
بالغ حول التدارٌب المٌدانٌة 
هل تعٌش المراكز حربا بالوكالة؟ 

 

بدخول المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن موسمها التكوٌنً الثالث، مازال بنٌانها مثقال بإرث بنٌات مهترئة، وهٌكلة 
ٌجد هذا الوضع سٌاقه الطبٌعً فً . تنظٌمٌة سمجة، وسٌرورة تكوٌنٌة مترهلة، واختصاصات منقوصة، وموارد بشرٌة مخضرمة

إكراهات طور التأسٌس، وفً حتمٌة االختالف المصلحً بٌن جماعات الضغط الفاعلة فً منظومة التربٌة والتكوٌن، بل ٌمتد األمر 
 .إلى عطب التأسٌس المستند إلى نص تنظٌمً قابل لتحمل ثقل كل التأوٌالت الممكنة بأوزارها وحسناتها

ولعل أبرز مظاهر الخلل التً تؤشر على كبح الوتٌرة الطبٌعٌة، والسلسة لممارسة المراكز مهامها التكوٌنٌة، وبخاصة 
بالنسبة لسلك تأهٌل أطر هٌئة التدرٌس، وسلك تكوٌن أطر هٌئة اإلدارة التربوٌة، تتجسد فً تعثر الشق العملً من التكوٌن 

 . من زمن التكوٌن% 60الخاص بالتدارٌب المٌدانٌة، والذي ٌمثل 

لقد راهن منهاج التكوٌن على مرتكزات أساس، قوامها المهننة بتبنً الكفاٌات المهنٌة ـ إطار مرجعٌا ـ، والتكوٌن 
ومن ثم، راهن هذا المنهاج على توزٌع أدوار التكوٌن بٌن المركز وشركائه، .  عملً–نظري - بالمجزوءات، وتبنً برادٌغم عملً

بالشكل الذي ٌحقق انسٌابٌة سٌرورة الفعل التكوٌنً فً مختلف محطات التكوٌن وبٌن مختلف المتدخلٌن فً كل فضاءات هذا 
 .التكوٌن، وفق تناغم وظٌفً، وتمفصل عضوي

إن عثرة التدارٌب المٌدانٌة للموسم الثالث على التوالً، أدخلت منظومة التكوٌن فً دوامة من االضطراب، ورهنت جودة 
 . التكوٌن لمصالح ضٌقة، تنتعش من غٌاب النص القانونً لهذه التدارٌب

ٌتداخل فً موضوع التدارٌب المٌدانٌة عدة أطراف على الصعٌد المركزي وعلى الصعٌد الجهوي والمحلً، وتتوزع أدوار 
وهذا ما ٌفرض تحدٌد مسؤولٌة كل هذه األطراف فً . تدخلها ـ حسب اختصاصاتها ـ فً الجوانب التنظٌمٌة والبٌداغوجٌة والعملٌة

 .وضعٌة اضطراب التدارٌب المٌدانٌة
تفرض اختصاصات اإلدارة المركزٌة ـ وفق مرسوم إحداث المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ـ تنزٌل مادته الثانٌة، 

التً تنص على استصدار السلطة الحكومٌة المكلفة بالقطاع المدرسً قرارا ٌحدد آلٌات التنسٌق بٌن المركز الجهوي لمهن التربٌة 
والتكوٌن واألكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن، وتنزٌل مادته الخامسة التً تنص  ـ فً الفقرة األولى ـ على أن التكوٌن التطبٌقً 

والتدارٌب المٌدانٌة تتم بالمؤسسات المرتبطة بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن، وتنص فً الفقرة الثانٌة على استصدار 
السلطة الحكومٌة المكلفة بالقطاع المدرسً ـ بناء على اقتراح من مدٌر األكادٌمٌة الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ـ قرارا ٌحدد 

 .الئحة المؤسسات المرتبطة بالمراكز، وكذا كٌفٌة إجراء التكوٌن التطبٌقً والتدارٌب بالنسبة لكل فئة
إن تقٌٌم حصٌلة دور اإلدارة المركزٌة فً تنفٌذ اختصاصاتها التنظٌمٌة تبدو ضعٌفة، فعدا استصدار قرار تحدٌد المؤسسات 

