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الموضوع  :اإلطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي
المرجــــع  :البرنامج االستعجالي  -الـمشروع E3P7
سالم تام بوجود موالنا اإلمام ،دام له النصر والتأييد
وبعد ،تماشيا مع توجھات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي اعتبر التوجيه دعامة ،من
دعامات منظومة التربية والتكوين ،تروم مساعدة المتعلم)ة( في اختياراته التربوية والمھنية ،وانسجاما
مع ما ورد في النصوص التنظيمية ذات الصلة بالمجال ،واستثمارا لنتائج مختلف التقارير والدراسات
التشخيصية المنجزة ،وترصيدا لمختلف التراكمات اإليجابية التي أفرزتھا الممارسة الميدانية لألطر
والبنيات العاملة في مجال التوجيه التربوي )انظر المراجع ضمن الملحق( ،وبغية تعزيز ھذا المجال
وجعله أكثر دينامية وفعالية وفق ما جاء به البرنامج االستعجالي ،سيما فيما يتعلق بالمشروع E3P7
القاضي بوضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه يھدف إلى "تمكين كل متعلم)ة( من وسائل التوجيه نحو
تكوين يتماشى مع ميوالته ويعطيه إمكانيات مستقبلية جيدة لالنفتاح على منافذ سوق الشغل" ،تم إعداد
ھذه المذكرة لتحديد اإلطار التنظيمي العام لمجال التوجيه التربوي مواكبة للسياق الجديد لإلصالح.
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 .1مقتضيات عامة
 .1.1مجال التوجيه التربوي
يقصد بمجال التوجيه التربوي جميع العمليات اإلدارية واألنشطة الخدماتية والتأطيرية المتعلقة
باإلعالم والمساعدة على التوجيه ،والمنجزة على مستوى البنيات المتدخلة في المجال مركزيا وجھويا
وإقليميا ومحليا.
ويُعھد القيام بھذه العمليات واألنشطة إلى أطر متخصصة في اإلعالم والمساعدة على التوجيه،
مع انخراط كل المعنيين بالشأن التربوي على مستوى المؤسسة التعليمية من مدرسين ،وأطر اإلدارة
التربوية ،ومفتشين ،ومتدخلين وفاعلين من خارج المؤسسة التعليمية.
 .2.1المقاربة المعتمدة في مجال التوجيه
نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،في مادته السادسة )الغايات الكبرى( ،على اعتماد مقاربة
تربوية تجعل المتعلم)ة( في صلب العمليات التربوية والتكوينية برمتھا .وانطالقا من المادة  99من
الميثاق ،التي جعلت التوجيه التربوي جزءا ال يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين ،تھدف المقاربة
التربوية في مجال التوجيه التربوي إلى توعية المتعلم)ة( بالعالقات المتشعبة بين النظامين التكويني
والمھني ،ومن ﺛم إكسابه كفايات ومھارات تؤھله للتموقع في عالم متغير باستمرار ،وتجعله فاعال
وواعيا بمسؤوليته عن تعلماته واختياراته التربوية والمھنية.
وتقتضي المقاربة التربوية الوعي بتطلعات المتعلم)ة( وحاجاته البدنية والوجدانية والنفسية
والمعرفية واالجتماعية ،وكذا انخراطا فعاال لمختلف الفاعلين المعنيين ،من الوسط المدرسي
واالجتماعي واالقتصادي ،وإشراكا فعليا لھم لتوفير الظروف المواتية وكذا وسائل التعلم والتنشئة
االجتماعية العملية ،من أجل تيسير نجاح المتعلم)ة( في حياته المدرسية بصفة خاصة ،وحياته المھنية
واالجتماعية ،بصفة عامة.
 .3.1األھداف العامة لمجال التوجيه التربوي
يھدف مجال التوجيه التربوي أساسا إلى تحقيق األھداف العامة اآلتية:
 تحسين جودة خدمات التوجيه التربوي ،مساھمةً في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين؛
 الحرص على مالءمة التكوينات لحاجيات ومتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية؛
 المساھمة في انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطھا االقتصادي واالجتماعي؛
 تمكين المعنيين من االستفادة من خدمات التوجيه التربوي؛
 تحسين مستوى وظروف أداء المتدخلين في المجال.
