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على للتعليم تو�ضياته  اإ�ضهاما منه يف م�رشوع 
أ
يف اأفق الدورة العادية ل�ضهر يوليوز 2008، �ضيقدم املجل�س ال

اإعداد الت�ضور اجلديد لهيئة ومهنة التدري�س والتكوين، وذلك وفق جمالت التجديد الثالثة التالية:

الكفايات، والتكوين، والبحث، والتقومي، والرتقاء املهني؛  n

احلقوق والواجبات املهنية؛  n

دور املدر�س واملكون يف اإجناح املدر�ضة املغربية اجلديدة.  n

وتركز هذه املجالت على �ضبع رافعات وثالثة ع�رش مقت�ضى يف �ضكل خيارات ممكنة ول�ضيما بالن�ضبة 

ول.
أ
للمجال ال

ول للتجديد: الكفايات، والتكوين، والبحث،  املجال الأ 	.1.5	
والتقومي، والرتقاء املهني  

وتقوميه،  البحث،  على  وتكوينه، وحتفيزه  املدر�س،  لكفايات  مرجعي  اإطار  و�ضع  اإىل  املجال،  هذا  يهدف 

وارتقائه املهني، يف �ضوء متطلبات التمهني التي تنفتح على مهام متنوعة وتخ�ض�س مرن.

طار املرجعي للكفايات وىل: الإ 1.1.5.	الرافعة الأ

�صا�صية للكفايات ول : املحاور الأ املقت�صى الأ

الكفايات املعرفية، ول�ضيما تلك املتعلقة بالتدري�س والتكوين وبالثقافة العامة؛  n

وتدبري  والديداكتيكية  البيداغوجية  املمار�ضة  قدرات  امتالك  وتهم  واملنهجية،  البيداغوجية  الكفايات   n

الو�ضعيات املرتبطة بالتعلمات، والتداريب واأن�ضطة التقومي؛

الكفايات التوا�ضلية، وتتعلق بالتحكم اللغوي وامتالك قدرات التوا�ضل والنفتاح على املحيط؛  n

ن�ضان واإعطاء القدوة..؛ الكفايات املت�ضلة بالقيم، كقيم املواطنة ومبادئ حقوق الإ  n

ا�ضتعمال  والتحكم يف  امل�ضتجدات  ومواكبة  البحث  بتنمية  وتتعلق  والرتبوي،  العلمي  البحث  كفايات   n

عالم...؛ ت�ضال والإ التكنولوجيا احلديثة  لالإ

�ضهام يف تدبري املوؤ�ض�ضات التعليمية ويف بلورة م�رشوع تنميتها وتفعيله. واأخريا كفايات الإ  n

�صا�صي  2.1.5.  الرافعة الثانية : تقوية التكوين الأ

�ص�صات التكوين.  املقت�صى الثاين : الو�صع النظامي ملوؤ

�ضئلة  الكربى التالية:
أ
جابة على ال وينتظم هذا املقت�ضى يف الإ

بالن�ضبة للتعليم املدر�ضي:

هل ينبغي اأن يخ�ضع الو�ضع النظامي للتكوين لتنظيم ممركز اأم غري ممركز، موحد اأم متعدد الوحدات  ؟  n

ف�ضل ربطه بالتكوين اجلامعي جلعله اأكرث جناعة  ؟
أ
هل من ال  n

ثم ما هي موا�ضفات املكونني واملوؤطرين وامل�ضتفيدين من هذا التكوين  ؟  n
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وبالن�ضبة للتعليم العايل:

�ضتاذ الباحث باجلامعة ؟ عداد البيداغوجي لالأ هل هناك �رشورة لالإ  n

�ضتاذية باجلامعة ؟ 
أ
هل ينبغي التفكري يف و�ضع �رشط احل�ضول على تاأهيل تربوي لولوج ال  n

اإذا كان هذا ال�رشط �رشوريا، هل يجب التفكري يف و�ضع برنامج خا�س للتاأهيل الرتبوي وللموؤ�ض�ضات   n

