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  الالّئحة التربوية
  

  
  

ذلك لما تضطلع به المدرسة من  ويولي الحزب الديمقراطي التقدمي أولوية قصوى للمنظومة التربوية

تأمين مستقبلها، السيما في  وتحقيق مناعتها وهاحفظ هويت وتطورها ودور متميز في بناء المجتمعات

 عالمنا المعاصر الذي أضحى فيه الرهان على المنظومة التربوية حاسما في تحقيق التنمية البشرية

  .كسب معركة التحديات الكبرى التي تفرضها العولمة بمختلف تجلّياتهاو

  

في مجال التعليم بفضل سياسات دولة و إن مما يضاعف تلك األهمية ما تحقّق لتونس من مكاسب 

ما توفّر للتّونسيين من قابلية  وتضحياته، واإلداري والروح الوطنية العالية لإلطار التربوي واالستقالل

لعّل أهم تلك المكاسب  و...)الزيتونية، الخلدونية، الصادقية(ما ورثوه من تقاليد في هذا المجال  وللتعلّم

 % 83انخفاض نسبة األمية التي تقلّصت من  و2006سنة  % 99.1تي بلغت ارتفاع نسبة التمدرس ال

كفاءات  وتوفير المدرسة لحاجيات البناء الوطني من خبرات و،2004سنة  % 24 إلى 1956سنة 

االرتقاء بأوضاع األسر التّونسية مما أكسب المدرسة سمعة  ومساهمتها في الحراك االجتماعي ومختلفة

  .بوأ بالدنا مكانة متميزة بين البلدان النّامية وسيينطيبة لدى التّون

  

يفخر بها فإن اهتماماته تنصرف أكثر إلى  وو الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يسجل مكاسب التّونسيين

يقترح ما يراه كفيال بتحسين  ورصد المشاكل الجوهرية التي مازالت تعاني منها منظومتنا التربوية

  .افها المرجوةتحقيق أهد وأدائها

    

 توفير مناخ سياسي منفتح  -1
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في مقدمتهم المدرسين ولمكونات  وفعالة لمختلف األطراف المعنية وإن مناخا منفتحا يتيح مشاركة حرة

تسخير وسائل اإلعالم الوطنية المختلفة لهذا الغرض، شرط  واألحزاب السياسية والمجتمع المدني

  .  لم يحصل في اإلصالحات األخيرةلنجاح أي إصالح تربوي، وهو ما

  

 تتغيير األولويا وترشيد التمويل وتعديل الميزانية  -2

  

هي  ومن النّاتج المحلّي الخام، % 8ما يقارب  ومن النفقات العامة % 27 إن نفقات التعليم التي تمثّل 

اإلدارة مما  وألجورمن النفقات الحالية تصرف ل % 90 إال أن نسبة مرتفعة قياسا ببلدان أخرى عديدة

 .النّتائج المسجلة و مستوى جودة التعليمينعكس سلبا على

  

النّقص الفادح في تجهيزات المؤسسات التعليمية بمختلف  والمسيرين والوضع المادي للمدرسينو يبقى 

م عد ورداءة الخدمات والجامعي واإلكتظاظ بالتعليم الثانوي والمؤطّرين ونقص القيمين ومراحلها

 أزمة البحث العلمي وتعذّر تطبيق عديد اإلصالحات البيداغوجية ألسباب مادية والتوازن بين الجهات

 تعديل التصرف بين وجميعها مشاكل مادية مزمنة تتطلّب إعادة ترتيب األولويات...التأطير بالجامعةو

  . الرشيداعتماد التصرف واالستثمار البيداغوجي  واألجور

مجانيته وولة تقع مسؤولية ضمان جودة التعليمفعلى عاتق الد.  

  

 المحافظة على جودة التكوين والتوازن بين رفع نسب النّجاح -3 

  

ظاهرة  و استهدف اإلصالح التربوي معالجة االنتقائية في التعليم المتمثّلة في نسب النّجاح المتدنّية

 ي هذا السياق أدخلت تغييرات على المناهجف واالنقطاع المبكّر عن التعليم باعتماد بيداغوجيا النّجاح

تغيير  و)التّاسعة والسادسة(تم حذف مناظرتي التعليم األساسي  ونظام االمتحانات والطّرق البيداغوجيةو

من المعدل  % 25دعم رصيد تالميذ الباكالوريا بـ  وتسهيل معايير اإلصالح ونظام االمتحانات

لجات ارتفاعا ملحوظا في نسب النّجاح خالل السنوات األخيرة و قد حقّقت مختلف المعا...السنوي

بالمرحلة الثّانوية خالل  % 69.3بالمرحلة الثّانية من التعليم األساسي،  % 70.4باالبتدائي،  % 92.4(

 )2004/2005السنة الدراسية 

  