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 .4.1األھداف الخاصة لمجال التوجيه التربوي
انسجاما مع األھداف العامة ،تتحدد األھداف الخاصة بمجال التوجيه التربوي أساسا فيما يلي:
 تفعيل آليات ومساطر التوجيه التربوي واالرتقاء بھا؛
 تيسير اندماج المتعلم)ة( في الحياة المدرسية؛
 مساعدة المتعلم)ة( على معرفة ذاته ومحيطه ،وتصحيح تمثالته ،واتخاذ قرارات مناسبة
بخصوص اختياراته الدراسية والمھنية ومشاريعه الشخصية؛
 وضع معلومات شاملة ،ومحينة ،وذات مصداقية رھن إشارة جميع الفئات المعنية؛
 تنظيم تدخالت الفاعلين في مجال التوجيه التربوي وتطويرھا؛
 إشراك أطر التدريس ،واإلدارة التربوية ،واألولياء ،والمھنيين ،في المجال.
 .5.1التعبئة حول التوجيه التربوي
تحقيقا لألھداف التربوية التي يروم مجال التوجيه التربوي تحقيقَھا ،وبالنظر لدور المدرسة الرائد
في التعليم والتنشئة االجتماعية والتأھيل ،واعتبارا لعالقة التأﺛير والتأﺛر بين المدرسة ومحيطھا بكل
مكوناته ،ولكون التوجيه السليم شأنا عاما يتقاسم مسؤوليته ،إلى جانب المستشارين والمفتشين في
التوجيه التربوي ،كل الفاعلين والمتدخلين من الوسط المدرسي ومن خارجه ،يتعين انخراط مختلف
األطراف المعنية:
 انخراط ھيئة التفتيش ،بمختلف تخصصاتھا ،تماشيا مع مسؤوليتھم في تأطير مختلف
المتدخلين في مجال التوجيه التربوي ،كل من موقعه ،وفي دعم الخدمات المقدمة في ھذا
المجال ،وفي مجال الحياة المدرسية عامة ،مع ما يستلزمه ذلك من تطوير وتجديد في اآلليات
والمقاربات ،وتفعيل للعمل المشترك تحقيقا للجودة المطلوبة؛
 انخراط اإلدارة التربوية ومجالس المؤسسة ،بالنظر لدورھا الرئيسي في تفعيل الحياة
المدرسية وتنويع أنشطتھا عموما ،استجابة لتنوع ميوالت واھتمامات المتعلمات والمتعلمين،
وفي تيسير إنجاز مختلف أنشطة اإلعالم والمساعدة على التوجيه خصوصا؛
 انخراط أطر التدريس عامة ،واألساتذة الكفالء خاصة ،بحكم اتصالھم اليومي بالمتعلمات
والمتعلمين ،ودورھم المحوري في إكسابھم كفايات وقدرات تؤھلھم لبناء مشاريعھم
الشخصية ،سيما من خالل إعطاء معنى للتعلمات وربطھا بالمھن ،والتتبع الفردي ألوضاعھم
الدراسية والنفسية واالجتماعية ،ومساھمتھم في تنفيذ برامج الدعم التربوي والنفسي
واالجتماعي حسب طبيعة الصعوبات والمشاكل المرصودة؛
 انخراط المتعلم)ة( ،باعتباره مسؤوال عن تعلماته واختياراته التربوية والمھنية؛
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 انخراط آباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين ،بحكم دورھم في مساعدة أبنائھم على تنمية
قدراتھم وتفتح شخصياتھم وبلورة اختياراتھم ،وبحكم إمكانية االستفادة من تجاربھم المھنية
لمساعدة المتعلمات والمتعلمين على االنفتاح على عالم المھن؛
 انخراط المساعدين في المجال االجتماعي والصحي ،بالنظر لدورھم األساسي في رصد
المشاكل االجتماعية والصحية التي يعاني منھا المتعلمات والمتعلمون ،ووضع آليات كفيلة
بمساعدتھم على تجاوزھا ،واالندماج في الحياة المدرسية خاصة ،والحياة االجتماعية عامة؛
 انخراط المھنيين ،لمساعدة المتعلمات والمتعلمين على استكشاف الحياة المھنية ومتطلباتھا...
