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مقدمة
ٌندرج إحداث مسلن تكوٌن أطر اإلدارة فً حظٌرة المراكزز الجهوٌزة
لمهن التربٌة والتكوٌن فً سٌاق الوعً المتنزامً بأهمٌزة التكزوٌن األسزاس
ألطزززر اإلدارة التربوٌزززة فزززً اورتمزززام بجزززودة منظومزززة التربٌزززة ومردودٌزززة
المؤسسات التعلٌمٌة.
وهو تفعٌل لممتضٌات المٌثزاق الزوطنً للتربٌزة والتكزوٌن وللمرسزوم
المحززدث للمراكززز المززذكورة أع ز فززً انسززجام مززع التوجهززات الحدٌثززة فززً
مجال التكوٌن والتً تركز على "المهننة" كمفهوم دٌنامً ٌرمً –مزن خز ل
التكوٌن -إلى اورتمام بالكفاٌات المهنٌة والرفع من أدام ال ُم َك َّونٌن إلى أعلى
مستوٌات المردودٌة والنجاعة.
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ممدمة

(تابع)

تعتبر هذ المرجعٌزة حصزٌلة استشزارة موسزعة شزملت ممثلزٌن عزن
المراكز الجهوٌة لمهن التربٌزة والتكزوٌن وعزن مختلزا المزدٌرٌات المركزٌزة
واألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن والنٌابات التابعة لها.
كمززا همززت هززذ اوستشززارة مززدٌري المؤسسززات التربوٌززة باألسزز ن
التعلٌمٌة الث ث.
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األسس والمرتكزات
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األسس والمرتكزات :التكوٌن ال ُم َمه ِنن
 −اعتماد مماربة أندراغوجٌة فً مختلا مراحل التكوٌن؛
 −اعتماد المماربة بالكفاٌات إطارا منهاجٌا لبنام عدة التكوٌن؛

 −اعتماد األنموذج «عملً–نظري–عملً» وٌعنً اونط ق مزن وضزعٌات
مختلفة للتبصر فٌها ثم استثمار ذلن فً وضعٌات مهنٌة حمٌمٌة؛
 −اعتماد مماربة مجزوماتٌة لهٌكلة المنهاج؛
 −تبنً التكوٌن بالتناوب مع التركٌز على الوضعٌات المهنٌة؛
 −اعتبار البعد التبصري وتحلٌل الممارسات من أهم روافد التكوٌن؛
 −استثمار التكوٌن الذاتً وتنوٌع فرص أجرأته؛
 −مراعاة التمفصل بٌن التكوٌنات :األساس والمهنً والمستمر.
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مفهوم أساس :ال َمهننة
ٌتفزك مجموعززة مززن البزاحثٌن
على ست خصائص للمهنة هً:

()Perrenoud,1993; Ndiaye,2003; Altet,2002..

 .1نشاط فكري تحت مسؤولٌة من ٌمارسه.
 .2نشاط لٌس بالروتٌنً كما أنه ٌتطلب تبصر ممارسه.
 .3نشاط عملً و ٌمكن أن ٌكون نظرٌا محضا.
 .4تستدعً أهلٌة ولوجه سنوات من الدراسة أو التكوٌن.
 .5مجموعة ممارسٌه شدٌدة اولتحام تحتكم لمواعد داخلٌة.
 .6هو بطبٌعته خدمة ٌمدمها ممارسه للمجتمع.
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مفهوم أساس :ال َمهننة

(تابع)

بمززوازاة هززذا المفهززوم الثابززت ظهززر ابتززدام مززن عمززد الثمانٌنٌززات مفهززوم
”المهننة“ وهو مفهوم دٌنامٌكً تبنتزه حركٌزة ظهزرت فزً أمرٌكزا الشزمالٌة
لتنتشر فً أوروبا بعد ذلن.
رغم تعدد لرامات مفهوم المهننة إو أنه ٌروم -باختصار شزدٌد -اورتمزام
باألدام المهنً إلى أعلى درجات إتمان آلٌات اوشتغال.

