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السياق واإلطار العام

إن إرساء مشروع المؤسسة ٌتطلب مقاربة للتدبٌر تتكون من العناصر التالٌة:
 الخطاب المؤسساتً الذي ٌحدد الرؤٌة وٌدقق التوجهات االستراتٌجٌة فٌما ٌتعلق بمشروع المؤسسة
وهو ما نجده فً المرجعٌات األساسٌة كالمٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن والمذكرات المرتبطة
بالموضوع؛
 التصورات والمخططات التً تجسد الخطاب المؤسساتً وٌتم وضعها من خالل تفكٌر جماعً تشارك
فٌه األطراف المعنٌة وٌثمر آلٌات منهجٌة تساعد الفاعلٌن على تعرف أهداف مشروع المؤسسة
وطرائق االشتغال علٌه؛
 آلٌات التفعٌل التً تمكن الفاعل التربوي من التطبٌق الفعلً لمشروع المؤسسة من خالل توفره على
دالئل عملٌة ونماذ لما ٌجب أن ٌكون علٌه مشروع المؤسسة؛
 آلٌات القٌادة التً تضمن التتبع والتقوٌم لجمٌع مراحل المشروع من أجل التنسٌق والتحلٌل المتقاطع
الذي ٌرصد التجارب وٌنمً المعارف والذكاءات .هذه اآللٌات ٌجب أن تمكن من اختبار الخطاب
المؤسساتً وتقوٌم العملٌات والتفكٌر المشترك المؤدي إلى التطوٌر المستمر؛
 خطة اإلرساء التً تضع تصورا متكامال لجمٌع المراحل الضرورٌة إلنجاح عملٌة إرساء مشروع
المؤسسة مع استحضار جمٌع العناصر السابقة.
وإذا كانت العناصر األربع األولى قد تمت معالجتها فً الدلٌل المرجعً والدلٌل اإلجرائً والخطة التنفٌذٌة
لمشروع المؤسسة فإن هذه الوثٌقة تتطرق إلى خطة التنزٌل التً تتكون من العناصر التالٌة :استراتٌجٌة
اإلرساء واألطراف المعنٌة واألهداف والنتائج المنتظرة والعملٌات والمؤشرات ومخطط اإلرساء.
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استراتيجية اإلرساء

ٌتوقف النجاح فً إرساء مشروع المؤسسة على وضع خطة للتنزٌل ،تعتمد مقاربة تدبٌرٌة واضحة وفعالة،
قادرة على النفاذ إلى عمق اإلشكاالت التً ٌطرحها تدبٌر المنظومة التربوٌة ،وتقدٌم الحلول الجذرٌة التً
تضمن اجتثاث األسباب الكامنة وراءها .إن المقاربة المقترحة تقتضً بالضرورة إحداث تغٌٌرات عمٌقة على
مستو ى تدبٌر المؤسسة التعلٌمٌة ،بل المنظومة ككل ،وهو ما ٌطرح سؤال الوسائل والموارد المتوفرة إلحداث
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التغٌٌر المنشود .وعملٌا ٌمكن الحدٌث عن  4استراتٌجٌات أو سٌاسات ممكنة للتعامل مع إشكالٌة إرساء
مشروع المؤسسة:
 استراتٌجٌة النمو :وهً تعنً االرتكاز على نقط القوة واستدراك االختالالت للتقدم إلى األمام ،دون أن
ٌعنً ذلك بالضرورة معالجة األسباب العمٌقة لالختالالت الموجودة؛
 استراتٌجٌة التوسع :وهً تعنً استغالل جمٌع الفرص المتاحة واستثمار كل الموارد المتوفرة للذهاب
إلى أبعد مدى ممكن؛
 استراتٌجٌة التوطٌد :وهً تعنً التقدم بحذر إلى األمام ومعالجة األعراض من خالل القٌام بما هو
ضروري لٌس أكثر؛
 استراتٌجٌة المشروع :وهً تعنً تجرٌب الحلول فً نطاق ضٌق ٌضمن النجاح وٌقنع المترددٌن
بضرورة االنخراط فً دٌنامٌة التغٌٌر.
وٌتحكم فً تحدٌد هذه االستراتٌجٌات معٌاري السرعة والموارد وذلك على الشكل التالً:
سرعة أقل

