الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التكوين و التعليم المهنيين

السياسة الحكومية في مجال التكوين و التعليم
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رمق

ا ألنشطة

ا ألهداف

ميكانيزمات التنفيذ

 تنظمي ا ألايم ادلراس ية و التجمعات (التس يري التقين و تقومي أأنشطة مؤسسات التكوين من حيث : تطوير و حتس يني أأداء قطاع التكوين و التعلمي (التس يري ،ترش يد اس تغالل الوسائل و املوارد ،البيداغويج ،الداري و املايل ،التذكري بقواعد السالمة،10
تطبيق تعلاميت و توجهيات الدارة املركزية ،اقرتاح صيانة ،املمتلاكت املنقوةل و غري املنقوةل ،التوجيه و
املهنيني.
الستشارة ،املراقبة و التقومي التذكري ابلجراءات.
أأنشطة هبدف تطوير تس يري املؤسسات).
 تثبيت خمتلف فئات املس تخدمني املرتبصني. -اعداد تقارير التدقيق و ارسالها.

10

 برجمة معليات التدقيق و املهام املوىص هبا  -معلية التدقيق للولايت و املؤسسات التابعة لها.(تقومي أأداء قطاع التكوين و التعلمي املهنيني و  -املهام املوىص هبا (حسب الطلبات).
همام املراقبة).

10

 مضاعفة فعالية و مردودية النشاطات االبيداغوجية  -وضع حزي التنفيذ لربانمج لس تدراك النقائص امللحوظة؛ وضع مسع نوعية يف مرشوع تكوين مع مرافقة للخربةو املسارات؛
 وضع حزي التنفيذ ملسع النوعية ،س امي منا ألجنبية؛
ادماج النوعية أكولوية يف التنظمي البيداغويج و يف
خالل عقلنة و ضبط النشاط البيداغويج و
التكوين؛
التس يري الداري و املايل
 -حتسني نوعية التكوين.

رمق

ا ألهداف

ا ألنشطة
-

10

 تطوير هجاز التكوين ابلتناوب ابرشاكاملؤسسات القتصادية يف مسار التكوين من
خالل تنظمي أأايم دراس ية لفائدة هذه
املؤسسات للتعريف ابجلهاز و القوانني املنظمة
لهذا المنط من التكوين؛
-

ضامن اندماج اجامتعي و همين أأفضل للمتخرجني
تدعمي ووضع حزي التنفيذ الرشاكة عىل املس توى
احمليل؛
وضع هجاز تشجيع لفائدة احسن املس تخدمني،
احلرفني ،املؤسسات؛ أأس تاذ المتهني.....اخل
تكفل أأمثل ابملمتهنني يف الوسط املهين

ميكانيزمات التنفيذ

 تشخيص النوعية ابلعامتد عىل اخلربة ا ألجنبية -وضع حزي التنفيذ عقد النجاعة ملؤسسات النكوين

 تقيمي وضع حزي التنفيذ ملدونة الشعب املهنية و  -وضع أأدوات تقيمي وضع حزي التنفيذ ملدونة الشعب املهنيةطبعة 0100
ختصصات التكوين املهين -طبعة 0100
اثراء مدونة الشعب املهنية و ختصصات التكوين  -تقيمي وضع حزي التنفيذ ملدونة الشعب املهنية -طبعة
0100
املهين-طبعة 0100
 ادراج ختصصات جديدة مت حتديدها والتعبري عهنا منقبل القطاعات يف اطار الرشاكة مثل همن البيع و
التوزيع ،همن اخلدمات ل ألشخاص ،همن تركيب
 تدعمي التشاور و الرشاكة مع القطاعالس يارات ،الفالحة ،السكن ،املهن املرتبطة مبجال
 10الاجامتعي و الاقتصادي و احلركة امجلعوية لتكييف
الطاقات املتجددة
عروض التكوين مع متطلبات سوق العمل:
 حتديد و التكفل ابلحتياجات من اليد العامةل املؤهةلخملتلف القطاعات الوزارية و املتعاملني الاقتصاديني
ملرافقهتم يف انشاء مشاريعهم الاستامثرية و براجمهم
التطويرية
تكييف مدونة الشعب املهنية مع املدونة اجلزائرية للمهن و
الوظائف –-NAME

