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احلياة املدر�سية

�إن الرتبية على ال�سلوك املدين البد و�أن جتد امتدادها الطبيعي والعملي يف العالقات
والف�ضاءات الرتبوية� ،سواء داخل الف�صول الدرا�سية �أو يف املحيط املبا�رشللم�ؤ�س�سات التعليمية،
حيث يتعني �أن ت�شكل احلياة املدر�سية واجلامعية مثاال حيا لل�سلوك املواطن امل�س�ؤول،
ومنوذجا الحرتام النظام والقانون ،وجت�سيدا للممار�سة الدميقراطية وف�ضاء لتنمية الأن�شطة
الثقافية والريا�ضية والإبداعية.

ن�ص الر�سالة ال�سامية التي وجهها جاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رصه اهلل
�إىل امل�شاركني يف الندوة الوطنية حول " املدر�سة وال�سلوك املدين"
بتاريخ  23ماي 2007
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¢ ¢تقديـــــم عــــــام
احلياة املدر�سية

يعترب دليل احلياة املدر�سية وثيقة مرجعية �أ�سا�سية ملواكبة الدينامية التي
يعرفها جمال احلياة املدر�سية ،ولت�أطري عمل الأندية الرتبوية والرفع من
�أدائها ،كما �أن هذا الدليل �سي�ساهم يف متكني املتعلمات واملتعلمني من
اكت�ساب جمموعة من املهارات احلياتية بهدف توظيفها يف حياتهم
املدر�سية واملجتمعية من خالل م�رشوعهم ال�شخ�صي واملهني.
يتناول الدليل جميع املجاالت التي تندرج يف �إطار احلياة املدر�سية،
والتي ت�ساهم بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف بناء ال�شخ�صية الوازنة
واملتوازنة ملواطن الغد ،كاملواطنة وحقوق الإن�سان والأن�شطة الثقافية والفنية والرتبية البيئية والتنمية
امل�ستدامة ،مع الوقوف على جميع البنيات والآليات التي تعترب دعامات �أ�سا�سية يف تفعيل �أدوار احلياة
املدر�سية بامل�ؤ�س�سات التعليمية ،كما يوفر الدليل جمموعة من املرجعيات والبطاقات التقنية لتي�سري وت�أطري
عمل جميع املتدخلني يف جمال احلياة املدر�سية.
ويعك�س هذا الدليل يف حلته اجلديدة املكانة املتميزة التي حتتلها احلياة املدر�سية باعتبارها مدخال �أ�سا�سيا
لالرتقاء باملنظومة الرتبوية� ،إذ �أن جميع امل�شاريع واملخططات الإ�صالحية التي تبنتها الوزارة �أولت لهذا
املدخل احليوي �أهمية ق�صوى لتحقيق التحول الرتبوي واملجتمعي املن�شود.
فقد جعل امليثاق الوطني للرتبية والتكوين من احلياة املدر�سية عامال حمددا لت�شييد معامل مدر�سة مغربية
متجددة مفعمة باحلياة والدينامية ،وذلك بف�ضل و�ضع �أ�س�س مقاربة تربوية مغايرة ،قوامها االرتقاء
باملتعلم من �سياق التلقي ال�سلبي �إىل م�ستوى امل�شاركة الفاعلة يف جميع املمار�سات والأن�شطة الرتبوية
وحتفيزه على التعلم الذاتي ،وجعل املدر�سة ف�ضاء منفتحا على حميطها االقت�صادي وال�سو�سيومهني،
وجماال حيويا لالرتقاء بالفرد واملجتمع م�سايرة ملتطلبات التنمية الب�رشية وامل�ستدامة.
كما جت�سد الرهان على احلياة املدر�سية باعتبارها مدخال �أ�سا�سيا لإحداث التحول الرتبوي واملجتمعي
املن�شود من خالل م�ضامني الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح  ،2030/2015التي �أعطت للمدر�سة
�أهمية جوهرية يف االرتقاء بالفرد واملجتمع ،باعتبارها الف�ضاء الأمثل لرت�سيخ قيم املواطنة والدميقراطية
وامل�ساواة ،ومناه�ضة كل �أ�شكال التمييز ،وامل�شتل امليداين لتوطني ف�ضائل ال�سلوك املدين القائم على
التعاي�ش والت�سامح وقبول االختالف والتعدد.
وقد جاء القانون الإطار رقم  ،51.17باعتباره تفعيال لتو�صية الر�ؤية ،وحتويال الختياراتها الكربى،
وجت�سيدا لتعاقد وطني ملزم ،لي�ؤكد �أن جوهره الأ�سا�س يكمن يف �إر�ساء مدر�سة جديدة مفتوحة �أمام
اجلميع ،تتوخى ت�أهيل الر�أ�سمال الب�رشي ،ا�ستنادا �إىل ركيزتني �أ�سا�سيتني هما امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص من
جهة ،واجلودة للجميع من جهة �أخرى ،بغية حتقيق الهدف الأ�سمى املتمثل يف االرتقاء بالفرد واملجتمع،
حيت ن�ص على �رضورة �إك�ساب املتعلم املهارات احلياتية والكفايات الالزمة التي متكنه من االندماج يف
احلياة العملية ،وامل�شاركة الفاعلة يف الأورا�ش التنموية للبالد ،وعلى تنمية القدرات الذاتية للمتعلمني،
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احلياة املدر�سية

و�صقل احل�س النقدي لديهم ،وتفعيل الذكاء وت�شجيع قيم النبوغ واالبتكار يف جميع املجاالت ،وهي
الرهانات التي تقع يف �صلب احلياة املدر�سية.
وتكري�سا لنف�س التوجهات الداعمة للحياة املدر�سية ،فقد جاء املقرر الوزاري لتنظيم ال�سنة الدرا�سية
بر�سم  2020/2019حتت �شعار « من �أجل مدر�سة مواطنة عادلة وداجمة» ،حيث �أكد على تو�سيع
قاعدة م�ؤ�س�سات التفتح الفني والأدبي باعتبارها امتدادا ملجال احلياة املدر�سية ،وف�ضاء ل�صقل املواهب
واملهارات ،كما دعا �إىل ا�ستكمال البنيات ال�رضورية مل�أ�س�سة احلياة املدر�سية ،ال �سيما من خالل دعم
و�إر�ساء الأندية الرتبوية ،وت�شجيع التلميذات والتالميذ على االنخراط فيها ،باعتبارها �إطارا تنظيميا
مهما لرت�سيخ قيم املواطنة وف�ضائل ال�سلوك املدين ،ومناه�ضة ال�سلوكات امل�شينة ،كما ن�ص على موا�صلة
جتربة تنظيم املهراجانات الوطنية للت�شبيك املو�ضوعاتي بني الأكادمييات يف املجاالت الثقافية والفنية
والإبداعية.
�إن هذا الدليل هو ثمرة ل�سل�سلة من اال�ست�شارات بني العديد من الفاعلني وال�رشكاء على امل�ستوى الوطني
للنهو�ض باملدر�سة املغربية وجتديد وظائفها ،ب�شكل ي�ستجيب للحاجيات التنموية واملجتمعية امللحة،
ويتما�شى مع ما يفر�ضه الع�رص من حتوالت مذهلة ،جتعل من االنخراط يف اقت�صاد املعرفة وم�سايرة
�إيقاع التكنولوجيات املتجددة وتفعيل الذكاءات املتعددة يف �صدراة الرهانات التي يتعني على املنظومة
الرتبوية حتقيقها.
وقد مت �إعداده وفق مقاربة �شمولية ت�ستح�رض البعد احلقوقي وتعنى بال�رشاكة وتقدم مداخل عملية
لتجويد واالرتقاء مبختلف جماالت احلياة املدر�سية ،يف ان�سجام تام مع التوجهات العامة للوزارة وهو ما
ي�ضفي عليه الطابع املرجعي والت�أطريي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا الدليل ثم حتيينه يف �إطار برنامج «دعم الت�سامح وال�سلوك املدين واملواطنة
والوقاية من ال�سلوكات امل�شينة بالو�سط املدر�سي ،»APT2C :الذي يهدف بالأ�سا�س �إىل الرتبية على
قيم الدميقراطية واملواطنة الفاعلة وف�ضائل ال�سلوك املدين.
وعرفانا منا باجلهود التي بذلت من �أجل �إخراج هذا الدليل �إىل حيز الوجود ،ف�إنه ال ي�سعنا �إال �أن نعرب
عن عميق ال�شكر واالمتنان لكل من �ساهموا ،بطريقة مبا�رش �أو غري مبا�رشة ،يف �إعداده �سواء من داخل
�أطر وخرباء هذه الوزارة �أو من خارجها ،و�إىل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي PNUD.
و�أملنا كبري �أن يحظى هذا الدليل باهتمام الفاعلني يف منظومة الرتبية والتكوين ،و�أن يتم العمل على
م�ضامينه �إىل الواقع امليداين والعملي للمدر�سة املغربية لتحقيق التحول الرتبوي املن�شود الكفيل ب�إحداث
التحول املجتمعي الذي نطمح �إليه جميعا حتت القيادة احلكيمة واملتب�رصة ل�صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س �أيده اهلل ون�رصه.

�سعيد امزازي

وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي
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¢ ¢امل�ساهمون
احلياة املدر�سية

�ساهم يف �إعداد الدليل :


الإ�شـــراف الـعــــام :عزيز نحية ،املدير املكلف باحلياة املدر�سية



الـتن�سيـــق الـعــــــام :عبدالعزيز عنكوري ،مدير م�ساعد مكلف احلياة املدر�سية



اال�ست�شارة الوطنيـة :ال�سعدية ويزة ،مديرة م�ساعدة،الـمركز الـجهوي لـمهن الرتبية والتكوين
جلهة مراك�ش� -آ�سفي

امل�شاركون:


عبد الرحيم العيادي :رئي�س م�صلحة تنظيم الف�ضاءات املكانية والزمانية للم�ؤ�س�سات التعليمية؛



خـديجــة بوغطـا�س :مكلفة مبلف التعاون وال�رشاكات؛



مبــــارك مـزيـــــــن :رئي�س م�صلحة تنمية الأن�شطة االجتماعية والثقافية؛



ر�شيــــد الـعثمــــي  :من�سق وطني مل�رشوع امل�ؤ�س�سة؛



عبد اخلالق بروكــي :مكلف مبلف ،مديرية احلياة املدر�سية؛



ه�شـــــام بـرقيـــــــة :مكلف مبلف ال�رشاكة مع برملان الطفل؛



فــايـــزة الــمـــ�ؤدن :مكلفة مبلف ال�صحة الإجنابية؛



الـــرامـــي العـربــي :مكلف مبلف ،مديرية احلياة املدر�سية؛



ابــراهيــم ال�شعـري :مكلف بالأن�شطة االجتماعية ،مديرية احلياة املدر�سية.
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¢ ¢هند�سة الدليـــل

احلياة املدر�سية
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¢ ¢الغايات واملرامي
احلياة املدر�سية

يهدف هذا الدليل �إىل �أن يكون وثيقة مرجعية �أ�سا�سية يف ت�أطري وتدبري كل الأن�شطة املندرجة �ضمن جمال
احلياة املدر�سية ،من خالل حر�صه على و�ضع خطوات �إجرائية ومقاربات ومداخل عملية قادرة على
�إ�ضفاء املزيد من الدينامية على هذا املجال ،باعتباره مدخال �أ�سا�سيا ومهما يف بلورة الإ�صالح الرتبوي
واملجتمعي املن�شود ،وذلك من خالل احلر�ص على متكني النا�شئة من التعلمات واملعارف والكفايات
الرتبوية والتعليمية الأ�سا�سية ،وكذا تزويدهم مبجموعة من املهارات احلياتية التي متكنهم من مواجهة
خمتلف الو�ضعيات وتي�رس مهمة اندماجهم يف الن�سيج االقت�صادي واالجتماعي خ�صو�صا ،ويف احلياة
العملية ب�شكل عام ،وت�ساعدهم على متلك الآليات ال�رضورية ل�صياغة م�شاريعهم ال�شخ�صية واملهنية.
ومن �ضمن ما ي�سعى �إليه هذا الدليل بناء مدر�سة املواطنة وتكاف�ؤ الفر�ص وتكري�س القيم الف�ضلى وحماربة
كل ال�سلوكات امل�شينة ،التي من �ش�أنها �أن مت�س بالوظائف والأدوار الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة التعليمية ،املتمثلة
يف الرتبية والتعليم والتكوين والتن�شئة على القيم والإ�سهام يف االرتقاء الفردي واملجتمعي ،وذلك من
خالل الرتكيز على م�رشوع امل�ؤ�س�سة مبكوناته املتعددة( املتدخلون� ،آليات اال�شتغال ،املوارد ،البنيات
والف�ضاءات ،الطرق واملقاربات ،جماالت احلياة املدر�سي) ،باعتباره الإطار املنهجي املوجه ملجهودات
جميع الفاعلني الرتبويني والآلية العملية ال�رضورية لتنظيم وتفعيل خمتلف الإجراءات التدبريية والرتبوية
الهادفة �إىل �أجر�أة الإ�صالحات الرتبوية داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية مع مراعاة خ�صو�صياتها ومتطلبات
انفتاحها على حميطها االقت�صادي وال�سو�سيو مهني والبيئي.
وي�ستمد الدليل قوته وجناعته يف حتقيق هذه الغايات واملرامي الكربى انطالقا من ا�ستناده على جميع
املرجعيات امل�ؤطرة لإ�صالح املنظومة الرتبوية والتكوينية ،التي جعلت من �إ�صالح املنظومة �أولوية ثانية
بعد الوحدة الرتابية للمملكة (د�ستور اململكة ،ال �سيما د�ستور  ،2011اخلطب امللكية ال�سامية ،امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين ،برنامج املخطط اال�ستعجايل  ،2012/2009الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح
 2030/2015والقانون الإطار  ،)51.17على اعتبار �أن �إ�صالح منظومة الرتبية والتكوين يعد رافعة
�أ�سا�سية ملواكبة الأورا�ش التنموية املفتوحة ببالدنا ،والبتكار احللول الناجعة ل�ضمان ا�ستدامة املوارد
املتوفرة واحلفاظ عليها ،ومواكبة متطلبات اقت�صاد املعرفة والتحوالت التكنولوجية والرقمية املت�سارعة
التي يعرفها العامل ،وكذا النهو�ض بقيم املواطنة والنزاهة والدميقراطية وال�سالم والتعاي�ش وحماربة جميع
مظاهر الغلو والتطرف ،ال �سيما يف ظل االتدفق املهول للقيم ال�سلبية بفعل االنت�شار الوا�سع لو�سائل
االت�صال والتحديات التي تطرحها على م�ستوى الرقابة ،وتكري�س �إ�شعاع اململكة املغربية �ضمن حميطها
الإقليمي واجلهوي والقاري والدويل ،وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها جتاه املنتظم الدويل من
خالل مالئمة الت�رشيعات املحلية مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي وقع عليها املغرب
ب�شكل يراعي اخل�صو�صية احل�ضارية للمملكة.
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احلياة املدر�سية

 1.1احلياة الـمدر�سية  :التعريف
ميكن تعريف احلياة الـمدر�سية ب�أنها احلياة التي يعي�شها الـمتعلمون يف جميع الأوقات والأماكن
الـمدر�سية (�أوقات الدرا�سة واال�سرتاحة والإطعام...؛ الف�صول وال�ساحة والـمالعب الريا�ضية ،ومواقع
الزيارات واخلرجات الرتبوية ،)...ق�صد تربيتهم باعتماد جميع الأن�شطة الدينية والرتبوية والتكوينية
الـمربجمة ،وال �سيما التي تراعي اجلوانب الـمعرفية والوجدانية واحل�س حركية من �شخ�صياتهم ،مع
�ضمان الـم�شاركة الفعلية والفعالة لكافة مكونات املجتمع املدين (متعلـمون ،مدر�سون� ،إدارة تربوية،
�أطر التوجيه الرتبوي� ،آباء و�أمهات� ،رشكاء الـم�ؤ�س�سة.)...
و تهتم احلياة املدر�سية بالتن�شئة ال�شاملة ل�شخ�صية الـمتعلم ،وذلك بوا�سطة �أن�شطة تفاعلية متنوعة ت�رشف
عليها هي�أة التدري�س والإدارة ،وي�سهم فيها خمتلف ال�رشكاء؛ حيث تروم حتقيق تربية تقوم على تعدد
الأبعاد والأ�ساليب والـمقاربات والـم�ساهمني ،يف �إطار ر�ؤية �شمولية وتوافقية بني جميع الفاعلني
والـمتدخلني يف املنظومة الرتبوية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،منفتحة على حميطها اخلارجي باعتباره امتدادا
طبيعيا لها ي�ساهم �إىل جانبها ،يف التن�شئة الرتبوية وحتقيق الـموا�صفات الـمحددة يف الـمنهاج الدرا�سي
يف �شخ�صية الـمتعلمني ،وتنمية الكفايات والقيم التي ت�ؤهلهم لالندماج الفاعل يف احلياة ،دون �أن مي�س
هذا االنفتاح على ااملحيط املهمة املديرية اجلهوية الـمتمثل يف الرتبية والتكوين.
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� 2.2أدوار احلياة الـمدر�سية
لتحقيق موا�صفات الـمتعلمني يف نهاية الأ�سالك التعليمية ،ولتحقيق الكفايات الـمحددة يف الـمنهاج،
يتحتم على الـمدر�سة اال�ضطالع ب�أدوار جديدة ،وتقدمي خدمات تربوية تن�سجم مع مفهوم الرتبية
احلديثة ،وتراعي خ�صو�صيات جميع فئات الـمتعلمني مبن فيهم ذوي احلاجات اخلا�صة.
ويتطلب بلوغ هدف �إر�ساء الـمدر�سة احلديثة:


جرد خمتلف الأن�شطة الرتبوية والتعليمية ،وتثمني تلك التي لها ارتباط مبا�رش بالـمهارات احلياتية؛



حتديد �أدوار خمتلف الفاعلني وال�رشكاء الـمنخرطني يف احلياة الـمدر�سية؛



و�ضع �آليات مالئمة لتفعيل احلياة الـمدر�سية وتقوميها.

وانطالقا من االرتباط الوثيق بني احلياة الـمدر�سية واحلياة العامة ،باعتبار احلياة الـمدر�سية �صورة م�صغرة
للحياة االجتماعية يف �أماكن و�أوقات منا�سبة وانعكا�سا ملا يقع فيها ،وما يفر�ضه ذلك من تفاعل وجتاوب
مع الـمتغريات االقت�صادية ،والقيم االجتماعية ،والتطورات الـمعرفية والتكنولوجية ،على الـمدر�سة �أن
تنه�ض ب�أدوارها ومهامها الرتبوية والـم�ؤ�س�ساتية والتنظيمية واالجتماعية باالرتكاز على عدة مقومات.

 3.3مقومات احلياة املدر�سية


�إعمال الفكــر  ،و القدرة على الفهم و التحليـل و النقــا�ش احلر ،و �إبداء الــر�أي و احرتام الآخر؛



الرتبية على املمار�سة الدميوقراطية و تكري�س النهج احلداثي و الدميوقراطي؛
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�ضمان النمو املتوازن عقليا ووجدانيا و ح�س حركيا ،تنمية الكفايات و املهارات و القدرات
وبناء امل�شاريع ال�شخ�صية؛
تكري�س املظاهر ال�سلوكية الإيجابية  ،و التحلي بح�سن ال�سلوك �أثناء التعامل مع كل الفاعلني يف
احلياة املدر�سية؛
اال�ستمتاع بحياة التلمذة ،و باحلق يف عي�ش مراحل الطفولة و املراهقة و ال�شباب من خالل
امل�شاركة الفاعلة يف خمتلف �أن�شطة احلياة املدر�سية؛
جعل املتعلم يف قلب االهتمام و التفكري و الفعل؛
جعل املدر�سة ف�ضاء خ�صبا ي�ساعد على حترير الطاقات الإبداعية و اكت�ساب املواهب يف خمتلف
املجاالت؛
تن�شيط امل�ؤ�س�سة تقافيا و علميا و ريا�ضيا و فنيا و�إعالميا...؛
جعل احلياة املدر�سية عامة ،والعمل اليومي للمتعلم خا�صة ،جماال للإقبال على متعة التح�صيل
اجلاد؛

دليـــل

احلياة املدر�سية


االعتناء بكل ف�ضاءات و جتهيزات امل�ؤ�س�سة و جعلها ف�ضاء جذابا ومريحا؛



اعتماد املقاربة الت�شاركية ،ومقاربتي اجلودة و التقييم؛



اعتماد التدبري بالنتائج و بامل�شاريع؛



تكري�س انفتاح امل�ؤ�س�سة على حميطها االجتماعي و التقايف راالقت�صادي...

ي�أتي حتيني دليل احلياة املدر�سية يف ن�سخته احلالية ،متا�شيا مع اهداف الر�ؤية اال�سرتاتيجية لإ�صالح
منظومة الرتبية والتكوين ،ووعيا �أن الرتبية والتعليم والتكوين ،والتن�شئة االجتماعية والرتبية على القيم،
والإ�سهام يف الرتقي االجتماعي ،تعد من الوظائف الأ�سا�سية للمدر�سة.
ويروم هذا الدليل تفعيل احلياة املدر�سية بامل�ؤ�س�سات التعليمية وبناء مدر�سة املواطنة من خالل الرتكيز
على م�رشوع امل�ؤ�س�سة ،باعتباره الإطار املنهجي املوجه ملجهودات جميع الفاعلني الرتبويني والآلية
العملية ال�رضورية لتنظيم وتفعيل خمتلف الإجراءات التدبريية والرتبوية الهادفة �إىل حت�سني جودة
التعلمات واالرتقاء باحلياة املدر�سية و�أجر�أة الإ�صالحات الرتبوية داخل كل م�ؤ�س�سة تعليمية مع مراعات
خ�صو�صياتها ومتطلبات انفتاحها على حميطها.
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احلياة املدر�سية
املرجعيات
¢¢

وفقًا خليارها الذي ال رجعة فيه لبناء دولة دميقراطية يف القانون ،ف�إن اململكة املغربية توا�صل بحزم عملية
تدعيم وتعزيز م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة ،على �أ�سا�س مبادئ امل�شاركة والتعددية واحلكم الر�شيد ،وتطوير
جمتمع مت�ضامن يتمتع فيه اجلميع بالأمن واحلرية وتكاف�ؤ الفر�ص والكرامة والعدالة االجتماعية ،يف �إطار
مبد�أ االرتباط بني حقوق وواجبات املواطنة.
وعالقة مبنظومة الرتبية والتكوين دعا د�ستور � 2011إىل النهو�ض بكافة التعبريات اللغوية والثقافية
املغربية ،كما مت التن�صي�ص على �رضورة االنفتاح على تعلم و�إتقان اللغات العاملية الأكرث تداوال ،يف �إطار
ا�سرتاتيجية متنا�سقة ،موطدة للوحدة الوطنية ،ي�سهر على تفعيلها جمل�س �أعلى ،مهمته النهو�ض بالثقافة
املغربية ،وباللغات الوطنية والر�سمية ،وعقلنة م�ؤ�س�ساتها وتفعيلها ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سة املكلفة بتطوير
اللغة العربية .كما ن�ص يف بع�ض مقت�ضياته على:
× ×ارتكاز احلياة االجتماعية على قيم الدميقراطية وحقوق االن�سان ،واحلرية والكرامة وامل�ساواة
بني اجلن�سني ،واملواطنة امل�س�ؤولة؛
× ×الت�شبث بالوحدة الوطنية والرتابية ،وتالحم مقومات هويتها املتعددة املكونات واملتنوعة
الروافد.
× ×الت�شبث بقيم االنفتاح واالعتدال والو�سطية والت�سامح واالبداع واحلوار والتفاهم املتبادل
بني الثقافات واحل�ضارات الإن�سانية.
وهذا ما ج�سده امليثاق الوطني للرتبية والتكوين الذي ن�ص على ن�رش التعليم وربطه باملحيط االقت�صادي،
ال�سيما يف املادة الثالثة التي �أحلت على �ضمان �سالمة �أكرب بني النظام الرتبوي واملحيط االقت�صادي ،من
خالل جعل املدر�سة �أكرث انفتاحا على حميطها وعلى الآفاق الإبداعية ،وقد ركز امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين على �رضورة تن�شيط احلياة املدر�سية وتفعيل �أدوارها.
كما ن�ستح�رض �أي�ضا ما جاء به الربنامج اال�ستعجايل  ، 2012-2009الذي ركز بالأ�سا�س على مبد أ�
جوهري هو “جعل املتعلم يف قلب منظومة الرتبية والتكوين” و�سخر باقي الدعامات الأخرى خلدمته
من خالل توفري تعلمات ترتكز على املعارف والكفايات الأ�سا�سية التي يجب �أن تتيح للتلميذ فر�ص
التفتح الذاتي ،ومن هنا كانت االنطالقة الر�سمية �إىل تعميم الأندية الرتبوية املدر�سية بامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،و�رضورة امل�شاركة التالميذية ،و�أهمية ال�رشاكات يف انفتاح امل�ؤ�س�سة على حميطها اخلارجي،
الأمر الذي ا�ستدعى دعم تفاعلها مع املجاالت املجتمعية والثقافية واالقت�صادية ،لتكون بحق ديناميكية
ت�ساهم يف جتديد معامل جمتمع الغد ،وممار�سة متميزة للرتبية .فمختلف امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية هي
التي تقوم بت�أطري املتعلم واملتعلمة وتهيئه الحتالل موقع اجتماعي خا�ص به داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية �أوال
وداخل حميطه االجتماعي العام ثانيا.
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وعالقة بالتوجيهات امللكية ال�سامية ،فق�ضية التعليم �أو املدر�سة املغربية ما فت�أت حتظى بعناية فائقة يف
خطابات �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س منذ توليه عر�ش اململكة ،حيث دعا جاللته يف العديد
من اخلطب واملنا�سبات �إىل “االنكباب على ملف التعليم ،وبالعناية التي هو جدير بها لأهميته يف �إعداد
الن�شء وت�أهيل �أجيال امل�ستقبل” م�ؤكدا �أن “ التعليم حق ويجب �أن يكون جيدا” ،معتربا �أن “�إ�صالح
التعليم عماد حتقيق التنمية ،ومفتاح االرتقاء االجتماعي خا�صة يف امل�ؤ�س�سات العمومية” وم�ؤكدا
جاللته كذلك على “وجوب انخراط جميع املعنيني كل من موقعه يف جو من التعبئة ال�شاملة والتجند
الكامل حول �أهداف امليثاق”.
فاملدر�سة تعترب م�ؤ�س�سة تربوية واجتماعية ،يلتقي فيها املتعلمون واملتعلمات ،حتت �إ�رشاف طاقم تربوي
مكون ومتخ�ص�ص ،مهمته الأ�سا�س العمل على تربيتهم و�إغناء معارفهم العلمية و�إك�سابهم مهارات
وكفايات متعددة وتنمية مواهبهم وميوالتهم ،لتي�سري جناحهم واندماجهم يف جمتمعهم اخلارجي
والتكيف معه ،ومن هنا فاملدر�سة مدعوة قبل غريها لأن تكون منفتحة با�ستمرار على حميطها ،باعتماد
نهج تربوي هدفه جعل التلميذ و التلميذة يف �صلب اهتمامها ،وذلك من خالل متكني جميع �أطفال
املغاربة مما يلي:




الت�شبع بالقيم الوطنية والإن�سانية الأ�سا�سية؛

تنمية مهاراة احل�سية احلركية واملكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبريية؛
التمرن على الأن�شطة العلمية والفنية.

كما �أن الوزارة ومن خالل الر�ؤية اال�سرتاتيجية  2015-2030و�ضعت املدر�سة يف �صلب امل�رشوع
املجتمعي ،و�سطرت على الرتبية على القيم كخيار ا�سرتاتيجي ال حميد عنه للتحقيق الفعلي لرافعات
التغيري الهادفة لبناء املدر�سة اجلديدة ،التي يجب �أن تقوم على حماربة جميع �أ�شكال التمييز واالنحياز
وعلى �ضمان امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص واجلودة واالرتقاء بالفرد واملجتمع ،من خالل تفعيل م�ضامني
الرافعة ال�سابعة ع�رش املتعلقة بتقوية االندماج ال�سو�سيو ثقايف بجعل املدر�سة حامل للثقافة وناقل لها يف
نف�س الآن؛ وت�ضطلع بدورها يف النقل الثقايف ،وكذا من خالل الرافعة الثامنة ع�رشة املتعلقة برت�سيخ
جمتمع املواطنة والدميوقراطية وامل�ساواة التي �أكدت على:
× ×ت�شجيع املتعلمني وحتفيزهم على �إجناز م�شاريع تربوية تطوعية �ضمن م�رشوع امل�ؤ�س�سة ،يف
�إطار تكري�س قيم الت�ضامن و الدعم وتنمية املجال والوعي البيئي (�أن�شطة :بيئية ،ثقافية،
فنية ،علمية)...،؛
× ×تعزيز �أدوار الف�ضاء الإعالمي بامل�ؤ�س�سات التعليمية عرب احلياة املدر�سية ،مبا ي�ضمن التثقيف
والتوعية ب�أهمية ال�سلوك املدين وخطورة الظواهر وال�سلوكات امل�شينة (الإذاعة املدر�سية،
الأن�شطة الفنية والثقافية)... ،؛
× ×�إر�ساء �آليات وهي�أت للو�ساطة خلدمة املتعلمني واملتعلمات وتدبري اخلالفات داخل
امل�ؤ�س�سةالتعليمية.
13

دليـــل

احلياة ¢املدر�سية
املنهاج الدرا�سي
¢

يعتمد املنهاج الدرا�سي على الكتاب الأبي�ض ،والتوجيهات الرتبوية ،ودليل املدر�س ،وكتاب التلميذ
بالن�سبة �إىل كل م�ستويات التعليم االبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي الت�أهيلي يف �أغلب املواد
الدرا�سية.
وتت�ضمن الـمناهج الرتبوية موا�صفات الـمتعلمني يف نهاية كل مرحلة تعليمية ،وما يرتبط بها من
مداخل ت�شمل الكفايات والرتبية على القيم وعلى االختيار .وهي موا�صفات ومداخل يتم تعزيزها
و�إثرا�ؤها داخل الف�صل والـم�ؤ�س�سة يف �إطار احلياة الـمدر�سية.
ويف هذا الإطار تتج�سد العالقة بني الربامج واملناهج الدرا�سية وجماالت احلياة املدر�سية من خالل:







ارتباط جماالت احلياة املدر�سية مبحتويات املنهاج الوطني؛
ح�ضور الكفايات املرتبطة مبجاالت احلياة املدر�سية كاملجال املعريف ،واملجال الوجداين
واملجال املهاراتي وال�سلوكي� ،ضمن الئحة الكفايات امل�ستهدفة يف املنهاج الوطني؛
 مالءمة الأن�شطة الرتبوية املن�صو�ص عليها يف املناهج للكفايات املتعلقة مبجاالت احلياة
املدر�سية وخا�صة املرتبطة منها بال�سلوك؛
مطابقة مقت�ضيات التقومي املن�صو�ص عليها يف املناهج لتقومي الكفايات ال�سلوكية املرتبطة
باحلياة املدر�سية.

