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سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية 

وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي  

مسلك اإلدارة التربوية

التكويننبذة عن مرجعيات 

المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
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ة حظيرة المراكزز الجهويزفي يندرج إحداث مسلك تكوين أطر اإلدارة 

األسزا  بأهميزة التكزوينفي سياق الوعي المتنزامي  لمهن التربية والتكوين 

ألطزززر اإلدارة التربويزززة فزززي االرتقزززام بجزززودة منظومزززة التربيزززة ومردوديزززة 

.  التعليميةالمؤسسات 

للمرسزوم لمقتضيات الميثزاق الزوطني للتربيزة والتكزوين ووهو تفعيل 

مززع التوجهززات الحديثززة فززي فززي انسززجام المحززدث للمراكززز المززذكورة أعزز    

 ل مزن خز–كمفهوم دينامي يرمي " المهننة"مجال التكوين والتي تركز على 

نين إلى أعلى والرفع من أدام الُمَكو  المهنية  إلى االرتقام بالكفايات -التكوين

.  مستويات المردودية والنجاعة

مقدمة
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عزن شزملت ممثلزينموسزعة  استشزارة المرجعيزة حصزيلة هذ  تعتبر 

زيزة وعزن مختلزا المزديريات المركالمراكز الجهوية لمهن التربيزة والتكزوين 

. لهاالجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة واألكاديميات 

همززت هززذ  االستشززارة مززديري المؤسسززات التربويززة باألسزز ك كمززا 

. الث ثالتعليمية 

(تابع)مقدمة
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تكويــــــــنهندسة منهاج 

التربويــــــــةأطر اإلدارة 
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المرجعيات األربع في هندسة التكوين
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اإلدارة التربويةخطاطة المرجعية المهنية ألطر 

المدبرأدوار 

المهنيةمجاالت األنشطة 

تدبير العالقات المدبروظائف 

الداخلية
تدبير الموارد

تدبير العمليات

التربوية

لقائد، يتواص‒

معبئ، عامل ‒

،التغييرفي 

منشط،نسقم‒

، متتبع، مقوم‒

مصاحب

مربي، موفق‒

مقرر،‒

مفاوض

ة الجمعيتنشيط ‒

والمجالس، 

ومجموعات 

عمل وتتبعها

التواصل مع ‒

السلطات 

المدرسية داخل 

النيابة

تدبير شراكات‒

‒....

توزيع المهام‒

تأطير، ‒

إشراف، 

تقويم، تميز

األشخاص

السكرتاريا ‒

المراسالت، )

التنظيم، 

...(األرشيف

‒....

مشروع ‒

المؤسسة

التدريس ‒

الطرائق ‒

البيداغوجية

مالدعالتقويم، ‒

التنشيط ‒

...الثقافي

‒....

التخطيط1.

التنظيم2.

اإلدارة3.

المراقبة4.

التقويم5.

ذاتيتطوير 

تدبير عمله، وتحليل ممارساته، إعمال تبصر على قيمه ومواقفه وأسلوب تدبيره، وأخالقيات 

بين حياته العملية وحياته الشخصية الخالتوفيق ووطاقاته،زمنه، 
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والتربويزززة والماليزززة علزززى المزززد  اإلداريزززة األنشزززطة المتزززدر  يخطزززط 1.

:  بعين االعتبارآخذا القصير والمتوسط والطويل 

.غايات وأهداا النظام التربوي المغربي-

.خصوصيات النظام التربوي وتنظيمه-

.المناهج الرسمية وفئات المتعلمين المستهدفة-

.الموارد البشرية والمادية والمالية للمؤسسة-

...الوسط االجتماعي واالقتصادي والبيئي-

.حاجات المتعلمين ونجاحهم الدراسي-

.التشريع المدرسي-

.أس  التخطيط المالي-

.  استعمال تكنولوجيا التواصل والمعلوميات-

ويةمرجعية الكفايات الخاصة بتكوين أطر اإلدارة الترب
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ة  مشزرو  المؤسسز)  أنشطة تخطيطاتزه اإلداري إنجاز يدبر المتدر  2.

