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مــقــدمــــــــــــــــــــــــــة:
ٌعد مشروع المإسسة إحدى األساسٌات التدبٌرٌة و التربوٌة للمإسسات
التعلٌمٌة بمختلؾ عملٌاتها لما ٌحفظه لها من فرص التوظٌؾ اإلجرائً
للمكتسبات و إعطاء معنى للتعلمات .كما ٌعتبر إطارا منهجٌا و آلٌة عملٌة
لتنزٌل برامج ومشارٌع الوزارة الرامٌة إلى تنظٌم وتفعٌل مختلؾ
التدابٌر ،التً تهدؾ إلى تحسٌن جودة العرض المدرسً داخل كل
مإسسة تعلٌمٌة ،باستخدام إمكانٌاتها المادٌة و المالٌة و البشرٌة المتوفرة
فً المدرسة و المجتمع المحلً .إن مجموع هذه اإلجراءات ال ٌمكن أن
تتم إال انطبلقا من الحرص على تحدٌد أهداؾ قابلة للتحقٌق وإقرار
األنشطة المنسجمة مع األهداؾ المحددة واعداد جدولة زمنٌة محددة
لمراحل اإلعداد ولفترات اإلنجاز.

 -1مراحل بناء مشروع المإسسة:
عموما فمراحل بناء المشروع تتدرج من مرحلة اإلخبار والبحث عن
المساهمة وهً مرحلة تتوخى تحسٌس الفاعلٌن بؤهداؾ الوزارة
وبإجراءات إنجاز المشروع كما تشهد تشكٌل الفرٌق المكلؾ بقٌادته ،تلً
هذه المرحلة األولى عملٌة وصؾ وضعٌة المإسسة وتحلٌلها انطبلقا من
تجمٌع مختلؾ المعطٌات المتعلقة بالطاقات البشرٌة والوسائل المادٌة وتلك
التً تعرض تصورات وحاجٌات مختلؾ الفاعلٌن ،وتستوجب هذه
المرحلة تحدٌد مجموعة من المإشرات المركزة حول التبلمٌذ والفرٌق
التربوي ومختلؾ المساهمٌن من جهة ،وحول اإلمكانات المادٌة والمحٌط
الخارجً للمإسسة من جهة أخرى ،وإن من شؤن هذه المإشرات أن تدل
على االختبلالت المراد تصحٌحها وأن تكشؾ عن أسبابها ،كما من شؤنها
أن تفصح عن اإلٌجابٌات الممكن تطوٌرها..

-2أهمٌة التنوٌع فً معطٌات التشخٌص:
ٌفٌد التنوٌع فً معطٌات التشخٌص؟
تفٌد المعطٌات المجمعة فً

المجاالت المتعلقة ب




التؤكد من تجاوز نقاط ضعؾ المشروع السابق للبدء بالمشروع الجدٌد
تحدٌد الموارد و الكفاٌات التً تعرؾ نسبا مرتفعة من عدم التحكم
تحدٌد وسائل و استراتٌجٌات العمل التً تعرؾ ضعفا و تإثر بشكل كبٌر فً األداء و فً مخرجات
العملٌات الصفٌة
تحدٌد أسباب التعثر أو الفشل الدراسً المرتبطة بالعوامل الداخلٌة و الخارجٌة
حصر الئحة نقاط الضعؾ التً تعرفها المإسسة و التً من بٌنها تختار األولوٌات




تحدٌد نقاط ضعؾ و فرص المشروع السابق و التً تم تحوٌلها إلى نقاط قوة
تحدٌد جمٌع نقاط قوة المإسسة والتً من خبللها سٌتم اختٌار النقاط ذات التؤثٌر األقوى،لئلعتماد علٌها فً
بناء المشروع الجدٌد
تحدٌد درجة حماس و انخراط مكونات المجتمع المدرسً فً اإلعداد للمشروع،لفرز تشكٌل فرٌق القٌادة
درجة االنسجام بٌن أعضاء مكونات المجتمع المدرسً
تحدٌد الفرص المتاحة والتً ستستثمر فً تحقٌق أهداؾ المشروع
تحدٌد نقاط االلتقاء بٌن احتٌاجات المشروع و اهتمامات مختلؾ األطراؾ الداخلٌٌن و الخارجٌٌن.
تحدٌد استراتٌجٌات تعبئة مختلؾ المتدخلٌن.



