
 
 

  تعلق بالتربية والتعليم المدرسيي 2002جويلية  23مؤرخ في  2002لسنة  80قانون توجيهي عدد 

  

        

 

 الباب األول

 في رسالة التربية ووظائف المدرسة

 العنوان األول

 في رسالة التربية

 

 األول:الفصل 

سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى  

مضمون لكل التونسيين ال تمييز فيه على أساس الجنس او األصل االجتماعي أو اللون أو الدين، وهو واجب 

 يشترك في االضطالع به األفراد والمجموعة.  

 

 :2الفصل 

 التلميذ محور العملية التربوية.   

 

 :3الفصل 

ى الوفاء لتونس والوالء لها وعلى حب الوطــــــن واالعتزاز به وترسيخ تنشئة التالميذ عل إلىتهدف التربية  

الوعي بالهويـــة الوطنية فيهـــم وتنمية الشعور لديهم باالنتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية والعربية 

 واإلسالمية واإلفريقية والمتوسطية ويتدعم عندهم التفتح على الحضــارة اإلنسانية.

ا تهدف إلى غرس ما أجمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والتضامن والتسامح كم

واالعتدال وهي الضامنة إلرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم 

 االجتماعية وحقوق اإلنسان.  المثل اإلنسانية العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة 

 

  :4الفصل 

تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التالميذ 

فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية وذلك وفق التراتيب الجاري بها 

 العمل.

 ة على توفير الظروف المالئمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم.وتسهر الدول

 متواضعة الّدخل.   ألسروتمنح الدولة اإلعانة للتالميذ الذين ينتمون 

 

  :5الفصل 

ة يضطلع إطار التدريس واإلطار التربوي بصفة عامة بمهمة تجسيم األهداف التربوية الوطنية ويتولون مسؤولي

تربية الناشئة وغرس القيم لديهم بمجهود مشترك بينهم وبين بقية أعضاء األسرة التربوية وفي تفاعل إيجابي مع 

 األولياء والمحيط.  

 

 :6الفصل 

تمثل المدرسة الخلية األساسية في النسيج التربوي وهيكال بيداغوجيا قائما بذاته وهي تعمل كذلك على المحافظة  

 وتعريف الناشئة بها.   وإحيائهاية على الذاكرة التربو

 

 

 العنوان الثاني



 في وظائف المدرسة

 : 7الفصل 

 تضطلع المدرسة بوظائف التربية والتعليم والتأهيل.   

 

  :8الفصل 

تعمل المدرسة، في إطار وظيفتها التربوية، بالتعاون مع األولياء وفي تكامل مع األسرة، على تربية الناشئة على 

  :يدة والسلوك القويم وروح المسؤولية والمبادرة. وهي تضطلع على هذا األساساألخالق الحم

بتنمية الحس المدني لدى الناشئة وتربيتهم على قيم المواطنة وترسيخ اإلدراك لديهم بالتالزم بين الحرية  -

ة بين في دعم أسس مجتمع متضامن يقوم على العدل واإلنصاف والمساوا لإلسهام وإعدادهموالمسؤولية 

 المواطنين في الحقوق والواجبات،

بتنمية شخصية الفرد بكل أبعادها الخلقية والوجدانية والعقلية والبدنية وصقل مواهبه وملكاته وتمكينه من حق  -

بناء شخصيته على النحو الذي يذكي فيه ملكة النقد واإلرادة الفاعلة لينشأ على التبصر في الحكم والثقة بالنفس 

 رة واإلبداع،وروح المباد

باعتباره عامال فاعال في الترّشد الذاتي  األخالقيةبتربية الناشئة على االجتهاد وحب العمل والتبصر بقيمته  -

 التفوق،  إلىونحت الشخصية وغرس الطموح 

 بتنشئة التلميذ على احترام القيم الجماعية وقواعد العيش معا.   -

 

 :9الفصل 

ها التعليمية، على ضمان تعليم جيد للجميع يتيح اكتساب ثقافة عامة ومعارف تعمل المدرسة، في إطار وظيفت 

نظرية وعملية ويمكن من تنمية مواهب المتعلمين وتطوير قدراتهم على التعلم الذاتي واالنخراط في مجتمع 

 المعرفة.

