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 تطويرا لمنظومة التربية” قبول جماعي للتقييم“عزيمان يدعو إلى 

، يْسعى المجلس األعلى 2030إلى  2015التربوية، التي تمتّد من بْعد اإلعالن عن رؤيته اإلستراتيجية إلصالح المنظومة 

للتربية والتكوين إلى مواكبة إستراتيجيته بعمليّة تقييم، من أْجل الرقّي بجودة المدرسة المغربيّة. وقاَل رئيُس المجلس، عمر 

إلسهام لتقدم واالرتقاء، وبقدرته على اعزيمان، إّن ثّمة ضرورة للقبول الجماعي بالتقييم، بوصفه قيمة تهدف إلى التطوير وا

 .في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة

وأضاف عزيمان، في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة دولية ينظمها المجلس األعلى للتربية والتكوين بالرباط، اليوم الخميس 

أّن التقييَم يجب  (، )أضاف”ت والتحدياتالتقييم في التربية والتكوين.. المقاربات والرهانا“ :وغدا الجمعة، حول موضوع

أن يتّم بناء على أدوات ومؤشرات مؤسسة منهجيا وعلميا، متعارف عليها دوليا، تتسم بالموضوعية والشفافية والمصداقية، 

 .وتأخذ بعين االعتبار شروط المنظومة التربوية والمؤسسات وتطلعات المجتمع وتحديات العصر

التبادل المنتظم واإلصغاء المتفاعل، المبني “شرفة على التربية والتكوين والبحث العلمي إلى ودعا عزيمان المؤسسات الم

، مع الهيأة المضطلعة بالتقييم، الفتا إلى أّن عملية التقييم ليست مجرد رصد لالختالالت، بل ينبغي ”على تحقيق قيمة مضافة

وبات، واستدراك التعثرات، وتثمين االنجازات، وتوطيد أن يتجه دورها إلى أبعد من ذلك، وذلك بالرصد القبلي للصع

 .المكتسبات وتطويرها، والبحث المستمر عن كّل ما من شأنه أْن يدفع بالمنظومة التربوية نحو تحسين أدائها ومردوديتها

ية للتقييم الهيأة الوطن من جهتها، قالت مديرة الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين، رحمة بورقية، إن  

، وْفق 2030و 2015تلتزم بتطبيق توصيات المجلس األعلى للتربية والتكوين، الُمتضّمنة في إستراتيجيته الممتّدة ما بين 

المهاّم المخّولة لها في قانون المجلس، مشيرة إلى أن  إرساء قواعد التقييم سيكون مبنيا على االستفادة من المكتسبات 

 .ة، واالنجازات المحققة، سواء في المحيط الوطني أو الدولي، واالنفتاح على األنظمة التقييمية الوطنية والدوليةالمتراكم
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وأضافت بورقية أن  المنظومة التربوية مطالبة باالستجابة لمبدأ المحاسبة الدستورية والثقافية، مؤكدة أن التقييم يأتي لتنظيم 

عولمة التربية، وأْن يتّم اعتماُد التناوب على “تدبيرها، داعية إلى أن تتالءم الدولة مع سير اإلستراتيجية المتبعة وحسن 

التقييم الداخلي للمؤسسات والتقييم الخارجي، ومعتبرة أّن الهدف من التقييم هو الدفع بالسياسة العمومية في مجال التربية إلى 

 .األمام ووضع التربيّة على سّكة الجودة

لوطنية للتقييم أشارت إلى أن  عددا من البلدان المتقدمة لْم تشهد أنظمتها التربوية قفزة نوعيّة إال بعد إجراء رئيسة الهيئة ا

، عقَب صدور ُخالصات 1983، نظيَر الواليات المتحدة األمريكية، التي عرفت صحوة لإلصالح سنة ”تقييمات صادمة“

ف االرتقاء بالنظام التربوي األمريكي. وأضافْت بورقية أّن مثل هذا ، يُحّذر من ضع”األّمة تواجه مخاطر“تقييم بعنوان 

 .النوع من التقييمات يجب أن يولّد لدى األّمة صحوة إلعادة النظر في عمل جامعاتها ومدارسها

