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تقديم
تشــكل مهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر والبحــث إحــدى الركائــز األساســية
التــي تقــوم عليهــا المنظومــات التربويــة ،بالنظــر لكونهــا قــدرات مؤسســاتية
وآليــات عمــل الســتثمار مــا يمثلــه الفاعلــون(ات) التربويــون(ات) مــن إمــكان
بشــري حاســم فــي إحــداث التغييــر الــذي تنشــده اإلصالحــات التربويــة .لذلــك،
يعــد االرتقــاء المســتمر بهــا دعامــة ضروريــة لتطويــر هــذه المنظومــات والرفــع
مــن أداء فاعليهــا التربوييــن ومردوديتهــم ،مــن منطلــق كونهــم:
المحــرك األســاس للفعــل التربــوي فــي مختلــف أبعــاده المرتبطــة بالمهــنالتربويــة وال ســيما التدريــس ،والتكويــن ،والتأطيــر ،والبحــث العلمــي ،والتدبير
اإلداري والمالــي ،والتوجيــه ،والتفتيــش ،والتخطيــط ،إلــخ؛
محــور أداء المدرســة لوظائفهــا علــى الوجــه األمثــل فــي خدمــة المتعلــم(ة)،والرفــع المســتمر مــن مردوديتهــا الداخليــة والخارجيــة؛
القلــب النابــض لإلصــاح التربــوي ،الهــادف إلــى بنــاء مدرســة اإلنصــافوالجــودة واالرتقــاء؛
مصــدر خبــرة مجتمعيــة تمــد السياســات العموميــة بمختلــف أنــواع التأطيــروالتوجيــه واالستشــارة والــرأي بخصــوص مختلــف المشــاريع.
يغطــي مفهــوم «مهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر والبحــث» المعتمــد فــي التقريــر
مختلــف الممارســات واألنشــطة ذات الطابــع المهنــي المنظــم ،التــي تتــم داخــل
مؤسســات التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،العموميــة منهــا والخصوصيــة.
ويشــمل مختلــف الهيئــات التــي ينتظــم فــي إطارهــا الفاعلــون التربويــون
والفاعــات ،خاصــة منهــم :المربــون ،والمدرســون ،والمكونــون ،واألســاتذة
الباحثــون ،وأطــر اإلدارة والتدبيــر ،والتوجيــه ،والتخطيــط ،والتفتيــش (الذيــن يتجــاوز
عددهــم  320ألــف فاعــل تربــوي وفاعلــة) .كمــا أضحــى يتضمــن مهنـ ًـا مســتجدة ذات
صلــة بالدعــم النفســي والتربــوي ،واإلنصــات والمســاعدة االجتماعيــة ،والتنشــيط
الثقافــي واإلعالمــي بمؤسســات التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وتدبيــر
وفــض النزاعــات داخــل هــذه المؤسســات ،وإعــادة إدمــاج المنقطعيــن ،وغيــر ذلــك.

