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 تقديم

بإجراءات والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية وزارة  كما هو معلوم قامت

بدإ تحقيق اإلنصاف، سواء من خالل ، إعماال ملمدرس بالوسط القرويتوضعية ال لتحسينمتنوعة  وتدابير

تعزيز الدعم االجتماعي، أو من خالل تكييف البرامج واملناهج، أو تكوين وتأهيل  ، أوالعرض التربوي توسيع 

األستاذات واألساتذة املتدربين من أجل تدبير األقسام املشتركة وفق العدة الجديدة باملراكز الجهوية ملهن 

 التربية والتكوين.

متميزة، من قبيل تنمية مؤشرات التعليم اإللزامي حصيلة هذه اإلجراءات والتدابير مرت ولئن أث

مختلف التقويمات الدولية  بالوسط القروي، ما زالت النسب املرتفعة للهدر والفشل املدرسيينوتقليص 

دون لوسط، تبقى للتلميذات والتالميذ املنحدرين من هذا ا كتسبات في التعلمات األساساملتبين أن  والوطنية

تمكن من مباشرة االستحقاقات  ،تحقيق نقلة نوعية جديدةلموضوعيا  داعياأضحى مما  .املطلوبستوى امل

وفق ، وتخول التمييز اإليجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص القادمة

 والجودة.، لكسب رهان اإلنصاف 2030-2015االستراتيجية لإلصالح رؤية ال

ثنائية املستوى في إطار املشتركة هذا اإلطار املرجعي الوطني لتدبير األقسام يندرج في هذا الصدد، 

تطوير ي و العرض التربو في أفق توسيع  ،األقسامهذه تدبير املكتسبات التي حققتها الوزارة في مجال مأسسة 

 نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار. 

ويشتمل هذا اإلطار املرجعي على شقين اثنين، يتعلق الشق األول بالجانب التنظيمي، ويتعلق الشق 

العدة البيداغوجية التي تم إنتاجها في إطار مشروع دعم  تقديمالثاني بالجانب البيداغوجي من خالل 

يندمج جعل املتعلم )ة( إلنصاف في التعلمات باألقسام املشتركة. وهي العدة التي تهدف إلى اعزيز التجديد لت

دراسية حصل بعد كل حصة أن يمن حق كل تلميذ)ة( ، إذ زمن التعلم مستفيدا من ،جو يسوده اإلنصاف في

، ملدرسةبامن أنشطة دالة وبناءة خالل كل الوقت الذي يقضيه واالستفادة على قيمة مضافة كسائر زمالئه 

)ة( األستاذ ومواكبةشترك من تأطير امللقسم املستويين املكونين لتالميذ إلى ذلك استفادة تلميذات و  ينضاف

مساعدة كما تستهدف  بشكل ال يقل نجاعة عن املمارسات الجاري بها العمل في قسم ذي مستوى واحد.

ساتذة العامالت والعاملين باألقسام املشتركة على تجاوز الصعوبات التي يطرحها تدبير هذا األستاذات واأل 

 .اعتمادا على مختلف الصيغ التجديدية املقترحة، الصنف من األقسام
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في اللغات )العربية واألمازيغية والفرنسية( نتاج اإل بغزارة التجديدي  البيداغوجيالعرض  هذا تميزوي

يغطي نسبة كبيرة من البرنامج الدراس ي لسلك التعليم االبتدائي، و والعلوم )الرياضيات والنشاط العلمي(، 

ديرات ومديري تنطلق من تأليف ومصادقة أولية يعقبهما تكوين للمجربين وتحسيس ملمنهجية  ويعتمد

ي املشروع، وتجريب ميداني للعدة مع التتبع واملواكبة ثم استثمار لنتائج املنخرطة فاملدارس االبتدائية 

 التجريب وصوال إلى التعديل واملصادقة النهائية.

قدم تبل  ،ومنمطة قدم وصفة جاهزة مغلقةتال  العدة البيداغوجية تلكاإلشارة إلى أن  دروتج

خصوصيات بيئة التعلم وواقع األقسام قابلة للتكيف مع  ،اقتراحات عملية مؤسسة بيداغوجيا وإجرائيا

من فهم لحاجات  للعمل تنطلقهي إال نماذج وخيارات  التجديدية مافاملنهجية املقترحة والعناصر  املشتركة.

