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تقديم
تضع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بين أيدي المسؤولين المركزيين
والجهويين واإلقليميين والمحليين،النسخ المحينة من دالئل الدخول المدرسي ،التي شملتها بعض
التعديالت والتغييرات على مستوى مضامين العمليات وبرمجتها الزمنية.
وقد روعي في تحيينها انسجامها مع مضامين مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني بشأن تنظيم السنة الدراسية ، 5102-5102وأخذها بعين االعتبار القتراحات ومالحظات
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات اإلقليمية والمؤسسات التعليمية.
وتتضمن هذه الدالئل المجاالت التالية:
◄ العرض التربوي؛
◄ العمل التربوي؛
◄ التعبئة والتواصل.
وحتى يكون لها األثر اإليجابي على تأطير ومواكبة الدخول المدرسي ،فإن المؤمل من
كل المسؤولين المركزيين والجهويين واإلقليميين والمحليين الحرص على التنزيل األمثل
لمختلف العمليات واإلجراءات.
ويتعين أن تدعم هذه اإلجراءات بلقاءات تواصلية وتحسيسية مع مختلف الفاعلين
التربويين وشركاء المدرسة ،من أجل

ضمان دخول مدرسي ناجح ،يتجاوز اإلكراهات

والصعوبات ،ويقدم حلوال عملية لتحسين الممارسات في تدبير مختلف عمليات الدخول المدرسي
وفق البرمجة الزمنية المناسبة لها.
5

مجال العرض المدرسي
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جمال العرض املدرسي
حيدد هذا الدليل يف جمال العرض املدرسي ،اإلجراءات اليت جيب التقيد بها من أجل توفري الظروف املالئمة
لضمان دخول مدرسي ناجح  ،وذلك قصد توفري البنايات املدرسية و الرتشيد األمثل للموارد البشرية و املادية
املتاحة.

 .1حماور جمال العرض املدرسي
يتطرق الدليل يف هذا اجملال إىل مثانية حماور ،كما هو مبني يف اخلطاطة أسفله:

جمال
العرض املدرسي
اخلرائط
الرتبوية

اإلحصاء
املدرسي

احلركات
االنتقالية

البناءات
املدرسية

تأهيل
املؤسسات
التعليمية

الدعم
االجتماعي

التعليم
اخلصوصي

 .2املتدخلون
يعهد تدبري حماور جمال العرض املدرسي إىل البنيات امللكلفة بها بالنيابات اإلقليمية:

احملاور
•

اإلحصاء املدرسي

•

اخلرائط الرتبوية

•

احلركات االنتقالية

•

البناءات املدرسية

•

تأهيل املؤسسات التعليمية

•

الدعم االجتماعي

•

التعليم اخلصوصي

•

الرتبية غري النظامية

املتدخلون

•

مصاحل النيابة اإلقليمية
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الرتبية غري
النظامية

حمور اإلحصاء املدرسي
يهدف هذا احملور إىل ضمان توفري املعطيات اإلحصائية واملؤشرات الضرورية لرسم السياسات وإعداد اخلطط
التعليمية القصرية واملتوسطة وبعيدة املدى ،وصنع القرارات الرتبوية اليت حتدد مسرية النظام التعليمي ،ورصد مدى
التقدم والتغيري ،وإظهار التباينات والفروق بني خمتلف اجلهات ،وتعزيز البحث العلمي واألكادميي وتطويره

املراحل العامة حملور اإلحصاء

حتيني مستند املؤسسات وقاعدة اإلحصاء املدرسي
اإلحصاء املدرسي السنوي الشامل
اإلحصاء املدرسي املوجز ونتائج جمالس األقسام

 .1اإلحصاء
يهدف هذا احملور إىل ضمان توفري املعطيات اإلحصائية واملؤشرات الضرورية لرسم السياسات وإعداد
اخلطط التعليمية القصرية واملتوسطة وبعيدة املدى ،وصنع القرارات الرتبوية اليت حتدد مسرية النظام
التعليمي ،ورصد مدى التقدم والتغيري ،وإظهار التباينات والفروق بني خمتلف اجلهات ،وتعزيز البحث
العلمي واألكادميي وتطويره.
حتضري وتنظيم عمليات اإلحصاء املدرسي
حتيني املستند املرجعي للمؤسسات العمومية واخلصوصية ()Gresa
تنظيم التلكوينات اخلاصة مبدراء املؤسسات التعليمية على مستوى النيابات
اإلقليمية.

ابتداء من منتصف شتنرب
خالل النصف األول من أكتوبر

اإلحصاء املدرسي السنوي
من منتصف شهر أكتوبر إىل منتصف

مرحلة مسك املعطيات اإلحصائية على صعيد املؤسسات التعليمية عرب برنام
ESISE

شهر نونرب

حصر املعطيات اإلحصائية مع األكادمييات اجلهوية للرتبية والتلكوين

من  11نونرب إىل  31نونرب

8

إصدار ونشر املعطيات اإلحصائية
من 2فرباير إىل  28فرباير

إصدار اللكراسات والوثائق واملونوغرافيات اإلحصائية

إعداد الدخول املدرسي
 طلب إدراج اإلحداثات اجلديدة يف املستند املرجعي للمؤسسات ()Gresa
 حتيني املستند املرجعي للموارد البشرية

قبل فاتح دجنرب

قياس االنقطاع الدراسي
من  03مايو إىل  30مايو

اإلحصائيات اخلاصة باالنقطاع الدراسي

نتائج جمالس األقسام
إحصاء نتائج جمالس األقسام وفق التقسيم التالي:
 التعليم االبتدائي ،الثانوي اإلعدادي ،اجلدع املشرتك والسنة أوىل
باكالوريا

 من  15يونيو إىل  01يوليوز
 من  01يونيو إىل  11يوليوز

 السنة الثانية باكالوريا

حمور اخلرائط الرتبوية
تعترب اخلريطة الرتبوية أداة لتنفيذ سياسة الوزارة يف جمال الرتبية والتلكوين ،ووسيلة لتحقيق
األهداف والغايات اليت تتضمنها املخططات االسرتاتيجية للوزارة من أجل تنمية منظومة الرتبية والتلكوين،
ومن هذا املنطلق فهي تلعب دورا أساسيا يف تنفيذ األهداف املسطرة .
وتنطلق عملية إعداد اخلرائط الرتبوية مباشرة بعد االنتهاء من إجناز عملية اإلحصاء املدرسي السنوي
الشامل ،والذي يعترب املرجع األساسي للكل التوقعات ،وجيري حتضري اخلريطة الرتبوية على صعيد
النيابات وحتت إشراف األكادمييات اجلهوية للرتبية والتلكوين بواسطة الربنام املعلومياتي ""cartesco
املعد هلذا الغرض ،وذلك وفق املراحل الثالث التالية:
املراحل العامة حملور اخلرائط الرتبوية

مرحلة اخلريطة الرتبوية النظرية
مرحلة اخلريطة الرتبوية التوقعية
مرحلة اخلريطة الرتبوية املعدلة
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 .1إعداد اخلريطة النظرية
تعد اخلريطة النظرية بناء على أهداف حتددها األكادمييات والنيابات يف انسجام تام مع األهداف الوطنية،
وعلى توجيهات املذكرات املنظمة للدراسة .وتفرز هذه اخلريطة األعداد املرتقبة للتالميذ واألقسام والفائض
واخلصاص من املوارد البشرية واحلجرات بناء على معايري حمددة.
يتم تدقيق وضبط هذه اخلريطة بتنسيق وتشاور بني اإلدارة املركزية واألكادمييات اجلهوية للرتبية
والتلكوين فتعتمد من أجل إعداد اجلدول العام للموارد واحلاجيات الذي ترتلكز عليه احلركة االنتقالية وتوزيع
اخلرجيني اجلدد ،بهدف التوزيع املتلكافئ للمتوفر من املوارد البشرية يف الدخول املدرسي .ويُحدَّد تبعا لذلك،
احلصيص من املدرسات واملدرسني الذي سيتم توفريه للكل أكادميية العتماده يف إعداد اخلريطة التوقعية.
العمليات

املنتوج املنتظر

الربجمة الزمنية
من

إىل

األسبوع االول

األسبوع االول

من فرباير

من مارس

 البنيات الرتبوية للخريطة النظرية1

تـأطري ومواكبة عملية إعداد اخلرائط
الرتبوية النظرية

 الفائض واخلصاص النظري منأطر التدريس حسب كل سلك
تعليمي

 .2إعداد اخلريطة التوقعية
متلكن اخلريطة التوقعية من املواءمة بني األهداف والتوجيهات من جهة ،واملوارد املادية والبشرية املتوفرة من جهة
أخرى ،حيث يتم إعدادها بناء على نتائج احلركات االنتقالية وتوزيع احلصيص من املدرسات واملدرسني .ومتلكن
اخلريطة التوقعية من إعطاء املالمح األولية ملا سيلكون عليه الدخول املدرسي املقبل.
العمليات

الربجمة الزمنية
من

1
(*)

تأطري ومواكبة عملية إعداد اخلرائط
الرتبوية التوقعية

 52مايو(*)

تاريخ هذه العملية مرتبط بنتائج احلركة االنتقالية
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املنتوج املنتظر
إىل

نهاية شهر

البنيات الرتبوية للخريطة

يونيو(*)

التوقعية

 .3إعداد اخلريطة املعدلة
يتم تعديل اخلريطة الرتبوية خالل شهر يوليو اعتمادا على نتائج جمالس األقسام ووترية تقدم إجناز البناءات املدرسية.
ويراعى أثناء التعديل نفس توجيهات التحضري ،حيث متلكن عملية تعديل اخلريطة الرتبوية من إعطاء صورة تقريبية
أكثر ملا سيلكون عليه الدخول املدرسي.
العمليات

الربجمة الزمنية
من

1

املنتوج املنتظر
إىل

تأطري ومواكبة عملية تعديل اخلرائط

يوليوز

الرتبوية

البنيات الرتبوية للخريطة املعدلة

حمور احلركات االنتقالية
 -يهدف هذا احملور إىل توفري االستقرار ملختلف األطر الرتبوية واإلدارية.

املراحل العامة حملور احلركات االنتقالية

ضبط احلاجيات من خمتلف األطر اإلدارية والرتبوية إصدار املذكرات
مسك ومراقبة املعطيات
اإلعالن عن نتائج خمتلف احلركات و تعيني اخلرجيني

. .1احلركات اإلقليمية
العمليات

الربجمة الزمنية
إىل

من

املنتوج املنتظر

احلركة االنتقالية التعليمية اإلقليمية (**)

يونيو

الئحة املستفيدين

توزيع اخلرجيني إقليميا

يوليوز

الئحة توزيع التعيينات اجلديدة

(**) :مرتبطة بتاريخ االنتهاء من احلركة االنتقالية الوطنية.
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حمور البناءات املدرسية
يروم حمور البناءات املدرسية تنظيم خمتلف العمليات املتعلقة بالبناءات املدرسية وتسريع وترية إجنازها
وتسليمها يف اآلجال احملددة بهدف توسيع الطاقة االستيعابية استجابة للطلب املتزايد على التمدرس واستلكمال
تعميمه خاصة باملناطق ذات األولوية.

