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  1431 ربيع ا(ول 02 :  يـف الرباط  17 :رقم مذكرة

  2010فبراير  17 :  ـل الموافق  

  والسادة السيدات إلى

  وا�دارية؛ التربوية للشؤون العامين المفتشين

  للوزارة؛ ركزيةلما صالحلما ومديري مديرات

  والتكوين؛ للتربية الجھوية ا(كاديميات ومديري مديرتي

  ؛الوزارة ونواب نائبات
  التكوين؛ مراكز يريمد

  والمفتشين؛ المفتشات

  التربوي؛ التوجيه في والمستشارين المستشارات

  ؛ةوالتأھيلي ةا�عداديثانوية ال ؤسساتمال ومديري مديرات
  .الثانوي ا�عدادي والتأھيلي التعليم وأساتذة أستاذات

  

  التربوي التوجيه مجالا5طار التنظيمي ل  :  وضوعلما

  E3P7الـمشروع  -مج ا>ستعجالي البرنا  :  المرجــــع

  والتأييد النصر له دام ا�مام، مو>نا بوجود تام سAم

 من ،دعامة التوجيه اعتبر الذي والتكوين للتربية الوطني الميثاق توجھات مع تماشياوبعد، 

 سجاماوان والمھنية، التربوية اختياراته في )ة(المتعلم مساعدة تروم والتكوين، التربية منظومة دعامات

 والدراسات التقارير مختلف لنتائج واستثمارا ،مجالالب الصلة ذات التنظيمية النصوص في ورد ما مع

 Pطرل الميدانية ةممارسال أفرزتھا التي ا�يجابية التراكمات لمختلف وترصيدا المنجزة، التشخيصية

 مجالھذا ال تعزيز بغيةو ،)انظر المراجع ضمن الملحق( التوجيه التربوي مجال في العاملة والبنيات

 E3P7 بالمشروع يتعلق فيما سيما ا>ستعجالي، البرنامج به جاء ما وفق وفعالية دينامية أكثر وجعله

 نحو التوجيه وسائل من )ة(متعلم كل تمكين" إلى يھدف والتوجيه لVعAم ناجع نظام بوضع القاضي

 إعداد تم ،"الشغل سوق منافذ على لAنفتاح ةجيد مستقبلية إمكانيات هويعطي ميو>ته مع يتماشى تكوين

  .مواكبة للسياق الجديد لVصAحلتحديد ا�طار التنظيمي العام لمجال التوجيه التربوي  المذكرة ھذه
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  عامة مقتضيات .1

  التربوي التوجيه مجال .1.1

 المتعلقة والتأطيرية يةخدماتال وا(نشطةا�دارية  العمليات جميع التربوي التوجيه بمجال يقصد

 وجھويا مركزيا المجال في المتدخلة البنيات مستوى على المنجزةو ،التوجيهوالمساعدة على  ا�عAمب

  .ومحليا وإقليميا

 ،التوجيهمساعدة على وال ا�عAم في متخصصة أطر إلى وا(نشطة العمليات بھذه القيام عھدويُ 

 ةا�دار وأطر ،درسينم من التعليمية سسةالمؤ مستوى على التربوي بالشأن المعنيين كل انخراط مع

   .التعليمية ةلمؤسسا خارج من وفاعلين ومتدخلينومفتشين، ، التربوية

  في مجال التوجيه  المعتمدة المقاربة .2.1

 مقاربةعلى اعتماد  ،)الغايات الكبرى(، في مادته السادسة والتكوين للتربية الوطني الميثاقنص 

من  99انطAقا من المادة و .برمتھا والتكوينية التربوية العمليات صلب في )ة(المتعلم تجعل تربوية

المقاربة ھدف ت ،والتكوين التربية سيرورة من يتجزأ > جزءاالتوجيه التربوي الميثاق، التي جعلت 

 التكويني النظامين بين المتشعبة بالعAقات) ة(في مجال التوجيه التربوي إلى توعية المتعلمالتربوية 

 فاعAوتجعله  ،باستمرار متغير عالم في لتموقعإكسابه كفايات ومھارات تؤھله ل ثم ومن مھني،وال

  .ھنيةلموا التربوية واختياراته تعلماته عن بمسؤوليته وواعيا

وحاجاته البدنية والوجدانية والنفسية  )ة(المتعلمبتطلعات  الوعي التربوية المقاربة قتضيتو