وعليه ف�إن كفايات احلياة املدر�سية املرتبطة باملنهاج الدرا�سي تتمثل يف خم�س كفايات كما ي�أتي:




كفايات حياتية حتدد عالقة املتعلم بذاته ،وت�شمل كافة الكفايات التي تربز �أمناط العالقة التي يقيمها
ا لذ ا تية ،
املتعلم مع ذاته ،وتت�صل بال�صحة ،والنظافة ،وال�سالمة
والتكفل بالذات ،وبناء م�شاريع �شخ�صية...








كفايات حياتية حتدد عالقة املتعلم بالآخرين،
وت�شمل الكفايات املرتبطة ب�أ�شكال
العالقات واالرتباطات التي جتمع املتعلم
بباقي املتعلمني وتركز ،تبعا لذلك ،على




اجلوانب ال�سو�سيو -عالئقية من قبيل


امل�شاركة يف الت�صدي للظواهر ال�سلوكية


ال�سلبية ،والقدرة على التفاو�ض...
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كفايات حياتية حتدد عالقة املتعلم باملحيط البيئي ،وتتج�سد يف كافة املهارات احلياتية التي تبني �أنواع
ال�سلوك التي يتبناها املتعلم ،والتي ت�رشط مواقفه من حميطه البيئي عامة ،مثل :املحافظة على املوارد
الطبيعية ،وتقلي�ص �آثار النفايات ال�صلبة على جودة البيئة ،والإ�سهام يف املحافظة على التنوع
البيولوجي....
كفايات خا�صة بتنظيم االنتقال من العلوم �إىل احلياة ،ميكن ت�صنيف كفايات ربط العلوم باحلياة �إىل �أربعة
م�ستويات:
× ×امل�ستوى الفكري :وهو ما يرتبط با�ستغالل املعلومات وحل امل�سائل والنقد والإبداع.
× ×امل�ستوى املنهجي :ويهم طرائق العمل وا�ستغالل تكنولوجيات املعلومات واالت�صال.
× ×امل�ستوى االجتماعي :ويتعلق بامل�ؤهالت الذاتية وبالتعاون مع الآخر.
× ×امل�ستوى التوا�صلي :ويرتبط بتدبري خمتلف �أ�شكال التوا�صل.

 كفايات خا�صة باالنفتاح على املهن ،باعتبار االنفتاح على املهن من بني �آليات ت�شخي�ص االمتدادات
املهنية للمناهج الدرا�سية ،وتو�سيع دوائر التكوين واملواكبة ب�إ�رشاك كفاءات مهنية خمتلفة ال �سيما تلك
التي توجد يف حميط امل�ؤ�س�سة التعليمية .ومن الكفايات امل�ستهدفة يف هذا النمط ما يلي :
× ×القدرة على توظيف التعلمات ال�صفية يف و�صف الأن�شطة احلياتية وحتليلها؛
× ×القدرة على توظيف معارف ومعلومات يف و�صف وحتليل مهنة معينة؛
× ×تنمية القدرة على ا�ستق�صاء املحيط املهني باعتماد �أدوات منا�سبة؛

× ×القدرة على ا�ستك�شاف املهن لتكوين ر�صيد معريف حول املهارات التي تتطلبها ،و�إدراك
التمف�صالت بينها وبني بع�ض جوانب التعلم املدر�سي ( مادة معنية �أو جمموعة من املواد)؛
× ×القدرة على تعميق التعلم املدر�سي من خالل ربطه مبعطيات املحيط االقت�صادي �أو
االجتماعي �أو املهني؛
× ×امتالك تقنيات البحث واال�ستق�صاء والتوا�صل والعمل يف فريق ،وتوظيفها يف تعرف
خ�صو�صيات املهن املوجودة يف حميط امل�ؤ�س�سة التعليمية.
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م�شــروع امل�ؤ�س�ســـة
¢¢

يٌ َع َّر ُ
ف م�رشوع امل�ؤ�س�سة ك�إطار منهجي و�آلية عملية �رضورية لتنزيل و�أجر�أة الربامج وامل�شاريع الرتبوية
داخل كل م�ؤ�س�سة تعليمية ،وتنظيم وتفعيل خمتلف الإجراءات التدبريية والرتبوية الهادفة �إىل حت�سني
جودة التعلمات لفائدة التلميذات والتالميذ ،مع مراعاة اخل�صو�صيات والرهانات املحلية (املذكرة
 159 /14بتاريخ  25نونرب  .)2014كما ي�ست�رشف من خالله الفاعلون الرتبويون الو�ضعية امل�ستقبلية
للم�ؤ�س�سة يف �إطار ر�ؤية موحدة ،وتتحقق هذه الر�ؤية عرب خطة للتجويد ترتكز على تعلمات التلميذات
والتالميذ( .دليل قيادة م�رشوع امل�ؤ�س�سة – م�رشوع .)2015 -PAGESM
ويحمل م�رشوع امل�ؤ�س�سة من خالل هذا التعريف �أبعادا م�ؤ�س�سية وتربوية ومنهجية ت�ؤطر عمل امل�ؤ�س�سة
التعليمية :




على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،يقدم م�رشوع امل�ؤ�س�سة الر�ؤية املوحدة التي يبلورها الفاعلون الرتبويون
بخ�صو�ص الو�ضعية احلالية وامل�ستقبلية مل�ؤ�س�ستهم �ضمن االختيارات اال�سرتاتيجية للوزارة .ويتم
التعاقد حول هذا امل�رشوع داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية وبينها وبني م�ستويات املنظومة الرتبوية
واجلهوية واملركزية؛
على امل�ستوى الرتبوي ،ميثل م�رشوع امل�ؤ�س�سة �صيغة عملية لالرتقاء باملمار�سة الرتبوية داخل
امل�ؤ�س�سة� ،إذ يتيح و�ضع خطط ت�ستجيب لو�ضعية املتعلمات واملتعلمني وتتجه من خالل �إجراءات
تنحو نحو جودة التعلم؛

 على امل�ستوى املنهجي ،يتيح م�رشوع امل�ؤ�س�سة تنظيم عمل امل�ؤ�س�سة التعليمية وفق خطوات معقلنة
ونتائج ميكن التحقق منها على نحو مو�ضوعي.
يقوم �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة يف �إطار امل�رشوع باخلطوات التالية:
× ×االتفاق على ت�شخي�ص و�ضعية امل�ؤ�س�سة؛
× ×حتديد الأولويات؛
× ×و�ضع �إجراءات و�أن�شطة واعدة لتحقيق النتائج املنتظرة؛
× ×االتفاق على �أ�شكال و�صيغ التتبع والتقومي.
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�ستكون هذه اخلطة �أكرث فائدة للمتعلمني واملتعلمات ،متى ا�ستوفت ال�رشوط التالية:
× ×الرتكيز على عدد حمدود من الأولويات؛
× ×ارتباط الأولويات بجودة التعلمات والنجاح الدرا�سي؛
× ×حر�ص فريق القيادة على التتبع الدقيق لتطور الإجراءات والأن�شطة والنتائج املنتظرة؛
× × ا�ستمرار الت�شاور يف كل مراحل امل�رشوع مع املدر�سني واملدر�سات والأطر الإدارية
وال�رشكاء املعنيني.
× × ت�شجيع املبادرة واالبتكار وتنمية مهارات و املتعلمني و قدراتهم؛
× ×تكري�س التدبري الت�شاركي و اجلماعي للم�ؤ�س�سة ؛
× × �إر�ساء �أ�س�س احلكامة و مبد�إ الإن�صاف و تكاف�ؤ الفر�ص و �سيا�سة القرب.
ويف �إطار تر�سيخ منهجية «م�رشوع امل�ؤ�س�سة» وقيادته من ِق َبل مديرات ومديري امل�ؤ�س�سات التعليمية
مت �إحداث �آلية للتن�سيق ت�سمى جماعة املمار�سات املهنية ،التي تعترب كتجمع ملجموعة من الأقران الذين
يتقا�سمون نف�س الإ�شكاليات والذين يختارون بع�ضهم البع�ض ويجتمعون ليتعاونوا مهنيا .وت�سعى هذه
اجلماعات لتقا�سم املمار�سات اجليدة والبحث عن حلول للم�شاكل املطروحة وتي�سري اندماج الوافدين
اجلدد ،وتنمية الثقة يف النف�س لدى الأع�ضاء .ولهذا فجماعات املمار�سات املهنية حتدث لت�ستجيب
حلاجة التبادل والتجمع بني املديرات واملديرين الذين لهم نف�س مراكز االهتمام واالن�شغاالت امل�شرتكة.
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تتكون كل جماعة مما يناهز  20مديرا ومديرة ،ميثلون الأ�سالك التعليمية الثالثة .ويتم �إحداثها انطالقا
من املناطق الرتبوية �أو الأحوا�ض املدر�سية .ويتم تن�شيط جماعات املمار�سات املهنية من قبل املن�سقات
واملن�سقني الذين يتم اختيارهم من قبل زمالئهم ،من بني مديرات ومديري امل�ؤ�س�سات التعليمية ،بعد �أن
تتم تزكية االختيار من قبل املديرات واملديرين الإقليميني.
ولهذا يعترب م�رشوع امل�ؤ�س�سة ك�ألية لتفعيل وتن�شيط احلياة املدر�سية ،كما يعترب الركيزة الأ�سا�سية التي
تتمحور حولها كل الأن�شطة والعمليات الرتبوية والتدبريية من �أجل االرتقاء بجودة العمل الرتبوي
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية.
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ
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مجاالت الحياة المدرسية
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 1.1املـــواطنـــــة
�إن الرتبية على الـمواطنة باعتبارها جمال من جماالت احلياة الـمدر�سية ،تعترب �أحد املتطلبات الأ�سا�سية
للن�شئة الرتبوية و االجتماعيةو �رضورة �أ�سا�سية لتطوير الكفايات الـم�ستهدفة يف الأن�شطة الف�صلية للرفع
من م�ستوى التح�صيل لدى الـمتعلمني .و تعبريا عن رغبة كربى يف جعل الـمدر�سة مفعمة باحلياة من
خالل تعزيز البعد احلقوقي عرب خمتلف مكونات احلياة الـمدر�سية.
و�إذا كان هذا الـمو�ضوع قد قطع �شوطا كبريا يف الإجناز والتحقيق وفق
الـمعايري الكونية ،ف�إن عددا من التحديات الزالت تنتظره خ�صو�صا ما
يتعلق بدرجة تغيري ال�سلوك و�أجر�أة هذه القيم يف خمتلف نواحي احلياة
الـمدر�سية.
ومنه ف�إن النهو�ض بثقافة حقوق الطفل والإن�سان عامة ،يتالءم مع النف�س
اجلديد ومع مكت�سبات الإ�صالح الرتبوي ،التي ترت�سخ تدريجيا وبوترية
ت�صاعدية� ،سواء على م�ستوى الربامج والـمناهج والكتب الـمدر�سية� ،أو على
م�ستوى تنمية احلياة الـمدر�سية �أو النهو�ض بالف�ضاءات الـمدر�سية ،وهو توجه
ما فتئ يواكب العمل الـم�ستمر الذي يقوم به القطاع ،من �أجل �أن ت�صبح برامج الرتبية على الـمواطنة
وحقوق الإن�سان والنهو�ض بثقافتها نواة �أ�سا�سية لكل الـمبادرات والـم�شاريع الرتبوية ،التي تعرفها
الـمدر�سة الـمغربية.
الهدف العام :الت�شبع مببادئ وقيم الـمواطنة؛ و�إمناء مواقف ايجابية جتاه الذات وجتاه الآخرين والوعي
باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان وحقوق الـمواطنني والـمواطنات وواجباتهم.
         
      الأهداف اخلا�صة:
× ×ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان والنهو�ض بها فكرا وممار�سة؛
× ×ممار�سة التفكري النقدي؛
× ×االعتماد على الو�ساطة وحل النزاعات بطرق �سلـمية؛
× ×حفز الـمتعلمني على الإ�سهام يف بلورة الـمعاين ال�سامية للـم�س�ؤولية واالن�ضباط وروح
التعاون والت�ضامن ،وذلك ب�إر�ساء �أ�س�س التفاهم واحرتام االختالف ونبذ العنف؛
× ×العمل على جعل ف�ضاء الـم�ؤ�س�سة جماال لكل �أ�شكال التغيري الـم�س�ؤول ،من �أجل تنمية �سلوك
الـمواطنة ،مبا فيها حماية البيئة؛
× ×الـم�شاركة الفاعلة واالنخراط الإيجابي يف احلياة الـمدر�سية ويف ال�ش�أن الـمحلي والوطني؛
× ×االكت�شاف الن�شيط للتنظيم االجتماعي والإداري على الـم�ستوى الـمحلي واجلهوي
والوطني...
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وينبني هذا املجال على �أربع مكونات رئي�سية وهي كالتايل:

متثل هذه املكونات حقل الأن�شطة التي ي�ساعد �إجنازها داخل الف�ضاء الـمدر�سي على الـم�ساهمة يف
تعزيز الـمكت�سبات التي مت حتقيقها من طرف املنظومة الرتبوية على م�ستوى ال�ش�أن الرتبوي من مدخله
احلقوقي وال�ش�أن احلقوقي من مدخله الرتبوي.
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 11.1الرتبية على القيم
يعترب جمال الرتبية على القيم من �صميم ر�سالة امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و ي�شمل هذا املجال جمموعة الأن�شطة
والتدخالت الـمتمحورة حول الـمتعلم ،والـمرتبطة بالـم�ؤ�س�سة كف�ضاء للتمتع بحقوقه الأ�سا�سية
ك�إن�سان ومتعلـم �صاحب حق ،مع احلر�ص على جعل املتعلمة واملتعلم م�ساهمني يف ا�ستيعاب مفاهيم
الـمواطنة الكاملة وتر�سيخها وممار�ستها وجتليها يف �سلوكات حقوقية ومدنية كما ت�شكل م�ضامينها
ت�شبعا مب�شاعر االنتماء للمدر�سة املغربية وال�سهر على احت�ضانها لتقوية �إح�سا�سهم باملواطنة .ومن �أهم
املحاور املرتبطة مبجال القيم ب�صفة مبا�رشة وغري مبا�رشة جند:


الرتبية على القيم الإ�سالمية والإن�سانية ومبادئها الكونية؛



الرتبية على حقوق الإن�سان والنهو�ض بثقافتها؛



الرتبية على املواطنة والدميقراطية؛



الرتبية على االختيار وتكوين �شخ�صية م�ستقلة
ومتزنة تتخذ الـمواقف الـمنا�سبة ح�سب الو�ضعيات
الـمختلفة؛



مناه�ضة العنف وال�سلوكات الال مدنية؛



االعتناء باجلماعات والأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة؛



تر�سيخ ثقافة اال�شتغال بالتعاقد بني كل املتدخلني (تالميذ� ،أ�ساتذة� ،إدارة� ،أ�رس� ،رشكاء)..؛



�إر�ساء ثقافة التقومي واملحا�سبة وال�شفافية؛



ا�ستك�شاف القانون الدويل الإن�ساين.
التربية على القيم

يتعني جعل الرتبية على القيم الدميقراطية واملواطنة الفاعلة وف�ضائل ال�سلوك املدين ،والنهو�ض بامل�ساواة
وحماربة كل �أ�شكال التمييز ،خيارا ا�سرتاتيجيا ال حميد عنه ،يتم ت�رصيفه على امل�ستويات الأربعة التالية:
× ×م�ستوى النهج الرتبوي؛
× ×م�ستوى البنيات الرتبوية والآليات امل�ؤ�س�ساتية؛
× ×م�ستوى الفاعلني الرتبويني؛
× ×م�ستوى عالقة امل�ؤ�س�سة الرتبوية باملحيط.
الرافعة الثامنة ع�رشة :تر�سيخ جمتمع املوطنة والدميوقراطية وامل�ساواة  -الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح 2030-2015
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 11.2الواجب و االلتزام
تتطلب احلياة الـمدر�سية ،باعتبارها حياة جماعية مقت�سمة بني جمموعة من الـمتدخلني ،النظام
واالن�ضباط وفق قوانني جماعية تقوم على ثقافة احلقوق والواجبات والـم�س�ؤوليات ،يف �إطار تعاقدي
وا�ضح يتج�سد على م�ستوى الـم�ؤ�س�سة التعليمية يف نظامها الداخلي ،ويتج�سد �أي�ضا يف عالقات �شفافة
ووا�ضحة ومتفق حولها بني الـمدر�س والـمتعلمني ،وكذلك بني خمتلف الفاعلني وال�رشكاء الـمنخرطني
يف احلياة الـمدر�سية عندما ال ي�شملها النظام الداخلي للـم�ؤ�س�سة نظرا خل�صو�صيتها.
 11.2.1واجبات املتعلم


االجتهاد والتح�صيل الفردي واجلماعي على �أح�سن وجه؛



�إجناز التقوميات النهائية والـم�ستمرة بان�ضباط وجدية ونزاهة؛



الـمواظبة واالن�ضباط لـمواقيت الدرا�سة وقواعدها؛







�إح�ضار الكتب والأدوات واللوازم الـمدر�سية التي تتطلبها
الدرو�س وفقا للـمطلوب والإمكانات الـمتاحة ودون متييز
بني الـمواد الدرا�سية؛
الـم�ساهمة الفعالة يف التن�شيط الفردي واجلماعي للـم�ؤ�س�سة،
و�إ�شعاعها الثقايف والتعليمي ،والعمل على ح�سن نظافتها
حفاظا على رونقها ومظهرها؛
العناية بالتجهيزات والـمعدات والـمراجع والكتب والـمحافظة على كل ممتلكات الـم�ؤ�س�سة
والـم�ساهمة يف �صيانتها؛



العمل على تر�سيخ التعاون البناء ،و�إبعاد كل ما يعكر �صفو الدرا�سة و�سريها الطبيعي؛



االبتعاد عن كل مظاهر العنف �أو الفو�ضى الـمخلة بالنظام العام للـم�ؤ�س�سة؛



معاجلة الـم�شاكل والق�ضايا الـمطروحة باالحتكام �إىل مبد�أ احلوار البناء والت�سامح؛





االمتثال لل�ضوابط الإدارية والرتبوية والقانونية الـمعمول بها ،واحرتام جميع العاملني بالـم�ؤ�س�سة
والوافدين عليها؛
الـم�ساهمة ب�إيجابية يف كل ما يجعل الـم�ؤ�س�سة ف�ضاء له حرمته يحظى بالتقدير واالحرتام؛

احلق يف اخلط�أ وحرية التعبري :التعامل مع الأخطاء لي�س فقط مرغوبا فيه ،بل �رضوريا للتعلم ،فال يكفي تقدمي
الـمعارف ال�صحيحة� ،إذا مل ننطلق من متثالت الـمتعلمني حول معرفة معينة ،وحول الـم�سارات الذهنية
التي يقطعونها من �أجل الو�صول �إىل احللول الـمطلوبة .وال ميكن لبيداغوجية اخلط�أ �أن تُف َّعل يف ظل �أجواء
تنعدم فيها احلرية و ُينظر فيها �إىل اخلط�أ على �أنه �سلوك �سلبي.
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احرتام التعليمات الـمتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف الـمدر�سية؛
يقوم كل الـم�شاركني يف ف�ضاء الـمدر�سة بتحية العلـم الـمغربي بالن�شيد الوطني ،على الأقل يف
بداية كل �أ�سبوع ويف نهايته ،جت�سيدا لالنتماء الـم�شرتك ،وتر�سيخا للح�س الوطني.

 11.2.2حقوق املتعلم






احلق يف التعلم ،واكت�ساب القيم والـمعارف والـمهارات التي ت�ؤهله لالندماج يف الـمجتمع ويف
احلياة العملية كلـما ا�ستوفى ال�رشوط والكفايات الـمطلوبة؛
متكينه من �إبراز التميز ،الذي ال ي�ؤدي �إىل �إق�صاء الآخرين وحت�سي�سهم بالتهمي�ش والدونية ،كلـما
�أهلته قدراته واجتهاداته؛
متتيعه باحلقوق الـم�رصح بها للطفل والـمر�أة والإن�سان
بوجه عام كما تن�ص على ذلك الـمعاهدات واالتفاقات
والـمواثيق الدولية الـم�صادق عليها؛

 متتيعه بالـم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،ذكرا كان �أو �أنثى ،طبقا
لـما يكفله القانون؛
 االهتمام مب�صاحله ،ومعاجلة ق�ضاياه الرتبوية ،والـم�ساهمة يف
�إيجاد حلول لها؛


�إ�رشاكه ب�صفة فعالة يف تدبري �ش�ؤون م�ؤ�س�سته عرب ممثليه من الـمتعلمني؛



متكينه من الـمعلومات والوثائق الـمرتبطة بحياته الـمدر�سية والإدارية وفق الت�رشيعات الـمدر�سية؛







جعل الإمكانات والو�سائل الـمادية الـمتوفرة بالـم�ؤ�س�سة يف خدمته يف �إطار القوانني التنظيمية
الـمعمول بها؛
ف�سح الـمجال النخراطه الفعلي والفعال يف �أن�شطة وجمعيات و�أندية الـم�ؤ�س�سة وجمال�سها كي
ي�شارك وي�ساهم يف تفعيلها؛
حمايته من كل �أ�شكال االمتهان والـمعاملة ال�سيئة والعنف الـمادي والـمعنوي.
معيار الـمقاربة احلقوقية
تتمثل يف جعل اال�ستفادة من حياة مدر�سية جيدة حقا لكل متعلـم ومتعلـمة .وذلك بجعل
مقت�ضى مرجعيات احلقوق والواجبات يف الرتبية والتكوين بالـميثاق الوطني والن�صو�ص
الت�رشيعية والتنظيمية الـمخت�صة ،وكذا مرجعية االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها الـمغرب
يف الـمو�ضوع .وتقت�ضي هذه الـمقاربة ت�شخي�ص �أو�ضاع احلياة الـمدر�سية يف �ضوء الـمقاربة
احلقوقية لتحديد ما ينبغي القيام به ،عند االقت�ضاء ،لتمكني �أ�صحاب احلقوق من اال�ستفادة
من حقوقهم و�أ�صحاب الواجب من ت�أدية واجبهم.
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 11.3امل�ساواة والإن�صاف
ينبني هذا املكون على جمموعة الأن�شطة والتدخالت الـمتمحورة حول الـمتعلم ،والـمرتبطة بالـم�ؤ�س�سة
كف�ضاء للتمتع بحقوقه الأ�سا�سية ك�إن�سان ومتعلـم �صاحب حق ،يف �إطار الـم�ساواة بني اجلن�سني
والإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص ،مع احلر�ص على جعل الطفل  /اليافع فردا م�ساهما يف ا�ستيعاب مفاهيم
الـمواطنة الكاملة وتر�سيخها وممار�ستها وجتليها يف �سلوكات حقوقية ومدنية.
 11.3.1الـم�ساواة بني اجلن�سني
تعني الـم�ساواة بني اجلن�سني ،ب�أن الذكر والأنثى يتمتع كالهما
بنف�س الإطار �أو املرتبة �أو امل�ستوى يف جمتمع ما ،وهذا ال
يعني ب�أي حال من الأحوال ب�أنهما �شخ�صان مت�شابهان متاما
و�إمنا الت�شابه واالختالف بينهما تكون له نف�س القيمة ولذلك
فهي تتج�سد يف:




تتمتع الن�ساء والرجال (التلميذات والتالميذ) بنف�س
الظروف وال�رشوط ملمار�سة حقوقهم؛
امل�ساهمة ب�شكل مت�ساو يف التنمية الوطنية :ال�سيا�سية،
االقت�صادية ،االجتماعية والثقافية وباال�ستفادة منها �أي�ضا ب�شكل مت�ساو.

 11.3.2الإن�صاف ،املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص
هي مفاهيم ال تعني بال�رضورة امل�ساواة ،بل ميكن اعتبارها كمجموعة من الإجراءات التي ت�ساعد على
ت�صحيح �أو�ضاع التمييز والالم�ساواة .لذلك فالإن�صاف هو تعبري عن العدالة الطبيعية ،التي ال توجد يف
القوانني ،وتفر�ض علينا �أن نعامل الأفراد نف�س املعاملة (لنف�س العمل نف�س الأجر) .ولتج�سيد تكاف�ؤ
الفر�ص يجب ال�سعي لتف�ضيل �إيجابي للمجموعات التي تعاين من متييز ،من �أجل �أن حتظى ب�إن�صاف يف
املعاملة ،بالق�ضاء على الفوارق الناجتة عن الأ�صل �أو العرق.
مقاربة الإن�صاف والنوع االجتماعي  :ت�شكل امتدادا للـمقاربة احلقوقية والت�شاركية يف احلياة الـمدر�سية.
حيث ي�شكل الإن�صاف مبد�أ وو�سيلة لإ�رشاك كافة الأفراد والهيئات دون ميز ب�سبب اختالفات قائمة
على اجلن�س �أو اللون �أو الـمكانة االجتماعية واالقت�صادية� .أما مقاربة النوع فت�شكل و�سيلة لدعم
الإن�صاف بني اجلن�سني ،وذلك ب�إ�رشاك كافة الـمعنيني(ات) باحلياة الـمدر�سية ذكورا و�إناثا ،لإزالة
ما قد تتعر�ض له الإناث ب�سبب �أحكام م�سبقة وتقاليد ثقافية واجتماعية حمابية للذكور وجمحفة يف
حق الإناث .ولهذه الـمقاربة جذور يف خمتلف مرجعيات نظام الرتبية والتكوين.
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 11.4امل�شاركة التالميذية
تعترب امل�شاركة التالميذية يف احلياة املدر�سية ،حقا من حقوق املتعلمة واملتعلم ،فهي التي ت�ضمن لهم
القدرة على التعبري عن �آرائهم واحتياجاتهم ،وتنمي �إح�سا�سهم باالنتماء مل�ؤ�س�ساتهم التعليمية ،وتر�سخ
لديهم الوعي بواجباتهم وحقوقهم كمتعلمني م�ستفيدين من خدمات هذه امل�ؤ�س�سات ،وم�شاركتهم يف
االرتقاء بجودة تدبري �ش�ؤونها التنظيمية والرتبوية .وتظهر هذه امل�شاركة يف عدة جماالت ،منها:


�إعداد النظام الداخلي للق�سم؛



انتخاب جمل�س التالميذ؛



اختيار مناديب الأق�سام؛



بناءامل�رشوع ال�شخ�صي للتلميذ؛



امل�ساهمة يف م�رشوع الق�سم؛



امل�ساهمة يف م�رشوع امل�ؤ�س�سة؛



التمثيلية وامل�ساهمة يف �أ�شغال جمال�س امل�ؤ�س�سة،
املجل�س اجلماعي ،برملان الطفل ،وامللتقيات و
املهرجانات التالميذية؛



امل�شاركة يف الأن�شطة املندجمة والداعمة؛



االنخراط يف الأندية الرتبوية ،ح�سب االختيار وامليول ،وامل�شاركة يف �آليات تدبريها؛



تنظيم حمالت اجتماعية وت�ضامنية.

حدد الـميثاق الوطني للرتبية والتكوين بع�ض موا�صفات الـمدر�سة الـمغربية الوطنية اجلديدة ،ب�أن جعلها
ت�سعى لأن تكون:
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مفعمة باحلياة ،بف�ضل نهج تربوي ن�شيط ،يجاوز التلقي ال�سلبي والعمل الفردي �إىل اعتماد
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الـمدر�سة وف�ضائها البيئي والـمجتمعي والثقايف واالقت�صادي.
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 2.2البيئة والتنمية امل�ستدامة
الرتبية البيئية هي عملية تربوية تهدف تعليم كيفية تدبري
وجتويد العالقة بني الإن�سان وحميطه ،وذلك عرب تنمية
مهارات متكنه من امل�ساهمة يف تطوير ظروف هذه البيئة
على نحو �أف�ضل والعمل على �صيانتها واملحافظة عليها
وتنمية مواردها املختلفة.
والرتبية البيئية ح�سب اليوني�سكو ،هي “�سريورة دائمة
يح�صل خاللها الأ�شخا�ص والـمجموعات على الوعي
ببيئتهم ،ويك�سبون الـمعارف والقيم والقدرات
والتجارب وكذلك الإرادة التي ت�سمح لهم بالفعل،
�شخ�صيا وجماعيا ،لي�ساهم الكل يف حل الـم�شاكل احلالية والـم�ستقبلية للبيئة” ،يف حني تعترب التنمية
الـم�ستدامة ح�سب اليون�سكو ،تلك التنمية التي تلبي احتياجات احلا�رض دون الـم�سا�س بقدرة الأجيال
الـمقبلة على الوفاء باحتياجاتها .وهي بذلك تروم تطوير الأر�ض والـمدن والـمجتمعات وكذلك
الأعمال التجارية.
�أما مفهوم الرتبية من �أجل التنمية الـم�ستدامة في�شكل ر�ؤية تربوية ت�سعى �إىل �إيجاد توازن بني الرخاء
الإن�ساين واالقت�صادي والتقاليد الثقافية ،وا�ستدامة الـموارد الطبيعية والبيئية من �أجل حياة �أف�ضل للفرد
والـمجتمع يف احلا�رض ،وللأجيال القادمة �أي�ضا .ويتطلب تطبيق مبادئ الرتبية للتنمية الـم�ستدامة
االعتماد على منهجيات ومقاربات تربوية متعددة الأغرا�ض والأ�ساليب لت�أمني تعلم �أخالقي مدى احلياة
جلميع فئات الـمجتمع والـمناطق ،وت�شجيع احرتام االحتياجات الإن�سانية التي تتوافق مع اال�ستخدام
الـم�ستدام والـمتوازن للموارد الطبيعية والـمحافظة عليها من �أجل الب�رشية يف حا�رضها وم�ستقبلها،
وتغذي احل�س بالت�ضامن على الـم�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومبا �أن حتقيق التنمية الـم�ستدامة يتم عرب موازنة االحتياجات االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ،ميكن
للأن�شطة الرتبوية مقاربة جميع الـمجاالت االقت�صادية ال�صناعية منها (احلديثة والتقليدية) �أو الفالحية
�أو التجارية ،الـمحلية واجلهوية والوطنية والدولية ،والبحث عن مدى انتمائها �أو م�ساهمتها يف التنمية
الـم�ستدامة.