املراحل العامة حملور البناءات املدرسية املراحل العامة

وضع الالئحة األولية للمؤسسات التعليمية احملدثة والتوسيعات املعتمدة
وضع الالئحة احملينة للمؤسسات التعليمية احملدثة والتوسيعات املعتمدة اليت
انطلقت بها األشغال
وضع الالئحة النهائية للمؤسسات التعليمية احملدثة والتوسيعات املعتمدة املتوقع
استالمها قبل الدخول املدرسي
تسلم املؤسسات اليت انتهت بها األشغال

 .1الئحة املؤسسات التعليمية احملدثة املعتمدة
العمليات

1
2
7

وضع الالئحة األولية للمؤسسات
التعليمية احملدثة
وضع الالئحة احملينة للمؤسسات
التعليمية احملدثة املعتمدة
وضع الالئحة النهائية للمؤسسات
التعليمية املعتمدة

املنتوج املنتظر

الربجمة الزمنية
من

إىل

فاتح شتنرب

10شتنرب

بداية شهر

10نونرب

نونرب

قبل متم شهر نونرب

الالئحة األولية للمؤسسات التعليمية
املعتمدة إقليميا
الالئحة احملينة للمؤسسات التعليمية
إقليميا
الالئحة النهائية للمؤسسات التعليمية
إقليميا

 .2حتديد التوسيعات من املرافق التعليمية املعتمدة
العمليات

الربجمة الزمنية
من

1

وضع الالئحة األولية للتوسيعات املعتمدة

3

إىل

بداية شهر

 01يناير

الالئحة األولية للتوسيعات املعتمدة إقليميا

فاتح أبريل

 01أبريل

الالئحة احملينة للتوسيعات املعتمدة إقليميا

فاتح يونيو

01يونيو

يناير

 2وضع الالئحة احملينة للتوسيعات املعتمدة
وضع الالئحة النهائية للتوسيعات املعتمدة

املنتوج املنتظر
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الالئحة النهائية للتوسيعات املعتمدة
إقليميا

 .3تسلم املؤسسات اجلاهزة
العمليات

الربجمة الزمنية
من

 1تسلم املؤسسات اجلاهزة

املنتوج املنتظر

إىل

قبل بداية شهر شتنرب

مؤسسات جاهزة لالستعمال

 .4الربط بشبكات املاء والكهرباء والصرف الصحي
العمليات

الربجمة الزمنية
من

املنتوج املنتظر

إىل

 1الربط بشبلكة املاء

قبل بداية شهر شتنرب

توفري املاء للمؤسسة ومرافقها

 2الربط بشبلكة اللكهرباء

قبل بداية شهر شتنرب

توفري اللكهرباء للمؤسسة ومرافقها

 3الربط بشبلكة الصرف الصحي

قبل بداية شهر شتنرب

ربط املؤسسة بشبلكة الصرف الصحي

 .5جتهيز املؤسسات اجلديدة واملرافق اليت مت توسيعها
العمليات

الربجمة الزمنية
من

 1حتديد احلاجيات من التجهيزات املدرسية
2

اإلعالن عن طلبات العروض وإبرام
الصفقات

 3تسليم التجهيزات للمؤسسات املستفيدة

املنتوج املنتظر

إىل

قبل نهاية شهر يناير

الئحة احلاجيات من التجهيزات املدرسية

قبل نهاية شهر أبريل

إبرام صفقات التجهيز

قبل بداية شهر شتنرب

جتهيز املؤسسات

حمور تأهيل املؤسسات التعليمية
يروم حمور تأهيل املؤسسات التعليمية إىل ضبط خمتلف العمليات املتعلقة بإصالح وترميم املؤسسات والداخليات
وربطها بشبلكات املاء واللكهرباء والصرف الصحي أو بتتبع سري إجناز برنامج التأهيل الذي يهدف إىل حتسني جودة
الفضاءات املدرسية وتوفري الشروط املالئمة للعملية الرتبوية.

املراحل العامة حملور تأهيل املؤسسات التعليمية

تأهيل املؤسسات التعليمية والداخليات وجتديد التجهيزات
ربط املؤسسات والداخليات بشبلكات املاء اللكهرباء والصرف الصحي
تسلم املؤسسات املؤهلة
13

 .1تأهيل املؤسسات التعليمية (ابتدائي و إعدادي و تأهيلي)
العمليات
1

تتبع أشغال ترميم املؤسسات التعليمية و إجناز
السياجات واملرافق الصحية

الربجمة الزمنية
من

إىل

أبريل

بداية شتنرب

املنتوج املنتظر
املؤسسات التعليمية املؤهلة,

تتبع أشغال الربط بشبلكات املاء الصاحل للشرب
2

واللكهرباء و الصرف الصحي و إحداث
املصفيات وآبار الصرف و تزويد املؤسسات

أبريل

بداية شتنرب

مؤسسات تعليمية مزودة بالتجهيزات
األساسية أو املربوطة بالشبلكات.

التعليمية بصهاريج املياه و األلواح الشمسية
3

تتبع عمليات جتديد األثاث املدرسي

يوليوز

بداية شتنرب

املؤسسات التعليمية اليت مت جتديد
أثاثها املدرسي

 .2تأهيل الداخليات (ابتدائي و إعدادي و تأهيلي)
العمليات

1

تتبع أشغال ترميم الداخليات والتوسيعات بإجناز
املرافق الصحية و السياجات

الربجمة الزمنية
من

إىل

أبريل

بداية شتنرب

تتبع أشغال الربط بشبلكات املاء الصاحل للشرب
و اللكهرباء و الصرف الصحي و إحداث
 2املصفيات و آبار الصرف و تزويد املؤسسات
التعليمية بصهاريج املياه

أبريل

بداية شتنرب

 3تتبع عمليات جتديد أثاث الداخليات

يوليوز

بداية شتنرب

املنتوج املنتظر

الئحة الداخليات املؤهلة.

الئحة الداخليات املزودة بالتجهيزات
األساسية أو املربوطة بالشبلكات.
الئحة الداخليات اليت مت جتديد أثاثها
املدرسي

 .3تأهيل املؤسسات التعليمية يف إطار الشراكات
العمليات

1

ترميم املؤسسات التعليمية و إجناز السياجات
و املرافق الصحية و الربط بالشبلكات.

الربجمة الزمنية
من

إىل

أبريل

بداية شتنرب

املنتوج املنتظر
الئحة املؤسسات التعليمية املنتهية
األشغال بها عند بداية السنة
الدراسية
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 .4الصيانة الوقائية
العمليات

الربجمة الزمنية
من

املنتوج املنتظر

إىل
الئحة املؤسسات التعليمية املستفيدة

تتبع عمليات الربجمة و إجناز األشغال الطفيفة
أبريل

 1من أجل العمل على دوام صيانة املؤسسات

بداية شتنرب

التعليمية

من االعتمادات املالية إلجناز اشغال
الصيانة الوقائية.

 .5جمال التعليم الثانوي التأهيلي التقين
العمليات

الربجمة الزمنية
من

املنتوج املنتظر

إىل

حتيني املعطيات اإلحصائية

نونرب

إرسال املعطيات إىل املصاحل اجلهوية

تهيئ اخلريطة الرتبوية للدخول املدرسي

فرباير– يونيو

تقارير خمتلف املراحل

مجع املعطيات حول طلبات التوجيه إىل مسالك

أبريل – ماي

إرسال املعطيات إىل املصاحل اجلهوية

التعليم التقين
تتبع أشغال جلان االنتقاء األولي

يونيو

تقارير

اقرتاح املؤسسات املرشحة الحتضان مسلك من

دجنرب

موافاة املصاحل اجلهوية باالقرتاحات

مسالك التعليم التقين
حتديد احلاجيات يف جمال صيانة التجهيزات
الديداكتيلكية للكل من علوم املهندس والفنون

قبل انعقاد جملس األكادميية

التطبيقية والتزود بقطع الغيار
إجناز عمليات البناء والصيانة والتزويد بقطع الغيار

موافاة املصاحل اجلهوية بالئحة
احلاجيات
تقارير حول عملية اإلجناز

حمور الدعم االجتماعي
يسعى هذا احملور إىل رفع املعيقات السوسيو -اقتصادية واجلغرافية للتشجيع على التمدرس وحماربة اهلدر
املدرسي ،من خالل إرساء سلة مندجمة خلدمات الدعم االجتماعي تتمثل يف الداخليات واملطاعم املدرسية ،النقل
املدرسي ،املبادرة املللكية"مليون حمفظة" ،الزي املدرسي املوحد و برنامج "تيسري" للتحويالت املالية املشروطة.

املراحل العامة حملور الدعم االجتماعي

حتيني قاعدة املعطيات وتنفيذ التوجيهات األساسية الصادرة عن الوزارة
تأطري امليزانية السنوية
إبرام أو جتديد الصفقات أو الطلبيات
تسلم و توزيع املواد
التتبع و الـتأطري واملواكبة
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 .1الداخليــات واملطاعم املدرسية
العمليات
1
2
3

حتيني قاعدة املعطيات اخلاصة بالداخليات
واملطاعم املدرسية
حتديد خريطة املنح اجلديدة واملستفيدين من
اإلطعام املدرسي
تأطري ومواكبة وتتبع مجيع العمليات املربجمة
يف جمال التغذية واإلطعام

الربجمة الزمنية

املنتوج املنتظر

من

إىل

بداية شهر يناير

نهاية شهر مارس

إحصائيات

بداية شهر يناير

نهاية شهر مارس

خريطة املستفيدين

نهاية شهر

بداية شهر مارس

أكتوبر

تقارير

إبرام أو جتديد صفقات التغذية واإلطعام
4

واخلدمات املرتبطة بها ( الطبخ ،التخبيز ،

بداية شهر أبريل

نهاية شهر ماي

صفقات مثمرة

النظافة ،احلراسة)...
إشعار املؤسسات التعليمية بالشروع يف تهيئ
5

ملفات التالميذ اجلدد املرشحني للحصول على
منحة دراسية

منتصف شهر

منتصف شهر

يناير

فرباير

مراسالت ـ مذكرات داخلية

تسلم ملفات التالميذ املرشحني للحصول على
6

شهر أبريل

املنحة من مؤسسات االستقبال والتحضري

ملفات معبأة

النعقاد اللجن اإلقليمية
تفعيل عمل جلان التتبع و املواكبة والتأطري
2

الفتتاح الداخليات واملطاعم املدرسية مع بداية شهر ماي

نهاية شهر شتنرب

تقارير

انطالق السنة الدراسية
6

انعقاد اللجنة اإلقليمية املشرتكة لتوزيع املنح
اجلديدة

منتصف شهر ماي نهاية شهر ماي

نشر اللوائح النهائية للمستفيدات واملستفيدين
9

من املنحة الدراسية مع اإلعالن عن نتائج آخر بداية شهر يوليوز
السنة

15
11
17

تسلم املواد الغذائية من املزودين بالنسبة
للمطاعم املدرسية
توزيع املواد الغذائية على املؤسسات التعليمية
وضبط حركيتها

منتصف شهر
يوليوز

لوائح املمنوحني

لوائح املمنوحني

قبل بداية شتنرب

املواد الغذائية

قبل بداية شتنرب

املواد الغذائية

تتبع انطالق اإليواء والتغذية و اإلطعام مع

شهر شتنرب

انطالق السنة الدراسية
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تقارير