ولبلوغ األھداف المنشودة ،تتولى األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين ،والنيابات اإلقليمية،
والمراكز الجھوية واإلقليمية لإلعالم والمساعدة على التوجيه ،والمؤسسات الثانوية ،كل من موقعھا،
إعداد وتنفيذ خطط تواصلية ،بإسھام فاعل من أطر التوجيه التربوي ،لتحسيس مختلف المعنيين
بأدوارھم ومسؤولياتھم المرتبطة بالتوجيه التربوي ،وتعبئتھم لالنخراط الفعلي في ھذا المجال.
 .2البنيات المتدخلة في مجال التوجيه التربوي
 .1.2البنيات اإلدارية
 .1.1.2على المستوى المركزي
تضطلع الوحدة المركزية لإلعالم والتوجيه بالمھام األساسية اآلتية:
 المساھمة في بلورة توجھات الوزارة في مجال التوجيه التربوي ،وتتبع تنفيذھا؛
 إعداد المخططات الوطنية الرامية إلى وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه ،وتتبع تنفيذھا؛
 اإلشراف على مجال التوجيه التربوي ،وتطويره ،وتحسين خدماته؛
 المساھمة في إعداد وتحيين وتتبع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للمجال؛
 تحديد الحاجيات من الموارد البشرية العاملة في المجال على المستوى الوطني؛
 المساھمة في استكمال الخبرة والتكوين لفائدة األطر العاملة في ھذا المجال؛
 تتبع خدمات اإلعالم والمساعدة على التوجيه المنجزة من طرف األطر والبنيات المتدخلة في
المجال على المستوى الوطني.
 .2.1.2على المستوى الجھوي
تساھم المصلحة المكلفة باإلعالم والتوجيه ،باألكاديمية الجھوية للتربية والتكوين ،في بلورة
توجھات الوزارة في مجال التوجيه التربوي وتتبع تطبيقھا ،مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات
الجھوية .ولھذه الغاية ،تضطلع ھذه المصلحة بالمھام األساسية اآلتية:
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 المساھمة في إعداد المخططات الجھوية الرامية إلى وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه في
انسجام مع المخططات الوطنية ،وتفعيلھا ،وتتبع تنفيذھا؛
 المساھمة في تفعيل مجال التوجيه التربوي ،وتطويره ،وتحسين خدماته على المستوى
الجھوي؛
 المساھمة في تدبير الموارد البشرية العاملة في المجال على المستوى الجھوي؛
 المساھمة في تدبير القطاعات المدرسية للتوجيه على المستوى الجھوي؛
 المساھمة في تحديد الحاجة إلى التكوين واستكمال الخبرة ،لفائدة األطر العاملة في ھذا المجال
على المستوى الجھوي ،وتتبع الدورات التكوينية الـمنظمة؛
 التنظيم اإلداري لمختلف العمليات واألنشطة المرتبطة بمجال التوجيه التربوي ،وتدبير مختلف
الوﺛائق المتعلقة به جھويا؛
 استثمار التقارير المنجزة من طرف مكاتب اإلعالم والتوجيه بنيابات الجھة ،والمفتش المنسق
الجھوي التخصصي في المجال ،وإعداد تقارير تركيبية وإحصائيات ترسل إلى الوحدة
الـمركزية لإلعالم والتوجيه قصد االستثمار.
 .3.1.2على المستوى اإلقليمي
يتولى مكتب اإلعالم والتوجيه ،بالنيابة اإلقليمية ،المھام األساسية اآلتية:
 المساھمة في إعداد المخططات اإلقليمية الرامية إلى وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه في
انسجام مع المخططات الجھوية ،وتفعيلھا ،وتتبع تنفيذھا؛
 المساھمة في تفعيل مجال التوجيه التربوي ،وتطويره ،وتحسين خدماته على المستوى
اإلقليمي؛
 المساھمة في تدبير الموارد البشرية العاملة في المجال على المستوى اإلقليمي؛
 المساھمة في تدبير القطاعات المدرسية للتوجيه على المستوى اإلقليمي؛
 اإلشراف على التنظيم اإلداري لمختلف العمليات واألنشطة المرتبطة بمجال التوجيه التربوي،
وتدبير مختلف الوﺛائق المتعلقة به إقليميا؛
 ترصيد وتوﺛيق األنشطة في مجال التوجيه التربوي ،على المستوى اإلقليمي ،واستثمار تقارير
مفتشي المناطق التربوية في المجال ،وإعداد تقارير تركيبية وإحصائيات ترسل إلى المصلحة
الجھوية المعنية قصد االستثمار.
