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 ةاستجابو�و �� تار�خ تو�س املعاصرة، ة حدث متمّ�� ال��بو�ّ حول إصالح املنظومة  �وار الوط��ّ ا�

و����ّ 
ّ
ل ان��اُج   ،ةب�ّل أطيافھ إلصالح املدرسة التو�سيّ  لطلبات املجتمع الت

ّ
ة تجر�ة رائدة اركيّ املقار�ة ال�ش كما مث

 
َ
 العمل ا��ما��ّ �� القائم ع لّديمقراطّي ع�� املحّك ا��يار اعت وض

ّ
قة القناعة بأن

ّ
 لألف�ار، �و مصدر طاقة خال

 الو 
ّ

 أن
ّ
وات  ب�ن قاءل

ّ
صوّ  ملواقفمن اال ينضب ا��وار �و مع�ن  �� دوائرالذ

ّ
  رات. والت

و�سيّ �� �ذا املناخ الذي ير�د أن يجّسم طمو 
ّ
ة طيّ ة الّديمقراو��ذه العقليّ ، ة �� �صالححات الثورة الت

شاركيّ 
ّ
�بوّي  ��نة قيادة أعلنت ،ةال�

ّ
�بو�ّ  ا��وار الوط��ّ  "انطالق عن �صالح ال�

ّ
صباح  "ةحول إصالح املنظومة ال�

�بية 1قيادة .2015أفر�ل  23يوم ا��م�س 
ّ
لة �� وزارة ال�

ّ
و����ّ  و ممث

ّ
حاد العام الت

ّ
 العر�ّي  واملع�د  للشغل �ت

ما  ،اف �� القيادة بمحض الّصدفة. ولم تلتق �ذه �طر ��قوق ��سان
ّ
من ا��رص ع�� توف�� أك��  لقاؤ�ا نبعوإن

حاد العامّ 
ّ
جاح ل�ذا �صالح، فاالت

ّ
غل �و أك�� التو���ّ  ظروف الن

ّ
يضّم مختلف �طياف  اجتما��ّ  طرف� للش

�بوّي الفاعل
ّ
 ،��م �� �ذا املسار��ضور تصّورات منظور�ھ ومق��حا نةاممشاركتھ �� القيادة ض�� و ؛ة �� ا��قل ال�

مات  ِع �ْس رؤ�ة ِ يعّ�� عنف ،ا� احتض��ال� 2ع�د شبكة�املع�د العر�ي ��قوق ��سان  أّما
ّ
�� املجتمع  فاعلة منظ

صّوراتالوطنيّ  حاملة للقيم املد�ّي 
ّ
�ا أن �سود �� ل ة ال�� تر�دالكونيّ  ةة ومدافعة عن القيم ا��قوقيّ ا��داثيّ  ة والت

و����ّ 
ّ
مطية الّسائدةالصّ  كسر بدايةلقد �ان �عالن عن �ذه القيادة املش��كة . املجتمع الت

ّ
 وزارةعن ال ورة الن

عليمات، محتكرة عادة  للقرارات و سلطة حاكمة  باعتبار�ا
ّ
 بديلة ع��ا، صورة ةر صو  رسمل ُمْصِدَرة لألوامر والت

رة
ّ

عامل ب�ن شراكة حّولت ال ،واملتفاعلة معھ محيط�ا املد�ّي  �� الّسلطة املتجذ
ّ
فاعل ب�ن املركز وا���ات والت

ّ
ت

�بوّي  ،إ�� حقيقة املد�ّي الوزارة واملجتمع 
ّ
ْرَسُم داخلھ خطوات �صالح ال�

ُ
املسار  ول�ي يكون �ذا .بل إ�� إطار ت

َحتقاعديّ 
َ
ت

َ
  ا ف

ُ
�بو�ة أبوا��ا ل املؤّسسات

ّ
سة �ّل �طراف الفاعلة �� املدر  شاركت فيھف ،3ا���ات �� �ّل  ��وارال�

قار�ر �� الغرض
ّ
حمل  ���4يصا ومق��حات وحّررت الت

َ
صّورات ذه� �ّل لت

ّ
ل  �ف�ار والت

ّ
. ع�� �ذا �ساس مث

                                                                 

�تا اح��زت �سبة قليلة من املشارك�ن ع�� تركيبة �يئة قيادة ا��وار الوط�ّ� إذ لم تتعّود ع�� شرا�ات مماثلة والبعض م��م رأى �� ذلك تفو   -  1

�بية �� صالحيا�
ّ
شار�ّي. لكّن �ا، من وزارة ال�

ّ
  الغالبّية اعت��ت �� ذلك ضمانا للمسار ال�

مات وا��معّيات و�حزاب، تات''، ال�� أمض�ستمد شبكة ''ع�د'' مرجعي��ا من وثيقة ''ع�د تو�س ل��قوق وا��ر�ّ  -   2
ّ
و��  .عل��ا عشرات املنظ

تمد ع�� و�ع ��دف إ�� ''بناء ثقافة مدنّية والعمل ع�� ترسيخ ثقافة مجتمعّية تح��م التعددّية وا��ّق �� �ختالف وت�بذ العنف والتمي�� و�قصاء

  . ''حقوق ��سان �� كوني��ا وشمولّي��ا وترابط�ا

املؤّسسات ال�� قاطعت ا��وار ��  و �سبة ،% 99,33 �� 2015ماي  15ة �� مختلف املراحل التعليمية يوم �سبة مشاركة املؤسسات ال��بو�ّ  - 3

0,67    %.  

عة  % 1.42، و�سبة املقاطعة �� % 5298,��   2015ماي  �16ن يوم ال��بو�ّ ع للفاعل�ن املوّس  �وارة �� ا�سات ال��بو�ّ �سبة مشاركة املؤّس  - 
موزّ

ا��  
ّ
حو الت

ّ
  سة.مؤّس  5883من جملة  اومع�د  ةمدرسة إعداديّ   18ة و مدرسة ابتدائيّ  64ع�� الن

) 2015جو�لية  17ا��  2015ماي  ��15 جميع مراحلھ ش�ر�ن متصل�ن (من ال��بوّ�ة صالح املنظومة إحول  تواصل مسار ا��وار ا���وّي  -  4  

  ة.تقار�ر�ا �� صيغ��ا ال��ائيّ ا���وّ�ة للتعليم ات موعد إرسال املندو�يّ 
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من  إذ شارك فيھ قرابة مليو�ي تلميذ وعشرات �الف ،ش�دتھ تو�س املعاصرة اك�� استفتاء مد�ّي  ا��وار الوط��ّ 

  ؛�الف من �ولياءو �ن الفاعل�ن ال��بو�ّ 
ّ
�ر�ن.لم تتجاوز ة �� ف��ة زمنيّ  �ّل �ذه ا���ودت فوتكث

ّ
  الش

قار�ر ا���و�ّ 
ّ
مانة ال��ّل �ذه الت

ّ
   5مائة صفحة� شارف عدد صفحا��ا ع�� الث

ُ
ة ��نة وطنيّ  لت إ��و�ِ أ

 
ُ

�بية ش
ّ
ل�ن عن وزارة ال�

ّ
لت من ممث

ّ
حاد العامّ �

ّ
و����ّ  و�ت

ّ
غل  الت

ّ
 ، لتضطلع��قوق ��سان واملع�د العر�ّي للش

قاء ب�ن �تفاق �� وقد تّم  ة  ���يصا ومق��حات؛ت ا���و�ّ امحتو�ات نتائج �س�شار �ّمة تفر�غ مب
ّ
مس��ّل الل

�نة  �ذه  أعضاء
ّ

قر�ر العامّ ال�
ّ
الية : املواصفات  أن يحمل الت

ّ
 الت

 .قاط الواردة �� تقار�ر ا���ات
ّ
 أن يكون أمينا وشامال للن

  ّا حسب �سب تواتر�ا �� التقار�ر ّدم املعطيات و�حص��ا يقفة أن يحظى بأك�� قدر من املوضوعي��
ّ
و�رت

�نة من املندو�ّيات وعدد�ا 
ّ

دون أن يقّدم حكما �� تقر�را (من �ك�� تواترا إ�� �قّل)  26الواردة ع�� ال�

 الغرض ل�ا أو عل��ا.

  ّأن تكون صيغتھ وظيفي 
ُ
يةس�ثمر ة قابلة ل�ي �

ّ
�ان الفن

ّ
مختلف محاور �صالح ع��  ال�� س�شتغل من ال�

�بوّي 
ّ
 .ال�

قر�ر العامّ         
ّ
، وأداة 6عكس ج�ود �طراف املشاركة �� �س�شارة، �للمسار �صال��ّ  ، ثمرة أو����ذه املواصفات يكون الت

ما ��عمل، ال تحمل قيم��ا �� ذا��ا، و 
ّ
َل إ�� عناصر بناء صرح  إن حوَّ

ُ
ره من ماّدة قابلة ل�ي ت

ّ
 الة نظوماملما توف

ّ
 ،�ديدةا�ة �بو�ّ �

�بو�ّ مدرسة جديدة  حاملة لطموح املجتمع ��منظومة 
ّ
جارب الّدولية �ن امل�شّبع�ن بمسموسومة ببصمة ا����اء ال�

ّ
ارات الت

ا��ة.
ّ
  الن

�نة،وأ      
ّ

شاركية" لشعار جلّيا وأن يكون املسار تجسيما ،غنّية ن باكورة ثمار �س�شارة الوطنيةأن تكو  مل ال�
ّ
   ."ال�

  

  

  

  

                                                                 

قار�ر ا���و�ة الوافدة من  -  5
ّ
 أن  30صفحة أي بمعّدل حوا��  795مندو�ية ج�و�ة  26بلغ عدد صفحات الت

ّ
صفحة عن  �ّل مندو�ية، إال

قار�ر تفاوت ��م�ا فبلغ أقصا�ا 
ّ
  صفحة �� ح�ن بقي البعض م��ا دون العشر صفحات. 97الت

ل عدد �ائل من املقّرر�ن واملقّررات ع�� مستوى املؤّسسات والدوائر  واملندو�ّيات بتجميع التقار�ر والتأليف بي��ا مرحلة فم -  6
ّ

رحلة لقد تكف

 إ�� أن بلغت صيغة التقر�ر التأليفّي ا���وّي.
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  ال��بوّ�ة السياسات

  العاّمة واملبادئ 
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نظر املشار�ون �� �ذه الورشة �� التوّج�ات و�ختيارات ال��بوّ�ة �س��اتيجّية ال�� ُيف��ض أن ت�ت���ا وزارة ال��بية   

�ا من و�ن، واس�شرافا للمتغّ��ات الوطنّية والدولة التو�سّية �� املرحلة املقبلة استقراًء لواقع املنظومة ال��بوّ�ة وما ي�تا�

  و�قليمّية والدولّية، بما يضمن أداء املدرسة دور�ا املنتظر  �� الر�ّ� العل�ّ� و�جتما�ّ� و�قتصادّي للوطن.

 و�ذه املحاور ��:

 ا��انب ال�شر���ّ  .1

  ةال��بو�ّ  القيم/  املتخّرج مالمح .2

 دةواملناو�ل املعتم الّتخطيط �س��اتي��ّ  .3
  

  

 ا��انب ال�شر��ّ�: -1

  الّسؤال: كيف يمكن لل�شر�عات �� مجال ال��بية خدمة أ�داف �صالح املرتقب و�ستجابة النتظارات املجتمع من املدرسة؟

 :أ/ ال���يص

 ت�ار القرار صّرحت �عض التقار�ر ا���وّ�ة �ش�وك�ا إزاء جدّية سياسة �صالح الرا�نة، ومن ا���ّ� أّن إرث �نفراد بالّرأي واح

وفوقّيتھ وتذبذبھ �� الع�ود السابقة عوامل ال تزال تحكم تصّور شر�حة من الفاعل�ن ال��بوّ��ن حول عالقة الوزارة والدولة 

 بمنظور��ا.

 و�ا��صوص بورشة السياسات واملبادئ العاّمة و�ا��انب   جملة من النقائص الواردة باالس�شارة إ�� أشارت �عض التقار�ر

شر���ّ 
ّ
اتتحديدا من ذلك  غياب التنصيص عن امل ال�

ّ
 أدواتغياب  وكذلك او��ائيّ  امرحليّ �� �صالحات الّسابقة   ةتقييميّ ال حط

 .والتعديل املتا�عة

 .�ّتخّوفت �عض التقار�ر من �قصاء و�نفراد بالقرارات واح��زت ع�� تمثيلّية رعاة ا��وار الوط� 

 ط �س��اتي�ّ� لوزارة ال��بية �� ع�ود�ا السابقة. الحظت �عض التقار�ر ضعف فكرة التخطي  

  26التواتر/  ب/ البدائل:     

 و�س�م �� رسم مالمح أنموذج  الثورة �عد ملا �جتما��ّ  التار���ّ  السياق يواكب لل��بية جديد قانون  بناء

ّرس�ا ع�� نصوص و�ك ال�شر�عية ةالسياسيّ ال��بوّ�ة التو�سّية و�وّجھ  املك�سبات يصون  تنموّي منصف

شر�عات �ست�ناسناظمة، مع 
ّ
�بوّ�ة و�نظمة بال�

ّ
   :الّنا��ة ال�

 بية وطنّية ةمرجعيّ  و�ناء ،وط��ّ تر�وّي  ميثاق إبرام�
ّ
ات املعاي�� وا��ة ت�ون  لل�

ّ
  واملح�

َ
 مالمح ضبطت

 .ةة و�يديولوجيّ سياسيّ ال والّتجاذبات ّية�زئا� املقار�ات عن بمنأى عتمد سيُ  الذي �صال��ّ  املنوال

 بية أع��  مجلس إ�شاء�
ّ
 .دس��تھ و لل�

 بية مرصد وط��ّ  إحداث�
ّ
�بوّ�ةالدولّية واملحلّية ألداء املنظومة  تقييماتال ع�� �شرف لل�

ّ
 و�راقب ،ال�

، و�رصد إنفاذ ال��امج وتناسق�ا م��ا لالستفادة نتائج�او�تا�ع  الوطنّيةبما �� ذلك �متحانات أداء�ا 

م والتعليم، ... والزمن
ّ
 املدر��ّ� وأثره �� التعل

 واملجتمع  ال��بوّ�ة املؤّسسة ب�ن أك�� العالقة يوّ�� بما ال�شر�عّية للنصوص القانو�ّي  الصوغ تطو�ر 

  .املد�ّي 

12  
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 ن بما ال��بوّ�ة �سالك نظم تحي�ن
ّ
 ب�ن والّت�امل ����ام من املز�د و�حّقق الشغلّية العالقات يم�

  ).والواجب ا��ّق  سؤال( �نال��بو�ّ  اعل�نالف املتّدخل�ن

 شر�ع قوان�ن تطو�ر
ّ
�بوّي  ال�

ّ
 مبادئ����م مع و ي�ناغم مع الدستور ومع املعا�دات واملواثيق الدولّية  بما ال�

  والواجب.   وا��ّق  �نصاف و ةالديمقراطيّ 
12  

  صيغة بتغي�� املّتبعة والسياسات ال�شر�عات مستوى  �� مطلقة وطنّية ةأولو�ّ  والتعليم ال��بية اعتبار 

�"أو" بــ تل��م" بصيغة.." إ�� الّدولة �س��"
ّ
�بية وزارة م��انية �� ال��فيع" (..بـ تتعّ�د" أو" تتو�

ّ
)، وترجمة �ذا ال�

ة مؤّسسات الدولة (وزارات، مجتمع مد�ّي، إعالم، ...).
ّ
  ا��يار �� التوّج�ات املستقبلّية ل�اف

11  

 7  .العمومّي  بالتعليم والبقاء للتمدرس وى القص السّن  مراجعة  

 راكة تقن�ن
ّ

�بية وزارة ب�ن الش
ّ
�بوّي  بالشأن قرب عن املعنية الوزارات ومختلف ال�

ّ
  6  .ال�

 5  مجانّ�تھ.   و التحض��ّي  التعليم ةإلزاميّ  إقرار  

 .4  إعادة الّنظر �� �ي�لة وزارة ال��بية  وم�اّم�ا بما يجمع  ب�ن ال��بية والّت�و�ن  

 م محورّ�ة وعدم �كتفاء بإقرار أدواره شبكةتحديد و  املدّرس ال��بوّي  الفاعل إعادة �عر�ف م��لة
ّ
  4   .املتعل

  م املوّجھ وحركّية سوق الشغل �املدر��ّ  الّتوجيھ �� جديدة مسالك إحداث
ّ
 �ستجيب إ�� انتظارات املتعل

  .م�نّية ب�الور�ا إحداثك
4  

 وّ�ةمالمح املتخّرج والقيم ال��ب -2

ر�ا �� املتخّرج من املدرسة التو�سّية، وما �� القيم ال��بوّ�ة ال�� ع�� املدرسة 
ّ
الّسؤال: ما �� املالمح الواجب توف

م�ا وترّ�ي عل��ا الناشئة؟
ّ
  أن �عل

 

  

 ���يصالأ/

  ط القيم ال��بوّ�ة ال�� تتداول�ا ) ال�� تضب2002بقاء املقار�ات ال�شر�عّية السابقة الواردة �� القانون التوجي�ّ� ا��ا�ّ� (جو�لية

� بھ من قيم، منفصلة عن واقع املمارسة ال��بوّ�ة الذي لم تفتأ فيھ منظومة 
ّ

�ض أن يتح�
َ
املدرسة ومالمح املتخّرج م��ا وما ُيف�

ر يزداد فضال عن تراجع مستوى التحصيل العل�ّ�.
ّ
  القيم ت��اجع والتوت

  26التواتر/   ب/ البدائل

   جوان��ا مختلف �� ترا�� توازن ��صّ�تھ الوطنّية املتخّرج مالمح تحّدد مضبوطة نصوصو  اتآليّ  وضع: 

 ر: العق��ّ  ا��انب
ّ

 ... - يّتخذ موقفا  -يختار - ينقد  - يفك

 يح��م - م�سامح – متعاون  – قوّ�ة إرادة صاحب -  النفس ع�� دمعتم - العمل حّب م: الّسلو�ّي  ا��انب 

 ... -  غ��ه

 حّب  - الّصدق – بالوطن �ع��از - �سالمّية العر�ّية والقيم بالعقيدة الّتمّسك :ّي وجدا�ال ا��انب 

 ... -  ا���� فعل حّب  - الوالدين

 صّية�
ّ

غات  واملعارف العلوم القيم ال�ونّية و ع�� �نفتاح: املوسوعّية ال�
ّ
 والل

 :املتخّرج ي�ون  أن يجب كما

13  



10 

 

  مبدعا. –مبادرا 

 والعمل ا��ياة �� مسؤولّياتھ تحّمل ع�� قادرا. 

 الّتواصل حّب ( �جتما��ّ  التكّيف ع�� قادرا.( 

 .عارفا با��قوق والواجبات 

 نا
ّ

  ..... ) �عالمّية،( متنّوعة م�ارات من متمك

 7  .املواطنة مدرسة إّ��ا .تحف��ّية طاقة ذات ،اجتما��ّ  ومصعد ذ�اء مخ�� ،عادلةال املدرسة  

خطيط �س��اتي��ّ  -3
ّ
 :�ل املعتمدةواملناو  الت

 لضمان نجاعة �صالح ال��بوّي وتناسق املناو�ل ال��بوّ�ة املعتمدة؟ 
ُ
  الّسؤال: كيف يمكن التخطيط

  

  :ال���يصأ/ 

 .الحظ �عض املشارك�ن عدم وضوح الّرؤى �س��اتيجّية �� خطط وزارة ال��بية، أو ع�� �قّل عدم إملام الفاعل�ن ال��بوّ��ن ��ا  

  ك�ن من تداخل املقار�ات وعدم تناسق�ا من مرحلة �عليمّية إ�� أخرى، فضال عن القطيعة ب�ن مرحلة اشت�ى �عض املشار

�عليمّية وأخرى، و�و ما يظ�ر �� صعو�ات �ندماج (السنة الّسا�عة أساسّيا ) وارتفاع �سب الرسوب وال�سّرب املدر��ّ� 

  (السا�عة أساسّيا و�و�� ثانوّ�ا).

  26/التواتر  البدائل:ب/ 

 للدولة مركّز�ا  اس��اتيجّيا خيارا و" تنمو�ة رافعة" العمومّي  التعليم اعتبار  
ُ
 م��انية أساسھ ع�� ضبطت

  .الّرشيد ال��بوّي  التصّرف أسس باعتماد التعليم
10  

 بية وزارة �� �شتغال ةآليّ  إصالحب  ةالشفافيّ  مبدأ إرساء�
ّ
  9  الّرشيدة ا��وكمة مقّومات وإرساء ال�

 باالستفادة من محّصالت الّتجارب  واقعنا وخصوصّية توافقي إصالح ملنوال صميم ��اتيجّيةإس وضع

  الّنا��ة دون وصاية م��ا أو تبعّية ل�ا.
8  

 6  قاعد��ا التخطيط املرح�ّ� والتقييم الدورّي والّتعديل بناء ع�� قراءة املخرجات تر�وّ�ة سياسة وضع ضرورة  

 الفاعل�ن وأدوار سا��اومؤّس  �سي���ا و�يا�ل ومفاصل�ا نا��ام�وّ  مستوى  �� ةللمنظوم املنظومّي  البعد تأكيد 

  .ا��ام��ّ  حّ�� التحض��ّي  من التعليمّية املراحل مختلف ب�ن �س��اتي��ّ  الت�امل مبدأ اعتمادمع   ف��ا
6  

  باع
ّ
ساق تحّقق إصالح  إس��اتيجّيةات

ّ
  6  .والّتقو�م واملتا�عة املنا�� ب�ن الّداخ��ّ  ��
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  :است�تاجات واستخالصات

   يرا�ن املشار�ون ع�� املستقبل ال��بوّي النّ��، و�م يطالبون لتحقيق ذلك بتطو�ر النصوص القانونّية

وال�شر�عات لتواكب التطّورات امل�سارعة ال�� �ش�د�ا الساحة الوطنّية و�قليمّية والدولّية، فضال عن 

 �ا.�سق نمّو املعارف وتنّوع أش�ال تحصيل

  متا�عة �صالح ال��بوّي دورّ�ا.�املطالبة بجعل التخطيط �س��اتي�ّ� ثابتا و 

  ّات عمل عّ�� املشار�ون عن �شّ�ث مت�ن باملدرسة العمومّية وقيم�ا، لكّ��م �� �ن نفسھ م�شغلون حول آلي

مة وإفراط�ا �� املركزّ�ة، لذلك مالت أغلب �   الوزارة
ّ
راء إ�� التقّدم نحو إقرار وما �� عليھ قواني��ا املنظ

 .�� التخطيط والتصّور  ّية املسؤولةال�شارك

  تميل أغلب �راء إ�� املطالبة بجعل ال��بية شأنا وطنّيا اس��اتيجّيا ال ��ّم فقط وزارة ال��بية بل الدولة

ة.
ّ
 ��يا�ل�ا ومؤّسسا��ا �اف

  قا��� بالتناغم مع مفا�يم املواطنة وحقوق يرى املشار�ون ضرورة �نخراط �� السياق الوط�ّ� النا��� ال

 ��سان. 

  د املشار�ون ع�� ضرورة التخطيط ا��ّيد لضمان نجاح �صالح ال��بوّي �� إطار التناسق والتناغم ب�ن
ّ

يؤك

 مراحل التدر�س واملقار�ات املعتمدة.
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  ت�افؤ الفرص
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ُ
ضمن تصّور مجتم�ّ� شامل ي�ناول قضّية �نصاف ا��ّيد باس�ثمار مك�سبات املدرسة حت مشاغل �ذه الورشة رِ ط

بات املرحلة والّسياق بما ف�
ّ
نية و�را�� متطل

ّ
�ا التو�سّية (املجانّية، العمومّية،�لزامّية) و����م مع مبادئ دستور ا��م�ورّ�ة الثا

 من مشا�ل وصعو�ات ور�انات.

ةولقد اق��حت �يئة قيادة ا��
ّ
نقّدر أّ��ا تنقل توّج�ا��م املختلفة  �طراف فرصة الّتفك�� �� محاور  وار الوط�ّ� ع�� �اف

  وتصّورا��م املتنّوعة حول�ا، فضال عن اق��اح��م و�دائل�م ال�� يرتؤو��ا.

