ً ً
يشكل التكوين املنهي إمكانا وازنا من شأنه اإلسهام ،باألساس ،في بلوغ ما يلي:
•تحسين أداء املنظومة التربوية ،والرفع من نجاعتها ومردوديتها؛
•إنتاج الثروة وتنميتها وبناء الرأسمال البشري ،وتحقيق االرتقاء بالفرد واملجتمع،
وهوما يجعل منه رهانا للدولة واملجتمع بمختلف مكوناتهما؛
•تحسين املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للبالد؛
•تعزيــزقــدرات األفـراد ،كيفمــا كانــت وضعياتهــم ،علــى االندمــاج فــي ســوق الشــغل،
والرفــع مــن تنافســية املقاولــة.
لــذا ،فــإن النمــوذج التنمــوي الجديــد ،الــذي تنكــب بالدنــا علــى إعــداده وإرســائه بإســهام
مختلــف املؤسســات واإلدارات والهيئــات ،مدعــو لوضــع التكويــن املُ ّ
ؤهــل للعنصــر
البشــري فــي مقدمــة أولوياتــه ،بالنظــر لكــون إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن يشــكل
أســاس إنجــاح باقــي اإلصالحــات املهيكلــة .
يسعى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن يجعل من هذا التقرير،
ُ ّ
الــذي يتنــاول التكويــن املنهــي األســاس ،إطــارا مرجعيــا اســتراتيجيا وخارطــة طريــق ،توفــر
أفضــل شــروط إنجــاح إعــادة بنــاء منظومــة التكويــن املنهــي ببالدنــا.
يتضمــن التقريــر تشــخيصا لواقــع التكويــن املنهــي ببالدنــا ،بمــا أحــرزه مــن مكتســبات
وما يعتريه من اختالالت .كما أنه يقدم مفاتيح أساسية من أجل إصالح التكوين املنهي
األســاس ،فــي إطــاراندماجــه فــي املنظومــة التربويــة.

حصيلة متباينة واختالالت ما تزال قائمة
يبرز تشخيص واقع التكوين املنهي الوارد في القسم األول من التقرير ،أهم املكتسبات
التي حققها منذ تأسيسه .ويتعلق األمرعلى الخصوص بما يلي:
•التطــور املطــرد للطاقــة االســتيعابية (أكثــرمــن  2000مؤسســة وفضــاء للتكويــن)
وألعداد املتدربين ،البالغ اليوم أكثرمن  400ألف متدرب؛
•تنــوع املتدخليــن والقطاعــات املكونــة ،خصوصــا مــا يتعلــق بالقطــاع العمومــي:
مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل ،وقطاعات الفالحة ،والصناعة التقليدية،
والصيد البحري ،والسياحة ،...إلى جانب قطاع التكوين املنهيالخاص ،واملقاوالت
املتدخلــة ،والغــرف املهنيــة؛
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•اعتماد أنماط للتكوين تكرس املقاولة بوصفها فضاء ضروريا ومتميزا للتكوين،
من خالل بلورة نمطي التكوين بالتمرس وبالتدرج املنهي؛
•تنويع مسالك التكوين بهدف مواكبة األوراش االقتصادية الكبرى للبالد؛
•بلــورة مجموعــة مــن األدوات بغيــة تعزيــزمالءمــة التكويــن مــع التشــغيل ،وتحقيــق
حكامــة أكثــرنجاعــة لهــذا القطــاع ،والســيما مرجعيــات املهــن والكفايــات ،ودالئــل
املهــن والحــرف ،وإرســاء نظــام للتقييــم ،وترســانة قانونيــة متطــورة.
فــي مقابــل هــذه املكتســبات ،يعانــي التكويــن املنهــي مــن اختــاالت بنيويــة متعــددة ،تعيــق
بلــوغ األهــداف املتوخــاة منــه ،مــن بيــن أهمهــا:
•نمــوذج غيــرمنســجم يفتقــرإلــى اإللتقائيــة ،ويتســم بتداخــل عــدة أنــواع وأنمــاط
ومقاربــات لعمليــات التكويــن؛
•محدوديــة امليزانيــات املخصصــة للقطــاع ،وضعــف فــي عقلنــة اســتعمال املــوارد
املرصــودة واســتثمارها األمثــل؛
•محدوديــة التنســيق بيــن األط ـراف املعنيــة مــن تجلياتهــا حــاالت تعــارض املصالــح
بيــن املتدخليــن؛
•عــدم التــاؤم مــع الحاجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ســواء مــن حيــث الكــم أو
الكيــف ،وهــو مــا تؤكــده النســب املحــدودة لالندمــاج والتشــغيل؛
•اســتمرارالتصــور الســلبي عــن التكويــن املنهــيَ ،مـ ُّ
ـرده ،علــى الخصــوص ،إلــى كونــه ال
يشــكل دائمــا اختيــارا لبنــاء املشــروع الشــخ�صي للمتعلــم ،وإلــى الصعوبــات التــي
يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل ،و إلى ضيق آفاق متابعة املسارالدرا�سي
بالنســبة لألشــخاص الراغبين في ذلك؛

