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I- التوطئة 
ة واالتحاد بدعوة من الثالثّي املشرف على الحوار الوطنّي حول إصالح املنظومة التربوّية، وزارة التربي          

بالعاصمة  2015نوفمبر  18و  17و  16ام التأمت أيّّالعاّم التونس ي للشغل واملعهد العربي لحقوق اإلنسان، 

ا من مختلف االختصاصات خبيرا تربويّّ 271حوالي بمشاركة  الندوة الوطنية لدراسة ُمخرجات الحوار الوطنيّّ

ّوالتشغي وممثلين عن وزارات الثقافة والتكوين املنهيّّ
ّ
ل املجتمع ل والشباب والرياضة إضافة إلى جمعّيات تمث

ّاملدنّي. 

ّ: نية ضمن اثنتي عشرة ورشة هي لجنةوقد توّزع املشاركون في الندوة الوط        

 ة املبادئ العاّمّ -

 الحوكمة والتسيير  -

 املقاربات التربوية   -

 منظومة التقييم  -

 الزمن املدرس ّي  -

 ة الحياة املدرسيّّ -

 همنظومة التوجي -

 ة الدعم والتدارك والدروس الخصوصيّّ -

  الهدر والتسرب واالنقطاع املدرس يّّ -

  منظومة التعليم الخاّصّ -

 نفاق التمويل واإّل -

ّوالتجهيزات والخدمات(  اإلسناد )الفضاء املدرس يّّ -

دة االختصاصات وقد استمر النقاش حول مختلف هذه املحاور خالل يومين في إطار لجان متعّدّ          

ة ومساهمات تها جمعيات مدنيّّووثائق أخرى أعّدّ للحوار الجهوّيّ الوطنيّّ تماد على وثيقة التقرير التأليفّيّ)باالع

تعديله في ضوء  ة ثّمّة النهائيّّمجال اهتمام وقع عرضه على الجلسة العاّمّ كّلّ فيأفراد( ُمفضيا إلى تقرير مفّصل 

ّوإضافات.  اقتراحاتوما تضّمنه من   النقاش العامّّ

املقترحات وأبرز  ونتولى في هذا التقرير العاّم تجميع مختلف التقارير الجزئية والتأليف بينها ُبغية توثيق أهّمّ       

ا يقع واعتمادها سندا مرجعيّّالندوة هات التي عّبر عنها املشاركون وتداولوا بشأنها على امتداد أّيام التوّجّ

نكّب خالل املرحلة القادمة على أجرأة املبادئ العامة وترجمة االستئناس به في إطار عمل لجان الخبراء التي ست



ا برنامجا وطنيّّ ة اإلصالح التربوّيّة ستجعل من عمليّّتطبيقيّّواختيارات ة هات إلى صيغ عمليّّالتوصيات والتوّجّ

طابقة مع رة مستجيبة النتظارات املجتمع ومتة متطوّّة وبناء منظومة تربويّّشامال قادرا على تجاوز الهنات الحاليّّ

ّة في املجال. املعايير الدوليّّ

ة حول إصالح املنظومة التربويّّ ة لدراسة مخرجات الحوار الوطنيّّوتجدر اإلشارة كذلك إلى أن الندوة الوطنيّّ       

 ينين والتالميذ واألولياء واإلداريّّجاءت تتويجا ملسار طويل من الحوار الوطنّي الشامل شارك في فعالياته آالف املربّّ

للحوار  وقعت حوصلة نتائجه ضمن وثيقة "التقرير التأليفّيّ ين ومختلف أطياف املجتمع املدنّيّواألعوان والنقابيّّ

ّه مشاريعهم.ة سُتثري بالتأكيد عمل الخبراء وتوّجّة" كلبنة إضافيّّحول إصالح املنظومة التربويّّ الوطنيّّ

حول إصالح املنظومة التربوية هو  يّّاق الحوار الوطناملنتظمة في سي ما مّيز مختلف الفعاليات إن أهّمّ        

في تشخيص  ين بالشأن التربوّيّة العالية ودرجة االنخراط الواسع غير املسبوق ملختلف املهتّمّالروح التشاركيّّ

أوجه القصور في أداء مدرستنا وسبل تطوير مردودها. فألول مرة بإطالق في تاريخ اإلصالحات التربوية التي 

بع منهجيّّ ،ملدرسة التونسيةشهدتها ا
ّ
ت
ُ
ديمقراطية يتّم بموجبها اإلصغاء بإمعان إلى كل اآلراء قاعدّية ة ت

ّعها وتنافرها أحيانا لكنّّواملقترحات والتقييمات على اختالفها وتنوّّ
ّ
ها في محاولة تخّير أفضل املقاربات ها تصّب كل

والقيم بادئ املب مواطن حّر متشّبعمح ت ماّلهات الّداعمة لبناء مدرسة جديدة قادرة على نحوأنسب التوّجّ

ّالكونيّّ
ّ
ة، مدرسة تستجيب للمعايير الدولية املعتمدة اليوم في أكثر ة والحضاريّّر في بيئته الثقافيّّة ومتجذ

شّدد على توفير كّلّة تطوّّاملنظومات التربويّّ
ُ
 االندماج بفعاليةعلى  قادّرالضمانات من أجل تخريج تلميذ  را التي ت

ّ.ذا شخصّية متوازنة في أبعادها املعرفّية والوجدانّية والقيمّيةعالم الشغل يكون اة ّوفي الحي

ّلكنّّ        
ّ
ثّمن عاليا ما تّم تحقيقه إلى حّد اليوم من ُمراكمة لرصيد مكث

ُ
دة ف من اإلسهامات الجيّّنا بقدر ما ن

ة الواسعة قدر ما نعتبر أن املشاركة املجتمعيّّة وبأوجه اشتغال املنظومة التربويّّ زة الشاملة لكّلّوالتوصيات املتميّّ

ومدنّي تاريخّي ال بّد من تدعيمه وإشاعة  ة مكسب حضارّيّة التونسيّّفي الحوار حول إصالح املنظومة التربويّّ

ة للخبراء فيها دور بارز، نظرا ملا 
ّ
مبادئه، بقدر ما نعتبر أن الخطوات الالحقة على طريق اإلصالح ستكون أكثر دق

تحويلها إلى إجراءات ملموسة من كفاءات خبرّية متطّورة من جهد في ة ه عملّيات تفعيل املبادئ العاّمّستقتضي

ّوتجربة في هندسة برامج اإلصالح وقيادتها. 

ّ ة املتناغمة مع روح الدستور واملنسجمة مع ُمخرجات الحوار الوطنيّّفإعالن املبادئ العاّمّ         
ّ
عات طيف وتطل

له داخل الفضاءات تّم تداوُّ مطلبا جماعّياة أضحى ين والطامحة إلى معانقة املواصفات الدوليّّواسع من التونسيّّ

ها تبقى عناوين كبرى ندوات وفعاليات مختلفة في املجال، لكنّّ وكان موضوعّ ، على نحو واسع عبر اإلعالمّوة التربويّّ

عفينا مطلقا من جهد استثنائّيّ
ُ
ّال بّد من بذله ف نستنير بها وال ت

ّ
ك جاه املراوحة بنجاعة بين ضرورة التمّسّي ات



ة بعين االعتبار والشروع فورا في وأخذ مختلف اإلكراهات املوضوعيّّ ،باملبادئ الكبرى التي وقع إقرارها من ناحية

ّ ّ من ناحية أخرى. ّن اإلجراءات وبلورة السياسات وبناء البرامج واملقاربات الكفيلة بوضعها حّيز التفعيل امليدانّيّس 

          ّ
ُ
ّأمل

ّ
ة بالدروس واملبادئ على طريق إصالح ة غنيّّة إضافيّّنا أن يكون هذا التقرير تثبيتا ملنتجات محط

ذل خالل أيّّمنظومتنا التربويّّ ين جهودا مضنية، وهذه فرصة امها الثالثة مئات الخبراء والفاعلين التربويّّة ب 

الذي توخيناه في االصالح،  ثقتهم بسالمة املسار التشاركّيّة العالية ّودا والتنويه بروحهم الوطنيّّلشكرهم مجّدّ

ّالعاّم. ساهمت في ضمان الثراء والعمق والشمول لهذا التقرير التأليفّيّ

II- :جان الفنّية
ّ
 تقارير الل

 ةلجنة املبادئ العاّم  -1

ّمحاور االهتمام:

o ّّّورهانات املدرسة التونسية. والدوليّّ السياق الوطني

o  ّو كفايات القرن الحادي و العشرين.األطر املرجعية لإلصالح

o ّتيجية )رسالة املدرسة ووظائفها (استّرالتوجهات ااّل

o .ّاملبادئ األساسية

o .ّمالمح املتخرج

o .ّحق ذوي االحتياجات الخصوصية

o .ّمراحل التعليم

o .املدرسة و محيطها 

  :ةو رهانات املدرسة التونسيّ  دوليّ الالسياق الوطني و  – 1

 :السياق الوطنيّ  أ/

 ة الثانيةة ومقتضيات بناء الجمهوريّّة استحقاقات الثورة التونسيّّمراعا •

ّة الوطنيّّالوعي بمواطن الوهن في املنظومة التربويّّ •
ّ
ي مخرجاتها وعدم انسجامها مع حاجيات ة وتدن

 سوق الشغل

 :السياق الدوليّ  ب/

عي املنظومات ة وستسارع التغييرات الطارئة على نسق إنتاج املعرفة وتنامي الثورة التكنولوجيّّ •

 التربوية إلى مواكبة املستجدات وتطوير محتوياتها التعليمية ومقارباتها البيداغوجية

ة في سبيل وتوظيف املدرسوتطوير القدرات واملهارات تسابق دول العالم على اكتساب املعارف   •

 تحقيق السبق االقتصادّيّ



 الرهانات: ج/

 بناء مجتمع ديمقراطي حداثي عادلتحقيق إنسانية الفرد وإعداد املواطن الكفء ل •

 الجودة تكريس مبدإ اإلنصاف واالستجابة ملعايير •

مكانة تونس بين  رفعالفكرّي واالجتماعّي واالقتصادّي ّو ة دفع إلى الرقياالعتماد على املدرسة كقوّّ  •

 األمم

 تحصين الناشئة من جميع نزعات التطّرف والغلّوّ  •

 األطر املرجعية لإلصالح : –2

:املر أ/   جعيات الوطنية 

  ( 39وخاصة الفصل  2014دستور الجمهورية التونسية )جانفي 

 . مجلة حقوق الطفل 

 ( 2011جانفي  14 - 2010ديسمبر  17قيم ثورة الحرية و الكرامة ) 

 . ّاإلرث االصالحي التربوي

 املرجعيات الدولية :ب/ 

 ّة الخاصة بحقوق الطفل ة الدوليّّقيّّاالتفا

 (حقوق الطفل في التربية و التعليماملتعلقة بمنها خاصة الدولية ) املواثيق و املعاهدات 

 املتميزة عامليا التجارب التربوية الناجحة ّو 

 ّالعشرين )منظمة اليونسكو (كفايات القرن الحادي ّو

يّ املرجعيّ ج/   :ةات الكون

  مواثيق حقوق اإلنسان 

 . ّقيم الحرية و املواطنة و الديمقراطية

وجهات اال  - 3
ّ
 اتيجّيةستر الت

ّ "رافعة تنموّية" اعتبار التعليم العمومّيّ •
ُ
ّروخيارا استراتيجيا مركزّيا للدولة ت له كل املوارد  سخَّ

 .الالزمة

 .ة واالستجابة ملقتضياتهاااللتزام بمبدأ الشفافية في تفعيل املنظومة التربويّّ •

من تجاربنا إصالح وفق منوال أصيل يتوافق وخصوصية واقعنا باالستفادة  استراتيجيةوضع  •

 .مع االنفتاح على التجارب التربوّية الناجحة في العالم الوطنية



على قراءة  والتعديل بناءّ  والتقييم الدورّيّ وضع سياسة تربوية قاعدتها التخطيط املرحليّّ ضرورة •

 .وفق معايير تضمن جودة األداء املخرجات

 .ومفاصلها وهياكلها ومؤسساتهاالبعد املنظومي في مستوى مكّونات املنظومة التربوية  تأكيد •

م والتقويم ستراتيجية إصالح تحّقق االتساق الداخليّّاإتباع  •
ّ
ّ.بين التعل

 :ةاملبادئ األساسيّ  - 4

 ّّة األولويات تقع على عاتق الدولةالتربية و التعليم أولوي. 

 ّّةمراحل التعليم بما في ذلك املرحلة التحضيريّّ في كّلّ ةة مجانيّّمدرسة عمومي 

 ة التمدرس إلى سن السادسة عشرة.إلزامي 

 ة.يراعي الخصوصيات واالحتياجات الفرديّّ تعليم موّحد جيد 

 ّّة املؤّسسة التربوّية.حيادي 

 املدرسة فضاء للتريبة على مبادئ حقوق االنسان وقيم املواطنة. 

