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.I

السياق العام
مع الدخول املدرسي املقبل  2014-2015تكون قد مرت مخسة عشر سنة على إقرار امليثاق الوطين للرتبية

والتكوين كوثيقة موجهة إلصالحات أساسية عرفتها منظومة الرتبية والتكوين .فقد عرفت هذه الفرتة عدة
إصالحات مثّل فيها الربنامج االستعجالي  2009-2012احملطة الرئيسية ،إذ همت باخلصوص توسيع العرض
املدرسي جلعله يف متناول األسر املغربية ،بالرفع من عدد املؤسسات احملدثة سنويا وتوسيع توزيعها اجملالي مع
تقديم دعم اجتماعي ألبناء األسر املعوزة من أجل تسهيل ولوجهم إىل املدرسة واالحتفاظ بهم .كما مشلت
اإلصالحات الربامج واملناهج الدراسية اليت متيزت بتكليف جلن علمية وتربوية بصياغة كتاب أبيض تضمن
املرتكزات البيداغوجية لإلصالح وتطرق إىل خمتلف التحديثات اليت ستعرفها مكونات املنهاج من برامج وتوجيهات
تربوية وآليات للتقويم ،باإلضافة إىل تصور لشكل وأدوار املعينات الديداكتيكية وباخلصوص الكتاب املدرسي.
كما مت اعتماد هيكلة جديدة ملسالك التعليم الثانوي ،وتفعيل التصور اجلديد للتعليم التقين لتقريبه أكثر
من التعليم التكنولوجي.
وعرف جمال التقويم كذلك بعض اإلصالحات همت باخلصوص إحداث نظام جديد للبكالوريا ميتد على
سنتني ويعتمد االمتحان القبلي اجلهوي واملراقبة املستمرة وامتحان وطين يف املواد املميزة لكل مسلك.
ومتيزت عشرية اإلصالح ،بإعادة بناء منظومة تكوين األطر ،من خالل الفصل النهائي بني التكوين األساس
الذي أصبح من مسؤولية اجلامعة والتأهيل ملمارسة مهنة التدريس املنوط باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين
اليت مت إحداثها على مستوى كل جهة ،بعد جتميع خمتلف مراكز التكوين السابقة.
كما عرفت هذه الفرتة أيضا تطوير نظام احلكامة بتفعيل دور األكادمييات اجلهوية كمؤسسات
عمومية تتكفل بكل قضايا الرتبية والتكوين باجلهة ،ودعمها باملوارد املالية واملادية والبشرية لتنفيذ السياسات
العمومية يف اجملال الرتبوي على صعيد اجلهة ،إىل جانب تعزيز دور أجهزتها خاصة اجملالس اإلدارية حيث مت
احلرص على عقدها بانتظام ،كما متت تقوية وظيفتها التداولية بإشراك كل الفئات العاملة يف احلقل
التعليمي باإلضافة إىل كل املعنيني بشؤونه على مستوى اجلهة ،باإلضافة إىل ذلك مت نهج مقاربات حديثة من
طرف مسريي القطاع أسست على التدبري باملشاريع والربامج والتدبري املرتكز على النتائج.
وقد استهدفت كل هذه اإلصالحات ،اليت مت تنفيذها على مراحل ،تطوير منظومة الرتبية والتكوين
بالرتكيز على حتقيق الشروط األساسية لالرتقاء بالكفايات املكتسبة من طرف خرجيي خمتلف األسالك
التعليمية والرفع من نسب التلميذات والتالميذ الذين ينهون بنجاح كل سلك على حدا .إال أن كل التقييمات
الوطنية والدولية ما زالت تبني أن النتائج النوعية دون مستوى اجملهودات املبذولة ،وهو ما يستدعي القيام بتقييم
علمي يسمح بالوقوف على مدى جدوائية وجناعة كل ما أجنز.
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يأتي هذا التقييم يف سياق يتسم بالتنزيل السليم للمرجعيات والتوجهات الرمسية للدستور اجلديد
للمملكة الذي ينص على ضرورة تيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني على قدم املساواة من تعليم نافع جذاب
وذي جودة يعزز مشاركتهم يف التدبري األمثل للشأن العام يف أفق إرساء اجلهوية املتقدمة ،ويف إطار إدماج قطاع
التكوين املهين بوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين وما له من آثار إجيابية على املنظومة الرتبوية ،مما يستوجب
إعادة النظر الشمولية يف هذه املنظومة.
ولكي يكون هذا التقييم ،الذي يستشرف أيضا املستقبلُ ،محَفِّزا هلِ َممِ املتدخلني يف كل مستويات منظومة
الرتبية والتكوين ،مُساهما يف بلورة رؤيا مشرتكة ملا جيب أن تكون عليه مدرسة املستقبل ،ويُمَكِّن من جهة من
تثمني املكتسبات ومن جهة أخرى من تقديم مقرتحات لتصحيح االختالالت املرصودة ،فقد قررت وزارة الرتبية
والتكوين املهين إجراء مشاورات مع كل الفاعلني الرتبويني وشركاء املدرسة على املستويات املركزية واجلهوية
واإلقليمية واحمللية يف تكامل تام مع االستشارات والتقييمات اليت يقودها اجمللس األعلى للتعليم ،يف أفق بناء
مشروع املدرسة املغربية اجلديدة ،الذي سيتم تقامسه ،حينما تتبلور الرؤيا ،مع كل الفاعلني يف مرحلة الحقة قبل
الشروع يف تنفيذه.

