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5 رأي املجلس بشأن: الدليل املرجعي لوظائف وكفايات مربي ومربيات التعليم األولي  

 ألحــكام الفصــل 168 مــن الدســتور، وملقتضـــيات املــادة 2 مــن القانــون رقــم 105.12 املتعلــق باملجلــس األعلــى 
ً
طبقــا

بمنظومــة  املتعلــق   51-17 رقــم  القانون-اإلطــار  مــن   37 املــادة  وملقتضـــيات  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن  للتـــربية 

العلمـــي؛ والبحــث  والتكويـــن  التـــربية 

 للتوجـــيهات امللكيــة للنهــوض بالتعليــم األولــي، خاصــة مــا تضمنتــه الرســالة السامـــية التـــي وجههــا جاللــة 
ً
واســتحضارا

امللــك إلــى املشاركيـــن بمناســبة “اليــوم الوطنـــي حــول التعليــم األولــي”، املنعقــد يــوم 18 يوليــوز 2018 بالصخيـــرات؛

 إلــى توجهــات الرؤيــة االستـراتـيجـــية لإلصــالح 2015-2030، التـــي اعتبـــرت النهــوض بالتعليــم األولــي أحــد 
ً
واســتنادا

 لــكل إصــالح تـــربوي يـــروم تحقيــق اإلنصــاف والجــودة 
ً
 أساســا

ً
مرتكــزات إصــالح منظومــة التـــربية والتكويـــن، وقاعــدة

 فـــي أجـــيال الغــد؛
ً
 واقتصاديــا

ً
 واجتماعـــيا

ً
 تـــربويا

ً
واالرتقــاء الفــردي واملجتمعـــي، واســتثمارا

 إلــى آراء وتوصـــيات1 املجلــس، خاصــة تلــك املتعلقــة بالتعليــم األولــي وبمهــن التـــربية والتكويـــن وبالتـــربية 
ً
واســتنادا

الدامجــة؛

وفـــي ســـياق تفعـــيل إصــالح التعليــم األولــي فـــي شــموليته والــذي يتطلــب تعبئــة مجمــوع املؤسســات والهيئــات الوطنـــية 

لبلــوغ أهدافــه؛

واإلداريــة  التـــربوية  باألطــر  االرتقــاء  فـــي  املتواصــل  اإلســهام  إلــى  تصبــو  التـــي  للتدابيـــر  القصــوى  لألهمـــية   
ً
واعتبــارا

العاملــة فـــي هــذا الطــور لتحقيــق أهــداف املنظــور التـــربوي الجديــد وتعزيـــز جودتــه وتحقيــق تكافــؤ الفــرص أمــام 

األطفــال؛ جمـــيع 

 لألطفــال فـــي هــذه املرحلــة مــن التـــربية والتعليــم 
ً
 رئيســـيا

ً
 مــن األهمـــية املحوريــة للمربــي)ة( بوصفــه مؤطــرا

ً
وانطالقــا

باعتبــار خصوصـــيتها فـــي بنــاء شخصـــيتهم وتحقيــق االنتقــال التدريجـــي واآلمــن مــن األســرة إلــى الحيــاة االجتماعـــية، 

واملدنـــية  الديـنـــية  القيــم  علــى  وتـــربيتهم  االجتماعـــية،  وتنشــئتهم  للتعليــم،  املقبلــة  للمراحــل  اســتعدادهم  وتـيسـيـــر 

واملواطنــة؛

 للمعاييـــر الدوليــة املتعلقــة بتـــربية وتنشــئة الطفــل وحقوقــه، وللخصوصـــية الثقافـــية للمجتمــع املغربــي؛
ً
واســتحضارا

 بعـــين االعتبــار أهمـــية هــذا الدليــل املرجعـــي بوصفــه وثيقــة مؤسســة ملنظــور جديــد فـــي تدبيـــر املــوارد البشــرية 
ً
وأخــذا

والنهــوض بقدراتهــا املهنـــية، ومرجعـــية وطنـــية مــن شــأنها توفـيـــر معاييـــر وضوابــط ملهنــة املربــي)ة(، تراعــي مســتلزمات 

تنـــزيل اإلطــار املنهاجـــي الجديــد، وتســاهم فـــي توحيــد رؤى مجمــوع املتدخليـــن حــول املفاهيــم واملقاربــات املعتمــدة 

لالرتقــاء باملمارســات املهنـــية فـــي التعليــم األولــي؛

رأي املجلس حول »التعليم األولي: أساس بناء املدرسة املغربية الجديدة« )2018(؛  	1

 رأي املجلس فـي موضوع »مهن التـربية والتدريس والتكويـن والبحث: آفاق للتطويـر والتجديد« )2019( وتقريـره حول” االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر” )2018(؛ 

رأي املجلس فـي موضوع” تعليم األشخاص فـي وضعـية إعاقة: نحو تـربية دامجة، منصفة وناجعة« )2019(، وتقريـره املوضوعاتـي: »تقييم نموذج تـربية األطفال فـي وضعـية إعاقة 

فـي املغرب نحو تـربية دامجة« )2019(؛ 

تقريـر املجلس: »مدرسة العدالة االجتماعـية، مساهمة فـي التفكيـر حول النموذج التنموي« )2018(؛

تقريـر املجلس فـي موضوع » التـربية على القيم باملنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي » )2017(.

تقديم
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ــيد رئيــس املجلــس األعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي مــن طــرف  واســتجابة لطلــب الــرأي الــذي أحيــل علــى السـ

الســـيد رئيــس الحكومــة بتاريــخ 26 أكتوبـــر 2020 بشــأن “الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات مربــي ومربيــات التعليــم 

األولــي”؛

وبعــد دراســة وتحليــل مضمــون هــذا الدليــل والوثائــق املؤطــرة لــه؛

يقــدم املجلــس رأيــه هــذا حــول »الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات مربــي ومربيــات التعليــم األولــي«، الــذي يـــنتظم 

فـــي مجموعــة مــن التوصـــيات، الغــرض منهــا تدقيــق مكونــات الدليــل و/أو إغناؤهــا، حتـــى تستوفـــي كافــة العناصــر 

تـــربوية تســتلزم مؤهــالت عاليــة بفعــل  التـــي يتطلبهــا دليــل مرجعـــي للوظائــف والكفايــات متعلــق بمهنــة  والجوانــب 

االســتقاللية  إطــار  فـــي  واملبــادرة  التكيــف  علــى  القــدرة  وتقتضـــي  مفصليــة،  عمريــة  مرحلــة  فـــي  بأطفــال  ارتباطهــا 

السوسـيو-ثقافـــية  ووضعـــياتهم  األطفــال  حاجـــيات  تنــوع  مــع  اإليجابــي  التفاعــل  مــن  للتمكــن  املؤطــرة  الوظيفـــية 

خارجهــا. أو  املؤسســة  داخــل  الفاعليـــن  وإشــراك  الجغرافـــية،  وأوســاطهم 

تتــوزع هــذه التوصـــيات وفــق املحــاور الخمســة التاليــة:

ربط الدليل املرجعـي باملنظور الشمولي للتعليم األولي وبنسق املهن املتدخلة فـيه؛	 

د؛	  جّدِ
ُ
مواءمة املهام واألنشطة األساسـية للمربي)ة( واملنظور التـربوي امل

إغناء مرجعـية كفايات املربي)ة(؛	 

تعزيـز االتساق بيـن شروط ولوج مهنة املربي)ة( ومواصفاته؛	 

االنفتاح على أبعاد مكملة ملهنة املربي)ة( من تـربية دامجة ومـيثاق األخالقيات املهنـية.	 

عــالوة علــى هــذه التوصـــيات، خصــص املجلــس فـــي تحليلــه للدليــل املرجعـــي حيـــزا لحصــر بعــض املحــددات التـــي قــد 

تؤثـــر علــى مــدى فاعليتــه فـــي منظومــة الجــودة املســتهدفة وتصريفــه علــى أرض الواقــع، باعتبــار األهمـــية الحاســمة 

البيداغوجـــية  املقومــات  لــكل  وشــامل  متكامــل  تصــور  إعــداد  فـــي  ودورهــا  اإلصــالح  تنـــزيل  مــن  األولــى  للمراحــل 

واملؤسساتـــية والتنظيمـــية الالزمــة لبلــوغ الغايــات واألهــداف املســطرة. حيــث تــم اســتخالص مجموعــة مــن التوصـــيات 

املتعلقــة بمســتلزمات إنجــاح األجــرأة الفعليــة للدليــل املرجعـــي، الســـيما مــا يتعلــق بالتكويـــن فـــي مهــن التعليــم األولــي، 

واإلشــراف التـــربوي والتقييــم وضمــان الجــودة، وتأهيــل املربيـــن)ات( املزاوليـــن)ات(، والنظــام األساســـي ملهنــة املربــي، 

والتـــربية األســرية، والبحــث العلمـــي واالبتــكار، وتعبئــة الفاعليـــن املـيدانـييـــن واملتدخليـــن فـــي التعليــم األولــي.   



7 رأي املجلس بشأن: الدليل املرجعي لوظائف وكفايات مربي ومربيات التعليم األولي  

ربط الدليل املرجعـي باملنظور الشمولي للتعليم األولي وبنسق املهن املتدخلة فيه 	.1

 لكــون الدليــل املرجعـــي أحــد آليــات تعزيـــز التواصــل والحــوار بيـــن جمـــيع املعنـييـــن عبـــر تبنـــي مفاهيــم محــددة 
ً
اعتبــارا

ومشتـــركة، يقتـــرح املجلــس اعتمــاد تقديــم مفصــل لــه، كمــا هــو متعــارف عليــه فـــي صـــياغة الدالئــل املرجعـــية للمهــن أو 

ــن مــن إبـــراز مهنــة املربــي)ة( داخــل البنـــيان الناظــم للتعليــم األولــي، ويضعهــا فـــي منظــور أشــمل للمهــن 
ّ
الوظائــف، يمك

املرتبطــة بهــذا الطــور التعليمـــي ويحــدد أهدافهــا األساســـية.

