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 .2016-2015 يةساالدرالمتعلق بالسنة اإلطار  المنشور
 
 

المخطط التنموي العمليات المدرجة في  ذنفيتو برمجة الشروع في في إطار  2016-2015ندرج الدخول المدرسي ي

كز تريو  ،سيرورة إصالح المنظومة التربوية وتحسين تعميقفي سياق  وكذلك  ،2019 – 2015 للخمسية المقبلة للقطاع 

 تية : اآل الثالثة  الرئيسية التوجهات ضمنالعمل  علىأساسا 

  ؛بالتحوير البيداغوجيمواصلة تجسيد العمليات المتعلقة 

  ؛المتاحة المالية والمادية والبشريةالموارد واستعمال تسيير في   الترشيد والعقلنةسلوب أانتهاج 

  التربية الوطنية قطاع موظفيلدى االحترافية دعم.  
 

تهدف  ،ذكورةالمالتوجهات تم في إطار ت  أنيجب والتي  ،ليات التي تطبع الدخول المدرسي المقبلالعم إنف ،وهكذا

 الى: 

 ؛السنوات السابقة بالمقارنة معالهيئة التربوية حسن استئناف لنشاطات أ: ضمان  والأ

 نظام التربوي؛ال ن فيفاعليالاالجهزة  و التدخل من طرف مختلف وأوقاتطر  والمستويات األ: تحديد  ثانيا

على مستوى الهياكل  وأ: تقييم درجة التقدم في تنفيذ مختلف العمليات المسطرة  سواء على المستوى المركزي   ثالثا

 الالممركزة.

في عمل كل هياكل النظام التربوي وعلى  للجانب البيداغوجيهمية الممنوحة ألولويات يرتكز على األفإن ترتيب ا ،ولهذا

 جميع المستويات.

 انطالق تغييرات في اتجاه تحسين نوعية التعليم الممنوح. إشارةن يكون أيجب  2016-2015ن الدخول المدرسي إ

لألولويات ويعبر عن حالة النظام التربوي  وفي نفس الوقت يسطر اتجاهات  امنطقي ايتضمن ترتيب طار إلن هذا المنشور اإ

 العمل الواجب القيام به.

 

 

 

 I- لمدرسي الدخول ا أولويات  

 ،المرتبطة باستئناف تمدرس التالميذو المعتادةكل  العمليات  إلىباإلضافة   ،2016-2015يتميز الدخول المدرسي  

 :في النظام التربوي األداء البيداغوجيالمتعلقة بو المهيكلةالعمليات الثالث  تجسيد باالنطالق في 

التكوين، تكوين المدرسين، تكوين  تعميمب المكلفينين المفتشين تحضير وتنصيب آليات ووسائل المرافقة الضرورية )تكو -

عداد الكتب المدرسية والدالئل المنهجية ودفاتر نشاطات التالميذ ودليل المعلم ورقمنة الموارد إرؤساء المؤسسات، 

للدخول المدرسي  ،يل الثانيالج مناهجتطبيق المناهج الجديدة التي يطلق عليها لى إالبيداغوجية...( وكل ذلك يهدف 

2016-2017. 

بناء كثر نحو التركيز  على ألنظام جديد للتقويم البيداغوجي يتجه  ،2015ابتداء من شهر سبتمبر  ،الفعلي رساءاإل -

 .لمعارفللي اآل  واالسترجاعيضع حدا  للحفظ و التعلمات

هذه شكل االستقبال والوسائل المادية. وست كلمن الجوانب التنظيمية والبيداغوجية وهيا ةاالبتدائيالمرحلة التركيز على  -

من الجانب الكمي   اهميتهأو إلى مكانتهاالموضوع المحوري للسياسة التربوية لوزارة التربية الوطنية بالنظر المرحلة 

 التالميذ.    لدىولى والنوعي في بناء التعلمات األ

  :التعليميةوالمواقيت والوسائل في مجال المناهج  .1

الى  وتهدف  ،مليات التي تباشرها الوزارة في هذا المجال ضمن المحور المتعلق بالتحوير البيداغوجيالع تندرج

ا وجاهة التقييم ( وكذ ضبطالتعلمات ،  ضبطالتعليم،  ضبطالبيداغوجي )  عملية الضبطتحسين الوضعية الحالية من خالل 

  .رشاد والتوجيه المدرسيإلنظام ا

 تحسين التعلمات -أ

 موجهة لتحسين التعلمات منها : يضا ترتيبات بيداغوجيةأهناك          

  المساواة بين مختلف المناطق  ومبدأمنطلق ضمان تكافؤ الفرص  التحضيرية منالتوسيع الفعلي لالستفادة من التربية