السياق
يأتــي التقريــر فــي ســياق تعانــي فيــه المنظومــة الوطنيــة التربويــة مــن إشــكاليات
بنيويــة تهــم الوضعيــة القائمــة لمهــن التربيــة والتكويــن والبحــث والتدبيــر ،وتبــرز
أهــم تجلياتهــا فــي االختــاالت التاليــة:
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أ .اختالالت متعلقة بمهننة وتأهيل الفاعلين ،من بين مؤشــراتها :غياب االنســجام
بيــن تحديــد الحاجــات والخصــاص مــن األطــر التربويــة ،والتدابيــر المعتمــدة لســد
الخصــاص؛ عــدم انتظــام التكوينــات التأهيليــة وضعــف بعضهــا؛ محدوديــة
التنســيق والتكامــل فــي المهــام واألدوار بيــن المؤسســات التــي تتولــى التكويــن
األســاس؛ ضعــف فــي مالءمــة المواصفــات المهنيــة للفاعليــن التربوييــن؛
النقــص المتزايــد فــي التأطيــر المهنــي للفاعليــن(ات)؛ ضعــف تحصيــن المهــن
التربويــة مــن بعــض الظواهــر ذات الصلــة بالتنظيــم المؤسســاتي ،أو المخلــة
بنبــل المهــن التربويــة وقدســية الفضــاء المدرســي؛ تدنــي الصــورة القيميــة
والمكانــة االعتباريــة للفاعــل(ة) التربــوي(ة) لــدى المجتمــع بشــكل عــام.
ب.اختــاالت تتعلــق بالمؤسســة ،أهــم مظاهرهــا :هيمنــة التدبيــر الممركــز؛
التوزيــع الجغرافــي الالمتكافــئ للمــوارد البشــرية؛ التفــاوت الملحــوظ فــي
تحقيــق اســتقاللية وظيفيــة فعليــة للمؤسســات؛ النقــص الكبيــر فــي تشــبيك
العمــل التربــوي للهيئــات محليــا وجهويــا ،وفــي األداء الجماعــي والتنســيق بيــن
الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات)؛ ضعــف التفاعــل مــع محيــط المؤسســة؛ هشاشــة
بعــض البنيــات والفضــاءات التربويــة ،وقلــة التجهيــزات والمــوارد.
ج.اختــاالت تتعلــق بتقييــم الفاعليــن ،أهــم تجلياتهــا :االفتقــار لمعاييــر موحــدة
ودقيقــة؛ َغلبــة المراقبــة التربويــة وعــدم انتظامهــا ،وربطهــا بالترقيــة؛ نقــص
شــديد فــي تقييــم أداء ومردوديــة المؤسســات التربويــة الهيئــات المهنيــة
العاملــة بهــا؛ غيــاب عمليــات التقييــم الذاتــي للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،رغــم
وجــود بنيــات مؤسســية يمكنهــا تأطيــر هــذه العمليــات.
يســتحضر التقريــر رهانــات تعزيــز وتطويــر النمــوذج التنمــوي الوطنــي ،الــذي يضــع
المدرســة فــي صلــب المشــروع المجتمعــي ،ويبــوئ الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات)
بهــا مســؤولية االضطــاع بــأدوار وازنــة فــي تحقيــق اإلنصــاف والحــد مــن الفــوارق
بيــن األفــراد والفئــات االجتماعيــة ،وتأميــن الحقــوق المدنيــة ،علــى رأســها الحق في
التربيــة والتكويــن ،وتكويــن المواطــن ،وتيســير ولــوج مجتمــع المعرفــة ،واإلدمــاج
الثقافــي والقيمــي ،وتحقيــق االرتقــاء الفــردي واالجتماعــي.

األهداف

إن األهــداف المتوخــاة مــن التقريــر ،الــذي جــاء لتعميــق توجهــات الرؤية االســتراتيجية
 2030 – 2015الخاصــة باالرتقــاء بالمهــن التربويــة ضمــن إطــار يجعــل المدرســة
تقــوم بوظائفهــا علــى الوجــه األمثــل ،تتمثــل علــى الخصــوص فــي مــا يلــي:
أ .رد االعتبار لهذه المهن اجتماعيا ومؤسســاتيا وثقافيا ،والتعامل معها وفق منطق
االعتــراف والتثميــن ،لكونهــا تنــدرج ضمــن مشــروع التنمية البشــرية والبيئية.
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ب.المزاوجــة بيــن حفــز الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) وترســيخ حقوقهــم ،وبيــن
التزامهــم برســالتهم التربويــة وواجباتهــم المهنيــة واالرتقــاء بمهامهــم وتمكينهــم
مــن الظــروف المالئمــة والمســتلزمات الضروريــة لمزاولتهــم لهــذه المهــن النبيلــة.
ج .ترســيخ البعــد القيمــي واألخالقــي للممارســات المهنيــة ،انســجاما مــع مــا هــو
متعــارف عليهــا وطنيــا ودوليــا.
د .تجديــد تصــور هــذه المهــن مــن منطلــق التكويــن المتيــن ،والمكانــة المحوريــة التــي
تشــغلها مؤسســة التربية والتكوين ،كإطار سوســيو-معرفي وثقافي وعالئقي،
للفعــل المهنــي ،والتفاعــل ،والتكامــل الوظيفــي ،والمبــادرة الخالقــة.
ه .تمكيــن المنظومــة التربويــة الوطنيــة مــن فاعليــن(ات) تربوييــن(ات) متســمين
بالمهنيــة ومــا تتطلبــه مــن تحكــم فــي الكفايــات الالزمــة وانفتــاح علــى
التكنولوجيــات الرقميــة ومســتجدات التربيــة والتكوين ،والوفاء للرســالة التربوية،
وتقديــر االنتمــاء للمؤسســة ،وتملــك الحــس النقــدي والثقافــي وتوظيفــه فــي
تطويــر الممارســة المهنيــة ،واالنخــراط الفعــال فــي برامــج اإلصــاح.