 ج : مالمح املتخرّ  – 5

 :املتخّرجأن يكون 

  را في هوّيته
ّ
 ا على القيم الكونّيةومنفتحالعربّية اإلسالمّية متجذ

 وقيم الجمهورّية مواطنا حّرا متشّبعا بمبادئ حقوق اإلنسان  

 مبادرة وفاعلة ومبدعة ذاتا 

  قادرا على تحّمل مسؤولياته في الحياة والعمل 

 والوجدانّية والقيمّية ،ّيةفي أبعادها املعرف ذا شخصّية متوازنة 

 كا لكفايات القرن الّحادي والعشرين
ّ
 متمل

 نا
ّ
 وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. من الفعل التواصليّّ متمك

 ة :ذوي االحتياجات الخصوصيّ  حّق  – 6

ّع بحقهم في تعليم جّيد .ذوي االحتياجات الخصوصية للتمتّّ ولة توفير ظروف مالئمة لألطفالواجب الدمن 



 مراحل التعليم : – 7

على أن تكون من  ،ضمن مراحل التعليم س يّّمرحلة التعليم ما قبل املدّر إدماج :التعليم ما قبل املدرس يّّ •

 وإقرار إلزامية السنة التحضيرّية ومجانّيتها، ،مشموالت وزارة التربية

 بمرحلتيه االبتدائّية واإلعدادّية  التعليم األساس يّّ •

 .التعليم الثانوي والتعليم التكنولوجيّّ •

 املدرسة و محيطها : – 8

من انخراط وشراكة مع مختلف الهياكل واملؤسسات  كذلما يقتضيه ّوّانفتاح املدرسة على محيطها •

 .ومع املجتمع املدنّيّوالرياضّية   ةاالقتصادية والثقافيّّ

قافّية واالجتماعّية،  األبعاد ليشمل مراجعة األمر املنظّم للحياة املدرسّية  •
ّ
ربوّية والث

ّ
بما الّتعليمّية والت

 .اإلصالح التربوي املرتقب يتالءم مع مقتضيات

إلى تكريس الحقوق االجتماعّية بتحسين الخدمات من وسائل عمل وظروف الدعوة : صةالخال 

ألكثر اتمدرس عادل، ومن توفير الّضرورّيات لكّل حسب حاجته بتمييز إيجابّي للمناطق والجهات 

ير قدما نحو مواكبة التطّورات العاملّية في مجاالت املعرفة والتكوين والتأطير من والس ،نقصا

البشرّية عبر تطوير اإلمكانيات املادّية وأداء املوارد  يد تفعيل مفاهيم الجودة والنجاعةخالل مز 

ّ.   دون تقوقع أو انبتات ،ج منتم إلى مجتمعه فاعل فيه ومجّددقصد إدراك مالمح متخرّ 

ّ

ّ

 التسييرالحوكمة و  لجنة -2

ّمحاور االهتمام:

o )تقييم منظومة التسيير الحالّية )النجاحات والحدود 

o لحوكمة في املجال اإلدارّي )الالمركزّية، سبل تعصير اإلدارة واستثمار املنظومات الرقمّيةا ،

شاركي...
ّ
سيير الت

ّ
 (تعزيز هياكل الت



o  ،التكوين ّو الّتكوين األساس يّّالحوكمة في مجال املوارد البشرّية )االنتداب مسالكه وآلّياته

 املستمّر، استثمار املوارد البشرّية( ...

لون على: *     
ّ
ّاتفق املتدخ

من مكتسبات و ما كشفت عنه من التونسّية في سياق ما راكمته املنظومة التربوية  صالح التربوّيّج اإّلاندّرا -

 استعداد دائم لالنفتاح على التجارب االنسانية.

ّم ضرورة اعتماد الحوكمة -
 
شفافّية ّو بوّيّفي إدارة الشأن التّر شاركّيةت ه مننُّتضم ّ في التسيير بالنظر إلى ما بدأ

ّفي االجراءات ومساءلة مبنّية على تقاسم املسؤولّيات، بما يحّقق النجاعة في األداء.

 الحوكمة في مجال التسيير اإلدارّي  -1

 التشخيص التوصيات

 النجاحات الحدود

ملبادئ العامة للدستور التونس ي االلتزام با -

ق بالالمركزية وتكافؤ ّو
ّ
خاّصة في ما يتعل

ّ.مييز اإليجابّيّالفرص والتّّ

خاذ القرار  لصالحيات  التفويض التدريجيّّ -
ّ
ات

ربوّية  فيو في الجهة
ّ
 قصداملؤّسسات الت

ّالتسييرمن  تمكينها 

ّ . حسب خصوصّياتها . الذاتّيّ 

ّ. ااملبادرة في الجهات و تثمينه تحريّر -

إحداث مجلس أعلى للتربية و مجالس  -

ة مهاّم جهوّية له تمارس في إطار االستقالليّّ

ّاالقتراح والتدقيق.

تركيز مجالس املؤّسسات ومختلف الهياكل  -

شاركّية ) مثل املجلس البيداغوجي ....( 
ّ
الت

ّوتعميمها واعطاؤها مزيدا من الصالحيات .

 بين املهامّّ فينظر في التداخل اعادة ال -

ّدارات املركزية .اإّل

اإلفراط في التسيير  -

املركزي يعطل اتخاذ 

القرارات املناسبة في 

ّالوقت املناسب.

فافّية في  -
ّ

غياب الش

ضبط املشاريع 

ّواالختيارات الكبرى.

ّغياب ثقافة الّتقييم . -

عدم استجابة  -

ة النصوص القانونيّّ

حوكمة لية ملعايير الالحا

ّ.التسيير التشاركّيّّو

الهيكلة الحالّية تفتقر  -

* إصالح الهيكلة الحالية 

للوزارة ال يفترض تقويضها 

ملحافظة على ما فيها بل ا

ّ: تيجابياإمن 

 تجربة لها امتداد تاريخيّّ -

ّكثر من نصف قرن .أل

بات هاّمة في مكتس - 

التنظيم و التسيير 

ّاالشراف .ّو

موارد بشرّية متنّوعة  -

ّاالختصاصات

دارية مركزية إمؤسسات  -



مل و مستقّل شا لزامّية وجود هيكل رقابّيّإ -

ّ.و نشيط

ّ.هداف واملشاريعوجوب ارتباط البرامج باأّل -

ة بما يتالءم مع النصوص القانونيّّ مراجعة -

ّمعايير الحوكمة.

جراءات يضبط العالقات بين إإقرار دليل  -

لف اإلدارات و يحّدد املشموالت وآجال مخت

ّ.اإلنجاز و التنفيذ

ّ.طرق مجّددة  للتسيير اإلدارّيّ ابتكاّر - 

 االبتدائّيّ موّسع يضّمّ داقتراح هيكل تفّقّ -

ّجهوّيا . والثانوّيّ

ّتقنين تقديم الخدمة اإللكترونّية. -

إلنجاز املهاّم  ةلكترونيّّدارة اإلتفعيل اإّل -

ن من ّو
ّ
 إكساباألدوار املتنّوعة بما يمك

التها 
ّ
ّ.النجاعة املطلوبةمختلف تدخ

ّ.إرساء منظومة معلوماتّية مندمجة -

علومة وامل لخدمةلضمان حّق النفاذ  -

ّة.الرقميّّ

توظيف التكنولوجيات الحديثة لدعم  -

 مبادئ الحوكمة .

ّالى النجاعة والفاعلية.

تشجيع املبادرة عدم  -

ّوتثمينها.

 ضرورة املراجعة على

  أساس مقاربة وظيفّية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّة .محليّّّوجهوية ّو

شبكة من العالقات  -

مستويات تعاون و شراكة ّو

ّداخلّيا و خارجّيا . 

كريس تعميم  التعليم و ت -

 جبارّيته ومجانّيته .إ

ّ

 الحوكمة في مجال املوارد البشرّية -2

 التشخيص التوصيات

ضبط مرجعّية للمالمح املهنّية لكّل العاملين في الحقل  - -

 .واعتمادها كمعيار لالنتدابوفق معايير جودة عالية  التربوّيّ

تطوير أنظمتهم د املنتدبين بالتكوين املستمّر والتأطير ّوتعهّّ - -

ح لهم املجال يفتم املادّية ّوساسّية بما يحّسن من مقدرتهاأّل

 .لالرتقاء العلمّي واملنهيّّ

فافّية في االنتداب وإسناد  -
ّ

غياب الش

ّ.الخطط الوظيفّية

شكاليات في تطبيق املقاربة بامليزانية إ -

ما يخص التكوين الوطني والجهوي  في



سات التعليم العالي إلعداد إطارات حداث مسالك في مؤّسّإ - -

 .التربية و التعليم

 .خّريجي املدرسة الوطنّية لإلدارةاالستفادة من  - -

ظرات و التكوين املختّص لجميع اعتماد نظام املنا - -

ة و االرتقاء في دابات و ربط هذا التكوين باحتياجات املهننتااّل

م الوظيفّيّ
ّ
 .السل

يسمح بالتمهين  ضبط برنامج خاص للتكوين املستمرّّ - -

ملنتدبين ى الإداري بالنسبة تمكين لفائدة االطار التربوي واإّلوال

 الجدد خالل السنوات األخيرة .

ات تفعيل دور معاهد مهن التربية في تكوين اإلطاّر - -

 اإلدارية. ّوالبيداغوجّية 

داري الضرورية للحاجيات في التكوين اإّلتوفير املوارد املالية  - -

 .والبيداغوجيّّ

على   ( والتشجيعطار تنافس يّّإزين )إرساء آلّيات لتحفيز املتميّّ -

ّ.املبادرات )مبادرات فردية(

قاعات  ،بعث ديوان للخدمات املدرسية: توفير النقل -

 نواديّو ، الرحالت، املبيتاتةاملدرسيّّ املطاعم ،املراجعة

ّ.التنشيط الثقافّي والرياض يّّ

ّ.الجهات في ضبط الخارطة املدرسّيةشراك إ   -

ّلتطوير كفاءات التدريس

 

 الهيكل مجمل في التصّرف إحكام ملزيد بالحوكمة التربوّية اإلدارة تعصير نحو النزوع: الخالصة

ة بوضع اإلدارّي  املجال حوكمة. الوطنّي والجهوّي  التربوي 
ّ
المركزّية  لثبيت متدّرجة وطنّية خط

وارد الحوكمة في مجال املوضمان اإلدارة ومراقبتها عبر هيكل مخصوص يضمن جودة األداء. 

وإدارّي عبر هياكل تدقيق بيداغوجّي  األداءجودة  الحرص علىالبشرّية بمراجعة صيغ االنتداب و 

ص الواقع،
ّ
عديل ب تشخ

ّ
عّهد والت

ّ
وتقوم على تنفيذها مختلف مكّوناته، وتضع الخطط الكفيلة بالت

ّ.أرقىومتابعتها للتقّدم نحو مردود 

ّ



ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 لجنة املقاربات التربوّية -3

ّ:حاور االهتمامم

o تقييم أداء املقاربات التربوّية القائمة 

o املقاربات املقترحة في صياغة البرامج 

o املقاربات والوسائل التعليمّية 



o مات
ّ
 املقاربات ومجاالت التعليم: شبكة التعل

o التناسق والترابط بين املراحل التعليمّية 

o ّاملقاربات والتربية الخصوصّية

ي اآلتي:تداول الحاضرون منهجية ال
ّ

فقوا على التمش 
ّ
ّعمل فات

  ّبرؤية توزيعّية وهي: محاور االهتماماعتماد األبواب الخمسة املحّددة في

 املقاربات و البرامج  -

 املقاربات واملراحل التعليمية -

مات  -
ّ
 املقاربات وشبكة التعل

 املقاربات والوسائل التعليمّية -

 املقاربات والتربية الخصوصية -

 ّخل ثالثة هي:وذلك في تقاطع مع مدا

 ة واملفاهيمات النظريّّالخلفيّّ .1

ّالتشخيص والتقييم باستقراء املادّّ .2
ّ
 ة للحوار الوطنيّّرة في الوثائق املرجعيّّة املتوف

ّاملخرجات والبدائل .3

 :ة للحوار الوطنيّ التشخيص والتقييم باستقراء املادة املتوفرة في الوثائق املرجعيّ  - 1

 :البرامج  في مستوى هندسة 

م املنساااااجم فاااااي محتوياتاااااه  "منهااااااج"ر ال برناااااامج مقااااارّّ -
ّ
اااااابع املنظاااااومّي املااااانظ

ّ
اااااط الّتااااادريس ذي الط

ّ
بمعناااااّ مخط

واهر املّتصلة بالعملّية التعليمّية وتقويمها وتطويرها ومتابعتهاوتوجيهاته يّ 
ّ
 .قبل عقلنة الظ

ا تخّبط بين املقاربة بالكفايات في االبتادائّي وباين املقارباة باألهاداف فاي اإلعادادّيّ -
ّ
انوّي وعجاز كاّل واحادة والث

ّ.عن االستفادة الّصريحة من محّصالت األخرّى

اااااب املقارباااااة بالكفاياااااات علاااااى نحوهاااااا الحاااااالّي فاااااي االبتااااادائّي تطاااااويرا لتحّقاااااق أهااااادافها -
ّ
وتقتضااااا ي املقارباااااة  تتطل

ففا من الهاجس التحصيلّي ل
ّ
 الهاجس التكوينيّّ فائدةباألهداف تخ



 ات املنهجية والوعي "امليتاعرفانّي"مفارقة الّنظرّي للتطبيقي وضمور املهاّر -

 الكثافة من منطق غلبة الكّم على الّنوع والتخفيف بمنطق االجتزاء  -

 :م
ّ
التعل  في مستوى هيكلة املنظومة ومراحل 

سقّي بين مختلف مراحل الّتعليمالتناغم ّوغياب القدر املطلوب من  -
ّ
 الّتعالق الن

 لّية التعليمّيةنات املنظومة والعموجود فجوات وقطائع بين مكوّّ -

- ّ م الطفولّي وما قبل املدرس ّ
ّ
 ة لبناء املنظومةوكذلك الجامعّي من الرؤية الهيكليّّ يتغييب التعل

 :مات
ّ
التعل  في مستوى هندسة 

 تطوير القدرات واملهاراتتقديم املحتويات واملعارف على الكيفّيات ّو -

 غياب الّصلة الضرورية بين املعارف واملواّد واملهارات  -

 ّتنظير على املمارسة واملرانغلبة ال -

الثة(شتات املقاربات املّتبعة في تدريس اللغ جمعغياب إطار مرجعّي ي -
ّ
انية والث

ّ
 .ات )األولى والث

 :ة  في مستوى الوسائل التعليمّي

 .مشاريع الّتجديد واالبتكار والّتنويعللمؤّسسات  يّّوعدم استيعاب الفضاء التعليم مفارقة الّنظرّي للتطبيقّيّ -

