منوذج مرشوع خشص
للرتش يح لشغل منصب رئيس(ة) مصلحة ابلأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين وابملديرايت ا إلقلميية التابعة لها
 .1الس ياق العام للمرشوع
يتعني أأن يس تحرض املرشوع الشخص للمرتح(ة) مجموعة من العنارص اليت متزي الس ياق احلايل لتدبري منظومة الرتبية والتكوين:
▪ تفعيل أأحاكم ادلس تور اجلديد للمملكة وخاصة ما يتعلق منه برتس يخ احلاكمة اجليدة ،وتيسري أأس باب الاس تفادة العادةل من
احلق يف احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي جودة ،واعتبار التعلمي ا ألسايس حق للطفل وواجب عىل ا ألرسة وادلوةل؛
▪ التوجهيات امللكية السامية ذات الارتباط بقضية الرتبية والتكوين ،وخاصة خطايب ذكرى ثورة املكل والشعب لعايم 2012
و ،2013وافتتاح ادلورة الترشيعية اخلريفية للعام  ،2014واذلكرى  16لعيد العرش اجمليد؛
▪ تفعيل أأدوار اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي اذلي قام ابإصدار تقرير حتليل حول تقيمي تطبيق امليثاق الوطين
للرتبية والتكوين ،وابإعداد الرؤية الاسرتاتيجية ل إلصلح الرتبوي 2030-2015؛
▪ جتميع قطاعي الرتبية الوطنية والتكوين املهين يف وزارة واحدة ،وتفعيل مجموعة من التدابري اليت جتسد الاندماج والتاكمل بني
هذين النظامني؛
▪ دخول املنظومة الرتبوية مرحةل جديدة يف مسار تطورها ،تروم تأأهيل املدرسة املغربية وفق منظور شامل ل إلصلح الرتبوي؛
▪ اخنراط الوزارة يف سريورة للتزنيل ا ألويل للرؤية الاسرتاتيجية من خلل تفعيل التدابري ذات ا ألولوية؛
▪ ترس يخ جتربة اللمركزية واللمتركز يف تدبري الشأأن الرتبوي ،مبا أأفرزته هذه التجربة من مكتس بات اإجيابية يتعني تثبيهتا ،ومن
اإكراهات ونواقص يتعني جتاوزها؛
▪ الرشوع يف تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة ،واذلي يشلك قطاع الرتبية والتكوين أأحد ا ألمعدة ا ألساس ية لإجناحه ومتكينه من بلوغ
أأهدافه املرتبطة بتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية احمللية واملندجمة.

 .2الهيلكة العامة للمرشوع الشخص
بشلك عام ،يتعني أأن يس تحرض املرشوع الشخص للمرتحش(ة) ،املهام والاختصاصات املس ندة للمصلحة مبوجب أأحاكم النصوص
الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل ،و أأن يمتحور حول جانب تشخيص وجانب استرشايف ،مع اإماكنية تضمني هذا املرشوع بعض
املرفقات اليت يراها املرتحش(ة) رضورية لإغناء املرشوع.
ويف هذا الصدد ،يتعني أأن يأأخذ املرشوع الشخص بعني الاعتبار التوهجات الاسرتاتيجية اجلديدة للوزارة ،يف ضوء رافعات
ومس تلزمات التجديد املض ّمنة يف الرؤية الاسرتاتيجية ل إلصلح الرتبوي  ،2030-2015وابس تحضار التدابري ذات ا ألولوية اليت تعمل
الوزارة عىل أأجر أأهتا يف اإطار التزنيل ا ألويل للرؤية الاسرتاتيجية ،اإىل جانب دمج قطاعي الرتبية الوطنية والتكوين املهين يف قطب واحد.
وتعترب هذه احملددات مبثابة مرجعيات أأساس ية يتعني أأن تؤطر املرشوع الشخص للمرتحش(ة) ،و أأن تربز بشلك واحض يف ثناايه.

1

 .1.2اجلانب التشخيص
يمت فيه الرتكزي عىل املؤرشات الرتبوية الأكرث دلةل وإابراز نقط القوة ونقط الضعف من الناحيتني المكية والكيفية ،مع اإدماج اخلصوصيات
اجلغرافية واملعطيات الاجامتعية والاقتصادية والثقافية ،واس تحضار املس تجدات اليت يعرفها احلقل التعلميي.
 .2.2اجلانب الاسترشايف
يمت فيه حتديد العنارص ا ألساس ية لربانمج العمل واملهنجية اليت يقرتهحا املرتحش يف شأأن تدبري معل املصلحة وتطويرها والرفع من أأداهئا،
ابس تحضار املوهجات الاسرتاتيجية للمنظومة الرتبوية واليت متت الإشارة اإلهيا أأعله.

 .3توجهيات عامة
▪ يمت اإعداد املرشوع الشخص يف حدود  20صفحة عىل الأكرث ،ختصص مهنا  05صفحات عىل الأكرث للجانب املتعلق ابلتشخيص،
وخيصص البايق للجانب الاسترشايف؛
▪ يف حاةل اقتباس بعض ا ألفاكر من اإصدارات أأو دراسات أأو حبوث منجزة ،تمت الإشارة اإىل ذكل مكراجع مضن الفقرات املعنية؛
▪ اإعداد املرشوع يف  06نظائر ،من بيهنا نسخة حتمل امس وتوقيع املرتحش(ة) يف لك صفحة من صفحاهتا ،يف حني ينبغي أأن تكون
ابيق النسخ خالية من أأية اإشارة تدل عىل هوية وصفة املعين(ة) اب ألمر.
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