اإلطار االستراتيجي لتأهيل وتجديد المهن التربوية

انطالقــا مــن ذلــك ،يقتــرح التقريــر إطــارا اســتراتيجيا لالرتقــاء بمهــن التربيــة والتكويــن
والبحــث والتدبيــر ،يقــوم علــى ثالثــة مرتكــزات يعتبرهــا المجلــس مجــاالت متداخلــة
إلطــاق ديناميــة التغييــر ،هــي:
 .1المهننــة كشــرط الزم لتأهيــل الفاعليــن(ات) التربوييــن ،وفــق مواصفــات وأدوار
وقيــم مهنيــة تســتجيب لمتطلبــات الجــودة وانتظــارات المجتمــع.
 .2المؤسســة التربويــة القائمــة علــى االســتقاللية وثقافــة المشــروع والتكامــل
الوظيفــي بيــن المهــن وتنميــة الحيــاة المهنيــة.
 .3التقييم المندمج متعدد الصيغ واألساليب.

المرتكز األول :المهننة

تشــمل مهننــة الفاعليــن التربوييــن ،باعتبارهــا ســيرورة تتشــكل عنهــا هويــة مهنيــة
وخبــرة تربويــة ومجتمعيــة ،ثالثــة أبعــاد متكاملــة ،هــي:
البعــد األول :يحيــل علــى تنميــة كفايــة الفاعــل التربــوي المتعلقــة بالمبــادرة
• ُ
1
واالبتــكار والنقــد وتطويــر الممارســة ،فــي إطــار االســتقاللية الوظيفيــة( )،
مــن خــال تنميــة قدراتــه علــى التأمــل الذاتــي ( )La réflexivitéأو التبصــر.
 1يقصــد باالســتقاللية الوظيفيــة حريــة المبــادرة واالجتهــاد فــي القيــام بالمهــام واألدوار ،بغــرض
تجويــد األداء ،فــي احتــرام تــام لمقتضيــات القوانيــن والتشــريعات والمواثيــق المنظمــة للمهــن التربوية.
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البعــد الثانــي :يهــم التنظيــم الــذي تضفيــه التشــريعات علــى األنظمــة المهنيــة
• ُ
المختلفــة للتربيــة والتكويــن والتدبيــر والبحــث العلمــي ،فــي ارتبــاط بوظائــف
المدرســة.
•البعــد الثالــث :يتعلــق بالتنظيــم الذاتــي للفــا علين(ات) التربوييــن (ات) في إطار
جمعيــات مدنيــة وهيئــات مهنيــة ونقابيــة ،تضطلــع بــأدوار تتــاءم ومتطلبــات
اإلصــاح وتســاهم فــي تعبئــة الفاعليــن واالرتقــاء بمهامهــم وأدوارهــم.
يمر تحقيق هذه المهننة عبر ثالثة مداخل للتجديد ،هي:
 مدخــل اإلطــار المرجعــي الوطنــي الناظــم ألدوار وكفايــات الفاعليــن التربوييــن
ولقيــم رســالتهم التربويــة
اإلطــار المرجعــي للمهــن التربويــة ُمســتنَ ٌد أســاس ناظــم ألدوار ومهــام
الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،والقيــم المهنيــة ،انطالقـ ًـا مــن النصــوص التنظيميــة
ً
تحديــدا ألدوار
والتشــريعية الضابطــة لعمــل المؤسســات التربويــة .ويتضمــن
ومهــام الهيئــات المهنيــة العاملــة بالمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلــم ،ومــا تتطلبــه مــن كفايــات مختلفــة.
ُيعتمــد هــذا اإلطــار المرجعــي فــي وضــع أســس التكويــن األســاس لــكل صنــف