 .2النقل املدرسي
العمليات

الربجمة الزمنية
من

حتيني املعطيات اخلاصة باملستفيدات

1

واملستفيدين حسب نوعية وسيلة النقل

2

إعداد و تأطري امليزانية السنوية للنقل املدرسي

7
2
0
8
2
6
9
15
11
17

تأطري ومواكبة وتتبع مجيع العمليات املربجمة يف
جمال النقل املدرسي

بداية شهر يناير

املدرسي
إبرام أو جتديد صفقات النقل املدرسي (شراء،
كراء ).....
توطني وسائل النقل اإلضافية للموسم الدراسي
اجلديد
حتديد التالميذ املستفيدين من وسائل النقل
املدرسي

نهاية شهر
مارس
نهاية شهر
مارس

بداية شهر

نهاية شهر

مارس

أكتوبر

خالل السنة

املدرسي
حتديد خريطة املستفيدين من وسائل النقل

إىل

بداية شهر يناير

تعبئة الفاعلني والشركاء يف تنمية النقل

بداية شهر يناير
بداية شهر أبريل
بداية شهر يونيو
بداية شهر يونيو

تسلم احلافالت والدراجات من املزودين -
األكادميية  -الشركاء
توزيع احلافالت والدراجات على املؤسسات
املستهدفة
تتبع توزيع الدراجات اهلوائية وانطالق النقل
املدرسي بواسطة احلافالت
عقد شراكات لتدعيم وتنمية النقل املدرسي
باإلقليم
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املنتوج املنتظر
إحصائيات
امليزانية السنوية حسب كل أكادميية
تقارير
اتفاقيات شراكة

نهاية شهر
مارس
نهاية شهر
ماي
بداية شهر
شتنرب
منتصف شهر
يوليوز

خريطة املستفيدين
صفقات مثمرة
الئحة املؤسسات املستفيدة
لوائح املستفيدين

قبل بداية شتنرب

حافالت ـ دراجات

قبل بداية شتنرب

حافالت ـ دراجات

شهر شتنرب

تقارير

خالل السنة

اتفاقيات شراكة

 .3املبادرة امللكية "مليون حمفظة"
العمليات

الربجمة الزمنية*

حتديد األعداد التوقعية للمستفيدين من املبادرة حسب

1

املستوى الدراسي والطقم والوسط
إعداد و تأطري امليزانية السنوية اخلاصة باملبادرة املللكية

2

تأطري ومواكبة وتتبع مجيع العمليات املربجمة يف

3

املبادرة املللكية
تعبئة الفاعلني والشركاء يف إجناز ومتويل املبادرة

4

املللكية
حصر وضعية اللكتب املسرتجعة الصاحلة لالستعمال

0

حسب املستويات

بداية شهر

نهاية شهر

يناير

مارس

بداية شهر

نهاية شهر

يناير

مارس

بداية شهر

نهاية شهر

مارس

اكتوبر

بداية شهر

نهاية شهر

يناير

دجنرب

بداية شهر

منتصف

يوليوز

شهر يوليوز

إبرام أو جتديد عقود الشراكة بني النيابة ومجعيات دعم قبل بداية شهر شتنري

8

مدرسة النجاح
منتصف

نهاية شهر

شهر شتنرب

شتنرب

منتصف

نهاية شهر

شهر اكتوبر

اكتوبر

بداية شهر

نهاية شهر

نونرب

نونرب

التحويل النهائي لإلعتمادات إىل مجعيات دعم مدرسة

منتصف

نهاية شهر

النجاح و أداء مستحقات اللكتبني

شهر نونرب

نونرب

حصر الوضعية املالية واحملاسباتية النهائية إلجناز املبادرة

بداية شهر

نهاية شهر

دجنرب

دجنرب

بداية شهر

نهاية شهر

يناير

مارس

 2حصر الوضعية املالية امللتزم بها إلجناز املبادرة املللكية

التحويل اجلزئي لإلعتمادات إىل مجعيات دعم مدرسة

6

النجاح و أداء مستحقات اللكتبني
حصر الوضعية املالية واحملاسباتية لألداءات اخلاصة

9

بإجناز املبادرة املللكية

15

11

من

إىل

املللكية

 17إجناز التقرير الرتكييب اإلقليمي حول املبادرة املللكية
* مع مراعاة اجلدولة الزمنية ملساهمات الشركاء
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املنتوج املنتظر
لوائح املستفيدين
امليزانية السنوية حسب كل
نيابة
تقارير إقليمية
اتفاقيات شراكة
وضعية حمصورة
عقود الشراكة
وضعية

مالية

ملتزم

بها

حمصورة على مستوى كل
نيابة
وضعية التحوبالت و األداءات
حمصورة على مستوى كل
نيابة
وضعية األداءات حمصورة
على مستوى كل نيابة
اعتمادات حمولة
وضعية

مالية

وحماسباتية

حمصورة على مستوى كل
نيابة
التقرير الرتكييب اإلقليمي

 .4اللباس املدرسي املوحد
العمليات

الربجمة الزمنية
من

1
2
7
2
0
8
2

املنتوج املنتظر
إىل

حتيني املعطيات اخلاصة باملستفيدات واملستفيدين من بداية شهر يناير

نهاية شهر

اللباس املدرسي املوحد

مارس

إعداد وتأطري امليزانية السنوية اخلاصة باللباس بداية شهر يناير

نهاية شهر امليزانية السنوية حسب كل
مارس

املدرسي املوحد

تأطري ومواكبة وتتبع مجيع العمليات املربجمة يف بداية شهر مارس نهاية
جمال اللباس املدرسي املوحد
إبرام أو جتديد صفقات اللباس املدرسي املوحد

شهرأكتوبر
نهاية

بداية شهر أبريل

شهرماي
تسلم اللباس املدرسي املوحد من املزودين و
الشركاء
توزيع اللباس املدرسي املوحد على املؤسسات
املستهدفة

إحصائيات

أكادميية
تقارير
صفقات مثمرة

قبل بداية شتنرب

اللباس املدرسي املوحد

قبل بداية شتنرب

اللباس املدرسي املوحد

تتبع توزيع اللباس املدرسي املوحد على املستفيدات

شتنرب

واملستفيدين مع انطالق السنة الدراسية

 6عقد شراكات لدعم وتعميم اللباس املدرسي املوحد

تقارير

خالل السنة

اتفاقيات شراكة

 .5برنامج "تيسري" للتحويالت املالية املشروطة
العمليات

1

2

3

حتيني الئحة املؤسسات التعليمية املستهدفة من
برنامج "تيسري"
تأطري مديرات ومديري املؤسسات التعليمية

بداية شهر

نهاية شهر

شتنرب

شتنرب

ابتداء من االسبوع الثاني من شهر

تتبع عملييت التسجيل وحتيني قاعدة معطيات

شتنرب

الئحة

حمينة

للمؤسسات

التعليمية املعنية باملشروع
مصوغات التلكوين

منتصف شهر

نهاية شهر

الئحة معطيات األسر املسجلة يف

شتنرب

أكتوبر

الربنامج برسم املوسم الدراسي

بداية شهر نونرب

نهاية شهر نونرب

بداية شهر

نهاية شهر

أكتوبر

دحنرب

دجنرب

تتبع ومراقبة عملية مسك ومعاجلة معطيات

انطالقا من شهر دجنرب

األسر املسجلة يف الربنامج برسم املوسم الدراسي

 4التلميذات والتالميذ لدورة شتنرب -أكتوبر

8

من

املستهدفة يف الربنامج

تتبع ومراقبة عملية مسك ومعاجلة معطيات غياب

5

الربجمة الزمنية
إىل

املنتوج املنتظر

تنظيم وتتبع عملية التحويل املالي لدورة شتنرب-

شلكايات األسر املتعلقة بالتحويل املالي

مطبوعات غياب التلميذات و
التالميذ معبئة مبعطيات الغياب
لشهري شتنرب وأكتوبر

19

جدولة زمنية لتنظيم وتنفيد
التحويل املالي األول
مطبوع شلكايات األسر معبأة
على صعيد اإلقليم

حمور التعليم املدرسي اخلصوصي
يهدف هذا احملور إىل ضبط وتنظيم العملية الرتبوية مبؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي ومراقبة مدى احرتام
هذه املؤسسات للنصوص القانونية والتنظيمية املؤطرة للقطاع.

املراحل العامة حملور التعليم املدرسي
اخلصوصي

مراقبة تسجيالت التالميذ واستفادتهم من التأمني
وملفات العاملني
مراقبة الكتب واملقررات الدراسية واملصادقة على
استعماالت الزمن
املراقبة اإلدارية ملؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي

 .1مراقبة تسجيالت التالميذ واستفادتهم من التأمني وملفات العاملني
العمليات

الربجمة الزمنية
من

إىل

التوصـــــل مـــــن مؤسســـــات التعلـــــيم املدرســـــي
1

لـــــــــوائح التالميـــــــــذ املســـــــــجلني

اخلصوصي بلوائح التالميذ ومراقبتهـا للتأكـد

قبل  05نونرب

مـــن صـــحة التســــجيالت واحرتامهـــا للشــــروط
املطلوبة ..

7

مبؤسســــــات التعلــــــيم املدرســــــي
اخلصوصـــي حمصـــورة ومصـــادق
عليها.
 -لــوائح التالميــذ مرفوقــة بعقــد

مراقبة استفادة مجيع تالميذ مؤسسات التعلـيم

قبل  05نونرب

املدرسي اخلصوصي من التأمني .

التــأمني مصــادق عليــه مــن طــرف
الشركة املؤمنة.

التوصـــــل مـــــن مؤسســـــات التعلـــــيم املدرســـــي
7

املنتوج املنتظر

ملف شخصـي عـن كـل مسـتخدم

اخلصوصي مبلفات العاملني ومراقبة استيفائها

قبل  05نونرب

للشروط املطلوبة.

مبؤسســــــات التعلــــــيم املدرســــــي
اخلصوصــي مــودع لــدى املصــاحل
املختصة بالنيابة اإلقليمية
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 .2مراقبة الكتب واملقررات الدراسية واملصادقة على استعماالت الزمن
العمليات

الربجمة الزمنية
من

إىل

املصــــادقة علــــى اســــتعماالت الــــزمن والتوزيــــع
 1األســــــبوعي للحصــــــص الدراســــــية اخلاصــــــة

املنتوج املنتظر

 05أكتوبر

 05نونرب

مبؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي.
التوصـــــل مـــــن مؤسســـــات التعلـــــيم املدرســـــي

اســــــتعماالت الــــــزمن مصــــــادق
عليها.

نســــخ مــــن اللكتــــب واملقــــررات

اخلصوصــــي بنســــخ مــــن اللكتــــب واملقــــررات
 7الدراســــية غــــري املقــــررة يف التعلــــيم العمــــومي

الدراســـية املعنيـــة مودعـــة لـــدى

قبل فاتح يونيو

املصاحل املختصة.

لعرضــــها علــــى جلنــــة جهويــــة خمتصــــة قصــــد
املصادقة عليها.

 .3املراقبة اإلدارية ملؤسسات التعليم املدرسي اخلصوصي

العمليات
1

إحداث جلنة إقليمية للمراقبة اإلدارية

الربجمة الزمنية
من

إىل

 01نونرب

31نونرب

قيــام جلنــة املراقبــة اإلداريــة بزيــارات ملؤسســات
2

التعلــــــــيم املدرســــــــي اخلصوصــــــــي مبعــــــــدل
زيارة واحدة علـى األقـل للكـل مؤسسـة تعليميـة

املنتوج املنتظر
جلنـــة إقليميـــة حمدثـــة حمـــددة
األعضاء و املهام
تقــارير الزيــارات املنجــزة حســب

نونرب

يونيو

النموذج املعد هلذا الغرض.

