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 مٌثاق الجودة

 فً المنظومة التربوٌة

 ؛ات وتطلعات المجتمعحاجكرهان لتحقٌق تنمٌة تستجٌب ل، بأهمٌة االرتقاء بجودة التربٌة والتكوٌن وعٌا  

من  بالمنظومة التربوٌةفً صٌرورة إرساء الجودة الشاملة لجمٌع الفاعلٌن همٌة االنرراط الكام  ألواعتبارا  

التً نص علٌها المٌثاق الوطنً للتربٌة والموجهات  رال  االستحضار الدائم وااللتزام الواعً بالمبادئ

 .والتكوٌن

،ثقافة الجودة ترسٌخبااللتزام ن على هذا المٌثاق الموقعو ٌتعهد فً  جمٌع المتدرلٌنى لد ، تصورا  وممارسة 

من شأنها أن التً  فً المرجعٌة الوطنٌة للجودةمحددة المعاٌٌر الاالحتكام إلى من رال   ،مجا  التربٌة والتكوٌن

المغربٌة الحاضنة لقٌم المجتمع المغربً الغنً بمكوناته والمنفتحة على القٌم تضمن تطورا  نوعٌا  للمدرسة 

 :ت العم  التالٌةوذلك وفق موجها .اإلنسانٌة النبٌلة

 االلتزامات على رؤية واضحة وقيم مشتركة نبني -0

ك  من موقعه دار  المؤسسة ٌساهم فً بناء االلتزامات انطالقا من رؤٌة تأرذ بعٌن االعتبار مصالح وحاجٌات  

 .  الحضارٌةومؤهالت المؤسسة وقٌم المجتمع المغربً المنفتح على الثقافة العالمٌة والمرتبط بهوٌته 

 ادة وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة والقي إستراتجيةالتخطيط أداة  نعتبر -0

قابلة  ا  دوار وأهدافاألمسؤولٌات وتحدٌدا  واضحا  للالعم  بشك  تشاركً وفق ترطٌط استراتٌجً ٌتضمن   

للقٌاس والتنفٌذ، وٌعزز الشعور بالمسؤولٌة لدى الجمٌع وٌجع  من التقوٌم الذاتً والمحاسبة وسٌلتٌن للتصحٌح 

 .والتحفٌز

 الموارد البشرية مصدر قوة نعتبر -3

ننمً مواردنا البشرٌة بضمان ك  الشروط الممكنة ألداء عملها بمواصفات الجودة المرغوبة بإٌالء ك  االهتمام  

 .حاجٌاتها إلى الدعم والتوجٌه والتشجٌع واالعترافل

 لموارد واستغاللها بالشكل األمثللتوفير ا نخطط -4

نعتبر التحدٌد المسبق للحاجٌات الحقٌقٌة للمؤسسة من بٌن الوسائ  الناجعة للترطٌط من أج  توفٌر الضروري 

 .مٌع األطراف فً تدبٌرهامنها وفق األولوٌات مع ترشٌد استغال  الموارد المتوفرة وإشراك ج

 ع اإلبداع والتجديد نشج -5

نرصد ك  المبادرات الرائدة وفق معاٌٌر تربوٌة وطنٌة ودولٌة لتشجٌع التجدٌد وتنمٌة روح المبادرة والعم   

 .على التعرٌف بها على أوسع نطاق

 التطوير المستمر لفعالية األداء على عملن -6

صٌرورات المؤسسة وترطٌط عملٌاتها وتنفٌذها وتقوٌمها مع ضمان التنسٌق بٌن مرتلف األنشطة  تحدٌد

 .التعلٌمٌة التعلمٌة
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 طراف المعنية بالتربية والتكوين عمل على إرضاء انتظارات جميع األن -7

نمٌة المكتسبات االنفتاح واإلنصات قٌم نقتسمها مع ك  شركائنا من أج  فهم أكبر لحاجٌاتهم والعم  على ت 

 .وتحقٌق االنتظارات وتجاوز العقبات فً مناخ  تواصلً تطبعه الثقة والتعاون

 ملموسةعلى نتائج  لمحققة اعتمادا  رصد التحسينات ان -8

تشك  ك  المؤشرات المرتبطة بتنمٌة كفاٌات التالمٌذ ونسب تفوقهم أو تعثرهم وك  نتائج القٌاس المتوفرة فً  

 .وتنفٌذها وتقٌٌمها ة، المرجع األساسً فً ترطٌط أنشطة المؤسسةمرتلف مجاالت الحٌاة المدرسٌ

 ن المكتسبات والتطلع إلى األحسن لمستقبل بتثمينعد ل -9

عٌة على نقط قوتنا ونقط ضعفنا ونواص   السٌر وفق رؤٌة المؤسسة باستعما  ك  طرائق نتعرف بك  موضو 

 .التحلٌ  والترطٌط التً تلبً طموحنا فً التحسٌن وبناء المستقب 

 

 بالنجاح  نحتفي -01

 .ونثمن المجهودات المبذولة جمٌعا   ناا  لنجاح ك  فرد منا نجاحنعتبر  

 

التوقٌعات

 

   