سرعة أكبر
موارد أكثر

التوسع

النمو

موارد أقل

المشروع

التوطٌد

ومن الممكن أن نعتبر السٌنارٌوهات األربعة فً وضع خطة التنزٌل الخاصة بإرساء مشروع المؤسسة ،غٌر
أننا سنكتفً بسٌنارٌوهٌن اثنٌن هما استراتٌجٌة النمو واستراتٌجٌة التوسع وذلك لالعتبارات التالٌة:
 نعٌش ظرفٌة مساعدة هً ظرفٌة البرنامج االستعجالً التً تتمٌز بتوفٌر الموارد الضرورٌة لتطبٌق
اإلصالح وهو ما ٌعنً أننا نوجد فً وضعٌة توفر الموارد بدل قلتها الشًء الذي ٌصب فً
االستراتٌجٌتٌن اللتٌن وقع علٌهما االختٌار؛
 فً إطار سٌرورة تطبٌق مشروع المؤسسة كأحد التوجهات االستراتٌجٌة للوزارة تم استنفاذ مرحلة
التجرٌب التً اتسمت بعدم إلزامٌة تطبٌق مشروع المؤسسة فً جمٌع المؤسسات التعلٌمٌة والتً نعتقد
أنها طالت بما فٌه الكفاٌة وحان الوقت لالنتقال من هذه المرحلة (استراتٌجٌة المشروع) إلى مرحلة
التعمٌم؛
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 دائما فً إطار سٌرورة تطبٌق مشروع المؤسسة تم المرور ،بعد التجرٌب ،إلى مرحلة التوطٌد من
خالل تخصٌص بعض الموارد المالٌة للمؤسسات التعلٌمٌة لصرفها على مشارٌعها ولكن دون أن ٌشكل
المشروع بالفعل اآللٌة األساسٌة لتدبٌر المؤسسة بجمٌع مكوناتها؛
إذن ٌمكن حصر االختٌار فً استراتٌجٌتً النمو والتوسع مع التأكٌد على ما ٌلً:
 استراتٌجٌة التوسع تفترض التوفر على فرٌق للمشروع قادر على العمل بسرعة وفعالٌة وتحقٌق
التغٌٌر المنتظر فً ٌ 011وم وهو ما ٌقتضً تكوٌن قٌادات على مستوى كل منطقة تربوٌة متمكنة من
األدوات التقنٌة وآلٌات التواصل واإلقناع؛
 استراتٌجٌة النمو تفترض أخذ الوقت الكافً لتقاسم التصور مع القٌادات الجهوٌة واإلقلٌمٌة والتواصل
حوله مع القٌادات المحلٌة مع إحداث لجان للقٌادة على كل مستوى تأخذ على عاتقها إحداث التغٌٌر
المنشود فً  011أسبوع مع تغٌٌرات مرحلٌة كل ٌ 011وم.
إن االختٌار بٌن االستراتٌجٌتٌن تتحكم فٌه سرعة التدخل بفعالٌة إلرساء ناجع لمشروع المؤسسة غٌر أن هذه
السرعة تحددها طبٌعة المنظومة التً نتعامل معها من حٌث قوتها واستقرارها ودٌنامٌة المحٌط الذي تعٌش
فٌه .وهذه الطبٌعة ال ٌمكن تحدٌدها إال من خالل تحلٌل نسقً ٌجٌب عن األسئلة التالٌة:
 .1هل البٌئة المحٌطة ٌمكن اعتبارها مساعدة أم غٌر مساعدة؟
 .2هل الوضعٌة الحالٌة للمنظومة ٌمكن اعتبارها مقاومة للتغٌٌر أم متحركة؟
 .3هل الموارد البشرٌة التً تعتمد علٌها المنظومة ٌمكن اعتبارها قوٌة أم هشة؟
 .4هل الموارد الضرورٌة إلرساء مشروع المؤسسة متوفرة أم ناقصة؟
 .5هل ٌمكن التقدم بسرعة كبٌرة أم ببطء؟
 .6هل نرٌد تحسٌن الواقع الحالً أم تغٌٌره؟
إن اإلجابة عن هذه األسئلة تمكن من معرفة الخصائص األساسٌة للمنظومة التً نرٌد أن نرسً فٌها مشروع
المؤسسة من خالل وضع خطة فعالة لإلرساء .وبالتالً تعرف قدرة آلٌاتها التدبٌرٌة والتنظٌمٌة على التعبئة
وحجم المجهودات المطلوبة إلحداث التغٌٌر المنشود.
واعتبارا للظرفٌة الحالٌة للمنظومة التربوٌة والتً تتمٌز بتطبٌق البرنامج االستعجالً وما صاحب ذلك من
توفٌر للموارد وتعبئة للطاقات وسرعة فً األداء فٌمكن تقدٌم األجوبة التالٌة على األسئلة الستة المطروحة آنفا:
 .1بٌئة مساعدة؛
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 .2وضعٌة مقاومة للتغٌٌر؛
 .3موارد بشرٌة هشة؛
 .4موارد متوفرة؛
 .5سرعة كبٌرة؛
 .6تغٌٌر الواقع الحالً أو تحسٌنه؛
هذا ٌمكننا من تصور سٌنارٌوهٌن اثنٌن حسب اختٌارنا لنوعٌة التغٌٌر هل هو نوعً أم تدرٌجً (الجواب رقم
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السيناريو األول :التغيير التدريجي
توحً هذه الوضعٌة بمنظومة منشغلة بهمومها إلى الحد الذي ال ٌتبقى معه وقت للتفكٌر والتحلٌل والتخطٌط