مــن أصنــاف الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،وإعــداد برامــج التكويــن المســتمر
الموجهــة لفئــات مهنيــي التربيــة والتكويــن ،وتقييــم األداء والمردوديــة والنتــاج
التربــوي الــذي يراكمــه الفاعلــون التربويــون فــي مجــال اشــتغالهم.
واعتبــارا لكــون المنظومــة القيميــة لمهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر والبحــث
العلمــي خلفيــة مرجعيــة مشــتركة بيــن الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،لكونهــا تحــدد
المســؤوليات األخالقيــة والحقوقيــة ،وترســم المعالــم القيميــة للهويــة المهنيــة
للفاعــل(ة) التربــوي(ة) ،فيتعيــن اســتيحاؤها فــي تحديــد الكفايــات القيميــة للمهــن
التربويــة ،وفــي بلــورة ميثــاق األخالقيــات المهنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي.
 مدخل التأهيل لممارسة مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي
ً
نسقا بأبعاد ثالثة:
يشمل هذا المدخل
•االلتحــاق بالمهــن وولوجهــا ،والمعاييــر والمواصفــات التــي تتطلبهــا هــذه
العمليــة ،بــدءا بمواصفــات الوالــج(ة) ،وانتهــاء بمواصفــات مؤسســة التكويــن،
مــرورا بمواصفــات المكــون بهــذه المؤسســة؛
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•التكويــن األســاس ،مــن حيــث هندســته البيداغوجيــة ،والمؤسســات المتدخلــة
فيــه؛
•االندماج المهني ودور المؤسسة التربوية في تأمين بنياته وآلياته.
أ .اإللتحاق
يتــم االلتحــاق بمهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر والبحــث اســتنادا إلــى جملــة مــن
المعاييــر والشــروط المرتكــزة باألســاس علــى مــا يلــي:
بالنســبة للوالجيــن الجــدد :االختيــار الواعــي للمهنــة ،والميــل الفعلــيلمزاولتهــا ،وتملــك المعــارف والكفايــات الضروريــة لذلــك.

للمكونيــن بمراكــز التكويــن :الكفــاءة العلميــة والخبــرة فــي ميــدان
بالنســبةِّ
التربيــة والتكويــن والبحــث ،والدرايــة الالزمــة بمختلــف اســتعماالت
التكنولوجيــات التربويــة والرقميــة.
بالنســبة لمؤسســات التكويــن والتأهيــل :التوافــر علــى الشــروط الضامنــةللتكويــن الجيــد ،مــن فضــاءات وتجهيــزات ومــوارد بشــرية وماديــة ،ومنفتحــة
باســتمرار علــى محيطهــا.
ب .التكوين والتأهيل
اعتبـ ً
ـارا لكــون التكويــن األســاس والتأهيــل المهنــي مقومــا إلزاميــا لولــوج المهــن
التربويــة ،وحقــا أساســيا مــن الحقــوق المهنيــة ،وواجبــا الزمــا لمزاولتهــا ،فينبغــي
أن يكــون مســؤولية مشــتركة بيــن مؤسســات التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي (الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالي؛ مراكز
تكويــن الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات)؛ مؤسســات التعليــم والتكويــن المهنــي) ،فــي
إطــار هندســة بيداغوجيــة تــزاوج بيــن التناوب واالحتــكاك بواقع الممارســة الميدانية،
وتدمــج التكويــن عــن ُبعــد بشــكل ممأســس إلــى جانــب التكويــن الحضــوري.
فــي التعليــم المدرســي ُ :ينجــز التكويــن األســاس والتأهيــل المهنــي للفاعليــن

التربوييــن فــي ثــاث مراحــل:

المرحلــة األولــى تتــم علــى مســتوى الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي،فــي إطــار المســالك الخاصــة بالتربيــة والتكويــن (إجــازة مهنيــة وماســتر

متخصــص) ،بمســاهمة المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن والبحــث؛
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المرحلتــان الثانيــة والثالثــة تتمــان بشــكل متزامــن بعــد التحــاق الفاعليــن(ات)المســتوفين لشــروط الولــوج بالمؤسســات التربويــة ،حيــث يخضعــون لتأهيــل

مهنــي فــي إطــار التكويــن بالممارســة وبالتنــاوب بيــن المؤسســة التربويــة
التــي يشــتغلون بهــا والمركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن.
فــي التعليــم العتيــق  :يتعيــن العمــل علــى مأسســة التكويــن األســاس لألطــر
التربويــة واإلداريــة العاملــة بــه ،وتحديثــه بمــا ينســجم مــع منظــور التكويــن والتأهيــل
المقــدم أعــاه.
فــي التكويــن المهنــي  :يتــم إحــداث مراكــز متخصصــة فــي تكويــن وتأهيــل الفاعلين
الجــدد علــى أســاس التكويــن بالممارســة والتنــاوب بيــن مؤسســة التكويــن المهنــي
والمركــز المتخصــص لتكويــن الفاعليــن ،بمســاهمة فاعلــة للمقــاوالت والفضــاءات
المهنية الشــريكة.
فــي التعليــم العالــي  :المزاوجــة بيــن التأهيــل البيداغوجــي والتأهيــل فــي مجــال
التخصــص ،ويتمــان علــى مســتوى الشــعب الجامعيــة ومراكــز الدكتــوراه والهيــاكل
البيداغوجيــة المعتمــدة (مــن قبيــل مراكــز البيداغوجيــا الجامعيــة) ،التــي تتولــى
ويتـ َّـوج
مهمــة اإلعــداد المبكــر للطلبــة الباحثيــن فــي إطــار ســلك إعــداد الدكتــوراهُ .
تأهيلهــم البيداغوجــي والبحثــي بإعــداد بحــث أساســي فــي التخصــص المعرفــي