•اســتثمارعمومــي ضعيــف املردوديــة ،بالنظــرإلــى آثــاره التــي ال ترقــى إلــى األهــداف
املنتظــرة مــن التكويــن املنهــي.
كل هــذا يســتدعي إعــادة بنــاء هــذا التكويــن ،حتــى يتســنى لــه القيــام بــدوره كامــا فــي
التأهيــل و االرتقــاء االجتماعــي ،وفــي االســتجابة لحاجــات البــاد مــن الكفــاءات املالئمــة .
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مفاتيح من أجل إعادة بناء التكوين املنهي األساس
 األهداف املتوخاة
•ترسيخ االستمرارية الالزمة ملسارات التعليم والتكوين داخل املنظومة التربوية.
من شان هذا التمفصل أن يمكن ،باألساس  ،مما يلي :
تحقيق سالسة أكبرفي املمرات بين األسالك واملستويات؛توضيح الرؤية بخصوص مختلف املسالك املمكنة داخل املنظومة التربوية؛توفيرإمكانات التوجيه ،وإعادة التوجيه ،استجابة مليوالت املتعلمين(ات)؛تمكين املتعلمين (ات) ،من اإلعداد الالزم لولوج الحياة املهنية؛تمكين التالميذ (ات) ،ممن يواجهون صعوبات في مواصلة مسارهم التعليمي ،مناكتســاب تأهيل منهي؛
إمكانيــة العــودة ،مــدى الحيــاة ،إلــى املنظومــة التربويــة ،بعــد التصديــق علــى التجربــةاملهنيــة وتقييــم حصيلــة الكفايــات.

•تحقيــق املالءمــة بيــن التكوينــات املتوفــرة وحاجــات ســوق الشــغل ،مــع اســتباق
التحــوالت التــي تعرفهــا املهــن والكفــاءات؛
•تحســين األداء النوعــي والكمــي للتكويــن املنهــي ،باالســتناد أساســا علــى رافعتــي
الحكامــة والنمــوذج البيداغوجــي؛
• االرتقــاء بالتكويــن املنهــي واملمهنــن وتثمينــه ،وإعــادة االعتبــار لــدوره فــي اإلرتقــاء
االجتماعــي لألف ـراد واندماجهــم؛
•تكويــن رصيــد مــن الكفــاءات واملــوارد البشــرية املؤهلــة ،بقصــد اســتقطاب
االســتثمارات وتعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطنــي.
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 مفاتيح إعادة البناء املقترحة
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تنبنــي الهندســة املقترحــة علــى  3مكونــات :املســارات املهنيــة ،والتكويــن التأهيلــي،
واملقاولــة .ومــن خاللهــا يتأتــى مــا يلــي :
•تأسيس املسارات املهنية واملمهننة (الثانوي التأهيلي؛ العالي) من اآلن فصاعدا
لســبيل مندمج للتكوين املنهي؛
•جعل املقاولة شريكا متميزا في إطارالتكوين بالتناوب؛
•اعتبارالتكوين التأهيلي صمام أمان ،يهدف إلى:

ً
-منح املنقطعين عن الدراسة فرصة للتأهيل قصد ولوج الحياة املهنية الحقا؛

-تمكينهم ،بعد املرورعبرتجربة مهنية ،من العودة إلى املنظومة التربوية.

