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تقدٌم:
ٌشكككل مشككروع المؤسسككة إطااارا منهجٌااا و لٌااة عملٌااة لترجمككة اإلصككالحات التربوٌككة
وتفعٌلها داخل المؤسسات التعلٌمٌة ،وذلك من خكالل قٌكام المؤسسكة وشكركابها بك دوار
فاعلة تتجاوز تنفٌذ البكرام واإلجكرااات الوزارٌكة إلكى اهجتهكاد فكً إثرابهكا وربطهكا
بالحاجات المحلٌة لإلصالح .وهوما ٌتٌسر عن طرٌق بلورة وإنجاز مشارٌع تسكتجٌ
للحاجات والتطلعات والمبادرات المحلٌة فً توافكق مكع التوجهكات واألهكداف الوطنٌكة
لإلصكككالح ،بحٌكككت ٌتكككرجم مشكككروع المؤسسكككة مشكككارٌع البرنكككام اهسكككتعجالً علكككى
المسككتوا المحلككً إلككى مشككروع متكامككل تتككالف فٌككه األهككداف والمجككاهت واألنشككطة
لالرتقاا بالمؤسسة والتعلم.
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أهداف مشروع المؤسسة
تتمثل األهداف الربٌسٌة لمشروع المؤسسة فٌما ٌ تً:
• إرساا أسس الحكامة التربوٌة الجٌدة وسٌاسة القر والمقاربة التشاركٌة والتدبٌر بالنتاب ؛
• تكرٌس منهجٌة التدبٌر الجماعً للمؤسسة ،من خالل إشراك المدرسٌن والمدرسات
والمتعلمات والمتعلمٌن فً بلورة رؤٌة جماعٌة ،لالرتقاا بجودة الخدمات التً تقدمها
المؤسسة ،وفً مقدمتها تحسٌن جودة التعلمات؛
• تحدٌد المشكالت والحلول العملٌة المالبمة محلٌا لمعالجة الهدر والتعثر الدراسٌٌن وضعف
النتاب  ،والتغٌ  ،والسلوكات السلبٌة للمتعلمات والمتعلمٌن وصعوبة انفتاح المؤسسة على
محٌطها؛
• تشجٌع ثقافة المبادرة واهبتكار وتنمٌة المهارات الحٌاتٌة للمتعلمات والمتعلمٌن؛
• تعببة جمٌع الفاعلٌن التربوٌٌن واإلدارٌٌن ،والمتعلمٌن والمتعلمات ،والشركاا ،وانخراطهم
القوي فً تحقٌق أهداف المشروع؛
• تفعٌل مقاربة التخطٌط التصاعدي للمنظومة ،من خالل استثمار أولوٌات ونتاب مشارٌع
المؤسسات.
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المصادقة على مشروع المؤسسة
تتم المصادقة على مشروع المؤسسة عبر المراحل اآلتٌة:
أ .على مستوى المؤسسة:
ٌ •صادق مجلس التدبٌر علكى مشكروع المؤسسكة فكً اجتمكاع خكاص .وتعكد هكذا المصكادقة
مصكادقة تربوٌكة وتقنٌكة ومؤسسكاتٌة ،لككون المجلكس ٌشككل هٌبكة تمثٌلٌكة لوسكاتذة وجمعٌكة
اآلباا والجماعة المحلٌة؛
• ٌرسل ملف المشروع إلى المدٌرٌة اإلقلٌمٌة ثم األكادٌمٌة مرفقكا بمحضكر موقكع مكن طكرف
أعضاا مجلس التدبٌر.
ب .على صعٌد األكادٌمٌة والمدٌرٌات:
ٌ •تم تشكٌل لجنة جهوٌة للمصادقة برباسة مدٌر األكادٌمٌة وعضوٌة النوا وذوي الخبرة
دلٌل التكوٌن  /أبرٌل – 2008فً مجال مشارٌع المؤسسة.