املساااهمة فااي تطااوير وسااائل  والبشاارّيةة واللوجسااتّية فااي مجاام اإلمكانااات املادّياا ن واقااع الجهااات واملؤسساااتتباااي -

مالتعليم 
ّ
 .التعل

م اختيااار الوسااائل التعليمّيااة وتجعلهااا فااي انسااجام مااع األبعاااد النظرّياا -
ّ
ة فااي املنظومااة انعاادام رؤيااة تأصاايلّية تاانظ

وعها
ّ
 .وتط

 :ة  التربية الخصوصّي

مضعف تكوين ا -
ّ
 .لفاعلين التربويين في مجال التربية ذات الخصوصّية والتربية العصبّية وصعوبات التعل

م واسترا -
ّ
كاء وأنساق التعل

ّ
 ّ ه.تيجياتنمطّية املمارسات التدريّسية وعدم احترام ضروب الذ

م على حساب  -
ّ
م ّوماذا أعل

ّ
م من أعل

ّ
م ّوكيف أعل

ّ
م ماذا يتعل

ّ
 .وملاذااملتعل

كاملّية مدخال مبدائل ومخرجات ج - 2
ّ
 ن مداخل اإلصالح التربوّي القادمامعة لبناء املقاربة الت

 : ا ة بديال إصالحّي  املقاربة التكاملّي

 خصائص املقاربة الّتكاملّية بديال مقترحا لإلصالح:

م وعلى املستجّدات املعرفية التقنيّّ منفتحة على الواقع النفس يّّّو واقعية ،ربة مرنةمقا -
ّ
 .ةاالجتماعّي للمتعل

 ة لإلصالحنابعة من الحاجات الفعليّّمقاربة  -

 نابعة من منوال الحاجات "مقاربة أصيلة" -



 األبعاد الكامنة في شخصّية الطفل وجيهة تراعي كّلّمقاربة  -

 متعّددة املداخل واألجهزة والوسائل حسب الوضعيات والصعوبات التعليمّية املطروحة.مقاربة  -

نا مكوّّ والعالجالّتدارك في إطار إقرار الّدعم  ت وتعّمق املنحى اإلدماجيّّتسمح بالّتنافذ بين االختصاصامقاربة  -

مأساسّيا من مكوّّ
ّ
ّ، واعتبار ذلك في الّزمن املدرس ّي ال خارجه.نات التعل

 :البرامج  املقاربة املنظومية باملنهاج بديال لهندسة 

ّلباعتبارهااا اة منزلااة اللغااة العربّياا تعزيااّز -
ّ
ّاسااة لسااانيّّرساام سيّو األّم،وطنيااة الغااة ل

ُ
عتمااد إطااارا مرجعّيااا ة واضااحة ت

ّباقي وطنّيا لتدريس 
ّ
  غات.الل

جااه نماائّي يراعاي تطاّور  -
ّ
جااهين: ات

ّ
إعادة االعتباار إلاى األبعااد النساقّية فاي املنظوماة بإحكاام التادّرج التعليماّي فاي ات

مات.
ّ
جاه تكاملي شمولّي يتجّنب الفجوات والقطائع بين التعل

ّ
فل وات

ّ
  شخصّية الط

ضامن هندساة تعليمّياة رشايدة تحتضانها مقارباة  ،باا للّتنمايطاجتنااعتماد مبدإ التنّوع فاي املقارباات التعليمّياة   -

 وجيهة.ّوفاعلة ّوتكاملية مرنة 

م وباااين الاااّزمن املدرسااا ّي ومنظوماااة التقيااايم بماااا يحّقاااق  -
ّ
ماااات وباااين مالماااح املاااتعل

ّ
ضااارورة املواءماااة باااين شااابكة التعل

 حّق الّدعم والعالجالتكامل والّنجاعة ويضمن 

 :عم والعالج  املقاربة بالّد

م واستّراعتبار  -
ّ
م باحترام الذكوات املتعّددة وتباين أنساق التعل

ّ
 تيجياتهاالفارقية من أركان التعل

 ها.تكاملالعملّية التعليمّية في شمولّيتها ّو ركائّزمن  ةساسيّّأ ركيزةاعتماد التقييم التكوينّي  -

م قاّر ووظيفّي ضمن مساالّدعم والعالج طور من أطوا -
ّ
مات ّرر التعل

ّ
 بناء التعل

فااااال فاااااي جوانبهاااااا املعرفياااااة  -
ّ
العرفانياااااة ّومقارباااااة شااااااملة اندماجياااااة تبناااااّ علاااااى مواكباااااة الحاجاااااات الّنمائياااااة للط

 الحركّيةّوالحسّية ّواملهارية ّواالجتماعية ّوالنفسية ّو

م ببيئته استثمار -
ّ
 عالئق املتعل

مياااااحدتمبااااادإ "املروناااااة" يعناااااي  تعميااااق مبااااادإ اإلنصااااااف والفارقياااااة بااااإدراج -
ّ
بعااااادد مااااان  د نقطااااة انطاااااالق الاااااتعل

 .ل إلى نتائج نتوقع مسبقا أّنها متباينةّوصلّواملدخالت واالحتماالت ل

مين ذوي الّصعوبات ب العناية -
ّ
 .حاملي اإلعاقةمن املتعل

مين املوهوبين -
ّ
 العناية باملتعل

م -
ّ
  إرساء مراكز أو وحدات مختّصة في اضطرابات التعل

ّ

ط املنظومّي البديل في إصالح البرامج واملقاربات التعليمّية املرتقبة - 3
ّ
 املخط



ّ

ّ

الدعوة إلى البت النهائّي في االختيارات وتجاوز التضارب الحاصل بين املقاربة بالكفايات  الخالصة:

دائّيا إلى واملقاربة باألهداف وتطوير تصّور متكامل يراعي العملية التربوّية ككّل من السنة األولى ابت

البكالوريا. وتغليب الكيفّي املنهجّي على الكّمّي، واالجرائّي التجريبّي على الهاجس النظرّي والتراكمّي 

للعارف، والدعوة إلى االستئناس باملقاربة باملنهاج واملقاربة التكاملية واملقاربة بالسيناريو واملقاربة 

 بالدعم والعالج.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 المقاربة بالمنهاج
 (هندسة البرامج)

 المقاربة التكاملية 
 (التعلّماتهندسة /هندسة المراحل التعليمية)

 “السيناريو“بـالمقاربة               
 الّدرس/هندسة التعلّم                

 المقاربة بالّدعم والعالج



ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 التقييم لجنة منظومة -4

ّمحاور االهتمام:

o منزلة التقييم وأنواعه في املنظومة الحالّية: النجاحات والحدود 

o دور التقييم التكوينّي في املمارسة البيداغوجّية 

o تطوير منظومة التقييم 

o التناسق بين منظومتْي التكوين والتقييم 

o ات التقييمّية واالمتحانات الوطنّية
ّ
ّاملحط

ّ

 



 تـوطــئــة 

دعامة رئيسّية في األنظمة التربوّية إذ هو أداة لقيس مخرجات العملّية التعلمّية التعليمّية وتحديد التقييم 

مواطن قّوتها ووهنها ووسيلة لتعديل مساراتها وسيرورتها بما يضمن قدرا أكبر من النجاعة والجدوى. وتتقاطع 

قاربات البيداغوجّية املناسبة وضبط الزمن تخّير امللممارسة التقييم مع مختلف مكّونات املنظومة التربوّية 

وتحديد مالمح املتخّرج من حيث معارفه ومهاراته وسلوكاته. وقد آثرت اللجنة في تناولها ملنظومة التقييم  املدرس يّّ

ّاختيار تمّش ينهض على:

ّضبط املبادئ العامة -

ّتشخيص واقع منظومة التقييم من حيث نجاحاتها وحدودها -

ّومة التقييم.لتطوير منظ صياغة توصّيات-

 املبادئ العامة  -1

 اقرار مبدأ االنصاف وتكافؤ الفرص -ّأ

م  -ّب
ّ
 التقييم في خدمة التعل

 عالما ومتابعة.إانفتاح منظومة التقييم على الفاعلين التربويين  -ّت

ّشمول التقييم وتنّوع املراقي املستهدفة -ّث

قييم -2
ّ
 تشخيص واقع منظومة الت

جاحات -أ
ّ
 الن

ّارساء تقاليد في -
ّ
مة ومن حيث االعتماد ممارسة عملّية التقييم من حيث النصوص التشريعّية والترتيبّية املنظ

ّعلى شبكات ذات صدقّية ووجاهة ال سيما في االمتحانات الوطنّية.  

مين -
ّ
ّاعتماد التقييم املعياري لقيس مكتسبات املتعل

ّالحدود-ب

ينطلق من وعي مختلف األطراف التربوّية  لتربوّيّإّن مراجعة منظومة التقييم ضمن إطار مشروع االصالح ا

ّعنها ومن أبرز وجوهها : يالفاعلة بوجود نقائص كثيرة ومتنّوعة لم يعد باإلمكان الّتغاض 

م ةأسابيع في كّل ثالثيّّ 3هيمنة الّتقييم الجزائي في إطار املراقبة املستمّرة ) -
ّ
ر سلبا على عملّية الّتعل

ّ
( بما يؤث

ّوالّتكوين 



ة واحدة للتقييم الخارجيّّاال-
ّ
سعة  قتصار على محط

ّ
)البكالوريا( وغياب محطات أخرى )السادسة ابتدائي/ التا

ّأساس ي، مناظرات ذات صبغة اختيارّية تؤّهل لاللتحاق باملؤّسسات النموذجّية(

ي نتيجة ملا اقتصار التقييم في الغالب على قيس املعارف وضمور الجوانب املّتصلة باملهارات والسلوكات وه -

خالالت بحكم طبيعة البرامج واملقاربة البيداغوجية املعتمدة القائمة على إيعتري العملّية التعلمّية/الّتعليمّية من 

وهو ما تقوم نتائج التقييمات الّدولية والوطنّية شاهدا عليه )ضعف املكتسبات/ تواضع مخرجات  ،تلقي املعارف

ّاملنظومة التربوّية(.

، وإن وجدت فهي غالبا ما تكون شكلّية وغير توجيهيّّالّو ي والتكّونّيّوالتكوينّّ تشخيص يّّالالتقييم  ضعف /غياب  -

ّّي.عدم تنزيلها في مسارات الّزمن املدرس ي الوجوبلقابلة لألجرأة والّتنفيذ 

ّنمطّية آليات التقييم وأدواته واقتصارها في الغالب على قيس املراقي الدنيا.  -

م على تعديل تمشّياته واستراتعدم استثمار ا  -
ّ
م ومساعدة املتعل

ّ
جّيته يلتقييم الجزائي في معالجة صعوبات التعل

ّالعرفانية )اقتصار التقييم على قيس النواتج دون االهتمام بالّتمشيات العرفانّية قصد معالجتها وتجويدها(.

م وا تييّّعدم استثمار نتائج التقييمات الوطنّية والدولية في تطوير عمل  -
ّ
على تقديم  قتصاّرالالتعليم والّتعل

ّاحصائّيات كمّية دون تحليل أو تأويل.

( بحكم عدادي/الثانوّيّاإّل /ة )االبتدائّيّة بين مختلف املراحل التعليميّّغياب التجانس في املقاربات التقييميّّ  -

ّتنافر املقربات البيداغوجية )املقاربة بالكفايات/ باألهداف(

ّن مواد الّتعلمتفاوت الضوارب بي-

ّغياب الصدقّية واملوضوعّية في تقييم بعض املواد )املشروع/ االشغال الّتطبيقّية/ اختبار الرياضة البدنّية(-

ّاعتماد التقييم العددي في سنوات الدراسة املبكرة بما يتعارض مع مقتضيات علم نفس نمّو الطفل -

مين )ذّوغياب تقييم خا  -
ّ
ّاالحتياجات الخصوصّية/ املوهوبون( ّوص ببعض الفئات من املتعل

ّكالوريا( في الب % 25مالءات السياسّية )احتساب خضوع منظومة التقييم لبعض اإّل  -

ّف تكوين املدّرس في مجال التقييمضع  -

 دور التقييم التكويني في املمارسة البيداغوجّية -3

م قصد لعملّية التعليمّيةفي تجويد ا /التكّونّيّإيالء أهمّية للتقييم التكوينيّّضرورة  -
ّ
/التعلمّية )تقويم مسار التعل

ّتعديله(



ّ رجع الّصدىتوفير العمل على   -
ّ
م بمعطيات تتيح التعديل والعالج ومراعاة الفوارق الفردّية()تزويد املعل

ّ
ّم واملتعل

قصد رصد الصعوبات  ومحتويات البرامج بما يتيح ممارسة التقييم التكوينيّّ إحكام التوازن بين الزمن املدرس يّّ  -

ّومعالجتها 

ّفي مجال أدوات التقييم التكويني دعم تكوين املدّرسين  -

قييم -4
ّ
 :التناسق بين بين منظومتي التكوين والت

ّ(عدادي/ثانوي/عالإالتشبيك بين مراحل الّتعليم )ابتدائي/  -

رابط بين عملإ-
ّ
خلل العملّية الّتعليمّية أو يتّوجها هو أداة تي الّتكوين والّتقييم، فالّتقييم سواء كان يتيّّحكام الت

م وقدراته
ّ
ّلقيس املكتسبات ووسيلة لتعديل التمشيات ومعالجة األخطاء وتنمية الذكاءات بحسب مالمح املتعل

توفير الشروط واملقتضيات املوضوعّية لضمان نجاعة العملّية التقييمّية )املحتويات والبرامج/ الوسائل -

ّاربات البيداغوجّية/ الزمن املدرس ي/ ...(التعليمّية / املق

  :تطوير منظومة التقييم واالمتحانات الوطنّية -5

عنّ بتقييم مردودّية املنظومة التربوّية بصفة دورّية ويضطلع بإعداد الروائز واالستفادة يُّ حداث هيكل وطنيّّإ-