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 .4.1.2الموارد البشرية والمادية
يتعين على األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين ،والنيابات اإلقليمية ،تمكين البنيات اإلدارية
التابعة لھا من موارد بشرية كافية ومؤھلة للقيام بمھامھا بالشكل المطلوب ،على أن يكون على رأس
مكتب اإلعالم والتوجيه بالنيابة إطار في التوجيه التربوي .كما ينبغي توفير كافة الظروف المالئمة
الشتغال ھذه البنيات ،وتزويدھا بما يلزم من تجھيزات مكتبية ،وإعالميائية ،وتواصلية.
 .2.2البنيات الخدماتية
 .1.2.2على المستويين الجھوي واإلقليمي
سعيا من الوزارة إلى استغالل أمثل للموارد المادية والبشرية المتوفرة بمراكز االستشارة
والتوجيه ،ومراكز إنتاج وﺛائق اإلعالم ،ومراكز إرشاد الطالب ،وتحسين جودة ما تقدمه من خدمات
اإلعالم والمساعدة على التوجيه ،وتفعيال لمقتضيات المذكرة رقم  81بتاريخ  16يونيو ،2008
وانطالقا من مقتضيات المشروع  E3P7من البرنامج االستعجالي ،سيتم ،ابتداء من الموسم الدراسي
 ،2009/2010االنتقال من الصيغ الحالية لھذه المراكز إلى صيغة جديدة تتمثل في إحداث مراكز
جھوية وإقليمية لإلعالم والمساعدة على التوجيه.
 مھام المراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة على التوجيه
تتولى ھذه المراكز المھام األساسية اآلتية:
 تقديم معلومات حول مراحل التعليم األولي واالبتدائي والثانوي ،وآفاقھا الدراسية والتكوينية
العليا بالمغرب والخارج ،والمنح الوطنية ومنح التعاون ،والتكوينات المھنية ،والمھن؛
 التنسيق مع قطاعي التعليم العالي ،والتكوين المھني ،فيما يتعلق بإشراكھم في تقديم الخدمات
التي يقدمھا المركز للمستفيدين ،من خالل تفعيل لجنتي التنسيق مع ھذين القطاعين طبقا للمادة
 6من القانون  07.00القاضي بإحداث األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين)(1؛
 إجراء مقابالت فردية ،ومساعدة حاملي المشاريع الشخصية للتوجيه الراغبين في ذلك؛
 تنظيم وتنشيط تظاھرات إعالمية حول الدراسات والتكوينات والمھن )منتديات ،أبواب
مفتوحة ،أيام إعالمية ،قوافل إعالمية لفائدة المناطق النائية ،(...،والمشاركة في تظاھرات
إعالمية من تنظيم جھات أخرى؛
 إنجاز دراسات وبحوث وتجارب مرتبطة بمجال التوجيه التربوي ونشر نتائجھا.

)(1

الجريدة الرسمية عدد  4798بتاريخ  25ماي  ،2000ص1193 :
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 مھام المراكز الجھوية لإلعالم والمساعدة على التوجيه
تُناط بالمراكز الجھوية نفس المھام المنوطة بالمراكز اإلقليمية ،وتضاف إليھا المھام اآلتية:
 التنسيق فيما بين المراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة على التوجيه بالجھة؛
 التحري عن المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات والمھن؛
 إنتاج وﺛائق مرجعية ودعائم إعالمية )ورقية ،ورقمية ،وسمعية بصرية (...حول الدراسات
والتكوينات والمھن حسب خصوصيات الفئات المستھدفة؛
 توزيع الوﺛائق المرجعية والدعائم اإلعالمية المنتجة على المراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة
على التوجيه ،وعلى القطاعات المدرسية للتوجيه بنيابات الجھة؛
 تزويد المكتبات المدرسية بنسخ من ھذه الوﺛائق والدعائم لوضعھا رھن إشارة المتعلمات
والمتعلمين وغيرھم.
 .2.2.2على المستوى المحلي
في انتظار تعيين مستشار)ة( في التوجيه التربوي بكل مؤسسة ﺛانوية إعدادية وتأھيلية ،يبقى
العمل ساريا بمفھوم القطاع المدرسي للتوجيه ،الذي يتم إسناده إلى مستشار)ة( في التوجيه التربوي،
مع مراعاة المادة  53من مرسوم النظام األساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية) ،(2تحت اإلشراف
اإلداري للنائب اإلقليمي.