 و�ذه املحاور ��:

 ةال��بية ما قبل املدرسيّ  -1

 التعامل مع ال�سّرب املدر��ّ� و�سب �نقطاع املرتفعة -2

م�نالتّ  -3
ّ
 فاوت ب�ن ا���ات واملؤّسسات واملتعل

 التوجيھ واقعھ ومسالكھ وشعبھ وعتباتھ -4

 م��لة الّت�و�ن امل�ّ� �� منظومتنا ال��بوّ�ة -5
  

  

 :ةال��بية ما قبل املدرسيّ /1

جاه إقرار إلزامّي��ا ومجاني��ا وت ال��بية ما قبل املدرسّيةكيف يمكن أن نو�� : سؤالال
ّ
 ؟ وحيد برامج�ا��مّية الضرورّ�ة بات

  

 أ/ ال���يص:

 ة (قطاع فوضوّي م�ّمش)يّ غياب برنامج موّحد لل��بية ما قبل املدرس  

  ّة من حيث الب�ية التحتّية والتأط��عدم جا�ز�ة �قسام التحض��ي 

  ّة وا�عدام �حاطة النفسّيةغياب املتا�عة البيداغوجّية و�دار�  

  26/التواتر  ب/ البدائل:     

   وإخضاعھ ومّجان�تھ وتوحيد برامجھ إلزامّيتھ إقرار مع مدارسنا وتنظيمھ �� الّتحض��ّي  قسمال �عميم 

رة الطفولة قطاع باست�ناء والتفّقد، البيداغوجّية للمتا�عة
ّ

 و�سرة املرأة وزارة� �إ �عود أن ي�ب�� الذي املبك

   .ال��بية وزارة مع وال�شارك الت�سيق ضرورة مع والطفولة

18  

 العملّية م�ّونات واح��ام واملدّرس املشرف لإلطار جّيد ت�و�ن ع�� ا��رص  
ّ
 املنا�� مستوى  �� التعليمية

  والتج���ات  والوسائل والفضاءات

12  

  ّ8  ة لألطفال �عميم الر�اض البلدي  

 ر للقدرات والفوارق الذ�نّية والنفسّية ب�ن �طفال و�عّرف حاالت الّصعو�ات  ال���يص
ّ

املبك

م (��ة شاملة بدنيّ  املدر���ّ  الصّ��ّ  الّدف�� �� ات ذات ا��صوصّية، وتقييد�او�ضطراب
ّ
ة ة ونفسيّ للمتعل

  ة)وذ�نيّ 

5  

  ّفلة وال��بو�ّ املتا�عة البيداغوجي
ّ
  5  ة لإلنتاج الثقا�ّ� و�د�ّي واللع�ّ� املوّجھ إ�� الط

 الّدولة دعم ال��بية ما قبل املدرّسية باس�ثمار  
ّ
فو�ّ� و���يع�ا املس�ثمر�ن �� املجاالت �� �ذا القطاع الط

فلوالتثقيفيّ   الت�شيطّية
ّ
  ة ا��اّصة بالط

4  
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 4  ا��ديثة التكنولوجيات ع�� و�نفتاح والتحض��ّية املدرسّية قبل ما ال��بية قطاع �عص��  

  4  ة�� مجال ال��بية ما قبل املدرسيّ  مراقبة القطاع ا��اّص  

 فل خاليا ترك��
ّ
�بوّ�ة ؤّسساتامل ب�ل مرافقة الط

ّ
  3  .دور�ا �� �حاطة النفسّية �جتماعّية  وتفعيل ال�

 2  ).والكمال بالّتمام العمر من الّسادسة سّن  �� ي�ون  املدارس إ�� الّدخول ( العمرّ�ة �عفاءات منع  

 كفاءة و��ّ ال" واعتبار �نبو �  لتوعية ةوطنيّ  ةاس��اتيجيّ  بضبط ةيّ رسدامل قبل ماال��بية  بمرحلة ��تمام 

  "ةتر�و�ّ 
1  

   1   وإشراف الدولة عل��ا رّد �عتبار إ�� الكتات�ب  

 :التعامل مع ال�سّرب املدر��ّ� و�سب �نقطاع املرتفعة/ 2

ر الذي يتفاقم يوما �عد يوم؟ كيف نن�شل  
ّ

�سئلة: ما العمل مع �سب ال�سّرب العالية و�نقطاع املبك

  ماج�م �� املنظومة التعليمّية وامل�نّية بصيغ جديدة؟ امل�سّر��ن واملنقطع�ن و�عيد إد

  

 :���يصالأ/ 

  ّر خاّصة �� السنة السا�عة من التعليم �سا���
ّ

انوّي  ���يل �سب مرتفعة لل�سّرب و�نقطاع املبك
ّ
و�و�� من الّتعليم الث

سب �� سّن ما ب�ن الثانية عشرة والسا�عة عشرة نظرا لكثافة امل
ّ
فضال  ،وارتفاع الضوارب وتفاو��ا وادّ وتتضاعف �ذه ال�

عن افتقار الفضاءات املدرسّية ل��مالّية ال�� ��ّ�ع ع�� الدراسة، و��ّ�ل �ذه ال�سب ارتفاعا م��وظا لدى الذ�ور 

  قياسا باإلناث

  26/التواتر  : بدائلالب/ 

  ّ12   و إلغاء النجاح ���ّ  إعادة الّنظر �� منظومة التقييم �ش�ل�ا ا��ا��  

 10  .ة إلحاطة أفضل بالتالميذسة ال��بو�ّ ات  ذات الشراكة و��ن املؤّس وا��معيّ  ر�ط الّصلة ب�ن �سرة  

 بوّ�ة املؤّسسات ب�ل ةالنفسيّ  واملتا�عة �جتما��ّ  العمل خاليا ترك���
ّ
 �� املدرسّية ال�ّ�ة دور  وتفعيل ال�

سرب نامل�ّددي الّتالميذ ومرافقة" ا��صوصّية ذات ال��بية" خدمة
ّ
  .و�نقطاع بال�

10  

  ّ10  الميذ املعوز�نة للتّ ة من نقل ومب�تات ومطاعم مدرسيّ ة الضرور�ّ توف�� ا��دمات التلمذي  

 مّية وتخصيص  إ�� ارتداد�م ومقاومة امل��ّ  الّت�و�ن برامج بتفعيل املنقطع�ن و امل�سّر��ن إدماج إعادة�

  ت�و�ن مراكز
ُ
غل ��ّي��م لدخول سوق  ،ميوال��م مراعاة عم واملنقطع�ن ع�� بامل�سّر��ن�

ّ
  .الش

9  

  ّص من ظوا�ر النفور وا�عدام الّدافعية و�رمجة ��شطة الثقافيّ خلق ب�ئة مدرسي
ّ
ابة تقل

ّ
 ة ة وال��ف��يّ ة جذ

م
ّ
   .دورّ�ا �� عالقة بالتعل

8  

  ّ7  و��ن الو��ّ  لة ب�نھدعم ت�و�ن إطار التدر�س �� التواصل وعلم نفس الطفل واملرا�ق وتوثيق الص  

 م صعو�ات ترصد حاالت  بيانات قاعدة و�ناء املدر���ّ  للفشل وط��ّ  مرصد إرساء
ّ
 و�سب واضطراباتھ التعل

  والعوامل املتغ��ات ودرس املنقطع�ن

7  

 وتوف��  ا��صوصّية ا��اجات أ��اب بمرافقة �ع�� خاّصة مجّ�زة بوسائل حديثة ج�وّ�ة مراكز �عث

  ة .طبّية املختصّ ة وال�طارات ال��بو�ّ 

6  

  ّ5   مراجعة الزمن املدر���  

 م�ن أصناف ل�ّل  والعالج الّدعم �� ا��ّق  ضمان
ّ
  5   املتعل
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  5  تنظيمّيا وتقني��ا الفصول  داخل  �كتظاظ ظا�رة من ا��ّد  

 5  مراجعة منظومة التوجيھ  

 4  املدر��ّ�  الفشل مقاومة مدخل�ا إصالح ةاس��اتيجيّ  وضع  

 بوّ�ةا املؤّسسات ��يئة�
ّ
  4   ا��صوصّية ا��اجّيات أ��اب الس�يعاب ل�

  
ّ
  3  متفعيل سّن السادسة عشرة سقفا للتعل

  ّ3  ة والتقليص من الكتبالتخفيف من ال��امج الدراسي  

  ّ2  بمراجعة الّنظام التأدي�ّ� بوصفھ من عوامل ال�سر  

  1  إلغاء نظام الفرق �� �بتدا�ّي  

  

فاوت ب�ن ا���ات واملؤّسس/ 3
ّ
م�ن:الت

ّ
 ات واملتعل

�سئلة: كيف �عا�� التفاوت ا��ا�ّ� ب�ن ا���ات واملؤّسسات داخل ا���ة الواحدة �� الب�ية التحتّية 

م�م 
ّ
م�ن �� اختالف أ�ساق �عل

ّ
واملوارد ال�شرّ�ة املستقّرة؟ كيف يمكن أن ترا�� املدرسة التفاوت ب�ن املتعل

نضمن حّق أ��اب ا��اجات ا��صوصّية (ذوو �عاقة، واتجا�ا��م الفردّية وميوال��م ا��اّصة؟ كيف 

م، واملو�و�ون) �� �عليم يجعل�م مثل أقرا��م ت��ّيأ ل�م فيھ فرص ا��ياة الكر�مة 
ّ
ومن �عانون صعو�ات التعل

 والعمل الذي يالئم�م؟

  

  

  أ/ ال���يص:

 ثبات الفجوة  
ّ
رصد دورّ�ا �� نتائج �متحانات و�و ما يُ م كّما ونوعا ب�ن ا���ات وداخل ا���ة الواحدة �� مخرجات التعل

 الوطنية

  سات  وعدم �عّ�د ا��ديثة م��ا بالتنظيف والصيانةا���اء الب�ية التحتّية لعديد املؤّس  

  26/التواتر    ب/ البدائل

 بوّي  �طار ���يع�
ّ
  9  .وظيفّية ومساكن مالّية حوافز بتوف�� وذلك عملال أماكن �� �ستقرار ع�� ال�

 9  الّدروس ا��صوصّية. تجر�م  

 ين للّتالميذ الفردّية واملتا�عة ملرافقةا
ّ

 و�عميم�ا وخالياه �صغاء م�اتب بدعم وذلك صعو�ات من �عانون  الذ

  .يتلّقاه ت�و�ن �عد ف��ا القسم أستاذ وإشراك

8  

 8  .توف�� التج���ات املدرسّية �ش�ل مت�ا�� ب�ن املؤّسسات وا���ات  

 سق مراعاة خضّم  �� موا���م طمس يقع ال حّ�� عناية من �ستحّقون  ما وإيالؤ�م باملو�و��ن ��تمام
ّ
 املتوّسط ال�

  لقدرا��م مالئمة تقييم بمنظومة �موإفرادُ  ،الفصل ملجموعة

7  

 انوّي  �عدادّي  ع�� �بتدا�ّي  �� الّدامجة �قسام قانون  ��ب
ّ
  7  .والث

 7  �نوالتقنيّ  �نو�دار�ّ  والقّيم�ن العملة انتداب حاجات وسّد  ساتاملؤّس  ع�� ال��بوّ�ة لإلطارات املنصف التوز�ع  

 بوّ�ة �طارات أصناف لبعض العادل الّتوز�ع ع�� ا��رص�
ّ
  6) عملة/ إدارّ�ون / قّيمون ( الّتعليمّية املؤّسسات ع�� ال�



16 

 

ب�ن  زن البيداغو��ّ �بتدائّية وا��فاظ ع�� التوا املدارس ع�� ذلك و�عميم مؤّسسة ب�ّل  الّتالميذ عدد حسب

  .ساتاملؤّس 

 اضطرابات وحدة �عميم  
ّ
  6  .ا���ات بمختلف مالّتعل

 سيم معاليم من املعوز�ن الّتالميذ إعفاء�
ّ
  6  .ال�

 النقل وضمان بانتظام وصيان��ا الّتحتّية الب�ية بتحس�ن ة خصوصاالّتمدرس �� املناطق الر�فيّ  ظروف تحس�ن 

زمة  باملرافق ؤّسساتامل وتزو�د للّتالميذ املجا�ّي 
ّ
  .وا��دمات الال

6  

 م�ن
ّ
  5  مراجعة طرق الّتدر�س لتالئم الّتفاوت ب�ن املتعل

 �
ّ

  5  .الّنموذجّية واملعا�د �عدادّية املدارس عن التخ�

  ّل ة، �غاية توف�� أفضة....) �� املسألة التعليميّ ة، اقتصاديّ ة، اجتماعيّ ة ( مناخيّ ات ا���و�ّ ضرورة مراعاة ا��صوصي

  ة ال��بوّ�ة.الظروف إلنجاح العمليّ 

5  

  و �شمل �افة املجاالت، و عليھ ة ذات أ�عاد تتجاوز الشأن ال��بوّي ، مسألة وطنيّ اعتبار مسألة التفاوت ا���وّي ،

  من بنود الدستور ا��ديد. أوسع، لتحقيق بند أسا���ّ  نقاش وط��ّ  فإّن معا��ة التفاوت يجب أن ت�ون محّل 

4  

 رات لھ ملموس واقع إ�� ب��جمتھ املدرسة وديمقراطّية ال��بوّي  نصاف�  مبدإ تفعيل
ّ

 للق�س وقابلة وا��ة مؤش

  والوطنّية ا���وّ�ة التنمية منوال ضمن واملالحظة

4  

 م املجال"(التعليم �بتدا�ّي) وت�و�نھ
ّ
  4  الّتفك�� �� "معل

  ّ4  ة�عتناء بأ��اب �حتياجات ا��اص  

 ذات عمومّية تر�وّ�ة مؤّسسة تصبح ح�� �بتدائّية املدارس ع�� الّتوجي��ّ  ن القانو  من 35 الفصل ��ب 

انو�ّ  املرحلة �� نظ����ا غرار ع�� ةماليّ  استقاللّية
ّ
  .ةالث

4  

 4  .املعوزة العائالت ألبناء املدرسّية املستلزمات توف��  

  ل ملعا��ة ��ساق النفسّية والفكر
ّ

�نّية مرونة الّزمن املدر��ّ� لي�يح التدخ
ّ

م�ناملختلفة ّ�ة والذ
ّ
  3  للمتعل

 

 التوجيھ واقعھ ومسالكھ وشعبھ وعتباتھ:/ 4

جاه يمكن مراجعة مسالك التوجيھ املدر��ّ� وا��ام�ّ�؟
ّ
  السؤال: �� أّي ات

  أ/ ال���يص:

 لالقتصاد  وا��ام�ّ� ا��الّية خارطة امل�ن املتحّركة و�حتياجات ا��قيقّية مسالك التوجيھ املدر���ّ  عدم مناسبة 

  التو����ّ 

  26/التواتر  ب/ البدائل:        

 الشغلّية ا��اجات و��ن ب�نھ والوصل وشعبھ العمومّي  التعليم ومسالك التوجيھ منظومة مراجعة 

  امل�ن ��ارطة جديد �شكيل وفق ةا��قيقيّ 

9  
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 5  ).الّتاسعة الّسنة( �سا���ّ  الّتعليم مرحلة ��اية �� املدر���ّ  الّتوجيھ اعتماد  

 4  من أ�ّم ر�ائز التوجيھ املدر��ّ� السليم "ال��بية ع�� �ختيار" اعتبار  

 إعدادّي /  –/إعدادّي ( ابتدا�ّي .الّتعليم حلقات مختلف ب�ن والّتحّول  الّتمفصل بمراحل ��تمام ضرورة

  ثانوّي / جام�ّ�)–ثانوّي 

4  

 ك���
ّ
 تصل أن شأ��ا من وا��ة تر�وّ�ة سياسة ووضع الّتوجيھ �� امل�نّية للمسالك �عتبار إعادة ع�� ال�

غل بمتطلبات املدرسة مخرجات
ّ

  الّدائم حراكھ وممكنات الش

4  

  ّائّية القيام بدورات ت�و��ّية للطفل �� "ال��بية ع�� �ختيار" �ساعده �� عملي�
ّ

ة استكشاف قدراتھ الذ

  وميولھ وترّ�� لديھ ثقافة التوجيھ

3  

 3  .�ّبان �� اس�شراف�ا ي�ب�� وال�� واملتجّددة ا��ديدة املجتمع ��اجّيات ا��ام��ّ  الّتوجيھ مالءمة  

 مسل�ي إحداث مع الّتالميذ ل�افة اوطنيّ  امتحانا امتحان ختم املرحلة �و�� من الّتعليم �سا���ّ  إجبار�ة 

  ).وامليوالت املعّدالت حسب. (تق��ّ  و طو�ل ثانوّي : توجيھ

2  

 يبقى ةوالر�اضيّ  ةوالفنيّ  ةوالتقنيّ  ة�دبيّ  ةالعلميّ  الشعب إ��  اة من �و�� ثانو�ّ التوجيھ بداي سنة اختيار 

  ةالعلميّ  املوادّ  تدر�س �� اللغوّي  �زدواج إش�ال ومعا��ة للمنظومة اللغو�ة السياسة تحديد ر��ن

1  

 1  ال�� ل�ا آفاق و�مّية شعبإلغاء ال  

ق��ّ  -5
ّ
عليم الت

ّ
كو�ن امل�ّ� والت

ّ
�بوّ�ة م�انة الت

ّ
 :�� املنظومة ال�

 عن اعتبار 
ّ

�ا التكو�ن امل�ّ� والتعليم التق�ّ� �� منظومتنا ال��بوّ�ة؟ أال يقت��� ذلك الكف
ّ
السؤال: أّية م�انة يحتل

  �ذين املسلك�ن مالذا للفاشل�ن؟

  أ/ ال���يص:

 ضعيفة وآفاق�ا محدودة املنظومة ال��بوّ�ة ��الّتعليم امل�ّ�  م��لة 

  سھ اجتماعّيا وثقافّيا رغم ا��اجة امل��ايدة إليھاصطدام و
ّ

  اقع التعليم والت�و�ن امل�ّ� باعتبارات ثقافّية موروثة تبخ

  26/التواتر  ب/ البدائل:

  ّ9  تثم�ن الّتعليم امل�ّ� والّتق��  

  ّة ال�� تحدّد ة و�عميم�ا ع�� �ّل ا���ات ومراجعة الّنصوص القانونيّ ة التقنيّ تطو�ر م��لة املدارس �عدادي

  متانة الّت�و�ن ونجاعتھ وآفاقھ الشغلّيةضمان شروط �لتحاق ��ا و 

9  

  ّسات ة و��ن املؤّس ة امل�نيّ سات ال��بو�ّ ات شراكة �� الّت�و�ن وال��ّبص و�نتداب ب�ن املؤّس إيجاد آلي

  ة العمومّية م��ا وا��اّصة�قتصاديّ 

7  

  ّة ال��امج والفضاءات والتج���ات وإطار �شراف واملقار�ات من ج إعادة �ي�لة منظومة الّت�و�ن امل���

  سات وزارة ال��بية (والّت�و�ن)سات ضمن �سيج مؤّس وإدماج تلك املؤّس 

6  
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  م�ن منذ �بتدا�ّي
ّ
ف "التعليم�ن الور���ّ ة حركيّ بم�ارات حسيّ  إيالف املتعل

ّ
واملشرو�ّ� " تنّ��  ة إبداعّية توظ

م� مة وترافق�ة أوليّ ة وصناعيّ ّم حرفيّ القدرة ع�� إنجاز م�ا ملد��
ّ
  .م�� �امل مراحل �عل

5  

  ّ5  ة تنفتح ع�� مسالك الّتوجيھ ا��ام��ّ إحداث ب�الور�ا م�ني  

   ّسيج �قتصادّي و�رث الثقا�ّ� ل���ات و�عث اختصاصات مالءمة برامج التعليم امل�ّ� ��صوصي
ّ
ات ال�

  ة)جديدة (امل�ن ،ا��رف، ال��وات الطبيعيّ 

4  

 

  

  :است�تاجات واستخالصات

 يا بمسألة  ا،ثراء املشار�ات وتنّوع�ا وشمول�
ّ
د ا�شغال املجتمع التو���ّ� مرّ��ن وأولياء ومجتمعا مدن

ّ
ّمما يؤك

 .ت�افؤ الفرص �� املدرسة التو�سّية، ملا ل�ا من أ�مّية رمّز�ة واجتماعّية وقيمّية لدى املواطن التو����ّ 

  ّمن مراحل، لذلك  ّية ووعيھ ب�و��ا قاعدة بناء ما سيل��ابال��بية ما قبل املدرس ا�شغال املجتمع الّتو����

��ا وتوحيد برامج�ا و�عّ�د املشرف�ن رصدنا دعوة م�ّ�ة لتعميم �قسام التحض��ّية وإقرار إلزامّي��ا ومجانيّ 

فو�ّ� عموما بالّت�و�ن والّتأ�يل الضرور��ن، فضال عن تحس�
ّ
ن الفضاءات وضمان عل��ا وع�� القطاع الط

 الّرعاية ال��ّية والنفسّية.

  ّات لر�ط الّصلة وتوثيق�ا ب�ن املدرسة و�سرة لوحظ �� أغلب التقار�ر انصراف نحو املطالبة بإيجاد آلي

 .واملجتمع

   :الّتقار�ر وصل وا�� ب�ن ظا�رة الفشل املدر��ّ� وال�سّرب و��ن ظوا�ر متنّوعة م��ا �� 

 م واضطرا
ّ
 .ات املعا��ة واملتا�عةباتھ،وغياب آليّ صعو�ات التعل

  م �شّ�� أصناف�ا ضعف ت�و�ن املّر��ن �� ���يص
ّ
 .مشا�ل التعل

   ّة بأ��اب �حتياجات ا��اّصة واملعوز�نة وال��بو�ّ غياب �حاطة �جتماعي. 

 دا  اعتبار ذلك واجباان�شال املنقطع�ن عن الّدراسة و  الّدعوة إ��
ّ

د إ�� �مّية ماي��م من �رتدا��متأك

شغيل. الفراغ  و�نحراف، والعمل ع��  الّسقوط ��و 
ّ
 إدماج�م �� دورة الّت�و�ن فال�

 م ذاتا ل�ا بقيمة ا الح املنظومة ال��بوّ�ة و�� عميقلدى املشارك�ن �� ا��وار ا���وّي حول إص
ّ
ملتعل

 ، أ�انت من ذوي الّصعو�ات أو املوا�ب،خصوصّي��ا سواء

  � وارتفاع  ا���ات تقر�با بالتمي�� �يجا�ّي وع�� �ّل ة حتجاج �� الّتقار�ر واملطالبة ا��ماعيّ إّن ارتفاع ن��ة

وعن �عليق آمال واسعة  ،�عّ��  رغم �ّل ���ء عن تمّسك ثابت باملدرسة قيمة اجتماعّية ،سقف املطالب

 وعن رفض ملا آل إليھ وضع�ا من ترّد. ،عل��ا

 وارد املادّية (تج���ات واعتمادات) وال�شرّ�ة (إطارات �افية مستقّرة مطلب �نصاف ا��ّيد �� توز�ع امل

 .ذات كفاءة) شامل ب�ن ا���ات وداخل ا���ة الواحدة، و��ن املدارس �بتدائّية وغ���ا
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  م�ن
ّ
د أغلب املشارك�ن ع�� ضرورة وضع حّد للدروس ا��صوصّية لضمان ت�افؤ الفرص ب�ن املتعل

ّ
يؤك

 .م �جتماعّيةبصرف النظر عن م�ان��

  ة الواليات أ�مّية بالغة للتعليم امل�ّ� والتق�ّ�، مطالبة ب�ثم�ن م��لتھ وتطو�ر �يا�لھ وآليات
ّ
أولت �اف

قت عليھ انتظارات ك��ى باعتباره حاجة مجتمعّية حقيقّية
ّ
 .   م�ّ�ة اشتغال�ا وعل
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   الورشة الثانية

  تطو�ر املك�سبات
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رات الكمّية و النوعّية:  غل�ش
ّ

ل عليھ املؤش
ّ
الّرأي العاّم تراجع مردود املنظومة التعليمّية من سنة إ�� أخرى، كما تدل

غات، تراجع تو�س �� التقييمات الدولّية، تراجع أداء املدّرس �عد أش�ال 
ّ
ك الل

ّ
ضعف املستوى التحصي�ّ� العاّم، ضعف �� تمل

ر العالقات ب�ن �طراف ال��بوّ�ة، ... ، �� ح�ن أّن متانة الت�و�ن �� املدرسة التو�سّية �نتداب �جتما�ّ� وضعف الت�و 
ّ
�ن، توت

�ان أ�ّم م��ا��ا قياسا بنظ��ا��ا. لذلك ا�شغلت �ذه الورشة بالبحث �� سبل تطو�ر املك�سبات التعليمّية �� عالم متغّ�� حّ�� 

  عب أدوار�ا املرتقبة.�عود للمدرسة التو�سّية بر�ق�ا بما يؤّ�ل�ا لل

 تحقيق ا��ودة:     

  التعليم ا��ّيد ل��ميع؟ �� �ّق �التعليم إ�� مدرسة ضامنة ل�� �ّق �كيف تتحّول مدرس�نا من مدرسة ضامنة لالّسؤال: 

  

��يص:أ/ 
ّ
  ال�

 حيث: سات تر�وّ�ة ال �ستجيب ملعاي�� ا��ودة من وجود مؤّس  ظّل ��  صعو�ة ضمان ا��ّق �� �عليم جّيد ل��ميع

 عنھ من جّر انما و ... حدودةفضاءات ا��ياة املدرسّية، وطاقة �س�يعاب امل
ّ
  سي��صعو�ة �� ال�

 م والت�و�ن ِلـ"حرفاء" املؤّس  ضعف
ّ
  . سة التعليمّيةمتا�عة تفاوت حاجات التعل

  26/التواتر  البدائلب/ 

 عدد تخفيض  
ّ
  6   20 حدود إ�� الواحد بالفصل م�ناملتعل

  ةالعموميّ  املنظومة واعتبار العمومّي  التعليم ودعم ا��اّص  التعليم ان�شار ظا�رة من ا��ّد 

   �جتما��ّ  التوازن  ع�� ل��فاظ ة�ساسيّ  الّرك��ة

5  

 بالت�و�ن دهو�ع�ّ  والبيداغو��ّ  املعر��ّ  املستوى  ع�� الكفء ال��بوّي  �طار من املدرسة تمك�ن 

   .املستمّر 

4  

 3  من إلغاء نظام الفرق  �عث املدرسة الّنواة بما يمكن  

 م �غّيب عند ا��اصل الشغور  لسّد  احتياطّي  تر�وّي  إطار تخصيص
ّ
  3   .املعل

 فل لدى املبادرة روح و���يع للتلميذ ة�بداعيّ  القدرات تنمية
ّ
 إنجاز" ماّدة وتوظيف الط

  املالئمة والفضاءات املرافق تتوفر أن ع�� والثانوّي  �عدادّي  التعليم ��" مشروع

3  

 3 سّن  من ابتداء إلزامّي  �ش�ل وتقني��ا ال��بية بوزارة �ّ املدر�� قبل ما التعليم مرحلة ��اقإ 

  مع ،سنوات 5 سّن  إ��
ّ

  . املوالية املرحلة إ�� الطفل يرافق متا�عة ملف

3  

  ع��  القائم و�لزامّي  �� التعليم املجا�ّي  ا��ّق  :من الدستور   �39ل��ام بما ورد بالفصل

غل. املؤ حقوق ��سان واملساواة و  اح��ام
ّ

اعتبار وزارة ال��بية و ّ�ل لالندماج �� سوق الش

  .لفائدة ال��بية���اء  وزارة ذات أولوّ�ة و����� املوارد ال�شرّ�ة واملادّية

2  

   2  ا��ميع �� �عليم موّحد وجّيد تت�افأ فيھ الفرص ع�� قاعدة املساواة و�نصاف.  ضمان حّق  

  وتفعيل املالمح الّ�� نّص عل��ا برنامج ال��امج فة وممارسة الفكر الّنقدّي اك�ساب املعر .

  املعتمد حالّيا و�عداد لالندماج �� ا��ياة امل�نّية.

2  
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   ّة والتفتح ع�� ة للدستور وتدعيم الثقافة الوطنيّ ة للمبادئ العاّم مراعاة املحتو�ات العلمي

  ة.ثقافات �ونيّ 

2  

  سي��
ّ
شار�ّي إرساء آلّيات ال�

ّ
  2  ال�

 البالد  خصوصّيات مع م�اؤ ال ت شرط وليةالّد  قو�ماتالتّ  من ت��ل ةدور�ّ  تقو�م منظومة إرساء 

  وثقافّيا ااقتصاديّ  و اواجتماعيّ  اتر�و�ّ 

2  

 ق امل�شور  تطبيق وتفعيل ا��صوصّية الّدروس مقاومة
ّ
 التدارك دروس و���يع ��ا املتعل

  واملعا�د. ادّيةو�عد �بتدائّية باملدارس والدعم

2  

  ة ��سان ت�و�نا و بالكيف �دف�ا تث�يت إ�سانيّ  تحو�ل ال��امج من برامج كمّية إ�� برامج ��تّم

  تفك��ا و قيما 

2  

  ّاملدر���ّ  ة، وتوف�� الطّب تطو�ر تجر�ة ��تمام بذوي �عاقات، بدعم املتا�عة البيداغوجي 

  .املختّص 

2  

  2  ة برامج خصوصيّ �حاطة باملو�و��ن وتمكي��م من  

 1  .ة�ور�يّ  املعاي��. / 21. القرن   أجندا: ةالدوليّ  املعاي�� اعتماد  

  ّ1   املناسب و املج�ز بمستلزمات التعليم العصرّي  توف�� الفضاء املدر���  

 دعم  
ّ
  1  .ا��ديثة الوسائط باعتماد ة�جن�يّ  اللغات م�عل

 ةال��بو�ّ  ساتنامؤّس  توأمة خالل من ل��بوّي ا املجال �� مةاملتقّد  الدول  تجارب ع�� �طالع 

  . خرى �  الدول  �عض �� بنظ��ا��ا

1  

  ّة لتنمية روح �بداع لديھ ة و ال��ف��يّ ة و الر�اضيّ تمك�ن التلميذ من  �عاطي ��شطة الثقافي

  ةو تحقيق توازن ال��صيّ 

1  

  :�� إعادة النظر 

o  ّضوارب املواد  

o  لة باألطراف وعالق��ا و�ي�ل��ا ةبو�ّ ال��  سةللمؤّس  �سا���ّ  القانون
ّ

  . املتدخ

1  

  ّ1  .ةسة قاعدة لتحديد احتياجا��ا املاّدية وال�شر�ّ لتالميذ املؤّس  اعتماد العدد ا��م��  

 1  . ة وا��ديثةوتنمية امل�ارات وتوف�� التج���ات الضرور�ّ  الت�و�ن التطبيقّي  دعم  

 1  . فيھ العاملة �طراف جميع ب�ن للّتواصل املدرسة فضاء توظيف  

 غة ازدواجّية تفادي
ّ
  1  .الّتعليم مراحل مختلف ب�ن العلمّية املوادّ  تدر�س �� الل

  بية ما قبل املدرسّية�
ّ
إعداد الوثائق البيداغوجّية الرسمّية للطفل وللمرّ�ي �� مرحلة ال�

  .وتوف���ا

1  

  ّ1  .ةرة ومسايرة للتجديدات البيداغوجيّ ة متطوّ اعتماد وسائل �عليمي  

 1  �� الّتعليم �بتدا�ّي. اعتماد مبدأ �ختصاص حسب املجاالت  

 1  .ةالعلميّ  التجارب إلنجاز ة�بتدائيّ  سةاملؤّس  �� مخابر إحداث  

  عن الزائدين ةوضعيّ  وحّل  عادلو  شّفاف نحو ع�� ا���ات ع�� التدر�س إطار توز�ع 

  .صابالنّ 

1  



23 

 

 ذين دعم حصص تخصيص
ّ
 وت�ون  ساملدرّ  أوقات جداول  ضمن تدرج صعو�ات �عانون  لل

  إلزامية

1  

 رق  �� النظر إعادة
ّ
 ةت�شيطيّ  طرق  واعتماد ة�بتدائيّ  املرحلة �� املعتمدة ةالبيداغوجيّ  الط

ص
ّ
   .ةاملدرسيّ  الكتب ع�� التعو�ل من تقل

1  

 العمل كزامر  من قر�با  �ستقرار ع�� البيداغو��ّ  �شراف وإطار س�نملدرّ ا ���يع �� 

  ).ةوظيفيّ  مساكن توف��( و�ر�اف النائية اطقاملن

1  

  م�ن ب�ن الفوارق  ضبط و الفردّية الصعو�ات ���يص
ّ
  1  .فارقّيةال ابيداغوجيال اعتمادو  املتعل

