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اأوال : القيمـة امل�ضافة للم�رشوع

1. يعد �لتتبع و�لتقومي و�الفتحا�ض من �ملقومات �الأ�سا�سية للمنظومات �لرتبوية 
�آليات �رضورية لل�سبط و�لتوجيه وح�سن قيادة تلك  �لر�هنة، لكونها متثل 

�ملنظومات و�الرتقاء �مل�ستمر مبوؤ�رض�ت جودتها ومردوديتها.

2. تختلف �الأجهزة �لتي يناط بها �ال�سطالع بهذه �ملهام ح�سب خ�سو�سيات 
�إجناز هذه �لعمليات  �ملنظومات �لرتبوية؛ وهكذ�، تنيط بع�ض �ملنظومات 

�إىل  �لعمليات  بهذه  منها  �الآخر  �لبع�ض  يعهد  بينما  �ملوؤ�س�سات،  مبديري 

�ل�ساأن  هو  كما  �أخرى،  ملنظومات  وبالن�سبة  خمت�سة.  وظيفية  �أجهزة 

باملغرب، فاإن هيئة �لتفتي�ض هي �جلهاز �لذي يتوىل مثل هذه �ملهام �أو يتعني 

عليه �أن ي�سطلع بها.

�ملنظومة  بجودة  �مل�ستمر  لالرتقاء  �أ�سا�سية  ر�فعة  �لرتبوي  �لتفتي�ض  ي�سكل   .3
للنجاح  �لد�عم  و�لتتبع  �لرتبوية  لليقظة  و�آلية  و�لتكوين،  للرتبية  �لوطنية 

�ملتجدد للمدر�سة، وذلك �عتبار� لالأدو�ر �لتي ما فتئ ي�سطلع بها �ملفت�سون 

�لرتبويون يف بنائها وتطوير م�سمونها �لبيد�غوجي ويف حت�سني �سبل �أد�ئها، 

بها،  يقومون  �لتي  و�لبحث  و�لتقومي  و�لتكوين  �لتاأطري  لوظائف  وبالنظر 

�لتدري�ض  �لدر��سية وحتيينها وحت�سني  و�لرب�مج  �ملناهج  �إعد�د  وال�سيما يف 

و�لتعلمات و�لرفع من موؤ�رض�ت �لتح�سيل �لدر��سي. 

�لرتبوي  للتفتي�ض  مهمة  �إ�سالحات  �لوطنية  �لرتبوية  �ملنظومة  عرفت   .4
�لوطني  �مليثاق  من  ب"   135" �ملادة  تفعيل  �إطار  يف  وال�سيما  وتنظيمه، 

للرتبية و�لتكوين. كما �تُِّخذت تد�بري تنظيمية لتفعيل هذ� �لتوجه )�لوثيقة 

�الإطار و�ملذكر�ت 113 - 114 - 115(. غري �أن ت�سور مهام �لتفتي�ض �لرتبوي 

وممار�ستها، فيما يبدو، ما يز�الن يف حاجة ما�سة �إىل تغيري ملمو�ض يو�كب 

�الإ�سالح �جلاري من �أجل �إجناح �ملدر�سة �ملغربية. 
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5. يف هذ� �الإطار، يبادر �ملجل�ض �الأعلى للتعليم �إىل �قرت�ح م�رضوع يتمثل هدفه 
يف " تطوير مهنة ومهام �لتفتي�ض �لرتبوي". وهو م�رضوع يندرج يف �سياق 

�الهتمام �خلا�ض �لذي يوليه �ملجل�ض لتنمية �لعالقة �لبيد�غوجية و�لرتبوية 

د�خل �لف�سل �لدر��سي و�الرتقاء بجودة �لتدري�ض و�لتعلمات، وللنهو�ض 

و�ملكونني  �ملدر�سني  منهم  �سيما  وال  �لرتبويني،  �لفاعلني  كافة  مبهام 

و�ملوؤطرين؛ �إدر�كا منه بكونهم �لفاعلني �الأ�سا�سيني يف �ال�سطالع �لناجع 

للمنظومة �لرتبوية بوظائفها.

على  باالأ�سا�ض،  �مل�رضوع،  هذ�  يركز يف  وهو  �ملجل�ض  فاإن  �لغر�ض،  لهذ�   .6
�لتفتي�ض �لرتبوي، ال يق�سد �إق�ساء مكونات �لتفتي�ض �الأخرى �لعاملة �سمن 

�ملنظومة �لرتبوية، وذلك �عتبار� لكونها ت�ستدعي �سياقات �أخرى، ومعاجلة 

خا�سة. 

من  جملة  حتقيق  يتوخى  كونه  يف  �مل�رضوع  لهذ�  �مل�سافة  �لقيمة  تتمثل    .7
�الأهد�ف، �أهمها:

اأ- حفز هيئة �لتفتي�ض �لرتبوي وتثمينها وتاأكيد دورها �الأ�سا�سي يف 

�لرفع �مل�ستمر من جودة �لتدري�ض و�لتعلمات، ومن جناعة مردودية 

�ملدر�سة �ملغربية؛

ب- �لعمل على تطوير مهام �لتفتي�ض يف �جتاه �ملَهَنَنة، �رتكاز� على 

�الأدو�ر �جلديدة �لتي ي�سطلع بها �لتفتي�ض �لرتبوي �أو �الأجهزة �ملماثلة 

و�الفتحا�ض  بالتقومي  يتعلق  ما  �لدويل، خ�سو�سا  �ل�سعيد  له على 

مبختلف  �لرتبوية  و�ملناطق  �لتعليمية  للموؤ�س�سات  �لبيد�غوجي 

�جلهات، مع ��ستهد�ف تنظيم �الأعمال �لتي يقوم بها �ملفت�ض �سمن 

برنامج عمل �سنوي ينجز وفق غالف زمني �إجمايل؛

ج- جعل �الأدو�ر �ملناطة بالتفتي�ض �لرتبوي �أكرث �ن�سجاما ومالءمة مع 

خيار�ت ومتطلبات �الإ�سالح �لرتبوي وديناميته، وال�سيما بتمكينه 
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باال�ستقاللية  متمتع  �لد�خلي  للتقومي و�الفتحا�ض  فعال  من جهاز 

�إىل  يهدف  ب�سكل  �الأمثل،  �لوجه  على  �ملهمة  هذه  الأد�ء  �لالزمة 

خمتلف  يف  و�لتعلم  �لتدري�ض  عمليات  مبح�سالت  �ملطرد  �الرتقاء 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية؛

د- جعل هيئة �لتفتي�ض �لرتبوي منخرطة يف �سميم عمليات �لتكوين 

و�لتاأهيل و�أن�سطة �لبحث �لرتبوي يف �جتاه تنميتها ومالءمتها. 

8.  الإجناز هذ� �مل�رضوع، �رتكز �ملجل�ض �الأعلى للتعليم على ما يلي:

 135" �ملادة  للرتبية و�لتكوين، وال�سيما  �لوطني  �مليثاق   • مقت�سيات 

ب" يف �ساأن �إعادة هيكلة �لتفتي�ض �لرتبوي وتطويره؛

�لذي  �ملدر�سي،  �لتعليم  ومفت�سي  مفت�سات  ر�أي  ��ستطالع  نتائج   • 

�أ�رضف �ملجل�ض �الأعلى على �إجنازه �سنة 2009؛

 • �لدر��سة �لت�سخي�سية �لتي �أعدها �ملجل�ض �الأعلى للتعليم �سنة 2009 

بالتفتي�ض  �ملتعلقة  و�لتنظيمية  �لت�رضيعية  للن�سو�ض  حتليل  �سيغة  يف 

�لرتبوي؛

 • �لدر��سة �ملقارنة لبع�ض �لتجارب �لدولية يف ميد�ن �لتفتي�ض وتقومي 

منظومات �لرتبية و�لتكوين، �سملت حو�يل 12 منظومة تربوية؛

�ملجل�ض  لدى  �لتعليمية  و�لو�سائط  و�ملناهج  �لرب�مج  جلنة  �أ�سغال   • 

�الأعلى للتعليم، �ملتعلقة بهذ� �ملو�سوع، وجل�سات �ال�ستماع �لتي 

نظمتها مع جمعيتي مفت�سي �لتعليم �ملدر�سي؛

ليوليوز  للمجل�ض  �لتا�سعة  �لدورة  مد�والت  نتائج  و  خال�سات   • 

.2009
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ثانيا : عنا�رش ت�ضخي�ضية واأهم االإ�ضكاليات املرتبطة بها

معطيات ت�ضخي�ضية 

موزعني 
 )1(2630 حو�يل  حاليا  �لرتبويني  و�ملفت�سني  �ملفت�سات  عدد  يبلغ   .9

ح�سب �أ�سالك �لتعليم �ملدر�سي كما يلي: 1090 بالتعليم �البتد�ئي؛ 1530 

بالتعليم �لثانوي �الإعد�دي و�لتاأهيلي. 

، وجلو� مهنة �لتفتي�ض 
)2(

10. 65% من �ملفت�سني وعددهم 1411 مفت�سة ومفت�سا
ما بني 1990 و1999. 

�لتفتي�ض  ��ستغل  و�لتكوين،  للرتبية  �جلهوية  �الأكادمييات  نظام  �إر�ساء  منذ   .11
�لرتبوي بتدبري ذي م�ستويات ثالثة، وفق �لتنظيم �جلديد لهذه �ملهنة بتاريخ 

:2004

تعزيزه  �لذي مت  �لرتبوية،  �لتفتي�ض  �لتفتي�ض د�خل مناطق  اأ. م�ستوى 

بالعمل �مل�سرتك باملناطق �لرتبوية وباملجال�ض �الإقليمية للتن�سيق؛

�ملجال�ض  خالل  من  �لتخ�س�سي،  �جلهوي  �لتن�سيق  م�ستوى  ب. 

�جلهوية للتن�سيق؛

�ملركزي  �ملجل�ض  عرب  �لتخ�س�سي،  �ملركزي  �لتن�سيق  م�ستوى  ج. 

للتن�سيق.

 �إح�سائيات وز�رة �لرتبية �لوطنية ل�سنة 2009.
)1(

 نتائج ��ستطالع ر�أي �ملفت�سات و�ملفت�سني حول و�قع مهنتهم و�آفاق تطويرها �ملنجز حتت �إ�رض�ف 
)2(

�ملجل�ض �سنة 2009.
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ز �لتفتي�ض �لرتبوي يف ثالث مهام �أ�سا�سية: �لتن�سيط؛ �لتكوين و�لتاأطري؛  12. َتَركَّ
�ملهام  من  عدد�  �لرتبويون  �ملفت�سون  ميار�ض  ذلك،  جانب  �إىل  �ملر�قبة. 

�الأخرى بتكليف �إد�ري على �ل�سعيد �ملركزي �أو �جلهوي �أو �الإقليمي.