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المصادقة على مشروع المؤسسة-2-
• تفحص اللجنة اإلقلٌمٌة كل مشروع هتخاذ القرار فً ضوا محتواا وأهمٌته التربوٌة
واهستراتٌجٌة ومتطلباته المالٌة ،وذلك فً إطار توافقه مع مخطط المدرٌة اإلقلٌمٌة واألكادٌمٌة
والتوجهات الوطنٌة؛
• تتاح الفرصة لمدٌر المؤسسة للدفاع عن مشروعه أمام هذا اللجنة عندما ٌحتاج األمر إلى ذلك؛
• ٌمكن للجنة المصادقة على مستوا المدٌرٌة اتخاذ القرارات التالٌة:
 موافاة المؤسسة بالموافقة المبدئٌة على المشروع وإرساله إلى األكادٌمٌة للمصادقة النهابٌة؛ ت جٌل الموافقة مع توضٌح أسبا الت جٌل وتقدٌم مقترحات تبٌن ما ٌحتاجه المشروع للحصولعلى الموافقة لتقوم المؤسسة بمراجعة مشروعها لتقدٌمه مجددا للمصادقة؛
 انتدا أعضاا من فرٌق الت طٌر والقٌادة لدعم مراجعة المؤسسة لمشروعها إن كان المشروعبحاجة إلى مراجعة معمقة ،وذلك لضمان تعمٌم العمل بالمشروع فً كافة المؤسسات دون أن ٌحل
فرٌق الت طٌر محل المؤسسة فً إعدادها لمشروعها.
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المصادقة على مشروع المؤسسة- 3-
• تعتبر مصادقة المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بمثابة مصادقة مبدبٌة من طرف اللجنة الجهوٌة للقٌادة
التً ٌترأسها مدٌر األكادٌمٌة وٌكون النوا ممثلٌن فٌها .وتمكن المواكبة الجٌدة على مستوا
األحواض المدرسٌة من تصحٌح وتعدٌل وإغناا المشروع خالل إعداد مختلف مراحله ،مما
ٌمهد لعملٌة المصادقة اإلقلٌمٌة؛
• تصادق اللجنة الجهوٌة للقٌادة على المشروع وفق قرار اللجنة اإلقلٌمٌة ما لم تكن هناك
أسبا تقتضً خالف ذلك .وفً هذا الحالةٌ ،تم إرجاع الملف للجنة اإلقلٌمٌة مرفقا بتحدٌد
المطلو ؛
• ٌج أن تتم المصادقة على مستوا النٌابة واألكادٌمٌة داخل أجل ه ٌتعدا شهرا ،وذلك
لإلسراع بتفعٌل اإلنجاز فً المؤسسات ،وتعزٌز انخراط المؤسسة والشركاا فً بذل الجهود
على المستوا المحلً لتحسٌن جودة التربٌة والتكوٌن.
تعتمد المصادقة فً جوهرها على المعاٌٌر المحددة فً بطاقة التقوٌم والمصادقة بالدلٌل
المرجعً للمشروع ،بكٌفٌة تجعله متضمنا لمعاٌٌر المصادقة بداا من مرحلة بلورته.
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المصادقة على مشروع المؤسسة- 4-
 جدول فحص الفرٌق المحلً لمشروع المؤسسة للتثبت من استجابته
للمواصفات المطلوبة:
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• موارد المشروع
ت تً هذا المرحلة مباشرة بعد تسطٌر مختلف األنشطة المزمع إنجازها .وتتمثل فً تحدٌد الموارد
الالزمة ألجراة هذا األنشطة مع التدرج فً تحدٌد مصادرها.