 1  .18 سّن  إ�� مجان�تھ و عليمالتّ  إجبار�ة  

  ّ1  التج���ات واملخابر �دجو العمل ع�� تحتية: الب�ية  الت  

 1  التعليمّيةوالوسائل  د ال��امج�جو ت  

 منـوال ا��ـودة :أ�م معاي��ه .  

o ا���ات مراعاة مع ةوديناميّ  مرنة ةأفقيّ  ةتر�و�ّ  قوان�ن ّن َس : القانو�ّي  املعيار .  

o  ّةسات التعليميّ ة للمؤّس معيار الب�ية: تطو�ر الب�ية �ساسي .  

o  ّمعيار الفعل البيداغو��  

o  غات �جن�ية.لتحديد مستوى تحصي اعتماد معاي�� �تحاد �ور�ّي
ّ
  ل الل

1  

 ائد الّدولية�
ّ

  1  مالءمة تدر�س مادة تكنولوجيا املعلومات مع الش

 1  .تر�ية الّناشئة ع�� املبادئ ��سانّية وال�ونّية  

  بوّي�
ّ
أي  وال نظرّ�ة خالصة، منفصلة عنھ غ�� جعل قواعد الع�ش املش��ك مالزمة للفعل ال�

 –املواطنة  –�نضباط  –��لة ال��ّية  –��الك �سرشيد تمثال (ة. ممارستحو�ل�ا إ�� 

  ...)   –الروح الر�اضّية  – التعا�ش الّسل��ّ 

1  

 1  جعل املدرسة صديقة للطفل  
    

سانّية: .1
ّ
 التعامل مع ضعف املك�سبات الل

غات واستعمال�ا خصوصاالّسؤال: 
ّ
�� �سمح ألبنائنا بتجاوز الّضعف الفادح �� تحصيل الل

ّ
 �ا لغتنا �ّم؟م� ما �� الّسبل ال

��يص:أ/ 
ّ
  ال�

سانّية لدى خّر��� املدرسة التو�سّية و�عزون ذلك إ�� إش�اليات 
ّ
يّتفق املشار�ون �� ا��كم ع�� ضعف املك�سبات الل

غة �ّم،  وم��ا ما �و  مرتبط باملحتو�ات و�ساليب 
ّ
غات وخاّصة الل

ّ
عديدة م��ا ما �و �� عالقة با��يارات وم��لة الل

  سائل املعتمدة والو 

  26/التواتر  البدائلب/ 

  ّة إعادة �عتبار ��صة املطالعة (مختلف اللغات) ع�� تثم�ن أعمال التالميذ و اعتبار�ا حص

  تطو�ر تدر�س�ا.ة و أساسيّ 
18  
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  ّمبكرة خصوصا وأن الدراسات ا��ديثة  ة والشروع �� �عليم اللغات منذ سّن دعم اللغة العر�ي

   .غر�ساب اللغة منذ الصّ أثب�ت القدرة ع�� اك
9  

  ّاعتماد الوسائل الّسمعية البصر� 
ّ
غات وإعادة العمل ة لتدر�س اللغات من خالل تفعيل مخابر الل

  بفضاءات املوارد و �عالم 
8  

  ّ7   العلمّية ة �� جميع مراحل التعليم ع�� �عر�ب ما يمكن �عر�بھ من املوادّ تأصيل اللغة العر�ي  

 ة وذلك بال��فيع �� عدد الساعات ة اللغات �جن�يّ ة و بقيّ لغة العر�يّ ترغيب التلميذ �� ال

 املخصّ 
ّ
   .غات وضوار��اصة لل

7  

 ة والتقنيّ العلميّ  ملوادّ ا تدر�س توحيد لغة 
ّ
  6  م.ة ب�ن مختلف مراحل التعل

  غات �جن�ية ع�� نحو يحّسن نتائج�ا و�حدد عالق��ا باللغة  رسم سياسة لغو�ة وا��ة ��ّم
ّ
الل

   مّ � 
5  

  ّة و�نقل��ية ة و الفر�سيّ العر�يّ  ا��اصة بموادّ  ةمراجعة النصوص املدرجة ضمن الكتب املدرسي

  أك�� جاذبّية وإفادة. ح�� ت�ون 
5  

 وال��� و�مالء 
ّ
  4   .ضرورة العناية بماّدة ا��ط

  ّ4  ة: ( املسرح، الرقص، املوسيقى،...) تفعيل النوادي الثقافي  

 3  .قة الشاملة �� القراءة و�عو�ض�ا بالطر�قة املقطعّيةالتخ�� عن  الطر�  

  ّ2  ة.ة منذ املرحلة �بتدائيّ نقل��يّ ة و� فر�سيّ الة  و العر�يّ  �ن �� موادّ س�ن مختصّ �عي�ن مدر  

  اختلفت �راء حول لغة تدر�س املواد ( العلمّية : رأي يدافع عن التعر�ب ورأي يتحّفظ حول �ذا

  ا��يار...)
  ّيةنقطة خالف

 :غات وإجراء اختيارات مثل
ّ
 العناية بتدر�س الل

o  ّغات �م
ّ
�بص �� البلدان الّناطقة بتلك الل

ّ
غات من فرص ال�

ّ
  .تمك�ن أساتذة الل

o  
ّ
  . غاتتخصيص حصص دعم لل

o  ّعث قنوات فضائية �عليمي� 
ّ
  .غات توّجھ برامج�ا نحو التلميذة لل

o  ّتفاعلة للتواصل والات الطبيعيّ �عليم اللغات ع�� الوضعي  

o  ة)والّزمن املخّصص لھ (عر�ية وفر�سيّ  إعادة النظر �� طرق تدر�س �نتاج الكتا�ّي  

o عث ورشات إنتاج �� اللغات بالتوازي مع املحاور املدّرسة�  

1  
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o ًسا غة ممارسة ول�ست تحسُّ
ّ
   اعتبار قواعد الل

o  ّيم، الن�� القديم، ة (الشعر القد�� تدر�س �دب بمراعاة �جناس �دبيّ  الزم��ّ ج اعتماد التدر

  الشعر ا��ديث، الن�� ا��ديث)

o  ة �� تقييم املك�سباتة خاصّ أ�ميّ  إيالء التقييم الشفوّي  

  

قييم: .3
ّ
 منظومة الت

جاه ي�ون �ل من الّضرورّي إعادة الّنظر �� منظومة الّتقييم �� �ُ الّسؤال: 
ّ
عد��ا: املراقبة املستمّرة و�متحانات الوطنّية؟ و�� ات

  نضمن مخرجات املنظومة؟ذلك حّ�� 

  

��يص:أ/ 
ّ
  ال�

املنظومة التقييمّية ا��الّية �سا�م �� �در الزمن املدر��ّ� بمعدل ثالثة أسابيع �� �ل ثالثّية، إضافة إ�� غياب تقييم أداء 

�بوّ�ة
ّ
  موارد املنظومة ال�

  26/التواتر  البدائلب/ 

 21  .امتحانا وطنّيا عاّما اعتماد امتحان السنة السادسة  

  ّ14  �� ��اية الّسنة التاسعة إقرار امتحان ختم التعليم �سا���  

  ّ��� 14  ).عليم الثانوّي لتّ ا ��(و�سعاف �� �بتدا�ّي  مراجعة شروط �رتقاء  

 بية أع�� مجلس إحداث�
ّ
 دورّ�ة بصفة والّدولّية م��ا الوطنّية التقييمات، تنظيم ع�� �عمل لل�

  .م��ا لالستفادة نتائج�ا ومتا�عة ييماتوالّتق الّروائز إعداد وع��
14  

 .13  إلغاء �سبوع املغلق و ما قبلھ  

  ّبما يحّد  قييم املدر���ّ ات التّ مراجعة آلي  
ّ
قييم الت�و��ّ� لصا�� التّ  قييم ا��زا�ّي ات التّ من محط

  القائم ع�� أساس الدعم والعالج
10  

 .9  اعتماد نظام السداس�ت�ن  

  9  .ة آلّية من آلّيات التقييمالفجئيّ �ختبارات اعتماد نظام  

  ّ8  ة ب�ن املوادّ مراجعة الضوارب بتقليص الفوارق ا��اد  
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ّ
�اء وذلك �ك�� ع�� البعد امل�ارّي ال�

ّ
باعتماد أش�ال جديدة من  و�ملام بمختلف أنواع الذ

 
ّ

  التقييم (ملف
ّ
ختبارات م / املشروع...) و�تدعيم �عض �ش�ال القائمة و�عميم�ا مثل � التعل

  ةة والتطبيقيّ الشفو�ّ 

8  

  7  )%  �� نتائج الب�الور�ا (مع اعتماد العدد �قصا�ّي 20إلغاء اح�ساب  

  م يجب أن ي�ون منظومّيا، مرتبطا �عملّية الّت�و�ن �سا��ّ� وت�و�نھ املستمّر
ّ
تقييم املعل

�� �عم
ّ
  ل ��اوكفاياتھ �� نقل أثر ت�و�نھ إ�� ممارساتھ بالفصل، و�املؤّسسة ال

7  

  ّدة �ختصاصات ��ان متعّد  �شرف عليھ ة إ�� تقييم شامل ودورّي إخضاع املؤسسة ال��بو�

  والّنتائج املحّققة la valeur ajoutée)  /(حسب القيمة املضافة 
6  

  ّ5  ة ( اللغات والعلوم)�ساسيّ  إعادة النظر �� ضوارب املواد  

  عن مناظرات الدخول إ�� املؤّس �
ّ

  4  ةموذجيّ سات النالتخ�

 4  متا�عة نتائج مختلف التقييمات واس�ثمار�ا �س�ثمار املناسب �� مختلف املستو�ات  

  4  �� �متحان التعامل بصرامة مع ظا�رة الغّش  

 انوّي  و�عدادّي  �بتدا�ّي  ب�ن الّسنة آخر امتحانات إجراء زمن توحيد
ّ
 3  والث

  الثالث (من السنة �و�� إ��  تدائّية وخالل الثال�ّي بال�سبة للمرحلة �ب توحيد التقييم �ش�ادّي

إصالح �ذه �ختبارات من قبل  ) ع�� أن يتّم أو املح��ّ  السنة ا��امسة ع�� املستوى ا���وّي 

  للمدرسة. ��نة من�ثقة عن املجلس البيداغو��ّ 

3 

 3  ةعلميّ  معاي�� شبكة وفق و�دارّي  البيداغو��ّ  التدقيق مبدأ اعتماد  

 2  .ملؤّ�التھ �سب� املسلك إ�� التلميذ يرشد اتوج��يّ  تقييما ي�ون  التاسعة السنة تقييم  

 والعمل ع�� اس�ثماره ع��  �� مختلف املراحل واملستو�ات واملوادّ  ���ّ ي�عميم التقييم ال���

  الوجھ ��سب �� معا��ة الصعو�ات

2 

  ّة شرط توف�� فرص الت�افؤ مع�نخراط �� التقييمات الدولي  
ّ
 2  شاركة�� البلدان املمتعل

 .2  اش��اط �ستقاللّية وا��ماية القانونّية واملعنوّ�ة واملادّية للمقّيم�ن 

  بوّ�ة و��ب الفصل�
ّ
من القانون الّتوجي�ّ�  35توف�� �عتمادات الّضرورّ�ة ل�ّل املؤّسسات ال�

  .اسّية و�جتماعّيةع�� املدارس �بتدائّية لت�س�� عمل�ا وتجني��ا الّتجاذبات الّسي

2 

  2  ة.د ا��ياة املدرسيّ تفعيل دور متفّق  
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  ّةة �� التقييم، و�ناك من يرى اعتماد نظام التقييم بالسداسيّ مواصلة اعتماد نظام الثالثي  
(نقطة  

  خالفّية)

 .اختلفت �راء حول امتحان ش�ادة ختم التعليم �سا��� ب�ن موافق ورافض  
(نقطة  

  خالفّية)

  � راء حول ضوارب املوادّ اختلفت . 

o  ساسّية وال��فيع �� ضوار��ا . ال��ك�� ع�� املوادّ   :ل �وّ املق��ح� 

o  املق��ح 
ّ
وعدم دعم التمي�� بي��ا �� الضوارب أو  وجوب املساواة ب�ن جميع املوادّ  :ا�يالث

  التقليص من الفوارق بي��ا

1  

  

  

  

  ضمن املعّدل  ھباح�ساو  التعليم �سا���ّ  بالسنة الثالثة من العودة إ�� �متحان ا���وّي

  السنوّي 
1  

  للتدارك أو  وثانوّي  وإعدادّي  مرحلة ت�و�ن: ابتدا�ّي  �� آخر �ّل  توف�� دورت�ن لالمتحان ا��زا�ّي

  لتحس�ن النتائج
1  

 1  والثانوي والعا�� ب�ن مختلف مراحل التعليم �سا���ّ  ضمان التناسق وال��ابط  

  
َ
  1  تار�خ وا��غرافيا �� امتحان الب�الور�اي الالفصل ب�ن امتحا�

  ّ1  .اإلغاء مادة إنجاز مشروع �� مستوى السنة الثالثة و الرا�عة ثانو�  

  ة الشعب. .كجزء من امتحان الب�الور�ا اعتماد امتحان شفوّي
ّ
  1  ل�اف

  �
ّ
د آخرون ع�� ما �سّ�� بـ "ال�

ّ
بية ع�� دعا �عض املشارك�ن إ�� ضرورة إرساء ثقافة الّتقييم وأك

  الّتقييم".
1  

  يجب أن ي�ون الّتقييم من ج�س العمل والّت�و�ن و�جب أن ي�ون الّت�و�ن مالئما ملالمح املتخّرج

غل وحاجيات املجتمع
ّ

بات سوق الش
ّ
  .من املدرسة الّتو�سّية ومواصفاتھ وملّبيا ملتطل

1  

  ة مت�املة قييم س��ورة م�نيّ ا إ�� تد ز�ارة محدودة زمنيّ � من مجرّ د البيداغوّ� تطو�ر ش�ل التفّق

  .بداية من ال���يص مرورا بالت�و�ن واملرافقة وان��اء إ�� التقييم ا��زا�ّي 

1 

  ّ1  ةإعادة النظر �� نظام تقييم أداء مديري املدارس �بتدائي 

  فافية من ذلك �شر نتائج الّتقييمات ا��ارجّية واملعاي�� الّدقيقة
ّ

تمّسك �عض املشارك�ن بالش

  دة ف��ا.املعتم

1 



28 

 

  ّم.وقع الّتن�يھ إ�� أّن تقييم الّتلميذ ال �عكس بصفة آلي
ّ
 1  ة ج�د املّر�ي واملعل

  دعوة للّتقّيد باآلجال عند إنجاز �ختبارات املدرسّية وضرورة إرجاع�ا للّتالميذ �� �جال

�ات�ب ا��اري ��ا العمل
ّ
  .القانونّية �عد إصالح�ا جماعّيا بالقسم حسب ال�

1 

  

مات:ال .4
ّ
عل

ّ
�امل ب�ن الت

ّ
 ت

مات تؤّمن ت�و�ن الّتلميذ ت�و�نا متوازناالّسؤال: 
ّ
ة ة وا��سيّ ة وا��ماليّ ة والوجدانيّ تت�امل فيھ ��عاد العقليّ  كيف نب�� شبكة �عل

  ة؟وا��سديّ 

  

��يص:
ّ
  أ/الـ�

ز أساسا ع�� ��عاد املعرفّية و�
ّ

�� ترك
ّ
مات بكثافة ال��امج، ال

ّ
غّيب ا��وانب العملّية والفنّية مع ال��ك�� تتمّ�� شبكة الّتعل

  ع�� مقار�ات ال تتالءم مع حاجيات تالميذ �ذا العصر

  26التواتر/  البدائلب/ 

  11  التخفيف من ال��امج  

  ّا��ديثة،  اتة و التقنيّ ة، بما يحّقق للتلميذ كسب املعارف العلميّ مراجعة ال��امج املدرسي

رة �� �وّ���ا العر�يّ ة متواز و�ما يضمن لھ ت�و�ن ��صيّ 
ّ

ة �سالمّية ومنفتحة ومؤمنة نة متجذ

   .ة مثل املساواة وال�سامح واح��ام حقوق ��سانباملبادئ ��سانيّ 

11  

  انتجبناء برامج  ع�� أساس التقاطع ب�ن �ختصاصات ال 
ّ
مات، ب التكرار. (إعطاء مع�� للتعل

 
ّ
  ات، املشروع) م ع�� امل�ّم التعل

8  

 م  الّنمطيّ  جتنابة ال التنو�ع �� املقار�ات التعليميّ  اعتماد مبدأ
ّ
  7  ة �� الّتعل

  ّ7  اتالتأكيد ع�� قيمة الفنون والر�اضة و��ساني  

  ّة إعداد برامج مواكبة للمستجّدات �� مجال العلوم والتقنية و�داب والعلوم ��ساني

مستوى وزارة  لدىة املتوفرة ات والفنون والر�اضة (�ست�ناس بالدراسات العلميّ و�جتماعيّ 

  ة). ا��امعة التو�سيّ �ال��بية و 

6 

  مع توف��  ال تخضع لتقييم إش�ادّي  فنّية ور�اضّيةتوف�� الظروف املناسبة إلنجاز أ�شطة)

  ) وامل�ا�ّي  الفضاء الزم��ّ 

6 

  ّتطبيق املعارف  وا��غرا��ّ  وا��ضارّي  و�قتصادّي  ر�ط املدرسة باملحيط �جتما�� ��

  الّتثقيفّية الدراسّية و والعلوم املك�سبة ع�� أرض الواقع ع�� الّز�ارات امليدانّية والّرحالت 

6 

  والتقييم وال��امج والوسائل البيداغوجّية العمل ع�� تحقيق ����ام والّتناسق �� الطرق

   .واملقار�ات املعتمدة �� جميع مراحل الّتعليم
6  
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ّ
  5  ومنظومة التقييم  مات و ب�ن الّزمن املدر���ّ ضرورة املالءمة ب�ن شبكة الّتعل

  ة مؤّسسات الّتعليم
ّ
�عميم �عليم املواّد الفنّية (مسرح, موسيقى, فنون �شكيلّية،...) ع�� �اف

العاّم وا��اّص. وتمك�ن الّتالميذ من اختيار ما يتالءم مع ميوال��م واعتماد مقار�ات 

  بيداغوجّية (كإنجاز مشار�ع) �� تدر�س�ا.

4  

    اتخاذ �جراءات الكفيلة بالقطع مع التلق�ن مع تثم�ن املبادرات والتجديدات ال�� تث�ت

  نجاع��ا.
4  

 3  . ليص الفوارق بي��االنظر ��  الضوارب و تق  

  ة واكبوأك�� م مراجعة محتو�ات ال��امج املدرسّية �� اتجاه جعل�ا أك�� تالؤما مع الواقع اليومّي

   .للعصر
3  

 3   .وما �و اختيارّي  �ن ما �و إلزامّي الّتوازن ب  

  ّ3  . س ضمن ال��نامج الرس��ّ إدراج ال��اعات اليدو�ة كمادة تدر  

 3  . �نفتاح ع�� مجلو�ات العلم ا��ديث �� ال��بية والديداكتيك وعلم الّنفس  

  سةات الرا�نة إعادة صياغة محتوى ال��امج �� ضوء حاجيات الطفل واملستجّد   2    للمواّد املدرَّ

  2   مراجعة املقار�ة بالكفايات �� �بتدا�ّي 

  ّ2  ة (ترك حر�ة �ختيار للتلميذ) إضافة مواد اختيار� 

  ّ2  ب�ن اعتماد "املنا��" واعتماد "ال��امج. ضرورة فّك �لتباس املصطل�� 

 م
ّ
م كيف يتعل

ّ
م أي أن يتعل

ّ
 2  .ضرورة أن ت�ون املقار�ات املعتمدة �� خدمة املتعل

 و���يعھ  ج �عض املواد الّتقنية و��شطة امل�نية لتدر�ب التلميذ ع�� �نتاج و�بداعإدرا

  ات ذات العالقة و�ختصاص .إطار شراكة مع ا��معيّ  �� ع�� �بت�ار والبحث العل��ّ 

2 

 ة ع�� �عميم تدر�س املواّد ال�� ترّ�ي ع�� املواطنة
ّ
عب  �اف

ّ
 2  الش

 2  مشروع ا���ة –واملقار�ة باملشروع: مشروع املؤّسسة املسائل  حّل  تفعيل من��ّية 

  ّ1   ة التلميذ �� مراحل الّتعليم �و��، و�ختصاص �� مرحلة ثانيةال��ك�� ع�� ت�و�ن ��صي  

  ّ1  .ةة �� املدارس �بتدائيّ إعادة فتح ورشات �شغال اليدو� 

  ّجميع الّتعلمات �ّ القي� و ا��انب السلو�ّي  الر�ط املحكم ب�ن ا��انب املعر�� ��.  
1 

  ّ1  "اعتماد مقار�ات �ستحضر العوالم الّنفسّية و�جتماعّية ��لق ما �سّ�� "ا��ب البيداغو�� 

 ل��ساب املستحّقة العناية إيالء  ّ���
ّ

 1   .الر�اضّية والقواعد اتو�ليّ  الذ

  إطار ال�شاط جعل املواد الفّنّية وا��مالّية والّر�اضّية تدرس ضمن ا��صص املسائّية ��

قا��ّ 
ّ
  والّر�ا���ّ  و�جتما��ّ  الث

1 

  ضّم �ع�� ��ندسة ال��امج و� �ي�ل وط��ّ إحداث اق��اح  
ّ

 1  لةمختلف �طراف املتدخ
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م ل�ّل مرحلة: .5
ّ
عل

ّ
 زمن الت

م املناسب ل�ّل مرحلة؟الّسؤال: 
ّ
  ما �و زمن الّتعل

��يص:
ّ
  أ/ ال�

سمي
ّ
م ملختلف مراحل الّتعليم ب �

ّ
م النفسّية و�جتماعّية ومتطلبات زمن التعل

ّ
الكثافة وعدم مراعاة خصوصّيات املتعل

  الدراسات ا��ديثة مّما جعل املدرسة فضاء منّفرا

  26/التواتر  البدائلب/ 

  اعتماد ا��ّصة الواحدة �� التعليم ت�ون ف��ا مراوحة ب�ن املواد العلمّية واملواد �جتماعّية

  الفنّية. واملوادّ 
12  

  الّدراسة بال�سبة للمرحلة �بتدائية: تّم تقديم مق��ح�نمّدة .  

o ) سنوات �شفع وجو�ا بامتحان وط��ّ 06املق��ح �ّول: املحافظة ع�� ف��ة الدراسة ملّدة سّت ( 

  . إش�ادّي 

o  ّو�شفع بامتحان وط��ّ  اإ�� التاسعة أساسيّ  ااملق��ح الثا�ي: تمتّد �ذه املرحلة من �و�� أساسي 

  إش�ادّي 

2  

  ّة واحدة ة �� مؤسسة تر�و�ّ ة واملرحلة الثانو�ّ إدماج املرحلة �عدادي  
(نقطة  

  خالفية)

  ة والثانو�ةملرحلة �عداديّ � ا�إبال�سبة :  

o ) ل�ا عملية التوجيھ حسب مسالك 07اق��اح أّول : املرحلة الثانو�ة وتدوم سبع سنوات
ّ
) تتخل

  متعّددة �� ��اية السنة الثالثة ثانوي 

o  والتبك�� �عملّية التوجيھ وال�� ت�ون �� آخر السنة  اح ثاٍن : املحافظة ع�� املسار ا��ا��ّ اق��

  .االتاسعة أساسيّ 

1 

 :زمن الدراسة اليومّي 

o  ا ع�� أن ال ت�ون مس��سلةساعات يوميّ  4: عدم تجاوز  �بتدا�ّي   

o  حدود الساعة  ساعات ع�� أن ي�ت�� اليوم املدر���ّ  6: عدم تجاوز والثانوّي  �عدادّي ��

  . الرا�عة  �عد الزوال

1 

  ّال يقع ��م�ش �عض  حّ��ة الدراسيّ  ص للموادّ املخصّ  التوز�ع العادل واملناسب ل���� الزم��

  .وال��ك�� ع�� أخرى  املوادّ 

1 

  ّة ��دف جعل الزمن املدر���ّ سات ال��بو�ّ ة للمؤّس تطو�ر ا��ارطة املدرسي  
ّ
م مناسبا للمتعل

  يوللمر�ّ 

1 

 ات الدراسة �سبوعّية:ساع 

o  ّاساعة أسبوعيّ  26ة: ا��د �ق��� لساعات الّدراسة املرحلة �بتدائي .  

o  ّاساعة أسبوعيّ  32ة: ا��ّد �ق��� لساعات الّدراسة ة والثانو�ّ املرحلة �عدادي .  