بالتفتي�ض؛  �لتكليف  �سيغ:  بثالث  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مبهنة  �لتعيني  د  حَتدَّ  .13
مبار�ة �لتوظيف �ملبا�رض؛ مبار�ة ولوج مركز تكوين مفت�سي �لتعليم. %80 

�لر�أي  ��ستطالع  �إطار  �مل�ستجوبني يف  �ملفت�سات و�ملفت�سني  �أفر�د عينة  من 

حني  يف  �لتعليم،  مفت�سي  تكوين  مركز  خريجي  من  هم  �أعاله،  �ملذكور 

اأن 14% منهم �لتحقو� باملهنة عرب مبار�ة �لتوظيف �ملبا�رض، �أما 6% �ملتبقية 

فتمثلها فئة �الأ�ساتذة �ملكلفني بالتفتي�ض. 

14. 64% من �أفر�د �لعينة �مل�ستجوبة ق�سو� يف ممار�سة �ملهنة �أكرث من 15 �سنة.

جودة  من  �لرفع  يف  ن�سبيا  ُي�سِهم  للمدر�سني  تاأطريهم  �أن  �عتربو�   %68  .15
عملهم لتح�سني مكت�سبات �لتالميذ. وهي �لن�سبة ذ�تها �لتي �أبدت ر�ساها 

�لن�سبي عن مز�ولة مهام �لتفتي�ض �حلالية.

حت�سنا  تعرف  مل  �لرتبوي  �لتفتي�ض  �أد�ء  جودة  موؤ�رض�ت  �أن  تعترب   %51  .16
مقابل  يف  �لرتبوي،  لالإ�سالح  �ملخ�س�سة  �حلالية  �لع�رضية  خالل  ملمو�سا 

48% �لتي �أعربت عن ح�سول حت�سن ن�سبي.

17. بالن�سبة لالنتظار�ت �الأ�سا�سية، يبدو �أن جل �ملفت�سني يتطلعون �إىل تطوير 
حقيقي لهذه �ملهنة؛ حيث بلغت ن�سبة �مل�ستجوبني �لذين �أكدو� �حلاجة �إىل 

هذ� �لتطوير%97. 



�0

راأي املجلـــ�ش الأعلـى للـــتعليــم

االإ�ضكاليات االأ�ضا�ضية

 املهام : 

�الإد�رة، عالوة على  �لرتبويني من قبل  للمفت�سني  ت�سند  �لتي  �ملهام  18. تعدد 
�ملفت�ض  ��سطالع  ح�ساب  على  �لغالب،  يف  يكون  مما  �الأ�سلية،  مهامهم 

و�لتقومي  و�لتن�سيط  و�لتكوين  �لتاأطري  يف  �ملتمثل  �الأ�سا�ض  بدوره  �لرتبوي 

�لبيد�غوجي و�لبحث �لرتبوي.

م�ستوى  على  �لرتبوي  للن�ساط  �سنوي  برنامج  �إىل  �ال�ستناد  يتم  ما  نادر�   .19
للتكليفات  ��ستجابة  يف  �ملهام  ممار�سة  �إىل  يوؤدي  مما  �الإقليم،  �أو  �جلهة 

دعم  يقت�سيها  �لتي  و�لبيد�غوجية  �لرتبوية  �ملتطلبات  من  �أكرث  �الإد�رية، 

�ملهام  �أن  �مل�ستجَوبني  من   %77 �أكد  فقد  وهكذ�  وتاأطريهم.  �ملدر�سني 

�لتي ميار�سونها حاليا ت�ستجيب ن�سبيا ملتطلبات �لرفع من جودة �لتدري�ض 

و�حدة  بزيارة  يقومون  �أنهم  �رضحو�  منهم   %78 و�لتعلمات؛  و�لتكوين 

فقط لالأ�ستاذ خالل �ملو�سم �لدر��سي.

�لتاأطري و�لتن�سيط  20. َغلبة �ملر�قبة �لرتبوية للمدر�سني على ح�ساب عمليات 
يز�ولون  �أنهم  �إىل  �أ�سارو�  �مل�ستجوبني  من  فقط   %15( �مليد�ين  و�لبحث 

�لبحث �لرتبوي(، مع �عتماد �أ�ساليب للمر�قبة تتمحور �أ�سا�سا حول عملية 

تركز  �مل�ستجوبني  من   %95( منطية  �أ�سكاال  �لغالب  وتتخذ يف  �لتدري�ض، 

يف مز�ولة مهامها على �ملر�قبة و�لتقومي �لرتبوي لالأ�ستاذ، علما باأن معدل 

�لتاأطري على �مل�ستوى �لوطني يرت�وح تقريبا ما بني 90 و210 �أ�ستاذ� بالتعليم 

�البتد�ئي، وما بني 31 و82 �أ�ستاذ� بالتعليم �لثانوي �الإعد�دي و�لتاأهيلي(.



��

تطوير مهنة ومهام التفتي�ش الرتبوي

تدقيق  �أ�سا�سه  على  يتم  �لرتبوي،  �ملفت�ض  لكفايات  مرجعي  �إطار  غياب   .21
مهامه وتكوينه وتقومي عمله )61% من �مل�ستجوبني �عتربو� �أن �ملهام �حلالية 

للمفت�ض �لرتبوي غري كافية ملو�كبة �إ�سالح �ملنظومة �لرتبوية(.

بالتربيز و�الأق�سام  للتفتي�ض �لرتبوي �خلا�ض  �لنظامي  22. عدم مالءمة �لو�سع 
�لتح�سريية وكذ� مهامه، خل�سو�سيات ومتطلبات هيئة �الأ�ساتذة �ملربزين، 

�لتعليميني  �مل�سلكني  �ملعتمدة يف هذين  �لطلبة و�ملناهج و�لرب�مج  ولنوعية 

�ملت�سمني بت�سجيع �لتفوق و�المتياز.  

  

 التكوين االأ�ضا�ص:

23. توقُّف �لتكوين �الأ�سا�ض منذ حو�يل عقد من �لزمن يف �لفرتة �ملرت�وحة بني 
1999 و 2009، يف كل �لتخ�س�سات )با�ستثناء �لرتجمة و�الإعالميات �سنة 

2003(، مما نتج عنه: عدم جتديد هيئة �لتفتي�ض �لرتبوي؛ ح�سول خ�سا�ض 

تدريجي يف �أعد�د �ملفت�سني؛ �رتفاع معدالت �لتاأطري.

24. �عتماد �لتكوين �الأ�سا�ض، �سابقا، على مرجعية بيد�غوجية تقليدية يهيمن 
للتد�ريب  كاف  غري  حيز  تخ�سي�ض  مقابل  يف  �لنظري  �لتكوين  �سمنها 

�أ�ساليب  �لتقومي؛  قبيل:  من  �ملهنية،  بالكفايات  �ملرتبط  و�لتكوين  �مليد�نية 

�لتن�سيط؛ �لبحث �لرتبوي؛ م�ستلزمات �لتاأطري؛ دعم �لتدري�ض و�لتعلمات 

نظريا  �الأ�سا�ض  �لتكوين  جناعة  نق�ض  عن  عربو�  �مل�ستجوبني  )ن�سف 

وبيد�غوجيا؛ و47% �عتربوه كافيا ن�سبيا على �مل�ستوى �ملنهجي و�ملوؤهالت 

�لتكوين  جماالت  يف  �لنظر  �إعادة  �قرتحو�  منهم    %46 �أن  غري  �ملهنية. 

�الأ�سا�ض. و23 %  دعو� �إىل تركيز �لتكوين على �جلانب �مليد�ين(.

25. �سعف �حل�سة �ملخ�س�سة للبحث �لرتبوي، وعدم �إعطائه مكانته �ل�رضورية 
�أكدو�  �مل�ستجوبني  من  فقط   %40( وجتديدها  �ملهنة  تطوير  توجهات  يف 

�لكفاية �لن�سبية للتكوين �الأ�سا�ض يف جمال �لبحث �لرتبوي(.
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خا�سة  �سعبة  على  �الآن،  حلد  �لتعليم،  مفت�سي  تكوين  مركز  توفر  عدم   .26
بتكوين مفت�سني تربويني خمت�سني يف تاأطري وتتبع م�سلكي  �لتربيز  و�الأق�سام 

�لتح�سريية. 

التكوين امل�ضتمر:

27. �الفتقار �إىل برنامج عمل منتظم للتكوين �مل�ستمر لهيئة �لتفتي�ض �لرتبوي.

�لفعلية  للحاجات  �مل�ستمر  للتكوين  �ملو�سمية  �لعمليات  ��ستجابة  عدم   .28
�ملتقطعة  �لدور�ت  من  ��ستفادو�  �مل�ستجوبني  من   %70 �لرتبوي:  للتفتي�ض 

للتكوين �مل�ستمر. ومع ذلك، �أكدت ن�سبة مهمة منهم حاجتها �إىل تكوين 

قبيل: م�ستجد�ت  �ملعرفية و�ملهنية من  �لقدر�ت  تقوية  �إىل  م�ستمر يهدف 

�لنظريات �لبيد�غوجية )54%(؛ �حلكامة �لرتبوية )43%(؛ تكوين �لقيـاد�ت 

يف  �لديد�كتيكية  �مل�ستجد�ت  )37%(؛  �لتن�سيط  تقنيات  )32%(؛  �لرتبـوية 

)47%(؛  لالإعالم  �لتكنولوجيا �جلديدة  ��ستعمال  )61%(؛  �لتخ�س�ض  جمال 

لدى  للتعلم  �ملعيقة  �ل�سعوبات  تدبري  )32%(؛  �لرتبوي  �لبحث  مناهج 

�لتالميذ )%35(.

29. عدم مالءمة �لتكوين �مل�ستمر ملقت�سيات �إ�سالح �ملنظومة �لرتبوية. يف هذ� 
�أن �لتكوين �مل�ستمر يعد من �الآليات  من �مل�ستجوبني   %43 �الإطار، �عترب 

�الأ�سا�سية لتطوير مهنة �لتفتي�ض �لرتبوي؛

30. نق�ض �ملو�رد �ملالية �ملخ�س�سة للتكوين �مل�ستمر �إىل غاية �سنة 2009؛ 

31.  حمدودية �ملبادرة و�لتكوين �لذ�تي.
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ظروف مزاولة املهنة

اأ – الظروف البيداغوجية:

32. 62% من �مل�ستجوبني �عتربو� �لظروف �لبيد�غوجية �ملرتبطة باأد�ء مهامهم 
غري مالئمة لعمل �ملفت�ض �لرتبوي.

33. طر�ئق عمل تتجه، يف �لغالب، نحو مر�قبة عمل �ملدر�سني على ح�ساب 
�لبيد�غوجي  �لعمل  وتتبع  �لدر��سي  و�لتح�سيل  �لتعلمات  على  �لرتكيز 

�ل�سفية  �لزيار�ت  �أن �لهدف من  �أكدو�  من �مل�ستجوبني  للموؤ�س�سة )%95 

للمدر�سني تتمثل باالأ�سا�ض يف مر�قبة وتقومي عملهم(.

34. نق�ض مرجعيات و�سبكات ممعرية مبوؤ�رض�ت دقيقة وقابلة للتعميم و�ملالحظة 
 %21 �أن  �ملفت�سات و�ملفت�سني  ر�أي  ��ستطالع  نتائج  و�لتقومي )يالحظ من 

فقط من جمموع �مل�ستجوبني ي�ستعملون �سبكات خا�سة بهم يف �لتقومي(.    

