
 

 

1 

  
 

 
والتعليم  نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

 2 يومي -قطاع التربية الوطنية -العالي والبحث العلمي
بمركز التكوينات وامللتقيات الوطنية  2020مارس  3و

بالرباط، ندوة وطنية حول "االرتقاء بأداء مركز التوجيه 

والتخطيط التربوي دعامة أساسية للنهوض بمجال 
التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي وتعزيز حكامة 

املفتشان العامان حضرها  ،ة التربية والتكوين"منظوم
 ي مدير و  ن املركزيينياملدير عدد من و للوزارة 
مدير مركز و  الجهوية للتربية والتكوينات األكاديمي

والتخطيط  مدير مركز التوجيهو  تكوين مفتش ي التعليم
 ملهن التربية ةالجهوي كزااملر  ي مدير بعض و  ،التربوي 

وباحثون  ممثلو شركاء املنظومة التربويةو  ،والتكوين
 وخبراء في مجال التوجيه املدرس ي والتخطيط.

تالها بالنيابة عنه السيد  ،وفي كلمة له بهذه املناسبة
شؤون التربوية،  أكد خالد فارس، املفتش العام لل

لوطنية والتكوين مزازي، وزير التربية االسيد سعيد أ
ن التوجيه املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، أ

والتخطيط التربويين متالزمين تالزما وثيقا، إذ يعتبر 
التوجيه دعامة أساس لبناء املشروع املجتمعي، باعتبار 

الذي  الغايات التي تسعى املدرسة إلى تحقيقها، والدور 
والقدرة على  نماء الشخصيةإتنهض به في بناء اإلنسان و 

مضيفا أن ذلك لن استيعاب املشروع الشخص ي للفرد؛ 
إال بتخطيط استراتيجي يستوعب غايات  يتحقق

املدرسة كأداة للتنشئة االجتماعية من جهة وكفضاء 
لبناء الكفايات والقدرات الكفيلة بتحقيق التنمية 

 يستحضر باألساس املؤسسة املسؤولةوخلق الثروة، و 
 جيه والتخطيط التربوي. عن تكوين أطر التو 

التوجيه جزء ال يتجزأ من واعتبر السيد الوزير أن 
سيرورة التربية والتكوين، بوصفه وظيفة للمواكبة 
وتيسير النضج وامليول وملكات املتعلمين واختياراتهم 

يضيف  ،الجيدالتوجيه  أن ،ذلك التربوية واملهنية.
ة على يعني مدرسة ناجعة وفعالة، قادر السيد الوزير، 

ساهمة في كسب رهان التنمية والنهضة والتخطيط امل
 .املحكم باعتباره أداة لتيسير اتخاذ القرارات الناجعة

وعن مكانة التوجيه داخل منظومتنا التربوية، أشار 
 2015/2030 ةاالستراتيجيالسيد الوزير أن الرؤية 

على من خالل التركيز عززت مكانة التوجيه التربوي 

تنمية تربوية واقتصادية واجتماعية  دوره في تحقيق
مه وفي طرقه وأساليبه مستدامة وإعادة النظر في مفهو 

ساء رؤية وطنية مؤطرة له، وتأهيل موارده، إر الحالية، و 

وتوفير الشروط الالزمة للنهوض به وبتفعيله على النحو 
 األمثل.

يضيف السيد الوزير،  51.17كما أن القانون اإلطار 
املنظومة  مة الجسور واملمرات بين مكوناتإقاأكد على 
ومستوياتها من جهة، وبينها وبين املحيط التربوية 

االقتصادي واالجتماعي واملنهي والعلمي والتقني والثقافي 
منها عمليات  ،لى مبادئ وآلياتإاستنادا من جهة أخرى، 

التوجيه املدرس ي واملنهي واإلرشاد الجامعي والتي حث 
  ا. معلى مراجعة نظامهالقانون اإلطار 

ملركز، أشار السيد اإلى وبخصوص األدوار املوكولة 
ن التكوين الجيد ألطر التوجيه والتخطيط الوزير إلى أ
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التربوي يتطلب من جهة، اعتماد تشخيص دقيق 
مقاربة بنائية تبرز نقاط القوة  وفقلوضعية املركز، 

والضعف وكذا الفرص املتاحة وتستحضر إشراك 
الحلول  املعنية وتمكينهم من إيجاد جميع األطراف

بمكانة مركز التوجيه  يالناجعة واملوضوعية للرق
بناء هندسة تكوين ، كما يتطلب والتخطيط التربوي 

جديدة تتماش ى واملستجدات التي تعرفها منظومة 
التربية والتكوين، وتأخذ بعين االعتبار أهمية املدخالت 

لوزارة على وسيرورة التكوين ومخرجاته وانتظارات ا
 املدى القريب واملتوسط والبعيد.

يسر أشغالها السيد وخالل الجلسة االفتتاحية التي 
زهري، مدير املركز الوطني للتجديد موالي يوسف األ 

مركز التوجيه التربوي والتجريب، ألقى مدير 
ا تناول فيه نبذة عن ي، عرضا تأطير والتخطيط التربوي 

 .إليهواملهام املوكولة  تاريخ املركز واألدوار والوظائف

 
  ال الندوة الوطنية في أريع ورشات:وانتظمت أشغ
  ؛: التكوين األساسالورشة األولى

 ؛: التكوين املستمر والبحث العلميالورشة الثانية
 ؛: املمارسة املهنيةالورشة الثالثة

 .: اإلطار التنظيمي للمركزالورشة الرابعة
األولى والثانية على وانكب املشاركون في أشغال الورشة 

صياغة مقترحات دقيقة وملموسة من أجل تحسين 
مستوى التكوين األساس والتكوين املستمر بغية تعزيز 
قدرات أطر املنظومة التربوية. في حين اشتغل املشاركون 
في الورشة الثالثة على تحديد املهارات املطلوبة تنميتها 

يلة ألطر التوجيه والتخطيط خاصة والهياكل الكف
بتطويرها وتقدير الحاجيات الكمية والنوعية املطلوبة. 
أما الورشة الرابعة فخصصت لتحديد اإلجراءات 
القانونية والتدبيرية الالزمة ملواكبة التكوين األساس 

واملستمر وحاجيات أطر التوجيه والتخطيط التربوي 
ومديري املنظومة بشكل متجدد ومستمر، وتمكين 

لقانونية لتطوير الشراكات الوطنية املركز من الوسائل ا
 والدولية في املجاالت التي تدخل في اختصاصاته.

 