إبـراز تموقع مهنة املربي)ة( داخل البنـيان الناظم للتعليم األولي   ▪
ف باألســس الناظمــة للتعليــم األولــي مــن مبــادئ وغايــات وخصوصـــيات وظائفــه، ويبـــرز  يمكــن لهــذا التقديــم املفصــل أن ُيعــِرّ

أهداف اإلصالح ومحددات املنهاج التـــربوي الجديد. كما يمكنه أن يتطرق لخصوصـــية مرحلة الطفولة فـــي 4-6 سنوات، 

والكفايــات املســتهدفة لــدى األطفــال فـــي هــذا الطــور، واملقاربــات التـــربوية، ونوعـــية املضامـــين واألنشــطة، ومــا إلــى ذلــك مــن 

ــن القــارئ مــن اإلملــام باملرجعـــية املؤطــرة للنمــوذج التـــربوي املجــدد.
ّ
مفاهيــم وخصائــص تمِك

وضع مهنة املربي)ة( فـي منظور أشمل ملهن التعليم األولي 	▪
 لشــمولية منظــور املهــن التـــربوية املتعلقــة بالتعليــم األولــي، الــذي يتســم بالتكامــل والتعاضــد الوظيفـــي، ونظــرا 

ً
اعتبــارا

لضرورة دعم ومواكبة املربي)ة( فـــي مهامه واملســاهمة فـــي تحســـين أدائه، يوصـــي املجلس بوضع مهنة املربي)ة( فـــي تصور 

أشــمل، يـــنفتح علــى مجمــوع مهــن التعليــم األولــي التـــي تـــرتبط طبيعتهــا بتنــوع الهيئــات املتدخلــة فـــي هــذا الطــور التعليمـــي، 

وأشــكال التنظيــم املعتمــد، ال ســـيما وأن املنهــاج التـــربوي أشــار بصفــة غيـــر مباشــرة إلــى ثــالث مهــن: مهنــة املشــرف التـــربوي، 

ومهنــة املكلــف بتدبيـــر وحــدات التعليــم األولــي، ومهنــة املكلــف بالتتبــع والتقويــم؛ فـــي حيـــن أن الدليــل املرجعـــي اقتصــر علــى 

مهنــة واحــدة وقســمها إلــى ثــالث وظائــف، هـــي: املربــي)ة(، واملربــي)ة( املؤهــل)ة(، واملربــي)ة( املرجعـــي)ة(. 

 علــى رأي املجلــس حــول التعليــم األولــي2، ومــا حــدده اإلطــار املنهاجـــي مــن توجهــات بيداغوجـــية، يمكــن حصــر املهــن 
ً
واعتمــادا

املتدخلــة فـــي هــذا الطــور التعليمـــي فـــي مــا يلــي: املربــي)ة(، ومســاعد-املربي)ة(، واملشــرف)ة( التـــربوي)ة(، واملسـيـــر)ة(، 

واملكــون)ة(، واملفتــش)ة(. وتشــكل هــذه املهــن أبـــرز الهيئــات التـــربوية واإلداريــة التـــي يتفاعــل معهــا املربــي)ة(، وتـــربطه بهــا 

عالقــات مباشــرة فـــي مختلــف مراحــل حياتــه املهنـــية، انطالقــا مــن مرحلــة التكويـــن، واإلعــداد ملزاولــة املهنــة، إلــى مرحلــة 

 
ً
الولــوج للمهنــة واملمارســة الفعليــة لهــا. ويمكــن اعتبــار مهــن الباحــث)ة(، واملستشــار)ة(أو الخبيـــر)ة(، واملبــدع)ة(، مهنــا

داعمــة لهــا عالقــة هــي األخــرى بالتعليــم األولــي. 

 مــن مقارنــة الئحــة هــذه املهــن مــع مــا هــو معمــول بــه فـــي بعــض الــدول3 فـــي هــذا املجــال، يمكــن التركيـــز، 
ً
كمــا أنــه انطالقــا

إضافــة إلــى الــدور املحــوري للمربــي)ة(، علــى ثــالث مهــن داعمــة ومكملــة لــه، وهــي: املســاعدة التـــربوية، واإلشــراف التربــوي، 

والتسـييـــر.  والتدبيـــر 

رأي املجلس حول »التعليم األولي: أساس بناء املدرسة املغربية الجديدة« )2018(. 	2

النماذج الدولية املعتمدة فـي الدراسة املقارنة: سنغافورة، إيـرلندا، نيوزيلندا، فرنسا، والية كاليفورنيا )الواليات املتحدة األمريكية(، أستـراليا، الشـيلي. 	3
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وعليــه، وفـــي أفــق بلــورة اإلطــار املرجعـــي ملهــن التـــربية والتعليــم4، يوصـــي املجلــس بالعمــل علــى إعــداد دليــل مرجعـــي علــى 

 ألهمـــية تكامــل هــذه املهــن وتجانســها والتقائيتهــا مــع 
ً
املــدى القريــب، يشــمل مجمــوع املهــن املتدخلــة فـــي التعليــم األولــي، نظــرا

محــددات اإلصــالح واملســاهمة فـــي بلــوغ أهدافــه ذات الصلــة بالجــودة. ويمكــن أن يحــدد دليــل املهــن هــذا مرجعـــياتها مــن 

رة فـــي تقاطعهــا وتكاملهــا  كفايــات معرفـــية ومهنـــية الزمــة ملزاولتهــا، ومنظومــة التكويـــن الـــخاصة بهــا ومعاييـــر ولوجهــا، متصــوَّ

الوظيفـــي، علــى أن يعكــس هــذا التكامــل األدوار واملهــام والحركيــة املهنـــية بيـــن مهنــة وأخــرى أفقيــا أو عموديــا، مــع تأطيـــرها 

باملعاييـــر والنصــوص التنظيمـــية واآلليــات املؤسساتـــية الالزمــة.

وفـــي انتظــار إعــداد هــذا الدليــل املرجعـــي الشــامل ملهــن التعليــم األولــي، يقتـــرح املجلــس إغنــاء الدليــل املرجعـــي لوظائــف 

وكفايــات املربــي)ة( بهيكلــة تحــدد الئحــة املهــن والوظائــف املتعلقــة بطــور التعليــم األولــي وتـــرابطها، مــع تعريــف مختصــر ملهــام 

كل منهــا وتحديــد تـــرابطها وتعاضدهــا فـــي عالقاتهــا بمهنــة املربــي)ة(، وإمكانـــيات الولــوج إليهــا بالنســبة لــه.

د جّدِ
ُ
مواءمة املهام واألنشطة األساسـية للمربي)ة( واملنظور التـربوي امل 	.2

 ملوجهــات املنهــاج التـــربوي املجــدد، ُيقتـــرح أن يعكــس 
ً
 مــن املرجعـــيات املؤطــرة إلصــالح التعليــم األولــي، واعتبــارا

ً
انطالقــا

تعريــف مهمــة املربــي)ة(، بصفــة واضحــة أكثـــر، الــدور املحــوري للتـــربية والتنشــئة، وتكاملــه مــع أدوار الوقايــة والوســاطة، 

ومكانــة التحســـين املســتمر للممارســات املهنـــية فـــي هــذه املهمــة، علــى أن تـراعـــي الئحــة األنشــطة األساســـية وتوصـــيفها هــذه 

الصـــياغة الجديــدة. 

وعليــه، ُيقتـــرح:

بالنسبة ملهمة املربي)ة( 	▪
بويــئ مهمــة التـــربية والتنشــئة مكانــة محوريــة، وتحديــد تكاملهــا مــع املهــام املتعلقــة باملســاهمة فـــي تحقيــق تكافــؤ 	 
َ
ت

الفــرص لجمـــيع األطفــال، وإشــراك األســرة، وتطويـــر املمارســات املهنـــية. وتتجســد مهمــة التـــربية والتنشــئة فـــي كل مــا 

يتعلق بإعداد وبـرمجة وإنجاز أنشطة تـربوية ذات جودة عالية، تهدف إلى تطويـر الجانب الحسـي الحركي، والجانب 

العقلــي واملعرفـــي، والجانــب الوجدانـــي االجتماعـــي للطفــل، فـــي مقاربــة مندمجــة تتوخـــى التنمـــية الشــاملة للطفــل، 

 لتوجهــات املنهــاج التـــربوي الوطنـــي.
ً
واملســاهمة فـــي تطويـــر كل الكفايــات املســتهدفة فـــي التعليــم األولــي، طبقــا

إبـــراز مهمــة اإلســهام فـــي تحقيــق تكافــؤ الفــرص بيـــن جمـــيع األطفــال، بمشــاركة فاعلــة للفريــق التـــربوي املحلــي، 	 

خصوصـــياتهم  تنــوع  باعتبــار  الفصــل،  داخــل  األطفــال  اندمــاج  تـيسـيـــر  فـــي  املربــي)ة(  مهمــة  أهمـــية  الســتحضار 

االجتماعـــية وحاجـــياتهم الفردية، وفـــي تعزيـــز وتطويـــر مكتســباتهم التعلمـــية والتـــربوية، كيفما كانت الصعوبات التـــي 

 من التعلمات واملهارات املتاحة، وتمكيـنهم من التقليص من آثار 
ً
يواجهونها  كي يبلغ كل واحد منهم مستوى متكافئا

الفــوارق االجتماعـــية الناجمــة عــن التبايـــنات فـــي املرجعـــيات السوسـيو-اجتماعـــية لألســر، والصعوبــات الناجمــة 

عــن وضعـــيات اإلعاقــة والوضعـــيات الخاصــة.