ة في يوأّكدت رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين أّن اإلصالح العميق للمنظومة التربو

المغرب يستدعي االستفادة من خبرات الهياكل الوطنية والدولية للتقييم، بُغية الوصول إلى إصالح عميق للورش، كما 

شددت على أّن التقييم ال يجُب أن ينحصَر فقط على المقارنة مع المنظومات الدولية، رغم مصداقية الدراسات التي تقيّمها، 

 .، تقول بورقية”معا، خدمة لإلصالحأننا نريد تبنّي التوّجهين “ذلك 
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Omar Azziman : «l’évaluation scientifique et objective place les décideurs et l’ensemble des acteurs éducatifs

devant la réalité de l’éducation et de la formation.» Ph. Kartouch «L’évaluation en éducation et en formation :

approches, enjeux et défis», tel a été le thème du colloque international, tenu hier à Rabat à l’initiative de

l’Instance nationale d’évaluation auprès du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche

scientifique. Une rencontre dont l’objectif est de mettre la lumière sur le rôle de l’évaluation de la politique

d’éducation dans la mise à niveau, la performance et la modernisation du système d’éducation et de formation.

Le renouveau du système éducatif passe nécessairement par la mise en place d’un système d’évaluation. Il s’agit

d’un élément crucial pour la réussite de toute réforme du système d’éducation. Tel a été le constat majeur fait

lors du colloque international sur l’évaluation du système éducatif. Les intervenants à cette rencontre ont été

unanimes à souligner l’importance de l’évaluation comme mécanisme de développement et d’amélioration de la

qualité du système éducatif. Le colloque tenu, hier à Rabat, sur le thème «L’évaluation en éducation et en

formation : approches, enjeux et défis», à l’initiative de l’instance nationale d’évaluation (INE) auprès du

CSEFRS, a été une occasion pour mettre en lumière la place prépondérante qu’occupe l’évaluation dans toute

stratégie de réforme des systèmes d’éducation. La tenue de cette manifestation scientifique internationale tombe à

point nommé. Elle intervient dans un contexte marqué par le débat national sur les dysfonctionnements du

système de l’éducation. Cette rencontre coïncide aussi avec l’adoption par le Conseil supérieur de l’éducation, de

la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) de la vision stratégique de la réforme couvrant les 15

prochaines années. Une feuille de route qui a fait de l’évaluation un outil déterminant garantissant le succès de la

réforme de l’école marocaine, comme l’a souligné Omar Azziman, président du CSEFRS. Et d’ajouter qu’il est

nécessaire, à partir de maintenant, de mettre l’évaluation au cœur des préoccupations pour la mise en œuvre de

la vision stratégique et pour la gestion de la réforme afin de garantir toutes les chances de réussite pour ce

chantier fondamental d’avenir. En effet, la mise en place des dispositifs d’évaluation pour accompagner

l’implémentation de la vision figurait parmi les recommandations du CSEFRS. Il est à rappeler que l’élaboration

de la vision stratégique de la réforme s’est basée sur les résultats de l’évaluation approfondie des treize dernières

années de mise en œuvre de la charte nationale d’éducation de formation. Aujourd’hui, le CSEFRS est convaincu

de la nécessité d’aller de l’avant dans cette démarche d’évaluation pour la réussite de ce chantier national. Cette

conviction s’appuie sur bon nombre de fondements. Il s’agit principalement de l’importance de l’évaluation

comme valeur visant l’évolution, la mise à niveau et le progrès, comme a fait savoir Omar Azziman. Car

«l’évaluation scientifique et objective place les décideurs et l’ensemble des acteurs éducatifs devant la réalité de

l’éducation et de la formation. Cela permettra aussi d'initier un débat élargi et constructif autour des moyens

facilitant l’amélioration de la performance des institutions d’éducation», a expliqué Omar Azziman, qui reste

convaincu que «l’évaluation n’est pas une simple énumération des dysfonctionnements, puisque son rôle va plus

loin, vers l’identification anticipée des difficultés, la prévention des contraintes, la valorisation des réalisations, la

consécration des acquis et leur promotion ainsi que la recherche permanente de l’amélioration de la performance

