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  تقديم

من طرف األكاديميات الجهوية للتربية  مواكبة العتماد الوزارة لمبدأ توظيف األساتذة بموجب عقود

وعمال على  الشأن،بهذا  2016 أكتوبر 7 بتاريخ 7259 رقم لمشتركا المقرر لمقتضيات ، وتفعيالوالتكوين

ر الرامي إلى تعميق وتطوين هن  م  ما يتعلق بالتكوين الم  خصوصا للتعاقد، و المؤهل النجاح شروط توفير

 لتكوينييل ا؛ تم إعداد هذا الدللديهم المهنة وأخالقيات وتعزيز قيم المهنية كفاياتهم إنماءو، معارف المعنيين

لتقويمات اإلعداد الجيد لمختلف اواالرتقاء بأدائهم و تطوير كفاياتهم لفائدة هذه الفئة من األساتذة، لتمكينهم من

 .المنصوص عليها في المقرر المشار إليه أعاله

دة عباعتماد  هذه الفئة من األساتذة ،فيما يتعلق بتأهيلوموجهة شاملة يهدف هذا الدليل، إلى تقديم نظرة 

بمراعاة  يلهاوتفع ،ترتكز على الهندسة التربوية والبيداغوجية الجديدة لمنظومة التربية والتكوين متكاملة

من  ريسمهام التدب لقيامالكفايات المهنية المستهدفة ل اكتساباإلعداد الجيد و، في أفق الدواعي والسياقات

 خالل:

ات للتعلمات بمختلف المستوي تدبير مهنيبهدف أو األقسام المسندة إليهم  مسؤولية القسمتحمل  -

  الدراسية تخطيطا وإنجازا وتقويما ودعما ومعالجة؛

 ؛النظري والتكوينالمزاوجة بين الممارسة الميدانية  -

 ؛واألخالقي للمهنةالقيمي  ينتفعيل البعد -

 تعزيز االنتماء للقيم الدينية والوطنية واالنفتاح على مكاسب الحضارة اإلنسانية؛  -

 المختلفة، وخاصة تلك المتمركزة حول المتعلم)ة(؛ ةلبيداغوجيا الطرق استثمار -

 والعمل على تطويرها؛ استحضار البعد التبصري خالل الممارسة الميدانية -

 التدريسية؛ ةممارسالاستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  -

 ثقافي.ى المحيط السوسيو االنفتاح عل -

ة طيلة مدة إنجاز المهام المسندة إليه)ها( وفق الضوابط الرسمية يتحمل األستاذ)ة( مسؤولية القسم كاملو

الجاري بها العمل تحت اإلشراف المباشر لرئيس)ة( المؤسسة. ويحرص على التفاعل اإليجابي مع إدارة 

ة واالستفادة من المصاحب ومختلف الفاعلين والزميالت والزمالء، وكذا طلب االستشارةالمؤسسة ومحيطها 

 .المهنية )ها(ما يتعلق بتنمية كفاياتهفي كل  ذلك،كلما أمكن 

 وتتمثل أهمية هذا الدليل باألساس في كونه:

يعطي للمستفيدين نظرة مختصرة عن صيغ التكوين وتمفصالته وأشكال التقويم يعتبر مرجعا  -

  واإلشهاد؛

وتشبعهم  يةكفاياتهم المهنوتطوير تعميق معارفهم وإنماء  يتوجه إلى كل المعنيين الراغبين في -

 المهنة؛بالقيم وأخالقيات 

 ني،واالندماج في الوسط المه المهنية قادرين على تطوير ممارساتهميساعد المستفيدين ويجعلهم   -

أخذا بعين االعتبار المقاربات البيداغوجية والتربوية المتنوعة، وفق المناهج والتوجيهات 

  الرسمية وخصوصيات مجموعة المتعلمين؛

 )اختبارات التصديق على الجتياز أشكال التقويم المنصوص عليهامستفيدين يعد ويؤهل ال -

 .(واالختبارات النهائية للتصديق على التكوين المصوغات
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 صيغ التكوين .1

في إطار التكوين في مهن التدريس؛ يستفيد األساتذة الموظفون بموجب عقود من تكوين مواز لتحملهم 

 ويتضمن هذا التأهيل صيغا متكاملة ومتمفصلة، على الشكل، إليهم المسندةالكاملة للقسم أو األقسام  المسؤولية

 اآلتي:

 التكوين الميداني عن طريق المواكبة؛ -

 ؛خاصة بوابةعبر عن بعد تكوين ال -

 الجهوية لمهن التربية والتكوين.كز احضوري بالمرالتكوين ال -

اعتباره مبدأً ب في إطار التكوين الذاتي ايوليس اختيار إجباريا يعتبر التكوين الذيهذا  درج مختلف صيغوتن