أ .أنواع الموارد :

مادٌة ومالٌة وبشرٌة

• موارد ذاتٌة تتوفر علٌها المؤسسة التعلٌمٌة فً إطار إمكاناتها القابمة؛
• موارد مضمونة التوفر هحقا؛
• موارد محتملة التوفرٌ ،ج التعببة للبحت عنها ،وٌنبغً أن ه تشكل العمود الفقري للمشروع.
 .مصادر الموارد:
• موارد داخلٌة للمؤسسة:
 الموارد المادٌة :الفضااات والتجهٌزات؛ الموارد البشرٌة :األطر اإلدارٌة ،والتربوٌة ،والمتعلمون؛ الموارد المالٌة :اشتراكات المتعلمات والمتعلمٌن فً جمعٌة اآلباا ،وجمعٌة التعاون المدرسً ،والجمعٌةالرٌاضٌة ،وجمعٌة األنشطة اهجتماعٌة والثقافٌة...
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موارد المشروع -2-
• موارد خارجٌة:
 الوزارة ،األكادٌمٌة ،والمدٌرٌة اإلقلٌمٌة ،وجمعٌة دعم مدرسة النجاح؛ الشركاا :الجماعات المحلٌة وجمعٌات مدنٌة وفاعلون اقتصادٌون وفاعلون اجتماعٌونومنظمات وطنٌة ودولٌة:...
 شركاا المؤسسة؛ شركاا المدٌرٌة اإلقلٌمٌة ،واألكادٌمٌة ،والوزارة...ج .كٌفٌة الحصول على الموارد:
• على مستوا المؤسسة التعلٌمٌة:
 بعد تحدٌد الحاجات المادٌة والمالٌة والبشرٌة للمشروعٌ ،تم تدوٌنها فً وثٌقة تعمم علىالمتعلمات والمتعلمٌن وأطر المؤسسة وشركابها الداخلٌٌن والخارجٌٌن ،قصد المساهمة فً توفٌر
الممكن منها الذي لم توفرا الوزارة ،أو البحت عن داعمٌن أو ممولٌن خارجٌٌن؛
 تنفٌذ مختلف أنشطة المشروع تبعا للموارد المتوفرة ،دون التوقف فً انتظار غٌر المتوفرمنها؛
24غشت 2010
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موارد المشروع -3-
 تنفٌذ أنشطة المشروع التً ه ٌتطل إنجازها أٌة إمكانات مالٌة ،وتنفٌذ األنشطة المتوفر تموٌلهامن مصادر داخلٌة أو خارجٌة؛
 اهستمرار فً البحت عن اإلمكانات اإلضافٌة األخرا الالزمة لتوسٌع المشروع وإغنااا وتطوٌرا؛ إدماج موارد بعض الجمعٌات الشرٌكة )جمعٌات اآلباا ،جمعٌة تنمٌة التعاون المدرسً ،الجمعٌةالرٌاضٌة وجمعٌة األنشطة الثقافٌة واهجتماعٌة ،(...فً تصور وبناا المشروع؛