الرغبة واإلرادة القوية من و  همبإمكانيات إيمان عميقكما تنطلق من ، املتعلمين وأساليب تعلمهمات و املتعلم

 في االشتغال وفق بدائل بيداغوجية متطورة.ساتذة األ ستاذات و األ لدى 

في كل األستاذ)ة( العدة البيداغوجية عرضا تربويا ال يحد من روح املبادرة واإلبداع عند  هذهوتبقى 

، والبحث عن األسباب التي تحول دون التملك الجيد للكفايات للمنهاج الدراس يما يتعلق بالتطبيق الفعلي 

 .والحلول املناسبةاملستهدفة من لدن بعض املتعلمات واملتعلمين، والعمل على توفير الدعم 

رهن  املستوى األقسام املشتركة ثنائية اإلطار املرجعي الوطني لتدبير  اهذ كما أن الهدف من وضع

في تطوير الكفايات املهنية لألستاذات املساهمة  في يكمن بهذه األقساماملهتمين  الفاعلين التربويينكل إشارة 

في أفق تحقيق  ، عبر التكوين األساس والتكوين املستمر والتكوين عن بعد والبحث العلمي التربوي ألساتذةوا

  يرتقي بأداء األقسام املشتركة ثنائية املستوى. مردود تربوي 
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 السياق .1

 العامالسياق  .1.1

املستوى في سياق تفعيل مقتضيات األقسام املشتركة ثنائية يندرج هذا اإلطار املرجعي الوطني لتدبير  

كما  الكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص، ، والذي ينص في ديباجته على مبادئ2011الدستور املغربي لسنة 

الرعاية الخاصة للفئات للجميع و أن الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص "على منه  35ينص في الفصل 

 ".االجتماعية األقل حظا

 4، خاصة الهدف 2030أهداف التنمية املستدامة  انسجاما معكما يـأتي هذا اإلطار املرجعي كذلك 

م مدى الحياة للجميع
ّ
وكذا ، املتعلق بضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

التي تروم تحقيق مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص  2030-2015االستراتيجية الرؤية  رافعات لتفعيال

تخويل تمييز إيجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق املتعلقة ب 3الرافعة ، وخاصة والجودة

أسبقية أولى للرفع من ك تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبيرب املرتبطة 9الرافعة و  ،ذات الخصاص

وهي  نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار. بتطويراملتعلقة  12الرافعة و  ،الجودة

تحقيق  في إطار إجراءات تستهدف 2021-2017ملخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي االرافعات التي ترجمها 

النموذج البيداغوجي وتحسين جودة تطوير الخاص ب 12اإلجراء بويتعلق األمر  .صاف والجودةغايات اإلن

 اعتماد استراتيجية وطنية لتكوين األطر التربوية.الذي ينص على ضرورة  15اإلجراء و  ،التربية والتكوين

 السياق الخاص .2.1

تفعيل العدة  املستوى في سياقاألقسام املشتركة ثنائية يندرج هذا اإلطار املرجعي الوطني لتدبير  

إلنصاف في التعزيز  دعم التجديد، والتي تم إنتاجها في إطار مشروع األقسام بهذهالبيداغوجية الخاصة 

بكل من األكاديميات الجهوية للتربية  2016و 2012التعلمات باألقسام املشتركة خالل الفترة املمتدة بين 

الشرق و لجهات مراكش آسفي وسوس ماسة والتكوين 

 ،ظل تنامي ظاهرة األقسام املشتركة خالل العشرية األخيرة في الوطني اإلطار املرجعيا هذيأتي كما  

معدل حيث يقارب  والتخطيط واإلحصاء االستراتيجية مديريةالصادرة عن 1طيات اإلحصائية بالنظر إلى املع

تطور معدل في ظل كذا و  .2016إلى  2009خالل الفترة الزمنية املمتدة من    %22هذه األقسام املشتركة نسبة 

                                                           
 االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط بالوزارة.(، مديرية 0172-2009مؤشرات التربية ) - 1
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حيث ، 2017سنة  % 61.9إلى نسبة  1960سنة  % 29.2الذي انتقل في منحى تصاعدي من نسبة  2التمدن

انخفاض على مستوى تطور ساكنة العالم ذلك  يقابل.  2050سنة  % 73.6إلى نسبة من املتوقع أن يصل 

يرصد  لتوفير عرض تربوي مالئمتدخل الضرورة ويقتض ي هذا الوضع . 2014إحصائيات  حسب القروي

 التجارب السابقة ويمأسس لتدبير تجديدي لهذه األقسام.