 :المعنيين من تطلبي اأساسي

 اإلسهام في تدبير تكوينهم الشخصي والمشاركة في بنائه؛ -

 الفردي وإنجاحه؛ مسارهم المهني لتحديد ةكاملالتحمل المسؤولية  -

 األخذ على عاتقهم مسؤولية تكوينهم، انطالقا من العدة الموضوعة رهن إشارتهم؛  -

 ؛ثقافة البحث والمبادرة وااللتزاملي بالتح -

 التطوير الذاتي ألدائهم المهني؛ -

 كل إخالل أو تقصير أثناء التكوين.في مسؤولية التحمل  -

 التكوين الميداني  .1.1

على وكذا  ،على الممارسة الميدانية من خالل التدريس باألقسام المسندةيرتكز التكوين الميداني باألساس 

 الفاعلين طرف مختلفت واألساتذة المعنيين أثناء ممارساتهم المهنية من تأطير ومواكبة األستاذا

 ةعبر آليو ،)حسب اإلمكان( هيئة التكوينمن و مراقبة التربويةالتربويين المنتمين لهيئة التأطير وال

 والمؤازرة من لدن زمالئهم من ذوي الخبرة. المصاحبة

 تكوين الميداني ال أهداف .1.1.1

 ؛ط المهنيالوس االندماج فيتيسير  -

 تطوير وبناء الكفايات المهنية؛ -

 تحمل مسؤولية القسم؛ -

 البعد التبصري.تعزيز وترسيخ   -

 الميداني التكوين في المتدخلون  .1.1.2

 ؛المفتشون التربويون -

 ؛األساتذة المصاحبون -

 ؛أساتذة ذوو الخبرة -

  ؛)حسب اإلمكان( األساتذة المكونون -

 .مديرو المؤسسات التعليمية -
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 النتائج المنتظرة .1.1.3

 ضبط وتعديل وتطوير األداء المهني؛ -

 اكتساب مهارات التدريس من خالل الممارسة؛ -

 واإلجراءاتالتدابير  .1.1.4

 ؛المواكبة البيداغوجية في أبعادها التربوية والديداكتيكية واإليتيقية والعملية -

 ؛المواكبة والمؤازرة النفسية )الدعم، التشجيع والتحفيز، التثمين...( -

جتماعية )إدماج في مجموعة، أو االشتغال في فريق، االنخراط في الحياة المواكبة والمؤازرة اال -

 ؛المدرسية...(

 ....(، المواكبة والمؤازرة المهنية )تطوير الكفايات، تأهيل مهني -

 األدوات والوسائل .1.1.5

 ؛صاحبةدليل الم -

 ؛وجذاذات حقيبة تربوية تحتوي على نصوص تنظيمية -

 ؛كات للمالحظة والتقويم والمعالجةشب -

 دالئل وزارة التربية الوطنية.جموعة الم -

 الميداني التكوينأنشطة وممارسات األستاذ)ة( خالل فترة  .1.1.6

 الميداني: التكوينخالل فترة  المستفيد)ة(من بين أنشطة وممارسات 

 التعرف على مكونا ت ومرافق المؤسسة؛ -

 التعرف على مهام االدارة التربوية والتأطير التربوي؛ -

 لمؤسسة؛التعرف على مجالس ا -

 التعرف على جمعيات المؤسسة؛ -

 معاينة مختلف الوثائق الخاصة باألستاذ)ة( ومهامه)ها(؛ -

 معاينة مختلف الوثائق الخاصة بالمتعلم)ة(؛  -

 التعرف على برنامج المستوى الدراسي المسند إلى األستاذ)ة(؛ -

 التعرف على خصوصيات المتعلمين للقسم المسند إلى األستاذ )ة(؛ -

 لية الكاملة لتدريس القسم أو االقسام المسندة إليه)ها(؛تحمل المسؤو -

 تخطيط دروس القسم أو األقسام المسندة إليه)ها(؛ -

 تدبير أنشطة التعلمية للقسم أو األقسام المسندة إليه)ها(؛ -

 بناء وتدبير أنشطة تقويمية وفق معايير ومؤشرات؛ -

 معالجة تعثرات المتعلمين والمتعلمات ودعم تعلماتهم؛ -

 هام في مشروع المؤسسة وأنشطتها.اإلس -
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 عن بعد التكوين .1.2

هاتم  اتمصوغ بواسطةالمهنية، يستفيد  المعنيون من تكويٍن عن بعد  تطوير  الكفايات  استجابةً لضرورة   توفير 

تكوين مفتوح على الشبكة وهو  1مساقات  عبر  www.men.gov.maالعنوان على بوابة  الوزارة على 

  .وموجه لفئات عريضة

لتكوين  ا تيسيريعد التكوين  عن بعد دعامةً تتكامل  مع صيغتي التكوين  الميداني والحضوري في إطار و

 .الذاتي
م والتدبير بما في ذلك تدبير التعلمات بالقس ،التخطيط مصوغاتأولى كال من في مرحلة  المساقات هذه وتهم

مرحلة ثانية  تشمل فيعلى أن  المهنة. القياتوأخ والتشريع والتقويم، المشترك بالنسبة للتعليم االبتدائي،

 يف واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا ؛يالتدخل التربوي البحث ومنهجية المدرسية، الحياة مصوغات