�لتفتي�ض  تخ�س�سات  بني  و�لتجارب  �خلرب�ت  وتبادل  �لتن�سيق  حمدودية   .35
�لرتبوي وخمتلف مكوناته �لتخ�س�سية على �مل�ستويني �جلهوي و�الإقليمي. 

36. �سعف �لبحث �لرتبوي �لوظيفي و�مليد�ين )�أثبت 10% فقط من م�ستجوبي 
�لرتبوي  �لبحث  لتطوير  �لتفتي�ض  تقارير  ي�ستثمرون  �أنهم  �لر�أي  ��ستطالع 

�لتطبيقي على �سبيل �ملثال(.

�لبحوث  وكذ�  �ل�سفية  للتقارير  �لرتبوية  �الإد�رة  ��ستثمار  حمدودية   .37
و�لدر��سات �ملنجزة من طرف �ملفت�سني، على قلتها، يف توجيه �لقر�ر�ت 

باال�ستدر�كات  للقيام  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  ويف  �لرتبوية،  و�خليار�ت 

�ل�رضورية، وتنظيم �لتدخالت �ملمكنة للت�سحيح و�ملعاجلة.

38. وجود �سعوبات يف حتديد �لغالف �لزمني لعمل �لتفتي�ض �لرتبوي؛ حيث 
يتعذر َتبنيُّ �لعدد �الإجمايل لل�ساعات �لتي ميار�ض فيها �ملفت�ض مهامه. يف 
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�لتفتي�ض  هيئة  على  يتعني  �لتي  �ل�سلبية  �لظو�هر  بع�ض  َترُبز  �ل�سدد،  هذ� 

حت�سني نف�سها منها؛ من بينها، على �خل�سو�ض، �لتعاطي �ملفرط للدرو�ض 

�خل�سو�سية. 

ب- الظروف املادية:

39. 62% من �مل�ستجوبني �عتربو� �أن �لظروف �ملادية و�لتنظيمية لعملهم غري 
مالئمة وغري كافية. 

40. عدم تو�زن خريطة �لتفتي�ض �لرتبوي و�رتفاع معدالت �خل�سا�ض و�لتاأطري 
ببع�ض �جلهات. 

41. نق�ض �لف�ساء�ت و�لتجهيز�ت و�للو�زم �ل�رضورية لعمل �ملفت�سني �لرتبويني 
وملن�سقياتهم �الإقليمية و�جلهوية. 

42. قلة و�سائل �لنقل لتاأدية مهام �لتفتي�ض �لرتبوي بال�سكل �ملطلوب و��ستعمالها 
غري �ملنظم، خ�سو�سا بالن�سبة للمفت�سني بالو�سط �لقروي. 

43. عدم كفاية �حلو�فز �ملادية �ملمنوحة حاليا للمفت�سني )49% من �مل�ستجوبني 
�عتربو� �أن �لرفع من هذه �حلو�فز من �ساأنه �أن ي�ساعد على ت�سجيع �ملفت�ض 

على �أد�ء مهامه على �لوجه �الأمثل(.
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تقومي التفتي�ص الرتبوي

خا�سة  و�ملحا�سبة  للتتبع  مرجعية  و�سو�بط  مبعايري  و��سحة  �آلية  غياب   .44
�مل�ستجوبني  من   %38( و�ملهام.  �لوظائف  يف  و�لتحكم  �ملهنية  بالفعالية 

�أو  �جلهوي  �مل�ستوى  على  �لرتبوي  �ملفت�ض  عمل  تقومي  يتم  �أن  �إىل  دعو� 

�الإقليمي، مقابل 15% �قرتحو� �أن يكون �لتقومي مركزيا(.

45. غالبا ما يقوم �لتقومي �ملعتَمد على معايري كمية )�حت�ساب عدد �لزيار�ت 
و�لندو�ت(، وال ي�ستند �إىل تقدير �لنتائج و�الأن�سطة وقيا�ض �أثر �لتفتي�ض يف 

�أن يكون �لتقومي   %20 �لتدري�ض و�لتعلم. يف هذ� �الإطار، �قرتحت ن�سبة 

مبنيا على �أ�سا�ض �ملهام �ملتعاَقد ب�ساأنها. 

�لرتقي  �ملهني بخ�سو�ض  �مل�سار  �لتقومي وتدبري  �لعالقة بني  46. عدم و�سوح 
وحتمل �مل�سوؤوليات يف جمال �لتن�سيق �أو �لتدبري �الإد�ري، �أو غري ذلك. 
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ثالثا : رافعات التطوير املقرتحة

املنطلقات واملبادئ

47. ي�ستند �ملجل�ض �الأعلى للتعليم يف �قرت�حه لر�فعات �لتطوير �خلا�سة بهيئة 
�لتفتي�ض �لرتبوي �إىل �ملنطلقات �لتالية:

جودة  من  �لرفع  يف  �أ�سا�سي  بدور  يقوم  �لرتبوي  �لتفتي�ض  �أن  �عتبار   • 

�لتدري�ض و�لتعلمات، ويف �إجناح �الإ�سالح �لرتبوي، وال�سيما �أور��سه 

�لبيد�غوجية؛

�أ�سمل  م�رضوع  �سمن  �لرتبوي  �لتفتي�ض  ومهام  مهنة  تطوير  �ندر�ج   • 

يتمثل يف بناء تعاقد ثقة وتقدم مع كل �لفاعلني �لرتبويني، �سو�ء �أكانو� 

مدر�سني �أم مكونني �أم �أطر� �إد�رية وتربوية.

بوظائفه  ت�سطلع  �لتي  �الأجهزة  �أو  للتفتي�ض  �جلديدة  �الأدو�ر  ��ستلهام   • 

على  و�لقدرة  �ملهننة  مل�ستلزمات  ��ستح�سار  يف  �لدويل،  �ل�سعيد  على 

��ست�رض�ف و��ستباق �لتغري�ت �لتي تعرفها منظومة �لرتبية و�لتكوين، يف 

مو�كبة للم�ستجد�ت.

48. من �ملبادئ �الأ�سا�سية �لتي ي�ستند �إليها هذ� �مل�رضوع:

على  �مل�ستمر  و�ل�سهر  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  �ليقظ   �لبيد�غوجي  �لتتبع   • 

�لرفع من جودة �أد�ئها؛ 

 • تر�سيخ �آلية �لتقومي �لد�خلي للمنظومة �لرتبوية لالرتقاء بجودة �لتدري�ض 

و�لتعلمات وحت�سني مردوديتها؛

�ملبادر�ت �لبيد�غوجية و�لتقوميية على �أ�سا�ض  �لوظيفية يف   • �ال�ستقاللية 

�لتعاقد، وتخويل �مل�سوؤولية �ملبنية على �ملحا�سبة؛
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�حلفز  لنظام  مرجعا  و�عتباره  �لتعلمات  على  �لتدري�ض  �أثر  تقومي   • 

و�لرتقية، ��ستناد� �إىل معايري دقيقة و�سفافة ذ�ت م�سد�قية؛

من  �ملدر�سية  للموؤ�س�سات  �ملنتظم  �ل�سنوي  �لبيد�غوجي  �الفتحا�ض   • 

خالل فرق للتفتي�ض متعددة �لتخ�س�سات و�لتفتي�ض �مل�سرتك )جمموعة 

عمل �ملنطقة �لرتبوية(؛

 • �لتكوين و�لتاأهيل �ملهني �مل�ستمر وتنمية �لبحث �لرتبوي.

للمنطلقات و�ملبادئ  �ل�سابقة، و��ستح�سار�  �لت�سخي�ض  49. يف �سوء عنا�رض 
ر�فعات  �سيغة  يف  �لتالية  �لعمل  مد�خل  �ملجل�ض  يقرتح  �أعاله،  �ملذكورة 

لتطوير مهنة �لتفتي�ض �لرتبوي:

الرافعة االأوىل : مهام وكفايات ممهِنَنة

�سمن  وتطويرها  �لرتبوي  �لتفتي�ض  وكفايات  مهام  تدقيق  �رضورة   .50
مالءمتها  مع  و�لتكوينية،  و�لبيد�غوجية  و�لتنظيمية  �لت�رضيعية  �ملرجعيات 

 
)1(

ملتطلبات �لتخ�س�سات �لتعليمية، مبا ذلك �لتربيز و�الأق�سام �لتح�سريية.

وعلى �أ�سا�ض �لتمييز بني نوعني من �ملهام:

- مهام �ملر�قبة �لرتبوية و�لتاأطري و�لتكوين و�لبحث و�ال�ست�سارة؛

فرق  بو��سطة  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  �لبيد�غوجي  �الفتحا�ض  مهام   -

�ملهمة،  بهذه  �ال�سطالع  يف  تتمتع،  للتفتي�ض  �لتخ�س�ض  متعددة 

�لتقومي  مقت�سيات  ت�ستلزمها  �لتي  �لوظيفية  �ال�ستقاللية  من  بنوع 

�ملو�سوعي.

و�الأق�سام  بالتربيز  خا�ض  م�رضوع  �إعد�د  ب�سدد  للتعليم  �الأعلى  �ملجل�ض  �أن  �إىل  �الإ�سارة  جتدر   
)1(

�لتح�سريية، �سيعر�ض على مد�والت دورته  �لعا�رضة �ملزمع عقدها يف �أو�خر نونرب 2009.
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51. يف �إطار �لتفعيل �ل�سامل للمقاربة �ل�ساعدة �ملنطلقة من و�قع وحاجات 
نحو  �جلارية  �جلهود  توجيه  �الإ�سهام يف  �أجل  ومن  �لتعليمية،  �ملوؤ�س�سات 

�لرفع من جودة �لتدري�ض و�لتعلمات، تخ�سع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية للتقومي 

�لتخ�س�سات يف  للتفتي�ض متعددة  �لبيد�غوجي من قبل فرق  و�الفتحا�ض 

�لتخطيط  جمال  ويف  و�ملالية،  و�ملادية  و�الإد�رية  �لبيد�غوجية  �ملجاالت 

و�لتوجيه.

�لبيد�غوجي، على �خل�سو�ض، يف  �لتقومي و�الفتحا�ض  52. ترتكز عمليات   

ما يلي:

اأ. �لوقوف على و�قع �لعملية �لرتبوية و�لبيد�غوجية باملناطق �لرتبوية، 

�لتدري�ض و�لتعلمات، يف  �لتي قد تعرت�ض  �ل�سعوبات  وت�سخي�ض 

�جتاه �الإ�سهام يف حت�سني موؤ�رض�ت جودتها؛

لفائدة  �لرتبوي  �لدعم  من  �ملدر�سية  �ملوؤ�س�سة  حاجات  حتديد  ب. 

�الأ�ساتذة  فيهم  مبن  �ملدر�سني،  لفائدة  �لتكوين  ومن  �ملتعلمني، 

�ملربزون، ومن �الأن�سطة �ملندجمة د�خل �حلياة �ملدر�سية؛

ور�سد  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  تنمية  م�ساريع  �سري  على  �لوقوف  د. 