du système éducatif».
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قال عزيمان، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي، الذي نظمته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس
الخميس، بالرباط، حول موضوع "التقييم في التربية والتكوين: المقاربات والرهانات والتحديات"، إن "عملية التقييم نابعة من قناعة المجلس بأربعة
مقومات، يتجلى األول في ضرورة القبول الجماعي بالتقييم، بوصفه قيمة تهدف إلى التطوير والتقدم واالرتقاء، وثقافة تتوخى التجديد المستمر في
تجاوب مع المستجدات، ومجاال للبحث العلمي التخصصي الدائم، ال سيما في ميدان التربية والتكوين". أما المقوم الثاني، يضيف رئيس المجلس،

فيكمن في اعتماد آليات وأدوات ومؤشرات للتقييم، مؤسسة منهجيا وعلميا، ومتعارف عليها دوليا، تتسم بالموضوعية والشفافية والمصداقية،
وتأخذ بعين االعتبار شروط المنظومة التربوية والمؤسسات، وتطلعات المجتمع وتحديات العصر. وحدد المقوم الثالث في مأسسة التبادل المنتظم

واإلصغاء المتفاعل، المبني على تحقيق قيمة مضافة، بين الهيئة المضطلعة بالتقييم وبين القطاعات والمؤسسات المشرفة على التربية والتكوين
والبحث العلمي، والمقوم الرابع في االقتناع بقدرة التقييم على اإلسهام في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة. من جهتها، أبرزت رحمة بورقية،

مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، أن اإلصالح العميق للتربية بالمغرب، من خالل تطبيق الرؤية االستراتيجية، يستدعي حشد كل الهياكل الوطنية والدولية
للتقييم المتوفرة لوضعها رهن إشارة الورش الكبير والعميق لإلصالح. واعتبرت بورقية، في كلمة بالمناسبة، أن "أهمية دور التقييم كآلية ناظمة

للسياسات العمومية، يجب أال تنسينا أن أزمة التربية والتكوين مرتبطة بالسير الداخلي لنظام التربية والتكوين، وبعوامل خارجية وجب أخذها بعين
االعتبار في كل تقييم". واستحضرت عوامل تتعلق بثقافة الفاعلين، والسياسات التربوية وتاريخها، وأنظمة الحكامة، والصراعات حول القيم،

ودرجة التعبئة المجتمعية حول مشروع تربوي يُسائل الحاضر من أجل مدرسة وجامعة المستقبل. وترى مديرة الهيئة أن التقييم التربوي يجب أال
ينحصر على قراءة تقف عند حدود المقارنات الدولية، بل ينبغي تعزيزها بدراسات تقييمية للسياقات التربوية بمنهجية، مستقاة من تعدد

االختصاصات لتفسير نتائج المقارنات الدولية لكي تنير قرار السياسات العمومية. وأبرزت أن التقييم يجب أن يخضع دائما لـ"مقاربة يقظة
وانعكاسية وبناءة، حتى ال يصبح مجرد ممارسة روتينية تمنح السلطة للمقيمين"، وأنه "لن يكون نافعا ومفيدا إال إذا شكل تلك اآللية المحفزة، التي
تدفع النظام التربوي وكل الفاعلين فيه إلى تجديد وتحسين المكتسبات بصفة مستمرة ومستدامة، وتدفع لحسن تسيير المدرسة والجامعة". ويهدف
الملتقى الدولي حول التقييم في التربية والتكوين، المنظم على مدى يومين، حسب المنظمين، إلى تبادل وتشارك التجارب الدولية المتعلقة بالتقييم،

والتفكير في سبل ووسائل تأسيس عالقات شراكة مع المؤسسات الشبيهة على المستوى الدولي. كما يهدف إلى تملّك ثقافة التقييم من طرف
فاعلي نظام التربية والتكوين والبحث العلمي الوطني.
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عمر عزيمان: عملية التقييم التربوي ليست مجرد رصد لالختالالت



 

أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين، أن عملية التقييم ليست مجرد رصد لالختالالت، وأن دورها ينبغي أن يتجه أبعد من
ذلك، وأساسا نحو الرصد القبلي للصعوبات، واستدراك التعثرات وتثمين اإلنجازات وتوطيد المكتسبات وتطويرها، والبحث المستمر عن كل ما