 درسيلما الوسط من عنيين،لما الفاعلين ختلفلم فعا> انخراطاا ، وكذوالمعرفية وا>جتماعية

 والتنشئة لمالتع وسائل وكذا المواتية ظروفال لتوفير لھم فعليا وإشراكا وا>قتصادي، وا>جتماعي

 ھنيةلما وحياته خاصة، بصفة درسيةلما حياته في )ة(لمتعلما نجاح تيسير أجل من العملية، ا>جتماعية

  .عامة بصفة وا>جتماعية،

  لمجال التوجيه التربوي العامة ا(ھداف .3.1

 :اiتيةيھدف مجال التوجيه التربوي أساسا إلى تحقيق ا(ھداف العامة 

  ؛والتكوين التربية منظومة جودةفي الرفع من  ، مساھمةً خدمات التوجيه التربويجودة  تحسين �

  وا>قتصادية؛ جتماعيةا> التنمية ومتطلبات لحاجياتالتكوينات  مةءمAالحرص على  �

  وا>جتماعي؛ ا>قتصادي محيطھا على التعليمية المؤسسة انفتاح في المساھمة �

 ؛التربوي التوجيه خدمات من ا>ستفادة من المعنيين تمكين �

 .تحسين مستوى وظروف أداء المتدخلين في المجال �
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  لمجال التوجيه التربوي الخاصة ا(ھداف .4.1

 :فيما يلي التوجيه التربوي أساسا ، تتحدد ا(ھداف الخاصة بمجالةاما مع ا(ھداف العامانسج

  تفعيل آليات ومساطر التوجيه التربوي وا>رتقاء بھا؛ �

  المدرسية؛ الحياة في )ة(المتعلم اندماج تيسير �

 مناسبة قرارات واتخاذ ،تمثAته وتصحيح ،ومحيطه ذاته معرفة على )ة(المتعلم مساعدة �

  الشخصية؛ ومشاريعه والمھنية يةالدراس اختياراته بخصوص

 عنية؛لما الفئات جميع إشارة رھن مصداقية وذات ومحينة، شاملة، معلومات وضع �

 وتطويرھا؛ التربوي التوجيه مجال في الفاعلين تدخAت تنظيم �

 .مجالال في ھنيين،لموا وا(ولياء، التربوية، وا�دارة التدريس، أطر إشراك �

  ربويالتعبئة حول التوجيه الت. 5.1

تحقيقَھا، وبالنظر لدور المدرسة الرائد  يروم مجال التوجيه التربويتحقيقا لPھداف التربوية التي 

في التعليم والتنشئة ا>جتماعية والتأھيل، واعتبارا لعAقة التأثير والتأثر بين المدرسة ومحيطھا بكل 

جانب المستشارين والمفتشين في ، إلى ولكون التوجيه السليم شأنا عاما يتقاسم مسؤوليته مكوناته،

كل الفاعلين والمتدخلين من الوسط المدرسي ومن خارجه، يتعين انخراط مختلف  التوجيه التربوي،

  :ا(طراف المعنية

بمختلف تخصصاتھا، تماشيا مع مسؤوليتھم في تأطير مختلف  انخراط ھيئة التفتيش، �

ي دعم الخدمات المقدمة في ھذا المتدخلين في مجال التوجيه التربوي، كل من موقعه، وف

المجال، وفي مجال الحياة المدرسية عامة، مع ما يستلزمه ذلك من تطوير وتجديد في اiليات 

 ؛، وتفعيل للعمل المشترك تحقيقا للجودة المطلوبةوالمقاربات

، بالنظر لدورھا الرئيسي في تفعيل الحياة انخراط ا5دارة التربوية ومجالس المؤسسة �

المتعلمين، المتعلمات ووتنويع أنشطتھا عموما، استجابة لتنوع ميو>ت واھتمامات  المدرسية