المرتبطة بالمراكز فً إطار التدارٌب المٌدانٌة، لم ٌصدر قرار تحدٌد آلٌات التنسٌق بٌن المراكز واألكادٌمٌات، وال قرار كٌفٌة 
فأي مسببات لهذا التقاعس فً تنزٌل هذه القرارات؟ وأي مسوغ ٌمكن من . إجراء التكوٌن التطبٌقً والتدارٌب بالنسبة لكل فئة

 استساغة اإلصرار على استمرار حالة الفراغ القانونً، وبالتالً هدر زمن التكوٌن؟
وتفرض اختصاصات األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة ـ باالستناد إلى النص التنظٌمً الوحٌد، الذي رأى النور، قرار وزٌر 

، والخاص بتحدٌد الئحة مؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً المرتبطة بالمراكز 2014 ٌناٌر 4 الصادر فً 767.13التربٌة الوطنٌة 

 .الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ـ أن تعمل على أجرأة هذا االرتباط، وبالتالً، تٌسٌر ممارسة التدارٌب المٌدانٌة

، بمثابة النظام األساسً 2002 ٌولٌو 17 الصادر بتارٌخ 2.02.376بالوقوف عند مرجعٌة هذا القرار، ٌضع المرسوم 

 ٌنص ،مادته الثانٌةوفً . الخاص بمؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً، فً مادته األولى هذه المؤسسات تحت سلطة األكادٌمٌات
على إمكانٌة أن تشتمل مؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً على أقسام تطبٌقٌة لفائدة مراكز التكوٌن التابعة لوزارة التربٌة 

 .الوطنٌة
أمام هذه المسؤولٌة القانونٌة الملزمة لألكادٌمٌات فً إنجاح التدارٌب المٌدانٌة، نجدها على مدى ثالث مواسم تكوٌنٌة 

تقف عاجزة أمام تنزٌل المقتضٌات القانونٌة إزاء مؤسسات التربٌة والتعلٌم التابعة لها؛ إذ تصطدم بممانعة العدٌد من هذه 
أساتذة التطبٌق، ومدٌري المؤسسات، ومفتشٌن، والعدٌد من األطر : المؤسسات، والعدٌد من المتدخلٌن فً التدارٌب المٌدانٌة

اإلدارٌة والتربوٌة بمصالحها الجهوٌة واإلقلٌمٌة، وتستند هذه الممانعة إلى دفوعات متعددة، تتخذ تارة  طابعا قانونٌا، وتارة طابعا 
 .مادٌا صرفا

 ولعل العائق األبرز ٌتمثل فً الدفوعات المالٌة ألساتذة التطبٌق بمؤسسات التدارٌب المٌدانٌة، إذ ٌرهنون استمرار 
تأطٌرهم للمتدربٌن بصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ موسمٌن، وبضرورة الرفع من قٌمتها التً حددتها آخر مراسلة وزارٌة فً 

 . أشهر، ومن جهة ثانٌة تكلٌفهم بشكل قانونً، مع العمل على التخفٌف من الحصة الزمنٌة لهم10 درهم، وفً حدود 200

إننا أمام حالة اضطراب شاذة، ال ترهن فقط مسار التكوٌن، بل ترهن األهداف المنتظرة من إحداث المراكز الجهوٌة لمهن 
فمن غٌر المستساغ أن نؤسس لمشروع إصالح منظومة التكوٌن باستصدار مرسوم، ونترك تنزٌل . التربٌة والتكوٌن عامة

 .مقتضٌاته تحت رحمة جماعات الضغط الكبٌرة والصغٌرة، إن مركزٌا أو جهوٌا أو محلٌا
إننا فً الجمعٌة ـ ومن خالل العدٌد من المؤشرات ـ نؤكد أنه بقدر ما انخرطنا فً ورش إصالح منظومة التكوٌن، وبقدر ما 

نوظف فٌه كل مجهوداتنا إلرساء المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن كأداة رافعة لجودة هذه المنظومة، بقدر ما نؤكد 
ٌٌتم المرسوم، وتسعى  استعدادنا لمواجهة هذه الحرب بالوكالة المنتهجة من قبل كل اللوبٌات البارزة والمتخفٌة، التً ُتبقً على 

 .إلى تحرٌف مسار إرساء المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن

الجمعٌة المغربٌة للمكونٌن 
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