وقد جاءت اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة لتعزيز الرت�سانة القانونية البيئية التي جاء بها د�ستور
 2011الذي ن�ص على التنمية امل�ستدامة باعتبارها حقا جلميع املواطنني ،وو�ضع �آليات جديدة للحكامة
الدميقراطية ،عالوة على ال�رشوط ال�رضورية لإر�ساء �أ�س�س التنمية امل�ستدامة باململكة ،فهذه اال�سرتاتيجية
تعد قابلة للتطبيق ،وترتكز على تدابري ملمو�سة مع م�ؤ�رشات التتبع والنتائج ،كما �أنها ت�ستجيب ملبادئ
القانون الإطار  12 – 99وهي مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة ،املتمثلة يف االندماج،
واملجالية ،والت�ضامن ،والوقاية ،وامل�س�ؤولية ،بالإ�ضافة اىل امل�شاركة.
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و�أهم ما جاءت به هذه اال�سرتاتيجية الوطنية هو :احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة ،وتقلي�ص اله�شا�شة،
والتنب�ؤ باملخاطر وحماية التنوع البيولوجي ،املحافظة على املجال واحل�ضارة املغربية ب�شكل �أف�ضل،
والتفاعل الناجع مع اله�شا�شة وتبني �سيا�سة مواتية ،فهي تت�ضمن �سبعة رهانات ،و 31حمورا ا�سرتاتيجيا،
و 137هدفا ،ترمي على اخل�صو�ص �إىل متتني احلكامة والتنمية امل�ستدامة ،وتعزيز الإطار امل�ؤ�س�ساتي
للتنمية امل�ستدامة ،ودور الإطار القانوين والفاعلني واليات املراقبة ،بالإ�ضافة �إىل متتني الآليات االقت�صادية
واملالية وو�ضع �سيا�سة جبائية للنجاعة البيئية.
فعلى م�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ت�ستهدف الرتبية على البيئة والرتبية على التنمية الـم�ستدامة جميع
الأفراد بجميع الأعمار ،وتنجز يف �إطار الربامج الرتبوية الف�صلية والـمندجمة من طرف مربني ومتعلـمني
و�رشكاء فاعلني يحرتمون القيم التي حتفزهم وتن�شط عملهم.
و بناء على ما �سبق ميكن حتديد �أهداف الرتبية البيئية والتنمية امل�ستدامة فيما يلي:









اطالع الأفراد وتعريفهم على بيئتهم الطبيعية وكذا معرفة العالقة املتبادلة بني مكونات البيئة احلية
والغري حية ومدى اعتماد كل منهما على الأخرى؛
تو�ضيح املفاهيم البيئية والعالقة املتبادلة بني الإن�سان وبيئته الطبيعية مع تنمية قدراته ومهاراته
ل�ضمان �صيانة البيئة وا�ستغاللها ب�شكل �إيجابي؛
�إبراز الأهمية الكبرية للم�صادر الطبيعية والغنى الطبيعي ،ومدى اعتماد كافة الن�شاطات الب�رشية
عليها لتوفري متطلباته احلياتية؛
�إبراز الآثار ال�سيئة ل�سوء ا�ستغالل امل�صادر الطبيعية؛
ت�صحيح االعتقاد ال�سائد ب�أن امل�صادر الطبيعية متجددة وال تنفذ ،و�أن التطور العلمي ميكن �أن
يحل حمل الطبيعة؛



الت�سطري على �رضورة التعاون بني الأفراد واملجتمعات والأمم حلل م�شاكل البيئة الراهنة؛



التحليل العلمي والدقيق ملختلف الت�رصفات الب�رشية التي ت�سببت يف فقدان التوازن البيئي.

وت�ستهدف �أن�شطة الرتبية البيئية والرتبية على التنمية الـم�ستدامة ،بال�رضورة ويف �آن واحد ،تنمية
ال�شخ�ص واجلماعة من خالل الرقي بالـمعارف والقيم وال�سلوكات .وقد مت االعتماد منهجيا يف
ت�صنيف الـمجاالت على مدخل الف�ضاء البيئي لتطوير جودة البيئة وحمايتها كما يلي:
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جمال البيئة الـمدر�سية

•الرتبية على اقت�صاد الـماء والطاقة؛

•الرتبية على العناية بالـم�ساحات
اخل�رضاء؛
•الرتبية على النظافة وتدبري النفايات...

جمال البيئة الـمحلية

•تدبري النفايات؛

•تر�شيد ا�ستعمال الـماء والتطهري؛

•حماربة التلوث مبختلف �أ�شكاله
(�سمعي ،هوائي ،مائي...)...

جمال الأو�ساط الطبيعية

جمال الو�سط القروي

•تدبري الـماء ال�رشوب وال�سقي
والتطهري ال�سائل؛

•الرتبية على تدبري النفايات؛
•الأن�شطة الفالحية...

جمال الق�ضايا البيئية العالـمية

•الـمناطق الـمحمية :تثمني غنى الأو�ساط الطبيعية :الـمنتزهات ،الـمحميات،
الـمناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية و�سبل حمايتها؛

•التنوع البيولوجي؛

•الأو�ساط الطبيعية :الغابات...؛

•التنمية الـم�ستدامة...

•الـمناطق الرطبة� :أودية ،بحريات� ،ضايات...
•الـمناطق ال�ساحلية والبحرية…

•التغريات الـمناخية؛
•الت�صحر؛

ولتنمية احل�س والوعي البيئي لدى املتعلمات واملتعلمني وجب العمل على:







خلق �رشاكات مع اجلمعيات املهتمة بالبيئة واملجال الأخ�رض؛

ت�شجيع مبادرات التالميذ يف جمال ابتكار الو�سائل واحللول التي حتد من التلوث بكل �أ�شكاله على
امل�ستوى املحلي؛

فتح �أبواب امل�ؤ�س�سات التعلمية للمعاهد العلمية املهتمة بالبيئة ق�صد توعية التالميذ ب�أهمية احلفاظ
عليها؛
جعل م�س�ألة احلفاظ على البيئة وحمايتها ق�ضية جماعية و�ش�أنا جماعيا �أي�ضا.

من هنا ووعيا ب�أهمية الرتبية البيئية والتنمية امل�ستدامة ،مت توقيع اتفاقية �رشاكة �إطار بني وزارة الرتبية
الوطنية وم�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة منذ �سنة  ،2006حيث مت تفعيل الأندية البيئية عرب الربامج
التالية:
 22.1برنامج “ال�صحفيون ال�شباب من �أجل البيئة”
فهو برنامـج تربوي خم�صـ�ص لتالميذ امل�ستوى الثانوي االعدادي والت�أهيلي ما بني �سن ()14-11
( ،)21-19( )18-15يهدف �إىل حت�سي�سهم بالإ�شكاليات البيئية املحلية ،حتت ت�أطري طاقم تربوي عرب
ربورتاجات كتابية �أو م�صورة.
يقوم هذا الربنامج ،الذي يدخل جميع املواد املدر�سية مبعاجلة موا�ضيع مهمة :املدينة والفالحة وال�ساحل
والنفايات واملاء والطاقة والتنوع البيولوجي والت�ضامن .يتم اختيار مو�ضوع خا�ص �إ�ضايف كل �سنة.
ويتم تتويج �أعمال التالميذ من طرف جلنة وطنية تتكون من مهنيني ،تفو�ض لها امل�ؤ�س�سة تلك املهمة،
�ضمن مباراة تنظم �سنويا وفق مذكرة ت�صدرها الوزارة لهذه الغاية ثم تر�سل الأعمال �إىل امل�ؤ�س�سة الدولية
للرتبية على البيئة( )FEEلكي تتبارى مع نظرياتها الدولية.
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 22.2برنامج “املدار�س الإيكولوجية”
هو �أحد برامج امل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية ( ،)FEEوهو برنامج تطوعي يهدف �إىل تعزيز الرتبية
البيئية والتنمية امل�ستدامة داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية االبتدائية ،يعتمد منهجية ت�شاركية ويدمج التعليم
مع العمل عرب توفري طريقة فعالة يف حت�سني البيئة املدر�سية ،وذلك للح�صول على وعي حقيقي وتغريات
�سلوكية عند املتعلمات واملتعلمني وكل العاملني يف املدر�سة وجمعيات �أباء التالميذ والأ�رس واجلماعة
املحلية واملجتمع املدين ،من خالل بلورة م�شاريع بيئية م�شرتكة بامل�ؤ�س�سة التعليمية يحتل فيها املتعلمون
دورا فاعال ،مما ميكن من احل�صول على تغريات جذرية يف املجتمع املحلي ،من خالل اال�شتغال على
منهجية من �سبع مراحل لإجناز �ستة حماور وهي :التقلي�ص من ا�ستهالك املاء والطاقة ،التدبري اجليد
للنفايات ،العناية بالتغذية ،واالهتمام باملحافظة على التنوع البيولوجي ون�رش قيم الت�ضامن .وهي معيار
�أ�سا�سي للح�صول تدريجيا على ال�شهادة الربونزية �أو ال�شهادة الف�ضية �أو �شارة” اللواء الأخ�رض” التي
متنحهم م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة بفعل انخراطها الدائم يف امل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية.
 22.3برنامج “التعوي�ض الطوعي للكربون”:
وهو برنامج ي�سمح لأي �شخ�ص مادي �أو معنوي ،على �أ�سا�س طوعي ،خلف�ض وتعوي�ض جزئيا �أو كليا
من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكاربون ،CO2 :من خالل متويل م�شاريع حمددة للحد من هذه االنبعاثات
(الطاقة املتجددة �أو تنحية الكربون) .ويهدف الربنامج �إىل امل�ساهمة يف مكافحة تلوث الهواء على
ارتفاع درجات احلرارة املحلية والعاملية ،ويتم العمل يف �إطار هذا الربنامج على تزويد م�ؤ�س�سات العامل
القروي ومرافقها ال�سكنية بالألواح ال�شم�سية.
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 3.ال�صحة املدر�سية
يعترب توفري الظروف ال�صحية واالجتماعية والنف�سية الـمالئمة من بني الـمحددات الرئي�سية لتح�سني
مردودية الـمتعلم .ومن هذا الـمنطلق ،مت �إدماج الرتبية ال�صحية �ضمن �أن�شطة مواد التدري�س مع تعزيزها
يف �أن�شطة التفتح والدعم والتوجيه ،عرب تدابري توعوية وحمائية ووقائية ،م�ؤطرة ب�رشاكة فعالة ومنظمة
مع اجلهات ال�صحية والأطر الإدارية والرتبوية والـمتعلمني داخل الـم�ؤ�س�سات.
وت�سعى الأن�شطة ال�صحية �إىل �ضمان �صحة ج�سمية ونف�سية وعقلية للـمتعلـمات والـمتعلمني ،متكن من
خلق ظروف �أمثل لتتبع تعليمهم وتربيتهم ،من خالل تتبع �صحة الـمتعلمني وتقدمي خدمات �صحية لهم
داخل الـم�ؤ�س�سة �أو يف مرافق �صحية خارجية ،بالإ�ضافة �إىل �إجناز برامج تربوية تهدف �إىل تنمية وعيهم
ب�أهمية ال�صحة و�سبل الـمحافظة عليها ،ووقايتهم من الأمرا�ض والآفات؛ كل ذلك مع جعلهم ن�شيطني
وم�ساهمني فعليني يف تنمية الوعي ال�صحي لزمالئهم وعائالتهم.
ويف هذا ال�صدد �أ�صدر قطاع الرتبية الوطنية دليال للرتبية ال�صحية ،وقد مت توجيه هذا الدليل �إىل املدر�س
(ة) لي�ستلهم منه �أهم القواعد ال�صحية و�سبل الوقاية التي ينبغي عليه �أن يحر�ص على متريرها �إىل املتعلمني
ب�شكل عملي يومي �سواء يف الأن�شطة الف�صلية �أو يف الأن�شطة املندجمة ،ولي�ستعني به ملعاجلة بع�ض
احلوادث.
� 33.1أهداف الرتبية ال�صحية
من بني الأهداف التي تروم الأن�شطة ال�صحية حتقيقها :
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 جماالت الأن�شطة ال�صحية33.2
äÉ°ù°SDƒŸÉH á«ë°üdG áÑbGôŸG
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 ال�صحة النف�سية33.3
تعترب املدر�سة امل�ؤ�س�سة االجتماعية التي تلي الأ�رسة مبا�رشة يف �أهميتها وت�أثريها على ال�صحة النف�سية
 فاملدر�سة هي الو�سط الذي ينمو فيه التالميذ خارج،واجتماعيا
نف�سيا
ودرجة توافق الأطفال وال�شباب
ًّ
ًّ
 وتظل املدر�سة ذات �أثر تكويني هام يف حياة املتعلمني؛ باعتبارها جماال.يومهم
ِ الأ�رسة ويمُ �ضون فيه �أغلب
.جوه �إمكانياتهم وتنمو فاعليتهم يف املجتمع
ِّ تتف َّتح فيه �شخ�صيتهم وترقى يف
لذلك؛ وجب على املربي �أن يهتم باجلانب النف�سي للمتعلم منذ �صغره وذلك ب�إعطائه فر�صة تكوين
: �شخ�صيته من خالل
العالقة التي تربط بينهما؛ وينبغي �أن تكون على منط معني ي�سمح للتلميذ بالتطور والتفتح؛



العالقات االجتماعية ال�سليمة التي تربطه بغريه وت�ؤهله للعي�ش داخل املجموعة



التطوير والتعميم التدريجي على م�ستوى م�ؤ�س�سات الرتبية والتكوين ملراكز الدعم النف�سي واالجتماعي
.وتزويدها ب�أطر متخ�ص�صة وكافية

29  الدعامة، الرافعة ال�سابعة، 2030-2015 الر�ؤيا اال�سرتاتيجية
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á«ë°üdG á«HÎdG
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: وجب العمل على،ولتنمية اجلانب ال�صحي لدى املتعلمات واملتعلمني
الت�أكد من مدى �صالحية املاء لل�رشب داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية؛



مراقبة مدى جاهزية و �صالحية الأنابيب وال�صنابري لال�ستعمال؛



التحلي باليقظة �إزاء بع�ض الأمرا�ض املعدية �سواء داخل املدر�سة �أو خارجها؛



حت�سي�سهم ب�أهمية تنظيف �أ�سنانهم واحلفاظ عليها؛



خلق �رشاكات مع جمعيات طب الأ�سنان والعيون من �أجل �إجراء الفحو�صات للتالميذ؛



العمل على البحث عن �رشاكات مع جمعيات ومنظمات تقوم بتوزيع النظارات الطبية على
التالميذ الذين يعانون من �ضعف الب�رص؛
.ا�ستعمال �أ�رشطة �سمعية ومرئية ق�صد توعيتهم باجلوانب ال�صحية لديهم
، وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷطﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
2009
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 4.4الأمن الإن�ساين
يعتمد جمال الأمن الإن�ساين على الرتبية على مبادئ احلماية والوقاية من املخاطر و�أن�شطة الإ�سعافات
الأولية وارتباطها مبكون التفتح العلمي وتفاعلها مع الرتبية على املواطنة والتمكن من اللغة العربية واللغة
الفرن�سية والرتبية البدنية ،لكن بنية الف�ضاء ال�رضورية لإنذار تام ت�ستدعي كفايات جغرافية .كما �أن تعلم
�أبجديات الإ�سعاف لي�س معرفة �إ�ضافية بل �رضورية متكن من دعم املناهج والربامج التعليمية.
ومن املعلوم �أن الكوارث الطبيعية والبيئية ،اخلارجة عن �إرادة االن�سان :الزالزل والفي�ضانات �أو التي
يكون فيها االن�سان �سببا مبا�رش لها و وللحرائق الغابات و اجنراف الرتبة ...تت�سبب يف ارتفاع عدد
ال�ضحايا بني ال�سكان ،ويف ت�رشيد املاليني من الأ�شخا�ص و االمرا�ض و الأوبئة ،ويف تعطيل ظروف
احلياة العادية من خالل �إنتاج الفقر ،البطالة ،املجاعة و�آفات �أخرى...
واملالحظ �أن الأطفال هم ال�ضحايا الأكرث ت�رضرا من هذه الكوارث� ،إذ من مل يفقد منهم حياته �أو �أقاربه
وذويه ،يحرم من احلاجيات الأ�سا�سية املتجلية يف ال�سكن واملاء ال�صالح لل�رشب والرتبية والتعليم.
 44.1املخطط اخلا�ص باحلماية والوقاية من املخاطر PPMS
هو وثيقة عملية يتم �إعدادها من طرف امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل عام ،و تلك املعر�ضة للمخاطر
الكربى (الفي�ضانات والزالزل واحلرائق واجنراف الرتبة والعوا�صف )....ب�شكل خا�ص ،وت�سمح لكل
العاملني بامل�ؤ�س�سات املعنية والتلميذات والتالميذ على حد �سواء ب�إدارة الأزمة املرتبطة باملخاطر الكربى
داخل وخارج ف�ضاء امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل ناجع �إىل حني تدخل اجلهات اخلارجية امل�س�ؤولة عن
احلماية والوقاية من املخاطر.
يت�سم املخطط اخلا�ص باحلماية والوقاية من املخاطر  PPMSبطابعه الدينامي� ،إذ يهي أ� من قبل جميع
العاملني والعامالت بامل�ؤ�س�سة ومب�شاركة التلميذات والتالميذ حتت �إمرة املدير(ة) وبت�شاور وتن�سيق مع
كل الأطراف املتدخلة واملتعاونة مع امل�ؤ�س�سة يف حالة خطر طبيعي �أو غري طبيعي ،كمجل�س التدبري
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 الرتبية على الطوارئ44.2
ي�ستلزم اكت�ساب الكفايات يف جمال احلماية والوقاية من املخاطر �إر�ساء التعلمات الأ�سا�س وتقويتها من
:  وذلك مبراعاة املرحلة العمرية وحماور التعلم،خالل �أن�شطة احلياة املدر�سية
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ولتقوية جانب الأمن الإن�ساين بامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وجب العمل على:
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الت�أكد من مدى �صالحية البنايات املدر�سية واملعمار الرتبوي؛
الرتبية على ح�سن التموقع يف الأماكن يف حالة خطر؛
الوعي ب�أهمية ال�سالمة الطرقية؛

حتذير املتعلمي من حيازة الأدوات والو�سائل والأ�سلحة املحظورة والتي ت�شكل خطرا عليهم؛
حتذيراملتعلمي من خطر التجمهر والوقوف يف قارعة الطريق؛

حثهم على �إغالق املنافذ التي ت�شكل خطرا على �سالمتهم داخل امل�ؤ�س�سة؛

حث املتعلمني على عدم ا�صطحاب قارورات زجاجية �إىلامل�ؤ�س�سة حتت �أي ذريعة؛
ت�سييج الأماكن اخلطرية ب�شباك حديدي؛

توعية التالميذ مبخاطر مل�س الأ�سالك الكهربائية العارية؛
خلق نوادي ملحاربة العنف ون�رش ثقافة الت�سامح؛

تطهري حميط امل�ؤ�س�سة من الأ�شخا�ص املنحرفني وذلك عرب التن�سيق مع اجلهات الأمنية.

احليـــاة
دلـيــــــــل
املدر�سية

دليـــل

احلياة املدر�سية

الطرائ ــق و املقاربات
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 1.1الأن�شطة الرتبوية
ي�شكل االهتمام بالأن�شطة الرتبوية على �صعيد الـم�ؤ�س�سات التعليمية جماال خ�صبا ي�ساهم يف �إبراز
الـمواهب والطاقات والإبداعات وتنمية احل�س الفني واجلمايل وال�شخ�صية لدى املتعلمني ،كما
ي�شجعهم على التوا�صل مع الكفاءات الـمحلية واجلهوية ،وتثمني عمل الـمبدعني ،وي�ضمن م�شاركتهم
يف التعريف برتاثهم الـمحلي واجلهوي والـمحافظة عليه ،ويزودهم بالقدر الـمنا�سب من الـمعلومات
الثقافية ،وينمي لديهم الكفاءات اللغوية و احل�س الأدبي و
فنون القول واخلطابة.
وت�ساهم هذه الأن�شطة ب�شكل كبري يف تر�سيخ الهوية
الثقافية الوطنية ،يف ظل العولـمة ،ويف حت�صني الـمتعلم
�أمام االنفتاح الإعالمي الوا�سع ،بتنمية قدرته على ح�سن
اختيار الربامج الإذاعية والتلفزية الـمعرو�ضة ،وقدرته على
املتابعة و التلقي الواعيني للم�ضامني و ال�صور الرائجة.
كما ت�ساهم هذه الأن�شطة كذلك يف دعم ال�سياحة الثقافية الـمحلية والدولية من خالل درا�سة الـمعامل
التاريخية و احل�ضارية وزيارتها والتعريف بها.

  الهدف العام:


امل�ساهمة يف تفتح الـمتعلمني و�إبراز مواهبهم وطاقاتهم و�إبداعاتهم وتنمية �شخ�صيتهم وح�سهم
الفني واجلمايل ،كما ت�شجعهم على التوا�صل مع الكفاءات الـمحلية واجلهوية.

   الأهداف اخلا�صة:
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�إبراز الـمواهب والطاقات (الإبداعية واللغوية واجل�سمية والتعبريية )...و�صقلها وتثمينها
و�إثرائها؛
تنمية بع�ض القدرات والـمهارات التوا�صلية (الـمواجهة ،اخلطابة ،التعبري)...؛
تنمية الكفايات والـميوالت الثقافية والتعويد على تقبل الثقافات الـمختلفة والتعاي�ش الإيجابي
معها...؛
تربية الذوق اجلمايل للـمتعلم؛

تعرف الـمتعلمني على تراثهم الثقايف الـمحلي واجلهوي والوطني ورد االعتبار للـموروث
الثقايف الـمغربي مع �إ�رشاكهم يف التعريف به والعمل على احلفاظ عليه و�إغنائه وا�ستثماره؛
م�شاركة الـمتعلمني يف التوعية والتح�سي�س بثقافتهم الـمحلية والإن�سانية.

دليـــل

احلياة املدر�سية

ويتكون هذا املجال من ثالث مكونات رئي�سية كما هو م�ضمن الدائرة �أ�سفله:
جتدر الإ�شارة يف البداية �إىل �أن هذا الت�صنيف يبقى منهجيا
فقط ،حيث �إن هناك تقاطعات وتداخالت بني هذه
الـمجاالت ،التي ت�شكل يف نف�س الوقت �أن�شطة و�آليات
لتفعيل كافة �أن�شطة احلياة الـمدر�سية.
ولتو�سيع �آليات اال�شرتاك واالنخراط يف هذه الأن�شطة
الرتبوية مت اعتماد �أ�سلوب الت�شبيك املو�ضوعاتي يف
املجاالت الثقافية والإبداعية والفنية بني الأكادمييات
اجلهوية للرتبية والتكوين باعتباره �آلية للتن�سيق وتبادل
اخلربات بني الأكادمييات والذي ي�ساهم يف خلق دينامية
تربوية متميزة ،ويف بناء مدر�سة مواطنة مفعمة باحلياة
ومت�شبعة بالدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ويعتمد بالأ�سا�س على خلق م�سابقات تناف�سية بني التالميذ
وامل�ؤ�س�سات يف جمال الإبداع واالبتكار.
وترتكز عملية الت�شبيك املو�ضوعاتي على تنظيم مهرجان وطني يف جمال من املجاالت بكل �أكادميية
جهوية للرتبية والتكوين .هذه العملية تهدف �إىل متكني املدر�سة من اال�ضطالع مبهمتها يف حتقيق
االندماج الثقايف عرب جعل الثقافة بعدا ع�ضويا من �أبعادها وظائفها الأ�سا�سية ،كما تهدف �إىل انفتاح
امل�ؤ�س�سة على حميطها االجتماعي والثقايف واالقت�صادي وتن�شيط امل�ؤ�س�سات التعليمية ثقافيا وعلميا
وفنيا ،وكذا �إىل الرتبية على املمار�سة الدميقراطية ،وتكري�س احل�س الت�شاركي لدى املتعلمات واملتعلمني،
وتنمية الكفايات واملهارات والقدرات الكت�ساب املعارف ،وبناء امل�شاريع ال�شخ�صية واجلماعية.
و�إىل جعل املدر�سة ف�ضا ًء خ�صبا ي�ساعد على حترير الطاقات الإبداعية واكت�ساب املواهب يف خمتلف
املجاالت وذلك متا�شيا مع مقت�ضيات الر�ؤية اال�سرتاتيجية  2030-2015و القانون االطار.
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ

اﻹطﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺘﺸﺒﯿﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ .2018
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 11.1الأن�شطة الفنية
تت�ضمن الأن�شطة الفنية جمموعة املمار�سات العملية للتالميذ والتلميذات داخل املدر�سة ،وتتميز تلك
املمار�سات بقدرتها على �إبراز خ�صائ�ص ح�سية و�شكلية ،تعرب عن حاجات التالميذ وميولهم بالإ�ضافة
�إىل �إظهار قدراتهم وخرباتهم املكت�سبة يف جماالت الفنون.
ويو�ضح اجلدول التايل املكونات الأربعة الأ�سا�سية للأن�شطة الفنية ،وهي كالتايل:
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امل�رسح املدر�سي

يعترب امل�رسح املدر�سي م�رسحا تربويا تعليميا تعلميا ومكونا من مكونات
وحدة الرتبية الفنية اجلمالية و�أن�شطة التفتح ،كما يعترب فنا متعدد
الإمكانات ،ي�ساعد على خدمة ميوالت الطفل وي�ساهم يف �صقل
مواهبه ،وي�شجعه على الإبداع الفني ،ويدفعه بالتايل �إىل االندماج يف
جمتمعه ال�صغري باملدر�سة وجمتمعه الكبري خارج املدر�سة.

املجموعات ال�صوتية

املجموعة ال�صوتية هي جمموعة مو�سيقية تت�ألف من تالميذ وتلميذات
يقومون ب�أداء �أغاين و�أنا�شيد ،ي�ؤدون مو�سيقى كورالية ،وعادة ما
تقاد هذه املجموعة من طرف �أ�ستاذ(ة) يعد مبثابة قائد(ة) للمجموعة
ال�صوتية .من �أهم �أهدافها �صقل مواهب التالميذ يف املجال املو�سيقي
والغناء اجلماعي ،لإر�ساء مدر�سة منفتحة ومت�شبعة بروح االبتكار
والإبداع.

الفنون الت�شكيلية

ترتكز الفنون الت�شكيلية على جمموعة من الكفايات الأ�سا�سية كالثقة
بالنف�س والتفتح على الآخرين والعامل واملحيط ،و�إبراز القدرات الذاتية
يف التفكري والتحليل والإجناز والإبداع وممار�سة احلرية واال�ستقاللية يف
التفكري ويف اتخاذ القرار ،واجلر�أة واملبادرة الذاتية والتناف�س الإيجابي
والإنتاجية.

الفيلم الرتبوي

يعترب الفيلم الرتبوي �أداة من �أدوات الثقافة واملعرفة ،وو�سيلة من الو�سائل
التعليمية الف َّعالة الذي تروم دعم ديداكتيك املواد الدرا�سية واالرتقاء
بها� ،إ�ضافة �إىل بعده الفني من خالل ت�شجيع التالميذ والتلميذات على
ولوج عامل ال�صورة واكت�شاف �سحرها واك�سابهم مهارات تفكيك اللغة
ال�سينمائية وا�ستيعابها.

دليـــل
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 11.2الأن�شطة الثقافية
ٌعرف الأن�شطة الثقافية ب�أنها جمموعة من عمليات و�أ�شكال التدخل البيداغوجي التي يتم بها ت�سيري
ت َّ
وتوجيه و�ضبط التوا�صل بني املتعلمني واملتعلمات ،وباعتبارها حقال ي�ؤطر الفعل الثقايف ف�إنها ت�صب
يف حقول خمتلفة( تن�شيطية ،تربوية ،ثقافية ،لغوية .)......لذا ف�إن �أهميتها تنبثق من قيمتها الرتبوية ،و
الغر�ض الأ�سا�سي منها هو بناء �شخ�صية املتعلم يف خمتلف اجلوانب ،وتنمية مهاراته الفكرية والثقافية
والأدبية واللغوية ،و�إتاحة الفر�ص للموهوبني للإبداع وت�شجيعهم على التفوق.
ويو�ضح اجلدول التايل املكونات الأربعة الأ�سا�سية للأن�شطة الثقافية ،وهي كالتايل:
امل�سابقات الثقافية

املباريات اللغوية

فن اخلطابة

الق�صيدة ال�شعرية

تتعدد �أنواع امل�سابقات الثقافية من �أدبية ،علمية ،تاريخية ،دينية ،...وتكون
إثرائية ،ملا قد تع ّلموه ،بالإ�ضافة �إىل املعلومات الثقافية الأخرى
مبثابة معلومات � ّ
من خارج جمال الدرا�سة ،وتروم ت�شجيع التناف�س الثقايف واملعريف وانفتاح
املتعلم على جمتمعه واكت�شاف ما يزخر به هذا املجتمع من ثقافة وح�ضارة.
ت�ساهم املباريات اللغوية يف االنفتاح على احل�ضارات والثقافات املختلفة،
ويعمق الفهم ويقوي االرتباط باللغة الأم ،ويدفع التالميذ �إىل تغيري النظرة حول
اللغات الأخرى ،كما تنمي الكفايات وامليوالت اللغوية وت�ؤدي �إىل
خلق دينامية تهدف �إىل ن�رش الوعي ،وتك�سري اجلمود الثقايف الكال�سيكي.
اخلطابة هي نوع من الفنون النرثية فائدتها الت�أثري والإقناع بح�ضور اجلمهور
املتلقي ،وتعترب اخلطابة من الفنون الهامة التي تتعامل مع اجلانب العقلي
والعاطفي للإن�سان ،فهي فن الإقناع واال�ستمالة ،وتعزز الثقة بالنف�س والقدرة
على امل�شافهة واملواجهة.
يعترب ال�شعر منط �أدبي لتج�سيد �آمال الأمة ميكن ِمن خاللها التعرف على
أو�ضاع املجتمع ،وثقافته ،و�أحواله وتاريخه ،ويتميز عن غريه من �أنواع الكالم
�
ِ
خا�صة به يطلق عليها املو�سيقى ال�شعريّة .كما
با�ستخدام وزن دقيق ومو�سيقى ّ
�أن ال�شّ عر هو الكلمات التي حتمل معان لغوية ت�ؤثر على الإن�سان عند قراءته،
�أو �سماعه.
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 11.3الأن�شطة الإبداعية
يعترب الإبداع واالبتكار من املهارات التي متكن املتعلمني واملتعلمات من التميز عن بع�ضهم البع�ض
يف �إطار من املناف�سة الإيجابية ،فعادة ما يحب املتعلمون واملتعلمات ،عر�ض �إبداعاتهم من �أبحاث
ميدانية �أو تقارير �صحفية �أو كتابات �أو ر�سومات �أو �أعمال يدوية �أو �أي �شيء مت �إجنازه يف �إطار الأن�شطة
املدر�سية �أو مببادرة فردية منهم للتعبري عن �آرائهم و�إبراز مواهبهم.
ويو�ضح اجلدول التايل املكونات الأربعة الأ�سا�سية للأن�شطة الإبداعية ،وهي كالتايل:
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الإعالم املدر�سي

الإعالم املدر�سي يق�صد به الن�شاط التوا�صلي الذي يهدف �إىل دعم جمال
الن�رش والتوثيق من خالل تبادل املعرفة العلمية والأدبية واللغوية بني املتعلمني
واملتعلمات ،ومتكينهم من مهارات البحث والتح�صيل لتو�سيع �آفاقهم املعرفية
والفكرية ،ومن بني عنا�رصه :ال�صحافة املدر�سية (الإذاعة املدر�سية)؛ ال�صحيفة
احلائطية واملجلة املدر�سية املطبوعة.

الق�صة امل�صورة

هي �شكل من �أ�شكال الإبداع الفني ،باعتماد اخليال وت�ضم ر�سوما جتمع
بني الكلمات وال�صور املر�سومة وتهدف �إىل تعزيز روح املبادرة والإبداع
لدى ال�صغار يف �إحدى جماالت الدرا�سة ،كما متكنهم من التعبري عن معارفهم
ومكت�سباتهم والتعبري بحرية عن �أحا�سي�سهم و�إبداعاتهم.

الربورتاج الوثائقي

الربورتاج هو النوع ال�صحفي الأف�ضل والأن�سب لتج�سيد املوا�ضيع التي
تقوم على الو�صف احليوي املبا�رش للوقائع واحلقائق ،ومن �أهدافه �أنه يجعل
املتلقي ي�سمع ويرى مبا �سمعه ور�آه و�أح�س به ال�صحفي نف�سه .فالتلميذ املعد
للروبورتاج يعري حوا�سه لغريه ،فهو ميثل القراء وامل�ستمعني.