املنصوص عليه فـي املادة 37 من القانون-اإلطار رقم 17-51 املتعلق بمنظومة التـربية والتكوين والبحث العلمي. 	4



9 رأي املجلس بشأن: الدليل املرجعي لوظائف وكفايات مربي ومربيات التعليم األولي  

إبـــراز صبغــة املشــاركة الفعليــة ملهمــة إشــراك أمهــات وآبــاء وأوليــاء األطفــال بنــاًء علــى دور املربــي)ة( فـــي تأمـــين انتقــال 	 

الطفــل مــن البيئــة األســرية إلــى البيئــة املدرســـية، واالنفتــاح علــى املحيــط االجتماعـــي والثقافـــي، الســـيما عبـــر بنــاء عالقــة 

شــراكة فعليــة ومنتظمــة مــع أمهــات وآبــاء وأوليــاء األطفــال، تتجــاوز مجــرد التحســـيس بأدوارهــم وإخبارهــم بتطــور 

مســتوى اكتســاب أطفالهــم للمهــارات، لتشــمل ســبل إســهامهم فـــي تنظيــم بعــض األنشــطة التـــربوية والثقافـــية.

إضافــة مهمــة التطويـــر املســتمر للممارســات املهنـــية، إلعطائهــا األهمـــية الكافـــية فـــي األنشــطة املنتظمــة ملزاولــة 	 

املهنــة، ممــا يجعلهــا فـــي منـــزلة تمكــن مــن إبعادهــا عــن منطــق األنشــطة العرضـــية وغيـــر األساســـية واملؤقتــة، ويعــزز 

حضورهــا فـــي املمارســة املهنـــية، ويجعــل منهــا إحــدى رافعــات التحســـين املســتمر للجــودة. ويســتحضر املجلــس، عبـــر 

هــذه التوصـــية، الــدور األساســـي والناظــم للتكويـــن املســتمر والتأطيـــر واملصاحبــة واالبتــكار، فـــي الرفــع مــن جــودة 

املمارســات املهنـــية، والحــد مــن التبايـــن الحالــي فـــي مســتوى الكفايــات املهنـــية للمربيـــن)ات( املزاوليـــن)ات(، وعــدم 

توافقــه مــع املســتلزمات املهنـــية التـــي أســس لهــا املنهــاج التـــربوي، والتـــي يحددهــا الدليــل املرجعـــي للوظائــف والكفايــات.

كما يوصـي املجلس بإبـراز أهمـية االســتقاللية واملبــادرة واإلبداع واالبتكار لدى املربي)ة( التـي تشمل، على الخصوص، 

تحليــل الوضعـــيات املهنـــية، والتبصــر املهنـــي، وإدمــاج املمارســات املهنـــية املبتكــرة، واســتثمار التوجهــات الوطنـــية 

للمنهــاج التـــربوي واألدوات املوجهــة للتعليــم األولــي، وصقــل املهــارات املهنـــية، مــن خــالل التكويـــن الذاتـــي والتكويـــن 

املســتمر، واملشــاركة فـــي أنشــطة املصاحبــة والتأطيـــر. كمــا يمكــن أن تشــمل هــذه املهــام كل مــا يتعلــق بتوســـيع مجـــال 

العمـــل الجماعـــي والتشـــاركي بيـــن الفاعليـــن التـربوييـــن داخـــل املؤسســـة، وإعمال املســـؤولية املشتـــركة واملتبادلة بيـــن 

مختلــف الفاعليـــن فـــي املســـتويات الوطنـــية والجهويــة واملحليــة.

بالنسبة لألنشطة األساسـية للمربي)ة(  	▪
 إلبـــراز أنــواع األنشــطة األساســـية التـــي يقــوم بهــا املربــي)ة(، وتـــرابطها املباشــر والعضــوي مــع املهــام املحــددة ســابقا، 

ً
سعـــيا

ُيقتـــرح مراجعة تصنـــيف األنشــطة حســب مكونات املهمة على نحو يـراعـــي طبيعة املهام املنجزة، وفـــي اســتحضار للعناصر 

التاليــة:

إعطــاء مســاحة أكبـــر لألنشــطة املتعلقــة بالتـــربية والتنشــئة، والتـــي تأخــذ الحيـــز األكبـــر مــن مجهــود املربــي)ة(، وتـركيـــزها 	 

فـــي املقاربــة باللعــب واالكتشــاف، والتنصـــيص عبـــرها علــى ضــرورة:

إشــراك األطفــال فـــي إعــداد األنشــطة املوجهــة لهــم، وإدماجهــم فـــي تنظيمهــا، وجعلهــم فاعليـــن وليســوا مجــرد  	

مستهلكيـــن لهــا، وتمكيـــنهم مــن بيئــة تـــربوية غنـــية تســاعد علــى تنويــع التجــارب التـــي تقــدم لهــم، ومــن االنغمــاس فـــي 

تجــارب تســاعدهم علــى اكتســاب االســتقاللية وســلوك املبــادرة واالعتمــاد علــى النفــس، وتنمـــية مهاراتهــم وقدراتهــم 

علــى التفاعــل مــع املحيــط واستـــيعابهم لــه وتحقيــق التنمـــية الذاتـــية؛

االنفتــاح علــى املحيــط عبـــر إعــداد وتنظيــم أنشــطة استكشافـــية تحقــق لألطفــال االحتــكاك املباشــر بالبيئــة واألشـــياء  	

واملوضوعــات واالكتشــاف؛
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االستئناس بالوسائل التكنولوجـية واألجهزة الرقمـية املالئمة للتعليم األولي، فـي احتـرام لقدرات الطفل وحاجاته  	

املعرفـــية والتـــربوية، واســتعمال هــذه األدوات فـــيما يضمــن مســاعدته علــى تفتــح معارفــه وصقــل مهاراتــه وإبداعاتــه 

الحســـية-الحركية وإبـــراز ملكاتــه؛

اعتمــاد مقاربــة لخلــق فضــاء تـــربوي يتمـيـــز بتجســـيٍد متواصــٍل وثابــٍت للقيــم املســتهدفة فـــي التعليــم األولــي، مــن روح  	

العمل الجماعـي والتضامن والتقاسم، واحتـرام اآلخر والتنوع، وحرية االختـيار، وتقدير حس املسؤولية، واحتـرام 

البيئــة، والربــط بيـــن الحقــوق والواجبــات، وكل القيــم األساســـية التـــي تشــكل عمــاد تكويـــن قاعــدة أجـــيال املســتقبل؛

تضمـــين األنشطة التـــربوية مكونات تهدف لتـرســـيخ الثقافة الوطنـــية بروافدها املختلفة، مع تعزيـــز التنوع الثقافـــي  	

واللغــوي للطفــل، ونقــل صــورة إيجابيــة لــه عــن املدرســة؛

الســهر املتواصــل والدائــم علــى خلــق بيئــة آمنــة وإيجابيــة لألطفــال، واتخــاد التدابيـــر الالزمــة لتوفـيـــر الرعايــة لهــم  	

وضمــان ســالمتهم الجســدية والنفســـية والعاطفـــية، مــع تعزيـــز عالقــة الثقــة واالحتـــرام املتبــادل معهــم؛

اعتماد أدوات علمـــية ومعـــيارية تساعد فـــي تقديـــر درجة بلوغ أطوار النمو الطبيعـــي لألطفال، وتتبع تطور كفاياتهم  	

ومهاراتهــم.

إدراج أنشطة تمكن من اإلشراك الفعلي لألسر، من خالل مساهمتهم فـي تنظيم بعض األنشطة التـربوية والثقافـية؛	 

 باملهمة املحددة سابقا، خاصة فـيما يتعلق بــ:	 
ً
إبـراز وتوضـيح األنشطة التـي تخص تحسـين املمارسات املهنـية ارتباطا

إعــداد بـــرنامج عمــل مؤطــر داخــل مشــروع تـــربوي متكامــل، يســتثمر توجـــيهات وزارة التـــربية الوطنـــية املتعلقــة  	

بالتعليــم األولــي، ويعتمــد علــى األســس املرجعـــية لكفايــات مهنــة املربــي)ة(، ويكفــل تحقيــق أهــداف نمــو األطفــال 

وتنشــئتهم وتعلمهــم واكتســابهم للمهــارات املســتهدفة فـــي بيئــة آمنــة؛ 

التـــربوية  	 األدوات  وإنتــاج  املوضوعاتـــية،  واملشــروعات  التعلمـــية،  املجــاالت  بحســب  تنشـــيط  بنــاء وضعـــيات 

املعتمــدة؛ التـــربوية والوقائيــة  للمعاييـــر   
ً
التـــربية والتعلــم وفقــا الضروريــة، وإعــداد فضــاءات 

االشتغال داخل فريق تـربوي متكامل واملشاركة فـي أنشطة التكويـن والتنسـيق والتأطيـر؛ 	

تحليــل املمارســات املهنـــية وإدمــاج املمارســات املبتكــرة، وصقــل املهــارات، مــن خــالل التكويـــن الذاتـــي والتكويـــن  	

املســتمر، واملشــاركة فـــي أنشــطة املصاحبــة والتأطيـــر.

تعزيـــز مجال العمل الجماعـــي فـــي أنشــطة املربي)ة(، وجعل مســؤولية تـــربية أطفال هذا املســتوى التعليمـــي جماعـــية 	 

فـــي إطار التكامل الوظيفـــي بيـــن املربي)ة( واملديـــر)ة( واملســاعد)ة( واملشــرف)ة(، وباقي الفاعليـــن)ات(.

بالنسبة للعالقات الوظيفـية واملؤسساتـية للمربي)ة( 	▪
حتـــى يتمكــن قــارئ الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربــي)ة( مــن التعــرف علــى الفاعليـــن الذيـــن تـــربطهم عالقــة وظيفـــية 

أو مؤسساتـــية باملربــي)ة(، ُيقتـــرح عــدم اختـــزال هــذه العالقــات فـــي الئحــة البنـــيات املؤسساتـــية، وتوســـيعها لتشــمل الئحــة 
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الفاعليـن بصفتهم املهنـية، والذيـن لهم عالقة مهنـية مباشرة مع املربي)ة(، يحددها اإلطار التنظيمـي للمؤسسة الحاضنة 

لوحــدة التعليــم األولــي )عالقــة مؤسساتـــية(، إضافــة إلــى الئحــة الفاعليـــن الذيـــن لهــم عالقــة وظيفـــية باملربــي)ة(، تنبــع مــن 

ســـياق وتنــوع األنشــطة التـــي يقــوم بهــا املربــي)ة( أثنــاء أداء مهامــه. وعلــى ســبيل املثــال، يمكــن أن تتضمــن هــذه اللوائــح 

العالقــات التاليــة:

العالقــات املؤسساتـــية: مديـــر املؤسســة املحتضنــة لوحــدة التعليــم األولــي، واملشــرف التـــربوي املكلــف بتأطيـــر املربــي)ة(، 	 

واملســؤول اإلداري املمثــل للمشــغل...