1 

  1   .ة، وإحداث قاعات للمراجعةساعات التمدرس خاّصة �� �عداديات النموذجيّ  منالتقليص 

  ّ1  ابداية من السنة الرا�عة ابتدائيّ  إعادة �ي�لة التعليم �سا��� 
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 ساعة / الدرجة  18الدرجة �و�� :: تحديد ساعات التدر�س ل�ّل درجة ع�� النحو التا��

  ساعة 28ساعة / الدرجة الثالثة  24الثانية:

1 

  1 .13إ�� س  12إلغاء التدر�س من س 

  ّ1  ةتخصيص يوم لأل�شطة ال��ف��ي 

  1  سنوات 3بتقليص املرحلة الثانوّ�ة إ��  حذف سنة من التعليم الثانوّي 

  ّتوافق ب�ن ��م ساعات عمل الة قابل للتطبيق، ال بّد من إليجاد دليل تنظيمات بيداغوجي

  ا)ساعات أسبوعيّ  9 ،لساعات الدرس لألطفال (مثال: الفر�سية س وا���م �سبو��ّ املدرّ 

1 

  توحيد مسارات التّعلم 

o ) : سنــوات) 3تر�ية الطفولة �و�� 

o  بتدائـّي  ،سنـوات) 5( ،مجا�ّي  : إجبـارّي سنـوات):  تحضيــرّي  9: (الّتعليم �ساســـّي� :

 سنــــوات )  3: ( سنــوات ) / إعـــــدادّي  6إلــى  1(

o   ـــوّي   سنـــوات)  4: (ثـانـ

1 

 2  1  ثانوي سنوات لل 3/  عدادّي لإل  ات سنو  4بتدا�ي / سنوات لال  5/  تحض��ّي (س�تان) لل 

  وعلم  الزمن املناسب ل�ّل مرحلة من مراحل التعليم يحّدد�ا أساتذة علم النفس ال��بوّي

ة ة والبي�يّ ة) مع مراعاة الظروف �جتماعيّ مرحلة عمر�ّ  �ّل  ��نفس الطفل (درجة ال��ك��  

  ةاحل التعليميّ ة للتلميذ مع املحافظة ع�� نفس املر ة والنفسيّ و�قتصاديّ 

1  

 

  منظومة �نتداب: .6

 ي الرفيعة اجتماعّيا وكفاءتھ العالية م�نّيا؟ما منظومة �نتداب ال�� تحّقق �� ذات الوقت م�انة املر�ّ الّسؤال: 

��يص:
ّ
  أ/ ال�

 غياب مؤّسسات ت�و�ن املدّرس�ن  

 ضعف الت�و�ن �سا��ّ� للمنتدب�ن ا��دد  

  ّتحصيل التالميذ �نتدابات املباشرة وأثر�ا السل�� ��  

  26/التواتر  البدائلب/ 

  سات جامعيّ �عث مؤّس 
ّ
م�ن ، �ل

ّ
  20   ، مدارس م�ن ال��بية)ات ال��بيةيّ ة �� الغرض (دور ترشيح املعل

  بوّ�ة و�� مسارات�
ّ
ل�ن �� العملّية ال�

ّ
ضرورة إعادة النظر �� معاي�� انتداب جميع أصناف املتدخ

  ضمن الّنجاعة والفاعلّية و�ختم بإسناد ش�ادة �� الكفاءة امل�نّية. اتھ بما يت�و���م واس��اتيجيّ 
7  

  ّملّدة سنة �املة تضمن  و نف���ّ  و بيداغو��ّ  البد أن يخضع املنتدب للتدر�س إ�� ت�و�ن عل��

  ة �� علوم ال��بية ة مختصّ سة جامعيّ ة  �� مؤّس كفاءتھ امل�نيّ 
4  
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 4  �� ال��بية  وضع أنظمة أساسّية ل�افة القطاعات الفاعلة  

  عمل�م واعتبار البيداغوجّي�ن املساعدين بت�و�ن خاص مسار إحداث: البيداغوجّيون  املساعدون 

ة ال رتبة
ّ
   .وظيفّية خط

4  

  ّغورات �� املراكز، وإيجاد صيغ لتعو�ض املدّرس�ن املتمت
ّ

� عن اعتماد الّنيابات لسّد الش
ّ

ع�ن التخ�

غورات).ي ا����ة من ذو برخص مرض (يمكن انتداب مدّرس�ن 
ّ

  لدى املندو�ية ُي��أ إل��م لسّد الش
4  

  
ّ
  3  ة و تحس�ن م�انتھ املادّية و �جتماعيّ  ي و �دارّي ملر�ّ ام تأج�� مراجعة سل

  20 من 16 عن يقل ال بيداغو�� وعدد سنوات 10( و�قدمّية ا����ة شرط اعتبار: املتفّقدون (

   .الّت�و�ن �� الّنظر إعادة مع متفّقدينلل �سا���ّ  الّت�و�ن مدة �� الّتمديدو 

2 

 ال��بوّي  املردود و الكفاءة تضمن معاي�� وفق انتدا��م ع�� ا��رص :ابالنوّ  س�نملدرّ ا ��إ بال�سبة 

   اببالنوّ  �س�نجاد نع اتدر�جيّ  �ستغناء تقت��� الضرورة أن ع�� دا��يّ 

2 

  ّ2  . ا���ن �� مناظرات التدر�س من ترّ�ص وت�و�نة وتمك�ن النّ �عتماد ع�� مناظرات الكفاءة امل�ني 

  ّ2  .لسلك القّيم�ن وسي�ولو��ّ  توف�� ت�و�ن بيداغو�� 

 بو�ة ساتاملؤّس  أ��اب إلزام�
ّ
 مضبوطة مقاي�س وفق ا��امعات خّر��� بانتداب ا��اّصة ال�

  . الوزارة عل��ا �شرف

2 

  :2  . للمراقبة وخاضعة للكفاءة ضامنة ةوموضوعيّ  افةشّف  ةعلميّ  مقاي�س اعتمادشروط �نتداب  

 الّتقن�ن مع والّتجديد والّت�و�ن الّتقييم جانب إ�� �دارّ�ة امل�امّ  من بتمكينھ املتفّقد دور  �عز�ز 

  .للم�امّ  املالئمة با��وافز والّتثم�ن ا��ّيد

1 

 لتعليما ��إ سبةبال�) ةفنيّ  تر�ية-مسرح- موسيقى( ةالفنيّ  و ةا��ماليّ  املواد �� �نمختصّ  انتداب 

  ...�بتدا�ّي 

1 

 1  إحداث خطة أستاذ باحث 

 1  �عتبار �ع�ن املعّوض�ن لألساتذة ديناملتفّق  ز�ارات أخذ  

 

كو�ن املستمّر: .7
ّ
  منظومة الت

 ؟كيف يمكن تطو�ر منظومة الّت�و�ن املستمّر الّسؤال: 

��يص:
ّ
  أ/ال�

  غياب �قبال ع�� الّت�و�ن املستمّر  

 ن: ال يتّم نقل أثره �� املمارسة نجاعة �ذا الّت�و�  

  26/التواتر  البدائلب/

  ّ(ر�ط �رتقاء امل��ّ  ) ور�طھ باالرتقاء امل��ّ و�شر�ا ةتثم�ن الت�و�ن والت�ّون (إنجاز بحوث تر�و� 

   بمحطات ت�و��ّية معلومة) بالت�و�ن ر�طا وثيقا يضمن املرور الوجو�ّي 
12  



33 

 

   ّالع  لھت�يح د مك�سباتھ و ة تجّد جامعيّ سة ي و مؤّس لة ب�ن املر�ّ ر�ط الص
ّ
ات ع�� املستجّد �ط

  س)مدرّ  ة ل�ّل ة  (ضمان فتح �فاق امل�نيّ ة والبيداغوجيّ العلميّ 
7  

  ّا مع اعتماد الوسائط و ضمان جود��ا ونقل أثر�ا ميدانيّ  كثيف من حصص الت�و�ن املستمّر الت

  ة الت�و�ن. (الت�و�ن عن �عد)ا��ديثة �� عمليّ 
5  

 ة أسالك ال��بية ة بصفة دور�ّ  �� ت�و�ن مستمّر توف
ّ
تحت إشراف م�ّون�ن أكّفاء قادر�ن عل ل�اف

  ل ب�ن الّنظري والتطبيقي)�اممواكبة املنا�� ا��ديثة (ضمان الت
5  

  ّ4  ة �� الغرض.إثر إجراء مناظرة وطنيّ  عوضا عن مساعد بيداغو��ّ  إحداث رتبة مرشد بيداغو��  

  4  ثانوّي الو  عدادّي �� � مدّرس د للاح��ام آجال التفّق  

    ت�و�ن �ّل  
ّ

�بية. �نممدارس بة ال��بو�ة ل�ن �� العمليّ املتدخ
ّ
  5  ال�

  ّ3  مع ا��رص ع�� إجبارّ�ة �ذا الّت�و�ن. إدراج حصص الّت�و�ن ضمن الّزمن املدر���  

  ّ3  لثانوّ�ة.ة وا� إلطار التدر�س باملرحلت�ن �بتدائيّ ات تقييم �داء البيداغوّ� مراجعة آلي  

  ّھ من عناية �� مستوى ة ما �ستحّق ضرورة الت�سيق مع مدير املدرسة إليالء املدارس الّصيفي

  ة ومحتو�ات  الت�و�ن.املوارد ال�شر�ّ 
3  

  ّ3  �ة لل��بية والت�و�ن والعامل�ن ف��ا.مراجعة دور مراكز ا���و  

  ال�� حّققت جودة عالّية �� مجال من إجراء ترّ�صات با��ارج �� البلدان  تمك�ن �طار ال��بوّي

  الّتعليم.
3  

  ّ2  لغرض بعد مناظرة وت�و�ن �� اي�تدب إل��ا بة إحداث رتبة مدير مدرسة ابتدائي  

  1   إدارة ال��امج و الت�و�ن حّ�� تتمكن من أداء م�ّم��اإعادة تأ�يل  

  1  أستاذ) 50 ن ل�ّل ( م�وّ  التكثيف من امل�ّون�ن �� �عدادّي والثانوّي  

  1  وتفعيل م�اّم�مدين اعادة �عتبار لدور املتفّق  

  ّم املجال واملساعد البيداغو��
ّ
  1  .�� الّتعليم �بتدا�ّي  للمجال ومتفّقد املجال اعتماد معل

  
ّ
ر �عي�ن تأ�يل معل

ّ
�بية البدنّية باملدارس �بتدائّية ال�� يتعذ

ّ
�� الّتعليم العاّم للقيام بحصص ال�

�بية ومتفّقد  ألسباب موضوعّية تحت إشراف مزدوج (متفّقد بيداغو��ّ إطارات مختّصة ��ا 
ّ
عن ال�

باب والّر�اضة)
ّ

  عن الش

1  

 .1  اق��اح إجراء دروس شا�دة ب�ن أستاذ وتالميذ ال يدّرس�م  

  

عليم: .8
ّ
صال �� الت

ّ
  تكنولوجيا املعلومات و�ت

صالالّسؤال: 
ّ
م؟ كيف يمكن �ستفادة من تكنولوجيا املعلومات و�ت

ّ
 �� الّتعليم والّتعل

��يص:أ/ 
ّ
  ال�

 غياب التج���ات وتقادم�ا وعدم �عّ�د�ا بالصيانة  

 غياب الّت�و�ن  

 عدم القدرة ع�� �ستخدام الّناجع ل�ذه الوسائل  
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  26/التواتر  البدائلب/ 

 ةبصر�ّ  ةسمعيّ  وأج�زة تفاعلّية وراتوسبّ  وأن��نات حواس�ب من ا��ديثة العمل وسائل توف�� 

   .واملرّ��ن الّتالميذ ذّمة ع�� ووضع�ا ��ا خاّصة ءاتوفضا
14  

 10   . ت�و�ن املدّرس�ن �� �ذا املجال  

  املعلومات تكنولوجيات بدور  الو���عز�ز  
ّ
 التعليم �� ةإيجابيّ  وسائط اس�ثمار�ا وحسن صالو�ت

م
ّ
   .زةومحّف   مساعدة واتوأد والّتعل

5  

  م
ّ
و�� ل�ّل متعل

ّ
  3   (Tablette) توف�� ا��اسوب الل

 املعلومات تكنولوجيا �� �نمختصّ  انتداب  
ّ
 البيداغوجية املحتو�ات تحو�ل ع�� قادر�ن صالو�ت

  . املوادّ  �افة �� ا��ديثة الوسائل استخدام ي�س�� ح�� ة�عليميّ  اتبرمجيّ  إ��
3  

 2   .اي�ون إدماج �ذه التكنولوجيات متناسبا مع حاجيات التلميذ و حاجيات املدرسة عموم أن 

  2  . �د�ى من أ�داف�ا عدم تكرار ال��امج املسقطة �� إدماج التكنولوجيات، و ال�� لم تحّقق ا��ّد 

 2   ةاملحفظة الرقميّ جيع شت  

 والثقا��ّ  �جتما��ّ  ر والتطوّ  ةوالتكنولوجيّ  ةوالّتقنيّ  ةالعلميّ  املعارف تطور  املدرسة ضرورة مواكبة 

 �ستفادة ع�� تقوم ةعلميّ  ةمن��يّ  واعتماد املجاالت �ل �� اتاملستجّد  دمج ع�� قادرة ت�ون  ح��

  اتاس��اتيجيّ  وتطو�ر ةال�شر�ّ  املوارد من
ّ
 املستقّل  التفك�� ع�� ترتكز بحيث والّتعليم مالّتعل

  واملوا�ب امل�ارات وتنمية و�بداع و�بت�ار والبحث النقدّي  الفكر وم�ارات

1 

  بيةى و�عث قناة تلفز�ّ �ستفادة من تجارب بلدان أخر�
ّ
 1  . ة خاّصة بوزارة ال�

 ة ةمادّ " ة�عالميّ " إدراج
ّ
 1  .�بتدا�ّي  منذ مستقل

  بوّ�ة ب�ن الّتلميذ والو��ّ  إيجاد وسيط الك��و�ّي�
ّ
 1  واملؤّسسة ال�

  ّ1  شاملة ةتوف�� مكتبة رقمي 

  ّم.استعمال السب
ّ
 1  ورة التفاعلّية �� التعليم والتعل

 وإحداث  �ن��نات شبكة ع�� أستاذ ل�ّل  والتمار�ن الدروس و�شر �لك��و�ّي  سلال��ا تكثيف

  .مسابقات �� الغرض

1 

  ة وات �عالميّ صيانة املعّد 
ّ
  1  زمة ل�ا.انتداب �طارات الال

 

  واستخالصات  است�تاجات

 ذات �عد عم��ّ ومتنّوعةعديدة املق��حة �� �ذه الورشة مرتفع قياسا ببقّية الورشات، وقد  جاءت  البدائل عدد ، 

�ذا لم يمنع البعض من تقديم بدائل تأط��ّية  ، لكّن سئلة املطروحة املباشرة باملمارسة ال��بوّ�ة� لعالقة  نظرا وإجرا�ّي 

مات
ّ
  .�� سياق �جابة عن سؤا�ْ� ا��ودة والّت�امل ب�ن الّتعل
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  ق شبھ إجماع حول عدد�نالك
ّ
العودة إ�� : (�متحانات الوطنّية قييمبالتّ  م��ا من البدائل املق��حة خاّصة ما �عل

  )السنة السادسة والسنة الّتاسعة امتحان
ّ
غات،(غات والل

ّ
غة العر�ّية، التبك�� بتعليم  دور املطالعة �� �عليم الل

ّ
م��لة الل

 ....)لت�و�ن املدّرس�ن ات�عث مؤّسس(  و�نتدابات...) اللغات،

  قة بدائلالوردت
ّ
 (سواء �� �ذه الورشة أو الورشات �خرى) بمختلف �سئلة املطروحة رتبطة��ودة مسؤال ا� املتعل

الفاعل�ن ا��ودة ع�� �ّل     �سيطرة �اجسو�مكن تفس�� ذلك مّما جعل �ذا الّسؤال يحظى بأك�� عدد من املق��حات 

�بوّ�ة. ��
ّ
  املنظومة ال�

 مات ما لھ عالقة بال
ّ
، كما ، أوردناه �� مق��حات �ذه الورشة نظرا لتواترهمن املدر���ّ زّ من املالحظات ا��اّصة بزمن الّتعل

الثة "
ّ
�بوّ�ةأّن العديد من املق��حات �خرى �� تقاطع مع تلك الواردة �� الورشة الث

ّ
   "ا��ياة املدرسّية والب�ئة ال�

 �� ق بزمن  عدد من البدائل ورد �� نفس الوقت إجابة عن أك�� من سؤال (اعتماد سداسّ�ت�ن، ورد
ّ
السؤال املتعل

 
ّ
ق بالّتقييم. �عديل الّضوارب أيضاالتعل

ّ
مات ، مات و�� السؤال املتعل

ّ
ورد إجابة عن �سئلة التالية: ا��ودة، الّتعل

 . والّتقييم...) و�ذا ما �عكس أ�ّمية معا��ة أمراض املدرسة الّتو�سية ع�� نحو  منظومّي 

 جتما��ّ  ر لتطوّ لو  ةوالتكنولوجيّ  والّتقنية ةالعلميّ  املعارف ر تطوّ ل املدرسة مواكبة ضرورة إ�� املشارك�ن برزت دعوة من� 

 املوارد من �ستفادة ع�� تقوم ةعلميّ  ةمن��يّ  واعتماد املجاالت �ّل  �� املستجدات دمج ع�� قادرة ت�ون  ح�� والثقا��ّ 

  اتاس��اتيجيّ  وتطو�ر ةال�شر�ّ 
ّ
 و�بت�ار والبحث النقدّي  الفكر وم�ارات املستقّل  التفك�� ع�� ��تكزف والّتعليم مالّتعل

 . واملوا�ب امل�ارات وتنمية و�بداع
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الثة
ّ
 الورشة الث

  ةة وا��ياة املدرسيّ الب�ئة ال��بو�ّ 
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 صل �ش�ل أو بآخر ب�ّل ة و�تّ سة ال��بو�ّ ة �ل ما يجري خارج فصول الّدرس �� املؤّس �شمل ا��ياة املدرسيّ 

ة بالعمليّ 
ّ
ساعدة العوامل ا��اف

ُ
مية امل

ّ
��ّ� ��م أ�عد ما يمكن �� مسار�م الدرا���ّ ع�� نجاح التالميذ ة التعل

ُ
أو  ،وامل

عيقة
ُ
  لھ. امل

م ة ال��بو�ّ من العمليّ  وقد تّم تناول �ذا الرافد امل�ّم 
ّ
ة من زاو�ة طبيعة العالقة السائدة اليوم ب�ن املتعل

 ة إدخال �عض التعديالت ع�� الزمن املدر���ّ ة القائمة والبحث �� إم�انيّ مح الب�ية التحتيّ واملدرسة وسبل تطو�ر�ا ومل

م�ن.أوجھ مع و  بما يجعلھ متوائما أك�� مع الزمن �جتما��ّ 
ّ
ل ال��بوّي لإلحاطة باملتعل

ّ
ض خالل كما وقع التعرّ  التدخ

وتطو�ر قواعد الع�ش معا ومقاومة  وا��ام��ّ  در���ّ ة إ�� ُسبل تجو�د مش�د التوجيھ املمناقشة محور ا��ياة املدرسيّ 

م�ن.و�رتقاء بمستوى ا��دمات �جتماعيّ  �� الوسط املدر���ّ  ظا�رة العنف والتعّصب الفكرّي 
ّ
  ة املوّج�ة للمتعل

م باملدرسة. .1
ّ
 عالقة املتعل

 كيف الس�يل ا�� تطو�ر ا��ياة املدرسيّ الّسؤال: 
ّ
م ما ة ح�� تصبح املدرسة صديقة للطفل واملرا�ق ليجد ف��ا املتعل

  �ستجيب ملختلف حاجاتھ ؟

  أ/ال���يص

  ّرةمنّف  ةب�ئة مدرسي . 

 التالميذ انتظارات مع متناغمة غ�� ة�ندسيّ  ��يئة 

 ا��ار��ّ  املحيط مع قطيعة و�� منغلقة �حيان أغلب �� مجاالت 

  
ّ
  لنفسھ مع�� ل�ا املتعلم يجد ال ومنا�� مات�عل

   26التواتر/  البدائل واملق��حاتب/

  فضاء  إ�� ةالعموميّ  املدرسة تحو�ل  
ّ
م �� بمرغ

ّ
 للتلميذ، �جتما��ّ  النف���ّ  �يقاع عن منفصل غ�� التعل

 و�عد قرب(  ا��ديدة �حداثات  عند ال�ندسّية �مثلة �� ذلك مراعاة و ال��بوّ�ة املؤّسسات بجمالّية و�عتناء

/  للمؤّسسة ةالعاّم  الساحة �� ا��ضراء الفضاءات/  �جنحة �� للقيم�ن م�اتب/  التدر�س قاعات من املياه وراتد

  و��تمام باملظ�ر العاّم للمدرسة بناءً ....)  ال�����
ً
ينجزه ����� لل( إقرار برنامج سنوّي  (اختيار امل�ان) و ب�ئة

ضوع البناءات املستحدثة إ�� عمل �شار�ّي ترا�� فيھ ا��وانب ال��ّية ة �ادفة) مع ضرورة خيّ �رامج بي�التالميذ و 

�بوّ�ة و�جتماعّية والنفسانّية واملالّية
ّ
  وال�

17  

 بوّ�ة باملؤّسسة املوجودة املساحات استغالل�
ّ
 �رض غراسة،��يئة زراعة،( الفالحّية ��شطة ملمارسة ال�

ة و ثقافية تكّرس البعد الذو�ّ� وا��ما�ّ� للناشئة و تؤّسس لعالقة املدرسة...) و �عث نوادي بي�يّ  ساحة وتجميل

  جديدة ب�ن التلميذ و املؤّسسة قوام�ا �حساس باالنتماء.

7  
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 ومنتظمة  دورّ�ة بصفة والّصيانة بالّنظافة و�عّ�د�ا ال��ّية الوحدات تأ�يل 

  

7  

  5   مراقب��ا شرط والدورّ�ات الرقمّية واملنابر ��ائطّيةا وال�شرّ�ات املدرسّية و�ذاعات واملكتبات املسارح �عميم  

 

2.  
ّ
 م الب�ية التحتية وال��غيب �� التعل

 ة ان تكون عامال مساعدا ع�� تحقيق غائيات املجتمع من ال��بية ؟كيف يمكن للب�ية التحتيّ الّسؤال:

��يص
ّ
  أ/ ال�

 بوّ�ة املؤّسسات داخل الفضاءات أغلب حالة ترّدي�
ّ
 .م��ا بتدائّية�  السيما ال�

 .اك�ساح البناءات (إحداث قاعات درس، أشغال الّتوسعة، ...) للفضاءات الر�اضّية 

 .ب عنھ إتالف�ا
ّ
 استغالل الفضاءات الّر�اضّية املدرسّية من قبل م�ساك�� �حياء املجاورة خارج أوقات الّدراسة بما ي��ت

  ّا�عدام�ا �� �عض�ا �خر.�� الّتج���ات واملعّدات �� �عض املؤّسسات و  نقص حاد 

 ا�عدام التعّ�د والّصيانة ألغلب امل�شآت املدرسّية 

  
ّ
شاط الّر�ا���ّ تد�

ّ
  ةستجابوعدم �  والثقا��ّ  ي مستوى الب�ية �ساسّية املخّصصة لل�

ّ
عا��م ملمارسة ��اجات الّتالميذ وتطل

شاط الّتناف��� صلب ا��معّية.
ّ
  ال�

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

  ّبوّي وتنو�ع البيداغو��ّ  الرفاه يحّقق بما �ساسّية الب�ية ة وتطو�رسات ال��بو�ّ ة املؤّس العناية بجمالي�
ّ
 وسائل وال�

م
ّ
ثاتھ الفضاء واعتبار التعل ِ

ّ
  التعليمّية                                 العملّية من يتجّزأ ال جزءا ومؤث

  

22  

 تر�وّ�ة  مؤّسسة ب�ّل   ووسائَل  مكتبة متطورة فضاءً  توف�� �وّ�ة وضرورةتر  مؤّسسة ل�ل مراجعة قاعات تخصيص

  .) ( رقمن��ا
18  

 والعناية باملب�تات  ،الّدراسة ع�� الّتالميذ لتحف�� والوسائل املعّدات من تحتاجھ بما املدرسّية الفضاءات تج���

   وتأ�يل املرافق ال��ّية
16  

 � 15  � �عدادّي والثانوّي بل �� �بتدا�ّي أيضا إيالء أ�مية لإلطعام املدر��ّ� ال فقط  

 9   ..) الّرسم ، املوسيقى ، املسرح(  فضاءات تدر�س متخّصصة توف��  

 8  مال�س...) ��رات أدواش،( املناسبة الّضرور�ة بالوسائل وتج����ا مغطاة ر�اضّية قاعة توف��  

  وتوف�� فضاءات ملمارسة ّ�ة وإحدا��ا باملدارس �بتدائّية�عتناء باملخابر العلمّية باملدارس �عدادّية والثانو 

   الفالحّية وغ���ا من امل�ارات اليدوّ�ة            ��شطة
7  

 4                                .واملدّرس�ن الّتالميذ موازنات جودة وتحس�ن �كتظاظ مش�ل ��ّل  �افية تدر�س قاعات توف��  

 بوي وإيجاد الصيغ املالئمة ملشاركة التالميذ و�ولياء واملجتمع  الفضاء داخل حدائقو  خضراء مساحات توف���
ّ
ال�

   .سات ال��بوّ�ةاملد�ّي لتدعيم الب�ية التحتّية وصيان��ا باملؤّس 
6  
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  ّزمة وإيجادتوف�� الرعاية ال��ي
ّ
  4   .تر�وّ�ة مؤّسسة ب�ّل  مجّ�زة تمر�ض قاعة ة الال

 والتعّ�د ل�ّل  الصيانة م��انية �� ومنتظمة وال��فيع دورّ�ة بصفة وصيان��ا املدرسةب القديمة البناءات تجديد 

   املؤّسسات            
3  

 استغالل ُ�سر ا��ركة، ال��وئة،( للفضاءات الوظيفّية ا��وانب بمراعاة املدرسّية البناءات �ندسة ترشيد 

  )وترف��ّيا �عليمّيا الفضاء
3  

 2  ة الر�فّيةسات ال��بو�ّ ؤّس توف�� السكن الوظيفّي بامل  

 2   تر�وّ�ة مؤّسسة �ّل  داخل مشر�ة إحداث  

 بوّي  و�رشاد لإلصغاء فضاء توف���
ّ
ر من �ستوجبھ ذلك وما ال�

ّ
  1  املختّص. ال�شرّي  �طار توف

 1  .الدراسّية الّسنة امتداد ع�� املدرسّية بالفضاءات ت مراقبة �ام��ا تث�يت  

 1   درسّية.إحداث ديوان ا��دمات امل  

 الزمن املدر���ّ  .3

    الّسؤال: كيف نوائم ب�ن الزمن املدر��ّ� والزمن �جتما�ّ�؟

��يص
ّ
  أ/ ال�

  ّعدم مالءمة الزمن املدر��ّ� للزمن �جتما�� 

 مات ب�ن ةالزمنيّ  للمساحات مالئم غ�� توز�ع
ّ
 �خرى  املدرسّية ا��ياة وأ�شطة  التعل

 تقييمضغط �ائل م��تب عن وت��ة  منظومة ال 

 بية ماّدة �� فصل ل�ّل  املسندة الساعات عدد�
ّ
 .�اف غ�� البدنّية ال�

  .(بية البدنّية والّتعليم العاّم�
ّ
  عدم اح��ام الّتوقيت من طرف الّتالميذ واملدّرس�ن (إطارات ال�

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

   ّللتلميذ مع العرفا�ّي  والنف���ّ  البيولو��ّ  الزمن مراعاةو  الّنظر �شمولّية لعالقة الّزمن املدر��ّ� بالّزمن �جتما�� 

  17  أخرى  أ�شطة ملمارسة املجال يف�� و واملؤّسسة التلميذ ع�� الّضغط فيخّف  بماالّزمن املدر��ّ�  ةمراجع

 ف��ة ة والر�اضّية واعتماد نظام ا��ّصت�ن بالتعليم �بتدا�ّي مع تخصيص الثانية لأل�شطة الثقافيّ  نظام اعتماد

انوّي  صباحّية واحدة بالتعليم
ّ
مع توف�� املستلزمات ( خمس حصص بخمس وأر�ع�ن دقيقة ا��صة الواحدة)،  الث

�فيھالضرورّ�ة لذلك:  أماكن � 
ّ
  ...س��احة ، مطعم ، وسائل ال�

17  

  ّ12  �ن.تة بما يتما��� مع نظام الّسداس�ّ إعادة توز�ع العطل املدرسي  
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 مع  أخرى  موادّ  لفائدة ش �عض املوادّ ال ��ّم  حّ��ة الدراسيّ  ص للموادّ املخصّ  � الزم��ّ ل���ّ  التوز�ع العادل و املناسب

ومنع التالعب باملوازنات �عد انطالق السنة الدراسّية ع��  �وقات جداول  إعداد عند ا��وفاء الساعات تجّنب

الشارع، وتنمية قدرة املدرسة  رمخاط من للتلميذ حماية مراجعة قاعات تخصيص ع�� حساب التالميذ، وا��رص

م�ن طيلة اليوم الدرا���ّ 
ّ
  ع�� احتضان املتعل

9  

 

 :النظام التأدي��ّ  .4

 بالتالميذ ؟  ا��اّص  الّسؤال: كيف يمكن تطو�ر النظام التأدي��ّ 

��يص
ّ
  أ/ ال�

 العقابّية املقار�ة ع�� أساسا قائم ا��ا��ّ  التأدي��ّ  النظام 

 س ال��بيةك��ة ا��االت املعروضة أمام مجل 

 التلميذ لدى الدفاع اتآليّ  ضعف 

 الفصل من �قصاء اتعمليّ  كثافة  

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

  ّه اعتماد مقار�ة متوازنة تقوم ع�� التـأط�� و�صالح واملرافقة وتفعيل خاليا ا�� اتج تطو�ر النظام التأدي��

  18 وتطو�ر  آلّيات عمل�ا. �صغاء و�نصات

  
ّ

م وتفعيل للمؤسسة الداخ��ّ  بالنظام �ل��ام ع�� ا��ث
ّ
بھ للقضاء ع�� مظا�ر  �خالل عند العقو�ات سل

  مع اعتماد  ال�سّ�ب املتنامية
ّ

 حافزا ي�ون  ح�� املستو�ات مختلف �� �سعاف ةعمليّ  �� للتلميذ التأدي��ّ  امللف

  السلوك  ��سن
15  

 م التأدي��ّ  النظام مراجعة
ّ
  يرا��  �ش�ل اجتماعّي�ن و نفسانّي�ن أخصائّي�ن  برأي �ست�ناس و العقو�ات وسل

  العمرّ�ة الفئات
ّ
م عند العمل قيمة تنّ�� و املدنّية روح تدعم جديدة عقو�ات م�ن وإقرارللمتعل

ّ
 ا��رص مع املتعل

م إخراج العقو�ة  (منع ةمّد  خالل ال��بوّ�ة باملؤّسسة عالقتھ قطع عدم ع��
ّ
تا رفتا املرفوت أو املق��� املتعل

ّ
 مؤق

  املؤّسسة من
ّ
  الو�ّ�) بحضور  إال

8  

 7   .جدّية صبغة إكسابھ و التكميلّية املذاكرة نظام تفعيل  

 ل حضور  ضرورة
ّ
م�ن لتدر�ب التأديب مجلس �� التالميذ عن ممث

ّ
  2   .القرار بناء وكيفية املسؤولّية تحّمل ع�� املتعل
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 وا��ام��ّ  التوجيھ املدر���ّ  .5

 اتجاه يمكن مراجعة مسالك التوجيھ املدر��ّ� وا��ام�ّ� ؟ �� أّي : الّسؤال

��يص
ّ
  أ/ ال�

 وامل��ّ  ال�����ّ  املشروع و�ناء  �ختيار ع�� ال��بية حساب ع�� التوجيھ �� �عالم �شاط طغيان. 

