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لالنتقال من   ،وفي الطرق املتبعة في املدرسة،  ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا  دد،وفي هذا الص"...  

إلى منطق آخر  ،  مقتصرا على تلقين املعارف للمتعلمين  ،منطق تربوي يرتكز على املدرس وأدائه

الذاتية  ،يقوم على تفاعل هؤالء املتعلمين أمامهم في اإلبداع   ،وتنمية قدراتهم  وإتاحة الفرص 

ع اآلخرين، في والتشبع بقواعد التعايش م،  فضال عن تمكينهم من اكتساب املهارات  ،واالبتكار

 . واحترام التنوع واالختالف ة،التزام بقيم الحرية واملساوا 

إذن يتعلق  األمر ال  املنشود،  إن  البرامج  ،في سياق اإلصالح  أو    ،بتغيير  إضافة مواد  أو 

أخرى  بإضفاء   ،حذف  وذلك  وأهدافه.  التكوين  نسق  يمس  الذي  التغيير  هو  املطلوب  وإنما 

فضال عن تحويل املدرسة من فضاء    ،دالالت جديدة على عمل املدرس لقيامه برسالته النبيلة

إلى منطق يتوخى صقل الحس    ،يعتمد املنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة املعارف

الذكاء  ،النقدي  الصدد  ،وتفعيل  هذا  وفي  والتواصل.  املعرفة  مجتمع  في  ندعو   ،لالنخراط 

إلى   ،من خالل التركيز على ضرورة النهوض باملدرسة العمومية  ،الحكومة للعمل في هذا االتجاه

  20مقتطف من   خطاب جاللة امللك بتاريخ    ..."  في إطار من التفاعل والتكامل  ،جانب تأهيل التعليم الخاص

 ثورة امللك والشعب.ذكرى  بمناسبة 2012غشت 
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 مقدمة 

الضروري مواصلة   بات من  املستويات،  املتسارعة وما تفرضه من تحديات على جميع  املجتمعية  التحوالت  في ظل 

حلول مبتكرة للمشاكل  إصالح منظومة التربية والتكوين من خالل بلورة استراتيجية وطنية للتجديد التربوي تسهم في تقديم  

مقاربة تشاركية في تحديد معالم مدرسة الغد،    ها ونهج  بادئ واألسس واملكتسبات،ملا  مراعاتهاسة املغربية مع  الحقيقية للمدر 

 .  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالسياسية و مدرسة تجمع بين املحلية والعاملية وتكون في مستوى تطلعات البالد 

املغربية  لى تطوير املدرسة  إ  دعتالتي    ؛التوجهات امللكية  من  تنبثقأن    ينبغيولكي تحقق هذه االستراتيجية أهدافها  

من خالل جعلها فضاء لتنمية القدرات وحفز اإلبداع واالبتكار وصقل املهارات، وتشجيع روح االنفتاح والتفاعل، واالنخراط  

   مقتضيات مالءمتها و يتعين    كما.  في عالم املعرفة والتواصل واالندماج في سوق الشغل واملساهمة في االرتقاء الفردي والجماعي

االستراتيجية والجودة  لتي شددت  ا،  2015-2030لإلصالح    الرؤية  اإلنصاف  مبادئ  مع    واالرتقاءعلى  وكذا  واملجتمع،  بالفرد 

والذي ينص في كثير من مواده على تشجيع   -انا لتفعيل الرؤية االستراتيجية ضم -الحكومة  أعدتهمشروع القانون اإلطار الذي  

الديد واألدوات  البيداغوجية  املقاربات  تجديد  على  ويحث  واالبتكار،  والتميز  النبوغ  قيم  التدريس، اوحفز  وطرائق    كتيكية 

مرين  فضال عن إحداث بنيات تعنى بالتجديد واملالءمة املست  وتحديث نظام التوجيه املدرس ي واملنهي وتجديد آلياته وأدواته، 

 . للمناهج والبرامج والتكوينات، وإرساء مختبرات لالبتكار وإنتاج املوارد الرقمية

التربوية املوقد   قبل  لتجديد التربوي الذي واكب سيرورة اإلصالحات  غربية باستمرار اهتماما كبيرا لأولت املنظومة 

إعطاء دينامية قوية للتجديد عبر تنظيم سلسلة من الورشات    2011سنة  شهد  لتامليثاق الوطني للتربية والتكوين،    وبعد اعتماد

وامللتقيات لتدارس وتعميق التفكير في موضوع التجديد التربوي، ومن خالل بناء تصورات والتصديق عليها من لدن فريق مكون  

 . من خبراء دوليين ووطنيين

مع    ومالءمته ،في شأن التجديد التربوي   توحيد التصورات  ألجل  اإلطارهذه الوثيقة    بإعداد يناميةالدوقد توجت هذه  

امليدان الوطنية ومخططات اإلصالح وحاجات  السياسية  أهمية كبرى ،  االختيارات  بلورة    سيرورةفي   مما يجعلها خطوة ذات 

   إلى:وذلك لكونها تسعى  ،وطنية للتجديد التربوي راتيجية ستا

 حفز وتأطير النقاش حول التجديد التربوي؛ -
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 قيادة تشاركية في مجال التجديد التربوي؛ نهج إرساءاملساعدة على  -

 ؛ وتشجيعها تعبئة الفرق املجددة واملبدعة -

 تعزيز دينامية للتجديد تعبر عن إرادة التحسين والتكييف املستمرين للنظام التعليمي؛ -