العالقــات الوظيفـــية: آبــاء وأمهــات وأوليــاء األطفــال املمدرســـين، املربــون )ات( أعضــاء فريــق العمــل فـــي وحــدة التعليــم 	 

األولــي، املؤطــر التـــربوي أو اإلداري املكلــف بتتبــع وحــدة التعليــم األولــي، ممثلــو الشــركاء املنخرطــون فـــي األنشــطة 

املشتـــركة مــع وحــدة التعليــم األولــي، ممثلــو الصحــة العمومـــية املكلفــون بالصحــة املدرســـية...

إغناء مرجعـية كفايات املربي)ة( 	.3

 بعـيـــن االعتبــار توصـــيات املجلــس املتعلقــة بالتعليــم األولــي، وبنــاًء علــى األهــداف املحــددة فـــي املنهــاج التـــربوي، 
ً
أخــذا

ُيقتـــرح إغنــاء مرجعـــية كفايــات املربــي)ة( باملعــارف املتعلقــة بالطفــل وحاجـــياته وإنمائــه ورعايتــه، وبأســس التعليــم األولــي، 

وخصائــص مهنــة املربــي)ة(، وباملعــارف األدائيــة التـــي تهــدف إلــى التمكــن مــن تقنـــيات وطرائــق وأدوات مــن شــأنها تصريــف 

املعــارف فـــي املضامـــين التطبيقيــة لألنشــطة التـــربوية ولتدبيـــر العالقــات مــع الطفــل واملحيــط وتنظيــم وتحســـين املمارســات 

املهنـــية. وتقتـــرح الفقــرات التاليــة، بعــض املضامـــين التـــي يمكــن االســتئناس بهــا إلغنــاء مرجعـــية الكفايــات:

بالنسبة للمعارف 	▪
إغنــاء املعــارف بمــا يتعلــق بمعرفــة الطفــل وحاجـــياته وإنمائــه ورعايتــه، وإنمائــه بشــكل شــامل ومندمــج، بكامــل أبعــاده 	 

الحســـية والحركيــة والوجدانـــية والعقليــة واالجتماعـــية والقيمـــية، فـــي انســـجام تــام مــع حقــوق الطفــل)ة( كمــا هــي 

، وعــدم االقتصــار علــى الجوانــب السـيكولوجـــية والســـيكو-حركية عنــد الطفــل.
ً
متعــارف عليهــا دوليــا

إغنــاء املعــارف بمــا يتعلــق بأســس التعليــم األولــي، عبـــر تعزيـــز مــا تــم اقتـــراحه مــن معــارف حــول التـــربية مــا قبــل املدرســـية 	 

والسـيكو-بيداغوجـــيا واألدوات الديداكتـــيكية، بــكل مــا يتعلــق بــــ:

معرفــة التعليــم األولــي وأدواره وأهدافــه ورهاناتــه، واإلملــام باملنظــور البيداغوجـــي للتعليــم األولــي، وبمقومــات  	

ــية )مكوناتهــا، تنظيمهــا، آليــات  املنهــاج التـــربوي املغربــي، واإلحاطــة بــكل مــا يتعلــق بمهنــة املربــي)ة( مــن بيئتــه املهنـ

اشــتغالها، املهــن املتدخلــة فيهــا(، ومســتلزمات جــودة التعليــم األولــي، واملشــروع التـــربوي ملؤسســة التعليــم األولــي، 

مــع إعطــاء مســاحة كافـــية للمعــارف املتعلقــة بأخالقيــات املهنــة.

نظريــات التـــربية والتعلــم والربــط الديـنامـــيكي بيـــن نمــو وتعلــم األطفــال ومقاربــات تـرصـــيد التعلمــات واكتســاب  	

املهــارات لديهــم، خاصــة تلــك املحــددة فـــي املنهــاج التـــربوي للتعليــم األولــي )القــراءة، الكتابــة، إنمــاء التخاطــب 
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الشفهـــي، بنــاء الفكــر العقلــي وال ســـيما الرياضـــي، وتنمـــية مهــارات املالحظــة والتحليــل واالســتدالل والتفكيـــر 

النقــدي، تقويــة الفضــول الفكــري، اســتعمال التكنولوجـــيات الرقمـــية(، وأســس التـــربية الفنـــية والصحيــة؛

مقاربــات التنشــئة االجتماعـــية لألطفــال لتنمـــية التفاعــل واالنفتــاح علــى املحيــط االجتماعـــي والثقافـــي وقيمــه  	

املحليــة والوطنـــية، والتـــربية علــى االســتقاللية والعمــل الجماعـــي، وبنــاء ثقافــة االنتمــاء والواجــب، وقبــول التعــدد 

واالختــالف والعـــيش املشتـــرك، وكل مــا يهــم اإلملــام بالتنــوع االجتماعـــي والعائلــي والثقافـــي لألطفــال بالســـياق 

الوطنـــي، مــع التـركيـــز علــى أســس بنــاء البعــد األخالقــي والتـــربية علــى القيــم املنتظــر تـرصـــيدها عنــد الطفــل فـــي 

التعليــم األولــي )القيــم الديـنـــية واملدنـــية واملواطنــة(؛

أســس رعايــة األطفــال والتنمـــية الذاتـــية التـــي تســتهدف مقاربــات التعامــل مــع األطفــال باعتبــار ضمــان الســالمة  	

النفســـية والعاطفـــية، وتنمـــية الثقــة بالنفــس، وبالقــدرات التعبيـــرية والتفاعليــة، والتـــربية الرياديــة، والحياتـــية، 

واإلبــداع؛

التـربية الدامجة ومقاربة تفعـيلها فـي التعليم األولي. 	

بالنسبة للمعارف األدائية 	▪
إغناء املعارف األدائية ببعض املضامـين التطبيقية لألنشطة البيداغوجـية، على سبيل املثال:	 

تقنـــيات وطرائــق وأدوات لتصريــف نظريــات التـــربية والتعلــم فـــي املضامـــين البيداغوجـــية، وإعــداد األنشــطة  	

التـــربوية والتعلمـــية بــكل أنواعهــا ومجاالتهــا، وتدبيـــر الوضعـــيات والوســائل التـــربوية واملــوارد؛ 

تقنـــيات وطرائــق اختـــيار أدوات العمــل اليومـــي وإعدادهــا وتـــركيبها )نمذجــة ألعــاب التعليــم األولــي، إعــداد وتـــركيب  	

الكتــب اليدويــة، األقصوصــات وأغانـــي األطفــال فـــي التعليــم األولــي، أدب األطفــال الصغــار...(؛

تقنـــيات وطرائــق ومســتلزمات التنشـــيط التـــربوي، خاصــة التـــربية بواســطة اللعــب، والعمــل اليــدوي، واالكتشــاف،  	

والتفاعــل املباشــر مــع املحيــط، واإلبــداع الفنـــي...؛

طرائق وأدوات التنظيم البيداغوجـي للفضاء التـربوي وأركانه، وتنظيم زمن التعليم األولي، والتخطيط والبـرمجة؛ 	

تقنـيات وأدوات تصريف التـربية على الصحة واألمان والوقاية، والتـربية على القيم فـي التعليم األولي؛ 	

أدوات وطرائق توظيف الثقافة الوطنـية فـي أنشطة التعليم األولي؛ 	

تقنـيات وطرائق تعليم ورعاية األطفال فـي وضعـية إعاقة واألطفال فـي وضعـية خاصة؛ 	

تقنـيات وأدوات مالحظة وتتبع الطفل. 	

إغناء املعارف األدائية ببعض املضامـين التطبيقية لتدبيـر العالقات مع الطفل، السـيما:	 

طرائق وأدوات رعاية األطفال وتطويـر الذات، والتدريب على املهارات الحياتـية؛ 	
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؛ 	
ً
 وقيمـيا

ً
تقنـيات وطرائق تدبيـر جماعات األطفال، وتنشـيطهم، وتنشئتهم اجتماعـيا

تقنـــيات وأدوات تشـــخيص الصعوبــات وأشــكال اإلعاقــات، التـــي قــد تؤثـــر علــى سـيـــرورة اندمــاج الطفــل فـــي  	

املجموعــة ونمــوه الســليم واكتســابه للتعلمــات واملهــارات املســتهدفة؛	

تقنـيات وأدوات إعداد بـرنامج تدخل لألطفال فـي وضعـية إعاقة أو وضعـية خاصة. 	