تحدٌد المعٌقات التً ٌمكن أن تعرقل سٌر المشروع للسٌطرة علٌها و التخفٌؾ من آثارها

نقاط الضعف



نقاط القوة

الفرص

التهدٌدات







 -3تحلٌل المعطٌات (تحلٌل )SWOT
لتحلٌل واقع األداء المدرسً ٌمكن تطبٌق نموذج التحلٌل  SWOTالمتكون
من الرباعً (نقاط القوة ،نقاط الضعؾ ،الفرص ،التهدٌدات).وٌهدؾ هذا
النموذج إلى تحدٌد نقاط القوة و نقاط الضعؾ المرتبطة بالبٌئة الداخلٌة
للمإسسة ،وكذلك تحدٌد الفرص المتاحة ،و التهدٌدات المرتبطة بالبٌئة
الخارجٌة ،والتً قد تواجه مراحل المشروع.

 -3تحلٌل المعطٌات (تحلٌل )SWOT
نقاط
القوة

نقاط
الضعف

تعتبر نقاط قوة
المؤسسة مرتكزات
تبنى علٌها مراحل
المشروع ،وتساعد
على تحقٌق األهداف
و أجرأة األنشطة.

أما نقاط الضعف
فهً المشاكل
و الصعوبات التً
تعانً منها بٌئة
المإسسة و التً من
بٌنها ٌختار فرٌق
لقٌادة األولوٌات،
وٌعمل على
تطوٌرها و تحسٌنها
من خبلل اإلستفادة
من نقاط القوة
و الفرص المتاحة
و تفادي التهدٌدات.

الفرص

التهدٌدات

أما الفرص فهً تلك
اإلمكانات الخارجة
عن المؤسسة،
والتً تمثل دعما
إضافٌا للمشروع.

تعتبر التهدٌدات
معٌقات و مخاطر
ٌمكن أن ٌواجهها
المشروع ،لذلك
فتحدٌدها ٌساعد
على تالفٌها
و التقلٌل من
مخاطرها و آثارها
السلبٌة.

 -3تحلٌل المعطٌات (تحلٌل )SWOT
ولتحلٌل المعطٌات المتعلقة بالبٌئة الداخلٌة و الخارجٌة ،باستخدام نموذج  SWOTنستعمل المصفوفات
التالٌة:
مصفوفة نقاط القوة و نقاط الضعؾ للبٌئة الداخلٌة
المجال

النوع

قوة
التحكم فً
اللغة
الفرنسٌة

ضعف

نقاط القوة/نقاط الضعف
 .1األساتذة ذو الكفاءة
 .2بعض التالمٌذ ٌتحكمون فً المهارات القرائٌة
 .3الغالف الزمنً المتخصص للغة الفرنسٌة مشجع..
 .1قلة الوسائل و االعالمات المعتمدة فً التدرٌس
 .2ضعف مستوى التالمٌذ
 .3قلة فرص التواصل باللغة الفرنسٌة داخل الفصل و
المؤسسة

درجة التأثٌر
قوي
+

متوسط
+
+

+
+

+

ضعٌف

أمـــــثــــلــة:
مدرسة(أ) تمتاز بنتائجها المتوسطة فً التقوٌمات االشهادٌة ،وتتوفر على نسبة البؤس بها
من التبلمٌذ الذٌن ٌمتلكون الكفاٌات األساس ،كما تتوفر على طاقم تربوي متمرس فً
الدعم التربوي ،إال أنها تعانً من المشاكل التالٌة:
 %40 من تبلمٌذها الزالوا ٌعانون من عدم التحكم فً المهارات القرائٌة.
 ضعؾ كفاٌة التعبٌر الكتابً
 أخطاء إمبلئٌة متعددة.
 ضعؾ فً الموارد المرتبطة بمادة االجتماعٌات و الرسم.
 بعض المعطٌات اإلضافٌة الخاصة بالمثال:
 مجموعة من األساتذة ستوقؾ أنشطة المشروع ،فً فترة الحقة ،بدعوى كثافة
المضامٌن.
 مجموعة من التبلمٌذ لن تستطٌع مواصلة المشروع ،بسبب عدم قدرتها على فك
الرمز.