نتائجها �مليد�نية.

�ل�سنو�ت  متعدد  �أو  �سنوي  عمل  برنامج  �سمن  �الفتحا�ض  هذ�  ُيدرج   .53
لن�ساط �لتفتي�ض �لرتبوي على م�ستوى �ملناطق �لرتبوية للجهات و�الأقاليم، 

�لفعال  �لتقومي  ملمار�سة  �لالزمة  �لوظيفية  �ال�ستقاللية  من  بنوع  وينجز 

و�ل�رضيع و�ملو�سوعي، م�ستثمر� يف  ذلك تقارير �لتفتي�ض �ملنجزة من ِقبل 

مفت�سي �ملناطق �لرتبوية. وتتوىل �ملفت�سية �لعامة للرتبية و�لتكوين تتبع �سري 

�أعمال �الفتحا�ض �لبيد�غوجي، وال�سيما من خالل جمال�ض �لتن�سيق �جلهوية 

و�ملجل�ض �ملركزي للتن�سيق.
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و�ال�ست�سارة  و�لبحث  و�لتكوين  و�لتاأطري  �لرتبوية  �ملر�قبة  مهام  يتوىل   .54
بالنيابات �الإقليمية للرتبية �لوطنية و�الأكادمييات �جلهوية للرتبية و�لتكوين، 

مفت�سون يتمتعون بالقدر �لكايف من �ملبادرة �لبيد�غوجية القرت�ح برنامج 

عمل �سنوي يتخذ �سكل تعاقد مع �الإد�رة �لرتبوية �لو�سية، ومع �ملدر�سني 

�ملعنيني، وي�ستح�رض:

اأ. حاجات �إ�سالح �ملنظومة، وال �سيما على م�ستوى خمتلف �أبعادها 

�لبيد�غوجية؛

ب. �حلاجات �لفعلية للجهة و�ملنطقة �لرتبوية، خ�سو�سا على م�ستوى 

تاأطري وتطوير �لتدري�ض و�لرفع من جودة �لتعلمات؛

د. حاجات �ملدر�سني مبختلف تخ�س�ساتهم وفئاتهم، على م�ستوى 

�لدعم و�لتاأطري و�لتكوين �لعام و�لتخ�س�سي و�مليد�ين. 

يت�سمن هذ� �لربنامج �أي�سا عمل �ملفت�ض، تبعا للمهام �ملناطة به، و�لغالف �لزمني �لالزم 

لالإجناز وو�سائل �لعمل. ويكون �أ�سا�َض �لتقومي و�مل�ساءلة و�ملحا�سبة و�لتحفيز.

�لرتبوي،  �لتفتي�ض  مهام  تتحدد  �لبيد�غوجي،  �الفتحا�ض  على  عالوة   .55
باالأ�سا�ض، يف ما يلي: 

و�لرب�مج  �ملناهج  و�إجناز  والتعلمات  التدري�س  عمليات  �سري  مراقبة  اأ- 

�ملعتمدة،  �لديد�كتيكية  �ملر�سومة، و�لو�سائل  لالأهد�ف  ومالءمتها 

للمحتويات  و�لزمني  �لتنظيمي  و�لتدبري  �لبيد�غوجية،  و�لعالقة 

�لدر��سية و�المتحانات �لف�سلية و�الإقليمية و�جلهوية و�لوطنية.

تطوير  �جتاه  و�لتقومي، وال�سيما يف  �ملر�قبة  �لرفع من جناعة عمليات  �أجل  من 

�ملنظومة �لرتبوية، ينبغي:

 • مر�جعة �لكيفية �لتي ُتنَجز بها �لزيارة �لف�سلية �أو زيارة �ملوؤ�س�سة، 

و�لتقومي،  للمر�قبة  مو�سوعية  وموؤ�رض�ت  معايري  باعتماد  وذلك 
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وبرجمة زمنية منتظمة لعمليات �لتتبع و�ملر�قبة؛ �لتي ينبغي �أن يكون 

هدفها �الأ�سا�ض هو �لتاأطري و�لدعم من خالل زيار�ت �سفية تقوم 

باملر�قبة  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �ملدر�سني  مع  و�لتعاقد  �الإخبار  على 

و�لتقومي؛

�سوء  يف  و�ملعاجلة،  و�لت�سحيح  للتكوين  وبر�مج  خطط  بلورة   • 

��ستثمار نتائج عمليات �ملر�قبة و�لتقومي، من �أجل �الرتقاء بعمليات 

�لتدري�ض وحم�سالت �لتعلم. 

ب- تاأطري الأ�ساتذة وتن�سيطهم ومواكبتهم بكل و�سائل �لدعم و�لتكوين 

و�مل�ساعدة �لبيد�غوجية، مع �ل�سهر على �لتنمية �مل�ستمرة لكفاياتهم 

�ملهنية، يف ��ستح�سار للمهام �جلديدة للمدر�سني و�ملكونني، �لتي 

ي�ستعد �ملجل�ض �الأعلى للتعليم القرت�ح ت�سور جديد يف �ساأنها. 

بر�مج  تاأطري  يف  �لرتبوي  �لتفتي�ض  هيئة  ُت�سهم  ذلك،  جانب  �إىل 

و�لرتبوية،  �الإد�رية  �الأطر  لفائدة  وتنفيذها  �مل�ستمر  �لتكوين 

مو�كبة  ويف  حلاجاتهم،  ��ستح�سار  يف  �ملدر�سني،  وخ�سو�سا 

ملتطلبات �الإ�سالح �لرتبوي.

ج-  القيام بالبحث الرتبوي وال�سهر على تنميته، مع �لرتكيز على ُبعديه 

�ملدر�سي  للو�قع  �مليد�نية  �لدر��سة  و�مليد�ين، وذلك عرب:  �لوظيفي 

و�لعمليات �لف�سلية و�حلياة �ملدر�سية وغريها من �لظو�هر �لرتبوية؛ 

�لبحث  تقنيات  وكل  و�لرتبوية  �ملدر�سية  �لوثائق  خمتلف  ��ستثمار 

�ملفيدة؛ �ملبادر�ت و�لتجارب �لناجحة.

�لرتبوي  �ملجال  يف  و�لر�أي  �خلربة  تقدمي  عرب  وذلك  ال�ست�سارة،  د- 

وطر�ئق  و�لرب�مج  باملناهج  بالتخ�س�ض؛  �سلة:  له  ما  وكل  عامة 

�لديد�كتيكية؛  و�ملعينات  �لبيد�غوجية  باملقاربات  و�لتعلم؛  �لتدري�ض 

يف  �لعاملة  �لب�رضية  �ملو�رد  بتدبري  �ملتعلمني؛  وتوجيه  باالمتحانات 
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�لقطاع �ملدر�سي؛ باختيار �لتجهيز�ت �لبيد�غوجية؛ بتاأهيل �ملدر�سة، 

وبلورة وتفعيل م�رضوع تنميتها.

56. للقيام بهذه �ملهام على �لوجه �الأمثل، تتم مر�عاة ما يلي:

�إطار  �سمن  وتدقيقها  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مهام  تنظيم  ��ستكمال  اأ- 

مرجعي لكفايات �لتفتي�ض يتم �إر�ساوؤه على نحو ير�عي: �لتكامل 

مهام  �لرتبوي، وبني  و�لبحث  و�لتاأطري  و�لتقومي  �ملر�قبة  مهام  بني 

مع  �لتعليمية.  للموؤ�س�سات  �لبيد�غوجي  و�الفتحا�ض  �لتقومي 

��ستح�سار خمتلف  بينهما؛  �لقائم  �الختالف  �العتبار  بعني  �الأخذ 

و�لتو��سلية  و�لتاأطريية  و�لتقوميية  و�ملنهجية  �ملعرفية  �لكفايات 

و�لقيمية �ل�رضورية للتاأهيل �ملهني للمفت�ض �لرتبوي؛

ب. �اللتز�م بغالف زمني يتم تقديره وفق عدد �ل�ساعات �ملخ�س�سة، 

باالأ�سا�ض، للمهام �لتالية: �لزيار�ت �ل�سفية و�إجناز تقارير �لتفتي�ض 

�لعمليات  �الأ�ساتذة وتن�سيطهم ودعمهم وخمتلف  تاأطري  �لرتبوي؛ 

بر�جمه  من  لال�ستفادة  �إما  �مل�ستمر  �لتكوين  لذلك؛  �لتح�سريية 

ِفرق  يف  �مل�ساركة  وتتبعها؛  وتنفيذها  �إعد�دها  يف  لالإ�سهام  �أو 

�لرتبوية و�جلهات؛  �ملناطق  �لبيد�غوجي على م�ستوى  �الفتحا�ض 

�الإ�سهام يف �إعد�د �المتحانات �لوطنية و�جلهوية و�الإقليمية؛ تقدمي 

عمل  برنامج  من  زمني  حيز  بتخ�سي�ض  للمدر�سني  �ال�ست�سارة 

�ملفت�ض ال�ستقبالهم؛ ��ستثمار خمتلف �لتقارير �ملرتبطة مبهام �لتفتي�ض 

�لرتبوي.
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ـل الرافعة الثانية : تكوين اأ�ضا�ص متني وموؤهِّ

بيد�غوجية  بهند�سة  �لتعليم  مفت�سي  تكوين  ملركز  �جلديد  �لتنظيم  تعزيز   .57
حديثة ومرنة، قو�مها باالأ�سا�ض:

�إليها  �مل�سار  �لرتبوي  �لتفتي�ض  لكفايات  �ملرجعية  �الأطر  �عتماد   • 

وال�سيما  �الأ�سا�ض،  �لتكوين  وجمزوء�ت  وبر�مج  مناهج  يف  �أعاله 

�لكفايات �ملرتبطة مبهام �لتفتي�ض؛

�ُسَعب  يف  متخ�س�سني  تربويني  مفت�سني  لتكوين  م�سلك  �إحد�ث   • 

�لتربيز و�الأق�سام �لتح�سريية.

و�الفتحا�ض  �لتقومي  ملجزوء�ت  �لتكوين  يف  �الأولوية  �إعطاء   • 

باقي  متتني  مع  تكامل  يف  �ملدر�سية،  للموؤ�س�سات  �لبيد�غوجي 

�لتكوينات �لتي يتطلبها �لتاأهيل ملمار�سة مهنة �لتفتي�ض �لرتبوي، مبا 

يف ذلك ��ستكمال �لتكوين �ملعريف.