إغناء املعارف األدائية ببعض املضامـين التطبيقية املتعلقة باملمارسات املهنـية واالبتكار، السـيما:	 

بيداغوجـية املشروع )تنظيم األنشطة، اختـيار املوضوع، أنشطة محفزة، تطور التعلمات(؛ 	

استعمال ُعدة املربي)ة( واستثمار توجهات املنهاج التـربوي ومعاييـر تقويم التعليم األولي؛ 	

تقنـيات وطرائق تحليل املمارسات املهنـية، والبحث التدخلي، والقيام بابتكارات بيداغوجـية، واستعمال خالصات  	

البحث واالبتكارات البيداغوجـية من أجل استثمارها فـي املمارسات اليومـية؛

تقنـــيات وأدوات االشــتغال داخــل الفريــق والعمــل التعاونـــي، والتواصــل والتعبيـــر الشــفهي والكتابــي، وتنظيــم  	

الرقمـــية. التكنولوجـــيات  العمــل، واســتعمال 

بالنسبة للمعارف الكيـنونـية 	▪
 
ً
تتكــون املعــارف الكيـنونـــية مــن مجموعــة مــن املهــارات الســلوكية املهنـــية الالزمــة لنجــاح الفــرد فـــي تأديــة مهامــه وفقــا

، عبـــر هــذه املعــارف الكيـنونـــية، بإظهــار 
ً
ملرجعـــيات وممارســات مهنـــية معتـــرف بهــا، حيــث إن املربــي)ة( مطالــب ضمنـــيا

ســلوكيات تعتبـــر مناســبة للمهنــة.  وقــد حصــر الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربــي)ة( مــا يـــزيد عــن عشريـــن معرفــة 

 بــأن هــذه 
ً
كيـنونـــية، تــم ربطهــا بطبيعــة الفاعليـــن املستهدفـــين )الــذات، األطفــال، املحيــط، الزمــالء( ممــا يعطــى انطباعــا

 أحــد الفاعليـــن فـــي املحيــط املهنـــي للمربــي)ة(، غيـــر أنهــا عكــس ذلــك، تتســم بالعرضانـــية 
ً
املعــارف الكيـنونـــية تخــص حصريــا

ويمكــن اســتثمار كل منهــا فـــي وضعـــيات مهنـــية مختلفــة، وبشــكل مســتقل عــن طبيعــة املتدخليـــن فـــي كل وضعـــية. كمــا أن 

الصـــياغة املعتمــدة لهــذه املعــارف الكيـنونـــية ال تبـــرز خصوصـــيتها، والبعــض منهــا يحيــل علــى أنشــطة أو عمليــات أو أهــداف.

 لطبيعــة الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربــي)ة( املوجــه الســتعمال موســع مــن طــرف الفاعليـــن فـــي التعليــم 
ً
ونظــرا

األولي، ُيقتـــرح إعادة صـــياغة هذه املعارف الكيـنونـــية، وتقديمها بصفة مختصرة فـــي جدول الئحة املواصفات، مع إرفاق 

تعريــف مفصــل لهــا ومتعــارف عليــه فـــي معجــم املصطلحــات واملفاهيــم امللحــق بالدليــل. وتبيـــن الئحــة املهــارات الســلوكية 

التاليــة بعــض املعــارف الكيـنونـــية التـــي يمكــن اســتثمارها فـــي توصـــيف املربــي)ة(:

مهــارات ســلوكية مفاهيمـــية: االســتقاللية والثقــة بالنفــس، القــدرة علــى حــل املشــكالت والتوجــه نحــو الحلــول، 	 

القــدرة علــى اتخــاذ القــرار، الفضــول الفكــري والقــدرة علــى تعلــم أشـــياء جديــدة، روح املبــادرة، اإلبــداع والجــرأة 

وتجربــة شـــيء جديــد والتوصــل إلــى أفــكار جديــدة.
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مهــارات ســلوكية عالئقيــة: التعاطــف والقــدرة علــى وضــع الــذات مــكان األخــر، القــدرة علــى االســتماع والقــدرة علــى 	 

التواصــل، التحلــي بــروح الفريــق والعمــل الجماعـــي، وإظهــار الــذكاء العاطفـــي.

ــياقية: التشــبع بــروح املســؤولية، القــدرة علــى التكيــف واالنفتــاح علــى التغييـــر، القــدرة علــى إدارة 	  مهــارات ســلوكية سـ

الوقــت والتنظيــم، القــدرة علــى التفاعــل اإليجابــي، القــدرة علــى تجســـيد قيــم املنظومــة، التحلــي باألخــالق املهنـــية.

بالنسبة للكفايات املمـيـزة 	▪
عتمد الكفايات املمـيـــزة للوظيفة، بصفة عامة، لتحديد الكفايات التـــي تشكل الدعامة األساســـية التـــي تتمـيـــز بها وظيفة 

ُ
ت

 لهــذه الكفايــات 
ً
بعـــينها بالنســبة لباقــي الوظائــف أو املهــن. إال أن الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربــي)ة( قــدم توصـــيفا

ارتكــز علــى َمعـيـــرة أداء الوظائــف5، مــع اختــالف فـــي مســتوى األداء املنتظــر بالنســبة للمربــي)ة(، وتطابــق تــام بيـــن املربــي)ة( 

املؤهــل)ة( واملربــي)ة( املرجعـــي)ة(، ممــا يحيــل علــى مفهــوم ســلم قيــاس األداء والــذي ال يتوافــق ومعنـــى الكفايــات املمـيـــزة 

للوظيفــة. وعليــه، يقتـــرح املجلــس عــدم تقديــم أي كفايــات ممـيـــزة للوظيفــة، فـــي انتظــار إعــداد دليــل مرجعـــي شــامل ملهــن 

التعليــم األولــي.

كمــا يقتـــرح إضافــة كفايــات خاصــة للوظيفــة متعلقــة بمهــام إضافـــية تختــص بهــا وظيفــة معـــينة كاملربــي)ة( املؤهــل)ة( 

واملربــي)ة( املرجعـــي)ة(. كمــا أن تضمـــين هــذا الدليــل املرجعـــي فقــرة مرتبطــة بالكفايــات الخاصــة ســـيمكن مــن إضافــة 

وظائــف أخــرى لــم يتطــرق إليهــا، مــن قبيــل املربــي)ة( املتخصــص فـــي تـــربية األطفــال فـــي وضعـــية إعاقــة، واملربــي)ة( املكلــف 

بأشــغال البحــث التدخلــي، واملربــي)ة( املكــون...

والســتكمال املكونــات الالزمــة لتوصـــيف الوظائــف، يوصـــي املجلــس بــإدراج ســلم لقيــاس املســتوى املطلــوب مــن التمكــن 

مــن املعــارف األدائيــة بــكل وظيفــة، يمكــن مــن تحديــد مســتويات مختلفــة الكتســاب الكفايــات بالنســبة لــكل وظيفــة )مربــي 

مبتــدئ، مربــي مؤهــل، مربــي مرجعـــي(.

تعزيـز االتساق بيـن شروط ولوج مهنة املربي)ة( ومواصفاتها 	.4

إن مســؤولية وطبيعــة مهــام املربــي)ة(، خاصــة فـــي ارتباطهــا بخصوصـــية املرحلــة العمريــة لألطفــال الوافديـــن علــى التعليــم 

األولي )4-6 سنوات( وبمتطلبات اإلطار املنهاجـي ونوعـية األنشطة التـي تتفرع عنه، تقتضـي توفر املربي)ة( على مواصفات 

 علــى املســتوى 
ً
وتكويـــنات معمقــة ودقيقــة تستجـــيب لتنــوع حاجــات ووضعـــيات األطفــال، وعلــى مؤهــالت عاليــة خصوصــا

 عــن القــدرة علــى التفهــم والتنشـــيط واالســتباق واليقظــة 
ً
املعرفـــي والعالئقــي والتواصلــي والوجدانـــي والقيمـــي، فضــال

الدائمــة والتواصــل مــع األطفــال واألســر ورفقــاء املهنــة.  

غيـــر أنــه يالحــظ عــدم تناســب ملمــح املربــي)ة( وشــروط ولــوج املهنــة مــن مســتوى تعليمـــي وتكويـــن أســاس وتكويـــن تأهيلــي. إذ 

 بالنظــر للمهــام املطلوبــة منــه، وبمقتضـــى 
ً
 جـــيدا

ً
أن املــدد الزمنـــية املختلفــة واملحــددة غيـــر كافـــية لتأهيــل املربــي)ة( تأهيــال

ــيها هــذا املســتوى مــن التـــربية، وباعتبــار رهانــات تطويـــر منظومــة التعليــم األولــي ببالدنــا. الجــودة املتوخــاة التـــي يستدعـ

إنجاز املهام املرتبطة بممارسة الوظيفة، التنظيم واالستقاللية، التواصل والعالقات مع اآلخرين، اإلبداعـية وروح املبادرة، املردودية والفعالية. 	5



15 رأي املجلس بشأن: الدليل املرجعي لوظائف وكفايات مربي ومربيات التعليم األولي  

كمــا أن الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربــي)ة( حــدد مســتويات تعليمـــية متبايـــنة بيـــن الوظائــف الثــالث )شــهادة 

الباكالوريــا أو دبلــوم تقنـــي متخصــص أو إجــازة(، بيـــنما حــدد املجلــس، فـــي توصـــياته الســابقة، املســتوى التعليمـــي املطلــوب 

 
ً
لولــوج مهنــة مربــي)ة( فـــي اإلجــازة، مــع تأكيــده علــى أن األمــر ال يتعلــق بتلقيـــن املربــي)ة( معــارف ومهــارات وكفايــات وأخالقــا

 مــن منظــور تـــربوي مجــدد يضمــن للطفــل إنمــاء شخصـــيته، وتعلــم العـــيش مــع اآلخريـــن، 
ً
مهنـــية، بــل يـــنبغي جعلــه متمكنــا

واكتســاب القيــم املؤسســة ملجتمــع عــادل وتضامنـــي متأصــل ومستشــرف للمســتقبل. 

 ألهمـــية املســتوى التعليمـــي فـــي اكتســاب املعــارف األساســـية واملهــارات العرضانـــية والقــدرات التفكيـــرية، يـــرتأي 
ً
واعتبــارا

املجلــس ضــرورة توفــر املربــي)ة( علــى تعليــم عــاٍل، يمــزج بيـــن املعــارف األساســـية والتكويـــنات املتخصصــة ملــدة ال تقــل عــن 

ثــالث ســنوات، الستـــيفاء غــالف زمنـــي مالئــم ملتطلبــات اكتســاب املعــارف والكفايــات املحــددة فـــي توصـــيف مهنــة املربــي)ة( 

فـــي الدليــل املرجعـــي للوظائــف والكفايــات. كمــا أن التكويـــن املتخصــص يجــب أن يســتحضر الطابــع املمهنـــن ويدمــج فـــي 

 باملمارســة بغــالف زمنـــي مالئــم لتحقيــق اكتســاب هــذه املهــارات )تداريــب مـيدانـــية، مجــزوءات تخصــص 
ً
وحداتــه تكوينــا

للممارســة املهنـــية وإعــداد وإنجــاز مشــروع فــردي مبتكــر فـــيه بإدخــال عــدد مــن التغييـــرات البيداغوجـــية علــى مؤسســة 

التعليــم األولــي وحســب اإلمكانــات املتاحــة داخــل واقــع الفصــل(.