على المستوا اإلقلٌمً والجهوي والوطنً:
بعد توصل النٌابة بنسخ من مشارٌع المؤسسات التعلٌمٌة التابعة لها ،تعمل على تجمٌع وتصنٌف حاجٌات
المؤسسات وتوفٌر الممكن منها ،والبحت عن داعمٌن أو ممولٌن خارجٌٌن من بٌن شركابها اإلقلٌمٌٌن،
وتبعت لوكادٌمٌة بالحاجٌات قصد الدعم والتموٌل من المستوٌات الجهوٌة والمركزٌة.
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موارد المشروع -4-
• توجٌهات عملٌة لتعببة الموارد:
إن البحت عن الموارد عملٌة مهمة تتطل استعمال طرق ومنهجٌات مختلفة منها:
 تحدٌد دقٌق لحاجات المؤسسة بشكل دقٌق وواضح وواقعً دون المبالغة ،مع الربط بٌن كلمورد مطلو والنشاط المستهدف والمستفٌدٌن ومؤشرات النجاح واألثر المنتظر ،وإبراز
مساهمة المؤسسة ومساهمة الجهات األخرا؛
 اعتماد أدوات مناسبة للتعرٌف بمشروع المؤسسة وبمنجزات المؤسسة عن طرٌق مطوٌاتوملصقات و نشرات...؛
 ٌمكن إضافة بعض األنشطة التً ٌسهل الحصول على تموٌلها إذا كانت تخدم أنشطة أخراٌصع
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موارد المشروع -5-
تنظٌم أبوا مفتوحة للتعرٌف بالمؤسسة وبالمجهودات التً تبذلها والمنجزات التً
حققتها؛
 -تكوٌن قاعدة معطٌات حول جمٌع المانحٌن المحتملٌن ومجاهت تدخلهم؛
 -عقد لقااات مع المانحٌن المحتملٌن لحثهم على اهنخراط فً المشروع :زٌارات
مقراتهم ودعوتهم لزٌارة المؤسسة وتنظٌم ورشات عمل ومكاتبتهم عن طرٌق
البرٌد العادي أو اإللكترونً...
 - استعمال أسالٌ التواصل والتفاوض واإلقناع الحدٌثة؛
 -استحضار مجال اهتمام الجهة المانحة والمواصفات التً تحددها للعملٌات القابلة
للتموٌل ،لذلك ه ٌنبغً التوجه إلى مؤسسة ه ٌندرج النشاط المراد تموٌله ضمن
مجال اهتمامها؛
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موارد المشروع -5-
• تموٌل مشارٌع المؤسسات



تعرف األكادٌمٌة على الموارد المرصودة من لدن الوزارة ،والتنسٌق مع النٌابات التابعة
لها فً رصد حجم تموٌل المشارٌع فً إطار جمعٌات دعم مدرسة النجاح ،كما ٌستحسن
أن ٌقدم الدعم المالً على دفعات ،تواك مكدة مشكروع المؤسسكة المحكددة إجمكاه فكً ثكالت
سنوات.

 بعد موافاة األكادٌمٌة بمحضر مصادقة النٌابة على مشارٌع المؤسسكات ومقتكرح التوزٌكع
المككالً علككى المؤسسككات التعلٌمٌككة ،اإلشككراف علككى تحوٌككل اهعتمككادات إلككى جمعٌككات دعككم
مدرسة النجاح ،مع توقٌع عقد تنفٌذ تشاركً بٌن النٌابة والمؤسسة التعلٌمٌة.
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تعببة الفاعلٌن
ٌقتضككً إنجككاح العمككل بمشككروع المؤسسككة ،تبنككً المقاربككات الحدٌثككة فككً تككدبٌر الش ك ن
التربوي :المقاربة التشاركٌة  /التدبٌر بالنتاب  /المقاربة الحقوقٌة  /التعاقد ،...والقدرة
علككى تفعٌلهككا وأجرأتهككا خككالل الممارسككات الٌومٌككة لكككل فاعككل مككن الفككاعلٌن اإلدارٌككٌن
والتربوٌٌن ،على كافة المستوٌات.
وٌتطل إرساا منهجٌة العمل بالمشروع ،تطكوٌر الفكاعلٌن لطكرق التفكٌكر والممارسكة
لالرتقككاا ب ك داا مهككامهم ،كفرٌككق عمككل هدفككه الربٌسككً الرفككع مككن مردودٌككة المؤسسككة،
وتحسككٌن النتككاب التعلٌمٌككة والتربوٌككة للمتعلمككٌن ،باهسككتثمار األمثككل لطاقككاتهم الفردٌككة
والجماعٌة وامكانات المتعلمٌن والشركاا ،وبالعمل قدر اإلمكان على
تدلٌل الصعوبات ورفع التحدٌات المحلٌة الخاصة بكل مؤسسة.