 ،2017هذه العملية في سنة  مع االنتهاء من بتنسيق الجهود مع قطاعات أخرىالجغرافية وذلك  

 و التي تسمح بتنظيم المعالجة  التعليم المكيف لفائدة التالميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلمأقسام  توسيع فتح

   البيداغوجية،
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 وفقا ألحكام القرار الوزاري المشترك  االحتياجات الخاصةالخاصة التي تستقبل األطفال ذوي  قساماأل توسيع فتح

 ،2014مارس  13المؤرخ في 

 سين في األقسام متعددة المستوياتي بالتالميذ المتمدرالتكفل البيداغوج، 

 ورشاات الكتاباة، تقنياات التعبياار فاي الماواد التجريبياة  عماال التطبيقياة همياة للبعاد التطبيقاي للتعلماات : األألاعطااء ا ،

 ،، مشروع الدراساتاإلشكالالكتابي، حل وضعيات 

 في واليات جديدة مازيغية توسيع  تعليم األ، 

  صال في ميادين التعليم والتعلماتواالت اإلعالمدماج تكنولوجيات إمواصلة، 

  الماكثين في المستشفيات مدة طويلةالتكفل بالتالميذ. 

 

 

 

 يم البيداغوجييالتق ساليبأتحسين ب ـ 

ذات رشة تفتح وس ،ولهذا الغرضالتعلم.  سيرورةقييم البيداغوجي الحالى  يتطلب التحديث  بتفضيل تال جهازن إ           

 تية :في االتجاهات اآل الجهاز بناء هذا  م. ويتالتمثالت وممارسات التقييم  مراجعة هدفستت قصوى ةيهمأ

  بتمفصالته هذا الجهاز سيبنى . للحفظ اآللي للمعارف وضع حدبغية  تأسيس جهاز جديد للتقويم البيداغوجي

  .ساتذةلدى األ جديدةبيداغوجية اء سلوكات إعادة بنلى إيقود  على أن ، والوظيفية والعمليةالمفاهمية 

  طلقت خالل السنة هذه العملية التي  ان .ماالقسداخل  للممارسة ي ملعوالمعالجة البيداغوجية  كمبدأ  عملية الضبطتعميم

 يجب توسيعها في اتجاهين لتشمل:  2015-2014الدراسية 

 كل المواد التعليمية، -

 . كل مستويات التعليم -

 .عادة في المراحل الثالثإللى تخفيض نسبة اإسيؤدي  لهذا اإلجراء   منطقيال األثرن إ 

  توجيه  إبتداء من الدخول المدرسي ، تكون ذات طابع تشخيصي بهدف جراءات بسيطة للتقييم البيداغوجيإ مباشرة

 التعليم والتعلمات انطالقا من القدرات الحقيقية للتلميذ.

 

 التوجيه عملية عتماد المقاييس البيداغوجية في التكفل باإلرشاد  المدرسي واج ـ 

ع المسائل المتعلقة بالتوجيه واالرشاد المدرسي تستدعي سلوكات بستطن ممارسات التقييم والمعالجة البيداغوجية التي إ

نفيذه التلميذ و تمشروع  اإلرشاد، ستتجه نحو  بناءمستشاري التوجيه وو مفتشينالو ييناالداروحية من جانب االساتذة 

  .واهتماماته  بالتوافق  مع قدراته ورغباته المتواصل 

  : تيةآلهداف استتكفل الهياكل المعنية بتحقيق األ ،وعليه

  ا وكااذالنفسااية واالجتماعيااة لاادى التالميااذ  األبعااادللتكفاال المبكاار ب  النظااام التربااوي  فااي دعاام جهاااز اإلرشاااد المدرسااي

سااعدة التلمياذ علاى رافقاة وملمعلاى الخصاوص داء مان السانة األولاى متوساط ابتا  ياإلرشااد العمالتنمية وبمواهبهم  

 ،في اختياراته المدرسية والمهنية البناء التدريجي لمشروعه الشخصي وإشراكه

  ثانوي الثانيةشعب السنة عين المشتركين ونحو الجذنحو للتوجيه التدريجي  اإلرشادالعمل على ترسيخ منهجية 

يام من بداية الموسم الدراسي مع الق انطالقاو كذا نحو التعليم والتكوين المهنيين بة الرياضيات وتشجيع التوجيه نحو شع

 بالعمليات اإلعالمية الالزمة،

 جة الوضعيات النفسية واالجتماعية،تكثيف المقابالت التي يقوم بها مستشارو التوجيه واالرشاد المدرسي  بغية معال 

