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تقدمي
�إذا كانت خمتلف املهن تظهر معاملها الكاملة والنهائية بناء على حمددين �أ�سا�سيني ،وهما :املهام والأن�شطة،
ف�إنه على �أ�سا�س هذين املنطلقني ميكن حتديد الإطار املرجعي لت�أهيل الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) ،ذلك �أن حتليل املهام
امل�سندة �إليه ،والأفعال التي ي�ضطلع بها داخل و�ضعيات مهنية ،والأن�شطة املقرتنة بفعل التعليم والتعلم ،والأدوار
االجتماعية التي يقوم بها ،والتي تخول ر�صد خمتلف تدخاللته املمكنة ،تتيح جمتمعة ر�سم املعامل النهائية ملهنة
التدري�س وحتديد مكوناتها .على �أ�سا�س هذا املنطلق ،ف�إن وثيقة مرجعيات ت�أهيل الأ�ساتذة تب�سط خمتلف املهام
والأدوار والأن�شطة التي تقت�ضيها هذه املهنة يف خمتلف �أ�سالك (�أويل-ابتدائي  ،ثانوي �إعدادي  ،ثانوي ت�أهيلي)،
والتي تخ�ضع ملجموعة من االعتبارات ،تتنوع مراتبها :منها ما يرتبط بالنظام الرتبوي وب�أدوار املدر�سة املغربية ،ومنها
ما يت�صل باحلياة املدر�سية وبعالقة هذه الأخرية مبحيطها ،ومبقت�ضيات الف�صل الدرا�سي ،واالنتظارات املعقودة على
املدر�س(ة) يف عالقته باملتعلم ،ومبحيطه...
وعلى �أ�سا�س ذلك ُحددت خال�صات املرجعيات املهنية التي تت�ضمنها هذه الوثيقة ،والتي اعتمدت لـت�أهيل
الأ�ساتذة باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،بالإ�ضافة ملالمح التخرج والدخول ،ومرجعيات الكفايات.
كما تت�ضمن هذه الوثيقة جداول بعناوين جمزوءات الت�أهيل الرئي�سية منها والداعمة والتكميلية ،مع الغالف
الزمني املخ�ص�ص لكل جمزوءة ،بالإ�ضافة لرزنامة تدبري زمن التكوين ال�سنوي للأ�ساتذة املتدربني وبع�ض النماذج
ال�ستعماالت الزمن الأ�سبوعية.
بطبيعة احلال ،يبقى املجال مفتوحا �أمام خمتلف ال�شعب على م�ستوى املراكز ،لتطويع هذه الرزنامة بالنظر
خل�صو�صيات كل �شعبة ولإمكانيات املراكز املادية والب�رشية.
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م�سلك ت�أهيل �أ�ساتذة
التعليم الأويل واالبتدائي
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 .1ملخ�ص املرجعية املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الأويل واالبتدائي
يركز ملخ�ص املرجعية املهنية املعتمد لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الأويل واالبتدائي باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية
والتكوين على �أبرز مهام و�أن�شطة �أ�ستاذ(ة) املدر�سة االبتدائية املغربية ،كما ميكن ر�صدها يف �إطار ال�سياق احلقيقي
احلايل ال�شتغال املربي(ة) يف هذا الطور من التعليم (املناهج اجلديدة ،تعدد التخ�ص�صات ،االكتظاظ ،الأق�سام
امل�شرتكة.)...

�أ -جمال التكوين العام

-ي�ستح�رض مهام و�أدوار املدر�سة املغربية؛

-يطلع على خمتلف جوانب احلياة املدر�سية؛

يتعرف بنيات الإدارة الرتبوية الوطنية واجلهوية واملحلية ،و�إدارة املدر�سة االبتدائية؛-يت�رصف وفق مقت�ضيات الت�رشيع الرتبوي والإداري املغربي؛

ينخرط يف العمل �ضمن فرق ،لبلورة و�إجناز م�شاريع تربوية (م�رشوع امل�ؤ�س�سة ،امل�رشوع البيداغوجي،م�رشوع الق�سم ،امل�رشوع ال�شخ�صي)... ،؛

-يدعم ويعالج تعرثات املتعلمني مبا فيهم ذوي احلاجات اخلا�صة؛

 -يعمل على توطيد العالقة بني املدر�سة وحميطها البيئي واالجتماعي والثقايف؛

ينمي معارفه لتخطيط و�أجر�أة وتقومي ومعاجلة التعلمات يف كل املواد املربجمة؛-يطور معارفه املتعلقة مبنهجية البحث الرتبوي.

ب -جمال التخطيط

يح�رص الكفايات الواردة يف املنهاج املقرر وم�ستويات التمكن منها ،واملوارد ال�رضورية لنمائها و�رشوطجتلياتها ومعايري تقوميها؛

-يحدد �سبل تعرف مكت�سبات املتعلمني القبلية؛

يربمج حمطات تقومي خمتلف م�ستويات التمكن من الكفايات امل�ستهدفة؛-يبلور جدولة زمنية حترتم مبد�أ التدرج لأن�شطة اكت�ساب املوارد و�إدماجها؛

يحلل الكفاية �أو الكفايات املتعلقة بالدر�س ،ويحدد الأهداف املراد حتقيقها عرب املقاطع الديدكتيكيةالتي تتخلله؛

-ي�ستح�رض خ�صو�صيات املتعلم وجماعة الف�صل الدرا�سي؛

-ي�ستح�رض خ�صائ�صه الذاتية (�أي باعتباره مربيا).
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ت -جمال التعلم

يهيئ �أن�شطة وو�ضعيات التعلمات الدقيقة واملركبة ويخ�ضعها لتدرج حمكم؛ي�صوغ التعليمات ب�أ�سلوب ُينا�سب م�ستوى املتعلمني؛-يحد مهامه و�أدواره وكذلك مهام و�أدوار املتعلمني؛

-يحدد العوائق التي ميكن �أن تعرت�ض املتعلمني وم�صادرها املمكنة؛

يهيئ ف�ضاء التعلم ،ويدبر زمانه وجمموعات العمل ،وي�ستثمر املعينات البيداغوجية مبا فيها تكنولوجياالإعالم والتوا�صل؛

ي�ستثمر جناحات و�أخطاء املتعلمني على حد �سواء ،بغر�ض تنمية ا�سرتاتيجياتهم امليتا_معرفية؛-يتعاقد مع املتعلمني على قواعد العمل اجلماعي والفردي؛

يوفر التغذية الراجعة الفورية لتمكني املتعلمني من دعم تعلماتهم ومعاجلة تعرثاتهم؛-يحفز املتعلمني لتقلد مهام وم�س�ؤوليات متنوعة؛

-ينوع ال�صيغ البيداغوجية بالنظر لتنوع املهام ولتباين �إمكانات املتعلمني؛

-ي�ستعمل اال�سرتاتيجيات املنا�سبة للتدري�س بالنظر لطبيعة الق�سم (م�شرتك ،مكتظ.)...

ث -جمال التقومي والدعم

يبلور �أدوات وو�ضعيات تقومي التعلمات ومعاجلة التعرثات؛-ي�ستثمر وظائف و�أدوات التقومي بجميع �أنواعه؛

-يحدد معايري التقومي ومدى �أهمية كل واحد منها؛

يحدد امل�ؤ�رشات الدالة على كل معيار يف �سياق و�ضعيات التقومي؛يحلل النتائج املح�صل عليها من لدن املتعلمني؛-يحدد م�صادر الأخطاء املرتكبة؛

-ي�صمم �أن�شطة اال�ستدراك واملعاجلة و� /أو التعميق بالنظر لنتائج التقومي؛

-يحلل ممار�ساته التعليمية ويطورها من خالل التكوين امل�ستمر الذاتي وامل�ؤ�س�ساتي.

 .2مرجعية الكفايات املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الأويل واالبتدائي
ت�ستهدف مرحلة الت�أهيل املهني للأ�ستاذ املتدرب �إقداره على تعبئة موارده الذاتية العلمية والديدكتيكية
والبيداغوجية ،بالإ�ضافة للموارد التي يوفرها ف�ضاء املدر�سة وحميطها ،لتخطيط وتدبري وتقومي ودعم ومعاجلة
تعلمات تالميذه يف خمتلف املواد املدر�سة بالطور الأويل واالبتدائي ،وذلك وفق التوجيهات الر�سمية والربامج
واملناهج املقررة� ،آخذا خ�صو�صيات املتعلمني بعني االعتبار ،وحملال ممار�ساته التعليمية با�ستمرار لتطويرها والرفع
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من مردوديتها.
لقد متت �صياغة مرجعية الكفايات املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الأويل واالبتدائي انطالقا من
املرجعية املهنية لهذا الطور ،وبغر�ض تركيز جهود جميع الفاعلني على �إمناء كفايات املتدربني ال�رضورية لال�ضطالع
مبهام التدري�س باحرتافية من جهة ،ولتمكني الأ�ستاذ املتخرج من تبوئ مكانته الطبيعية من حيث كونه مربيا
وفاعال اجتماعيا من جهة �أخرى.

 lالكفاية رقم :1
يخطط الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) التعلمات وحمطات التقومي والدعم واملعاجلة يف خمتلف املجاالت واملواد
الدرا�سية يف التعليم الأويل واالبتدائي وفق:
املقاربات البيداغوجية املتنوعة،-املناهج الر�سمية،

 طبيعة التعلمات يف كل م�ستوى درا�سي،-خ�صو�صيات املتعلمني.

 lالكفاية رقم :2
يدبر الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) ن�شاطا ف�صليا للتعلم ويعدل ممار�ساته التعليمية �آخذا بعني االعتبار:
-التخطيط املنجز وتعديله،

-طبيعة ونوعية الأن�شطة اخلا�صة بكل مادة درا�سية،

-الطوارئ وامل�ستجدات التي تربز خالل التفاعل والتوا�صل داخل جماعة الق�سم.

 lالكفاية رقم :3
يبلور ويفعل الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) �أدوات لتقومي التعلمات وم�ستويات مناء الكفايات وملعاجلة تعرثات
جمموعة املتعلمني �آخذا بعني االعتبار:
-املنهاج اخلا�ص بكل مادة مدر�سة،

م�ستوى تطور القدرات امل�ستعر�ضة امل�ؤثرة يف تعلمات املادة املدر�سة،-خ�صو�صيات جماعة الق�سم،

جدوى ا�ستغالل تكنولوجيا املعلومات واالت�صال.9

 lالكفاية رقم :4
يقرتح الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) حلوال عملية قابلة للإجناز -متعلقة مبادة درا�سية �أو بجماعة املتعلمني �أو
باملدر�سة وحميطها  -عبارة عن م�رشوع و�/أو نتيجة بحث تربوي تدخلي ملعاجلة �إ�شكالية مرتبطة مبهام الأ�ستاذ
ووظائفه املهنية �آخذا بعني االعتبار:
املرجعيات القيمية والت�رشيعية والتنظيمية الوطنية والدولية،-احلاجات اخلا�صة بالنظام التعليمي املغربي،

خ�صو�صيات الفعل الديدكتيكي و�/أو البيداغوجي،منهجية البحث يف جمال الرتبية،-منهجية بناء وتدبري امل�شاريع،

طبيعة حميط املدر�سة االجتماعي والثقايف،�-رضورة انفتاح املدر�سة على حميطها،

�-إدماج املتعلمني ذوي احلاجات اخلا�صة.

 .3تو�ضيح و�شرح ن�ص الكفايات
l

تو�ضيح و�رشح ن�ص الكفاية رقم 1

ُيراد بن�ص الكفاية �أعاله �أن الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) مدعو(ة) �إىل تخطيط �أن�شطة تعلمية وتعليمية
على مدى بعيد (�سنة درا�سية) �أو مدى متو�سط (مرحلة� ،أ�سدو�س� )...أو مدى قريب (�أ�سبوع ،يوم،)... ،
مراعيا مقت�ضيات التنظيم الرتبوي(مرا�سيم ،مقررات وزارية ،مذكرات ،دالئل مرجعية )...وخ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة
(و�سط امل�ؤ�س�سة ،حميطها ،م�ؤهالتها ،)...وامل�ستجدات التي قد تطر�أ (كوارث طبيعية� ،أحداث ومنا�سبات،
الإمكانيات املتاحة ،)...وخ�صو�صيات املتعلمني واملتعلمات (حاجات ،وثرية التعلم ،)...وما يتطلب ذلك من
اختيارات على م�ستوى:
 -برنامج وم�ضامني املادة وتوزيعه الزمني ؛

 املقاربات والطرائق املالئمة ملنطق املادة (ديدكتيك املادة)؛� -أن�شطة وو�ضعيات التعليم والتعلم؛

 واملوارد الديدكتيكية املالئمة (رقمية ،ورقية� ،أجهزة العر�ض)...؛10

� -أن�شطة التقومي والفرتات املنا�سبة للمعاجلة والدعم؛

 -التفاعل مع الزمالء يف �إطار تقا�سم التجارب وتفعيل املمار�سة املتب�رصة؛

والت�شاور مع الفاعلني و�رشكاء امل�ؤ�س�سة (�أن�شطة خارج �صفية ،م�شاريع)...؛ويتم تطوير الكفاية ،ولو بعد �إمتام املجزوءة ،بتنمية مهارة تعديل التخطيط بناء على نتائج ممار�سة الكفايات
الأخرى.
l

تو�ضيح و�رشح ن�ص الكفاية رقم 2

ُيق�صد بالكفاية �أعاله �أنه انطالقا من تخطيط �سبق �إعداده ،يدبر الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) ن�شاطا تعلميا يف
�أفق �إمناء كفايات املتعلمات واملتعلمني ،على م�ستوى املركز اجلهوي للتكوين (التعليم امل�صغر ،ور�شات عمل ،متاثل
الأدوار ،حماكاة� )...أو يف م�ؤ�س�سات التدريب( ،تناوب ،تدريب ، )...وذلك با�ستح�ضار:
ملمح التخرج من �سلك ت�أهيل �أطر هيئة التدري�س – م�سلك ت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الأويل والتعليماالبتدائي :الكفاية امل�ستهدفة واملهارات املرتبطة بها...؛

طبيعة املوارد (معارف ،مهارات ،مواقف) ،وعالقتها بالكفاية وباملكت�سبات ،و�سياق �إر�سائها ،وطريقةتعلمها ،والأدوات امل�سخرة لذلك...؛

 تنظيم الف�ضاء ،ا�ستثمار التجهيزات ،تنظيم عمل املتعلمني...؛l

تو�ضيح و�رشح ن�ص الكفاية رقم 3

ُيراد بالكفاية �أعاله �أن الأ�ستاذ(ة) املتدرب مطالب بالقيام مبجموعة من املهام ،من �أهمها:
�إعداد �أدوات تقوميية منا�سبة ،ومتنوعة بتنوع وظائف التقومي ( �إعادة التوجيه ،التعديل ،الإ�شهاد)،جماالت التقومي (تعلمات جمز�أة ،كفاية،)....

حتليل النتائج (ت�صحيح �إنتاج املتعلمني يف �ضوء معايري ،تدوين النتائج ،ت�صنيف املتعلمني ح�سب م�ستوىالتحكم)...

�إعداد �أدوات للمعاجلة (حتليل التعرثات ،ت�صنيف الأخطاء ،فهمها وت�أويلها ،و�إعداد �أو اختيار �أن�شطةعالجية منا�سبة)؛
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 lتو�ضيح و�رشح ن�ص الكفاية رقم 4
املق�صود بالكفاية املذكورة �أن الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) مدعو �إىل معاجلة �إ�شكالية �أو ق�ضية مرتبطة مبادة
التدري�س� ،أو بظاهرة تربوية ذات ارتباط باملتعلم �أو بامل�ؤ�س�سة �أو مبحيطها ،...مع �إيجاد حلول عملية وواقعية ي�سهل
توظيفها ،وهذا طبعا يف �إطار م�رشوع و�/أو بحث تربوي تدخلي ،ويقت�ضي القيام بهذا ال�صنيع ا�ستثمار مكت�سباته
املختلفة ،وامل�ستمدة من جمزوءات (رئي�سية ،تكميلية ،تكوين �أ�سا�س.)...
�إن الغاية املرجوة من تطوير هذه الكفاية هو تكوين �أ�ستاذ(ة) يتفاعل ب�شكل �إيجابي مع املحيط الرتبوي،
ويتحلى بح�س نقدي يتيح له حتديد �أولويات الفعل الرتبوي وال�سو�سيو-ثقايف� ،سواء �أكان ذلك داخل الف�صل
الدرا�سي (مثال �صعوبات تعلمية يف �أحد مكونات املادة املدر�سة� )...أم تعداه �إىل ف�ضاء امل�ؤ�س�سة (مثال ،ظواهر
مت ر�صدها داخل امل�ؤ�س�سة تنعك�س �سلبا على التعلم �أو التح�صيل)...
ويتقيد الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) عند تقدميه للإنتاج مبنهجية البحث العلمي املنا�سبة (بحث تدخلي) �أو م�رشوع
ملعاجلة بع�ض الأولويات( ...وفق مراحل امل�رشوع :حتديد احلاجات ،الأهداف ،التنفيذ ،التتبع ،التقومي).

 .4موا�صفات تخرج �أ�ساتذة التعليم االبتدائي
�أ-املجال البيداغوجي والديدكتيكي
يعبئ املتخرج(ة) املعارف واملهارات واملواقف املكت�سبة خالل التكوين يف خمتلف املواد من �أجل برجمة
تعلمات وتقوميات ،وهذا ي�ستلزم القدرة على اختيار م�ضامني من بني حمتويات املناهج الر�سمية املقررة ،وعلى
اختيار �أنواع و�ضعيات التعلم املنا�سبة لكل مرحلة من مراحل هذا الأخري (تعلمات دقيقة ،تعلم التوليف،
تعلم �إدماج املكت�سبات)...؛ كما ي�ستلزم القدرة على �ضبط �سري احل�ص�ص واختيار الأ�سناد املنا�سبة وا�ستعمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال كلما �أمكن ،مع حتديد حمطات التقومي بالنظر ملختلف وظائفه ،واختيار �أدوات
و�أن�شطة التقومي واملعاجلة الناجعة.
كما ي�ضطلع املتخرج بتدبري التعلمات وتقومي الو�ضعيات املهنية بتكييف تخطيطاته مع طبيعة جمموعة
املتعلمني واملتعلمات ،مركزا على فتح وا�ستثمار قنوات التوا�صل بينه وبينهم من جهة ،وفيما بني املتعلمني من جهة
�أخرى ،مع حتديد �صعوباتهم يف التعلم مقرتحا املعاجلة املنا�سبة .كما يقوم مبراجعة وحت�سني �أدائه املهني ال�شخ�صي و�أداء
زمالئه من خالل حتليل املمار�سات املهنية.
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ب-جمال البحث الرتبوي ()Recherche action
ينجز الأ�ستاذ املتدرب-ب�شكل فردي �أو ثنائي كحد �أق�صى -بحثا تربويا تطبيقيا ،حتت �إ�رشاف هيئة التكوين
باملركز ،معتمدا منهجية البحث الرتبوي و�آلياته وم�ستجداته ،م�ستعمال  -كلما �أمكن  -تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال.
ترتبط موا�ضيع هذه البحوث بق�ضايا بيداغوجية �أو ديدكتيكية �أو �إ�شكاالت مت ر�صدها خالل و�ضعيات
مهنية �أو بظاهرة تربوية مرتبطة باملنظومة الرتبوية املغربية ،على �أن يتوج كل بحث باقرتاحات �أو حلول للق�ضايا
والظواهر املدرو�سة والتي من �ش�أنها �أن تطور املمار�سات املهنية لدى الأ�ستاذ املتدرب ومهاراته الإبداعية وقابليته
لالنخراط الفاعل يف تطوير ومعاجلة املنظومة الرتبوية الوطنية.

ت-جمال العمل �ضمن م�شروع الق�سم و�/أو امل�ؤ�س�سة
يتهي�أ الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) للم�شاركة يف �إعداد م�رشوع متمثل يف العمل على �إيجاد حلول:
-لتدارك نقائ�ص الأداء الرتبوي على م�ستوى الف�صل ل حت�سني جودته (م�رشوع الق�سم).

للت�أهيل املادي وال�سو�سيو -ثقايف للم�ؤ�س�سة التعليمية ق�صد تطوير مردوديتها الداخلية (م�رشوعامل�ؤ�س�سة).

وي�ستلزم هذا متكن الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) -باعتباره فاعال يف التنمية االجتماعية -من موارد (معارف
ومعارف-فعل وقيم )...مرتبطة ببناء وبلورة م�رشوع تربوي تعليمي قد يتعدى مو�ضوعه ف�ضاء املدر�سة ليمتد
ملحيطها ،كما �أن هذه املوارد املكت�سبة من �ش�أنها �أن تمُ كن الأ�ستاذ املتدرب من تتبع �إجناز امل�رشوع ال�سالف الذكر،
ب�رشاكة مع فرقاء �آخرين (زمالء ،ن�سيج جمعوي ،جماعات حملية ،منظمات غري حكومية �إلخ).
ويعتمد الأ�ستاذ املتدرب منهجية متكنه من حتديد �أهداف امل�رشوع ومراحله وطبيعة املتدخلني و�صيغ
التمويل وطرق الإجناز و�إجراءات تقومي وتتبع �أثر �إجناز امل�رشوع على مكت�سبات املتعلمني و�إ�شعاع املدر�سة وانفتاحها
على املحيط �أخذا وعطاء.

 .5موا�صفات الولوج ل�سلك ت�أهيل �أ�ساتذة التعليم االبتدائي

لولوج �سلك تكوين �أ�ساتذة التعليم االبتدائي باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،على الطالب �أن يكون:
حائزا على �شهادة الإجازة يف امل�سالك اجلامعية للرتبية �أو ما يعادلها..13

�أو حائزا على �شهادة االجازة �أو �شهادة االجازة يف الدرا�سات الأ�سا�سية �أو �شهادة االجازة املهنية �أو مايعادل �إحداها ،واخلا�ضعني النتقاء �أويل بناء على ملفات الرت�شيح املت�ضمنة للوثائق وال�شهادات التي تعك�س
توفر املعنيني بالأمر على كفاءات النظرية والعلمية املماثلة للتكوين يف امل�سالك اجلامعية للرتبية.
قادرا على التوا�صل ال�سليم بلغات التدري�س كتابيا و�شفهيا.ممتلكا للموارد الأ�سا�سية التي ت�ؤهله ملزاولة مهنة التدري�س بالتعليم الأويل واالبتدائي (علوم الرتبيةوديدكتيكات املواد املدر�سة بالتعليم االبتدائي).

متمكنا من الكفايات املقررة يف خمتلف املواد الأداتية املدر�سة بالتعليم االبتدائي على الأقل.-مطلعا على النظام التعليمي املغربي.

-قادرا على اال�ستعمال الأويل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (.)TIC

 .6املجزوءات التكوينية (جدول بالعناوين واملدة الإجمالية)
املجزوءات الرئي�سية
العنوان

الغالف
الزمني

1 .1تخطيط التعلمات

24

2 .2تدبري التعلمات

200

3 .3تقومي التعلمات

24

4 .4البحث الرتبوي
وامل�رشوع

40

املجزوءات الداعمة
العنوان

املجزوءات التكميلية
الغالف
الزمني

العنوان

الغالف
الزمني

1 .1دعم التكوين الأ�سا�س
(عربية ،فرن�سية،
ريا�ضيات)

24

1 .1ذوي احلاجات اخلا�صة
�2 .2أ�سا�سيات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
()TIC

2 .2الأمازيغية

40

3 .3احلياة املدر�سية

20

3 .3تدبري الأق�سام امل�شرتكة

20

4 .4اللغات والتوا�صل

20

4 .4التعليم الأويل

20

5 .5تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف جمال
الرتبية

24

5 .5املجزوءات التكميلية التي تقرتحها
الوزارة على املراكز ح�سب امل�ستجدات،
(� 20ساعة لكل جمزوءة)

6 .6الت�رشيع و�أخالقيات
املهنة

30

20
20

6 .6املجزوءات التكميلية التي تعدها
املراكز ملعاجلة خ�صو�صياتها اجلهوية (20
�ساعة لكل جمزوءة)

 lملحوظة :على الأ�ستاذ املتدرب �أن ي�ستويف -خالل �سنة الت�أهيل باملركز -جمزوءتني من بني املجزوءات
التكميلية املقرتحة.
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 .7تنظيم ال�سنة التكوينية (اجلدول العام)

15

م�سلك ت�أهيل �أ�ساتذة
التعليم الثانوي الإعدادي

16

 .1ملخ�ص املرجعية املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
يركز ملخ�ص املرجعية املهنية املعتمد لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الإعدادي باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية

والتكوين على �أبرز مهام و�أن�شطة الأ�ستاذ(ة) كما ميكن ر�صدها يف �إطار ال�سياق احلقيقي احلايل ال�شتغاله من
جهة ،بالإ�ضافة للمهام اجلديدة التي فر�ضها قرار تر�شيد تدبري املوارد الب�رشية التعليمية من خالل توفري �أ�ساتذة ذوي

تخ�ص�صني متجان�سني لهذا الطور من التعليم من جهة �أخرى.

�أ-الوظائف املرتبطة بالقيم والغايات الرتبوية لأ�ستاذ التعليم الثانوي الإعدادي

يفعل من خالل ممار�ساته الرتبوية غايات ومهام املدر�سة املغربية.يعمل يف فرق داخل امل�ؤ�س�سة على:


امل�ساهمة يف تن�شيط تنظيم تظاهرات ثقافية وريا�ضية.
امل�شاركة الفعالة يف جمال�س امل�ؤ�س�سة...

ي�ساهم يف �إ�شعاع املدر�سة من خالل االنفتاح على ال�رشكاء (جمعيات املجتمع املدين ،اجلمعياتاملحلية.)...

ي�ساهم يف التخفيف من حدة امل�شاكل املرتبطة بالفئة العمرية لتالمذته (ظواهر العنف.)...-يفعل املقت�ضيات الت�رشيعية والإدارية والرتبوية ال�سيما اخلا�صة منها بالتعليم الإعدادي.

يحرتم ويطبق قيم و�أخالقيات املهنة يف تعامله مع التالميذ والإدارة والزمالء وال�رشكاء.-ي�ساهم يف �أن�شطة ت�ستهدف تنمية احل�س البيئي واملواطنة والرتبية على االختيار.

ب-الوظائف املرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية ( التخطيط  -االجنازـ
التقومي)

-يخطط للمقاطع التعلمية التعليمية ح�سب تدرجها يف مادتي تخ�ص�صه.

يخطط للدرو�س وفق املقاربة البيداغوجية املعتمدة يف �سلك الإعدادي يف مادتي تخ�ص�صه.يخطط حل�صة تعليمية تعلمية يف مادة من بني مادتي تخ�ص�صه.َ
ملخاطبيه.
ي�ستعمل لغة تدري�س �سليمة ومنا�سبة-يرافق املتعلم يف �إمناء الكفايات.

يرافق املتعلم يف اكت�ساب املوارد املرتبطة بالأهداف والكفايات امل�سطرة :


يعد �أن�شطة التعلمات الدقيقة واملركبة والأدوات الديدكتيكية املالئمة ال�ستثمارها
يدبر التعلمات (ي�رصف العدة البيداغوجية �آخذا بعني االعتبار خ�صائ�ص املتعلمني كدوافعهم
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وحمفزاتهم )...
 ي�ستثمر طرائق بيداغوجية ن�شطة وتعاقدات ديدكتيكية منا�سبة ت�ستهدف تنمية ا�ستقاللية
املتعلم.


يعتمد تقنيات تن�شيط متنوعة من بينها الو�سائط املتعددة.

ي�ساعد املتعلم على متلك املفاهيم مع ا�ستعمال امل�صطلحات اخلا�صة باملادة.يعد �أدوات التقومي (روائز ،متارين  ،و�ضعيات � ،شبكات .)....-يدعم املكت�سبات ويعالج التعرثات بناء على نتائج التقومي.

ب-الوظائف املرتبطة بتطوير الأداء املهني
ينمي كفاياته املهنية بالتكوين امل�ستمر الذاتي وامل�ؤ�س�ساتي.يعدل ويطور املمار�سات التعليمية من خالل:



بناء �أو تكييف �شبكات التحليل انطالقا من معايري حمددة.

ا�ستعمال وا�ستثمار الأدوات املتوفرة ك�شبكات التحليل لتقومي الأداء املهني.
اقرتاح حت�سينات وتعديالت بناء على نتائج التحليل.

-ي�ساهم يف تطوير املمار�سات املهنية عن طريق البحث التدخلي (.)Recherche-action

 .2مرجعية الكفايات املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
 lالكفاية رقم :1
يخطط الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) التعلمات والتقوميات املرتبطة مبادتي تخ�ص�صه ،با�ستثمار تكنولوجيا املعلومات

واالت�صال كلما �أمكن ،وباعتبار:

خ�صو�صيات النظام الرتبوي (الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية )،خ�صو�صيات اجلهة/الإقليم/امل�ؤ�س�سة،مكونات املنهاج الدرا�سي،-خ�صائ�ص املتعلمني.

 lالكفاية رقم :2
يدبر الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) �أن�شطة �صفية مرتبطة مبادتي تخ�ص�صه وفق تخطيط معد �سلفا ،م�ستعمال

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كلما �أمكن ،كما يعدل ممار�ساته التعليمية ،وذلك باعتبار:
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منهاجي مادتي تخ�ص�صه،خ�صو�صيات الف�صل الدرا�سي،-امل�ستجدات والطوارئ ( )imprévusال�سياقية.

 lالكفاية رقم :3
يعد الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) �أدوات (متارين ،م�سائل ،روائز ،و�ضعيات� ،شبكات ،جداول) ُتتيح ر�صد
ح�صيلة كفايات جمموعة املتعلمني -باال�ستناد �إىل و�ضعيات مركبة -وبناء ا�سرتاتيجية ملعاجلة �صعوبات حمتملة،
مراعيا يف ذلك :
منهاجي مادتي تخ�ص�صه،تطور قدرات املتعلمني امل�ستعر�ضة ال�رضوري ا�ستثمارها للتعلم واالكت�ساب يف مادتي التخ�ص�ص؛خ�صو�صيات الف�صل الدرا�سي؛-املحيط االقت�صادي وال�سو�سيو ثقايف والفئة امل�ستهدفة؛

 lالكفاية رقم :4
يقرتح الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) حلوال عملية قابلة للإجناز -متعلقة مبادة درا�سية من بني مادتي تخ�ص�صه
�أو بجماعة املتعلمني �أو بالإعدادية وحميطها  -عبارة عن م�رشوع و�/أو نتيجة بحث تربوي تدخلي ملعاجلة �إ�شكالية
مرتبطة مبهام الأ�ستاذ ووظائفه املهنية م�ستثمرا:
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛منهجية البحث الرتبوي وم�ستجداته؛منهجية بلورة وبناء تدبري امل�شاريع؛االنفتاح على املحيط املحلي والإقليمي واجلهوي؛م�شاريع امل�ؤ�س�سة االجتماعية والثقافية؛حاجات الفئات اخلا�صة من املتعلمني؛-تدعيم وتقوية �أن�شطة احلياة املدر�سية.

.3تو�ضيح و�شرح ن�ص الكفايات
 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 1
تعرب هذه الكفاية عن قدرة الأ�ستاذ(ة) املتدرب على التخطيط -ب�شكل مرن قابل للتعديل� -أن�شطة التعلم
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والتعليم يف مادتي تخ�ص�صه على املدى البعيد واملتو�سط والقريب ،مراعيا مقت�ضيات النظام الرتبوي املغربي
وخ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة وجمموعة املتعلمني ،وما يتطلبه ذلك من اختيارات على م�ستوى:
 برناجمي مادتي التخ�ص�ص وتوزيعهما الزمني. املقاربات والطرائق املالئمة ملنطق ديدكتيك كل مادة من مادتي التخ�ص�ص. �أن�شطة وو�ضعيات التعليم والتعلم واملوارد الديدكتيكية والبيداغوجية املالئمة. �أن�شطة التقومي للمعاجلة. التفاعل مع الزمالء ومع الفاعلني و�رشكاء امل�ؤ�س�سة.ويتم تطوير الكفاية ،ولو بعد �إمتام املجزوءة ،بتنمية مهارة تعديل التخطيط بناء على نتائج ممار�سة الكفايات
الأخرى.

 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 2
ُيق�صد بالكفاية الثانية �أنه انطالقا من تخطيط �سبق �إعداده ،يدبر الأ�ستاذ املتدرب ن�شاطا تعلميا يف �أفق �إمناء

كفايات املتعلمات واملتعلمني (يف مادتي التخ�ص�ص :اكت�ساب مورد ،توليف موارد� ،إدماج موارد) ،على م�ستوى
مركز التكوين (التعليم امل�صغر ،ور�شات عمل ،متاثل الأدوار ،حماكاة� )...أو يف م�ؤ�س�سات التطبيق (تناوب،
تدريب ، )...وذلك با�ستح�ضار:
الكفاية امل�ستهدفة.طبيعة املوارد (معارف ،مهارات ،مواقف) ،عالقتها بالكفاية وباملكت�سبات� ،سياق �إر�سائها ،طريقة و�أدواتتعلمها ...
 تنظيم الف�ضاء ،ا�ستثمار التجهيزات ،تنظيم عمل املتعلمني...الفوارق الفردية وبني املجموعات ،وثرية التعلم� ،سريورة التعلم (معرفية ،ميتا -معرفية� ،سو�سيو-معرفية)...
املوارد الرقمية ،والورقية ،واملخربية...-البعد التب�رصي يف ممار�ساته التدري�سية ق�صد التعديل والتطوير.

 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 3
يق�صد بالكفاية الثالثة �أن الأ�ستاذ املتدرب مدعو �إىل:
 �إعداد �أدوات مالئمة للتقومي بالنظر لوظائف هذا الأخري ( �إعادة التوجيه ،تعديل� ،إ�شهاد) ،مو�ضوعه20

(تعلمات جمز�أة ،تعلمات مقرتنة ،كفاية.)....
 تدبري �أن�شطة التقومي مبختلف �أنواعه. حتليل النتائج (ت�صحيح وفق معايري ،تدوين النتائج ،تفييء املتعلمني ح�سب م�ستويات التحكم.)... �إعداد �أدوات للمعاجلة (حتليل التعرثات ،وت�أويلها ،و�إعداد �أو اختيار �أن�شطة عالجية) وا�ستثمارها لتجاوزتعرثات املتعلمني؛

 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 4
يعالج الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) ق�ضية مرتبطة بديدكتيك مادة من بني مادتي تخ�ص�صه� ،أو ظاهرة تربوية واقعية
مرتبطة بامل�ؤ�س�سة وحميطها ،م�ستثمرا مكت�سباته امل�ستمدة من خمتلف املجزوءات (رئي�سية ،تكميلية ،تكوين
�أ�سا�س ،)...ومقرتحا ب�صددها حلوال عملية ،قابلة للإجناز يف �إطار م�رشوع مثال.
املراد من تنمية هذه الكفاية هو تكوين �أ�ستاذ يتحلى بح�س نقدي ميكنه من حتديد �أولويات الفعل البيداغوجي
وال�سو�سيو-ثقايف على م�ستوى الف�صل �أو امل�ؤ�س�سة .وميكن �أن تكون هذه الأولويات مرتبطة ب�صعوبات لدى
املتعلمني� ،أو بنق�ص يف موارد وجتهيزات امل�ؤ�س�سة� ،أو بتدين مردوديتها � ،أو بانعزالها عن حميطها...
وبالنظر لتباين التخ�ص�صات باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،ميكن تقومي م�ستوى مناء هذه الكفاية من
خالل منتوج يقدمه املتدرب من قبيل بحث تربوي تدخلي وفق منهجية البحث العلمي املنا�سبة (recherche
� ،)actionأو وثائقي م�صور� ،أو منتوج رقمي� ،أو جم�سم� ،أو م�رشوع ملعاجلة بع�ض الأولويات (وفق مراحل امل�رشوع:
حتديد احلاجات ،الأهداف ،التنفيذ ،التتبع ،التقومي).

 .4موا�صفات تخرج �أ�ساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
�أ -البعد الرتبوي االجتماعي
يكون الأ�ستاذ عند تخرجه من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،قادرا على:
التوا�صل ال�سليم مع فرقاء املدر�سة من �أجل �إ�شعاع املدر�سة وانفتاحها على املجتمع،�-إنتاج وتدبري وتتبع م�شاريع تربوية وثقافية واجتماعية ،فردية وجماعية ،يف نطاق امل�ؤ�س�سة،

ب-البعدان البيداغوجي والديدكتيكي
يكون الأ�ستاذ املتدرب عند تخرجه من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين،
21

بتخ�ص َ�صني،
مكت�سبا للموارد البيداغوجية والديدكتيكية والعلمية والتقنية املتعلقةًّ
قادرا على تعبئتها وتوظيفها لتخطيط وتدبري وتقومي التعلمات يف تخ�ص�صني ،وتدعيم مكت�سبات املتعلمومعاجلة ما يعوق �إمناءه للكفايات املقررة ،وفق حاجياته وخ�صو�صيات ال�سياق التعليمي،
-قادرا على �إجناز م�رشوع �شخ�صي �أو بحث تربوي ميداين ومناق�شته يف نهاية ال�سنة التكوينية.

ت-البعد التفكري والتب�صري
يكون الأ�ستاذ املتدرب عند تخرجه من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين ،قادرا على تطوير ممار�ساته
املهنية:
بتحليلها وتعديلها،ب�إنتاج �أدوات جديدة،با�ستثمار دورات التكوين امل�ستمر،-باالنخراط وامل�ساهمة يف فرق البحث الرتبوي.

 .5موا�صفات الولوج ل�سلك ت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الإعدادي:
لولوج �سلك تكوين �أ�ساتذة التعليم الإعدادي على الطالب �أن يكون:
حائزا على �شهادة الإجازة يف مادة التخ�ص�ص من امل�سالك اجلامعية للرتبية �أو ما يعادلها..�أو حائزا على �شهادة االجازة �أو �شهادة االجازة يف الدرا�سات الأ�سا�سية �أو �شهادة االجازة املهنية يفمادة التخ�ص�ص �أو ما يعادل �إحداها ،واخلا�ضعني النتقاء �أويل بناء على ملفات الرت�شيح املت�ضمنة للوثائق
وال�شهادات التي تعك�س توفر املعنيني بالأمر على كفاءات النظرية والعلمية املماثلة للتكوين يف امل�سالك
اجلامعية للرتبية.
متحفزا ملهنة التدري�س، على اطالع ب�أهم نظريات التوا�صل، على اطالع ب�أهم مراحل تطور تاريخ الرتبية وتياراتها الفل�سفية، مكت�سبا للموارد والكفايات الأ�سا�س املتعلقة مبادة تخ�ص�صه ومبادة ثانية جماورة لها وبلغة �أو لغتيتدري�سهما،
-ذا دراية بالنظام الرتبوي املغربي.
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 .6املجزوءات التكوينية (جدول بالعناوين واملدة الإجمالية)
املجزوءات الرئي�سية
العنوان

املجزوءات الداعمة
الغالف
الزمني

العنوان

املجزوءات التكميلية
الغالف
الزمني

1 .1دعم التكوين الأ�سا�س
يف مادة التخ�ص�ص
الأوىل

40

2 .2دعم التكوين الأ�سا�س
يف مادة التخ�ص�ص
الثانية

60

1 .1تخطيط التعلمات
يف مادة التخ�ص�ص
الأوىل

30

2 .2تدبري التعلمات يف
مادة التخ�ص�ص
الأوىل

60

3 .3تقومي التعلمات يف
مادة التخ�ص�ص
الأوىل

40

3 .3الت�رشيع و�أخالقيات
املهنة

30

4 .4البحث الرتبوي
وامل�رشوع

40

4 .4تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف جمال
الرتبية

24

العنوان

الغالف
الزمني

�1 .1أ�سا�سيات تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت)(TIC

20

2 .2اللغات والتوا�صل

20

3 .3احلياة املدر�سية

20

4 .4املجزوءات التكميلية التي
تقرتحها الوزارة ح�سب
امل�ستجدات ،وتعهد بتنفيذها �إىل
املراكز

5 .5املجزوءات التكميلية التي تعدها
املراكز ملعاجلة خ�صو�صياتها اجلهوية

lملحوظة :على الأ�ستاذ املتدرب �أن ي�ستويف -خالل �سنة الت�أهيل باملركز -جمزوءتني من بني املجزوءات
التكميلية املقرتحة.
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 .7تنظيم ال�سنة التكوينية (اجلدول العام)

24

م�سلك ت�أهيل �أ�ساتذة
التعليم الثانوي الت�أهيلي

25
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 .1ملخ�ص املرجعية املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الت�أهيلي
تعترب املرجعية املهنية لأ�ساتذة التعليم الثانوي الت�أهيلي املنطلق املنهجي لبناء باقي مرجعيات الت�أهيل املهني
مب�ؤ�س�سات التكوين؛ وقد مت االقت�صار يف ملخ�ص املرجعية املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة هذا الطور باملراكز اجلهوية
ملهن الرتبية والتكوين ،على �أبرز مهام و�أن�شطة الأ�ستاذ كما ميكن ر�صدها من خالل معاينة ال�سياق احلقيقي احلايل
ال�شتغال املربي بهذا ال�سلك.

�أ-الوظائف املرتبطة بالقيم والغايات الرتبوية لأ�ستاذ التعليم الثانوي الت�أهيلي
يفعل من خالل ممار�ساته الرتبوية غايات ومهام املدر�سة املغربية.ي�ساهم يف فرق داخل امل�ؤ�س�سة على تن�شيط وتنظيم تظاهرات تربوية وثقافية ...ي�شارك يف جمال�س امل�ؤ�س�سة.ي�ساهم يف �إ�شعاع املدر�سة من خالل االنفتاح على �رشكائها.ي�ساهم يف معاجلة امل�شاكل املرتبطة بالفئة العمرية لتالمذته (ظواهر العنف.)...يفعل املقت�ضيات الت�رشيعية والإدارية والرتبوية.يت�رصف حمرتما قيم و�أخالقيات املهنة يف تعامله مع التالميذ والإدارة والزمالء وال�رشكاء.-ي�ساهم يف �أن�شطة ت�ستهدف تنمية احل�س البيئي واملواطنة والرتبية على االختيار.

ب-الوظائف املرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية
يعالج م�ضامني التعلم بالنظر للخ�صو�صيات الديدكتيكية ملادة تخ�ص�صه ولطبيعة املتعلمني.يخطط للمقاطع التعلمية التعليمية ح�سب تدرجها يف مادة تخ�ص�صه،يخطط للدرو�س وفق املقاربة البيداغوجية الأن�سب ملادة تخ�ص�صه ب�سلك الثانوي الت�أهيلي،يخطط حل�صة تعليمية تعلمية يف مادة تخ�ص�صه ب�سلك الثانوي الت�أهيلي،َ
ملخاطبيه،
ي�ستعمل لغة تدري�س �سليمة ومنا�سبةيرافق املتعلم يف �إمناء الكفايات،يرافق املتعلم يف اكت�ساب املوارد املرتبطة بالكفايات امل�ستهدفة :27

 يعد �أن�شطة التعلمات الدقيقة واملركبة والأدوات الديدكتيكية املالئمة ال�ستثمارها.
 يدبر التعلمات (ي�رصف العدة البيداغوجية �آخذا بعني االعتبار خ�صائ�ص املتعلمني كدوافعهم
وحمفزاتهم ،)...


ي�ستثمر طرائق بيداغوجية ن�شطة وتعاقدات ديدكتيكية منا�سبة ت�ستهدف تنمية ا�ستقاللية

املتعلم،




يعتمد تقنيات تن�شيط متنوعة من بينها الو�سائط املتعددة،

ي�ساعد املتعلم على متلك املفاهيم مع ا�ستعمال امل�صطلحات اخلا�صة باملادة،يعد �أدوات التقومي (روائز ،متارين  ،و�ضعيات � ،شبكات ،)....-يدعم املكت�سبات ويعالج التعرثات بناء على نتائج التقومي.

ت-الوظائف املرتبطة بتطوير الأداء املهني
ينمي كفاياته املهنية بالتكوين امل�ستمر الذاتي وامل�ؤ�س�ساتي،يعدل ويطور املمار�سات التعليمية من خالل: بناء �أو تكييف �شبكات التحليل انطالقا من معايري وم�ؤ�رشات حمددة،
 ا�ستعمال وا�ستثمار الأدوات املتوفرة ك�شبكات التحليل لتقومي الأداء املهني،
 اقرتاح حت�سينات وتعديالت بناء على نتائج التحليل،

-ي�ساهم يف تطوير املمار�سات املهنية عن طريق البحث التدخلي (.)Recherche-action

 .2مرجعية الكفايات املهنية املعتمدة لت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الت�أهيلي
 lالكفاية رقم :1
يخطط للتعلمات وحمطات التقومي واملعاجلة والدعم املالئمة لها ،ويعدلها يف �ضوء ممار�سة متب�رصة ،وذلك
مبراعاة:
التنظيم الرتبوي؛املنهاج الدرا�سي املعتمد ،مع االنفتاح على مقاربات منهاجية خمتلفة؛املحيط ال�سو�سيواقت�صادي والثقايف والبيئي؛28

خ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة التعليمية؛خ�صو�صيات املتعلمات واملتعلمني.-وبتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم (.)TICE

 lالكفاية رقم :2
يدبر �أن�شطة التعلم ،لإمناء كفايات املتعلمني واملتعلمات يف املادة املدر�سة ،وفق تخطيط معد �سلفا ،ويعدل
تدبريه يف �ضوء ممار�سة متب�رصة ،وذلك مبراعاة:
برنامج املادة املدر�سة؛خ�صو�صيات ال�شعبة وامل�سلك؛خ�صو�صيات الف�صل الدرا�سي؛خ�صو�صيات املتعلمات واملتعلمني؛املوارد واملعينات الديدكتيكية،-وبتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم (.)TICE

 lالكفاية رقم :3
يقوم م�ستوى مناء الكفايات لدى املتعلمني واملتعلمات ،ودرجة التحكم يف املوارد املرتبطة بها ،انطالقا من
�أدوات قيا�س مالئمة ،وي�ستثمر النتائج يف معاجلة التعرثات امل�سجلة ،ويعدل عدة التقومي يف �ضوء ممار�سة متب�رصة،
وذلك مبراعاة:
منهاج املادة املدر�سة مع تركيز خا�ص على القدرات امل�ستعر�ضة التي تكت�سي �أهمية كربى بالن�سبةللمادة؛
الإطار املرجعي للتقومي؛خ�صو�صيات ال�شعب والف�صل الدرا�سي؛املحيط ال�سو�سيو ثقايف والفئة امل�ستهدفة؛وبتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم (.)TICE29

 lالكفاية رقم :4
يقدم الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) حلوال عملية قابلة للإجناز – لها �صلة مبادة تخ�ص�صه �أو ب�إ�شكالية تربوية مرتبطة
باملتعلمني �أو بامل�ؤ�س�سة وحميطها – يف �إطار م�رشوع يعده وينفذه (فرديا �أو يف �إطار فريق) و�/أو على �إثر بحث تربوي
تدخلي ،م�ستثمرا:
منهجية البحث الرتبوي وم�ستجداته؛منهجية تدبري امل�شاريع؛تكنولوجيا املعلومات واالت�صال؛االنفتاح على املحيط املحلي والإقليمي واجلهوي؛م�شاريع امل�ؤ�س�سة االجتماعية والثقافية؛-حاجات الفئات اخلا�صة من املتعلمني؛

 .3تو�ضيح و�شرح ن�ص الكفايات
 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 1
ُيراد بن�ص الكفاية� 1أن الأ�ستاذ(ة) املتدرب مدعو �إىل تخطيط �أن�شطة تعلمية وتعليمية على مدى بعيد

(�سنة درا�سية) �أو مدى متو�سط (مرحلة� ،أ�سد�س� )...أو مدى قريب (�أ�سابيع ،)...مراعيا مقت�ضيات التنظيم
الرتبوي(مرا�سيم ،مقررات وزارية ،مذكرات ،دالئل مرجعية )...وخ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة (و�سط امل�ؤ�س�سة ،حميطها،
م�ؤهالتها ،)...وامل�ستجدات التي قد تطر�أ (كوارث طبيعية� ،أحداث ومنا�سبات ،الإمكانيات املتاحة،)...
وخ�صو�صيات املتعلمني واملتعلمات (حاجات ،وثرية التعلم ،)...وما يتطلب ذلك من اختيارات على م�ستوى:
 برنامج وم�ضامني املادة وتوزيعه الزمني ؛ املقاربات والطرائق املالئمة ملنطق املادة (ديدكتيك املادة)؛ �أن�شطة وو�ضعيات التعليم والتعلم؛ واملوارد الديدكتيكية املالئمة (رقمية ،ورقية ،خمربية� ،أجهزة العر�ض)...؛ �أن�شطة التقومي والفرتات املنا�سبة للمعاجلة والدعم؛30

 التفاعل مع الزمالء يف �إطار تقا�سم التجارب وتفعيل املمار�سة املتب�رصة؛والت�شاور مع الفاعلني و�رشكاء امل�ؤ�س�سة (�أن�شطة خارج �صفية ،م�شاريع)...؛ويتم تطوير الكفاية ،ولو بعد �إمتام املجزوءة ،بتنمية مهارة تعديل التخطيط بناء على نتائج ممار�سة الكفايات
الأخرى.

 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 2
ُيق�صد بالكفاية� 2أنه انطالقا من تخطيط �سبق �إعداده ،يدبر الأ�ستاذ املتدرب ن�شاطا تعلميا يف �أفق �إمناء

كفايات املتعلمات واملتعلمني (يف املادة املدر�سة :اكت�ساب مورد ،توليف موارد� ،إدماج موارد) ،على م�ستوى
مركز التكوين (التعليم امل�صغر ،ور�شات عمل ،متاثل الأدوار ،حماكاة� )...أو يف م�ؤ�س�سات التطبيق( ،تناوب،
تدريب ، )...وذلك با�ستح�ضار:
ملمح التخرج من ال�شعبة �أو امل�سلك :الكفاية امل�ستهدفة داخل ال�شعبة �أو امل�سلك ،واملهارات املرتبطةبها...؛
طبيعة املوارد (معارف ،مهارات ،مواقف) ،عالقتها بالكفاية وباملكت�سبات� ،سياق �إر�سائها ،طريقة و�أدواتتعلمها ...؛
 تنظيم الف�ضاء ،ا�ستثمار التجهيزات ،تنظيم عمل املتعلمني...؛الفوارق الفردية وبني املجموعات ،وثرية التعلم� ،سريورة التعلم (معرفية ،ميتا معرفية� ،سو�سيومعرفية)...؛
املوارد الرقمية ،والورقية ،واملخربية...؛-البعد التب�رصي يف ممار�ساته التدري�سية ق�صد التعديل والتطوير.

 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 3
يق�صد بهذه الكفاية �أن الأ�ستاذ املتدرب مدعو �إىل:
 �إعداد �أدوات مالئمة للتقومي :وظيفة التقومي ( �إعادة التوجيه ،تعديل� ،إ�شهاد) ،مو�ضوع التقومي (تعلماتجمز�أة ،تعلمات مقرتنة ،كفاية،)....
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حتليل النتائج (ت�صحيح وفق معايري ،تدوين النتائج ،ت�صنيف املتعلمني ح�سب م�ستوى التحكم)...� -إعداد �أدوات للمعاجلة (حتليل التعرثات ،وت�أويلها ،و�إعداد �أو اختيار �أن�شطة عالجية).

 lتو�ضيح و�شرح ن�ص الكفاية رقم 4
يعالج الأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) ق�ضية ذات �صلة بديدكتيك املادة املُدر�سة (كالتطرق �إىل ق�ضية تعلمية)� ،أو

مرتبطة بظواهر تربوية م�ستمدة من حميط امل�ؤ�س�سة ،عاينها الأ�ستاذ املتدرب يف م�ؤ�س�سة التدريب (كالتطرق

�إىل ظواهر داخل امل�ؤ�س�سة ذات ت�أثري قوي يف التعلمات� ،أو ق�ضايا مت�صلة بعالقة امل�ؤ�س�سة مبحيطها اخلارجي،)...
م�ستثمرا مكت�سباته التي ح�صلها من جمزوءات الت�أهيل املهني املربجمة (رئي�سية ،تكميلية ،داعمة ،تكوين

�أ�سا�س ،)...خا�صة تلك ترتبط بالبحث الرتبوي ،ومقرتحا حلوال عملية ،قابلة للإجناز .ومن �ش�أن هذا النمط
من البحوث �أن يطور الأداء املهني للأ�ستاذ(ة) املتدرب(ة) وينمي مهاراته الإبداعية ،ويجعله منخرطا ب�شكل فعال

يف املنظومة الرتبوية الوطنية.

وميكن �أن يكون مدار البحث حول �صيغ متعددة ،لعل �أهمها البحوث التدخلية ()recherche action
التي ترجح اجلانب العملي على النظري وفق منهجية البحث العلمي املنا�سبة .كما يخول البحث تطوير منهجية
و�أدوات قابلة لال�ستثمار والتحويل.
كما ميكن يف �سياق هذه الكفاية �أن ي�ساهم الأ�ستاذ املتدرب يف حتديد �أولويات الفعل البيداغوجي وال�سو�سيو
ثقايف على م�ستوى الف�صل �أو امل�ؤ�س�سة .وميكن �أن تكون الأولويات مرتبطة ب�صعوبات لدى املتعلمني� ،أو بنق�ص يف
موارد وجتهيزات امل�ؤ�س�سة� ،أو بتدين مردودية امل�ؤ�س�سة� ،أو بانعزالها عن حميطها...
وتتحدد م�ساهمت الأ�ستاذ املتدرب يف ت�صور م�رشوع حول بع�ض الأولويات (وفق مراحل امل�رشوع :حتديد
احلاجات ،الأهداف ،التنفيذ ،التتبع ،التقومي) وتنفيذه ،يف �إطار ت�شاركي (زمالء ،هيئة الإدارة ،جمعية الآباء،
جمعيات املجتمع املدين� ،رشكاء اقت�صاديون.)...