 -1.3تنظٌم المعلومات وفق األداة SWOT
نقاط القوة
  %60منالتالمٌذ ٌمتلكون
الكفاٌات األساس.
 طاقم تربويمتمرس

نقاط الضعف
 %40من
التبلمٌذ ال
ٌتحكمون فً
المهارات القرائٌة

الفرص
جمعٌة اآلباء
مستعدة للتعاون

التهدٌدات
توقؾ األساتذة
عن اإلنخراط فً
المشروع.
عدم قدرة التبلمٌذ
مواصلة المشروع

 -1.3تحلٌل وضعٌة المإسسة:
رؼم أن المإسسة تعرؾ نقاط قوة متعددة إال أن المعطى(  %40من التبلمٌذ ال
ٌتحكمون فً المهارات القرائٌة) ٌعتبر نقطة ضعؾ ذات درجة التؤثٌر األقوى .ونظرا
ألهمٌة المهارات القرائٌة فً التمكن من الكفاٌات التواصلٌة قررت المإسسة اعتبارها
أولوٌة ستعمل على تحسٌنها وتطوٌرها ،من خبلل مجموعة من اإلجراءات:
استخدام مشروع الدعم بالقرٌن(نشاط التدخل ) من خبلل استؽبلل نقاط قوة المإسسة(
 % 60من التبلمٌذ ٌمتلكون الكفاٌات األساس و طاقم تربوي متمرس فً الدعم
التربوي)
قررت جمعٌة اآلباء المساهمة فً الدعم القرائً ،فوفرت مكتبة خاصة بكل
قسم(فرص) ،لٌستفٌد التبلمٌذ فً إطار مشروع القسم "القراءة للجمٌع"من مكتبة
الفصل.
للتخفٌؾ من التهدٌدات قرر الفرٌق وضع نظام لتحفٌزاألساتذة على مواصلة المشروع
و برمجة تكوٌنات تخص كٌفٌة التخفٌؾ من المضامٌن وكٌفٌة مبلءمتها لمستوى
التبلمٌذ .كما برمج خطة دعم خاصة بالمتعلمٌن الذٌن ٌعلنون ضعفا قرائٌا مرتبط بفك
الرموز.

 -1.4تحدٌد األولوٌات :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات
.تتكون هذه المرحلة من لحظتٌن :لحظة تحلٌل العراقٌل وتحدٌد األولوٌات ،ولحظة
بناء المنظور المحلً

اللحظة األولى :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات:
انطبلقا من نتائج التشخٌصٌ ،تم جرد نقاط القوة التً تتمٌز بها المإسسة و العراقٌل
التً تعترض أداءها العادي .كما ٌتم تحدٌد العراقٌل المتحكم فٌها أي تلك التً ٌستطٌع
فرٌق القٌادة وأطر المإسسة التؤثٌر فٌها ثم جرد العراقٌل المتحكم فٌها حسب األولوٌة
و تحلٌلها ،وذلك على النحو التالً:
نقــاظ القوة
-1
-2

-3
...

 -1.4تحدٌد األولوٌات :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات
جرد العراقٌل المتحكم فٌها ،أي التً بإمكان فرٌق القٌادة وأطر المإسسة التؤثٌر فٌها:
العراقٌل المتحكم فٌها
-1
-2
-3
...

جرد العراقٌل المتحكم فٌها حسب األولوٌة:
العراقٌل المتحكم فٌها حسب األولوٌة
-1
-2
-3
...

 -1.4تحدٌد األولوٌات :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات
تحلٌل العراقٌل المتحكم فٌها حسب األولوٌة:
عناصر العراقٌل المتحكم فٌها حسب األولوٌة
-1
-2
-3
...

 -1.4تحدٌد األولوٌات :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات
ومن أجل تحلٌل العراقٌل ووضع أولوٌات موضوعٌةٌ ،مكن االعتماد على شبكة
لتحدٌد األولوٌات تؤخذ بعٌن االعتبار أهمٌة الحاجات و استعجالها ،كما تستحضر
القدرات الذاتٌة للفاعلٌن وشروط عملهم
أهمٌة
درجة
المشكل/
الحل
االستعجال المشكل
العددٌة
من1إلى 3من1إلى
3

...
...
...