فإنّه يتحفّظ على هذه رفع نسب النّجاح  وو الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يدعم سياسة جمهرة التعليم

 خلفيات انتخابية على حساب مستوى المتعلّمين والنّسب التي تبدو محكومة بقرارات سياسية

 أعضاء لجان االنتدابات بالمؤسسات العمومية وفالمدرسون في مختلف المستويات. الخريجينو
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لمتعلّمين للغات بما ضعف اكتساب ا واألولياء أيضا مجمعون على تردي مستوى التكوين والخاصةو

  .في مقدمتها الرياضيات وضعف تملّك المواد العلمية وفي ذلك اللّغة العربية

  

الرياضيات بسبب النّجاح اآللي في االبتدائي ال  وفالتلميذ الذي يعاني من ضعف أساسي في اللّغات

مهمة شبه مستحيلة عجزا، مما يجعل المدرسين في  ويزيده التقدم في سنوات الدراسة سوى ضعفا

 مما يدفع بعدد ال بأس به من هؤالء التالميذ إلى اإلحباط ولمساعدة التالميذ على استيعاب المقررات

  .ربما االنقطاع أو االنحراف والعبث والالّمباالةو

  

و يرى الحزب الديمقراطي التقدمي أن التراجع الفظيع في مستوى المتعلّمين من المنقطعين أو 

جين سيتضرر منه المجتمع في مختلف المستويات بما في ذلك مستوى أداء القطاعات الحيوية في الخري

الخدمات بما يجعل من مستوى التكوين مسألة وطنية على غاية من األهمية  واإلدارة واالقتصاد

  .تستدعي مراجعة جذرية للمنظومة التربوية
 

جلس وطني مستقل تشارك فيه  كل األطراف المعنية الحزب الديمقراطي التقدمي إلى إنشاء مو يدعو 

  .اإلصالحات   تقويممدرسين من أجل ونقابة والتعليم من إدارة  بمسألة

  

 الذّوق السليم  واليد الماهرة والعقل المستنير -4

  

 التعلّم وتأهيلهم للحياة بصفة عامة بالتربية وتضطلع المدرسة بالدور الرئيسي في تربية األجيال

توتّر العالقات بين  وإن نسب االنحراف في صفوف األحداث من أطفال المدارس و.إعدادهم للعملو

تراجع القيم في صفوف النّاشئة، مظاهر  وأحادية التفكير وبوادر العنف واألساتذة وبين اإلدارة والتالميذ

 . تبعث على قلق حقيقي بشأن مدى نجاح المدرسة في تحقيق دورها التربوي

  

 بين محتوى المناهج المدرسية في المواد االجتماعية وتخفى الصلة المباشرة بين هذه المظاهرو ال 

المدرسي، إضافة إلى الضغوطات التي تتعرض لها المدرسة  والمناخ االجتماعي واإلنسانية خاصةو

  .عالميا والمتسارعة محلّيا وبسبب التحوالت العميقة

  

أن الدور التربوي للمدرسة فإن المشكلة الرئيسية تظّل في تعاظم نسبة إضافة إلى هذا القلق المتزايد بش

 وظيفتها في العمق والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، بما يمس من سمعة المدرسة

  .كذلك األمر بالنّسبة للمنقطعين من المستويات التعليمية المختلفةو
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التكوين المهني كما أخفق في المالءمة بين  و بين التعليملقد أخفق اإلصالح التربوي في المالءمة

 فاستهداف اإلصالح تغيير النظرة السلبية للتكوين المهني. االقتصادي ومحيطها االجتماعي والجامعة

جعله جسرا للمهارات الضرورية لالقتصاد الوطني،  ومحاولة إعادة موقعته في المنظومة التربويةو

  في الواقع إلى هيكلة واضحة للتكوين المهني في صلب المنظومة التعليميةمقصد ندعمه لكنّه لم يفض

ن توفير مازال هرم المهارات بعيدا ع والمهارة اليدوية ومازالت المفارقة قائمة بين التكوين األكاديميو

 30مقابل   % 60حوالي (المتخرجين من مراكز التكوين المهني  و المهرةةالالنسبة المطلوبة من العم

التوازن بين التكوين النظري  وهذا ما يستوجب إعادة نظر في هيكلة التعليم الثانوي خاصة و)حاليا% 

للحياة العملية والعام راسة والتكوين المهني المعدتالفي االنفصام الحاصل اليوم بين محتوى الد 

     .   التشغيل وتحقيق المالءمة بين التكوين واالجتماعي والمحيط االقتصاديو

     

 النّهوض بالبحث العلمي وتحسين التعليم العالي -5

  

 لئن استفاد التعليم العالي من سياسة فتح الجامعة لدخول اكبر نسبة ممكنة من الطلبة فإن السياسة 