 المهارات الحياتية لدى التالميذ، ه بهدف االستجابة إلىؤلهذا الغرض وإثرا ي المعد  رشاد المدرسإلاالستئناس بدليل ا 

  الطعون في نهاية السنة تجنب في آليات التوجيه من أجل  بكيفية متدرجة ودائمةلفعلي االتحكم.  
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 :وتوفير شروط التمدرس التربوية اتللمؤسس واإلداريتحسين التسيير البيداغوجي في مجال  .2 

بفضل نظام وذلك ثر عمل المسيرين في الميدان، أالتي تمكن من تقدير و رتكز هذا النوع من التحسين على النتائج المالحظةي

وكذا  يزود بمؤشرات ذات داللة مرتبطة بالبلدية وبالوالية فان مشروع المؤسسة  ،جل ذلكأومن  .ات خاص بكل مقاطعةقياس

 الوطنية ثم بعد ذلك للمقارنة الدولية.واء أجهزة للمقارنة المحلية بالمؤشرات الوطنية، وذلك للتمكن من بن

والتي يجب اعتبارها  قاعدة عمل لمديري المؤسسات والمفتشين ان استعمال هذه المؤشرات والقياسات ستكون من هنا فصاعدإ

حتمية لى مبدأ بحيث تقوم عاقع،  يهدف الى تحسين نوعية الخدمة التربوية  والتكوينية المقدمة انطالقا من الو اجماعي ىمسع

  .  النتائج

 ما يلي :ب ال بد من العمل اإلطاروفي هذا  

  الجهد في مجال إنجاز الهياكل البيداغوجية وهياكل المزيد من ل ذبالتعليمية بفي كل األطوار  االستقبال قدراتدعم

 ،الدعم المدرسي

  بمعدل شغل و يلدراساالزمن باستعمال تعلق ت  التي سيما تلك التحسين مقاييس التمدرس وفق أهداف اإلصالح

 ،القاعات ومعدل التأطير

  في مرحلة  التعليم االبتدائي ميننظام الدواالعمل على تقليص، 

  يمه،والتحكم في األدوات التي تسمح بإعداده ومتابعته وتقي  عوبالمشرمواصلة تطوير العمل  

   بغرض تطوير ممارسة التسيير وتحسين الخدمة  رقمنة اإلدارةتوظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في خدمة

 ،العمومية

  من حيث الوقت والفعالية واالنتظام لخدمة الفعل التربوي في إطار التكاملية  المجالس البيداغوجيةالتحكم في تنشيط

 خصوصية كل وضعية.لوالتشاور البناء  واتخاذ القرارات وتبني الحلول المناسبة 

 

  التوجه التدريجي نحو تحقيق االحترافيةلدعم قدرات التكوين  رفع. في مجال 3

 :تحسين أداء األساتذة ورفع مردود المنظومة من خالل العمليات التالية لىإف العمليات المدرجة ضمن هذا المجال دته

  ع قدرات المدارس فالتنسيق مع قطاع التعليم العالي لرذالك ب و التوظيف المباشرالتقليص التدريجي من اللجوء إلى

والتكوين أثناء  يتندرج العمليات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التكوين األول ،وفي هذا االطار .العليا لألساتذة

 ،الخدمة والتكوين عن بعد والتكوين المتخصص

  عن  ةدرالصا ظيف المستخلفين وهذا طبقا للنصوصكلما كانت هناك حاجة إلى تو القوائم االحتياطية إلىاللجوء

 العمومية،المديرية العامة للوظيفة 

  قصد المهنة،   بالكفاءات األساسية لممارسة  وتزويدهم المنتسبين الجدد لمهنة التعليماعتماد شروط  مالئمة الختيار

ستعمال العنف عن ا المطلق واالمتناعهمية قصوى للمسائل المرتبطة بأخالقيات المهنة أاعطاء  مع إدماجهم بسرعة

 ل أشكاله ، بك

  تعتمد على تشخيص الحاجيات المهنية لدى األساتذة والمؤطرين وترتيبها  اصلة عمليات التكوين المستمر  التيمو

إعداد  الوطنية ةالتربيموظفي تكوين ل ةالوطنيمعاهد اللتلبية تلك الحاجيات، ويقع على عاتق  هاوبرمجتها  وتكييف

 .للتكوين  نةمحي   مخططات 

 

II - ةماالحك 

بصفة جيدة  المركزيةال إقامة إلى ترمي على األمد القصيرمة من خالل القيادة البيداغوجية واالدارية ان تحسين الحكإ

بلوغ غايات النظام التربوي والتحكم  في  تسمح بالربط هذه الحكامة  .بشكل يستوعبه الجميع ستقالليةإلى تحقيق االممنهجة وو