.II

الهدف العام
يأتي تنظيم هذه اللقاءات التشاورية جتسيدا لتوجه الوزارة الرامي إلشراك التلميذات والتالميذ واألطر

الرتبوية واإلدارية العاملة بالقطاع ،والشركاء االجتماعيني ،والفاعلني السياسيني ،والفاعلني االقتصاديني
وخمتلف القطاعات احلكومية وفعاليات اجملتمع املدني ،واجلمعيات املهنية ذات الصلة بالشأن الرتبوي وكل
املهتمني بقضايا الرتبية والتكوين يف النهوض مبنظومة الرتبية والتكوين وحتسني مردوديتها .كما تشكل هذه
اللقاءات التشاورية حمطة أساسية يف سريورة متكاملة لبلورة "مشروع تربوي" ،تؤطرها مراحل أساسية من أهمها
بلورة هذا املشروع وتقامسه واملصادقة عليه من طرف خمتلف اجلهات املعنية مت أجرأته على مجيع مستويات
املنظومة الرتبوية.
وقد سبقت تنظيم هذه املشاورات فرتة حتضريية اتسمت بعقد لقاءات تواصلية مع أعضاء اجملالس اإلدارية
لألكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واالستماع إىل اقرتاحات الشركاء االجتماعيني وبعض اخلرباء واملهتمني
وكذا حتليل التقارير الداخلية والتقارير الدولية والدراسات التقوميية للمنظومة الرتبوية منذ تفعيل امليثاق
الوطين للرتبية والتكوين ،وذلك يف أفق إعداد منهجية متكاملة لبلورة هذا املشروع الرتبوي .كما قامت الوزارة
بتنظيم "ورشة وطنية للتفكري" شارك فيها خمتلف املسؤولني املركزيني واجلهويني ،مكنتها من الوقوف على
تشخيص أولي لوضعية املدرسة املغربية وحتديد اجملاالت الكربى للتدخل.
لذا ،فهذه اللقاءات التشاورية تهدف باألساس إىل خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول اإلشكاليات
املطروحة أمام منظومتنا الرتبوية من جهة ،وحول النموذج الرتبوي املنشود من جهة أخرى.
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.III

النتائج المنتظرة
تتوخى الوزارة من خالل عقد هذه اللقاءات التشاورية النتائج التالية:
 التوفر على حتليل موضوعي لألسباب الكامنة وراء اإلخفاقات اليت عرفتها املنظومة الرتبوية خاللالسنوات األخرية؛
 التعرف على انتظارات مجيع الفئات املستهدفة؛ تقديم اقرتاحات عملية بشأن احللول املمكنة لتجاوز الوضعية احلالية للمدرسة املغربية؛ -رسم معامل وأولويات مشروع تربوي متوافق بشأنه على املدى القصري واملتوسط والبعيد.

.IV

الفئات المستهدفة
ستعقد هذه اللقاءات التشاورية مبشاركة مجيع الفاعلني الرتبويني وشركاء الوزارة األساسيني إىل جانب

بعض املهتمني بالشأن الرتبوي ،حسب التوزيع التالي:
املستوى

الفئات

اجملموعات
اجملموعة األوىل :الشركاء

 -النقابات التعليمية األكثر متثيلية

االجتماعيون

 -اهليئات املمثلة جلمعيات آباء وأمهات وأولياء

املركزي

التالميذ
 -اجلمعيات املهنية املمثلة لقطاع التعليم

اجملموعة الثانية :اجملتمع

اخلصوصي

املدني

 اجلمعيات املهنية الفئوية -اجلمعيات الفاعلة يف اجملال الرتبوي
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املستوى

الفئات

اجملموعات

 وزارة االقتصاد واملالية وزارة التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي قطاع التكوين املهين وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارةاجملموعة الثالثة :الشركاء

 -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

املؤسساتيون

 الكونفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب -اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

املركزي

 املعهد امللكي للثقافة األمازيغية املرصد الوطين حلقوق الطفل املرصد الوطين للتنمية البشرية مؤسسة حممد السادس للنهوض باألعمالاالجتماعية للرتبية والتكوين
 -جلنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب

اجملموعة الرابعة :اللجن

 -جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

الربملانية

مبجلس املستشارين

اجملموعة اخلامسة :اخلرباء
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املستوى

الفئات

اجملموعات
اجملموعة األوىل :أعضاء اجمللس اإلداري
لألكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين

اجلهوي

اجملموعة الثانية :النقابات التعليمية
األكثر متثيلية
اجملموعة الثالثة :املراكز اجلهوية ملهن
الرتبية والتكوين
اجملموعة األوىل :مديرات ومديري
املؤسسات التعليمية
اجملموعة الثانية :املفتشات واملفتشون
اجملموعة الثالثة :التلميذات والتالميذ
اجملموعة الرابعة :مجعيات آباء وأمهات

اإلقليمي

وأولياء التالميذ
اجملموعة اخلامسة :األطر اإلدارية
والرتبوية العاملة بالنيابة
اجملموعة السادسة :النقابات التعليمية
األكثر متثيلية
اجملموعة السابعة :ممثلي اجملالس
املنتخبة والسلطات اإلقليمية
اجملموعة الثامنة :الرتبية غري النظامية