 اإلطار املرجعي أهداف .3

 الهدف العام 1.2

 .وضع إطار تنظيمي وبيداغوجي لتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى                   

 األهداف الخاصة  2.2

  ؛املستوى األقسام املشتركة ثنائية حول  والرؤيةالعام  توحيد التصور 

  ؛املستوى لألقسام املشتركة ثنائية توحيد اإلطار املفاهيمي 

  ؛واملقاربات واملنهجيات لألدواتبيداغوجية توفير موجهات 

  ؛بهذه األقسام الخاصةالصفية االرتقاء باملمارسات 

   ،مصاحبين،  مكونين، أساتذةتنمية قدرات الفاعلين التربويين في هذه األقسام )مفتشين

 ؛(مدراء، أساتذة

  على مستوى الجهات والتتبع والتقويم تأطير والتكوين واملصاحبةللإرساء آليات. 

                                                           
 .2018المعطيات اإلحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، موقع المندوبية على االنترنيت، يوليوز  2
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 3العدة البيداغوجية الجديدة 3

  اإلطار املفاهيمي.  1.3

في هذا اإلطار على املصطلحات املفاتيح التي تشكل مجموعة مترابطة من املفاهيم التي  يتم التركيز 

 وهي: ،املستوى األقسام املشتركة ثنائية املنهجي لتدبير يتأسس عليها التصور 

  املستوى ثنائي املشترك  القسم:  

 إشراف تحت واحدة، حجرة في( 6+5( أو )4+3( أو )2+1) متتاليين: دراسيين مستويين قسم يجمعهو  

باإلضافة إلى االشتغال على املادة  .مشترك زمني حيز ضمن دراسيين برنامجين على يشتغل ،(ة)واحد( ة)أستاذ

 .ما أمكن ذلككلالدراسية نفسها لزوما وعلى أحد مكوناتها 

 املراوحة:  

 أحد مع( ة) األستاذ يوجد بحيث مستوى، كل لدى املوجه والعمل املستقل العمل تناوب بها يقصد   

 مع شرحها تم تعليمة على بناء مستقل بعمل اآلخر املستوى  يقوم بينما املوجه العمل خالل املستويين

 وتهدف. التربوية األركان في ة املتعلمينإشار  رهن واملوضوعة الغرض لهذا مسبقا املعدة البطاقات استغالل

 دقيقا تخطيطا يستلزم باملراوحة العمل نجاح أن وجلي .املستويين أحد لدى امليت الوقت تجنب إلى املراوحة

 .التعليمية الحصة مراحل لجميع

 واملتباينة املتجانسة التعلمات مفهوم:  

 ملجموعة خاضعة لكونهاجزئيا أو كليا  املشتركة املعالجة تقبل التي التعلمات هي املتجانسة التعلمات  

 دراسيين ملستويين تقديمها إمكانية يتيح مما... املحور  ووحدة بالخاص العام وعالقة كالتضمين العالقات من

 في املشتركة املعالجة تقبل ال التي التعلمات هي املتباينة التعلمات أن حين في.  نفسها الحصة في متتاليين

 .لتباينها نظرا متتاليين ملستويين نفسها الحصة

 التعلم تعلم مفهوم: 

 التعلم في دور ( ة)وللمدرس ،تعلماته في( ة)املتعلم يةاستقالل تنمية إلى تهدف بيداغوجية منهجية هو  

 عبر التعلم كيفية يعلمهم واملتعلمين للمتعلمات وموجه مواكب إلى للمعرفة ملقن من فيه يتحول  الذاتي

                                                           
 akwine.men.gov.ma/menu/cmgt-https://e، 2016ينظر الدليل المنهجي لتدبير التعلمات باألقسام المشتركة  3
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 التعلمية لإليقاعات الشديد التنوع مراعاة مع بالنفس الثقة لبناء وأنشطة ذهنية استراتيجيات

 املشتركة األقسام تالميذ بعض منها يعاني التي والصعوبات النفسية للمتعلمين السيكولوجية وللخصوصيات

 .لتعلمهم عائقا تشكل والتي

 العدة   تأليف موجهات   2.3

، األداتية املواد على التركيزو  التواصلو  التجريبي لنهجوا امليداني البحث: العدةأهم موجهات تأليف   

لقسم مشترك ثنائي ، النشاط العلميو  رياضياتالو  فرنسيةال اللغةو  األمازيغية اللغةو  عربيةاللغة ال وهي مواد

 (.6+5و 4+3و 2+1) املستوى 

 البيداغوجية العامة للعدة املبادئ  3.3

  ؛(النوع...ومقاربة  التعلم والتأطيرزمن ستوى م )علىمبدأ اإلنصاف 

 ؛مبدأ الخصوصية الجهوية واملحلية 

 ؛)ة(مبدأ التمركز حول املتعلم 

 (؛)ةمبدأ استقاللية املتعلم 

 في املمارسات الصفية بداعواإل  مبدأ التجديد واالبتكار. 