هذا المسعى سيتجسد من خالل المحاور  كثر وجاهة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص.األمع احترام الخصوصيات المحلية 

 التالية :

ودعـم التمدرس؛ وذلك  داري: مواصلة تعزيز قدرات القطاع في مجاالت هياكل االستقبال والتأطير التربوي واإل والأ        

والحد من وتكافؤ الفرص لتحقيق  اإلنصاف ذلك الموارد،   بمنح األولوية للمناطق الجغرافية  األكثر  احتياجا عند توزيع

 ،الفوارق بين واليات الوطن وداخل الوالية نفسها

 في قطاع التربية الوطنية،     الخدمة العموميةحسين تحكومة في مجال التعزيز سياسة :  ثانيا        

 :من خالل لتفتيشالخاصة با  مةاكلحلأداتين تنصيب :  ثالثا         

 التفتيش للوالية، هيئة -

 مشروع المقاطعة للمفتش. -
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 تسيير الموارد البشرية 

 ، التقيد بما يلي:مخططات تسيير الموارد البشريةب خاصةالعناية التستوجب 

 ،إحالة جميع الموظفين  الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد 

 السهر على إنشاء وتجديد اللجان المتساوية األعضاء، 

 قبل الدخول  الحرص على إنجاز مختلف عمليات التوظيف وفق التنظيم الساري المفعول معوظيف التيم مسابقات تنظ

 ،المدرسي

  رين في مؤسساتهم سواء تعلـق األمـر بالتأطيـر اإلداري أو التأطير الدخول  قبل وذلك البيداغوجيتنصيب كل المؤط 

  ،ملهمهم في مواقع عوالعمل على  ضمان استقرار مدرسيال

 ها من أهمية  لما ل هذه العملية  عند إنجاز  االبتكارجيع نصاف وتشاعتماد الشفافية  واإل التسجيل على قوائم التأهيل مع

بدراسة ملفات  ، السيما ما تعلق منهاعلى التطبيق الصارم والنزيه للقوانين الضابطة لهايجب السهر  ،لذا بالغة لدى الموظفين.

 حددة لكل رتبة .لمعنيين والنسب الما

   .اإلصغاء قصد المساهمة في حل المشاكل المطروحة من طرف ممثلي مختلف الفئات 

 . ق األهداف التربوية المنشودةفي تحقي 2016 -2015سي االدر ومن المنتظر أن تساهم العمليات المسطرة للموسم

 

III :  2016-2015الدخول المدرسي المتعلقة بلعمليات لالمحاور األساسية 

يقتضي احترام التدابير التنظيمية والتربوية، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بكل  المنشودة  تحقيق األهداف إن

 مجال والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها. 

 لدخول المدرسي على مستوى مديريات التربيةالتخطيط ل عملية التحكم فيالمحور األول : 

نطاالق اينبغي تخطيطها وتنفيذها في إطار الحكامة الرشيدة من أجل ضامان لتي االعمليات  منا المحور على سلسلة يحتوي هذ

 .الظروف أحسنفي الدخول المدرسي 

ورؤساء المؤسسات والمفتشاين رؤساء المصالح  بين إلى تكثيف التنسيق ونالتربية مدعو يمدير السادةالسيدات و فإنعليه، و 

  .الخارجية التي لها صلة بالدخول المدرسيومع األطراف 

  ما يلي : التي تندرج ضمن هذا المحور يمكن ذكرالعمليات  ومن

 ظروف التمدرس .1
 وتعناي بالنسابة  (،نواتسا( 6)سات ) لألطفاال الباالغين السان القاانوني للتمادرس العمل على تحقيق التمدرس اإلجبااري

، وفاق ماا نصات علياه التعليمااـة 2009 ديسامبر 31ين ماا باين أول جااانفي واألطفاال المولاـود، 2016 -2015الدراساية لسانة ل

ن تتخذ كل الترتيبات المتعلقة  بحساب نسبة التمدرس في أوعلى كل والية  .2009جـوان 3الوزاريـة المشتركـة الصـادرة في 

 .األطفالمن  الشريحة هصفوف هذ

 نةس (16)ضمان الحق في التمدرس للتالميذ إلى غاية ستة عشر ، 

  تحضايررياة فاي محو هاا عملياة، باعتبارحسب كل مستوى وكال مرحلاة تعليمياة وكال مؤسساة توقعات التالميذضبط 

 ،الدخول المدرسي

 قبال المتوفرة والمتوقع استالمهابمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة ومرافق االست ،تشكيل األفواج التربوية المتوقعة. 