 مھام أطر التوجيه التربوي بالقطاعات المدرسية للتوجيه
تُناط بأطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للتوجيه المھام اآلتية:
 إنجاز أنشطة لمعرفة المتعلم)ة( ومساعدته على معرفة ذاته؛
 إنجاز أنشطة لتمكين المتعلم)ة( من معرفة محيطه الدراسي والتكويني والمھني ،وإدراك
التفاعالت القائمة بين ھذه المكونات؛
 إنجاز أنشطة لمساعدة المتعلم)ة( على بلورة اختياراته التربوية ومشاريعه الشخصية؛
 دراسة واستثمار مختلف الوﺛائق الشخصية للمتعلمات وللمتعلمين ،من ملفات مدرسية ،ونتائج
دراسية ،وبطاقات التوجيه وإعادة التوجيه ،بتنسيق مع اإلدارة التربوية التي تتولى أساسا
التدبير اإلداري لھذه الوﺛائق؛

)(2

مرسوم رقم  2.02.854بتاريخ  08ذي الحجة  10) 1423فبراير  (2003في شأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية
الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه.
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 المساھمة ،إلى جانب األطر التربوية واإلدارية بمؤسسات القطاع المدرسي ،والمساعدين في
المجال االجتماعي والصحي ،في رصد ومعالجة صعوبات التعلم واالندماج المدرسي ،وفي
تقديم الدعم التربوي والنفسي واالجتماعي المناسب؛
 المساھمة ،إلى جانب األطر التربوية واإلدارية بمؤسسات القطاع المدرسي ،في تأطير
الزيارات والتداريب االستكشافية للمقاوالت والمؤسسات المھنية؛
 المساھمة في تأطير وتنشيط منتديات المھن والتظاھرات والملتقيات اإلعالمية المنظمة محليا
وإقليميا وجھويا؛
 المشاركة في مجالس مؤسسات القطاع المدرسي) ،(3وكذا في لجان االختيار األولي ولجان
إعادة التوجيه بھا؛
 المساھمة ،في تنسيق تدخالت أطر التدريس ،واألطر اإلدارية ،وأولياء المتعلمات والمتعلمين،
والمھنيين ...ذات الصلة بمجال التوجيه التربوي بمؤسسات القطاع المدرسي؛
 المساھمة في إنجاز دراسات وبحوث تربوية ،وخصوصا ذات الصلة بمجال التوجيه التربوي.
ولتنظيم العمل بالقطاع المدرسي للتوجيه ،يتعين على كل إطار في التوجيه التربوي إعداد برنامج
سنوي لألنشطة يترجمه إلى برامج عمل دورية إجرائية ،يؤشر عليھا مفتش المنطقة التربوية والنائب
اإلقليمي ،وإنجاز بطاقة تقنية لكل نشاط ،وبرمجة نصفي يوم أسبوعيا بكل مؤسسة من مؤسسات
القطاع) ،(4يستقبل خاللھما المتعلمات والمتعلمين ،وأوليائھم ،وغيرھم ،لإلجابة عن تساؤالتھم
وانشغاالتھم ذات الصلة بمجاالت تدخله.
وتيسيرا إلنجاز المھام الموكولة إلى أطر التوجيه التربوي ،العاملين بالقطاعات المدرسية
للتوجيه ،يتعين على األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين والنيابات اإلقليمية توفير الفضاءات
التربوية الالزمة بالمؤسسات التعليمية ،ووسائل العمل الضرورية .كما يتعين على مفتشي المناطق في
التوجيه التربوي تكثيف تدخالتھم التأطيرية للعاملين بالقطاعات المدرسية للتوجيه ،من خالل برمجة
زيارات ميدانية لھذه األخيرة ،وعقد لقاءات وندوات تربوية ،تُنجز إﺛرھا تقارير ترسل إلى النيابة
اإلقليمية قصد االستثمار.
 .3.2البنيات التأطيرية
اعتبارا لألدوار االستراتيجية لھيئة التفتيش في النظام التربوي ،وانطالقا من النصوص التنظيمية
للمجال ،تقوم ھذه الھيئة في مجال التوجيه التربوي ،بمستوياتھا الثالث )المنسقية المركزية
)(3

باستثناء المجالس التعليمية كما ينص على ذلك مرسوم النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي )المرسوم رقم
 2.02.376بتاريخ  06جمادى األولى  17) 1423يوليوز  ،(2002كما تم تغييره وتتميمه.