التي تهيوؤه ؟ 

اأما بالن�ضبة للتكوين املهني:

�ضا�س للمكونني، اإعطاء و�ضع موؤ�ض�ضاتي ملراكز تنمية الكفايات ؟
أ
هل ي�ضتدعي اإحكام واإتقان التكوين ال  n

كيف ميكن الرتقاء باملوؤهالت املهنية للمكونني، ول�ضيما بتقوية التداريب، واأي دور للمقاولت يف ذلك ؟  n

املقت�صى الثالث : معايري الولوج ح�صب الفئات امل�صتهدفة 

�ضئلة التالية:
أ
حاطة بهذا املقت�ضى ال تطرح الإ

اأي �ضهادة اأودبلوم يوؤهل لولوج مهنة التدري�س والتكوين ؟  n

ما هي املوؤهالت ال�ضخ�ضية وال�ضتعدادات املهنية ال�رشورية اإىل جانب امليول واحلافز ملمار�ضة املهنة ؟  n

ولية املطلوبة ؟
أ
ما هي �رشوط النتقاء والكفايات ال  n

ما هي و�ضعية املتدربني امل�ضتفيدين من التكوين بني الختيار ال�ضخ�ضي والتعاقد من اأجل ممار�ضة املهنة ؟   n

املقت�صى الرابع : مناهج وبرامج التكوين

�ضئلة التالية:
أ
يرتكز هذا  املقت�ضى على ال

طار املرجعي للكفايات ؟ اأية م�ضامني وبرامج للتكوين ا�ضتنادا اإىل الإ  n

اأم  ما هي الطرائق واملناهج املالئمة للتكوين ؟ هل بتطبيق نظام مبني على توحيد املواد وامل�ضامني،   n

باعتماد هند�ضة بيداغوجية اأ�ضا�ضها املجزوءات وتر�ضيد الوحدات املكت�ضبة ؟

كادميي، البيداغوجي، التطبيقي، امليداين، التكوين عن 
أ
كيف ميكن تنظيم وتوزيع التكوين باأ�ضنافه: ال  n

طريق املالحظة، التداريب، البحث الرتبوي ؟

اأي تدبري للغالف الزمني للتكوين ح�ضب اأ�ضنافه ؟  n

اأية مناهج واآليات للتتبع والتاأطري والتقومي ؟  n

ثم اأي دور ملوؤ�ض�ضات التكوين يف تتبع اخلريجني ؟   n

3.1.5.		الرافعة الثالثة : التكوين امل�صتمر: حتيني الكفايات	

املقت�صى اخلام�س : التكوين امل�صتمر مدى احلياة املهنية 

�ضئلة  الكربى التالية:
أ
يتمحور هذا املقت�ضى حول  ال

اأية مقاربات لت�ضخي�س احلاجات وو�ضع برامج التكوين امل�ضتمر ؟  n

ما هي املدة الزمنية ال�ضنوية والفرتات والف�ضاءات املنا�ضبة لتنظيم التكوين امل�ضتمر ؟ وما هي طرقه واأدواته ؟  n

من هم امل�رشفون عليه واملتدخلون فيه وامل�ضتفيدون منه ؟  n
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ما هي العتمادات والو�ضائل ال�رشورية لتكوين م�ضتمر فعال ؟  n

كيف ميكن تقومي التكوين امل�ضتمر واأثره على الرتقاء باملهنة واملردودية ؟  n

ملواكبة  الباحثني  �ضاتذة  لالأ الذاتية  القدرات  دعم  اإىل  حاجة  هناك  هل  العايل،  التعليم  م�ضتوى  وعلى   n

�ضالح ؟ احلاجات اجلديدة لالإ

وبالن�ضبة للتكوين املهني، ما نوع التكوينات والتداريب ال�رشورية لتقوية التجربة والكفايات املهنية ؟  n

4.1.5.		الرافعة الرابعة : ت�صجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي		

املقت�صى ال�صاد�س : ت�صجيع التفوق والتجديد

ة وت�ضجيع المتياز وال�ضتحقاق لدى هيئة التدري�س والتكوين  وذلك بطرح الت�ضاوؤل حول النظام الناجع ملكافاأ

وللتعريف باملمار�ضات املهنية اجليدة وتعميم ال�ضتفادة منها، ول�ضيما تلك التي لها اأثر مبا�رش على حت�ضني 

مردودية املتعلمني واأداء املدر�ضة.