وبتقريــر تكميلــي فــي إحــدى قضايــا البيداغوجيــا الجامعيــة.
ج .اإلندماج المهني
اعتبــارا لكــون االندمــاج المهنــي الجيــد للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) مــن العوامــل
الحاســمة فــي ضمــان وتحقيــق اســتقرارهم النفســي والمهنــي واالجتماعــي،
فإنــه يتعيــن إحــداث بنيــات وآليــات لإلدمــاج المهنــي داخــل المؤسســات التربويــة،
تضطلــع بمهمــة المصاحبــة والمواكبــة والتأطيــر.
 مدخــل االرتقــاء بــأدوار الجمعيــات المهنيــة والهيئــات النقابيــة فــي مهننــة
الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات)
تشــكل الجمعيــات المهنيــة والهيئــات النقابيــة إطــارا يســاهم فــي مهننــة الفعــل
التربــوي وانفتــاح الفاعــل(ة) التربــوي(ة) علــى ســبل جديــدة للتنميــة المهنيــة وحمايــة
الحقــوق ،إذ تتولــى مهــام التأطيــر المهنــي واالجتماعــي لفاعلــي(ات) هــذه المهــن
التربويــة ،واالرتقــاء بالوعــي المهنــي لديهــا .لهــذا الغــرض ،يتعيــن التركيــز علــى
األدوار الفاعلــة لهــذه التنظيمــات فــي تحقيــق أهــداف اإلصــاح التربــوي ،والتأطيــر
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الفكــري والتربــوي والمهنــي للهيئــات العاملــة فــي التربيــة والتكويــن ،واإلســهام
فــي تخليــق الممارســة المهنيــة ،وتحصينهــا مــن الظواهــر الالمهنيــة والالتربويــة،
وتعزيــز الصــورة االجتماعيــة للهيئــة ومكانتهــا داخــل المنظومــة التربويــة والمجتمــع،
واإلســهام فــي مواكبــة تحــوالت المهــن التربويــة ،وفــي تطويرهــا.
وفــي إطــار مالءمــة المهــن التربويــة واالنفتــاح علــى الحاجات الجديدة والمســتجدات
التربويــة فــي مجــال المهــن التربويــة ،يتعيــن اعتمــاد سياســة استشــرافية
تســتهدف إحــداث مهــن جديــدة ومأسســتها داخــل المنظومــة التربويــة علــى كافــة
المستويات(المســتوى القانونــي ،مســتوى التكويــن ،مســتوى الطرائــق التربويــة
والبيداغوجيــة الخاصــة والمالئمــة.)...
عــاوة علــى ذلــك ،يقتضــي اإلنصــاف وضمــان الحــق فــي التربيــة والجــودة
للجميــع ،التــاؤم مــع الوضعيــات االجتماعيــة والنفســية المختلفــة للمتعلميــن(ات)،
والعنايــة المســتمرة بالفئــات ذات االحتياجــات الخاصــة أو الهشــة أو الحاملــة
للهشاشــة ( ،)2بإحــداث مهــن لدعــم النشــاط التربــوي للمدرســة مــن خــارج المنظومــة
التربويــة ،وجعلهــا إحــدى الدعامــات االجتماعيــة لتقليــص دوائــر الهشاشــة المحيطــة
بهــا ،وإلعــادة إدمــاج هــذه الفئــات مــن األطفــال والشــباب ،ووضعهــم فــي طريــق
التعلــم واالندمــاج واالرتقــاء االجتماعــي.