 التجديدية؛ املشاريع التربويةالالزم إلنجاز   والدعم املنهجي واكبةامل -

 وتثمين ونشر املمارسات التجديدية؛ توثيق وترصيد  -

 .تشجيع ثقافة التغيير والتجديد التربويين -

ن من وضع التجديد  م هذا اإلطار املرجعيصم  وقد  
 
في إطاره النظري من خالل مقاربة مجموعة    التربوي   بطريقة تمك

فضال عن وضعه في إطاره التطبيقي على    ذات األولوية،  وتحديد أهدافه وأهميته وموجهاته ومجاالته  همن املفاهيم املرتبطة ب

 .تي والخطوات املنهجية لضبط سيرورتهمستويات القيادة والتأطير املؤسسا
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 اإلطار النظري للتجديد التربوي : أوال

 الجهاز املفاهيمي .1

التحديد  إشكالي مفهوم    التربوي   التجديد اللغوي فبالعودة    .والتدقيق  يستوجب  التداول  مفاهيم    ،إلى  عدة  نجد 

ة والتحسين والتغيير  همن ومصطلحات تقترب واإلبداع والتكيف مع    واالبتكار وتتجاور معه في الداللة مثل اإلصالح والجد 

 .  وهي كلها تقع في قلب التجديد التربوي، لكن التجديد ال ينحصر في أي منها... السياق

والتخطيط الطوعي للتغيير، لكنه ليس    والقصدية  من حيث التوجه  "اإلصالح" من مفهوم يقترب مفهوم التجديد

الفاعلين،    من قبلتنزيله  ويتم  وتشريعات  فاإلصالح تغيير مقصود من طرف أصحاب القرار، منظم بنصوص  .  مرادفا له

إنه تغيير يمثل بشكل عام  .  على املجتمع التربوي   فرضه   دون على عكس التجديد الذي هو تغيير يتم اختياره بشكل إرادي  

 . إلصالحدعما فعاال ل

للقواعد واملمارسات  في العمق  ، بينما التجديد عملية تحول  ضفي الجدة على الش يءظاهريا ي  تحوال  التحديث يعتبر  

 . والقيم املوجودة

تغير السياق والظروف، فإن التجديد يحمل حلوال مبتكرة تؤسس  جوابا مباشرا عن   املالءمةأو    التكييفوإذا كان 

 .بغاية االرتقاء باملمارسات العاداتبعض لقطيعة مع  -جزئيا أو كليا -

للعديد من املخاطر غير املتوقعة، في حين أن املخاطر تكون    الثانيعن التجديد من حيث تعرض   املشروع  ختلفي

 .  متوقعة في عملية تدبير املشروع

الذي ال   كما القيم املشتركة والتغيير التدريجي  الذي يحدث خلخلة على مستوى  التغيير الجذري  ميز باحثون بين 

 .  يزعزع الثوابت ويكتفي بإدخال تحسينات مهمة على املمارسات

اال  في  التجديد علىفينظر    ،صطالحأما  وألنه سيرورة  أ  إلى  أو    اتمبادر   إطارفي    ،صيلةبلورة حلول حقيقية  فردية 

ما جماع اإلجابة عن حاجة  تروم  تغيير  و  ية  معينا    يخص إحداث  إلىميدانا  وتحسينه    يؤدي  فاعلية  تطويره  أكثر  وجعله 

  .وإنصافا
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 طوعي إلدماج ممارسة يرتكز على اقتراح  "إنه  .  1"واملطور من أجل معالجة مشكلة ما  العمل املقصود"يعر ف بأنه  كما  

حيط أو بهدف استعمال أمثل  ن مشكل لوحظ في املتجيب ع  بهدف تحقيق فعالية أكبر(  داخل مؤسسة تربوية)ديدة  ج

 .2"للموارد

ي  تأسيسا على ما سبق حلوال    يقترح  ا، إبداعياطوعي  االتربوي سيرورة وتغيير   التجديد   املرجعي   عتبر هذا اإلطار  ، 

  
 :بكونهيتميز أساسا و  .السيما عند ربطه بسياق إنتاجه  ،م اختالالت محددةأصيلة تجيب عن حاجات الفاعلين وتقو 

 ؛ يأتي بما هو جديد -

 ؛يقترح تغييرا طوعيا -

 ؛يرتبط بغاية وبرؤية -

 ؛ يمثل سيرورة إبداعية -

 . إنتاجه يرتبط بسياق  -

يروم    ،أو جماعة  فرد، أنتجه إنجاز تربوي مؤسس علميا املمارسات التجديدية في املدرسة املغربية كل    عتبر كما ي  

تبين  ، خضع أو يخضع للتجريب وأظهر مؤشرات  راه ما أو التأسيس ملمارسة جديدةأو تقديم حل إلك  قائم وضع    تحسين

إدخاله على  تحسينات    إمكانية  مجالهإيجابية  كان  أيا  التربوي  والتأطير  ،الفعل  التدريس  والتقويم    التكوينو  في 

 .الحياة املدرسية في شتى مناحيهاوالحكامة والتدبير والتسيير وفي تفعيل والتوجيه املدرس ي واملنهي 

 وأهدافه  التجديد التربوي أهمية  .2

 التجديد التربوي   همية. أ1.2

 :من أنه يستمد التجديد التربوي أهميته 

 ، دون حدوث إمالءات فوقية أو توجيهات ملزمة من القيادة؛الفردية أو الجماعية اإلرادةينبثق عن  -

 

1Le GUEN, M. (2002). « Un enjeu pour l’innovation scolaire ». In Evaluer les pratiques innovantes (pp 11-14). Paris : CNDP. 