 والعا�� الثانوّي  التعليم �قطا�َ  ب�ن الت�سيق غياب. 

  ّفتصر ��  
ّ
  التميو  حساب ع�� ةالكميّ  قاتالتدف

ّ
 .�مورغبا� م�ناملتعل

  ّةصعو�ة املالءمة ب�ن مسالك الت�و�ن و�فاق امل�ني 

 عدم مرونة إجراءات إعادة التوجيھ  

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

 (التكنولوجّية)24   امل�نّية بالبا�الور�ا وتتو�ج�ا التوجيھ منظومة ضمن إعادة �عتبار للمسالك امل�نّية  

 ص التوجيھ عملّية تجو�د �� �سا�م بما الثانوّي  تعليمال �ي�لة إعادة
ّ
 من انطالقا املدر���ّ  �خفاق من وُ�قل

 مقنع غ�� والشعب املسالك ب�ن الفصل املم�ننة، والتكنولوجّية القص��ة املسالك غياب( البارزة ال�نات ���يص

  أخرى...) ناحية من العا�� والتعليم امل��ّ  والت�و�ن ناحية من ال��بية ب�ن التمفصل غياب دائما،

16  

  ّ4   وامل�ّ� وتجو�ده وإرساء ثقافة ال��بية ع�� �ختيار تكثيف �عالم املوّجھ للتالميذ حول التوجيھ املدر��ّ� وا��ام��  

 تلبية ا���ات �� لھ وإحداث فروع بالت�و�ن املعنّية الوزارات �ل فيھ �شارك والتوجيھ لإلعالم وط��ّ  �ي�ل �عث 

املالّية...) و�عز�ز الت�سيق  الدفاع، الداخلّية، امل�ّ�، الت�و�ن العا��، التعليم ال��بية،( والتالميذ �ولياء اتالنتظار 

   مع وزار�ي الت�و�ن امل�ّ� والتعليم العا�� وإ�شاء مدينة امل�ن 

8  

 7   توجيھ كعتبة التاسعة السنة ��اية اق��اح  

 والثا�ي طو�ل ثانوّي  �ول :  أساسّيا السا�عة �� مسل�ان ُيبعث أن ع�� جيھتو  كعتبة السادسة السنة ��اية اق��اح 

   قص�� م��ّ 

3  

 الدراسّية �ختصاصات مالمح رسم �� أيالرّ  إلبداء و�قتصادّي�ن الصناعّي�ن والفاعل�ن امل�نّي�ن أمام املجال ف�� 

   .الشغل سوق  بمقتضيات وا��ام��ّ  املدر���ّ  التوجيھ ر�ط إطار ��

2  

 1   املستو�ات �ّل  �� الدراسّية املسالك ب�ن مرنة معابر إيجاد  

 1   التقنّية. �عدادّية املدارس ملنظومة سر�ع حّل  إيجاد  

 متم��ة مشار�ات قدرات، ميوالت،( الدرا���ّ  مساره طيلة املدر���ّ  دف��ه ترافق تلميذ ب�ل خاصة جذاذات اعداد (...

   .العا�� بالتعليم ا��صوصّية سالكامل �عض إ�� التوجيھ �� م��ا ُ�ستفاد

1  
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 والع�ش معا العنف بالوسط املدر���ّ  .6

املواطنة كيف يكون فضاء املدرسة خاليا من العنف ت���ى فيھ الناشئة ع�� قواعد الع�ش معا وع�� قيم الّسؤال:

 ة ؟ة و�جتماعيّ ة واملدنيّ ة وا��ضار�ّ �سانيّ الفاعلة ب�ل شروط�ا �

��يص
ّ
 أ/ ال�

 ظا�ر العنف داخل الوسط املدر��ّ� ب�ن مختلف �طراف.تفاقم م 

 .ظ�ور سلو�ات منافية لقواعد الع�ش معا 

 .ز املنظومة الّتأدي�ّية ا��الّية ع�� معا��ة الظا�رة�� 

  .غياب الت�سيق ب�ن مختلف �ج�زة لوضع خطة شاملة ملنا�ضة العنف كظا�رة اجتماعّية  

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

 ائي�ن نفسانّي�ن واجتماعّي�ن داث خاليا إصغاء ومتا�عة للوضعّيات �جتماعّية والنفسانّية وانتداب اخصّ إح

  بالعدد ال�ا�� 

24  

 و املؤّسسة داخل العلم ةتحيّ  ملوكب �عتبار واملواطنة بإعادة مف�وم �عز�ز  
ّ

 ع�� ال��بوّ�ة �سرة م�ونات حث

   .مختلف املؤّسسات �� املواطنة ع�� ال��بية نوادي تھ و�عميمالعمل ع�� إرجاع �ي� مع فيھ املشاركة

15  

  حماية و  ات عمل منتظمة ووا��ة مع ا��انب �م��ّ و اعتماد آليّ �ن واملر�ّ سة ال��بو�ة ع�� املؤّس  �عتداءتجر�م

   ال��بوّي  �طار و املؤسسة ع�� �عتداء  عقو�ةمن  �شديدالو املؤّسسة من الّدخالء 

14  

 بوّ�ة املؤّسسات حماية ضمان�
ّ
 باالش��اك سةللمؤّس  ا��ار��ّ  الفضاء حمايةو��ارا و  ليال دائمة و�حراسة �سياج ال�

  .محيط�ا �� بال�س�ّ  مظا�ر من ا��ّد  وضرورة ةالشتو�ّ  الف��ة �� ةخاصّ  و ةاملحليّ  السلطة مع

13  

 .ار وإل��ا الّتالميذ من املدرسة  تأم�ن نقل
ّ

  9   ع.��ماي��م من أخطار الش

  فظّي
ّ
 ب�نوالتصّدي ل�ّل �نحرافات من خالل فتح قنوات حوار جّدية  واملاّدّي  الّتصّدي ل�ّل مظا�ر العنف الل

، وكذلك وضع خطط وطنّية �شارك العنف ضّد   توعية بحمالت القيامو �ساتذة و�دارة و�ولياء بصفة دورّ�ة 

   مد�ّي) ملقاومة مظا�ر العنف و�نحراف وا��ر�مة ف��ا جميع �طراف املعنّية (ج�ات رسمّية ومجتمع

8  

 لة �طراف �ّل  ب�ن سليم عالئقّي  مناخ إرساء
ّ

�بوّ�ة العملّية �� املتدخ
ّ
ط العنف وتجّنب  )و��ّ  تلميذ، مرّب،( ال�

ّ
 املسل

م�ن إ�� جانب وضع ع��
ّ
م" سلوك مدونة" أسس املتعل

ّ
 والواجب ّق ا�� منظومة إطار �� �سالك ب�ن العالقات تنظ

  ال�شاركّية      املقار�ة ومبادئ

5  

 بوّ�ة حول الظوا�ر املتنّوعة و�
ّ
 مختلف ب�ن الشراكة و ا��وار روح تنمية إ�شاء مجلس حوار �� املؤّسسات ال�

تنقية �جواء  و سةاملؤّس  وضع �� لل�شاور  دور�ة اجتماعات إقرار ع��بمن �� ذلك التالميذ،  سةاملؤّس  ناتم�وّ 

م ا��وار حّصة و إعطاء داخل�ا
ّ
زمة امل�انة املنظ

ّ
   .الال

3  

  2  إحياء مشروع متفّقد ا��ياة املدرسّية  

 وراء �س�ولة ��سياق تق��م  ةنقديّ تحليل  أدوات امتالك ع�� الناشئة �ساعد بما مراجعة ال��امج الدراسّية 

  .  وا��ر�مة نحراف� � ا� تقود�م و  سلوك�م �� فالتطرّ  نحو تدفع�م أف�ار و امة�ّد  أطروحات

1  
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 في للتطرّ املدرسة والتصّد  .7

 كيف نحصّ الّسؤال: 
ّ
 ن املتعل

ّ
 ف �� الرؤى ؟ب للرأي واملغاالة �� املواقف والتطرّ مات من التعصّ م�ن واملتعل

��يص
ّ
  أ/ ال�

 .م�ن
ّ
 استغالل املدرسة ل�شر �ف�ار املتطّرفة ب�ن املتعل

 تدعو إللغاء �خر. ا�سياق عدد من الشباب وراء املذا�ب ال�� 

 .فتقار إ�� أساليب بيداغوجّية وأ�شطة صّفّية �عّزز مبادئ اح��ام الّرأي وا��ّق �� �ختالف�  

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

 م تدر�ب
ّ
  18  .تفك��ه �� النقد ملكة تنمية و املخالف الرأي ع�� تثم�ن صورة ذاتھ وقبول  املتعل

 و�عو�د أش�الھ بجميع والتطّرف العنف السياسّية ونبذ التجاذبات عن بمنأى جعل�ا و ةال��بو�ّ  املؤّسسة تحييد 

 ب�ن التمي�� فيھ يقع ال مدر���ّ  فضاء املواطنة وذلك بخلق ع�� املش��ك مع �عز�ز ال��بية الع�ش ع�� التالميذ

  ال��بوّ��ن الفاعل�ن مختلف ب�ن �يجا�ّي  التواصل و ا��وار منظومة عرقّيا، وتطو�ر و اجتماعّيا التالميذ

9  

 والوسطّية �عتدال قيم ف��ا ترا�� منا�� صياغة خالل من �سالمّية الثقافّية العر�ّية �وّ���ا �� الناشئة تأصيل 

واملراجع املختلفة من  املعارف باستجماع النصوص ف�م �� �ج��اد ع�� التطّرف، وتدر�ب التلميذ و العنصرّ�ة ونبذ

  واملس�ن��ة التو�سّية �صيلة �صالحّية ةاملدرس رّواد

7  

 4  .ساعا��ما عدد من الرفع و املدنّية وال��بية مضامي��ا، الشعب مع مراجعة �امل ع�� �سالمّي  التفك�� ماّد�ي �عميم  

 ةة والر�اضيّ م��لة ��شطة الثقافيّ  .8

 الّسؤال: 
ّ
 ة ؟ ضيّ ة والر�ام وزمن ��شطة الثقافيّ كيف نراوح ب�ن زمن التعل

��يص
ّ
  أ/ ال�

  ّملدارس �بتدائّية).� ا�إبال�سبة  مورد ما��ّ  ألّي  ة (ا�عدام ك��ّ ة والثقافيّ صة لأل�شطة الر�اضيّ ضعف املوارد املالّية املخص 

 .الزمن املدر��ّ� املعتمد حالّيا ال ي�يح فرص القيام بأ�شطة ثقافّية ور�اضّية 

  ّشاط الر
ّ
بال��اماتھ بخصوص تحف�� العمل صلب ا��معّية الر�اضّية  املدر���ّ  �ا���ّ عدم إيفاء ال�ي�ل املسؤول ع�� ال�

 املدرسّية سواء �ان ذلك لفائدة الّتلميذ أو املؤطر أو املؤّسسة.

  
ّ
  ة أل�شطة ا��ياة املدرسّية لدى �عض �طراف.الت السلبيّ التمث

  26التواتر/ :البدائل واملق��حاتب/

 ل��بوّ�ة من خالل �عث نواد بي�ّية و ثقافّية تكّرس البعد الذو�ّ� و ا��ما�ّ� وتؤّسس دعم ال�شاط الثقا�ّ� باملؤّسسة ا

  لتوازن الناشئة و تمّ�د لبناء عالقة جديدة ب�ن التلميذ و املؤّسسة قوام�ا �حساس باالنتماء وتنميتھ. 

22  

 � ،ساعد ع�� اك�شاف املوا�ب العمل ع�� إيجاد فضاءات متخّصصة �� احتضان ��شطة الثقافّية والر�اضّية

  الشاّبة. 

13  
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  ّيقع إعداده محلّيا، و�شرف عليھ لّتالميذ ضمن برنامج فائدة ال وترفي��ّ  تنظيم رحالت موّج�ة ذات طا�ع درا���

�بيةو 
ّ
م صلة ديتوطل ،تراقبھ املندو�ّيات ا���وّ�ة لل�

ّ
  .  والوط��ّ  املح��ّ  وتار�خھ بمحيطھ املتعل

6  

 فل "دعم امل�رجانات املد
ّ
قافّية مثل م�رجانات: "أدب الط

ّ
، ، "م�رجان املسرح املدر��ّ�"رسّية والّتظا�رات الث

�اث"
ّ
عر"، "الّ��افة املدرسّية"، "م�رجان ال�

ّ
   ، إ��..."الش

3  

  2   ا...ا أو ش�ر�ّ أسبوعيّ  ة ال�ادفةدون محفظة الحتضان التظا�رات الت�شيطيّ (أو عشّية) تخصيص يوم  

 قافة وا��معيّ  فتح املجال للقيام
ّ
باب والث

ّ
مات الّناشطة �شراكة مع دور الش

ّ
�بوّ�ة والّر�اضّية واملنظ

ّ
ات ال�

افة، املصائف...)
ّ

   (الكش

1  

 ونواد وترف��ّية ور�اضّية ثقافّية أ�شطة توف�� خالل من ا��صوصّية ا��اجّيات أ��اب من املو�و��ن ���يع 

   .��م خاّصة

1  

 ت ا���وّ�ة لل��بية للت�سيق مع املجتمع املد�ّي وا���ات الرسمّية �� �ّل ما يخّص �عث مكتب ع�� مستوى املندو�ّيا

   ��شطة الثقافّية والر�اضّية.

1  

 

 �ة للتلميذة املوّج ا��دمات �جتماعيّ  .9

 ما �� ا��دمات �جتماعيّ السؤال: 
ّ
 م�ن ؟ة ال�� يمكن أن �سد��ا املدرسة للمتعل

��يص
ّ
  أ/ ال�

  ّب�ن  تباين اجتما�� 
ّ
 م�ن مّما يضرب مبدأ ت�افؤ الفرصاملتعل

  ّة أو غيا��ا.ضعف ا��دمات �جتماعي 

  
ّ

  ة �انت �سدى سابقاسلطة �شراف عن خدمات ضرور�ّ  قبلمن  � التدر���ّ التخ�

  26التواتر/ البدائل واملق��حاتب/

 النقل ضمان�سي���ا و إح�ام مز�د و �قامة �� الراغب�ن أمام فتح�ا و املدرسّية املب�تات وضع �� النظر إعادة 

  للمعوز�ن. املجا�ّي  املدر���ّ 

17  

 املطاعم بتعميم وذلك مدر���ّ  نقل و معا��ة و  إعاشة من: �جتماعّية ا��دمات من املطلوب �د�ى ا��ّد  توف�� 

 ذوي  و الضعيفة للفئات خاصة مت�امل ص��ّ  غذاء لتوف�� املناسبة املالية عتمادات�  رصد و املدرسية

 من املر��� عالج ع�� املساعدة و الوقاية حمالت ودعم املدرسّية بال�ّ�ة ة. و��تماما��صوصيّ  حتياجات� 

ارات نفقات �غطية و  املس�شفيات مختلف �� التالميذ
ّ
ذين الطبّية النظ

ّ
مع  اجتماعّية �غطية بأّية يتمتعون  ال لل

 مختلف �� املجا�ّي  العالج ل�م ت�ّسر بالتالميذ ةخاص عالج بطاقة مؤّسسة، واعتماد �ّل  �� قاّر  ممّرض تخصيص

 تنمية  السند فاقدي أو املعوزة والعائالت الثورة ش�داء ألبناء  املدرسّية اللوازم �امل ال��ّية، وتوف�� املؤّسسات

  دور�م. بأ�مّية واع��افا �جتما��ّ  و الوط��ّ  الت�افل ملبدأ

15  

  عالج�ا ومتا�عة  النفسّية و �جتماعّية ا��االت برصد:  املؤّسسة اخلد �جتماعّية الوقاية عملّيات تفعيل 

 لتقو�م فضاء املدرسة جعل و �صغاء خاليا ع�� العالج أو باملرافقة سواء مخاطر من د�اي��ّد  امّم  وحماي��ا

� �نحراف درء و السلوك
ّ
/  اجتماعّيا أخّصائّيا تضّم  تفّقد دائرة �ّل  �� اجتماعّية خلّية ا��ر�مة و �عث من والتو�

  .والّنفسانّية �جتماعّية و�حاطة ال��ّية العناية نفسانّيا، لتوف�� أخّصائيا

10  
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 بوّ�ة باملؤّسسة �نصات وخاليا �جتماعّية ا��اليا دور  تفعيل�
ّ
  10   ال�

 يع الّتالميذ إلعانة املدر���ّ  للّتضامن صندوق  إحداث��
ّ
 ب�ن الّتواصل تحّقق جمعّيات �عث ع�� املعوز�ن وال�

 �عث ع�� باملساعدة سواء السياحة و ال��فيھ و الرحالت �� لرجال التعليم وأبنا��م محّفزات واملرّ��ن وإقرار �ولياء

 الدراسّية السنة ��اية املدرسّية الكتب بَجمع التضامن روح تنميةأخرى، و قطاعات مع بالشراكة  أو �عاونّيات

  املؤّسسة. ةمكتب من �عارة باب وفتح

8  

 بوّ�ة �سرة م�ّونات ب�ن ومنتظمة دورّ�ة بصفة لقاءات تنظيم�
ّ
 �� ما لألولياء ت�و��ّية دورات و�ولياء و�رمجة ال�

ق
ّ
�بية بال�ّ�ة يتعل

ّ
يا منعا ا��صوصّية الدروس للتوّصل تدر�جّيا ا�� منع املراجعة أوقات وتنظيم وال�

ّ
 خارج �ل

  .واملعا�د املدارس أسوار

6  

 والقروض والتأم�ن ا��واس�ب اقتناء و �ن��ن�ت و �تصاالت منظومات اتفاقّيات مجال �� أفضل امتيازات إيجاد 

ـــاكن لديوان جديدة أدوارعن  بحثال�جتماعّية و  ا��يطة و التقاعد صندوق  من املمنوحة ــــ  وزارة أعوان مســ

  .ال��بية

2  

 2  التعليم لرجا أبناء ع�� ا��امعّية املنحة �عميم  

  

 واستخالصات: است�تاجات

ة ع�� ضرورة تحو�ل املدرسة إ�� تطو�ر ا��ياة املدرسيّ  ما يخّص  �� تؤكد أغلب �طراف املشاركة �� ا��وار الوط��ّ 

 
ّ
ب �� الّتعلم غ�� منفصل عن �يقاع النف���ّ  فل""فضاء صديق" للط

ّ
  �جتما��ّ  مرغ

ّ
 للمتعل

ّ
 26 من 16مات ( وت��ة م�ن واملتعل

ب ذلك من تج��� الفضاءات املدرسّية 
ّ
  راسة.املعّدات والوسائل واملرافق لتحف�� الّتالميذ ع�� الّد بج�ة)  مع ما يتطل

�ـ: "زمن و  عالقة الزمن املدر��ّ� بالزمن �جتما��ّ إلعادة الّنظر �� ) 17/26ھ غالب (كما برزمن خالل ا��وار توّج 

م"
ّ
سة و ف الضغط ع�� التلميذ واملؤّس ومراجعتھ بما يخّف   العرفا�ّي  والنف���ّ  والبيولو��ّ  مع مراعاة الزمن �جتما��ّ  ،التعل

مع تخصيص الثانية  يف�� املجال ملمارسة أ�شطة أخرى. واتج�ت أغلب �راء إ�� اعتماد نظام ا��ّصت�ن بالتعليم �بتدا�ّي 

انوّي  تعليمبال ة واحدةة واعتماد نظام ف��ة صباحيّ ة والر�اضيّ لأل�شطة الثقافيّ 
ّ
  ).17/26( الث

  ��أّما 
ّ
�� ) إ�� اعتماد مقار�ة متوازنة تقوم أساسا ع18/26اتج�ت �غلبية (فقد  بتطو�ر النظام التأدي��ّ ق ما يتعل

  التـأط�� و �صالح واملرافقة
ّ

م العقو�ات عند �خالل للمؤّس  الّناشئة ع�� �ل��ام بالنظام الداخ��ّ  مع حث
ّ
بھ سة وتفعيل سل

   .ب املتناميةللقضاء ع�� مظا�ر ال�س�ّ 

ص من ة التوجيھ عمليّ بما �سا�م �� تجو�د  ) حول إعادة �ي�لة التعليم الثانوّي 16/26(واسع توافق  حصلوقد 
ّ
وُ�قل

 ال�نات البارزة كغياب املسالك القص��ة والتكنولوجية املم�ننة، و�خالالت املتع انطالقا من ���يص �خفاق املدر���ّ 
ّ
قة ل

  والتعليم العا�� من ناحية أخرى. بالفصل ب�ن املسالك والشعب وغياب التمفصل ب�ن ال��بية من ناحية والت�و�ن امل��ّ 
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 املتنامي �� الوسط املدر���ّ  ظا�رة العنفوملنا�ضة 
ّ

) ع�� ضرورة ضمان حماية  الفضاء 14/26دت أغلب ا���ات (، أك

�بوّ�ة وا��ّد  ا��ار��ّ 
ّ
و�� نفس   .�نة واملر�ّ سة ال��بو�ّ محيط�ا مع تجر�م �عتداء ع�� املؤّس  �� بال�س�ّ  مظا�ر نم للمؤّسسات ال�

 
ّ

�ن ملتا�عة �ن واجتماعيّ �ن نفسانيّ )  وانتداب اخصائيّ 24/26ة بإحداث خاليا إصغاء (� املقار�ة الوقائية ال��بو�ّ الوقت تو�

ائكة.
ّ

  الوضعّيات الش

د عدد من ا���ات ( ا�ب التكف��ّية املتطرفة،املذوأمام ا�سياق �عض الشباب وراء 
ّ

تحييد ) ع�� ضرورة 9/26أك

املؤسسة ال��بو�ة و جعل�ا بمنأى عن التجاذبات السياسية ونبذ العنف والتطرف بجميع أش�الھ و�عو�د التالميذ ع�� الع�ش 

تدر�ب  ع�� أّي أساس، معب�ن التالميذ  ال يقع فيھ التمي�� املش��ك مع �عز�ز ال��بية ع�� املواطنة وذلك بخلق فضاء مدر���ّ 

 
ّ
 والتواصل ا��وار منظومة ع�� وتطو�ر م ع�� تثم�ن صورة ذاتھ وقبول الرأي املخالف و تنمية ملكة النقد �� تفك��هاملتعل

  ).18/26ال��بو��ن ( الفاعل�ن مختلف ب�ن �يجا�ّي 

 الذو��ّ  البعد تكّرس وثقافّية بي�ّية نواد �عث خالل من ةال��بو�ّ  باملؤّسسة الثقا��ّ  ال�شاط دعمكما تّم الّتأكيد ع�� 

 ) والعمل22/26( باالنتماء �حساس قوام�ا املؤّسسة و التلميذ ب�ن جديدة عالقة لبناء تمّ�د و الناشئة لتوازن  وتؤسس وا��ما��ّ 

  .)13/26الشابة ( املوا�ب افاك�ش ع�� للمساعدة والر�اضّية الثقافّية ��شطة احتضان �� متخّصصة فضاءات إيجاد ع��

  إعاشة من ال��ّية و النفسّية و �جتماعّية ا��دمات من املطلوب �د�ى ا��ّد  وطالبت عديد ا���ات بتوف��   

 املالّية �عتمادات رصد و املدرسّية املطاعم بتعميم خاّصة، وذلك �حتياجات ذوي  و الضعيفة مدر��ّ� للفئات ونقل ومعا��ة

  املس�شفيات. مختلف �� التالميذ من املر��� عالج ع�� املساعدة و الوقاية حمالت دعم و املدرسّية ةبال�ّ�  �تماماملناسبة و� 

دت ع�� تفعيل
ّ

  والنفسّية ومعا����ا. �جتماعّية ا��االت برصد املؤّسسة داخل �جتماعّية الوقاية عملّيات كما أك
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  الرا�عة الورشة

  ي��وال�س ا��وكمة
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ع�� �ذه الورشة بالنظر �� آليات ال�سي�� �دارّي املّتصل بالتصّرف �� املوارد ال�شرّ�ة واملادّية تقييما واق��احا لال���ام 
ُ
�

بات �صالح ال��بوّي وتجاوز مظا�ر ا��لل وال�در �� منظومة ال�سي�� ا��الّية
ّ
 مع متطل

  

 عالقة املركز با���ات -1

كيف و  قة ا��ديدة ال�� يمكن أن تر�ط املركز با���ات، دون أن ت�ناقض مع غائّيات ال��بية وأ�داف�ا الوطنّية؟ما العال: الّسؤال

مركزّ�ة تطو�ر املنظومة ال��بوّ�ة؟
ّ
 يمكن لال

  ال���يص:أ/ 

  قد �عطل اتخاذ القرارات املناسبة و�حول دون املبادرة. �فراط �� ال�سي�� املركزّي  

 والفاعلّية الّنجاعة إ�� تفتقر ا��الّية ال�ي�لة أّن  ون شار�امل اعت��  

  26/التواتر  البدائل:ب/ 

 املدرسّية ��شطة -املدر���ّ  التوقيت( املدرسّية ا��ياة �سي�� �� التصّرف حر�ة من مز�دا ا���ة منح  (

   و�دارّ�ة ةاملاليّ  استقاللّي��ا دعم، و املرسومة ��داف تحقيق ال��بوّ�ة للمؤّسسة يضمن بما والتج���

17  

 ة،�شر�ّ  موارد( املختلفة املجاالت �� �حتياجاتيضبط  املعالم وا�� ي�ون  ل���ة مشروع تحديد 

  لل��بية الوطنّية ��داف مع تناغم �� ،ا���ة ر تصوّ  وفق...)  بناءات تج���ات،

14  

  
ّ
  6   ة ال�سي��من ب��وقراطيّ  ة القرار و�حّد ص من مركز�ّ مراجعة ال�ي�لة ا��الية لوزارة �شراف بما يقل

  ّف مثال �� مناطق ا��نوب تج��� ا���ات بوسائل وأدوات �ستجيب ��صوصّيا��ا وحاجيا��ا (املكي

 
ّ

  ان باملناطق الباردة) وال��

7  

 متحانات، ال��امج، ��داف،: الك��ى  ال��بوّ�ة والسياسات التوّج�ات رسم �� املركز م�ّمة حصر� 

  . ا�عةواملت املتخرج مالمح

7  

 مركز�ة
ّ
 مبدأ ضمان شر�طة ضرور�ة، و م�ّمة مسألة �� املستقبلية التعليم بخارطة عالقة �� الال

  .الفرص ت�افؤ

3  

 3   أخرى  ج�ٍة  ع�� املح�ّ� من وا���وّي  ناحية من ع�� ا���وّي  املركزّي  سطوة من التخفيض  

 لضمان املركز من ل�ا مخّصص �و ما دحدو  �� تحتاج�ا ال�� ال�شرّ�ة املوارد ل���ة بانتداب  السماح 

  . والشفافّية مع ضمان �نصاف ا��اجّيات �� تلبية �سراع

2  

 سي�� بصالحّيات تتمتع تر�وّ�ة، أقاليم إ�شاء
ّ
� فيما والقيادة، ال�

ّ
 املسائل م�ّمات ةاملركز�ّ  �دارة تتو�

  املوّحد ال��بوّي  النظام إطار ضمن البيداغوجية،

1  

 يق واملحاسبةآلّيات التدق -2

  كيف يمكن إرساء ا��وكمة �� ال��بية بما يضمن الشفافّية والتدقيق واملحاسبة؟الّسؤال: 

  

  ال���يص:

 غياب الشفافّية �� مستوى الّصفقات  

 القوان�ن ا��الّية ال �ساعد ع�� إرساء حوكمة رشيدة  
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  26/التواتر  البدائل:

  ّبلھ ة إحداث " مجلس أع�� لل��بية" و مجالس ج�و� 
ّ

�ل إطارا لدمقرطة ال�سي�� و حماية املرفق ما �ش

  من �ل توظيف  العامّ 

12  

  
ّ
أو �مر  2004الصادر �� سنة  2437ة سواء م��ا �مر مة ل��ياة املدرسيّ اعادة النظر �� �وامر املنظ

 و��ّ سة واملجلس البيداغصل  ب��كيبة مجلس املؤّس ما يتّ  ��2012ح لھ و الصادر �� جو�لية املنّق  827