 ،للتالميذ على هياكل االستقبال الجغرافية لضمان التوزيع المتوازن عديل المقاطعاتلذلك، يتعين  عند االقتضاء  ت

 الحرص على االستعمال العقالني ولضمان التغطية الشاملة لجميع المواد التعليمية،  ضبط التأطير البيداغوجي الكافي

من خالل استغالل المناصب الشاغرة وإعادة توزيع التأطير التربوي  محلياللموارد البشرية والعمل على تغطية الحاجيات 

 ،وإعطاء األولوية للمناطق النائيةواإلداري على المؤسسات التعليمية بالوالية توزيعا متوازنا 

 لهم وتبليغها المعنيين نمفتشيالبإشراك رؤساء المؤسسات التعليمية و ويتم ذلك ،واإلدارية بدقة ضبط الخرائط التربوية 

قبل الخروج إلى العطلة  وجداول التوقيت ، ليتسنى للمؤسسات التعليمية إنجاز التنظيمات التربوية2015خالل شهر جويلية 

 المقرر لكل أستاذ. األسبوعي الساعي مع وجوب احترام الحجم ،وتفادي التعديالت المتكررة
 

  2015وت أ 31جل ال يتعدى أفي  تحضير الهياكل المدرسية الجديدة .2

 ولذلك يجب السهر على تنفيذ التوصيات التالية :     

 المكلفة باإلنجاز بالتنسيق مع المصالح الوالئيةالجديدة كل ااستالم الهي، 

 للمؤسسات التربوية وهياكل الدعم، لغاءإلنشاء أو التحويل أو االتقيد بشروط وكيفية إعداد ملفات اإل 
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 لجيد للملفات التي تعرض على اللجنة الوزارية إلنشاء المؤسسات لدراستها االلتزام بالتوجيهات الوطنية في التحضير ا

 ،2015قبل الفاتح من شهر سبتمبر

 ة التي تقترح لإللغاء أو التحويلضبط وضعية محاسبة المؤسسات التعليمي، 

  و للغلق،أضبط وضعية هياكل الدعم المقترحة للفتح 

  قبل الدخول المدرسي، إلعادة تأهيل المؤسسات الترميم من الغالف المالي الموجهبرمجة عمليات 

 .ضمان توفر التجهيزات والوسائل التعليمية للهياكل المدرسية الجديدة 

 

  منشغال الترميم والصيانة والصحة واألأ .3

 استغالل العطل المدرسية فيما يلي :    

  المدارس االبتدائية ،يتعلق بترميم فيما  الجماعات المحليةبالتنسيق الفعلي مع  إنجاز الترميمات 

  في المؤسسات التعليمية، التدفئةبالخاصة بما في ذلك القيام بأعمال الصيانة 

 مع مراعاة الترتيبات القانونية المتعلقة بإسقاط ،تجديد التجهيزات لمختلف مراحل التعليم وفق االحتياجات الضرورية 

 ،إدارات المؤسسات التعليميةفي خابر ومالملة في الصيانة الدورية لألجهزة والوسائل المستعو ،العتاد القديم

 التكفل بالجانب الصحي واألمني مع الجماعات المحلية، خاصة عند إعداد شهادة البد من  ،بخصوص هياكل الدعم

 ،ن تكون هذه العملية قبل الدخول المدرسيأعلى  المطابقة

 كز الجهوية أو الوالئية للتعليم عم التي تنظمها المرااستغالل  المؤسسات التعليمية خارج أوقات عملها إلنجاز حصص الد

 .التكوين عن بعدو

 

  مؤسسات التربية والتعليم الخاصة فتح . 4

  إيداع طلبات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لدى مديريات التربية مرفقة بالملفات التقنية الكاملة طبقا لبنود دفتر

مؤسسات  ، الذي يحدد شروط إنشاء2005نوفمبر  8المؤرخ في  432- 05رقم الشروط وأحكام المرسوم التنفيذي 

 ،التربية والتعليم الخاصة

 د التأكد من توفر جميع المقاييس عبفتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وممارسة النشاط التربوي إال ب الترخيص

   التقنية  للهيكل ومرافقه.