احمللي

.V

اجملالس الرتبوية وجمالس التدبري

المنهجية المقترحة
 .0مراحل األجرأة
سيتم تنزيل هذه العملية على مرحلتني:
 املرحلة األوىل :عقد اللقاءات التشاورية على مجيع مستويات املنظومة الرتبوية حسب اجلدولةالزمنية احملددة.
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 املرحلة الثانية :تقاسم التقرير النهائي للمشاورات خالل بعض اللقاءات املركزية واجلهوية وكذا عربموقع إلكرتوني خاص بهذه العملية.
 .4آليات اإلشراك
ترتكز هذه العملية أساسا على ثالث آليات لإلشراك:
 oلقاءات مباشرة مع الشركاء والفاعلني السياسيني وفعاليات اجملتمع املدني؛
 oورشات مع خمتلف الفاعلني الرتبويني والتلميذات والتالميذ؛
 oمنتديات موضوعاتية مفتوحة جلميع فعاليات اجملتمع على املوقع اإللكرتوني اخلاص بالعملية.
 .3حمددات تنظيم اللقاءات
يف أفق إشراك أكرب عدد ممكن من الفئات املستهدفة ،سيتم االعتماد على صيغ متعددة تستدعي:
 إشراك مجيع املعنيني باألمر بالنسبة للفئات املستهدفة اليت تتوفر على هيئات متثلها سواء علىاملستوى املركزي أو اجلهوي أو اإلقليمي؛
 عقد اجتماعات للمجالس الرتبوية وجمالس التدبري خالل الفرتة احملددة هلذه االجتماعات. .2منهجية تسيري اللقاءات التشاورية
تعتمد منهجية تسيري هذه املشاورات على ثالث فرتات:
 الفرتة األوىل :تقديم سياق اللقاء وأهدافه والنتائج املنتظرة منه؛ الفرتة الثانية :حتليل موضوعي ومعلل للوضعية الراهنة للمنظومة الرتبوية من خالل تشخيصمتقاسم؛
 الفرتة الثالثة :اقرتاح حلول عملية لتجاوز اإلشكاالت املطروحة مع ضرورة األخذ بعني االعتبار آلياتالتفعيل.
كما سوف تعهد مهمة تيسري هذه اللقاءات على املستوى اجلهوي للسيدتني والسادة مديرات ومديري
األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،وعلى املستوى اإلقليمي ،للسيدات والسادة النائبات والنواب اإلقليميني
وعلى مستوى جمالس التدبري ،للسيدات والسادة مديرات ومديري املؤسسات التعليمية ،وعلى مستوى اجملالس
الرتبوية للسيدات والسادة املفتشات واملفتشني.
 .5تأطري النقاش
ولضمان فعالية أكرب هلذه العملية ،يقرتح اعتماد املواضيع واإلشكاليات املبينة يف البطاقات رفقته
كأرضية للنقاش ،علما بأن الالئحة تبقى مفتوحة وقابلة إلضافة مواضيع أخرى.
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 .6القيادة والتتبع
من أجل إرساء وتتبع خمتلف العمليات املتعلقة بهذه اللقاءات ،سيتم االعتماد على اآلليات التالية:
 على املستوى املركزي: oجلنة القيادة املركزية برئاسة السيد الكاتب العام واليت تتوىل التنسيق والتواصل مع مديرات
ومديري األكادمييات اجلهوية إىل جانب تتبع عمل الفرق املركزية األخرى.
 oجلنة تقنية يعهد إليها التتبع العملي ملختلف مراحل تنفيذ هذه اللقاءات إىل جانب التنسيق مع
الفرق اجلهوية وجتميع واستثمار املعطيات احملصل عليها مركزيا وتلك املتوصل بها من
األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.
 oاملديرية املكلفة بتدبري جمال التواصل اليت سوف تسهر على تنفيذ مجيع العمليات التواصلية
املربجمة على املستوى الوطين.
 على املستوى اجلهوي: oجلنة القيادة اجلهوية برئاسة السيد(ة) مدير(ة) األكادميية اجلهوية تسهر على تتبع مجيع
اللقاءات اجلهوية واإلقليمية إىل جانب التنسيق مع النائبات والنواب اإلقليميني .كما تعمل
على اإلشراف على عمليات جتميع واستثمار املعطيات اجلهوية واإلقليمية.
 oجلنة تقنية يعهد إليها جتميع واستثمار املعطيات احملصل عليها جهويا وتلك املتوصل بها من
النيابات اإلقليمية.
 على املستوى اإلقليمي: oجلنة قيادة يرأسها السيد(ة) النائب(ة) وتعهد إليها عمليات اإلشراف على تنظيم اللقاءات
اإلقليمية واحمللية وكذا على جتميع واستثمار املعطيات احمللية واإلقليمية.
 oجلنة تقنية يعهد إليها جتميع واستثمار املعطيات احملصل عليها إقليميا وتلك املتوصل بها من
املؤسسات التعليمية.
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 .7جتميع املعطيات واستثمارها
ستتم هذه العملية على أربع مراحل:
 صياغة تقرير تركييب بالنسبة لكل مؤسسة تعليمية مستهدفة يربز أهم االستنتاجات علىمستوى حتليل اإلشكاليات املطروحة واحللول املقرتحة من خالل املواضيع املطروحة للنقاش.
 صياغة تقرير تركييب بالنسبة لكل نيابة إقليمية حيتوي على حمورين :ملخص التقارير احملليةوملخص التقارير اخلاصة مبجموعات الرتكيز املنظمة على املستوى اإلقليمي.
 صياغة تقرير تركييب بالنسبة لكل أكادميية جهوية للرتبية والتكوين يرتكز على حمورين:ملخص التقارير اإلقليمية وملخص التقارير اخلاصة باللقاءات التشاورية املنظمة على املستوى
اجلهوي.
 صياغة ثالث تقارير تركيبية على املستوى املركزي: oتقرير تركييب حيتوي على نتائج اللقاءات التشاورية املنظمة مركزيا.
 oتقرير تركييب يضم نتائج اللقاءات التشاورية املنعقدة على مستوى  02أكادميية
جهوية للرتبية والتكوين.
 oتقرير تركييب يرتكز على نتائج اللقاءات التشاورية املنعقدة على مستوى  02أكادميية
جهوية للرتبية والتكوين وعلى نتائج اللقاءات التشاورية املنظمة مركزيا.