فقد طغت الناحية الكمية في . الجديدة لم تتزامن مع إصالح هيكلي يمنع تدني الجودة في التعليم العالي

ا في م نراهزمة الذانتجهيزها باألدوات الال و إعتبار لمستوى التأطيربناء المؤسسات الجديدة دون

 الذي ادخل اإلجازة من جديد كأول )نظام إمد (وحتى إصالح الشهادات األخير. الجامعات األجنبية

شهادة يحصل عليها الطالب في التعليم العالي فقد طغت عليه الناحية الشكلية ولم يمس  جوهر المشاكل 

زات الحديثة، غياب مكاتب ومقرات بحث غياب المكتبات، غياب التجهي(التي تساهم في تدني المستوى 

طير الطلبة، إغراق الطلبة من الناحية الكمية بإضافة عشرين بالمائة من ألألساتذة لتمكينهم من ت

 يمكن الالشيء الذي ال يساهم في تحسين المستوى و) الساعات األسبوعية عما هو معمول به عالميا

 .تطلعاتهم ولتكوين المالئم لقدراتهمار ا المشاركة الفعلية في إختيار مسالطلبة من

  

ويضاف إلى غياب المكتبات وإغراق الطلبة بالساعات الحضورية طغيان بيداغوجيا التلقين والحفظ 

على حساب الفهم وتعلم الطرق الصحيحة للبحث عن المعلومات والمعرفة وهو ما يعيق روح المبادرة 

يتواصل االنفصام بين محتوى الدروس والمحيط بما وال ينمي عقلية بعث المشاريع لدى الطالب ، كما 

  .يعيق تشغيل المتخرجين

  

والحزب الديمقراطي التقدمي يرى انه ال يمكن تحسين الجودة في التعليم العالي إال بتضافر جهود كل 

  . مسؤول وتمكينهم من حوار حر وطلبة ونقابة و الجامعة من إختصاصيينتعبئة كل مكوناتبالمباشرين 
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 لتأثير البحث العلمي على التطور االقتصادي واالجتماعي للبالد فإن الحزب الديمقراطي التقدمي ونظرا

يرى أنه يجب ربط البحث في الجامعة بواقع البالد وذلك بتشريك المؤسسات االقتصادية واالجتماعية 

  .في هذه البرامج بما فيها مؤسسات الدولة حتى يمكن استشراف المستقبل على أسس صحيحة

  

براءات االختراع كما يجب إبقاء ولتشجيع الباحثين يجب توجيه البحث العلمي نحو االستنباط وتسجيل 

 وذلك بضمان مدخول كاف للمبتدئين  في الوطنمتفوقين في ميدان البحث العلمي والتعليم العاليطلبة 

  .منهم مدة قيامهم بتحضير شهادتي الماجستير والدكتوراه

  

خاصة الجامعية منها فضاءات  وراطي التقدمي  كل فضاءات المؤسسات التعليميةيعتبر الحزب الديمق

كد أنه  ويؤالسياسي و النقابي واالنتماءحرية التعبير وعمومية حرة تمارس فيها الحريات األكاديمية

  .ن بمسؤولياتهم الوطنيةيمؤمن وطلبة مبدعين وشرط أساسي لتكوين تالميذ
 

 
   عالقات أفقية تقليص مركزية القرار وتكريس -6

 
ساهمت عوامل عديدة في خلق مناخ من عدم الثقة والتواصل اإليجابي بين المعنيين بالشأن التربوي في 

ويرى الحزب . بالدنا ومن مظاهر ذلك استفحال األزمة بين نقابات التعليم المختلفة ووزارتي اإلشراف

للقرار وتقليص استقاللية المؤسسات الديمقراطي التقدمي إن احتكار اإلدارات المركزية والجهوية 

التعليمية واقتصار دورها على تطبيق التعليمات دون اعتبار خصوصيات األوضاع التي تعمل فيها 

كما أن عدم الشفافية في تعيين . والوسط االقتصادي واالجتماعي، عوامل معرقلة للعملية التربوية

وأمنية أخّل بمبدإ الكفاءة وقاعدة الشخص المسؤولين والمشرفين وإخضاع ذلك العتبارات سياسية 

  .المناسب في المكان المناسب

  

 التشكيك في نتائج المناظرات الوطنية على غرار ما يحصل في  إلى انعدام الشفافيةوربما أدى

هذا إضافة إلى االرتجال والتردد في إقرار بعض المناهج أو النصوص والطرق البيداغوجية " الكاباس"

يات بالتعليم الثانوي مما أدخل االضطراب في صفوف اصل في موضوع الكفعلى غرار ما ح

وإن اإلصالحات المتالحقة والمتضاربة أحيانا والتعديالت المستمرة التي تخضع إلرادات . المدرسين

