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أهجص هرا العمل وفم ملازبت حعخبر :
 هخاج عمل حماعي شازن فُه فاعلىن مً املساهص واملؤطظاث املدزطُت؛
 مخىاػم مع البىاء الهىدس ي لعدة الخىىًٍ؛
 أزطُت عمل كابلت للخطىٍس والخدظين في أفم الخجسٍب والخطبُم؛
 عدة مسهت ًمىً جىُُفها جبعا ملخطلباث الخطبُم والخىفُر.
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جلدًم

ًىدزج إعداد الدلُل املظطسي للخدزٍب العملي في طُاق عدة الخىىًٍ الخاصت بمظلً جىىًٍ أطس إلادازة التربىٍت  ،وهى شم مً الاطتراجُجُت التي ههجتها وشازة
التربُت الىطىُت والخىىًٍ املنهي في إطاز الاصالخاث الىبري التي ٌشهدها هظام التربُت والخىىًٍ  ،الهادفت إلى السفع مً اللدزاث الخدبيرًت ألطس إلادازة التربىي.
وجفعُال للمسطىم املخعلم بئخدار وجىظُم املساهص الجهىٍت ملهً التربُت والخىىًٍ.
وكد صممً هره الىزُلت وفم ملازبت حشازهُت اهخسط فيها فاعلىن مً أطس إدازة املسهص واملؤطظاث املدزطُت ،ومىىهىن ومىىهاث طاهمىا في جىىًٍ أطس إلادازة
التربىٍت ،هما اعخمدث مىهجُت جطلبذ جدلُل الحاحاث واملىخظساث وإلامياهاث ،وبىاء مسحعُت للىفاًاث شيلذ مىطللا لبىاء العدة في طىء مبادا الخيامل
والفعالُت واملسوهت.
وحدًس بالرهس أن الىزُلت هخاج مساخل طابلت أهجص خاللها مسحعُت الىفاًاث الخاصت باإلدازي املخدزب ،و دالبل طبلذ بىُفُت ججسٍبُت؛
وتهدف الىزُلت إلى جدلُم ما ًلي :
 جىفير أزطُت عمل جظمً جىاطم حهىد وافت املسهص في أفم جدلُم ألاهداف الاطتراجُجُت دون إلؼاء املبادزاث الخاصت؛
 طمان حىدة جفعُل عدة جىىًٍ أطس إلادازة التربىٍت عل مظخىي طيروزة ألاداء وهخابجها على إلاطاز إلادازي املخدزب ؛
 جدلُم جىاػم أمثل بين الخىىًٍ باملسهص وفي املُدان على مظخىي جدبيره إدازٍا وجسبىٍا؛ مما طِظمذ بخملً الىفاًاث املظتهدفت ؛
وجخظمً الىزُلت  3.أكظام اطاض ،صممذ على الىدى الخالي :
 جىاوٌ اللظم ألاوٌ مداخل الدلُل املظطسي ومسهتزاجه
 جظمً اللظم الثاوي دفتر جدمالث الخدزٍب العملُت
 خلص اللظم الثالث امللخظُاث الخىظُمُت والخدبيرًت وأدواث العمل
وفي الخخام ًبلى حهد وافت الفاعلين هى الري ًىفل ،ال مدالت ،جفعُل وجطىٍس ما خطط هرا ،فظال عً مبادزاتهم وإزشاداتهم التي مً شؤنها أن حؼىُه وحعصشه بما
ًىافم مخطلباث املىكف التربىي الحي.
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معجم وظُفي
وطعُت مهىُت

فترة شمىُت مدددة ًلظيها املخدزب في مؤطظت الخدزٍب لللُام بؤوشطت مدددة وفم دفتر جدمالث بين املسهص واملؤطظت الخعلُمُت.

هفُل

مدًس مؤطظت حعلُمُت ميلف بخؤطير وجدبع وجلىٍم املخدزبين خالٌ الىطعُاث املهىُت بمىحب جيلُف

مدطت الخدظير

للاء أوٌ ًؤحي كبل ول وطعُت مهىُتً ،جمع ألاطاجرة املىىهىن والىفالء و مجمىعت املخدزبين كصد جددًد ألاوشطت التي طُلىم بها املخدزبىن.