 .8اجلدولة الزمنية
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األسابيع
املستوى

احملتوى

العمليات

 املصادقة على األطر املرجعيةوضع الصيغة النهائية للعدة
التأطريية

 إرساء الفرق املركزية اجتماع تقاسم العدة مع املديرياتاملركزية
 -صياغة املخطط التواصلي الوطين

التنسيق مع األكادمييات
اجلهوية للرتبية والتكوين

املركزي

 تقاسم العدة التأطريية مع مديراتومديري األكادمييات والنائبات
والنواب
اجملموعة األوىل والثانية

تنظيم اللقاءات التشاورية

اجملموعة الثالثة

املركزية

اجملموعة الرابعة
اجملموعة اخلامسة
 -جتميع املعطيات

التتبع واملواكبة

 التنسيق مع الفرق اجلهوية -صياغة التقارير الرتكيبية

تفعيل املخطط التواصلي
الوطين

 إجناز العمليات التواصلية املربجمة -التتبع والتقييم
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األسابيع
املستوى

احملتوى

العمليات

 تقاسم العدة مع الفرق اجلهويةإرساء الفرق اجلهوية

واإلقليمية
 -حتضري اجلوانب اللوجيستيكية

اجلهوي

تنظيم اللقاءات التشاورية
اجلهوية

 اللقاء مع أعضاء اجملالس اإلدارية اللقاء مع النقابات التعليمية -جتميع املعطيات

التتبع واملواكبة

 التنسيق مع الفرق اإلقليمية -صياغة التقارير الرتكيبية
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األسابيع
املستوى

احملتوى

العمليات

 تقاسم العدة مع الفرق اإلقليميةإرساء الفرق اإلقليمية

ومع مديرات ومديري املؤسسات
التعليمية املستهدفة
 -حتضري اجلوانب اللوجيستيكية

اإلقليمي

تنظيم اللقاءات التشاورية
اإلقليمية

 الورشات اإلقليمية اللقاء مع النقابات التعليمية -جتميع املعطيات

التتبع واملواكبة

 التنسيق مع الفرق احمللية صياغة التقارير الرتكيبية -اجتماعات جمالس التدبري واجملالس

احمللي

تنظيم اللقاءات التشاورية
احمللية

الرتبوية
 صياغة التقارير احمللية وإرساهلا إىلالنيابات اإلقليمية
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ملحق :بطاقات تأطير النقاش

.VI

.0

املستوى احمللي

أ .التيسري والفئة املستهدفة
اجملموعة
جمالس
التدبري
اجملالس
الرتبوية

الفئة املستهدفة

التيسري
مديرات ومديري

 -مجيع أعضاء جمالس التدبري للمؤسسات التعليمية مبا فيها ممثلني عن األقسام

املؤسسات

التحضريية ( )CPGEوعن شهادة التقين العالي ( )BTSيف حال توفرها باملؤسسة.

التعليمية

 -مجيع أعضاء اجملالس الرتبوية مبا فيها ممثلني عن األقسام التحضريية ( )CPGEوعن

مفتش(ة)

شهادة التقين العالي ( )BTSيف حال توفرها باملؤسسة.

ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
اجملموعة

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش
 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ تدبري الزمن املدرسي -اإليقاعات املدرسية

 .2احلياة املدرسية

 العطل املدرسية األنشطة املوازية العنف املدرسي -الصحة املدرسية

جمالس التدبري
 .3استقاللية تدبري املؤسسات
التعليمية

 ملاذا؟ كيف؟ احملدودية؟ التعاقد؟ ملاذا؟ كيف؟ احملدودية؟ مشروع املؤسسة املهام املنوطة بالوزارة -أدوار القطاعات احلكومية األخرى

 .4التعبئة

 أدوار السلطات احمللية واملنتخبني كيفية تعبئة شركاء املؤسسة -كيفية تعبئة السلطات احمللية واملنتخبني
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اجملموعة

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش
 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ ما هي اإلشكاليات اليت تطرحها الربامج الدراسيةاحلالية؟
 -الكتب املدرسية

 .2املنهاج

 املقاربات البيداغوجية الوسائل التعليمية -منظومة التقويم واالمتحانات

اجملالس الرتبوية

 لغة التدريس تدريس اللغات تدبري الزمن املدرسي .3احلياة املدرسية

 اإليقاعات املدرسية العطل املدرسية -شروط ولوج املهنة

 .4التكوين األساس واملستمر
لألستاذات واألساتذة

.4

 منهاج التكوين آليات املصاحبة -التكوين املستمر

املستوى اإلقليمي

نظرا لألهمية القصوى اليت تكتسيها هذه املشاورات ،فإن السيدات النائبات والسادة النواب مدعوون الختاذ
كل اإلجراءات والتدابري اليت يرونها مناسبة قصد تنفيذ فعال لكل اللقاءات التشاورية مع أخذ بعني االعتبار
العناصر األولية هلذه الوثيقة التأطريية ،وتكثيف جهودهم يف تعبئة الفاعلني الرتبويني على املستوى احمللي
واإلقليمي وكذا الشركاء يف إطار اجملموعات اليت ستعقد لقاءاتها باإلقليم.
ويبقى للسيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة اختيار املؤسسات اليت ستشارك يف هذه املشاورات على املستوى احمللي،
مع مراعاة بعض املعايري ( الوسط ،السلك  )...دون إغفال املؤسسات اليت تتوفر على األقسام التحضريية ()CPGE