 إلى:والمدرسة مدعوة بالخصوص 

 ة الوطنية، تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية، بصفتها اللغ -

 تمكين المتعلمين من حذق لغتين أجنبيتين على األقل، -

 تنمية مختلف أشكال الذكاء الفكري والحسي والعملي، -

 تطوير ملكات التواصل وتوظيف كل أنواع التعبير اللغوي والفني والرمزي والجسماني، -

إكسابهم القدرة على توظيفها في سائر تمكين المتعلمين من حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصال و -

 المجاالت، 

 لمسايرة المتغيرات واإلسهام فيها إيجابيا.   وإعدادهمتهيئة الناشئة لمواجهة المستقبل  -

تنمية كفايات ومهارات لدى خريجيها حسب سن  إلى: تسعى المدرسة، في إطار وظيفتها التأهيلية،  10الفصل 

تولى مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي تطوير هذه الكفايات والمهارات التلميذ والمرحلة التعليمية وت

 الحقا.

 المتعلمين القدرة على : إكسابولهذا الغرض، فان المدرسة مدعوة الى 

 استثمار المعارف والمهارات المكتسبة لتدبر البدائل والخيارات في حل المسائل التي تعرض لهم، -

 التكيف مع المتغيرات، -

 المبادرة واالبتكار، -

 العمل الجماعي، -

 التعلم مدى الحياة.  -

  

 

 

 

 الباب الثاني

 في حقوق التلميذ وواجباته

 

  :11الفصل 



للتلميذ الحق في إعالم متنوع وشامل حول كل ما يفيد التوجيه المدرسي والجامعي حتى يتسنى له اختيار مساره 

 التعليمي والمهني عن دراية واقتناع.  

 

 :12فصل ال

يراعي أعضاء اإلطار التربوي، أثناء القيام بواجبهم المهني، مبادئ اإلنصاف وتكافؤ الفرص وبناء عالقة مع  

 التالميذ عمادها النّزاهة والموضوعية واحترام شخصية الطفل وحقوقه.  

يد بما تستوجبه حرمة : على التلميذ واجب احترام المربي وكافة أعضاء األسرة التربوية وعليه أن يتق 13الفصل 

 المؤسسة التربوية.

 كما أن التلميذ مطالب بالمواظبة وانجاز الفروض والمهام التي تستلزمها الدراسة.

وهو مطالب كذلك باحترام قواعد العيش الجماعي والتراتيب المنظمة للحياة المدرسية وكل تجاوز أو إخالل بهذه 

 لتأديبية.الواجبات والتراتيب يعّرض صاحبه للعقوبات ا

وال يمكن معاقبة التلميذ بالطرد لمدة تتجاوز ثالثة أيام إال بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع 

 عن نفسه.  

 

 :14الفصل 

يضبط تنظيم الحياة المدرسية بأمر ويضبط نظام التأديب بالمؤسسات التربوية بقرار من الوزير المكلف  

 بالتربية.  

 ثالباب الثال

 في نظام الدراسة

 

 : 15الفصل 

 يتكون التعليم المدرسي من التعليم األساسي والتعليم الثانوي.

وتعمل الدولة، باعتبار اإلمكانات المتاحة وخصوصيات المحيط المدرسي، على النهوض بالتربية قبل المدرسية 

 ات والقطاع الخاص.  في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات المحلية والجمعي

 

 العنوان األول

 في التربية قبل المدرسية

 

 :16الفصل 

تجري التربية قبل المدرسية في مؤسسات وفضاءات متخصصة يؤمها أطفال من سن الثالثة إلى سن السادسة  

سنة تخصص لتنشئتهم وإعدادهم للتلعيم المدرسي وتكون السنة األخيرة منها، أي بين الخامسة وسن السادسة، 

 تحضيرية للمرحلة االبتدائية.

 وتمّكن التربية قبل المدرسية من:

 تنمية القدرة على التواصل الشفوي، -

 تنمية الحواس والقدرات النفسية والحركية والوعي السليم بالجسد، -

 التنشئة على الحياة الجماعية،   -

 

 

 

 : 17الفصل 

ن األطفال بين الخامسة والسادسة من عمرهم وذلك في تعمل الدولة على تعميم السنة التحضيرية التي تحتض

 إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات المحلية والقطاع الخاص.  