ّمن نتائجها

ات تقييمّية غير إشهادية لقيس مردودّية املنظإ-
ّ
ربوّية )حداث محط

ّ
( اوالثامنة أساسيّّ ارابعة ابتدائيّّالومة الت

امل للّنتائج كظواهر ولألسباب املتعلمين الفعلّية للوقوف عند مكتسبات 
ّ

وذلك بإضفاء مسحة الّتقييم الش

هياكل الّتفّقد  بإشرافلليونسكو " الّتدقيق البيداغوجي"( يمكن  تعتبره الّدراسات الّدولّية كعوائق ) وهو ما

ّداغوجي...البي

ّوالبكالوريا(   اشهادّية وتوجيهّية )الّتاسعة أساسيّّإاعتماد امتحانات وطنّية ذات صبغة -

ّفي امتحان البكالوريا واالقتصار عل احتساب املعّدل املتحّصل عليه في الّدورة. % 20لغاء احتساب إ  -

والبحث عن بدائل  والثانوّيّ دادّيّعاإّل ة واالسعاف فيفي املدارس االبتدائيّّ مراجعة شروط االرتقاء اآلليّّ  -

م وتضمن اإلنصاف ملن هم دون املعايير املنتظرةمختلف منهجّية تستوعب 
ّ
ّ.أنساق الّتعل

 ّيةالتعليم وادّّاملضوارب  الفارق بين تقليص  -

ّةفي آخر املرحلة االبتدائيّّ اعتماد التقييم الجزائّيّ  -

ّ.في املرحلة االبتدائّية من التقييم الجزائّيّاستثناء التنشئة االجتماعّية والفنّية   -



 ويع أشكال التقييم وتجاوز أشكالهمراجعة منظومة التقييم والعناية بالبعد التكوينّي. تن: الخالصة

تربوّيا إدارّيا و ، بيداغوجّيا و قييم مردود املؤّسسات  والفاعلينهياكل خاّصة بتالنمطية. إحداث 

ربوّية  وثقافّيا مع توفير اإلمكانّيات
ّ
 ضوارب بين  تقليصمع ضرورة الواألدوات إلنجاز البحوث الت

 التعليمّية. املوادّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 ـّي سـدر ن املالّزمـــ ةلجنـ - 5

ّمحاور االهتمام:

o ّالزمن املدرس ّي والزمن االجتماعّي: النسق السنوّي، النسق األسبوعّي، النسق اليومّي 

o م وزمن التقييم
ّ
 زمن التعل

o درس ّي من أجل: تحسين النتائج، تطوير املهارات، إكساب الفضاء وظائف تطوير الزمن امل

ّجديدة، االنسجام مع الزمن االجتماعّي، ...

ّ:ثالثة مبادئ أساسّيةموضوع الزمن املدرس ي من  تناوّلفي  اللجنةانطلقت             

  مراحل التعليم. ين جّلّأي مراعاة الفوارق ب ضرورة الربط بين زمن التعلم والزمن املدرس يّّ :الأوّّ- 

  البحث في تكييف العالقة بين الزمن املدرس ي والزمن االجتماعي. :ثانيا - 

ّاملالءمة بين الزمن املدرس ي وأنساق التعلم للتالميذ الذين يعانون صعوبات دراسية. :ثالثا -

تجتمع في  ص أساسّيةصائخ مالحظة وبتشخيص الزمن املدرس ّي الحالّي للمنظومة التربوّية التونسّية تّمت

ّتأكيد الطابع املشكلّي لهذا الزمن:

  ة أّيام الدراسة الفعلّية
ّ
 مقارنة باألنظمة في الدول الناجحة في مجال التربية قل



 في اليوم الواحدساعات التدريس  كثافة عدد. 

 انغالق الزمن املدرس ّي ونمطّيته 

 ثة(اختالل كمّي بين الثالثيات )األولى تكاد تكون ضعف الثال 

لتقليص لة ام العمل الفعليّّالزيادة في أيّّإكساب الزمن املدرس ّي املرونة الضرورّية، ّولذلك ترى اللجنة ضرورة 

 من عدد ساعات التدريس للتلميذ. 

 اليومي األسبوعي ّوالسنوي ّو :ظر في الّزمن املدرس ي في أنساقه الثالثةوفي هذا اإلطار تقترح اللجنة النّّ      

 الزمن السنوّي: -1

افتتاح الّسنة الّدراسية بداية من غرة سبتمباااار  يكوّن أنعلى  اعتماد نظام السداسيتين اللجنة ارتأت

ّجوان. 30واختتاماااها في 

وتفصل بين السداسّيتين عطلة منتصف السنة الدراسّية وتكون بأسبوعين. أّما في السداسّية الواحدة 

لها عطلة بأسبوع بعد كّلّ
ّ
ّ.دراسةن المخمسة أسابيع  فتتخل

 :يّ الزمن األسبوع  -2

o ص مساء األربعاءام على أن يخصّّأيّّ (5أسبوع الدراسة في املرحلة االبتدائية بحساب خمسة )د اعتما 

 ة،الرياضيّّ لألنشطةمساء الجمعة ة ّوالثقافيّّلّنوادي ل

o مساء  صصّّن يخأام على ( أي6ّّبحساب ستة) باملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوّي أسبوع الدراسة داعتما

ااقافيااة للّنوادياألربعاء 
ّ
 .الّرياضاية ومساء الجمعة لألنشطة الث

 الزمن اليومّي: -3

o  ساعات  5 ا يقابلساعة بم 24الحد األقص ّ لساعات الدراسة باملرحلة االبتدائية هو بمعّدل يكون

 تكون مسترسلااااة وللهياكل البيداغوجية الّصالحيات في تطّو
ّ

ذا املقترح تبعا ياااع هيوميا مع الحرص على أال

 .لخصوصيات كل جهة

o  6ساعة بمعدل ست  32يكون الحد األقص ّ لساعات الدراسة باملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي 

ّعلى أقص ّ تقدير ا ساعاااات يومااايّّ
ّ
اعة الرابعة بعد مات على السمع الحرص على  وجوب انتهاء زمن التعل

مفتوحة من الّساعة الرابعة بعد  الزوال إلى الساعة السادسة مساء  املؤسسة التربوية الزوال مع إبقاء

 .أو لدروس الدعم والتدارك و اإلدارية و لعقد املجالس والبيداغوجيةأية ملمارسة بعض األنشطة الثقاف

o م، ة كّلّة بحسب خصوصيّّفي املرحلة االبتدائيّّ ضبط الحجم الزمنيّّ :زمن الحصة
ّ
على أن يتم توزيع  تعل

ّ  جحم الزمنيّّهذا ال
ّ
 م في األسبوع. على حصص الّتعل



ّ دق. 55ة الدرس تبقى على حالها أي ن حصّّإف التعليم الثانوّيّاملرحلة اإلعدادية ّو ا فيأّمّ 

جاه الزيادة في أّيام الدراسة والتقليص من ساعات :  الخالصة
ّ
مراجعة الزمن املدرس ّي بات

م في اليوم الواحد، واملالءمة بين زمن ا
ّ
لتعلم والزمن واملدرس ي من جهة وبين الزمن التعل

لألندية  املدرس ي والزمن االجتماعّي من جهة ثانية. إحداث فضاءات زمنية وسط األسبوع

قافّية والّرياضّية
ّ
م في كّل مستوى و . الث

ّ
دارك  ضبط سقف أقص ى لزمن التعل

ّ
وتكون أنشطة الت

 والعالج ضمنها,

ّ

ّ

 الحياة املدرسّيةلجنة  - 6

اّل ا ّهتمام:محاور 

o ّّمراجعة النظام التأديبي 

o النظام الداخلّي للمؤّسسات 

o ّاألنشطة الثقافّية والترفيهّية والرياضّية

ّ

 :تمهيد

ركيز على البعد      
ّ
املة إذ تتعّدى هذه املقاربة الت

ّ
ربية الش

ّ
تتأتى مكانة الحياة املدرسّية من دورها األساس ي في الت

فل/ال الّتعليميّّ
ّ
اّب في مخإلى االهتمام بالط

ّ
قافّية تلف أبعاده وحاجاته الوجدانّية ّوش

ّ
البدنّية واالجتماعّية والث

بات الحياة الجماعّية. وال غرو فعلى عاتق الحياة 
ّ
عاته ومتطل

ّ
لتتحّقق بذلك املالءمة بين حاجات الفرد وتطل

ّاملدرسّية يقع رهان الّتنشئة االجتماعّية القائمة على الوالء لتونس وترسيخ قيم امل
 
ّواطنة الفاعلة وت

 
ل قواعد مث

لذلك كان من املهّم بناؤها وإنجازها ومتابعتها وتقييمها وفق استراتيجّية   .العيش معا والّتفّتح على القيم الكونّية

وطنّية تشاركّية واضحة املعالم بما ييّسر انتقال هذه املنظومة من العفوّية إلى الهيكلة والّتنظيم وما يعنيانه من 

ربوّية للّناشئة املحمولة على الّدولة ضبط لأّل
ّ
هداف وتوضيح لألدوار وتحديد للمسؤولّيات بما يضمن الحقوق الت

ّ(. 39كما نّص عليها دستور الجمهورّية الّتونسّية )الفصل 



جنة تبّني املقاربة املنظومّية في بلورة رؤية للحياة املدرسّية تضمن تفاعل مختلف مكوّّ ،ومن ثّمّ     
ّ
ناتها ارتأت الل

ّويمكن تعريف الحياة املدرسّية كما يلي: "  في تناغم وتكامل لتحقيق األهداف املنوطة بها.

تي يتلّقاها الّتلميذ في الفصل، بل هي أساس للّتنشئة 
ّ
مات ال

ّ
" ليست الحياة املدرسّية مجّرد امتداد للّتعل

قاف
ّ
ّية واملعيشّية والعالئقّية، يتمّرس خاللها الفرد  على االجتماعّية وفضاء متعّدد األبعاد املجالّية والّزمنّية والث

قيم املواطنة والّديمقراطّية ، عبر اسهاماته ومبادراته، ومن خالل انخراطه الّتلقائّي في مساره الّدراس ّي وفي الحياة 

ن من نحت مالمح هوّيته الفردّية واملهنّية واملدنّية " عن تقرير لجان اإّل
ّ
ّ 2011صالح في نهاية املدرسّية، حّتّ يتمك

ّوسنتطّرق من خالل هذا الّتقرير إلى املكّونات الّتالية:    

شريعي -
ّ
 املكّون الت

 املوارد والوسائل -

رفيهّية والّرّياضّية(  -
ّ
قافّية والت

ّ
ربوّية واملدنّية والث

ّ
 أنشطة الحياة املدرسّية )الت

 أنشطة املرافقة املدرسّية -

 تماعّية(الخدمات )الصحّية والّنفسّية واالج -

شريعي: -1
ّ
 املكّون الت

شريعيّّ -
ّ
من العفوّية واالرتجال إلى الهيكلة والّتنظيم  االنتقال بمنظومة الحياة املدرسّية في مكّونها الت

 واإللزامّية عبر ضبط األهداف وتوضيح األدوار وتحديد املسؤولّيات بما ييّسر متابعتها وتقييمها وتعديلها.

 ة املدرسّية.إحداث مركز وطني لتنمية الحيا -

رفيهي  -
ّ
مراجعة الّزمن املدرس ي بهدف تحقيق الّتوازن بين الجانب الّتعليمي والجانب الّتثقيفي والت

 والخدماتي عبر إحكام تنظيم إيقاعه األسبوعي واليومي. 

ب عنه الحرمان من الحقوق أو  مراجعة الّنظام التأديبيّّ -
ّ
وفق مقاربة تربوية تنأى به عن العقاب الذي يترت

ى. ا  من كرامة املربَّ
ّ
 لحط

ربويين وكذا الّتلميذ(  -
ّ
ربية )نحو تمثيل لجميع الفاعلين الت

ّ
 مراجعة تركيبة مجلس الت

ربوي للعيش معا الذي يتّم بناؤه ومناقشة   -
ّ
االنتقال من مفهوم الّنظام الّداخلي إلى مفهوم العقد الت

له وااللتزام به من قبل املربَّّ
ّ
ى. مع الحرص على أن تتّم مراجعة صياغته  في بنوده تشاركّيا لتيسير تمث

جاه الّتالزم بين الحقوق والواجبات.
ّ
  ات

 املوارد والوسائل: -2



وضع استراتيجّية وطنّية لتهيئة البنية الّتحتّية املدرسّية الحاضنة ألنشطة الحياة املدرسّية وإعادة الّنظر  -

ربوّية لتستجيب ف
ّ
ي تصّورها لشروط قيام حياة مدرسّية نشيطة في الّتصاميم الهندسّية للمؤّسسات الت

ابة )القاعات املتعّددة االختصاصات، املالعب الّرياضّية، فضاءات لإلصغاء واملتابعة،...(.
ّ
 وجذ

قافّية  -
ّ
ربوّية والشبابّية والث

ّ
حوكمة الّتصّرف في الفضاءات والّتجهيزات واملنقوالت املتاحة باملؤّسسات الت

فولة في إط
ّ
)وزارة  تمهيددرسّية املومإ إليها في الار االستراتيجيا الوطنّية لتنمية الحياة املومؤّسسات الط

قافة، وزارة البيئة، مكّونات املجتمع املدنّيّ
ّ
فولة، وزارة الث

ّ
باب والّرياضة، وزارة شؤون املرأة والط

ّ
 الش

 التي تربطها عقود شراكة مع وزارة التربية،...(.