  للمؤسسات التعليمية والماديالتسيير المالي التحكم في . 5

يجب على  ،لذا .ات التعليمية وخاصة الجديدة منهاعتمادات المالية ضرورية لضمان السير الحسن للمؤسساال إن         

 السادة مديري التربية اتخاذ الترتيبات التالية:السيدات و

 حركة الموظفين ن شغل السكنات الوظيفية اإللزامية أثناءأالسهر على تطبيق النصوص الرسمية بش، 

 المالية  المخصصة  لها  وتحويل  نسخة  منها   اإلعاناتفور تلقيها  حديثا ات المؤسسات التعليمية المنشأة  إعداد ميزاني

 ،مصادق عليها إلى اإلدارة المركزية

  ح المعنية مصالال الوالية وموافاةفتح الحسابات الخاصة بها لدى خزينة الشروع فور إنشاء المؤسسات الجديدة في

 ،هاالوزارة بب

 خير من السنة الماليةعانات تسيير الثالثي األإقصد تحديد   ضبط البطاقات الوصفية للمؤسسات. 

 

 

 ول للدخول المدرسيألجراءات الواجب اتخاذها النطالق الدروس من اليوم ااإل  المحور الثاني:
سبوعا أ 32ن ال يقل عن أيتوافق مع المقاييس الدولية على  إن الهدف المنشود من هذه السنة الدراسية هو تحقيق زمن دراسي

 .دراسيا

في  وقبل دخول التالميذ قبل الخروج إلى العطلة الصيفية الالزمة  بكل التحضيرات المؤسسات التعليمية  يجب أن تقوم لذلك 

 . 5201سبتمبر 

في التاريخ المحدد الستقبال التالميذ  توفير كل الشروط الالزمةهم ييجب على  رؤساء المؤسسات ومساعد:  والأ  

 .ولللدخول المدرسي  وضمان االنطالق الفعلي للدروس من اليوم األ

 ، قبل الخروج إلى العطلةإن السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية مدعوون إلى ضبط كل الترتيبات  : ثانيا   

ذلك هو توفير الظروف الالزمة لالنطالق الفعلي والهدف من  .األطراف المعنيةكل ويتم ذلك بالتنسيق مع 

 جباري لكل مرافق المؤسسة. بالفتح اإل  هذايكون للدروس و

 ذكر ما يلي:يمكن ومن بين هذه العمليات     
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 :دارةواإل باألساتذةلها صلة  يالعمليات الت

 مع مصالح مديرية التربيةالتنسيق بر التأطير البيداغوجي واإلداري للسير الحسن للمؤسسة ويالحرص على توف، 

  يائهم من إجراءات الطعنوإرسال الكشوف فور االنتهاء منها لتمكين التالميذ وأول األقسامعقد مجالس، 

  وااللتزام بالشروط المنظمة لعملية الطعن إلى شهر سبتمبر  جيلهاتأتقديم إجراءات الطعون إلى شهر جويلية بدال من

 ،إلى العطلة ودراستها والفصل فيها قبل الخروج

 تساهم في نجاح  حيث أنها تنصيب وتفعيل خاليا استقبال التالميذ وأوليائهم بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية

 ،ئهمللتالميذ وأولياتقدمها الدخول المدرسي من خالل التوجيهات واإلرشادات التي 

  ون المنشور المتعلق بتخفيف المحفظة وتحديد قائمة مضمبالحرص على تقيد معلمي وأساتذة التعليم االبتدائي واألولياء

 ،األدوات المدرسية

 مراقبة وضعية حضور التالميذ واألساتذة، 

  بإشراك أعضاء الجماعة التربوية والحرص على انسجامه مع النصوص السارية  النظام الداخلي للمؤسسةإعداد

 .ميذ في حصة خاصة بداية الدخول المدرسيتقديمه للتالمع  وضعه في متناول التالميذ واألولياءالمفعول و
 

 :ولياءالعمليات التي لها صلة بالتالميذ واأل

  على مستوى الكتب المدرسية  وكذا بيع  تسجيل التالميذ وتحضير قوائمهم ابتداء من شهر جويلية،االنطالق في عملية

 ،كل المؤسسات

 لهم وتنظيم المعالجة البيداغوجية ةاإلعادة للتالميذ الذين لم يسبق لهم إعادة السن ةفرص  منح، 

  واألدوات التعليمية الالزمة للتمدرس ةالمدرسي والكتب  ير المناهج توفالسهر على، 

  في شهر جويلية إعداد جداول التوقيت ووضعها في متناول المعلمين واألساتذة،  

  لمدنيةبتجديد الوثائق الخاصة بالحالة االقدامى عدم مطالبة التالميذ المتمدرسين، 

  التسجيل لدى  بالمسالك المتاحة لهم ال سيما نهاية السنة امتحانات التالميذ الراسبين في مؤسسات التعليم في  إعالم

 وذلك قصد محاربة التسرب المدرسي. المهنيينوالتعليم والتكوين الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، 

 