 .2التعليم

التكوين عن بعد إمكانية تحميل مجموعة من الوثائق المرجعية واألدوات اإلجرائية والدروس  بوابةكما توفر 

 يك المواد وعلوم التربية.والعروض في ديدكت

 أهداف التكوين عن بعد .1.2.1

 ؛واالطالع عليها وفق إيقاع شخصي التكوين تعرف مضامين عدة -

 تملك الكفايات المهنية في بعدها النظري والعملي؛ -

 تنمية القدرات الذاتية؛  -

 ؛تعميق معارفهم  -

 المهني. ءداتطوير األ  -

 المتدخلون في التكوين عن بعد .1.2.2

 ؛عن بعد متخصصون في التكوين -

 ؛مكونون أساتذة -

 ؛مفتشون -

 .أساتذة مصاحبون -

 النتائج المنتظرة .1.2.3

 االطالع على مضمون التكوين من خالل المسطحة؛ -

 إنجاز المهام المطلوبة )إنتاج الوثائق مثال(؛ -

 .تعديل وتطوير الممارسة الفصلية -

                                                           
1 MOOC : Massive Open Online Courses. 
2 TICE 
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 التدابير واإلجراءات .1.2.4

 التسجيل في منصة التكوين عن بعد؛ -

ية وكيفية اإلبحار وكيف ا في المنصة حول محتويات التكوينوص عليهاتباع االرشادات المنص -

 .التقويم الذاتي

 األدوات والوسائل .1.2.5

 .والتكوين المهني من طرف وزارة التربية الوطنيةمعدة  مصوغاتعلى تحتوي  رقمية منصة -

 ينتوجيهات وإرشادات خاصة بالمستفيد .1.2.6

 المنصة؛عبر  المصوغاتمضامين االطالع على  -

 إليجابي والفوري مع التعليمات؛التفاعل ا -

 تعديل اإلنتاجات باعتبار التوجيهات واإلرشادات والممارسة؛ -

 استحضار البعد التبصري؛ -

 الرجوع إلى الوثائق المرجعية لتعزيز التكوين الذاتي؛ -

 الجهوية لمهن التربية والتكوينكز احضوري بالمرالتكوين ال .1.3

 مهارات لصق ن التربية والتكوين وفروعها اإلقليميةالتكوين الحضوري بالمراكز الجهوية لمه رومي

والتقويم خالل الموسم الدراسي  للتكوينلقاءات  (5) خمسة برمجة خالل من المستفيدين وقدرات

؛ ةلتطوير ممارساتهم المهنيضبط وتوجيه وإنماء الكفايات المهنية للمستفيدين : وكذا 2017/2016

ليل ، وتح(المنصة االليكترونيةبالمسطحة )المدرجة  تالمصوغاوذلك باستحضار مضامين وأهداف 

الممارسات الفصلية واالشتغال على وضعيات ممهننة، والتوظيف األمثل للوثائق التربوية الرسمية 

)التوجيهات التربوية، والدالئل، والكتب المدرسية، والموارد الرقمية المعتمدة(، والمعينات 

ماد مختلف صيغ التقويم واعت (TICEواالتصال في التعليم ) الديدكتيكية، وتكنولوجيا المعلومات

 (.إجمالي ،تكويني، تشخيصي)

 أهداف التكوين الحضوري .1.3.1

 تمهين الممارسة العملية؛ -

 تطوير الكفايات المهنية؛ -

 تحقيق التمفصل بين النظري والعملي؛  -

 تطوير البعد التبصري.   -

 المتدخلون في التكوين الحضوري .1.3.2

 ؛المكونون -

 .ردص موااشخأ -
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 النتائج المنتظرة .1.3.3

 عبر المنصة؛ المصوغاتالمتدرج والراتب على مضامين االطالع  -

 التفاعل اإليجابي والفوري مع التعليمات؛ -

 تعديل اإلنتاجات باعتبار التوجيهات واإلرشادات والممارسة؛ -

 تحليل الممارسات المهنية؛ -

 استحضار البعد التبصري؛ -

 لتكوين الذاتي.المرجعية لتعزيز االرجوع إلى الوثائق  -

 التدابير واإلجراءات .1.3.4

 تقاسم واستثمار تجارب الفئة المستهدفة قصد االرتقاء بممارستهم المهنية؛   -

 ميدانيةبالممارسات ال استحضار الصعوبات المرتبطةب تحقيق التمفصل بين النظري والعملي  -

 .الراشدينمراعاة الحاجات المهنية والمعرفية والنفسية المرتبطة بتعلم مع 

يات ، بهدف تنمية الكفاالمستفيدين)ات(حليل الممارسات قصد تنمية البعد التبصري لدى ت  -

 :المهنية

   دراسة حاالت؛  -

 األدوار؛لعب و محاكاة  -

 ؛التعليم المصغر  -

 ؛نتاجإورشات   -

-  ... 