2GARANT, M. (1996). « Modèles de gestion des établissements scolaires et innovation ». In M. Bonami et M. Garant (dir). 

Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. Emergence et implantation du changement (pp 57-87). Bruxelles: De Boeck.. 
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 منهجية تتوفر فيها الشروط العلمية املتعارف عليها في مجتمع البحث العلمي التربوي؛ يعتمد  -

 ؛مع ضمان التفاعل بينهم مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين التربويين، يتبنى -

 عناصر الديمومة واالستمرارية والتطوير املستمر؛ يتضمن  -

 ملستجدات التربوية واالتجاهات الحديثة في التربية؛ يواكب ا -

 ؛املستقبلية  مااالقتصادي واالجتماعي وآفاقه  ين على الواقع ينفتح -

 والتطوير؛ التغيير تعادي   التيالدغمائية  و  جميع أشكال الحتمية يتجاوز  -

بناءة وضرورية   وإنما عناصر من الطموح التربوي الذي يرفض تصور املشاكل عقبات ال يمكن التغلب عليها،    ينبع -

 ر؛يالتطو لإلصالح و 

 املجددين واهتماماتهم؛ ق الفاعلين يستثمر ميوالت ومجاالت تفو   -

 ؛النقدي الفردي أو الجماعي التفكيرعلى   يحفز -

 . املتمركز حول املتعلم التربوي  النموذج يصاحب بفعالية  -

 هداف التجديد التربوي . أ2.2

 : بوي تحقيق ما يليتستهدف املنظومة من خالل التجديد التر 

 املساهمة في تنقيح وتحسين البرامج واملناهج والتكوينات؛  -

 ؛واالرتقاء بها نحو األفضل تحسين العرض التربوي وتجويد التعلمات -

 خلق الدافعية والحافزية لدى مكونات املنظومة التربوية وضمان التفاعل بين عناصرها؛  -

ملرتاديها - جاذبية  أكثر  املدرسة  الس  جعل  املحيط  على  انفتاحها  التعلم  اقتصادي وسيو وتأمين  واستدامة   ،

 والتكوين؛ 

 ؛ خاطراملللتوقعات وإدارة والتدبير األمثل  الفعالية من أجل مزيد من الضبط والتعديل والتحسينالرفع من   -

 املساهمة في الرفع من املردوديتين الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية؛ -

 ل املشكالت والتغلب على العقبات؛ منهجيات جديدة وابتكار نماذج وأدوات لح  إدماج -

  تجويد الفي دينامية التحليل التبصري من أجل    الفاعلين التربويينارسات التربوية، ووضع  مصاحبة ودعم املم -

 تحسين؛ الو 
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 . الوطنيةللمنظومة التربوية درة التنافسية الق   من والرفعذكاء روح التحدي إ -

في  تتجلى   التربوي  التجديد  في شموليتها تجاوزه  أهمية  التعلمية  التعليمية  العملية  ما يعيق  وانفتاحه على كل    لكل 

  مع مراعاة سيرورة التطور واإلصالح  فرصا متاحة في    عقباتوالالصعوبات  تجعل من  التربوية التي    والتطلعات  الطموحات

 .واملجاالت ذات األولوية  ثوابت املنظومة وغاياتها الكبرى 

 جاالت ذات األولوية امل .3

السياسة   في  كأولويات  املحددة  واملواضيع  باملجاالت  التربوي  التجديد  االعتبار  التربوية  يهتم  بعين  آخذا  الوطنية، 

املتعلمين وطموحاتهم وانتمائهم اللغوي والثقافي وكل ما هو  املتعلمات و ومصالح    التربية والتكوين  ؤسساتخصوصيات م

 . محلي وسياقي

اإلطار هذا  وواقع    ،في  الحالي  السياق  من  الترباملوانطالقا  املجاالتو نظومة  من  نوعين  بين  التمييز  يمكن  ذات   ية 

 : األولوية

 البيداغوجي النموذج املجاالت املتمركزة حول . 1.3

  كتيكية، ا، واألدوات الديد التربويةارسات كتيك املواد، والطرائق البيداغوجية، واملم ايندرج تحتها تخطيط التعلمات، وديد

يات الجهوية واملحلية  ات الخاصة باملتعلمين، وإدراج الخصوصوالحاجاملدرس ي واملنهي،    التوجيهو   ، وطرائق التقويم التربوي 

 .... ، وإدماج حقوق اإلنسان ومقاربة النوعياة املدرسيةأنشطة الحو  ،في البرامج

 التربوي  حكامة التدبير املتمركزة حول   ملجاالت. ا2.3

املؤسسات  تشمل    التعليممشاريع  األسالك  بين  واالنتقال  البيداغوجي،  والدعم  التربوي،  والتخطيط  فيها سلك  ،  بما  ية 

 ...و الشراكات وأشكال التأطير والتتبع   ،التربويينوالتربية الدامجة، وأدوار الفاعلين   التعليم األولي،

 في املدرسة املغربية وأبعاده التجديد التربوي  موجهات .4

كان التجديد، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك سالفا، اجتهادا وفعال طوعيا يستجيب لحاجة ميدانية ولسياق خاص  إذا  

حضور رؤية شاملة   وإنما يتطلب يتوقف على مجرد وجود مجددين متطوعين ومبادرين، يتم فرضه بقانون، فإنه ال  وال
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املمارسات ويتولون مواكبة ودعم املبادرات   لتجديد  التغيير ويخططون الفاعلين الذين يقودون   ومنهجية منسجمة وتعبئة