20/03/2020

تعببة الفاعلٌن
إن النجاح فً إرساا مشروع المؤسسة ٌتطل تنمٌة مجموعة من الكفاٌات عند الفاعلٌن
التربوٌٌن وخاصة:
منهجٌة تدبٌر المشارٌع و خاصة تلك المعروفة باإلطار المنطقً النصوص

علٌها فً الدلٌل المرجعً؛
أداة التخطٌط اهستراتٌجً المعروفة اختصارا DCA؛

تقنٌات العمل الجماعً؛

منهجٌة حل المشكالت؛

أدوات الجودة؛

وٌتمٌز برنام الت هٌل باعتمادا منهجٌة التكوٌن التطبٌقً الذي ٌبنً كفاٌات المؤطرٌن
انطالقا وضعٌات حقٌقٌة منبثقة من الواقع المٌدانً ٌشركهم من خاللها فً إٌجاد الحلول
المناسبة .او التواصل وتبادل الخبرات.
للتنسٌق.

-
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تعببة الفاعلٌن
ه ٌمكن المراهنة على مشروع المؤسسة دون انخراط جمٌع الفاعلٌن والشركاا فً
مختلف مراحله .وهذا ٌتطل مجهودا ا لتعببة مختلف الفاعلٌن وضمان انخراطهم فً
سٌرورة إرساا مشروع المؤسسة من خالل القٌام بالعملٌات التالٌة:
وضع مخطط تواصلً وإخباري موجه لكل الفاعلٌن الداخلٌٌن أو الخارجٌٌن على
جمٌع المستوٌات
حس األهداف المسطرة لكل مستوا؛
رصد التجار الناجحة وتوثٌقها من خالل وضع بنك للمعطٌات؛
تبادل الخبرات من خالل تنظٌم لقااات وفضااات للتقاسم والتعرٌف بالمشارٌع
الناجحة ومكاف ة المؤسسات المتمٌزة؛
إشراك مختلف الفعالٌات فً بلورة مشروع المؤسسة؛
إبرام اتفاقٌات شراكة مع المحٌط اهقتصادي واهجتماعً لتفعٌل مشروع المؤسسة.
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تعببة الفاعلٌن
إن النجاح فً عقد شراكات تقدم قٌمة مضافة لمشروع المؤسسة ٌتطل توفٌر عدة
شروط نذكر من بٌنها:
ت هٌل رؤساا المؤسسات فً مجال التعببة لتنمٌة قدرتهم على اإلقناع والتعرٌفبمشروع المؤسسة واستقطا الشركاا القادرٌن على المساهم فً تفعٌله؛
 تٌسٌر مسطرة المصادقة على اتفاقٌات الشراكة من طرف األكادٌمٌة وذلك منخالل وضع دفتر تحمالت مبسط ٌراعً متطلبات اهتفاقٌة اإلطار ٌتم اهلتزام به من
طرف المؤسسات التعلٌمٌة؛
 وضع آلٌة لمواكبة المؤسسات فً تنفد اتفاقٌات الشراكة لتقدٌم المشورة وحلاإلشكاهت العالقة ،وتكلف مجموعات عمل المناطق التربوٌة بهذا المهمة؛
وضع آلٌة لتقوٌم الشراكات وتقدٌم اهقتراحات الضرورٌة للتطوٌر ،وتكلف بهذا
المهمة المجالس اإلقلٌمٌة