المرتكــز الثانــي :المؤسســة بنيــة أساســية لتنميــة الحيــاة المهنيــة وتأهيــل
المهــن التربويــة
يشــمل مفهــوم « مؤسســة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي» مختلــف بنيــات
وآليــات العمــل التربــوي التــي تحتضــن كافــة أشــكال الفعــل التربــوي والتكوينــي
(عموميــة أو خصوصيــة) ،ســواء أكانــت مدرســية ،أم تكوينيــة ،أم مهنيــة ،أم
جامعيــة ،وكــذا البنيــات التــي تتولــى اإلشــراف علــى ســير هــذه المؤسســات.
في هذا اإلطار ،يقترح التقرير ثالثة مداخل للتجديد:

 2ينــدرج ضمــن هــذه الفئــات :أطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ،أطفــال المجــال القــروي والمناطــق النائيــة
وصعبــة الولــوج والوســط شــبه الحضــري ،واألطفــال المهــددون بالعــودة إلــى الالتمــدرس ،واألحــداث
الجانحــون الذيــن يتلقــون تربيــة وتعليــم خاصيــن فــي مراكــز مختصــة تحــت الرعايــة القضائيــة واالجتماعيــة،
أطفــال الجاليــات المغربيــة التــي اســتقرت فــي الوطــن ،وشــرائح مــن األطفــال فــي وضعيــات صعبــة
جــدا مثــل أطفــال الطــاق ،أطفــال متخلــى عنهــم ،أطفــال الشــوارع ،أيتــام شــديدو العــوز ،أطفــال فــي
وضعيــات العمــل ،أطفــال الرحــل؛ أطفــال فــي وضعيــة هجــرة شــرعية أو غيــر شــرعية...
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 مدخــل اســتقاللية المؤسســة كشــرط ضــروري لتعزيــز مبــادرات الفاعليــن
التربوييــن وتحقيــق التكامــل الوظيفــي

االســتقاللية مقــوم أساســي لجــودة العمــل التربــوي بالنســبة للمؤسســات
وللعامليــن بهــا ،فــي ارتبــاط بمشــروع المؤسســة .وهــي تقتضــي «وصايــة
ذكيــة( »)3ترتكــز علــى ثقافــة المشــروع وعلــى المســؤولية المشــتركة والمتبادلــة
بيــن مختلــف الفاعليــن(ات) علــى كافــة المســتويات الوطنيــة والجهويــة والمحليــة.
ويعتبــر التعاقــد الوســيلة القانونيــة والتنظيميــة لتحقيــق هــذه االســتقاللية.
تتطلــب االســتقاللية اعتمــاد نمــط للتدبيــر قائــم علــى القــرب وعلــى تعزيــز المقاربــة
الصاعــدة واألفقيــة ،التــي تتخــذ مؤسســة التربية والتكوين والبحث العلمــي نواة لها،
وتجعــل الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) بهــا فــي صلــب أنشــطتها وعمليــات تحققهــا.
ويرتكــز هــذا النمــط علــى خلــق التــوازن فــي تدخــات الفاعليــن التربوييــن علــى اختــاف
مســؤولياتهم ،بيــن المقاربــات النازلــة والصاعــدة واألفقيــة فــي إطــار التكامــل بينهــا.
 مدخــل المؤسســة التربويــة باعتبارهــا إطــارا لتقويــة التفاعــات والروابــط
المهنيــة واإلنســانية

المؤسســة التربويــة بمفهومهــا الشــامل مجــال للتفاعــل العالئقــي بامتيــاز ،وإطــار

تتجســد مــن خاللــه رهانــات واســتراتيجيات الهيئــات المهنيــة أو المجموعــات التربويــة
العاملــة بهــا .لــذا ،ســيكون اعتمــاد منطــق العمــل التشــاركي فــي مقاربــة مختلــف
الوضعيــات التربويــة وســيلة لتقويــة الروابــط التــي تجمــع هــذه الهيئــات ،وتعزيــز
العالقــات فيمــا بيــن الفاعليــن(ات) ،وســيؤثر بشــكل كبيــر علــى جــودة المنــاخ العــام
الســائد داخــل المؤسســة.
 مدخل اعتبار المؤسسة في قلب تدبير الحياة المهنية وتنميتها
أ .التنمية المهنية الدائمة
مــن دعامــات االرتقــاء بالمهــن التربويــة إقــرار التنميــة المهنيــة والتكويــن المســتمر،
باعتبارهمــا حقــا مــن الحقــوق المهنيــة للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،وواجبـ ًـا مــن
واجباتهــم فــي الوقــت ذاتــه .يترتــب عــن ذلــك ضــرورة عمــل المؤسســات التربويــة
علــى تمكيــن الفاعليــن (ات) التربوييــن(ات) مــن هــذا الحــق وتحفيزهــم علــى
االنخــراط فــي التنميــة المهنيــة بمختلــف صيغهــا المؤسســاتية والذاتيــة (تكويــن
مســتمر حضــوري ،تكويــن بالمصاحبــة ،تكويــن عــن بعــد ،تكويــن ذاتــي).
 3صاية تتفاعل من خاللها المقاربة النازلة والمقاربة الصاعدة واألفقية
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وتقــوم القطاعــات المشــرفة علــى التربيــة والتكويــن ببلــورة التوجهــات
االســتراتيجية الكبــرى فــي مجــال التنميــة المهنيــة للفاعليــن(ات) ،تتــم ترجمتهــا
علــى المســتويين الجهــوي والمحلــي ،فــي مخططــات للتكويــن متعــددة الســنوات
ببرامــج عمــل تراعــي حاجاتهــم(ن) ،ومتطلبــات كل مهنــة وكل تخصــص.