 

 :18الفصل 

 والفقرة  4السنة التحضيرية جزء من التعليم األساسي وال تنطبق عليها أحكام الفقرة األولى من الفصل  

 القانون.   من هذا 20األولى من الفصل 

 العنوان الثاني



 في التعليم األساسي

 

 :19الفصل 

يمثّل التعليم األساسي حلقة قائمة بذاتها. ويرمي إلى تكوين الناشئة بشكل ينّمي قدراتهم الذاتية ويضمن لهمم بلمو   

اق بمالتكوين حّد كاف من المعرفة والتكوين يمكنهم إما من مواصملة التعلميم فمي المرحلمة المواليمة وإمما ممن االلتحم

 المهني أو االندماج في المجتمع.  

 

 : 20الفصل 

التعليم األساسي إجباري ما دام التلميذ قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل. 

 تثناء.وتعمل المدرسة بالتعاون مع األولياء على أن يكون االنقطاع عن الدراسة قبل نهاية التعليم األساسي اس

و ال يجوز رفت أي تلميذ دون سن السادسة عشرة من عمره رفتا نهائيا من جميع المؤسسمات التربويمة العموميمة 

إال بمقمّرر صممادر عممن المموزير المكلّمف بالتربيممة، بعممد إحالممة التلميمذ المعنممي بمماألمر علممى مجلمس التربيممة مممن أجممل 

 بنفسه أو عن طريق من ينوبه.   ارتكاب خطأ فادح. ويضمن للتلميذ حّق الدفاع عن مصالحه

 : 21الفصل 

كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم األساسي أو يسحبه من التعليم دون سن السادسة عشمرة رغمم 

 20كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه إلى خطية من 

 .دينار في صورة العود 400خطية دينار وتصبح ال 200إلى 

 

 :22الفصل 

 مدة التعليم األساسي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين: 

المرحلمة االبتدائيممة وممدتها سممت سمنوات وتهممدف إلمى تمكممين الممتعلم مممن أدوات اكتسماب المعرفممة وممن ا ليممات  -

مسماعدته علمى تنميمة ذهنمه وذكائمه العملمي وحسمه األساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب وإلى 

 الفني ومؤهالته البدنية واليدوية وتربيته على قيم المواطنة ومقتضيات العيش معا.

المرحلة اإلعدادية وتدوم ثالث سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من امتالك كفايات التواصل في اللغة الوطنيمة  -

 مهارات المستوجبة في مجاالت الرياضياتوفي لغتين أجنبيتين ومن المعارف وال

والعلمموم والتكنولوجيمما والفنممون والعلمموم االجتماعيممة وذلممك لمواصمملة الدراسممة فممي المرحلممة المواليممة أو االلتحمماق 

 بمسالك التكوين المهني أو االندماج في المجتمع.  

 

 : 23الفـصل 

ئممدة تالميممذ المممدارس اإلعداديّممة بمراكممز التكمموين المهنممي يمكممن عـممـند اإلقتــممـضاء تــنظــيـممـم تكـوـممـين بالتّممداول لفا

 وبالمؤسسات االقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلّفة بالتربية و الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.  

 

 :24الفصل 

 العربية.تدّرس كل المواد، االجتماعية والعلميّة والتقنية والفنية، في مرحلتي التعليم األساسي باللغة  

يضبط بأمر تنظيم التعليم األساسي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسمة ويضمبط بقمرار ممن الموزير المكلمف بالتربيمة 

 نظام التقييم واالرتقاء بهذه الحلقة التعليمية.  

 العنوان الثالث

 في التعليم الثانوي

 

 : 25الفصل 

من تالميذ السنة التاسعة من التعلميم األساسمي باعتبمار التعليم الثانوي مفتوح لكل من استوفى شروط االرتقاء إليه 

  األساسيحاملي شهادة ختم التعليم النتائج المتحّصل عليها بواسطة التقييم المستمر وكذلك لكل 

 

 :26الفصل 

مدة التعليم الثانوي أربع سنوات، سنة أولى جذع مشترك وثالث سنوات في إحدى شعبه وتحّدد بأمر الشعب التي  

 ى من هذا التنظيم.تستثن



ويهدف التعليم الثانوي إلى إكساب التلميذ، إلى جانب ثقافة عاممة متينمة، تكوينما معّمقما فمي أحمد حقمول المعرفمة أو 

تكوينمما متخصصمما فممي أحممد فروعهمما وذلممك لتمكينممه مممن مواصمملة الممتعلم بالمرحلممة الجامعيممة أو اإللتحمماق بممالتكوين 

 المهني أو من دخول الحياة العملية. 

