
 تقرير الورشة الثالثة  

 حول موضوع مشروع المؤسسة كآلية ل�نفتاح على محيطھا 

 صالح وا(ستاذ أمھران فتيحة وا(ستاذة مسيرا الزھواني محمد ا(ستاذ : ھم ومقررين  لھا مسير بتعيين الورشة أشغال تانطلق
  للورشة مقررين بنة

 التنبيه تم كما منھا المطلوب ھو وما الورشة لموضوع الدقيق التحديد حول انصبت التدخ2ت من بمجموعة الورشة أعمال تميزت
 ع2قتھا في المؤسسة بمشروع المتعلقة المواضيع لتشعب نظرا الرسمية البطاقة خ2ل من المقترحة المحاور اماحتر ضرورة الى

  :مايلي حول ا;تفاق تم الورشة من المطلوب وتحديد  الموضوع تناول كيفية حول نقاش وبعد بمحيطھا 

 الفرد حاجات لتلبية ومجال والمعرفة للعلم ومركز متعددة أطراف بين للتعايش كفضاء التربوية االمؤسسة أن على التأكيد:  أو> 
 وتضع الجماعية المشاركة تضمن بالحياة مفعمة مدرسة تأسيس بغية معه والتصالح محيطھا على انفتاحھا تفرض وتطلعاته
 مطالب ھو الذي حيطالم ھذا المحيط مع  وإيجابية متعددة ع2قات التأثيرونسج في كام2 دورھا تلعب المدرسةو قلب في المجتمع

  .الثقة من جسور خلق بغية المسافة لتقليص وا;ستعداد  التعليمية المؤسسة حول ونظرته تصوراته في النظر بإعادة

  :الرسمية البطاقة في الواردة المحاور تلخيص يحاول الذي التالي الجدول حول التوافق : ثانيا    

 الواقع الحالي المقترحات
المشكل ھذا لحل يابيةالن المصالح تدخل  

 
 لكل المجال في المجدية التكوينية الدورات تكثيف

بالمؤسسة الفاعلين  

 جمعية بتأسيسوترميم الخاصة ا;دارية المساطر تعقد
النجاح مدرسة دعم  

 مجال في المؤسسة (طر المقدم التكوين ضعف
  التواصل

 وحسن البشرية الموارد لتوفير صيغ د ايجا ضرورة
وزيعھاوت تدبيرھا  

 المشاريع في خاصة البشري العنصر توفر عدم
بالتعلمات المتعلقة  

 2000 سنة المعدل 1958 مرسوم في النظر إعادة
.الجمعيات بتأسيس المتعلق  
 تطوير في المساھمة في يلزمھا قانوني إطار وضع

المؤسسات داخل المشاريع وإنجاح التربوية المنظومة  

 مشاريع ورةبل في اIباء جمعيات مساھمة ضعف
  .المؤسسة

.المؤسسة أسوار تراوح > أنشطتھا معظم  
 عرقلة ويشكل ملزم غير ھو اIباء جمعيات انخراط

.للمشاريع  

 تتوفر التى ا;ستق2لية النجاح مدرسة دعم جمعية منح
  ا(خرى الجمعيات عليھا
المحاسبة -الھيكلة – ا;نتخاب آلية في النظر إعادة  

 النجاح مدرسة دعم عيةلجم الصرف خانات تشكل
للمشاريع عرقلة  

 داخل السكان ممثلي مع التواصل قنوات فتح
 الجماعات

المؤسسة مجالس في الجماعة لممثل الكلي الغياب  

 البشري العنصر في ا;ستثمار بأھمية الشركاء اقناع
.مضافة كقيمة  
 مع والقطع لديھم المدرسة صورة تلميع على العمل

التعليمية المؤسسة حول السلبية الثمث2ت  
 

المؤسسة مشاريع في ل�نخراط الشركاء استعداد عدم  
  المواطنة المؤسسات قلة

 في ا;قتصادية المؤسسات لبعض البراكماتي التعامل
التعليمية بالمؤسسة ع2قتھا  

 المدني المجتمع وجمعيات المؤسسة بين الع2قة ضبط
  وملزمة محددة بعقود
.أمنية مقاربة كل عن التربوي النشاط تحييد  
 المجالس في المدني المجتمع جمعيات انخراط تقنين
.للمؤسسة التقنية  

 المؤسسة تستغل المدني المجتمع جمعيات بعض
وانتخابية نفعية (غراض  
 أنشطة من ا;ستفادة بين التوفيق على الحرص
 يعرقل ا(مني الھاجس وبين المدني المجتمع جمعيات
  منھا المؤسسة إستفادة

.القيمة مساھمتھم على الورشة  أعضاء ولكل ، توجيھاته على علي أعمور محمد لOستاذ رشك  

 

 

 



 التكوين المنظم لھيأة ا�دارة التربوية الجدد

 2010-2011  

   ع$قة المؤسسة بمحيطھا

                           مشروع المؤسسة آلية ل$نفتاح على المحيطا(كاديمية الجھوية للتربية و التكوين    
  3:                    لجھة الدارالبيضاء الكبرى                                                     الورشة رقم 