أهمٌة
آثار
المشكل

سهولة
اإلنجاز

القدرات
الذاتٌة

من1إلى
3

من1إلى
3

من1إلى
3

إكراهات المخاطر
اإلنجاز
من1إلى
3

من1إلى
3

مجموع
النقط

 -1.4تحدٌد األولوٌات :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات
وتمثل الحلول األكثر مالءمة و األكثر قابلٌة لإلنجاز مضمون مشروع المإسسة على
مدى ثبلث سنوات ،مما ٌجعله حامبل لنظرة مستقبلٌة نابعة من تحلٌل الواقع متسمة
بسمتٌن:
 سمة التغٌٌر ،فهً نظرة تقوم على إرادة إرساء ممارسات تربوٌة جدٌدة ما أمكن،
بما ٌفترضه ذلك من تؽٌٌر فً منطق االشتؽال و الوسائل.
 سمة الترصٌد ،فهً نظرة تروم تثمٌن المنجزات و تطوٌرها من خبلل التحسٌن
المستمر فً طرق االشتؽال.
وهكذا ٌتم تحدٌد مجاالت التدخل اعتمادا على المعاٌٌر التالٌة:
 أن ٌتعلق المجال بالبعد التربوي ،و بالتعلمات خاصة.
 أن تقع الجوانب المستهدفة ضمن مجال تدخل المإسسة,
 أن تتوفر المإسسة على إمكانٌات التدخل و التحكم فً القضاٌا المستهدفة.

 -1.4تحدٌد األولوٌات :تحلٌل العراقٌل و تحدٌد األولوٌات
بناء على تحدٌد أولوٌات التدخل التً سٌنصب علٌها مشروع المإسسة و التً ال ٌنبؽً أن ٌزٌد
عددها عن الثبلثة حتى ٌتم التحكم فٌهاٌ ،قوم فرٌق العمل بوضع األهداؾ الخاصة لكل محور
و األنشطة المتفرعة عنها و النتائج المنتظرة منها .ومن شؤن التحدٌد الدقٌق لؤلهداؾ أن ٌجعلها
قابلة للتحقٌق من خبلل أنشطة عملٌة تإدي إلى نتائج منتظرة و أن ٌجهلها قابلة للقٌاس من خبلل
مإشرات
مدة المشروع

األولوٌات

1
السنة
األولى

2
3
1

السنة
الثانٌة

2
3
1

السنة
الثالثة

2
3

األهداف

 -2.4تحدٌد األولوٌات :صٌاؼة المنظور المحلً
اللحظة الثانٌة :صٌاغة المنظور المحلً
ٌعتبر المنظور المحلً الؽاٌة التً تسعى المإسسة إلى تحقٌقها فً نهاٌة المشروع
خبلل فترة زمنٌة محددة .وٌصاغ انطبلقا من نتائج تحلٌل معطٌات مرحلة التشخٌص
على شكل فقرة تلخص أولوٌات مشروع المإسسة.
وللمنظور المحلً مواصفات:
• أن ٌوضح النتائج المنتظرة فً نهاٌة المشروع.
• أن ٌعبر عن المستقبل
• أن ٌكون محددا بزمن
• مكتوبا بشكل مختصر ومركز وذا وصؾ محكم.
• متسما بالوضوح وسهولة الفهم.
و المنظور المحلً ٌؤخذ شكل جواب عن السإال :أي طفل نرٌد بناءه و تنشئته من
خبلل أجرأة مشروع المإسسة الممتد لثبلث سنوات واعتمادا على أي الطرق التربوٌة
و التعلٌمٌة؟ بتعبٌر آخر ٌعتبر المنظور بمثابة المرجع الذي ٌقود نحو بناء شخصٌة
الطفل فً بعدها المهاري و النفسً.

 -2.4تحدٌد األولوٌات :صٌاؼة المنظور المحلً
أمثلة منظور محلً :
مثال : 1منظور محلً:
فً المرحلة الممتدة من  2017إلى 2018ستعمل مإسستنا على تربٌة التبلمٌذ على االعتزاز
بالثقافة المحلٌة و القٌم اإلنسانٌة و على مساعدتهم على اكتساب المهارات األساسٌة فً الكتابة
و القراءة و الحساب من خبلل إؼناء كل من األنشطة التربوٌة و التعلٌمٌة وأنشطة الدعم ،اعتمادا
على تحسٌن طرق التدرٌس ،كما ستعمل على االنفتاح على المحٌط الخارجً.
مثال  :2نموذج رؤٌة مؤسسٌة:
تسعى مدرستنا بالمشاركة مع المنزل و المجتمع فً جعل كل تلمٌذ و تلمٌذة قادرا على التعبٌر
شفهٌا وكتابٌا بطرٌقة مبلئمة و مركزة وقادرا على حل المشكبلت فً جمٌع المجاالت المرتبطة
بالرٌاضٌات وأن ٌكون كذلك قادرا على احترام قواعد الحٌاة المشتركة داخل المإسسة.

