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2030-2015لإلصالح رؤية استراتيجية 

أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاءمن 

للتغييرالخيارات الكبرى 

وسبل التفعيل2030-2015حول الرؤية االستراتيجية لإلصالح التربوي اللقاءات الجهوية 

من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع  : العرض األول
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مستلزما للتجديد134رافعة للتغيير و 23: في المجموع

المستقبل لمدرسة ومهيكلةمرتكزات محورية أربعة

((2)رافعتان للتغيير )ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير . 4

اإلنصاف وتكافؤ. 1

الفرص 

(رافعات للتغيير8)

الجودة للجميع. 2

(رافعات للتغيير7)

االرتقاء الفردي. 3

والمجتمعي

(رافعات للتغيير6)



عرض في ِشقين

العرض األول

:سيركز على 

العرض الثانيأما 

:فسيتناول الخيارات الكبرى المتعلقة ب

-Iطبيعتها وجوهرها: االستراتيجية للمجلسالرؤية

-II والمقومات المنهجيةالمرجعيات

III .التغيير الكبرى في مجاليخيارات:

الفرص وتكافؤ  تحقيق اإلنصاف  1-

للجميعتحقيق الجودة 2-

-I االرتقاء الفردي والمجتمعي تحقيق

-II ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغييرنهج
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-Iطبيعة الرؤية وجوهرها

2030إلى2015منيمتدزمنيمدىفيالمنظومةإلصالحاستراتيجيةطريقخارطة:

أربعةةوقرابالمتعلمينمنلجيلوالتأهيلياإللزاميالدراسيالمسارالستيفاءالالزمةالمدة

العالي؛التعليمخريجيمنأفواج

لمدرسةافيالفاعلينمجموعبلورتهفيأسهموالمستقبل،الحاضرلمدرسةمجتمعيتصور

راء؛والخبالوطنيةوالكفاءاتالمسؤولةوالقطاعاتوالشركاءالمستفيدةالمعنيةواألطراف

المدرسة؛مكوناتلمختلفشموليةمقاربةعلىتنبني

قوامهاجديدةمدرسةإرساء:جوهرها:

الفرصوتكافؤاإلنصاف

للجميعالجودة
والمجتمعبالفرداالرتقاء
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II-األساسية مرجعياتها

الدستور

الملكيةالخطب

التربيةبالصلةذاتالدوليةوالمواثيقعليها،المصادقالدوليةاالتفاقيات

العلميوالبحثوالتكوين

ائجنتاالستماع؛جلساتالمداوالت؛الدراسات،التقارير،:المجلسأشغال
......المغربيةالمدرسةتأهيلحولالجهويالحوارلقاءات
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III -أهم مقوماتها المنهجية

الضروريةالقطائعوإحداثوتطويرها،المكتسباتتوطيد

لإلصالحاألساسالنواةالدراسيالفصلاعتبار

هوتطبيقوتملكهاإلصالحبلورةفيالتشاركية،المقاربةترسيخ

زاتهوإنجااإلصالحتطبيقاتلمسارالمنتظموالتقييماليقظالتتبع

ةالممكنواإلغناءاتالمالءماتعلىواالنفتاحوالمرونةبالتدرجالرؤيةاتسام

المستجداتومواكبةالتقييماتضوءفي



الكبرىالخيارات االستراتيجية 



تحقيق مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص

(مستلزما للتجديد40و  رافعات للتغيير8) 
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إلزاميا للدولة واألسر، ودمجه التدريجي في سلك االبتدائيالتعليم األولي جعل 

باألوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاصللتمدرستمييز إيجابي تخويل 

لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصةالحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين تأمين 

مان مقعد لفائدة جميع األطفال دون أي نوع من التمييز، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضالتعميم التام لتعليم إدماجي متضامن 

لكل طفل في سن التمدرس

لتعليمبوصفه شريكا للقطاع العمومي في مجهود التعميم المنصف لإسهام التعليم الخصوصي تعزيز 

التربوي ، وتعزيز برامج الدعموالديداكتيكيةوتمكينها من التأطير الالزم ومن التجهيزات المادية البنايات المدرسية توفير 

واالجتماعي

، والتصدي لكل أنواع الهدر واالنقطاع والتكرارواستدامة التعلمبذل أقصى الجهود لضمان المواظبة 