•إتاحــة إمكانيــة اســتكمال التكويــن والعــودة إلــى املنظومــة التربويــة  ،علــى امتــداد
الحياة املهنية ،في اعتبارلحصيلة الكفايات والتصديق على مكتسبات التجربة
املهنيــة؛
•املزاوجــة بيــن برامــج محاربــة األميــة وبرامــج التربيــة غيــرالنظاميــة ،وبيــن التكويــن
ّ
املنهــي ،علــى نحــو يمكــن مــن إدمــاج الوافديــن مــن هــذه البرامــج ،فــي الحيــاة العمليــة
(بالنسبة للذين بلغوا السن القانونية للتشغيل) ،أو إعادة اإلدماج في املنظومة
التربويــة (بعــد وضــع حصيلــة كفاياتهــم).
تنتظم الهندسة املقترحة ،حسب األسالك ،كما يلي:

التعليم االلزامي
9 9على مستوى التعليم االبتدائي
االستئناس باألنشطة واألشغال التطبيقية واليدوية ،وتيسيراالنفتاح األوليعلــى مختلــف املهن.
9 9على مستوى التعليم اإلعدادي

إدراج ُبعـ ٍـد تكوينــي ضمــن املناهــج الدراســية لهــذا الســلك ،يســتهدف توفيــرتحســيسأولــي بالعالــم االقتصــادي ،وتعميــق املعرفــة بمختلــف املهــن؛
العمل على جعل هذا التكوين َّعاما ومعمما على جميع املتعلمين(ات) بهذا السلك.
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تمكيــن التالميــذ (ات) فــي وضعيــة انقطــاع أو هــدر مدر�ســي علــى مســتوى التعليــماإللزامــي ،مــن االســتفادة مــن برنامــج للتكويــن التأهيلــي ،يخــول لهــم ولــوج ســوق
الشــغل (بالنســبة ملــن بلغــوا الســن القانونيــة لذلــك) ،كمــا يتيــح لهــم إمكانيــة إعــادة
االلتحــاق باملنظومــة التربويــة (بعــد وضــع حصيلــة لكفاياتهــم وتحييــن معارفهــم).

التعليم الثانوي التأهيلي

ُ
يتوج املســاراملنهي بالثانوي التأهيلي بالباكالوريا املهنية ،وتمكن حاملها من متابعةتكوينــه بالتعليــم العالــي باملســارات العامــة ،أو التقنيــة أو التكنولوجيــة أو املهنيــة.
كما أنها تؤهله لولوج الحياة املهنية مباشرة ،مع توفيرإمكانية العودة إلى منظومة
التربيــة والتكويــن ،واســتكمال املســارالدرا�ســي ،لــكل راغــب فــي ذلــك.
فــي حالــة االنقطــاع فــي هــذا الطــور ،يمكــن للمنقطعيــن متابعــة برنامــج للتكويــنالتأهيلــي.

التعليم العالي
تمنــح الباكالوريــا املهنيــة نفــس اآلفــاق مــن أجــل متابعــة الدراســة التــي تمنحهــاالبكالوريــا العامــة؛
يمكــن لحاملــي الشــهادات املهنيــة مــن مســتوى الباكالوريــا  +ســنتين (دبلــومالتقنــي املتخصــص؛ الدبلــوم الجامعــي للتكنولوجيــا؛ دبلــوم التقنــي العالــي)،
إما متابعة تكوينهم باإلجازة املهنية أو العامة ،ملن توفرت له الشروط الالزمة
لذلــك ،أو الولــوج املباشــرللحيــاة املهنيــة؛
فــي حالــة الفشــل فــي الحصــول علــى دبلــوم جامعــي ،يمكــن للطالــب اللجــوء إلــىعال ،يؤهله لولوج الحياة املهنية .هذا التكوين يفتح أيضا باب
تكوين تأهيلي ٍ
العــودة الســتكمال تكوينــه الجامعــي.