من شأنه أن يدفع بالمنظومة التربوية نحو تحسين أدائها ومردوديتها. قال عزيمان، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي، الذي نظمته الهيئة الوطنية
للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الخميس، بالرباط، حول موضوع “التقييم في التربية والتكوين: المقاربات
والرهانات والتحديات”، إن “عملية التقييم نابعة من قناعة المجلس بأربعة مقومات، يتجلى األول في ضرورة القبول الجماعي بالتقييم، بوصفه

قيمة تهدف إلى التطوير والتقدم واالرتقاء، وثقافة تتوخى التجديد المستمر في تجاوب مع المستجدات، ومجاال للبحث العلمي التخصصي الدائم،
ال سيما في ميدان التربية والتكوين”. أما المقوم الثاني، يضيف رئيس المجلس، فيكمن في اعتماد آليات وأدوات ومؤشرات للتقييم، مؤسسة
منهجيا وعلميا، ومتعارف عليها دوليا، تتسم بالموضوعية والشفافية والمصداقية، وتأخذ بعين االعتبار شروط المنظومة التربوية والمؤسسات،

وتطلعات المجتمع وتحديات العصر. وحدد المقوم الثالث في مأسسة التبادل المنتظم واإلصغاء المتفاعل، المبني على تحقيق قيمة مضافة، بين
الهيئة المضطلعة بالتقييم وبين القطاعات والمؤسسات المشرفة على التربية والتكوين والبحث العلمي، والمقوم الرابع في االقتناع بقدرة التقييم على
اإلسهام في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة. من جهتها، أبرزت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، أن اإلصالح العميق للتربية بالمغرب،

من خالل تطبيق الرؤية االستراتيجية، يستدعي حشد كل الهياكل الوطنية والدولية للتقييم المتوفرة لوضعها رهن إشارة الورش الكبير والعميق
لإلصالح. واعتبرت بورقية، في كلمة بالمناسبة، أن “أهمية دور التقييم كآلية ناظمة للسياسات العمومية، يجب أال تنسينا أن أزمة التربية والتكوين

مرتبطة بالسير الداخلي لنظام التربية والتكوين، وبعوامل خارجية وجب أخذها بعين االعتبار في كل تقييم”. واستحضرت عوامل تتعلق بثقافة
الفاعلين، والسياسات التربوية وتاريخها، وأنظمة الحكامة، والصراعات حول القيم، ودرجة التعبئة المجتمعية حول مشروع تربوي يُسائل الحاضر

من أجل مدرسة وجامعة المستقبل. وترى مديرة الهيئة أن التقييم التربوي يجب أال ينحصر على قراءة تقف عند حدود المقارنات الدولية، بل ينبغي
تعزيزها بدراسات تقييمية للسياقات التربوية بمنهجية، مستقاة من تعدد االختصاصات لتفسير نتائج المقارنات الدولية لكي تنير قرار السياسات

العمومية. وأبرزت أن التقييم يجب أن يخضع دائما ل”مقاربة يقظة وانعكاسية وبناءة، حتى ال يصبح مجرد ممارسة روتينية تمنح السلطة
للمقيمين”، وأنه “لن يكون نافعا ومفيدا إال إذا شكل تلك اآللية المحفزة، التي تدفع النظام التربوي وكل الفاعلين فيه إلى تجديد وتحسين

المكتسبات بصفة مستمرة ومستدامة، وتدفع لحسن تسيير المدرسة والجامعة”. ويهدف الملتقى الدولي حول التقييم في التربية والتكوين، المنظم
على مدى يومين، حسب المنظمين، إلى تبادل وتشارك التجارب الدولية المتعلقة بالتقييم، والتفكير في سبل ووسائل تأسيس عالقات شراكة مع
المؤسسات الشبيهة على المستوى الدولي. كما يهدف إلى تملّك ثقافة التقييم من طرف فاعلي نظام التربية والتكوين والبحث العلمي الوطني.
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بعْد اإلعالن عن رؤيته اإلستراتيجية إلصالح المنظومة التربوية، التي تمتدّ من 2015 إلى 2030، يسْعى المجلس األعلى للتربية والتكوين إلى
مواكبة إستراتيجيته بعمليّة تقييم، من أجْل الرقيّ بجودة المدرسة المغربيّة. وقالَ رئيسُ المجلس، عمر عزيمان، إنّ ثمّة ضرورة للقبول