ة لتكوين وتعزيز قدرا  -
ّ
ربوي الذي توكل إليه مهّمة تنشيط الحياة املدرسّية في وضع خط

ّ
ت اإلطار الت

ط الحياة املدرسّية.
ّ

صال والّتواصل خصوصا وذلك ضمن مرجعّي لكفايات منش
ّ
 مجاالت االت

فصل بين يال  تصّور شامل، في ملتابعة أنشطة الحياة املدرسّية وتقييم جودة أدائهاالتفكير في إطار  -

مات واألنشط
ّ
 ة األخرى.الّتعل

 أنشطة الحياة املدرسّية: -3

اعتبارا لكون أنشطة الحياة املدرسية مجاال لتنمية الذكاءات املتعددة، فإنه من الضروري أن تلبي هذه 

ّ
ّ
، ويكون هم في إطار منظم ومستدامر مواهبي ملكاتهم ويطوّّث أوقاتهم بما ينّمّاألنشطة جميع امليوالت لتؤث

 ذلك با:

نهم من املحافظة على تمكين الّناشئة من الح -
ّ
قافّية والفنّية والبدنّية والّرياضّية التي تمك

ّ
ّق في األنشطة الث

صّحتهم الّنفسّية والجسدّية وإطالق ملكاتهم اإلبداعية ودعم قدراتهم على االبتكار، وتأمين نشاط على 

 تلميذ حسب رغبته وميوله. األقل لكّلّ

اقات واملوا -
ّ
ة متكاملة الستكشاف الط

ّ
قافي والفّني والّرياض ي والعناية وضع خط

ّ
هب الكامنة في املجال الث

 ة. ا يتوفر من موارد بشرية وماديّّبها عبر مشاريع ثقافية تشاركية منفتحة على محيطها مستفيدة مّمّ

الحرص على تحقيق األهداف الترفيهية والثقافية واإلبداعية لتصبح املدرسة فضاء صديقا تعتز الناشئة   -

 ه. باالنتماء إلي

ّإخضاع مشاريع وأنشطة الحياة املدرسية إلى املتابعة الدوريّّ -
ّ

رات ة والتقييم املوضوعي وفق معايير ومؤش

ن من تعديلها وتطويرها.
ّ
 واضحة بما يمك

 أنشطة املرافقة املدرسّية -4

تجسيما ملبدإ تكافؤ الفرص التعليمية، فعلى املؤسسة التربوّية ضمان أنشطة الدعم البيداغوجي تلبية  -

صة.
ّ
 للحاجات الحقيقّية  للمتعلمين بما يعالج هناتهم الّتعلمّية املشخ

 إدراج أنشطة املرافقة املدرسية ضمن الّتنظيم البيداغوجي للتلميذ واملدرس. -



 نفسّية واالجتماعّيةالخدمات  الصحّية وال  - 5

 ضمان حّق التلميذ في الّتمّتع بالخدمات الّصحّية والّنفسّية واالجتماعّية. -

 إرساء منظومة تكوين مستمّر لتجويد أداء الفاعلين التربوّيين لألدوار املنوطة بعهدتهم. -

)التدخين،  لتلميذّحة البدنّية والّنفسّية لوضع خطة وقائّية وعالجّية للتصّدي للّسلوكات املضّرة بالّصّ -

 إدمان املخدرات، العنف، الّتحّرش الجنس ّي، االعتداء على الّتجهيزات واملمتلكات العاّمة...(

  .ضمان تغطية كل املؤسسات التربوية باملرفق الصحيّّ -

ماتالحياة املدرسية بالعناية الخالصة: 
ّ
عل

ّ
وتوفير  ،بمختلف أبعادها دون فصلها عن مسار الت

لميذ كمشروع مواطن متوازن والنفسّية واالجتماعّية للرقّي  والخدمات الصحّية
ّ
باألداء املتعّدد للت

قييم.القادرة على إحداث الهياكل املختّصة مع ضرورة 
ّ
 املرافقة والت

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 منظومة التوجيه لجنة - 7

ّمحاور االهتمام:

o ة ملنظومة التوجيه جعة الهيكلة الحاليّّتنويع املسالك وإحداث املعابر بين الشعب في إطار مرا

 املدرس ي. 

o مندمج أو مجرد  ؟ تكوين منهيّّداخل مدرستنا : أي مقاربة للتكوين املنهيّّالتوجيه والتشغيلية

 معابر نحو شهائد التكوين املنهي ؟ 

o ّّعتباته، طرقه، مقارباته، هياكله... آليات التوجيه املدرس ي : 

o ّّّوعروض التكوين في التعليم العالي.  بآليات التوجيه الجامعيّّ عالقة منظومة التوجيه املدرس ي

 

 أهّم عناصر التشخيص: -1

 عالم الشغل. بين الغايات التربوية الكبرى ّوين واضحة في مجال التوجيه ب اغياب استراتيجي 

  ضعف التمفصل )بل غيابه في أغلب األحيان( بين مختلف مكّونات املنظومة التعليمية والتكوينية

 ية. الوطن

  الوهن الكبير الذي أصاب منظومة التوجيه القائمة اليوم )كشعب ومسالك ونسب تغطية وقدرة على

 االستجابة لتطور ملمح التلميذ من ناحية وانتظارات املجتمع من ناحية أخرى(. 

 ّّمركز اإلعالم حول التوجيه املدرس يّّغياب آلية وطني
ُ
 امعيّّوالج ة )عابرة للوزارات والهياكل املختلفة( ت

 . واملنهيّّ

  عدم وجود مسالك قادرة على احتضان املتسربين من املنظومة املدرسية نتيجة ما تفترضه املسارات

  ة.األساسيّّ متمّيز في املوادّّ التقليدية من مستوى دراس يّّ

  هيمنة نشاط اإلعالم في التوجيه على حساب التربية على االختيار وتطوير ثقافة بناء املشروع لدى

 ئة. الناش



 ّال يراعي مضامين التكوين في  توزيع حاملي الباكالوريا على عروض التكوين بالتعليم العالي بشكل عشوائّي

 وال طبيعة األهداف التي ُبعثت بموجبها مسالك التوجيه وشعبه في املنطلق.  التعليم الثانوّيّ

 املبادئ العاّمة: -2

 وجيه ضرورة بناء منظومة وطنية واضحة املعالم لإلعالم والت 

 ّّخيارا قائما بذاته في منظومة املسالك والشعب املدرسية.  العمل على جعل التعليم املنهي 

 ّمن أجل تيسير اندماج الشباب في الحياة  ل بموجبه املنوال التنموّيّمن مجهود وطني ُيعدَّّ ال بّد

 صات وتفعيل التكوين األكاديمي. ة وتوفير فرص حقيقية للتربّّاالقتصاديّّ

 للتالميذ أو الزّج بهم في مسالك ذات  من التجارب السابقة والقطع نهائيا مع التوجيه القسرّيّ االستفادة

 آفاق غير مدروسة بالجدية الالزمة. 

 ّواملنهيّّ والجامعيّّ لإلعالم والتوجيه املدرس يّّ البحث في الصيغ الكفيلة بإرساء جهاز مستقّل . 

 التجارب السابقة.  اعترتات الكبيرة التي أهمية مراجعة عتبة التوجيه بعد الوقوف على الهن 

  عالم والتوجيه لفائدة الطلبة في مختلف وضع هياكل وموارد بشرية تختص باإّلدعوة التعليم العالي إلى

 مراحل دراستهم. 

 ّندماج شبابنا في الحياة النشيطة ) ااإلمكانيات في سبيل تسهيل عملية البرامج واملقاربات ّو توظيف كّل

 ة التشغيل(ة وقابليّّلتأقلم والكفايات األفقيّّالقدرة على ا

 التوصيات: -3

 ّّكعتبة أولى للتوجيه نحو املسالك ااعتماد نهاية السنة التاسعة أساسي 

 سبق للتوجيه من خالل مقاربة جديدة تعتمد على التربية على االختيار  إقرار التوجيه كمسار
ُ
: اإلعداد امل

ّ ،واملنهيّّ وتدريب التلميذ على بناء مشروعه الدراس يّّ
ّ
مات االختيارية إلى جانب إمكانية اعتماد مقاربة التعل

املسالك املستحدثة )لتمكين التلميذ من التعرف إلى اهتماماته واكتشاف املسارات مقاربة في 

 منذ االبتدائي في التوجيه. املهارّي املهنية(...واالستئناس بملف التلميذ 

 تجريبية قبل تعميم هذه االختيارات( )منهجيا : اعتماد التدرج واملقاربة ال

  ضمن مسلك العلوم “ّتكنولوجيا اإلعالمية”تعميق النظر في إمكانية إدراج 

 ّة املحتملة. منتظم من أجل التعديل وتطويق اآلثار السلبيّّ إخضاع منظومة التوجيه إلى تقييم دورّي 



 ّة في ُيفض ي إلى باكالوريا تكنولوجيّّ و/أو منهيّّ بإدراج مسلك تكنولوجيّّ تنويع مسالك التعليم الثانوّي

ب التكوين العمليّّ
ّ
غل

ُ
 . من التكوين العامّّضرورّي الصلب دون إهمال حّد أدنى  اختصاصات ت

 ّّللتغيرات الطارئة على  مح باالستجابةة للمسالك والشعب على النحو الذي يسمراجعة الهيكلة الحالي

الم الشغل واملهارات. )مدى وجاهة اإلبقاء على مسلك والتحوالت املتسارعة في ع ملمح التلميذ التونس يّّ

 الرياضة على سبيل املثال واستحداث مسلك للفنون( 

  دعوة واضعي البرامج والكتب املدرسية الرسمية إلى األخذ بعين االعتبار ُمعطى تحسيس التلميذ باملهن

 املراجع البيداغوجية.  من خالل إدراج بعض نصوص وتمارين ومسائل طّيّ

 كعتبة ثانية للتوجيه نحو الشعب )بعد جذع مشترك يدوم سنتين في مسلك  اتماد السنة الثانية ثانويّّاع

 العلوم ومسلك التكنولوجيا ومسلك اآلداب  ومسلك االقتصاد( 

  إعادة االعتبار للمدرسة اإلعدادية التقنية كمدرسة الفرصة الثانية املفتوحة أمام التالميذ غير القادرين

ومراجعة  ،ة، مع تأكيد فكرة كونها مدرسة للمهنعدادية العاّمّدراساتهم بمسلك املدرسة اإّل تابعةعلى م

ّة.برامجها الدراسيّّ



ّ
ّ

ّ

 آلّيات اإلعالم حول التوجيه ومقارباته: -4

 من  ت الثالث )وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين املنهّي والتشغيل(التنسيق مع الوزارا

ملقترح الوارد في جل التقارير الوطنية واملتمثل في بعث مركز وطني مستقل لإلعالم والتوجيه أجل تفعيل ا

سدي تكوينا لفائدة الشباب )مسالك  املدرس ي والجامعي واملنهي ُيجّمع املعلومات من كّلّ
ُ
الوزارات التي ت

ة والدفاع تكوين في الصّحّعروض التكوين في التعليم العالي والتكوين املنهي، مسارات ال ،التربية وشعبها

 ة...( ويعالجها ويفيد بها طالبي التكوين. ة والفالحة واملاليّّوالداخليّّ

 ّّة للتالميذ ومساعدة لهم على مرافقة فرديّّ إلى ،د اإلعالمة في التوجيه تتجاوز مجرّّاعتماد مقاربة تربوي

 . واملنهيّّ بلورة مشاريعهم وتشّوف مستقبلهم الدراس يّّ

 السنة السادسة ابتدائي 

  إعدادي 7

  إعدادي تقني 9و  8  إعدادي عام 9و  8

شهادة ختم التعليم األساسي 

 العام 

شهادة ختم التعليم األساسي 

 التقني 

 األولى ثانوي 

 الثانية ثانوي 

 ياالباكالور

 العامة

 4و  3 

 ثانوي عام 

 التعليم العالي

  

شهادة الكفاءة 

 CAPالمهنية 

مؤهل التقني 

  BTP المهني

مؤهل التقني 

BTS السامي 

 سوق

الشغل   

  

 األولى تكنولوجيا

 الثانية تكنولوجيا 

 

 

 الباكالوريا

 التكنولوجية 

ثانوي  4و  3 

 تكنولوجي



  ص لإلعالم واملرافقة ا ضمن موازنات التالميذ  يخصَّّا وقارّّللتوجيه يكون دوريّّ يّّتخصيص زمن مدرس

 واكتشاف عالم املهن. 

 ّمعطيات ”د التوجيه مجرّّ والتوجيه حتّ ال يظّلّ باإلعالممركزيا وجهويا ُيعنّ  ضرورة إيجاد هيكل إدارّي

ّ“ّإحصائية باهتة
َّ
ّيؤث

ّ
 ة.الحياة املدرسيّّ ث بها ملف

 س ّي والتوجيه الجامعّي:التوجيه املدر  -5

  تطوير عالقات شراكة حقيقية وفاعلة مع التعليم العالي من خالل آليات قاّرة يقع االشتغال فيها على

ة في املنظومتين وتوزيع حاملي الباكالوريا على مجاالت التكوين والبناء املشترك لإلجازات البرامج الدراسيّّ

طنية املشتركة بين التربية والتعليم العالي املهتمة بتنسيق برامج ذات العالقة بالتربية. )إحياء اللجنة الّو

 د بين املنظومتين(. التكوين وضمان تمفصل جيّّ

  ة من أجل تطويع مناهج التدريس وهندسة املضامين بما التحديد مالمح املتخرج بأكثر ما يمكن من
ّ
دق

 يتالءم مع ذلك. 