 -5صٌاؼة المشروع وفقا للتوجهات العامة للوزارة
تتم صٌاؼة مشروع المإسسة وفقا للمعاٌٌر المنهجٌة التً حددتها وزارة التربٌة
الوطنٌة ،وللتؤكد من أن المشروع ٌستجٌب لهذه المعاٌٌر ٌمكن اعتماد البلئحة التالٌة:

معاٌٌر المصادقة األولٌة:
 هل تندرج رإٌة المشروع أو المنظور المحلً ،مع توجهات الوزارة ,أي:
 منسجمة مع األهداؾ الوطنٌة ،مع االختٌارات االستراتٌجٌة لؤلكادٌمٌة و تتوخى تجوٌد التعلمات,
 هل تم إعداد المشروع بمقاربة تشاركٌة مع األطراؾ المعنٌة،
 هل تم القٌام بتحلٌل جٌد ،أي...
 االهتمام بالبٌئة الداخلٌة للمإسسة و البٌئة المحٌطة بها – تفحص نقاط القوة و العقبات, هل تم تحدٌد األولوٌات بشكل جٌد ،أي..
 عدد محدود من األولوٌات(من األجدر أن ال ٌتجاوز ثبلث أولوٌات) – نتائج منتظرة واقعٌة ومصاؼة بوضوح.
 هل االجراءات:
 -محددة فً خطة عمل واضحة و قابلة لئلنجاز، مدعمة بموارد بشرٌة و مالٌة متوفرة أو الممكن توفٌرها. هل الضبط ( التتبع أو التقوٌم )
ٌ -رصد تتبع األنشطة المبرمجة و مإشرات تحقٌق النتائج المنتظرة

 -6تحدٌد األهداؾ الخاصة
تصاغ األهداؾ الخاصة من األهداؾ العامة (األولوٌات) و تكون دقٌقة و مرتبطة
بزمن و قابلة للقٌاس وواقعٌة وٌمكن تحقٌقها.
مثال من مشروع مإسسة
األولوٌة :تطوٌر كفاٌة التعبٌر الكتابً و القراءة.
هدؾ : 1أن ٌكون قادرا فً نهاٌة المستوى الرابع على كتابة نص من 10
اسطر باستعمال معارفه المرتبطة بالتعبٌر الكتابً و استعمال االدوات
المساعدة على الكتابة.
هدؾ :2دعم و تقوٌة كفاٌات القراءة مع تنمٌة الرؼبة فً المطالعة.
هدؾ :3األخذ بعٌن االعتبار الفوارق بٌن المتعلمٌن و تحدٌد الصعوبات التً
تواجههم.

 -7تحدٌد المإشرات
المإشرات معاٌٌر محددة ٌتم فً ضوئها الحكم على مدى تحقق الهدؾ كما تعتبر
مرتكزا لوضع األنشطة و البرامج لتحقٌق الؽاٌات ،وكذلك لتقوٌم األداء المدرسً فً
مجاالت محددة.
ولصٌاؼة المإشرات صٌاؼة دقٌقة ٌجب الحرص على االجابة عن التساإل التالً:
ماهً المإشرات التً ٌمكن من خبللها الحكم على مدى تحقق الهدؾ؟
أمثلة:
 المإشرات المرتبطة بالمهارات القرائٌة :معدالت نقط القراءة ،نسبة الكتبالمعارة من مكتبة المدرسة ،درجة انخراط المتعلمٌن فً مكتبة القسم.

 المإشرات المرتبطة بتحسٌن مستوى التبلمٌذ :نتائج التقوٌمات الدورٌة أوالسنوٌة الخاصة بالمستوٌات ..أو المرتبطة بمشروع القسم.
 المإشرات المرتبطة بنجاح عملٌة الدعم :التقلٌل من عدد التبلمٌذ الذٌن ٌتوفرونعلى مكتسبات هشة.