أو على شهادة التقين العالي ( ،)BTSويُقرتح االستعانة حبماعات املمارسات املهنية اليت مت إحداثها يف إطار
الربنامج املغربي الكندي لدعم مؤسسات التعليم املغربية .كما ُيراعى يف تكوين اجملموعات على املستوى اإلقليمي
أال يتعدى عدد املشاركني  21شخصا من أجل ضبط حمكم للنقاش وبهدف ضمان مردودية أكرب للقاءات
التشاورية.
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 اجملموعة األوىل :مديرات ومديرو املؤسسات التعليمية
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري

عينة نوعية من مديرات ومديري املؤسسات التعليمية (اجملال احلضري/القروي،

السيد(ة) النائب(ة)

القطاع عمومي/خصوصي ،األسالك الثالث)

ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 -ملاذا؟ كيف؟ احملدودية؟

 .0استقاللية تدبري املؤسسات

 -التعاقد؟ ملاذا؟ كيف؟ احملدودية؟

التعليمية

 مشروع املؤسسة؟وتكوين

 .2اختيار

 -جانبية الولوج

رؤساء

 -جانبية التخرج

املؤسسات التعليمية

 منهاج التكوين األساس التكوين املستمر -آليات التقويم

 .3املسار املهين

 آليات الرتقية -آليات التعرف عليها

 .4املمارسات اجليدة يف جمال

 -آليات االستفادة منها ومواكبتها

التدبري

 آليات التحفيز -آليات التعريف بها وإبرازها

 اجملموعة الثانية :املفتشات واملفتشون
أ .التيسري والفئة املستهدفة
التيسري
السيد(ة) النائب(ة)

الفئة املستهدفة
عينة نوعية من املفتشات واملفتشون
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 أدوار املفتش (ة) يف الوقت الراهن .0االنتظارات واألدوار

 اإلشكاليات املطروحة احللول املمكنة لتجاوزها-

 .2املنهاج

ما هي اإلشكاليات اليت تطرحها الربامج الدراسية احلالية؟ الكتب املدرسية؟
املقاربات البيداغوجية
الوسائل التعليمية
منظومة التقويم واالمتحانات
لغة التدريس
تدريس اللغات

 تدبري الزمن املدرسي اإليقاعات املدرسية .3احلياة املدرسية

 العطل املدرسية األنشطة املوازية العنف املدرسي -شروط ولوج املهنة

 .4التكوين األساس

 منهاج التكوين -آليات املصاحبة

 .5التكوين املستمر
 .2املسار املهين

 أي تكوين مستمر؟ أية آليات؟ آليات التقويم -آليات الرتقية

 اجملموعة الثالثة :التلميذات والتالميذ
ُيرجى تكوين جمموعات من التالميذ لعقد اجتماع مع كل جمموعة على حدة وتوزيعها حسب املعايري
التالية:
 الوسط :حضري /شبه حضري  /قروي؛ السلك :ابتدائي /ثانوي إعدادي  /ثانوي تأهيلي؛ النوع :ذكور  /إناث؛ مستوى التحصيل الدراسي :متفوق ،متوسط ،متعثر؛ -أطفال عاديني /ذوي االحتياجات اخلاصة
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أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري

عينة نوعية من التلميذات والتالميذ (مؤسسات التعليم العمومي/اخلصوصي ،األسالك
السيد(ة) النائب(ة)

الثالث ،قروي  /حضري ،ذكور/إناث)

ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 متثل املدرسة لدى التلميذات والتالميذ؟ .0صورة املدرسة

 إجيابيات املدرسة احلالية؟ سلبيات املدرسة احلالية؟ -ماذا ينتظر التالميذ من املدرسة؟

 .2االنتظارات

 -ما هو تصورهم للمدرسة املنشودة؟

 اجملموعة الرابعة :مجعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري

عينة نوعية من مجعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ (اجملال احلضري/القروي ،القطاع
السيد(ة) النائب(ة)

عمومي/خصوصي  ،األسالك الثالث)
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة
املنشودة.

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ ما هي اإلشكاليات اليت تطرحها الربامج الدراسية احلالية؟الكتب املدرسية؟
 ما رأي اآلباء واألمهات يف املقاربات البيداغوجية املعتمدة؟الوسائل التعليمية املستعملة؟
 ما هي نظرتهم إىل منظومة التقويم واالمتحانات؟ لغةالتدريس؟ تدريس اللغات؟

 .2املنهاج

-

 .3احلياة املدرسية

تدبري الزمن املدرسي
اإليقاعات املدرسية
العطل املدرسية
األنشطة املوازية
العنف املدرسي
الصحة املدرسية

 -ما هي انتظارات اآلباء واألمهات من املدرسة؟

 .4االنتظارات

 ما هي اقرتاحاتهم لتجاوز اإلشكاليات املطروحة؟ -ما هو دور اآلباء واألمهات يف حتسني تعلمات أبنائهم وبناتهم ويف