كمــا ُيقتـــرح الفصــل بيـــن شــروط ولــوج املهنــة بالنســبة املتـرشحيـــن الجــدد وشــروط التـــرقي داخــل املســار املهنـــي للمربــي)ة( 

 فـــي توظيف املربي)ة(، وفرض مســتوى تعليمـــي وتأهيلي يمكن من 
ً
املزاول، لتجســـيد قطيعة مع املمارســات املعتمدة حاليا

املســاهمة فـــي تحقيــق األهــداف املحــددة لتجويــد التعليــم األولــي.

شروط ولوج مهنة املربي)ة( للمتـرشحيـن الجدد 	▪
ُيقتـــرح إعــادة النظــر فـــي املســتوى التعليمـــي املطلــوب، والغــالف الزمنـــي املخصــص للتكويـــن املتخصــص، ليتوافــق مــع 

املعــارف والكفايــات املحــددة فـــي توصـــيف مهنــة املربــي)ة( فـــي الدليــل املرجعـــي للوظائــف والكفايــات:

وظيفــة مربــي)ة( مبتــدئ)ة(: تكويـــن ملــدة 3 ســنوات، يـــنطلق بعــد شــهادة الباكالوريــا، ويتكــون مــن تعليــم جامعـــي أو 	 

تكويـن مهنـي ملدة سنتـين إضافة إلى تـكويـن متخصص فـي التعليم األولي ال يقل عن سنة واحدة بغالف زمنـي مالئم، 

ومكمــل ملكتســبات املســتوى التعليمـــي الســابق إمــا فـــي املعــارف األساســـية بالنســبة للتكويـــن املهنـــي، أو الكفايــات 

املهنـــية بالنســبة التعليــم الجامعـــي، مــع تداريــب مـيدانـــية ومجــزوءات تخصــص للممارســة املهنـــية.

كما يقتـــرح توحيد منظور التكويـــن األساس لولوج مهنة املربي)ة( للوافديـــن الجدد، وحصره فـــي دبلوم متخصص 

فـــي التعليــم األولــي. لــذا يقتـــرح إعــداد هندســة بيداغوجـــية لهــذا التكويـــن فـــي منظومــة تكويـنـــية متكاملــة، تنطلــق 

املعــارف  الــالزم لتطويـــر  الزمنـــي  الغــالف  ثــالث ســنوات، لتغطيــة  فـــي  الباكالوريــا وتنبنـــي علــى هيكلــة  بعــد  ممــا 

واملعــارف األدائيــة والكيـنونـــية، وتوفــر إمكانـــية تعــدد املســارات التكويـنـــية مــا بيـــن مــا هــو تكويـــن أكاديمـــي وتكويـــن 

مهنـــي، لالســتجابة ملتطلبــات املهنــة مــن معــارف وكفايــات أدائيــة. كمــا يمكــن تعزيـــز منظــور التكويـــن األســاس بإطــار 

قانونـــي وتنظيمـــي ملــزم للعامليـــن واملتدخليـــن فـــي هــذا القطــاع يوجــب االعتمــاد علــى هــذا النظــام املوحــد للتكويـــن 
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والتوظيــف، والقائــم علــى املنظــور التـــربوي املجــدد للتـــربية مــا قبــل املدرســـية الــذي أوصـــى بــه املجلــس، والخاضــع 

ــيغ التكويـــن ومعاييـــر االعتمــاد، بغيــة تأطيـــر ومراقبــة  لوحــدة اإلشــراف مــن طــرف الــوزارة الوصـــية فـــيما يخــص صـ

كافــة املزاوليـــن ملهــن التعليــم األولــي.

وظيفــة مربــي)ة( مؤهــل)ة(: تكويـــن متخصــص فـــي التعليــم األولــي مــا بعــد الباكالوريــا ملــدة ثــالث ســنوات.	 

وظيفة مربي)ة( مرجعـي)ة(: وظيفة تستلزم تجربة مهنـية مهمة، يمكن فتح الولوج إليها للمربي)ة( املؤهل)ة( بعد تجربة 	 

مهنـية ملدة ال تقل عن خمس سنوات، مع التصديق على مكتسبات هذه التجربة املهنـية من طرف هيئة إدارية-تـربوية 

مختصــة.

شروط التـرقي داخل املهنة  	▪
 النفتــاح 

ً
 بأهمـــية تـرصـــيد املكتســبات املهنـــية وتثمـــين الخبـــرات والتطويـــر املســتمر للممارســات التـــربوية، وضمانــا

ً
وعـــيا

وظائــف املربــي)ة( علــى مســارات مهنـــية داخــل نفــس املهنــة وخارجهــا، ُيقتـــرح مراجعــة شــروط التـــرقي داخــل املهنــة بضبطهــا 

 إلــى املســتويات املعرفيــة والكفايــات األدائيــة املرجعـــية لــكل وظيفــة واملحــددة فـــي هــذا الدليــل املرجعـــي. 
ً
ومعـيـــرتها اســتنادا

 لولــوج وظيفــة مربــي)ة( مبتــدئ)ة(.
ً
 الزمــا

ً
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التوفــر علــى شــهادة الباكالوريــا يعــد شــرطا

كمــا يمكــن إدراج إمكانـــية ولــوج الوظائــف الثــالث للمربــي)ة( للوظائــف املتخصصــة لهــذه املهنــة، كاملربــي)ة( املتخصــص 

فـــي التـــربية الدامجــة لألطفــال فـــي وضعـــيات إعاقــة أو خاصــة، والتـــي تســتلزم تفريــد فئــات مهنـــية حســب أصنــاف هــذه 

الوضعـــيات. 

مــن أجــل تحقيــق التـــرقي فـــي املهنــة، يوصـــي املجلــس بضــرورة تعزيـــز بـرنامـــج تأهيــل املربيـــن)ات( املزاوليـــن ومواكبتهــم 

بأنشــطة تأطيـــر القــرب عبـــر منظومــة لإلشــراف التـــربوي بمــا يمكــن مــن إدمــاج متطلبــات هــذا الدليــل املرجعـــي فـــي 

ممارســاتهم املهنـــية، والرفــع مــن مســتوى كفاياتهــم، واملســاهمة فـــي أجــرأة اإلطــار املنهاجـــي املوحــد، وإدراج املســتجدات 

املهنـــية. بممارســاتهم  الصلــة  العلمـــية ذات 

 مكملة ملهنة املربي)ة(
ً
تضمـين الدليل املرجعـي أبعادا 	.5

الســتكمال مقومــات توصـــيف مهنــة املربــي وخصوصـــيتها، يقتـــرح املجلــس تضمـــين هــذا الدليــل املرجعـــي بعديـــن مكمليـــن 

ملنظــور التعليــم األولــي: التـــربية الدامجــة ومـــيثاق أخالقيــات مهنــة املربــي)ة(.

أهداف التـربية الدامجة 	▪
يكتفـــي الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربــي)ة(، فـــيما يخــص تـــربية األطفــال فـــي وضعـــيات خاصــة أو صعبــة، بدعــوة 

املربــي)ة( ملالحظــة األطفــال وتتبــع نموهــم ورصــد مختلــف الصعوبــات التـــي تصادفهــم، بمــا فـــيها وضعـــيات اإلعاقــة، بــدل 

تحديــد الكفايــات التـــي تهــم تـــربية هــذه الفئــة مــن األطفــال، ودمجهــا ضمــن مجمــوع األطفــال الصغــار، باعتبارهــم مختلفـيـــن 

 باالعتبــار مســتويات خصوصـــيات تعلماتهــم وصعوباتهــا.
ً
ال غيـــر، أخــذا
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 إلــى رأي املجلــس فـــي التـــربية الدامجــة6، خاصــة تأكيــده علــى أنهــا خيــار استـراتـيجـــي ومســؤولية يـــنبغي أن تضطلــع 
ً
واســتنادا

 ألهمـــية أهــداف التـــربية الدامجــة التـــي تتطلــب 
ً
 بالتنســـيق مــع األســر وجمعـــيات املجتمــع املدنـــي، واعتبــارا

ً
بهــا الدولــة أساســا

إعــداد مخطــط وطنـــي مندمــج ومتكامــل ومتــدرج فـــي تفعـــيله، ُيقتـــرح اســتكمال منظــور التعليــم األولــي بمســتلزمات التـــربية 

الدامجة، الســـيما ما يتعلق بالنموذج التـــربوي، وتصريفها بشكل نسقي فـــي الدليل املرجعـــي لوظائف وكفايات املربي)ة(، 

باعتبــاره يشــكل إحــدى دعائــم تنـــزيلها علــى أرض الواقــع.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن، فـــي هــذا الدليــل املرجعـــي، بلــورة وظيفــة إضافـــية متخصصــة فـــي تـــربية األطفــال فـــي 

إعاقــة. وضعـــية 

األخالقيات املهنـية للمربي)ة( 	▪
إن املجلــس يعتبـــر أن املنظومــة القيمـــية ملهـــن التـــربية والتكويـــن، مــن خــالل التقاريـــر واآلراء التـــي أصدرهــا، خاصــة الــرأي 

املتعلــق باالرتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن7، ليســت مجــرد عنصــر مكمــل للمواصفــات املهنـــية، بــل هــي أحــد تجليــــات الرســــالة 

القيمـــية والتطلعــــات  باملرتكــــزات  تـرتبــــط  التـربوييـــن)ات(،  الفاعليـــن)ات(  بيـــن  التـربويــــة، وخلفـــية مرجعـــية مشــتـــركة 

والنمــــاذج االجتماعـــية الفضلـــى للعمـــل والســـلوك املهنـــي التـربـــوي، وتؤثـــر علــى التمثـــالت حــــول الفاعـــل)ة( التـربـــوي)ة( 

ورســـالته االجتماعـــية. 	