  في الوزارات الثالث )وزارة التربية ووزارة التشغيل تأمين التناغم واالنسجام بين مخرجات اإلصالح

والتكوين املنهي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي(، ويجدر في هذا اإلطار الحرص على تفعيل أعمال 

ّة القائمة.اللجنة الثالثيّّ

يب تجاوز اآللّيات النمطية للتوجيه وضرورة ربطها بمنظومتي التكوين والتشغيلية. تقر الخالصة: 

سّن التوجيه الى السنة التاسعة من التعليم األساس ّي. إحداث سلك التعليم الثانوي التقني 

ة التقنية والوصول به نحو التخّصص في املستوى الجامعّي. إعادة االعتبار للمدرسة اإلعداديّ 

دّي وتوفير كّل سبل النجاح لها. مزيد إحكام اإلعالم في التوجيه من خالل أخذ الواقع االقتصا

 الوطنّي واالحتياجات الوطنّية العاّمة بعين االعتبار.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّمحاور االهتمام:

o م
ّ
 املقاربة املنظومّية لصعوبات التعل

o م
ّ
 املقاربة االجتماعّية لصعوبات التعل

o التعليم املوّجه للموهوبين 

o ّّاستراتيجيا التصّدي للفشل املدرس ي 

o استراتيجيا معالجة ظاهرة الدروس الخصوصّية واستتباعاتها 

ّ

 : توطئة

ط الضوء على ما تشكو منه ّ 
ّ
إّن طرح مسألة الدعم والتدارك في مشروع إصالح املنظومة التربوّية يسل

ة وطنّية شاملة تساهم في إعادة االعتبار للمدرسة العمومّية التي 
ّ
هذه املنظومة من هنات تقتض ي وضع خط

في  ليةفة الكونّية، وإنتاج كفاءات عابت، على مدى عقود، دورا ريادّيا في بناء مجتمع تونس ّي منفتح على الثقالع

ّمختلف املجاالت العلمّية واألدبّية. 

تراجعا ملحوظا وطنّيا ودولّيا حّتم التعجيل بإيجاد السبل الكفيلة هذه املنظومة وقد عرفت هذا 

ّباستعادة هذا اإلشعاع في مرحل
ُ
أهّم  عّد مسألة الدعم والتدارك واحدة من ة أولى ومزيد دعمه في مرحلة ثانية. وت

ّاملنظومة التربوّية إصالحا شامال. املداخل لضمان نجاعة إصالح

ّوقد اعتمدت اللجنة في إعدادها للمشروع على : 

   جملة من األطر املرجعّية 

     أعمال اللجنة ومقترحات أعضائها 

زت اللجنة عل
ّ
ّى ثالثة محاور أساسّية  :ورك

   محور  أّول :  مبادئ الدعم والتدارك 

  محور ثان :  دواعي الدعم والتدارك 

 قة بتفعيل دور مختلف األطرافمحور ثالث : التوصيات )جملة من املقترحات امل
ّ
لة في  تعل

ّ
املتدخ

ّالعملّية ضمانا لنجاعتها ونجاحها(  

 : اإلطار املرجعي -1

ّ:ياغة مشروعها إلى أطر مرجعّية هيوالتدارك في صاستندت لجنة  الدعم  



   التعليم إلزامّي  إلى سّنّعلى أّن " ينّصّالذي  2014لسنة  من دستور الجمهورية التونسّية 39الفصل 

إلى توفير  يسعالعمومّي املجانّي بكامل مراحله، ّون الدولة الحّق في التعليم الاضمّو ةالسادسة عشّر

 قيق جودة التربية والتعليم والتكوين"اإلمكانّيات الضرورّية لتح

 حوار الجهات ّي حول إصالح املنظومة التربوّيةالتقرير التأليفّي للحوار الوطن : 

 حاد العا
ّ
قة با"الوثيقة الصادرة عن االت

ّ
  "إصالح املنظومة التربوّية في تونسم التونس ّي للشغل واملتعل

  ق بتنظيم الدروس الخصوصية  2015نوفمبر  10الصادر بتاريخ  2015لسنة  01\  103األمر عدد
ّ
املتعل

 داخل فضاء املؤّسسات التربوّية

 :مبادئ الدعم والتدارك -2

  مين وبين تحقيق تكافؤ الفرص  بين الجنسين وبين
ّ
 مختلف الجهاتأصناف املتعل

 نتخصيص حصص دعم مل ّ درج ضمن جداول أوقات  يعانون صعوبات 
ُ
 مجموعة منهم،املدّرسين أو كامل ت

ّوتك ّ ون إلزامّية وتعتمد آليات 
 
  .ألهداف املرجّوة منهاا حقيقلتضمن نجاعتها ت

 تطوير تجربة االهتمام بذوي االحتياجات الخصوصّية  بدعم املتابعة البيداغوجّية وتوفير فريق متعّدد 

 االختصاصات 

  استجابة لحاجاتهماإلحاطة باملوهوبين وتمكينهم من برامج خصوصّية 

 مين واعتماد البيداغوجيا الفارقّية تشخيص الصعوبات ال
ّ
 أثناء العالجفردّية وضبط الفوارق بين املتعل

 . إلجراء ذلك الّزمن املدرس يّّ مرونةوضمان 

   :دواعي الدعم والتدارك -3

 ب عنها
ّ
 واضحة للتصّدي لها  وغياب استراتيجّية  ،استفحال ظاهرة التسّرب املدرس ّي وما يترت

 ّّي نتائج املدرسة التونسي
ّ
 ة وفق ما أظهرته التقييمات الوطنّية والدولّية تدن

  معّدل النجاح ]أو املؤّسسة التربوّية الواحدة التفاوت الكبير في النتائج بين الجهات وداخل الجهة الواحدة

٪ في 11.41٪ في صفاقس، في حين لم تتجاوز نسبة 43.88بلغت 2015كالوريا لسنة حانات البفي امت

 [ القصرين

 ّ
ّ
مين وعجزهم عن مسايرة نسق الدروس العادّيةصعوبات التعل

ّ
 م لدى شرائح عديدة من املتعل

  كثافة البرامج واملواد املدّرسة وعدم تالؤمها مع الزمن املدرس ّي 

  كثافة عدد التالميذ داخل الفصل الواحد 

  طريقة انتداب املدّرسين وغياب الحرفّية لدى العديد منهم 

  منظومة التوجيه املعتمدة 

 م واملساهمة في تطوير  النقص
ّ
امللحوظ في التجهيزات البيداغوجّية والوسائل التقنية املساعدة على التعل

 آلياته 

 ّّة   سلبّيات العمل بنظام الفرق في املدارس االبتدائّية وما يتّرتب عنه من تسّرب في املدارس الريفّية خاص 

 عم عدم مالئمة الزمن املدرس ّي واملوازنات لحصص التدارك والد 



  ر الفضاءات امليّسرة لعملّية الدعم والتدارك
ّ
ي البنية التحتّية وعدم توف

ّ
 تدن

  ة واضحة لالعتناء باملوهوبين وتمكينهم من فرصة لتنمية مهاراتهم
ّ
 غياب خط

  تعميم الدمج املدرس ّي دون اعتماد استراتيجية واضحة 

 ر الفصول التحضيرّية في عديد املدارس االبتدائّية ّو
ّ
 خاصة الريفّية منها عدم توف

 مين )القطيعة بين مراحل التدريس وما ينتج عنها من صع
ّ
ازدواجّية اللغة في وبات لدى العديد من املتعل

 تدريس بعض املواد العلمّية بين املرحلة اإلعدادّية واملرحلة الثانوّية مثال(

 مين الذين يعانون من صعوبات أو ا
ّ
م  غياب التصنيف الدقيق والعلمّي للمتعل

ّ
 ضطرابات مختلفة في التعل

  نزوع البرامج على اختالفها وبمختلف مراحلها نحو التركيز على الكمّي على حساب النوعّي 

  هيمنة التقويم الجزائّي على املنظومة التربوّية بمختلف مراحلها 

 التوصيات  -4

الدعم والتدارك إلى مدخل  سالفة الذكر، إلى أّن تحويل دروس، بعد التداول في جملة املسائل انتهت اللجنة

من مداخل اإلصالح التربوّي الشامل الهادف إلى االرتقاء باملدرسة التونسّية وبأدائها يقتض ي العمل على إيجاد 

صّور ا في عملّية اإلصالح في تآلّيات فّعالة لتحقيق األهداف املأمولة من هذه الدروس تجعل منها عنصرا هاّمّ

ّالولّي  -التلميذ  -املرّبي   -إطار التأطير  :مختلف األطراف املعنّية بها

ّمّما يساعد على :

  االرتقاء الفعلّي بأداء املدرسة العمومّية 

  م إحاطة شاملة ال تقف عند حدود تلقين املعارف
ّ
 اإلحاطة باملتعل

  الحّد من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصّية كخطوة أولى وأساسّية للقضاء عليها 

 ة ما يلي : وعليه تقترح اللجن

  تحت عدد  2015أكتوبر  30من الباب الثاني من األمر الحكومّي الصادر بتاريخ  2العمل بالفصل مراجعة

ق بشروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصّية داخل الفضاء املدرس ّي والذي ُيخّول  1619
ّ
واملتعل

تسبات التالميذ رصد الذين هم في حاجة ملدير املؤّسسة وبعد أخذ رأي املجلس البيداغوجّي، وإثر تقييم مك

نوا من بلوغ املستوى العاّم املطلوب. ويقوم بناء على ذلك بضبط قائمات في التالميذ 
ّ
إلى الدعم ليتمك

  .املعنّيين بدروس الدعم والتدارك

  ى :  ومراجعة مهاّمه حّتّ بيداغوجّي  في كّل مؤّسسة تربوّية الجلس تفعيل املضرورة
ّ
 يتول

o ي نتائج التالميذ النظر ف 

o ّّك وفق حاجات كّل فئة ين بالتداّرتشخيص الحاالت تشخيصا دقيقا وضبط قائمات في التالميذ املعني

 ةمنهم على حد

o  ضبط حصص الدعم والتدارك وفق آلّية تتماش ّ وواقع املؤّسسة ككّل 



o قة بالصعوبات ال
ّ
دّون فيه كّل املالحظات املتعل

ُ
 متابعة لكّل تلميذ ت

ّ
م تخصيص ملف

ّ
تي تعوقه عن التعل

ضبط وفق معايير دقيقة تراعي حاجات 
ُ
حّتّ يقع التخطيط لتجاوزها باالعتماد على دروس تدارك ودعم ت

م 
ّ
 كّل متعل

o  النطق تركيز فرق متعّددة االختصاصات تتكّون من : طبيب مدرس ّي/ أخّصائي نفساني/ أخّصائي في تقويم

  .بالعدد الكافي والوظيفّيّ، ندوبّية جهوّية/ أخّصائي في العالج الوظيفّي... في كّل م

o  إقرار آلّية )في شكل اختبار تقييمّي في املواد األساسّية( تتيح للموهوبين فرصة االرتقاء إلى املستوى التعليمّي

 املناسب ملؤّهالتهم الفكرّية   

o البيداغوجيا )يات حديثة ومقاربات بيداغوجّية تطوير آلّيات التدارك والدعم باعتماد وسائل وتقن

م في اإلقبال عليها 
ّ
ب املتعل

ّ
 الفارقّية...( ترغ

o األولى من خالل التعليم النوعّي أو الكيفّي الذي يستهدف الكفايات واملهارات بالدرجة بالتعليم الكّمي  تعزيّز

 صياغة برامج واعتماد وسائل تعليمّية تناسب هذا التوّجه.

o ّلتطوير املهارات والقدرات  تفعيل التقييم الذاتّي والتقييم التكّونّي 

o  الحّد من ظاهرة االكتظاظ داخل الفصول 

o املعنّيين  م والتدارك ضمن موازنات املرّبينمراجعة الزمن املدرس ّي والعمل على إدراج حصص الدع

 والتالميذ املستهدفين 

o للتدريس  هم الحرص على بعث معاهد عالية مختّصة في تكوين املدّرسين في مختلف مراحل التعليم تؤّهل 

o الحرص على ضمان استقرار اإلطار التربوّي والبيداغوجّي باملؤّسسات التربوّية 

o  وضع استراتيجّية واضحة للتصّدي للفشل املدرس ّي )إرساء مرصد وطنّي وبناء قاعدة بيانات لرصد

م( 
ّ
 صعوبات التعل

o والثانوي  إعادة النظر في تعميم املدارس الدامجة وسحب هذا القانون على اإلعدادي 

o تعميم األقسام التحضيرّية في جميع املدارس وإقرار مجانّيتها 

o  توحيد لغة تدريس املواد العلمّية والتقنّية بين مختلف مراحل التعليم 

o      إعادة النظر في منظومة التوجيه  بمرحلتيه 

األمر رك باالعتماد على كما تطّرقت اللجنة إلى ظاهرة الدروس الخصوصّية في عالقتها بمسألة الدعم والتدا

ق بتنظيم الدروس الخصوصية داخل فضاء  2015نوفمبر  10الصادر بتاريخ  2015لسنة  01\  103عدد 
ّ
املتعل

ّاملؤّسسات التربوّية وانتهت إلى أّنها : 

 ّ
ّ
 ة على إخفاقات، تعاني منها املدرسة التونسيةظاهرة دال

 ّّة التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع التالميذة من مجانيّّتخالف املبادئ التي قامت عليها املدرسة التونسي 

ّوخلصت إلى جملة املقترحات التالية : 

  اإلخفاق العمل على الحّد منها ومن آثارها السلبية بمزيد تطوير عمل املدرسة واالرتقاء بأدائها للحّد من نسبة

 .والتسّرب



 هدفة، ويجعلها بديال حقيقّيا للدروس تطوير حصص الدعم والتدارك بما يضمن استفادة الفئات املست

 الخصوصّية.

 تائجها من قبل اإلطار البيداغوجيمتابعة هذه الدروس بيداغوجّيا في املرحلة الراهنة ومراقبتها وتقييم ن. 

  م لها، ملا فيه من ثغرات وهنات  2015مراجعة األمر الصادر عن وزارة التربية بتاريخ أكتوبر
ّ
ر سلبا واملنظ

ّ
تؤث

ؤسسة التربوية والفاعلين فيها، مع العمل مرحلّيا على القطع نهائّيا مع هذه الظاهرة باكتمال مشروع على امل

ّإصالح املنظومة التربوية.