�ن �ساعدان  �� ة  كج�از�ن اس�شار�ّ ر انطالق��ما الفعليّ �ما ضمن اس�شارة مخصوصة ت�ّس وم�اّم 

  سة لبلوغ  ��داف املو�ولة ل�ا . �سي�� املؤّس 

11  

  ّتوظيف  ة والنأي ��ا عن �ّل تكر�س مبدأ حياد �دارة (�يا�ل التدقيق و املحاسبة ) و�ستقاللي

   أو حز�ّي  سيا���ّ 

8  

  
ّ

 ة (توظيف تكنولوجيّ ف ا��ديثة �عيدا عن النمطيّ � طرق التصرّ تو�
ّ
  7  صال)ات املعلومات و�ت

  ّف ة (�شر التقار�ر) وحسن التصرّ ة لتأم�ن الشفافيّ ة واملركز�ّ ة واملحليّ تفعيل ��ان الّرقابة ا���و�

�بو�ّ باملؤّس 
ّ
  . ةسات ال�

6  

  ّدون حسب مجالھ (متفّق  ون �ّل �شرف عليھ مختصّ  ،واملا��ّ  و�دارّي  إرساء مبدأ الّتدقيق البيداغو��

  ) بتدا�ّي � � �إون أساسا بال�سبة بيداغوجيّ 

6  

 ا ل�سي�� املدرسة   6   .منح فرص التفّرغ ملديري املدارس �بتدائّية �لي�

  شراك ال�يا�ل إوا��رص ع�� مز�د  مراجعة منظومة �نتداب والنقل والتأط�� والت�و�ن املستمّر

  �� منظومة النقل و�شر �ّل ة النقابيّ 
ّ
م�ن ا��ر�ات واملقاي�س املعتمدة ال�� تضمن التوز�ع العادل للمعل

 
ّ
  سع من الوقت.و فتح�ا �� م�

6  

  ممراجعة
ّ
 سعرا ة �� العمل بمبدأ العرض �د�ى أو �قّل ة (خاصّ فقات العموميّ للصّ  القانون املنظ

   )امل��انّية  او�نعن مختلف ب�ن والتحو�ل فالتصرّ  وإضفاء املرونة ��

5  

  4  . النفاذ للمعلومة ضمان حّق  

  3   .ة للمراقبةوإخضاع جميع ال�يا�ل �دار�ّ  واملا��ّ  د �دارّي مز�د تفعيل دور املتفّق  

  ّاملسؤول�ن عن  ) ل�ّل 15ة ما يتعلق باملساءلة و املحاسبة (الفصل تفعيل ما ورد �� الدستور خاص

   الشأن ال��بوّي 

3  

 �� 3  إحداث �ي�ل �ع�� باملتقاعدين لالستفادة من خ��ا��م  التفك��  

  ّة) �� اختيار املسؤول�ن ا���وّ��ن ة و�دار�ّ افة (�الكفاءة البيداغوجيّ ة وشّف اعتماد مقاي�س موضوعي

�بية 
ّ
  لل�

3  

  ّم. توف�� "دليل سالمة املؤسسة ال��بو�
ّ
  2  ة" �ستأ�س بھ املسّ��  واملدّرس واملتعل

 2  ة�بتدائيّ  للمدارس ةاملاليّ  ة�ستقالليّ  نحو والدفع دتفّق  دائرة �ل �� ساباتح مراقب �عي�ن 

 ة �عود ة و ج�و�ّ ة محليّ بيّ بإرساء منظومة مراقبة ط و�دارّي  طار ال��بوّي � ح�ام مراقبة غيابات إ مز�د

   .�� تقدير ا��الة ل�ا ا��ّق 
2 

  ّ2  ج�وّ�ا ةة ال��بو�ّ نات �سر م�وّ  قبل�ن من انتخاب املدير�ن ا���و� 
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  ّة بذا��ا أو املفتوحة بر�اض توحيد سلطة �شراف لر�اض �طفال و�قسام الّتحض��ي
ّ
ة سواء املستقل

  .�طفال وغ���ا
2 

  ّ2  و تحي�نھ.  سات التعليم ا��اّص ببعث مؤّس  اس الشروط ا��اّص مراجعة  كر 

 عميم و تفعيل منظومة� (L’Edu-Serve )  رة ���� متا�عة متطوّ  ات قصد �شر�ك الو��ّ ساملؤّس  ع�� �ّل 

 
ّ
  (املواظبة ، النتائج، السلوك...) بمنظورهق ما يتعل

1  

  ّ1  ةإعادة النظر �� ت�ليف �ساتذة با��طط الوظيفي  

 ة �التعاقد والنيابات
ّ

  1  . القطع مع �نظمة ال�ش

 توف�� املوارد املالّية لل��بية .3

  وطنّية، فما �� املوارد املالّية الالزمة لتجسيم ذلك؟إن �انت ال��بية أولوّ�ة  الّسؤال:

  

  ال���يص:

 ضعف موارد املدرسة  

  ّذي يح��م استقاللي
ّ
  ة املدرسةغياب التمو�ل �خر ال

 :26/التواتر  البدائل  

  ّ17  ة املناسبة ل�ا من رصد امل��انيّ  بّد  ة لذلك الة وطنيّ اعتبار ال��بية أولو�  

  
ّ
ة مع سات ال��بو�ّ ��عل القطاع ا��اص مسا�ما �� تطو�ر أداء املؤّس زمة إيجاد ال�شر�عات الال

  املحافظة ع�� استقاللّي��ا

13  

 م�� ةال��بو�ّ  سةللمؤّس  ةالذاتيّ  املوارد استغالل ةم�انيّ إ  
ّ
 ورشات، منتج– فال��ّ  منتج( ذلك رتوف

  ) ...ة،ر�اضيّ  ة،ثقافيّ  ومشار�ع أ�شطة... لةماملستع غ�� فضاءاتال �سو�غ

10  

 أخرى  وزارات مع وشرا�ات �ولياء و ة�قتصاديّ  ساتواملؤّس  املد�ّي  املجتمع ناتم�وّ  �شر�ك اق��اح 

   ةال��بو�ّ  ساتاملؤّس  ةم��انيّ  تمو�ل �� ةاملحليّ  السلطمع و 

8  

  7  ة ع�� املدارس �بتدائيّ  من القانون التوجي��ّ  ��35ب الفصل  

  ّمن سات ال��بو�ّ ات املؤّس التخطيط مل��اني 
ً
 جلس املؤّسساتم قبلة حسب مشار�ع توضع مسبقا

 حسب احتياجا��م مع تحديد املوارد املحليّ 
ّ
  ة املتا�عة و�نجاز رت ثم تقع عمليّ ة إن توف

3  

 ف ضر�بة إقرار
ّ
�وات وأ��اب املرتفع الّدخل أ��اب ع�� توظ

ّ
  2  العمومّي  الّتعليم لفائدة ال�

  ّة و�تّم و أ�داف تصوغ�ا و �شرف عل��ا املصا�� البيداغوجيّ  ة حسب ��داف أي برامجإرساء م��اني 

  و املا��ّ  ا���از �دارّي قبل تنفيذ�ا من 

1  

 1  الرغبة حسب املباشر�ن املستفيدين قبل من ةال��بو�ّ  ساتاملؤّس  تمو�ل  

  ّت و�� ا���ة ل ل�ا قبول ال�بات أو توقيع الشرا�اة �� ا���ة الوحيدة املخوَّ �يا�ل وزارة ال��بية �دار�

 
ّ
  فة بمراقبة مصادر التمو�لامل�ل

1  

  ّفي ال��بية لدعم املوارد املالي
ّ
  1  ة للقطاعتخصيص �سبة من �داءات ا��اّصة بموظ
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 والتأط�� وال�سي�� �دارّي  �شراف إطار انتداب -4

  ما أفضل آلّيات انتداب إطار �شراف �دارّي وال�سي�� والتأط�� ال��بوّي؟: الّسؤال

  

  

  ال���يص:أ/ 

  افة لالنتدابغياب املعاي�� الشّف  

  ملدرسة التو�سّيةبااملناسب  غياب الت�و�ن �دارّي  

  26/التواتر  البدائل:ب/ 

  ّالعامل�ن ��  ة) ل�ّل ة وال��ا�ة و الشفافيّ ة و امل�نيّ إعادة النظر �� معاي�� �نتداب (الكفاءة العلمي

ن من ة بما يحّس والتأط�� و تطو�ر أنظم��م �ساسيّ  ّر د�م بالت�و�ن املستمو�ع�ّ  ا��قل ال��بوّي 

   و امل��ّ  ل�م املجال لالرتقاء العل��ّ ة و يفتح مقدر��م املاديّ 

22  

  ّمعا�د م�ن ال��بية،  ين ال��بوّ��ن� س�ّ وامل ت�و�ن املشرف�نصة �� متخصّ  �عث مسالك ت�و�ن جام��)

  ة) مدارس مختصّ 

11  

 ة املناسبة وضبط امل�امّ �عي�ن املسؤول املناسب �� ا��
ّ
  وتوف�� الت�و�ن ا��اّص  ط

ّ
  8   . ف�نباملوظ

  6  ةباملدارس �بتدائيّ  �عز�ز �طار �دارّي  

  ّة ��تّم بال�شاط الثقا��
ّ
  5  دون سواه والر�ا���ّ  و�جتما��ّ  �عث خط

  ّنة ترسم أخالقيات امل�ن ال��بو�ّ إرساء مدو 
ُ
  4  ةب�� ع�� معاي�� �ل��ام واملسؤولية وت

  سي�� والقيادة
ّ
�امل ا���ات، ح�� نضمن  ع��الو�� بأن ت�افؤ الفرص يقت���، توز�ع كفاءات ال�

  مقّررات �صالح ال��بوّي  تنفيذا أنجع ل�ّل 

4  

  ّ4  . ة لإلدارة�ستفادة من املدرسة القومي  

 ذينر�ّ ن) ع�� الّتناظر ب�ن املو ر إطار �شراف (الّنظار واملدير التأكيد ع�� ضرورة اختيا
ّ
 يجب  �ن ال

ّ
أال

  ي�ون عامل الّسن العامل ��ّم 
ّ
  .�مم م�اّم �� اختيار�م مع ت�و���م قبل �سل

2  

  ّ2  ات للتحف��.وضع نظام �� ال��قيات وآلي  

  2  ور�ط �ذا الت�و�ن باحتياجات امل�نة  اعتماد نظام املناظرة والت�و�ن املختّص  

  ّة عا�د من ب�ن �ساتذة بما يضمن التداول ع�� املسؤوليّ ات واملعداديّ ة انتخاب مديري � اعتماد آلي

  ةة ال��بو�ّ ر الشراكة ب�ن �دارة وشر�حة عر�ضة من املباشر�ن للعمليّ و�طوّ 

2  

  ّـــــد. ع�� للتفّق ة للمجلس � يجاد الصيغة القانونيّ إة لبيداغوجيا ال��بية و ة العاّم التفقديّ  ضبط م�ام ـ

  �ن.مجلس املس�شار�ن العاّم  ا�عة لھ. و كذا ضبط م�امّ دين تشؤون املتفّق  وجعل �ّل 

2  

 الغرض .  راغب �� ذلك مشروعھ ال��بوّي  م �ّل ن يقّد أعادة النظر �� طر�قة اختيار املدير�ن (ع�� إ ��

  ة)يجاد مقاي�س موضوعيّ إباإلضافة ا�� 

2  

  ّناك من  ّن أ�افؤ الفرص مع ة �� انتداب املدير�ن  (املناظرة) لضمان تمواصلة اعتماد الطر�قة ا��الي�

  يذ�ب إ�� اعتماد آلية انتخاب املدير

1  

  1  س�لة و الت�و�نصناف�م مع �ع�د�م بالرّ أ�بقاء ع�� آلية املناظرة �� انتداب القيم�ن بمختلف 
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 ة ناظر دراسات �� املدارس �عدادّية ع�� غرار املعا�د
ّ
 1  ضرورة إحداث خط

  ّ1  �ن و التالميذ والعملة ة ذات عدد مع�ن من املر�ّ ال��بو�ّ  ساتللمؤّس  إحداث خطة �اتب عام 

  ّ1  ة ج�وّ�ةمندو�يّ  ة لت�و�ن املدير�ن �� �ّل إحداث خلي  

�اء -5
ّ

 أش�ال �س�ثمار �� الذ

 : الّسؤال
ّ

  �اء؟كيف يمكن �س�ثمار �� الذ

  

  ال���يص:أ/ 

  
ّ

  �اء بأش�الھال وجود الس��اتيجّية وطنّية لالس�ثمار �� الذ

  26/التواتر  لبدائل:اب/ 

  ّا و�شر�ك�م �� مختلف املسابقات ا ومعنو�ّ اك�شاف املوا�ب واحتضا��ا و�حاطة ��ا و���يع�ا مادي

  ون)دار�ّ � ون ور�ّ املتالميذ و ال(

8  

  ّة الر�اضيّ –ة الفنيّ –ة ق�ن �� مختلف املجاالت (العلميّ مز�د فتح �فاق للتعليم أمام التالميذ املتفو–

  ...) من خالل ت�و���م با��ارج لالستفادة مستقبال من خ����م و معارف�م ة عالميّ � 

5  

  العمل ع�� توط�ن �دمغة الّتو�سّية و�ستفادة من �دمغة امل�اجرة ع�� �عث مواطن شغل ل�م

   .وتوف�� مراكز بحث مختّصة وإحداث مسالك �عليم عال �ستقط��م

5  

  اء املتعّدد منذ مر�
ّ

رة وتجّنب ضغط الّضوارب املتفاوتة ملا جّره ع�� املنظومة �س�ثمار �� الذ
ّ

احلھ املبك

بي��ّ 
ّ
�اء الفردّي  ا��الّية من تحو�ر للّتوج�ات وتحر�ف للمسار الط

ّ
   للذ

4  

 � ة من خالل سات ال��بو�ّ داخل املؤّس  ة  �� دعم الذ�اء و البحث العل��ّ سات �قتصاديّ شر�ك املؤّس

  ق�نللمتفوّ ة بداعيّ � املشار�ع � تب�ّ 

4  

  ّشغيلو�س�ثمار �� املعرفة والّتكنولوجيا ورصد �  ���يع البحث العل��
ّ
  4  . عتمادات املناسبة لل�

 الّتالميذ من مز�د الستقطاب) بحوث ورشات( العلمّية النوادي تأ�يل  
ّ
  3  م��م للمو�و��ن نوالّتفط

 3  .املستمّر  فتح �فاق أمام الدراسات والبحوث املعّمقة وتثم�ن الت�و�ن  

 3  املحافظة ع�� املدارس الّنموذجية واملعا�د الّنموذجّية  

  ّة للتحـاور مع التالميذ و اك�شاف �ذكياء م��م و مجاالت �ن �� مجــال التنمية ال�شر�ّ تأ�يل مختص

  .إبداع�م

1  

 ا اختبارات اعتماد 
ّ

  1  تلميذ ّل � إم�انات ع�� فالتعرّ  �� اعامليّ ) standardisés( املعّ��ة �اءلذ

  ّ1  والشعب والّضوارب مراجعة منظومة التقييم ومراجعة الّتوجيھ ا��ام��  

  1  ةة والّدراسة ا��امعيّ ة ب�ن املرحلة الثانو�ّ سات �عليم عال انتقاليّ إحداث مؤّس  

 1  ذلك لتجسيم �افيةال ةاليّ امل واردامل توف�� من البّد  العقول، ع�� �عتمد �عظم �س�ثمار أّن  بما  
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  :است�تاجاتمالحظات و 

  د املشار�ون �� �ذه الورشة ع�� ضرورة ا��ّد من املركزّ�ة املفرطة وتمك�ن ا���ات من �خذ بزمام �مور
ّ

�� عديد املسائل  أك

  ج�ة �التج��� والبناءات والّزمن واملدر��ّ�،... و�و ما س�سّ�ل أخذ القرارات الوج��ة واملستجيبة ل��صوصّياتا��اّصة ب�ّل 

 وكمة والشفافّية �� التعامل، و�و ما �ستد�� وضع قوان�ن ا ؤّسسة ال��بوّ�ة التو�سّية تفتقر إ��ما اعت�� املشار�ون أّن املك��

ة بما �ش�ل إطارا لدمقرطة ال�سي�� و مجالس ج�و�ّ للغرض و�عث مؤّسسات ضامنة لتطبيق�ا كإحداث مجلس أع�� لل��بية 

  .فتوظي من �ّل  و حماية املرفق العامّ 

  تمو�ل املدرسة الّتو�سّية �و شأن الّدولة، �ذا ما أجمع عليھ املرّ�ون. أّما مصادر التمو�ل �خرى فيجب أن تخضع لقوان�ن

ا�ّي 
ّ

للمدرسة ع��  ما يمكن أن ت�تجھ املؤّسسات  ضامنة الستقاللّية املدرسة وحيادّي��ا، كما تّم اق��اح التفك�� �� التمو�ل الذ

  ال�ّ� أو صنا�ّ�، �سو�غ فضاءات، أ�شطة ثقافّية...)ال��بوّ�ة (منتج ف

  عث مؤّسسات مختّصة �� الت�و�ن �دارّي واملا�ّ� املالئم ��صوصّيات ال��بية أصبح أمرا ضرورّ�ا �� �ذه املرحلة، فقيادة�

  ات �شراف �دارّي.�عتباطّي، بل وجب �� وضع مرجعّيات م�نّية ملختلف إطار  التو�سّية لم �عد تحتمل ال�سي�� املدرسة

 ��
ّ
�سا�م �� اك�شاف�ا وتطو�ر�ا وتثمي��ا و  تحتضن إبداعا��م املؤّسسة ال��بوّ�ة تزخر باملوا�ب، موا�ب ت�تظر �طر ال

لة 
ّ

�� ع�� املدرسة كس��ا. وع�� �ّل �طراف املتدخ
ّ
�اء واحدا من الّتحّديات ال

ّ
ومرافق��ا، لذلك �عت�� املرّ�ون �س�ثمار �� الذ

  واملجتمع املد�ّي) املسا�مة �� ذلك خاّصة �� جان��ا املاّدي.   (الّدولة مع القطاع ا��اّص 
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 ا��وار �� التالميذ مسا�مات

 املنظومة إصالح حول  الوط��ّ 

  ال��بوّ�ة
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 ماي 15 يوم ملعا�دوا �عدادّية أو �بتدائّية املدارس �� سواء لتالميذا من الساحقة �غلبّية مشاركة من بالرغم

نا ،2015
ّ
  �ذا ومع. م��ا 15 �� سوى  ا���وّ�ة التقار�ر �� مشار�ا��م صدىب نظفر لم فإن

ّ
 التأليفّي  التقر�ر صياغة ��نة فإن

  و��تمام بالعناية جديرة بيانات قاعدة التالميذ مسا�مات من بلغنا ما �� ورد ما �عّد 

  

   ال���يص / املجاالت   البدائل

  : املوادّ ال��امج و 

  ّاملدرسّية والّتقليص م��ا ومن ساعات الّدراسة والّتخفيف من  مراجعة املواد

  ال��امج مع ا��رص ع�� ا��ودة والنوعّية .

 : ال��امج واملوادّ 

 ك��ة ساعات الدراسة وكثافة ال��امج 

  ّة .كثافة الكتب املدرسي 
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  الكتب املدرسّية .عدد الّتقليص من  

  مراجعة محتو�ات ال��امج املدرسّية �� اتجاه جعل�ا أك�� تالؤما مع الواقع اليومّي 

  ة للعصرواكبوأك�� م

 س ضمن ا��صص املسائّية �� الفّنّية وا��مالّية والّر�اضّية تدرّ  املوادّ  جعل

قا��ّ 
ّ
 .والّر�ا���ّ  و�جتما��ّ  إطار ال�شاط الث

 ورغبا��م ميوال��م عن ف��ا ليّع��وا املستو�ات �امل �� ةاختيار�ّ  موادّ  إحداث  

 ة�بتدائيّ  املدارس ع�� ةالفنيّ  املوادّ  �عميم  

 روع �� تدر�س ال
ّ

انيةالش
ّ
غة �نقل��ّية منذ الّسنة الث

ّ
  .من التعليم �سا���ّ  ل

  ّوفتح املسالك التقنّية من الّسنة الّسادسة  إعادة �عتبار للّتعليم الّتق��

  .اأساسيّ 

 يالء الّتالميذ ذوي ا��اجّيات ا��صوصّية واملو�و��ن العناية ال�� �ستحّقو��ا إ

  ضمان ظروف دراسّية عادّية ل�م.و 

 من شعب �ختصاص . ملوادّ حذف �عض ا  

  ةبإلغاء املدارس واملعا�د النموذجيّ  توحيد الّتعليم العمومّي  

 .عدم التناسق ب�ن نوع املاّدة وتوقي��ا  

  ّتقاطع برامج �عض املواد  

  ّة العلميّ  التضارب ب�ن تدر�س املواد

 ةة �� املدارس �عداديّ باللغة العر�يّ 

  ةة �� املرحلة الثانو�ّ و�الفر�سيّ 

 

 : الّزمن املدر���ّ 

  �� دقيقة . 55دقيقة عوضا عن  45إ��  توقيت ا��ّصةالتقليص 

  � جما�ّ� للدراسةالّتخفيف من الّزمن.  

 إلغاء الساعات البيضاء  

 وتخصيص الصباحّية �ةالف� خالل الواحدة الدراسّية ا��ّصة نظام اعتماد 

قافّية لأل�شطة املسائّية الف��ة
ّ
 ذلك �� بما وا��معياتّية والر�اضّية الث

  .املدنّية الّر�اضّية اتا��معيّ 

  العمل بنظام ا��ّصت�ن بال�سبة إ�� الّتعليم �بتدا�ّي.  

  ّط ع�� اعتماد سداس�
ّ
ال�ي لتخفيف الّضغط املسل

ّ
ت�ن عوضا عن الّنظام الث

  ساتذة .الّتالميذ و� 

  ّوتختتم يوم  01/10ة حيث تنطلق الدروس يوم إعادة توز�ع العطل املدرسي

 : الّزمن املدر���ّ 

 د ّد سوء توز�ع الساعات و�ع 

  الساعات البيضاء 

 . عدم جدوى نظام ا��ّصت�ن  

  

 . مراجعة نظام الثالثيات  
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31/05 . 

 .قتصار ع�� ماّدت�ن خالل ا��ّصة �ساعت�ن� 

  ة .ش�ر�ّ الالبحث عن حلول عميقة ل��صص نصف  

 .مراجعة نظام العطل مع املحافظة ع�� تزام��ا ب�ن مختلف املراحل الّتعليمّية  

 صت من الّزمن املخّصص ضرورة التصّدي لظ
ّ
ا�رة الّدروس ا��صوصّية ال�� قل

قافّية والر�اضّية بال�سبة إ�� الّتالميذ.
ّ
  لأل�شطة الث

 . تخصيص يوم راحة إضافة إ�� يوم �حد  

  تحو�ر مفتتح السنة الدراسية واختتام�ا نظرا  للعوامل املناخية ( حرارة

 الطقس)

  

  ّصةل�ا .واملواقيت املخصّ  التناسق ب�ن املواد

 . عدم توازن ا��صص نصف ش�ر�ة  

  

 

  :  الفضاء املدر���ّ   : الفضاء املدر���ّ 

  ُ� عد �عض املؤسسات التعليمية عن مقّر

  ج�االسك�� داخل مناطق ا��ضرّ�ة وخار 

  

  داخل الفصل عدد التالميذ ارتفاع

�بو�ة الواحد مما �عّسر العمليّ 
ّ
  ة ال�

  

  ّة للّتعلم وعدم نقص التج���ات الضرور�

  مواكب��ا لروح العصر 

  

 . ا�عدام قاعات املراجعة  

  ا�عدام الفضاءات املخّصصة لأل�شطة

ة �املسرح واملوسيقى.. ة والثقافيّ ال��ف��يّ 

  وغياب الرحالت

  

  تخصيص أسطول لنقل التالميذ دون سوا�م  

  تلميذا بالفصل  20القسم إ�� حدود عدد التالميذ بالتخفيض من كثافة

  الواحد 

  توف�� قاعات تدر�س �افية ��ّل مش�ل �كتظاظ وتحس�ن جودة موازنات

  املدّرس�ن.الّتالميذ و 

  م�ا و�تكّفل التالميذ ب�نظيف�ا وترتي��ا
ّ
تخصيص قاعة ل�ّل قسم يجّ�ز�ا و�نظ

  ل��فاظ ع�� تج���ات املؤسسة

 .تجديد البناءات القديمة باملدرسة وصيان��ا بصفة دورّ�ة ومنتظمة 

   العناية بالتج���ات بصيان��ا (إصالح �بواب والنوافذ وتبليط الساحات

ة) ة العاّم ة �ستجيب لشروط ال�ّ� عداد مجموعات ��يّ وطالء القاعات وإ

  وتطو�ر�ا.

 ھاعتماد التكنولوجيات ا��ديثة وإدراج�ا ضمن منا�� التعليم ووسائل.  

  التكنولوجّية تج��� الفضاءات املدرسّية بما تحتاجھ من املعّدات والوسائل
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  لتحف�� الّتالميذ ع�� الّدراسة.ا��ديثة 

 لتطو�ر ذلكو  �بتدائّية باملدارس والتقنّية مّيةالعل للّتجارب مخابر تخصيص 

   املوا�ب صقل و البحث عملّية

  ّة و�دوات املتطّورة .  ة بالتج���ات �عالميّ تج��� املدارس �بتدائي  

 .تجديد مقاعد الّتالميذ و�عص���ا بما يتما��� مع الواقع  

  ّمر�ح أثاث مدر���  

  تفتح ع�� مكتبة �شرف عل��ا  املدارس واملعا�د تخصيص قاعة مراجعة ب�ّل

  أعوان مختّصون �� املكت�ّية و�عز�ز�ا بالّتقنيات ا��ديثة 

  ّاملسرح، الّرسم ..الفّنية ( املوسيقى إيجاد فضاءات لتدر�س املواد ، (....

اة
ّ
ب ...)والّر�اضّية ( قاعة مغط

ّ
  ، ملعب معش

  ّةترك�� ورشات عمل يدوّي �� �ّل مدرسة ابتدائي  

 بوّ�ة املؤّسسات ب�ن مبار�ات وتنظيم وعلمّية افّيةثق نواٍد  ترك���
ّ
  .ال�

 الّضرورّ�ة املعّدات ب�افة مج�زة تر�وّ�ة مؤّسسة �ل �� مدرسّية إذاعة إحداث.  

  تخصيص يوم راحة أسبوعّية للّتالميذ باإلضافة إ�� يوم �حد بال�سبة إ��

  ّية.املرحلة �بتدائّية ي�ون مخصصا للّرحالت والّز�ارات امليدان

 للّتالميذ ضمن برنامج يقع  وترفي��ّ  ذات طا�ع درا���ّ  تنظيم رحالت موّج�ة

�بية.
ّ
  إعداده محلّيا، و�شرف عليھ وتراقبھ املندو�ّيات ا���وّ�ة لل�

  �� فل من الّتعّصب للّرأي واملغاالة
ّ
برمجة أ�شطة ثقافّية من شأ��ا تحص�ن الط

ؤى وتدعو إ�� قيم  سامح والوسطّية وقبول �خر.املواقف والّتطّرف �� الرُّ
ّ
  ال�

  ّقا��
ّ
�بوّ�ة ع�� محيط�ا الث

ّ
 و�قتصادّي  و�جتما��ّ  ضرورة تفّتح املؤّسسة ال�

 ع�� وضع أ�شطة تخدم مص����ا.

 .عش�ب املالعب الّر�اضّية املدرسّية اصطناعّيا�  

  ،توف�� قاعة ر�اضّية مغطاة وتج����ا بالوسائل الّضرور�ة املناسبة (أدواش

  ات مال�س، ....).��ر 

 ة املدارس �بتدائّية
ّ
  �عميم معل�� ال��بية البدنية ع�� �اف

  ّة للتصدي للمخّدرات داخل املؤسسة ال��بو�ة ومنع اتخاذ التداب�� الضرور�

  التدخ�ن.

  

  

 ج���ات الّر�اضية والتج���ات نقص الت

  ة .ة للمخابر العلميّ الضرور�ّ 

  

  

  

  

  

  ع أمام املؤّس
ّ

سات ان�شار ظا�رة ال�سك

�   �اا�عدام �من أمامو ال��بوّ�ة 
ّ

و تف��

 مش�ل املخّدرات والّتدخ�ن .