ومناهجه  �مليد�ين  �لوظيفي  �لرتبوي  للبحث  �الأهمية  كامل  �إيالء   • 

وتقنياته؛

 •  تنويع �لتخ�س�ض و�ملقاربات �ملنهجية و�لبيد�غوجية و�لتو��سلية، 

مدتها  يف  و�لزيادة  �مليد�نية  للتد�ريب  �أكرب  وحيز  قيمة  �إعطاء  مع 

�لتي  للمهار�ت  �رضيع  و�كت�ساب  �ملهني  �الندماج  تعزيز  �جتاه  يف 

تقت�سيها مهام �لتفتي�ض؛

ُد م�سامينها و�أ�ساليب عملها   •  �عتماد بر�مج مندجمة �لوحد�ت حُتدَّ

باالنطالق من �حلاجات �الأ�سا�سية للمفت�ض �لرتبوي وم�ستلزمات 

ممار�سة �ملهنة ومتطلبات جتديدها �مل�ستمر.
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الرافعة الثالثة : تكوين م�ضتمر لتنمية مهنية دائمة

58. �نتهاج خطة منظمة وطنيا وجهويا للتكوين �مل�ستمر لتعميق تاأهيل هيئة �لتفتي�ض، 
تنبني على تتبع ح�سيلة كفايات كل مفت�ض، وتكون كفيلة بتحقيق ما يلي:

�ملجاالت  يف  وخ�سو�سا  �لرتبوي،  �لتفتي�ض  هيئة  حاجات  تلبية   • 

عمل  وت�سيري  �لتن�سيط  تقنيات  �لديد�كتيكية؛  �ملقاربات  �لتالية: 

�لفريق؛ ��ستعمال �لتكنولوجيا �جلديدة لالإعالم و�الت�سال؛ مناهج 

�لتقومي و�أدو�ته؛ مناهج �لبحث �لرتبوي؛

 • �ال�ستجابة ملتطلبات حت�سني �لتعلمات و�إ�سالح �ملنظومة �لرتبوية؛

 •  تنويع �أ�ساليب و�سيغ �إجناز بر�مج �لتكوين �مل�ستمر؛

�لتفتي�ض �لرتبوي  و�ملبتكرة يف جمال  �لناجحة  �لتجارب   • ��ستدماج 

و�لتاأطري و�لبحث وطنيا ودوليا.

الرافعة الرابعة : �رشوط مالئمة وحمفزة ملزاولة املهنة

59. من مقوماتها �الأ�سا�سية:

 • توفري �ل�رضوط �ملادية �لالزمة للعمل، خ�سو�سا باملناطق �لقروية؛

على  �لتفتي�ض  مهام  ملمار�سة  �لبيد�غوجية  �لعمل  و�سائل  تطوير   • 

�لنحو �الأمثل، من قبيل: �سبكات �ملر�قبة وموؤ�رض�ت للتقومي بالن�سبة 

للزيار�ت �ل�سفية و�مليد�نية، معززة مبعايري و�سو�بط مرجعية دقيقة 

�لفعل  مكونات  كل  ي�ستح�رض  منظور  وفق  �لتقارير،  �إجناز  يف 

و�أن�سطته  �ملدر�ض  مبهام  �أ�سا�سا  �ملتعلقة  و�لبيد�غوجي،  �لرتبوي 

و�إ�سهاماته يف �لرب�مج �لرتبوية للمنطقة، و�أثر كل ذلك يف عمليات 

�لتح�سيل و�لتعلم؛
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ت�سمن  �لتي  و�لو�سائل  �الآليات  مبختلف  �لرتبوي  �لبحث  تعزيز   • 

فعاليته و��ستثماره؛

على  وتخ�س�ساته  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مكونات  بني  �لتن�سيق  تعزيز   • 

�مل�ستويني �جلهوي و�الإقليمي؛

�لرقمية  �الأدو�ت  ��ستخد�م  �سبل  وتي�سري  و�ملر�جع  �مل�سادر  توفري   • 

لتعزيز �لتكوين �لذ�تي �مل�ستمر.    

 • تنظيم دور�ت ولقاء�ت وطنية وجهوية للتعريف باأعمال �ملفت�سيات 

و�ملمار�سات  �خلرب�ت  تبادل  ق�سد  ونتائجها،  �لعمل  وخطط 

�لناجحة، و��ستثمارها يف �لرفع من �جلودة �لبيد�غوجية؛

تكون  �لرتبوي  للتفتي�ض  جهوية  وخر�ئط  وطنية  خريطة  بلورة    • 

للمفت�سني؛  �لتوزيع �جلغر�يف  �أ�سا�سا:  تهم  قر�ر�ت  مرجعا التخاذ 

ت�سخي�ض و�سعية �لتفتي�ض و�لتاأطري د�خل كل جهة و�إقليم؛ �لتدبري 

و�الأقاليم  �لرتبوية  �ملناطق  �إمد�د  تدبري  �النتقالية؛  للحركة  �ملعقلن 

�خل�سو�سيات  ح�سب  للعمل  �ل�رضورية  و�لو�سائل  بالتجهيز�ت 

و�حلاجات �جلهوية و�الإقليمية.

 

تر�ضيخ                   اإطار  يف  الرتبوي  التفتي�ص  عمل  تقومي   : اخلام�ضة  الرافعة 

امل�ضوؤولية واملحا�ضبة بناء على النتائج

�إجنازيته  قيا�ض  �إىل  ي�ستند  �لرتبوي،  �ملفت�ض  لعمل  منتظم  تقومي  �إجر�ء  يتم   .60
خا�ض  ملف  در��سة  على  باالأ�سا�ض،  تنبني،  �آلية  �عتماد  مع  ومردوديته، 

بكل مفت�ض، تاأخذ بعني �العتبار �أد�ءه ملهام �لتفتي�ض �لرتبوي، و�مل�ساركة 

وموؤ�رض�ت  �لبيد�غوجي،  باالفتحا�ض  �ملكلفة  �لتفتي�ض  فرق  يف  و�لفعالية 

تنفيذ برنامج �لعمل �ل�سنوي، وجودة �لعالقة �ملهنية مع �لفاعلني �لرتبويني، 
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�لزمني  بالغالف  �اللتز�م  وكذ�  فيه،  و�مل�ساركة  �لرتبوي  بالبحث  و�لقيام 

�لذي يتعني �أن ي�سمل خمتلف �ملهام �ملوكولة للمفت�ض �لرتبوي.

61. ُت�ستثمر نتائج هذ� �لتقومي يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتدبري �مل�سار �ملهني 
للمفت�ض �لرتبوي، مبا يف ذلك �حلو�فز و�الرتقاء �ملهني، و�القرت�ح ل�سغل 

منا�سب �لتن�سيق و�لتدبري وغريها، وكذ� يف حتديد حاجاته من �لتكوينات 

�مل�ستمرة �ملقبلة.
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 رابعا : خامتة

�أن تطوير  ُي�سِهم بهذ� �مل�رضوع، يوؤكد  للتعليم، وهو  �إن �ملجل�ض �الأعلى   .62
�ملدر�سة  �إجناح  ور�ض  يف  فاعال  مكونا  ُيعدُّ  �لرتبوي  �لتفتي�ض  ومهام  مهنة 

�ملغربية ور�فعة �أ�سا�سية لالرتقاء بجودة عمل �ملدر�سني و�لفاعلني �لرتبويني، 

وال�سيما يف �سياق �لنَف�ض �جلديد لالإ�سالح �لرتبوي، م�ستح�رض� يف ذلك، 

على �الأقل، �العتبار�ت �الأربعة �لتالية: 

�إ�سهامه  خالل  من  للتعليم،  �الأعلى  �ملجل�ض  من  كل  �إر�دة  �لتقاء   • 

وتكوين  �لعايل  و�لتعليم  �لوطنية  �لرتبية  ووز�رة  �مل�رضوع،  بهذ� 

�الأطر و�لبحث �لعلمي، من خالل �لربنامج �ال�ستعجايل، وال�سيما 

�مل�رضوع �ملخ�س�ض للتفتي�ض �لرتبوي؛ 

 •  �لنافذة �لدميوغر�فية �لتي �سُتفتح، وال�سيما �بتد�ء من �سنة 2011 يف 

�جتاه �متهان جيل جديد ملهمة �لتفتي�ض �لرتبوي؛

خ�سو�سا  �لتعليم،  مفت�سي  تكوين  ملركز  �جلارية  �لهيكلة  �إعادة    • 

على م�ستوى �لتنظيم و�لهند�سة �لبيد�غوجية للتكوين؛

�ملفت�سات و�ملفت�سني وكذ� �ملدر�سات  �نتظار�ت قوية لدى   •  تو�فر 

�نتظار�ت  وتطويرها؛  �لرتبوي  �لتفتي�ض  مهنة  ملر�جعة  و�ملدر�سني 

�ملفت�سني  مع  �ملجل�ض  نظمها  �لتي  �ال�ستماع  جل�سات  �أكدتها 

�لتلقائي  �لتجاوب  عك�سها  كما  �لتمثيلية،  وهيئاتهم  و�ملدر�سني 

�ملجل�ض  �أجنزه  �لذي  �لر�أي  ��ستطالع  مع  و�ملفت�سني  للمفت�سات 

حول و�قع مهنتهم و�آفاقها خالل �ل�سنة �جلارية؛

�ت من �ساأن ��ستثماره �أن يعزز �لدينامية �لتي ينتظر �أن يطِلقها  63. وهو �سياق ُموَّ
�لربنامج �ال�ستعجايل من خالل تفعيل خمتلف م�ساريعه، وعلى �الأخ�ض منها 

تلك �ملتعلقة بتدبري �ملو�رد �لب�رضية وتقوية �لكفايات �ملهنية لدى �لفاعلني 
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�لرتبويني، يف �إطار م�رضوع �سامل حلفزهم وتر�سيخ �لتز�مهم مبهمتهم �لنبيلة 

ي�سكل  �لذي  بجودة عملهم،  و�الرتقاء  �أد�ئهم  وتقومي  تكوينهم،  و�إتقان 

عامال حا�سما يف جتديد �ملدر�سة �ملغربية، وتاأهيلها �مل�ستمر.                 

                                              

حرر بالرباط، يف يوليوز 2009
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تقـديـم

الرتبوية  للمنظومات  الأ�سا�سية  املقومات  من  والفتحا�ص  والتقومي  التتبع  يعد 

تلك  قيادة  وح�سن  والتوجيه  لل�سبط  �رضورية  اآليات  متثل  لكونها  الراهنة، 

املنظومات، والرتقاء امل�ستمر مبوؤ�رضات جودتها ومردوديتها.

ح�سب  تختلف  املهام  بهذه  ال�سطالع  بها  يناط  التي  الأجهزة  كانت  واإذا 

خ�سو�سيات املنظومات الرتبوية، فاإن التفتي�ص الرتبوي هو اجلهاز الذي ميكن 

اأن يتوىل مثل هذه املهام؛ جهاز ُيَعدُّ مبثابة رافعة اأ�سا�سية لالرتقاء امل�ستمر بجودة 

املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، واآلية لليقظة الرتبوية والتتبع الداعم للنجاح 

املتجدد للمدر�سة. 

وحملت  مهمة،  وتغيريات  اإ�سالحات  الوطنية  الرتبوية  املنظومة  عرفت  لقد 

مهام  ت�سور  اأن  غري  وتنظيمه،  الرتبوي  التفتي�ص  بخ�سو�ص  جديدا  توجها 

التفتي�ص الرتبوي وممار�ستها، فيما يبدو، مل يعرفا، على العموم، تغيريا ملحوظا 

مواكبا لالإ�سالحات اجلارية والتدابري التنظيمية املتخذة.

