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  التربوي التوجیھ والتخطیطبخصوص النظام األساسي لموظفي وزارة التربیة الوطنیة المرتقب حول 
I. طیریة ألطر التوجیھ والتخطیط الربويأالمھام واألدوار الت  : مھنیـــــــــــــا  

  

  :إطار التوجیھ التربوي .1
  المساھمة في اعداد وتنفیذ وتقییم مخططات التربیة والتعلیم. )1
تأطیر وتتبع انشطة التوجیھ المدرسي والمھني والمتدخلین  )2

 فیھا (األطر اإلداریة والتربویة...) واالشراف على عمل
  االستاذ الرئیس.

الفاعلین في أنشطة الحیاة على تأطیر وتتبع االشراف  )3
 المدرسیة؛

 واستثمار تقاریرھا؛ تأطیر ومواكبة مجالس المؤسسات )4
 تتبع ومواكبة مشروع المؤسسة؛ )5
 تكوین وتأطیر اطر اإلدارة التربویة؛ )6
 المساھمة في اعداد وتنزیل المشاریع التربویة؛ )7
المساھمة في اللجان اإلقلیمیة لتدبیر النزاعات ولجن  )8

  االنتقاء؛ 
 المردودیة الداخلیة للمؤسسات؛ تقییم )9

  اإلشراف على مجالس التوجیھ؛ )10
  المساھمة في انجاز دراسات وبحوث تربویة ونفسیة. )11

 :إطار التخطیط التربوي .2
  المساھمة في اعداد وتنفیذ وتقییم مخططات التربیة والتعلیم؛ )1
 كاإلحصاءالمشاركة في جمیع العملیات المرتبطة بھا  )2

تربویة، برمجة البنایات المدرسي وتحلیل المعطیات ال
 واالشراف التقني على وضع الخریطة المدرسیة؛

االشراف على مختلف عملیات تتبع وتأطیر األطر اإلداریة  )3
في المجاالت المرتبطة بالتخطیط واإلحصاء والخریطة 

 المدرسیة؛
 تكوین وتأطیر اطر اإلدارة التربویة؛ )4
ولجن المساھمة في اللجان اإلقلیمیة لتدبیر النزاعات  )5

 االنتقاء؛
 تقییم المردودیة الداخلیة للمؤسسات؛ )6
  المساھمة في انجاز دراسات وبحوث؛ )7

II. طلبیـــــــــــا:م  
 ، وتكمن واقعیة ھذا المطلب في كونھ:مفتش في التوجیھ أو التخطیط التربوي ) في إطار واحدنتوحید اإلطار (مفتشین ومستشاری )1

تماما مع مبدأ توحید المسارات المھنیة بین الفئات التعلیمیة، فالمفتش التربوي یلج الى مركز تكوین مفتشي التعلیم  توحید اإلطاریتطابق  .1
اعتمادا على أقدمیة معینة ویتكون سنتان تم یتخرج مفتشا من الدرجة األولى، وكذلك المستشار في التوجیھ والتخطیط یلج مركز التوجیھ 

  ربوي، وفق أقدمیة معینة، ویقضي سنتین من التكوین األكادیمي وھذا یفرض توحید مدخالت ھذین المركزین؛والتخطیط الت
یمكن من توحید مدخالت ومخرجات المركزین الوطنیین مركز التوجیھ والتخطیط التربوي، بصفتھ المركز الوحید في افریقیا الذي یقدم ھذا  .2

تعلیم، ومن غیر المقبول ان یخضع مفتش ھیئة التوجیھ والتخطیط التربوي ألربع سنوات بما فیھا النوع من التكوین، ومركز تكوین مفتشي ال
سنوات االقدمیة في حین یخضع المفتش التربوي لسنتین من التكوین بعد سنوات االقدمیة، كما یجب إعادة النظر في القانون األساسي لمركز 

 جة األولى كون اقل درجة تخرج في ھیئة التدریس ھي الدرجة الثانیة؛التوجیھ والتخطیط التربوي من اجل التخرج بالدر
)، الذي یعتبر مطلبا ومكتسبا أساسیا تم 11یستجیب لمكتسب تغییر اإلطار من مستشار الى مفتش بعد الحصول على الدرجة األولى (السلم  .3

) بشأن النظام األساسي 1967مارس  30( 1386ة ذي الحج 18بتاریخ  1119.66التراجع عنھ حیث نص علیھ كل من: المرسوم الملكي 
أكتوبر  4( 1406من محرم  18بتاریخ  2.85.742، والمرسوم رقم 16الخاص بالموظفین اإلداریین بوزارة التربیة الوطنیة في فصلھ 

 .61) بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربیة الوطنیة في فصلھ 1985
نجد ان النص یشیر بصریح العبارة الى وحدة اإلطار لتشمل اطر التوجیھ مستشارین ومفتشین  2003ام األساسي من النظ 46بالرجوع للمادة  .4

 كما تشمل اطر التخطیط مستشارین ومفتشین؛
 حرموا من ذلك رغم نفس 2004ما بعد غیروا اإلطار و 2004بان ما قبل  ؛ فلیس ھناك من حجة منطقیة لإلقناع2004ینصف أفواج ما بعد  .5

 المسار التكویني في نفس المركز؛
ینسجم مع المقاربة التربویة لمجال التوجیھ والتي نص علیھا المیثاق الوطني؛ بحیث یصبح التوجیھ شان جمیع الفاعلین المتدخلین وإطار  .6

 التوجیھ ھو اإلطار المناسب من أجل مھمة التتبع وتأطیر المتدخلین في الحیاة المدرسیة؛
 التخطیط في الواقع التربوي بحیث أنھ یصاحب ویواكب مدیري المؤسسات؛ یتالءم وأدوار إطار .7
 الى تكوینھ؛ یجعل من رفع أداء المؤسسات وتطویر كفایات اإلداریین رھانا محسوما بفضل اإلضافات التي یمكن إلطار التوجیھ خلقھا بالنظر .8
جیھ والتخطیط التربوي داخل المدیریات اإلقلیمیة عوض بإمكانھ توظیف وإبراز ما حصلھ اإلطار من معارف وكفایات في مركز التو .9

 االحتفاظ بھا في وضعیة كمون؛
 یقوم المفتشون في التوجیھ بمھام المستشارین في التوجیھ؛ 2003من النظام األساسي  53طبقا للمادة  .10
 تخطیط؛قوم المفتشون في التخطیط بمھام المستشارین في ال 2003ي من النظام األساسي  53طبقا للمادة  .11

 االستفادة من الدرجة الجدیدة؛ )2
 وضع إطار مستشار في التوجیھ ومستشار في التخطیط في طور االنقراض؛ )3
  لك تعویضات عن التأطیر والتكوین؛مراجعة التعویضات عن اإلطار والرفع من قیمتھا بما یتماشى مع المھام الموكولة لكل إطار وكذ )4
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