 .  التجديدية وتثمينها

داخل   التربوي  للتجديد  الوطنية  لالستراتيجية  دينامية قوية  وإعطاء  الفاعلين  بين  التجديد  ثقافة  نشر  يتم  ولكي 

 :  بعين االعتبار، املتكاملة فيما بينها، ذ املوجهات اآلتيةوجب أخ املنظومة،

 االشتغال من داخل املنهاج التربوي الرسمي؛  -

 التقارير الوطنية والدولية؛تائج الدراسات التقويمية و استحضار ن -

 مالءمة املمارسات التجديدية مع التوجهات الكبرى للرؤية االستراتيجية لإلصالح؛  -

 التكوين والبحث؛  تعزيز استقاللية املؤسسات التعليمية ومراكز -

 ية يسمح باإلبداع واالبتكار؛توفير هامش من الحر  -

 تشجيع الشراكات مع الهيآت واملنظمات على مختلف املستويات؛  -

 وضع أسس قانونية وتشريعات تحفز التجديد وتحميه؛  -

املشاريع  - ملواكبة  آليات  الدراسية   وضع  األقسام  داخل  التعليمية  التجديدية  رؤساء  واملؤسسات  قبل  من 

 ؛ املؤسسات وهيئة التفتيش

 آليات لتقويم املشاريع املجددة.وضع  -

وضمانا لفعالية أكبر للتجديد التربوي، فإنه من األجدى أن ينبثق من مشاريع الُفرق التربوية، على اعتبار أن العمل  

غير أن ال ش يء يمنع من أن يكون التجديد أحيانا بمبادرة شخصية   الجماعي عنصر أساس ي في تنمية وديمومة التجديد، 

 . ديديلفرد له حس تج

مختلف   يستهدف  لكونه  التربوي  التجديد  يكتسيها  التي  األبعاد  مختلف  االعتبار  بعين  األخذ  أيضا  ينبغي  كما 

 :  ، ونقصد بها(املحيط، املؤسسة، القسم)املستويات 

 ؛ (مردودية التجديد وكلفته)البعد االقتصادي  -

 ؛(االنصاف واالرتقاء بالفرد واملجتمع)البعد االجتماعي  -

 ؛(استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التعليم)  التربوي   التقنيالبعد  -
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 ؛ (ثقافة االعتراف، تقدير الذات، التجديدمتعة  )البعد التحفيزي  -

 .البيئة ...(،  املواطنةحقوق اإلنسان،  البعد القيمي )  -

املهنية   العادات  تغيير  إلى  يتوجه  أن  املنشود  التجديد  في  الوسائط)ويشترط  األدوات،  املمارسات،  ...(  املقاربات، 

املؤدي إلى النماء املنهي، ويكسب الفاعلين ثقافة بيداغوجية مواكبة   ويشجع على تحليل املمارسات الخاصة والتبصر بها

 .للمستجدات والتغييرات املتالحقة
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 اإلطار التطبيقي للتجديد التربوي : ثانيا 

 التجديد التربوي ونهج القيادة .1

 التجديدية، فمن خالل القيام بعمليات رصد الحاجات وتحليلها، يكتس ي نهج القيادة طابعا أساسيا في تدبير املشاريع

املتغيرات، يساهم نهج القيادة بشكل  وتوجيه الفاعلين ومواكبة املشاريع املجددة، وضمان االنسجام على مستوى مختلف 

 نهج القيادة ضمن العدة التجديدية وضعية يكتسب"وبذلك  .  كبير ومباشر في بروز التجديد التربوي وإرسائه بشكل تدريجي

 . 3" املحرك املركزي لها

واستدامة التجديد،  مقاربات تضمن تحقيق   ومن أجل قيادة ناجعة ومضبوطة للتجديد التربوي، ال بد من اعتماد

 :وذلك من خالل وفق منظور تشاركي، لتنال رضا كافة املتدخلين، 

 بلورة اختيارات منهجية وترجمتها إلى خطوات قابلة لألجرأة؛  -

 ؛...(البنيات، اإلجراءات، املتدخلون، املجاالت)  تحليل مختلف متغيرات العدة املراد تصريفها -

 تحديد أدوار هيأة أو هيآت القيادة؛  -

 يق الوظائف املنوطة بمختلف املتدخلين؛ تدق -

 دعم املشروع التجديدي واستدامة انخراط املتدخلين من خالل االعتراف بمجهودات الفرق وتثمينها؛ -

 التنصيص على آليات جمع ومعالجة واستثمار املعلومة؛  -

 وضع برمجة زمنية لكل نشاط؛   -

التقويم  ضبط - التوجيه    واملعالجة محطات  القر ) وإعادة  نحو  اتخاذ  دائم  بشكل  التوجه  من  تمكن  التي  ارات 

 (. النتائج املنتظرة

 

3PERAYA, D., JACCAZ, B. (2004). "Analyser, soutenir, et piloter l’innovation : un modèle ASPI". In : TICE 2004. Actes du 

Colloque : « Technologies de l'information et de la connaissance dans l'enseignement supérieur et l'industrie ». (pp 283-

289).20, 21, 22 octobre 2004. Compiègne : Univ. de technologie. 
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هكذا، يوضح نهج القيادة بدقة كافة عناصر اإلرساء املؤسساتي ويقدم وصفا متكامال للتدبير العام لعدة التجديد،  

 .ويبين لجميع الفاعلين داخل املنظومة التربوية مختلف البنيات ومستويات التدخل ومهام القيادة