الكاريكاتري الرتبوي

ميكن الكاريكاتور الرتبوي من تدريب النا�شئة على التعبري بوا�سطته عن
جمموعة من الق�ضايا ،ويهدف لإي�صال جمموعة من الر�سائل الرتبوية الهادفة
اىل ت�صحيح الكثري من ال�سلوكات والظواهر امل�شينة والتح�سي�س ب�أهمية �أو
بخطورة العديد من الق�ضايا املطروحة �سواء داخل الو�سط املدر�سي �أو يف
الو�سط اخلارجي ب�أبعاده املختفلة ،وذلك اعتمادا على تقنيات الكثافة
التعبريية والرتكيز وااليحاء وال�سخرية الإيجابية ،التي حترك امللكات الفكرية
والوجدانية وتنمي احل�س النقدي لدى نا�شئتنا.
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 2.2املهارات احلياتية
�أ�صبحت تنمية املهارات احلياتية لدى املتعلمني حتظى باهتمام متزايد من قبل الدول واملنظمات ،ملا لها
من �أهمية يف �إعداد املراهقني وال�شباب للحياة ب�شكل عام و ت�أهيلهم للتعامل ال�سليم مع التغريات و
املواقف .من هذا املنطلق ف�إن احلياة املدر�سية من خالل تنوع �أن�شطتها تعد املجال اخل�صب لتنمية هذه
املهارات وتطويرها ،و حترير الطاقات الكامنة لدى التالميذ بح�سب ميوالتهم ومواهبهم،
و تن�شئتهم لال�ضطالع باملهام املنوطة بهم يف امل�ستقبل ،ومن متة تعترب �أن�شطة احلياة رافعة �أ�سا�سية للتن�شئة
االجتماعية.
 22.1مفهوم املهارة احلياتية
يق�صد باملهارات احلياتية جمموعة من القدرات والكفايات املرتبطة بحياة ال�شباب واملراهقني ،يف �شكل
منهج متكامل لبناء وت�صحيح توجهاتهم ال�سليمة ،مثل القدرة على التوا�صل اجليد ،واحل�سم يف القرارات
والقدرة على التفاو�ض...
وهي ال�سلوكيات والقدرات ال�شخ�صية واالجتماعية الالزمة التي يجب على املرء �أن ميتلكها للتعامل
بثقة �أكرب واقتدار مع نف�سه ومع الآخرين ومع املجتمع ،وذلك عن طريق اتخاذ القرارات الأن�سب على
امل�ستويات املختلفة (ال�شخ�صية ،واالجتماعية ،والنف�سية  )...وتطوير الآليات لتحمل امل�س�ؤولية عن
الأفعال ال�شخ�صية ،وفهم الذات والغري وتكوين عالقات �إيجابية مع الآخرين وتفادي حدوث الأزمات
�أو القدرة على التعامل مع الأزمات عند حدوثها.
عرفت منظمة ال�صحة العاملية “مهارات احلياة “ب�أنها القدرة على التكيف ،والأداء االيجابي الذي ميكن
الفرد من العي�ش بفاعلية والتعامل مع التحديات التي تواجهه .ويف تعريف �آخر ملنظمة ال�صحة العاملية ،مت
تعريف “مهارات احلياة “ على �أنها القدرة على التكيف وال�سلوك الإيجابي ،التي متكن الفرد من التعامل
بفاعلية مع متطلبات احلياة وحتدياتها اليومية.
كما حددت منظمة ال�صحة العاملية “مهارات احلياة “ يف قدرات منها:
حتمل امل�س�ؤولية

االختيار ال�صحيح

احرتام الذات

التم�سك بالقيم

بلوغ الهدف

مقاومة ال�ضغوط

التحكم يف االنفعاالت

منع ال�رصاع والعنف

جتنب ا�ستعمال املخدرات

اال�ستمرار يف العالقات مع الوالدين

احرتام الآخرين

و�أ�شارت منظمتا اليوني�سيف واليون�سكو ،ومنظمة ال�صحة العاملية �إىل �إمكانية تق�سيم مهارات احلياة
على النحو الآتي  :حل امل�شكالت  ،والتفكري الإبداعي  ،ومهارات التوا�صل الفعال ،ومهارات �صناعة
القرار ،ومهارات التفكري النقدي  ،والعالقات بني الأ�شخا�ص ،ومهارات بناء الوعي الذاتي ،والتقم�ص،
والتعامل مع ال�ضغوط واالنفعاالت.
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وتعترب املهارات احلياتية ،طبقا لتعريف املنظمة العاملية لل�صحة ،جمموعة من التمكنات املتعلقة ب�سلوك
�إيجابي ميكن الأفراد من املواجهة الفعالة ملطالب وحتديات احلياة اليومية .ومعنى ذلك �أنها جمموعة من
املعارف النظرية والعملية يف خمتلف جماالت احلياة ،يتم اكت�سابها عن طريق اخلربة والتجربة ،لتمكن
ال�شاب �أو املراهق حني وجوده �أمام م�شكلة ،من تبني احلل املالئم لها .وبذلك تكون املهارات احلياتية
جمموعة من الكفايات ( )Compétencesالتي ت�ساعد ال�شباب واملراهقني على:
اتخاذ قرارات

حل م�شاكل

التوا�صل الإيجابي

بناء عالقات �سليمة

التفكري بطريقة نقدية  /تقوميية

حتقيق الرفاه ال�صحي

تدبري احلياة بكيفية �سوية ومنتجة

 22.2ت�صنيف املهارات احلياتية
�إن مفهوم املهارة احلياتية ،ا�ستنادا �إىل ما ي�ستخل�ص من التعريفات ال�سابقة ،ي�شري �إىل :القدرة على
ا�ستح�ضار خمتلف املعارف واخلربات التي �سبق اكت�سابها يف ظروف م�شابهة وتكييفها ثم تفعيلها،
ملواجهة نوع معني من الو�ضعيات املولدة للمخاطر التي تعرت�ض حياة املراهقني وال�شباب .وهذه
املهارات قد تكون نوعية( ، )Spécifiquesكما قد تكون عر�ضانية (.)Transversales
 22.2.1املهارات احلياتية النوعية :
هي املهارات التي ترتبط مبجال معني من جماالت حياة ال�شباب واملراهقني ،و ال ت�صدق على جمال �آخر
غريه .ومن �أمثلتها:


يف جمال ال�صحة الإجنابية:
× ×القدرة على تناول املوا�ضيع اجلن�سية وفق منظور القيم الإ�سالمية؛
× × اال�ستعفاف �أمام كل عالقة جن�سية غري حممية؛
× ×االقتناع ب�رضورة اعتماد و�سائل الوقاية من الإ�صابة بالتعفنات املنقولة جن�سيا.



يف جمال التعفنات املنقولة جن�سيا وال�سيدا
× ×القدرة على التعاي�ش مع حاملي الفريو�س واملر�ضى؛
× ×تقبل املر�ض؛
× ×اجلر�أة يف التحدث عن املر�ض.
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 22.2.2املهارات احلياتية العر�ضانية
هي املهارة التي يطال توظيفها يف جماالت عدة من حياة املراهقني وال�شباب ،ومن �أمثلتها «مهارة
التفاو�ض» ،و ذلك لأن امتالك القدرة على التفاو�ض من لدن ال�شاب �أو املراهق يجعل منه �شخ�صا قادرا
على املفاو�ضة والإقناع يف خمتلف الو�ضعيات واملواقف التي يتعر�ض لها:


يفاو�ض بالن�سبة لو�ضعه االجتماعي يف كل امل�ؤ�س�سات التي ينتمي �إليها؛



يفاو�ض يف جمال �إقرار النوع االجتماعي ؛



يفاو�ض ملقاومة �ضغوط الأنداد؛



يفاو�ض من �أجل اال�ستمتاع مبراهقته وبلوغه كمرحلة منائية عليه �أن يعي�شها بكل متطلباتها ،ولكن
دون الإ�رضار بالذات.

و من خا�صيات املهارة احلياتية العر�ضانية:







ال�شمولية� :إنها تت�سع لكل جماالت حياة املراهقني وال�شباب،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة ملهارة الإقناع
مثال؛
الإجناز :واملق�صود بذلك املمار�سة حلل و�ضعية قائمة ت�سبب قلقا للمراهق (مقاومة �ضغط الأنداد)؛
الإدماج:اجلمع بني �أكرث من خربة ومعرفة ،والتوليف بينها يف �صورة ن�شاطات يتم بوا�سطتها
الت�صدي للم�شكل العائق؛
الك�شف عن قدرات املراهق وبلورتها :فاملهارة احلياتية امل�شرتكة تعمل على ترجمة �أفكار املراهق
�إىل �إجنازات و�أداءات تفيد يف الإف�صاح والك�شف على الفعل الناجح يف التعامل مع الو�ضعيات
والعوائق التي يتعر�ض لها.

�إن حتقيق هذا النوع من املهارات يفرت�ض بال�رضورة قابلية املراهق لال�ستجابة� ،أي ا�ستعداده لإجناز �أن�شطة،
يتمكن مبوجبها من �إحراز املهارات احلياتية .وهذا ما يعرف بالدافعية التي من �رشوطها امليل والرغبة.
ومن �أمثلة املهارات احلياتية العر�ضانية نذكر :


القدرة على الت�صدي للإحباط والقلق؛



القدرة على الإقناع؛



التغلب على العنف واالعتداء؛



القدرة على مقاومة �ضغوط الأنداد؛



اعتماد التحليل املنطقي؛



القدرة على التفاو�ض وامل�ساومة؛
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القدرة على حل النزاعات؛



تقدير الذات؛



القدرة على مقاومة الت�أثريات ال�سلبية للدعاية والإعالم والإ�شهار؛



القدرة على املبادرة واتخاذ القرار؛



اعتبار النوع االجتماعي.

 22.3املهارات احلياتية يف احلياة املدر�سية
ت�أتي تنمية املهارات احلياتية لدى تلميذات وتالميذ امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �إطار حت�ضريهم للحياة
املجتمعية وت�أهيلهم للقيام ب�أدوارهم للنهو�ض باملجتمع وامل�ساهمة يف تنميتة و ازدهاره ،وتهدف �أ�سا�سا
�إىل:


تدريب التالميذ على ح�سن التوا�صل واحرتام قيم االختالف؛



متهريهم على ح�سن الإن�صات �إىل زمالئهم دون مقاطعتهم؛



حفزهم على العمل �ضمن فريق؛



توعيتهم ب�أهمية التعلم اجلماعي والتعاوين؛



�إدراج مواد تعلمهم التفكري النقدي والتفكري التحليلي والنقد الذاتي؛



حت�سي�سهم ب�أهمية االنفتاح على احلياة والإقبال عليها ب�إيجابية؛



جتنيبهم التطرف والتع�صب واالنغالق الفكري؛



تدريبهم على �أهمية توظيف جمموعة من الذكاءات املتعددة من �أجل حل بع�ض امل�شكالت؛



تفعيل الأدوار امل�رسحية ملواجهة م�صاعب احلياة واحرتام الآخرين؛



�إبعادهم عن التع�صب الديني �أو املذهبي �أو العرقي؛



خلق نوادي لتبادل اخلربات وتقا�سم املعرفة يف املهارات احلياتية؛



االنفتاح على احلرف واملهن املحلية وزيارة �أماكنها وجمال�سة روادها؛

ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ
وﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت

46

ﺣﻘﯿﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﯿﺮ و اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ،وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻟﻤﮭﻨﻲ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ 2016

دليـــل

احلياة املدر�سية

 3.3التثقيف بالنظري
مفهوم التثقيف بالنظري كما ورد يف وثائق امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية الذي انعقد يف �شتنرب 1994
بالقاهرة والتي �صادقت عليها  178دولة من بينها املغرب:
“ التثقيف بالنظري �أو التعليم بالأقران هو قيام ال�شباب بار�شاد /م�شورة غريهم من ال�شباب من
نف�س العمر ولهم نف�س اخللفية من خالل ات�صال وجاهي فردي �أو جماعي� .إن �ضغط الأقران الناجت
عن ت�أثري ال�شباب على بع�ضهم البع�ض ميكن �أن يكون �سلبيا ويقود اىل �سلوك خطر على �صحتهم� ،إال
�أن ال�شباب ميكنهم ا�ستخدام نفوذهم بطريقة �إيجابية عندما يقومون بدور النموذج لنظرائهم عرب
اعطاء املعلومات ال�صحيحة وتعزيز املواقف التي تقود اىل �سلوك �صحيح وم�س�ؤول”.
من هنا ميكن القول �أن مقاربة التثقيف بالنظري ،مفادها �أ�سا�سا انتقاء جمموعة من الأفراد وفق معايري معينة
(�سلوكية �أو ثقافية �أو اجتماعية �أو حتى اقت�صادية) ،و�إخ�ضاعهم لتكوين خا�ص وملدة زمنية معينة ،كي
ي�صبحوا قادرين على تناول موا�ضيع تت�صل بحياتهم اليومية مع نظرائهم �أي �أقرانهم ،بغية تبادل معارف
وتنمية مهارات حياتية ،وكذا مترير ر�سائل تربوية لهم ،وجعلهم قادرين على بناء املواقف وت�صحيح
الأفكار اخلاطئة عرب النهج البناء واملنطق العلمي بهدف وقاية �أنف�سهم عن طريق تغيري ال�سلوكات
ال�سلبية .كما ميكن اعتبار هذه املقاربة ،منهجية تربوية �صاحلة للجيل احلايل خ�صو�صا و�أن مترير الر�سائل
الإ�صالحية والرتبوية عن طريق الأقران والنظراء �أبان عن ناجعته.
� 33.1أهمية املقاربة:
تكمن �أهمية هذه املقاربة يف الت�أثري الكبري للمثقف النظري على نظرائه نظرا مل�شاركته لهمومهم
وم�شاكلهم� ،إ�ضافة �إىل قدرته على ر�صد ال�سلوكيات اخلطرة لنظرائه ب�شكل �سهل لقربه منهم ،وتبليغ
املعلومة ب�سهولة �أكرب نظرا للثقة التي ي�ضعها النظراء فيه ،بحيث ت�أخذ املعلومة على �أنها ن�صيحة من
�صديق حميم على عك�س باقي الأ�شخا�ص (الأ�ستاذ ،الوالدين ،الإخوان…) حيث غالبا ما تفهم على
�أنها �أمر.
وقد �أبانت جمموعة من الدرا�سات على �أهمية مقاربة التثقيف بالنظري ،وجناعتها يف حتقيق جمموعة من
الأهداف ،خا�صة يف مو�ضوع فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ،وهي اليوم تتناول موا�ضيع �أخرى يف
ال�صحة الإجنابية :الزواج املبكر ،زواج الأقارب ،فحو�صات ما قبل الزواج ،التحر�ش اجلن�سي ،العنف
والعنف املبني على النوع ،املراهقة ،الإدمان واملخدرات ،املواطنة وال�سلوك املدين ،بل �أ�صبحت تتعدى
هذا لتناول موا�ضيع جديدة كالدعم الرتبوي والتوجيه بالأو�ساط املدر�سية ،والفئات امل�ستهدفة من هذه
املقاربة متعددة :التالميذ والطالب ،امل�ساجني ،ممتهنات اجلن�س... ،
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 33.2املتدخلون يف عملية التثقيف بالنظري:
ترتكز مقاربة التثقيف بالنظري على ثالثة عنا�رص �أ�سا�سية وهي
املن�شط وامل�ستفيد وموا�ضيع التكوين ،وتتغري م�سميات هذه
العنا�رص بتغري امل�ستوى التثقيفي والفئة امل�ستهدفة واملحتوى
املراد تبليغه.
 33.3مقومات جناعة املقاربة:

ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ
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 4.4حماربة الظواهر امل�شينة
ال يختلف اثنان على �أن املدر�سة �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية ،هي امل�شتل الرئي�سي والف�ضاء الأمثل للرتبية
والتعليم ،لكن يف ال�سنوات الأخرية وللأ�سف� ،أ�صبحت جمموعة من املظاهر وال�سلوكات امل�شينة
تت�رسب للمدر�سة ،ومن بينها العنف ب�أنواعه املختلفة واملخدرات والتدخني والغ�ش ،فكل هذه الظواهر
�أخذت تتنامى بطريقة مت�سارعة يف معظم دول العامل �سواء املتقدمة �أو ال�سائرة يف طريق النمو ،والفئة
الأكرث عر�ضة لهذه ال�سلوكات هي فئة املراهقني ،هذه الفئة التي تكون غالبا يف طور التمدر�س داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية.
و�إن�سجاما مع مقت�ضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين التي تن�ص على �أن نظام الرتبية والتكوين
للمملكة املغربية يهتدي مببادئ العقيدة الإ�سالمية وقيمها الرامية لتكوين املواطن املت�صف باال�ستقامة
وال�صالح ،املت�سم باالعتدال والت�سامح ،ال�شغوف بطلب العلم واملعرفة ،يف �أرحب �آفاقهما ،واملتوقد
لالطالع والإبداع ،واملطبوع بروح املبادرة الإيجابية والإنتاج النافع ،عملت وزارة الرتبية الوطنية على
بلورة جمموعة من اال�سرتاتيجيات و �إنتاج العديد من امل�صوغات والدعائم والدالئل للتعريف مبخاطر
هذه ال�سلوكات امل�شينة النقي�ضة للرتبية ،و�إبرام عدة اتفاقيات و�رشاكات مع قطاعات حكومية وغري
حكومية للت�صدي لهذه املظاهر و هو التوجه الذي كر�سته م�ضامني املخطط اال�ستعجايل للإ�صالح
الرتبوي (.)2012-2009
وهكذا ،عملت الوزارة على �إر�ساء الآليات الكفيلة برتبية النا�شئة على القيم ال�سمحة :قيم الدميقراطية
وحقوق االن�سان واملواطنة وال�سلوك املدين والنزاهة والت�ضامن وثقافة احرتام احلق والقيام بالواجب ،من
خالل ما يت�ضمنه املنهاج الرتبوي منذ ال�سنوات الأوىل من التعليم االبتدائي عرب مواد حاملة كمواد اللغة
العربية واللغة الفرن�سية ومادة الن�شاط العلمي (علوم احلياة والأر�ض) �أو عرب مادة الرتبية على املواطنة،
وكذا عرب �أن�شطة احلياة املدر�سية املختلفة.
ويف نف�س ال�سياق ،مت �إر�ساء وتفعيل الأندية الرتبوية املو�ضوعاتية وت�شجيع املتعلمني واملتعلمات على
امل�شاركة يف هذه الأندية باعتبارها ف�ضاء لتنمية القدرات وتر�سيخ الوعي باحلقوق والواجبات والتعبري
عن الآراء واالحتياجات ،و�إمناء الإح�سا�س باالنتماء للم�ؤ�س�سة التعليمية ،كما ن�صت على ذلك جمموعة
من املذكرات الوزارية منذ �صدور امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،مرورا بالربنامج اال�ستعجايل ثم
الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح .2030-2015
فالوزارة ما فتئت تعمل عن طريق مديرية احلياة املدر�سية على توعية وتربية املتعلمني واملتعلمات على
املمار�سة الدميقراطية و تعبئتهم مب�شاركتهم يف خمتلف جمال�س امل�ؤ�س�سات التعليمية ومن خالل متثيليهم يف
برملان الطفل وكذا انفتاح امل�ؤ�س�سة التعليمية على حميطها ال�سو�سيو-اقت�صادي ،واطالعها على التجارب
الرتبوية الناجحة ق�صد الرفع من م�ستوى املتعلمني واملتعلمات ودعم قدراتهم التح�صيلية وتقوية جانب
التوا�صل والتفاعل الثقايف لديهم ،وخلق ف�ضاء تربوي تن�شيطي �أ�سا�سه احلياة املدر�سية املفعمة باحليوية
والدينامية ،التي ي�ساهم فيه كل الأطراف الفاعلة من داخل امل�ؤ�س�سة �أو من خارجها .
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وتلخ�ص اخلطاطة التالية الظواهر امل�شينة التي تعمل الوزارة على الت�صدي لها:
ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺧدرات
واﻟﺗدﺧﯾن
ﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﻌﻧف
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻐش
ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺑﺎﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

 44.1حماربة املخدرات والتدخني:
تقوم مديرية احلياة املدر�سية يف هذا ال�صدد مبجموعة من الأن�شطة التح�سي�سية والتوعوية لفائدة
املتعلمني واملتعلمات ،غايتها الف�ضلى رفع درجة وعيهم مبخاطر تناول املخدرات على اجلانب ال�صحي
واالجتماعي وكذا النف�سي عن طريق الأندية ال�صحية �أو غريها ،وذلك عرب:







تنظيم لقاءات وندوات ي�ؤطرها �أ�شخا�ص لهم خربة املو�ضوع؛
�صياغة وكتابة �أخطار و�أ�رضار تعاطي املخدرات بخط وا�ضح ،وعرب ر�سومات معربة وو�ضعها يف
�أماكن بارزة داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية؛
تعريف املتعلمني واملتعلمات ب�أخطار تعاطي املخدرات؛
تنمية مهارات حياتية لدى املتعلمني واملتعلمات كمهارة مقاومة الأنداد وتنمية مهارة قول “ال”
.....

ومن بني هذه الأن�شطة �أو الربامج ،نذكر:






برامج عمل مع وزارة ال�صحة؛
اتفاقية ال�رشاكة مع جمعية اللة �سلمى (اليوم العاملي بدون تدخني)؛
الأ�سبوع الوطني لل�صحة املدر�سية؛
اليوم العاملي لل�صحة؛
اليوم العاملي ملكافحة املخدرات؛

 44.2مناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي:1
العنف بالو�سط املدر�سي مفهوم معقد من عدة جوانب� :أنواعه� ،أ�سبابه ،عواقبه ،وتعريفه ،فهو يختلف
من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ح�سب ال�سياق :املدر�سي ،العائلي ،االجتماعي وكذا االقت�صادي وال�سيا�سي.
وله عدة متدخلون :التالميذ ،الطاقم الإداري والرتبوي ،الآباء و�أولياء التالميذ ،البيئة التي تتواجد فيها
امل�ؤ�س�سة التعليمية و�آخرون.
. 1احلقيبة الرتبوية اخلا�صة مبناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي .
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فالتالميذ يق�ضون معظم �أوقاتهم بامل�ؤ�س�سة التعليمية ،التي من املفرو�ض �أن ي�سودها جو تربوي �سليم،
غري �أنه للأ�سف ال�شديد ن�سجل العديد من حاالت العنف التي تقع داخل هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو
بجوارها �سواء بني التالميذ �أو بني الأ�ساتذة �أو بني تلميذ و�أ�ستاذ �أو بني تلميذ و�إداري ،ومثل الكثري من
دول العامل جند امل�ؤ�س�سات التعليمية باملغرب �أ�صبحت تعاين من هذه الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا ،مما
دفع وزارة الرتبية الوطنية �إىل التفكري يف اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�صدي لظاهرة العنف بالو�سط
املدر�سي عرب اتخاذ جمموعة من التدابري على م�ستويات متعددة:
 44.2.1املناهج الرتبوية:
حيث ثم الرتكيز على مدخل املناهج يف جانبها الرتبوي من خالل ت�ضمني املواد الدرا�سية جمموعة من
القيم كالت�سامح واحلوار وامل�ساواة وقبول االختالف وتكري�س ثقافة الواجب و الإلتزام كما متت �إ�ضافة
مادة درا�سية :الرتبية على املواطنة.
 44.2.2املقاربة اال�ستباقية:
عرب جمموعة من الأن�شطة التح�سي�سية والتوعوية يف جمال احلياة املدر�سية يف �إطار مقاربة“ :امل�ؤ�س�سة
داخل املجتمع واملجتمع يف قلب امل�ؤ�س�سة” من خالل دعم امل�شاركة التالميذية واالنخراط يف خمتلف
�أن�شطتها اليومية الرتبوية والثقافية والفنية واالجتماعية ،وت�شجيع الطاقات الإبداعية وامل�ساهمة يف بناء
مدر�سة االحرتام وخلق عالقات توا�صلية و�إن�سانية ودميقراطية بني مكونات املجتمع املدر�سي.
وهنا يتم تبني �أ�ساليب ومقاربات متعددة ومتجددة تهدف منوا متوازنا عقليا ونف�سيا ووجدانيا بل حتى
حركيا لدى املتعلمني واملتعلمات وتنمي قدراتهم ومهاراتهم احلياتية :القدرة على التحليل ،القدرة على
التفاعل الإيجابي مع املواقف ،القدرة على التوا�صل وقبول الر�أي الآخر ،القدرة على مقاومة الأنداد،
....
 44.2.3املقاربة الأمنية:
�إميانا من الوزارة ب�أن العملية التعليمية �ش�أن للجميع ،تتعاون الوزارة مع وزارة الداخلية ب�ش�أن التعبئة
اجلماعية لتح�صني املدر�سة و�صيانة وظائفها الرتبوية ،من خالل بذل املزيد من املجهودات ق�صد تعزيز
الأمن حلماية املحيط املبا�رش للم�ؤ�س�سة التعليمية ،وذلك من خالل الت�صدي لكل املمار�سات املنافية
للعملية الرتبوية ،وذلك عن طريق الدوريات الأمنية مبحيط امل�ؤ�س�سات التعليمية.
� 44.2.4سبل الوقاية من العنف وحماربته:




تبني �أن�شطة ريا�ضية وثقافية وفنية جماعية من �أجل تذويب العنف وتفريغ الطاقة ال�سلبية لدى
التالميذ؛
التبليغ عن كل حاالت العنف اجل�سدي واللفظي و النف�سي والرمزي ومعاجلتها؛
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تدار�س الأ�سباب البنيوية املنتجة للعنف املدر�سي؛



التن�سيق مع جمعيات مدنية ملحاربة العنف؛



عقد �رشاكات مع �أطباء نف�سانيني وخرباء العالج النف�سي ق�صد مناه�ضة العنف بامل�ؤ�س�سة التعليمية؛



اال�ستعانة بخرباء يف جمال القانون ق�صد �رشح ال�سلوك الإجرامي وعواقبه؛



عر�ض �أ�رشطة �سمعية ومرئية تناه�ض ظاهرة العنف وت�شجع على الأمن اجلماعي؛





�إدماج التالميذ ذوي امليوالت العدوانية يف النوادي والأن�شطة اجلماعية من �أجل احت�ضانهم
وم�ساعدتهم على التخل�ص من ال�سلوكات امل�شينة؛
االحتفاء بالتالميذ الذين تخل�صوا من ال�سلوكات العدوانية وات�صفوا بال�سلوك املدين املواطن.

 44.3الت�صدي للغ�ش باالمتحانات:
يعد الغ�ش يف االمتحانات ظاهرة �سلبية �أ�صبحت تنت�رش يف الأو�ساط التعليمية ب�شكل م�ضطرد .فهو
من بني �أخطر امل�شاكل التي تواجهها اليوم منظومة الرتبية والتكوين ،وغالب ًا ما يجتمع الغ�ش مع عدة
�سلوكيات �سلبية و�أخالق معار�ضة للرتبية ،مثل الكذب وال�رسقة والعنف ،فالغ�ش يف االمتحان هو �سلوك
انحرايف يعرقل العملية التعليمية الرتبوية ،ويخل ب�أحد �أهدافها الأ�سا�سية ،بحيث يتم تقييم املتعلمني
واملتعلمات و�إعطا�ؤهم نقط غري م�ستحقة ،ال تتالءم مع م�ستوى التح�صيل لديهم .
ومن هنا رفعت الوزارة �شعار« :لننجح با�ستحقاق» مع تعزيز تعبئة جمتمعية من �أجل تنمية قيم املدر�سة
املغربية ،وحت�سي�س املتعلمني واملتعلمات ب�أهمية االلتزام بال�ضوابط الرتبوية والأخالقية والإجراءات
التنظيمية الجتياز االمتحانات بنجاح وا�ستحقاق مع تبني مبد أ� تكاف�ؤ الفر�ص ،و تعريفهم باملمار�سات
التي من �ش�أنها �أن تعر�ضهم �إىل عقوبات ت�أديبية وزجرية .بالإ�ضافة �إىل تنظيم لقاءات توا�صلية مع
جمعيات �أمهات و�آباء و�أولياء التالميذ والتلميذات وفعاليات املجتمع وكل مكونات الأ�رسة التعليمية،
لتح�سي�س بخطورة الظاهرة ،وتنظيم ح�ص�ص الدعم الرتبوي للتالميذ املتعرثين درا�سيا وتوزيع من�شورات
ومطويات ذات �صلة باملو�ضوع.
وتنزيال مل�شاريع الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح الرتبوي  ،2030-2015وخا�صة الرافعة  18املتعلقة
برت�سيخ جمتمع املواطنة والدميقراطية �أطلقت الوزارة م�رشوع “دعم تعزيز الت�سامح وال�سلوك املدين
واملواطنة والوقاية من ال�سلوكات امل�شينة بالو�سط املدر�سي” الذي يندرج يف �إطار اجلهود الوطنية
والعاملية املبذولة لتعزيز قيم الت�سامح .و يعد ثمرة �رشاكة الوزارة برنامج الأمم املتحدة االمنائي والرابطة
املحمدية للعلماء ،ويراهن امل�رشوع على مواكبة وتعزيز الأطر الرتبوية واملوارد املتعلقة باخلدمات
ال�سو�سيو تربوية ،عرب و�ضع �شبكة ل “من�سقي” احلياة املدر�سية ،وكذا بلورة خمططات عمل خا�صة بكل
م�ؤ�س�سة تعليمية ،من �أجل تعزيز امل�شاركة االجتماعية لل�شباب.
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ
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 5.5اخلرجات الدرا�سية
تعترب اخلرجات الدرا�سية من
�أهم الأن�شطة املدر�سية �إثراء
خلربات املتعلمني واملتعلمات
الرتبوية واملعرفية واالجتماعية،
كما تعد و�سيلة تعليمية تربوية
ناجحة لك�رس جمود املناهج
الدرا�سية� ،إذا ما مت تنظيمها
وفق برامج علمية وعملية
مدرو�سة ،فبالإ�ضافة �إىل كونها
ترفيهية يجب تعزيزها ب�أهداف
معرفية مع �إدراك العالقات بني
مكونات البيئة وموا�ضيع اخلرجات التي يتم تنظيمها ،فهي متكن املتعلمني واملتعلمات من اكت�ساب
�سلوكات �إيجابية ،مثل االن�ضباط والنظام واالحرتام ،االعتماد على النف�س وحتمل امل�س�ؤولية وال�صرب،
ف�ض ً
ال عن كونها تنمي العالقات االجتماعية وت�ساعدهم على التكيف مع �أنف�سهم وزمالئهم وجمتمعهم،
كما تتيح الفر�صة للطاقم الرتبوي والإداري للتعرف واكت�شاف �سلوكات املتعلمني واملتعلمات عن قرب
مما ي�ساعد على تقوميها ،وقد تكون منا�سبة الكت�شاف مواهب وميوالت حتتاج للدعم و التنمية .
ُعرفهم على
فاخلرجات الدرا�سية ت�ساعد على تعزيز قدرات املتعلمني واملتعلمات التعليمية والثقافية ،وت ّ
جغرافية املناطق مو�ضوع الزيارات ،فهي بذلك و�سيلة تعليمية ،تهدف �إىل:


تعزيز الروابط والعالقات بني املتعلمني واملتعلمات وزمالئهم ومعلميهم و�أ�ساتذتهم؛



تنمي حب اال�ستطالع وزيادة القدرة على التفكري العلمي ،باملالحظة واملقارنة واالكت�شاف؛



تخلق جواً ترفيهيا يقلل من التوترات بني جميع امل�ستفيدين؛



تثري اخليال؛



ت�ساعد على االعتماد على النف�س؛



تتيح اكت�شاف املواهب و املهارات.