للمستقبل .غٌر أن البٌئة المساعدة تحفز على إطالق مبادرات جدٌدة والمرور إلى الفعل دون الحاجة إلى
خطابات كبٌرة وعدة ثقٌلة للقٌادة .إن التغٌٌر فً ظل هذه الظروف ٌحتا إلى طاقة كبٌرة عنوانها األبرز
التعبئة القوٌة وتحقٌق النجاحات السرٌعة .كما أن هشاشة الموارد البشرٌة ٌتطلب مجهودا للتأهٌل وتكوٌن
القٌادات ووضوح الرؤٌة ودقة العمل المطلوب .لكن توفر الموارد المادٌة والمالٌة ٌساعد على تجاوز هذه
الصعوبات مع الحرص على اإلشراك الحقٌقً للموارد البشرٌة فً جمٌع المراحل .إن نجاح هذا السٌنارٌو
رهٌن بتوفر القدرة على مواصلة الجهد الدؤوب إلحداث التغٌٌر الكبٌر المطلوب عبر جرعات صغٌرة قد ال
تكون كافٌة إلقناع جمٌع الفاعلٌن باالنخراط فً دٌنامٌة التغٌٌر.
وٌمكن تلخٌص أهم خصائص هذا السٌنارٌو كما ٌلً:
 منظومة متوازنة :لتغٌٌرها ال بد من التعبئة ومن تحقٌق نتائج ملموسة وهو ما ٌتطلب مجهودا كبٌرا
وموارد مهمة؛
 موارد بشرٌة تحب االستقرار :سٌكون صعبا إحداث التغٌٌر للوهلة األولى ،ال بد من خطة تواصلٌة
إلقناعها بضرورة التغٌٌر وإشراكها فً جمٌع مراحله؛
 موارد بشرٌة غٌر مستثمرة بالقدر الكافًٌ :نبغً توضٌح األدوار ودعم القدرات وكسب الثقة من خالل
تفكٌر مشترك فً األولوٌات والوسائل الالزمة لتحقٌقها؛
 المراهنة على سرعة التنفٌذ :الحاجة إلى مجهودات كبٌرة لرفع التحدي.
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السيناريو الثاني :التغيير النوعي
توحً هذه الوضعٌة بمنظومة مستقرة تعٌش على مكتسباتها وغٌر قابلة للتحرك بسهولة .إنها محكومة بمنطق
المحافظة على التوازنات وأي تغٌٌر كبٌر سٌتطلب قٌادة قوٌة قادرة على تعبئة الطاقات وتحقٌق النتائج السرٌعة
مع التوفر على رؤٌة بعٌدة.
وٌمكن تلخٌص أهم خصائص هذا السٌنارٌو كما ٌلً:
 منظومة صعبة التغٌٌر :ال بد من استثمار كبٌر فً البنٌات ومن تضافر الجهود لتطبٌق مقاربة التغٌٌر؛
 موارد بشرٌة تحب االستقرار :سٌكون صعبا إحداث التغٌٌر للوهلة األولى ،ال بد من خطة تواصلٌة
إلقناعها بضرورة التغٌٌر وإشراكها فً جمٌع مراحله؛
 موارد بشرٌة غٌر مستثمرةٌ :نبغً توضٌح األدوار ودعم القدرات وكسب الثقة من خالل تفكٌر
مشترك فً األولوٌات والوسائل الالزمة لتحقٌقها؛
 تغٌٌر كبٌر وسرٌع :ال بد من المراهنة على خطاب مقنع وعلى دعم واضح من القٌادة وعلى موارد
كافٌة لتحقٌق النتائج.
إن المٌل نحو السٌنارٌو الثانً تملٌه ظرفٌة تطبٌق البرنامج االستعجالً التً تراهن على السرعة فً األداء
وتحقٌق نتائج نوعٌة ،كما أن توفر الموارد المادٌة وقابلٌة الموارد البشرٌة لالنخراط فً المشارٌع المهٌكلة ،إذا
تم التواصل معها وتأهٌلهاٌ ،ؤكد على صواب اختٌار سٌاسة التوسع الرامٌة إلى استغالل جمٌع الفرص المتاحة
واستثمار كل الموارد المتوفرة لتعمٌم مشروع المؤسسة فً جمٌع المؤسسات التعلٌمٌة الشًء الذي ٌفرض
تأمٌن الشروط التالٌة:
 التوفر على موارد بشرٌة مؤهلة ومنخرطة فعلٌا فً عملٌة إرساء مشروع المؤسسة؛
 القدرة على العمل بسرعة وفعالٌة وإعداد العدة واألطر الضرورٌة لبلورة مشروع المؤسسة خالل 011
ٌوم؛
 تكوٌن قٌادات على مستوى كل منطقة تربوٌة متمكنة من األدوات التقنٌة وآلٌات التواصل واإلقناع؛
 توفٌر جمٌع الموارد المادٌة الضرورٌة إلرساء مشروع المؤسسة؛
 وضع آلٌات فعالة للتنسٌق بٌن مختلف المستوٌات تضطلع بدور المواكبة وتوفٌر الموارد الضرورٌة؛
 تطبٌ ق آلٌة التعاقد بٌن المؤسسة والنٌابة تلتزم فٌها المؤسسة بتحقٌق النتائج التً ٌنص علٌها مشروع
المؤسسة فً حٌن تلتزم النٌابة بتوفٌر الموارد الضرورٌة لذلك.
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األطراف المعنية