 التأطير املؤسساتي .2

يحتاج التنزيل األمثل للتجديد التربوي وفق بنيات مؤسساتية إلى تحديد مستويات التدخل ومهام قيادة التجديد  

 الواردة في الجدول أسفله. اإلدارية  /البنيات التربويةحسب التربوي 

 املهام  التربوية/ اإلدارية   البنيات املستويات 

وزارة  )املركزي 

التربية الوطنية  

والتكوين املنهي  

والتعليم العالي 

والبحث  

 (العلمي

املركز الوطني للتجديد التربوي  

ومديريات القطب   والتجريب 

البيداغوجي ومراكز التكوين  

الوطنية واملجلس املركزي  

 للتنسيق 

 إعداد االستراتيجية الوطنية للتجديد التربوي؛ -

 تعزيز دينامية التجديد التربوي؛ -

بمجال  إعداد   - املرتبطة  التنظيمية  والنصوص  الوثائق 

 التجديد التربوي؛ 

 رصد التجديدات البارزة؛ -

 قيادة التجديد التربوي على املستوى الوطني؛ -

 تتبع وتقويم العمليات التجديدية؛ -

 املصادقة على املبادرات التجديدية؛  -

 املجددين؛ودعم تحفيز وتثمين ومكافأة  -

املبادرات   - وتعميم  الوطني  نشر  الصعيد  على  التجديدية 

 والدولي؛

الجهوية   - األكاديميات  بين  التعاون  شبكة  وتدبير  إحداث 

والتكوين   التربية  ملهن  الجهوية  واملراكز  والتكوين  للتربية 

 ومراكز البحث والتجديد التربوي في املوضوع؛ 

كافة   - على  القيادة  عدة  ودينامية  بانسجام  املتعلقة  اليقظة 

 املستويات؛
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باقي  املساع - على  القيادة  لبنيات  املنهجي  والتأطير  والنصح  دة 

 املستويات؛

املستوى   - على  التجديدية  البيداغوجية  املجموعات  تشبيك 

 ؛الوطني والدولي

 إعداد البرنامج الوطني السنوي للتجديد التربوي؛  -

 . إعداد التقرير الوطني التركيبي السنوي  -

الجهوي  

األكاديمية  )

الجهوية للتربية 

والتكوين  

واملركز  

الجهوي ملهن  

التربية  

 ( والتكوين

قسم الشؤون التربوية  

ومختبرات البحث باملركز  

  الجهوي ملهن التربية والتكوين

واملجلس الجهوي لتنسيق  

 التفتيش  

 )لجنة مشتركة( 

 

مشتركة   - لجنة  علإحداث  التربوي  التجديد  لتدبير  ى  دائمة 

الجهة األكاديمية    مستوى  عن  ممثلين  عضويتها  في  تتضمن 

 . ومختلف فرق ومختبرات البحث التربوي في تراب الجهة

لجن  - التدبير  لجنة  عن  الجوانب    تنبثق  على  تسهر  علمية، 

 العلمية للمبادرات التجديدية.

 إعداد االستراتيجية الجهوية للتجديد التربوي؛ -

السنوي  - الجهوي  البرنامج    التربوي   للتجديد التعاقدي    إعداد 

الجهوية   باملراكز  البحث  ابين مختبرات  والتكوين  ملهن  لتربية 

باألكا التربوية  الشؤون  للتربية  وقسم  الجهوية  ديميات 

 ؛ والتكوين

 تأطير املبادرات التجديدية ومواكبة املجددين. -

 تقويم املبادرات التجديدية واملصادقة عليها؛  -

 ؛ إعداد التقرير التركيبي الجهوي  -

 االستراتيجية الجهوية للتجديد التربوي؛ تنزيل  -

 تنزيل البرنامج الجهوي للتجديد التربوي؛  -

 املساهمة في تتبع العمليات التجديدية على مستوى الجهة؛  -

 املصادقة على املبادرات التجديدية؛  -
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 تثمين ومكافأة املجددين؛ -

 التواصل وتعميم املبادرات التجديدية؛   /النشر   -

 األرشفة؛  -

العالقات بين الفرق البيداغوجية املجددة على املستوى  ربط   -

 . الجهوي 

اإلقليمي  

املديريات )

اإلقليمية  

والفروع  

اإلقليمية  

للمركز  

الجهوي ملهن  

التربية  

 ( والتكوين

مصلحة الشؤون التربوية 

ومصلحة تأطير املؤسسات  

التعليمية والتوجيه ومختبرات  

املجلس اإلقليمي  و   البحث

 لتفتيش  التنسيق  

 إعداد االستراتيجية اإلقليمية للتجديد التربوي؛ -

 إعداد البرنامج اإلقليمي للتجديد التربوي؛  -

 تقويم املبادرات التجديدية واملصادقة عليها؛  -

 ؛ إعداد التقرير اإلقليمي التركيبي -

 تنزيل االستراتيجية اإلقليمية للتجديد التربوي؛ -

 عليها؛  املساهمة في تقويم املبادرات التجديدية واملصادقة -

 نشر وتعميم املبادرات التجديدية؛ -

 األرشفة؛  -

 . إعداد التقرير اإلقليمي املرحلي -

 مجموعة عمل املنطقة التربوية

في  - األولوية  ذات  امليدانية  واإلشكاالت  القضايا  رصد 

 املؤسسات التعليمية؛ 

التخصصات   - في  التجديدية  العمليات  ومعالجة  تحديد 

 التربوية داخل املؤسسات؛الدراسية واملجاالت  

 املصادقة على املبادرات التجديدية؛  -

 تحفيز ومواكبة وتأطير العمليات التجديدية؛  -

 تقويم العمليات التجديدية؛ -

 اإلشراف على تجريب التجديدات البيداغوجية؛  -

 نشر وتعميم املبادرات التجديدية؛ -
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 ؛اإلسهام في إعداد التقرير اإلقليمي اإلجمالي -