رمق

ا ألنشطة

10

 تكييف عروض التكوين مع احتياجاتالقطاعات املس تخدمة عىل املس توى احمليل

ا ألهداف

ميكانيزمات التنفيذ

 متفصل نشاط التكوين مع ا ألولوايت الاقتصاديةو ضامن معادةل تكوين /معل

 احصاء الاحتياجات احلقيقية من اليد العامةل املؤهةل عىلاملس توى احمليل عند املتعاملني الاقتصاديني و ترمجهتا
لعروض تكوين ،يمت عرضها عند لك دخول همين مع
ا ألخذ بعني الاعتبار توجه و خصوصية املنطقة ،فرص
العمل و كذا برامج التطوير و الاستامثر املسجل يف
برانمج لك منطقة

 تدعمي قدرات القطاع يف جمال اعداد برامج حتسني حمتوايت برامج التكوين لتلبية متطلباتالتكوين
مناصب العمل من خالل اعداد دراسات أأولية
10
لتحديد الكفاءات اجلديدة الواجب ادراهجا يف
برامج التكوين للتكفل ابلتطورات التقنية و
التكنولوجية للمهنة
 حتسني نوعية التكوين10

 -تقيمي ،حتديث و اعداد برامج التكوين

 اعداد برامج التكوين للتخصصات اجلديدة املدرجة يفاملدونة
 تقيمي و حتديد برامج التكوين اخلاصة ،ابلقطاعات ذاتالالولوية (البناء،الفالحة ،الس ياحة والفندقة ،صناعة
الاغدية الزراعية ،صناعة الس يارات والنشاءات
املياكنكبة والصناعة احلديدية’الصناعات النفطية
 حتيني برامج التكوين ختصيص برامج ملؤسسات التكوين املهين مع ضامناملتابعة

رمق

ا ألنشطة

ا ألهداف

ميكانيزمات التنفيذ

 اثراء فهارس التكوينات ا ألولية ابدراج ختصصات جديدة التكفل بتكوين الش باب اذلين غادروا مقاعدموهجة للش باب اذلين غادروا مقاعد ادلراسة مبكرا و كذا
ادلراسة مبكرا لمتكيهنم من الاندماج الاجامتعي و
 - 10تدعمي برامج التكوين خملتلف الفئات الاجامتعية
الش باب و الكبار اذلين مل يمتدرسوا
املهين
خاصة
 املسامهة يف ماكحفة اقصاء الفئات الهشة،س اميالش باب القاطن يف ا ألماكن النائية
 وضع حزي التنفيذ لرشاكة انشاء مراكز مرجعية لتكوين ذات نوعية انشاء جلنة لقيادة املرشوع و جلان تقنية ملكفة ابلتفكرييس تجيب للقواعد و املعايري ادلولية
يف:
 تطوير و حتسني التكفل بتكوين التقنيني السامني الهندسة البيداغوجية و التكوين
 انشاء مراكز امتياز يف جمالت الفالحة،البناء، ختصيص املعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين
01
صناعة الس يارات ،الكهرابء ،تقنيات العالم و
املهين يف جمالات حمددة
التصال و الطاقة
 اعداد وضعية حلاةل املعاهد الوطنية املتخصصة
يف التكوين املهين (تشخيصية)
 حتيني التخصص البيداغويج

00

 -وضع حزي التنفيذ مسار التعلمي املهين

 اعادة تنظمي الهندسة احلالية ملسار التعلمي املهين  -بتنصيب جلنة ثالثية مشلكة من اطارات ادلوائر الوزاريةالثالثة دلراسة هذا امللف
 ابقرتاح فتح ممرات يف الاجتاهني بني التعلمي املهينو التعلمي الثانوي ويف مس توايت معينة و كذكل
فتح ممرات حنو اجلامعة لمتكني خرجيي التعلمي
املهين من متابعة تكوينات عليا يف اطار نظام
ليسانس ،ماسرت و دكتورا - LMD -