خصوصية خالل السنة الدراسية.
 الئحة املؤسسات اليت توجـديف وضـــــــعية إداريـــــــة وتربويـــــــة
 3تتبـــــع وضـــــعية مؤسســـــات التعلـــــيم املدرســـــي

نونرب

يونيو

تستدعي التتبع.

اخلصوصــــي الــــيت توجــــد يف وضــــعية إداريــــة

 -إجــــراءات مقرتحــــة يف حــــق

وتربوية تستدعي ذلك .

املؤسسات املعنية.
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حمور الرتبية غري النظامية
يهدف هذا احملور إىل توفري فرصة ثانية للحق يف الرتبية والتلكوين لألطفال غري املمدرسني من أجل إعادة
إدماجهم يف النسيج التلكويين واإلنتاجي.

املراحل العامة حملور الرتبية غري النظامية

حتضري الدخول الرتبوي

انطالقة ومواكبة الدخول الرتبوي الدخول الرتبوي

 .1حتضري الدخول الرتبوي
الربجمة الزمنية

العمليات

من

املنتوج املنتظر

إىل

التواصل مع النسيج اجلمعوي حول املناطق والفئات املستهدفة و تقاسم
قاعدة املعطيات اخلاصة باألطفال غري املمدرسني واملنقطعني عن الدراسة
1

(نتائج عملية من الطفل إىل الطفل ولوائح التالميذ املنقطعني باملؤسسات

تقارير

ماي

التعليمية) .

1

إعداد اخلريطة التوقعية

بداية ماي

 إعالن عن طلب اقرتاح مشاريع برنامج الفرصة الثانية3

قاعد معطيات اخلريطة
التوقعية
ملفات ترشيح مجعيات اجملتمع

 استالم طلبات الدعم من اجلمعيات الراغبة باالشتغال يف جمالاالرتقاء بالرتبية غري النظامية

ماي

يونيو

املدني اليت ترغب باالشتغال
مبجال االرتقاء بالرتبية غري
النظامية

دراسة قبلية مللفات اجلمعيات اليت ترغب يف إجناز برنامج الرتبية غري
5

النظامية من طرف مصلحة حماربة األمية واالرتقاء بالرتبية غري النظامية ،

ماي

يونيو

تقرير حول العملية

التنسيق يف استهداف اجلماعات واملناطق ذات األولوية.
 تقرير حول العملية1

عقد اجتماع جلنة اإلنتقاء لدراسة طلبات الدعم مبقر النيابة .

ماي

يونيو

 الئحة اجلمعيات اليت متانتقاؤها
 -اتفاقيات شراكة موقعة
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الربجمة الزمنية

العمليات
 توقيع اتفاقيات الشراكة مع اجلمعيات املعنية . -إحالة ملف اجلمعية الشريلكة على املراقب املالي قصد املصادقة

7

عليه
8

عقد اجتماع اللجنة اإلقليمية لتتبع عمليات مرحلة حتضري الدخول الرتبوي

من

إىل

01
يونيو

02
يوليوز

قبل  05يوليوز

املنتوج املنتظر
اتفاقيات الشراكة موقعة
ومصادق عليها
لوحة القيادة معبئة

عقد لقاء تواصلي مع اجلمعيات الشريلكة من أجل حثهم على احرتام
1

التزاماتهم ومدهم جبميع املستجدات املتعلقة بامللف وتشجيعهم على

بداية شتنبر

تقارير حول العمليات

استقطاب أكرب عدد من املستفيدين؛
 طلبات الرتاخيص01

البث يف طلبات تراخيص استغالل احلجرات الدراسية باملؤسسات إلجناز
دروس الرتبية غري النظامية ؛

بداية شتنبر

 تراخيص استغاللحجرات دراسية
 -عناوين املراكز

00

تسجيل املستفيدين بأقسام الرتبية غري النظامية مبراكز الرتبية غري
النظامية .
 -مراسلة اجلمعيات الشريلكة للشروع يف فتح أقسام الرتبية غري

01

النظامية وتعبئة املطبوعات املتعلقة بالبنية الرتبوية للربنامج
 -مسك املعطيات بنظام املعلومات وإعداد تقرير االنطالقة.

03

بداية شتنبر
نهاية
شتنرب

لقاء تواصلي مع اجلمعيات الشريلكة ملناقشة مجيع القضايا املتعلقة

نهاية

بالرتتيبات اخلاصة بالدخول املدرسي ؛

شتنرب

03
أكتوبر
03
أكتوبر

لوائح المستفيدين

مراسلة

تقرير حول العملية

 .2انطالقة ومواكبة الدخول الرتبوي
الربجمة الزمنية

العمليات
0

من

إعطاء االنطالقة الرمسية ملراكز الرتبية غري النظامية

إىل

 03أكتوبر

مجع املعطيات املتوصل بها من طرف اجلمعيات ومسلكها بنظام املعلومات مع

03
أكتوبر

نهاية

املنتوج املنتظر
تقرير حول العملية
قاعدة معطيات.

1

طبعها وإرساهلا لألكادميية ومديرية الرتبية غري النظامية .

3

حتويل الشطر األول% ٍ51للجمعيات الشريلكة بعد دراسة تقارير االنطالقة

قبل نهاية دجنرب

1

عقد اجتماع اللجنة اإلقليمية حول تتبع معطيات مرحلة االنطالقة

قبل  05يناير

لوحة قيادة االنطالقة معبئة

5

حتويل الشطر الثاني  31%للجمعيات الشريلكة بعد دراسة تقارير املواكبة

قبل نهاية فرباير

حتويل منجز

1

حتويل الشطر الثالث  20%للجمعيات الشريلكة بعد دراسة التقارير النهائية

قبل نهاية يوليوز

حتويل منجز

7

اجتماع اللجنة اإلقليمية للتبع معطيات التدبري املالي والنتائج إلعداد احلصيلة

قبل  31شتنرب

لوحة قيادة احلصيلة معبئة

8

اجتماع اللجنة اإلقليمية لتتبع عمليات مرحلة احلصيلة النهائية للموسم الفارط
(مستوى التدبري املالي وتتبع االدماج

أكتوبر

حتويل منجز

 تقريرنهاية يناير

 لوحة قيادة احلصيلةالنهائية معبئة
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مجال العمل التربوي

24

جمال العمل الرتبوي
حيدد هذا الدليل العمليات األساسية اليت جيب التقيد بها من أجل توفري الظروف املالئمة لضمان دخول مدرسي
ناجح ،و قد مت تبويب هذا اجملال إىل مثانية حماور.

 .1حماور جمال العمل الرتبوي
يتطرق جمال العمل الرتبوي إىل عشرة حماور كما هو مبني يف اخلطاطة أسفله:
جمال
العمل الرتبوي

مقرر تنظيم السنة
الدراسية
االمتحانات
والتقويم

اإلعالم
والتوجيه
املدرسي

األنشطة
املدرسية

الصحة
املدرسية

حمور نظام "مسار"
للتدبري املدرسي
الرياضة
املدرسية

املناهج

التأطري
الرتبوي

حمور
الرتبية غري
النظامية

 .2املتدخلون
يعهد تدبري حماور العمل الرتبوي إىل املصاحل املختصة بالنيابات اإلقليمية:
املتدخلون

احملاور
مقرر تنظيم السنة الدراسية
االمتحانات والتقويم
املناهج
الصحة املدرسية
الرياضة املدرسية

•

األنشطة املدرسية

مصاحل النيابة اإلقليمية

اإلعالم والتوجيه املدرسي
التأطري الرتبوي
الرتبية غري النظامية
نظام "مسار" للتدبري املدرسي

حمور تنظيم السنة الدراسية
يعترب مقرر تنظيم السنة الدراسية واملذكرات املتفرعة عنه آلية من آليات إحلكام تدبري الزمن املدرسي وزمن التعلم،
وذلك من خالل حتديد أهم احملطات والعمليات واألنشطة املربجمة برسم السنة الدراسية.
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املراحل العامة حملور تنظيم السنة الدراسية

تعميم ونشر مشروع املقرر

 .1تنظيم املوسم الدراسي
العمليات
1

7

من

استنساخ وتوزيع مقرر تنظيم املوسم
الدراسي واملذكرات التنظيمية
استنساخ وتوزيع املذكرات املتفرعة عن
املقرر

الربجمة الزمنية

إىل

املنتوج املنتظر
نسخ من مقرر تنظيم املوسم

 51ماي

 52ماي

 51ماي

 52ماي

الدراسي واملذكرات
التنظيمية بعدد املؤسسات
التعليمية من املذكرات
نسخ

املتفرعة عن املقرر بعدد
املؤسسات التعليمية

حمور االمتحانات والتقويم
تهدف العمليات املرتبطة بهذا احملور إىل تزويد الفاعلني الرتبويني باألدوات اليت متلكن من حتسني جودة التعلمات
وضمان صدق وموثوقية اإلشهاد.

املراحل العامة حملور االمتحانات والتقويم

التعريف مبختلف مواعد العمليات املرتبطة بالتقويم
واالمتحانات
املذكرات املنظمة
إجناز العمليات املرتبطة بتقويم املستلزمات الدراسية
إجناز العمليات املرتبطة بامتحانات اللكفاءة

المهنية
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 .1تقويم املستلزمات الدراسية
العمليات

0

عقد اجتماع خاص باملفتشني الرتبويني
املعنيني بتقويم املستلزمات الدراسية
تلكوين املدرسني يف جمال تقويم املستلزمات

1

الدراسية

3

تهيئ عدة تقويم املستلزمات الدراسية

1

تتبع تنفيذ عملية تقويم املستلزمات الدراسية

من

الربجمة الزمنية

إىل

املنتوج املنتظر

 2شتنرب

منتصف شتنرب

تقرير عن االجتماع

 2شتنرب

منتصف شتنرب

تقارير حول ورشات التلكوين

 2شتنرب

منتصف شتنرب

منتصف شتنرب

نهاية شتنرب

إيصال عدة التلكوين كاملة
للكل مؤسسة مستهدفة
تقرير حول العملية

 .2االمتحانات املدرسية
العمليات
إصدار مذكرة تنظيم اقرتاحات االمتحان الوطين
0

املوحد للبلكالوريا
تتبع عملية اقرتاح مواضيع االمتحان الوطين

1

للبلكالوريا
تنظيم عملية اقرتاح مواضيع االمتحان املوحد

3

اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية

الربجمة الزمنية

املنتوج املنتظر

من

إىل

بداية شهر شتنرب

نهاية شهر د

بداية شهر أكتوبر

نهاية شهر دجنرب

تقرير عن العملية

بداية شهر أبريل

نهاية شهر ماي

مواضيع االمتحان

مواعد إجراء خمتلف االمتحانات
اإلشهادية

 .3االمتحانات املهنية
العمليات
0

اإلشراف على تنظيم امتحانات اللكفاءة املهنية

1

اإلشراف على تنظيم امتحانات اللكفاءة الرتبوية

3
1

اإلشراف على تنظيم امتحانات التخرج من
املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتلكوين
اإلشراف على تنظيم مباريات ولوج املراكز
اجلهوية ملهن الرتبية والتلكوين

الربجمة الزمنية
إىل

من

منتصف شهر شتنرب

املنتوج املنتظر
تقرير عن العملية

بداية شهر مايو

منتصف شهر مايو

تقرير عن العملية

منتصف شهر ماي

منتصف شهر يونيو

تقرير عن العملية

منتصف شهر أبريل

بداية شهر ماي

تقرير عن العملية
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حمور املناهج
تسعى العمليات املرتبطة بهذا احملور إىل توفري الوثائق الرتبوية اخلاصة بالربامج الدراسية والتوجيهات الرتبوية واللكتب
املدرسية واملوارد الرقمية واملعينات الديداكتيلكية.