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يمكن تخصيص نصف يوم على األقل كل أسبوع بكل مؤسسة إذا كان القطاع يتكون من ﺛالﺛة مؤسسات ﺛانوية فأكثر.
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التخصصية ،والمنسقيات الجھوية التخصصية ،والمناطق التربوية( ،إلى جانب المھام المشتركة بين
جميع التخصصات ،بالمھام األساسية المتمحورة حول التأطير ،والمراقبة التربوية ،والتتبع ،والتقويم،
والبحث التربوي ،حسب مستوى تدخل كل واحدة منھا:
 المساھمة في إعداد وتنفيذ وتقويم مخططات التربية والتكوين عموما ،وتلك الھادفة إلى تطوير
مجال التوجيه التربوي خصوصا؛
 مواكبة األطر والبنيات المتدخلة في مجال التوجيه التربوي بالتأطير الالزم؛
 المساھمة في استكمال خبرة األطر المتدخلة في المجال من خالل المشاركة الفعلية في إعداد،
وإنجاز ،وتأطير ،وتقويم برامج التكوين المستمر؛
 تتبع أنشطة األطر والبنيات المتدخلة في المجال وتقويمھا مرحليا وإجماليا ،وإنجاز تقارير
تركيبية في ھذا الشأن؛
 المساھمة في نقل وتعميم التجارب الناجحة ،سيما في مجال التوجيه التربوي؛
 المساھمة في إنجاز دراسات وبحوث تربوية ،سيما في مجال التوجيه التربوي؛
 إعداد تقارير دورية وإجمالية حول أعمالھا ،وإرسالھا إلى المصالح المعنية قصد االستثمار.
ويتعين على ھيئة التفتيش في مجال التوجيه التربوي ،بمستوياتھا الثالث ،االنخراط إلى جانب
ھيئات التفتيش في المجاالت األخرى في برنامج العمل التربوي الذي يعكس روح العمل المشترك
لالرتقاء بجودة المنظومة التربوية.
 .3خدمات اإلعالم والمساعدة على التوجيه
تشمل خدمات اإلعالم والمساعدة على التوجيه جميع األنشطة الموجھة للمتعلم)ة( ،ابتداء من
السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي ،قصد تمكينه من مسايرة دراسته بنجاح ،واتخاذ قرارات
تربوية ومھنية موضوعية وواعية ،في أفق تحقيق مشروعه الشخصي .وعليه ،تتمحور ھذه األنشطة
أساسا حول مساعدة المتعلم)ة( على معرفة ذاته ومحيطه الدراسي والتكويني والمھني ،واكتساب
منھجيات وآليات المشروع الشخصي ،واالندماج الفعلي في الحياة المدرسية عموما.
ويقتضي إنجاز ھذه األنشطة تدخل كل الفاعلين في مجال التوجيه التربوي ،من أساتذة ،وإداريين،
ومساعدين في المجال االجتماعي والصحي ،وآباء ،ومھنيين ،كل من موقعه ،إلى جانب أطر التوجيه
التربوي ،على أن تتم تعبئتھم وتنسيق تدخالتھم ،وإدراج ھذه األنشطة في مشروع المؤسسة ما أمكن.
 .4مساطر التوجيه التربوي
يقصد بمساطر التوجيه التربوي جميع اإلجراءات التربوية واإلدارية ،المحددة بموجب النصوص
التنظيمية الجاري بھا العمل في ھذه المجال ،والمتعلقة أساسا بالعمليات اآلتية:
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 التوجيه نحو الجذوع والشعب والمسالك الدراسية بالتعليم الثانوي التأھيلي؛
 إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي التأھيلي؛
 التوجيه وإعادة التوجيه المتعلقين بالتكوين المھني.