يف هذا الإطار، يبادر املجل�ص الأعلى للتعليم اإىل اقرتاح م�رضوع يتمثل هدفه 

الأ�سا�ص يف » تطوير مهنة ومهام التفتي�ص الرتبوي«. وهو م�رضوع يندرج يف 

الف�سل  البيداغوجية داخل  العالقة  لتنمية  يوليه املجل�ص  الذي  �سياق الهتمام 

الفاعلني  مبهام  وللنهو�ص  والتعلمات،  التدري�ص  بجودة  والرتقاء  الدرا�سي 

الرتبويني، ول�سيما منهم املدر�سني واملكونني واملوؤطرين؛ اإدراكا منه لكونهم 

الفاعلني الأ�سا�سيني يف ال�سطالع الناجع للمنظومة الرتبوية بوظائفها.
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معطيات ت�صخي�صية

الإ�سكاليات  من  جمموعة  الرتبوي،  للتفتي�ص  احلايل  الواقع  ت�سخي�ص  اأظهر 

الأ�سا�سية، ميكن عر�سها برتكيز يف املحاور التالية: 

املهام  :  

الإدارة، عالوة  قبل  من  للمفت�سني  ُت�سَند  التي  املهام  وتعدد  ت�سعب   •�

على مهامهم الأ�سلية، مع عدم ال�ستناد، يف الغالب، اإىل برنامج عمل 

�سنوي يحدد اللتزامات وامل�سوؤوليات ويخ�سع للتقومي واملحا�سبة؛

التاأطري  عمليات  ح�ساب  على  للمدر�سني  الرتبوية  املراقبة  غلبة   •�

والتن�سيط والبحـث امليداين؛

يتم على اأ�سا�سه تدقيق  الرتبوي  املفت�ص  اإطار مرجعي لكفايات  �• غياب 

مهامه وتكوينه وتقومي عمله؛

�• عدم مالءمة الو�سع النظامي للتفتي�ص الرتبوي اخلا�ص بالتربيز والأق�سام 

الأ�ساتذة  هيئة  ومتطلبات  خل�سو�سيات  مهامه،  وكذا  التح�سريية 

املربزين، ولنوعية الطلبة واملناهج والربامج املعتمدة يف هذين امل�سلكني 

التعليميني املت�سمني بت�سجيع التفوق والمتياز.

التكوين الأ�صا�س :

الفرتة  يف  الزمن  من  عقد  حوايل  منذ  الأ�سا�ص  التكوين  توقُّف   •
املرتاوحة بني 1999 و 2009، يف كل التخ�س�سات )با�ستثناء الرتجمة 

والإعالميات �سنة 2003(، مما اأ�سهم يف بروز عدة م�ساكل منها: عدم 

اأعداد  يف  تدريجي  خ�سا�ص  ح�سول  الرتبوي؛  التفتي�ص  هيئة  جتديد 

املفت�سني؛ ارتفاع معدلت التاأطري؛
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تقليدية  بيداغوجية  مرجعية  على  �سابقا،  الأ�سا�ص،  التكوين  اعتماد   •
التاأهيل امليداين، و�سعف  النظري على ح�ساب  التكوين  يغلب عليها 

احل�سة املخ�س�سة للبحث الرتبوي؛

توفر مركز تكوين مفت�سي التعليم، حلد الآن، على �سعبة خا�سة  • عدم 
التربيز   م�سلكي  وتتبع  تاأطري  يف  خمت�سني  تربويني  مفت�سني  بتكوين 

والأق�سام التح�سريية.

التكوين امل�صتمر :

التفتي�ص  لهيئة  امل�ستمر  للتكوين  منتظم  عمل  برنامج  اإىل  الفتقار   •
الرتبوي؛ 

للتكوين امل�ستمر للحاجات الفعلية  املو�سمية  العمليات  ا�ستجابة  • عدم 
للتفتي�ص الرتبوي؛

• نق�ص يف املوارد املالية املخ�س�سة للتكوين امل�ستمر؛

• حمدودية املبادرة والتكوين الذاتي.

ظروف مزاولة املهنة :

• طرائق عمل تتجه، يف الغالب، نحو مراقبة عمل املدر�سني على ح�ساب 
الرتكيز على التعلمات والتح�سيل الدرا�سي وتتبع العمل البيداغوجي 

للموؤ�س�سة؛ 

دقيقة  مبوؤ�رضات  واملراقبة  للمالحظة  ممعرية  و�سبكات  مرجعيات  نق�ص   •
وقابلة للتعميم والتقومي؛ 

الرتبوي  التفتي�ص  تخ�س�سات  بني  اخلربات  وتبادل  التن�سيق  حمدودية   •
وخمتلف مكوناته التخ�س�سية على امل�ستويني اجلهوي والإقليمي؛ 
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• �سعف البحث الرتبوي الوظيفي وامليداين؛ 

• حمدودية ا�ستثمار الإدارة الرتبوية للتقارير ال�سفية والبحوث والدرا�سات 
املنجزة من قبل املفت�سني، يف توجيه القرارات واخليارات الرتبوية؛ 

التفتي�ص  لعمل  الفعلي  الزمني  الغالف  حتديد  يف  �سعوبات  وجود   •
الرتبوي؛

• عدم توازن خريطة التفتي�ص الرتبوي ب�سبب اختاللت التوزيع اجلغرايف 
للمفت�سني واخل�سا�ص يف عددهم؛

املفت�سني  لعمل  ال�رضورية  واللوازم  والتجهيزات  الف�ساءات  نق�ص   •
الرتبويني.��

تقومي التفتي�س الرتبوي :

مقابل  الرتبوي، يف  للتفتي�ص  املهنية  الفعالية  وتقومي  لتتبع  اآلية  غياب   •
تقت�رض  كمية  معايري  على  العمل  بها  اجلاري  التقوميات  اعتماد  ذلك، 

على احت�ساب عدد الزيارات والأن�سطة.

� �

الرافعات املقرتحة لتطوير مهنة ومهام التفتي�س الرتبوي 

مهام وكفايات ممهِنَنة :

�سمن  وتطويرها  الرتبوي  التفتي�ص  وكفايات  مهام  تدقيق  �رضورة   •
مع  والتكوينية،  والبيداغوجية  والتنظيمية  الت�رضيعية  املرجعيات 

مالءمتها ملتطلبات التخ�س�سات التعليمية، مبا يف ذلك التربيز والأق�سام 

، وعلى اأ�سا�ص التمييز بني نوعني من املهام:
)1(

التح�سريية 

والأق�سام  بالتربيز  خا�ص  م�رضوع  اإعداد  ب�سدد  للتعليم  الأعلى  املجل�ص  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر   
)1(

التح�سريية �سيعر�ص على مداولت دورته  العا�رضة املزمع عقدها يف اأواخر نونرب 2009.
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•  مهام املراقبة الرتبوية والتاأطري والتكوين والبحث وال�ست�سارة؛

• مهام الفتحا�ص البيداغوجي للموؤ�س�سة التعليمية بوا�سطة فرق متعددة 
من  بنوع  املهمة،  بهذه  ال�سطالع  يف  تتمتع،  للتفتي�ص  التخ�س�ص 

ال�ستقاللية الوظيفية التي ت�ستلزمها مقت�سيات التقومي املو�سوعي.

ل : تكوين اأ�صا�س متني وموؤهِّ

التنظيم اجلديد ملركز تكوين مفت�سي التعليم بهند�سة بيداغوجية  • تعزيز 
مناهج  يف  التفتي�ص  لكفايات  مرجعية  اأطر  باعتماد  ومرنة،  حديثة 

وبرامج وجمزوءات التكوين الأ�سا�ص.

• اإحداث م�سلك لتكوين مفت�سني تربويني متخ�س�سني يف �ُسَعب التربيز 
والأق�سام التح�سريية.

• اإعطاء الأولوية يف التكوين ملجزوءات التقومي والفتحا�ص البيداغوجي 
للموؤ�س�سات املدر�سية. 
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• تعزيز البحث الرتبوي الوظيفي امليداين ومناهجه وتقنياته.

مع  والتوا�سلية،  والبيداغوجية  املنهجية  واملقاربات  التخ�س�ص  تنويع   •
اإعطاء قيمة وحيز اأكرب للتداريب امليدانية. 

ُد م�سامينها واأ�ساليبها انطالقا من  • اعتماد برامج مندجمة الوحدات حُتدَّ
احلاجات الأ�سا�سية للمفت�ص الرتبوي وم�ستلزمات ممار�سة املهنة.

تكوين م�صتمر لتنمية مهنية دائمة  :

حاجات  تلبي  امل�ستمر  للتكوين  وجهويا  وطنيا  منظمة  خطة  اعتماد   •
واإ�سالح  التعلمات  حت�سني  ملتطلبات  وت�ستجيب  التفتي�ص،  هيئة 

التجارب  وا�ستدماج  و�سيغه،  اأ�ساليبه  تنويع  مع  الرتبوية،  املنظومة 

الناجحة واملبتكرة يف جمال التفتي�ص الرتبوي وطنيا ودوليا.

�رشوط مالئمة وحمفزة ملزاولة املهنة :

• توفري ال�رضوط املادية الالزمة للعمل، خ�سو�سا باملناطق القروية؛

النحو  على  التفتي�ص  مهام  ملمار�سة  البيداغوجية  العمل  و�سائل  توفري   •
الأمثل، من قبيل �سبكات املراقبة وموؤ�رضات للتقومي بالن�سبة للزيارات 

ال�سفية وامليدانية، معززة مبعايري مرجعية دقيقة يف اإجناز التقارير؛

الرتبوي مبختلف الآليات والو�سائل التي ت�سمن فعاليته  البحث  • تعزيز 
وح�سن ا�ستثماره؛

املفت�سيات  باأعمال  للتعريف  ووطنية  جهوية  ولقاءات  دورات  • تنظيم 
على م�ستوى اجلهات وخطط العمل ق�سد تبادل اخلربات؛

• بلورة خريطة وطنية وجهوية للتفتي�ص الرتبوي تكون مرجعا موجها 
للمفت�سني؛  اجلغرايف  التوزيع  اأ�سا�سا:  تهم  التي  القرارات  لتخاذ 
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ت�سخي�ص واقع التفتي�ص والتاأطري داخل كل جهة واإقليم؛ التدبري املعقلن 

بالو�سائل  والأقاليم  الرتبوية  املناطق  اإمداد  وكذا  النتقالية  للحركة 

ال�رضورية للعمل.  

بناء  واملحا�صبة  امل�صوؤولية  تر�صيخ  اإطار  يف  الرتبوي  التفتي�س  عمل  تقومي 

على النتائج :

• يتم اإجراء تقومي منتظم لعمل املفت�ص الرتبوي، ي�ستند اإىل قيا�ص اإجنازيته 
ملف  درا�سة  على  بالأ�سا�ص،  تنبني،  اآلية  اعتماد  مع  ومردوديته، 

خا�ص بكل مفت�ص، تاأخذ بعني العتبار اأداءه ملهام التفتي�ص الرتبوي، 

وامل�ساركة والفعالية يف فرق التفتي�ص املكلفة بالفتحا�ص البيداغوجي، 

مع  املهنية  العالقة  وجودة  ال�سنوي،  العمل  برنامج  تنفيذ  وموؤ�رضات 

وكذا  فيه،  وامل�ساركة  الرتبوي  بالبحث  والقيام  الرتبويني،  الفاعلني 

اأن ي�سمل خمتلف املهام املوكولة  الزمني الذي يتعني  اللتزام بالغالف 

للمفت�ص الرتبوي.