  

 : 27الفصل 

يمكن عند االقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تالميذ المعاهد بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسمات االقتصمادية 

 في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

بعة الدروس التي تؤهلهم الجتياز البكالوريا في كما يمكن للمتكونين بمراكز التكوين المهني التسجيل بالمعاهد لمتا

 إطار الشراكة بين الوزارتين المعنيتين. 

  

 : 28الفصل 

يضبط بأمر تنظيم التعليم الثانوي وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه والتسجيل المشار إليه بالفقرة األخيرة 

لمف بالتربيمة نظمام التقيميم واالرتقماء صملب همذه ممن همذا القمانون ويضمبط بقمرار ممن الموزير المك 27من الفصمل 

 المرحلة التعليمية.  

 الباب الرابع

 في المؤسسات التربوية

 

 :29الفصل 

 تجرى الدراسة في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة التالية: 

 مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية، -

 مدارس ابتدائية، -

 مدارس إعدادية، -

 د،معاه -

 معاهد نموذجية، -

 مدارس افتراضية.   -

 العنوان األول

 في المؤسسات التربوية العموميّة

 

 :30الفصل 

 تجرى التربية قبل المدرسية بمؤسسات وفضاءات تحدث للغرض. 

 ويجرى التعليم األساسي بالمدارس االبتدائية في مرحلته األولى وبالمدارس اإلعدادية في المرحلة الثانية.

 التعليم الثانوي بالمعاهد والمعاهد النموذجية.ويجرى 

 ويحّدد نظام الدراسة بالمعاهد النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.

 ويمكن، بمقتضى أمر، إحداث مؤسسات تعليمية ذات برامج وأنظمة تعليميّة مغايرة أو لفئات ذات خصوصية.  

 

 :31الفصل 

س اإلعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس االفتراضية إلى إشراف تخضع المدارس االبتدائية والمدار 

 الوزارة المكلّفة بالتربية ويديرها مدير يساعده مجلس للمؤسسة ومجلس بيداغوجي للمدّرسين.  

 : يتولّى مجلمس المؤسسمة فمي الممدارس االبتدائيمة والممدارس اإلعداديمة والمعاهمد والمعاهمد النّموذجيمة32الفصل 

والمممدارس االفتراضممية وضممع مشممروع المدرسممة الممذي يسممتهدف تطمموير طممرق عملهمما وتحسممين مناخهمما وتجويممد 

خدماتها التربوية في إطار األهداف التربوية الوطنية واألهداف المرسومة للمؤسسة وذلك بتشريك كمل األطمراف 

 عالقة.المعنية من األسرة التربوية وممثلي األولياء والتالميذ والجمعيات ذات ال

 وتراعي المؤسسة التربوية عند وضع مشروعها خصائص محيطها اإلجتماعي وحاجيات التالميذ الخصوصية.

 ويعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة اإلشراف.

ويمكن فمي إطمار مشمروع المدرسمة أن تنتفمع المؤسسمات التربويمة العموميمة بمرونمة التصمّرف فمي تنظميم المزمن 

 ستمر وتوزيع محتويات التعليم في إطار المقاييس والمعايير الوطنية.  المدرسي والتقييم الم

 



  :33الفصل 

والمعاهممد والمعاهممد النموذجيممة  اإلعداديممةيتممولّى المجلممس البيممداغوجي للمدّرسممين بالمممدارس االبتدائيممة والمممدارس 

المدرسمة علمى معالجمة المسمائل المتعلقمة بتنظميم التعلممات والتقيميم المسمتمر  إدارةوالمدارس االفتراضية مساعدة 

المعمايير الوطنيمة ممع مراعماة خصوصميات  إطمارالمدعم والمرافقمة للتالميمذ وذلمك فمي  وإشمكالوالزمن المدرسي 

 المدرسة.  

  :34الفصل 

ما يمكن ان تساهم فمي ذلمك الجماعمات تنشئ الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من الميزانية العامة، ك

 المحلية والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية والجمعيات ذات العالقة وفق التشريع الجاري به العمل.  