رمق

ا ألنشطة

12

 -تطوير الرشاكة

13

 -تطوير التكوين املتواصل

-

-

-

ا ألهداف
اقامة رشاكة مع مجعيات و الحتادات املهنية و
الغرف القنصلية
تنش يط اجان ولئية للرشاكة ل س امي :
تنش يط اجان ولئية للرشاكة
تطوير الرشاكة يف اطار برانمج املرافقة عىل
ادماج حاميل الشهادات من خالل أأهجزة ادلمع ل
نشاء املؤسسات (صندوق الوطين للتأأمني عن
البطاةل ،الواكةل الوطنية دلمع تشغيل الش باب،
الواكةل الوطنية لتس يري القرض املصغر و الواكةل
الوطنية للتشغيل).
انشاء هيالك التكوين املتواصل عىل مس توى
مؤسسات التكوين املهين
تكوين موظفي التأأطري حول أليات التكوين
املتواصل (مساعد تقين و بيداغويج ،أأس تاذ
تعلمي همين ،رئيس مصلحة ،مدير مركز التكوين
املهين،مدير املعهد الوطين املتخصص يف التكوين
املهين) حول أليات التكوين املتواصل
انشاء مركز حصيةل و تصديق الكفاءات عىل
مس توى بعض مؤسسات التكوين املهين
حتيني قامئة كفاءات التكوين املتواصل س نواي
حتيني ادلليل الوطين لعروض التكوين املتواصل،
س نواي

ميكانيزمات التنفيذ

 تنش يط جملس الرشاكة عىل املس توى الوطين قصدالتعبري عن الحتياجات و تقيمي منظومة التكوين و
اقرتاح اجرات قصد حتسني أأداء هجاز التكوين.
تدعمي برامج الرشاكة اخمللية مع قطاعات المنو السرتاتيجية- :
فالحة،سكن،س ياحة و الصناعة التقليدية ،ا ألشغال
العمومية....

 وضع حزي التنفيذ هجاز تقيمي و املتابعة الس نوية جملهودالنكوين املتواصل عىل املس توى الوطين

رمق

ا ألنشطة

ا ألهداف

اتبع
00

 -اتبع تطوير التكوين املتواصل

 تدعمي التكوين عن طريق اخلريطة ،ادلروساملسائية و مصادقة عىل مكتس بات اخلربة لفائدة
الكبار و العامل عىل مس توى مجمل مؤسسات
التكوين املهين للقطاع
 تطوير العالم و التحسيس حول فرص التكويناملتواصل لفائدة العامل

00

 -تكوين الفئات اخلاصة

-

-

ميكانيزمات التنفيذ

تدعمي و تنويع عروض التكوين لفائدة ا ألشخاص  -تطوير العالم و التحسيس حول فرص التكوين
املتاحة ل ألشخاص املعاقني
املعاقني عىل املس توى الوطين
 حتسني كفاءة املكونني و املؤطرين من خالل  -ابرشاك وزارة التضامن الوطين و احلركة امجلعويةس امي
تنش يط معليات التكوين ابجتاه الش باب يف خطر
معنوي املوضوعني حتت وصاية وزارة التضامن
الوطين و ا ألرسة ( مراكز اعادة الرتبية  ،مصاحل
املالحظة و الرتبية يف الوسط املفتوح و مراكز
 ارشاك احلركة امجلعوية يف التشاور فامي يتعلق بتكوينالاس تقبال)
ا ألشخاص املعاقين.
حتسني حميط التكوين املهين ل ألشخاص املعاقني
من خالل :
 مواصةل برانمج حتسني وسائل التكفل
هبم كوضع اشارات خاصة مثل
الرتمزي،الصور التوضيحية ،الىخ...