 .اإلجرائية  /تأطير البحوث التدخلية  -

املحلي  

املؤسسة  )

 ( التعليمية

 الس املؤسسة  مج

 مجلس التدبير   

 قيادة وتتبع التجديد التربوي على املستوى املحلي؛ -

 حفز التجديد التربوي؛ -

 إدماج وتتبع العمليات التجديدية في مشروع املؤسسة؛ -

 الحياة املدرسية؛ إدماج وتتبع العمليات التجديدية في  -

 اإلجرائية؛  /تتبع البحوث التدخلية   -

 . االنفتاح على املحيط لدعم وتفعيل التجديد التربوي  -

 املجلس التربوي 

 واملجالس التعليمية  

 التحسيس بالتجديد التربوي؛  -

 إعداد مخططات التجديد التربوي؛ -

 تجريب التجديدات البيداغوجية؛ -

 التجديدية؛استثمار املبادرات   -

 ؛اإلجرائية /إعداد البحوث التدخلية   -

 رصد حاجيات التجديد في املواد املدرسة.  -

  / لفضاءات املدرسية ا

 الفاعلون التربويون 

 إنتاج وبلورة أفكار ومبادرات تجديدية؛ -

 .تنفيذ العمليات التجديدية -
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النصوص  انسجاما مع        القائمة وتماشيا مع  العملالبنيات  بها  الجاري  املؤسساتي   ،التنظيمية  اإلرساء  يمكن تلخيص 

 :للتجديد التربوي كاآلتي

 خطاطة اإلرساء املؤسساتي للتجديد داخل املنظومة التربوية املغربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

املستوى 

 املركزي

وزارة الرتبية )

 (الوطنية

 والبحث العلميوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العالي 

 مديريات القطب البيداغوجي

 مركز تكوين مفتشي التعليم

 مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي

 املركز الوطين

للتجديد الرتبوي  

 والتجريب

املستوى 

 اجلهوي

األكادميية )

اجلهوية 

للرتبية 

 (والتكوين

اجلهوي ملهن الرتبية املركز 

 والتكوين

املستوى 

 اإلقليمي

املديريات )

 اإلقليمية(

الفروع اإلقليمية 

للمراكز اجلهوية ملهن 

 الرتبية والتكوين

 
 

 :املديرية اإلقليمية

  مصلحة الشؤون الرتبوية 

مصلحة تأطري املؤسسات 

 والتوجيه

املستوى 

 احمللي

املؤسسة )

 (التعليمية

املنطقة  فريق عمل

 الرتبوية

 املؤسسة التعليمية

األكادميية اجلهوية 

 للرتبية والتكوين

 قسم الشؤون الرتبوية

 الفاعلون الرتبويون جمالس املؤسسة

 مجاعات

 هنيةاملاملمارسات 

 القسم / الفضاءات الرتبوية

 جملس التنسيق

 املركزي للتفتيش 

 

 جملس التنسيق

 اجلهوي للتفتيش 

 جملس التنسيق

 اإلقليمي للتفتيش 
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األداء       في  والنجاعة  اإللتقائية  الع  ، لضمان  آليات  الستيعاب  إطارا  الخطاطة  هذه  مختلف  تبقى  على  والتنسيق  مل 

 . بشكل تفاعلي املستويات

 مداخل إرساء ثقافة التجديد التربوي  .3

إذ ال يمكن تفعيل البنيات والهياكل  .  أساس ي، لكنه قد ال ينتج بالضرورة فعال تجديدياإن املأسسة وبناء الهياكل عمل  

نجاعة   تظل  لهذا  والتكوينية؛  التعليمية  واملؤسسات  األطر  أوساط  في  التربوي  التجديد  ثقافة  ضعف  أو  غياب  ظل  في 

من   عدد  استحضار  بمدى  رهينة  امليدانية  املمارسة  على  اإليجابي  وأثرها  أساسية  املأسسة  خمسة  في  نجملها  املداخل 

مداخل وهي  باستمرار،  وإغنائها  التجديد  ثقافة  واملصاحبة  :  الستنبات  والتأطير  املستمر؛  والتكوين  األساس  التكوين 

 . واملواكبة؛ ومشروع املؤسسة؛ والشراكة واالنفتاح على املحيط؛ والبحث والتطوير

 التكوين األساس والتكوين املستمر 1.3. 

؛  ...(التربوي   التوجيهأساتذة، أطر إدارية، مفتشون، مستشارون في  ) مراكز التكوين ملختلف فئات األطر  يهم جميع  

البشري من ثقافة   وذلك من خالل إضفاء نفس تجديدي على برامج ومضامين التكوين والتدريب قصد تمكين العنصر 

ن انخراطه وتيسيره للمشاريع التجديدية حسب  التجديد، وتأهيله ليساهم في نشر هذه الثقافة في محيطه املنهي، وضما

وهو ما يستدعي استحضار كفاية التجديد واالبتكار في برامج التكوين، وذلك من خالل  .  موقعه ومهامه التدبيرية والتربوية

التدخلي   التربوي ضمن برامج التكوين األساس واملستمر مع تفعيل وظيفة البحث  وحدات مستعرضة خاصة بالتجديد 

 . مار نتائجهواستث

 التأطير واملصاحبة واملواكبة 2.3. 