 

 :35الفصل 

والمعاهد والمعاهد النموذجيمة والممدارس االفتراضمية مؤسسمات عموميمة ذات صمبغة اداريمة  اإلعداديةالمدارس  

 ة واالستقالل المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.  تتمتع بالشخصية المدني

 

  :36الفصل 

تتكون مموارد الممدارس اإلعداديمة والمعاهمد والمعاهمد النموذجيمة والممدارس االفتراضمية ممن الممنح التمي تسمندها 

من الهيئمات، وممن الوصمايا الدولة للتجهيز والتسيير، ومن المنح التي توفرها الذوات المعنوية والمادية او غيرها 

والهبات، ومن مداخيل الممتلكات والخدمات، ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على 

 التالميذ الذين تمكنهم مداخيل أوليائهم من دفعها، وكذلك من رسوم التأمين والمكتبة. 

 

 

  

  :37الفصل

الحرص على اخمذ الطمابع المميمز للمحميط باالعتبمار كمما يتعمين ان تكمون يتعيّن، عند انشاء المؤسسات التربوية، 

للهندسة المعمارية وظيفة تربوية وبيداغوجية تمكن من تنمية الحس الفني لدى الناشئة ومن تقوية شمعور االنتمماء 

 واالعتزاز بها.  إليها

  

 العنوان الثاني

 في المؤسسات التربوية الخاصة

 

 :38الفصل 

ص الماديين والمعنويين إحداث مؤسسات تربوية خاصة واإلنفاق عليها بعمد تمرخيص ممن الموزارة يمكن لألشخا 

 المكلّفة بالتربية تضبط شروطه بأمر.

ويجب أن يكون صاحب المؤسسة الخاصة للتربية وكذلك مسيرها الفعلي تونسمي الجنسمية إال فمي حالمة الحصمول 

ترط في مدير المؤسسة أن ينتمي إلى إطار التدريس أو إلمى على ترخيص خاص من الوزير المكلّف بالتربية ويش

 إطار اإلشراف البيداغوجي.

 كما يجب أن ال يكون أحد المعنيين باألمر قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة قصدية.

   

 :39الفصل 

سبة المدّرسين على المؤسسات التربوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدّرسين للعمل بها كامل الوقت. وتضبط ن 

 المنتدبين للعمل كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية بما يراعي ضرورة وجود إطار تربوي قار.

ال ينتممدب للعمممل أو التممدريس بالمؤسسممات التربويممة الخاصممة أشممخاص حوكممموا مممن أجممل جنايممة أو جنحممة قصممدية 

 مرتكبة ضد األشخاص أو األموال. 

  

 : 40الفصل 

لتربويممة الخاصممة مطالبممة بتطبيممق البممرامج الرسمممية الجمماري بهمما العمممل فممي المؤسسممات التربويممة المؤسسممات ا

 من هذا القانون. 30العمومية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 



ويمكن إحداث مؤسسمات تربويمة خاصمة تعتممد بمرامج وتنظيممات خصوصمية أو تعمّد الجتيماز امتحانمات أجنبيمة، 

 لحصول على ترخيص من الوزير المكلّف بالتربية.  وذلك بعد ا

 

 :41الفصل 

يمكممن لتالميممذ المؤسسممات التربويممة الخاصممة مواصمملة تعلمميمهم بالمؤسسممات التربويممة العموميممة حسممب التراتيممب  

 لالمتحانات والمناظرات الوطنية حسب التراتيب المعمول بها.   حالجاري بها العمل ولهم الحق في الترش

 

 :42الفصل 

تخصع المؤسسات التربوية الخاّصة للتفقد البييداغوجي واإلداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة  

 قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون واألوامر والقرارات ذات العالقة. 

  

 :43الفصل 

ص عليهمما فممي هممذا البمماب أو بمماألخالق أو إذا أخممل صمماحب المؤسسممة التربويممة الخاصممة بأحممد الواجبممات المنصممو 

بالصحة أو باألمن داخل المؤسسة التربوية وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بمه 

 من هذا القانون وذلك بعد سماعه.   38العمل يسحب منه الترخيص المذكور بالفصل 

 

 

 :44الفصل 

من هذا القانون، يمكن لسلطة األشمراف، إذا مما اقتضمت  43صل في حالة سحب الترخيص المنصوص عليه بالف 

ذلك مصلحة األطفال أو التالميمذ، أن تطلمب ممن القاضمي االسمتعجالي المخمتص ترابيما تسممية متصمرف ممن بمين 

 اإلطار التربوي باقتراح من سلطة اإلشراف يسيّر المؤسسة لمدة معينة ال تتجاوز آخر السنة الدراسية الموالية.  