ب .قيادة ناجعة للمسار الوظيفي
مــن المفــروض أن ترتكــز قيــادة المســار الوظيفــي للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات)
أساســا علــى:
9 9تدبير جهوي بتنويع أشكال التوظيف والتدبير ،في إطار النهج الالمتمركز؛
9 9كفايــات قياديــة مجــددة للمســار الوظيفــي متمكنــة مــن أســاليب تدبيــر وتتبــع
الممارســات المهنيــة التربويــة ،وتقييمهــا ،وتأطيرهــا ،وتوجيههــا ،وتنميتهــا.
9 9ترقيــة مهنيــة محفــزة علــى االجتهــاد والمواظبــة ،شــريطة ارتكازهــا علــى
الكفــاءة والمردوديــة التربويــة واالســتحقاق.
9 9حفز الفاعلين(ات) على المستويين المادي واالجتماعي وتثمين أدائهم(ن).
ج .مستلزمات المزاولة الناجعة للمهن التربوية
أخيــرا ،فــإن نجــاح المهــن التربويــة فــي تأديــة أدوارهــا ومهامهــا يتوقــف علــى توفيــر
مجموعــة مــن المســتلزمات:
9 9مستلزمات مادية من بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق ضرورية؛
9 9مســتلزمات تنظيميــة مــن نصــوص وأنظمــة تشــكل تأطيــرا قانونيــا لمختلــف
مناحــي عمــل وتدخــات الفاعليــن (ات) التربوييــن(ات)؛
9 9مســتلزمات بيداغوجيــة مــن مناهــج وبرامــج تعليميــة وتكوينيــة مالئمــة لمختلف
الوضعيــات ولمتطلبــات وحاجــات مختلــف شــرائح المجتمع.

المرتكز الثالث :تقييم مندمج ألداء الفاعلين(ات) التربويين(ات)
ومردودية مؤسسات التربية والتكوين
يشــكل التقييــم المنظــم والمنتظــم للعمــل التربــوي وألداء الفاعليــن(ات)
التربوييــن(ات) فــي مختلــف المهــن ،منطلقــا أساســيا لـــترسيخ الوعــي
بمســؤولياتهم(ن) المهنيــة ،وتأهيلهــم المســتمر ،والتمكيــن مــن التتبــع المثمــر
للفعــل التربــوي داخــل المؤسســة .وألجــل االرتقــاء بوظائــف هــذا التقييــم المندمج،
يقتــرح التقريــر ثالثــة مداخــل للتجديــد:
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 مدخل تقييم األداء المهني الفردي  
ويســتند إلــى مقتضيــات األطــر المرجعيــة المحــددة ألدوارهــم(ن) ومهامهــم(ن)
وكفاياتهــم(ن) ،حســب المهــن والتخصصــات ،علــى أن يقــوم على مبــادئ اإلنصاف
واالســتحقاق ،وأن يحتكــم إلــى شــبكات بمعاييــر ومؤشــرات موحــدة للتقييــم
والتنقيــط .ويتــم إجــراؤه بشــكل منتظــم لمجمــوع الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) .مــع
العمــل علــى تنويــع مصــادره باالرتــكاز علــى التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن.
 مدخــل تقييــم العمــل الجماعــي للهيئــات المهنيــة وأداء المؤسســة التربويــة
ومردوديتهــا
ُيجــرى هــذا التقييــم الوطنــي للهيئــات المهنيــة العاملــة فــي مهــن التربيــة والتدريس
والتكويــن والتدبيــر والتفتيــش والتوجيــه والتخطيــط والبحــث العلمــي ،خــال مــدة
زمنيــة متوســطة (كل أربــع ســنوات) ،تتولــى إنجــازه هيئــة وطنيــة مســتقلة ،وذلــك
بهــدف تشــخيص الوضــع المهنــي لهــذه الهيئــات ،وتحديــد مجــاالت التدخــل للرفــع
مــن مســتوى أدائهــا المهنــي ونجاعتــه ،فــي اســتحضار للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة
المعتمــدة فــي هــذا اإلطــار.
 مدخل التقييم الذاتي للفاعلين والمؤسسات
يقــوم الفاعلــون(ات) التربويــون (ات) بإنجــاز تقييمــات ذاتيــة فرديــة ( )4لعملهــم،
يتــم عرضهــا أمــام النظــراء وفريــق العمــل الجماعــي .كمــا أن مؤسســات التربيــة
والتكويــن مدعــوة أيضـ ًـا إلنجــاز تقييمــات ذاتيــة ،بنــاء علــى مؤشــرات الجــودة الكاملــة
التــي يقتضيهــا تحســين أدائهــا ،وتعزيــز موقعهــا بيــن باقــي المؤسســات.