 الهادف الشامل التربوّي  اإلصالح مداخل من مدخل إلى والتدارك الدعم دروس تحويلالخالصة: 

 األهداف لتحقيق فّعالة آلّيات إيجاد على العمل يقتض ي وبأدائها التونسّية باملدرسة االرتقاء إلى

 األطراف مختلف تصّور  في اإلصالح عملّية في هاّما عنصرا منها تجعل الدروس هذه من املأمولة

 بها املعنّية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

سّرب واالنقطاع املدرس يّ  - 9
ّ
 لجنة الهدر والت

ّمحاور االهتمام:

o ّّتقييم درجة الهدر املدرس ي 

o هدر املدرس يّّسبل التقليص من ال 



o إعادة إدماج املنقطعين عن الدراسة 

o ّّالتعليم االستدراكّي

ّوالرسوب الهدر هو االنقطاع القانوني واالنقطاع التلقائّيّ

ّّ:تقييم درجة الهدر -1

 رابعةال مستوى السنة  422.82 منه وثانوّي إعدادي)  157.677 العدد: :املراحل جميع في الرسوب 

ّ% 17,7النسبة  ثانوي(

 5,5النسبة  106895 :العدد :املراحل جميع في عاالنقطا %ّ

 كلفة الهدر املدرس ي:  -2

ة: ّي  أ/ الكلفة املال

 7,8 التربية:  ميزانية في د، النسبة م 315,354الرسوب: بسبب %  

 28,8التربية:  ميزانية في د، النسبة م 1159 االنقطاع: بسبب %ّ

 36,7 التربية:  ميزانية في د، النسبة م 1474: الجملة % 

ة: ع نسب االنقطاع وفق املستويات التعليمّي
ّ
ّب/ توز

 والسادسة الرابعة والخامسة سنوات باألساس ةاالبتدائيّّ مستوى املرحلة في املدرس ي االنقطاع ظاهرة تخّصّ •

ّ)باملرحلة املنقطعين جملة من% 83 من  أكثر( ابتدائي

 العام من املجموع % 55,8 بحوالي األساس ي ليمالتع من السنة السابعة مستوّى في املنقطعين من نسبة أعلى تبلغ •

48413/26983ّ )عدادية )اإّل للمرحلة

  40%قانونيا ويمثلوّن ملنقطعوّنا%   60ّنويمثلّو املنقطعون تلقائيا : صنفين إلى املنقطعوّن يتوزع •

 43,4 ثانوّي واألولى السابعة أساس ي السنتين من املنقطعين عدد والثانوية، يمثل اإلعدادية املرحلتين مستوّى في •

ّاملجموع العام من %

 :استنتاجات -3

 ّّّأخرّىمن مرحلة إلى  فاقمتصاعدّي، يت الفشل املدرس ي

  يبرز التسرب في مستويات االنتقال من مرحلة إلى أخرى )ابتدائي/إعدادي، إعدادي/ثانوي(، ما يطرح

ّإشكالّية االندماج املدرس يّّ

 الميذ: ذوو الّصعوبات، ذوو اإلعاقة، ذوو االقتدارات منظومتنا التربوّية انتقائّية: أهملت شريحة من الت

 العليا... 



 تي يقوم بها التلميذ داخلها
ّ
ّمدرستنا منّفرة، ال تضفي معنّ على األنشطة ال

 ّفشل املنظومة في فشل مخرجاتها، فهل نتحّدث عن فشل التلميذ أم فشل املدرسة كنتاج ملجتمع؟

 ّملتغيرات )فردّية، تربوية، عائلية، اقتصادية واجتماعية(األسباب: معّقدة تتداخل فيها العديد من ا

 تي تتناولها هذه الورشة تتقاطع مع مختلف الورشات
ّ
 القضايا ال

 االقتراحات: -4

ست عليها االقتراحات:أ/  تي تأّس
ّ
ل ا  املبادئ 

 :الحّق في الّتعليم 

o ّالحّق في االلتحاق باملدرسة

o ّييز(املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص )مكافحة الّتم

o ّالنجاعة واملردودّية

o ّالجودة

 ّخيار وطنيّّ التربية أولوّية وطنّية والقضاء على التفاوت الجهوّي 

 ّاملدرسة فضاء لالختالف

 على املدرسة إكساب الّتالميذ كفايات القرن الحادي والعشرين 

ي مرفقة باقتراحات عملّية :ةعتمدملاملداخل اب/ 
ّ
اعتمدنا ثالثة مستويات للتوق



 

يمستويات ا
ّ
وق

ّ
 االقتراحات لت

لي أّو  
ّ
 :مستوى توق

ّ

م ضمان 
ّ
ظروف تعل

ّعادّية

ّ

ّ

ّ

 ع االجتماعيّّنوّّتمدرسة يراعى فيها االختالف بمختلف أشكاله )ال ،

 اإلعاقة...( ، الجهات، الّصعوبات،املستوى االجتماعيّّ

  م )برامج ومناهج، محتويات
ّ
مدرسة تضمن إفرادّية التعليم والّتعل

ّ...(ليمّية، ممارسات بيداغوجّية، توجيه مدرس يّّتعليمّية، وسائل تع

 مدرسة منفتحة على محيطها 

 ّوإلى الوطن مدرسة تساهم في تنمية الشعور باالنتماء إليها

  مدرسة تعمل على إرساء تواصل سليم داخلها )فضاءات مناسبة

 الستقبال األولياء(

 ر مناخا مدرسّيا جاذبا
ّ
فل توف

ّ
ّمدرسة صديقة للط

 ّ
ّ
ّة، ثقافّية...مات مرافقة: صحية، نفسية، اجتماعيّّر خدمدرسة توف

 ّ
ّ
 ر خدمات إسناد: نقل، مطاعم، مبيت...مدرسة توف

 ّّم )معرفي
ّ
، ، ثقافيّّ، مهارّيّمدرسة تعمل على الّتكوين الشامل للمتعل

ّ...(بدنّيّ

 ّسات مدّرسون وفاعلون تربوّيون متكّونون تكوينا أساسّيا )في مؤّس

عامل مع تنّوع مالمح الّتالميذ  مختّصة( ومستمّرا يؤّهلهم للت

فل(
ّ
ّ)أخالقيات املهنة: القوانين وحقوق الط

 ّّاإجباريّّ اعموميّّ مدرسة منصفة تؤّمن تعليما ما قبل مدرس ي 

ّاومجانيّّ

 ّّب الّتكوين على الجزاء وتعديل الّضوارب اعتماد نظام تقييمي
ّ
 يغل

 ّالّدرس مكّون من مكّونات الحياة املدرسّية

 ثان
ّ
 :مستوى توق

ّ

تالميذ موجودون في 

م مهدَّّ
ّ
ّدسياق تعل

ّ

 ّواالقتصادّيّ تطوير الخارطة املدرسّية بحسب الّسياق )التربوّي 

 ...( لضمان أقص ّ درجات اإلنصافوالديمغرافيّّ واالجتماعيّّ

 ّة حماية املؤّس
ّ
سات التربوّية من االعتداءات واالنتهاكات في إطار خط

 كرات...(رات، املسوطنّية )العنف، التخريب، املخّدّ

  صياغة تشريعات في مستوى األوامر والقرارات ، تعّرف مختلف

ل الّناجع
ّ
 الّصعوبات وتضمن الّتدخ

 ّّة والعالقة باألولياء )هياكل ة واالجتماعيّّمأسسة املرافقة النفسي

ّالتشارك( 



 

  واجب اإلشعار )حماية الطفل(نشر ثقافة 

 ّّة ة واالجتماعيّّة والصحيّّالترفيع في نسبة التأطير واملرافقة النفسي

دا للتلميذ تي يكون فيها السياق ُمهّدِّ
ّ
 وضمان جودتهما في املدارس ال

 ّّتي يكون فيها سين األكّفاء باملدارس الريفّية ضمان استقرار  املدر
ّ
ال

دا للتلميذ ّالسياق ُمهّدِّ

  :ي التالميذ املهّددين م، العنيف، )تقص ّ
ّ
املنطوي، ذو صعوبات التعل

 (... ذو الّسلوكات املضطربة

  مات، حياة
ّ
إرساء نظام للتقييم الّنوعي للمؤّسسة )اشتغال، تعل

 وفق شبكة معايير الجودة مدرسّية...(

 ّّّالّرصد والّتدقيق واملتابعة  تطوير مهام

 ثالث
ّ
 :مستوى توق

م تالميذ من 
ّ
         ظروف تعل

     ذوي الصعوبات 

 واملنقطعين 

ّ

 قة با
ّ
ألطراف املتسّببة في حرمان تفعيل الّنصوص القانونّية املتعل

م. 
ّ
 التالميذ في حّقهم في الّتعل

  ر عن الّدراسة
ّ
ّإرساء مرصد وطني للفشل املدرس ي واالنقطاع املبك

  استثمار املعطيات املجّمعة حول التلميذ بغاية انتشاله وتوجيه

ّة(سة التربويّّالّتوجيه األسلم )في إطار املؤّسّ

 اإلحاطة والّتعّهد وإعادة تفعيل وتطوير ودعم هياكل اإلنصات ّو

 اإلدماج

  ضمان دروس دعم وتدارك مجانّية باعتماد املقاربات والوسائل

 املناسبة )ت.م.ا. (

 توفير مختّصين ملرافقة ذوي الصعوبات في اختصاصات متعّددة 

 مراجعة الّنظام الّتأديبي ليكون ذا وظيفة تربوّية تكوينّية 

 رتيبّية املحّققة لعّو
ّ
مّمن لم يستوفوا ميذ دة التاّلوضع الّنصوص الت

  إلى الفضاء املدرس يّّ ،حّقهم في الّدراسة

  بغاية وغير الحكومّية تطوير الشراكة بين مختلف الهياكل الحكومّية

ّإعادة إدماج الّتالميذ املنقطعين عن الّدراسة

 

 

الهياكل ومظاهره وإلى وضع اآللّيات و الهدر بجميع أشكاله  الدعوة إلى التصّدي إلىالخالصة: 

 الكفيلة بالتقليص منه وتجاوزه 



 

 لجنة التعليم الخاّص  - 10

ّ:محاور االهتمام

o ّمنظومة التعليم العمومّيّمنظومة التعليم الخاّص/ 

o ّّتنظيم التعليم الخاّص

 

 /منظومة التعليم العمومّي منظومة التعليم الخاّص  -1

 ّّنه دستور البالد وفق ما ضّمّ وتأهيليّّ وتعليميّّ ة بدور تربوّيّة الخاصّّتضطلع املؤسسة التعليمي

ّ
ّ
 بة عنه.والتشاريع املترت

 ّل  املؤّس
ّ
ة وتعمل تحت إشراف وزارة ة مكّونا من مكّونات املنظومة التربويّّة الخاصّّسة التعليميّّتمث

 التربية.

 ّةة العموميّّسة التربويّّة ليست بديال عن املؤّسّة الخاصّّسة التربويّّاملؤّس 

 ّّّة ال يكإصالح املنظومة التربوي
ّ
 ،بالتوازي مع إصالح التعليم الخاّصّ ون إال

 ّةة الخاصّّينسحب على املؤّسسات التربويّّ ما يفض ي إليه اإلصالح التربوّيّ كّل 

 ّّة والعكس بالعكس،ة إلى املؤّسسات الخاصّّضمان املرونة في االنتقال من املؤّسسات العمومي 

 تنظيم القطاع الخاّص  -2

ّ
ُ
ما يفرزه  ة في ظّلّالتربويّّ للمنظومة املنظّمّ وجب القانوّنة بمة الخاصّّحدث املؤّسسات التعليميّّت

 اس شروط وترخيص مسبق.تحدث هذه املؤّسسات اعتمادا على كرّّ اإلصالح

 الصعوبات أ/        

 في عديد املؤّسسات الخاصة:

  بنية تحتية ال تستجيب للحد األدنى 

 تجهيزات مفقودة 

 ّةتنقصه املهنيّّ التسيير اإلدارّي 

   سين وتجربتهماملدرّّضعف تكوين 

 عدم استقرار إطار التدريس 



 

 ،)ّعدم تكافؤ الفرص بين املتعلمين في باب التوجيه املدرس ي )عدم توفر جميع الشعب

 الحلول املقترحة ب/

 ّوتأكيد صرامة املعايير املعتمدة ةسات الخاصّّمراجعة التشاريع في اتجاه تعصير املؤّس 

 تثمارتفعيل النصوص في مجال التشجيع على االس 

  ضمانا للجودة، النتشاليّّامراجعة مقاييس إسناد التراخيص للمؤّسسات ذات الطابع 

 ّإطار تدريس قاّرّ بة الخاصة بانتداسات التربويّّإلزام أصحاب املؤّس.ّ

 ّّة الواحدة واستغالل على العمل بنظام الحصّّ ة القادرةة الخاصّّتشجيع املؤّسسات التربوي

ّة،رسيّّالحياة املد ضاءاتها في تنشيطف

  ّاملتابعة والتقييم، إلتاحة عملّيةإعداد مشروع املؤّسسة

 ّّة،ضرورة االلتزام بتطبيق قانون الدمج ألصحاب الحاجات الخصوصي 

د. الخالصة: 
ّ
ضرورة تنظيم قطاع التعليم الخاص بمختلف درجاته وخضوعه للمتابعة والتفق

 التربوية املؤّسسات تشجيع للجودة مع ضمانا للمؤّسسات التراخيص إسناد ومراجعة مقاييس

 تنشيط في فضاءاتها مع ضرورة استغالل الواحدة الحّصة بنظام العمل على  القادرة الخاّصة

 املدرسّية. الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلفة اإلصالح التربوّي لجنة   - 11 

ّمحاور االهتمام:

o تحّديات التمويل 

o ضبط األولوّيات وفق املوارد املتاحة 

o ّبعة واملراقبةآلّيات املتا

 