كادميي والبيداغوجي  املقت�صى ال�صابع : تنمية ودعم البحث الأ

�ضئلة الكربى التالية:
أ
يت�ضمن هذا املقت�ضى ال

التكنولوجيات  والتحكم يف  والتطبيقية  امليدانية  �ضكاليات  الإ نحو  وتوجيهه  البحث  حفز  كيف ميكن   n

ومالءمتها مع متطلبات التدري�س والتكوين ؟ 

قطاعات  بني خمتلف  وتي�ضريها  والتكوين  التدري�س  هيئة  من  الباحثني  اأعمال  ت�ضجيع  وكيف ميكن   n

الن�ضاط القت�ضادي والجتماعي والثقايف ومراكز البحث ؟

تى تنويعها ؟  كادميي والبيداغوجي، وكيف يتاأ
أ
ليات ال�رشورية لت�ضجيع البحث ال ما هي العتمادات  والآ  n

كادميي والبيداغوجي ور�ضد اأثره الفعلي يف الرفع من 
أ
ثم ما هي اأجنع الطرق لتتبع وتقومي البحث ال  n

مردودية موؤ�ض�ضات الرتبية والتكوين ؟

5.1.5.	الرافعة اخلام�صة : التقومي والرتقاء املهني		

املقت�صى الثامن: التقومي كاأداة لت�صجيع التفوق والمتياز والرتقاء املهني 

�ضئلة التالية: 
أ
ويتعلق هذا املقت�ضى بال

اأي �ضبكة ملوؤ�رشات ومعايري التقومي والرتقاء املهني، املبنية على املردودية ؟  n

عامل مكت�ضبات التكوين الذاتي وامل�ضتمر، وامل�ضاركة يف م�رشوع تنمية املوؤ�ض�ضة، والبحث واأن�ضطة  ما ممُ  n

الدعم، وال�ضتحقاق والتفوق يف الرتقاء املهني ؟

قرار التقدير بناء على النتائج ؟ اأية مقاربة لإ  n

كيف ميكن حتديد الدورة الزمنية لنتظام التقومي ؟  n

اأية منهجية لربط الرتقاء املهني بنتائج التقومي ؟  n

�ضتاذ الباحث، وهل ميكن اعتبار الطلبة فاعلني يف عملية تقومي 
أ
ثم كيف ميكن قيا�س وتقومي مردودية ال  n

التدري�س والتكوين والتاأطري ؟ 
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2.5.  املجال الثاين للتجديد : احلقوق والواجبات املهنية
يهدف هذا املجال، اإىل بلورة ميثاق حلقوق وواجبات املدر�س واملكون، قائم على التعاقد وامل�ضاءلة، وباإ�رشاك 

املدر�ضني واملكونني وهيئاتهم التمثيلية.  

 

1.2.5.		الرافعة ال�صاد�صة: احلقوق والواجبات املهنية 

املقت�صى التا�صع : احلقوق املهنية للمدر�س واملكون

يرتكز هذا املقت�ضى على املكونات التالية:

الت�رشيف والتكرمي ملهنة التدري�س والرتبية والتكوين؛  n

كادميية للمدر�ضني واملكونني وب�رشوط عملهم يف اإطار موؤ�ض�ضات 
أ
العناية باملحفزات املادية والجتماعية وال  n

