بالغ حصفي
امجلعة  02يوليوز  0202ابلرابط -نظمت لك من وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،ومنظمة
التعاون والتمنية الاقتصادية جلسة لتقدمي تقرير ادلراسة املتعلق ب «حتليل نظام التقومي الرتبوي ابملغرب".
هذه ادلراسة اليت يه مثرة معل مشرتك دام ثالث س نوات ) (2016-2018بني اململكة املغربية واملنظمة  ،واليت مت اجنازها حتت
ارشاف املركز الوطين للتقومي والامتحاانت والتوجيه ،تندرج يف اطار الربانمج القطري اذلي س بق توقيعه من طرف احلكومة املغربية
واملنظمة املذكورة بتارخي  01يونيو  ،0201وذكل يف س ياق تنفيذ توهجات الرؤية الاسرتاتيجية  0202-0201واخملطط التنفيذي للربانمج
احلكويم.
ويمتحور هذا التقرير حول أبعاد أربعة متعلقة بنظام التقومي ،يه تقومي املتعلمني وتقومي املدرسني وتقومي املؤسسات التعلميية مث
تقومي املنظومة الرتبوية ،حيث يقدم تقيامي بويو وتفاعليا بني هذه البعاد الربعة.
ويوهتيي التقرير املذكور ،ابالستناد اىل نتاجئ تشخيص نظام التقومي احلايل ونتاجئ الاستشارات املوسعة للطراف املعنية ابملوضوع
وابس تحضار التجارب الناحجة للنظمة الرتبوية عىل الصعيد العاملي ،اىل بلورة عدد من التوصيات الرامية اىل تطوير االطار الوطين للتقومي،
وذكل حسب البعاد واملكوانت التالية:
تطوير نظام تقومي التعلامت ،وذكل من خالل :
 جعل الربانمج الوطين لتقومي املس تلزمات ادلراس ية الزاميا من بداية الس نة الوىل اىل الس نة الرابعة للسكل الابتدايئ،وذكل بغاية الكشف املبكر عن املتعرثين من التالميذ دراس هتم وتوفري ادلمع الرضوري ملواصةل دراس هتم بنجاح وجتنيهبم أفة
الهدر املدريس .ويتعني يف هذا االطار تقدمي التوجهيات الرضورية للمدرسني حول صيغ ادماج نتاجئ التقوميات املنجزة يف
اطار برانمج تقومي املس تلزمات ادلراس ية يف التدريس،
 بلورة أليات لضامن اجلودة واالنصاف فامي خيص الامتحاانت الاشهادية لنيل شهادة السكل الثانوي االعدادي وامتحاانتالبااكلور عىل املس تويني املركزي واحمليل من خالل اخضاع أس ئةل الاختبارات للتجريب قبل اعامتدها يف تقومي املتعلمني،
 منع التكرار يف الس نتني الوىل والثانية للسكل الابتدايئ ،وتعزيز اجراءات ادلمع املدريس هبام، تعويض امتحان نيل شهادة ادلروس الابتدائية بتقومي موحد للتعلامت ،بدون رهاانت ابلوس بة للتلميذ ،وذكل هبدف تتبعتطور املكتس بات ادلراس ية،
تطوير نظام تقومي املدرسني ،وذكل عرب:
 بلورة واعامتد مسارات أكرث رصامة يف انتقاء واشهاد املدرسني، وضع اطار قانوين ملهننة التدريس يعمتد عىل معايري منية للتدريس ويركز عىل املامرسة التدريس ية وكذا التعلامت داخلالفصول ادلراس ية،
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 اعامتد مسارين اثنني ممتزيين للتقومي ،يمتحور الول حول املدرسة والتطوير املهين للمدرسني ،فامي ينصب التقومي الثاين ،اذليينجز من مقومني خارجيني ،عىل تدبري الكفاءات وحتفزي وماكفأة أفضل الداءات،
 وضع اسرتاتيجية لضامن حصول مجيع الساتذة املتعاقدين عىل شهادة الكفاءة املهنية خالل امخلس س نوات الوىل بعد ولوهجممنة التدريس،
 تقيمي املدرسني املتعاقدين خالل الس نتني الوليتني عىل غرار الساتذة املتدربني اذلين يوجدون يف مرحةل التدريب ،معالعمل عىل تقيميهم قبل لك جتديد للعقدة،
 حذف اماكنية الرتقية بشلك تلقايئ ابعامتد س نوات القدمية،تطوير نظام تقومي املؤسسات التعلميية ،من خالل :
 اعامتد توجهيات واحضة للمؤسسات التعلميية الجناز التقومي اذلايت لداهئا ومع حتديد البعاد اليت يوبغي تقوميها، تطوير أليات متكن فرق التقومي من تقومي مدى جودة التعلمي والتعلامت عىل مس توى الفصل ادلرايس بواسطة مؤرشاتومعايري دقيقة لقياس اجلودة،
 مراجعة وتعزيز مؤرشات ش بكة الافتحاص اخلاصة ابملؤسسات التعلميية ابلرتكزي عىل التطوير وحتسني الداء ،وكذا منخالل اعامتد ابعاد وجوانب مت اغفالها مهنا تكل املتعلقة ابدارة املؤسسات التعلميية ،واالنصاف ،والتقيمي اذلايت للداء،
واملؤرشات الكيفية املتعلقة ابملامرسات التدريس ية،
 ختويل املفتشني الرتبويني مسؤولية مراقبة املامرسات التدريس ية من خالل ادماهجم مضن فرق تقيمي املؤسسات التعلميية.تطوير نظام تقومي املنظومة الرتبوية ،وذكل عرب:
 صياغة تقارير وطنية لتحليل نتاجئ املغرب يف ادلراسات ادلولية  TIMSSو  PIRLSو PISA نرش تقرير س نوي أو نصف س نوي حول وضعية املنظومة الرتبوية، وضع خمطط اسرتاتيجي حيدد أهدافا ونتاجئ مرمقة لتطوير املنظومة الرتبوية عىل املدى املتوسط ،يكون مواكبا دوراتاملزيانية،
 الزام الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بتحديد أهدافها اخلاصة املتعلقة ابلرتبية عىل املس توى اجلهوي ،وكذا طرق تتبعاجناز تكل الهداف،
 صياغة اطار مرجعي حيدد املس تو ت ادلراس ية اليت يوبغي اخضاعها للتقومي ،ووثرية التقوميات اخلاصة ابلربانمج الوطينلتقيمي املكتس بات ،مع اعطاء الولوية لتطوير التقومي الاعتيادي للتعلامت خالل الس نوات الوىل للسكل الابتدايئ،
 وضع برتوكوالت لتقامس املعلومات والتشاور لتعزيز التواصل بني الهيئة الوطنية لتقيمي منظومة الرتبية والتكوين والبحثالعلمي و وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي.
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