 .5تعبئة اآلباء واالمهات

النهوض باملدرسة املغربية؟

 اجملموعة اخلامسة :األطر اإلدارية والرتبوية العاملة بالنيابة
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري
 أطر التوجيه والتخطيطالسيد(ة) النائب(ة)

 أطر املصاحل املادية واملالية -األطر املشرتكة
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 أدوار خمتلف األطر يف الوقت الراهن -اإلشكاليات املطروحة

 .0االنتظارات واألدوار

 احللول املمكنة لتجاوزها تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية اهلدر املدرسي نظام التقويم واالمتحانات .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 لغة التدريس تدريس اللغات اإلعالم والتوجيه تدبري املوارد البشرية احلياة املدرسية الزمن املدرسي حكامة املنظومة الرتبوية املهام املنوطة بالوزارة أدوار القطاعات احلكومية األخرى أدوار السلطات احمللية واملنتخبني -احللول املتاحة

 .3سبل التطوير

 -آليات التفعيل

 اجملموعة السادسة :النقابات التعليمية
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري
السيد(ة)

 -النقابات التعليمية األكثر متثيلية

النائب(ة)

 -نقابة مفتشي التعليم
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس
املدرسة املنشودة

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ما هي انتظارات اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة أن تليب احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية -التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 اهلدر املدرسي نظام التقويم واالمتحانات اإلعالم والتوجيه لغة التدريس تدريس اللغات تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي -ما هي انتظارات الشركاء االجتماعيني من املدرسة؟

 .3االنتظارات

 -ما هي اقرتاحاتهم لتجاوز اإلشكاليات املطروحة؟

 .4تعبئة الشركاء االجتماعيني

 كيف ميكن للشركاء االجتماعيني املساهمة يف تعبئة املوارد البشريةوجعلها فاعلة يف أي مشروع تربوي جديد؟

 اجملموعة السابعة :اجملالس املنتخبة والسلطات اإلقليمية
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري
السيد(ة)

 -ممثلو اجملالس املنتخبة

النائب(ة)

 -ممثلو السلطات اإلقليمية
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس
املدرسة املنشودة

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية -اهلدر املدرسي

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 نظام التقويم واالمتحانات لغة التدريس تدريس اللغات اإلعالم والتوجيه تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي املهام املنوطة بالوزارة أدوار القطاعات احلكومية األخرى أدوار السلطات احمللية واملنتخبني -احللول املتاحة

 .3سبل التطوير

 -آليات التفعيل

 اجملموعة الثامنة :الرتبية غري النظامية
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري
السيد(ة)

 -رئيس وأطر مصلحة الرتبية غري النظامية بالنيابة اإلقليمية

النائب(ة)

 -ممثلو اجلمعيات الفاعلة يف جمال الرتبية غري النظامية باإلقليم
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية .0حتليل اإلشكاليات املطروحة

 الكتب املدرسية التكوين املستمر للفاعلني يف جمال الرتبية غري النظامية اهلدر املدرسي تدريس اللغات الزمن املدرسي -أدوار خمتلف الفاعلني يف الوقت الراهن

 .2االنتظارات واألدوار

 اإلشكاليات املطروحة -احللول املمكنة لتجاوزها

 .3سبل التطوير

.3

 احللول املتاحة -آليات التفعيل

املستوى اجلهوي

على املستوى اجلهوي ،جيب التأكيد على أهمية إشراك مجيع النائبات والنواب يف املشاورات مع مجيع
الفئات.
وفيما خيص املشاورات مع أعضاء اجمللس اإلداري ،يبقى ملدير(ة) األكادميية اختاذ القرارات واإلجراءات
املناسبة يف طريقة إجراء هذه اللقاءات مراعاة لالجتماعات اليت مت عقدها سالفا ،ويشار إىل أن منهجية الوزارة
تؤكد على أهمية تقاسم أشغال الورشات اليت سيتم تنظيمها على املستويني احمللي واإلقليمي مع هؤالء
األعضاء.

 اجملموعة األوىل :اجمللس اإلداري لألكادميية
أ .التيسري والفئة املستهدفة
التيسري
السيد(ة) مدير(ة)
األكادميية

الفئة املستهدفة
أعضاء اجمللس اإلداري لألكادميية
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة
املنشودة

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية اهلدر املدرسي -نظام التقويم واالمتحانات

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 لغة التدريس تدريس اللغات اإلعالم والتوجيه تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي حكامة املنظومة الرتبوية املهام املنوطة بالوزارة أدوار القطاعات احلكومية األخرى أدوار السلطات احمللية واملنتخبني احللول املتاحة -آليات التفعيل

 .3سبل التطوير

 اجملموعة الثانية :الشركاء االجتماعيون
أ .التيسري والفئة املستهدفة
التيسري
السيد(ة) مدير(ة)
األكادميية

الفئة املستهدفة
 النقابات التعليمية األكثر متثيلية نقابة مفتشي التعليم24

ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة املنشودة

 ما هي انتظارات اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة أن تليب احلاجيات اجملتمعيةاحلالية؟
 -تعميم التمدرس

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية اهلدر املدرسي نظام التقويم واالمتحانات اإلعالم والتوجيه لغة التدريس تدريس اللغات تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي -ما هي انتظارات الشركاء االجتماعيني من املدرسة؟