 األدوات والوسائل .1.3.5

 بطاقات مرجعية ومنهجية؛  -

 وضعيات ممهننة؛  -

 نصوص ووثائق داعمة؛  -

 .ت المؤطرعروض ومداخال  -

 مقتضيات التكوين الذاتي .2

يعتبر التكوين الذاتي رافدا أساسيا من روافد إنماء الكفايات المهنية لدى المستفيدين)ات(، بما يتيحه لهم من 

دوات وآليات لتطوير خبرتهم حسب مستجدات منظومة التربية أفرص متنوعة ألجرأته، وبما يمكنهم من 

 والتكوين.

 الشبكات والملفات الفردية هذه الصيغة من صيغ التكوين: يمكن استثمارها إلرساءومن أهم األدوات التي 

فيمكن أن تتضمن: طرائق االشتغال والعمل والقدرات والكفايات  هأما آلياتمثال(؛ و 3ملف التكوين)التربوية 

 عناصر تفعيله وإغنائه من:الذاتي  يستمد التكوينويمكن أن  المستعرضة...

 ؛(والمكتبات الرقمية أو المواقع الرسمية المعتمدة)من خالل المسطحة التكوين عن بعد  -

                                                           
3 Portfolio. 
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 د()التوجيه واإلرشابتأطير من المفتش التربوي أو األستاذ المكون...  التكوين عبر الممارسة -

 (؛األستاذ المصاحب أو األستاذ ذي الخبرة )القرين للقرينأو  النظيربالتكوين و

 ة للتربية والتكوين.بالمراكز الجهوي الحضوريالتكوين  -

 

 الكفايات المهنية .3

ن جهة، مهام التدريس باحترافية مإلى تنمية كفايات مهنية تمكنهم من القيام ب )ات(ينالمستفيديهدف تكوين 

صيات خصوى، أخذا بعين االعتبار مكانتهم الطبيعية كمربين وفاعلين اجتماعيين من جهة أخر ؤومن تبو

هاج واقع المتعلمين والمنا المعلومات واالتصال وخصوصيات ج تكنولوجيكل سلك من أسالك التعليم وإدرا

 .الرسمي

 التعلمات  تخطيط: 1الكف اية  
ويعدّلها  ،وفق المقاربة بالكفايات للتعلمات ومحطات التقويم والمعالجة والدعم المالئمة لها المستفيد)ة(يخطط 

 في ضوء ممارسة متبصرة، وذلك بمراعاة:

 التنظيم التربوي؛ -

 المنهاج الدراسي المعتمد، مع االنفتاح على مقاربات منهاجية مختلفة؛ -

 المحيط السوسيو اقتصادي والثقافي والبيئي؛ -

 خصوصيات المؤسسة التعليمية؛ -

 خصوصيات المتعلمات والمتعلمين؛ -

 مقاربات وبيداغوجيات متنوعة؛ -

 توظيف تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت. -

 التعلمات  تدبير: 2الكف اية  
نشاطا فصليا للتعلم ويعدل ممارساته التعليمية، باستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصال،  المستفيد)ة(يدبر 

 :آخذا بعين االعتبار

 ؛التخطيط المنجز وتعديله -

 ؛األنشطة الخاصة بكل مادة دراسيةطبيعة ونوعية  -

 .مالطوارئ والمستجدات التي تبرز خالل التفاعل والتواصل داخل جماعة القس -

 والدعم  التقويم:  3الكف اية  
ويفعل أدوات لتقويم التعلمات ومستويات نماء الكفايات ولمعالجة تعثرات مجموعة  (المستفيد)ةيبلور 

 ، باستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصال، آخذا بعين االعتبار:وفق المقاربة بالكفاياتالمتعلمين، 

 ؛المعتمد المنهاج الرسمي -

 ؛المدرسة  ت المستعرضة المؤثرة في تعلمات المادة مستوى تطور القدرا -

 ؛الوثائق الرسمية المنظمة للتقويم واالمتحانات -

 متنوعة؛ ةبيداغوجيو طرق تدريس -

 .القسمخصوصيات جماعة  -
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 والتجديدالبحث    :4   الكف اية  
- أو المدرسة ممستوى القس على-حلوال عملية قابلة لإلنجاز و/أو يبلور مشروعا تربويا  )ة(المستفيديقترح 

 ر:إشكالية مرتبطة بمهام األستاذ ووظائفه المهنية آخذا بعين االعتبا لمعالجة
  ؛المرجعيات القيمية والتشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية -

  ؛الحاجات الخاصة بالنظام التعليمي المغربي -

 ؛خصوصيات الفعل الديدكتيكي والبيداغوجي -

  ؛منهجية البحث في مجال التربية -

  ؛طبيعة محيط المدرسة االجتماعي والثقافي -

 ؛انفتاح المدرسة على محيطها -

 .ندماج المتعلمين ذوي الحاجات الخاصةا -

 التكوين مصوغات

 التخطيط مصوغة .3.1

تنمية وتطوير الكفاية المهنية لدى هذه الفئة في تخطيط التعلمات والتقويمات على  إلى المصوغةهذه تهدف 