لدورها   نظرا  واملواكبة  واملصاحبة  بالتأطير  املكلفة  األطر  لدى  متميزا  طابعا  التربوي  بالتجديد  االهتمام  يتخذ 

ة من خالل  األمر الذي يستدعي اعتبار التجديد التربوي من األولويات املهني الريادي املؤثر في املمارسات املهنية في امليدان،

عالوة على إدراج محور التجديد التربوي ضمن  .  شحذ ورعاية امللكات واملمارسات التجديدية وتأطيرها في الحياة املدرسية

 . برنامج العمل السنوي لهيئات التفتيش

 مشروع املؤسسة 3.3. 
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املستقبلية   الوضعية  التربويون  الفاعلون  خالله  من  يستشرف  ومنهجيا  تصوريا  إطارا  املؤسسة  مشروع  يعتبر 

للمؤسسة عبر تصميم خطة لتجويد التعلمات واالرتقاء باملشاريع الشخصية للمتعلمات واملتعلمين. وباعتباره آلية إلبداع  

حالة في ترسيخ ثقافة التجديد التربوي واستحضارها كبعد أساس  الحلول املتفردة في السياق املحلي للمؤسسة سيسهم ال م

 . للجودة في املمارسات الصفية وفي األنشطة املندمجة

 الشراكة واالنفتاح على املحيط 4.3. 

منفتحة على محيطها وقادرة على التفاعل مع السياق االقتصادي واالجتماعي والعلمي ومؤهلة  "  مدرسة مجددة"إن إرساء  

مس  العصرملسايرة  ومتطلبات  مع    ،تجدات  والعالقات  الشراكات  مختلف  إبرام  الدولية  يتطلب  واملؤسسات  الهيئات 

 .سواء كانت حكومية أو فاعلة في إطار املجتمع املدني ،والوطنية ذات االهتمام املشترك 

للممارسة التجديدية،  فاالنفتاح يعتبر مقوما أساسيا ألي مدرسة أو مؤسسة تكوينية ترغب في إرساء مناخ محفز  

كما أنه يتيح فرصا نوعية الستثمار الخبرات وتطوير األفكار واملشاريع التجديدية وخلق تعاون وشراكة تمكن من التمويل  

الحياة  .  والتجريب وأنشطة  التعلمات  والتكوين، من خالل ربط  التربية  بمؤسسات  التجديدية  الثقافة  تغذي  وهي فرص 

وإدماج البعد  للمتعلمات واملتعلمين من أثر إيجابي في حفز املشاريع الشخصية   يو مهنية، ملا لهاملدرسية باملجاالت السوس 

 . التجديدي فيها

 البحث والتطوير 5.3. 

 تشكل عملية إدماج البعد التجديدي في أعمال البحث والتطوير، ضمن برامج مختبرات البحث ومراكزه بالجامعات 

. مدخال حقيقيا للتفاعل مع قضايا وإشكاالت املنظومة التربوية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،ومراكز التكوين  

نفس الش يء يمكن أن ينسحب على جميع البحوث والدراسات التي تدخل ضمن االختصاصات واملهام املسندة لفئات من  

 . ذاتي لجميع الفاعلين التربويينأطر التربية والتكوين، باعتبارها اهتمامات في إطار التكوين ال

 املبادئ املوجهة إلرساء التجديد التربوي والخطوات املنهجية للتجريب  .4

 املبادئ املوجهة . 1.4

 : االستناد إلى مبادئ موجهة أهمها إرساء التجديد التربوي  يتطلب

 التجديد التربوي؛ فسح املجال أمام كل الفاعلين للمشاركة واالنخراط في سيرورة  :اإلشراك -
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والتعاضد - السيرورة   :االلتقائية  في  املتدخلين  ملختلف  وااللتزامات  املهام  يحدد  تعاقدي  عمل  إطار  وضع 

 التجديدية، واالستثمار األمثل للموارد والوسائل املتوفرة؛ 

االختيارات السياسية التربوية  التربوي مع حاجات امليدان ومع   العمل على مالءمة التجديد :املالءمة واالستدامة -

 الوطنية، وضمان استدامة املشاريع واألفكار التجديدية الناجعة؛

تعبئة مختلف الفاعلين لالنخراط في إرساء التجديد التربوي، وكذا تعبئة ودعم    : التعبئة والتواصل واإلعالم -

 وطني ونشرها؛ والتعريف باملبادرات التجديدية على الصعيد ال الفرق املبتكرة واملبدعة،

التجديدي مما يتيح أوسع مجال ممكن لإلبداع  :  املرونة والتفاعل - تحديد الضوابط واملعايير املحددة للعمل 

واالبتكار، وكذا جعل مأسسة التجديد التربوي حاضنة للفعل التجديدي ومحفزة له، من خالل خلق تفاعل  

 تصاعدي وتنازلي بين البنيات املشكلة للهيكلة املؤسساتية؛

والترصيد  - مباريات :التثمين  املستويين    منتظمة  تنظيم  على  وتتويجها  التجديدية  واألعمال  املشاريع  الختيار 

، ووضع نظام للتصديق الجهوي والوطني، وتخصيص تحفيزات لألطر واملؤسسات حاملة املشاريع التجديدية

 .على التجارب والخبرات والكفاءات

 للتجريبالخطوات املنهجية  .4.2

 : وإذ يشكل التجريب حلقة أساسية في سيرورة أجرأة التجديدات التربوية فالبد له من احترام املراحل اآلتية

