌة نظام المعلومات للتربٌة والتكوٌن
66
الهدف العام

استهداؾ حكامة ناجعة لمنظومة التربٌة والتكوٌن
تحقٌق تعببة مجتمعٌة مستدامة

األهداف
الخاصة

 . 1إرساء نظام معلوماتً مإسساتً لقٌادة المنظومة التربوٌة وتقٌٌمها وضمان جودتها

النتائج
المنتظرة

 1.1إرساء منظومة مندمجة لمعلومات التربٌة والتكوٌن والبحث العلمً
 2.1االستثمار فً التجهٌز المعلوماتً وإرساء ألٌات فعالة لتؤمٌن المنظومات المعلوماتٌة والعمل
على حماٌة المعطٌات الشخصٌة
 3.1تطوٌر اإلدارة اإللٌكترونٌة والمساهمة فً تبسٌط المساطر اإلدارٌة
 4.1وضع آلٌات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة والعمل على نشرها
 5.1االستثمار فً تطوٌر الكفاءات فً المجال المعلوماتً
 6.1إرساء نظام لتتبع المتمدرسٌن والمتكونٌن والطلبة والخرٌجٌن طٌلة مسارهم التعلٌمً وبعد
تخرجهم
 7.1إرساء آلٌات لرصد وتعمٌم الممارسات الجٌدة
 8.1إرساء نظام وطنً للجودة فً جمٌع المستوٌات
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