
ية؛التعليماملؤسساتتدبير جودةتحسينفيالتربويةاإلدارةألطر األساسالتكوينأهمية-

املهنية؛بالكفاياتواالرتقاءاملهننة-

سنتينفيباملسلكللتكوينالجديدالنظامإرساء-

تقدمي



؛51,17اإلطارالقانون مقتضياتتفعيل-

10الخميسخبتاريإخباري بالغ)سنتينفيالتكوينباعتمادالخاصالوزاري القرار تفعيل-

(التربويةاإلدارةأطر وضعيةتحسينشأنفي2020شتنبر

والتكوين؛التربيةمهنبتجديدالخاص9رقماملندمجاملشروعتنزيل-

.اإلرساءمنسنواتستتجربةتقييم-

السياق



 51.17اإلطارالقانون

والتكوين؛التربيةملهنالجهوي للمراكز واملنظماملحدث2.11.672املرسوم

والتربوي اإلداري الدعمهيئةوأطر التربويةاإلدارةأطر تكوينسلكولوجمباراةشأنفي2020يناير30بتاريخ009-20الوزاريةاملذكرة

التربوية؛اإلدارةأطر تكوينمسلكالجهويةباملراكز واالجتماعي

 في شأن الدخول التكويني بمؤسسات تكوين األطر التربوية؛2021–2020شتنبر 02بتاريخ 042/20املذكرة الوزارية

 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي51-17بشأن تفعيل أحكام القانون اإلطار 2020شتنبر 18بتاريخ 047/20املذكرة الوزارية.

املرجعيات
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المبادئ والمرتكزات المعتمدة في نظام التكوين

 ؛ األندراغوجيةاملقاربة

 املقاربة بالكفايات كإطار  منهاجي لبناء عدة التكوين؛

 ؛ املجزوءاتيالتكوين

 ؛« عملي–نظري –عملي»األنموذج

التكوين بالتناوب مع التركيز على الوضعيات املهنية؛

 البعد التبصري وتحليل املمارسات؛

 التكوين الذاتي وتنويع فرص أجرأته؛

بين صيغ  وأنماط التكوين؛التمفصل
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مرجعيات هندسة التكوين



7

(1)تنظيم التكوين بالمسلك في سنتين

السنة األولى:

أسدددددددبوعا للتكدددددددوين 15أسدددددددبوع لالسدددددددتقبال والتقدددددددويم الت خي ددددددد ي  و)أسدددددددبوعا 17: األسددددددددوس األول 

(  وأسبوع المتحانات التصديق على استيفاء وحدات التكويناملجزوءاتي

  املجزوءاتدددددديأسدددددبوعا للتكدددددوين 15أسدددددبوع للتقددددددويم الت خي ددددد ي  و)أسدددددبوعا 17: األسددددددوس ال دددددا ي

(وأسبوع المتحانات التصديق على استيفاء وحدات التكوين

يخصص أسبوع لالختبارات االستدراكية

.انيةويخصص األسبوع األخير لالمتحان الجهوي املوحد للمرور من السنة األولى إلى السنة ال 
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(2)تنظيم التكوين بالمسلك في سنتين

السنة ال انية:

التكوين امليدا ي في إطار التحمل الكلي للمسؤولية؛

االستفادة من تأطير ومصاحبة ميدانية؛

التكوين باملركز حضوريا وعن بعد؛

إنجاز البحث التدخلي في مجال اإلدارة التربوية.
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ولى 
أ
(1)برمجة التكوين في السنة ال

أسبوع االستقبال 

بوع يددددنظم  أسددددبوع االسددددتقبال بدددداملركز حضددددوريا وعددددن بعددددد  خددددالل األسدددد

ف األول مدددددن انلدددددالت التكدددددوين تحدددددت إشدددددرا  فريدددددق يتشدددددكل مدددددن مختلددددد

؛ ....(الءكف–مكونون -إدارة املركز )املتدخلين املعنيين بالتكوين 

والتقدويم  تتخلله أ شلة متنوعة  تروم التعريف بنظام وعدة التكوين

مدددد الت للت)وإرسدددداء التعاقدددددات التربويددددة  وإنجدددداز تقويمددددات ت خيصددددية 

...( واملكتسبات القبلية واالستعداد املنهي
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ولى 
أ
(1)برمجة التكوين في السنة ال

برمجة  املجزوءات 

:مجزوءة  موزعة على الشكل اآلتي20تتضمن السنة األولى من التكوين 

الدددددواردة فدددددي 12مجدددددزوءات يدددددتم اختيارهدددددا مدددددن بدددددين املجدددددزوءات 10: األسددددددوس األول -