 .5التكوين المستمر في مجال التوجيه التربوي
رفعا من جودة األداء المھني لمختلف المتدخلين في مجال التوجيه التربوي ،وانطالقا من حاجاتھم
الفعلية من التكوين ،وانسجاما مع األدوار الجديدة الموكولة إليھم ،يتعين على األكاديميات الجھوية
للتربية والتكوين ،والنيابات اإلقليمية ،وضع وتفعيل استراتيجيات جھوية وإقليمية للتكوين المستمر
واإلخبار والتأطير في المجال ،وكذا المساھمة في تنفيذ المخططات الوطنية التي تشرف عليھا الوحدة
المركزية لتكوين األطر ،لفائدة:
 أطر التوجيه التربوي ،واألطر العاملة بمختلف البنيات المتدخلة في المجال ،اإلدارية منھا
والخدماتية والتأطيرية؛
 ھيئة التدريس ،وأطر اإلدارة التربوية بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه اإلعدادي والتأھيلي.
ھذا ،ويتعين على األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين ،والنيابات اإلقليمية ،توفير الظروف
المالئمة لبرمجة دورات تكوينية منتظمة ،مع تفعيل أدوار المفتشين في التوجيه التربوي في ھذا الباب.
ونظرا لما تكتسيه ھذه المرحلة من أھمية في سيرورة اإلصالح التي من شأنھا االرتقاء بمجال
التوجيه التربوي ،وما تكرسه مختلف التدابير سالفة الذكر من إرادة وعزم على الرفع من جودة
التدخالت والخدمات التربوية في ھذا المجال ،أھيب بالسيدات والسادة ،مديرتي ومديري األكاديميات
الجھوية للتربية والتكوين ،ونائبات ونواب الوزارة ،والمفتشات والمفتشين ،والمستشارات
والمستشارين في التوجيه التربوي ،ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم الثانوية اإلعدادية
والتأھيلية ،كل من موقعه ،العمل على اتخاذ كافة الترتيبات واإلجراءات الكفيلة بتفعيل مقتضيات ھذه
المذكرة ،وحث مختلف المتدخلين على االنخراط الفعلي للنھوض بالمدرسة الوطنية الجديدة إلى
المكانة الالئقة بھا .والســــــــــالم.
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المراجع المعتمدة

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
 تقرير المجلس األعلى للتعليم عن حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقھا2008 ،؛
 البرنامج االستعجالي  -المشروع E3P7؛
 توصيات المناظرة الوطنية حول تطوير وظائف وآليات االستشارة والتوجيه 09 ،أبريل 2005؛
 القانون رقم  07.00في شأن إحداث األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين ،الصادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم  1.00.203بتاريخ  15صفر  19) 1421ماي (2000؛
 المرسوم رقم  2.02.376بتاريخ  06جمادى األولى  17) 1423يوليوز  (2002بمثابة النظام
األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم
 2.04.675بتاريخ  23دجنبر 2004؛
 المرسوم رقم  02.02.382بتاريخ  6جمادى األولى  17) 1423يوليوز  (2002بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛
 القرارات رقم  ،118و ،119و ،120و ،121و ،122و ،123و ،124و ،125و ،126و،127
و ،128و ،129و ،130و ،131و ،132و 133بتاريخ  18شعبان  25) 1423أكتوبر (2002
في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين كما وقع
تغييرھا وتتميمھا؛
 المرسوم رقم  2.02.854بتاريخ  08ذي الحجة  10) 1423فبراير  (2003في شأن النظام
األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
 المذكرة رقم  91في شأن اإلطار التنظيمي لمجال االستشارة والتوجيه 19 ،غشت 2005؛
 المذكرة رقم  81في شأن تعميم وتأھيل بنيات االستشارة والتوجيه 16 ،يونيو 2008؛
 المذكرة رقم  90في شأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه 21 ،ماي 2007؛
 الوﺛيقة اإلطار لتنظيم التفتيش 16 ،أبريل 2004؛
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 المذكرة رقم  113في شأن تنظيم العمل المشترك بين ھيئات التفتيش 21 ،شتنبر 2004؛
 المذكرة رقم  117في شأن تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي 21 ،شتنبر 2004؛
 المذكرة رقم  80في شأن الترشيح لمھام التنسيق المركزي التخصصي 03 ،يونيو 2009؛
 المذكرة رقم  81في شأن التكليف بمھام تنسيق التفتيش الجھوي 03 ،يونيو 2009؛
 الدورية المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المھني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي؛
 المذكرة رقم  156في شأن األستاذ الكفيل 10 ،نونبر 2009؛
 المذكرة رقم  09-218في شأن إرساء اليقظة التربوية بالمؤسسات التعليمية 20 ،نونبر 2009؛
 دليل التتبع الفردي للتلميذ.2009 ،
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