 4تستند عمليات التقييم الذاتي الفردي على كفايات التبصر والتأمل النقدي التي وضعها هذا
التقرير ضمن الكفايات األساس لمهننة الفاعلين(ات) التربويين(ات).
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توصيات ختامية
ــو َره لالرتقــاء بمهــن التربيــة والتكويــن والتدبيــر
انطالقــا مــن اعتبــار المجلــس تَ َص ُّ

والبحــث مــن خــال المهننــة والمؤسســة والتقييــم ،خيــارا اســتراتيجيا ال محيــد عنــه
بالنســبة للسياســات والمبــادرات والجهــود الراميــة إلــى تجديــد المنظومــة التربويــة
لكــي تســهم بفعاليــة فــي تحقيــق التنميــة المجتمعيــة ،فإنــه يوصــي بمــا يلــي:
أ .على مستوى المقاربة
توخــي الشــمولية فــي التعاطــي مــع التوصيــات والمقترحــات الــواردة فــيالتقريــر.
ارتــكاز هــذا التفعيــل علــى مقومــات التدبيــر األمثــل والقيــادة الناجعــة الــواردةفــي الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح ( -2030 2015الرافعــة .)23
اعتمــاد آليــة التعاقــد حــول مشــاريع التغييــر وفــق الغايــات المرســومة فــيالتقريــر ،عــاوة علــى نهــج تدبيــر قائــم علــى المواكبــة والحفــز ورصــد النتائــج
والمســؤولية والمحاســبة.
تعزيز النهج الالمركزي في التدبير.تنســيق القطاعــات المعنيــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،عنــد إعــدادالتدابيــر اإلجرائيــة للتفعيــل ،مــع الــوزارات المكلفــة بتحديــث القطاعــات العامــة،
ووزارة الماليــة ،واألمانــة العامــة للحكومــة.
تجريب التوصيات والمقترحات المهيكلة وفق رزنامة دقيقة وبرنامج محدد.ب .على مستوى التفعيل
تســطير خطــة عمــل تمتــد علــى المــدى القصيــر أو المتوســط ،يتــم تخصيصهــاللتدابيــر ذات األولويــة.
ً
حاليــا
إطــاق برنامــج لتأهيــل الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) المزاوليــن(ات)بالقطاعيــن العمومــي والخــاص ،بحســب خصوصيــات كل قطــاع مــن قطاعــات
التربيــة والتكويــن ،وتقويمهــا فــي ضــوء استشــراف المهــام واألدوار الجديــدة
للفاعليــن(ات) ،كمــا بلورهــا هــذا التقريــر ،وحاجــات المنظومــة التربويــة.
العمــل علــى اســتكمال ســد الخصــاص مــن الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات)وتدبيــر أنجــع للمــوارد البشــرية المتوافــرة محليــا وجهويــا.
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تأميــن كافــة حقــوق الفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) المزاوليــن(ات) حاليا بقطاعاتالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،ســواء العمومية منهــا أو الخصوصية.
مباشــرة تأهيــل المؤسســات التربويــة وفــق المنظــور المقتــرح فــي هــذاالتقريــر.

إرساء الشبكات المحلية والجهوية للتربية والتكوين.اإلرساء التدريجي لكل الشروط التنظيمية والمادية والبيداغوجية.إطــاق دراســة لرصــد حاجــات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي،مــن المهــن الجديــدة فــي أفــق إدراجهــا ضمــن منظومــة المهــن التربويــة.
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