 وفي تيسير إنجاز مختلف أنشطة ا�عAم والمساعدة على التوجيه خصوصا؛

اتصالھم اليومي بالمتعلمات ، بحكم عامة، وا(ساتذة الكف�ء خاصة انخراط أطر التدريس �

اريعھم لبناء مش مكفايات وقدرات تؤھلھ ھمدورھم المحوري في إكسابو والمتعلمين،

التتبع الفردي (وضاعھم ، و، سيما من خAل إعطاء معنى للتعلمات وربطھا بالمھنةالشخصي

الدراسية والنفسية وا>جتماعية، ومساھمتھم في تنفيذ برامج الدعم التربوي والنفسي 

 ؛وا>جتماعي حسب طبيعة الصعوبات والمشاكل المرصودة

 ، باعتباره مسؤو> عن تعلماته واختياراته التربوية والمھنية؛)ة(متعلمانخراط ال �
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، بحكم دورھم في مساعدة أبنائھم على تنمية المتعلمينالمتعلمات وانخراط آباء وأولياء  �

قدراتھم وتفتح شخصياتھم وبلورة اختياراتھم، وبحكم إمكانية ا>ستفادة من تجاربھم المھنية 

 علمين على ا>نفتاح على عالم المھن؛المتالمتعلمات ولمساعدة 

دورھم ا(ساسي في رصد لبالنظر ، صحياKجتماعي والفي المجال  ينانخراط المساعد �

آليات كفيلة  ووضعالمتعلمون، المتعلمات والتي يعاني منھا  والصحيةالمشاكل ا>جتماعية 

 ا>جتماعية عامة؛ بمساعدتھم على تجاوزھا، وا>ندماج في الحياة المدرسية خاصة، والحياة

 ...المتعلمين على استكشاف الحياة المھنية ومتطلباتھاالمتعلمات و، لمساعدة انخراط المھنيين �

ولبلوغ ا(ھداف المنشودة، تتولى ا(كاديميات الجھوية للتربية والتكوين، والنيابات ا�قليمية، 

لمؤسسات الثانوية، كل من موقعھا، واوالمراكز الجھوية وا�قليمية لVعAم والمساعدة على التوجيه، 

، لتحسيس مختلف المعنيين ھام فاعل من أطر التوجيه التربويإعداد وتنفيذ خطط تواصلية، بإس

  .بأدوارھم ومسؤولياتھم المرتبطة بالتوجيه التربوي، وتعبئتھم لAنخراط الفعلي في ھذا المجال

  التربوي التوجيه مجال في المتدخلة البنيات .2

  ا5دارية نياتالب .1.2

  ركزيلما ستوىلما على .1.1.2

 :ةاiتي ا(ساسية ھاملمبا والتوجيهالوحدة المركزية لVعAم  تضطلع

 ؛ھاتنفيذ تتبعو التربوي، التوجيه مجال في الوزارة توجھات بلورةالمساھمة في  �

  ھا؛تنفيذ وتتبع والتوجيه، لVعAم ناجع نظام وضع إلى الرامية الوطنية خططاتلما إعداد �

 خدماته؛ تحسينه، وتطويرا�شراف على مجال التوجيه التربوي، و �

 المساھمة في إعداد وتحيين وتتبع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للمجال؛ �

 ؛على المستوى الوطني المجال في العاملة البشرية المواردتحديد الحاجيات من  �

 المجال؛ ھذا في العاملة ا(طر لفائدة والتكوين الخبرة استكمال في ساھمةلما �

 في المتدخلة والبنيات ا(طر طرف من المنجزة توجيهالمساعدة على الو ا�عAم خدمات تتبع �

 .الوطني المستوى على المجال

  الجھوي ستوىلما على .2.1.2

 بلورة في ،والتكوين للتربية الجھوية با(كاديمية ،والتوجيه ا�عAمالمكلفة ب مصلحةال تساھم

 الخصوصيات ا>عتبار بعين ا(خذ مع تطبيقھا، وتتبع التربوي التوجيه مجال في وزارةال توجھات

 :ةاiتي ا(ساسية ھاملمبا صلحةلما ھذه تضطلع الغاية، لھذهو .الجھوية
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 في والتوجيه لVعAم ناجع نظام وضع إلى الرامية الجھوية خططاتلما إعدادالمساھمة في  �

 تنفيذھا؛ وتتبععيلھا، وتف الوطنية، خططاتلما مع انسجام

على المستوى  خدماته وتحسين ، وتطويره،التربوي التوجيه مجالتفعيل  في ساھمةلما �

 ؛الجھوي

  ؛الجھويالمساھمة في تدبير الموارد البشرية العاملة في المجال على المستوى  �

 الجھوي؛ المستوى على للتوجيه المدرسية القطاعات تدبير في المساھمة �

 المجال ھذا في العاملة ا(طر لفائدة، الخبرة استكماليد الحاجة إلى التكوين والمساھمة في تحد �

 ؛، وتتبع الدورات التكوينية الـمنظمةالجھوي المستوى على

 مختلف وتدبير التربوي، التوجيه بمجال رتبطةلما وا(نشطة العمليات ختلفلم ا�داري التنظيم �

 جھويا؛ به تعلقةلما الوثائق

لمفتش المنسق ار المنجزة من طرف مكاتب ا�عAم والتوجيه بنيابات الجھة، واستثمار التقاري �

وحدة ال إلى ترسل وإحصائياتتركيبية  تقارير وإعدادالجھوي التخصصي في المجال، 

  .قصد ا>ستثمار الـمركزية لVعAم والتوجيه

 ا5قليمي ستوىلما على .3.1.2

  :ةاiتي ا(ساسية ھاملما ،ليميةا�ق بالنيابة ،والتوجيه ا�عAم مكتب تولىي

 في والتوجيه لVعAم ناجع نظام وضع إلى الرامية ا�قليمية خططاتلما إعدادالمساھمة في  �

 تنفيذھا؛ تتبعوتفعيلھا، و الجھوية، خططاتلما مع انسجام

على المستوى  وتحسين خدماته ، وتطويره،مجال التوجيه التربويتفعيل المساھمة في  �

 ؛ا�قليمي

  ا�قليمي؛ المستوى على المجال في العاملة البشرية الموارد تدبير في اھمةالمس �

 ا�قليمي؛ المستوى على للتوجيه المدرسية القطاعات تدبيرالمساھمة في  �

 التربوي، التوجيه بمجال رتبطةلما وا(نشطة العمليات ختلفلم ا�داري التنظيما�شراف على  �

 ليميا؛إق به تعلقةلما الوثائق مختلف وتدبير

واستثمار تقارير  ا�قليمي، المستوىفي مجال التوجيه التربوي، على  ا(نشطةرصيد وتوثيق ت �

 المصلحة إلى ترسل وإحصائيات تركيبية تقارير وإعدادمفتشي المناطق التربوية في المجال، 

  .قصد ا>ستثمار المعنية الجھوية
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 والمادية البشرية الموارد .4.1.2

 ا�دارية البنيات تمكين ،ا�قليمية والنيابات ،والتكوين للتربية الجھوية ات(كاديميا على يتعين

 رأس على يكون أن على ،طلوبلما الشكلب ھامھامب للقيام ومؤھلة كافية بشرية موارد من لھا التابعة

 المAئمة الظروف كافة توفير ينبغيكما  .التربوي التوجيه في إطار بالنيابة والتوجيه ا�عAم مكتب

  .وتواصلية وإعAميائية، مكتبية، تجھيزات من يلزم بما وتزويدھا البنيات، ھذه >شتغال

  الخدماتية البنيات .2.2

  وا5قليمي الجھوي يينالمستو على .1.2.2

 ا>ستشارة بمراكز المتوفرة والبشرية المادية للموارد أمثل استغAل إلى الوزارة من سعيا

 خدمات من تقدمه ما جودة وتحسين الطالب، إرشاد مراكزو ا�عAم، وثائق إنتاج مراكزو والتوجيه،

 ،2008 يونيو 16 بتاريخ 81 رقم المذكرة لمقتضيات وتفعيA التوجيه، المساعدة علىو �عAما

ابتداء من الموسم الدراسي  ،من البرنامج ا>ستعجالي، سيتم E3P7وانطAقا من مقتضيات المشروع 

 مراكز إحداث في تتمثل جديدة صيغة إلى المراكز لھذه الحالية الصيغ من ا>نتقال، 2010/2009

  .التوجيه على ساعدةلموا ل�ع�م وإقليمية جھوية

  التوجيه على ساعدةلموا ل�ع�م ا5قليمية راكزلما مھام �

 :تتولى ھذه المراكز المھام ا(ساسية اiتية

وآفاقھا الدراسية والتكوينية لثانوي، وا>بتدائي واا(ولي حول مراحل التعليم  معلومات تقديم �

 ؛ة، والمھنھنيلما اتوالتكوين ،التعاون ومنح الوطنية نحلموا والخارج، غربلمباالعليا 

 الخدمات تقديم في بإشراكھم يتعلق فيما ھني،لما والتكوين العالي، التعليم قطاعي مع التنسيق �

 ادةلمل اطبق القطاعين ھذين مع لتنسيقا لجنتي تفعيل خAل من ن،للمستفيدي المركز يقدمھا التي

 ؛(1)والتكوين للتربية الجھوية ا(كاديميات بإحداث القاضي 07.00 القانون من 6

  ؛ذلك في لراغبينا للتوجيه الشخصية شاريعلما حاملي مساعدةو ،فردية مقابAت إجراء �

 أبواب منتديات،(حول الدراسات والتكوينات والمھن  إعAمية تظاھرات وتنشيط نظيمت �

 تظاھرات في والمشاركة ،...)،النائية ناطقلما لفائدة إعAمية قوافل إعAمية، أيام مفتوحة،

 ؛أخرى جھات تنظيم من إعAمية

  .نتائجھاإنجاز دراسات وبحوث وتجارب مرتبطة بمجال التوجيه التربوي ونشر  �

                                                           
(1)

  1193 :ص ،2000 ماي 25 بتاريخ 4798 عدد الرسمية الجريدة  
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  التوجيه على ساعدةلموا ل�ع�م الجھوية راكزلما مھام �

  :ةاiتي المھام إليھا وتضاف ا�قليمية، بالمراكز المنوطة المھام نفسالجھوية  مراكزالب ناطتُ 

 بالجھة؛ التوجيه على ساعدةلموا لVعAم ا�قليمية راكزلما بين فيما التنسيق �

 التحري عن المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات والمھن؛ �

 الدراسات حول ...)بصرية سمعيةو ورقمية، ورقية،( إعAمية دعائموثائق مرجعية و إنتاج �

 ؛ستھدفةلما الفئات خصوصيات حسب ھنلموا والتكوينات

 ساعدةلموا لVعAم ا�قليمية راكزلما علىالوثائق المرجعية والدعائم ا�عAمية المنتجة  توزيع �

 ؛الجھة بنيابات للتوجيه درسيةلما القطاعات وعلى التوجيه، على

المتعلمات  إشارة رھن لوضعھا الدعائمالوثائق و ھذه نم بنسخ المدرسية المكتبات تزويد �

  .وغيرھم المتعلمينو

  حليلما ستوىلما على .2.2.2

 يبقى ،وتأھيلية إعدادية ثانوية مؤسسة بكل التربوي التوجيه في )ة(مستشار تعيين انتظار في

 ،التوجيه التربويفي  )ة(إلى مستشار هإسناد، الذي يتم للتوجيه درسيلما القطاع بمفھوم ساريا العمل

تحت ا�شراف ، (2)من مرسوم النظام ا(ساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية 53مع مراعاة المادة 

  .ا�داري للنائب ا�قليمي

  للتوجيه درسيةلما القطاعاتبأطر التوجيه التربوي  مھام �

  :ةتياi ھاملما للتوجيه درسيةلما بالقطاعات العاملين التربوي التوجيه بأطر تُناط

 ومساعدته على معرفة ذاته؛ )ة(إنجاز أنشطة لمعرفة المتعلم �

من معرفة محيطه الدراسي والتكويني والمھني، وإدراك  )ة(إنجاز أنشطة لتمكين المتعلم �

Aالقائمة بين ھذه المكونات؛ تالتفاع 

 الشخصية؛ ومشاريعه التربوية هاختيارات بلورة على )ة(المتعلم لمساعدةإنجاز أنشطة  �

 ونتائج مدرسية، ملفات من ،للمتعلمينللمتعلمات و الشخصية الوثائق مختلف واستثمار اسةدر �

 أساسا تتولى التي التربوية ا�دارة مع بتنسيق التوجيه، وإعادة التوجيه وبطاقات دراسية،

 الوثائق؛ لھذه ا�داري التدبير

                                                           
(2)

 التربية وزارة بموظفي الخاص ا(ساسي النظامفي شأن  )2003 فبراير 10( 1423ذي الحجة  08 بتاريخ 2.02.854 مرقمرسوم   

  .وتتميمه تغييره وقع كما الوطنية
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المساعدين في و ،مدرسيال إلى جانب ا(طر التربوية وا�دارية بمؤسسات القطاع ،المساھمة �

، وفي في رصد ومعالجة صعوبات التعلم وا>ندماج المدرسي، صحيوال ا>جتماعيالمجال 

 ؛المناسب الدعم التربوي والنفسي وا>جتماعيتقديم 

 تأطير في، المدرسي إلى جانب ا(طر التربوية وا�دارية بمؤسسات القطاع ،المساھمة �

 ھنية؛لما ؤسساتلموا قاو>تملل ا>ستكشافية والتداريب الزيارات

محليا منتديات المھن والتظاھرات والملتقيات ا�عAمية المنظمة وتنشيط المساھمة في تأطير  �

 جھويا؛و وإقليميا

 ولجان ا(ولي ا>ختيار لجان في وكذا ،(3)اع المدرسيالقط مؤسسات مجالس في المشاركة �

 بھا؛ التوجيه إعادة

، المتعلمات والمتعلمينالتدريس، وا(طر ا�دارية، وأولياء  أطرتدخAت تنسيق المساھمة، في  �

 ؛المدرسي مجال التوجيه التربوي بمؤسسات القطاعب ذات الصلة... والمھنيين

 .التربوي التوجيه بمجال صلةال ذات خصوصاو تربوية، وبحوث دراسات إنجاز في ساھمةلما �

 برنامجإعداد  التربوي التوجيه في إطار كليتعين على لتنظيم العمل بالقطاع المدرسي للتوجيه، و

مفتش المنطقة التربوية والنائب  ايؤشر عليھ ،ة إجرائيةدوري عملسنوي لPنشطة يترجمه إلى برامج 

لكل نشاط، وبرمجة نصفي يوم أسبوعيا بكل مؤسسة من مؤسسات تقنية  ةبطاقوإنجاز ، ا�قليمي

ن، وأوليائھم، وغيرھم، لVجابة عن تساؤ>تھم ، يستقبل خAلھما المتعلمات والمتعلمي(4)القطاع

  .وانشغا>تھم ذات الصلة بمجا>ت تدخله

 نجاز المھام الموكولة إلى أطر التوجيه التربوي، العاملين بالقطاعات المدرسيةتيسيرا �و

والنيابات ا�قليمية توفير الفضاءات للتربية والتكوين ، يتعين على ا(كاديميات الجھوية للتوجيه

كما يتعين على مفتشي المناطق في . لتربوية الAزمة بالمؤسسات التعليمية، ووسائل العمل الضروريةا

، من خAل برمجة للتوجيه التوجيه التربوي تكثيف تدخAتھم التأطيرية للعاملين بالقطاعات المدرسية

رسل إلى النيابة ت رتقارينجز إثرھا تُ تربوية،  قاءات وندواتميدانية لھذه ا(خيرة، وعقد ل اراتزي

 .ا�قليمية قصد ا>ستثمار

  التأطيرية البنيات .3.2

، وانطAقا من النصوص التنظيمية في النظام التربوياعتبارا لPدوار ا>ستراتيجية لھيئة التفتيش 

المنسقية المركزية ( الثAث بمستوياتھا، في مجال التوجيه التربوي للمجال، تقوم ھذه الھيئة

                                                           
(3)

المرسوم رقم (باستثناء المجالس التعليمية كما ينص على ذلك مرسوم النظام ا(ساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي   

  .، كما تم تغييره وتتميمه)2002يوليوز  17( 1423جمادى ا(ولى  06بتاريخ  2.02.376

(4)
  .مؤسسات ثانوية فأكثر ثAثةيمكن تخصيص نصف يوم على ا(قل كل أسبوع بكل مؤسسة إذا كان القطاع يتكون من   
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 بين المشتركة المھام جانب إلى ،)ةالجھوية التخصصية، والمناطق التربوي اتلمنسقيالتخصصية، وا

المتمحورة حول التأطير، والمراقبة التربوية، والتتبع، والتقويم،  ا(ساسية ھاملماب التخصصات، جميع

  :منھا واحدة كل تدخل مستوى حسبوالبحث التربوي، 

لتربية والتكوين عموما، وتلك الھادفة إلى تطوير المساھمة في إعداد وتنفيذ وتقويم مخططات ا �

 مجال التوجيه التربوي خصوصا؛

 ؛المتدخلة في مجال التوجيه التربوي بالتأطير الAزمالبنيات ا(طر ومواكبة  �

 ،المساھمة في استكمال خبرة ا(طر المتدخلة في المجال من خAل المشاركة الفعلية في إعداد �

 امج التكوين المستمر؛وتقويم بر ،وتأطير ،وإنجاز

 تقارير وإنجاز وإجماليا، مرحليا وتقويمھا المجال في المتدخلة والبنيات ا(طر أنشطة تتبع �

 ؛الشأن ھذا في تركيبية

 التربوي؛ التوجيه مجال في سيما ،الناجحة التجارب وتعميم نقل في المساھمة �

 ؛التربوي هالتوجي مجالسيما في  ،تربوية وبحوث دراسات إنجاز في المساھمة �

 .ا>ستثمار قصد المعنية المصالح إلى وإرسالھا ،ھاأعمال حول وإجمالية دورية تقارير إعداد �

جانب نخراط إلى يتعين على ھيئة التفتيش في مجال التوجيه التربوي، بمستوياتھا الثAث، ا>و

 المشتركمل برنامج العمل التربوي الذي يعكس روح العفي ا(خرى في المجا>ت ھيئات التفتيش 

 .لAرتقاء بجودة المنظومة التربوية

  والمساعدة على التوجيه ا5ع�م خدمات .3

ابتداء من  ،)ة(للمتعلم الموجھة ا(نشطة جميع التوجيهالمساعدة على و ا�عAم خدماتتشمل 

ات مسايرة دراسته بنجاح، واتخاذ قرارقصد تمكينه من ، ا�عداديمن التعليم الثانوي السنة ا(ولى 

، تتمحور ھذه ا(نشطة وعليه. تربوية ومھنية موضوعية وواعية، في أفق تحقيق مشروعه الشخصي

اكتساب ، والمھنيو محيطه الدراسي والتكوينيو على معرفة ذاته )ة(المتعلم ةمساعد حولأساسا 

  .عموما في الحياة المدرسيةالفعلي ا>ندماج ، والمشروع الشخصي منھجيات وآليات

من أساتذة، وإداريين، تدخل كل الفاعلين في مجال التوجيه التربوي، (نشطة اذه ھ ازيقتضي إنجو

إلى جانب أطر التوجيه كل من موقعه، ، وآباء، ومھنيين، صحيوال تماعيا>ج ين في المجالمساعدو

  .ما أمكن لمؤسسةا مشروعفي ھذه ا(نشطة إدراج ووتنسيق تدخAتھم، على أن تتم تعبئتھم التربوي، 

  التربوي التوجيه مساطر .4

محددة بموجب النصوص ال ،وا�دارية التربوية ا�جراءات جميع التربوي التوجيه بمساطر يقصد

  :اiتية بالعملياتأساسا  متعلقة، والالتنظيمية الجاري بھا العمل في ھذه المجال
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 التأھيلي؛ الثانوي بالتعليم الدراسية المسالكالشعب والجذوع و نحو التوجيه �

 التأھيلي؛ الثانوي بالتعليم التوجيه عادةإ �

 .المھني بالتكوين المتعلقين التوجيه وإعادة التوجيه �

  التربوي التوجيه مجال في المستمر التكوين .5

 حاجاتھم من وانطAقا التربوي، التوجيه مجال في المتدخلين لمختلف المھني ا(داء جودة من رفعا

 الجھوية ا(كاديميات على يتعين إليھم، الموكولة الجديدة دوارا( مع وانسجاما التكوين، من الفعلية

 رالمستم للتكوين وإقليمية جھوية استراتيجياتوتفعيل  وضع ،والنيابات ا�قليمية ،والتكوين للتربية

التي تشرف عليھا الوحدة ، وكذا المساھمة في تنفيذ المخططات الوطنية في المجال وا�خبار والتأطير

   :فائدةل ،كوين ا(طرالمركزية لت

 منھا ا�دارية المجال، في المتدخلة البنيات مختلفب العاملة وا(طر التربوي، التوجيه أطر �

 ؛والتأطيرية والخدماتية

 .والتأھيلي ا�عدادي بسلكيه الثانوي التعليم بمؤسسات التربوية ا�دارة وأطر التدريس، ھيئة �

 الظروف توفير ا�قليمية، والنيابات والتكوين، بيةللتر الجھوية ا(كاديميات على ويتعين ھذا،