  توّجھ الّتالميذ نحو سلوكّيات مضّرة

�بوّ�ة 
ّ
بالب�ية التحتّية للمؤّسسات ال�

ان ونزع �قفال �الكتابة ع�� ا��در 

  وال��ا�� .

  

  

  

  

  

  

استقالة عدد كب�� من �ولياء وعدم  -
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  بوّ�ة بما يجعل�ا�
ّ
تفعيل دور ا��اليا �جتماعّية وخاليا �نصات باملؤّسسة ال�

  ذات جدوى.

 الّضرورّ�ة املعّدات ب�افة مج�زة تر�وّ�ة مؤّسسة �ل �� ّيةمدرس إذاعة إحداث.  

 إ�� بال�سبة �حد يوم إ�� باإلضافة للّتالميذ أسبوعّية راحة يوم تخصيص 

  .امليدانّية والّز�ارات للّرحالت صامخصّ  ي�ون  �بتدائّية املرحلة

 يقع برنامج ضمن للّتالميذ وترفي��ّ  درا���ّ  طا�ع ذات موّج�ة رحالت تنظيم 

�بية ا���وّ�ة املندو�ّيات تراقبھ و عليھ و�شرف محلّيا، إعداده
ّ
  .لل�

 فل تحص�ن شأ��ا من ثقافّية أ�شطة برمجة
ّ
 �� واملغاالة للّرأي الّتعّصب من الط

ؤى �� والّتطّرف املواقف سامح قيم إ�� تدعو، الرُّ
ّ
  .�خر وقبول  والوسطّية ال�

 بوّ�ة املؤّسسة تفّتح ضرورة�
ّ
قا��ّ  حيط�ام ع�� ال�

ّ
 و�قتصادّي  و�جتما��ّ  الث

 .مص����ا تخدم أ�شطة وضع ع��

 املجاالت شّ�� �� باملو�و��ن ا��اّصة �حاطة توف��.  

 اصطناعّيا املدرسّية الّر�اضّية املالعب �عش�ب  

 ر�اضّية قاعة توف��  
ّ
 أدواش،( املناسبة الّضرور�ة بالوسائل وتج����ا اةمغط

 ....). مال�س، ��رات

 ال��بية البدنّية ع�� املدارس �بتدائّية ��
ّ
 �عميم معل

  خاذ التداب�� الضرورّ�ة للتصّدي للمخّدرات ومنع التدخ�ن با��رم  ال��بوّي
ّ
ات

 ع�� ا��ميع 

  تفعيل دور ا��اليا �جتماعّية وخاليا �نصات باملؤّسسة ال��بوّ�ة بما يجعل�ا

 ذات جدوى. 

 ن .يّ انانتداب أخّصائي�ن نفس�  

 . البحث عن سبل وطرائق لتدر�س القيم وتمر�ر�ا إ�� املتعلم�ن  

  أو �ّل  �قا�امل�اّصة أو ا�لعاب �قاعات  انتصابمنع  
ّ

ة ر س�� العمليّ ما �عك

�بو�ّ 
ّ
 .ة �� محيط املؤسسةال�

 .بوّ�ة �سياج و�حراسة دائمة ليال و��ارا�
ّ
  تأم�ن املؤّسسات ال�

متا�ع��م أو مراقب��م ألبنا��م داخل 

  املؤسسة أو خارج�ا.

  نقص املراقبة الّ��ية. -

  

  

  

  

  

ر املساحات ا��ضراء داخل  -
ّ
عدم توف

  املؤسسة  .

  

  

  

  عدم وجود حافالت لنقل التالميذ  -

ا��اصة بنقل  اضطراب توقيت ا��افالت -

  التالميذ

  

  سوء اختيار موقع املؤسسة. -

  نقص أعوان التأط�� . -
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  ّة ع�� امتداد الّسنة الدراسّية.تث�يت �ام��ا مراقبة بالفضاءات املدرسي  

 .بوّ�ة و�ولياء�
ّ
  تنظيم لقاءات بصفة دورّ�ة ومنتظمة ب�ن م�ّونات �سرة ال�

 .تأ�يل الوحدات ال��ّية و�عّ�د�ا بالّنظافة والّصيانة بصفة دورّ�ة ومنتظمة  

 .ا��رص ع�� إيجاد قاعة تمر�ض مج�زة ب�ّل مؤّسسة تر�وّ�ة 

 لتالميذ.توف�� �حاطة النفسّية ل  

  ّوثقا��ّ  دعم املساحات ا��ضراء داخل املؤسسة ال��بو�ة ، وتوف�� فضاء ر�ا��� 

  سة .ومشرب لتجنب خروج التلميذ من املؤّس 

  الت�سيق مع شركة النقل لضمان نقل التالميذ �� ظروف مالئمة ومواقيت

 مناسبة . 

  ّبوّ�ة لبعض ا��دمات ال��ّية و�جتماعي�
ّ
ة لفائدة ضرورة تب�� املؤّسسة ال�

  الّتالميذ م��ا:

�بوّ�ة. املدر���ّ  دوام وجود �طار الط��ّ  -
ّ
 باملؤّسسة ال�

 .ّيةجتماع�  ل��االت املدرسّية املستلزمات توف�� -

�بوّ�ة مع مز�د �عتناء باأل�لة.توف�� املطاعم املدرسيّ  -                
ّ
 ة باملؤّسسات ال�

باع نظام نصف  -                                   
ّ
مجة الّ�ّ�ية للّتالميذ الوافدين �إت

ّ
قامة لتوف�� الل

 من أماكن �عيدة .

 .(... ،نجارة، حدادة، خياطة) تخصيص ورشات م�ن باملدارس �بتدائّية  

  بوّ�ة ملمارسة ��شطة الفالحّية�
ّ
ِاستغالل املساحات املوجودة باملؤّسسة ال�

  ل ساحة املدرسة،...).(زراعة، غراسة، ��يئة �رض وتجمي

  بوّ�ة العادّية والنموذجّية ع�� مستوى املعّدات�
ّ
املساواة ب�ن املؤّسسات ال�

 
ّ

 زمة.والّتج���ات الال

  مع نظام الفرق �� جميع املؤسسات ال��بو�ة . القطع ال��ا�ّي  

  ّمن  ما �ستحّقھ ���يع الّتالميذ و تحف���م من أجل إيالء العمل الّتطّو��

  ادة �عتبار لالحتفاالت الوطنّية وت�شيط�ا داخل حرم املؤّسسة .وإع ��تمام

  ا��ياة املدرسّية. مسا�مة املجتمع املد�ّي �� 
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أدي��ّ 
ّ
 : النظام الت

  ّبإعادة �عتبار لقاعات املراجعة واملذاكرة  ا��ا��ّ  مراجعة النظام الّتأدي��

سة وفتح باب املؤّس  ة والقيام بأعمال لفائدة املص��ة العاّمة داخلالتكميليّ 

  ا��وار مع التالميذ و التحس�س والتوعية.

 . اجع عن تنفيذ�ا�
ّ
  تفعيل العقو�ات عند �قتضاء دون ال�

  حالة إقصاء التلميذ من حصص الّدرس وجب إ��اقھ بقاعة املراجعة ��

  وإلزامھ بإنجاز دروسھ .

 . ع�� التلميذ اح��ام املسافة ب�نھ و��ن املرّ�ي  

  م واملؤّسسة َسنُّ قانون
ّ
م واملعل

ّ
وا�� ودقيق ورادع �� آن واحد يح�� املتعل

�بوّ�ة.
ّ
 ال�

 م�ن القطع مع
ّ
ط ع�� املتعل

ّ
  .العنف املسل

 منظومة وتفعيل الدروس عن وتأخ��ا��م الّتالميذ غيابات متا�عة "EDUSERV "

 املوضوع �� منظور��م تخّص  ال�� املستجدات ب�ّل  �ولياء وإشعار الغرض ��

  .ومنتظمة فورّ�ة بصفة القص��ة اترساليّ �  ع��

أدي��ّ 
ّ
  : النظام الت

  ّالذي  ا��ا��ّ  عدم جدوى النظام الّتأدي��

  تجاوزتھ �حداث 

 . تواصل التجاوزات رغم العقو�ات  

  

 

 التقييم و�متحانات :

  ّبنفس ��ّمية لدى  �عديل الّضوارب وتقر���ا من �عض�ا لتتمّتع �ّل املواد

  الّتالميذ

 عودة إ�� املراقبة املستمّرة والفروض الفجئية ال  

  ّلت�ون متالئمة مع مستوى الّتالميذ  إعادة الّنظر �� منظومة الّتوجيھ املدر���

  وقدرا��م ومراجعة شروط �رتقاء من مستوى إ�� آخر .

  ن التلميذ من اختيار
ّ

العمل ع�� توف�� جميع الشعب بجميع املعا�د ليتمك

  ھ .التوجيھ الذي يرغب في

  ّة حّ�� ي�سّ�� للتلميذ اختيار املاّدة املساواة ب�ن املعا�د �� إدراج املواد �ختيار�

  ال�� يرغب ف��ا.

  التقييم و�متحانات :

  ّالتفاوت الفادح ب�ن ضوارب املواد.  

  ّملا فيھ  عدم جدوى نظام التقييم ا��ا��

  من �در للوقت .

  وعدم   جيھ املدر���ّ ضعف منظومة التو

مراعا��ا لقدرات التلميذ وملتطلبات روح 

  العصر .

  ر جميع الشعب امل�ي�لة بجميع
ّ
عدم توف

  ة .املعا�د الثانو�ّ 

  � ة املواد
ّ
  ة .ة باملعا�د الثانو�ّ ختيار�ّ قل

  عا�ي نظام املراقبة املستمّرة من عديد�
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  ة ل��د من ظا�رة الّدروس سات ال��بو�ّ تنظيم دروس دعم داخل املؤّس

  ة .ا��صوصيّ 

  ّتوحيد  ة: إعادة �عتبار للشعب القص��ة /مراجعة منظومة التوجيھ ا��الي

  ات .ة والر�اضيّ لوم التجر��يّ شعب�� الع

 .إجبار�ة امتحان ش�ادة ختم املرحلة �بتدائّية 

  ّالعاّم والّتق��ّ  إجبارّ�ة امتحان ش�ادة ختم الّتعليم �سا���. 

  ال�ّي
ّ
 .مع اق��اح نظام السدا���ّ  املعمول بھ �� الّتقييم املدر���ّ  مراجعة نظام الث

  ات املدرسّية وضرورة إرجاع�ا للّتالميذ دعوة للّتقّيد باآلجال عند إنجاز �ختبار

�ات�ب ا��اري ��ا 
ّ
�� �جال القانونّية �عد إصالح�ا جماعّيا بالقسم حسب ال�

 العمل.

 .ة املراحل الّتعليمّية
ّ
  تزامن �ختبارات �� آخر الّسنة الدراسّية بال�سبة إ�� �اف

 للتلميذ نف���ّ  وإر�اق ضغط من تفرضھ ملا ا��ا��ّ  التقييم أش�ال مراجعة 

 والتحليل الف�م ع�� بال��ك�� التقييم من املس��دفة القدرات �� الّنظر وإعادة

  داملبّد  املر�ق ا��فظ بدل املشار�ع وإنتاج
ّ
 اقةللط

 العوائق

  ة ال��بوّ�ة:�� العالقة ب�ن أطراف العمليّ 

 يا �� �ّل ا��يارات املتصلة با��ياة  ق آليات حوارخل
ّ
مع الّتالميذ وإشراك�م فعل

  ةاملدرسيّ 

  ّم العالقة ب�ن التلميذ وسائر �طراف ال��بو�ّ اعتماد مرجعية قانوني
ّ
ة ة تنظ

  وتضبط ا��قوق والواجبات 

  فظّي
ّ
من  �نحرافاتوالتصّدي ل�ّل  واملاّدّي  الّتصّدي ل�ّل مظا�ر العنف الل

  ل فتح قنوات حوار جّدية مع �ساتذة و�دارة و�ولياء بصفة دورّ�ة.خال

  ة .ة و�يديولوجيّ سة عن التجاذبات السياسيّ تحييد املؤّس  

  بوّ�ة�
ّ
إجبار�ة حمل بطاقة �عر�ف مدرسّية من قبل الّتالميذ داخل املؤّسسة ال�

 
ّ
  ما اقت��� �مر.و�ستظ�ار ��ا �ل

 ن املدارسعودة املسابقات والتباري ب� 

ة �� العالقة ب�ن أطراف العمليّ 

  �بوّ�ة:ال�

  غياب الّتواصل وا��وار مع الّتالميذ

خاذ القرار
ّ
  و�غي�ب دور�م �� ات

  ّة س�ن العالقة العموديّ اعتماد �عض املدر

  �� التواصل مع التالميذالفوقّية 

  ظا�رة طرد التالميذ ألتفھ �سباب أحيانا  

  فظّي
ّ
  و املادّي  تف��ّ� العنف الل
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 .م ضمن جمعّية نقابّية �عّ�� عن مشاغل�م املدرسّية
ّ
  تمك�ن الّتالميذ من الّتنظ

  بوّ�ة بما تحتاجھ من قّيم�ن�
ّ
 �ن وأساتذة.إدار�ّ و عملة و �عز�ز املؤّسسة ال�

  ّبوّ�ة: �خال��ّ  تثم�ن البعد القي���
ّ
ل�ن �� العملّية ال�

ّ
دروس،   ��ميع املتدخ

 محاضرات، تظا�رات.

  بوي مر�
ّ
م عالقات �طار ال�

ّ
�ات�ب �دارّ�ة ال�� تنظ

ّ
اجعة �طر القانونّية وال�

�بوّ�ة و�نصات إل
ّ
رونة �� معا��ة امل�م واعتماد �بالّتالميذ داخل املؤّسسة ال�

 مشاغل�م.

 - عمل�م مباشرة قبل وتأ�يل�م س�ناملدرّ  انتداب منظومة مراجعة. 

  

 است�تاجات واستخالصات:

عميق باالنزعاج �س�ب ما يرصدونھ من صعو�ات م��ا ما �و  شعور � أغلب مشار�ا��م عن عّ�� التالميذ �

ر والتج���ات امل��الكة، وما �و إدارّي إجرا�ّي (غياب 
ّ

ل خصوصا �� طبيعة الفضاء املدر��ّ� املنف
ّ
مادّي و�تمث

�شرّي عالئقّي مثل تفاقم  ��شطة ال��ف��ّية/ ضوارب املواّد / الزمن املدر��ّ� الضاغط/ ...)، وم��ا ما �و

ر�ن و�دارّ��ن. و�ذه عوامل متضافرة 
ّ
ر العالقات مع املرّ��ن واملؤط

ّ
ظا�رة العنف �� الوسط املدر��ّ�  وتوت

رة للناشئة
ّ

  ع�� �صالح ال��بوّي ا��ا�ّ� إيالؤ�ا ��تمام الالزم. ،�عكس صورة مدرسة منف

 التلمي
ّ

� �� البدائل ال�� اق��ح�ا بروح عالية من لكْن، رغم النقد املوّجھ للمدرسة فإن
ّ

ذ التو���ّ� قد تح�

صل بالنظام التأدي�ّ� أو املطالبة باإلنصاف 
ّ
املسؤولّية؛ إذ �� �� مجمل�ا بدائل قابلة للتطبيق سواء ما ات

  وت�افؤ الفرص أو توثيق الّصلة ب�ن املدرسة والو�ّ� املشاركة الفاعلة �� القرار باملؤّسسة ال��بوّ�ة.

ق باملستقبل ومرا�نة ع�� مدرسة مختلفة قائمة ع�� املرونة �� 
ّ
�� البدائل ال�� اق��ح�ا التالميذ �عل

م بطرق مغايرة وع�� إيالء ��مّية ل�ّل تلميذ ذاتا فردّية ناشئة جديرة 
ّ
العالقات وع�� املبادرة وع�� التعل

عن ن�� وو�� جدير�ن باالس�ثمار وعن  بالعناية والتثم�ن قادرة ع�� النجاح والتمّ��. و�� ذلك �عب��

عات مشروعة ع�� املجموعة الوطنّية أن تضرب مع�ا موعدا.
ّ
  تطل
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  خالصة عاّمة:

  التنّوع املخِصب 
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سعينا �� �ذا التقر�ر إ�� أّن ن�ون أمناء قدر �م�ان ملا جاء �� مختلف التقار�ر ا���وّ�ة، سواء من ناحية املضمون 

نا حرصنا ع�� أن ي�ون التقر�ر الّتأليفّي ��  �عضتجا�س ز بإبرا
ّ
�ل، حيث أن

ّ
املق��حات وتنّوع جانب آخر م��ا، أو من ناحية الش

وضمانا ألق��� قدر من املقروئية) الوافدة ع�� ��نة الّصياغة من املندو�ّيات ا���وّ�ة، ش�ل جداول (تناغما مع أغلب التقار�ر 

ديا للبدائل مبّو�ة بحسب الورشات وآخر للتواترات إلبراز صدى البدائل �� مختلف التقار�ر . يتصّدر�ا ���يص وتتضّمن وا

�ان وكتابة التقار�ر ا���وّ�ة وتأليف�ا �� �ذا التقر�ر .
ّ

  و�ان لورقات العمل املق��حة دور كب�� �� تبو�ب أعمال ال�

��ز أ�ّم�ا �� �ذه ا��الصة العاّمة مع إم�انّية الّتعّمق �� ور�� من �ذا الّتقر�ر العديد من املق��حات والبدائل نحاول أن ن

الع ع�� ا��الصات ا��زئّية والبدائل وتواترا��ا 
ّ
  البقّية باالط

  ،مات، مواصفات الب�ية التحّي�ية...)، من ج�ة
ّ
�عّدٌد وتنّوُع مق��حات �� محاور دون أخرى (الزمن املدر��ّ�، زمن التعل

قة بمحاور أخرى (ال�شر�عات ومالمح املتخّرج، مجلس أع�� لل��بية، مؤّسسة والتوافق حول عدد آخر من ال
ّ
بدائل املتعل

ر �ذا التنّوع بخصوصّيات ا���ات و�سالك و�طراف  جامعّية أو أ�اديمّية لت�و�ن املدّرس�ن...)، من ج�ة أخرى، وُ�فسَّ

 أّ��ا رغم ذلك التعّدد تلتقي �� ا��يار 
ّ
ات الك��ى (التمّسك باملدرسة العمومّية والس�� إ�� تطو�ر املشاركة �� ا��وار، إال

  أدا��ا، انفتاح املدرسة ع�� محيط�ا... )

 عتبة و املواّد العلمّية �� التعليم الثانوّي،  إ�� حسم موضو�ّ�، مثل لغة تدر�س عدد من الّنقاط بقيت خالفّية، وتحتاج

ار�ر دعوة إلجراء دراسات علمّية معّمقة ينجز��ا باحثون اختيار مسالك التوجيھ املدر��ّ� ...  و�� عدد من الّتق

تو�سّيون تأخذ �ع�ن �عتبار الّسياق التو���ّ� �� مختلف خصائصھ. ولعّل �ذا املق��ح �و  وسيلة ل��سم ب�ن عدد من 

  املق��حات ال�� تبدو متضار�ة. 

 نّوعة، ذات �عد عم�ّ� وإجرا�ي وقد �عود ذلك البدائل املق��حة بدا مرتفعا �� ورشات دون أخرى، و�انت عديدة ومت عدد

مات، الب�ية التحتّية، ��شطة الثقافّية...) 
ّ
لطبيعة و لعالقة �سئلة املطروحة املباشرة باملمارسة ال��بوّ�ة (ت�امل الّتعل

  . الشواغل العملّية امليدانّية ال�� �سكن املشارك�ن �� ا��وار الوط�ّ� �� ممارس��م امل�نّية اليومّية

  ق باملرجعّية ال�شر�عّية (الفصل
ّ
 39الّسياسة واملبادئ العاّمة �انت محّل توافق من قبل أغلب املشارك�ن خاّصة ما �عل

) ومالمح املتخّرج (العمل ع�� تحقيق مالمح ترا�� توازن ��صّ�تھ الوطنّية �� مختلف جوان��ا) 2014من دستور جانفي 

�بية.  وإ�شاء مجلس أع��
ّ
 لل�

 ملك�سبات مشغل من مشاغل جميع �طراف، وقد وردت فيھ العديد من املق��حات والبدائل مّما �عّسر تطو�ر ا

الّتأليف بي��ا، ولكْن، ما برز أساسا �و الّدعوة إ�� التخفيف من ال��امج والّرفع من أداء �طار ال��بوّي بتوف�� الظروف 

توف�� �طار الكفء...) وإيجاد مؤّسسات جامعّية للت�و�ن  املناسبة للت�و�ن (وضع اس��اتيجّيات علمّية، تثمينھ،

م وكذلك الت�و�ن (الّت�و�ن عن �عد).
ّ
صال �� التعليم والتعل

ّ
 و�س�ثمار الناجع لتكنولوجيات املعلومات و�ت
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 برزت ف��ا العديد من الّتوافقا ��
ّ
لت ورشة الب�ئة ال��بوّ�ة وا��ياة املدرسّية واحدة من الورشات ال

ّ
ق ش�

ّ
ت خاّصة ما �عل

باأل�شطة الثقافّية والر�اضّية والعلمّية، و�� التقار�ر مطالبة ب�نظيم�ا ضمن نواد ت�شط �� فضاء زما�ّي وم�ا�ّي خاّص 

ر العالقات ب�ن �طراف ال��بوّ�ة 
ّ
��ا. ورصدت ورشة الب�ئة املدرسّية با�شغال تفاقم العنف �� الوسط املدر��ّ� وتوت

لتصّدي للعنف بجميع أش�الھ وتجر�م �عتداء ع�� التفك�� �� أش�ال مناسبة ل، ودعت إ�� و�ي��ا و��ن محيط�ا

م محّل ا�تمام 
ّ
قة بالب�ية التحتّية وضرورة توف�� الظروف املناسبة للّتعل

ّ
املؤّسسات ال��بوّ�ة. كما �انت البدائل املتعل

 جّل املشارك�ن. 

 حظيت با�ت ��
ّ
مام املشارك�ن �� ا��وار  الوط�ّ�. وقد جاءت املق��حات داعية أساسا ا��وكمة وال�سي�� من املسائل ال

ج�ت أغلب التقار�ر، ا���اما مع خيار الديمقراطّية 
ّ
إ�� إرساء قوان�ن ضامنة ��وكمة رشيدة ومنظمة لل�سي��، وات

مركزّ�ة �� تحديد السياسة ال��بوّ�ة ومنح املندو�ّية
ّ
� الال

ّ
ا���و�ة �امشا أوسع التخاذ  ال�شاركّية، إ�� املطالبة بتو�

 من 35 الفصل القرارات ال�� تخّص�ا، وسيطر وضع املدارس �بتدائّية ع�� أشغال الورشة ومالت املشار�ات إ�� ��ب

�بتدائّية. وا�تّم املشار�ون ببعث �يا�ل ضامنة ��ودة أداء املدرسة من ذلك الطالبة  املدارس ع�� الّتوجي��ّ  القانون 

 ل��بية ومجالس ج�و�ة لھ بما �ش�ل إطارا لدمقرطة ال�سي�� وحماية املرفق العاّم من �ّل توظيف. بمجلس أع�� ل

 وا��معّيات  الّتحض��ّي ور�ط الّصلة ب�ن �سرة القسم ضمانا لت�افؤ الفرص طالب املشار�ون �� �ذه الورشة بتعميم

�ش�ل  صعو�ات من �عانون  ينالذ ومتا�عة رافق��مذات الشراكة و��ن املؤّسسة ال��بوّ�ة إلحاطة أفضل بالتالميذ وم

، كما طالبوا بتوف�� فرص متنّوعة وخيارات مناسبة لقدرات التالميذ وميوال��م بتوج���م إ�� مسالك أخرى مثل فردّي 

 الّتعليم امل�ّ� والّتق�ّ� �عد مراجعة �ي�لتھ وتثم�ن دوره.

 ا��وار الوط�ّ�. وقد قامت اس�شارة التالميذ ع�� محور�ن:  ومن خصوصّيات �ذا التقر�ر إيراد مشار�ات الّتالميذ ��

ل �ذه املسا�مات  ،���يص و�دائل. ورد باملشار�ات التلمذّية ���يص دقيق لواقع املدرسة من وج�ة نظر�م
ّ
وتمث

ح مشروع �� ، أّما البدائل فقد كشفت عن طمو �ن ع�� إصالح املنظومة ال��بوّ�ةماّدة مفيدة للمختّص�ن وا����اء القائم

ابة ومنصفة يمارس ف��ا التلميذ
ّ

ما معرفة وعلما وترف��ا ثقافة ور�اضة مدرسة جذ
ّ
ومشاركة اجتماعّية  فعل ا��ياة �عل

 قائمة ع�� �نفتاح التقدير واملسؤولّية.