ومبا �أن و�ضيفة امل�ؤ�س�سات التعليمية تبقى تربوية لبناء �شخ�صية املتعلمني واملتعلمات على امل�ستويات
العلمية والثقافية والنف�سية واملعرفية وال�سلوكية ،ف�إن اخلرجات املدر�سية �أو الرحالت املدر�سية هي جزء
متمم للعملية الرتبوية ،بالرغم من طابعها الرتفيهي ف�إنها ت�ساهم يف تنمية القدرات العلمية و املعرفية
للمتعلمني و يف �إثراء خربات املتعلمني واملتعلمات الرتبوية واالجتماعية ،كما تعد و�سيلة تعليمية تربوية
ناجحة لك�رس جمود املناهج �إذا �أجيد ا�ستخدامها وتوجيهها وفق برامج علمية مدرو�سة ،تقوم على
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مبادئ التعلم الذاتي والتعلم باملالحظة املبا�رشة ،و�إدراك العالقات بني مكونات البيئة ،حيث يكت�سب
املتعلمون واملتعلمات من خاللها �سلوكات جيدة ،ويف هذا الإطار يجب على الأ�رس وكذا الأطر الرتبوية
احلر�ص على �أن يو�ضحوا للمتعلمني واملتعلمات �أن هذه اخلرجات هي جزء من العملية الرتبوية و
لي�ست جمرد نزهات ترفبهية للمتعة و �إهدار الوقت ،بل �إنها ن�شاط يزاوج بني متعة الرتفيه و بني الرتبية
الهادفة و قاعدة �أ�سا�سية من قواعد العملية التعلمية التعلمية القومية.
وبغية تنظيم اخلرجات الدرا�سية ،يجب اتخاذ جمموعة من التدابري اال�ستباقية ل�ضمان بلوغ هدفها
الرتبوي والرتفيهي و�ضمان �سالمة امل�ستفيدين منها:


�إ�شعار ال�سلطات املحلية والوقاية املدنية؛



�إلتزام امل�س�ؤول الأول عن الن�شاط؛



طلب الرتخي�ص لل�سيد املدير الإقليمي؛



طلب الرتخي�صات من �آباء و�أولياء بال�سماح لأبنائهم بامل�شاركة ،معززة ب�أرقام هواتفهم؛



الئحة ب�أ�سماء امل�شاركني يف الن�شاط؛



حتديد الطاقم الرتبوي والإداري امل�س�ؤول عن الن�شاط؛



�صورة الورقة الرمادية و�صورة ت�أمني احلافلة امل�ستعملة �أثناء الن�شاط.
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 6.6امللتقيات والندوات
تعترب الندوات وامللتقيات فر�صة للقاء بني املهتمني والفعاليات املختلفة لتبادل وجهات النظر واخلربات
وتقا�سم التجارب حول مو�ضوع معني .وت�شكل الندوات و امللتقيات� ،سواء الوطنية �أو اجلهوية
�أو الإقليمية �أو املحلية �آلية من �آليات تفعيل احلياة املدر�سية بامل�ؤ�س�سات التعليمية ،التي متكن من الو�صول
�إىل �رشائح وا�سعة و تهدف �إىل مايلي :









التوا�صل حول ا�سرتاتيجية معينة وتقا�سم امل�ستجدات؛
تعزيز التبادل بني اجلهات الفاعلة؛
تقا�سم التجارب وتبادل اخلربات؛

تزويد امل�شاركون مبعلومات جديدة وب�أبعاد عن مو�ضوع اللقاء؛
التفاعل وتبادل املعلومات والأفكار؛

التقريب بني خمتلف وجهات النظر والآراء املتنوعة وتوفري الفر�ص للدعم املتبادل والتعلم؛
التو�صل اىل لغة م�شرتكة بني امل�شاركني واالتفاق على طرق العمل؛
التحفيز وتعزيز االنخراط.

ول�ضمان بلوغ الغايات املتوخاة من عقد هذه امللتقيات والندوات وحتقيق الأهداف املنتظرة منها،
ينبغي تخ�صي�ص الوقت الالزم وتوفري الظروف املواتية للإعداد والتح�ضري لها وتنظيمها وفق املراحل
الأربعة الآتية :
 66.1مرحلة الإعداد
ي�ستح�سن �أن تبد أ� هذه املرحلة مبكرا حتى يت�سنى للم�رشفني واملنظمني تدقيق جميع خطوات عقد
امللتقى �أو الندوة .ويتم خالل هذه املرحلة:





حتديد الأهداف من الندوة �أو امللتقى ،اذ يعتمد ت�صميم احلدث على طبيعة الهدف الذي نروم
حتقيقه ،فمثال امللتقى االخباري (تقا�سم امل�ستجدات حول احلياة
املدر�سية )...يختلف عن اللقاء الذي يعقد لتقا�سم التجارب
وتبادل اخلربات (امللتقى االقليمي لنوادي املواطنة
وال�سلوك املدين )....؛
حتديد الفئة امل�ستهدفة وامل�شاركني؛

ح�رص املوارد الالزمة (املالية واملادية واللوج�ستيكية
والب�رشية)....؛
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ت�شكيل اللجنة التح�ضريية؛

اقرتاح تاريخ وتوقيت امللتقى �أو الندوة

 66.2مرحلة التخطيط
تعترب هذه املرحلة مفتاح جناح �أي ملتقى �أو ندوة ،فالتخطيط اجليد لأن�شطة و فعاليات امللتقى ي�ساعد
على ا�ست�رشاف جميع خطوات التنفيذ ،واتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة لتحقيق النتائج املنتظرة ،و
يتم احلر�ص على هذه املرحلة على ما يلي:


ت�سطري الأهداف والنتائج املنتظرة؛



حتديد عدد امل�شاركني؛



اختيار املكان والت�أكد من �شعوره خالل الفرتة املقرتحة؛



تثبيت التاريخ وحتديد مدة الندوة �أو امللتقى؛



اختيار عنوان �أو �شعارا للندوة �أو امللتقى واقرتاح �أن�شطة وفعاليات امللتقى (حما�رضات ،مداخالت،
ور�شات ،معار�ض).....

 66.3مرحلة التنفيذ والتنظيم


حتديد امليزانية؛



حتديد الربنامج واختيار املتدخلني؛







دعوة امل�شاركني (�إر�سال الدعوات �أو ن�رش الإعالن يف الوقت املالئم قبل تاريخ انعقاد امللتقى �أو
الندوة)؛
ت�شكيل جلن اال�شتغال وتوزيع االدوار (اللجنة التنظيمية ،جلنة اال�ستقبال ،جلنة التوا�صل،
املقررون ،املن�شطون)....؛
التنظيم املادي و اللوجي�ستيكي (حجز القاعة ،ا�سرتاحة ال�شاي ،عار�ض الفيديو ،احلا�سوب،
اللوازم املكتبة)...؛



حت�ضري املن�شورات والالفتات واملطويات ...؛



التوا�صل حول امللتقى �أو الندوة (و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ال�صحافة.)...

 66.4مرحلة التقييم
يجب التفكري يف اعداد ا�ستمارة وتوزيعها على امل�شاركني يف نهاية الندوة �أو امللتقى ملعرفة �آراءهم و
مقرتحاتهم ق�صد ا�ستثمارها يف التخطيط للندوات �أو امللتقيات القادمة.
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املوارد هي كل ما حتتاجه امل�ؤ�س�سة التعليمية كي تتمكن من �إجناز الربامج والأعمال والأن�شطة املربجمة يف
م�شاريعها وت�شتمل املوارد عادة على :موارد ب�رشية وتقنية وموارد مادية و مالية.

 1.1املوارد الب�شرية
تتكون املوارد الب�رشية بامل�ؤ�س�سات
التعليمية �أ�سا�سا من:

äGPÉ``à°SC’G
Iò`JÉ`°SC’G h
IQGOE’G ô``WCG
á`jƒHô`àdG

و ل�ضمان انخراط هذه املوارد يف تفعيل
احلياة املدر�سة بامل�ؤ�س�سة ،البد من العمل
على حتفيز جميع مكونات اجل�سم الرتبوي
وذلك بتعبئتهم وتكوينهم (�أنظر حمور
ájöûÑdG OQGƒª`dG
التكوين) و�إ�رشاكهم يف جميع مراحل
á°ù°SDƒª`dÉH
م�شاريع وبرامج امل�ؤ�س�سة .حيث تتطلب
عملية اجناز برنامج العمل للم�ؤ�س�سة
وم�رشوعها تفعيل الأدوار ،و�إ�رشاك جميع
مكونات املجتمع املدر�سي وتفعيل القدرات وجتنيد الكفاءات واملهارات.

äÉ`ª∏©àª`dG
Úª∏©àª`dG h

ولتح�سني جودة احلياة املدر�سية ولكي يتمكن م�رشوع امل�ؤ�س�سة من حتقيق الأهداف امل�سطرة ،البد من
تنمية اجلانب التعاوين امل�ؤ�س�ساتي وذلك ب�إ�سهام الفاعلني وال�رشكاء يف جميع مراحل امل�رشوع ،وتعبئة
الأ�شخا�ص و املوارد واخلربات التقنية.

 2.2املوارد املادية (ممتلكات امل�ؤ�س�سة)
للبنايات واملرافق والتجهيزات املدر�سية دور هام يف التعلم وتفعيل احلياة املدر�سية ،فتهيئة الف�ضاء
املدر�سي املنا�سب يوفر للتلميذ اجلو املنا�سب والراحة النف�سية التي جتعله يقبل على املدر�سة ويواظب
عليها و ينخرط يف �أن�شطتها .كما �أن توفري التجهيزات املدر�سية الالزمة للتعلم يوفر للمتعلم فر�ص
املمار�سة احلقيقية ،والتعلم باالكت�شاف والتجريب عن طريق العمل واملالحظة املبا�رشة.
ممتلكات املؤسسة
املمتلكات العقارية  :مرافق القسمني
الداخلي و اخلارجي للمؤسسة
املمتلكات املنقولة  :جتهيزات و أدوات
و وسائل تعليمية
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وتقت�ضي عملية م�سك املحا�سبة املادية للم�ؤ�س�سات التعليمية التقيد التام بالت�رشيعات اجلاري بها العمل،
حيث:
 يتعني �ضبط خمتلف �سجالت اجلرد واملمتلكات اخلا�صة باملكتبة املدر�سية واملختربات العلمية
وامل�شاغل التقنية والرتبية البدنية والريا�ضة املدر�سية وجتهيزات املكتبة وجتهيزات املطاعم والأق�سام
الداخلية وجتهيزات الق�سم اخلارجي؛









يجب �أن تتطابق �أرقام �سجالتها مع ال�سجل العام للم�ؤ�س�سة .كما تقت�ضي العملية كذلك التحقق
من التجهيزات امل�سلمة للم�ؤ�س�سة ومدى تطابق موا�صفاتها مع ماهو مدون يف دفاتر التحمالت
و�سندات الطلب؛
ت�سجيل �أٍرقام اجلرد على هذه التجهيزات وعدم ت�سليمها للمرفق الرتبوي املوجهة �إليه �إال بعد
الت�أكد من ت�سجيلها يف �سجل اجلرد اخلا�ص بهذا املرفق ومقابل �شهادة اال�ستالم؛
ال�سهر بانتظام على حتيني خمتلف ال�سجالت عند نهاية كل �سنة درا�سية؛
العمل على �إ�صالح و�صيانة التجهيزات و�إيداع املتال�شي منها يف م�ستودع (نواة ملتحف تربوي
للم�ؤ�س�سة)؛
تتبع وا�ستثمار وترية ا�ستعمال التجهيزات والو�سائل بوا�سطة بطاقات معدة لذلك.

 3.3املوارد املالية
تكت�سي املوارد املالية مل�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي �أهمية ق�صوى يف جمال تدبري �ش�ؤون امل�ؤ�س�سات،
من حيث �أنها متكن من توفري كل امل�ستلزمات واملتطلبات واحلاجات اليومية ل�سري العملية الرتبوية من
و�سائل تعليمية ومكتبية وجتهيزات ومواد ،و�ضمان ال�صيانة واال�صالح ،وتهيئ الظروف املالئمة للإقامة
وااليواء والتغذية وغريها من اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �إطار م�رشوعها وبراجمها
ال�سنوية و�أن�شطتها املختلفة.
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iôNG OQGƒŸG





QÉWEG ‘ IOƒ°UôŸG á«dÉŸG OQGƒŸG
á«ÁOÉcB’G ájƒ¡÷G á«fGõ«ŸG

: á«JGòdG OQGƒŸG







 





ويف �إطار تر�سيخ ثقافة الالمركزية والالتركيز وتي�سري نفقات القرب وجعل امل�ؤ�س�سة التعليمية نقطة
 مت مبوجب،ارتكاز املنظومة الرتبوية وتوفري الو�سائل ال�رضورية لالرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها
 جمعية لدعم م�رشوع امل�ؤ�س�سة ت�سمى، �إحداث2009  مايو20  بتاريخ73 املذكرة الوزارية رقم
 وقد �شكل هذا الإحداث مدخال �أ�سا�سيا لدعم التدبري الذاتي للم�ؤ�س�سة.”“جمعية دعم مدر�سة النجاح
، وجمل�س التدبري ب�شكل خا�ص، عن طريق تفعيل جمال�سها ب�شكل عام،التعليمية وتو�سيع �صالحياتها
 وم�س�ؤوال �أوال عن تعبئة، باعتباره قائدا للم�ؤ�س�سة التعليمية،وعزز �أدوار ومهام مدير امل�ؤ�س�سة التعليمية
.املوارد الب�رشية العاملة بها وامل�ستفيدة من خدماتها

 جمعية دعم مدر�سة النجاح4.4
 ومدخال للتدبري،ت�شكل جمعية دعم مدر�سة النجاح �إطارا م�ؤ�س�ساتيا وماليا لدعم العمل بامل�رشوع
: �أهداف اجلمعية فيما يلي2009  يونيو20  بتاريخ73  وحتدد املذكرة،الذاتي للم�ؤ�س�سة
á«°SQóŸG IÉ«◊G IOƒéH AÉ≤JQ’G
äÉª∏©àdG IOƒL Ú°ù–
á°ù°SDƒŸÉH á«æØdG h á«aÉ≤ãdG h á«YÉªàL’G á£°ûfC’G á«ªæJ
á°ù°SDƒŸG ¢ùdÉ› AGOCG ôjƒ£J ,áeÉµ◊G IOƒL ™aQ
…ƒHÎdG πØ◊G ‘ Ú∏YÉØdG ∞∏àfl ™e äÉcGöT ó≤Y
»æWƒdG h …ƒ¡÷G h »ª«∏b’G h »∏fi’ iƒà°ùŸG ≈∏Y
á°ù°SDƒŸG ºYód á«dÉŸG h ájOÉŸG äÉ«fÉµe’G ÒaƒJ ‘ áªgÉ°ùŸG
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تت�ضمن ميزانية اجلمعية ،ميزانيات جميع الأعمال
والأن�شطة التي تعتزم �إجنازها ،و تعطى الأولوية
مل�رشوع امل�ؤ�س�سة كما ن�صت على ذلك املذكرات
الوزارية ،باعتبار �أن م�رشوع امل�ؤ�س�سة �إطارا �شامال
تنتظم فيه خمتلف العمليات املربجمة من طرف
اجلمعية ،ويتطلب تنفيذها غالفا ماليا هو ميزانية
امل�رشوع التي تندرج �ضمن ميزانية اجلمعية.
طبقا لأهداف اجلمعية تتكون مداخيل اجلمعية
من:
بالنظر اىل �أن الدعم املايل الذي توفره جمعية
دعم مدر�سة النجاح يعترب الوعاء لتنفيذ م�رشوع
امل�ؤ�س�سة ولتمويل خمتلف �أن�شطة احلياة املدر�سية
وحاجيات التدبري اليومي للإدارة الرتبوية والف�صول الدرا�سية واملختربات العلمية ،ف�إنه يتعني العمل على
تعزيز هذا الدعم .وذلك بتفعيل ال�رشاكات وتعبئة املتدخلني والفاعلني يف احلقل الرتبوي والداعمني
للم�ؤ�س�سة التعليمية.

 5.5التعبئة االجتماعية
 55.1ملاذا التعبئة االجتماعية؟
اعتبارا لكون الرتبية والتكوين م�س�ؤولية اجلميع ،وحتى تتمكن امل�ؤ�س�سة التعليمية من توفري موارد تقنية
وب�رشية ومادية ومالية متنوعة تخدم احلياة املدر�سية وامل�شاريع الداعمة لها ،واال�ستفادة من م�ساهمة �أكرب
عدد ممكن من الأطراف واملتدخلني .بانظر �إىل الأدوار املهمة التي تلعبها ال�رشاكات يف االرتقاء منظومة
الرتبية والتكوين.
 55.2مفهوم التعبئة االجتماعية
التعبئة االجتماعية جمموعة من العمليات املتنوعة واملرتابطة التي تقوم على التوعية والتح�سي�س والتوا�صل
واحلوار والدعوة والـمرافعة حل�شد الطاقات واجلهود واخلربات ،ولتفعيل الـم�شاركة الـمجتمعية
الـمو�سعة يف الـم�شاريع واخلطط الرامية لالرتقاء بالرتبية والتكوين .وذلك وفق مقاربات و�إجراءات
تعزز الـم�شاركة الـمجتمعية يف كافة مراحل بلورة الـم�شاريع واخلطط لتحقيق �أهداف م�شرتكة تت�ضافر
من �أجلها الإرادات والطاقات واخلربات.
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� 55.3آليات التعبئة وو�سائطها


تفعيل التوا�صل الداخلي واملقاربة الت�شاركية بامل�ؤ�س�سة؛



تفعيل التوا�صل مع ال�رشكاء؛



تفعيل مهام املجال�س (جمل�س التدبري واملجال�س الرتبوية واملجال�س التعليمية)؛









ت�شكيل فرق وجلن للعمل وم�شاركة هيئة التدري�س يف التوعية واملنا�رصة جللب انخراط الفاعلني
واملجتمع املدين يف م�شاريع امل�ؤ�س�سة؛

تنظيم �أبواب مفتوحة وتظاهرات بح�ضور ال�رشكاء؛

تنظيم معار�ض تربوية و�أن�شطة ثقافية ب�إ�سهام ال�رشكاء؛
ا�ست�ضافة �أن�شطة ال�رشكاء يف امل�ؤ�س�سة والإ�سهام فيها؛

تنظيم �أن�شطة م�شرتكة بتعاون مع قطاعات وم�ؤ�س�سات عمومية؛

اعتماد التدبري بالنتائج والعمل باملقاربة الت�شاركية يف م�شاريع امل�ؤ�س�سة وبراجمها.

بع�ض �أطراف الدعم (الب�رشي واملادي واملايل) يف احلياة املدر�سية وم�صادره:

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ؛

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؛

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻣﻬﺎﺕ
ﻭﺁﺑﺎء ﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎء
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؛

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪﻣﺎء
ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺃﻁﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ

ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺃﺻﺪﻗﺎء
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺃﻣﺔ
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املـ ـ ــتدخلون
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لبلوغ الغايات الف�ضلى للحياة املدر�سية ،يجب ت�ضافر جهود جميع الفاعلني الرتبويني واالجتماعيني
واالقت�صاديني ،من متعلـمني ومتعلمات ،ومدر�سني ،و�إداريني ،وم�ؤطرين تربويني ،وخمتلف �رشكاء
الـم�ؤ�س�سة التعليمية من �أ�رس وجمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ ،وجماعات و�سلطات حملية ،وكل
فعاليات الـمجتمع الـمدين حتى يت�سنى للـمدر�سة القيام مبهامها والنهو�ض ب�أدوارها الإ�شعاعية بال�شكل
الـمطلوب ،ويف �أح�سن الظروف .وتلخ�ص اخلطاطة التالية �أهم الفاعلني وال�رشكاء الـمنخرطني يف
احلياة الـمدر�سية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمية:

 1.1املتعلمات و املتعلمون:
يعترب املتعلمون واملتعلمات �أهم حلقة بامل�ؤ�س�سة التعليمية،
لي�س باعتبارهم �أ�شخا�ص يتلقون وي�شحنون مبعارف
ومعلومات ثقافية وعلمية فقط ،بل يجب اعتبارهم طرفا
�أ�سا�سا يف حتقيق كل �أهداف املنظومة التعليمية ،مما ي�ستدعي
�إ�رشاكهم ح�سب م�ستوياتهم التعليمية يف �إعداد النظام
الداخلي ،وبرنامج العمل ال�سنوي ،وم�شاريع الق�سم،
وانخراطهم الفعلي يف جمال�س الـم�ؤ�س�سة و�أنديتها ح�سب
رغباتهم وميوالتهم� ،إىل جانب ح�ضورهم الـم�ستمر
والن�شيط داخل الـم�ؤ�س�سة ،...وهو ما يتطلب حتفيز
وتقوية ح�س االنتماء لديهم وتقوية وا�ستثمار قدراتهم،
عرب تر�سيخ ثقافة االلتزام و الواجب ،واالنتماء اجلماعي.

 2.2املدر�سات واملدر�سون
يعترب تدخل الـمدر�سني يف تفعيل احلياة الـمدر�سية وتن�شيطها مدخال رئي�سيا لتعزيز وظائف و �أدوار
الـمدر�سة اجلديدة .ولهذا من واجب هيئة التدري�س االنخراط بجدية وم�س�ؤولية حتى تكون قدوة
ومنوذج للمتعلمني واملتعلمات ،مع تبني طرائق بيداغوجية وديداكتيكية مالئمة للتن�شيط الـمدر�سي يف
جميع الـمجاالت ،داخل الف�صل �أو خارجه ،وتكوين �أندية منفتحة على الـمجتمع الـمحلي واجلهوي
والوطني ال�ستقطاب الفعاليات يف جمال الفكر والإبداع و �إبراز املواهب و امل�ؤهالت الذاتية للمتعلمني.

 3.3هيئة الإدارة وهيئات التفتي�ش
تكمن �أهمية الإدارة الرتبوية يف القيادة وتوفري الأجواء الـمنا�سبة لقيام الـمتدخلني ب�أدوارهم الرتبوية،
وكذا الت�أطري والتنظيم والتن�شيط الرتبوي ،والعمل على تقوية التوا�صل والتن�سيق بني خمتلف الـمتدخلني
يف احلياة الـمدر�سية ،مع اعتماد التدبري الت�شاركي والتدبري بالنتائج.
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ويف هذا الإطار ينبغي عقد اجتماع �أ�سبوعي ،على م�ستوى التعليم الثانوي ،ي�شارك فيه كل من الـمدير
رئي�سا ،وناظر الـم�ؤ�س�سة ،ورئي�س الأ�شغال ،واحلرا�س العامني للخارجية والداخلية ،والـملحقني
الرتبويني ...يتم خالله تدار�س ح�صيلة الأ�سبوع الـمن�رصم ،والـم�ستجدات الطارئة ،بالإ�ضافة �إىل حتديد
برنامج الأ�سبوع املقبل .وميكن ا�ستدعاء كل من ترى الإدارة ح�ضوره �رضوريا ومفيدا يف هذا االجتماع.
كما �أن �أهمية هيئات الت�أطري واملراقبة الرتبوية واملادية واملالية والتوجيه والتخطيط الرتبوي متكن �أي�ضا
يف الـم�ساهمة يف تن�شيط وتتبع احلياة الـمدر�سية وتقوميها بكيفية دائمة وم�ستمرة ،و�إجناز تقارير خا�صة
بهذا الـمجال.

� 4.4شركاء امل�ؤ�س�سة
 44.1اجلمعيات والتعاونيات الرتبوية
تقوم اجلمعيات الرتبوية والتعاونيات الـمرتبطة باحلياة الـمدر�سية بدور �أ�سا�سي يف خلق روح التعاون
واالندماج والـم�ؤازرة بني الـمتعلمني واملتعلمات بالـم�ؤ�س�سة عن طريق برجمة �أن�شطة وم�شاريع ثقافية
واجتماعية بالـم�ؤ�س�سة .ومن �أبرز هذه اجلمعيات:





جمعية تنمية التعاون الـمدر�سي بالـم�ؤ�س�سات االبتدائية؛

جمعية الأن�شطة االجتماعية والرتبوية والثقافية (بالـم�ؤ�س�سات التعليمية الثانوية)؛
اجلمعية الريا�ضية الـمدر�سية؛

جمعية �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ.

ولكي ت�ضطلع هذه اجلمعيات بالـمهام الـمنوطة بها ،ينبغي:










�أن تكون بالدرجة الأوىل يف خدمة متعلمي ومتعلمات الـم�ؤ�س�سات التعليمية التي ترتبط بها؛
خ�ص�ص الق�سط الأكرب من مداخيل هذه اجلمعيات للـم�ؤ�س�سة التعليمية الـم�ساهمة؛
�أن ُي َّ

�أن تعمل على ت�شجيع جميع الـمتعلمني على االنخراط فيها ،من خالل �إجنازاتها وبراجمها
لفائدتهم ،على �أن ال يعترب عدم انخراط بع�ضهم �سببا يف توقيفهم عن الدرا�سة� ،أو حرمانهم من
اخلدمات التي تقدمها الـم�ؤ�س�سة؛
ُب�سط الـم�ساطر الإدارية الـمعمول بها لت�أ�سي�س هذه اجلمعيات وجتديد مكاتبها ،بحكم �أن
�أن ت َّ
كثريا من �أع�ضائها ينتقلون ويتغريون كل �سنة ،وبحكم احلاجة �إليها؛
�أن ترفع هذه اجلمعيات برامج عملها وكذا تقارير مالية و�أدبية عن �أن�شطتها �إىل جمال�س التدبري
والـم�صالح الإقليمية واجلهوية والـمركزية الـمكلفة باحلياة الـمدر�سية ،وذلك بحكم انتماء
�أع�ضائها �إىل الأ�رسة الرتبوية ،وا�ستخال�ص مواردها الـمالية من الـمتعلمني؛

�أن تعمل على جتديد مكاتبها يف الآجال الـمن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص الت�رشيعية اجلاري بها
العمل؛
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�أن ي�ستفيد جميع الـمتعلمني واملتعلمات الـمنخرطني واملنخرطات من مداخيل م�ساهماتهم ؛

�أن تعمل على تعبئة موارد مادية وعينية �إ�ضافية من م�صادر خمتلفة بدل االقت�صار على م�ساهمات
الـمتعلمني.

 44.2جمعية �أمهات و�آباء و�أولياء التلميذات والتالميذ
ينبغي �أن ت�ضطلع هذه اجلمعية ب�أدوارها الـمتمثلة �أ�سا�سا يف:









مد ج�سور التوا�صل الـم�ستمر بني الـم�ؤ�س�سات التعليمية والأ�رس؛
ن�سج الروابط االجتماعية والعالقات بينها وبني خمتلف �أطر هيئة التدري�س والإدارة الرتبوية العاملة
بالـم�ؤ�س�سة؛
الرفع من م�ستوى وعي الآباء والأمهات وحت�سي�سهم بدورهم الأ�سا�سي يف النهو�ض ب�أو�ضاع
الـم�ؤ�س�سات التعليمية تربويا و�إداريا ،ويف تطوير خدماتها و�إ�شعاعها االجتماعي والثقايف والفني؛
الـم�ساهمة يف تدبري �ش�ؤون الـم�ؤ�س�سة ،من خالل متثيليتها يف جمال�س الـم�ؤ�س�سة ،وجعلها ف�ضاء
تربويا جذابا ،وجماال لتكري�س روح الـمواطنة ومبادئ الت�ضامن والت�آزر والأخالق الفا�ضلة ،وفق
ما تن�ص عليه الن�صو�ص التنظيمية للمعمول بها؛
الـم�ساهمة يف تدبري ال�ش�أن الرتبوي وحتديد الأولويات ،وتقدمي اقرتاحات حول الربامج التوقعية
يف خمتلف الـمجاالت.

ُعو�ض هذه اجلمعية التوا�صل الـمبا�رش بني الـم�ؤ�س�سة وجميع الأ�رس
ال ينبغي ،ب�أي حال من الأحوال� ،أن ت ِّ
لتتبع الـم�سار الدرا�سي للأبناء ،والتدبري الرتبوي للـم�ؤ�س�سة ،وتتبع �أن�شطة اجلمعية .ويف هذا ال�صدد،
يجب عقد لقاءات دورية منتظمة بني الـم�ؤ�س�سة التعليمية والآباء:





لقاء يف بداية ال�سنة الدرا�سية للتعرف على الـم�ستجدات والإن�صات لالقرتاحات؛
لقاء دوري (يف منت�صف الدورة) مبا�رش بني الأ�ساتذة والأمهات والآباء ،يخ�ص�ص لتدار�س بع�ض
الق�ضايا الرتبوية العامة للـم�ؤ�س�سة؛
لقاءات �أ�سبوعية �أو ن�صف �شهرية ،لـمدد ق�صرية بني الأمهات والآباء والأ�ساتذة �أو الإدارة ،تربمج
وفق خ�صو�صيات كل م�ؤ�س�سة ،وتخ�ص�ص لـمعاجلة الق�ضايا الفردية .وي�ستح�سن ،بالإ�ضافة �إىل
هذه اللقاءات ،تخ�صي�ص يوم يف منت�صف كل دورة لتعبئة جميع الآباء والأمهات لتتبع متدر�س
�أبنائهم ،واتخاذ الإجراءات الوقائية لتح�سني م�سارهم الدرا�سي.

 44.3اجلماعة الـمحلية
من بني الأدوار الأ�سا�سية التي يجب �أن تقوم بها اجلماعة الـمحلية ،باعتبارها �سلطة منتخبة ت�ضمن
التنمية ال�شاملة� ،أن تويل �أهمية للـم�ؤ�س�سات التعليمية الـموجودة داخل نفودها الرتابي ،باعتبارها
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م�ؤ�س�سة التعليميةم�شتال لتكوين رجال الغد ،و ف�ضاء تربويا لإعداد ال�شباب للحياة العملية الـمنتجة
لفائدة اجلماعة .و من هذا املنطلق ،تقوم اجلماعة الـمحلية بواجبات ال�رشاكة مع الـم�ؤ�س�سة التعليمية
والإ�سهام يف الإرتقاء مب�شاريع هذه امل�ؤ�س�سة ،من خالل:


تعزيز اجلوانب ال�صحية والأمنية بالـم�ؤ�س�سات التعليمية؛



االرتقاء بالف�ضاءات الـمدر�سية؛



الـم�ساهمة الفعلية يف تدبري م�شاكل الرتبية والتكوين باجلماعة.

 44.4الفاعلون االقت�صاديون واالجتماعيون والرتبويون
تعمل الـمدر�سة احلديثة على �إ�رشاك جميع ال�رشكاء ،من مقاوالت وجمعيات الـمجتمع الـمدين ...من
�أجل تطوير �آلية ا�شتغالها ،ودعم م�شاريعها و�أن�شطتها الـمختلفة ماديا ومعنويا جلعلها مركز �إ�شعاع.
وحتى يلعب الفاعلون االقت�صاديون واالجتماعيون دورا �أ�سا�سيا يف انفتاح الـم�ؤ�س�سة على حميطها،
يتعني:







اجتهاد الإدارة وجمل�س التدبري يف البحث عن �رشكاء والداعمني للـم�ؤ�س�سة؛
�إعداد دفاتر حتمالت وبطاقات تقنية تربز الإمكانات الب�رشية والـمادية والـمعنوية التي ميكن �أن
توفرها الـم�ؤ�س�سة وت�ساهم بها لفائدة ال�رشكاء مقابل تلبية حاجاتها ومتطلباتها؛
التن�سيق على الـم�ستوى الـمحلي والإقليمي واجلهوي من �أجل تدبري وتنمية ال�رشاكات التي تغطي
�أكرث من م�ؤ�س�سة ،مع العمل على تتبعها وتقوميها؛
عقد �رشاكة حتدد الأهداف ومهام كل طرف وفق القوانني والت�رشيعات الـمعمول بها .وميكن يف
بع�ض احلاالت الطارئة االكتفاء ب�إبرام اتفاقيات خا�صة بن�شاط معني بني الطرف الـمتدخل وجمل�س
التدبري.