مدطت جدلُل املمازطت للاء زان ًخىطط املدطت املهىُت ٌشخؼل فيها املخدزب على جدلُل ممازطاجه املهىُت خالٌ الخدازٍب وفم أداة هي شبىت الخدلُل ،واطدىادا إلى هماذج مسحعُت
جمىً مً كساءة هره املمازطاث كساءة معللىت ،والخبصس في الظُاكاث التي أفسشتها .وحظتهدف هره املدطت جىمُت مهازاث املخدزب املخعللت بمظاءلخه ملمازطاجه
املهىُت بؼُت جطىٍسها باطخمساز لالزجلاء بمظخىي أدابه املنهي.
مدطت الظبط

للاء زالث ًؤحي في نهاًت الىطعُت املهىُت ًجمع ألاطاجرة املىىهىن و الىفالء و مجمىعت املخدزبين كصد الىكىف على إهجاشاث و إخفاكاث و إهخظازاث الطلبت
خالٌ الىطعُت املهىُت املىتهُت.

مجصوءة

وخدة جىىٍيُت ًدزطها املخدزبىن باملسهص و حعدهم لىطعُت مهىُت معُىت أو عدة وطعُاث مهىُت.

شبياث الخلىٍم

حؼطي الىطعُاث املهىُت  ،وحشمل ول واخدة منها وطعُاث دًداهخُىُت حصبُت  ،وحعخمد على عدة معاًير ومؤشساث للخدلم مً مدي هماء الىفاًاث املظتهدفت .

دفتر الخدمالث

حعاكد دًداهخُيي بين ألاطاجرة املىىهين والىفالء و املخدزبين خالٌ مىطم جىىٍني ً ،بين ألاوشطت واملهام التي ًخىحب على املخدزب اللُام بها خالٌ ول وطعُت
مهىُت .

ملف شخص ي

أداة جصف املظازاث التي ًلطعها إلادازي املخدزب مً أحل إهجاش مهام معُىت حظاعده على جدبير الخعلم وجىظُمه .وحشمل خخازاث مً الىزابم ،وأعماٌ
وإهجاشاث  ،هما انها وطُلت للخلىٍم جىىن مىطىع جلىٍم ذاحي أو جبادلي مع أكساهه أو بخىحُه مً املؤطس والىفُل واملىىن.
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خالصت الدلُل املسحعي :

مظاز جدزج الخدزٍب املنهي



مهً

مدطت الاطخئىاض والاهدشاف



مدطت الخمسض وجملً املهىت



مدطت جدمل مظؤولُت إلادازة

ألاوشطت

مخلاطعت
مع
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إشساف الىفُل :جددًد املهام وحدوٌ ألاعماٌ واملىاهبت والخدبع والخلىٍم
مظاهمت مدًس املؤطظت املظخلبلت وفم خطت للخدبع واملىاهبت والخلىٍم
مظاهمت الفاعلين املىخسطين في أوشطت الحُاة املدزطُت في الخؤطير واملىاهبت والخلىٍم





جخطُط وجدبير وجلىٍم أوشطت ذاث صلت باملجصوءاث :ججازب – جطبُلاث – بىاء أدواث – مشازَع وخطط عمل –
اطخلصاء وبدث – مالخظت عُاهُت ممىهجُت – جؤطير الخالمُر....
إبساش فىس جبصس ي ًىطلم مً البدابل امللترخت في املجصوءاث لخجسٍب وجطبُم ملازباث ومشازَع وخطط في مُدان
املمازطت زم ملازهت معطُاث الخىىًٍ باملسهص بمخطلباث املُدان
جمثل أخالكُاث املهىت





إشساف املىىن على هرا املجاٌ مً ألاوشطت عبر حلظاث الخدظير والظبط مع إجاخت فسص عسض هخابج الخجازب
وألاعماٌ وجلاطمها في خصص جىفُر املجصءاث
إهجاش شٍازاث للخدزٍب وفم بسهامج مددد





الخؤطير

املجصوءاث
ًؤطسها
املىىهىن







جخطُط وجدبير وجلىٍم أوشطت وأعماٌ ومشازَع :مشسوع املؤطظت – أهدًت مدزطُت – خالًا الُلظت
جبصس بآفاق وجصىزاث جطىٍس املمازطت املهىُت وجدظُنها عبر مشازَع وخطط وأعماٌ
جمثل أخالكُاث املهىت عبر إهجاش ألاوشطت والخفاعل مع الىطط واملدُط املدزس ي







o
o
o
o
o

واعماٌ







إشساف الىفُل  :جددًد املهام وحدوٌ ألاعماٌ واملىاهبت والخدبع والخلىٍم
مظاهمت مدًس املؤطظت املظخلبلت وفم خطت للخدبع واملىاهبت والخلىٍم
مسافلت مً أشخاص مً مىاصب مهً املدزطت



التزام املظاطس والخدابير وإلاحساءاث املعمىٌ يها وفم حشسَعاث وجىظُماث املؤطظت
إبداء فىس جبصسي كادز على اكتراح بدابل للخطىٍس والخدظين
إظهاز طلىن ومىاكف ميسجم واخالكُاث املهىت
إهخاج عمل واصف للخجسبت :جلسٍس _ خطت –بسهامج عمل – جصىز ..........
(جلىم ألوشطت املخلاطعت مع املجصوءاث في إطاز املجصوءاث)

مشازَع







جخطُط وجدبير وجلىٍم أعماٌ ومهام ذاث صلت ملىاصب مهً املدزطت (مدًس – خازض عام – واجب – ملخصد)....
جبصس بآفاق وجصىزاث جطىٍس املمازطت املهىُت وجدظُنها عبر مشازَع وخطط وأعماٌ
جمثل أخالكُاث املهىت عبر إهجاش ألاوشطت والخفاعل مع الىطط واملدُط املدزس ي

ألاوشطت الخدزٍبُت

الخؤطير

املدزطُت


الخلىٍم

الحُاة

ألاوشطت

أوشطت

الخدزٍبُت

الخؤطير

املدزطت

الخدزٍبُت

مجاالث الخدزٍب وأوشطخه وملخظُاث جؤطيره وجلىٍمه




املسامي وألاهداف

الدلُل املظطسي للخدزٍب أزطُت عمل لخِظير بلىغ مسامي وأهداف على مظخىي جدبير العدة ذاتها مً حهت وألاطس املظتهدفت بالخىىًٍ مً حهت زاهُت.
.1.1

جدلُم جىاػم بين الخىىًٍ باملجصوءاث
والخدزٍب العملي

دعم حهىد املخدخلين على مظخىي
املسهص واملؤطظت املدزطُت إلدازة
وجدبير وجلىٍم الخدزٍب العمل

مسامي وأهداف على مظخىي جدبير عدة جىىًٍ أطس إلادازة التربىٍت

طمان خد أدوى مً الاوسجام بين
حهىد وافت املساهص في أفم بلىغ
ألاهداف الاطتراًجُت

طمان إمياهُت جدبع وجلىٍم
عملُاث جخطُط وجدبير وجلىٍم
الخدزٍب العملي

 .2.1مسامي وأهداف على مظخىي جىىًٍ أطس إلادازة التربىٍت

حعسف هُاول وبيُاث املؤطظت املدزطُت وعلى
مخطلباث جدبيرها وحظظيرها

اهدظاب هفاًاث الخخطُط والخدبير والخلىٍم
مً خالٌ ممازطت أعماٌ ومهام ذاث صلت
بمهً املدزطت

اهدظاب مىكف وطلىواث إًجابُت ججاه
الىطط املدزس ي ومدُط املؤطظت واملخعلمين
واملخعلماث جلتزم أخالكُاث املهىت
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اهدظاب هفاًاث جمىً مً جخطُط وجدبير وجلىٍم
أوشطت الحُاة املدزطُت

الاهدظاب املخدزج لللدزة على جدمل مظؤولُت
إدازة املؤطظت املدزطُت



املسحعُاث املبادا املىحهت للدلُل املسحعي

ٌظخمد الدلُل املظطسي للخدزٍب مسحعُخه مً الخىحهاث والىصىص املىظمت للخىىًٍ هما ٌظدىد إلى مبادا الجىدة والخيامل والفعلُت.
 .1.2مسحعُاث الدلُل املظطسي للخدزٍب
ٌظدىد الدلُل املظطسي للخدزٍب إلى املسحعُاث الخالُت :
 املسطىم املخعلم بئخدار وجىظُم املساهص الجهىٍت ملهً التربُت والخىىًٍ
 مشسوع جدبير املؤطظاث الخعلُمُت باملؼسب )(PAGESM
 أعماٌ اللجان التي اشخؼلذ على املىطىع
 ججازب وملترخاث املسهص,
 .2.2املبادا املىحهت للدلُل املظطسي للخدزٍب
امللازبت الدشازهُت  الدلُل املظطسي لخدزٍب أطس إلادازة التربىٍت هخاج مجهىد حماعي شازن فُه أطس املسهص مً إدازٍين ومىىهين وأطس إلادازة التربىٍت
معخمدًً على مىخظساث وخاحاث الفئاث املعىُت وهخابج الخجسٍب
الخىاػم