 -7تحدٌد المإشرات
أمثلة:
-

المرتبطة بنجاح العملٌات التواصلٌة مع اآلباء :عدد االجتماعات اإلخبارٌة لآلباء
و عدد المواعٌد المعلنة فً سبورة مواعٌد المإسسة.
المإشرات المرتبطة باتفاقٌة الشراكة :عدد اتفاقٌات الشراكة ،عدد العائبلت
المستهدفة.
المإشرات المرتبطة بالمعٌنات الدٌداكتٌكٌة :انتاج و تفعٌل األدوات المقترحة.
المإشرات المرتبطة باحترام قواعد العٌش المشترك :انخفاض عدد النزاعات داخل
األقسام و انخفاض عدد الشكاٌات

 -8تحدٌد األنشطة الفصلٌة و األنشطة الموازٌة
تعتبر هذه المرحلة البداٌة الفعلٌة لعملٌة التدخل ،فبعد التشخٌص و تحدٌد األولوٌات
و األهداؾ الخاصة و المإشرات ،تؤتً مرحلة تحدٌد األنشطة الفصلٌة و الموازٌة التً
ستساهم فً تحقٌق األهداؾ .وٌجب التؤكٌد على ضرورة التشاور مع مجالس
المإسسة (.المجلس التربوي و المجالس التعلٌمٌة) حول برمجة عملٌات التدخل
العتبارات متعددة منها :من بٌن مهام و اختصاص المجالس دراسة المناهج و البرامج
ورصد المشاكل و الصعوبات و اقتراح األنشطة و الطرائق المناسبة لتجاوزها .وٌمكن
تقسٌم عملٌات التدخل إلى قسمٌن:
األنشطة الفصلٌة :هً عملٌات تتم بشكل ٌومً خبلل الحصص الدراسٌة ،وتهتم بتنمٌة
و تطوٌر كفاٌات المتعلمٌن من خبلل التركٌز على دعم بعض المهارات الضرورٌة
التً تحتاجها التعلمات البلحقة(دعم المهارات القرائٌة)..أو اعتماد بٌداؼوجٌات معٌنة
لحل بعض المشاكل التً تعترض سٌر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة(الفارقٌة أوبٌداؼوجٌا
الدعم)..أو ترسٌخ قٌمة أو سلوك لدى المتعلمٌن( ترسٌخ قٌم العٌش المشترك)
أو تدرٌب المتعلمٌن على البحث و االستقصاء و العمل الجماعً..

 -8تحدٌد األنشطة الفصلٌة و األنشطة الموازٌة
األنشطة الموازٌة :هً مجموع األعمال و األنشطة الموازٌة ،التً ٌتم تنفٌذها بطرٌقة
منظمة بموازاة مع األنشطة الصفٌة ،بهدؾ تحقٌق أهداؾ محددة(مثال :مشروع القراءة
للجمٌع ،المجلة الحائطٌة ،الصحافة اإللكترونٌة)..
وٌشترط أن ٌشارك فٌها جمٌع التبلمٌذ من مختلؾ المستوٌات ،انطبلقا من المشروع
الشخصً للمتعلم ،أو مشارٌع القسم ،والتً تعتبر روافد أساسٌة لتحقٌق مشروع
المدرسة .و خبلل فترات األنشطة الموازٌةٌ ،تم تجمٌع إنتاجات المتعلمٌن و عرضها
فً مرحلة أولى داخل القسم ،ثم بعد ذلك فً مرحلة ثانٌة ،تعرض بعد تجمٌعها
و تنظٌمها داخل المإسسة .ومن المهم أن تكون الؽاٌة من المشروع الموازي واضحة
بالنسبة للمتعلمٌن ،إذ تتمثل فً اإلنتاج من أجل العرض ،فهذا الهدؾ ٌزٌد من الدافعٌة
نحو العمل و ٌعطً معنى للتعلمات.
وٌتم توثٌق المشارٌع و البرامج الموازٌة بشكل مبسط ،حٌث تتضمن اسم النشاط
أو البرنامج و الهدؾ منه ووقته و المسإول عن التنفٌذ و متطلباته.

خـــاتـــمـــــــــــــــــة
حرصت الوزارة الوصٌة على قطاع التعلٌم بببلدنا على تطوٌر أداء المنظومة
التربوٌة ،من خبلل مساعدة المإسسات التعلٌمٌة على تحسٌن أدائها والقٌام بؤدوارها
التً أنشئت من أجلها ،والمتمثلة فً التربٌة والتكوٌن والتنشئة االجتماعٌة .من أجل
ذلك تبنت خٌارات االستقبللٌة والبلمركزٌة والبلتمركز فً التسٌٌر و التدبٌر
اإلداري والتربوي ،وركزت على تفعٌل العمل بمشروع المإسسة ،كآلٌة عملٌة
ضرورٌة لتنزٌل و أجرأة البرامج و المشارٌع التربوٌة داخل كل مإسسة .فؤصبح
هذا األخٌر من أهم العملٌات التً ٌجب على رئٌس المإسسة وكل مكونات المجتمع
المدرسً أن ٌعمل ترسٌخها كممارسة ٌومٌة.