3

تتعدد األطراف المعنٌة بإرساء مشروع المؤسسة لكنها جمٌعها مطالبة بخدمة المتعلم وتمكٌنه من تملك الكفاٌات
التً ٌحددها المنها  .وٌحدد الجدول التالً انتظارات كل طرف ومسؤولٌاته:
األطراف المعنية

المسؤوليات

االنتظارات

المتعلم

تحسٌن جودة التعلمات

االنخراط فً سٌرورة اإلرساء

األب

تفوق األبناء فً الدراسة

التواصل مع المدرسة

األستاذ

أداء المهام فً أحسن
الظروف

بلورة وتنفٌذ مشروع المؤسسة

اإلدارة

أداء المهام فً أحسن
الظروف
أداء المهام فً أحسن
الظروف

السهر على تنفٌذ جمٌع المراحل

المجلس التربوي
المجالس
التعلٌمٌة

بلورة الجوانب التربوٌة للمشروع ومواكبة
تنفٌذها
بلورة الجوانب المرتبطة بتدرٌس المواد

أداء المهام فً أحسن
الظروف

إٌجاد حلول للتعثر الدراسً

أداء المهام فً أحسن
مجالس األقسام
الظروف
قٌادة إرساء المشروع على مستوى المؤسسة
أداء المهام فً أحسن
مجلس التدبٌر
الظروف
النٌابة واألكادٌمة الرفع من مردودٌة المؤسسة قٌادة إرساء المشروع على المستوى الجهوي
التعلٌمٌة
الجماعة المحلٌة تحقٌق أهداف التنمٌة المحلٌة تقدٌم الدعم المادي
الشركاء

تقدٌم الدعم التقنً

المشاركة فً تحسٌن جودة
المؤسسة

إن عملٌة إرساء مشروع المؤسسة تتطلب مشاركة جمٌع األطراف المعنٌة بحسب مسؤولٌات كل طرف فً
تفعٌل مشروع المؤسسة ،وهو ما سٌؤخذ بعٌن االعتبار عند برمجة عملٌات اإلرساء.
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4

األهداف

الهدف العام :إرساء مشروع المؤسسة فً جمٌع المؤسسات التعلٌمٌة طبقا لمتطلبات الدلٌل المرجعً.
وٌمكن تقسٌم هذا الهدف العام إلى األهداف الخاصة التالٌة:
 تنفٌذ خطة للتواصل حول العدة الخاصة بمشروع المؤسسة مع القٌادات الجهوٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة؛
 إعداد البنٌات المتدخلة فً إرساء مشروع المؤسسة محلٌا وإقلٌمٌا وجهوٌا ومركزٌا؛
 تأهٌل المؤطرٌن لمواكبة المؤسسات فً إرساء مشروع المؤسسة؛
 تجرٌب العدة اإلجرائٌة فً بعض المؤسسات التعلٌمٌة والمصادقة علٌها؛
 تعمٌم بلورة مشارٌع المؤسسات؛
 تفعٌل آلٌة التعاقد على مشروع المؤسسة بٌن النٌابة والمؤسسة التعلٌمٌة؛
 مواكبة المؤسسات التعلٌمٌة فً مرحلة إنجاز مشروع المؤسسة؛
 مواكبة المؤسسات التعلٌمٌة فً تتبع وتقوٌم مشروع المؤسسة.
5