 :من خالل البعيدوالمدى القصير والمتوسط 
 تحليل المنهاج الدراسي بمختلف مكوناته؛ -

 :وضع تخطيط للتعلمات -

 على المدى البعيد )تخطيط سنوي شامل يحيط بكل محتويات المنهاج(؛ -

   على المدى المتوسط )تخطيط مجموعة من الحصص المترابطة؛  -

 ؛على المدى القريب )حصة أو وضعية أو نشاط( -

 )تشخيصي وتكويني وإجمالي(. تخطيط مختلف محطات التقويم -

 التدبير مصوغة .3.2

 :ثفي تدبير التعلمات حي المستفيد)ة(إلى تنمية وتطوير الكفاية المهنية لدى  المصوغةتهدف هذه 

 والمركبة ويخضعها لتدرج محكم؛ ةمجزأال يهيئ أنشطة ووضعيات التعلمات  -

 يصوغ التعليمات بأسلوب يناسب مستوى المتعلمين؛   -

 أدواره وكذلك مهام وأدوار المتعلمين؛مهامه و ديحد  -

 العوائق التي يمكن أن تعترض المتعلمين ومصادرها الممكنة؛  يستشرف  -

يها بما ف يهيئ فضاء التعلم ويدبر زمانه ومجموعات العمل ويستثمر المعينات البيداغوجية  -

 تكنولوجيا اإلعالم والتواصل؛  

 معرفية؛ -الميتا ، بغرض تنمية استراتيجياتهميستثمر نجاحات وأخطاء المتعلمين على حد سواء  -

 يتعاقد مع المتعلمين على قواعد العمل الجماعي والفردي؛  -

 يوفر التغذية الراجعة الفورية لتمكين المتعلمين من دعم تعلماتهم ومعالجة تعثراتهم؛    -

 يحفز المتعلمين لتقلد مهام ومسؤوليات متنوعة؛   -
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  لتنوع المهام ولتباين إمكانات المتعلمين؛ ينوع الصيغ البيداغوجية بالنظر  -

 يستعمل االستراتيجيات المناسبة للتدريس بالنظر لطبيعة القسم )مشترك، مكتظ...(.   -

 والدعم التقويم مصوغة .3.3

 :مجال التقويم حيث في المستفيد)ة(تنمية وتطوير الكفاية المهنية لدى  إلى المصوغةهذه تهدف 
 تعلمات ومعالجة التعثرات؛ يبلور أدوات ووضعيات تقويم ال -

 يستثمر وظائف وأدوات التقويم بجميع أنواعه؛  -

 يحدد معايير التقويم ومدى أهمية كل واحد منها؛ -

 يحدد المؤشرات الدالة عن كل معيار في سياق وضعيات التقويم؛  -

 يحلل النتائج المحصل عليها من لدن المتعلمين؛  -

 يحدد مصادر األخطاء المرتكبة؛   -

 طة االستدراك والمعالجة و/ أو التعميق بالنظر لنتائج التقويم؛ يصمم أنش -

 .الذاتيويطورها من خالل التكوين  قويميةيحلل ممارساته الت -

 قيات المهنةالتشريع وأخال مصوغة .3.4

التمكن من القوانين من خالل إلى تنمية وتطوير الكفاية المهنية لدى المستفيد)ة(  المصوغةتهدف هذه 

رسية وتفعيلها في الممارسة اليومية، والتشبع بأخالقيات المهنة مع العمل على نقلها وترسيخ والتشريعات المد

 حيث:جسيدا للمواطنة الفاعلة والبناءة، قيمها داخل الفضاء المدرسي ت

 يستحضر مهام وأدوار المدرسة المغربية في ظل مستجدات المنظومة؛ -

 ووظائفها؛يتعرف هياكل وبنيات منظومة التربية والتكوين    -

 يتصرف وفق مقتضيات التشريع التربوي واإلداري المغربي؛  -

يطلــع على شــروط تطبيــق النصــوص التشريعية واالنضباط لها ومـا يعــود منهـا بالفـائـدة  -

مخالفتهـــا أو التهـــاون في تطبيقهـا من آثار ونتائج سلبيــة قد  يترتـب عن جهة ومـا علــيه من

 لمهني من جهة أخرى.تهدد مساره ا

 الحياة المدرسية مصوغة .3.5

 باألساس: ،الحياة المدرسية تدبيريتطلب 

 ارساتالمم في والتنظيمية للحياة المدرسية وتوظيفها والمرتكزات التشريعية األسس ضبط -

 والداعمة؛ المندمجةوالمدرسية الصفية  الحياة أنشطة مختلف وفي اليومية المهنية

مية المهنية اليو الممارسات في توظيفها على والقدرة المدرسية الحياة تدبير آليات من التمكن -

 القيمي؛ للبعد واستحضارا وتبصرا وتقويما وتدبيرا تخطيطا

 اةالحي أنشطة مختلف المدرسية وتوظيفها في للحياة التربوية والمرجعيات األسس ضبط -

 والداعمة(. المندمجة )الصفية، المدرسية

الث وهي الثعليمية في مجال الحياة المدرسية باألسالك الت وتأهيل األساتذةوين تك المصوغةتستهدف هذه و

