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ّ
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ّ
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ّ
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خذ       
ّ
ربوّية في هذه املرحلة إصالحا شامال ات

ّ
شاركّية  تشهد املنظومة الت

ّ
منذ انطالقه الحوار نهجا والت

ب قد و  .مبدأ
ّ
ي تطل

ّ
ربوّيينهذا الّتمش 

ّ
ة في هذا املسار لمساهممن موقعه ل كّل  ،اشتغال جميع الفاعلين الت

إلى مستوى الجودة،  دورهمب تقاءاالر في طليعة املدعّوين إلى البيدغوجيون ن املتفّقدو ملا كان اإلصالحّي. و 

ربوّية من لهملا 
ّ
ربوّي ومبادئه اإلصالح ا هات، وحّتى يكون متناغما مع توّج أهّمّية في املنظومة الت

ّ
لت

  .االستشرافّية

دين اليوم ما زالوا يشتغلون وفق تقاليد انبنت على تصّور ملالمح املتفّقد ومهاّمه ُرسمت في فّق أّن املتوبما 

 عليهاتغييرات أضحى من الضروري إدخال  ،سياقها وزمنهاساسّية وتراتيب قانونّية عفا مة أضوء أنظ

يطرح عديد وهذا االجراء ، رات حيوات كّل األنظمة التربوّيةأمالها قانون الّتطور الذي ال مناص منه في دو 

 اإلشكالّيات، لعّل أهّمها: 

 وما هي حدودها؟ ما مدى نجاعة أدوات الّتفّقد الجاري بها العمل في الوقت الراهن؟ -

ذي يضطلع به املتفّقد حالّيا إلى مستوى ما ورد هل ي -
ّ
الّنظام األساس ّي مشروع في رتقي الّدور ال

 الخاّص بسلك الّتفّقد البيداغوجّي للمدارس االبتدائّية؟الجديد 

مالمح املدّرس ومشموالته كما و فّقد ومجاالته وآلّياته ما مدى االنسجام الحاصل بين نوعّية التّ  -

 الخاّص بسلك املدّرسين باملدارس االبتدائّية؟الجديد  الّنظام األساس يوردت ب

: املؤّمل بما ينسجم مع مهاّمه الجديدةما العمل لالرتقاء بدور املتفّقد إلى مستوى الجودة  -

قا
ّ
كوينال فقط مقّيما،  مدق

ّ
ال  باحثا تربوّياالبيداغوجّي ال فقط مكّونا،  مهندسا في مجال الت

 فقط مجّددا؟
 

م        
ّ
ربية امللتقى الوطنّي حول "الّتفّقد البيداغوجّي  التفقديةفي هذا اإلطار، تنظ

ّ
العاّمة لبيداغوجيا الت

دقيق" من"باملدارس االبتدائّية: 
ّ
قييم إلى الت

ّ
د في تفّق ال نظومةء تصّور شامل ملكخطوة أولى نحو بنا الت

موحات
ّ
عإيؤّسس لدور يرتقي  ضوء املستجّدات والط

ّ
ربوّية من مقّومات  لى ما تتطل

ّ
إليه منظومتنا الت

ربوّية بجميع مكّوناتها.
ّ
 الجودة في مستوى املؤّسسة الت

ا لنطمح أن يكون        
ّ
داخل ملسار تشاركّي يسهم في بنائه جميع املتفّقدين  اهذا امللتقى منطلقوإن

ل منعطفا جديدا نحو ، امجالس الّتفّقد وخارجه
ّ
ّي باملدارس غوجتطوير منظومة الّتفّقد البيدا ما يشك

 في املدى القريب واملتوّسط والبعيد.والبدائل واقتراح الحلول االبتدائّية 
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