املراحل العامة حملور املناهج
توزيع الوثائق الرتبوية املؤطرة
حتيني لوائح اللكتب والدعامات الرتبوية على املؤسسات
التعليمية
توزيع لوائح اللكتب املدرسية و الدعامات الرتبوية

 .1الربامج الدراسية
العمليات

الربجمة الزمنية
من

إىل

توزيع مذكرات املستجدات الرتبوية يف
0

جمال الربامج واللكتب املدرسية على

مذكرات املستجدات الرتبوية مستنسخة

يوليوز

وموزعة على املؤسسات التعليمية

املؤسسات بالنيابة
املصادقة على جداول احلصص اخلاصة
1

باألساتذة من طرف هيئة التأطري

جداول حصص األساتذة واستعماالت

شتنرب

الزمن اخلاصة بالتالميذ مصادق عليها

واملراقبة الرتبوية
3

حتيني خريطة املواد غري املعممة واللغات
األجنبية الثانية بالنيابة اإلقليمية

املنتوج املنتظر

نهاية

فاتح يوليوز

شهرشتنرب

خريطة املواد غري املعممة واللغات
األجنبية

الثانية

حسب

املؤسسات

التعليمية

 .2الكتب املدرسية
العمليات

0

الربجمة الزمنية
من

إىل

تتبع توفر اللكتب املدرسية لدى

فاتح

نهاية شهر

املوزعني احملليني واللكتبيني ونقط البيع

يوليوز

شتنرب
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املنتوج املنتظر
تقرير عن وضعية توفر اللكتب املدرسية بلكل
مجاعة

 .3مراكز التوثيق (املكتبات املدرسية)
الربجمة الزمنية

العمليات

إىل

من

املنتوج املنتظر

مسك لوائح حمينة للوثائق املتوفرة
0

بامللكتبات املدرسية ومراكز التوثيق

قاعدة معطيات حمينة

يوليوز

باإلقليم

 .4تدريس اللغة األمازيغية
الربجمة الزمنية

العمليات
إعداد املخطط السنوي لتسريع وترية تعميم
1

تدريس اللغة األمازيغية
إعداد قاعدة معطيات خاصة باألساتذة

1

املتخصصني يف تدريس اللغة األمازيغية
إعداد تقرير نصف سنوي حول تنفيذ املخطط

3

اإلقليمي
إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ املخطط

4

اإلقليمي

املنتوج املنتظر

من

إىل

 11شتنرب

 05نونرب

 11شتنرب

 31شتنرب

 05يناير

 31يناير

تقرير نصف سنوي

 11يونيو

 31يونيو

تقرير سنوي

خمطط إقليمي
قاعدة معطيات خاصة بأساتذة اللغة
األمازيغية

حمور الصحة املدرسية
تهدف عمليات هذا احملور إىل تعزيز الوقاية الصحية باألوساط املدرسية وتوفري ظروف الصحة والسالمة الضرورية
بالفضاءات املدرسية.

املراحل العامة حملور الصحة املدرسية
التنسيق مع املصاحل اإلقليمية لوزارة الصحة لتنظيم
الفحوصات الطبية للتالميذ اجلدد
توزيع الوثائق املؤطرة لربامج الصحة والسالمة بالوسط
املدرسي
اإلشراف والتتبع ملختلف العمليات املتعلقة بالصحة
والسالمة بالوسط املدرسي
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 .1الصحة والسالمة باألوساط املدرسية
العمليات
1

تتبع مدى توفر الدفرت الصحي بالعدد اللكايف

لتنظيم عملية الفحوصات الطبية بالنسبة

تقرير عن توفر الدفرت

بداية شهر شتنرب

على املستوى اإلقليمي
التنسيق مع املصاحل اإلقليمية لوزارة الصحة

7

من

الربجمة الزمنية

إىل

شتنرب

الصحي اجلديد جبماعات

دجنرب

للمسجلني اجلدد
تأطري عملية إعداد خمططات للوقاية من املخاطر
 3وتفعيلها جبميع املؤسسات التعليمية على مستوى

شتنرب

املنتوج املنتظر

نونرب

اإلقليم
تقرير عن عملية تنظيم
الفحوصات الطبية
تقرير عن العملية

املؤسسات التعليمية باإلقليم
2

الشروع يف عملية إرساء املركز اإلقليمي لرصد
العنف بالوسط املدرسي

 01شتنرب

فاتح شتنرب

تقرير عن العملية

 .2إدماج األطفال يف وضعية إعاقة
العمليات
1

7

7

من

الربجمة الزمنية

حتيني املعطيات املتعلقة باألطفال يف وضعية إعاقة

املالئمة
تأهيل املؤسسات واألقسام ومرافق اإلدماج
املدرسي
إعداد مذكرة حول انتقاء األساتذة للتدريس

2

باألقسام املدجمة

0

تتبع الشراكات

قاعدة معطيات حمينة

شتنرب

يف األقسام العادية واملدجمة
جتهيز األقسام بالوسائل الرتبوية وامللكتبية

إىل

املنتوج املنتظر

فاتح شتنرب

 01يونيو

فاتح شتنرب

 01يونيو

فاتح أبريل

 01ماي

تقرير حول العملية
تقريـــر حـــول عمليـــة جتهيـــز

فاتح شتنرب

30

01يونيو

املؤسســـــــــــات التعليميـــــــــــة
بالولوجيـــــــــات ،واملرافـــــــــق
حول العملية
تقرير
الصحية
وضع خمطـط عمـل وتقـارير
دورية حول العملية

حمور الرياضة املدرسية
تـروم عمليـات هـذا احملـور االرتقـاء باآلليــات والتـدابري اللكفيلـة بدمقرطـة ممارسـة الرتبيـة البدنيــة
والرياضة املدرسية باملؤسسات التعليمية ،يف أفق خلق اجلو النفسي والصحي السـليم اللكفيـل بتحقيـق
النمو املتوازن لشخصية املتعلمات واملتعلمني وضمان اندماجهم.
املراحل العامة حملور الرياضة املدرسية

إعداد املذكرات و املراسالت والوثائق املؤطرة ملختلف
األنشطة الرياضية املدرسية

إعداد اجلدولة الزمنية للربامج اخلاصة باألنشطة
الرياضية املدرسية
اإلشراف والتتبع ملختلف األنشطة الرياضية املدرسية

 .1األنشطة الرياضية املدرسية
العمليات
0

عقد االجتماع التنسيقي اإلقليمي مع
مفتشي مادة الرتبية البدنية والرياضية.
حتديد

1

اإلقليمي

مشروع

الربنامج

للمشاركات

الربجمة الزمنية

من

إىل

 10يونيو

 01يوينو

املنتوج املنتظر
الربنامج السنوي اإلقليمي اخلاص
باألنشطة الرياضية املدرسية.

السنوي
الرياضية

 00يوليوز

 10يوليوز

وثيقة املشروع منجزة.

املدرسية.
تعميم وتتبع تنفيذ املراسلة اخلاصة
3

باحرتام

برجمة

حصص

اجلمعية

 10يوليوز

الرياضية املدرسية يف جداول حصص
األساتذة والتالميذ.
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 00يوليوز

مراسلة معممة ومفعلة.

 .2اإلحصاء يف جمال الرياضة املدرسية
العمليات
حتديد
0

املؤسسات

الئحة

من

الربجمة الزمنية

إىل

املرشحة

الحتضان أقسام األمل الرياضي،

املنتوج املنتظر
الئحة املؤسسات املرشحة الحتضان

 10أبريل

 02مارس

أقسام

األمل

الرياضي،

وثانويات

وثانويات الرياضيني وختصص رياضة

الرياضيني وختصص رياضة وتربية

اإلقليمي.
قاعدةعلى
وتربية بدنية
بثانويات
املستوىاملتعلقة
املعطيات
حتيني

بدنية منجزة إقليميا.

 2الرياضيني ،وختصص رياضة وتربية
بدنية ،وأقسام األمل الرياضي.
التخصصات

حتديد
.
( 3التحلكيم والتدريب) لألطر الرتبوية

 02شتنرب

فاتح شتنرب

الرياضية
 00شتنرب

 10شتنرب

على املستوى اإلقليمي.

قاعدة معطيات حمينة.

قاعدة معطيات خاصة باألطر الرتبوية
املتخصصة على الصعيد اإلقليمي.

 .3اجلمعيات الرياضية املدرسية
العمليات

من

الربجمة الزمنية

إىل

إحداث اجلمعيات الرياضية املدرسية
0

باملؤسسات احملدثة ،وحتيني وضعية

املنتوج املنتظر

 00شتنرب

 02شتنرب

بعض اجلمعيات.

الئحة اجلمعيات الرياضية احملدثة،
واجلمعيات اليت مت جتديد ملكاتبها.
دليل التدبري املالي للجمعيات الرياضية

2

حتيني وتوحيد آليات التدبري اإلداري
واملالي للجمعيات الرياضية املدرسية.

 01ماي

 10ماي

املدرسية ،ودليل تسيري اجلمعيات
الرياضية املدرسية معممني على املستوى
اإلقليمي.

 .4التكوين يف جمال الرياضة املدرسية
الربجمة الزمنية

العمليات
حتديد احلاجيات من التلكوين املستمر
0

بالنسبة ألطر الرتبية البدنية والرياضية

من

إىل

 10ماي

 00ماي

على الصعيد اإلقليمي.

املنتوج املنتظر
الئحة احلاجيات من التلكوين املستمر
حمددة

وضع الربنامج السنوي لتلكوين أطر
 2الرتبية البدنية والرياضية على الصعيد

 10شتنرب

 01شتنرب

وثيقة الربنامج منجزة ومعممة.

اإلقليمي
3

تلكوين

أساتذة

الرتبية

والرياضية على الصعيد اإلقليمي

البدنية

 01شتنرب
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 00شتنرب

أساتذة الرتبية البدنية والرياضية مؤهلني

 .5الشراكات
العمليات
0

من

الربجمة الزمنية

 10شتنرب

تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكات

املنتوج املنتظر

إىل

 00يوليوز

بنود اتفاقيات شراكات مفعلة

حمور األنشطة املدرسية
يهدف هذا احملور من خالل العمليات املرتبطة به إىل تنشيط احلياة املدرسية ،من أجل حتسني جودة التعلمات .