خزز ل إدارة وكززذلك الطززوار  مززن ...( مشززاريع محليززة  أنشززطة معينززة

:بعين االعتبارآخذا بفعالية ونجاعة التنفيذ 

.المظاهر السوسيو نفسية لتدبير المؤسسة التعليمية-

.الخصوصيات الجهوية والمحلية وخصوصية مؤسسة العمل-

.مسؤوليته في قيادة التغيير-

.المعارا واألبحاث المرتبطة بالتدبير-

.التواصل والتنشيطاستراتيجيات -

.مرتكزات التدبير المالي-

.التشريع المدرسي وأخ قيات المهنة-

.استعمال تكنولوجيا التدبير والمعلوميات-

ويةمرجعية الكفايات الخاصة بتكوين أطر اإلدارة الترب
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طة يقززوم اإلطززار المتززدر  قبليززا وبعززديا إنجززاز العمليززات مززن خزز ل أنشزز3.

:إلىووسائل المراقبة والضبط  مستندا في ذلك 

.الحصيلة المنجزة  والتقارير-

طة مشرو  المؤسسة  األنش) األنشطة الروتينية أو المبرمجة -

...(  الحياة المدرسيةالمندمجة

توظيززا األدوات الخاصززة بجمززع وتركيزز  معطيززات المؤسسززة -

.العمليات المنجزةومختلا 

.تحليل وتمحيص المعطيات المحصلة-

.ضبط مختلا األنشطة المنجزة-

.استعمال تكنولوجيا التواصل والمعلوميات-

ويةمرجعية الكفايات الخاصة بتكوين أطر اإلدارة الترب
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هنيزة يتبنى المتدر  اإلطار مقاربة متبصرة في وضزعيات ممهننزة أو م4.

:من خ ل

.تحليل ممارساته المهنية-

.تحليل الممارسات المهنية ألقرانه-

.ضبط ممارساته المهنية-

ويةمرجعية الكفايات الخاصة بتكوين أطر اإلدارة الترب
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سزطه يتبنى المتدر  اإلطار ثقافزة أخ قيزة ويعمزل علزى إرسزائها فزي و5.

:المهني باالستناد إلى

.القيم الوطنية والدولية-

.القوانين والسلطة المشروعة-

.دالممارسات التدبيرية الهادفة إلى اإلنصاا وتقدير الموار-

.االلتزام بمتطلبات ممارسة المهنة-

ويةمرجعية الكفايات الخاصة بتكوين أطر اإلدارة الترب
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:والتكوين بالتناو « عملي–نظري–عملي»األنموذج –

%.50: «نظري»تكوين •

%.50: ميدانية« تداري »•

: أسدوسينمجزوئاتي في نظام –

.مجزومات6: األسدو  األول•

.مجزومات6: األسدو  الثاني•

:نظام اإلشهاد–

.استيفام جميع مجزومات التكوين•

.مشرو  شخصي ومناقشتهإعداد •

اجتيززاز امتحززان التخززرج والحصززول علززى معززدل عززام يسززاوي أو •

. 10/20يفوق 

بويةاإلدارة الترنبذة عن مرجعيتي تكوين وتقويم أطر 
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بويةنبذة عن مرجعيتي تكوين وتقويم أطر اإلدارة التر

(ساعة30)ات التكوين مجزوم ت.ر

مهنة إطار اإلدارة التربوية وتدبير المؤسسة التعليمية 1

مشرو  المؤسسة 2

عليميةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة التدبير اإلداري للمؤسسة الت 3

التواصل والتنشيط 4

المدرسيلنجاح لالبيداغوجيالتدبير  5

للتدبيرالسيكوسوسيولوجيةالمظاهر 6

التقويم المؤسساتي 7

قيادة التغيير 8

المدرسيةتدبير وتفعيل الحياة  9

والتربوياإلداري والتنظيم المدرسيالتشريع  10

للمؤسسة التعليميةوالماليمدخل للتدبير المادي  11

التوثيق واألرشيا 12
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تدبير ورشات التقاسم
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تدبير ورشات التقاسم

المحور 
األول

الكفايات واألهداا المنتظرة من المجزومة -

.االسهام النظري لتملك الكفايات-

.صباحااليوم األول -

.الزوالاليوم األول بعد -

المحور 
الثاني

. سبل تدبير المجزومة-

األنشطة الممهنة -

(. التكوين الذاتي ) األنشطة الداعمة -

.صباحااليوم الثاني -

.الزوالاليوم الثاني بعد -

المحور 
الثالث

.ورقية أو رقمية: الوثائق والدعامات-

. تقويم المجزومة-

.صباحااليوم الثالث -

.الزوالاليوم الثالث بعد -
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الشكر لكم جزيل 

التتبعحسن على 