ملنلقدددي الجددددول أسدددفله  مدددع ضدددرورة توحيدددد االختيدددار جهويدددا وباستحضدددار التسلسدددل ا

.  لبناء الكفايات

دد املتبقيتدين مددن الال حددة أسددفاملجددزوءتينإضددافة إلددى : ال ددا ياألسددوس- حد
َ
8له  سددت

.جديدة بعد استكمال است مار معليات اللقاءات االستشاريةمجزوءات



1مجزوءات التكوين  املعتمدة في األسدوس •

التأطير القانوني ملهام وتنظيم اإلدارة التربوية1•

مشروع املؤسسة2•

التدبير البيداغوجي والنجاح املدرس ي3•

التواصل والتنشيط4•

مدخل للتدبير املادي واملالي للمؤسسة التعليمية5•

الجوانب السيكوسوسيولوجية لتدبير مؤسسة تعليمية6•

التقويم املؤسساتي7•

التوثيق واألرشيف8•

تدبير وتفعيل الحياة املدرسية9•

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تدبير املؤسسة التعليمية10•

قيادة التغيير11•

مكونات ومهام اإلدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم12•

11

ولى 
أ
(1)برمجة التكوين في السنة ال
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برمجة التقويم

:  تقويم التكوين بالسنة األولى من مسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية 

؛أسدوسعند نهاية كل املجزوءاتاختبارات استيفاء جميع -

االمتحان الجهوي املوحد للمرور من السنة األولى إلى السنة ال انية؛-

حقااعتماد إطار مرجعي لتقويم مكونات التكوين باملسلك بالسنتين  يتم إعداده ال 
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ولى 
أ
رزنامة تدبير السنة التكوينية ال
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التمفصل بين مجزوءات التكوين

بناءإلىهدفتزمنيا،ومحدودةومتكاملةمنسجمةتكوينيةعدةالمجزوءاتتشكل
البعض،بعضهاينوبمكوناتهامختلفبينالتمفصلمراعاةخلالمنمهنية،كفايات

.التكوينانسجاميضمنبما
:يتطلبوهذا

ية؛ارةالإدبمهامعلاقتهافيالمجزوءاتتدبيرفيالنسقيةاستحضار التربو
ملي؛العالتأهيلخلالمنالمهنيةال كفايةلبناءارتقائيةمحطاتإرساء
التكوين؛مجزوءاتتدبيرأثناءالميدانيةالممارسةسياقمراعاة
؛المجزوءاتبينالبنائيوالتفاعلالانسجامضمان
والورشات؛الشخصيالمشروعباعتمادالعمليةالأنشطةاعتماد
يقالعملضرورة .والنسقيةالتمفصللتحقيقبالفر
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التمفصل بين فضاءات التكوين

وخارجهالمركزداخلالمٌمهنِنةالأنشطةإنجاز
...(لعب الأدوار، تحليل الممارسات، إنجاز أدوات للتدبير)

التدريبمؤسساتداخلالعمليالتكوينأنشطةإنجاز.

الممكنةالتكوينفضاءاتكلعلىالانفتاح,
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التمفصل بين التكوين الحضوري والتكوين الذاتي

تتمثلحيثكوين،التمنهاجضمنخاصةأهميةالذاتيالتكوينأنشطةتكتسي
حتىوتطويرهاتهمكفايلإنماءتؤهلهموأدواتآلياتمنالمتدربينتمكينفي

.التخرجبعد
لمالتعمنالنوعهذالإرساءاستثمارهايمكنالتيالأدواتأهمومن:

يةالفرديةوالملفاتالشبكات (ة)لمتدربلالشخصيكالملفالتربو
Portfolio،هاماتوإسوعروض...الأنترنيتوشبكةالمكتبيوالبحث

.الذاتيالتكوينلدعمورقميةورقية
والتكوينبالنظيرينالتكو اعتماد(ة)للمتدربيمكنالذاتيالتكوينولتفعيل

يعفيوالانخراطبعد،عن يةمشار المندمجةوينلتكوأنشطةوورشاتتربو
(...وقراءاتودراساتوأبحاثوخرجاتأنشطة)
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الميدانيةالتداريبمسار التكوين العملي خالل 

ولــــــــــــــــــــــى
أ
الســــــــــــــــنــــــــــــة الثـــــــــــانــــيـــــةالســــــــــــــــنــــــــــــة ال
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الميدانيةالتداريبمجالت التكوين العملي خالل 



شكرا عىل حسن تتبعمك