 .2نموذج بيداغوجي متجدد

يتعين تمكين املتعلم من ُأ ّ
س مشترك من املعارف العامة ،والكفايات اللغوية واملهارات
الحياتيــة ،»soft skills« ،إلــى جانــب اكتســابه للكفايــات املهنيــة ،وللمعرفــة الجيــدة
بالوســط املنهــي.
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من أجل ذلك ،تستند عملية إعادة هيكلة النموذج البيداغوجي إلى الرافعات التالية :
•تكويــن يرتكــز علــى نمــط موحــد للتنــاوب ،يتــم تعميمــه علــى مختلــف مســالك
التكويــن املنهــي؛ وينبغــي لهــذا النمــط التكوينــي أن يكــون مرنــا ،جذابــا بالنســبة
ً
للمقــاوالت ومالئمــا ملختلــف املســارات التكوينيــة؛
•عــرض تكوينــي مــن «جيــل جديــد» ،يقــوم علــى مراجعــة منتظمــة لبرامــج التكويــن
مــن أجــل تكييفهــا مــع الخصوصيــات والحاجــات الوطنيــة والجهويــة؛ كمــا يتعيــن
أيضــا تصــور مؤسســات جديــدة ذات بعــد منهــي أو مالءمــة الفضــاءات القائمــة،
وفــق هندســة مواتيــة (مــدن املهــن والكفــاءات)؛
•نظــام «للمجــزوءات» يتــم اعتمــاده فــي مختلــف مراحــل التكويــن ،مــن أجــل
اســتيعاب أفضــل ملســارات التكويــن وللمم ـرات بيــن مختلــف األطــوار؛
•هندسة للتكوين ترتكزعلى اكتساب الكفايات الضرورية ملمارسة املهن وتحسين
القابليــة للتشــغيل؛ مــع مراعــاة ضــرورة تنويــع املقاربــات البيداغوجيــة املؤسســة
لهذه الهندســة حســب تنوع ســياقات التعلم واختالف املتعلمين املســتهدفين؛
•تمكن أكبرمن اللغات وتنويع في لغات التكوين؛
•تنميــة املهــارات الحياتيــة وروح املقاولــة لــدى املتعلميــن؛ واملتعلقــة باألســاس
بالســلوك والقــدرة علــى التواصــل وعلــى حــل املشــكالت واتخــاذ الق ـرار؛
•تطويــر اســتعمال التكنولوجيــات الرقميــة والتكويــن عــن بعــد ،والتشــجيع علــى
االســتعمال املكثــف لتقنيــات االعــام واالتصــال فــي قطــاع التكويــن املنهــي ،ســواء
باعتبارها مجاالت للتكوين (املهن الرقمية) أومن حيث كونها أدوات بيداغوجية
وفضــاءات افتراضيــة للتكويــن.

 .3تجديــد نظــام توجيــه الشــباب فــي اتجــاه رؤيــة أكثــروضوحــا ملســارات التعليــم
والتكوين
من شــأن نظام التوجيه الجديد أن يشــكل آلية ناجعة للمواكبة وتيســيرإنضاج ميوالت
واختيارات املتعلمين التربوية واملهنية ،وال ســيما من خالل:
•إمكانية توجيه أو/وإعادة توجيه املتعلمين منذ نهاية التعليم اإلعدادي إلى غاية
التعليم العالي ،نحو املسارات املهنية واملمهننة؛
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•إرساء إطار َّ
منسق ومتعاضد للتوجيه؛ بتوفيرمستشارين للتوجيه لدى شبكات
املؤسســات فــي مرحلــة أولــى ،ثــم علــى صعيــد كل مؤسســة للتعليــم الثانــوي فــي
مرحلــة ثانيــة؛
•إرساء مجزوءة ملواكبة املتعلمين في اختياراتهم فيما يتعلق بالتوجيه؛
•وضــع إطــاروطنــي لتعاضــد هيئــات اإلرشــاد التربــوي حــول التكوينــات ،ومســارات
الدراســة فــي املنظومــة التربويــة ،وفــرص الشــغل واالندمــاج املنهــي ،املتوافــرة
بمحيط املؤسسة.

 .4دعم القدرات املهنية للفاعلين العاملين في مجال التكوين
يتم ذلك من خالل:
•إرساء بنيات للتكوين قصد التأهيل املنهي للفاعلين ،وفق نظام للتناوب بين مركز
التكويــن ،ومؤسســة التكويــن ،واملقاولــة ،بالنســبة لألســاتذة املكلفيــن بالتكويــن،
واملصاحبين؛
•وضــع برنامــج نوعــي خــاص بتأهيــل وتطويــر الكفايــات املهنيــة والبيداغوجيــة
للمتدخليــن املزاوليــن.