امل�سار  بتدبري  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  التقومي  هذا  نتائج  ُت�ستثمر   •
املهني،  والرتقاء  احلوافز  ذلك  يف  مبا  الرتبوي،  للمفت�ص  املهني 

حتديد  يف  وكذا  وغريها،  والتدبري  التن�سيق  منا�سب  ل�سغل  والقرتاح 

حاجاته من التكوينات امل�ستمرة املقبلة.

التاأكيد  امل�رضوع،  بهذا  ُي�سِهم  وهو  للتعليم،  الأعلى  املجل�ص  يود  اخلتام،  يف 

على اأن تطوير مهنة ومهام التفتي�ص الرتبوي ُيعدُّ مكونا فاعال يف ور�ص اإجناح 

والفاعلني  املدر�سني  عمل  بجودة  لالرتقاء  اأ�سا�سية  ورافعة  املغربية  املدر�سة 

الرتبويني، وهو ما ي�ستدعي ا�ستثمار الفر�سة املواتية اليوم لتحقيق هذا الهدف، 

وذلك بالنظر، على الأقل، اإىل اأربعة اعتبارات: 

بهذا  مبادرته  خالل  من  للتعليم  الأعلى  املجل�ص  من  كل  اإرادة  التقاء   •
ال�ستعجايل،  الربنامج  خالل  من  الوطنية  الرتبية  ووزارة  امل�رضوع، 



�0

راأي املجلـــ�ص الأعلـى للـــتعليــم

ول�سيما امل�رضوع املخ�س�ص للتفتي�ص الرتبوي؛

• النافذة الدميوغرافية التي �سُتفتح ابتداء من �سنة 2011 يف اجتاه امتهان 
جيل جديد للتفتي�ص الرتبوي؛

• الهيكلة اجلارية ملركز تكوين مفت�سي التعليم؛ 

املدر�سات  وكذا  واملفت�سني  املفت�سات  لدى  قوية  انتظارات  توافر   •
واملدر�سني ملراجعة مهنة التفتي�ص الرتبوي  وتطويرها.

     حرر بالرباط، يف يوليوز 2009
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��

راأي املجلـــ�ص الأعلـى للـــتعليــم
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IntRoductIon

Le suivi, l’évaluation et l’audit constituent des dispositifs 
nécessaires  pour un meilleur pilotage des systèmes éducatifs 
et pour assurer, en conséquence, l’amélioration continue  de 
leurs indicateurs de qualité et de rendement.

Si les structures  chargées de ces missions diffèrent selon 
les spécificités de chaque système éducatif, dans le cas 
marocain, ces missions sont du ressort, par compétence, du 
corps de l’inspection pédagogique. Ce dernier constitue l’un des 
principaux leviers de l’amélioration continue de la qualité de 
notre  système d’éducation et formation et un dispositif de veille 
et de suivi soutenant la réussite de l’école.

Le système éducatif national a fait l’objet de réformes et de 
changements importants, lesquels ont essayé d’insuffler de 
nouvelles visions et orientations au métier de l’inspection 
pédagogique et à son organisation. Néanmoins, les missions de 
ce corps ainsi que leur exercice ne semblent pas avoir connu de 
changements notoires en mesure d’accompagner les réformes 
en cours et les dispositions organisationnelles y afférent les  
engagées.

Dans ce cadre, le Conseil Supérieur de l’Enseignement 
prend l’initiative de proposer quelques orientations d’action 
prospectives visant le « développement du métier et des 
missions de l’inspection pédagogique ». Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de l’intérêt particulier qu’accorde le 
Conseil au développement de la relation pédagogique et 
éducative au sein de la classe, à l’amélioration de la qualité 
des enseignements et des apprentissages et à la promotion 
des missions des acteurs éducatifs, en l’occurrence, les 
enseignants, les formateurs et le personnel d’encadrement, 
considérant le rôle capital qu’ils jouent dans le fonctionnement 
du système d’éducation et de formation.  

Complexe administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales
 de l’Education-Formation, Aile A 2

Avenue Allal El Fassi – Madinat Al Irfane. B.P. 6535 Al Irfane - Rabat

Tel : 05 37 77 44 25 / Fax : 05 37 77 46 12

www.cse.ma

Dépôt légal : 1086
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ElémEnts dE dIagnostIc

Le diagnostic de l’état des lieux de l’inspection pédagogique 
dans le système éducatif marocain a fait ressortir un certain 
nombre de dysfonctionnements constatés à plusieurs niveaux 
dont notamment :

missions et compétences :
• Diversité et multiplicité des missions et activités dont sont 

chargées les inspecteurs par l’administration (en plus de leurs 
missions d’origine), en l’absence d’un programme d’actions 
annuel qui précise les obligations et les responsabilités et 
qui soit soumis à évaluation ;

• Prédominance du contrôle strictement pédagogique au 
détriment des activités d’encadrement, d’animation et de 
recherche-action ;

• Absence d’un référentiel des compétences relatives à 
l’inspection pédagogique, fixant les missions de l’inspection 
pédagogique ;

• Inadéquation des missions et cadre statutaire et organisationnel 
du corps des inspecteurs pédagogiques affectés au système 
d’agrégation et des classes préparatoires aux spécificités de 
ces filières, au type d’étudiants qu’elles acceuillent at aux 
curricula et programmes qui y sont envigeur. 

Formation initiale :
• Suspension de la formation initiale depuis plus d’une 

décennie entre 1999 et 2009 (à l’exception des branches de 
la traduction et de l’informatique en 2003). Il en découle un 
déficit progressif dans les effectifs non renouvelés du corps 
des inspecteurs pédagogiques et une augmentation des taux 
d’encadrement (effectif des enseignants  par  inspecteur);
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• Prédominance des aspects théoriques  dans la  vision 
pédagogique de la formation au détriment des volets 
pratiques. La part réservée à la recherche restait quant à 
elle, très limitée ;

• Absence de filières pour la formation d’inspecteurs 
pédagogiques spécialisés dans l’encadrement et le suivi des 
cycles de l’agrégation et des classes préparatoires.

Formation continue :

• Absence d’un plan de formation continue du corps de 
l’inspection pédagogique ;

• Insuffisance des opérations ponctuelles de formation 
continue organisées pour répondre aux besoins réels de 
l’inspection pédagogique ;

• Insuffisance des ressources financières allouées à la 
formation continue ;

• Insuffisance de la prise d’initiative et de l’auto-formation.

conditions d’exercice du métier :

• Méthodes de travail axées, dans la majorité des cas, sur le 
contrôle de l’activité des enseignants au détriment de celui 
des apprentissages et de l’acquisition scolaire des élèves et 
du suivi des activités pédagogiques de l’établissement ;

• Manque de référentiels, de grilles standardisées d’observation 
et de contrôle accompagnées d’indicateurs précis, évaluables 
et généralisables; 

• Faiblesse de coordination et d’échange d’expertise entre 
les différentes composantes spécialisées de l’inspection 
pédagogique aussi bien au niveau central qu’aux niveaux 
régional et provincial; 

• Déficit en matière de recherche fonctionnelle et de recherche-
action dans le domaine de l’éducation ;
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• Exploitation limitée des rapports d’inspection, des recherches 
et des études réalisés par les inspecteurs, dans la prise de 
décision et les choix pédagogiques ;

• Difficulté à définir l’enveloppe horaire de l’activité de 
l’inspection pédagogique ;

• Déséquilibre de la carte de l’inspection pédagogique à 
cause d’une répartition géographique non- optimale des 
inspecteurs et de la diminution de leur effectif ;

• Manque de locaux adaptés et équipés d’outils nécessaires au 
travail des inspecteurs pédagogiques.

Evaluation de l’inspection pédagogique :

• Absence d’un dispositif de suivi et d’évaluation de l’efficacité 
professionnelle de l’inspection pédagogique. L’évaluation en 
vigueur repose uniquement sur des critères quantitatifs en 
se limitant aux nombre de  visites et  activités effectuées par 
l’inspecteur.

leviers proposés pour le développement de 
la profession et des missions de l’inspection 
pédagogique :

missions et compétences professionnalisantes :

• Nécessité de redéfinir les missions et développer les 
compétences de l’inspection pédagogique pour les adapter 
aux exigences des différentes disciplines d’enseignement, y 
compris les cycles d’agrégation et des classes préparatoires. 
Ces compétences devraient être consacrées dans différents 
référentiels : législatifs, réglementaires, pédagogiques et 
d’encadrement, en distinguant entre deux types de missions :

- Les missions de contrôle pédagogique, d’encadrement, 
de recherche et de conseil ;

initiale
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- Les missions d’audit pédagogique de l’établissement 
scolaire dans le cadre d’équipes multidisciplinaires 
dotées d’une certaine autonomie fonctionnelle dans 
l’exécution de leurs missions, pour garantir autant 
que faire se peut une évaluation objective.

Formation initiale consistante et qualifiante:

• Consolider la nouvelle organisation du Centre de Formation 
des Inspecteurs par une architecture pédagogique novatrice 
et flexible, en se basant sur des référentiels de compétences 
relatives au métier de l’inspection, pour l’élaboration des 
curricula, des programmes et des modules de formation 
initiale ;

• Créer un cycle de formation des inspecteurs pédagogiques 
pour les filières de l’agrégation et des classes 
préparatoires(1) ;

• Valoriser, dans le cursus de formation, les modules relatifs 
à l’évaluation et à l’audit pédagogique des établissements 
scolaires ;

• Accorder une importance à la recherche pédagogique 
fonctionnelle sur le  terrain, ainsi qu’à ses méthodes et ses 
techniques ;

• Diversifier les spécialités et les approches méthodologiques, 
pédagogiques et de communication, tout en valorisant et en 
développant davantage les stages sur le terrain ;

• Adopter des programmes à unités intégrées en tenant 
compte des besoins effectifs de l’inspecteur pédagogique et 
des conditions d’exercice du métier.

1  Il est à noter que le Conseil Supérieur de l’Enseignement prépare un projet relatif à 
«  l’agrégation et aux classes préparatoires » en vue de le présenter lors de sa dixième 
session ordinaire qui se tiendra à la  fin du mois de novembre 2009 
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Formation continue pour développer une 
professionnalisation durable:

• Adopter un plan de formation continue à l’echelle nationale 
et régionale répondant aux besoins des inspecteurs 
pédagogiques et aux exigences d’amélioration des 
apprentissages et de la  réforme du système éducatif, tout 
en diversifiant les méthodes et les types de formation et en 
s’inspirant des expériences réussies et innovantes dans le 
domaine de l’inspection pédagogique aux niveaux national et 
international.

conditions adaptées et motivantes pour l’exercice 
du métier :

• Assurer les conditions  matérielles nécessaires à l’exercice 
du métier, notamment en  milieu rural ;

• Doter l’inspecteur des outils et instruments pédagogiques 
nécessaires pour un meilleur exercice de son métier, 
notamment des grilles de contrôle, des indicateurs 
d’évaluation préétablis, et des normes en matière de 
rédaction des rapports ;

• Renforcer la recherche pédagogique et mettre en place des 
mécanismes incitant à son animation et la valorisation de ses 
produits;

• Organiser des sessions, rencontres ou assises thématiques 
à l’échelon régional et national pour communiquer sur les 
plans d’action et les activités des inspections régionales et 
échanger les expériences et les compétences ;

• Elaborer une carte nationale et régionale de l’inspection 
pédagogique. Elle permettrait d’effectuer un état des lieux 
de l’inspection et de l’encadrement au sein de chaque région 
et province et partant, aiderait à prendre des décisions 
concernant notamment la répartition géographique des 
inspecteurs, la gestion de leur mobilité dans la région et la 
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province et la mise à disposition des zones éducatives des 
moyens nécessaires de travail.