اإلنجاز

20/03/2020

ٌتم انجاز أنشطة المشروع من طرف فرق عمل متعددة حس المجاهت فً إطار اإلسهام
الجماعً لوطر و توزٌع المهامٌ :نسق الفرٌق المحلً للمشروع بإشراف المدٌر ومشاركة
مجالس المؤسسة ،وٌسهر الفرٌق على حفز ودعم فرق األعمال التً ٌمكن أن تشمل الفرق
المتخصصة اآلتٌة:
فرق األندٌة التربوٌة حس مجاهت اهشتغال :لكل ناد منسق وخطة عمل خاصة ،وجدولة
لالجتماعات ،ومكت لتنسٌق األنشطة ،ووثابق مدونة ،وتقارٌر دورٌة...
الدعم التربوي (فرق الدعم حس المواد ومجاهت المشروع )،
الدعم النفسً بمراكز اإلنصات،
الدعم اهجتماعً.
فرٌق التواصل والعالقات العامة والشراكات .
فرٌق تتبع مؤشرات التعلم  :الملف الفردي للمتعلم ،النجاح ،المعدهت ،اهحتفاظ...
فرٌق تحسٌن التدبٌر :الطاقم اإلداري بمشاركة مجلس التدبٌر/جمعٌة دعم مدرسة النجاح...
فرق أخرا تفتضٌها مجاهت المشروع الذي بلورته المؤسسة :الرٌاضة ،المرافق والتجهٌزات...
ٌمكن للمؤسسة تعدٌل بعض أنشطة المشروع بالحذف أو اإلضافة أو التكٌٌف حس المستجدات
واإلكراهات دون أن ٌتعدا هامش التعدٌل نسبة . 10 %
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خالصة:

تتطل المؤسسة التعلٌمٌة باعتبارها وحدة نسقٌة ،تدخالت منسجمة ومتكاملة
للفاعلٌن اإلدارٌٌن والتربوٌٌن المنتمٌن للمؤسسة ،ومواكبة داعمة ومنتظمة ومتناسقة
للفاعلٌن التربوٌٌن واإلدارٌٌن اهقلٌمٌٌن والجهوٌٌن والوطنٌٌن ،بهدف تحقٌق أفضل
النتاب الدراسٌة والتربوٌة ،مع التخطٌط المستمر فً إطار مشروع المؤسسة لتحسٌن
مختلف مؤشرات المؤسسة التعلٌمٌة.
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المراجع
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

مشروع المؤسسة دلٌل عملً لالرتقاا بمشارٌع المؤسسات التعلٌمٌة.
مذكرات الوزارة فً شان أجراة اهستراتٌجٌة الوطنٌة لمشروع المؤسسة.
دلٌل قٌادة مشروع المؤسسة.
اهستراتٌجٌة الوطنٌة لمشروع المؤسسة الدلٌل اهجرابً .2011
اهستراتٌجٌة الوطنٌة لمشروع المؤسسة الدلٌل المرجعً .2011
اهستراتٌجٌة الوطنٌة لمشروع المؤسسة آلٌات القٌادة و آلٌات التفعٌل.2011
اهستراتٌجٌة الوطنٌة لمشروع المؤسسة خطة التطبٌق.2011
دلٌل مساطر التدبٌر اإلداري لمشروع المؤسسة.
دلٌل مسطري فً ش ن التدبٌر المالً لجمعٌات دعم مدرسة النجاح.
دفتر مهام مواكبة مشارٌع المؤسسات التعلٌمٌة.
دلٌل إرساا جماعات الممارسات المهنٌة.
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• شكرا لكم
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الوضعٌة
• تمت صٌاغة مشروع مؤسسة ابتدابٌة تعانً من اهختالهت اآلتٌة:
• ضعف مستوا التالمٌذ فً التعلمات األساسٌة،
• انعدام الماا الصالح للشر فً المؤسسة ودورات المٌاا،
• انعدام الربط بشبكة الكهرباا،
 .1بصفتك مدٌرا(ة) ماهً األولوٌات التً ستشتغل علٌها لمعالجة اهختالهت ؟
 .2حدد(ي) الخطوات الواج علٌك اتخادها إلتمام المصادقة على مشروع مؤسستك
من الجهات المعنً ؟،
 .3أذكربعض المعاٌٌر المعتمدة لمصادقة المدٌرٌة واألكادٌمٌة على مشروع المؤسسة ؟
 .4ماهً الموارد التً أعددتها ألجراة مشروعك على أرض الواقع ؟