  يغوجاداء البيدتحسين األ  : لثثاالمحور ال

التي تحقق األهداف التربوية البيداغوجية  منهجيةبالولمناهج الدراسية ل ظم تالمن تناوللإن تحسين العمل البيداغوجي يتجسد با

 ومنها:  ،تساهم في تحقيق الغايات المنشودةبالتدابير التربوية التي  المسطرة واالهتمام 

 الدراسية م  السنةتنظي ةتعليمي بمراعا كل مستوىفي لمنهاج ل إعداد تدرجات،  

  المؤرخ 137/0.0.2العناية باالختبارات االستدراكية في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط وفق نص المنشور رقم /

 ،2014أوت  26المؤرخ في  138والمنشور رقم  ،27/07/2009في

 تمدةأداء المؤسسات على ضوء المؤشرات المع تقييمعمليات  ستغالل ا، 

 الرسميةاالمتحانات  نتائج ب تهاقارنومدراسي االختبارات مع نهاية كل فصل  نتائج استغالل، 

 واستثمار ما توفره المكتبات المدرسية التي تم تعزيزها بالكتب  ترقية نشاطات المطالعة خارج الوعاء الزمني الرسمي

ا النشاط في تنمية الملكة الفكرية لدى النشاط، وتحسيس األساتذة والتالميذ واألوليـاء بأهميـة هـذ  المالئمة لترقية هذا

التلميذ، والمساهمة في بنـاء التعلمات. وهذا يتطلب متابعة مستمرة لهذه العملية وتقييمها دوريا وموافاة المصالح المعنية 

 ،سيرها  ونتائجهاتقارير عن بالوزارة ب

 والعمل  ،صفية وترفيهيةالخالل تنظيم  أنشطة  إعطاء العناية الالزمة للتكفل بالتالميذ بعد أوقات الدراسة الرسمية من

لتوحيد أوقات الدخول  بالمؤسسة  على تحسيس األولياء والمعلمين من أجل بقاء تالميذ السنتين األولى والثانية ابتدائي

 ،من التالميذ وسالمتهمأوالخروج وضمان 

 و خاصة المسرح المدرسي.    تطوير النشاطات الثقافية كسند لتعلم اللغة العربية و اللغات االجنبية  

 التأطير البيداغوجي واإلداري تكوين : رابعالمحور ال

خااالل  تطبع العمال ساا يالتاساساية المحاااور األحاد أوإصاالح النظااام الترباوي، فااي محورياة ال اتباك  ر  م  إحاادى اليشاكل التكاوين 

: التكاوين األولاي، التكاوين األربعاة أشكال التكوينل من خاللخمسية المقبلة، للتجسيد التدريجي لالحترافية في قطاع التربية،  ا

وحتى نتمكن من التحكم فيه أكثر، على مديري التربية اتخاذ الترتيباات  ، والتكوين عن بعد.المتخصص، والتكوين أثناء الخدمة

  :التالية

 الدراسة،قبل انطالق بعد التوظيف المباشر و التعيين   الذي يسبقلتكوين ل همية القصوى إعطاء األ 

 في الوسط المهني، ىداريب التي تجرالسهر على استقبال األساتذة المتربصين في إطار الت 
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   شاغرةالمناصب العلى  لفائدة المستخلفينتحت إشراف المفتشين أو األساتذة المكونين   ةتكويني حصصبرمجة، 

 توسط بالتنسيق مع مراكز جامعة التكوين بعد لمعلمي المدرسة االبتدائية وأساتذة التعليم المن عن يمتابعة التكو

 والمتعلق بالتكوين المستمر. 17/11/2013المتواصل، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 :يجب القيام بالعمليات التالية  ،بالنسبة للتكوين أثناء الخدمة

 وفق متطلبات جودة التعليم أثناء الخدمةمخطط التكوين  تنفيذ، 

 وظفي القطاع دون استثناء في المعلوماتيةمواصلة تكوين م، 

 واالتصال اإلعالم إدراج التكوين في ميداني  التنمية البشرية وفي تكنولوجيات، 

 إدراج تكوين ميداني متخصص في استعمال وصيانة األجهزة والوسائل التعليمية لألساتذة وتقنيي المخابر، 

 بعد ضمن األساتذة المعنيين بالتكوين البيداغوجي التجريبي أو ضمن  إدراج أساتذة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن

 األيام البيداغوجية األسبوعية مع بقية زمالئهم في المؤسسات التعليمية.

تجدر اإلشارة إلى ضرورة التكفل بتكوين الموظفين الذين تنص أحكام المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالقانون األساسي 

بية الوطنية وكذا القانون األساسي لألسالك المشتركة على متابعة التكوين قبل الترقية بعد النجاح في لعمال قطاع التر

 االمتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل. 

