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فــي إطــار االهتمــام  بإصــاح التعليــم وجودتــه  وتكويــن املعلــم /املــدرس بالبلــدان 
املغاربيــة نظمــت جمعيــة البحــوث والدراســات مــن أجــل اتحــاد املغــرب العربــي 
)تونــس( بالتعــاون مــع مركــز الدراســات واألبحــاث اإلنســانية -مــدى، )املغــرب(، 
وبـدعـــم مـــن مؤسســة هانــس ســيدال األملانيــة )مكتــب تونــس، الجزائــر، ليبيــا(، 
نــدوة افتراضيــة تفاعليــة عــن بعــد ، تحــت عنــوان : تقنيــات ومهــارات وفنيــات 
تواصل وتعامل املدرس مع التلميذ في القرن الواحد والعشرين ، يوم السبت 

10افريــل 2021، فــي إطــار مشــروع إصــاح التعليــم باملغــرب العربــي. 
اســتمرت النــدوة لـــ 11 ســاعة متواصلــة، وشــارك فيهــا وزراء ومســئولين ســامين 
وأســاتذة وخبــراء مــن مختلــف الجامعــات املغاربيــة، بمداخــات قيمــة وثريــة 
المســت املوضــوع واستشــرفت مســتقبل املــدرس واملدرســة والتعليــم املغاربــي، 
وطالبــت باألخــذ بيــدي ذوي اإلعاقــات ودمجهــم فــي املدرســة واألســرة والــدورة 

االقتصاديــة .
 بامتيــاز بمشــاركة نخبــة مــن األكاديمييــن املغاربييــن 

ً
 علميــا

ً
شــكلت النــدوة حدثــا

ووزراء ســابقين وبرملانييــن وفاعليــن سياســيين، انـكـبـــوا عـلـــى مدارســة تقنيــات 
الواحــد  القــرن  فــي  التلميــذ  مــع  املــدرس  ومهــارات وفنيــات تواصــل وتعامــل 
والعشــرين ، تشــخيصا وتحليــا وتقويمــا، وتــوج اللقــاء العلمــي باقتــراح جملــة 

مــن البدائــل والحلــول تــم تضمينهــا فــي التوصيــات اآلتيــة:
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1- اهتمــام القيــادات السياســية بالتعليــم ووضعــه علــى رأس أولوياتهــا واعتبــاره 
قضية امن قومي وانه أفضل أنواع االســتثمار في هذا القرن

2-  اعتبار املشروع التربوي  مشروعا مجتمعيا يتظافر فيه مجهود كل الفاعلين 

املهتمين بالطفل عموما.

3- تثمين التعليم بوصفه محركا للتنمية وقوة تغيير وتحويل.

1- جعل الطفل مركز العملية التعليمية التعلمية.

إكســاب املتعلميــن املهــارات املطلوبــة فــي عصــر املعرفــة الرقميــة والــذكاء   -2

االصطناعــي وحــل املشــكات والتفكيــر اإلبداعــي واملهــارات الحياتيــة.                                                                               

3-  اشراك املتعلم في مدخات التعلم وسيرورته ومخرجاته

4-  خلق بيئة مفعمة بالحياة تحفز املتعلم على التعلم 

5-  انفتاح املدرسة على  املحيط السوسيوثقافي واالقتصادي للمتعلم

01

02

ات التربوية  وير السيا   ت
اربية بالبلدان الم

لة المتعل  في العلملية  من
التعليمية التعلمية

א()'&% א#"! 

א()'&% א(-,+*



4

 1-  تطوير السياسات الخاصة باملعلمين /املدرسين  لضمان حقوقهم املهنية  

واالقتصاديــة وتحســين مكانتهــم االجتماعيــة وحمايتهــم مــن أشــكال التهميــش 

والعنــف كافــة.

2 - تطوير املرجعيات املهنية الخاصة باملعلمين/ املدرسين  وفق معايير الجودة 

املعتمدة إقليميا ودوليا .
3- تطويــر برامــج تدريــب املعلميــن/ املدرســين وضمــان حقوقهــم فــي الحصــول 

علــى فــرص جيــدة ومســتدامة لتحصيــل معــارف وتنميــة مهــارات ضروريــة ملهنــة 

بــدور املعلــم/ املــدرس بوصفــه وســيطا اجتماعيــا وفاعــا  التعليــم  واالعتنــاء 

ثقافيــا...

1-  وضع األطر املرجعية العلمية للتعليم  والتعلم والتقويم .

2- تجديد املناهج واملمارسات التعليمية ومنح  مكانة بارزة فيها ملهارات الحياة 

والعمل والتعليم واملواطنة.
 3-  إعادة النظر في مناهج التعليم الحالية في البلدان املغاربية بحيث تتحول 
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وير مهنة  ت
التدري

ديد المنا والبرام  ت
ية والتعل والتقوي  الدرا
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إلى التركيز على الكفايات واملهارات بدل االقتصار على املعارف واملعلومات. 

4-  توظيف تقنّيات تنشيطّية حديثة وأساليب تدريس جديدة تسمح بتصحيح 

هن.
ّ
م وتتاءم مع الطريقة التي يعمل بها العقل مثل خرائط الذ

ّ
مسار الّتعل

5-  إعــادة النظــر فــي أســاليب التقويــم التربــوي الســائدة حاليــا وتطويرهــا بمــا 

يجعلهــا قــادرة علــى التركيــز علــى املهــارات بــدل حفــظ املعــارف واملعلومــات.  