وتكافؤ الفرص اإلنصافمرتكزات  



تحقيق مدرسة الجودة للجميع

(مستلزما للتجديد 55و للتغييررافعات 7)



:لمكونات المدرسة كافةهيكلة متناسقة ومرنة ضمان 

ك؛األسالمختلفبينوالحركيةوالمرونةاالنفتاحمبدأإقرار

والممراتالجسورإرساء:

االتجاهين؛فيالمهنيوالتكوينالعامالتعليمبين-

.البحثومؤسساتالمهنيوالتكوينالعاليالتعليمبين-

1

(4/1)نوعية     وإخضاعه لضوابط الجودةتكريس مفهوم 

ومعايير جوهرية وحاسمةمقومات أربعة 
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(4/2)نوعية       وإخضاعه لضوابط الجودةتكريس مفهوم 

:البيداغوجيالنموذجتجديد

المدرسةوأدواروظائف

البيداغوجيةالمقاربات

والتكويناتوالبرامجالمناهجمراجعة

البيداغوجيةوالممارساتالتربويةالعالقاتبجودةاالرتقاء

الجامعيواإلرشادوالمهنيالمدرسيالتوجيهنظاممراجعة

أهميتهاارباعتبللغاتالذاتقائمةرافعةتخصيصتم):يليفيماتنتظمجديدةلغويةهيكلة

العلمعمللمنظومة،والخارجيةالداخليةالمردوديةوفيالدراسيالنجاحوفيالتعلماتجودةفيالخاصة

.(البيداغوجيالنموذجمكوناتمنأساسمكونأنها
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(4/3)نوعية       وإخضاعه لضوابط الجودةمفهوم تكريس

:  هيكلة لغوية جديدة 

ثالثة مرتكزات 
إرساء تعددية لغوية تدريجية 

ومتوازنة
حضور للغتين الوطنيتين

الرسميتين في مستوى مكانتهما 
الدستورية واالجتماعية

تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص
في تعلم اللغات 

جعل الحاصل على البكالوريا متمكنا من 

ة اللغة العربية، قادرا على التواصل باللغ

لى األمازيغية، ومتقنا للغتين أجنبيتين ع
األقل

مؤطرانهدفان 
تعزيز التمكن من اللغات عن طريق 

التدريس بها من خالل اإلعمال التدريجي 
للتناوب اللغوي



العربية

لغة إلزامية في كل 
مستويات التعليم 
ة المدرسي بوصفها لغ
مدرسة ولغة تدريس

ات ضمان تنويع الخيار
اللغوية في المسالك

والتخصصات 
والتكوينات والبحث
في التعليم العالي

وإحداث سلك تكويني
للبحث ووحداث

المتخصص فيها

األمازيغية

إلزامية في لغة -
ي التعليم االبتدائي ف

ا أفق تعميمها تدريجي
.المدرسيفي التعليم 

إحداث مسالك -
تكوينية ووحدات 
ي للبحث المتخصص ف

اللغة األمازيغية في 
.التعليم العالي

إدراج التكوين في -
كفايات التواصل 
باألمازيغية في 

مؤسسات تكوين 
.األطر

الفرنسية

لغة إلزامية  
ة بوصفها لغة مدرس
في كل مستويات 
التعليم المدرسي 

لغة تدريس في 
المضامين أوبعض 

ابتداء المجزوءات
من الثانوي 

اإلعدادي

اإلنجليزية

ها لغة إلزامية بوصف
لغة  مدرسة ابتداء 
من األولى إعدادي 
في أفق إدراجها  في

الرابعة ابتدائي 

لغة تدريس في 
المضامين بعض 

أوالمجزوءات
تدريجيا ابتداء من

التأهيلي الثانوي 
ي التعليم العالوفي 

نيوفي التكوين المه

لغة أجنبية ثالثة على 
سبيل االختيار 

يتم إدراجها في
لي الثانوي التأهي

وضع اللغات في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
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(4/4)لضوابط نوعيةوإخضاعه الجودةمفهوم تكريس

4

خطيطوالتوالتوجيهوالتدبيروالتكوينالتدريسمهنتجديد

:التربويوالتفتيش

تحسين معايير الولوج؛

تجديد األدوار والمهام؛

 إتقان تكوين الهيئات؛

التأهيل المستمر.



حسن إنصاتكم شكرا على 