فً هذا السزٌاق نجزد توصزٌا ) Shön (1981للتكزوٌن المهنزً واعتبزار
ٌمر بالضرورة عبر ممارسة مهنٌزة ٌشزترط فٌهزا الباحزث السزالا الزذكر أن
تكون متبصرة (.)Pratique réflexive
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مفهوم أساس :ال َمهننة

(تابع)

تتجلى المهننة فً مناهج التكوٌن من خ ل:
 −تمدٌد فترة التدارٌب واوشتغال خ لها فً وضعٌات مهنٌة حمٌمٌة
 −اورتكاز على المرجعٌات المهنٌة
 −اعتماد مفهوم الكفاٌة المهنٌة
 −الحززدٌث عززن اكتسززاب مهززارات وكفاٌززات مهنٌززة عززوض ”التملٌززد“ أو
تعلم ”وصفات جاهزة“.
 −اونتمال من المنهاج ”المجزأ“ إلى مماربة ”المنهاج المندمج“.
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هندسة منهاج تكوٌــــــــن
أطر اإلدارة التربوٌــــــــة
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المرجعٌات األربع فً هندسة التكوٌن
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خطاطة المرجعٌة المهنٌة ألطر اإلدارة التربوٌة
يجاالخ األنشطح انًهنيح
أدوار انًذترل
وظائف انًذتر
تذتير انؼالقاخ
تذتير انؼًهياخ
تذتير انًىارد
انذاخهيح
انترتىيح
‒ تىزيغ انًهاو ‒ تنشيط انجًؼيح
‒ قائذ ،يتىاصم
‒ يشروع
وانًجانس،
‒ تأطير،
انًؤسسح
‒ يؼثئ ،ػايم
ويجًىػاخ
إشراف،
‒ انتذريس
.1انتخطيط
في انتغيير،
ػًم وتتثؼها
تقىيى ،تًيس
.2انتنظيى
‒ ينسق ينشط،
‒ انطرائق
األشخاص
‒ انتىاصم يغ
انثيذاغىجيح
.3اإلدارج
‒ يتتثغ ،يقىو،
انسهطاخ
‒ انسكرتاريا
يصاحة
‒ انتقىيى ،انذػى
.4انًراقثح
انًذرسيح داخم
(انًراسالخ،
‒ يرتي ،يىفق
.5انتقىيى
‒ انتنشيط
اننياتح
انتنظيى،
‒ يقرر،
انثقافي...
األرشيف ‒ )...تذتير شراكاخ
يفاوض
‒ ....
‒ ....
‒ ....
تطىير راتي
تحهيم يًارساتو ،إػًال تثصر ػهى قيًو ويىاقفو وأسهىب تذتيره ،وأخالقياخ ػًهو ،وتذتير
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زينو ،وطاقاتو ،وانتىفيق تين حياتو انؼًهيح وحياتو انشخصيح انخ

مرجعٌة الكفاٌات الخاصة بتكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة
ٌ .1خطزززط المتزززدرب األنشزززطة اإلدارٌزززة والتربوٌزززة والمالٌزززة علزززى المزززد
المصٌر والمتوسط والطوٌل آخذا بعٌن اوعتبار:
 غاٌات وأهداا النظام التربوي المغربً. خصوصٌات النظام التربوي وتنظٌمه. المناهج الرسمٌة وفئات المتعلمٌن المستهدفة. الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة للمؤسسة. الوسط اوجتماعً واولتصادي والبٌئً... حاجات المتعلمٌن ونجاحهم الدراسً. التشرٌع المدرسً. أسس التخطٌط المالً. استعمال تكنولوجٌا التواصل والمعلومٌات.13