خالل - من  التجريب،  عملية  مع   تخطيط  انسجاما  سنوية  عمل  خطط  وإعداد  للتجريب،  استراتيجية  وضع 

 التوجهات الوزارية في املوضوع؛

واملحلية، ووضع لوحات القيادة وتوفير  واإلقليمية  تنظيم وقيادة التجريب، عبر تشكيل اللجن املركزية والجهوية   -

 املوارد البشرية واملادية واملالية؛ 

وإعداد أدوات التجريب؛ واختيار عينة التجريب من   تنفيذ عمليات التجريب، وذلك بإنجاز التشخيص املناسب  -

واملستوى واملجال؛ وتدارس النماذج املقارنة؛ وإطالق النسخة التجريبية؛ ورصد صعوبات التجريب؛  حيث املادة  

العدة   على  واملصادقة  الالزمة؛  التعديالت  بإدخال  التجريبية  النسخة  وتحسين  الراجعة؛  التغذية  واستثمار 

 التجريبية؛
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ت؛ وتنظيم الورشات واأليام الدراسية للتقاسم  املواكبة والتتبع، بإعداد الدالئل العلمية؛ وتيهئ دفاتر التحمال  -

والتطوير؛ وتكوين املشرفين واملكونين؛ وتوفير املضامين ومختلف وسائل االشتغال؛ واعتماد الخبرات العلمية  

 والتربوية؛ ودراسة تقارير التجريب واستثمارها؛ وعقد شراكات مع مراكز البحث والتجريب؛

عن طريق االنفتاح على املحيط التربوي والعلمي؛ والتواصل مع الفعاليات   التواصل واإلعالم حول التجريب، -

االتصال   أدوات  وإنجاز  التجريب؛  عملية  في  الصحافة  حضور  وتعزيز  واالجتماعية؛  واالقتصادية  الثقافية 

 املناسبة ملراحل التجريب؛ وفتح نقاش عمومي حول املوضوع؛

وشبكات - بطاقات  بإعداد  التجريب،  وتطوير  العدة    تقويم  وتطوير  وتحليلها؛  االستمارات  وتعبئة  التقويم؛ 

؛ واالنتقال من مرحلة التجريب املحدود إلى التجريب  (االستبدال  /إعادة الترتيب    /الحذف    /اإلضافة  )التجريبية  

 .املوسع ثم مرحلة التعميم والنشر

اعتماد   إلى ضرورة  اإلشارة  التر "تجدر  التجديد  وتقويم  ومواكبة  لتتبع  الهيكلة  "  بوي نظام  مندمج ضمن  بشكل 

كما يشكل  .  املؤسساتية لإلرساء كنظام يمكن من تقييم مدى تقدم اإلرساء وتصويب مساره كلما دعت الضرورة إلى ذلك

التربوي داخل   التجديد آلية للمصادقة على املبادرات التجديدية، على أن تتوج عمليات التقويم باعتماد نتائج ومنتوجات 

 . جريبها وتتبعها والوقوف على أثرها في تحسين الجودةاملنظومة بعد ت
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 خاتمة

التربوي املغربي تحوالت  النظام  في لحظة يعرف فيها  التربوي  التجديد  لتوجيه وتطوير  اإلطار املرجعي  يأتي هذا 

واع ومتناغم وتؤدي به إلى البرهنة على   االستفادة من العوملة واالنخراط فيها بشكلجديدة وتغيرات نوعية شاملة، تلزمه  

 . تنافسية دولية في عدة مجاالت

املستشعرة الحاجات  عن  أجوبة  يقدم  أن  له  أريد  للتكوين   وقد  أداة  يكون  وأن  التربوية  املمارسة  مستوى  على 

املما .  واإلعالم تحسين  في  ورهاناته  بالتجديد  يعر ف  املدرس ي فهو  والنجاح  البيداغوجية  النموذج   ويرسم رسات  مالمح 

ومن حيث   الهيآت  ووظائف مختلف  أدوار  من حيث  الحالي،  السياق  في  املغربية  التربوية  للمنظومة  املناسب  التجديدي 

 . النقاط التي حرصت هذه الوثيقة على توضيحها مواكبة وتثمين العمليات التجديدية، إلى غير ذلك من

ة مهيكلة اجتهدت في تحديد معالم استراتيجية التجديد التربوي، آخذة بعين االعتبار التطور الذي تعرفه  إنها وثيق

الفاعلين   اهتمامات  لتنوع  االستجابة  على  حرصها  مع  والتكوين،  التربية  ملنظومة  العامة  والتوجهات  التربوية  الساحة 

مواقعهم وتعدد  اشتغالهم  مجاالت  دي.  واختالف  وثيقة  سيفرزها  وستبقى  التي  اإلضافات  على  منفتحة  ومتجددة  نامية 

وجهويا ومركزيا، مع استفادتها من التجارب الدولية ومستجدات البحث    وإقليميا   النقاش املستمر داخل املنظومة محليا

 .  التربوي 

يقتض ي توفير شروط ومستلزمات النجاح من تمويل ودعم وتحفيز   والالتمركز  إن سياق التحول نحو الالمركزية

حتى  املعلومات واالتصاالت ) منصات رقمية، تطبيقات  الكرتونية...( تو استثمار تكنولوجيا،ونشر للتجارب واملبادرات

 . يتنس ى مأسسة هذه الثقافة التجديدية وإنجاحها وجعلها في خدمة التغيير التربوي املأمول 
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