 اب الخامسالب

 في اإلطار التربوي واإلداري واألسرة التربوية

 

 : 45الفصل 

يتكون اإلطار التربوي واإلداري من المدّرسين والمتفقدين وإطار اإلشراف اإلداري ومرشدي اإلعمالم والتوجيمه 

 المدرسي والجامعي والمرشدين التربويين والقيمين واألعوان اإلداريين والفنيين.

   

 :46الفصل 

تابع أعضاء اإلطار التربوي واإلداري كافة طوال حياتهم المهنية التكوين المسمتمر باعتبماره ضمرورة تقتضميها ي 

 التحوالت المعرفية واالجتماعية ويحتّمها تطّور المهنة.

ويممنظم تكمموين المكممونين والتكمموين المسممتمر لفائممدة أعضمماء اإلطممار التربمموي واإلداري حسممب ممما يقتضمميه تطممور 

 ريس ومحتوياته ومصلحة التالميذ والمدرسة وحاجيات االرتقاء المهني. وسائل التد

  

 :47الفصل 

تضطلع األسرة التربوية في كنف التعاون والتكامل، بالمهام الموكولة إليها في نطاق الوظائف األساسية للمدرسة  

 المنصوص عليها بالعنوان الثاني من الباب األول.

ر التدريس وإطار اإلشمراف اإلداري والبيمداغوجي ومرشمدي اإلعمالم والتوجيمه وتتكون األسرة التربوية من إطا

 المدرسي والجامعي والمرشدين التربويين والقيمين.

كممما تضممم األسممرة التربويممة األوليمماء والتالميممذ والجمعيممات ذات العالقممة مممن خممالل ممثلمميهم بمجممالس المؤسسممات 

 التربوية.  

 الباب السادس

 في مرجعية التعلمات

 العنوان األول

 في مجاالت التعلم

 

 :48الفصل 



تؤّمن المدرسة تكوين المتعلّمين تكوينا متينا ومتوازنا ومتعدد األبعاد وتساعدهم على امتالك المعارف واكتسماب  

ة الكفايات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعلّم مدى الحياة والمساهم

 في إرساء مجتمع حّر ديمقراطي قادر على مواكبة الحداثة والتقدم.  

 

 :49الفصل 

تمثّل الحياة المدرسية وما يتخللها ممن أنشمطة امتمدادا طبيعيما للتعلّممات وإطمارا لتنميمة شخصمية الممتعلم ومواهبمه  

 عالوة على التمرس بالعيش الجماعي. 

  

 :50الفصل 

لمتصلة باللغات والعلوم والتكنولوجيا واإلنسانيات واالجتماعيات والفنمون. وتشممل تبنى البرامج حول التعلّمات ا 

 برامج التعليم التربية البدنية والرياضية. 

  

 : 51الفصل 

تعلم اللغة العربية في كافة المراحل تعلّما يضمن حذقها وإتقانهما بمما يمّكمن ممن التعاممل بهما ومعهما باعتبارهما أداة 

 استعمالها، تحصيال وإنتاجا، في مختلف مجاالت المعرفة.تواصل وتثقيف ومن 

المباشمر علمى إنتماج  لإلطمالعوتعلم اللغات األجنبية منذ المرحلة األولى للتعليم باعتبارهما أدوات تواصمل وسمبيال 

الفكر العالمي من تقنيات ونظريات علمية وقيم حضمارية، بمما يؤهمل الناشمئة لمواكبمة التطمّور فمي همذه المجماالت 

 والمساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية وتفاعلها مع الثقافة اإلنسانية الكونية.  

 

 :52الفصل 

تدّرس الرياضيات والعلموم لغايمة تمكمين المتعلممين ممن مختلمف أشمكال التفكيمر العلممي وتعويمدهم علمى ممارسمة  

 لظواهر الطبيعية واإلنسانية.أنواع االستدالل والبرهنة، وإكسابهم كفايات حل المسائل وتأويل ا

وتدرس التكنولوجيا بهمدف تمكمين المتعلممين ممن فهمم المحميط التكنولموجي المذي يعيشمون فيمه وممن إدراك أهميمة 

اسممتعمال التقنيممات فممي النشمماط االقتصممادي واالجتممماعي. وتممولي البممرامج عنايممة خاصممة بتممدريب المتعلّمممين علممى 

 ل باعتبارها وسائط لبلو  المعارف وللتعلّم الذاتي.  استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصا

 

 : 53الفصل 

يمّكن تدريس االجتماعيات واإلنسانيات من إكساب المتعلمين المعارف التي تنّمي فيهم ملكة النقد وتساعدهم على 

 فهم تنظيم المجتمعات وتطورها االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي.  