 مبادئ عامة:    -1

- ّ
ّ

ذه وتنطلق هّة على البحث عن موارد إضافيةسات التربويّّزمة لتشجيع املؤّسّوضع السياسات الال

 ين" وبذلك ينبغي أن تتضافر كلّّالتونسيّّ لكّلّ مشروع وطنيّّالسياسات من كون التعليم هو "

ّاملواطن والهيئات ّومساهمة وجوبا يعني  و ماوهّ.حولههم جهود
ّ
 سات املجتمع املدنّيّمات ومؤّسّاملنظ

 .عبر املؤّسسات الرسمّية لوزارة التربية كحلّيا وجهوّيا ووطنّيا في التعليم

 ف في اإلنفاق على التعليم.و تفعيلها لتحسين التصرّّ اتريعوضع التش -

- ّ
ّ
 ة.تربويّّسات الباع أساليب حديثة في بناء املؤّسّتفادي الهدر املتزايد في نفقات الدولة من خالل ات

دون املساس بجودة  تخفيض كلفة التدريس البحث عن بدائل بيداغوجّية وتكنولوجّية قصد -

 .املكتسبات

 على البرامج واألهداف. سة املبنيّّة املؤّسّبما يضمن إعداد ميزانيّّ وتعميمهسة تفعيل مشروع املؤّسّ -

 .ةسة التربويّّة للمؤّسّسة لتطوير املوارد الذاتيّّتفعيل دور مجلس املؤّسّ -

ربية والّتعليم على املدارس االبتدائّية. من القانون التوجيهيّّ 35سحب الفصل  -
ّ
 للت

 تحّديات التمويل: -2



 

 ّّّالترفيع في ميزاني
ّ
من أجل مدرسة عمومّية  قادرة على ية من ميزانية الدولة ة وزارة التربية املتأت

 تحقيق أهدافها كّميا ونوعّيا 

 ّّة.ة تربويّّبعث قناة تلفزي 

  تمويله با : يتّمّ وق دعم اإلصالح التربوّيّإحداث صند 

 ة.ة والخاصّّة العاّمّسات االقتصاديّّة من رقم معامالت املؤّسّة و إلزاميّّنسبة قارّّ -

- ّ
ّ
 املناظرات.لقصيرة بخصوص نتائج االمتحانات ّوات اية من اإلرساليّّاملداخيل املتأت

 عاتالهبات والتبرّّ -

 عض منها و سّن تشريعات جديدة تستجيب  لطرق تطوير البيل الّنصوص القانونّية الحالية ّوتفع

اتّيّ
ّ
 املقترحة. التمويل الذ

  اتي حسب ما تسمح به إمكانّيتها)إنتاج
ّ
دعوة املؤّسسات التربوية إلى املبادرة في مجال الّتمويل الذ

ّ، إنتاج الورشات،  ...(فالحيّّ

  اتية )تصنيع
ّ
أبواب ونوافذ وطاوالت تفعيل دور املؤّسسات الّتقنية في الّنهوض بمواردها الذ

 ومقاعد وصيانتها... (. 

 .إحداث فضاءات باملؤّسسات التربوية تقّدم وجبات غذائّية بمقابل 

 .إحكام التصرف في املوارد البشرية واملاّدّية 

 ّودع بميزانّيات املندوبّيات تخصيص نسبة قاّرة من مداخيل البلدّيات لفائدة املؤّس
ُ
سات التربوية ت

ربالجهويّّ
ّ
 ية.ة للت

 ّّ( هاوخارج ةسة التربويّّة ...( بمقابل )داخل املؤّسّة، موسيقيّّتنظيم عروض )مسرحي 

 ّّة بمقابل أثناء العطل املدرسّية.ح على املحيط بتنظيم دورات تكوينيّّالتفت 

 ّّواطني
ُ
فل على الّسلوك امل

ّ
ربية على املواطنة" قصد تدريب الط

ّ
 .تعميم نوادي "الت



 

 ات خارج أوقات الّتدريس للجمعيات والهيئات لتنظيم أنشطة ال تسويغ فضاءات اإلقامة والقاع

 ات املؤسسة التربوية.تتعارض مع خصوصيّّ

 ّّة دون غيرها.سة التربويّّلفائدة املؤّسّ ات العمل التنموّيّتوظيف كامل مداخيل جمعي 

 ّّعن بعد بمقابل(. ة عن بعد وتكوين تمهيني إشهادّيّة )دروس خصوصيّّتفعيل املدرسة االفتراضي 

 :آلّيات املتابعة واملراقبة -3

- ّ
ّ
 قة باملتابعة واملراقبة.دعوة هياكل الّرقابة الى تفعيل النصوص املتعل

وتطوير آليات اشتغالها عبر تقييمات دورّية داخلّية وأخرى  تدعيم هياكل الّرقابةضرورة  -

ّ.خارجّية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لجنة اإلسناد -12

محاور االهتمام:  

o ضاء املدرسة الحديثةالبنية التحتّية: ف 

o الخارطة املدرسّية 

o م
ّ
 إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التعليم والتعل

o ).... ،ّالخدمات املدرسّية )املطعم املدرس ّي، املبيت، الصّحة، النقل

 

 :الفضاء املدرس يّ  -1

ّ:سة لدى التلميذسات التربوّية طبقا للمواصفات العاملّية للرفع من مقبولّية املؤّسّتهيئة املؤّسّ :الهدف

ّ.سة تربوّية وربطها بشبكة األنترنات عالّية التدفقضرورة تركيز شبكة داخلّية معلوماتّية بكل مؤّسّ -

ع والتفكير في التوّسّ ص لبناء الفضاء التربوّيّمخصّّ لتوفير رصيد عقارّيّ االستراتيجيّّالتخطيط  -

ّعند االقتضاء. العمودّيّ

سات التربوّية بصفة مع السلط املحلّية لضمان صيانة املؤّسّ شاركّيّلتنسيق عمل ت ةاستراتيجيّّبناء  -

ّ.دورّية

ّبما يتالءم مع ذوي االحتياجات الخصوصّية تهيئة الفضاء التربوّيّ -

سات التربوّية بما يسمح بالعمل في الظروف املناخّية القصوى بما يجعل السنة الدراسّية تهيئة املؤّسّ -

 ةام العمل الفعليّّمن حيث أيّّ مستجيبة للمواصفات العاملّية

- ّ
ّ
ّمتكامل في كّل معتمدّية.) مسبح ....(. مدرس يّّ ب رياض يّّإحداث مرك

 التجهيزات  -2

ّضمان تجهيزات بمواصفات ذات جودة، وظيفّية وناجعة :الهدف

ّضرورة التخطيط والبرمجة على أساس اعتبار الصيانة الوقائّية خيارا استراتيجيا. -

ة لكّراسات الشروط الخاّصة بالتجهيزات حتّ تكون مواكبة للتطورات التكنولوجيّّ الّتحيين الدورّيّ -

ّة من ناحية ثانية.يّّسة التربّومن ناحية ولحاجات املؤّسّ

ّالتجهيزات باملؤّسسات التربوّية صيانةإقليم تتعّهد ب جهة أو في كّلّ إحداث ورشة في كّلّ -



 

ل في املؤّسّ -
ّ
تربوّية باحترام القوانين املعمول بها وإخضاع تدخلها سات الإلزام الجمعيات التي تتدخ

ّللمراقبة.

ضرورة تحديد الحاجات على مستوى مركزي على ضوء البرامج واملواد وتوفير منظومة لتحديد  -

ي.
ّ
ّالحاجات الحقيقّية على مستوى محل

ي وإنجاز الشراءات على مستوى م-
ّ
ّ.ركزّيّضرورة املؤالفة بين تحديد الحاجات على مستوى محل

العمل على هيكلة التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة وتقنينه ضمانا للنجاعة في   -

ّتوفير التجهيزات الخاّصة بالتربية البدنّية.

ّسة.مؤّسّ تجديد التجهيزات دوريا في كّلّ -

 الخدمات املدرسّية  -3

ربوّية :الهدف
ّ
ّتحسين نمط الحياة داخل املؤّسسة الت

قافيّّتوف -
ّ
 والّرياض يّّ ير األدوات املدرسّية وضمان الّتغذية واملبيت والنقل و الّصحة والّتنشيط الث

ّ .وتعميم هذه الخدمات وتطويرها

ّ إلعانة التالميذ املعوزين إحداث صندوق للّتضامن املدرس يّّ -

شجيع على بعث هياكل صلب املؤّسّ -
ّ
ّ.ينواملربّّ سة التربوّية تعنّ بتحقيق الّتواصل بين األولياءالت

 ةة الخدمات املدرسيّّة بما يجعلها تطّور نوعيّّمراجعة الخارطة املدرسيّّ -

 تكنولوجيات املعلومات واالتصال -4

ّ:مزيد دفع استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال في قطاع التربية والتعليم :الهدف

ّرة .غيّّة املتمواكبة الشراءات للمستجدات التكنولوجّية والحاجات البيداغوجيّّ -

ّرةشامل ومندمج يضمن خدمات إدارّية متطوّّ تركيز نظام معلوماتّيّ -

مزيد تفعيل مع ات مساندة لتمويل املدرسة البحث عن آليّ و  ،الترفيع في ميزانية الوزارةالخالصة: 

ة للوزارة. البحث عن مساندة املجتمع املدنّي والقطاع الخاّص ة العموميّ ة على املاليّ النظم الرقابيّ 

 جهود الوزارة مع مراعاة سيادّية القرار التربوّي للوزارة.مل

ّ

ّ

ّ



 

III-  ّة: استنتاجات وآفاق مستقبلي 

جان بكّل جّدية وحماس ورغم أّنها بلورت تصّوراتها وأفكارها باستقالل بعضها 
ّ
لقد اشتغلت الل

 أّن النتائج التي توّصلت إليها قابلة لكي تتمفصل فيما بينها 
ّ

مال يقترح حلوال تحّقق تكالعن بعض إال

ّملشاكل املدرسة الّتونسية في عّدة مستويات. 

جان أّنها نّزلت خياراتها ضمن الّسياق الوطنيّّ
ّ
لكن دون نسيان  الجدير باملالحظة في عمل الل

مات دون نسيان أنشطة الحياة املدرسيّّ
ّ
ة، بل إّن البعض ذهب البعد الكوني، وسعت إلى تطوير الّتعل

شاط املدرس يّّإلى حّد اعتبار التّّ
ّ
م عنصرا من عناصر الحياة املدرسّية أو الن

ّ
عموما. كّل ذلك ورد في  عل

مات.مسعى تثمين أنشطة الّنوادي وسائر ما يساهم فعليّّ
ّ
مين واملتعل

ّ
ّا في تنمية ملكات املتعل

جان أيضا تشخيص لبعض عيوب املدرسة الّتونسيّّ
ّ
ة في عّدة مجاالت ومسعى في عمل الل

سيير مع جودة تكوين املوارد القتراح حلول ض
ّ
من نظرة يتكامل فيها االهتمام بجودة القيادة والت

يات تبني املواطن البشريّّ
ّ

ة واالهتمام باملباني والّتجهيزات وترشيد الّنفقات وبناء برامج وتخّير تمش

ره له من خد
ّ
فل بفضل ما توف

ّ
ر في املعارف وتجعل املدرسة صديقة للط

ّ
مات ال واملواطنة  قبل أن تفك

ما تقّدم له أيضا خدمات صحيّّ ،تقتصر فقط على تقديم املعارف
ّ
ة. ة ووجدانيّّة وفكريّّة واجتماعيّّوإن

م شأنهم شأن سائر األطفال. بهذا 
ّ
يتّم ذلك وفق مبادئ تراعي ذوي اإلعاقات وتضمن لهم حقهم في الّتعل

املعتّز بهويته واملتفتح؛ على  تكون املدرسة هي مدرسة املواطنة التي تبني اإلنسان بمالمح املواطن

جاهها نحو تحقيق الّسلم والعيش معا ونبذ العنف والّتطّرف.الحضارة العامليّّ
ّ
ّة بقيمها وات

إّن هذه املهام وإن أنيطت بعهدة املدرسة العمومية التي دافع عنها املشاركون واملشاركات في كّل 

جان أثناء هذه الّندوة، 
ّ
كين واملشاركات إلى  نسيان الّدور الذي تضطلع به أّن ذلك لم يدفع املشاّرفالل

ربوية الخاّصة في هذا املجال.
ّ
ّاملؤّسسات الت

جان مهّم في رسم مالمح الّتوّجهات التي يمكن  عمُلّ
ّ
نتهاجها في كّل مستوى من مستويات إالل

ربوي. ويمكن اعتبار هذه الخطوة بداية لالنكباب على تفاصيل ال
ّ
أن الت

ّ
ل في الش

ّ
 عمل اإلصالحيّّالّتدخ

ال بّد أن يعضد هذا الجهد عمل مقارن يقوم على مقارعة هذه املخرجات بما توّصلت  ،املرتقب. لكْنّ

ربوية الّناجحة في العالم حّتّ نستنير بتجاربها ونستثمر ما توّصلت إليه من نتائج.
ّ
ّإليه النظم الت



 

لت توليفة ط
ّ
ريفة بين الوزارة واملجتمع في كّل هذا العمل إسهامات جليلة ألطراف عديدة شك

ما تقّدمنا 
ّ
ر كل

ّ
ربية والّتعليم من داخل الوزارة وخارجها. وسيستمّر هذا الّتعامل و يتجذ

ّ
املدني وخبراء الت

في عملية اإلصالح، وننتظر أن تتهّيأ مؤّسسات الوزارة واألطراف الّداعمة لها  لكي ترعى هذه املقترحات 

ات التي تحّولها إلى منجز يغّير كّل مستويات ئل والخطط واالستراتيجيّّتعّد لها الوسافوتسعى لتجسيمها 

ربوّيّ
ّ
ّ.الفعل الت

ّ

ّ

ّ

ّ
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