مبقومات اجلودة؛

ال�ضتفادة من تكوين اأ�ضا�ضي وم�ضتمر متني وذي جودة؛  n

ممار�ضة احلقوق الفردية واجلماعية والتمتع بالكرامة واحلرية؛  n

هداف ومتطلبات التدري�س والتعلم والتكوين؛
أ
غلفة الزمنية ل

أ
مالءمة ال  n

موا�ضلة النهو�س باخلدمات الجتماعية.   n

املقت�صى العا�رش : الواجبات املهنية للمدر�س واملكون

ي�ضتند هذا املقت�ضى اإىل املكونات التالية:

اللتزام بالقوانني املنظمة للمهنة وبالقيم والقواعد املتعارف عليها مع اإعطاء القدوة؛  n

اللتزامات املهنية والبيداغوجية يف اإطار و�ضعية املهننة بني ال�ضتقاللية وامل�ضوؤولية واملحا�ضبة؛  n

اللتزام بامل�ضاركة يف بلورة وتفعيل م�رشوع تنمية املوؤ�ض�ضة وف�ضائها وتن�ضيط احلياة املدر�ضية؛   n

اللتزام باأخالقيات وميثاق املهنة؛  n

النخراط الفعال يف الرتقاء املطرد بجودة الرتبية والتكوين، و�ضمان امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س اأمام جميع   n

التالميذ والطلبة واملتدربني يف التعلم والتكوين والرتبية والتقومي.

املجال الثالث للتجديد : دور املدر�س واملكون يف اإجناح  .3.5	
  املدر�سة املغربية اجلديدة 

يهدف هذا املجال، اإىل اإر�ضاء اآليات تعاقدية فعالة للتعبئة والنخراط يف اإجناح املدر�ضة املغربية اجلديدة. 

وينتظم  يف الرافعة واملقت�ضيات التالية:  

1.3.5.	 الرافعة ال�صابعة : التعبئة والنخراط. 

ت�ضم هذه الرافعة املقت�ضيات الثالثة التالية: 
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�ص�صتية املقت�صى احلادي ع�رش : التعبئة املوؤ

 يرتكز هذا املقت�ضى على:

الرتقاء مبوؤ�رشات جودة املوؤ�ض�ضات التعليمية وف�ضاءاتها؛   n

ن�ضطة 
أ
وال والتكوينات  التعلمات  ناجعة جلودة  برامج  على  بناء  التدبري  وفعالية جمال�س  اأدوار  تقوية   n

املندجمة، يف اإطار م�ضاريع تنمية موؤ�ض�ضات الرتبية والتكوين؛ 

اعتماد اآليات وموؤ�رشات للتقومي مبنية على النتائج، على �ضعيد كل موؤ�ض�ضة؛  n

امل�ضاركة الفعلية للهيئات التاأطريية لن�ضاء ورجال التعليم والتكوين من نقابات وجمعيات مهنية ومدنية   n

�ضهام يف اإجناح املدر�ضة املغربية اجلديدة؛ عن طريق مبادرات وبرامج عمل لالإ

اإحداث وحدات اليقظة لر�ضد وتتبع �ضري ومردودية كل موؤ�ض�ضة، وت�ضجيع وتعميم املمار�ضات اجليدة،   n

باء وباقي �رشكاء املدر�ضة.       �ضهام فعلي للمدر�ضني والآ باإ

املقت�صى الثاين ع�رش: التعبئة التوا�صلية 

يتمحور هذا املقت�ضى على:

�ضالح وتزويد الفاعلني بالكفايات ال�رشورية  لتفعيله؛ تعميم املعرفة مبكونات الإ  n

�ضالح. تخ�ضي�س ف�ضاءات حملية للتوا�ضل والنقا�س حول اأورا�س الإ  n

املقت�صى الثالث ع�رش: حمفزات التعبئة

يرتكز هذا املقت�ضى على:

حت�ضني ظروف العمل والف�ضاء املدر�ضي؛  n

تقوية احلوافز امل�ضجعة على التميز واملردودية وتطوير البحث الرتبوي؛  n

�رشاك الفعلي للمدر�ضني واملكونني يف بلورة الت�ضور اجلديد ملهنة وهيئة التدري�س والتكوين. الإ  n