النتائج المنتظرة

بالنسبة لكل هدف من األهداف الخاصة ٌمكن تحدٌد النتائج المنتظرة كما ٌلً:
 العدة الكاملة لمشروع المؤسسة تم اقتسامها مع القٌادات الجهوٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة؛
 البنٌات المتدخلة فً مشروع المؤسسة تم تهٌٌئها لتأدٌة مهامها ؛
 المؤطرون مؤهلون لمواكبة جمٌع المؤسسات فً العمل بمشروع المؤسسة؛
 العدة اإلجرائٌة مصادق علٌها؛
 جمٌع مشارٌع المؤسسات تمت بلورتها؛
 التعاقد بٌن النٌابة والمؤسسة التعلٌمٌة حول مشروع المؤسسة تم إبرامه؛
 جمٌع المؤسسات تمت مواكبتها فً إنجاز مشروع المؤسسة؛
 جمٌع المؤسسات تمت مواكبتها فً تتبع وتقوٌم مشروع المؤسسة.
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6

العمليات

لبلوغ النتائج المنتظرة ٌنبغً تنفٌذ العملٌات التالٌة:
 تنظٌم ندوة وطنٌة موجهة للقٌادات الجهوٌة واإلقلٌمٌة القتسام العدة المتعلقة بمشروع المؤسسة؛
 تكوٌن  06خبٌرا لمدة  5أٌام فً مجال إعداد مشروع المؤسسة؛
 تشكٌل لجان القٌادة الجهوٌة واإلقلٌمٌة؛
 تنظٌم ندوات جهوٌة و/أوإقلٌمٌة موجهة للقٌادات المحلٌة القتسام العدة المتعلقة بمشروع المؤسسة؛
 تنظٌم ورشات عمل جهوٌا وإقلٌمٌا ومحلٌا لتوضٌح األدوار والمسؤولٌات المناطة بمختلف البنٌات
وتنظٌم العالقات بٌنها؛
 تكوٌن  066مؤطرجهوي لمدة  5أٌام فً مجال إعداد مشروع المؤسسة ؛
 طبع العدة الكاملة لمشروع المؤسسة وتوزٌعها على جمٌع المؤسسات؛
 تجرٌب العدة اإلجرائٌة فً بعض المؤسسات التعلٌمٌة؛
 المصادقة على العدة؛
 مواكبة جمٌع المؤسسات فً بلورة مشروع المؤسسة ؛
 إعداد عقد األهداف الذي سٌبرم بٌن النٌابة والمؤسسة التعلٌمٌة؛
 توقٌع العقد بعد المصادقة على كل مشروع مؤسسة؛
 نشر مشارٌع المؤسسات على موقع إلكترونً خاص؛
 وضع وتنفٌذ مخطط التواصل الخاص بمرحلة إنجاز مشروع المؤسسة؛
 تكوٌن الخبراء الوطنٌٌن فً مجال إنجاز المشروع؛
 تكوٌن المؤطرٌن الجهوٌٌن فً مجال إنجاز المشروع؛
 مواكبة المؤسسات فً إنجاز مشروع المؤسسة؛
 وضع وتنفٌذ مخطط التواصل الخاص بمرحلة تتبع المشروع وتقوٌمه؛
 وضع عدة التتبع والتقوٌم؛
 تكوٌن الخبراء الوطنٌٌن فً مجال التتبع والتقوٌم؛
 تكوٌن المؤطرٌن الجهوٌٌن فً مجال التتبع والتقوٌم؛
 مواكبة المؤسسات فً التتبع والتقوٌم؛
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7

المؤشرات

إن النجاح فً إرساء مشروع المؤسسة ٌتطلب تتبعا وتقوٌما ٌعتمد مؤشرات دقٌقة ٌمكن تقسٌمها إلى صنفٌن:
 مؤشرات السٌرورات :وتمكن من تتبع عملٌة إرساء مشروع المؤسسة ابتداء من مرحلة التنزٌل إلى
مرحلة اإلنجاز مرورا بمرحلة بلورة المشروع وهو ما ٌسمح بالتدخل لتدارك االختالالت فً الوقت
المناسب؛
 مؤشرات النتائج :وتمكن من الوقوف على مدى تحقٌق النتائج المنتظرة من كل مرحلة من مراحل
إرساء مشروع المؤسسة.
بالنسبة لمؤشرات السٌرورات فٌمكن استعمال الجدول التالً:
المراحل