  .الباب ھذا فيفي التوجيه التربوي  المفتشين أدوار تفعيل مع منتظمة، تكوينية دورات لبرمجة المAئمة

ا>رتقاء بمجال  شأنھا من التي ا�صAح سيرورة في أھمية من رحلةلما ھذه تكتسيه الم ونظرا

 جودة من الرفع على وعزم إرادة من الذكر سالفة التدابير ختلفم تكرسه وما ،التوجيه التربوي

 ا(كاديميات مديريو مديرتي والسادة، تاالسيدب أھيب جال،لما ھذا في التربوية والخدمات التدخAت

 مستشاراتالو ن،مفتشيالو مفتشاتالو ،الوزارة ونواب ائباتنو والتكوين، للتربية الجھوية

 ا�عداديةتربية والتعليم الثانوية ال ؤسساتم مديريو مديراتو تربوي،ال التوجيه في نمستشاريالو

 ھذه مقتضيات بتفعيل الكفيلة وا�جراءات الترتيبات كافة اتخاذ على العمل موقعه، من كل ،والتأھيلية

 إلىالجديدة  الوطنية درسةلمبا للنھوض الفعلي ا>نخراط على تدخلينلما مختلف وحث ذكرة،لما

  .والســــــــــAم .بھا ئقةالA كانةلما
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  ؛والتكوين للتربية الوطني الميثاق �

 ؛2008، تقرير المجلس ا(على للتعليم عن حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقھا �

  ؛E3P7المشروع  - ا>ستعجالي امجنالبر �

 ؛2005أبريل  09، ليات ا>ستشارة والتوجيهتوصيات المناظرة الوطنية حول تطوير وظائف وآ �

في شأن إحداث ا(كاديميات الجھوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه  07.00القانون رقم  �

 ؛)2000ماي  19( 1421صفر  15بتاريخ  1.00.203الظھير الشريف رقم 

ة النظام بمثاب) 2002يوليوز  17( 1423 جمادى ا(ولى 06بتاريخ  2.02.376 المرسوم رقم �

ا(ساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 

 ؛2004دجنبر  23بتاريخ  2.04.675

بتحديد ) 2002يوليوز  17( 1423جمادى ا(ولى  6بتاريخ  02.02.382المرسوم رقم  �

 اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛

، 127، و126، و125، و124، و123، و122، و121، و120، و119، و118القرارات رقم  �

) 2002أكتوبر  25( 1423شعبان  18بتاريخ  133، و132، و131، و130، و129، و128و

في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح ا(كاديميات الجھوية للتربية والتكوين كما وقع 

 تغييرھا وتتميمھا؛

 النظام شأنفي ) 2003 فبراير 10( 1423 لحجةا ذي 08بتاريخ  2.02.854 رقم المرسوم �

 الوطنية؛ التربية وزارة بموظفي الخاص ا(ساسي

  ؛2005غشت  19، ا�طار التنظيمي لمجال ا>ستشارة والتوجيهفي شأن  91رقم المذكرة  �

 ؛2008يونيو  16، في شأن تعميم وتأھيل بنيات ا>ستشارة والتوجيه 81 رقم المذكرة �

 ؛2007ماي  21، شأن ا�طار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيهفي  90رقم  المذكرة �

 ؛2004أبريل  16 ،الوثيقة ا�طار لتنظيم التفتيش �

  

 المراجع المعتمدة
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 ؛2004شتنبر  21، تنظيم العمل المشترك بين ھيئات التفتيش شأنفي  113المذكرة رقم  �

  ؛2004شتنبر  21، تنظيم التفتيش في التوجيه التربويشأن في  117المذكرة رقم  �

 ؛2009يونيو  03، في شأن الترشيح لمھام التنسيق المركزي التخصصي 80المذكرة رقم  �

 ؛2009يونيو  03، في شأن التكليف بمھام تنسيق التفتيش الجھوي 81المذكرة رقم  �

الدورية المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المھني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي  �

 علمي؛والبحث الوتكوين ا(طر 

 ؛2009نونبر  10في شأن ا(ستاذ الكفيل،  156المذكرة رقم  �

 ؛2009نونبر  20في شأن إرساء اليقظة التربوية بالمؤسسات التعليمية،  09- 218المذكرة رقم  �

 .2009للتلميذ،  دليل التتبع الفردي �


