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 توزي    ع المستفيدات والمستفيدين حسب مقرات التكوين
1 .  . ي

 سلك التعليم االبتدائ 

 األفواج العدد االنتماءمديرية  التكوينمقر 

ق بية والتكوين لجهة الشر  المركز الجهوي لمهن التر
 )ملحقة بودير بوجدة( 

 فجيج –وجدة 
48 02 

ق  بية والتكوين لجهة الشر  المركز الجهوي لمهن التر
 )الفرع اإلقليمي بالناظور(

 الدريوش –الناظور 
30 01 

ي التأهيلية
 
 ثانوية الزرقطوئ
 بجرسيف

 جرسيف –تاوريرت 
120 04 

 مركز التكوينات 
كان  بتر

 بركان
37 01 

 8 235 مجموعال

 . (المديرياتجميع  – قر التكوين: ملحقة بودير بوجدة)م الثانويسلك التعليم  . 1

 األفواج العدد التخصص المجموع األقطاب

 48 قطب اللغات
 1 08 اللغة العربية

 1 29 اللغة الفرنسية
ية  1 11 اللغة اإلنجلت  

 29 قطب اإلنسانيات
بية اإلسالمية  1 09 التر
 17 االجتماعيات

1 
 03 الفلسفة

 60 قطب الرياضيات والعلوم والتفتح

 28 الرياضيات
1 

 07 المعلوميات
ياء والكيمياء  07 الفت  

 16 علوم الحياة واألرض 1
بية البدنية  02 التر

 7 137  137 المجموع
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 لميةتدبت  الوضعيات التعليمية التع

 

 الكفاية المستهدفة : 

ي المادة المدرسة، وفق تخطيط معد سلفا، ويعدل ميدبر أنشطة التعلم، إلنماء كفايات ال
ن
ن والمتعلمات ف تعلمي 

ي ضوء ممارسة متبرصة وذلك 
ن
ه ف   بمراعاة: تدبي 

  برنامج المادة الدراسية؛ 

  السلك؛التخصص والمستوى و خصوصيات 

 ؛  خصوصيات الفصل الدراسي

  ن والمتعلمات؛خصوصيات  أنشطة التعلم واالكتساب وإيقاعات المتعلمي 

  ؛الديدكتيكيةالوسائل والمعينات 

  وبتوظيف وسائل اإلعالم واالتصالTICE 
 

  للمصوغةاألهداف التكوينية : 

  ي والعمو ضمن  للمصوغةتتحدد األهداف التكوينية
دي لمنهاج وعدة التكوين سياق منطق التكوين األفق 

اديغمنموذج االاألساس، ووفقا لل  النظري المؤطر والموجه لمنطق التكوين األساس وفق المنظور  (ير
ي الوضعيات 

ن
بية وديدكتيكات المواد ومنطق التكوين ف ن علوم الي  الذي يراهن عىل العالقة التكاملية بي 

ن المهنية باتجاه إرساء وإنماء وتطوير الكفايات المهنية لدى   . المدرسات والمدرسي 

  التخطيط  مصوغةأساسية إجبارية تتكامل مع  مصوغةالتدبي  ك مصوغةساس بني  وعىل هذا األ
ات المتداخلة والمركبة للوضعية  مصوغةو  ي منطق اشتغال واحد ومتقاطع باعتبار بنية المتغي 

ن
التقويم ف

ي زمن واحد وبإيقاعات واحدة. 
ن
 التعليمية التعلمية واشتغالها الكىلي ف

 ي هذا اإلطار تم االتجاه ضم
ن
ي هذه الوف

ن
:  مصوغةن منطق التكوين المتحكم ف  إىل استهداف ما يىلي

  :ي نسقية تكاملية واحدة تتمظهر من  أوال
ن
ن منطق المعارف ومعارف الفعل ومعارف الكينونة ف الربط بي 

ي 
 . الميدانيةأثناء الممارسة  للمدرساة(خالل األداء المهنن

  :ن المرجعية النظرية العلمية آلليات ا ثانيا ن الممارسة الربط بي  لتدبي  وأفعال التدريس المطابقة لها وبي 
ي أفق الضبط والتعديل  العملية المرتبطة بالفصل الدراسي 

ن
من خالل تقاسم الممارسات وتحليل ف

 . والتطوير 

 ي ثالثا
ن
ورة التكوين ف بية وسي 

ي علوم الي 
ن
ن منطق التكوين ف المواد باعتبارها  ديدكتيكات: التنسيق بي 

ي إنماء 
ن
ي مختلف المواد واألسالك بالمؤسسة متكاملة ف

ن
ورات التعلم واالكتساب ف وتطوير كفاية تدبي  سي 

 التعليمية. 

 ورات  مصوغةوتنقسم أهداف هذه ال إىل ثالث مستويات تمثل ثالث وضعيات تكوينية تحكم منطق سي 
:  مصوغةوأنشطة التكوين لهذه ال  وهي كالتاىلي
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  :ي األول
، وأنماط الهدف التكوين  بوية للفصل الدراسي التمكن من نظرية دينامية الجماعة، والقيادة الي 

 تدبي  الزمان والمكان والتفاعالت البيداغوجية داخل جماعة القسم. 

  ي
ي الثائ 

: تدبي  جماعة القسم باعتماد نظرية دينامية الجماعات ومقاربات تدبي  التفاعالت الهدف التكوين 

 الصفية. 

  ي
ي تدبي  الثالث الهدف التكوين 

ن
: التمكن من المقاربات البيداغوجية المتمركزة حول المتعلم واعتمادها ف

ي داخل جماعة القسم.  ورات التفاعل والتواصل البيداغوجر  سي 

 ي الرابع
ي بمرجعية مقاربة بيداغوجية، ووفق الهدف التكوين 

ي للتواصل والتفاعل الصقن : التدبي  البيداغوجر

 خصائص المادة الدراسية. 

 ي الخامس
ورات التعلم الهدف التكوين  ي المرتكزات السيكومعرفية والديدكتيكية لتدبي  سي 

ن
: التحكم ف

 والعوائق المرتبطة بها. 

 ي السادس
: التدبي  الديدكتيكي للتعلمات وفق خصوصيات المادة الدراسية وطبيعة الهدف التكوين 

 أنشطة التعلم وعوائقه. 

ات الموجهة لمختلف وضعيات وأنشطة التكوين المعتمدة ضمن هذه األهداف التكوينية هي المحدد
ورات التكوين بال ي  مصوغةسي 

 
بية وباف ض أن يوفر لها أستاذ علوم الي  ي يفي 

التكوين من  أعضاء فريقوالن 
ن  الديدكتيكأساتذة  بويي  ن الي  ن واألساتذة والمفتشي  وط  التعليميةبالمؤسسات  المصاحبي  مختلف شر

ي 
يل الميدانن ن ن لمالتين  التكوين.  ضامي 
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 برنامج التكوين الحضوري لفائدة األستاذات واألساتذة المتعاقدين

ي  -
 
 -التخصص المزدوج  –سلك التعليم االبتدائ

 (2017/ 04/ 10اليوم األول )برنامج 

 محاور التكوين التوقيت

 استقبال ورصد التمثالت وتقاسم التجارب  11:00 - 09:00

11:30 – 13:30  :  مفهومه وأنواعه ومقارباتهالتدبت 

 العالقات( –الزمن  –تدبت  الفصل الدراسي )الفضاء  15:30 – 14:00

 غ                                                                                                      ذاء

ي برنامج اليوم 
 
 (2017/ 04/ 11) الثائ

 محاور التكوين التوقيت

09:00 - 15:00 

 : ي
 
 تدبت  مقطع / درس ف

 اللغة العربية -

بية اإلسالمية -  التر

 االجتماعيات -

 غ                                                                                                      ذاء

 (2017/ 04/ 12) الثالثبرنامج اليوم 

 محاور التكوين التوقيت

09:00 - 15:00 

 : ي
 
 تدبت  مقطع / درس ف

 اللغة الفرنسية -

 الرياضيات -

 النشاط العلمي  -
 ملحوظة: 

ي حالة وجود أكتر من فوج
 
ي والثالث، محاور ومؤطرين. بمقر التكوين ف

 
 ، يتم التناوب بي   اليومي   الثائ
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 رنامج التكوين الحضوري لفائدة األستاذات واألساتذة المتعاقدينب

 - جميع التخصصات – الثانويسلك التعليم  -

 (2017/ 04/ 10اليوم األول )برنامج 

                            ا(مدرسة ومدرس 48)الفوج األول: 

 التخصصات: 

 اللغة العربية 

 اللغة الفرنسية 

ية   اللغة اإلنجلت  

 : ي
 
                           مدرسة ومدرسا( 29) الفوج الثائ

بية اإلسالمية   التر

 االجتماعيات 

 الفلسفة

                        رسا(مدرسة ومد 60)الفوج الثالث: 

 الرياضيات 

 الملعوميات 

ياء والكيمياء   الفت  

 علوم الحياة واألرض 

بية البدنية  التر

 محاور التكوين التوقيت

 استقبال ورصد التمثالت وتقاسم التجارب  11:00 - 09:00

: مفهومه وأنواعه ومقارباته 13:30 – 11:30  التدبت 

 العالقات( –الزمن  –تدبت  الفصل الدراسي )الفضاء  15:30 – 14:00

 غ                                                                                                      ذاء
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ي  ي   اليومبرنامج 
 
 (2017/ 04/ 11) والثالث الثائ

 محاور التكوين )لالستئناس(: 

ي تدبي  المبادئ المتحك
ن
ي أحد مكونات  مقطعمة ف

ن
 وفق المقاربة المعتمدة، المادةأو درس ف

 التدريس. وطرق أساليب 

ورات الديدكتيكية الخاصة بالمادة.   السي 

ي أحد مكونات وضعية أو مقطع أو درس نشاط أو  تدبي  
ن
، وفق المقاربة البيداغوجية المعتمدة، المادةف

 انطالقا من تخطيط معد مسبقا،

ي أحد مكونات  أني  دبت
ن
 ،المادةشطة تقويمية أو عالجية ف

 والوعي بها؛الصفية  ةممارسالل يحلت

ي ضوء المالحظات المسجلة والمداخلة المهيكلة.  ة الصفيةممارسالل يعدت
ن
 ف

  فضاء الفصل. ي  دبت

 تدبي  التفاعالت والعالقات داخل الفصل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقبل البدء

 يف إجناح فعاليات هذه الدورة جهويا وحمليامن سيسامه  وتقدير لكلشكر حتية 

 