املراحل العامة حملور األنشطة املدرسية

نشر املذكرات املؤطرة ملختلف األنشطة املدرسية
إعداد اجلدولة الزمنية للربامج اخلاصة باألنشطة
املدرسية
اإلشراف والتتبع ملختلف التظاهرات

 .1تسجيل وإعادة تسجيل التالميذ
العمليات
1

7

7

من

الربجمة الزمنية

ربط االتصال مبصلحة احلالة املدنية للحصول على
إعداد اللوائح التوقعية لألطفال يف سن التمدرس

العمرية  1 -2سنوات

فاتح أبريل نهاية شهر يونيو

 1 -2سنوات
املسجلني اجلدد

قاعدة معطيات حول الفئة

ماي

لوائح األطفال يف سن التمدرس  1 -2سنوات

استثمار التقارير الواردة من املؤسسات خبصوص

إىل

بداية شهر ماي

املنتوج املنتظر

منتصف شهر ماي

قاعدة معطيات حول الفئة
العمرية  1 -2سنوات
عدد املسجلني

اجلدد

بالسنة األوىل ابتدائي

 .2إعداد مشاريع التنظيمات الرتبوية
العمليات

من

الربجمة الزمنية

إىل

املنتوج املنتظر

اإلشراف على عملية املصادقة على مشاريع
1

التنظيمات الرتبوية من طرف مفتشي و مفتشات منتصف شهر يوليوز
املناطق الرتبوية
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05شتنرب

تقرير عن العملية

 .3تفعيل مـجالــس التدبيــر
الربجمة الزمنية

العمليات
1

من

املنتوج املنتظر

إىل

نهاية شهر

استثمار التقارير وإرساهلا إىل األكادميية منتصف شهر
يونيو
اجلهوية

يونيو

تقرير تركييب

 .4تقوية جمال البيئة والتنمية املستدامة
العمليات
1
7

7

الربجمة الزمنية

من

املنتوج املنتظر

إىل

حتديد الالئحة اإلقليمية للمؤسسات املربجمة

الالئحة اإلقليمية للمؤسسات املربجمة

ماي

يف إطار برنامج املدارس اإليلكولوجية
برجمة املؤسسات املرشحة لنيل الشارة

يف إطار برنامج املدارس اإليلكولوجية
املؤسسات املرشحة لنيل الشارة

ماي

اخلضراء
برجمة األنشطة اإلقليمية املندرجة يف إطار

اخلضراء

ماي

تفعيل امليثاق الوطين للبيئة والتنمية املستدامة

برامج األنشطة على املستوى اإلقليمي

 .5حتديد مكونات النشاط املدرسي
العمليات
إعداد الربنامج اإلقليمي لالحتفال باأليام
1

الوطنية والدولية بناءا على املقرتحات الواردة

من املؤسسات
 7االحتفال بعيد املدرس
7

2

إعداد بطاقة تقنية باملؤسسات اليت مت إرساء
األندية الرتبوية بها وإرساهلا إىل األكادميية
وضعية استغالل فضاءات املؤسسات التعليمية
من طرف اجلمعيات وخمتلف اهليئات

الربجمة الزمنية

من

إىل

بداية شهر

نهاية شهر

ماي

غشت

فاتح أكتوبر
فاتح نونرب

فاتح نونرب

املنتوج املنتظر
الربنامج اإلقليمي لالحتفال باأليام
الوطنية والدولية

 11أكتوبر تقرير عن االحتفال
منتصف شهر
نونرب
منتصف شهر
نونرب

بطاقة تقنية

تقرير شامل موجه إىل األكادميية

خالل فرتتني :
0

وضعية ممارسة أنشطة احلياة املدرسية على
املستوى اإلقليمي

 .0منتصف شهر
يناير
 .1منتصف شهر
يوليوز
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تقرير شامل موجه إىل األكادميية

 .6تفعيل آليات اليقظة الرتبوية
العمليات
0
1

من

تتبع مواصلة احداث خاليا اليقظة وجتديد تشلكيلة

إىل

شتنرب

تقرير

شتنرب

تقرير عن العملية

حسب دليل التتبع الفردي

تقرير

احملدثة منها
توزيع دفرت التتبع الفردي للتلميذ بالنسبة للتالميذ
اجلدد بالنسبة للسنة األوىل ابتدائي

 3تتبع تعبئة و استثمار دفرت التتبع الفردي للتلميذ(ة)
1

الربجمة الزمنية

املنتوج املنتظر

تتبع تنظيم حصص للدعم البيداغوجي لتأهيل

طيلة السنة الدراسية

التالميذ املتعثرين

تقرير

حمور اإلعالم والتوجيه املدرسي
تروم العمليات املتعلقة بهذا احملور تزويد كل تلميذ و تلميذة بالوسائل واملعلومات اليت متلكن من التوجيه حنو تلكوين
مالئم يفتح آفاقا أفضل لالندماج يف سوق الشغل.

املراحل العامة حملور اإلعالم و التوجيه
املدرسي

الـمراكز اإلقليمية لإلعالم والتوجيه؛
تأطري خمتلف األنشطة والعمليات الـمتعلقة بالتوجيه

التربوي؛

 .1الـمراكز اإلقليمية لإلعالم واملساعدة على التوجيه
العمليات
1
7

7

الربجمة الزمنية
من

إعداد برنامج عمل سنوي للـمراكز
استقبال زوار املراكز اإلقليمية وتقديم
خدمات التوجيه لفائدتهم
تنظيم تظاهرات وملتقيات إعالمية إقليمية
من طرف الـمراكز اإلقليمية

إىل
شتنرب

اإلقليمية لإلعالم واملساعدة على التوجيه

املنتوج املنتظر
برامج عمل سنوية للـمراكز اإلقليمية

شتنرب

يوليوز

يناير

مايو

سجل الزوار
إعالنات التظاهرات وامللتقيات
اإلعالمية اإلقليمية
تقارير حول هذه التظاهرات وامللتقيات
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اإلعالمية اإلقليمية

 .2تأطري خمتلف األنشطة والعمليات الـمتعلقة بالتوجيه الرتبوي
الربجمة الزمنية

العمليات
0

من

إىل

إعداد برنامج عمل سنوي لـملكتب اإلعالم

برنامج عمل سنوي لـملكتب اإلعالم

شتنرب

والتوجيه

والتوجيه

تتبع ملكتب اإلعالم والتوجيه لـمختلف
1

األنشطة والعمليات الـمتعلقة بالتوجيه الرتبوي

الـمنتوج الـمنتظر

تقارير التتبع
يوليوز

أكتوبر

الـمنجزة على صعيد اإلقليم
التأطري القبلي جملالس األقسام اخلاصة
3

بالتوجيه وجلان االختيار األولي وجلان إعادة
التوجيه

حماضر االجتماعات
شتنرب

يونيو

أكتوبر

يوليوز

الوثائق املعتمدة يف جمالس األقسام
اخلاصة بالتوجيه وجلان االختيار األولي
وجلان إعادة التوجيه

4
5
6

إعداد جممالت إقليمية لنتائج التوجيه وإعادة
التوجيه
ضبط خريطة القطاعات الـمدرسية للتوجيه
حتديد حاجيات القطاعات الـمدرسية
للتوجيه من الـمستشارين اجلدد

خريطة إقليمية للقطاعات الـمدرسية

أكتوبر

من قبل ملكتب اإلعالم والتوجيه
نونرب

دجنرب

املصادقة على برامج العمل السنوية ألطر
7

التوجيه الرتبوي العاملني بالقطاعات

شتنرب

أكتوبر

للتوجيه من الـمستشارين اجلدد
الرتبوي العاملني بالقطاعات الـمدرسية
للتوجيه مصادق عليها

تأطري الـمستشارين اجلدد من قبل الـمفتشني
الـملكلفني بالتأطري

شتنرب

ماي

تنظيم ندوات التأطري والتلكوين لفائدة
9

الئحة حاجيات القطاعات الـمدرسية
برامج العمل السنوية ألطر التوجيه

الـمدرسية للتوجيه
8

جداول إحصائية

العاملني بالقطاعات الـمدرسية للتوجيه من

تقارير التأطري والزيارات الـميدانية
تقارير ندوات التأطري والتلكوين لفائدة

أكتوبر

ماي

العاملني بالقطاعات الـمدرسية للتوجيه

قبل الـمفتشني الـملكلفني بالتأطري

حمور التأطري الرتبوي
تروم عمليات هذا احملور ضمان تأطري تربوي عن قرب للكل التدابري واإلجراءات املتعلقة بالدخول املدرسي ،وضمان
توفري الشروط اللكفيلة بانطالق الدراسة يف موعدها احملدد وفق الضوابط والتوجيهات اجلاري بها العمل.

املراحل العامة حملور التأطري الرتبوي
نشر املذكرات املنظمة جملال التأطري الرتبوي
التتبع واإلشراف على تفعيل املذكرات
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 .1اإلحصاء واخلرائط الرتبوية
الربجمة الزمنية

العمليات
0

تأطري عمليات اإلحصاء الرمسي

1

تأطري حتضري وتعديل اخلرائط الرتبوية

إىل

من

تبعا لربجمة االجناز املقرتحة
من طرف مديرية االسرتاتيجية
اإلحصاء والتخطيط

املنتوج املنتظر
ملف االحصاء
ملف اخلرائط الرتبوية

 .2مواكبة وتتبع خمتلف عمليات الدخول املدرسي
الربجمة الزمنية

العمليات
0

2

من

عقد اجمللس اإلقليمي للتنسيق لوضع برامج العمل اخلاصة
واملشرتكة
عقد اجمللس اإلقليمي لتقويم حصيلة األسدوس األول

إىل

نهاية شتنرب
قبل نهاية شهر مارس

وتدقيق األسدوس الثاني

بداية شتنرب

 3توزيع مناطق التفتيش الرتبوي

املنتوج املنتظر
برنامج عمل اقليمي
تقارير
خريطة مناطق التفتيش
الرتبوي

 4تنظيم زيارات للمؤسسات التعليمية؛
5
6
7

عقد اجتماعات مع أطر اإلدارة الرتبوية والتوجيه واملصاحل
املادية و املالية وأطر التدريس؛
اطالع املعنيني على املستجدات الرتبوية؛
التأكد من توفر األساتذة وخاصة اجلدد منهم على
الربامج والوثائق الرتبوية؛
املصادقة على جداول احلصص النهائية باملؤسسات كلما

8

أملكن ذلك؛

9

التأكد من إسناد حصة أسبوعية تامة للكل أستاذ؛

من بداية إىل نهاية شتنرب

تقارير عن كل عملية

التأكد من انطالق الدراسة يف الوقت احملدد وتأمني حق
 10املتعلمات واملتعلمني يف االستفادة اللكاملة من احلصص
الدراسية املقررة؛
 11تتبع انطالق اإلطعام املدرسي وفتح الداخليات؛
شتنرب

 02تأطري وتتبع عملية توزيع اللكتب واللوازم املدرسية؛
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تقرير

حمور الرتبية غري النظامية
 .1املناهج الرتبوية والوسائل التعليمية
املراحل العامة حملور املناهج

تتبع األنشطة الرتبوية بأقسام الرتبية غري النظامية
توزيع اللكتب الدراسية والدعامات الرتبوية

أ .تتبع األنشطة الرتبوية بأقسام الرتبية غري النظامية
العمليات

0

1

3

تتبع أنشطة احلياة املدرسية
تتبع املراقبة املستمرة على مستوى أقسام
الرتبية غري النظامية
تتبع وضبط عملية إدماج املستفيدين من
الرتبية غري النظامية

الربجمة الزمنية
من

إىل

األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

أكتوبر

يونيو

األسبوع األول

األسبوع الثاني

نونرب

يونيو

األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

ماي

يوليوز

املنتوج املنتظر
تقرير إقليمي حول تتبع أنشطة احلياة
املدرسية
تقرير تركييب إقليمي حول املراقبة
املستمرة بأقسام الرتبية غري النظامية
اللوائح اإلمسية والعددية للمدجمني حسب
املستويات واملسالك على الصعيد اإلقليمي

ب .توزيع الكتب الدراسية
العمليات

0

1

ضبط حاجيات النيابة من اللكتب الدراسية
ودالئل املدرسني
تتبع توزيع اللكتب الدراسية ودالئل
املدرسني على اجلمعيات الشريلكة

الربجمة الزمنية
من

إىل

األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

شتنرب

أكتوبر

األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

مارس

يوليوز

38

املنتوج املنتظر
الئحة احلاجيات من اللكتب الدراسية على
صعيد النيابة
اللكتب الدراسية موزعة على اجلمعيات
الشريلكة

تكوين املتدخلني

.2

يسعى هذا احملور إىل دعم تنفيذ برامج الرتبية غري النظامية من خالل:
 تأهيل املتدخلني وإمدادهم باملقاربات املالئمة لطبيعة ونوعية تدخلهم يف هذا اجملال؛
 ضمان التلكوين البيداغوجي والديداكتيلكيي املالئم للفاعلني امللكلفني بتدريس وتنشيط األقسام،
ومتلكينهم من أساليب املعاملة الرتبوية احملفزة ألطفال الرتبية غري النظامية على اإلقبال على التعلم
واالكتساب .
املراحل العامة حملور تكوين املتدخلني

.

تنظيم التلكوينات اإلقليمية
إعداد حصيلة التلكوينات املنجزة على صعيد النيابة

العمليات

1

1

التنسيق مع املصلحة املعنية باألكادميية
حول وضع خمطط إقليمي للتلكوين
إجناز التلكوينات اإلقليمية

الربجمة الزمنية
من

إىل

األسبوع الثاني

األسبوع األول

دجنرب

يناير

األسبوع األول

األسبوع األول

فرباير

ماي
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املنتوج املنتظر
خمطط إقليمي للتلكوين
تقرير حول التلكوينات املنجزة

 .3التتبع والتأطري امليداني

املراحل العامة للتتبع والتأطري امليداني

إعداد خريطة التتبع والتأطري امليداني على صعيد اجلهة
إجناز وتتبع مراحل التتبع والتأطري امليداني (التشخيص،
املواكبة ،احلصيلة)
إعداد التقرير اجلهوي لعملية التتبع والتأطري امليداني

العمليات

1

2

إعطاء انطالقة عملية التتبع والتأطري امليداني
وإعداد اخلريطة اإلقليمية للتتبع والتأطري امليداني

باملفتشني وإعداد التقرير الرتكييب اإلقليمي

باملفتشني وإعداد التقرير الرتكييب اإلقليمي
استقبال تقارير زيارات إعداد احلصيلة اخلاصة

5

1

األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

نونرب

دجنرب

األسبوع الثاني دجنرب

األولية

استقبال تقارير زيارات املواكبة اخلاصة
1

من

إىل

مراجعة وتدقيق معطيات اخلريطة اإلقليمية
استقبال تقارير زيارات التشخيص اخلاصة

3

الربجمة الزمنية

باملفتشني وإعداد التقرير الرتكييب اإلقليمي

املنتوج املنتظر
خريطة إقليمية أولية للتتبع
والتأطير الميداني
اخلريطة النهائية لعميلة التتبع
والتأطري على الصعيد اإلقليمي

األسبوع الثاني

األسبوع الثاني

يناير

فرباير

األسبوع الثاني

األسبوع الثاني

مارس

أبريل

األسبوع الرابع

األسبوع الرابع

ماي

يونيو

إعداد التقرير الرتكييب لعملية التتبع والتأطري

األسبوع الثاني يوليوز

امليداني السنوي على صعيد النيابة

التقرير الرتكييب اإلقليمي ملرحلة
التشخيص
التقرير الرتكييب اإلقليمي ملرحلة
املواكبة
التقرير الرتكييب اإلقليمي ملرحلة
إعداد احلصيلة
التقرير الرتكييب لعملية التتبع
والتأطري امليداني على صعيد النيابة
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حمور نظام "مسار" للتدبري املدرسي
تهدف العمليات املرتبطة بهذا احملور إىل:
•

تطوير وإرساء منظومة معلوماتية متلكاملة متلكن من إرساء طرق عمل جديدة للتدبري املدرسي علي صعيد
املؤسسات التعليمية وتلكوين قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إملكانية التتبع الفردي للتلميذ ومساره الدراسي؛

•

إحداث مواقع إليلكرتونية للكل املؤسسات التعليمية؛

•

توفري خدمات إللكرتونية لفائدة التالميذ وآبائهم أو أوليائهم؛

•

تــوفري مؤشــرات تربويــة ولوحــات قيــادة للكافــة مســتويات اختــاد القــرار وللتــأطري الرتبــوي خدمــة ملشــاريع اإلصــالح
الوطنية.
العمليات

0

تتبع عملية مسك التالميذ اجلدد بالسنة األوىل
االبتدائية

 2تتبع عملية إعادة التسجيل
 3تتبع عمليات انتقال التالميذ
 1تتبع عمليات الدعم االجتماعي

5

تتبع عملية مسك النقط والنتائج اخلاصة
بالتالميذ

 1تتبع عملية مسك نتائج آخر السنة

الربجمة الزمنية
من
بداية شهر أبريل

فاتح شتنرب

إىل
األسبوع األول من
شهر شتنرب

املنتوج املنتظر
أعداد التالميذ اجلدد

منتصف شهر شتنرب أعداد التالميذ املسجلني
لوائح التالميذ

بداية شهر شتنرب

-

منتصف شهر

منتصف شهر

شتنرب

أكتوبر

الدعم االجتماعي

بداية شتنرب

نهاية يونيو

لوائح النقط

بداية شهر يوليوز

 01يوليوز

41

الئحة املستفيدين من خدمات

أعداد الناجحني وامللكررين
واملنقطعني

مجال التعبئة والتواصل
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جمال التعبئة والتواصل
يعاجل هذا الدليل يف جمال التعبئة والتواصل ،العمليات الفعالة لضمان تعبئة للشركاء الفاعلني يف احلقل الرتبوي
واخنراطهم يف عملية الدخول املدرسي ،وذلك من خالل ربط املؤسسة التعليمية مبحيطها االجتماعي.

 .1مكونات جمال التعبئة والتواصل
ينقسم جمال التعبئة والتواصل والشراكات ،إىل حمورين كما هو مبني يف اخلطاطة أسفله:

جمال التواصل والتعبئة
والشراكات

التعبئة

التواصل
 .2املتدخلون
يعهد بتدبري حموري هذا اجملال إىل البنيات امللكلفة بها:

املتدخلون

احملاور
التواصل

مصاحل النيابة اإلقليمية

التعبئة

حمور التواصل
يسعى حمور التواصل إىل ضمان تصريف إعالمي مميز للكل العمليات املرتبطة بالدخول املدرسي وفق مقاربة
مشولية غايتها االنفتاح على خمتلف ملكونات املشهد اإلعالمي الوطين وفعاليات اجملتمع املدني ،باعتماد وسائط إعالمية
وتواصلية فعالة قادرة على إبراز اجملهودات اليت تبذهلا اإلدارة اإلقليمية لتدبري الدخول املدرسي ،والتعاطي اإلجيابي للرأي
العام الوطين مع الشأن التعليمي.

املراحل العامة حملور التواصل

مرحلة التحضري(إعداد الوثائق وعقد االجتماعات التواصلية وضبط
الوسائط اإلعالمية والتواصلية)
مرحلة املواكبة ( التغطية اإلعالمية والتقارير الصحفية)
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 .1التحضري للدخول املدرسي
الربجمة الزمنية

العمليات

من

إىل

1

منتصف شهر

قبل نهاية شهر

بالدخول املدرسي

مايو

مايو

7

احلمالت التواصلية واإلعالمية (الفتات،مطويات)

يوليوز

شتنرب

شتنرب

أكتوبر

عقد لقاءات تواصلية مع مجيع اجلهات املعنية

 7استثمار الربامج اإلذاعية والتلفزية
2

التنسيق مع املنابر اإلعالمية اإلقليمية إلجناز تقارير

خالل شهر شتنرب

صحفية وربورتاجات حول الدخول املدرسي.

 0إجراء حوارات ومقابالت صحفية

أكتوبر

شتنرب

املنتوج املنتظر
تقارير وحماضر
وسائط إعالمية وتواصلية
برامج وربورتاجات حول قضايا
الرتبية والتلكوين
وسائط إعالمية وتواصلية
حوارات صحفية

 8تنظيم قوافل صحفية

خالل شهر شتنرب

التغطية اإلعالمية

 2إصدار نشرات إخبارية خاصة حول الدخول املدرسي

خالل شهر شتنرب

نشرات إخبارية

محالت تواصلية ملواكبة بعض العمليات املتعلقة

8

مبجاالت العرض املدرسي والعمل الرتبوي والتعبئة

1

أصداء الدخول املدرسي يف الصحافة

01

إعداد احلصيلة اإلمجالية للدخول املدرسي يف جمالي
التواصل والتعبئة

شتنرب

أكتوبر

وسائط إعالمية وتواصلية

األسبوع الثاني من شهر نونرب

تقرير

األسبوع األخري من شهر نونرب

تقرير

حمور التعبئة
يعد جمال التعبئة والتحسيس آلية من اآلليات والتدابري اليت توظف خللق أجواء مناسبة لتعبئة املدرسة وحميطها
وشركائها،من أجل حماربة ظاهرة عدم التمدرس والعمل على االحتفاظ بالتالميذ والتلميذات وإرجاع املنقطعني منهم عن
الدراسة.
وضمن هذا السياق يندرج هذا احملور الذي يعتمد على ملكونني أساسيني:

امللكون األول:
يعتمد امللكون األول على عمليتني أساسيتني:
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 عملية " من الطفل إىل الطفل" وهي عملية تهدف إىل حتسيس الفاعلني والشركاء الرتبويني واالجتماعيني
خبطورة ظاهرة عدم التمدرس واالنقطاع عن الدراسة وضمان اخنراطهم إىل جانب املؤسسات التعليمية
للحد من الظاهرة؛
 عملية "قافلة للتعبئة االجتماعية " وهي عملية تعبوية تهدف إىل التحسيس مببدأ إلزامية التعليم وحماولة
تفعيله من خالل عملية إرجاع التالميذ والتلميذات غري امللتحقني وغري املمدرسني.
امللكون الثاني:
يعتمد امللكون الثاني على تعبئة كـل الفاعلني املباشرين وغري املباشرين يف جمال التمدرس ،وتوفري كل الوسائل
اللكفيلة مبا يضمن إشراك مجيع الفاعلني يف احلمالت التعبوية والتحسيسية اليت تقوم بها الوزارة لتسجيل مجيع
التالميذ واسرتجاع األطفال غري امللتحقني واملنقطعني عن الدراسة كلما أملكن ذلك.
املراحل العامة حملور التعبئة
حتضري عملية "من الطفل إىل الطفل"و عملية "قافلة
التعبئة االجتماعية"
تتبع تنفيذ عملية "من الطفل إىل الطفل"و عملية "قافلة
التعبئة االجتماعية

 .1حتضري وتتبع تنفيذ عملية "من الطفل إىل الطفل"
 .1.1حتضري وتتبع تنفيذ عملية "من الطفل إىل الطفل"
العمليات
1

إعداد خطط العمل اإلقليمية لتنفيذ عملية ”من الطفل
إىل الطفل”