 :وترقية النشاط الثقافي والرياضي  تعزيز عمليات دعم التمدرس : خامسالمحور ال

الحد من الفوارق االجتماعياة والقضااء علاى التسارب و للجميع  النجاحافؤ فرص عمليات  دعم التمدرس إلى ضمان تك تهدف 

 ، باإلضاافة إلاى األنشاطة الثقافياة والرياضاية.والتضاامن المدرساي واإلطعاام والنقال منحة التمدرس على   ترتكزو ،المدرسي

 تجسيدها من خالل القيام بما يلي: لذلك يجب 

 قبال الادخول   هاإعادادو دج، 3000ضبط قوائم التالميذ المستفيدين من منحاة ب منحة التمدرسالتكفل ب :منحة التمدرس

صااحابها عنااد الاادخول، مااع موافاااة المديريااة المعنيااة بااالوزارة أل  هاميتساالالعماال علااى و  ،2016 -2015 المدرسااي

  ،بصفة دورية  بالوضعية

 المااديريات الوالئيااة المكلفااة بالنشاااط و يااة الجماعااات المحل إشااراكب  التضااامن المدرساايالعنايااة ب  :التضااامن المدرسااي

باإلضااافة إلااى  ،اللجااان الوالئيااة للتضااامن الااوطني والهااالل األحماار الجزائااريوجمعيااات أولياااء التالميااذ و االجتماااعي

الذين هم في أماس الحاجاة إليهاا عناد  في جمع المساعدات وتوزيعها على التالميذ قطاعات أخرى تنشط في هذا المجال

  ،مدرسيالدخول ال

 اليااوم األول للادخول المدرسااي  ماع العماال علااى  ابتاداء ماان المطااعم المدرساايةفااتح الحارص علااى : المدرسااي اإلطعاام

 ،وتطبيق كل المناشير والتعليمات المرتبطة بهذا الموضوع  تهاتحسين الوجبات الغذائية ومراقب

  :في المناطق النائية السيما والتضامن   لتنسيق مع الجماعات المحليةباضمان النقل المدرسي النقل المدرسي، 

  :تنسايق ماع فتح وحدات الكشف والمتابعة المنصبة بالمؤسساات التربوياة وتجهيزهاا ومتابعاة سايرها بالالصحة المدرسية

 فاي التحسايس والتوعياة  العمل على تنشيط النوادي الصحية لتفعيل دور التربية الصاحية و ، مديريات الصحة والسكان

 .واآلفات االجتماعية في الوسط المدرسي  مراض بمخاطر األ
 

 

 

 النشاطات في الوسط المدرسيتنظيم 

 بتسااطير برنااامج ساانوي ثااري ومتنااوع وفااق البرنااامج العااام   السااهر علااى تنظاايم نشاااطات التفااتح علااى المحاايط والثقافااة

عيااد الوطنياة والدينياة(، والساهر رياضاية وترفيهياة فاي األياام واألوثقافياة و للوزارة )تنظيم مسابقات ومنافسات علمية

 ،في إطار التفتح على المحيط على تنظيم زيارات وخرجات ميدانية استطالعية 

  20المااؤرخ فااي  216وفااق المنشاور رقاام   تأساايس جمعياات أولياااء التالميااذ فااي كال المؤسسااات التربويااة العمال علااى 

 ،2014فيفري 

 لمدرسية.السهر على تنظيم نشاطات احتفائية قبيل العطل ا 

    

 على ضوء ما سبق ذكره فاي هاذا المنشاور، فاإن األمار يساتوجب تنظايم اجتماعاات تنسايقية  لتحضاير الادخول المدرساي علاى

التربية، وإعداد  ملف متكامل في الموضوع، ليقدم الحقا إلى وزارة  يمدير يدات والسادةمستوى كل والية،  تحت إشراف الس

 ،التربية الوطنية
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افر جهود جميع المعنيين، كل ظأؤكد على األهمية البالغة التي يكتسيها تحضير الدخول المدرسي وعلى ضرورة ت وعليه، فإني

 .التعليمية كل الواليات وفي جميع المؤسساتبظروف أحسن الفي  الموسم الدراسي المقبلمن موقع مسؤوليته، لينطلق 

   

مصالح اليبات الواردة في هذا المنشور ومتابعة تنفيذها بكل عناية، وإبالغ أطلب منكم العمل على التجسيد الفعلي لكل الترت ،الذ

  بأي صعوبة محتملة.وزارة التربية الوطنية المركزية ب

 
 

 ةــة الوطنيـرة التربيـــوزي
 
 نورية بن غبريت      