بالتنشئة الشاملة لشخصية المتعلم داخل فضاءات مكانية وزمانية مالئمة، باعتماد أنشطة تفاعلية متنوعة  تهتم
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موعة  ور حول مجتراعي الجوانب الـمعرفية والوجدانية من شخصياتهم. فالحياة المدرسية بهذا المعنى تتمح

من األنشطة الداعمة و المندمجة، وهي أنشطة تفع ل على مستوى األندية التربوية  بتكامل مع األنشطة 

الفصلية بفضل مقاربة التدريس بالكفايات، و تسعى إلى إكساب الـمتعلمين والمتعلمات الكفايات والقيم التي 

ة، وترجمة القيم واالختيارات إلى ممارسة ملـموسة في تؤهلهم لالندماج الفاعل في الحياة العملية و المهني

كما تعطي هامشا أكبر للـمبادرات الفردية والجماعية  من خالل   خالل السلوك الـمدني الـمواطن، نحياتهم م

المشروع الشخصي و مشروع القسم و مشروع المؤسسة ، هذه المشاريع التي تهتم أكثر بالواقع الـمحلي 

 والجهوي.

لالرتباط الوثيق بين الحياة المدرسية والحياة العامة، وما يفرضه ذلك من تفاعل وتجاوب مع مختلف  وبالنظر

المتغيرات االقتصادية، والقيم االجتماعية، والتطورات المعرفية والتكنولوجية، فعلى المدرسة بكل مكوناتها 

 لتالية:ا وتحقق األهدافة واالجتماعية تنهض بأدوارها ومهامها التربوية والمؤسساتية والتنظيمي وفاعليها أن

 وإبداء الرأي واحترام الرأي اآلخر؛ الحر،والقدرة على الفهم والتحليل والنقاش  الفكر،إعمال  -

 التربية على الممارسة الديمقراطية وتكريس النهج الحداثي والديمقراطي؛ -

 النمو المتوازن عقليا ونفسيا ووجدانيا؛ -

 وبناء المشاريع الشخصية؛ المعارف،القدرات الكتساب تنمية الكفايات والمهارات و -

 جعل المتعلم في قلب االهتمام والتفكير والفعل؛ -

جعل المدرسة فضاء خصبا يساعد على تحرير الطاقات اإلبداعية واكتساب المواهب في مختلف  -

 المجاالت؛

 وفنيا؛تنشيط المؤسسة ثقافيا وعلميا ورياضيا  -

 وجعلها قطبا جذابا وفضاء مريحا؛االعتناء بكل فضاءات المؤسسة  -

 اعتماد المقاربة التشاركية، ومقاربتي الجودة والتقييم؛ -

 اعتماد التدبير بالنتائج والتدبير بالمشاريع؛ -

 انفتاح المؤسسة على محيطها االجتماعي والثقافي واالقتصادي. -

 البحث التدخلي مصوغة .3.6

 المهنية المتعلقة بالبحث والتجديد من خالل:تهدف مصوغة البحث التربوي التدخلي إلى إرساء الكفاية 

 ؛التدريب على مهارات التخطيط والتنظيم والبحث ومعالجة البيانات المجمعة والتحليل والتركيب -

 التشجيع على القراءة الحرة والذاتية؛ -

 التعرف على الوسط المهني وربط التكوين بالممارسة؛ -

 التعود على حل المشكالت؛ -

 وتجريبها داخل الفصول الدراسية؛ انجاز مشاريع تربوية -

 االعتماد على الذات في البحث عن المعارف، وحسن استثمار المراجع والمصادر؛ -

 المناقشة العلمية والدفاع عن االختيارات الفكرية والمنهجية؛ -

 التمرس على تقنيات العرض والتقديم؛ -

 احترام أخالقيات البحث العلمي. -
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 ت في التعليمصاالتكنولوجيا المعلومات واالت مصوغة .3.7

لمتعلقة اتنمية وتطوير الكفاية المهنية لدى المستفيد)ة(  تشجيع المستفيدين )ات( على إلى المصوغةتهدف هذه 

المجاالت اآلتية المعززة خاصة في  باستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الممارسات المهنية

وجيا المهني في تكنول كوينارة التربية الوطنية والتوز بها، انسجاما مع استراتيجيةباألهداف المرتبطة 

 ؛ وذلك من خالل:المعلومات واالتصاالت

 المهني في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوينوزارة التربية الوطنية والت استراتيجية -

اكتساب المعارف المرتبطة باستراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في  -

 لمعلومات واالتصاالت.تكنولوجيا ا

 التعلمو عليمالت وضعياتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مالئم لالمعقلن والدما  اإلمجال  -

 ؛الوعي بإمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم -

البحث على الموارد الرقمية التعليمية وانتقائها لتكون مالئمة للبرامج والتوجيهات  -

 في وضعيات التعليم والتعلم لإلدماجسمية، وقابلة الر

 ؛يةمي تصميم األنشطة التعليمية التعلإدماج مالئم ووظيفي للموارد الرقمية التعليمية ف -