           

جام مشروع المؤسسة ھو آلية للقيادة داخل المؤسسة تھف إلى خلق المزيد من ا:نس  

 انسجام داخل المؤسسة بين مختلف الفاعلين من خ$ل مسعى يحترم ھويتھم و قيمھم و يتيح فرصة التعاون فيما بينھم لتحقيق -    
.أھداف متفق عليھا   

جتماعية في  انسجام بين المؤسسة و محيطھا من خ$ل إشراك أولياء الت$ميذ ، المنتخبين المحليين ، و الفعاليات ا:قتصادية و ا:-    
.رسم سياسة المؤسسة   

       لكن نسبة ھذا ا:نسجام ضعيفة في جل مؤسساتنا التعليمية و ع$قة المؤسسة بالمحيط تطبعھا بعض ا:خت$:ت منھا 

مقترحات عملية تمكن من انفتاح 
 المؤسسة على المحيط

 مكونات المحيط الواقع الحالي

تنسيق بين عدد من المؤسسات و تبني -
  المشروعنفس

خلق توأمة بين المؤسسات-  
إبرام شراكات بين المؤسسات التعليمية-  

 ا:قتصار فقط على المؤسسات المنتمية -
 لنفس الحوض المدرسي

 المؤسسات التعليمية 

توعية أعضاء جمعية ا[باء با(دوار المنوطة -
 بھم

اختيار مشروع يتقاطع و مخطط  العمل -
 السنوي   للجمعية 

ات دورية بين المؤسسة و ا[باءعقد لقاء-  

 عدم انخراط جمعية ا[باء في مشروع -
المؤسسة و ع$قة ھذه ا(خيرة 

بالمؤسسة تتجلى في بعض ا�ص$حات 
 الترقيعية 

 جمعية امھات و آباء الت$ميذ

وضع إطار قانوني يلزم ممثل الجماعة -
 ا:نخراط في أدوار المؤسسة

ر ممثل الجماعة :يلبي دعوة الحضو
لمجلس تدبير المؤسسة ، لدا فالتواصل 

 منعدم مع الجماعات

 الجماعات المحلية

على الرغم من ا�كراھات يجب على -
المؤسسة التعليمية البحث عن شركاء 

لدعم مشروع المؤسسة ماديا ، تربويا  و 
 اجتماعيا  

على المؤسسة التعليمية صياغة مشروع -
 متكامل يثير و يقنع اھتمامات 

ءالشركا  
تدخل ا�دارة الوصية من أجل تدبير و -

تنمية الشراكات التي تغطي عدة 
 مؤسسات و العمل على تتبعھا

صعوبة ا:نفتاح على ھذه الفئة و ربط -
شراكات تساعد في تطوير مشروع 

 المؤسسة 
 

جل مشاريع المؤسسات تعتمد أساسا 
 على التعلمات 

 
 

تعقيد و رتابة  المساطر من أجل إبرام -
كاتالشرا  

جمعيات المجتمع المدني والفاعلون 
 ا:قتصاديون

 

:       ومن بين المعيقات كذلك التي تحول دون تخطي مشروع المؤسسة سورھا و ا:نفتاح على محيطھا ھناك مشاكل داخلية 
 نجملھا في ما يلي

  المشاكل  الحلول و ا:قتراحات
  تدخل المصالح الوصية لحل المشكل -
 
 
 
 

 على تمتيع الجمعية يجب التنصيص
 با:ستق$لية في التصرف المالي 

 
يجب أن تكون ھيكلة ديمقراطية تعتمد على -

 ا:نتخاب

عملية تجديد مكتب جمعية دعم مدرسة -
الذي يعتبر الممول الرئيسي –النجاح 

تعرقلھا مساطر معقدة -لمشروع المؤسسة  
 

تبويب المنحة المخصصة للجمعية  -  
 
 

دير ھو الرئيس الم:ھيكلة تنظيمية 
...والمقتصد ھو ا(مين   

 جمعية دعم مدرسة النجاح

توفير العنصر البشري و خاصة أعضاء ا�دارة -  
 

التحفيز-  
 
 

التفكير في طريقة أخرى لسد الخصاص أو 
 إعادة النظر في الشروط  

جل مشاريع المؤسسات تركز أساسا على -
التعلمات مما يستدعي توفر العنصر 

 البشري 
انخراط العاملين داخل المؤسسة في قلة -

 مواكبة مشروع المؤسسة
 

إعادة ا:نتشار التي من خ$لھا يمكن أن -
يغادر المؤسسة أكثر من نصف أعضاء فريق 

 مشروع المؤسسة



مشروع المؤسسة مما يؤدي إلى جمود 
 المشروع  

 
محمد الزھواني:سير                                                                  الم  

فتيحة أمھران:                   المقرران   

                                         صالح بنة               

 