 44.5مراكز التكوين
ميكن ملراكز التكوين �أن تقوم بدور �أ�سا�سي يف �إطار تعاقدي مع الـم�ؤ�س�سات� ،إذ بوا�سطة الأ�ساتذة
الباحثني والـم�ؤطرين العاملني بها ميكن �أن ت�ساهم يف خمتلف الأن�شطة الرتبوية ،لت�ساعد الـم�ؤ�س�سة على
تطوير �أدائها ،وت�ساهم يف معاجلة بع�ض الظواهر التي يتم ر�صدها �أثناء الـممار�سات الرتبوية داخل
ف�ضاءات الـم�ؤ�س�سة وحميطها.
و�إذا كانت الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل حتدد اخلطوط العري�ضة لـمهام خمتلف الـمتدخلني
و�أدوارهم ،ف�إن �ضبطها وحتيينها يتطلب عقد لقاءات جهوية منتظمة ،تخ�ص�ص جلرد الـمهام الـمنوطة
بكل متدخل ب�شكل مف�صل ،مع توزيعها على فرتات للإجناز ،من طرف جلن خمت�صة على الـم�ستويات
الإقليمية واجلهوية والـمركزية ،ليتم و�ضعها رهن �إ�شارة جميع الـمتدخلني ،وخا�صة اجلدد منهم.
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 1.1ف�ضاءات احلياة الـمدر�سية
املحت�ضن ملختلف �أن�شطة احلياة املدر�سية ،وميكن ت�صنيفها كما
ف�ضاءات احلياة الـمدر�سية هي املجال
ِ
يلي:
ﻓﻀﺎءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
§ اﻟﻘﺎﻋﺎت
§ ﺳﺎﺣﺔ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ
§ ﻓﻀﺎء اﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
§ ﺧﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻮﺳﺎطﺔ
§ اﻟـﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
§ اﻟـﻤﺮاﻓﻖ اﻹدارﯾﺔ
§ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻹﻋﻼم

ﻓﻀﺎءات ﺧﺎرﺟﯿﺔ
§ ﻓﻀﺎءات ﻣﺨﺘﺼﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻔﺘﺢ؛ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
واﻟﻌﺮض وﻣﺘﺎﺣﻒ(...
§ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ
§ أوﺳﺎط طﺒﯿﻌﯿﺔ
§ ﻣﻜﺘﺒﺎ ت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ

§ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

§ ﻣﺴﺎرح ودور اﻟﺸﺒﺎب وﻣﻌﺎھﺪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ

§ ﻗﺎﻋﺔ اﻟـﻤﺪاوﻣﺔ

§ ﻣﺘﺎﺣﻒ وﻣﻌﺎرض ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،وﻓﻨﯿﺔ... ،

§ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﻼة

§ ﻣﻨﺸﺂت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )ﻓﻼﺣﯿﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ،
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ(...

§ اﻟـﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ
§ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ
§ اﻟـﻤﻄﻌﻢ اﻟـﻤﺪرﺳﻲ

§ أﻧﺪﯾﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ
§ ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﻌﺎھﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ...

§ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﺮاﻓﻘﮫ...

 11.1ف�ضاءات امل�ؤ�س�سة
الـقـــاعـــــــات   :وت�صنف ح�سب توظيفها الأ�سا�سي �إىل قاعات للتعليم العام ،وقاعات خمت�صة والـمرافق
التابعة لها (تدري�س علوم احلياة والأر�ض ،والعلوم الفيزيائية ،والتكنولوجيا ،والرتبية
الأ�رسية ،والفنون الت�شكيلية ،والرتبية الـمو�سيقية ،والإعالميات ،واالجتماعيات،
واللغات )...وقاعات وم�شاغل خا�صة بالتعليم التقني مبختلف تخ�ص�صاته.
�ساحة الـم�ؤ�س�سة:من الـمنا�سب �أن تكون بها م�ساحات مبلطة ،تتخللها جماالت خ�رضاء وكرا�سي ثابتة،
وحتتوي على �سقيفة ُيحتمى بها ،وينبغي عدم ا�ستغالل ال�ساحة كمالعب ريا�ضية
عند توفر الـمالعب �أو وجود بدائل �أخرى .وينبغي �أن تو�ضع بها �سبورات للن�رش
وعر�ض الـمجالت احلائطية...
والإعالنات،
ِ
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الـمرافق الريا�ضية ،وت�شمل:


الـمالعب الـمجهزة؛



م�ستودعات الـمالب�س (ذكور� ،إناث� ،أ�ساتذة)؛



م�ستودع الأدوات اخلا�صة بالـمادة؛



مكتب الرتبية البدنية؛



ر�شا�شات ومرافق النظافة؛



قاعة تخ�ص�ص للدرو�س النظرية.

وي�ستح�سن �أن تكون هذه الـمرافق بعيدة عن قاعات الدرا�سة ،وم�سيجة بحيث ال ي�سمح بولوجها �إال
للـمتعلـمني الـمعنيني باحل�صة الريا�ضية� ،أو للجهات التي تتعاقد معها الـم�ؤ�س�سة.
الـمرافق الإدارية:وينبغي �أن تكون الـمكاتب الإدارية منفتحة على خمتلف مرافق الـم�ؤ�س�سة ب�شكل
ي�سهل معه التوا�صل مع خمتلف الـموجودين داخلها ،على �أن تخ�ص�ص للحرا�س العامني
مكاتب مدجمة �ضمن �أجنحة الـم�ؤ�س�سة ،مع مكتب خا�ص بالـم�ست�شار يف التوجيه
الرتبوي ،و�آخر جلمعية �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ.
مركز التوثيق والإعالم  :وهو جناح ي�شتمل على الـمرافق الآتية:


قاعة الـمكتبة والتوثيق؛



قاعة متعددة الو�سائط؛



جمال خا�ص بالـمطالعة.

قاعة متعددة االخت�صا�صات  :وتخ�ص�ص لالجتماعات الـمو�سعة ،كما ميكنها �أن ت�ستغل لأن�شطة خمتلفة ،من
معار�ض وعرو�ض فنية �أو م�رسحية وتداريب وغريها.
قاعة الـمداومة  :وهي قاعة خا�صة �أكرب حجما من قاعات الدرو�س العادية ،وي�ستحب �أن تكون قريبة من
الـمكتبة �أو ملحقة بها.
قاعة ال�صالة ،ويراعى يف اختيارها الـموقع وال�شكل الـمنا�سبني تبعا لإمكانيات الـم�ؤ�س�سة.
الـمرافق ال�صحية  :وينبغي �أن تتوفر بالعدد الكايف ،و�أن يتم �إيال�ؤها العناية الالزمة من جتهيز ونظافة
و�صيانة ومراقبة منتظمة...
قاعة التمري�ض  :وهي قاعة م�ؤهلة ال�ستقبال احلاالت الطارئة ،وتقدمي الإ�سعافات الأولية ،يفرت�ض توفرها
على رفوف لرتتيب الـملفات ال�صحية للـمتعلـمني الذين ت�ستدعي حالتهم ال�صحية مراقبة م�ستمرة من
قبل ممر�ض ال�صحة العمومية.
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ف�ضاء الأندية الرتبوية  :هو ف�ضاء توا�صلي ت�ستغله الأندية� ،إىل جانب ف�ضاءات �أخرى ،لـمزاولة �أن�شطتها،
وينبغي �أن يكون جمهزا بالو�سائل الـمكتبية والـمعلوماتية وال�سمعية الب�رصية.
الـمطعم الـمدر�سي  :هو ف�ضاء تقدم فيه الوجبات الغذائية ،وينبغي �أن يكون جمهزا ال�ستقبال الـم�ستفيدين،
و�أن تتوفر فيه ال�رشوط ال�صحية ال�رضورية ،و�أن ي�شكل جماال الكت�ساب عادات غذائية �صحية و�سليمة.
الق�سم الداخلي ومرافقه  :وي�شمل هذا الق�سم الـمراقد ،والـمرافق ال�صحية ،والـمطبخ وقاعة الأكل ،وقاعة
تنظيف الـمالب�س ،وف�ضاء الرتفيه ،ومكتب احلار�س العام للداخلية وم�صلحة االقت�صاد ...وينبغي �أن
تتوفر هذه الـمرافق على التجهيزات الـمالئمة ،و�أن حتظى بالعناية الالزمة بكيفية م�ستمرة ،مع حت�سي�س
الـم�ستفيدين ب�أهمية انخراطهم يف التدبري وال�صيانة ،و�إ�رشاكهم الفعلي يف جميع العمليات.
و�إذا كانت هذه الـمرافق مبوا�صفاتها تكاد تكون متوفرة يف عدد من الـم�ؤ�س�سات الرتبوية ،ف�إن عددا
�آخر ال ي�ستهان به من هذه الـم�ؤ�س�سات يفتقر �إىل بع�ض الـمرافق ال�رضورية ،الأمر الذي ي�ستدعي البحث
عن �إمكانيات وو�سائل لتدارك اخل�صا�ص ،وتر�شيد ما هو متوفر منها .كما ينبغي و�ضع جميع التجهيزات
الـمتوفرة بالـم�ؤ�س�سة التعليمية رهن �إ�شارة جميع من�شطي احلياة الـمدر�سية.
كما ميكن العمل ،يف �إطار �رشاكات وتعاون ،على ت�أ�سي�س �أق�سام داخلية يف بع�ض الـم�ؤ�س�سات �سواء
االبتدائية منها �أو الثانوية ،من �أجل احلد من الهدر الـمدر�سي ،وجتاوز بع�ض ال�صعوبات الـمرتبطة
بتمدر�س الفتيات ال�سيما ذات خ�صو�صيات جغرافية �أو االجتماعية املعيقة.
 11.2ف�ضاءات خارجية
ميكن للحياة الـمدر�سية �أن متتد �إىل ف�ضاءات خارجية يف �إطار التعاون �أو االنفتاح �أو ال�رشاكة التي تعقدها
الـم�ؤ�س�سة مع م�ؤ�س�سات �أو جمعيات �أو �إدارات ذات طابع تربوي �أو اجتماعي �أو اقت�صادي ،وهي
ف�ضاءات من �ش�أنها تو�سيع جمال احلياة الـمدر�سية ،وحتقيق االنفتاح الـمن�شود للـم�ؤ�س�سة على حميطها.
ومن بني هذه الف�ضاءات:
م�ؤ�س�سات تعليمية عمومية وخ�صو�صية:
ف�ضاءات خمت�صة ( :م�ؤ�س�سات التفتح واملراكز الرتبوية للتوثيق والعر�ض ومتاحف) ،على الـم�ستوى
الوطني واجلهوي والإقليمي ،ميكن �أن تكون ذاكرة لتثمني املنتوجات الرتبوية ،و تكون منفتحة على
الزوار من خارج امل�ؤ�س�سة ،ومتكن من:


عر�ض �إنتاجات الـمتعلمني الفنية والثقافية والبيئية وال�صحية...؛



عر�ض جتارب رائدة وم�شاريع وبرامج حملية وجهوية ووطنية؛



التن�سيق والتكوين يف جماالت احلياة الـمدر�سية للـمن�شطني و�أع�ضاء الأندية.
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�أو�ساط طبيعية؛



مكتبات عمومية؛



م�سارح ودور ال�شباب ومعاهد مو�سيقية؛



متاحف ومعار�ض ثقافية ،وفنية...،؛



من�ش�آت اقت�صادية (فالحية� ،صناعية ،جتارية� ،سياحية)...؛



�أندية ريا�ضية؛



مراكز ومعاهد تكوين...

ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ

اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﻄﺮي ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﻀﺎءات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ .2014

ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ

ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ :ﻧﺼﻮص ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ– ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
.2013
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 2.2املكتبات املدر�سية
ي�ؤكد الفكر الرتبوي احلديث على �أن جميع �أنواع التعليم ينبغي ّ�أن تكون عمليات ترتكز على تكيف
الفرد مع العامل الذي يعي�ش فيه ،والعامل كما نعلم يف تغري م�ستمر ،والهدف هو رفع قدرة الفرد على
التعلم الذاتي حتى ي�ستطيع مواكبة هذا التغيري .فالعملية التعليمية من منظور التجديد الرتبوي تتجاوز
التلقني وتكدي�س املعلومات ،لأن هذه الأخرية �أ�صبحت �رسيعة التبدل والتطور ،و�إذا كان الهدف العام
لهذا املنظور هو تعليم املتعلم كيف يتعلم ،ف�إن حتقيق ذلك يتطلب من املربني القيام بالإجراءات التالية :
1 .1حث املتعلمني على جمع املعلومات ب�أنف�سهم ،بدال من تلقينها لهم وفر�ضها عليهم؛
2 .2تكليفهم بالقيام ب�أنواع خمتلفة من الأن�شطة الرتبوية والتعليمية؛
3 .3تنمية ميوالتهم القرائية لتثقيف �أنف�سهم ،وبناء �شخ�صيتهم ،وتو�سع دائرة معارفهم.
ولإجناح مثل هذه الإجراءات مت التفكري بجدية يف دور املكتبات املدر�سية ،حيث �أ�صبحت من
املرتكزات الأ�سا�سية التي تقوم عليها العملية الرتبوية برمتها ،ذلك �أن الأهداف الرئي�سية للمكتبة هي
�أهداف املدر�سة احلديثة بالذات ،التي ت�سعى �إىل
تدريب تعويد التلميذ على التعلم الذاتي والتعلم
امل�ستمر.
ولقد مت ت�أطري �إجناز املكتبات املدر�سية وتفعيل
دورها من خالل املذكرة الوزارية رقم  199بتاريخ
1991/10/17حتت �إ�سم اخلزانة املدر�سية ،بعد
ذلك �أبرزت املذكرة الوزارية رقم  187بتاريخ
 16/12/1992كيفية تنظيم وت�سيري املكتبات
املدر�سية .لي�أتي بعد ذلك الربنامج اال�ستعجايل من خالل امل�رشوع  E1.P12لي�شجع على �إجناز املكتبات
املدر�سية ،وي�ؤكد على م�ساهمتها يف تفتح التالميذ وت�شجيعهم على امل�شاركة الفعلية يف خمتلف �أن�شطة
احلياة املدر�سية.
و قد ن�صت الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح  2030-2015يف العديد من الرافعات على :
 �إعادة االعتبار للمكتبات املدر�سية ،ورقية وو�سائطية ،وتوفري خزانات للموارد موجهة للمتعلمني
والفاعلني يف احلياة الرتبوية والثقافية ،بح�سب الفئات وامل�ستويات العمرية؛
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 3.3م�ؤ�س�سة التفتح
م�ؤ�س�سة التفتح ،ف�ضاء خا�ص للإبداع يف املجال الثقايف والفني والأدبي ،تخ�ص�ص له بناية م�ؤ�س�سة
تعليمية عمومية فارغة �أو جناح بحجرات مغلقة ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية ،يتم ت�أهيله الحت�ضان
جمموعة من الور�شات ،يف املجال الثقايف والفني �إ�ضافة �إىل خزانة ومكتبة و�سائطية ،ملزاولة �أن�شطة
الإبداع الأدبي مبختلف �ألوانه ،وجناح خا�ص باللغات...
حتت�ضن م�ؤ�س�سة التفتح درو�سا نظرية و�أن�شطة تطبيقية ي�ؤطرها خمت�صون ومهنيون يف خمتلف املجاالت
الفنية والأدبية.
تفتح امل�ؤ�س�سة �أبوابها يف وجه التالميذ املرتاوحة �أعمارهم ما بني  6و� 18سنة ،يف حدود املقاعد
املخ�ص�صة لكل فئة.
يلعب هذا الف�ضاء دورا هاما يف تعزيز الإ�شعاع الثقايف وتن�شيط احلياة املدر�سية والرقي بها لرت�سيخ القيم
واملبادئ اجلمالية والفنية� ،إ�ضافة �إىل �إبراز و�صقل املواهب.
� 33.1أهـداف م�ؤ�س�سة التفتح الفني والأدبي
تعترب خمتلف الألوان الإبداعية (فنية و�أدبية) و�سائط لتمرير وتر�سيخ القيم الفنية واجلمالية والفكرية يف
بعدها الإن�ساين الكوين مع مراعاة اخل�صو�صيات املحلية ،وذلك عن طريق:








تطوير منظور متعدد التخ�ص�صات الفنية من خالل
االرتقاء بالثقافة والفنون والآداب؛
تقدمي اخلدمات واال�ست�شارات الرتبوية/الفنية للأطر
الرتبوية مبختلف الأ�سالك التعليمية؛
تنظيم دورات تكوينية منتظمة يف خمتلف املجاالت
الفنية والأدبية؛

أھـداف
ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻔﺗﺢ

خلق وتنمية روح االبتكار والإبداع والتجديد واملبادرة
لدى املتعلمات واملتعلمني؛



ت�سهيل االندماج املجتمعي؛



بناء �شخ�صية متفتحة ومتوازنة؛



اكت�شاف املواهب و�صقلها.
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وباعتماد الو�سائل التالية:


االنفتاح على خمتلف املبدعني والفنانني واال�ستعانة بخرباتهم يف ت�أطري الور�شات الفنية؛



�إنتاج عرو�ض فنية و�إبداعات �أدبية؛



تبادل وتقا�سم التجارب الفنية والثقافية؛



تنظيم حلقات درا�سية وتكوينية لفائدة من�شطي الأندية بامل�ؤ�س�سات التعليمية لتطوير خرباتهم؛



�إقامة �رشاكات مع امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الثقافية املحلية والإقليمية واجلهوية؛



تنظيم مناف�سات و�إق�صائيات حملية� ،إقليمية ،جهوية ووطنية يف جميع املجاالت.

 33.2الت�أطري الإداري والرتبوي
 33.2.1الت�أطري الإداري
تعهد مهام بت�سيري وت�أطري �أن�شطة م�ؤ�س�سة التفتح �إىل :طاقم �إداري ،يراعى يف اختياره �رضورة التوفر على
اخلربة الرتبوية والفنية.
…QGOE’G Ò«°ùàdG
›∏AÉcöûdG º°†j á°ù°SDƒŸG ÒHóJ ¢ù
ò«eÓàdG »∏ã‡ h
ÊóŸG ™ªàéŸG h IòJÉ°SC’G h

IQGRƒd ™HÉJ …ƒHôJ ºbÉW
øjƒµàdG h á«æWƒdG á«HÎdG
»æ¡ŸG
…OÉŸG h ‹ÉŸG Ò«°ùàdG
áaÉ≤ãdG IQGRh

á«∏ëŸG äÉYÉª÷G

á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh

»æ≤àdG ºYódG

π«gCÉJ ‘ áªgÉ°ùŸG
É¡àfÉ«°U h äGAÉ°†ØdG

Égõ«¡Œ h äGAÉ°†ØdG

äÉ°ù°SDƒŸG äÉÑàµe õ«¡Œ
§«°ûæàdG ‘ áªgÉ°ùŸG

á°SGô◊G äÉeóN
áaÉ¶ædG h

ájöûÑdG OQGƒŸG
Ò«°ùàdG äGOÉªàYG

  3.2.2الت�أطري الرتبوي
رغبة يف توفري ت�أطري متميز للمتعلمني واملتعلمات ي�ساهم يف �إبراز و�صقل مواهبهم ،مت تفعيل املقاربة
الت�شاركية يف هذا ال�ش�أن واالنفتاح على القطاعات والهي�آت وامل�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين
لتغطية بع�ض التخ�ص�صات وامل�ساهمة يف تن�شيط هذه امل�ؤ�س�سات كما يلي:
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وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

•�إطار تربوي ملم ب�إحدى املجاالت املعنية؛
•الإ�شعاع والتجارب املرتاكمة يف املجال.

وزارة الثقافة والهي�آت وامل�ؤ�س�سات

•تغطية التخ�ص�صات املتبقية.

اجلمعيات املهنية واملجتمع املدين
�شخ�صيات فنية

•امل�ساهمة يف التن�شيط.
•امل�ساهمة يف �إ�شعاع امل�ؤ�س�سة وانفتاحها.

وا�ستح�ضارا لأهمية املقاربة الت�شاركية والتن�سيق ف�إن م�ؤ�س�سات التفتح مطالبة بتكوين:



جمل�س تدبري على غرار امل�ؤ�س�سات الثانوية االعدادية؛
جمل�س ا�ست�شاري يتكون من فعاليات فنية (م�رسحيون ،فنانون ت�شكيليون� ،سينمائيون ،مو�سيقيون،
وغريهم).

تت�شكل جلنة الختيار الأطر الرتبوية الفنية بناء على مباراة مفتوحة يف وجه جميع الأطر الرتبوية والإدارية
وفق املعايري التالية:


الكفاءة الإدارية والرتبوية والفنية؛



التجارب املرتاكمة يف املجال الفني (نهج ال�سرية)؛



التوا�صل واالنفتاح؛



اال�ستعداد لالنخراط يف امل�رشوع.

 33.3االلتحاق مب�ؤ�س�سة التفتح
يتم التحاق املتعلمني واملتعلمات مب�ؤ�س�سة التفتح بناء على رغبتهم ال�شخ�صية وب�صفة تطوعية ،بحيث
ي�ستفيد كل تلميذ �أو تلميذة من �ساعتني �أ�سبوعيا ب�إحدى الور�شات فقط ،وميكن اال�ستناد �أي�ضا �إىل:


اقرتاح الأ�ساتذة املن�شطني بالنوادي الرتبوية بامل�ؤ�س�سة الأ�صل ،تراعى رغبة املتعلمني واملتعلمات
يف اختيار نوع التكوين؛



 تقوم جلنة فنية خمت�صة مكلفة من طرف �إدارة م�ؤ�س�سة التفتح باالنتقاء النهائي للم�ستفيدين؛



ي�ستفيد من خدمات امل�ؤ�س�سة تالميذ خمتلف الأ�سالك التعليمية الثالث؛



يجب على جميع املتمدر�سني املقبولني احرتام القانون الداخلي للم�ؤ�س�سة.
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  3.4مراحل التكوين
تنظم �سنوات التكوين امل�ؤ�س�سة ب�أ�سالك التعليم
الثالثة على مراحل ثالث هي:


مرحلة اال�ستئنا�س؛



مرحلة تعميق املعارف الفنية والتقنية؛



مرحلة تطوير املهارات الفنية والتقنية.

وت�سلم �شهادة اال�ستحقاق للمتمدر�سني عن كل
مرحلة.
ôjƒ£àdG á∏Môe

¢SÉæÄà°S’G á∏Môe

01

02

≥«ª©àdG á∏Môe

03

 33.5التعاون وال�شراكة
 يقت�ضي �إجناح امل�رشوع االنفتاح على املحيط اخلارجي وعقد �رشاكات مع امل�ؤ�س�سات العمومية
(مراكز ومعاهد وامل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة الثقافة ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،وغريهما) واملجال�س
املنتخبة وجمعيات املجتمع املدين ،واملعاهد الثقافية الأجنبية؛


كما ميكن للم�ؤ�س�سة عقد اتفاقيات تو�أمة مع مراكز ومعاهد فنية و�أدبية داخل الوطن وخارجه.

ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ
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 4.4مراكز الوقاية ومناه�ضة العنف
يف �إطار تنزيل اال�سرتاتيجية القطاعية املندجمة ملناه�ضة العنف �ضد الأطفال بالو�سط املدر�سي ،عملت
وزارة الرتبية الوطنية مبعية �رشكائها ،على �إحداث و�إر�ساء بنيات وظيفية مدعمة ب�إمكانيات وو�سائل
�رضورية لت�سهيل مهامها مع وجود موارد ب�رشية ذات خربة م�شبعة مببادئ حقوق الإن�سان ب�صفة عامة
ومبادئ حقوق الطفل ب�صفة خا�صة ،تهدف �إىل:
الهدف العام:
خلق قنوات للتوا�صل والتن�سيق وكذا العمل على الوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي.
الأهداف اخلا�صة:




و�ضع قاعدة معطيات حول العنف بالو�سط املدر�سي على امل�ستوى املحلي والإقليمي واجلهوي
وكذا الوطني؛
بناء خارطة طريق للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي بطريقة مت�سل�سلة من املحلي حتى
الوطني؛



التن�سيق ودعم اجلهود على جميع امل�ستويات ومع جميع املتدخلني يف املجال؛



تر�سيخ ثقافة حقوق االن�سان واملواطنة بالو�سط املدر�سي.

ومن بني مركز الوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي ،جند:
 44.1املركز الوطني للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي:
يرت�أ�سه ال�سيد وزير الرتبية الوطنية ،وتتكون اللجنة القيادية لهذا املركز من ممثلي القطاعات احلكومية
املعنية وامل�ؤ�س�سات الوطنية املهتمة بق�ضية العنف بالو�سط املدر�سي ،وخرباء وهيئات املجتمع املدين التي
تعمل يف هذا املجال بالإ�ضافة �إىل متثيلية الأطفال و�أولياء �أمورهم.
ومن بني مهام اللجنة القيادية ،حتديد ا�سرتاتيجية هذا املركز وو�ضع برنامج عمل وطني وفق مقاربة
ت�شاركية مع و�ضع قاعدة معطيات �سنوية حول حاالت العنف امل�سجلة بالو�سط املدر�سي.
 44.2املركز اجلهوي للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي:
ي�رشف عليه ال�سيد مدير الأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين ،ويوطن بق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية التابع
للأكادميية ،تت�شكل هيئة التدبري والتتبع واملواكبة من ر�ؤ�ساء و�أطر بالأكادميية� ،أما اللجنة اال�ست�شارية
للمركز فتتكون من مدير امل�ؤ�س�سة التعليمية ومفت�شني تربويني ومتثيلة للأطر الرتبوية وجمعيات �أمهات
و�آباء و�أولياء التالميذ والتالميذ وجمعيات املجتمع املدين بالإ�ضافة �إىل خرباء ح�سب طبيعة املهام
املطلوبة.
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�أما جمل�س التن�سيق فيت�شكل من ممثلي القطاعات احلكومية ذات ال�صلة باملو�ضوع على ال�صعيد اجلهوي
وممثلي الهيئات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وممثلي املجال�س املنتخبة.
ومن بني املهام التي يقوم بها املركز اجلهوي:


و�ضع خطة جهوية �سنوية مبعية جمل�س التن�سيق؛



و�ضع قاعدة معطيات جهوية؛



التن�سيق والتعاون مع املراكز الإقليمية واملركز الوطني وكذا مع كافة ال�رشكاء واملتدخلني اجلهويني؛



�إجناز درا�سات وبحوث حول الظاهرة؛

 اعتماد مقاربة منفتحة ت�ستح�رض الأبعاد البيداغوجية وال�سيكولوجية واالجتماعية وال�صحية
والأمنية والقانونية واحلقوقية للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي.
 44.3املركز الإقليمي للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي:
حتت �إ�رشاف ال�سيد املدير الإقليمي للوزارة ،يوطن املركز الإقليمي �ضمن امل�صلحة املكلفة بتدبري ال�ش�ؤون
الرتبوية �أو احلياة املدر�سية ،وت�ضمن هيئة التدبري رئي�س امل�صلحة املوطن بها املركز بالإ�ضافة �إىل جمموعة
من الأطر التابعة للمديرية الإقليمية� ،أما اللجنة اال�ست�شارية فتتكون من مفت�شني تربويني ،مدير امل�ؤ�س�سة
التعليمية ومتثيلة للأطر الرتبوية وجمعيات �أمهات و�آباء و�أولياء التالميذ والتالميذ وجمعيات املجتمع
املدين بالإ�ضافة �إىل خرباء ح�سب طبيعة املهام املطلوبة� ،أما جمل�س التن�سيق فيت�شكل من ممثلي القطاعات
احلكومية ذات ال�صلة باملو�ضوع على ال�صعيد اجلهوي وممثلي الهيئات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وممثلي
املجال�س املنتخبة.
فمن بني املهام التي ي�سهر عليها املركز الإقليمي للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي:


التن�سيق بني خلية الإن�صات والو�ساطة واملركز اجلهوي للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي؛



و�ضع خطة عمل �سنوية مبعية جمل�س التن�سيق الإقليمي وخلية االن�صات والو�ساطة؛



و�ضع قاعدة معطيات �إقليمية حول العنف بالو�سط املدر�سي؛



امل�ساهمة يف تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلني الرتبويني؛



�إنتاج الوثائق التح�سي�سية والتوعوية وتنظيم منتديات وتظاهرات ولقاءات لرت�سيخ قيم املواطنة
وحقوق االن�سان؛



رفع تقارير حول العنف املحلي بالو�سط املدر�سي �إىل املركز اجلهوي؛



التنويه بامل�ؤ�س�سات التعليمية املناه�ضة للعنف بالو�سط املدر�سي.
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 1.1الأندية الرتبوية
 11.1مفهوم النادي الرتبوي
النادي الرتبوي �آلية لتفعيل �أن�شطة احلياة الـمدر�سية ،وهو �إطار تنظيمي و�آلية منهجية وعملية ملزاولة نوع
من هذه الأن�شطة التي تنظمها امل�ؤ�س�سة ب�إ�سهام فاعل من املتعلمني.
ويت�شكل من جمموعة “متجان�سة” من الـمتعلمني ،من خمتلف الـم�ستويات الدرا�سية ،جتمعهم �صفة
الـميل الـم�شرتك ملجاالت الأن�شطة حمور ا�شتغال النادي ،بحيث يقبلون على االنخراط التلقائي والفعلي
يف �إجنازها ،حتت �إ�رشاف تربوي ،مبا يتيح لهم تكوين جمموعة من اخلربات والكفايات الرتبوية ،يف
جو ي�سوده ال�شعور باالنتماء ،وقبول االختالف ،والتطوع ،والـمبادرة ،والعمل اجلماعي ،والتعاون،
والت�ضامن...
والنادي الرتبوي ف�ضاء لتبادل وتعميق اخلربات والتعلمات ،وربطها بالواقع الـمحلي والآين ،ي�ساهم يف
الرفع من ح�س امل�شاركة و املبادرة لدى املتعلمني ال�سيما املنتمني �إليه
� 11.2أهداف النادي الرتبوي


تقوية ال�شعور باالنتماء اجلماعي؛



دعم الـمبادرة الفردية ،والرتبية على العمل اجلماعي؛



�إذكاء روح التعلم التعاوين ،ودعم التثقيف بالنظري؛ والتعلم اجلماعي الـمتبادل؛



الرتبية على �إبداء الر�أي ،واحرتام الر�أي الآخر ،وقبول االختالف؛



تنمية ال�شخ�صية واملهارات والقيم والكفايات؛



ا�ستثمار التعلمات يف احلياة العملية ،وتوظيفها يف و�ضعيات اندماجية؛



التمرن على الـممار�سة الدميقراطية وعلى حتمل الـم�س�ؤولية؛



�إغناء مهارات التوا�صل واال�ستماع والأخذ والعطاء؛



تنمية قدرات التدبري و التنظيم و الربجمة و التقومي ،و مهارة العمل يف جمموعات و تعزيز االنفتاح
على الـمحيط اخلارجي...
النادي الرتبوي ف�ضاء مادي ومعنوي منظم وم�ؤطر ب�إ�سهام فاعل من املتعلمني

الأندية الرتبوية ف�ضاءات لتنمية امليول واملواهب ،و تر�سيخ ال�سلوك املدين القومي
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 11.3جماالت �أن�شطة الأندية الرتبوية
جماالن �أ�سا�سيان:


جمال التفتح العلـمي والتكنولوجي والـمهني

جمال جامع لأن�شطة:
× ×التفتح العلـمي يف ال�صحة ،والبيئة ،والتنمية الـم�ستدامة ،والعلوم الفيزيائية ،والكيمياء،
وعلوم احلياة والأر�ض...،
× ×التفتح التكنولوجي يف تطبيقات العلوم ،والتكنولوجيا ،والإعالميات...،
× ×التفتح الـمهني يف االنفتاح على الـمهن والقطاعات االقت�صادية والـم�شاريع ال�شخ�صية
للـمتعلـمني...