 ؛إعداد سيناريوهات لوضعيات التعليم والتعلم تدمج الموارد التعليمية الرقمية -

 .ة القسمالتخطيط لترتيب الفضاء لتعزيز التعلم والتفاعل ضمن مجموع -

   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتادمإ معالتعلم و عليمالت تدبير وضعياتمجال  -

 ؛لتعلملالرقمية  ما تتيحه المواردوفقا ل القسمعة وجممف تنظيم يتكي -

 ب المواردحسدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تالتعلم و عليمتنفيذ أنشطة الت -

 ؛ؤسسةفي الم حةالوسائل المتا مختلفورقمية ال

 ؛القسمات مجموع داخلالتعلم الرقمي لتسهيل وتعزيز أنشطة التعلم والتفاعل  تدبير محيط -

 مواردل ،، بشكل فردي أو في مجموعات صغيرةالمتعلمينمن قبل  تدبير االستعمال -

 ،TBI ،VMM ،ExAO ،RN ،CD) عاد قسمتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 ؛(...

 .باستخدام التكنولوجيات المتاحةالقسم تعلم خارج لل ائمةتدبير ومواكبة د -

 يم والمعالجةوالتقب المتعلقة ممارساتالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  إدما مجال  -

 والدعم

 ؛اتيم التعلموموارد تعليمية رقمية في تقواستخدام أدوات  -

 ؛يموائج التقنت ثماراستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في است -

 ؛المعالجة أنشطةاستخدام الموارد التعليمية الرقمية في  -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البحث التربوي والتطوير المهني ثماراستمجال  -

  ؛المشروعفي عالقة مع ق التوثيخدمات اإلنترنت للبحث والتواصل و ثماراست -

 ؛بحثنتائج ال قاسملمعالجة وتحليل وت استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

لموارد التعليمية ل إلنتاج جماعياستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

 ؛الرقمية

  ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل ةوالمسؤول ةاألخالقيو ت المدنيةعماالاالستبالتوعية  -

 ؛مات واالتصاالتستخدام تكنولوجيا المعلوالالتوعية بالمخاطر المحتملة  -

 .المهني التكوين الذاتياستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  -
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 تمفصالت التكوين .4

 المصوغاتالتمفصل بين  .4.1

عدة تكوينية منسجمة ومتكاملة ومحدودة زمنيا، تهدف إلى بناء كفايات مهنية، من خالل  المصوغاتتشكل 

 ب:طلوهذا يت، التكوينالبعض، بما يضمن انسجام مراعاة التمفصل بين مختلف مكوناتها وبين بعضها 

  ؛بالممارسة الفصليةفي عالقتها  المصوغاتالنسقية في تدبير  المقاربة استحضار -
 إرساء محطات ارتقائية لبناء الكفاية المهنية؛ -

التكوين )عبر المساقات أو من خالل  مصوغاتالميدانية أثناء تدبير الممارسة مراعاة سياق  -

 (؛ضوريالتكوين الح

 ؛المصوغاتضمان االنسجام والتفاعل البنائي بين  -

 ضرورة العمل بالفريق لتحقيق التمفصل والنسقية. -

 يالتكوين الحضوري والتكوين الذات التمفصل بين .4.2

تكتسي أنشطة التكوين الذاتي أهمية خاصة ضمن منهاج التأهيل، حيث تتمثل في تمكين األساتذة من آليات 

 واستدامتها. كفايتهم وتطويرهاوأدوات تؤهلهم إلنماء 

ومن أهم األدوات التي يمكن استثمارها إلرساء هذا النوع من التعلم: الشبكات والملفات الفردية التربوية 

، والبحث المكتبي وشبكة األنترنيت... وعروض وإسهامات ورقية ورقمية 4)ة(للمستفيدكالملف الشخصي 

وين عن اعتماد التكوين بالنظير والتك على المستفيدلذاتي يمكن حث ولتفعيل التكوين ا  .لدعم التكوين الذاتي

بعد، واالنخراط في مشاريع تربوية وورشات وأنشطة التأهيل المندمجة )أنشطة ومحارف ومسارح 

 وخرجات وأبحاث ودراسات وقراءات...(.

 التمفصل بين فضاءات التكوين .4.3

والتكوين عن بعد من خالل المساقات والتكوين  خالل الممارسة الميدانيةإنجاز األنشطة الٌممهن نة  -

التعليم المصغر، لعب األدوار، تحليل الممارسات،  ممهننة،وضعيات ) الحضوري بالمركز

 (؛...إنجاز أدوات لتدبير وتقويم التعلمات

 تدريسية فعلية من خالل التحمل الكلي للقسم أو األقسام المسندة؛إنجاز أنشطة  -

الثقافية )المركبات التربوية وفي إطار التكوين الذاتي الممكنة  التكوين االنفتاح على كل فضاءات -

 ؛واالجتماعية، المكتبات...(

اعتبار كل محطات وصيغ التكوين كال متكامال متسقا بغض النظر عن الفضاءات المكانية  -

ين كوالت –التكوين الذاتي  –التكوين عن بعد عبر المساقات  –والزمانية )الممارسة الفصلية 

 .الحضوري(

                                                           

4 Portfolio. 
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 التقويم واإلشهاد .5

 (هييالتقويم القبلي )التشخيصي أو التوج .5.1

موضوع تمثالت المتعلقة بالتوجيهي، يتخذ أشكاال متعددة منها: رصد و بتقويم تشخيصي التكوينستهل ي

 التكوين/التأهيل.