 أعد الدلُل املظطسي لخدزٍب أطس إلادازة التربىٍت في جىاػم جام مع مىىهاث عدة الخىىًٍ بىفُت جمىً مً جمفصل ألاوشطت
وألاعماٌ في اججاه جدلُم الىفاًاث عبر مساوخت دابمت بين الخىىًٍ في فظاء املسهص وفي مؤطظت الخطبُم.

املسوهت

 الدلُل املظطسي لخدزٍب أطس إلادازة التربىٍت أزطُت عمل ًمىً ألي مسهص أو مؤطظت أن ًىُفها مع ملخظُاث املُدان وأن ٌؼىيها
بمظخجداث وبدابل للخطىٍس والخدظين مع املدافظت على املبادا املىاحهت.

الشمىلُت

 الدلُل املظطسي لخدزٍب أطس إلادازة التربىٍت شامل ملىاحي الخىىًٍ العملي للفئت املظتهدفت على مظخىي الخخطُط والخدبير
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والخلىٍم واللُم إلاًجابُت وعلى مظخىي مهام ومهً وأوشطت املؤطظت املدزطُت.



مسحعُت هفاًاث الخىىًٍ العملي ألطس إلادازة التربىٍت

ٌظدىد الدلُل املظطسي للخدزٍب إلى إلاطاز املسحعي للىفاًاث الخاص بخىىًٍ أطس إلادازة التربىٍت والري ًترحم ملمذ الخسوج املددد مً كبل الىصىص اللاهىهُت (
املسطىم الىشازي ،الىزُلت إلاطاز)...
الىفاًت 1

الىفاًت 2

ًخطط إلاطاز املخدزب ألاوشطت إلادازٍت ًدبس املخدزب إلادازي:

الىفاًت 3

الىفاًت 4

الكفاية :5

ًلىم إلاطاز املخدزب كبلُا وبعدًا ًدبنى املخدزب إلاطاز ملازبت ًدبنى املخدزب إلاطاز زلافت

والتربىٍت واملالُت على املدي اللصير إهجاش أوشطت جخطُطاجه ( مشسوع املؤطظت ،إهجاش العملُاث مً خالٌ أوشطت مخبصسة في وطعُاث ممهىىت أخالكُت وَعمل على إزطائها في
مشازَع مدلُت ،أوشطت معُىت)...
وططه املنهي باالطدىاد إلى:
ووطابل املساكبت والظبط ،مظدىدا أو مهىُت مً خالٌ:
واملخىطط والطىٍل أخرا بعين الاعخباز:
 ػاًاث وأهداف الىظام التربىي املؼسبي .الطىازا مً خالٌ إدازة جىفُدها بفعالُت في ذلً إلى: اللُم الىطىُت والدولُت. جدلُل ممازطاجه املهىُت.وهجاعت وأخرا بعين الاعخباز:
 اللىاهين والظلطت جدلُل املمازطاث املهىُت خصىصُاث الىظام التربىي وجىظُمه. الحصُلت املىجصة والخلازٍس. املظاهس الظىطُى هفظُت لخدبيراملشسوعت.
ألكساهه.
 املىاهج السطمُت وفئاث املخعلمين ألاوشطت السوجُيُت أو املبرمجت (الخعلُمُت.
املؤطظت
املظتهدفت.
 املمازطاث الخدبيرًت طبط ممازطاجه املهىُت.مشسوع املؤطظت ،ألاوشطت
واملدلُت
الجهىٍت
الخصىصُاث
الهادفت إلى إلاهصاف
 املىازد البشسٍت واملادًت واملالُتاملىدمجت ،الحُاة املدزطُت)...
وخصىصُت مؤطظت العمل.
وجلدًس املىازد.
للمؤطظت.
 جىظُف ألادواث الخاصت بجمعالخؼُير.
كُادة
في
مظؤولُخه
 الالتزام بمخطلباث ممازطت الىطط الاحخماعي والاكخصاديوجسهُب معطُاث املؤطظت
بالخدبير.
املسجبطت
وألابدار
املعازف
املهىت.
والبُئي...
ومخخلف العملُاث املىجصة.
 اطتراججُاث الخىاصل والخيشُط. خاحاث املخعلمين وهجاخهم الدزاس ي. جدلُل وجمدُص املعطُاث مسجىصاث الخدبير املالي.املدصلت.
 الدشسَع املدزس ي.املهىت.
وأخالكُاث
ي
املدزس
الدشسَع
 طبط مخخلف ألاوشطت املىجصة. أطع الخخطُط املالي. اطخعماٌ جىىىلىحُا الخدبير واملعلىمُاث - .اطخعماٌ جىىىلىحُا الخىاصل اطخعماٌ جىىىلىحُا الخىاصلواملعلىمُاث.
واملعلىمُاث.
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مظاز الخىىًٍ العملي ألطس إلادازة التربىٍت