 .5إعادة النظرفي نماذج الحكامة والتمويل
يقتــرح فــي هــذا الصــدد ،إعــادة النظــرفــي نمــوذج حكامــة التكويــن املنهــي ،علــى نحــو يضمــن
تحقيــق وضــوح أكبــر فــي الرؤيــة ،فيمــا يتعلــق بــأدوار ومســؤوليات مختلــف الفاعليــن
املعنييــن؛ وإش ـراك املقاولــة فــي صلــب ســيرورة اتخــاذ الق ـرار؛ وتفعيــل الصالحيــات
الجديــدة للجهــة.
كمــا يتعيــن أيضــا العمــل علــى جعــل نمــوذج الحكامــة الجديــد هــذا ،مســتندا إلــى آليــات
للقيــادة ،والتقييــم ،والضبــط ،كفيلــة بتمكيــن التكويــن املنهــي مــن اســتيعاب تحــوالت
القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وضمــان الرصــد االســتراتيجي فــي هــذه املياديــن.
ً
ويســتدعي نمــوذج تمويــل التكويــن املنهــي ،إعــادة للنظــرمــن خــال ســن سياســة عموميــة
إراديــة ،تســتهدف تطويــر هــذا القطــاع .فإلــى جانــب التزامــات الدولــة فــي هــذا املجــال،
يتعيــن علــى الجهــات املســاهمة فــي تمويــل هــذا القطــاع ،فــي إطــار سياســتها فــي مجــال
التنميــة الجهويــة.
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 .6تثمين التكوين املنهي
ينبغــي تثميــن التكويــن املنهــي األســاس خاصــة لــدى الشــباب ،وأســرهم ،والفاعليــن
املكلفيــن بالتكويــن .يقت�ضــي ذلــك علــى الخصــوص:
•تشــجيع التميــز ،والترويــج للنجاحــات التــي عرفهــا بعــض خريجــي التكويــن املنهــي،
ونشــرها؛
•ترسيخ مبدأ التمييزاإليجابي باعتباره رافعة لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص،
وذلــك لفائــدة الشــباب املنقطعيــن عــن الدراســة ،وأولئــك الذيــن ال يتوفــرون علــى
تأهيل منهي؛ والشباب املنحدرين من الوسط القروي؛ والنساء؛ واألشخاص في
وضعيات خاصة ،مع تحقيق االلتقائية مع البرامج االجتماعية ،وبرامج التنمية
البشــرية؛
•تحســين قابلية التشــغيل لدى الشــباب ،واملالءمة مع ســوق الشــغل مع األخذ في
االعتبــارتطــور تنظيــم العمــل ومهــن املســتقبل؛
•تشــجيع االنفتــاح علــى دول العالــم ،بالنظــر لكــون التكويــن املنهــي يشــكل آليــة
اســتراتيجية لدعــم االشــعاع القــاري والدولــي لبالدنــا.

 توفيرالشروط الالزمة إلعادة بناء التكوين املنهي
إن ورش إعادة بناء التكوين املنهي رهين بتوفيرعدد من الشروط القبلية املتمثلة ،على
الخصوص فيما يلي:
•تأهيل القطاعات املكونة املكلفة بالتكوين املنهي ،بهدف إدخال تغييرات ،ومن ثم،
تحقيق انخراطها في التحوالت التي ستف�ضي إليها إعادة بناء التكوين املنهي؛
•تفعيــل دور الجهــة فــي تطويــر التكويــن املنهــي ،عبــر نقــل االختصاصــات واملــوارد
البشــرية واملاليــة الضروريــة؛
•االنتقــال الفعلــي إلــى مرحلــة أكثــرتقدمــا فــي مســارالتعــاون والشـراكة مــع النســيج
االقتصــادي ،فــي إطــارعالقــة تقــوم علــى منطــق «رابح-رابــح»؛
•ربــط سياســات التكويــن بسياســات التشــغيل ،وإرســاء برامــج للدعــم االجتماعــي
لفائــدة الشــباب املنقطعيــن عــن الدراســة ،وملــن هــم بــدون تأهيــل منهــي؛
•تحيين اإلطارالقانوني للتكوين املنهي.
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 توصيات ملواكبة التغييـر
ينبغــي التأكيــد علــى أن الطمــوح األســاس لهــذا التقريــر ،املتمثــل فــي إعــادة بنــاء التكويــن
املنهي ،يجب أال يحجب ضرورة الوعي بالصعوبات التي يمكن أن تعترض تفعيل التغيير
املنشــود؛ وهو ما يســتدعي اســتحضاراملبادئ التالية في عملية التنفيذ:
•التفعيل التدريجي للتغيير؛
•نهج مقاربة تشاركية متعددة الفاعلين؛
•التقييم املنتظم ملساراإلصالح.
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