 التكويني التقويم .5.2

كن أن يتخذ ويم هذا المقطع.لمرتبطة بـيرصد مدى تحقق األهداف التكوينية ا يواكب كلَّ مقطع تكويني تقويم  

 ، أسئلة مباشرة، تمارين تطبيقية...وضعيات مستقلة :هذا التقويم أشكاال متعددة

ويعتمد هذا النوع من التقويم خالل الدورات المخصصة للتكوين الحضوري او خالل التكوين عن بعد من 

  .خالل استبانات وروائز وغيرها

 للمصوغة النهائي التقويم .5.3

 التقويمنشطة ووضعيات أ .5.3.1

 أنواع وضعيات التقويم .5.3.1.1

ة أصناف أربع إلى - األساتذةتكوين في سياق  -تنقسم أنشطة ووضعيات تقويم الكفايات المهنية ومواردها 

  أساسا:

 ...؛أو تعليمات: تحرير إجابة عن أسئلة اختبارات كتابية -

 ؛مناقشتهو أمام لجنة : تقديم منتوجاختبارات شفوية -

 ...؛تعليم مصغر، لعب أدوار: ننةوضعيات ممه -

 ؤسسةبم “طبيعية” ظروف: تحمل مسؤولية التدبير الفعلي لحصة تعلم في وضعيات مهنية -

 التعيين.

 والمؤشراتالمعايير  .5.3.1.2

تعبير عن صفة مثلى للمنتوج المنتظر بوجه عام، وهو مرتبط بالكفاية )أو بالمهارة( المهنية موضوع  المعيار

رتبط بصنف األنشطة التي تتجلى فيها هذه الكفاية أو المهارة )سالمة الموارد التقويم، وهو بالتالي م

المستعملة، االنسجام، جودة العرض...(. ومن أهم خاصيات المعايير أنها مالئمة ألهداف التكوين، ومستقلة 

  معايير كحد أقصى(. 5عن بعضها البعض، وقليلة العدد )

و تعبير عن تجلية قابلة للمالحظة. ومن أهم خاصيات المؤشرات تدقيق يفضي ألجرأة المعيار، وه المؤشر

 .أنها مرتبطة بوضعيات بعينها تختلف باختالفها
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 التقويم صيغ .5.3.2

 ياسق ويروم هذا التقويم العمل بموجب عقد لمدة محددة. سنتي خالل دوري لتقويم المستفيدون يخضع

 المستهدفة: المهنية كفاياتهم وتحقق نماء مدى

( 0)ر صف بين ما تتراوح عددية بنقط اختباراته تنقط المصوغاتالستيفاء  تقويم حضوري -

 .(عرض ومناقشة المشروع الشخصي أمام لجنة بناء على شبكة معدة لذلك، )يتم (20) وعشرين

( 20) على( 10) تفوق أو تساوي نقطة على المترشح فيها يحصل لم مجزوءة كل وتعتبر  -

 لمستوفينا غير للمترشحين استدراكية دورة تضاء، تنظيمعند االق ويتم مستوفية، غير مصوغة

 ؛للمصوغات

 .وينالتك مصوغات جميع استوفى لمن إال فيه للمشاركة ال يسمح والذي المهني التأهيل امتحان -
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 المالحق
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 2017/2016محطات التكوين الحضوري برسم سنة 

 اإلجراءات األساسية الزمنية فترةال الدورة

 األولى
 2017يناير( أيام خالل شهر 3ثالثة )

 مقرات العملبعد توقيع العقد وقبل االلتحاق ب

االستئناس، التعرف على تنظيم التكوين 

الخاص بالفئة، ضبط الحاجيات من 

 التكوين، تكوين في ديدكتيك المواد

 2017 فبراير 11ويناير  30بين  الثانية
التركيز باألساس على إنماء كفاية 

 مع الكفايات األخرىالتخطيط وعالقتها 

 الثالثة

 :، حسب األقطابالبينة الثانيةفترة أثناء ال

 ؛2017 أبريل 15و 10ن : بي1القطب  -

 ؛2017 أبريل 8و 3: بين 2القطب  -

 .2017وفاتح أبريل  مارس 27 : بين3القطب  -

التركيز باألساس على إنماء كفاية التدبير 

 وعالقتها مع الكفايات األخرى

 2017 وفاتح يوليوز ونيوي 26ن بي الرابعة
التركيز باألساس على إنماء كفاية التقويم 

 والدعم وعالقتها مع الكفايات األخرى

 المصوغاتتقويم  2017يوليوز 29و 24بين  الخامسة

 