�نة، الذين �ان ل�م شرف التأليف ب�ن التقار�ر ا���وّ�ة، أّن با�ورة ثمار إصالح امل
ّ

نظومة ال��بوّ�ة �� تقدير أعضاء ال�

واعدة، فقد عكس التقر�ر التأليفّي ل��وار الوط�ّ� حول إصالح املنظومة ال��بوّ�ة صورة وفّية لتو�س ا��ديدة، تو�س 

املشاركة وطّي صفحة الوصاية �نفراد بالقرار، تو�س ا��ر�ئة ال�� تتطّرق ل�ّل مشاغل مدرس��ا دون حدود أو حواجز أو 

والشفافّية �� نقل الّرؤى والتصّورات والبدائل م�ما تباعدت، تو�س التنّوع املخصب امل��ي ممنوعات، تو�س الوضوح 

للمرحلة املقبلة، تو�س التعا�ش املد�ّي و�يمان بالتطّور، تو�س �مل النا��� �� غد ي�ون بفضل ج�د بنا��ا وأبنا��ا وعزم�م 

ھ للمدرسة وأدا��ا قاس أحيانا، لكّن العتب ي�ون بقدر ا��ّب، أفضل. إّن املشاغل عديدة واملشا�ل م��اكمة والنقد املوّج 

فاإليمان باملدرسة العمومّية ودور�ا را��، و�مال املعقودة عل��ا عظيمة، وا��ميع يرجو م��ا ول�ا ا���� وإن تنّوعت الطرق 

 ع�� طر�قتھ. والبدائل، فاملدرسة التو�سّية �� تلك �ّم ال�� يج��د أبناؤ�ا �� حّ��ا، لكن، �ّل 
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  )6إلى الصفحة  1(من الصفحة  1الوثیقة عدد 

 
  الجمھوریّة التونسیّة

  

 المعھد العربي لحقوق اإلنسان  االتحاد العام التونسي للشغل  وزارة التربیّة
  

  حول إصالح المنظومة التربویّة: مسار الحوار الجھويّ مخطط تنظیمي ل

  المستوى
/  المرحلة
  الطرف

  المشاركون  اإلشراف
المنشطون / 

  المقّررون
الحضور 
  الشرفيّ 

  لمخرجاتا  الفضاء  التاریخ

  

  املح��

  

م القسم  املدرسة �بتدائّية
ّ
م القسم  تالميذ الفصل  معل

ّ
    معل

يوم ا��معة 

ماي  15

2015  

  القسم

  

م° 
ّ
  تقر�ر ينجزه املعل

  تقر�ر املدرسة° 

   الدائرةمتفّقد °   مدارس الدائرة

  املديرون° 

  مساعدو املدير�ن° 

  املدّرسون ° 

  العملة املرّسمون ° 

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

  مقّرر عن �ّل ورشة° 
  

  يوم الس�ت

ماي  16

2015   

مدرسة 

  ابتدائّية 

  

  تقر�ر الدائرة التأليفي° 

  

  أولياء التالميذ°   مدير املدرسة   املدرسة �بتدائّية
(مساعد املدير  مقّرر ° 

م من املدرسة)
ّ
  أو معل

  

حصة 

  مسائّية

 23و 17ب�ن 

  2015ماي 

املدرسة 

  �بتدائّية
  تقر�ر املدرسة التأليفي° 

م°   مقّررو املدارس°   متفقدو الدوائر   ورشة عمل محلّية
ّ
    مساعد مدير/ معل

 31و 24ب�ن 

  2014ماي 

مدرسة 

  ابتدائّية

تقر�ر تأليفي ملشاركة ° 

  التالميذ

تقر�ر تأليفي ملشاركة ° 

  �ولياء 

م  مقّررو الدوائر  الدوائرمتفقدو   ورشة عمل محلّية
ّ
    مساعد مدير/ معل

 31و 24ب�ن 

  2014ماي 

مدرسة 

  ابتدائّية
� ا��امع ° 

ّ
  تقر�ر املح�
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  المستوى
/  المرحلة
  الطرف

  المشاركون  اإلشراف
المنشطون / 

  المقّررون
الحضور 
  الشرفيّ 

  لمخرجاتا  الفضاء  التاریخ

�
ّ

  املح�

املدارس �عدادّية 

  واملعا�د
  �ستاذ  تالميذ الفصل  �ستاذ

إطار �شراف 

  �داري والبيداغو��

يوم ا��معة 

ماي  15

2015  

  القسم

تقر�ر ل�ل قسم ينجزه ° 

  �ستاذ

 تقر�ر املدرسة أو املع�د° 

رة 
ّ
ينجز من قبل ��نة مصغ

  �عّي��ا املدير

�عدادية املدارس 

  ملعا�دوا

  

  مدير املؤّسسة° 

  

  إطار التدر�س° 

 النظار° 

القّيمون والقّيمون ° 

 العامون 

 �دارّ�ون ° 

 املرشدون التطبيقيون ° 

  العملة املرّسمون ° 

  

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

  مقّرر عن �ّل ورشة° 

  

متفّقد املدارس ° 

  �عدادّية واملعا�د

  أو

مس�شار �� �عالم ° 

التوجيھ املدر��� 

  وا��ام��

  

  يوم الس�ت

ماي  16

2015  

املؤّسسة 

  ال��بوّ�ة

  

  املؤسسة التأليفي تقر�ر° 

  

  أولياء التالميذ° 
  مقّرر ° 

  (القّيم العام) 
  

 23و 17ب�ن 

  2015ماي 

حصة 

  مسائّية
  التأليفي املؤّسسةتقر�ر ° 

  ورشة عمل محلّية

  ع�� صعيد �ل معتمدّية

مدير املؤّسسة 

  ا��اضنة للورشة 
  مقررو ال��ان° 

ّرر من ب�ن مقّرري مق° 

  ال��ان
  

 31و 24ب�ن 

  2014ماي 

املؤّسسة 

  ا��اضنة

تقر�ر تأليفي جامع 

  ملؤسسات املعتمدّية 
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  المستوى
/  المرحلة
  الطرف

  المقّررون  المشاركون  اإلشراف
الحضور 
  الشرفيّ 

  لمخرجاتا  الفضاء  التاریخ

  ا���وي 

  �بتدائية

 املندوب ا���وي ° 

ل ° 
ّ
  عن �تحادممث

ل عن املع�د ° 
ّ
ممث

  العر�ي

  

العامون املتفقدون ° 

  با���ة

متفقدو املدارس ° 

  �بتدائّية

املساعدون ° 

  البيداغوجيون 

  متفقدون متقاعدون ° 

  

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

  مقّرر عن �ّل ورشة° 

  من ب�ن املشارك�ن

  

  

  يوم �امل 

 31و 17ب�ن 

  2015ماي 

  

  

  

املندو�ّية 

ا���وّ�ة 

  لل��بّية

  

  

  

  تقر�ر تأليفي ° 

  �عدادّية والثانوّ�ة

  املندوب ا���وي ° 

ل عن ° 
ّ
  �تحادممث

ل عن املع�د ° 
ّ
ممث

  العر�ي

متفّقدو املدارس ° 

  �عدادّية واملعا�د

مس�شارو �عالم ° 

  والتوجيھ

  متفّقدون متقاعدون ° 

  

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

  'مقّرر عن �ّل ورشة° 

  من ب�ن املشارك�ن

  تقر�ر تأليفي °   

  املندوب ا���وي ° 

ل عن ° 
ّ
   �تحادممث

ل عن املع�د العر�ي
ّ
  ممث

  متفّقدو ال��بّية البدنّية

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

 مقّرر عن �ّل ورشة° 

  من ب�ن املشارك�ن

املندوب ا���وي 

  للر�اضة
  تقر�ر تأليفي ° 

  �داري 

  املندوب ا���وي ° 

  متفّقد عام لل��بّية° 

مس�شار عام �� ° 

  �عالم والتوجيھ

  وما��متفّقد إداري ° 

إطارات وأعوان ° 

املندو�ية ا���وّ�ة 

  ومراكز الت�و�ن املستمر

إطارات وأعوان معا�د ° 

  م�ن ال��بّية والت�و�ن.

  املحاسبون العموميون ° 

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

 مقّرر عن �ّل ورشة° 

  من ب�ن املشارك�ن

  تقر�ر تأليفي °   
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  المستوى
/  المرحلة
  الطرف

  المقّررون  المشاركون  اإلشراف
الحضور 
  الشرفيّ 

  لمخرجاتا  الفضاء  التاریخ

  ا���وي 

  التعليم ا��اص

  املندوب ا���وي ° 

ل نقا�ي ( عن نقابة ° 
ّ
ممث

ي التعليم متفّقد

الثانوي أو نقابة 

متفقدي �بتدا�ي أو 

نقابة مس�شاري �عالم 

  والتوجيھ) 

ل عن املع�د ° 
ّ
ممث

  العر�ي

مديرو املّؤسسات ° 

  ا��اّصة

عّينة من إطار ° 

 التدر�س من املنتدب�ن

للتدر�س �� �ذا  القار�ن

  القطاع

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

 مقّرر عن �ّل ورشة° 

  من ب�ن املشارك�ن

  

حّصة 

  صباحّية

 31و 17ب�ن 

املندو�ّية   2015ماي 

ا���وّ�ة 

  لل��بّية

  

  تقر�ر تأليفي ° 

  ال��بّية قبل املدرسّية

  املندوب ا���وي ° 

ل نقا�ي عن ° ° 
ّ
ممث

  نقابة حماية الطفولة 

ل عن املع�د ° 
ّ
ممث

   العر�ي

  

  مسّ��و ر�اض �طفال°

 مرّوضات منتدبات° 

  قارات

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

 مقّرر عن �ّل ورشة° 

  من ب�ن املشارك�ن

ل ج�وي عن ° 
ّ
ممث

  وزارة املرأة

مندوب حماية ° 

  الطفولة

  مندوب الطفولة° 

حّصة 

  صباحّية

 31و 17ب�ن 

  2015ماي 

  تأليفي تقر�ر ° 

  املجتمع املد�ي

  املندوب ا���وي ° 

ل �تحاد° 
ّ
 ممث

ل املع�د العر�ّي ° 
ّ
  ممث

  

جمعيات ذات ° 

  الشرا�ات مع املندو�يات

جمعيات مدنّية ذات °

  صلة بال��بّية

ط ل�ّل ورشة° 
ّ

  م�ش

  مقّرر عن �ّل ورشة° 

  الوا�� أو من ينو�ھ° 

املندو�ون ° 

  ا���و�ون 

��صيات اعتبارّ�ة °

  ج�وّ�ة

حّصة 

  مسائّية

 31و 17ب�ن 

  ماي 

  تقر�ر تأليفي  مقر الوالية

  ورشة عمل ج�وّ�ة

  املندوب ا���وي ° 

ل �تحاد°  
ّ
 ممث

ل املع�د العر�ّي ° 
ّ
  ممث

 متفقد عام لل��بّية° 

مس�شار عام �� ° 

  �عالم والتوجيھ

مقررو التقار�ر التأليفّية 

  ا��صوصّية

  مقّرران

  �بتدا�ّي والثانوّي)(عن 
  

  يومان

يضبطان 

  الحقا

املندو�ّية 

ا���وّ�ة 

  لل��بّية

  مشروع تقر�ر ج�وي جامع
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  المستوى
/  المرحلة
  الطرف

  المقّررون  المشاركون  اإلشراف
الحضور 
  الشرفيّ 

  لمخرجاتا  الفضاء  التّاریخ

  ا���وي 

  ندوة ج�وّ�ة

(عرض مشروع تقر�ر 

ا��وار ا���وي 

للمناقشة  ا��امع

  )واملصادقة

عن ��نة ممثلون ° 

  إدارة ا��وار الوط��

  املندوب ا���وي ° 

ل �تحاد° 
ّ
 ممث

ل املع�د العر�ّي ° 
ّ
 ممث

  عام لل��بّية متفّقد° 

��  عام أو مس�شار 

  �عالم والتوجيھ

مقّررو مختلف ° 

  ال��ان

ممثالن عن �ل ° 

مؤّسسة أو �ي�ل أو 

  ا��وارطرف شارك �� 

  

  مقرران

  (عن �بتدا�ّي والثانوّي)

  

الوا�� أو من ° 

  ينو�ھ

املندو�ون ° 

  ا���و�ون 

��صيات °

  اعتبارّ�ة ج�وّ�ة

  

حّصة 

  مسائّية

يضبط 

تار�خ�ا 

  الحقا

يضبط 

  ج�و�ا

جامع ملخرجات تقر�ر 

 اا��وار ا���وي مصادق

  عليھ
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  المستوى
/  المرحلة
  الطرف

  المقّررون  المشاركون  اإلشراف
الحضور 
  الشرفيّ 

  لمخرجاتا  الفضاء  التّاریخ

  

  

  

  

  الوط��

  

  

  

  

  

  ورشة عمل وطنّية
��نة إدارة ا��وار 

  الوط��

مقّرران عن �ّل ��نة 

  ج�وّ�ة

  

  خ��اء �� ال��بّية   مقّرران

  أيام 3

تضبط 

  الحقا

يضبط 

  الحقا
  الوط��تقر�ر المشروع 

  ندوة وطنّية

(عرض مشروع 

التقر�ر الوط�� 

ملخرجات مسار ا��وار 

ا���وي حول إصالح 

املنظومة ال��بوّ�ة 

  للمناقشة واملصادقة)

��نة إدارة ا��وار 

  الوط��

باب ° 
ّ

أعضاء ��نة الش

والشؤون الثقافّية 

وال��بّية والبحث 

العل�� ملجلس نواب 

  الشعب.

ممثلون عن الوزارات ° 

  ذات العالقة بال��بّية

املندو�ون ا���و�ون ° 

  لل��بّية

  املتفقدون العامون ° 

املس�شارون العامون  °

  �� �عالم والتوجيھ

املديرون العامون ° 

  لإلدارات املركزّ�ة

مقّرران عن �ل ��نة ° 

  ج�وّ�ة

  

مقّرر�ن عن  3

�طراف املديرة 

  ل��وار

وز�ر ال��بّية أو ° 

  من ينو�ھ

�م�ن العام ° 

لالتحاد العام 

التو���� للشغل أو 

  من ينو�ھ

رئ�س املع�د ° 

العر�ي ��قوق 

�سان أو من �

  ينو�ھ

  يوم �امل

يضبط 

  الحقا

يضبط 

  الحقا

التقر�ر الوط�� ملخرجات 

مسار ا��وار ا���وي 

حول إصالح املنظومة 

  ال��بوّ�ة مصادقا عليھ
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   2الوثیقة عدد 

 
  الجمھوریّة التونسیّة    

المعھد العربي لحقوق   االتحاد العام التونسي للشغل  ةوزارة التربی
  اإلنسان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

  مشروع مسار حوار املرّ��ن حول إصالح املنظومة ال��بوّ�ة

  إصالح املنظومة ال��بوّ�ة، تحّديات ور�انات

ا  الَزَم عمومَ 
َ
لم �عد السلبّيات خافية ع�� أحد، و آل إليھ واقع مدرس�نا، الّناِس ��شغاُل والقلُق ِمل

ت منذ ف��ة �� 
ّ
داء املنظومة ك�ّل ف��اجع مستوى التحصيل وا��ّ�ت ثقة املجتمع أضعف وقد تجل

ر العالقات ب�ن أطراف � تفاقم ظا�رة العنف و ف��ايدت باملدرسة، 
ّ
سرة ال��بوّ�ة ال�سّرب املدر��ّ� وتوت

مات وا�عزلت� تفوضعُ 
ّ
وعّمقت �ذه املشا�َل التج���اُت املدرسة عن محيط�ا،  �شطة الداعمة للتعل

 التحتّية امل���ئة 
ُ
لت دور املدرسة وأصبحت وغ���ا من املظا�ر ال�� املتقادمة والب�ية

ّ
ل خطر تعط

ّ
ا كب�� ا مث

  .بخّر�ِ�� املدرسِة و�مستقبِل بالِدنا أصال اُمْحِدق

ضرورة �صالح، واستفادة من �طراف الرئ�سّية صاحبة املشار�ع �صالحّية  اعتبارا إل��احو 

بأّن  الفاعلة �� املجال ال��بوّي،فإّن ��نة إدارة ا��وار الوط�ّ� حول إصالح املنظومة ال��بوّ�ة، إيمانا م��ا

، ممكٍن من التو�سّي�ن والتو�سّيات أك�ِ� طيٍف ع�� �نصات إ�� آراء  تحرصال��بية شأن وط�ّ� مش��ك، 

ل�ستفيد من تقييم�م لواقع املدرسة ومن  من أ�ل امل�نة املباشر�ن ومن تالميذ وأولياء ومجتمع مد�ّي 

  نة للتعليم �� بالدنا والتفاعل مع�ا. تصّورا��م ل��لول املستقبلّية املمك

ياغ��ا �� صورة صوقعت ومت�املة  ال��نة ع�� املشارك�ن �� ا��وار محاور ا�تمام متنّوعة وتق��ح

عرض .ل��لول ق ممكنة افآكفيلة ب���يص الواقع الرا�ن وفتح إش�الّيات 
ُ
�ذه �ش�اليات ع��  �

خّصص للغرض و�تفاعلوا مع�ا نقدا وتصّوراليتدارسو�ا املشارك�ن �� ا��وار 
ُ
، ع�� أن �� ورشات عمل ت

�� تقر�ر  لعاّمة ملناقشتھ واملصادقة عليھ وتضمينھا�لسة ا�عرض ع�� عمل �ّل ورشة إ�� تقر�ر �ُ يف��� 

ل تقر�ر املؤّسسة ال��بوّ�ة حول إصالح املنظومة
ّ
، لي�ون بدوره أحد عناصر صياغة التقر�ر موّحد يمث

للتقر�ر التأليفّي الوط�ّ� العاّم ل��وار حول ال��بية �� ا���وّي حول إصالح املنظومة ال��بوّ�ة تم�يدا 

  .ا���ات
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  �و��: الورشة
ُ

   الفرِص  ت�افؤ

  جاه إقرار إلزامّي��ا  ما قبَل املدرسّيِة ��مّية الضرورّ�ة ال��بية كيف يمكن أن نو��
ّ
بات

  ؟ ومجاني��ا وتوحيد برامج�ا

  ُم يوًما �عَد يوٍم؟
َ
ِر الذي يتفاق

ّ
ب العالّيِة و�نقطاِع املبك   ما العمُل مع ِ�َسِب ال�سرُّ

 م �� املنظومِة التعليمّيِة وامل�نّيِة بِصَيٍغ إدماَج  نقطع�َن و�عيدكيف نن�شل امل�سّر��َن وامل�

 ؟ جديدةٍ 

  ع�� التفاوِت ب�ن ا���اِت و��ن املؤّسساِت داخل ا���ِة الواحدة �� الب�يِة  نق���كيف

 التحتّيِة واملوارِد ال�شرّ�ِة املستقّرِة؟ 

  َالتفاوت كيف يمكن أن ترا�� 
ُ
 ��  املدرسة

َ
م�ن

ّ
م�م واتجا�اِ��م ب�ن املتعل

ّ
اختالِف أ�ساِق �عل

 الفردّية وميوالِ��م ا��اّصِة؟ 

  ْضَمُن حقَّ أ��اِب ا��اجياِت ا��صوصيِة
َ
م، كيف ن

ّ
(من ذوي �عاقة، وصعو�ات التعل

�م مثل أقرا��م ت��ّيأ ل�م معھ فرُص ا��ياة الكر�مة والعمِل الذي املو�و��ن) 
ُ
�� �عليٍم يجعل

 يالئُم�م؟ 

 ھُ  يحّقق بما التعليم مخَرجات من املجتمُع  �ستفيد أن يمكن كيف  و�قتصاديَّ  �جتما��َّ  رقيَّ

 يبذل�ا؟ ال�� الت��يات و��م و��ناسب

 ��  ؟ املدر���ِّ  التوجيھ مسالك مراجعة يمكن اتجاه أّي   وا��ام�ّ�ِ

  
َ
�ا أن يجب م�انٍة  أية

َّ
أال يقت���  بوّ�ة؟ال��  منظومتنا �� التق��ُّ  والتعليم امل��ُّ  الت�و�ُن  يحتل

 عن اعتبار  �ذين املسلك�ن مالذا للفاشل�ن؟
ّ

  ذلك الكف

 ُل  مجتمٍع  حاجاِت  تلّ��َ  أن للمدرسة يمكن كيف
ّ
  فيھ ت�ش�

ُ
  جديٍد؟ نحوٍ  ع�� امل�ِن  خارطة

   املك�سباِت  الورشة الثانية: تطو�ر 

  التعليم ا��ّيد  التعليم إ�� مدرسة ضامنة ��ّق  من مدرسة ضامنة ��ّق كيف تتحّول مدرس�نا

 ل��ميِع؟ 

 غاِت واستعماِل�ا خصوصا  ما
ّ
�� السبل ال�� �سمح ألبنائنا بتجاوز ضعٍف فادٍح �� تحصيل الل

؟   م��ا لغُتنا �مُّ

  
ُ
ِة و�متحاناِت  �ل من الضرورّي إعادة النظر �� منظومِة التقييِم �� �عد��ا: املراقبِة املستمرَّ

 مخرجاِت املنظومة؟ اتجاٍه ي�ون ذ الوطنّية؟ و�� أّي 
َ
ْضَمَن جودة

َ
 لك، ح�� ن
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ُ
ُن ت�و�ن التلميذ ت�و�نا متوازنا تت�امُل فيھ أ�عاُده العقلّية ماٍت تؤّمِ

ّ
 �عل

َ
كيف نب�� شبكة

؟
ُ
 وا��سدّية

ُ
 وا��سّية

ُ
 وا��مالّية

ُ
 والوجدانّية

  م ما �و
ّ
 ؟ املناسب ل�ّل مرحلة من مراحل التعليم زمن التعل

  
ُ
 اجتماع ال�� نتداب�  ما منظومة

َ
 املرّ�ي الرفيعة

َ
ُق �� ذات الوقت م�انة ھ العالّية تحّقِ

َ
ّيا وكفاَءت

ا؟  م�نيَّ

  ؟كيف يمكن تطو�ر منظومة الت�و�ن املستمّر  

  م؟
ّ
  كيف يمكن �ستفادة من إدماج تكنولوجيا املعلومات و�تصال �� التعليم والتعل

 
ُ
  سّيةوا��ياة املدر  ال��بوّ�ة الورشة الثالثة: الب�ئة

   للطفِل واملرا�ِق 
ً
 صديقة

ُ
يجَد لكيف الس�يُل إ�� تطو�ِر ا��ياة املدرسّية حّ�� تصبح املدرسة

ُم ما �ستجيب ملختِلف حاجياِتھ؟ 
ّ
 ف��ا املتعل

 كيف يمكن للب�ية التحتّية أن ت�ون عامال مساعدا ع�� تحقيق غائيات املجتمع من ال��بية 

 جتما�ّ�؟ كيف نوائم ب�ن الزمن املدر��ّ� والزمن� 

 كيف يمكن تطو�ر  النظام التأدي�ّ� ا��اّص بالتالميذ؟ 

 ما الس�يل إ�� حماية املؤّسسة ال��بوّ�ة من ظا�رة العنف؟ 

  ب�ن زمن التعليم وزمِن ��شطة الثقافّية والر�اضّية؟  نراوحكيف 

  ُفيھ ع��  املدرسة فضاء ي�شأ فيھ التلميذ ع�� قواعد "الع�ش معا" و��ّ��ى كيف ي�ون فضاء

 ؟و�جتماعّية شروط�ا ��سانّية واملدنّية قيم املواطنة الفاعلِة ب�ّل 

  مات من التعّصب للرأي واملغاالة �� املواقف والتطّرف ��  كيف نحّصن
ّ
م�ن واملتعل

ّ
املتعل

 الرؤى؟ 

 م�ن؟
ّ
 ما �� ا��دمات �جتماعّية ال�� يمكن ان تقّدم�ا املدرسة للمتعل

  ، القيادة وال�سي��وكمةا��الورشة الرا�عة: 

 ؟ف يمكن إرساُء ا��وكمة �� ال��بية بما يكي
َ
 ضمن الشفافّية والتدقيَق واملحاسبة

  دون أن ت�ناقض مع غايات ال��بّية يمكن أن تر�ط املركز با���ات،  ما العالقة ا��ديدة ال��

 وأ�داف�ا الوطنّيِة؟

  مركزّ�ة تطو�ر املنظومة ال��بوّ�ة؟
ّ
  كيف يمكن لال
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  ما�� املوارد املالّية الالزمة لتجسيم ذلك؟ف�انت ال��بية أولوّ�ة وطنّية، إن 

 ما أفضل آليات انتداب إطار �شراف �دارّي وال�سي��  والتأط�� ال��بوّي؟ 

 كيف يمكن �س�ثمار �� الذ�اء؟  

  



 03الوثيقة عدد 

 

 اجلمهورّية التونسّية
 املعهد العربي حلقوق اإلنسان االحتاد العام التونسي للشغل وزارة الرتبّية

 

 إصالح املنظومة الرتبوّيةمشاركة التالميذ يف احلوار حول 

وّجه مشاركة التالميذ في الحوار حول التربية 
ُ
 نحو محورين:ت

 تشخيص ّي تقييميّ  احملور األّول:

 .تقييم التالميذ لواقع مدرستهم وتشخيصهم ملواطن القّوة والضعف فيها

 استشرافيّ  احملور الثاني:

م لتطوير مدرسته/ معهده
ّ
 .دوره فيها )ه(طوير ت ، وكيفّيةالبدائل التي يتوق إليها املتعل

 كيفّية تنظيم احلوار مع التالميذ:
 2015ماي  15 + التاريخ:

 تتجاوز ساعة واحدة  + البداية:
ّ
 الحّصة األولى للتلميذ، على أال

 املدّرس املباشر للقسم في تلك الحّصة + املشرف:

م إلى مدير املدرسة/ املعهديتقرير  + املخرجات:
َّ
 نجزه املدّرس ويسل

 إصالح املنظومة الرتبوّيةحول  أعضاء األسرة الرتبوّية يف احلوار مشاركة 
 / إعدادي / ثانوي( )ابتدائي

 كيفّية تنظيم احلوار:
 2015ماي  16 + التاريخ:

 النشاط اعةالّس
 وتكوين اللجان واختيار املنشطين واملقّررين جلسة عامة: تقديم الحوار وسياقه وبرنامج العمل  8:30

 انطالق عمل الورشات األربع 9:00

 استراحة 12:00

 )صياغة تقرير نهائي( الورشات واملصادقة عليهاجلسة عامة: تالوة تقارير   12:30

 االختتام 14:00

 األولياء يف احلوار حول إصالح املنظومة الرتبوّيةمشاركة 
 )ابتدائي / إعدادي / ثانوي(

 كيفّية تنظيم احلوار:
 )مساء يوم من الفرتة احملّددة( 2015ماي  23ماي إىل  17الفرتة: من 

حماور االهتمام: االكتفاء مبا ورد بالورشة الّثالثة  اخلاّصة بالبيئة الرتبوّية واحلياة املدرسّية )انظر الوثيقة التأطريّية 
 (1عدد 
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  الجمھوریّة التونسیّة    

  المعھد العربي لحقوق اإلنسان  االتحاد العام التونسي للشغل  ةوزارة التربی

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

   حوار إطار اإلشراف البیداغوجيالوثیقة التأطیریّة لمسار 
  

  بدور  وإيمانا ال��بو�ة املنظومة إصالح حول  الوط�� ا��وار �� إس�اما         
ّ

 لإلعالم العام�ن واملس�شار�ن لل��بية العام�ن ديناملتفق

  والتوجيھ
ّ

  واملعا�د �عدادية املدارس ديومتفق
ّ

 ������م واعتبارا إنجاحھ �� البيداغوجي�ن واملساعدين �بتدائية املدارس ديومتفق

  للمراحل وتم�يدا ال��بو�ة
ّ

 بما إثراؤ�ا ولكم ل��وار منطلقا ستعتمد ال�� �تية التأط��ية الوثيقة عليكم نق��ح ا��وار، من حقةالال

  . مناسبا ترونھ
  

  الجانب التنظیمي  
 و  لل��بية نالعام� املتفقدينخاص ب يوم واحد للمرحلة �بتدائية ° 

ّ
 نيواملساعد فقدين متقاعدينمتو  املدارس �بتدائية يدمتفق

 �2015خ�� من ش�ر ماي خالل �سبوع  ني�البيداغوج

 و  املتفقدين العام�ن لل��بيةخاص ب الثانو�ةيوم واحد للمرحلة ° 
ّ

واملتفقدين املتقاعدين  �عدادية واملعا�ددي املدارس متفق

 2015خالل �سبوع �خ�� من ش�ر ماي  ومس�شاري �عالم والتوجيھعالم والتوجيھ املدر��� وا��ام�� إل واملس�شار�ن العام�ن لل
  

 لل��بية.املندوب ا���وي السّيد  اإلشراف:

  برنامج الیوم
  

  مالحظات  النشاط  التوقیت

9:00  

  �فتتاح

  التأط��ية الوثيقة محتوى  عرض

 اختيار( املحاور  حسب الورشات �شكيل

  )ورشة ل�ل وم�ّسر ر مقرّ  تياراخو  عامّ  ر مقرّ 

 ر�نوامل�ّس  ر�ناملقرّ  اختيار يتم

  العامة ا��لسة أثناء

  ورشات 4  انطالق عمل الورشات  9:30

  اس��احة  11:00

    مواصلة عمل الورشات  11.15

  غداء  13:00

    ومناقش��االورشات  أعمالعرض   14:00

  مقّررو الورشات واملقّرر العامّ   العامّ  التقر�ر وصياغة ر�ناملقرّ  اجتماع  15:00

16:00  
واملصادقة  تالوة التقر�ر العامّ : ةجلسة عاّم 

  عليھ
  العامّ  املقّرر 

  �ختتام  16.30

  

  

  



 محاور االھتمام : 
  

  / الورشة األولى )ةالعامّ  المبادئ( لإلصالح ةالعامّ  والمبادئ ةالتربویّ  السیاسة:  الأوّ 
  ا��انب ال�شر���° 

  القيم/ جمالمح املتخّر ° 

  التخطيط �س��اتي�� واملناو�ل املعتمدة° 

 ا��اص/ التعليم العمومي ° 

 مراحل التعليم ومسالكھ° 

 °.... 

  

  / الورشة الثانیة )العامة المبادئ( والبرامج المناھج:  ثانیا
  املقار�ات° 

  شبكة° 
ّ
  والضوارب ماتالتعل

  ةال��بو�ّ  املعاي��° 

.... 

   

  / الورشة الثالثة )ةالعامّ  المبادئ( ةالمدرسیّ  والحیاة والتسییر الھیكلة:  ثالثا
 ...القيادة وا��وكمة والتنظيم �داري /  املركز�ة والالمركز�ة: ال�ي�لة وال�سي��° 

 ...الفاعل�ن ال��بو��ن�نتداب، ال��قيات، التكو�ن، التأج��، ظروف العمل، �نظمة �ساسية، م��لة : املوارد ال�شر�ة° 

 ...، مواصفات املدرسة�جتماعية، النظام التأدي��مات املدرسة واملحيط، ا��د، ت�افؤ الفرص الزمن املدر���، :ا��ياة املدرسية° 

 °.... 

   

  / الورشة الرابعة )العامة المبادئ( التقییم:  رابعا
  التلميذ عمل تقييم° 

  ال�شر�ة املوارد أداء تقييم° 

  ةاملؤسس/ املنظومة أداء تقييم° 

 داخ��/  خار�� تقييم° 

 °.... 

  

  مالحظة: 
  السيدات والسادة: صاغ �ذه الوثيقة التأط��ّية

دين العام�ن لل��بية 
ّ

لون عن املتفق
ّ
لون عن املس�شار�ن العام�ن لإلعالم والتوجيھ املدر��� وا��ام��  –ممث

ّ
م�ّسقو ا���ات  –ممث

لون عن املساعدين البيداغوجي�ن (التعليم �بتدا�ي) –م�سقو املواد (التعليم �عدادي والثانوي)  –(التعليم �بتدا�ي) 
ّ
 – ممث

 ممثلون عن نقابات متفقدي التعليم �بتدا�ي ومتفقدي التعليم الثانوي ومس�شاري �عالم والتوجيھ املدر��� وا��ام��.  
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