المراجع المعتمدة
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وضعٌة مهنٌة
بعد تخرجك من المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن تم تكلٌفك مدٌرا بإحدى
الثانوٌات التؤهٌلٌة فً وسط حضري تضم أطرا إدارٌة وتربوٌة ذات خبرة وكفاءة
عالٌة.
وبعد معاٌنتك للمإسسة ،وجدت ان المإسسة لها طاقم إداري ٌسٌره ناظر وٌقوم
بجمٌع المهام ألؼراضه الشخصٌة  ،مقابل مبالػ مادٌة.
جداول حصص لؤلساتذة تفتقر إلى أدنى معاٌٌر االنصاؾ.تؽٌب األساتذة دون حاجة لرخصة طبٌة و دون علم المدٌر.حركٌة التبلمٌذ داخل المإسسة (تؽٌٌر الفوج)على طول السنة.منح ورقة الؽٌاب أو التؤخر للتبلمٌذ باستمرارنقطة السلوك و المواظبة  20/20لجمٌع التبلمٌذ -تدنً نقط التبلمٌذ خصوصا فً المستوى االشهادي

وضعٌة مهنٌة
 تدخل الناظر إلقناع بعض األساتذة للتخلً عن تقرٌر عنؾ ،أو رفع نقطالمراقبة المستمرة لتلمٌذ ما وتؽٌٌر نتٌجته من الرسوب إلى النجاح......وٌصل
ابتزاز التبلمٌذ و أسرهم خارج أسوار المإسسة ،كل
هذا بعلم المدٌر و الجمٌع ،أما جمعٌة اآلباء فكان ٌسٌرها بقبضة من حدٌد
الناظر بصفته كاتبا عاما لها،
كما كان ٌحتكر الكلمة فً كل االجتماعات وٌكتفً الحاضرون بالتوقٌع على
المحاضر التً ٌقوم بإعدادها من قبل .أما المدٌر ،فكان نكرة تماما ٌ ،وقع فقط
و ال ٌهتم به احد ،إذ كان منهزما ،مستسلما لتوازن ٌستفٌد منه الجمٌع ،خاصة
مجموعة من األساتذة الذٌن ٌشتؽلون بالمدارس الحرة ،أما التبلمٌذ ،فكانوا
ٌطٌق االنهٌار و التسٌب التام استمر الوضع حتى أصبح المدٌر لم ٌعد
للمإسسة  ،فتعب من االبتزاز الممارس ضده  ،فانتقل إلى مإسسة أخرى،
تاركا وراءه خرابا تاما.

فً ظل هذا الوضع ،وقدومك مدٌرا جدٌدا ،شابا ،مفعما بالحٌوٌة و النشاط،
حاولت منذ أول اجتماع ،االشتؽال بمفهوم مشروع المإسسة و التدبٌر التشاركً
لكنك اصطدمت بمقاومة كبٌرة من طرؾ الناظر و أصدقائه األساتذة
الذٌن كانوا ٌستمرون فً الؽٌاب نظرا الرتباطهم بالمإسسات الحرة....واستمر
الوضع متشنجا حتى قمت بالدعوة إلى أول اجتماع لبلورة مشروع جدٌد
للمإسسة ،الذي تزامن مع نشؤة مكتب نقابً محلً تابع لنقابة ذات تمثٌلٌة و
سمعة جٌدة ،حٌث انخرط أزٌد من نصؾ األطر التربوٌة فً هذه النقابة معتقدٌن
أنها كعادتها ستدافع عن األساتذة ضد اإلدارة فً جمٌع األحوال.
ٌكتفون بهدر وقتهم و ٌتطبعون على الؽش ،العنؾ و الرشوة التً أصبحت
سلوكات عادٌة.
بعد قراءتك لهذه الوضعٌة:
 -1حدد أهم االختبلالت التً تعانً منها هذه المإسسة
 -2حلل واقع هذه المإسسة بتطبٌق نموذج SWOT
-3من بٌن هذه االختبلالت حدد األولوٌات الثبلث التً سٌتم االشتؽال علٌها من
أجل بناء مشروع المإسسة.