النتائج المنتظرة
البنٌات مؤهلة
إلرساء مشروع
المؤسسة

اإلرساء الميداني
لعدة مشروع
المؤسسة

المؤشر

القيمة المستهدفة

عدد البنٌات التً جمٌع البنٌات
تقوم بجمٌع أدوارها
فً عملٌة التنزٌل

المؤطرٌن  911مؤطر جهوي
المؤطرون الجهوٌون عدد
الجهوٌٌن المؤهلٌن
مؤهلون لمواكبة
جمٌع المؤسسات فً
إرساء مشروع
المؤسسة
ندوة وطنٌة وندوات
جهوٌة وإقلٌمٌة
المتالك العدة
الخاصة بمشروع
المؤسسة

عدد
الجهوٌة
والمحلٌة
للعدة
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مدٌري
القٌادات جمٌع
واإلقلٌمٌة األكادٌمٌات وجمٌع
وجمٌع
الممتلكة النواب
رؤساء المؤسسات
التعلٌمٌة

المراحل

بلورة مشروع
المؤسسة

النتائج المنتظرة

القيمة المستهدفة

المؤشر

تجرٌب العدة
اإلجرائٌة فً بعض
المؤسسات التعلٌمٌة

قابلٌة العدة اإلجرائٌة المكونات
مع للعدة
للتكٌف
الخصوصٌات
المحلٌة

مشارٌع المؤسسات
تمت مواكبتها فً
إعداد مشروع
المؤسسة

عدد المؤسسات التً  9715مؤسسة
تمت مواكبتها فً
مشروع
بلورة
المؤسسة

تعاقد حول المشروع
مبرم بٌن النٌابة
والمؤسسة التعلٌمٌة

الثالث

 9715تعاقد موقع

عدد العقود الموقعة

مؤسسة
المشارٌع 0111
عدد
ابتدائٌة
المنجزة بنسبة تفوق (0485
إعدادٌة
و334
 75بالمائة
و 080تأهٌلٌة)
إنجاز مشروع
المؤسسة

مشارٌع المؤسسات
منجزة

المشارٌع 3111
عدد
بنسبة (0008
المنجزة
تتراوح بٌن  51و 75و511
بالمائة

و 070تأهٌلٌة)

مؤشرات اإلنجاز
المحققة بالنسبة لكل
مشروع

1

1

مؤسسة
ابتدائٌة
إعدادٌة

حسب كل مشروع

كل مشروع مؤسسة له مؤشراته الخاصة به لكن فً سٌاق تفعٌل البرنامج االستعجالً وكما ورد ذلك فً الدلٌل المرجعً فجمٌع مشارٌع المؤسسات
ٌنبغً أن تكون وعاء لمشارٌع البرنامجً االستعجالً الشًء الذي ٌحتم أخذ مؤشرات هذه المشارٌع بعٌن االعتبار عند تحدٌد مؤشرات اإلنجاز (انظر
الملحق الخاص بمؤشرات البرنامج االستعجالً).
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أما فٌما ٌتعلق بمؤشرات النتائج فقد تم تحدٌدها اعتمادا على أولوٌة أساسٌة فً استراتٌجٌة الوزارة الخاصة
بمشروع المؤسسة ،ترمً إلى جعل هذا األخٌر فً خدمة جودة التعلمات .وهذا ٌعنً أن كل مشروع للمؤسسة
ٌجب أن تكون غاٌته األساسٌة هً نجاح جمٌع التالمٌذ بمعدالت تضمن تحكمهم فً الحد األدنى من الكفاٌات
التً ٌحددها المنها  .ومن هنا فإن المؤشرات التً ٌجب اعتمادها بالنسبة للنتائج هً المبٌنة فً الجدول التالً:

المؤشرات
نسبة النجاح في كل مستوى
نسبة الناجحين بمعدالت تفوق  12من
22
عدد حاالت العنف
عدد حاالت التدخين
نسبة التكرار في كل مستوى
نسبة االنقطاع في كل مستوى
نسبة عدم االلتحاق
تناسب الزمن الفعلي للتعلم مع الزمن
النموذجي
نسبة الغياب عند التالميذ
نسبة الغياب لدى األساتذة
نسبة الغياب لدى األطر اإلدارية
نسبة األقسام أكثر من  41تلميذ

القيمة
المستهدفة
%011
%011
 %01أقل من
السنة الفارطة
 %01أقل من
السنة الفارطة
%0
%1
%1
0
 %01أقل من
السنة الفارطة
 %01أقل من
السنة الفارطة
 %01أقل من
السنة الفارطة
أقل من %5
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النسبة المائوية
2222/2220

2220/2212

2212/2211

 .8مخطط تطبيق االستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة
ر.ت.