جمال التفتح الثقايف واالجتماعي والريا�ضي

جمال جامع لأن�شطة:
× ×التفتح الثقايف والفني والإعالمي يف الـم�رسح ،والفنون الت�شكيلية ،والـمو�سيقى ،والرتاث،
وال�صحافة...،
× ×التفتح االجتماعي يف جمال الـمواطنة ،وال�سلوك الـمدين ،وحقوق الطفل والـمر�أة ،وال�ش�أن
الـمحلي ،والأعمال االجتماعية...
× ×التفتح الريا�ضي يف الألعاب الريا�ضية الـمتنوعة...
� 11.4أنواع الأندية الرتبوية من حيث مو�ضوع اال�شتغال وو�سائطه:
 11.4.1الأندية الـمو�ضوعاتية:
هي الأندية التي يغلب عليها اال�شتغال على جمال معني ،مثل ال�صحة �أو البيئة �أو العلوم �أو الآداب �أو
الفنون �أو الريا�ضة على غرار الـمجاالت ال�سابقة ...وقد ت�شتغل على مو�ضوع حمدد �ضمن الـمجال
العام ،مثل الوقاية من الأمرا�ض �أو الب�ستنة �أو الإلكرتونيك �أو الق�صة �أو الر�سم �أو التلوث �أو ال�شطرجن �أو
كرة اليد...
وهي يف ا�شتغالها على الـمجال العام �أو الـمو�ضوع اخلا�ص ت�ستعني ب�آليات وو�سائط وطرائق متنوعة
ت�شمل و�سائط الإعالم والتوا�صل والور�شات والأبحاث والندوات وال�صحافة وغريها...
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� 11.4.2أندية الآليات:
هي الأندية التي تركز على و�سائط اال�شتغال وتقنياته ،وال تتخ�ص�ص يف جمال �أو مو�ضوع معني ،ولكنها
تعالج جماالت ومو�ضوعات م�ستعر�ضة ،مثل الإذاعة الـمدر�سية وال�صحافة والـم�رسح وتكنولوجيا
الإعالم واالت�صال...
� 11.5صيغ �إحداث الأندية:


ال�صيغة الأوىل� :صيغة النادي الوحيد

يتم �إحداث نادي وحيد بالـم�ؤ�س�سة حتت الإ�رشاف الرتبوي الـمبا�رش للـمجل�س الرتبوي ،وين�ضوي حتته
جمموع الأندية الفرعية على �شكل جلان وظيفية.


ال�صيغة الثانية� :صيغة الناديني

يتم �إحداث ناديني جامعني اثنني بالـم�ؤ�س�سة :نادي التفتح العلـمي والتكنولوجي والـمهني ،ونادي
التفتح الثقايف واالجتماعي والريا�ضي ،وين�ضوي حتت كل نادي جمموع الأندية الفرعية ح�سب
�أن�شطتها الـمو�ضوعاتية .ويف هذه احلالة ،ت�شكل جلنة خا�صة حتت الإ�رشاف الـمبا�رش للـمجل�س الرتبوي
تتوىل التن�سيق بني هذين الناديني.


ال�صيغة الثالثة� :صيغة تعدد الأندية

ترتك احلرية للـم�ؤ�س�سات يف �إحداث الأندية الرتبوية بالعدد الذي تراه منا�سبا دون �رشط م�سبق .وت�شكل
يف هذه احلالة كذلك ،جلنة التن�سيق فيما بني هاته الأندية ،تعمل حتت الإ�رشاف الـمبا�رش للـمجل�س
الرتبوي.
 11.6بنية النادي الرتبوي
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 11.7ت�أ�سي�س الأندية الرتبوية
�أوال .مرحلة الإخبار:










حتدد الإدارة ،بتن�سيق مع الـمجل�س الرتبوي وجمل�س التدبري ،ال�صيغة التي �ستعتمدها لإحداث
الأندية (�صيغة النادي الوحيد � /صيغة الناديني � /صيغة تعدد الأندية)؛
تقوم الإدارة يف بداية ال�سنة ،وبتن�سيق مع الـمجل�س الرتبوي ،بتحديد جماالت الأن�شطة ذات
الأولوية بناء على اال�ست�شارات والإمكانات؛
تعلن الإدارة لعموم التالميذ والأطر العاملة بالـم�ؤ�س�سة عن عزم هذه الأخرية �إحداث �أندية تربوية
ح�سب ال�صيغ والـمجاالت الـمحددة ،مع ترك احلرية للـمعنيني القرتاح جماالت �أخرى تتنا�سب
وميوالتهم واهتماماتهم (�أنظر املالحق املرفقة)؛
تنظم الإدارة اجتماعا بح�ضور كافة العاملني بالـم�ؤ�س�سة لتقدمي وتدار�س تدابري �إحداث وتفعيل
الأندية الرتبوية؛
حتدد الإدارة ال�رشوط العامة لإحداث الأندية ،والـم�سطرة الـمعمول بها ،وكذا �آجال تقدمي
الـمقرتحات يف هذا ال�ش�أن ،وت�ضعها رهن �إ�شارة الفئات الـمعنية.

ثانيا .مرحلة اعتماد النوادي


تتلقى �إدارة الـم�ؤ�س�سة� ،إىل غاية الأجل الذي حتدده ،مقرتحات الأندية الرتبوية الـمراد �إحداثها،
والـمقدمة مببادرات من الـمتعلـمني� ،أو من الأطر الرتبوية �أو الإدارية ،على �شكل بطاقات تقنية،
�أو م�شاريع متكاملة؛



تتم درا�سة هذه الـمقرتحات بتن�سيق من جمل�س التدبري والـمجل�س الرتبوي،



يف حالة غياب مبادرات ،حتدث الإدارة �أندية ح�سب ال�صيغ والـمجاالت الـمحددة؛









تعمل الإدارة بعد ذلك ،بتن�سيق من الـمجل�س الرتبوي على حتديد الأندية الـمعتمدة ،واختيار
من�سقيها من بني �أطر الـم�ؤ�س�سة ممن تتوفر فيهم ال�رشوط الـمنا�سبة للإ�رشاف على هذه الأندية
وت�أطري �أن�شطتها:
بالن�سبة لـم�ؤ�س�سات التعليم االبتدائي ،تنتدب الإدارة ،بت�شاور مع جمل�س التدبري والـمجل�س
الرتبوي ،من�سقني من بني �أع�ضاء الـمجل�س الرتبوي لتن�سيق �أعمال كل نادي على حدة؛
بالن�سبة لـم�ؤ�س�سات التعليم الثانوي الإعدادي والت�أهيلي ،تعلن الإدارة ،بت�شاور مع جمل�س التدبري
والـمجل�س الرتبوي ،عن فتح طلبات الرت�شح لتن�سيق كل ناد من الأندية الـمزمع �إحداثها؛
حتدد معايري الرت�شح لتن�سيق الأندية �أ�سا�سا يف اال�ستعداد والكفاية والتجربة وااللتزام بتقدمي عنا�رص
خطة عمل لتفعيل الأن�شطة ؛
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ثالثا .مرحلة ت�شكيل النوادي








 ُيفتح االنخراط يف كل ناد على حدة ،ح�سب ال�رشوط الـمنظمة لالنخراط فيه ،يف وجه الـمتعلـمني
من خمتلف الـم�ستويات التعليمية بالـم�ؤ�س�سة؛
يعقد منخرطو كل ناد على حدة ،داخل الفرتة التي حتددها الإدارة ،جمعا عاما النتخاب �أع�ضاء
الـمكتب الـم�سري بطريقة دميوقراطية؛
يتوىل الأع�ضاء الـمنتخبون فيما بينهم ت�شكيل الـمكتب الـم�سري بطريقة دميوقراطية ،من خالل
حتديد رئي�سه وم�ساعده ،ومن�سقي اللجان الوظيفية؛
كما يتم ،يف هذا اجلمع العام كذلك ،تعيني م�ساعدي من�سقي اللجان الوظيفية ،وكذا ت�شكيل فرق
العمل وتعيني من�سقيها وم�ساعديهم.

رابعا .مرحلة ت�شكيل جلنة التن�سيق
تُ�شكل ،على �صعيد الـم�ؤ�س�سة ،جلنة ت�ضم جميع الـم�رشفني على الأندية الرتبوية بالـم�ؤ�س�سة ،وتتوىل
التن�سيق فيما بني هذه الأندية ،وفيما بينها وبني باقي مكونات الـمجتمع الـمدر�سي.
خام�سا .مرحلة �إخبار الـم�صالح الإقليمية
تقوم الـم�ؤ�س�سة ب�إخبار الـم�صالح الإقليمية بوا�سطة ر�سالة مرفوقة بن�سخ من حم�رض الت�أ�سي�س .كما
تقوم املديريات الإقليمية ب�إخبار الأكادمييات بجميع الإحداثات على م�ستوى الـم�ؤ�س�سات التعليمية
التابعة لها ،والتي تعمل بدورها على �إخبار الـم�صالح الـمركزية الـمعنية؛ وذلك حتى يت�سنى لـمختلف
الـم�صالح تتبع �أعمال هذه الأندية ،وبرجمة الدعم الالزم لها على خمتلف الـم�ستويات(�أنظر املالحق
املرفقة)؛
 11.8ت�أطري الأندية الرتبوية
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ي�سهر من�سق كل نادي ب�إ�رشاف الـمدير على ت�شكيل جلنة النادي بع�ضوية الأطر الإدارية والرتبوية
التي تنخرط يف ت�أطري �أن�شطة الأندية؛
تقوم جلنة كل نادي بتحديد جماالت الأن�شطة التي �سي�شملها النادي مع مراعاة �إمكانات الـم�ؤ�س�سة
ومواردها يف تنويع الأن�شطة لت�ستجيب لتنوع الـميول والـمواهب؛
تعد كل جلنة خطة عمل حتدد الأهداف العامة للنادي مرتجمة �إىل النتائج الـمنتظرة من �أن�شطته،
وجماالت الأن�شطة التي �سي�شملها النادي لتحقيق النتائج الـمنتظرة ،والـم�ؤطرين الـمكلفني بت�أطري
كل ن�شاط ،واجلدولة الزمنية لإجناز الأن�شطة؛ (�أنظر البطاقات املرفقة)؛
يتدار�س جمل�س التدبري خطة العمل التي �أعدتها كل جلنة لتعميقها والـم�صادقة عليها ،ويدرجها
�ضمن م�رشوع الـم�ؤ�س�سة؛
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يقوم من�سق كل نادي ،حتت �إ�رشاف الـمدير ،بدعم ومواكبة وتتبع �سري �إجناز الأن�شطة ،وذلك
ب�إعداد تقارير وا�ستعمال م�ؤ�رشات لوحة القيادة لتو�ضيح �سري الإجناز ومدى التقدم يف اجتاه حتقيق
النتائج الـمنتظرة؛
ين�سق الـمدير �إ�سهام كافة الأ�ساتذة يف ت�أطري �أن�شطة الأندية وفق قدراتهم وميولهم؛
يقوم مكتب النادي بو�ضع برنامج الأن�شطة ،وحتديد م�ؤطر معني لكل ن�شاط من �أن�شطة التفتح،
وميكن للـم�ؤطر الإ�سهام يف تن�شيط ناد �أو �أكرث؛
ي�رشك مكتب النادي القيمني على الـمكتبات يف ت�أطري �أن�شطة الأندية الثقافية ،والتن�سيق مع خمتلف
الفاعلني بالـم�ؤ�س�سة باعتبار دورهم الـمحوري يف التن�شيط بحكم مهامهم ،وعليهم �إعداد برامج
عملهم وتقدميها للـمجل�س الرتبوي؛
ي�ستعني مكتب النادي بذوي اخلربة والتجربة من احلرا�س العامني والـمقت�صدين وحم�رضي
الـمختربات لت�أطري �أن�شطة الأندية ،بالنظر �إىل �أن مهامهم ال ت�ستغرق مدة العمل اليومي الر�سمي؛
ي�سهر الـمدير على جلب ال�رشكاء وجمعيات الـمجتمع الـمدين للإ�سهام يف ت�أطري جماالت من
جماالت التفتح ،وذلك يف �إطار اتفاقيات للتعاون وبح�ضور الـم�ؤطر الـمكلف مبجال الن�شاط؛
تقوم �إدارة امل�ؤ�س�سة مبراجعة و�ضعية الأ�ساتذة الف�أ�ضني ،يف حال وجودهم ،فت�سند مهام تن�شيط
الأندية و ت�أطريها ملن يتوفر منهم على جتربة يف هذا املجال ،و تلحق بالأق�سام من ال يتوفر على
هذه التجربة ؛
ميكن اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص لهم خربة و جتربة للإ�سهام يف الت�أطري و التن�شيط؛
ت�شجع الإدارة الأطر الإدارية والرتبوية التي لها خربة يف التن�شيط الثقايف والفني والعمل اجلمعوي،
وذلك بتقلي�ص ح�ص�ص هذه الأطر يف التدري�س �أو الإدارة لتعوي�ضها بح�ص�ص يف ت�أطري الأن�شطة.

 11.9ف�ضاء الأندية الرتبوية


تعمل الـم�ؤ�س�سة على توفري ف�ضاء لـمزاولة �أن�شطة الأندية الرتبوية تتوفر فيه �رشوط ال�سالمة
وال�صحة؛



تقوم الـم�ؤ�س�سة بتجهيز هذا الف�ضاء بالو�سائل والإمكانات ال�رضورية لإجناز الأن�شطة؛



ت�ضع الإدارة نظاما داخليا لهذا الف�ضاء ،ويلتزم جميع رواده مبقت�ضياته؛





تتوىل اللجنة التن�سيقية للأندية ،حتت �إ�رشاف الإدارة� ،ضمان ح�سن ا�ستغالل هذا الف�ضاء من طرف
جميع الأندية ،بتنظيم زمني دقيق؛
تلتزم جميع الأندية الرتبوية باحلفاظ على هذا الف�ضاء ،و�صيانة جتهيزاته و�إغنائها...
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 11.10ا�شتغال الأندية الرتبوية




















ي�سهر الـم�رشفون على النادي على �إحداثه ،و�ضمان ح�سن �سريه ،وتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ضه،
وت�أطري �أع�ضائه ،وتتبع وتقومي �أعماله ،و�ضمان التوا�صل بينه وبني الـمجل�س الرتبوي ،ومع باقي
مكونات الـمجتمع الـمدر�سي؛
يقوم الـمكتب الـم�سري للنادي (الـمنتخب دميوقراطيا) بو�ضع النظام الداخلي للنادي ،وكذا
ميثاقه ،وو�ضع م�رشوعه (�أو برنامج عمله) ثم عر�ضه على باقي الـمنخرطني للـم�صادقة؛
يرفع الـمكتب الـم�سري النظام الداخلي للنادي ،وميثاقه ،وكذا م�رشوعه (�أو برنامج عمله) �إىل
الـم�رشفني عليه لعر�ضه على م�صادقة الـمجل�س الرتبوي؛
يقوم الـمكتب الـم�سري ،بعد الـم�صادقة على م�رشوع النادي (�أو برنامج عمله) بت�شكيل اللجان
الوظيفية وفرق العمل ،مع احلر�ص على �ضمان التوازن على م�ستوى هذه اللجان والفرق،
و�رضورة ت�شكيل جلنة تتوىل مهام التوثيق والإعالم والتوا�صل؛
ي�سهر الـمكتب على ح�سن �سري النادي ،وعلى توزيع الأدوار والـمهام على الـمنخرطني بالرتا�ضي،
وعلى �إعداد بطاقات تقنية تف�صيلية لكل ن�شاط وارد يف برنامج العمل؛ (�أنظر البطاقات املرفقة)؛
يتوىل من�سقو اللجان الوظيفية التن�سيق فيما بني هذه اللجان والـمكتب الـم�سري ،وفيما بينها وبني
بع�ضها البع�ض ،وفيما بينها وبني مكونات الـمجتمع الـمدر�سي؛
ت�سهر اللجان الوظيفية على �إجناز الـمهام الـموكولة �إليها ،وعلى تن�سيق �أعمال فرق العمل التي
ت�رشف عليها ،وتنتدب مقررا يتوىل توثيق �أعمالها ورفعها �إىل الـمكتب الـم�سري؛
تعمل فرق العمل على �إجناز الـمهام الـموكولة �إليها ،وتنتدب مقررا يتوىل توثيق �أعمالها ورفعها
�إىل اللجنة الوظيفية التابعة لها؛
يعترب �أع�ضاء الـمكتب الـم�سري ،و�أع�ضاء اللجان الوظيفية منخرطني يف النادي ،وعليهم الـم�شاركة
يف �إجناز �أن�شطته �إىل جانب �أع�ضاء فرق العمل؛
يعمل الـمكتب الـم�سري على:
× ×و�ضع برجمة �سنوية لأن�شطته (�أنظر البطاقات املرفقة)؛
× ×�إعداد الوثائق ال�رضورية ال�شتغال النادي؛
× ×تتبع �إجناز الأن�شطة الـمربجمة ،وعلى تقوميها مرحليا؛
× ×رفع تقارير دورية عن �أن�شطته �إىل الـم�رشفني عليه ق�صد اال�ستثمار (�أنظر البطاقات املرفقة)؛
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ميكن اال�شتغال �ضمن �شبكة للأندية ذات االهتمام الـم�شرتك على م�ستوى جمموعة من
الـم�ؤ�س�سات ،وذلك ق�صد اال�ستفادة من اخلربات الـمتوفرة على م�ستوى هذه الأخرية ،ولإجناز
عمليات تكت�سي �إىل حد ما طابعا �إقليميا �أو حمليا؛

 11.11مقومات العمل بالأندية الرتبوية


�إ�رشاف مدير الـم�ؤ�س�سة على جميع مراحل �إر�ساء الأندية وتفعيل �أدوارها؛



توفري ال�رشوط ال�رضورية لإجناز �أن�شطة النادي؛



الـمواكبة والـم�صاحبة لأن�شطة النادي؛



�ضمان االنخراط الفعلي جلمعيات �آباء و�أمهات و�أولياء التالميذ يف حمطات التخطيط والتن�شيط
والتنفيذ والتتبع والـمواكبة والـم�صاحبة والتقومي لأن�شطة الأندية الرتبوية؛



االنفتاح على الـمحيط وال�سعي �إىل �إجناز �رشاكات فعالة وقابلة للتنفيذ؛



�إحداث خاليا �إقليمية وجهوية للتتبع؛



ت�شكيل نواة للتكوين على الـم�ستوى اجلهوي لت�أطري الـمكونني والـمن�شطني والـم�رشفني،



رفع تقارير دورية عن �أن�شطة النادي �إىل املديرية االقليمية والأكادميية؛



توثيق �أن�شطة الأندية وجتميعها يف مركز واحد للتوثيق والن�رش (على م�ستوى امل�ؤ�س�سة تعليمية� ،أو
املديرية �إقليمية� ،أو املركز اجلهوي التوثيق والتن�شيط والإنتاج الرتبوي بالأكادميية)؛



�إجناز ور�شات تقا�سم بني �أندية الـم�ؤ�س�سة؛



�إجناز ور�شات تقا�سم بني �أندية الـم�ؤ�س�سات الـمتقاربة...

 11.12الغالف الزمني لأن�شطة الأندية الرتبوية




بالتعليم االبتدائي:يحدد الغالف الزمني املخ�ص�ص للأن�شطة املندجمة يف ثالث �ساعات فما فوق
خارج الغالف الزمني ،تبعا لرغبات املتعلمني وم�ؤهالت امل�ؤ�س�سة.
بالتعليم الثانوي الإعدادي والت�أهيلي:يحدد الغالف الزمني يف �ساعتني مت�صلتني �أو منف�صلتني خارج
الغالف الزمني الأ�سبوعي.

 11.13مقومات جناح الأندية الرتبوية:
تفعيل �أدوار جمال�س امل�ؤ�س�سة والإدارة الرتبوية ملهامها؛ الرتكيز على االنخراط الفاعل والفعال للمتعلمني
يف �إحداث الأندية؛ اعتماد منظور ا�سرتاتيجي �شمويل ومتكامل؛ تنويع �أن�شطة الأندية مع املواكبة
وامل�صاحبة لها؛ انخراط كافة الأطراف املعنية.
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 11.14التمويل وال�شراكات:
ي�شكل الدعم املايل لأندية التفتح ،والتمويل املربمج مل�شاريع امل�ؤ�س�سة م�صدرين ر�سميني لتمويل �أن�شطة
الأندية الرتبوية ،لذا و�ضعت الوزارة رهن �إ�شارة امل�ؤ�س�سات القانون الأ�سا�سي جلمعية دعم مدر�سة
النجاح ،االتفاقية الإطار لل�رشاكة بني اجلمعية والأكادميية للتمكن من حتويل االعتمادات املالية �إىل
امل�ؤ�س�سات ،وينبغي على امل�ؤ�س�سات البحث عن موارد �أخرى بجلب �رشاكات لالرتقاء ب�أن�شطة التفتح.
 11.15تقومي الأندية الرتبوية


يعترب التقومي مرحلة هامة يف �سريورة العمل بالأندية ،ويهدف �إىل حتديد فعالية العمل بهذه الآلية
وت�أثريها ومدى مالءمة �أهدافها� ،أثناء الإجناز �أو عند نهايته .ويعتمد التقومي معايري �أهمها:
× ×مدى مالءمة م�رشوع النادي لأهدافه وللتوجهات الـمحلية واجلهوية والوطنية؛
× ×مدى ت�آلف الأهداف ،ومدى االن�سجام بني الأهداف والعمليات ،ومدى تنا�سق العمليات
الـمنجزة ،ومدى مالءمة الـمدة والـموارد والو�سائل الـمر�صودة للنتائج الـمرجوة؛
× ×مدى الإجناز الفعلي للعمليات الـم�سطرة يف برنامج عمل النادي؛
× ×مدى فعالية النتائج الـمح�صل عليها مقارنة مع الأهداف الـم�سطرة؛
× ×مدى جناعة الإجنازات؛
× ×مدى الت�أثري الذي خ َّلفه العمل بالأندية.







على �ضوء هذه الـمعايري وغريها ،ينبغي �إعداد �أدوات ووثائق لتقومي نتائج وح�صيلة العمل بالأندية
(�أنظر البطاقات املرفقة)؛
يتم �إجناز تقوميات مرحلية يف �أفق و�ضع خطط لتخطي ال�صعوبات والإكراهات الـمر�صودة،
بالإ�ضافة �إىل تقوميات �إجمالية للوقوف على ت�أثري العمل بالأندية على الـمردودية الداخلية
واخلارجية للـمنظومة؛
يتم ا�ستثمار التقوميات الـمرحلية والإجمالية ق�صد تطوير العمل بهذه الآلية ،وينبغي �إجناز تقارير
يف هذا ال�صدد.

 11.16تعبئة امل�ؤطرين املتطوعني:
�إن مبد�أ التطوع يف ت�أطري الأندية الرتبوية يبقى هو ال�سمة الغالبة ،لذا ينبغي اتخاذ �إجراءات ت�شجيعية يف
هذا الباب ،وكذا االعرتاف باملجهودات التي يبذلها امل�ؤطرون واملتعلمون لإجناز �أن�شطة احلياة املدر�سية
بت�سليمهم �شهادات تقديرية.
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 2.2جمال�س امل�ؤ�س�سة
تتكون جمال�س م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي ح�سب املر�سوم � 2.02.376صادر يف  6جمادى
الأوىل17(1423يوليو  )2002مبثابة النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مب�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العمومي كما مت
تغيريه وتتميمه بوا�سطة املر�سوم  )2004/12/29( 2.04.675واملر�سوم رقم  13(2.07.112يوليو:)2007

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أدوار ومهام كل هذه املجال�س تتكامل فيما بينها,
 22.1جمل�س التدبري
كما هو حمدد يف املر�سوم ال�سالف الذكر ،تكمن �أهمية هذا املجل�س يف تنوع الفعاليات امل�شاركة فيه من
�أطر �إدارية وتربوية وفعاليات حملية.وتفعيال لدور هذا املجل�س وتعزيزا لأدوار التالميذ يف احلياة املدر�سية
بامل�ؤ�س�سة يتعني �إ�رشاك ممثلني عن التالميذ يف �أ�شغال هذا املجل�س .وجتدر الإ�شارة �إىل الدور الفعال لهذا
املجل�س يف تنظيم وتفعيل �أدوار احلياة املدر�سية ،حيث ي�سهر على اقرتاح النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة
وو�ضع الربامج وخمططات العمل انطالقا من اقرتاحات خمتلف جمال�س امل�ؤ�س�سة ،كما ي�سهر على و�ضع
التدابري املرتبطة باملحافظة على ال�سالمة داخل امل�ؤ�س�سة.ولتحقيق ذلك ي�ستلزم الأمر ال�سهر على
احرتام برجمة االجتماعات الدورية لهذا املجل�س  ،و�إعداد املحا�رض ،وال�سهر على تتبع تنفيذ القرارات
والتو�صيات املقرتحة؛
ويتكون جمل�س التدبري من:

93

دليـــل

احلياة املدر�سية

املدر�سة االبتدائية
•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛

•ممثل واحد عن هيئة التدري�س
عن كل م�ستوى درا�سي من
م�ستويات املرحلة االبتدائية ؛
•ممثل واحد عن الأطر الإدارية
والتقنية ؛
•رئي�س جمعية �آباء و�أولياء
التالميذ؛
•ممثل عن املجل�س اجلماعي التي
توجد امل�ؤ�س�سة داخل نفوذه
الرتابي.

الثانوية الت�أهيلية

الثانوية الإعدادية
•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛
•حار�س �أو
للخارجية ؛

حرا�س

عامون

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛

•املدير املكلف بالأق�سام التح�ضريية بالن�سبة
للثانويات التي ت�ضم �أق�ساما حت�ضريية.

•احلار�س العام للداخلية يف حالة •مدير الدرا�سة يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة على
توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام داخلية �أق�سام حت�ضريية لولوج املعاهد واملدار�س
العليا �أو �أق�سام لتح�ضري �شهادة التقني العايل؛
�أو مطاعم مدر�سية ؛
•ممثل واحد عن هيئة التدري�س عن
كل مادة درا�سية؛

•م�سري امل�صالح االقت�صادية (املادية
واملالية ) ؛
•م�ست�شار يف التوجيه الرتبوي ؛

•ممثلني اثنني عــن الأطر الإدارية
والتقنية ؛
•رئي�س جمعية �آباء و�أولياء التالميذ؛
•ممثل عن املجل�س اجلماعي التي
توجد امل�ؤ�س�سة داخل نفوذه
الرتابي

•الناظر؛

•رئي�س للأ�شغال بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
التقنية؛
•حار�س �أو حرا�س عامون للخارجية ؛

•احلار�س العام للداخلية يف حالة توافر
امل�ؤ�س�سة على �أق�سام داخلية �أو مطاعم
مدر�سية ؛
•ممثل واحد عن هيئة التدري�س عن كل مادة
درا�سية؛
•ممثلني اثنني عن الأطر الإدارية والتقنية؛
•م�سري امل�صالح االقت�صادية؛

•م�ست�شار يف التوجيه الرتبوي ؛

•ممثلني اثنني عن تالميذ امل�ؤ�س�سة ؛

•رئي�س جمعية �آباء و�أولياء التالميذ ؛

•ممثل عن املجل�س اجلماعي التي توجد
امل�ؤ�س�سة داخل نفوذه الرتابي.

وجدير بالذكر �أنه يجوز لرئي�س جمل�س تدبري امل�ؤ�س�سة� ،أن يدعو حل�ضور اجتماعات املجل�س على �سبيل
اال�ست�شارة كل �شخ�ص يرى فائدة يف ح�ضوره ،مبا يف ذلك ممثلني عن تالميذ املدر�سة االبتدائية والثانوية
الإعدادية.
 22.2املجل�س الرتبوي
تكمن �أهمية هذا املجل�س يف االخت�صا�صات واملهام الرتبوية املوكولة �إليه يف �إطار القوانني والت�رشيعات
اجلاري بها العمل ،حيث ي�سهر على و�ضع الربنامج ال�سنوي العام والذي يت�ضمن خمتلف الأن�شطة
التعليمية والتقوميية والثقافية خالل املو�سم الدرا�سي ،كما يراعي مقت�ضيات املقرر التنظيمي لل�سنة
الدرا�سية.
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ويت�شكل املجل�س الرتبوي من :
املدر�سة االبتدائية

الثانوية الإعدادية

الثانوية الت�أهيلية

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛
•ممثل واحد عن هيئة التدري�س
عن كل م�ستوى درا�سي من
م�ستويات املرحلة االبتدائية ؛
•رئي�س جمعية �آباء و�أولياء تالميذ
امل�ؤ�س�سة

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛
•احلرا�س العامني للخارجية ؛
•ممثل واحد عن هيئة التدري�س عن
كل مادة درا�سية ؛
•م�ست�شار يف التوجيه الرتبوي؛
•رئي�س جمعية �آباء و�أولياء تالميذ
امل�ؤ�س�سة.

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛
•املدير املكلف بالأق�سام التح�ضريية
يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام
حت�ضريية لولوج املعاهد واملدار�س
العليا ،
•مدير الدرا�سة يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة
على �أق�سام حت�ضريية لولوج املعاهد
واملدار�س العليا �أو �أق�سام لتح�ضري
�شهادة التقني العايل ؛
•ناظر امل�ؤ�س�سة ؛
• احلرا�س العامني للخارجية ؛
•ممثل واحد عن هيئة التدري�س عن كل
مادة درا�سية ؛
•م�ست�شار يف التوجيه الرتبوي؛
•ممثلني اثنني عن تالميذ امل�ؤ�س�سة ؛
•رئي�س جمعية �آباء و�أولياء تالميذ
امل�ؤ�س�سة .

 22.3املجل�س التعليمي
يعمل على درا�سة الق�ضايا الأفقية والعمودية املرتبطة ب�سريورة تعليمها وتدري�سها  ،وير�صد ال�صعوبات
البيداغوجية والتنظيمية املطروحة ق�صد �إيجاد احللول لتجاوزها  ،ومدى تفاعل املتعلمات واملتعلمات
معها؛ ويتكون من:
املدر�سة االبتدائية

الثانوية الإعدادية

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته
رئي�سا؛

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا؛

•جميع مدر�سي املادة
الدرا�سية.

•جميع
الدرا�سية.