Evaluation de l’activité de l’inspection pédagogique dans 
l’objectif d’ancrer la responsabilisation et l’évaluation 
par objectifs 

• Une évaluation régulière du travail de l’inspecteur, basée 
sur la mesure de sa performance et de son rendement, à 
travers une étude de dossier focalisée sur la façon d’exercer 
ses missions d’inspection et d’audit pédagogiques, sur 
la réalisation des objectifs qui lui sont assignés  dans le 
cadre du plan d’action annuel, sur la qualité de la relation 
professionnelle développée avec les acteurs éducatifs et sur 
sa contribution à la recherche pédagogique;     

• Une évaluation dont les résultats doivent être pris en compte 
dans la gestion de la carrière professionnelle de l’inspecteur 
pédagogique, dans sa motivation matérielle et sa promotion 
à des  postes de coordination et de gestion ... Elle doit 
également permettre  de définir ses besoins en formations 
continues.

En guise de conclusion
Le Conseil Supérieur de l’Enseignement, considère que le 
développement de la profession et des missions de l’inspection 
pédagogique constitue un des facteurs essentiels à la réussite de 
l’école marocaine et un levier fondamental pour faire évoluer la 
qualité du travail des enseignants et des acteurs éducatifs. C’est 
une opportunité à saisir, aujourd’hui, pour atteindre cet objectif, 
dans un contexte favorable caractérisé par la conjonction de 
plusieurs facteurs, notamment:  

• la convergence des volontés du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement à travers cette initiative et celle du Ministère 
de l’Education Nationale, à travers le Programme d’Urgence, 
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notamment le projet concernant l’inspection pédagogique ; 

• la dotation du système d’une nouvelle génération 
d’inspecteurs pédagogiques à partir de 2011; 

• la restructuration en cours du Centre de Formation des 
Inspecteurs de l’enseignement ; 

• l’existence d’une forte attente aussi bien des inspecteurs que 
des enseignants pour développer ce métier.

        

                                                            Fait à Rabat, juillet �00� 
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IntroductIon

Follow up, evaluation and auditing are necessary tools in running 
and mastering current educational systems; they can guarantee 
regular improvement of their quality and output indicators. 

The structures in charge of these missions differ according to the 
characteristics of each educational system. In Morocco, these 
missions are attributed to pedagogical inspectors. Pedagogical 
inspection is, indeed, a vital tool for the continuous improvement 
of our system of education and training and an effective follow 
up mechanism for the success of the Moroccan School.   

The national educational system has undergone important 
changes and reforms which endeavored to organize the 
profession of pedagogical inspection and endow it with new 
visions and orientations. However, the missions of inspectors 
and their practical work have not witnessed any considerable 
changes able to keep up with the current reforms of the 
educational system and its organizational procedures. 

In this respect, the Higher Council for Education suggested 
some prospective action orientations for “the development of 
the profession and missions of pedagogical inspection.” In fact, 
this initiative emanates from the particular interest the Council 
gives to upgrading classroom pedagogical and educational 
relationships, as well as to the improvement of the quality of 
teaching and learning and the promotion of the missions of 
teachers, trainers and supervisors, due to their vital role in the 
system of education and trainig.
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dIagnoSIS elementS:
The diagnosis of the current state of pedagogical inspection in the 
Moroccan educational system reveals a number of malfunctions 
on various levels, namely in terms of:

missions and competence:     
• Diversity of missions and activities undertaken by 

inspectors (in addition to their initial missions), and 
absence of an annual action plan with specific evaluated 
tasks and duties;  

• Predominance of a strictly pedagogical assessment at the 
expense of supervision, animation and research activities; 

• Absence of a skills reference framework and a clear 
definition of the missions of pedagogical inspection;

• Inadequacy of the pedagogical inspection’s missions and 
institutional and organizational framework , in terms 
of the system of aggregation and preparatory classes, 
the characteristics and requirements of the aggregated 
teaching staff, type of students and in terms of the 
curricula and the programs of the two cycles of education 
which promote excellence. 

Initial training
• Initial training was suspended between 1999 and 2009 

(except for the branches of translation and computer 
science in 2003). This has caused a progressive decrease 
in the number of pedagogical inspectors and a rise in the 
supervision faculty (the number of teachers supervised by 
each inspector); 

• Predominance, in the past years, of theoretical aspects 
in the pedagogical training at the expense of practical 
matters and research;
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• Absence, up to now, of programs related to the training of 
pedagogical inspectors specialized in the supervision and 
follow up of aggregation cycles and preparatory classes. 

continuous training:
• Absence of a continuous training program for pedagogical 

inspectors;

• Insufficient continuous training programs organized to 
meet the real needs of pedagogical inspectors;

• Insufficient financial resources allocated to continuous 
training;

• Timid and limited self-training initiatives. 

Work conditions:

• Work methods generally focused on the assessment of 
teachers’ activities at the expense of the pupils’ learning and 
of the follow up of the institutions’ pedagogical activities; 

• Lack of a reference framework and standardized criteria 
for observation and control including well defined, 
assessable and generalized indicators;

• Weak coordination and exchange of expertise between the 
experts of pedagogical inspection at the central, regional 
and provincial levels. 

• Weakness in terms of functional research and research-
action in the field of education. 

• Limited exploitation, in decision making and pedagogical 
choices, of inspection reports, research and studies 
prepared and made by inspectors. 

• Difficulty in defining the workload devoted to pedagogical 
inspection activity.
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• Disequilibrium in the distribution of inspectors due to a non-
optimal geographical repartition and their insufficient number.

• Lack of adapted spaces equipped with tools necessary for 
the facilitation of the pedagogical inspectors’ work. 

evaluation of pedagogical inspection:     

• Absence of a system to evaluate and follow up the 
professional efficiency of pedagogical inspection. The 
current evaluation system is based only on quantitative 
criteria and limited to the number of visits and activities 
carried out by the inspector.

Proposals for the development of the profession 
and missions of pedagogical inspection:

Professionalizing missions and competence:

• Necessity to reconsider the missions and build the 
capabilities of pedagogical inspections to adapt them to 
the requirements of the different education disciplines, 
including aggregation cycles and preparatory classes, and 
to devote them to the legislative, regulations, pedagogical 
and supervisory frameworks, distinguishing two types of 
missions:

• Missions related to pedagogical follow up, supervision, 
research and counseling. 

• Missions related to pedagogical auditing of schools 
undertaken by independent multidisciplinary teams able 
to provide an objective evaluation. 
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Solid and qualifying initial training:

• Consolidating the new organization of the Inspectors 
Training Center by a flexible and innovative pedagogical 
architecture based on a set of competence criteria 
specific to the profession of inspection so as to elaborate 
curricula, programs and initial training modules. 

• Setting up a training program for pedagogical inspectors 
for aggregation and preparatory classes (1);

• Giving priority, in training programs, to the modules of 
evaluation and pedagogical auditing of schools; 

• Giving more importance to functional fieldwork, mainly its 
techniques and methods;

• Diversifying specialties and methodological, pedagogical 
and communication approaches and, at the same time, 
prioritizing and developing field training.

• Introducing integrated unit programs, taking into 
consideration the real needs of pedagogical inspectors 
and their work conditions.

continuous training for sustainable professionalization:

• Adopting a national and regional continuous training 
plan which meets the needs of pedagogical inspectors, 
the improvement of learning conditions and the reform of 
the educational system, in adition to diversifying methods 
and types of training inspired by innovative and successful 
experiences in the field of pedagogical inspection both at 
the national and international levels.

1  The Higher Council for Education is preparing a project relative to « aggregation and 
preparatory classes” which will be introduced during its 10th ordinary session, to be held by 
the end of November 2009.
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adapted and motivating work conditions:

• Ensuring adequate and necessary material conditions, 
especially in rural areas; 

• Providing inspectors with pedagogical tools and 
instruments necessary for a better performance, namely 
pre-established control charts and evaluation indicators to 
use in inspection visits as well as standards of reporting;

• Reinforcing pedagogical research and adopting 
mechanisms that encourage research and capitalize on 
its findings; 

• Organizing sessions, meetings or thematic study days 
both at the regional and national levels to debate around 
action plans and regional inspection activities and to 
exchange experience and expertise; 

• Elaborating a national and regional map of pedagogical 
inspection likely to help conduct diagnoses related 
to inspection, provincial and regional supervision or 
decision making on, mainly, the geographic repartition 
of inspectors, the management of their mobility in the 
different regions or provinces and the And the creation 
of educational areas with the necessary means for good 
performance. 

evaluation of the pedagogical inspection activity for the 
promotion of responsibility and accountability:

• A regular evaluation of the inspector’s work, based on his/
her performance and productivity, through the examination 
of his/her file, focusing on his/her way of accomplishing 
inspection and pedagogical auditing missions, on the 
achievement of objectives assigned to him/her according 
to an annual action plan, on the quality of professional 
relations with the various educational actors and on his/
her contribution to pedagogical research; 
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• An assessment whose results should be taken into 
consideration in the management of the pedagogical 
inspectors professional career as well as in his/her 
motivation through compensation and his/her promotion 
to upper coordination and management positions. 
The assessment should also define and highlight the 
inspector’s needs in terms of continuous training. 
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conclusion:
The Higher Council for Education considers that the development 
of the profession and missions of the pedagogical inspection 
is an important factor in the success of the Moroccan school 
and a fundamental support for the evolution of the quality of 
the work done by both teachers and educators. Seizing such an 
opportunity now is essential in achieving this objective, within a 
favorable context which offers several positive factors:

• Convergence of the Council’s determination through 
this initiative and the determination of the Ministry of 
Education through its Emergency Plan, mainly the project 
relative to pedagogical inspection.

• Providing the system with a new generation of pedagogical 
inspectors starting from 2011.

• The current restructuring of the Education Inspectors’ 
Training Center.

• The great expectations of inspectors and teachers in 
regards to developing this profession. 

  

                                                            July �00� 



��

The development of the profession and missions of pedagogical inspection - Summary 



��

The Higher Council for Education’s consultation statement




	couv Ar
	AVIS 4 inspection ar 2 cl
	AVIS 4 inspection ar résumé 2cl
	AVIS 4 inspection fr résumé 2cl
	AVIS 4 inspection an résumé 2cl
	couv Fr