س الفنمون علمى تطموير ذكماء المتعلممين وتنميمة حسمهم الجممالي ممن خمالل تمدريبهم علمى : يساعد تدري54الفصل 

علمى أعممال المبمدعين فمي تنموع أشمكال تعبيرهما وتعمدد وسمائلها  إطالعهممتعاطي أهم األنشطة الفنية ومن خمالل 

 واختالف حقبها التاريخية.  

التربويمة تسماهم فمي إكسماب المتعلممين القمدرة علمى : تمثّل التربية البدنية والرياضية جزءا من العمليمة 55الفصل 

المثابرة والمداومة ومغالبة النفس وتنّمي لديهم السعي إلى التفّوق وتسماعد علمى تنميمة الثقمة بمالنفس وعلمى تكموين 

 شخصية الناشئة تكوينا متكامال متوازنا.  

 

 العنوان الثاني

 في الكفايات العامة المستهدفة

 : 56الفصل 

رسممة أساسمما بمهمممة التكمموين المعرفممي للمتعلمممين وإكسممابهم منهجيممات فممي العمممل وفممي حممل المسممائل تضممطلع المد

والتربيممة علممى المواطنممة. كممما تعمممل، فممي كممل مراحممل التعلمميم وفممي جميممع مجمماالت الدراسممة وعبممر تنظمميم الحيمماة 

اعممدة صمملبة لمواصمملة المدرسممية واألنشممطة الموازيممة التممي تقممدمها، علممى إكسممابهم كفايممات ومهممارات عامممة تمثممل ق

 التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل.  

 

 :57الفصل 

 تصنّف الكفايات والمهارات العامة كا تي: 



مهممارات عمليممة تكتسممب بممالتمرس والتجريممب فممي إطممار مقاربممة حممل المسممائل، وتسمماهم كممل المممواد فممي إكسمماب  -

 عالمية والتربية التكنولوجية.المتعلّمين هذه المهارات وباألخص منها العلوم والرياضيات واإل

مهارات منهجية تتمثل في إكساب المتعلّم القدرة على البحث عن المعلومة الوجيهة وترتيب المعلومات وتحليلها  -

 وتبيّن العالقات بينها واستثمارها في تصّور الحلول البديلة.

ابهم القدرة على تصّور مشروع والتخطميط كفايات المبادرة وتتمثل في تنمية روح االبتكار لدى المتعلمين وإكس -

إلنجازه وتقييمه بالنظر للمعايير واألهداف المرسومة. وتكتسب همذه الكفايمات ممن خمالل أعممال فرديمة وجماعيمة 

 تنجز في جميع مجاالت التعلم وفي األنشطة المدرسية الموازية.

س والتعاون مع ا خرين وتقبّل النقمد والمرأي كفايات سلوكية تتمثل في تنمية روح المسؤولية واالعتماد على النف-

 المخالف.  

 الباب السابع

 في التقييم

 

 : 58الفصل 

 تخضع كافة مكونات التعليم المدرسي للتقييم الدوري والمنتظم.

ويهدف التقييم إلى القيس الموضوعي لمردود التعلميم األساسمي والمؤسسمات الراجعمة إليمه بمالنظر وأداء العماملين 

 سبات التالميذ، بغية إدخال اإلصالحات والتعديالت الالزمة لضمان تحقيق األهداف المرسومة.  بها ومكت

 

 العنوان األول

 في تقييم مكتسبات التالميذ

 

 : 59الفصل 

يتم تقييم مكتسبات التالميذ بصفة مستمرة خالل كافة مراحل التعليم في تكامل مع عملية التعلم وفمي تفاعمل معهما. 

يم صمبغة تكوينيمة وتشخيصمية أثنماء المتعلم وصمبغة إشمهادية فمي نهايتمه، وهمو ممن مشمموالت أسمرة ويكتسي التقيم

 التدريس في مستوى إعداده وإصالحه واستغالله.  

