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أرضية الندوة
سينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سلك اإلدارة التربوية بجهة مراكش -أسفي
الندوة الدولية الرابعة في موضوع:

التقييم املؤسسي ورهان إصالح اإلدارة الرتبوية
تحت شعار:
"

"

وذلك أيام  22-21-20مارس 2020

تندرج هذه الندوة في إطار التزام املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين؛ سلك اإلدارة التربوية ،بتقليده السنوي اإلشعاعي،
مساهمة منه في تنزيل منطوق القانون اإلطار  51-17خصوصا الباب التاسع "التقييم – مواكبة الجودة" ومنطوق الرؤية
االستراتيجية  ،2030-2015خاصة الدعامة الرابعة" :من أجل ريادة ناجعة وتدبيرجديد للتغيير".
وتروم هذه الندوة ،التي ستنظم بشراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ـ مراكش آسفي ـ وبتعاون مع املجلس
الجماعي ومختلف املقاطعات التابعة له و جمعيات املجتمع املدني ومؤسسات ومنظمات تربوية وثقافية واقتصادية واجتماعية
وإعالمية،و بإسهام مركز التكوين و األبحاث و الدراسات التربوية ،إلى توسيع التعبئة املجتمعية حول املدرسة املغربية بغاية تحقيق
مدرسة جديدة تساير املستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتربوية ،سعيا إلى ترسيخ مبدأ الشفافية واملحاسبة وقيم
املواطنة عبر نظام التقييم لتحقيق اإلصالح املنشود.
ولتحقيق ذلك ،فاملدرسة املغربية اليوم بحاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة تتضمن معايير ومؤشرات واضحة
للتقييم املؤسس ي ينخرط في إنجازه رجال املقاولة والتعليم واإلدارة واإلعالم واملجتمع السياس ي واملدني ...من أجل منظومة إصالحية
تضم مجموعة من املكونات واآلليات واملعايير الصالحة لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي وتجديده على جميع األصعدة واملستويات،
قصد خلق مؤسسة تعليمية مؤهلة وقادرة على املنافسة واالنفتاح على املحيط السوسيو ـ اقتصادي ،ودمج وتأهيل املوارد البشرية
ومواكبة كل التطورات الواقعية واملوضوعية املستجدة ،والتأقلم مع كل التطورات العلمية والتكنولوجية والسيما في مجاالت:
االتصال واإلعالم واالقتصاد.
يتفق الجميع على أن إصالح منظومة التربية والتكوين هو أولوية وطنية ومجتمعية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل البالد
واألجيال؛ ويتفق الجميع على أن اإلصالح يرتبط بمفهوم الجودة ،ويسجل الجميع محدودية اإلصالحات السابقة على الرغم من
الحصيلة املهمة في املكتسبات .وهذا كله يدعونا إلى طرح بعض األسئلة املحورية واملتعلقة بعالقة برنامج املؤسسة التعليمي
والتدبيري بمفهوم اإلصالح والجودة ،وإلى ربط ذلك بمعايير التقييم املؤسس ي.
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ويأتي تنظيم هذه الندوة حول" :تقييم املؤسسات ورهان إصالح الدارة التربوية" ،مواكبة من املركز الجهوي ملهن التربية
والتكوين سلك اإلدارة التربوية وانخراطا منه في:
 .1مسارات إصالح منظومة ر
التبية والتكوين؛
 .2مواصلة الحوار الذي انطلق مع الندوات الثالث السابقة
التغيت.
التدبت بالنتائج رافعة لقيادة
 .3اعتبار
ر
ر

كل ذلك يعتبر مدخال أساسا إلى ضمان االلتفاف املستديم وتنميته حول املدرسة املغربية من أجل ترسيخ كل التراكمات
اإليجابية لإلصالح من جهة ،ومن أجل منحه نفسا متجددا ومتوهجا لتجاوز مختلف صعوبات إرسائه من جهة أخرى .
وباالعتماد الجماعي على التشخيصات الجارية لواقع املؤسسات ،وبغاية رسملة املنجز وتنميته ،تهدف الندوة الدولية
الرابعة ،بمشاركة فعاليات من املغرب ومن خارجه ،إلى بلورة استراتيجية شاملة حول التقييم املؤسس ي ،ووضع تصور مشترك من
أجل إعطاء نفس جديد لإلصالح ،باعتبار التقييم املؤسس ي في ارتباطه بمقاربة التدبير بالنتائج رافعة أساسية في تنمية املدرسة
وتجويد مخرجاتها.
ولهذه الغاية ،كلنا أمل في أن يحرص الجميع على إرساء القرب التربوي ومد جسور التواصل واالنفتاح على املدرسة وتعزيز
رسالتها املجتمعية ،وذلك بإشراك القطاعات الحكومية والفعاليات االقتصادية واملالية والترابية والتربوية واالجتماعية والحقوقية،
وبانخراط الخبراء الوطنيين والدوليين في بلورة مقاربات متنوعة ومتكاملة حول التقييم املؤسس ي من زاوية الفعل التشاركي وتقاسم
املسؤوليات وتكامل األدوار للنهوض باملدرسة وتجويد مخرجاتها.
إن منظومة التربية والتكوين هي اليوم في قلب النقاش العمومي الدائر حول املشروع املجتمعي املغربي في بعديه األساسين:
ر
الحقوق :الخيار الديموقراط والحداث ،التنوع الثقاق واللغوي ،ضمان ر
التبية للجميع...
البعد
البعد التنموي :التنمية ر
البشية المستدامة ،تعزيز االقتصاد الوطن وتأهيله ،االنخراط ق مجتمع
المعرفة والعلم والتكنولوجيا...