 .3االنتظارات

 ما هي اقرتاحاتهم لتجاوز اإلشكاليات املطروحة؟ -كيف ميكن للشركاء االجتماعيني املساهمة يف

 .4تعبئة الشركاء االجتماعيني

تعبئة املوارد البشرية وجعلها فاعلة يف أي مشروع
تربوي جديد؟

 اجملموعة الثالثة :املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين
أ .التيسري والفئة املستهدفة
التيسري
السيد(ة) مدير(ة)
األكادميية

الفئة املستهدفة
 مدير املركز السيدات والسادة األساتذة باملركز األطر اإلدارية باملركز -ممثلون عن األساتذة املتدربني
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ -ما هي انتظارات اجملتمع اليوم من املدرسة؟

 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة املنشودة

 كيف ميكن للمدرسة أن تليب احلاجيات اجملتمعيةاحلالية؟
 تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي للموارد البشرية -التكوين املستمر للموارد البشرية

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 اهلدر املدرسي نظام التقويم واالمتحانات اإلعالم والتوجيه لغة التدريس تدريس اللغات تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي -ما هي االنتظارات من املدرسة؟

 .3االنتظارات

 ما هي االنتظارات من املراكز اجلهوية ملهن الرتبيةوالتكوين؟
 -ما هي اقرتاحاتهم لتجاوز اإلشكاليات املطروحة؟

.2

املستوى املركزي

 اجملموعة األوىل :الشركاء االجتماعيون
أ .التيسري والفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري
عضو من جلنة

 -النقابات التعليمية األكثر متثيلية

القيادة املركزية

 -نقابة مفتشي التعليم
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة املنشودة

 ما هي انتظارات اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة أن تليب احلاجيات اجملتمعيةاحلالية؟
 تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية -الكتب املدرسية

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية اهلدر املدرسي نظام التقويم واالمتحانات اإلعالم والتوجيه لغة التدريس تدريس اللغات تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي -ما هي انتظارات الشركاء االجتماعيني من املدرسة؟

 .3االنتظارات

 ما هي اقرتاحاتهم لتجاوز اإلشكاليات املطروحة؟ كيف ميكن للشركاء االجتماعيني املساهمة يفتعبئة املوارد البشرية وجعلها فاعلة يف أي مشروع

 .4تعبئة الشركاء االجتماعيني

تربوي جديد؟

 اجملموعة الثانية :اجملتمع املدني
أ .التيسري
اجملموعة الثانية

التيسري

اجملتمع املدني

عضو من جلنة القيادة املركزية
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
الفئات املستهدفة
 الفيدرالية الوطنيةجلمعيات أولياء التالميذ
 -الكونفدرالية الوطنية

أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

 .0حمدودية املدرسة احلالية

 -ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟

وأسس املدرسة املنشودة

 كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجياتاجملتمعية احلالية؟

جلمعيات األمهات واآلباء
باملغرب

 -ما هي اإلشكاليات اليت تطرحها الربامج

 -الكونفدرالية الوطنية

الدراسية احلالية؟

جلمعيات آباء وأولياء
تالمذة التعليم االبتدائي

 ما رأي اآلباء واألمهات يف املقارباتالبيداغوجية املعتمدة؟ الوسائل التعليمية

 .2املنهاج

والثانوي اإلعدادي

املستعملة؟ الكتب املدرسية؟

والثانوي التأهيلي

 -ما هي نظرتهم إىل منظومة التقويم

 -اجمللس الوطين ملمثلي

واالمتحانات؟ لغة التدريس؟ تدريس اللغات؟

مجعيات اآلباء واألمهات

 -تدبري الزمن املدرسي

وأولياء التالميذ باجملالس

 -اإليقاعات املدرسية

اإلدارية
اجلهوية

لألكادمييات

 -العطل املدرسية

 .3احلياة املدرسية

 األنشطة املوازية العنف املدرسي الصحة املدرسية ما هي انتظارات اآلباء واألمهات من املدرسة؟ -ما هي اقرتاحاتهم لتجاوز اإلشكاليات

 .4االنتظارات

املطروحة؟
 -ما هو دور اآلباء واألمهات يف حتسني تعلمات

 .5تعبئة اآلباء واألمهات

أبنائهم وبناتهم ويف النهوض باملدرسة املغربية؟
28

الفئات املستهدفة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس
املدرسة املنشودة.

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجياتاجملتمعية احلالية؟

اجلمعيات املهنية املمثلة

 -ما هي اإلشكاالت املطروحة على التعليم

للتعليم اخلصوصي

اخلصوصي احلالي؟
 -أي منوذج لتعليم خصوصي أكثر فعالية؟

 .2التعليم اخلصوصي

 كيف السبيل إىل تعليم خصوصي داعمومكمل للتعليم العمومي؟

 أين تكمن حمدودية املنظومة الرتبوية .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس
املدرسة املنشودة

احلالية؟
 ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجياتاجملتمعية احلالية؟

 اجلمعيات املهنيةالفئوية

 -أية عالقة بني عمل اجملتمع املدني واألدوار

 -اجلمعيات الفاعلة يف

املنوطة باملدرسة؟

اجملال الرتبوي

 -االشكاليات املطروحة؟

 .2دور اجملتمع املدني

 سبل تطوير عمل اجملتمع املدني من أجلفعالية أكرب؟
 -أية شراكة بني اجملتمع املدني واملدرسة؟

 اجملموعة الثالثة :الشركاء املؤسساتيون
أ .التيسري
التيسري

اجملموعة الثالثة

عضو من جلنة القيادة املركزية

الشركاء املؤسساتيون
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وزارة االقتصاد