لــذا، يقتـــرح املجلــس، فـــي الســـياق ذاتــه، ضــرورة بلــــورة مـيثــــاق لألخالقيــــات املهنـــية للمربــي)ة(، طبقــا ملقتضـــيات املــادة 36 

مــن القانون-اإلطــار 17-51 املتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وربطــه فـــي تكامــل مــع الدليــل املرجعـــي 

للوظائــف واملهــن، واالســتناد إليــه فـــي الدالئــــل واألنظمــــة األساســـية والنصــــوص التنظيمـــية الخاصــــة بهــذه املهنــة، وإدمــــاج 

عتمــــد فـــي التكويـــن لهــذه املهنــة والولــــوج إليهــا ومزاولتهــا والتـــرقي فـــيها.
ُ
مقتضـياتــــه فـــي األطــــر املرجعـــية التـــي ت

مواكبة األجرأة الفعلية للدليل املرجعـي بمستلزمات إنجاحه 	.6

 لشــمولية اإلصــالح وتـــرابط مكوناتــه واتســاقها، ُيقتـــرح اعتمــاد مجموعــة مــن التدابيـــر املصاحبــة للدليــل املرجعـــي 
ً
نظــرا

والضروريــة لألجــرأة الفعليــة لهــذا الــورش وإنجاحــه، خاصــة تلــك املرتبطــة بتوفـيـــر املــوارد البشــرية الالزمــة واملؤهلــة، والرفع 

مــن أدائهــا وتحســـين ممارســاتها املهنـــية. وفـــي هــذا اإلطــار، يقتـــرح املجلــس بعــض التدابيـــر التـــي يعتبـــرها داعمــة لــورش 

تفعـــيل الدليــل املرجعـــي: 

استـراتـيجـية التكويـن فـي مهن التعليم األولي 	▪
يستدعـي واقع تكويـن املربيـن)ات( وتعدد املتدخليـن فـيه وتنوع منظور املواصفات املهنـية للمربي)ة(، إعداد استـراتـيجـية 

واضحة ومنسجمة للتكويـــن فـــي مهن التعليم األولي تتضمن:

رأي املجلس فـي موضوع” تعليم األشخاص فـي وضعـية إعاقة: نحو تـربية دامجة، منصفة وناجعة« )2019( 	6

رأي املجلس فـي موضوع »مهن التـربية والتدريس والتكوين والبحث: آفاق للتطويـر والتجديد« )2019(، ص. 32 	7
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 للتكويـــن األســاس للمربــي)ة(، يـنبنـــي علــى مقومــات الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات 	 
ً
 ومتكامــال

ً
منظــوًرا موحــدا

املربــي)ة(، ويمكنــه مــن اكتســاب املهــارات املهنـــية املســتهدفة، مــع إغنــاء ثقافتــه العامــة، وتـــزويده بمــا يمكنــه مــن 

تنشئة األطفال على أساس القيم الوطنـية والديـنـية واإلنسانـية، ويعزز لديه القدرة على التعلم املستدام واالبتكار 

والتجويــد املســتمر للممارســات واألداء. ويـــنبغي أن يأخــذ هــذا املنظــور املوحــد بعـــين االعتبــار اختــالف املؤسســات 

املتدخلــة فـــي التكويـــن األســاس بالقطاعـــين العــام والخــاص.

مقاربــة مندمجــة لتكويـــن الفاعليـــن التـربوييـــن بمختلــف مهــن منظومــة التعليــم األولــي، تقــوم علــى أســاس شقيـــن: األول 	 

يشمل املواصفات والكفايات املشتـركة بيـن جمـيع هؤالء الفاعليـن، والثانـي يشمل املعارف واملؤهالت املرتبطة بمجال 

التخصص املهنـــي لكل منهم، فـــي بعديها النظري واملـيدانـــي. 

 للتكويـــن املســتمر وفــق متطلبــات هــذا الدليــل املرجعـــي للرفــع مــن مســتوى املؤهــالت املهنـــية للمربيـــن)ات( 	 
ً
بـــرنامجا

 
ً
 أو جزئيا

ً
، وتجاوز إكراهات تبايـــن مستواهم التعليمـــي مع شروط ولوج املهنة وعدم متابعتهم كليا

ً
املزاوليـــن)ات( حاليا

 فـــي مجــال التعليــم األولــي.
ً
 متخصصــا

ً
ــنا تكويـ

التأطيـر واإلشراف التـربوي واملراقبة وضمان الجودة 	▪
إحــداث هيئــة لإلشــراف التـــربوي لتعزيـــز قــدرات املربيـــن)ات( املبتدئيـــن)ات( أو املزاوليـــن الحالييـــن، الذيـــن ال يتوفــرون 	 

على الكفايات واملهارات املهنـية الالزمة أو املستوى التعليمـي املناسب. كما أن ربط عالقة مباشرة ومتواصلة للمربي)ة( 

باملشرف التـربوي فـي مقاربة تأطيـر القرب، ستمكن من الرفع من أداء املربي)ة( وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لألطفال 

 كان ســـياق البنـــية التـــربوية املســتقبلة لهــم. ويمكــن أن يضطلــع املشــرف التـــربوي بمهــام تحليــل املمارســات املهنـــية، 
ً
أيــا

وحصر حاجـــيات املربي)ة( من التكويـــن، وإعداد وأجرأة بـــرامج عمل تدخلية تهدف تحســـين املمارسات املهنـــية وتعزيـــز 

قدرات املربي)ة( والرفع من أدائه، والعمل على تفعـيل التوجهات املنهاجـية بصفة صحيحة ومتكاملة، واإلشراف على 

األبحــاث التدخليــة، والتنســـيق مــع مراكــز مــوارد التعليــم األولــي وهيئــات التسـييـــر والتأطيـــر اإلداري واملراقبــة...

تعمـــيم مراكــز املــوارد التـــربوية املتخصصــة فـــي التعليــم األولــي، ودعمهــا باملــوارد البشــرية الالزمــة، وتوضـــيح آليــات 	 

تسـييـــرها واشــتغالها مــع وحــدات التعليــم األولــي، ومــا ينبغـــي أن توفــره مــن خدمــات للمربيـــن)ات(.

وضــع رهــن إشــارة املربيـــن)ات( منصــة رقمـــية تشــتمل علــى مــوارد رقمـــية مــن أدوات تـــربوية وموصوفــات تقــدم مقاربــات 	 

االشــتغال، والبـــرامج واألنشــطة التـــربوية، وقاعدة بيانات للصور ومقاطع فـــيديو، توثق وتبـــرز الثقافة املغربية بتعدد 

مكوناتهــا، والتـــي يمكنهــم اســتثمارها لبنــاء األنشــطة التـــربوية وتنويــع املــوارد وإغنــاء التجــارب املقدمــة لألطفــال.

تعزيـز هيئات التأطيـر اإلداري واملراقبة، خاصة أطر التفتـيش، ملا تلعبه من دور أساسـي فـي تتبع أداء املنظومة وتأطيـر 	 

الفاعليـــن فـيها.

وضــع نظــام متكامــل لضمــان جــودة وحــدات التعليــم األولــي وتقييــم أدائهــا، لكــون جلهــا إمــا ُيسـيـــر بتدبيـــر مشتـــرك مــع 	 

الجمعـــيات، أو فـــي مؤسســات خاصــة، أو فـــي قطــاع غيـــر مهيــكل.
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استـراتـيجـية مندمجة لتأهيل املربيـن)ات( املزاوليـن)ات( فـي مرحلة انتقالية  	 ▪
 علــى ضمــان الحــد األدنـــى مــن مســتوى التمكــن 

ً
، وحرصــا

ً
 لتنــوع املواصفــات املهنـــية للمربيـــن)ات( املزاوليـــن)ات( حاليــا

ً
اعتبــارا

مــن الكفايــات ملزاولــة هــذه املهنــة، يوصـــي املجلــس ب:

فعــل خــالل مرحلــة انتقاليــة، وتهــدف إلــى الرفــع 	 
ُ
، ت

ً
إعــداد استـراتـيجـــية لتأهيــل املربييـــن)ات( املزاوليـــن)ات( حاليــا

مــن مســتوى مؤهالتهــم املهنـــية واالرتقــاء بأدائهــم، وتنبنـــي علــى عمليــات الجــرد الشــامل لحصـــيلة الكفايــات واملعــارف 

واملؤهالت لدى املزاوليـن)ات( باملقارنة مع املواصفات املهنـية للمربي)ة(، وتـرتكز على تكامل بـرامج التكويـن املستمر 

والتأطيـــر واإلشــراف التـــربوي.

إرســاء آليــة للتصديــق علــى مكتســبات التجربــة املهنـــية، تحــت إشــراف قطــاع التـــربية الوطنـــية وفقــا ملقتضـــيات 	 

املــادة 35 مــن القانون-اإلطــار رقــم 17-51 املتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، ومندمجــة فـــي 

آفــاق  وفتــح  املهنـــية  مكتســباتهم  لتـرصـــيد  املزاوليـــن)ات(  للمربيـــن)ات(  فرصــة  التأهيــل، إلعطــاء  استـراتـيجـــية 

مهنـــية أمامهــم عبـــر منظومــة تـــرقي تـراعـــي، مــن جهــة أولــى، املســتوى التعليمـــي ومــدة التكويـــن املتخصــص فـــي 

التعليــم األولــي للمــزاول، ومــن جهــة أخــرى، مســتوى اكتســاب املهــارات املهنـــية الالزمــة املصــادق عليــه مــن خــالل 

هــذه اآلليــة.