ٌعخمد الخىىًٍ مبدأ الخدزج في إهجاش املشطت وفم خطت جمىً مً اهدظاب الىفاًاث عبر جساهم الخجازب وجصاعدها مً مسخلت الاهدشاف إلى جدمل املظؤولُت.

مدطت الخمسض
وجملً املهىت

• الخمسض بمهً املدزطت وفم املهام واملىاصب ذاث الصلت
• الخىسض بآلُاث الخدبير إلادازي واملادي والتربىي واملالي
• املشازهت في اوشطت الحُاة املدزطُت

مدطت جدمل
مظؤولُت إلادازة
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• الخيلف باملهام
إلادازٍت واملت

اهدظاب الىفاًاث وحعبئتها

مدطت الاطخئىاض
والاهدشاف

• اهدشاف بيُاث وهُاول وجىظُماث املؤطظت
• معسفت عالكت املؤطظت بالُيُاث ألاخسي :ألاوادًمُت  ،الىُابت ،املجمخع املدلي
• اهدشاف ألاعماٌ والدشسَعاث واملهام املىهىلت للمدزطت وبداًت الخمسض بها



مجاالث الخىىًٍ العملي ألطس إلادازة التربىٍت

اعخبازا ملبدإ الشمىٌ والخيامل بين مىىهاث الخىىًٍ العملي ،فلد زوعي شمىله على مجاالث زالزت؛ وهي :أعماٌ مخمفصلت مع الخىىًٍ باملجصوءاث ،وأوشطت مخمسهصة
خىٌ مهً إلادازة التربىٍت ،وزالثت خىٌ أوشطت الحُاة املدزطُت
مجاٌ مهً املدزطت ماذا ؟ 
Métiers de l'école
ملاذا 
هُف 
مجاٌ
املدزطُت

أوشطت

الحُاة ماذا؟ 
ملاذا



هُف 
مجاٌ املشازَع وألاعماٌ ماذا ؟ 
املخصلت
بمىطىعاث ملاذا 
وأوشطت املجصوءاث
هُف 
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املهام وألاعماٌ ذاث الصلت باملىاصب املىحىدة في املؤطظت  Postesمثل الحساطت العامت والىخابت والاكخصاد
إجاخت الفسص لإلطاز إلادازي املخدزب وي ًخدزج في مخخلف املىاصب وٍخمسض باملهام وألاعماٌ املخصلت بها
جيلُف مدًس املؤطظت ليل إطاز بشؼل مىصب في مهً املدزطت وفم بسهامج عمل ومهام ًخم جؤطيرها وجدبعها
هاد أو إلاشساف على مشسوع
أوشطت واعماٌ ًلىم بها إلاطاز إلادازي املخدزب في طُاق الحُاة املدزطُت هخيشُط ٍ
إجاخت الفسص لإلطاز إلادازي املخدزب هُف ًلىم بدوزه هفاعل جسبىي ٌظاهم في جدظين حىدة املؤطظت
جيلُف مدًس املؤطظت ليل إطاز بئعداد أو جؤطير أو جدبع وشاط مً أوشطت الحُاة املدزطُت
ٌشمل هره املجاٌ أعماال ومشازَع ًبرمجها املىىهىن باملسهص التربىي في عالكت بمىطىعاث املجصوءاث
جدلُم الخمفصل مع املجصوءاث في أفم بىاء الىفاًاث بىُفُت جفاعلُت
إهجاش ملفاث واطخطالعاث وبدىر ودزاطت وزابم حعد خالٌ الخدزٍب وٍخم جلاطمها في ألاكظام أو خصص الظبط