 

 :60الفصل 

تنظم دوريا تقييمات وطنية تشممل عينمة ممن التالميمذ ممن مسمتويات دراسمية مختلفمة. وتهمدف همذه التقييممات إلمى  

 األهداف المرسومة حيث نوعية التعليمات الحاصلة وقيمة مكتسبات التلميذ.  التثبت من مدى بلو  

 

 : 61الفصل 

يمكن في نهاية الدراسة بالتعليم األساسي، ولكل راغب في ذلك، اجتيماز امتحمان وطنمي للحصمول علمى د شمهادة  

 ختم التعليم األساسي د حسب تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.  

 

 :62صل الف

 يختتم التعليم الثانوي بكل شعبة من شعبه بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة البكالوريا. 

 وتضبط أنواع شهادة البكالوريا بأمر ويضبط نظام امتحان البكالوريا بقرار من الوزير المكلف بالتربية.  

 

 العنوان الثاني

 في تقييم أداء اإلطار التربوي واإلداري

 

 :63صل الف

يقمميّم أداء مختلممف أعضمماء اإلطممار التربمموي واإلداري بممالنظر إلممى المرجعيممات المهنيممة الخاصممة بهممم مممن ناحيممة  

 وباعتبار مؤشرات الجودة والنجاعة للعمل التربوي من ناحية ثانية.

 المعنية.   ويعهد بهذا التقييم إلى مصالح التفقد البيداغوجي واإلداري والمالي الراجعة بالنظر الى الوزارة

 

 

 



 

 

 العنوان الثالث

 في تقييم اداء المؤسسات التربوية

 : 64الفصل 

تخضممع المؤسسممات التربويممة لتقيمميم ذاتممي وتقيمميم خممارجي يسممتندان الممى مؤشممرات نوعيممة وكميممة تضممعها المموزارة 

 سسة ذاتها.المرسومة وطنيا وعلى مستوى المؤ األهدافالمكلفة بالتربية للغرض وتتم مراجعتها دوريا في ضوء 

 تضــبط بقـرار مـن الوزيـر المكلـف بالتربــية معاييـر التقيــيم وإجراءاته.

  

 العنوان الرابع

 في تقييم مردود التعليم المدرسي

 

 :  65الفصل 

يقيّم مردود التعليم المدرسي بصفة مستمرة في ضوء مختلف التقييمات األخرى المنصوص عليها أعاله وباعتماد 

 يير نوعية وكمية متداولة عالميا.مؤشرات ومعا

 . وإجراءاتهتضبط بقرار من الوزيـر المكلف بالتـربية مـعاييـر التقيـيم 

  

 الباب الثامن

 في البحث والتجديد في المجال التربوي

 

 :66الفصل 

هيلهمما يمثممل البحممث التربمموي عممامال أساسمميا فممي تحسممين جممودة العمليممة التعليميممة واالرتقمماء بمممردود المدرسممة وتأ 

 المطرد تجسيما لألهداف المنشودة ومع اعتبار المعايير الدولية في المجال.  

 

 :67الفصل 

يشمل البحث التربوي مجاالت البيداغوجيا ومنماهج التعلميم وبرامجمه ووسمائطه واداء الممربين والحيماة المدرسمية 

 ي مجال التربية والتعليم.ومحيطها وأنظمة التقييم، وكذلك الدراسات المقارنة واستشراف التحوالت ف

كممما يعنممى البحممث التربمموي برصممد التجديممدات الميدانيممة والعمممل علممى نشممرها، وكممذلك التعممرف علممى المسممتجدات 

 العالمية واالستفادة منها ودفع توظيف التكنولوجيات الحديثة في مجاالت التعلم. 

  

 :68الفصل 

االقتضماء، فمي إطمار الشمراكة ممع مراكمز البحمث  يتم تنظيم البحمث التربموي فمي مؤسسمات مختصمة تعممل، عنمد 

 العلمي والمؤسسات الجامعية ذات االختصاص.

   

 أحكام نهائية

 :69الفصل 

 من هذا القانون في مفتتح السنة  27و 26يبدا العمل باألحكام المنصوص عليها بالفصلين  

 .  2004- 2003الدراسية 

 

 :70الفصل 

 29الممؤر  فمي  1991لسمنة  65لفة لهذا القانون ويتوقف العممل بالقمانون عمدد ألغيت كل األحكام السابقة والمخا 

المتعلق بالنظام التربوي وبجميع النصوص التمي نقحتمه أو تممتمه تمدريجيا ممع دخمول همذا القمانون  1991جويلية 

 حيز التطبيق.  