 لولــوج 
ً
 الزمــا

ً
ويمكــن ربــط هــذه اآلليــة بنظــام لإلشــهاد علــى الكفايــات املهنـــية، وجعــل التوفــر علــى هــذا اإلشــهاد شــرطا

 مــن خــالل نصــوص تنظيمـــية ونظــام أساســـي ملهنــة املربــي)ة(. 
ً
الوظيفــة والتـرقـــي فـــيها، بتأطيـــره قانونـــيا

النظام األساسـي ملهنة املربي)ة( والتعاقد مع الهيئات املتدخلة فـي التعليم األولي 	▪
 للوضعـــية االعتباريــة ملهنــة املربــي فـــي منظومــة التـــربية والتكويـــن، وأثـــرها علــى التمثـــالت املجتمعـــية حــــول الفاعـــل)ة( 

ً
نظــرا

 لســمو الرســالة التـــربوية، واملكانــــة املحوريــــة التـــي يشــــغلها املربــي)ة(، وأهمـــية توفـيـــر منـــاخ عمـــل 
ً
التـربـــوي)ة(، واعتبــارا

مشـــجع للتفاعــــل اإليجابــي واالجتهـــاد وتحســـين طـــرق العمــل، يوصـــي املجلــس بمــا يلــي:

إعــداد نظــام أساســـي للمربــي)ة( يحــدد الشــروط املاديــة والتنظيمـــية التـــي تتــالءم واملكانــة االعتباريــة للمربــي)ة( داخــل 	 

املنظومــة. 

تعمـــيم آليــة للتعاقــد عبـــر مشــروع املؤسســة، وإدراج أهــداف ضمــن مكوناتــه تهــم تفعـــيل النظــام األساســـي، وتكويـــن 	 

املربيـــن)ات( املزاوليـــن)ات(، وتنظيــم اإلشــراف التـــربوي.

التـربية األسرية  	▪
إقــرار التـــربية األســرية فـــي تكامــل مــع التعليــم األولــي ملواكبــة األطفــال الصغــار، باعتبارهــا رافــدا أساســـيا لتـــربيتهم 	 

وتـيسـيـــر ولوجهــم للبنـــيات األولــى للمجتمــع، بـــرعاية وتأطيـــر مشتـركيـــن بيـــن مؤسســة األســرة ومؤسســة التعليــم.
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دور البحث العلمـي واالبتكار فـي تحسـين املمارسات املهنـية 	▪
إعداد آلية تمكن من تعزيـز دور البحث العلمـي فـي تحسـين املمارسات املهنـية بالتعليم األولي، وتقوية البحث التدخلي، 	 

ودمــج االبتــكارات التـــربوية ونتائــج البحــوث العلمـــية الدوليــة فـــي هــذا املجــال، مــع إعطــاء مكانــة خاصــة لــكل مــا يتعلــق 

بتطبيقــات العلــوم العصبيــة، والسـيكولوجـــيا املعرفـــية، وإحــداث مركــز بحــث مرجعـــي متخصــص فـــي التعليــم األولــي 

يمكــن مــن تشــبيك بنـــيات البحــث العلمـــي بالجامعــات، واملراكــز الجهويــة ملهــن التـــربية والتعليــم ومراكــز مــوارد التعليــم 

األولــي وكل الفاعليـــن واملهتمـــين بهــذا املجــال.

دعــم مشــاريع البحــث العلمـــي فـــي التعليــم األولــي، خاصــة تلــك املتعلقــة بإعــداد وتجربــة تقنـــيات وطرائــق وأدوات لتقييــم 	 

وتتبــع مكتســبات األطفــال قائمــة علــى األدلــة ومؤسســة علــى نتائــج أبحــاث مـيدانـــية وتجريــب فـــي الســـياق الوطنـــي.

ــي املنهــاج واألنشــطة التـــربوية املوجهــة للطفــل، مــع اســتعمالها 	  ــيا الحديثــة فـ ــيع مشــاريع إدمــاج التكنولوجـ دعــم وتشجـ

بشــكل معقلــن ويتناســب مــع املرحلــة العمريــة 4-6 ســنوات.

دعم وتشـجـيع مشاريع اإلبداع وإنتاج أدب الطفل.	 

التعبئة والتواصل واألجرأة مع الفاعليـن 	▪
تعبئة الفاعليـن املـيدانـييـن واملتدخليـن الحالييـن فـي التعليم األولي، والتواصل معهم بشأن الدليل املرجعـي لوظائف 	 

وكفايــات مربــي ومربيــة التعليــم األولــي، والتفــاوض معهــم حــول أفضــل الســبل إلنجــاح تفعـــيل مقتضـــيات هــذا الدليــل، 

وضمــان انخراطهــم فـــي ذلــك.   



21 رأي املجلس بشأن: الدليل املرجعي لوظائف وكفايات مربي ومربيات التعليم األولي  

إن املجلــس، إذ يدلــي بـــرأيه بشــأن » الدليــل املرجعـــي لوظائــف وكفايــات مربــي ومربيــات التعليــم األولــي «:

يــدرك أهمـــية الجهــود التـــي تبذلهــا الحكومــة فـــي ســبيل االرتقــاء باملنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث 	 

لتعمـــيم  الوطنـــي  البـــرنامج  التـــي حققهــا  البشــرية واملؤسساتـــية، ال ســـيما اإلنجــازات  العلمـــي، وتنمـــية قدراتهــا 

وتطويـــر التعليــم األولــي علــى مســتوى العــرض املدرســـي، ونســبة تمــدرس األطفــال، وإعــداد مســتلزمات تحســـين 

جــودة التعليــم األولــي مــن إطــار منهاجـــي موحــد ودالئــل مرجعـــية لتفعـــيله؛

يعـــيد التأكيــد علــى توجهاتــه املتعلقــة باألســس الناظمــة للتعليــم األولــي، والتـــي صاغهــا فـــي رأيــه حــول التعليــم 	 

األولــي، وال ســـيما خصوصـــية هــذا الطــور التعليمـــي وتمـيـــزه عــن التعليــم االبتدائــي بارتباطــه باملرحلــة النمائيــة 

للطفــل وعالقتهــا بنمــوه الشــامل واملتكامــل، خاصــة مــا يتعلــق بتطويـــر شخصـــيته، وتقديـــره لذاتــه، وانفتاحــه 

علــى املحيــط االجتماعـــي، واندماجــه فـــي املنظومــة القيمـــية املشتـــركة، واســتعداده للمراحــل املقبلــة مــن مســاره 

الدراســـي؛

يؤكــد أن النهــوض بمهــن التعليــم األولــي علــى كافــة املســتويات، التشريعـــية والتنظيمـــية واملهنـــية واالجتماعـــية 	 

والقيمـــية، يكتســـي أهمـــية قصــوى فـــي تحقيــق أهــداف اإلصــالح، خاصــة تلــك التـــي تهــم جــودة منظومــة التـــربية 

والتكويـــن والرفــع مــن أدائهــا، واإلســهام الناجــع فـــي تمكيـــن األطفــال مــن حقهــم فـــي التـــربية والتعليــم، وضمــان 

تكافــؤ الفــرص لتأمـــين اســتمراريتهم فـــي الدراســة بنجــاح وعلــى قــدم املســاواة؛

يعتبـــر أن إعــداد دليــل مرجعـــي لوظائــف وكفايــات املربيـــن واملربيــات بالتعليــم األولــي خطــوة إيجابيــة فـــي ســبيل 	 

االرتقــاء بالقــدرات املهنـــية لهــذا املســتوى التعليمـــي، باعتبــاره يؤســس ملقاربــة جديــدة فـــي تدبيـــر املــوارد البشــرية 

تتـــركز علــى توصـــيف املهنــة وربطهــا بمســتلزمات مزاولتهــا مــن مواصفــات وشــروط للولــوج إليهــا، ويشــكل لبنــة أولــى 

لبلــورة إطــار مرجعـــي شــامل لباقــي مهــن التعليــم األولــي، بــل ملجمــوع مهــن التـــربية والتكويـــن، القائمــة أو املســتقبلية؛

ــيارات 	  يؤكــد علــى ضــرورة تضمـــين هــذا الدليــل املرجعـــي، مــا يعــزز اتســاقه واألســس الناظمــة للتعليــم األولــي واالختـ

املحــددة فـــي اإلطــار املرجعـــي للمنهــاج املوحــد باعتبــار الســـياق الوطنـــي واملعاييـــر الدوليــة املتعلقــة بتـــربية وتنشــئة 

الطفــل، ومــا يدقــق مواصفــات مهنــة املربــي بإغنائهــا بمعــارف وكفايــات تتــالءم ومهامــه وأنشــطته وتبـــرز تكامــل 

مكوناتهــا فـــي بنــاء املؤهــالت املهنـــية الضروريــة ملزاولــة املهنــة؛

يعتبـــر أن تضمـــين ورش التعليــم األولــي مســتلزمات التـــربية الدامجــة، مــن شــأنه أن يســاهم فـــي تعزيـــز الســـياسة 	 

العمومـــية فـــي هــذا املجــال، وإغنــاء التدابيـــر املوجهــة لهــذه الشــريحة مــن األطفــال، فـــي خطــوة اســتباقية، تعــزز مــا 

تــم تحقيقــه فـــي األطــوار التعليمـــية املواليــة؛

يؤكد على ضرورة إعداد مـــيثاق لألخالقيات املهنـــية وربطه بمنظومة تدبيـــر املوارد البشــرية فـــي جمـــيع مســتوياتها، 	 

الســـيما بالدليــل املرجعـــي للوظائــف والكفايــات؛

استخالص
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يعبـــر عــن قناعتــه بــأن إنجــاح ورش النهــوض بمهــن التعليــم األولــي وتفعـــيل مقتضـــياته علــى أرض الواقــع، يستدعـــي 	 

اعتمــاد مقاربــة شــمولية ومندمجــة تنتظــم حــول مجموعــة مــن اآلليــات والتدابيـــر الداعمــة والضروريــة لتجنـــيبه 

التوقــف واالختـــزال فـــي مرحلــة إعــداد التصــور، وتســاعده علــى التقــدم املؤكــد فـــي التنـــزيل الفعلــي والتجســـيد 

الواقعـــي لــكل مكوناتــه، لبلــوغ أهــداف تنمـــية القــدرات البشــرية وتأهيــل الفاعليـــن التـربوييـــن، واالرتقــاء بمهــن 

التعليــم األولــي خاصــة مهنــة املربــي)ة(.
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