الجماعي بالتقييم، بوصفه قيمة تهدف إلى التطوير والتقدم واالرتقاء، وبقدرته على اإلسهام في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة. وأضاف عزيمان،
في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة دولية ينظمها المجلس األعلى للتربية والتكوين بالرباط، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حول موضوع: "التقييم في

التربية والتكوين.. المقاربات والرهانات والتحديات"، (أضاف) أنّ التقييمَ يجب أن يتمّ بناء على أدوات ومؤشرات مؤسسة منهجيا وعلميا،
متعارف عليها دوليا، تتسم بالموضوعية والشفافية والمصداقية، وتأخذ بعين االعتبار شروط المنظومة التربوية والمؤسسات وتطلعات المجتمع

وتحديات العصر. ودعا عزيمان المؤسسات المشرفة على التربية والتكوين والبحث العلمي إلى "التبادل المنتظم واإلصغاء المتفاعل، المبني على
تحقيق قيمة مضافة"، مع الهيأة المضطلعة بالتقييم، الفتا إلى أنّ عملية التقييم ليست مجرد رصد لالختالالت، بل ينبغي أن يتجه دورها إلى أبعد من
ذلك، وذلك بالرصد القبلي للصعوبات، واستدراك التعثرات، وتثمين االنجازات، وتوطيد المكتسبات وتطويرها، والبحث المستمر عن كلّ ما من

شأنه أنْ يدفع بالمنظومة التربوية نحو تحسين أدائها ومردوديتها. من جهتها، قالت مديرة الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية
والتكوين، رحمة بورقية، إنَّ الهيأة الوطنية للتقييم تلتزم بتطبيق توصيات المجلس األعلى للتربية والتكوين، المُتضمّنة في إستراتيجيته الممتدّة ما

بين 2015 و2030، وفْق المهامّ المخوّلة لها في قانون المجلس، مشيرة إلى أنَّ إرساء قواعد التقييم سيكون مبنيا على االستفادة من
المكتسبات المتراكمة، واالنجازات المحققة، سواء في المحيط الوطني أو الدولي، واالنفتاح على األنظمة التقييمية الوطنية والدولية. وأضافت

بورقية أنَّ المنظومة التربوية مطالبة باالستجابة لمبدأ المحاسبة الدستورية والثقافية، مؤكدة أن التقييم يأتي لتنظيم سير اإلستراتيجية المتبعة وحسن
تدبيرها، داعية إلى أن تتالءم الدولة مع "عولمة التربية، وأنْ يتمّ اعتمادُ التناوب على التقييم الداخلي للمؤسسات والتقييم الخارجي، ومعتبرة أنّ
الهدف من التقييم هو الدفع بالسياسة العمومية في مجال التربية إلى األمام ووضع التربيّة على سكّة الجودة. رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم أشارت

إلى أنَّ عددا من البلدان المتقدمة لمْ تشهد أنظمتها التربوية قفزة نوعيّة إال بعد إجراء "تقييمات صادمة"، نظيرَ الواليات المتحدة األمريكية، التي
عرفت صحوة لإلصالح سنة 1983، عقبَ صدور خُالصات تقييم بعنوان "األمّة تواجه مخاطر"، يُحذّر من ضعف االرتقاء بالنظام التربوي

األمريكي. وأضافتْ بورقية أنّ مثل هذا النوع من التقييمات يجب أن يولّد لدى األمّة صحوة إلعادة النظر في عمل جامعاتها ومدارسها.
وأكّدت رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين أنّ اإلصالح العميق للمنظومة التربوية في المغرب يستدعي االستفادة