1

2

المراحل

العمليات

فترة اإلنجاز
من

الجهات
المتدخلة
المسؤولة

إلى

تنظٌم ندوة وطنٌة
موجهة للقٌادات
الجهوٌة واإلقلٌمٌة
0100/14/06
القتسام العدة
المتعلقة بمشروع
المؤسسة
تكوٌن  61خبٌر
لمدة  5أٌام فً
0100/15/16 0100/15/10
مجال التخطٌط
االستراتٌجً
باعتماد أداة DCA

لجنة القٌادة
المركزٌة

المدٌرٌات
المركزٌة
المعنٌة

مدٌرٌة
الجودة

خبراء أجانب
فً األداة

النتائج المنتظرة
ندوة وطنٌة
المتالك العدة
الخاصة بمشروع
المؤسسة

عدد القٌادات
الجهوٌة
واإلقلٌمٌة
الممتلكة للعدة

الخبراء مؤهلون
لتكوٌن المؤطرٌن

عدد الخبراء
المؤهلٌن

لجان القٌادة مشكلة

3

تشكٌل لجان القٌادة
الجهوٌة واإلقلٌمٌة

 0100/15/09 0100/15/10األكادٌمٌات

4

تنظٌم ندوات
اإلرساء
جهوٌة و/أوإقلٌمٌة
الميداني
موجهة للقٌادات
لعدة
المحلٌة القتسام
مشروع
العدة المتعلقة
المؤسسة
بمشروع المؤسسة

لجان القٌادة
0100/01/05 0100/15/00
الجهوٌة
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النٌابات

لجان القٌادة
اإلقلٌمٌة

المؤشرات

عدد
المشكلة

اللجان

إقلٌمٌة عدد القٌادات
ندوات
العدة المحلٌة
المتالك
الخاصة بمشروع الممتلكة للعدة
المؤسسة؛

ر.ت.

المراحل

5

6

6
بلورة
مشروع
المؤسسة
8

العمليات

فترة اإلنجاز
من

الجهات
المتدخلة
المسؤولة

إلى

تنظٌم ورشات
عمل جهوٌا
وإقلٌمٌا ومحلٌا
لتوضٌح األدوار
 0100/00/00 0100/19/00األكادٌمٌات
والمسؤولٌات
المناطة بمختلف
البنٌات وتنظٌم
العالقات بٌنها
تكوٌن 911
مؤطرجهوي لمدة
 5أٌام فً مجال
مدٌرٌة
0100/01/10 0100/15/23
الجودة
التخطٌط
االستراتٌجً
باعتماد أداة DCA
تجرٌب العدة
اإلجرائٌة فً
مدٌرٌة
بعض المؤسسات 0100/17/19 0100/16/03
الجودة
التعلٌمٌة المنتمٌة
لعشر نٌابات
المصادقة على
العدة اإلجرائٌة

0100/17/04 0100/17/00
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لجنة القٌادة
المركزٌة

الخبراء
الوطنٌون
لمشروع
المؤسسة
والمؤطرون
الجهوٌون

الخبراء
الوطنٌون

المؤطرون
الجهوٌون
عٌنة من
المشاركٌن
فً التجرٌب

النتائج المنتظرة

المؤشرات

البنٌات متحكمة فً عدد البنٌات
تقوم
التً
أدوارها إلرساء
مشروع المؤسسة؛ بجمٌع
أدوارها فً
عملٌة
اإلرساء
المؤطرون مؤهلون عدد
المؤطرٌن
لمواكبة جمٌع
المؤهلٌن
المؤسسات فً
بلورة مشروع
المؤسسة
العدة اإلجرائٌة تم
تجرٌبها

العدة اإلجرائٌة
مصادق علٌها

جمٌع
مكونات العدة
اإلجرائٌة
مدى مالءمة
العدة
للخصوصٌات
المحلٌة

ر.ت.