مدر�سي

الثانوية الت�أهيلية
املادة

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛

•املدير املكلف بالأق�سام التح�ضريية يف حالة توافر
امل�ؤ�س�سة على �أق�سام حت�ضريية لولوج املعاهد
واملدار�س العليا ؛
•مدير الدرا�سة يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام
حت�ضريية لولوج املعاهد
•واملدار�س العليا �أو �أق�سام لتح�ضري �شهادة التقني
العايل ؛
•ناظر امل�ؤ�س�سة ؛

•جميع مدر�سي املادة الدرا�سية .
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 22.4جمال�س الأق�سام
تقوم بدرا�سة وتتبع وتوجيه وتقييم عمل التالميذ وتدر�س كل ماهو مرتبط مبتعلمات ومتعلمي كل
ق�سم ،وتعمل على تبادل املعلومات واخلربات حول املتعلمات واملتعلمني وخمتلف التعلمات املقدمة
لهم ودرا�سة اقرتاحات القرارات الت�أديبية يف حق التالميذ غري املن�ضبطني وفق النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة.
كما تعمل على �إ�صدار قرارات نهاية ال�سنة وتوجيه التالميذ �إىل خمتلف ال�شعب .وتتكون من :
املدر�سة االبتدائية

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته
رئي�سا ؛
•جميع مدر�سي الق�سم
املعني ؛
•ممثل عن جمعية �آباء
و�أولياء تالميذ امل�ؤ�س�سة.

الثانوية الإعدادية

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛
•احلار�س العام �أو احلرا�س
العامني للخارجية؛
•م�ست�شار يف التوجيه الرتبوي؛
• جميع مدر�سي الق�سم املعني ؛
•ممثل عن جمعية �آباء و�أولياء
تالميذ امل�ؤ�س�سة

الثانوية الت�أهيلية

•مدير امل�ؤ�س�سة ب�صفته رئي�سا ؛
•املدير املكلف بالأق�سام التح�ضريية يف حالة
توافر امل�ؤ�س�سة على �أق�سام حت�ضريية لولوج
املعاهد واملدار�س العليا ،
•مدير الدرا�سة يف حالة توافر امل�ؤ�س�سة على
�أق�سام حت�ضريية لولوج املعاهد واملدار�س العليا
�أو �أق�سام لتح�ضري �شهادة التقني العايل ؛
•احلار�س العام �أو احلرا�س العامني للخارجية ؛
• م�ست�شار يف التوجيه الرتبوي ،
•جميع مدر�سي الق�سم املعني ؛
•ممثل عن جمعية �آباء و�أولياء تالميذ امل�ؤ�س�سة.

وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ي�ضاف �إىل �أع�ضاء جمل�س الق�سم عند اجتماعه كهيئة ت�أديبية ،ممثل عن تالميذ الق�سم
املعني.
يجب �أن تعمل خمتلف هذه املجال�س على �أجر�أة التو�صيات واالقرتاحات املنبثقة
من �أ�شغالها يف �سياق من التناغم والتكامل.

� 22.5صالحيات املجال�س
�إذا كانت هياكل و�صالحيات كل من جمل�س التدبري واملجل�س الرتبوي واملجل�س التعليمي وجمال�س الأق�سام
قد حددت باملر�سوم املذكور �أعاله ،ف�إن هام�ش املبادرة يبقى مفتوحا ملواكبة امل�ستجدات واملتغريات
التي تفر�ضها الظرفية وال�سياق املحلي للم�ؤ�س�سة التعليمية ق�صد �إ�رشاك خمتلف الفعاليات واملتعلمني
واملتعلمات ،ولو ب�صفة مالحظ ،يف خمتلف هذه املجال�س .و�إن العمل على تفعيل هذه املجال�س و�إبراز
�صالحياتها و�إجنازاتها يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:


احلر�ص على ت�أ�سي�سها وفق الن�صو�ص التنظيمية؛



ال�سهر على ح�سن ا�شتغالها من خالل برامج عمل �سنوية مدققة؛



االلتزام بعقد اجلل�سات املطلوبة خالل الآجال املحددة؛



احلر�ص على توثيق الأعمال بوا�سطة حما�رض مدققة.
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 22.6املجال�س الإ�ست�شارية للتالميذ:
نظرا الهمية متوقع التلميذ يف امل�ؤ�س�سة وبهدف ا�رشاكه يف تدبريها وتر�سيخا لقيم املواطنة لديه؛ حتدث
جمال�س منتخبة للتلميذات والتالميذ ،وهي ذات طابع ا�ست�شاري ،يتم انتخابها من جمموع متعلمي
ومتعلمات امل�ؤ�س�سة التعليمية العمومية  ،وذلك ح�سب امل�ستويا التالية :






على م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية  :يحدث جمل�س ا�ست�شاري تالميذي على م�ستوى كل م�ؤ�س�سة تعليمية
يتكون من ممثلني عن مندوبي الأق�سام ؛
على امل�ستوى الإقليمي :يحدث جمل�س ا�ست�شاري تالميذي على م�ستوى كل �إقليم يتكون من ممثلني
عن امل�ؤ�س�سات املتوافرة بالإقليم ومن الأطفال الربملانيني به ؛
على امل�ستوى اجلهوي :يحدث جمل�س ا�ست�شاري تالميذي على م�ستوى كل �أكادميية يتكون من
ممثلني عن كل �إقليم ومن الأطفال الربملانيني به .

ويخ�ص�ص ا�سبوع خالل مطلع كل �سنة درا�سية للقيام بكل ما تتطلبه عملية االنتخابات من �إجراءات
تنظيمية وتدبريية لرت�سيخ ثقافة الدميقراطية واملواطنة وحتمل امل�س�ؤولية لدى املتعلمات واملتعلمني مبختلف
الأ�سالك .يتم انتخاب هذه املجال�س ملدة �سنة درا�سية واحدة .
بع�ض �سبل تفعيل جمال�س امل�ؤ�س�سة:








ار�ساء �إطار تنظيمي وا�ضح للتن�سيق بني النيابات واملجال�س احل�رضية والقروية لتعميم متثيلية فعلية
و فعالة للجماعات يف جمال�س التدبري؛
�أخذ مقرتحات املجل�س بعني االعتبار يف ح�رص حاجات امل�ؤ�س�سة ،وحتديدي بنود الدعم املادي
واملايل مل�رشوع امل�ؤ�س�سة لتثمني �أدوار امل�ؤ�س�سة و �رشكائها يف اتخاذ القرارات و االنخراط امل�ستمر
يف اال�صالحات الرتبوية,
�إعداد املجل�س ملجاالت م�رشوع امل�ؤ�س�سة املتعلقة بتح�سني التدبري الرتبوي والإداري واملايل،
وت�أهيل امل�ؤ�س�سة ،وجلب ال�رشاكات.
�سهر املجل�س بقيادة املدير على تتبع تنفيذ قراراته وفق م�ؤ�رشات تعتمد التدبري بالنتائج ،وترتجم
ا�سهام املجل�س يف التدبري؛

 الدعم املعنوي واملهني بتخ�صي�ص �شهادات تقديرية ت�سلمها الأكادميية �سنويا لأع�ضاء املجل�س
املنخرطني بفعالية يف م�شاريع امل�ؤ�س�سة وبراجمها.
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ

اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.02.376اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  6ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ  17 ) 1423ﯾﻮﻟﯿﻮ  (2002ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ,
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 3.3خاليا الإ�ستماع والو�ساطة
يف �إطار تنزيل اال�سرتاتيجية الوطنية املندجمة ملناه�ضة العنف �ضد الأطفال بالو�سط املدر�سي ،وخا�صة
املحور الرئي�سي الأول واملتعلق بتعزيز القدرات امل�ؤ�س�ساتية جلميع البنيات التابعة لوزارة الرتبية الوطنية
�سواء املركزية �أو اجلهوية �أو املحلية ،الذي �سطر ك�إجراء �أويل تعزيز الإطار امل�ؤ�س�ساتي والت�رشيعي احلايل،
قامت الوزارة ب�إحداث املركز الوطني للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط ،حتت رئا�سة ال�سيد وزير الرتبية
الوطنية ،ك�آلية لتتبع وحتليل ودرا�سة هذه الظاهرة ،ومراكز جهوية و�إقليمية كبنيات وظيفية و�إدارية
وتربوية تابعة للأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وللمديرات الإقليمية ،وكامتداد لهذه املراكز وعلى
ال�صعيد املحلي� ،أي على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمة ،جند خاليا اال�ستماع والو�ساطة وهي مبثابة مراكز
حملية للوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط املدر�سي ،حتت �إ�رشاف �أطر هيئة الإدارة الرتبوية ،وبتن�شيط من
طرف الأ�ساتذة املتطوعني الذين ي�سهرون على ت�أطري وتقدمي امل�ساعدة �إىل املتعلمني واملتعلمات الذين
يواجهون �صعوبات وتعرثات �إما على امل�ستوى الدرا�سي �أو االجتماعي �أو النف�سي ،ومتكينهم من
التوا�صل واالندماج داخل الو�سط املدر�سي ،وبالتايل داخل الو�سط االجتماعي اخلارجي ،كما ان هذه
اخلاليا ميكن ان تخلق قنوات للتعاون والتوا�صل بني امل�ؤ�س�سة التعليمية والأ�رسة.
تقوم خلية الإ�ستماع والو�ساطة حتت �إ�رشاف ال�سيد رئي�س امل�ؤ�س�سة التعليمة واملكلف �أو املكلفة
بالإن�صات والو�ساطة والأع�ضاء الآخرى (انظر الدليل امل�سطري ملراكز الوقاية ومناه�ضة العنف بالو�سط
املدر�سي) مبهام متعددة نذكر من بينها:


اال�ستماع والو�ساطة داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية؛



ر�صد حالة العنف والعمل على معاجلتها؛



و�ضع برنامج عمل �سنوي يف بداية كل �سنة درا�سية ،وال�سهر على تنفيذه؛



ت�ضمني القانون الداخلي للم�ؤ�س�سة بنود تتمحور حول حقوق الطفل و�أخرى مناه�ضة للعنف؛



ت�شجيع املتعلمني واملتعلمات على التبليغ على حاالت العنف؛



و�ضع قاعدة معطيات حول العنف بالو�سط املدر�سي؛



�إخبار املديرية الإقليمية عن حاالت العنف والتن�سيق معها؛



التن�سيق مع خمتلف املتدخلني والفاعلني املحليني؛



التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الالزمة حلل بع�ض م�شاكل العنف ،مع العمل على تخفيف
�آثار العنف يف حالة وقوعه.

كما ميكن لهذه املراكز املحلية �أن ت�ساعد على جتاوز الف�شل الدرا�سي وحماربة الهدر والت�رسب املدر�سي.
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وبهذا فخاليا اال�ستماع والو�ساطة تلعب دورا مهما يف ن�رش ثقافة الواجب و االلتزام ،مع تنمية روح
املواطنة وت�أهيل ال�سلوك املدين لدى املتعلمني واملتعلمات ب�صفة خا�صة وبالو�سط املدر�سي ب�صفة عامة،
وت�ساعد على حماربة جميع ال�سلوكات امل�شينة كاالنحراف والإدمان على املخدرات يف �أو�ساط املتعلمني
واملتعلمات.
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ

اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﻄﺮي ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ– وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﯿﻒ .2016
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 4.4برملان الطفل
وعيا من املغرب ب�أهمية تكري�س الدميقراطية ون�رش ثقافة احلوار ،وتقديرا منه لأهمية الرتبية على
الدميقراطية وزرع قيمها يف عقول الأجيال ال�صاعدة ،تكاثفت جهود عدة �أطراف ويف مقدمتها املر�صد
الوطني حلقوق الطفل ،برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية لالمرمي ،وجمل�س النواب ،ووزارة الرتبية
الوطنية على نهج تقليد بيداغوجي جديد يتمثل يف برملان الطفل .باعتباره جهازا �أ�سا�سيا لتنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي وقع عليها املغرب عام  .1993وهو �إطار يتيح لعدد من الأطفال من
خمتلف �أنحاء اململكة املغربية �إمكانية االلتقاء والت�شاور والتعبري عن �آرائهم ،وم�ساءلة �أع�ضاء احلكومة
ب�ش�أن عدد من الق�ضايا الوطنية خا�صة تلك التي تهم الطفولة .ويتوخى هذا الإطار �أي�ضا امل�ساهمة يف
تر�سيخ ثقافة املواطنة وقيم الدميقراطية لدى النا�شئة من خالل تنمية وعيها بحقوقها وواجباتها كما
يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة �أمام جمموعة من الأطفال لإثارة ان�شغاالت الطفولة املغربية وحاجياتها .وعلى
هذا الأ�سا�س يعترب قوة �أخالقية وثقافية و�آلية ديناميكية ي�سريها الأطفال ب�أنف�سهم.
“ ......ودعمنا املر�صد الوطني حلقوق الطفل ،كف�ضاء تلتقي فيه اجلمعيات ،وخمتلف
القطاعات احلكومية واخلرباء ،ملتابعة تفعيل اتفاقية الأمم املتحدة يف هذا ال�ش�أن ،وجعلنا
من برملان الطفل م�ؤ�س�سة قارة� ،أردناها �أن تكون مدر�سة للرتبية على الدميقراطية ،و�أنطنا
رئا�ستها ب�شقيقتنا �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال مرمي”...
مقتطف من خطاب �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س يناير 2001

� 44.1أهداف برملان الطفل
يروم برملان الطفل حتقيق جملة �أهداف ،نذكر منها :



متابعة �إعمال اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل؛
امل�ساهمة يف تر�سيخ �رصح م�ؤ�س�سة ديناميكية للرتبية على الدميقراطية والت�شبع بروح املواطنة
ال�صادقة ون�رش ثقافة ال�سلم والت�سامح؛



خلق ثقافة احلوار والت�شاور بني الأطفال من جهة ،وبني الأطفال وامل�س�ؤولني من جهة �أخرى؛



تفعيل حقوق امل�شاركة لدى الأطفال ون�رش ثقافة حقوق الطفل والتح�سي�س ب�أهميتها؛



تنمية ال�سلوك املدين عرب تكري�س حق الطفل يف امل�شاركة.
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� 44.2أع�ضاء برملان الطفل
خالل الدورة الثامنة ،ارتفع عدد الأطفال الربملانيني من  325ع�ضوة وع�ضو �إىل 395وذلك ان�سجاما
مع التقطيع االنتخابي 305 ،من بينهم ميثلون الدوائر االنتخابية بينما  90منهم ميثلون الالئحة الوطنية.
مت اختيار الأطفال الذين �سيمثلون الدوائر االنتخابية ( 305ع�ضو وع�ضوة) اعتمادا على معيار التفوق
الدرا�سي بينما خ�ص�صت الالئحة الوطنية للأطفال الذين يقدمون �أح�سن امل�شاريع ذات ال�صلة بحقوق
الطفل على امل�ستوى املحلي �أو اجلهوي �أو الوطني.
 44.3بنيات برملان الطفل
يتكون برملان الطفل من جلان قارة تتمثل يف :


جلنة التعليم



جلنة ال�صحة والبيئة



جلنة ثقافة حقوق الطفل



جلنة ال�ش�أن املحلي

بالإ�ضافة �إىل جلان م�ؤقتة تهم جماالت
الت�رشيع واحلماية القانونية للأطفال
�ضحايا اال�ستغالل و�سوء املعاملة.
ميكن لربملان الطفل �أن ي�شكل جلانا
�أخرى يف بداية �أ�شغال الدورة.
وي�شمل برنامج عمل الأطفال الربملانيني ،دورات جهوية ،ودورة وطنية تتميز بور�شات حت�ضريية،
ينكب فيها الأطفال على جدول �أعمالهم ،وتتوج بلقاء ر�سمي بني �أع�ضاء “برملان الطفل” وممثلي الأمة،
و�أع�ضاء احلكومة الذين تتم م�ساءلتهم مبا�رشة من لدن الربملانيني ال�صغار.
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 5.5املهرجانات وامل�سابقات
تعترب املهرجانات وامل�سابقات �سواء الإقليمية منها �أو اجلهوية �أو الوطنية ،حمطة مهمة يف امل�سار الدرا�سي
للمتعلمني واملتعلمات ،لكونها تتميز بتثمني جمهودات الـمتعلمني واملتعلمات ،حتفيزا لهم على مزيد
من البذل والعطاء ،كما تقوي لديهم الإح�سا�س بالقيم اجلماعية واالجتاهات والـميول والـمهارات
و�أ�ساليب التفكري ،وتر�سخ ح�س الـمبادرة واالبتكار لديهم ،كما �أنها حلظة مهمة لتقومي الأن�شطة يف �أفق
تطويرها وجذب اهتمام مزيد من الـمتعلمني بها...
وتكت�سب املهرجانات وامل�سابقات يف جمال الأن�شطة املدر�سية اهمية خا�صة ،ملا تتميز به من �شحذ لهمم
التالميذ وا�ستنها�ض لها وتنمية القدرات وبناء الثقة بالنف�س ،اذ تعطي امل�شاركة يف هذه املهرجانات
وامل�سابقات الفر�صة للتالميذ الختيار ما يوافق قدراتهم وي�شبع ميولهم ويواكب مداركهم وا�ستعدادهم
ال�شخ�صي ،فتربز مواهبهم وتنمو مهاراتهم العقلية والعلمية.
 55.1الإجراءات التنظيمية للمهرجانات:





ت�شكيل جلنة تنظيم املهرجان؛
�إعداد وثيقة املحددات املرجعية للمهرجان ،والتي
تت�ضمن الرتتيبات التنظيمية وتوزيع الأدوار وامليزانية
التقديرية؛
الإعالن املبكر عن مواعيد الإق�صائيات امل�ؤهلة
للمهرجان مبختلف الو�سائل املمكنة مبا يتيح م�شاركة
�أكرب عدد ممكن من التالميذ؛



�إعداد امللف التوا�صلي املهرجان؛



حتديد اجلوائز الت�شجيعية لكل �صنف والإعالن عنها.

 55.2الإجراءات التنظيمية للم�سابقات:
 ت�شكيل جلنة لتحكيم امل�سابقة من قبل املخت�صني.
 حتديد عنا�رص التقومي وتوزيع الدرجات يف ا�ستمارة
خا�صة بامل�سابقة.
 الإعالن املبكر عن امل�سابقة مبختلف الو�سائل املمكنة
مبا يتيح م�شاركة �أكرب عدد ممكن من التالميذ.
 حتديد وقت بداية امل�سابقة ونهايتها ،وااللتزام التام
بذلك حتى ال تفقد امل�سابقة �أهميتها.
 حتديد اجلوائز الت�شجيعية لكل م�سابقة والإعالن عنها.
 تقومي امل�سابقة وقيا�س مدى حتقيق الهدف منها.
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 6.6تخليد الأيام الوطنية و الدولية
يهدف االحتفال بالأيام الوطنية والعالـمية �إىل حفظ الذاكرة ،ومتتني �أوا�رص الوحدة الوطنية ،وربط
الـما�ضي باحلا�رض ،وو�ضع التجربة الوطنية يف �صميم التجارب الدولية ،بهدف متثلها وتر�سيخ القيم
الوطنية والإن�سانية يف ال�سلوك اليومي للـمتعلمني� ،إميانا ب�أن مرحلة الطفولة ت�شكل مرحلة �أ�سا�سية
ال�ستبطان قيم الـمواطنة والـم�ساواة واحلرية.
كما �أن هناك ق�ضايا �إن�سانية كربى (�سيا�سية ،اقت�صادية ،اجتماعية ،ثقافية )...تفر�ض تعبئة وطنية �شاملة،
و�إذكاء النقا�ش اجلماعي الوا�سع حولها ،وخلق ديناميكية خ�صبة لإنتاج الأفكار ،و�إبداع الربامج،
و�إطالق الـمبادرات والـم�شاريع ،من طرف كل الـمعنيني :متعلمني ،ومدر�سني ،و�إدارة تربوية ،وهيئة
التفتـي�ش ،و�أمهات و�آباء التالميذ وكل ال�رشكاء ،يف ظل التحوالت العميقة التي ي�شهدها الـمجتمع
الـمغربي ،والتي تكمن �أ�سا�سا يف تطوير ردود �أفعال �إن�سانية �إيجابية ،وزرع نف�س جديد يف احلياة
الـمدر�سية خا�صة ،والـمجتمعية عامة ،من �أجل النهو�ض بالرتبية على القيم والـمبادئ الكونية ،يف اجتاه
�إحداث التحول الـمن�شود لل�رصح الرتبوي.
 66.1النتائج الـمتوخاة من االحتفال






�إعطاء قوة و دينامية �أكرب لأن�شطة احلياة الـمدر�سية من خالل ا�ستغالل الأيام الـمحتفل بها وربط ما
هو حملي بالوطني والعالـمي ،وكذا تقدمي نتائج وخال�صات جممل الأن�شطة الـمربجمة على امتداد
ال�سنة الدرا�سية؛
ربط ال�صلة بني الأحداث الوطنية والدولية ،وتر�سيخ الوعي بها وتكري�س ال�سلوكات والقيم
الـمتعارف عليها وطنيا ودوليا؛
حث النا�شئة على االهتمام بالق�ضايا الوطنية والدولية و تعبئتهم للم�ساهمة يف العناية بها؛

 تعبئة الفاعلني وال�رشكاء من خالل حمطات قارة وحمددة ،وتثمني جهود الـم�ؤطرين والـمتعلمني
خالل الأيام الوطنية والعالـمية ،حتقيقا ال�ستمرارية الـم�شاركة والعطاء؛


تربية الن�شء على الربجمة القبلية والتن�سيق التام من خالل تفعيل الـمجال�س الرتبوية؛



انخراط الـمتعلـم بكيفية ن�شيطة يف الربجمة والإعداد والتنظيم والتقومي؛



ربط االحتفال بالأيام الوطنية والعالـمية مب�شاريع الـم�ؤ�س�سة وب�أن�شطة الأندية الرتبوية؛



تفعيل �أدوار جمال�س الـم�ؤ�س�سة.
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 66.2حماور وجماالت الأيام الـمحتفل بها
تت�شكل حماور وجماالت الأيام الـمحتفى بها من جمموع جماالت �أن�شطة احلياة الـمدر�سية ،التي مت عر�ضها
يف الف�صل الأول من هذا الدليل ،ونظرا للعدد الكبري للأيام الوطنية والعاملية ،بالإ�ضافة �إىل تعدد املوا�ضيع
املنبثقة ،ف�إنه ي�صعب االحتفاء بجميع املنا�سبات .وعليه ،وبغية التمكن من معاجلة موا�ضيع متعددة ملجال
معني يف مو�سم درا�سي واحد دون �أن ي�ؤثر ذلك على ال�سري العادي للدرا�سةُ ،يقرت َُح:


ت�صنيف الأيام الوطنية والعالـمية يف �أربعة جماالت كربى ،بالإ�ضافة �إىل الـمنا�سبات الدينية والوطنية:

الأثر الـمنتظر

الـمجاالت
جمال الرتبية على حقوق
الإن�سان واملواطنة

ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان ،والنهو�ض بها فكرا وممار�سة ،وتنمية ال�سلوكات
الـمدنية ،وتر�سيخ املمار�سات الـمواطنة ،وتعزيز قيم الت�ضامن ،والتعاون

املجال الثقايف والفني

تعزيز الأن�شطة الثقافية وتنمية احل�س اجلمايل والفني واالبتكار لدى النا�شئة

جمال ال�صحة

التوعية ،والتح�سي�س ،وتغيري ال�سلوكات ،واكت�ساب عادات �صحية جيدة

جمال البيئة والتنمية الـم�ستدامة

تقوية قدرات الـمتعلمني اخلا�صة لتح�سني �إطار احلياة والـم�ساهمة يف
الـمحافظة على البيئة وعلى الـموارد الطبيعية



اختيار يوم واحد �شهريا يف �أحد الـمجاالت الأربع:

اختيار يوم واحد �شهريا يف �أحد املجاالت الأربع للحياة الـمدر�سية يكون هو الرئي�سيُ ،يراعى يف
اختياره �أهمية مو�ضوعه يف ارتباط باخل�صو�صيات الـمحلية والإقليـمية واجلهوية ،وحاجيات واهتمامات
املتعلمني ح�سب �سنهم وم�ستواهم الدرا�سي ،ويتم الرتكيز يف برجمة الأن�شطة على املوا�ضيع ذات االرتباط
الوثيق بالـمو�ضوع الرئي�سي لهذا اليوم .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتم برجمة �أن�شطة �أخرى ثانوية ،يف ارتباط
مبوا�ضيع �أخرى تنتمي لنف�س املجال ،يتم �إجنازها مبوازاة مع االحتفال باليوم الـمختار (انظر املثال
�أ�سفله) ،مع دعوة خمتلف الـفاعلني (متعلمني ،مدر�سني� ،أندية� ،رشكاء� )...إىل برجمة �أن�شطتهم بكيفية
تتنا�سب والأهداف املتوخاة من هذه االحتفاالت .وميكن لكل م�ؤ�س�سة �أن تختار املو�ضوع الرئي�سي
لالحتفاء ح�سب ما قرره املجل�س الرتبوي.
فعلى �سبيل الـمثال� ،إذا افرت�ضنا يف املجال ال�صحي� ،أن داء ال�سل �أ�صبح متف�شيا بكيفية خطرية يف جهة ما،
ميكن اختيار اليوم العالـمي لـمكافحة هذا الداء ،كيوم رئي�سي وبرجمة خم�سة �أن�شطة كربى تتمحور حول
هذا املو�ضوع ،ين�شطها الـمتعلمون ،والـمدر�سون ،و�أطباء ،واخت�صا�صيون يف الـمجال ...ومبوازاة مع
االحتفال بهذا اليوم العالـمي ،ميكن برجمة �أن�شطة فرعية ثانوية تتمحور حول خماطر التدخني ،وال�سيدا،
وال�رسطان....


اختيار �أن�شطة متداخلة:

ميكن للـمجاالت الأربع ال�سابق ذكرها �أن تتمظهر ب�شكل م�ستعر�ض ،و�أن تتداخل �أن�شطتها يف �إطار
احتفال بيوم وطني �أو عالـمي واحد ،كما ميكن �أن ت�شارك خمتلف الأندية يف اليوم العالـمي لـمجال واحد.
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فمثال ،ميكن لأندية الـمواطنة وال�صحة والبيئة والثقافة �أن ت�شارك يف االحتفال باليوم الوطني للمر�أة،
كما هو مو�ضح يف النموذج الآتي:
  6.3مرتكزات االحتفال















�إطالع و�إخبار �أكرب عدد من الـمتعلمني على الـموا�ضيع الـمتناولة لالحتفاء بالأيام الوطنية
والعالـمية؛

برجمة �أن�شطة مالئمة لـم�ستوى وان�شغاالت الفئات الـم�ستفيدة ،تتنا�سب وطبيعة ونوع و�أهمية
كل منا�سبة على حدة؛
الربجمة القبلية لهذه الأن�شطة ،و�إدراجها يف برنامج التن�شيط ال�سنوي ويف م�رشوع الـم�ؤ�س�سة؛
توجيه وتركيز اهتمام الـمتعلمني الـمنخرطني يف الأندية الرتبوية نحو مو�ضوعات حمددة لبلورة
برنامج عمل خا�ص بالنادي يف هذا الباب؛
الإ�رشاك الفعلي الـمتعلمني من خالل �إ�سنادهم �أدوارا يف خمتلف مراحل الإعداد ،والإجناز ،وتقومي
الأن�شطة الـمربجمة ،مع �إ�رشاك فاعلني �آخرين من داخل و من خارجها؛
مراعاة التنوع اجلغرايف والتاريخي واالجتماعي واللغوي للجهة ،حيث تعطى لها ال�صالحية
يف حتديد الإطار العام للـموا�ضيع ذات الأولوية بالن�سبة لها ،والختيار الأيام الـمحتفى بها ،مع
الإ�شارة �إىل احلر�ص على البعد الأفقي لهذه الأيام؛
برجمة �أن�شطة االحتفاء خالل فرتات الدرا�سة التي يوجد فيها الـمتعلمون بالـم�ؤ�س�سات ح�سب كل
�سلك (مثال :اليوم العالـمي للبيئة الذي ي�صادف  5يونيو بالن�سبة للتعليم االبتدائي) وجتنب فرتات
االمتحانات واال�ستعدادات لها؛
احلر�ص على تغطية ال�سنة الدرا�سية بالأن�شطة الـمربجمة ،وعدم االقت�صار على فرتة معينة منها
(حوايل يوم وطني �أو عالـمي كل �شهر).
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 7.7اخلطوات الـمنهجية والإجرائية لالحتفال


الربجمة القبلية للأن�شطة ،من خالل حتديد الأيام الـمزمع االحتفال بها بداية ال�سنة الدرا�سية ،من
طرف جمل�س التدبري والـمجل�س الرتبوي ،واملكتب التنفيذي جلمعية “مدر�سة النجاح” يف �إطار
م�رشوع الـم�ؤ�س�سة ،مع احلر�ص على متف�صلها مع اختيارات اجلهة؛



حتديد �أهداف كل ن�شاط بو�ضوح؛



اختيار الف�ضاء الـمنا�سب مبا يالئم طبيعة الن�شاط والفئة الـم�ستفيدة ،وي�ضمن �سالمة الـممار�سني؛









حتديد جلنة للإ�رشاف على الن�شاط ،مكونة من الـمهتمني بالـمو�ضوع :متعلمون ،مدر�سون� ،أطر
�إدارية� ،رشكاء...؛
الإعالن عن برنامج الن�شاط للمتعلمني والفاعلني من �أجل حثهم على مالءمة براجمهم مع االقرتاح
الـمقدم؛
�إخبار مدر�سي بع�ض الـمواد ذات العالقة بالربنامج الـمقرتح ق�صد الـم�ساهمة يف الإعداد قبل
منت�صف �شهر �شتنرب؛
جرد خمتلف الأن�شطة الرتبوية والتعليمية ،وتثمني تلك التي لها ارتباط مبا�رش باالحتفال باليوم
الـمحدد؛



اعتماد ال�صبغة الرتبوية للأن�شطة ،مبا يحقق النتائج الرتبوية الـمن�شودة؛



مراعاة م�ستوى الفئات الـم�ستهدفة؛

 احرتام التنوع والتوازن يف برجمة الأن�شطة (الرتبوية واالجتماعية والثقافية والرتفيهية والفنية
والريا�ضية )...لتلبية حاجات واهتمامات الـمتعلـمني؛


حتديد �أدوار خمتلف الفاعلني وال�رشكاء الـمنخرطني يف كل ن�شاط؛



حتديد الـموارد الـمادية والـمالية والب�رشية الـمالئمة لإجناح الأن�شطة الـمزمع تنظيمها؛



و�ضع �آليات التتبع والتقومي الـمرحلي والإجمايل لتقومي �أثر الأن�شطة يف �أفق تطويرها؛



�إ�رشاك الـمتعلـم بكيفية ن�شيطة يف الربجمة والإعداد والتنظيم والتقومي؛
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تثمني جمهودات الـمتعلـمني الـم�شاركني حلفزهم على مزيد من البذل و العطاء ،وكذا باقي
ال�رشكات امل�ساهمني و �إن تعلق الأمر مب�ساهمة رمزية ،لت�شجيعهم غلى االنخراط االيجابي يف
الأن�شطة امل�ستقبلية؛
�إعداد بطاقات تقنية خا�صة بالأن�شطة الـمزمع تنظيمها ،و�إر�سالها �إىل املديرية الإقليمية قبل
منت�صف �شهر �أكتوبر.
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