من

الربجمة الزمنية

 24مارس

املنتوج املنتظر

إىل

 52مارس

خطط عمل عملية ” من الطفل إىل
الطفل

عقد لقاء تنسيقي مع كافة املتدخلني وحتديد
 7مساهمتهم فيما خيص تنظيم عملية ” من الطفل إىل
الطفل”

7
2

إنتاج وسائط إعالمية وتواصلية وطبع عدة عملية” من
الطفل إىل الطفل”
تنظيم لقاء تواصلي وتعبوي على الصعيد اإلقليمي
إلعطاء انطالقة عملية من الطفل إىل الطفل

 0تتبع تنفيذ عملية ” من الطفل إىل الطفل”

 0أبريل

 02أبريل

 02أبريل

 02أبريل

 02أبريل

 55أبريل

تقرير عن اللقاء

 55أبريل

 02ماي

تقرير إقليمي
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تقرير عن اللقاء
الوسائط اإلعالمية والتواصلية
املستعملة وعدة العملية

.1.7حتضري وتتبع تنفيذ عملية " قافلة التعبئة االجتماعية"
الربجمة الزمنية

العمليات
0
5
0
2
2
1
0

من

عقد اجتماع تنسيقي حيضره الفريق اإلقليمي بشأن

التعبئة االجتماعية ”

األسبوع الثالث من شهر يوليوز
األسبوع الثالث من شهر يوليوز

خطط عمل عملية قافلة

عقد لقاء تنسيقي مع كافة املتدخلني وحتديد

األسبوع الرابع من شهر يوليوز

مساهمتهم بشأن تنظيم عملية ”قافلة التعبئة
االجتماعية ”
وسائط إعالمية وتواصلية وطبع عدة عملية
إنتاج

األسبوع األول من شهر شتنرب

”قافلة التعبئة االجتماعية ”
تعبئة أمهات وآباء التالميذ وشركاء املؤسسة التعليمية

أواخر شهر يوليوز وبداية شتنرب

خالل عملية التسجيل وإعادة التسجيل
تنظيم لقاء إلعطاء االنطالقة الرمسية لعملية ”قافلة
التعبئة االجتماعية ”
تتبع تنفيذ عملية ”قافلة التعبئة االجتماعية ”

إىل
تقرير االجتماع

تنظيم عملية ”قافلة التعبئة االجتماعية ”
إعداد خطط العمل اإلقليمية لتنفيذ عملية ”قافلة

املنتوج املنتظر

 01شتنرب

 9شتنرب
منتصف شهر شتنرب

األسبوع الثاني من شهر
نونرب

تقرير إقليمي
الوسائط اإلعالمية وعدة
عملية قافلة
تقرير حول محالت
التحسيس
تقرير اللقاء
تقرير إقليمي

 .2تعبئة وحتسيس املتدخلني يف برامج الرتبية غري النظامية
جترى محالت تعبوية وتواصلية وحتسيسية من أجل استقطاب املستفيدين من برامج الرتبية غري النظامية (وسائل اإلعالم،
أدوات تواصلية)...
الربجمة الزمنية

العمليات
0

تنفيذ محالت تعبوية وحتسيسية وتواصلية
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املنتوج املنتظر

من

إىل

شتنرب

أكتوبر

تقرير إقليمي

47

الوثيقة التنظيمية لتفعيل دالئل الدخول المدرسي 2014-2015

◄ التوجهات واألهداف العامة
◄ آليات تفعيل الدالئل
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التوجهات واألهداف العامة

 التنفيذ الفعلي ملقتضيات دالئل الدخول املدرسي على مجيع املستويات؛
 ترسيخ ثقافة التشارك واملواكبة والتقويم؛
 تعزيز ثقافة االلتزام واملسؤولية وتظافر اجلهود؛
 حتديد اإلجراءات املصاحبة لضمان جناعة تنفيذ مقتضيات الدليل.

49

آليات تفعيل الدالئل
.1

اجلانب اإلداري
 إصدار مذكرة إطار إلضفاء الصبغة اإللزامية على استعمال وتفعيل دليل الدخول
املدرسي؛
 مأسسة اللجنة التقنية لتتبع الدخول املدرسي وذلك بتسمية أعضائها وحتديد األدوار
املنوطة بهم.

.7

اجلانب التنظيمي

50

املستوى

اللجن

تركيبتها
 -يرأسها السيد اللكاتب العام

 .1حتديد التوجهات العامة واملستجدات

 -السيدتان والسادة املديرون

 .7املصادقة على خمتلف الوثائق املنيثقة عن أشغال اللجنة املركزية

املركزيون
جلنة القيادة

مهامها

املعنيون مبجاالت الدخول
الرتبوي

 .7عقد اجتماع مركزي حبضور مديري األكادمييات للتحسيس
بأهمية تفعيل الدالئل؛
 .2البت يف خمتلف اإلشلكاالت والصعاب املعروضة عليها من طرف
اللجنة املركزية التقنية

 املسؤولون ممثلو املديرياتاملركزية املعنية بالدخول

املركزي

املدرسي

 .1دراسة االقرتاحات اجلهوية واملركزية
 .7إعداد الصيغة النهائية ملختلف الوثائق اخلاصة بالدالئل
 .7السهر على نشر وتوزيع الدالئل
 .2تتبع ومواكبة عملية تفعيل الدالئل

اللجنة املركزية

 .0وضع برجمة زمنية للزيارات امليدانية
 .8إجناز تقارير دورية
 .2وضع خطة إعالمية تواصلية وطنية
 .6نشر الدالئل على موقع الوزارة و إرساهلا عرب الربيد اإلللكرتوني .ma

 TAALIMإىل مجيع مديري املؤسسات التعليمية واملفتشني
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اآلليات
 استغالل واستثمارمنظم املواكبة أو
منظومة مسار
 الزيارات امليدانية التقارير اجلهوية جذاذات مؤشراتالتتبع
 -الورشات التقييمية

املستوى

اللجن

مهامها

تركيبتها
 -يرأسها السيد مدير األكادميية وتضم:

 .1دراسة االقرتاحات اإلقليمية

 -نواب الوزارة

 .7السهر على عملية توزيع الدالئل

 -رؤساء األقسام واملصاحل باألكادميية

 .7عقد اجتماعات جهوية لتقديم الدالئل واحلرس على تفعيلها
(حيضرها باإلضافة إىل نواب اجلهة واألطر اإلدارية اجلهوية

 املفتشون الرتبويون ومفتشو التخطيطوالتوجيه واالقتصاد امللكلفون بالتنسيق
اجلهوي

 -جلنة جهوية

على مستوى اجلهة.

 -فرق عمل

ويتفرع عنها  3فرق عمل :
 -فريق عمل ملكلف مبجال العرض

املسؤولة عن الدخول املدرسي واملفتشون اجلهويون)
 .2وضع برجمة زمنية للزيارات امليدانية
 .0وضع خطة إعالمية تواصلية جهوية لتواكب عملية تفعيل
الدالئل
 .8إجناز تقارير دورية وتوجيهها إىل اللجنة املركزية

املدرسي
 فريق عمل ملكلف مبجال العمل الرتبوي فريق عمل ملكلف مبجال التعبئةوالتواصل
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اآلليات
 استغالل واستثمارمنظم املواكبة أو
منظومة مسار
 الزيارات امليدانية التقارير اإلقليمية جذاذات مؤشراتالتتبع
 -الورشات التقييمية

املستوى

اللجن
 جلنة إقليمية -فرق عمل

مهامها

تركيبتها

 يرأسها السيد نائب الوزارة وتضم املفتشني  .1دراسة االقرتاحات احملليةاإلقليميني للتخطيط والتوجيه ومفتشي
االقتصاد ورؤساء خمتلف مصاحل النيابة
واملفتشني الرتبويني املنسقني عن كل
سلك وبعض املديرين ممثلني لألسالك
التعليمية الثالثة

 .7السهر على عملية توزيع الدالئل
 .7عقد اجتماعات إقليمية لتقديم الدالئل
واحلرص على تفعيلها (حيضرها رؤساء
املصاحل واألطر اإلدارية املسؤولة عن الدخول
املدرسي ومفتشو املناطق الرتبوية ومجيع مدراء
املؤسسات التعليمية باإلقليم)

اإلقليمي

 .2وضع برجمة زمنية للزيارات امليدانية
ويتفرع عنها  3فرق عمل :

 .0وضع خطة إعالمية تواصلية إقليمية لتواكب

 -فريق عمل ملكلف مبجال العرض

عملية تفعيل الدالئل
 .8إجناز تقارير دورية وتوجيهها إىل اللجنة اجلهوية

املدرسي
 فريق عمل ملكلف مبجال العمل الرتبوي فريق عمل ملكلف مبجال التعبئةوالتواصل
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اآلليات
 استغالل واستثمارمنظم املواكبة أو
منظومة مسار
 الزيارات امليدانية التقارير احمللية جذاذات مؤشراتالتتبع
 -الورشات التقييمية

املستوى

اللجن
 -جلنة املؤسسة

مهامها

تركيبتها
 يرأسها السيد املدير -مجيع أعضاء جملس التدبري

 .1عقد اجتماع تواصلي مع خمتلف األطر اإلدارية

 -استعمال واستثمار

والرتبوية لتوضيح مضمون ومقتضيات دليل

منظم "مواكبة"

املؤسسة

وأعضاء خلية اليقظة

 .7السهر على التطبيق الفعلي لدليل املؤسسة
 .7إجناز تقارير دورية وتوجيهها إىل النيابة

املؤسسة

اآلليات

 .2تنظيم محالت ولقاءات حتسيسية لفائدة أباء
وأولياء التالميذ لتوعيتهم بأدوارهم واخنراطهم
يف اجناح الدخول املدرسي

ومنظومة مسار
 ملء جذاذات مؤشراتالتتبع
 ملء االستماراتالتقييمية اخلاصة
بتتبع تفعيل الدالئل
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آليات تتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2014-2015
انلكب جمموع املشاركني يف ورشة التحضري للدخول املدرسي خالل اليوم الثالث على دراسة
اآلليات اللكفيلة بتتبع ومواكبة الدخول املدرسي وتوفري سبل جناحه  ،وبعد نقاش مستفيض مت
اقرتاح جمموعة من اإلجراءات نورد أهمها:
 خلق خلية على الصعيد املركزي يعهد إليها التتبع اآلني ومواكبة الدخول املدرسي وعرض
اإلشلكاليات على اجلهات املعنية قصد التدخل وإجياد احللول املناسبة؛
 مأسسة اللجنة التقنية لتتبع الدخول املدرسي وذلك بتسمية أعضائها وحتديد األدوار املنوطة
بهم؛
 تلكوين جلان تقنية لنفس اهلدف على الصعيدين اجلهوي واإلقليمي؛
 اعتماد منهجية تتبع ومواكبة تبتدئ من بداية مرحلة إعداد العدة واآلليات وترتلكز على
التنسيق املستمر مع اللجنتني اجلهوية واإلقليمية؛
 استغالل التقارير اجلهوية حول الدخول املدرسي لتحديد طبيعة املشاكل اليت تتلكرر سنويا
واستخالص التدابري اليت جيب اختاذها بشلكل استباقي؛
 القيام بزيارات ميدانية منتظمة قبل وخالل الدخول املدرسي؛
 إصدار مذكرة إطار إلضفاء الصبغة اإللزامية على استعمال وتفعيل دليل الدخول املدرسي؛
 وضع خطة استباقية ملواجهة اإلكراهات والصعوبات اليت قد تعرقل الدخول املدرسي.
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