وهي كلها أبعاد تضع منظومة التربية والتكوين موضع مساءلة :ما مدى انخراطها الجاد ومساهمتها الفعالة في بلورة هذا
املشروع ،مشروع املستقبل؟
من هذا املنطلق ،وفي هذا املسار ،تندرج راهنية موضوع ندوتنا الرابعة:
"التقييم المؤسسي ورهان إصالح اإلدارة التربوية"
تحث شعار "التدبير بالنتائج رافعة لقيادة التغيير".
وهي الندوة التي تنطلق من أن التقييم املؤسس ي هو اآللية القانونية واملؤسسية التي تسمح بتفعيل هذه املعايير واملؤشرات
برهاناتها وبتحدياتها الصعبة.
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المحاور المقترحة للندوة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ر
ومؤشات التقييم المؤسس ر
ومشوع المؤسسة؟
معايت
ماذا عن أجرأة
ر
ر
ما ه حدود أو محدودية مساهمة "مؤسسات اإلدارة التبوية " ق ظل الصالحيات واالختصاصات المخولة لها ،مع
استحضار اإلمكانيات والموارد ر
البشية المتوفرة ،وكذلك العوائق واإلكراهات المعرقلة؟
ر
ر
كيف يمكن جعل "مؤسسة اإلدارة التبوية آلية أو أداة لممارسة الحكامة التبوية المؤسسية بكل مقوماتها
ر
عت ر
مشوع المؤسسة من جهة والتقييم المؤسس من جهة أخرى؟
اتيج
(التخطيط االست ر
والتدبت بالنتائج) ،ر
ر
ر
ومؤشاتها وكيف يمكن تفعيلها؟
معايت الجودة
ماه مرجعية
ر
كيف يمكن توظيف تقنيات اإلعالم والتواصل ق التقييم المؤسس وتفعيل إجراءاته التقييمية؟
المعايت ر
الن تشملها عملية التقييم:
ما ه
ر
• تقييم المردودية
الفاعلي
• تقييم أداء
ر
المتعلمي
• تقييم كفايات
ر
• تقييم أداء األجهزة اإلدارية
• تقييم ر
مشوع المؤسسة.
ر
ر
التدابت الالزمة لتقويم اختالالتها من اجل تطوير أداء
والخارج) وكيفية اقتاح
كيفية تتبع التقييم (الداخل
ر
المنظومة ر
التبوية.

ستنظم هذه الندوة الدولية في سياق رباعي يتجلى في:
.1
.2
.3
.4

تتيل القانون اإلطار .51-17
ر
االستاتيجية لإلصالح  ،2030-2015ورهان تحقيق "مدرسة الجودة للجميع".
الرؤية
ر
تفعيل الجهوية المتقدمة لألكاديميات الجهوية للتبية والتكوين ورهان تحقيق "التنمية الجهوية والمحلية" مع
استحضار تشكيل لجنة النمودج التنموي الجديد.
تطوير وتأهيل سلك اإلدارة ر
ورهاني
التغيت
افعتي لقيادة
التدبت بالنتائج
التبوية واعتبار مقاربة
ر
ر
ر
ر
والتدبت التشارك ر ر
التدبت القيادي.
التسيت اإلداري إىل
عت االنتقال من
لتحقيق
ر
ر
"التمهي والمهننة ر
ر

إن هذه الندوة تستهدف فتح نقاش علمي جاد ومسؤول بين مختلف الفعاليات املتدخلة في تدبير املنظومة التربوية
والتكوينية وبعض الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين ،في أفق الوصول إلى قوة اقتراحية تتجسد في بلورة مجموعة من املقترحات
والبدائل والتوصيات؛ وعلى رأسها تفعيل مشروع االصالح ومعايير ومؤشرات التقييم والحكامة الجيدة.
كل ذلك من شأنه االسهام في إعادة االعتبار ملؤسسة اإلدارة التربوية حتى تقوم بأدوارها الفعلية والفعالة بوصفها رافعة
أساسية لكل مشاريع اإلصالح والتغيير ،وبوصفها كذلك بوابة لربح رهان التنمية املجتمعية الشاملة ملغرب الغد.

عن اللجنة التنظيمية
ذ .عبد العزيز السيدي
منسق الندوة
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