  .المسؤولين ال تمنح اإلصالحات الفترة الزمنية الكافية للتجربة والتقويم
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أن استقرارا ضروريا للمنظومة التربوية يحتاج إلى إشراك فعلي  ويرى الحزب الديمقراطي التقدمي 

ألهل االختصاص في أية إصالحات وتمكين المؤسسات التعليمية من استقاللية تضمن النجاعة في 

التطبيق واعتماد القواعد الديمقراطية في اختيار المسيرين للمؤسسات من مديرين في المدارس 

واتخاذ التدابير الالزمة التي تكفل . رؤساء الجامعات وم العاليمديري مؤسسات التعلي ووالمعاهد

  .االستقرار المهني والنفسي للعاملين في القطاع وتأمين رضاهم عن العمل والثقة بينهم

  

  اءات المتميزة الكف وعالجات جوهرية لمسائل التعريبم -7
 

تأثيرات داخلية  واسيةخضعت عملية التعريب ببالدنا إلى تجارب متعددة لم تخل من خلفيات سي

يعاضده  و الثقافييرى الحزب الديمقراطي التقدمي أن التعريب خيار وطني يمليه انتماؤنا ووخارجية

 ن الخطوات المقطوعة في مجال تعريب التعليم تبقى محدودةأو .كبر للعملية التعليميةتطلعنا إلى نجاعة أ

اقتصاره على المدرسة  وين حلقات التعريبعديمة الجدوى بل أصبحت مضرة بسبب انعدام التكامل بو

هذا احد أسباب  ويعسر تملكهم للعلوم المختلفة في المرحلة الثانوية واألساسية بما يسبب إرباك المتعلمين

مستوياته  ولذلك يتعين التعجيل بوضع خطة وطنية لتعريب التعليم بمختلف مواده .اإلخفاق المدرسي

دون أن يكون لذلك اثر سلبي على  صديقة، ون تجارب دول شقيقةتستفيد م والنجاعة وتراعي التدرج

المعارف  واإلضافات في مختلف العلوم وانفتاح تعليمنا على اإلبداعات وتملك المتعلمين لللغات األجنبية

.  

 ممن يؤمون المعاهد النموذجية بالتعليم لة العناية بالكفاءات المتميزة من المتعلمين المتفوقينو تحتاج مسأ

 إلى لثانوي أو معاهد اإلطارات العليا بالجامعة التونسية أو ممن يحصلون على منح للدراسة بالخارجا

  . األخرى التربويةا مستوى جودة التكوين في سائر مؤسساتن هذا دون التفريط فيعناية اكبر

ا بانتداب متميزة تحتاج إلى مزيد التأطير محليروة وطنية لصناعة كفاءات ، ث  فالالمعين والنوابغ

 الثانوية، المعاهدكل  الجامعية وتحسين ظروف التعليم بتمدرسين ذوي كفاءات عالية بالمؤسسا

  .يم مستمروتقإخضاعها إلى واألخرى و منهاالنموذجية 

    

  تعليم الخاصال -8

  

بين بعث مؤسسات تعليمية خاصة فيرفض  ويفرق الحزب الديمقراطي التقدمي بين خصخصة التعليم

 يجيا يجب دعمهتستراامجاال  وطنيا وقا باعتبار المؤسسات التربوية العمومية مكسباالخصخصة مطل

  .تويات به إلى أرفع المسواالرتقاء
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أما عن بعث المؤسسات التعليمية الخاصة في جميع المراحل التعليمية فيرى الحزب أنه يجب إخضاع 

ن طرف سلط اإلشراف المعنية حتى لمراقبة فعلية م وكراس شروط وهذه المشاريع إلى قوانين أساسية

  .ال تنحرف إلى سلعنة التعليم

  

  مدرسة المواطنة -9

  

 إلى تمييع االنتماء الوطني العربي اإلسالمي للتونسيين بالحديث عن  سياسة التعليم المتبعة حالياتعمد

  .دوائر انتماء أخرى متعددة والتخفي وراء العالمية

األبعاد في االنتماء سواء المتعلقة بتاريخ تونس القديم أو  هذه  يقر الحزب الديمقراطي التقدميذإو

موقعها الجغرافي فإنه يشدد على مدرسة المواطنة التي تعمق الحس المدني لدى المتعلمين وتثبت فيهم 

بالقضاء على  الروح الوطنية وتجذر انتماءهم الثقافي العربي اإلسالمي وترسخ أقدامهم في الحداثة

 التاريخية وانفتاحهم على المعارف والعلوم والقيم الجديدة في عالمنا المعاصر معوقاتها في جذورها

  . وتساهم في وعيهم بقضايا األمة وتحدياتها وتطلعاتها إلى المعرفة والحرية والوحدة والتنمية الشاملة
 