وأسس املدرسة املنشودة

واملالية

أهم األسئلة املطروحة للنقاش
 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ -اإلشكاالت املطروحة

 .2حكامة املنظومة الرتبوية

 سبل التطوير -أية مقاربات من أجل إجياد مصادر جديدة لتمويل القطاع؟

 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة
وزارة التعليم

 ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ -املناهج والربامج الدراسية

العالي والبحث

 -اإلعالم والتوجيه

العلمي وتكوين
األطر

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

 .2التنسيق بني القطاعني

 العرض املتوفر يف التعليم العالي من الناحية الكميةوالنوعية
 سبل التطوير -آليات التنسيق

 .0حمدودية املدرسة احلالية

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

وأسس املدرسة املنشودة

 -ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟

قطاع التكوين

 -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

املهين

 سبل خلق تكامل بني منظومة التكوين املهين واملنظومةالرتبوية؟

 .2التكامل بني املنظومتني

 اإلكراهات املطروحة؟ سبل جتاوزها؟ .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

وزارة الداخلية

 .2تكافؤ الفرص يف الولوج إىل
التعليم
 .3دور اجلماعات احمللية
واملنتخبني

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ حمدودية التدابري املتخذة؟ سبل خلق التكامل بني برامج الدعم االجتماعي؟ احللول املقرتحة؟ اإلشكاليات املطروحة االقرتاحات -سبل التعبئة
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املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة
وزارة الشباب
والرياضة

.2

 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

وحتديث اإلدارة

 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة
والشؤون
اإلسالمية

.3

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

-

.3

.2

 -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

-

.2

وزارة األوقاف

 -ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟

-

.3

الوزارة املكلفة

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

-

االجتماعية

العمومية

 -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

-

وأسس املدرسة املنشودة

وزارة التضامن

بالوظيفة

 -ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟

.2

 .0حمدودية املدرسة احلالية

والتنمية

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

-

.3

واملرأة واألسرة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟-

-
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املواضيع
الكونفدرالية

 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

العامة للمقاوالت
باملغرب

 .2عالقة املنظومة الرتبوية مع
احمليط االقتصادي
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش
 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ انتظارات الفاعلني االقتصاديني اقرتاحاتهم أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية -الكتب املدرسية

اجمللس

 -التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية

االقتصادي

 -اهلدر املدرسي

واالجتماعي

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

والبيئي

 الدعم االجتماعي نظام التقويم واالمتحانات لغة التدريس؟ تدريس اللغات اإلعالم والتوجيه تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي حكامة املنظومة على املستوى املركزي واجلهوي واإلقليميواحمللي

 .3سبل التطوير

املعهد امللكي

 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

للثقافة
األمازيغية

 .2تدريس اللغات
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

املرصد الوطين
حلقوق الطفل
.2

 احللول املقرتحة آليات التفعيل أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟ اإلشكاليات املطروحة سبل التطوير أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟32

أهم األسئلة املطروحة للنقاش

املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة
املرصد الوطين
للتنمية البشرية

 .0حمدودية املدرسة احلالية
وأسس املدرسة املنشودة

السادس للنهوض
االجتماعية

 -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

-

.3

باألعمال

 ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟-

.2

مؤسسة حممد

 -أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟

 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟-

.2

للرتبية والتكوين

.3

 اجملموعة الرابعة :اللجن الربملانية
أ .التيسري و الفئة املستهدفة
الفئة املستهدفة

التيسري
عضو من جلنة القيادة

 -جلنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب

املركزية

 -جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية مبجلس املستشارين
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة
املنشودة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش
 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية اهلدر املدرسي الدعم االجتماعي نظام التقويم واالمتحانات اإلعالم والتوجيه لغة التدريس تدريس اللغات تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي حكامة املنظومة على املستوى املركزي واجلهوي واإلقليمي واحمللي املهام املنوطة بالوزارة أدوار القطاعات احلكومية األخرى أدوار السلطات احمللية واملنتخبني -احللول املقرتحة

 .3سبل التطوير

 -آليات التفعيل

 اجملموعة اخلامسة :اخلرباء واملهتمون
أ .التيسري و الفئة املستهدفة
املستوى

اجملموعة اخلامسة

املركزي

اخلرباء واملهتمون

التيسري
عضو من جلنة القيادة املركزية
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ب .أهم املواضيع واألسئلة املطروحة للنقاش
املواضيع
 .0حمدودية املدرسة احلالية وأسس املدرسة
املنشودة

أهم األسئلة املطروحة للنقاش
 أين تكمن حمدودية املدرسة احلالية؟ ماذا ينتظر اجملتمع اليوم من املدرسة؟ -كيف ميكن للمدرسة تلبية احلاجيات اجملتمعية احلالية؟

 .2حتليل اإلشكاليات املطروحة

 تعميم التمدرس العرض الرتبوي الربامج الدراسية املقاربات البيداغوجية الكتب املدرسية التكوين األساسي واملستمر للموارد البشرية اهلدر املدرسي نظام التقويم واالمتحانات لغة التدريس تدريس اللغات اإلعالم والتوجيه تدبري املوارد البشرية الزمن املدرسي املهام املنوطة بالوزارة أدوار القطاعات احلكومية األخرى -أدوار السلطات احمللية واملنتخبني

 .3سبل التطوير

 احللول املتاحة -آليات التفعيل
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