1-  االهتمــام بمهنــة املعلــم والرفــع مــن مكانتهــا االجتماعيــة وتحســين أوضــاع 

املعلميــن معنويــا وماديــا                                                                                                                    

املدرســين العامليــن حاليــا فــي برامــج تدريبيــة جــادة  اســتهداف املعلميــن/   -2

ومكثفــة إلكســابهم مهــارات وتقنيــات التعليــم والتعليــم الحديثــة.

3-  تطويــر برامــج إعــداد املعلمين/املدرســين بمــا يتوافــق مــع األدوار الجديــدة 
للمعلم/املــدرس فــي القــرن21  .    

4- دعوة سلطة اإلشراف إلى إياء محور املمارسة املتبّصرة في العملّية التربوّية 

)ابتدائــي  املكانــة التــي تســتحّقها ضمــن برنامــج الّتكويــن الوطنــي للمتفّقديــن 

وثانــوي ( ثــّم املدرســين بجميــع أصنافهــم.                                                                                                                           

 5-  ضرورة تحفيز املدّرسين لانخراط في هذا املسار الّتجديدي ودعم دافعّيتهم 

ــر فــي ممارســتهم التعليميــة مــن أجــل االرتقــاء بهــا ومواءمتهــا مــع 
ّ
جــاه التفك

ّ
فــي ات

بــات القــرن 21.
ّ
متطل

א()'&% א(0523,4

ة المدرس  فا    االرتقا ب
ا المهني    وأ
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اتــي فــي مواضيــع تجديدّيــة علــى غــرار 
ّ
 6- تشــجيع املدرســين علــى الّتكويــن الذ

كاءات املتعــّددة والتفكيــر النقــدي والتفكيــر االبداعــي وحــل 
ّ
مهــارات الحيــاة والــذ

املشــكات. 

7-  التفكيــر فــي آليــة لتحفيــز املدرســين علــى االنخــراط الفاعــل فــي تنزيــل و تفعيــل 
البرامــج مراجعــة املناهــج الدراســية وتحليلهــا وتطويرهــا فــي ضــوء مهــارات القــرن 

الحــادي والعشــرين، وتضميــن موضوعــات اإلدراك العالمــي.                                                                             

8- تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين/ املدرسين  في ضوء كفايات معلم/ 

مدرس القرن الحادي والعشرين.

9 - بناء برامج تدريبية لتنمية كفايات معلم/ مدرس القرن الحادي والعشرين 

لدى معلمي/ مدر�سي التعليم .                                  

إدراج مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ضمــن مقــررات إعــداد املعلــم بكليــات 

التربيــة، ومعاهــد إعــداد املدرســين.    

10- تدريــب أســاتذة التعليــم الجامعــي علــى دمــج مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت فــي املنهــج واالعتنــاء بتكوينهــم بيداغوجيــا.

 1- إنشــاء لجنــة علميــة الكفــاءات املغاربيــة املختصــة فــي علــوم التربيــة عامــة 
وعلم النفس التربوي خاصة  تسند لها مهمة  العمل على إعداد ميثاق تربوي 

لفنــون التعامــل مــع مختلــف فئــات التاميــذ/ املتعلميــن والتركيــز علــى الفئــات 

الصغــرى خــال مرحلتــي التحضيــري التعليــم األولــي و التعليــم االبتدائــي.

06
 الب العلمي التربو                
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 2- طبع املداخات في كتيب الكتروني وتنزيلها  في موقع الجمعية ومركز مدى .

3-  تنظيــم حــوار فكــري منتظــم حــول التحديــات املفروضــة بواســطة البيئــة 

الســيبرانية.

4-  تقييم تجربة التعليم عن بعد في ظل املعطيات املطروحة بواسطة جائحة 

كرونا.   

5-  إنشاء مختبر للبحث التربوي يضم مجال البحث في التربية الخاصة توصية.         

1-  تعزيــز دور جمعيــات املجتمــع املدنــي فــي تطويــر التعليــم باشــتراكها فــي رســم 

السياســات واتخــاذ القــرارات.    

التربويــة  القضايــا  بدراســة  يعنــى  التربويــة  للبحــوث  مغاربــي  مركــز  بعــث   -2

التــي  التربويــة  للمشــكات  الناجعــة  الحلــول  وتقديــم  املغاربيــة  البلــدان  فــي 

                                                                                      . التطويــر  وآليــات  تصــورات  وتقديــم  املغاربيــة  التعليــم  أنظمــة  تواجههــا 

التربــوي.      التجديــد  فــي  الناجحــة  املغاربيــة  التجــارب  ترصيــد   -3

07
ي للنهو  تمع المد ور الم ي   تع

وين ومة التربية والت وير من بت
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وفي األخير تجدد لجنة الصياغة شكرها لجمعية البحوث والدراسات 

من أجل اتحاد املغرب العربي ورئيسها الدكتور حبيب حسن اللولب، 

-مــدى- ومديرتــه الدكتــورة  ومركــز الدراســات واألبحــاث اإلنســانية 

حيــاة الدرعــي وفريقهــا املتميــز ومؤّسســة هانــس زيــدل )مكتــب تونــس 

الجزائــر ليبيــا(، ولكافــة األســاتذة والخبــراء والبرملانييــن والسياســيين

 املتدخلين.                       

مع تحياتي لجنة الصياغة.

منسق العلمي  للندوة الدكتور حبيب حسن اللولب  
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