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ة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سوس ماس
فرع اكادير

التكوين الحضوري 
عقودلفائدة األساتذة الموظفين بموجب 

اكادير

2017فبراير 10و09و08و07أيام 
المرجعيات

التكوين المقرر المشترك لوزير التربية الوطنية و

7259المهني ووزير االقتصاد والمالية رقم 

،2016أكتوبر 7بتاريخ 

والمقرر المشترك لوزير التربية الوطنية

قم والتكوين المهني ووزير االقتصاد والمالية ر

، 2016نونبر 01بتاريخ 7975
نونبر 01بتاريخ 866/16المذكرة الوزارية رقم 

2016،

يناير 20بتاريخ 08/17والمذكرة الوزارية رقم 

2017.

األهداف
ارف تمكين األساتذة الموظفين بموجب عقود من المع

ة الالزمة لممارسة مهنوالديداكتيكيةالبيداغوجية 

ن المهنة لديهم موأخالقيات التدريس وتعزيز قيم 

:خالل

كيةالديداكتيو االلمام بالمفاهيم البيداغوجية 1.

.ارةالتربوية المعتمدة من لدن الوزوالمقاربات 

االطالع على التوجيهات الرسمية والمناهج 2.

الخاصة بالمدرسة االبتدائية، 

:التدريسالكفايات المهنية في بناء 3.

 سة التعلمات في المواد المدرسة بالمدرتخطيط

االبتدائية،

ة تدبير التعلمات في المواد المدرسة بالمدرس

االبتدائية،

 في المواد المدرسة التعلمات تقويم و دعم

،بالمدرسة االبتدائية

ت،اعتماد المقاربة المتبصرة وتجديد الممارسا

نة االلمام بالتشريع المدرسي و أخالقيات المه4.

.وتنشيط الحياة المدرسية

التكوين الذاتي

لمبادرة يهدف التكوين الذاتي الى ترسيخ ثقافة ا4.

.  يةو االبداع و تجديد الممارسات المهنو البحث 

صيغ التكوين

ة سعيا إلى تطوير المعارف  البيداغوجي

لألساتذة الموظفين بموجب عقود 

وتطوير كفاياتهم المهنية تم اعتماد عدة

صيغ للتكوين

التكوين الحضوري بالمركز 1.

خاصة مجزوءاتيتضمن عدة 

سة مرتبطة بالمواد المدرسة بالمدر

:  ممتدة مجزوءاتاالبتدائية و 

حياة المهنة والالتشريع وأخالقيات 

ات المعلومتكنواوجياو المدرسية 

ث التعليم و البحواالتصال  في 

,التربوي

التكوين الميداني. 2

يرتكز التكوين الميداني باألساس على

الممارسة الميدانية من خالل التدريس 

باألقسام المسندة، وكذا على تأطير 

ومواكبة من طرف مختلف الفاعلين 

.التربويين

التكوين عن بعد. 3

واسطة من تكويٍن عن بعد باألساتذة يستفيُد 

ارة مساقاٍت  تم توفيُرها على بوابِة الوز



التكوين الذاتي

www.men.gov.ma  وهو

فئات تكوين مفتوح على الشبكة وموجه ل

.  عريضة

د؛                                           بعفي منصة التكوين عن التسجيل 

االرشادات المنصوص عليها فياتباع 

فية المنصة حول محتويات التكوين وكي

.اإلبحار وكيفية التقويم الذاتي

التقويم

ل دوري خالاألساتذة لتقويميخضع 

الى قياس مدى نماء يهدف سنتين 

.                              المهنيةالكفايات 

ددية بنقطة عينقط التكوين الحضوري 1

اء عند االقتضيتم . مجزوءةلكل 20على 

ر استدراكية لألساتذة غيتنظيم دورة 

,                                   المجزوءاتالمستوفين إلحدى 

ي التأهيلي المهنيشارك في االمتحان . 2

.المجزوءاتالمستوفون لجميع 

الوسائل

عدة يستند تنفيذ هذا التكوين الى

:وثائق تربوية تتكون من

الحقيبة التربوية

عدالمنصة الرقمية للتكوين عن ب

وثائق يتم إعدادها من طرف 

األساتذة المكونين 

برنامج الدورة األول
د30و 08س 

والمشاركاتالمشاركين تسجيل 

كلمة االفتتاح

تقديم عرض حول التكوين

مناقشة عامة 

انطالق عمل الورشات حول

مفهوم التخطيط التربوي •

التخطيط التربويأهداف •

أنواع التخطيط التربوي•

وثائق التخطيط التربوي •

نماذج من التخطيط حسب المواد •

المدرسة

االعداد للدورة التكوينية الثانية•

المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين 

سوس ماسة فرع اكادير

برنامج الدورة الثانية
2017أبريل 1مارس و 27ما بين 

التخطيط: تقديم حصيلة التكوين الميداني

مناقشة عامة 

انطالق عمل الورشات حول

التربوي مفهوم التدبير •

تدبير أنشطة فصلية•

أشكال التدبير الديداكتيكي•

تدبير فضاء القسم تدبير الزمن•

أنشطة التدبيرمن نماذج •
االعداد للدورة التكوينية الثالثة•

برنامج الدورة الثانية

2017يوليوز 1يونيو و 26ما بين 

تدبير ال: تقديم حصيلة التكوين الميداني

مناقشة عامة 

انطالق عمل الورشات حول

التربوي التقويم و الدعم مفهوم •

أنواع التقويم و الدغم التربوي•

أدوات ووضعيات التقويم•

المراقبة المستمرة و االمتحانات•

أنشطة التقويم و الدعممن نماذج •

المجزوءاتاالعداد لصيغ تقويم •

احمد مفتش ممتاز                    بوقديرايت 

مدير مساعد بفرع اكادير a.boukdir@crmefsm.ac.ma