8

المراحل

العمليات
طبع العدة الكاملة
لمشروع المؤسسة
وتوزٌعها على
جمٌع المؤسسات؛

فترة اإلنجاز
من

الجهات
المتدخلة
المسؤولة

إلى

0100/19/19 0100/17/09

01

مواكبة جمٌع
المؤسسات فً
بلورة مشروع
المؤسسة بمعدل
مؤطر لكل 00
مؤسسة

0100/01/09 0100/19/09

11

إعداد التعاقد الذي
سٌبرم بٌن النٌابة
والمؤسسة
التعلٌمٌة؛

0100/17/19 0100/16/03

01

توقٌع التعاقد بعد
المصادقة على كل
مشروع مؤسسة

0100/00/05 0100/01/13

02

نشر مشارٌع
المؤسسات على
موقع إلكترونً
خاص

0100/00/10

مدٌرٌة
الشؤون
العامة

مدٌرٌة
الجودة

لجنة القٌادة
المركزٌة

النٌابات

المدٌرٌة
المركزٌة
المعنٌة
15

المطبعة

المؤطرون
الجهوٌون

لجان القٌادة
الجهوٌة

رؤساء
المؤسسات

رؤساء
المؤسسات

النتائج المنتظرة

المؤشرات

01111
العدة الكاملة
نسخة
مطبوعة
وموزعة على مطبوعة
وموزعة على
جمٌع
جمٌع
المؤسسات
المؤسسات
العلٌمٌة
التعلٌمٌة
مشارٌع المؤسسات عدد
المؤسسات
مبلورة
تمت
التً
مواكبتها فً
بلورة
مشروع
المؤسسة

عقد أهداف مبرم
بٌن النٌابة
والمؤسسة التعلٌمٌة

كل مشارٌع
المؤسسات متاحة
على الشبكة
العنكبوتٌة

عدد العقود
الموقعة

عدد المشارٌع
المتاحة

ر.ت.

المراحل

العمليات

فترة اإلنجاز
من

الجهات
المتدخلة
المسؤولة

إلى

النتائج المنتظرة

03

وضع وتنفٌذ
مخطط التواصل
الخاص بمرحلة
اإلنجاز

مدٌرٌة
 0100/00/05 0100/19/15الحٌاة
المدرسٌة

جمٌع المؤسسات
 PAGESMالتعلٌمٌة تم
التواصل معها

04

تكوٌن الخبراء
الوطنٌٌن

مدٌرٌة
 0100/19/31 0100/19/15الحٌاة
المدرسٌة

الخبراء مؤهلون
 PAGESMلتكوٌن المؤطرٌن

تكوٌن المؤطرٌن
الجهوٌٌن

مدٌرٌة
 0100/01/09 0100/01/13الحٌاة
المدرسٌة

05

إنجاز
مشروع
المؤسسة

مواكبة المؤسسات
فً إنجاز مشروع
المؤسسة

06

07

08

تتبع
وتقويم
مشروع
المؤسسة

مدٌرٌة
الحٌاة
المدرسٌة

طٌلة فترة اإلنجاز

المؤشرات
عدد
المؤسسات
التً تم
التواصل
معها
عدد الخبراء
المؤهلٌن

المؤطرون مؤهلون عدد
المؤطرٌن
لمواكبة جمٌع
المؤهلٌن
 PAGESMالمؤسسات فً
إنجاز مشروع
المؤسسة
PAGESM
PAGESM

نسبة اإلنجاز

وضع وتنفٌذ
مخطط التواصل
الخاص بمرحلة
التتبع والتقوٌم

مدٌرٌة
 0100/00/05 0100/19/15الحٌاة
المدرسٌة

جمٌع المؤسسات
 PAGESMالتعلٌمٌة تم
التواصل معها

عدد
المؤسسات
التً تم
التواصل
معها

وضع عدة التتبع
والتقوٌم

مدٌرٌة
0100/19/31 0100/19/15
الجودة

عدة التتبع والتقوٌم
PAGESM
جاهزة

درجة انسجام
العدة مع
مرجعٌة
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ر.ت.

المراحل

العمليات

فترة اإلنجاز
من

الجهات
المتدخلة
المسؤولة

إلى

النتائج المنتظرة

المؤشرات
الجودة

11

تكوٌن الخبراء
الوطنٌٌن

مدٌرٌة
 0100/19/31 0100/19/15الحٌاة
المدرسٌة

10

تكوٌن المؤطرٌن
الجهوٌٌن

مدٌرٌة
 0100/01/09 0100/01/13الحٌاة
المدرسٌة

11

مواكبة المؤسسات
فً التتبع والتقوٌم

مدٌرٌة
الحٌاة
المدرسٌة

طٌلة فترة اإلنجاز

17

الخبراء مؤهلون
 PAGESMلتكوٌن المؤطرٌن

عدد الخبراء
المؤهلٌن

المؤطرون مؤهلون عدد
المؤطرٌن
لمواكبة جمٌع
PAGESM
المؤهلٌن
المؤسسات فً
التتبع والتقوٌم
PAGESM
نسبة اإلنجاز
PAGESM
طبقا
للمواصفات

…
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