 .4موا�صفات تخرج �أ�ساتذة التعليم الثانوي الت�أهيلي
ب-البعد الرتبوي االجتماعي

عند التخرج من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين يكون الأ�ستاذ املتدرب قادرا على:
	 -التفاعل مع �رشكاء امل�ؤ�س�سة بطريقة متفق عليها ،ق�صد �إدماجها يف حميطها ال�سويو ثقايف واالقت�صادي.
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	 -م�شاركة بفعالية يف خمتلف جمال�س امل�ؤ�س�سة؛

	� -إدراك وتدبري م�شاريع الق�سم ،وامل�ؤ�س�سة واملنطقة (الرتبوية �أو غري الرتبوية) داخل فريق موجود �أو قيد
الت�شكل...

ب-البعدان البيداغوجي والديدكتيكي
عند التخرج من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين يكون الأ�ستاذ املتدربقادرا على:
	 -التحكم يف املوارد البيداغوجية والديدكتيكية والعلمية يف عالقة بالفعل التعليمي التعلمي واملادة املدر�سة؛
	 -جت�سيد كفايته املهنية يف تدبري الفعل التعليمي التعلمي (تخطيط فردي و�/أو جماعي� ،إخ�ضاعه للتحليل والتعديل،
تقومي و�إجناز ح�صيلة كفايات املتعلمني ،و�إعداد عدة عالجية)...؛
	 -تفعيل موارده اخلا�صة ،وتطوير قدراته ب�إجناز م�شاريع بحوث ،و�أطروحات ،و�أعمال تركيبية وم�ساءلة ممار�ساته
و�سلوكاته ،وامل�ساهمة يف تطوير قدرات زمالئه ،وقراءاته...يف �إطار م�رشوعه ال�شخ�صي.

ت-البعد التفكري والتب�صري
عند التخرج من املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين يكون الأ�ستاذ(ة) املتدرب (ة) قادرا على تطوير ممار�ساته
التعليمية وممار�سات زمالئه ،وذلك ب:
	 -حتليلها وتعديلها باال�ستناد �إىل عدة و�أدوات جاهزة م�سبقا �أو يف طور الإعداد ،ت�ستويف �رشوط (املالءمة،
وامل�صداقية والوثوقية )؛
	 -تقا�سمها مع فاعلني �آخرين يف �إطار دورات تكوينية� ،أو ندوات تربوية� ،أو جمال�س امل�ؤ�س�سة...
	 -تبليغها تو�سال مبقالة �أو مداخلة كالمية �أو تقارير تركيبية...
	... -

 .5موا�صفات ولوج �سلك ت�أهيل �أ�ساتذة التعليم الثانوي الت�أهيلي
على:

من �أجل ولوج املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين � -سلك الثانوي الت�أهيلي  -يطلب من املرت�شح �أن يتوفر
حائزا على �شهادة الإجازة يف مادة التخ�ص�ص من امل�سالك اجلامعية للرتبية �أو ما يعادلها..�أو حائزا على �شهادة االجازة �أو �شهادة االجازة يف الدرا�سات الأ�سا�سية �أو �شهادة االجازة املهنية يفمادة التخ�ص�ص �أو ما يعادل �إحداها ،واخلا�ضعني النتقاء �أويل بناء على ملفات الرت�شيح املت�ضمنة للوثائق
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وال�شهادات التي تعك�س توفر املعنيني بالأمر على كفاءات النظرية والعلمية املماثلة للتكوين يف امل�سالك
اجلامعية للرتبية.
�سيد ِّر�سها بعد تخرجه.
موارد وكفايات يف املادة التي َحتفز ملهنة التدري�س.تقنيات التوا�صل.درية ب�أهم التيارات الرتبوية وب�أ�س�سها.التمكن املطلوب من لغة تدري�س تخ�ص�صه.-دراية بالنظام الرتبوي املغربي.

 .6املجزوءات التكوينية (جدول بالعناوين واملدة الإجمالية)
املجزوءات الرئي�سية
العنوان

الغالف
الزمني

1 .1تخطيط التعلمات
يف مادة التخ�ص�ص

30

2 .2تدبري التعلمات يف
مادة التخ�ص�ص

50

3 .3تقومي التعلمات يف
مادة التخ�ص�ص

50

4 .4البحث الرتبوي
وامل�رشوع

40

املجزوءات الداعمة
العنوان
1 .1دعم التكوين الأ�سا�س
يف مادة التخ�ص�ص
2 .2تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال يف جمال
الرتبية
3 .3الت�رشيع و�أخالقيات
املهنة

الغالف
الزمني
100

24

30

املجزوءات التكميلية
العنوان

الغالف
الزمني

�1 .1أ�سا�سيات تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صال)(TIC
2 .2اللغات والتوا�صل

20

3 .3احلياة املدر�سية

20

20

4 .4املجزوءات التكميلية التي تقرتحها
الوزارة ح�سب امل�ستجدات ،وتعهد
بتنفيذها �إىل املراكز
5 .5املجزوءات التكميلية التي تعدها
املراكز ملعاجلة خ�صو�صياتها اجلهوية

lملحوظة :على الأ�ستاذ املتدرب �أن ي�ستويف -خالل �سنة الت�أهيل باملركز -جمزوءتني من بني املجزوءات
التكميلية املقرتحة.

34

 .7تنظيم ال�سنة التكوينية (اجلدول العام)

35

منادج جلداول احل�ص�ص الأ�سبوعي

36

 .1منوذج �أ 1خا�ص بالغالف الزمني الأ�سبوعي� 24 :ساعة
اليوم
االثنني
الثالثاء

10 - 08

12 - 10

الأربعاء

17 - 15
اجتماعات و�أن�شطة طالبية مندجمة

اخلمي�س
اجلمعة

ال�سبت

 .2منوذج �أ 2خا�ص بالغالف الزمني الأ�سبوعي� 24 :ساعة
اليوم
االثنني
الثالثاء

10 - 08

12 - 10

الأربعاء

17 - 15
اجتماعات و�أن�شطة طالبية مندجمة

اخلمي�س
اجلمعة

ال�سبت

 .3منوذج ب 1خا�ص بالغالف الزمني الأ�سبوعي� 24 :ساعة
اليوم
االثنني
الثالثاء
الأربعاء

10 - 08

12 - 10

14:30 - 12:30

اجتماعات و�أن�شطة طالبية مندجمة

اخلمي�س
اجلمعة

ال�سبت
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 .4منوذج ب 2خا�ص بالغالف الزمني الأ�سبوعي� 24 :ساعة
اليوم
االثنني
الثالثاء

10 - 08

12 - 10

الأربعاء

14:30 - 12:30
اجتماعات و�أن�شطة طالبية مندجمة

اخلمي�س
اجلمعة

ال�سبت

 .5منوذج ج1خا�ص بالغالف الزمني الأ�سبوعي� 26 :ساعة
اليوم
االثنني
الثالثاء

10 - 08

12 - 10

الأربعاء

17 - 15
اجتماعات و�أن�شطة طالبية مندجمة

اخلمي�س
اجلمعة

ال�سبت

 .5منوذج ج 2خا�ص بالغالف الزمني الأ�سبوعي� 26 :ساعة
اليوم
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س
اجلمعة

ال�سبت
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10 - 08

12 - 10

14:30 - 12:30
اجتماعات و�أن�شطة طالبية مندجمة
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