رمق

ا ألنشطة

اتبع
00

 -اتبع تكوين الفئات اخلاصة

00

 تعزيز مراقبة و متابعة املؤسسات اخلاصةللتكوين املهين

ا ألهداف

ميكانيزمات التنفيذ

 اجناز مراكز تكوين هجوية جديدة
متخصصة ل ألشخاص املعاقني ( ولية
سطيف)
 تدعمي و حتسني عروض التكوين لفائدة  -ابلتشاور مع وزارة العدل
فئة السجونني يف اطار التشاور مع
قطاع العداةل
-

متابعة و مراقبة نشاط املؤسسات اخلاصة
للتكوين املهين  ،ل س امي فامي خيص احرتام املعايري
البيداغوجية و الهيلكية
تعزيز املراقبة والتفتيش عىل مؤسسات اخلاصة
للتكوين املهين وفقا للقانون
تعزيز التشاور مع ش بكة املؤسسات اخلاصة
للتكوين املهين  ،من خالل تنظمي لقاءات دورية
عىل املس توى احمليل
تعزيز العالقات ما بني املؤسسات العمومية و
ملؤسسات اخلاصة للتكوين املهين عن طريق
ابرام اتفاقيات رشاكة

 وضع اطار تنظميي جديد لتس يري املؤسسات اخلاصةللتكوين املهين

رمق

ا ألنشطة

ا ألهداف

00

 -تدعمي و تطوير نظام التوجيه

 حتسني نظام توجيه تالميذ الرتبية الوطنية حنوالتكوين و التعلمي املهنيني خاصة
 اعادة تنظمي هجاز التوجيه لصاحل خمتلف الفئاتالاجامتعية و املهنية

 تقيمي النظام املزدوج املوجود اعادة بعث التفكري حول ملف توجيه التالميذ بنيادلائرتني الوزاريتني ( تكوين همين /تربية وطنية) ،مع
ارشاك مجيع املتدخلني
 اعادة النظر يف النصوص القانونية املعمول بهيا فامي خيصتنظمي العالم ،التوجيه و ادماج املرتحشني ملتابعة
التكوين

 وضع دليل اجراءات التوجيه فامي خيص مرافقةاملرتبصني و املمتهنني قبل ،خالل و بعد مسار
 تمنية و ترقية نظام مرافقة و اعانة لدماجتكويهنم و ذكل ابلتنس يق مع خمتلف ا ألهجزة
متخريج التكوين املهين من اجل انشاء نشاط
اخلاصة للمساعدة عىل التشغيل
همين

 اعداد وضعية للجهاز احلايل تنظمي جتمعات عىل املس توى احمليل مع مجيع املتدخلنييف هذا النظام
 وضع برانمج تكوين لصاحل املسترشين يف جمال تقنياتالبحث عن أأشغال و يف انشاء نشاطات

00

00

 تسوية الوضعيات العالقة التكفل ابنشغالت املس تخدمني عىل املس توى  -تقريب الدارة الوصية من موظفهيا و كذااملواطنني عىل املس توى احمليل
احمليل يف اطار حتسني اخلدمة العمومية

ميكانيزمات التنفيذ

 -تطبيق النصوص التنظميية املعمول هبا

رمق

ا ألنشطة

ا ألهداف

00

 وضع حزي التنفيذ اخملطط الس نوي للتكوين وحتسني مس توى موظفي القطاع

 اعداد خمطط س نوي قطاعي لعمليات التكوين وحتسني املس توى وجتديد املعلومات  ،يشمل
العمليات التالية :
 التكوين املتخصص
- التكوين ا ألويل أأثناء فرتة الرتبص
 التكوين ما قبل الرتقية
 العمليات املمركزة اخلاصة بتحسني
املس توى و جتديد املعلومات ،للموظفني
التابعني لالدارة املركزية والولايت

01

 وضع ش بكة معلومات و اتصال موثوقة خاصةابلقطاع مربوطة جبميع ا ألقطاب املمتثةل يف
املؤسسات التكوينية و مؤسسات ادلمع ،مصاحل
الدارة املركزية و املديرايت الولئية للتكوين و
 مواصةل برانمج املعلوماتية والوصل ابلش باكتالتعلمي املهنيني
ملؤسسات قطاع التكوين و التعلمي املهنيني
 تعزيز نس بة دخول و انتشار تكنولوجياتالاعالم و التصال يف قطاع التكوين و التعلمي
املهنيني

ميكانيزمات التنفيذ

 اعداد و تنفيد دفرت الرشوط املتعلق بتكويناملكونني ،املؤطرين البيداغوجيني واملسريين اخل...