مرجعٌة الكفاٌات الخاصة بتكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة
ٌ .2دبر المتدرب اإلداري إنجاز أنشطة تخطٌطاتزه ( مشزرو المؤسسزة
مشززارٌع محلٌززة أنشززطة معٌنززة )...وكززذلن الطززوار مززن خ ز ل إدارة
التنفٌذ بفعالٌة ونجاعة آخذا بعٌن اوعتبار:
 المظاهر السوسٌو نفسٌة لتدبٌر المؤسسة التعلٌمٌة. الخصوصٌات الجهوٌة والمحلٌة وخصوصٌة مؤسسة العمل. مسؤولٌته فً لٌادة التغٌٌر. المعارا واألبحاث المرتبطة بالتدبٌر. استراتٌجٌات التواصل والتنشٌط. مرتكزات التدبٌر المالً. التشرٌع المدرسً وأخ لٌات المهنة. استعمال تكنولوجٌا التدبٌر والمعلومٌات.14

مرجعٌة الكفاٌات الخاصة بتكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة
ٌ .3مززوم اإلطززار المتززدرب لبلٌززا وبعززدٌا إنجززاز العملٌززات مززن خز ل أنشززطة
ووسائل المرالبة والضبط مستندا فً ذلن إلى:
 الحصٌلة المنجزة والتمارٌر. األنشطة الروتٌنٌة أو المبرمجة ( مشرو المؤسسة األنشطةالمندمجة الحٌاة المدرسٌة)...
 توظٌززا األدوات الخاصززة بجمززع وتركٌززب معطٌززات المؤسسززةومختلا العملٌات المنجزة.
 تحلٌل وتمحٌص المعطٌات المحصلة. ضبط مختلا األنشطة المنجزة. -استعمال تكنولوجٌا التواصل والمعلومٌات.
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مرجعٌة الكفاٌات الخاصة بتكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

ٌ .4تبنى المتدرب اإلطار مماربة متبصرة فً وضزعٌات ممهننزة أو مهنٌزة
من خ ل:
 تحلٌل ممارساته المهنٌة. تحلٌل الممارسات المهنٌة أللرانه. -ضبط ممارساته المهنٌة.
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مرجعٌة الكفاٌات الخاصة بتكوٌن أطر اإلدارة التربوٌة

ٌ .5تبنى المتدرب اإلطار ثمافزة أخ لٌزة وٌعمزل علزى إرسزائها فزً وسزطه
المهنً باوستناد إلى:
 المٌم الوطنٌة والدولٌة. الموانٌن والسلطة المشروعة. الممارسات التدبٌرٌة الهادفة إلى اإلنصاا وتمدٌر الموارد. -اولتزام بمتطلبات ممارسة المهنة.
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نبذة عن مرجعٌتً تكوٌن وتموٌم أطر اإلدارة التربوٌة
– األنموذج «عملً–نظري–عملً» والتكوٌن بالتناوب:
• تكوٌن «نظري».%50 :
• «تدارٌب» مٌدانٌة.%50 :

– نظام مجزوئاتً فً أسدوسٌن:
• األسدوس األول 6 :مجزومات.
• األسدوس الثانً 6 :مجزومات.
– نظام اإلشهاد:
• استٌفام جمٌع مجزومات التكوٌن.
• إعداد مشرو شخصً ومنالشته.
• اجتٌززاز امتحززان التخززرج والحصززول علززى معززدل عززام ٌسززاوي أو
ٌفوق .10/20
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نبذة عن مرجعٌتً تكوٌن وتموٌم أطر اإلدارة التربوٌة
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مجزومات التكوٌن ( 30ساعة)
مهنة إطار اإلدارة التربوٌة وتدبٌر المؤسسة التعلٌمٌة
مشرو المؤسسة
تكنولوجٌا المعلومات واوتصاوت فً خدمة التدبٌر اإلداري للمؤسسة التعلٌمٌة
التواصل والتنشٌط
التدبٌر البٌداغوجً للنجاح المدرسً
المظاهر السٌكوسوسٌولوجٌة للتدبٌر
التموٌم المؤسساتً
لٌادة التغٌٌر
تدبٌر وتفعٌل الحٌاة المدرسٌة
التشرٌع المدرسً والتنظٌم اإلداري والتربوي
مدخل للتدبٌر المادي والمالً للمؤسسة التعلٌمٌة
التوثٌك واألرشٌا

لكم جزٌل الشكر
على حسن التتبع
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