من خبرات الهياكل الوطنية والدولية للتقييم، بُغية الوصول إلى إصالح عميق للورش، كما شددت على أنّ التقييم ال يجبُ أن ينحصرَ فقط على
المقارنة مع المنظومات الدولية، رغم مصداقية الدراسات التي تقيّمها، ذلك "أننا نريد تبنّي التوجّهين معا، خدمة لإلصالح"، تقول بورقية.
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قال عزيمان، في افتتاح أشغال الملتقى الدولي، الذي نظمته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس
الخميس، بالرباط، حول موضوع "التقييم في التربية والتكوين: المقاربات والرهانات والتحديات"، إن "عملية التقييم نابعة من قناعة المجلس بأربعة
مقومات، يتجلى األول في ضرورة القبول الجماعي بالتقييم، بوصفه قيمة تهدف إلى التطوير والتقدم واالرتقاء، وثقافة تتوخى التجديد المستمر في
تجاوب مع المستجدات، ومجاال للبحث العلمي التخصصي الدائم، ال سيما في ميدان التربية والتكوين". أما المقوم الثاني، يضيف رئيس المجلس،

فيكمن في اعتماد آليات وأدوات ومؤشرات للتقييم، مؤسسة منهجيا وعلميا، ومتعارف عليها دوليا، تتسم بالموضوعية والشفافية والمصداقية،
وتأخذ بعين االعتبار شروط المنظومة التربوية والمؤسسات، وتطلعات المجتمع وتحديات العصر.وحدد المقوم الثالث في مأسسة التبادل المنتظم

واإلصغاء المتفاعل، المبني على تحقيق قيمة مضافة، بين الهيئة المضطلعة بالتقييم وبين القطاعات والمؤسسات المشرفة على التربية والتكوين
والبحث العلمي، والمقوم الرابع في االقتناع بقدرة التقييم على اإلسهام في تقوية التعبئة حول قضايا المدرسة.من جهتها، أبرزت رحمة بورقية،

مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، أن اإلصالح العميق للتربية بالمغرب، من خالل تطبيق الرؤية االستراتيجية، يستدعي حشد كل الهياكل الوطنية والدولية
للتقييم المتوفرة لوضعها رهن إشارة الورش الكبير والعميق لإلصالح.واعتبرت بورقية، في كلمة بالمناسبة، أن "أهمية دور التقييم كآلية ناظمة

للسياسات العمومية، يجب أال تنسينا أن أزمة التربية والتكوين مرتبطة بالسير الداخلي لنظام التربية والتكوين، وبعوامل خارجية وجب أخذها بعين
االعتبار في كل تقييم". واستحضرت عوامل تتعلق بثقافة الفاعلين، والسياسات التربوية وتاريخها، وأنظمة الحكامة، والصراعات حول القيم،

ودرجة التعبئة المجتمعية حول مشروع تربوي يُسائل الحاضر من أجل مدرسة وجامعة المستقبل. وترى مديرة الهيئة أن التقييم التربوي يجب أال
ينحصر على قراءة تقف عند حدود المقارنات الدولية، بل ينبغي تعزيزها بدراسات تقييمية للسياقات التربوية بمنهجية، مستقاة من تعدد

االختصاصات لتفسير نتائج المقارنات الدولية لكي تنير قرار السياسات العمومية.وأبرزت أن التقييم يجب أن يخضع دائما ل"مقاربة يقظة
وانعكاسية وبناءة، حتى ال يصبح مجرد ممارسة روتينية تمنح السلطة للمقيمين"، وأنه "لن يكون نافعا ومفيدا إال إذا شكل تلك اآللية المحفزة، التي
تدفع النظام التربوي وكل الفاعلين فيه إلى تجديد وتحسين المكتسبات بصفة مستمرة ومستدامة، وتدفع لحسن تسيير المدرسة والجامعة".ويهدف
الملتقى الدولي حول التقييم في التربية والتكوين، المنظم على مدى يومين، حسب المنظمين، إلى تبادل وتشارك التجارب الدولية المتعلقة بالتقييم،

والتفكير في سبل ووسائل تأسيس عالقات شراكة مع المؤسسات الشبيهة على المستوى الدولي. كما يهدف إلى تملّك ثقافة التقييم من طرف
فاعلي نظام التربية والتكوين والبحث العلمي الوطني.
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