 امتام الربط يف مجيع مؤسسات التكوين عن طريقتكنولوجيات ا ألنرتنت املتنوعة ذات التدفق العايل:
Fibre optique, VSAT-WIMAX-SHDSL

-

تعممي فضاءات الانرتنت و الش باكت لفائدة املرتبصني ،
املكونني و عامل الادارات احل...

رمق

ا ألنشطة

ا ألهداف

ميكانيزمات التنفيذ

اتبع
01

 جتس يد عرصنة الدارةابلتشغيل اليل مجليع واثئقالتس يري من خالل تعممي اس تعامل أأرضيةERPيف مجيع
 اتبع مواصةل برانمج املعلوماتية والوصلوحداته (املوارد البرشية  ،مزيانية التس يري و الاستامثر،
ابلش باكت ملؤسسات قطاع التكوين و التعلمي
تسجيل و توجيه املرتبصني
املهنيني

 تكوين و رفع املس توى مجيع مس تخديم قطاعالتكوين و التعلمي املهنيني يف اس تخدام و
التحمك يف تكنولوجيات الاعالم و التصال

00

 تطوير و تبادل املعلومة و التصال لفائدة امجلهور الواسععن طريق تعزيز اس تعامل تكنولوجيات الاعالم و
التصال من خالل وضع س ياسة جديدة ومشرتكة يف
العالم والتصال
 تعزيز و توس يع جمال اس تعامل املراكز اجلوارية املتنقةللفائدة املر أأة و الش باب يف ا ألوساط و املناطق املنعزةل
و الريفية

تعزيز اس تخدام تكنولوجيات العالم والتصال
لقطاع التكوين والتعلمي املهنيني
انشاء مواقع الواب للك املعاهد املتخصصةيف
التكوين املهين و مراكز التكوين املهين و المتهني
تنويع و توطيد معلومات نظام الاعالم اجلغرايف
للقطاع (( SIG
ترقية و تعريف بعروض التكوين ة املهن جتاه
النساء و الش باب يف الوسط الريفي

00

 تطوير التكوين اجلواري لفائدة الساكن يفالريف

-

 وضع هجاز وطين للتكوين املفتوح و عن بعد ابلتناوب -مع التعلمي احلضوري و التعلمي عن طريق المتهني( ،التعلمي -
الالكرتوين)
 وضع هجاز التعلمي عن بعد (التعلمي الالكرتوين) تنصيب ،عىل مس توى املركز الوطين للتعلمي املهين عنبعد ملركز للموارد البيداغوجية و ادراج هندسة التكوين -
عن طريق اخلط (التعلمي الالكرتوين) و كذا اعداد
احملتوايت البيداغوجية للتعلمي املفتوح و عن بعد

اجناز ادلراسة
اقتناء أأرضية التعلمي الالكرتوين
تكوين املوارد البرشية (املكونني واملؤطرين)
لدارة التعلمي الالكرتوين
وضع مواقع جتريبية

رمق

ا ألنشطة

00

 مواصةل برانمج التبادلت والتعاون من حيثالتجربة واخلربة ا ألجنبية

ا ألهداف
-

ميكانيزمات التنفيذ

تمنية املورد البرشي يف القطاع لس امي من خالل التكوين  -تقدمي ادلمع لنشاء مراكز امتياز مع رشاكت
أأجنبية يف شعب التكوين متصةل ابلحتياجات
ورفع مس توى املكونني من الناحية التقنية
الاقتصادية
تكوين املسريين لتحسني نوعية خدمات مؤسسات
التكوين
تطوير هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية لتحسني
نوعية التكوين وتكثيف فرص العمل للمكونني
حتديث نظام التكوين والتعلمي املهنيني مطابق حسب
معايري اجلودة

