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بالغ صحفي
«التقييم يف الرتبية والتكوين :املقاربات والرهانات والتحديات»
موضوع الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي
إذا أصبــح التقييــم يف الرتبيــة والتكويــن ،عــى مــر الســنني ،عامــا أساســيا لــكل اسـراتيجية إلصــاح األنظمــة الرتبويــة أو للنهــوض
بهــا عــر العــامل ،فــإن دوره يف املنظومــة الرتبويــة املغربيــة هــو أكــر وأبلــغ أهميــة.
فقــد أصبحــت املدرســة املغربيــة ،يف الواقــع ،تســاءل أكــر فأكــر عــن جــودة مردوديتهــا ،واملجلــس الــذي يعــد مــن أحــد رشكائهــا،
مقتنــع باألهميــة القصــوى للتقييــم لكونــه آليــة لتطويــر وتحســن جــودة املنظومــة.
إن موضــوع هــذه النــدوة ينــدرج يف املواضيــع الراهنــة ،حيــث ينخــرط بلدنــا يف مسلســل جديــد لإلصــاح الرتبــوي الــذي اقرتحــه
املجلــس يف الرؤيــة االسـراتيجية لفــرة  ،2030-2015والتــي يحتــل التقييــم والتتبــع املســتمرين مرتبــة مهمــة ضمــن أســس النجــاح
وقيــادة التغيــر.
ويغطــي تقييــم املنظومــة الرتبويــة مجــاالت واســعة ،مــن املكتســبات املدرســية إىل الطــرق واآلليــات البيداغوجيــة وآداء الفاعلــن
ومردوديــة نظــام الحكامــة عــى كل املســتويات .ويتعلــق األمــر برهــان ثقافــة التقييــم ملنظومتنــا الرتبويــة وتأســيس نظــام وطنــي
يُقــدر ،بانتظــام وحســب املعايــر الدوليــة ،التقــدم املنجــز يف مدرســتنا ،والــذي يوفــر أدوات القيــادة الرضوريــة للدعــم والضبــط عنــد
الــرورة وكــذا التشــجيع.
ويف هــذا اإلطــار ،تنظــم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،نــدوة دوليــة حــول
«التقييــم يف الرتبيــة والتكويــن :املقاربــات والرهانــات والتحديــات» ،يومــي  22و 23أكتوبــر  2015بالربــاط ،متخــذة كهــدف رئيــس،
تبــادل وتشــارك التجــارب الدوليــة املتعلقــة بالتقييــم ،والتفكــر يف ســبل ووســائل تأســيس عالقــات رشاكــة مــع املؤسســات الشــبيهة
عــى املســتوى الــدويل .كــا تهــدف النــدوة إىل متلــك ثقافــة التقييــم مــن طــرف فاعــي نظــام الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
الوطنــي.
وعليه ،تعترب الندوة مناسبة لكل املشاركني واملشاركات ملناقشة محاورها األربع والتي تتعلق ب :
 .1األطر النظرية ومقاربات التقييم
يســتعمل التقييــم مقاربــات ومنهجيــات مســتمدة مــن حقــول معرفيــة أخــرى (التحليــل اإلحصــايئ ،األبحــاث ،التحليــل املقــارن،
التحليــل التجريبــي ،مجموعــات العمــل ،مقابــات فرديــة )...فــا هــي إذن األطــر النظريــة التــي تعتمدهــا التقييــات يف النظــام
الرتبــوي؟ هــل يوجــد توجــه نظــري وحيــد أم توجهــات متعــددة؟ وماهــي آليــات وأدوات القيــاس املســتعملة يف التقييــات؟
 .2اإلطار املؤسسايت للتقييم من منظور مقارن
يعــد التقييــم جــزءا مــن اإلطــار املؤسســايت فــا هــي أشــكال مؤسســات التقييــم واالعتــاد املتواجــدة يف تقاليــد الــدول
األنجلوسكســونية والــدول األوروبيــة؟ كيــف ميكــن لنــا أن نســتفيد مــن ســياقات التقييــم يف التجربتــن؟ ومــا هــي املامرســات
املؤسســاتية املوجــودة يف الــدول الناميــة؟
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 .3مكتسبات التالميذ وعمليات التعلم
تنجــز األبحــاث الدوليــة  TIMSSو  PIRLSو PISAعــى نطــاق واســع وبشــكل منتظــم يف بلــدان عديــدة .كــا بلــورت دول أخــرى،
مــن ضمنهــا املغــرب ،سياســات تقييميــة موحــدة عــى املســتوى الوطنــي .فــا هــي آثــار هــذه األبحــاث عــى النظــام الرتبــوي؟ ومــا
هــو ترتيــب الــدول الناميــة يف نتائــج هــذه األبحــاث؟
 .4نتائج التقييم والسياسات العمومية
إذا كان التقييــم آليــة لتحســن األنظمــة الرتبويــة ،هــل ميكــن إثبــات العالقــة بــن نتائــج التقييــات والتغي ـرات واإلصالحــات يف
السياســات العموميــة؟ وهــل كان للتقييــم تأثــر يف السياســات العموميــة؟
وقد متت ترجمة تلك املحاور عىل ست جلسات ،موزعة عىل يومني من العمل:
الجلسة  :1األطر النظرية وإجراءات التقييم
الجلسة  :2التقييامت الدولية
الجلسة  :3ضامن الجودة واالعتامد
الجلسة  :4معايري وأدوات التقييم
الجلسة  :5تقييم التعليم العايل
الجلسة  :6التقييامت والسياسات العمومية يف الرتبية ،وتضم مائدة مستديرة تهم بالخصوص التقييم باملغرب.
ســتعرف النــدوة ،التــي تنظــم تحــت اإلرشاف العلمــي لألســتاذة رحمــة بورقيــة ،مديــرة الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،مشــاركة مجموعــة
مــن الخ ـراء املغاربــة واألجانــب 33 .خب ـرا وطنيــن ودوليــن ( 19أجانــب مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وفرنســا واألرجتــن
وهولنــدا وإيطاليــا وســويرسا وكنــدا واألردن).
كــا ســتعرف النــدوة الحضــور الفعــي للســيد رئيــس املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والســادة وزراء الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن
املهنــي والتعليــم العــايل والســيدة الوزيــرة املنتدبــة املكلفــة بالبحــث العلمــي.
وستســمر أشــغال النــدوة ليومــن بقاعــة املؤمتــرات التابعــة ملؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعــال االجتامعيــة للرتبيــة
والتكويــن بالربــاط ،وســيتم تجميــع أشــغالها بغــرض نرشهــا الحقــا مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم.
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