 املقاربات والطرائق 4.3

  العدة املقاربات املعتمدة في إنتاج 

 ؛التشاركية املقاربة 

 ؛التواصل 

 ؛التقاسم والتبادل 

 البحث التدخلي. 

  املؤطرة املقاربات والبيداغوجيات 

 ؛فاياتاملقاربة بالك 

  النشيطة.البيداغوجيات 

  دية في العدة التجدي العناصر 

  ؛التعلم للمستويينتأمين زمن 
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 ؛األركان التربوية 

 ؛التعلم بالوص ي والنظير 

 ؛ناالتعلم والتقويم الذاتي 

 استقاللية املتعلم)ة(؛ 

 ؛املراوحة 

 إدماج املوارد الرقمية؛ 

  املستجدات..مواكبة. 

 عدة التكوين والتأهيل  5.3

 ؛مجزوءة لتكوين املؤلفين 

 ؛مجزوءة لتكوين املجربين  

  املشتركة؛مجزوءة لتكوين األساتذة العاملين باألقسام 

 مجزوءة لتكوين مدراء املدارس االبتدائية؛ 

 الجهوية؛تقاسم مع املفتشين واملكونين باملراكز مجزوءة لل 

 بعد تكوين عن مساق للMOOC (https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg/.) 

 الديداكتيكي مجاالت العمل /كفايات   6.3

  تخطيط التعلمات والتقويماتمجال 

 ؛تحديد كفاية تخطيط التعلمات والتقويمات 

 ؛تحديد أهداف تعلمية لتخطيط التعلمات 

 ؛احترام املقرر التنظيمي 

  شروط بناء تخطيطات سنوية )بعيدة املدى( وتخطيطات على مستوى العمل بموجهات و

 .ة املدى(توسط املدى( وتخطيطات يومية )قصير )م الوحدة
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  مجال تدبير التعلمات 

 وتحترم املراوحة  ،ت املتجانسة والتعلمات املتباينةجذاذات )بطائق تقنية تحترم التعلما

 ؛(دليل األستاذ )ينظر التعلم الذاتي التعلمية، وأنشطةوالوضعيات  املنصفة،

 ؛وحدات ديداكتيكية 

 ؛املستوى األقسام املشتركة ثنائية حصص مسجلة ب 

 ؛ينالذاتي والتصحيح وبطاقات للتعلم ،وضعيات للتعلم 

 ؛واملعينات الديداكتيكية وصيغ العمل تتدابير خاصة بالفضاء وزمن التعلما 

 .طرق وتقنيات تجديدية 

 مجال التقويم والدعم واملعالجة 

 ؛تقويم املستلزمات الدراسية 

 تنويع أنشطة التقويم؛ 

 ؛الهادفة إلى ربط التعلمات  تدبير األنشطة التوليفية 

 ؛تقويم األنشطة الشفهية 

 ؛تقوية األنشطة الداعمة 

 ؛معالجة التعثرات بانتظام 

 .تنويع استراتيجيات املعالجة 

 تدابير وإجراءات لتنزيل العدة البيداغوجية 4

 على املستوى املركزي  1.4

للتربية والتكوين  رهن إشارة األكاديميات الجهويةوالتجريب املركز الوطني للتجديد التربوي  يظل

الوطنية في هذا العلمية والبيداغوجية واملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين لتيسير استفادتها من الخبرة 

إتمام التأليف أو تكييف العدة مع املستجدات البيداغوجية في  التقاسم أو على مستوى سواء املجال، 

 التعليم االبتدائي.
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 الجهوية للتربية والتكوينديميات كاعلى مستوى األ 2.4

 على:جهوية للتربية والتكوين تعمل كل أكاديمية 

 إرساء فريق جهوي يسهر على أجرأة وتنزيل وتقويم وتتبع فحوى هذه املذكرة؛ 

    املشار  2017يونيو  15بتاريخ  472-17تنفيذ التوجيهات الواردة في املذكرة الوزارية عدد

إليها في املرجع أعاله، والتي تنص على ضرورة اعتماد القسم املشترك بمستويين اثنين فقط 

 تلميذا، مع القطع النهائي مع األقسام املشتركة التي تتعدى مستويين اثنين؛ 30وبأقل من 

 خطة عمل الستثمار العدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى  إعداد

 تستحضر الخصوصيات الجهوية مع التواصل والتتبع والتقويم؛ 

  األقسام املشتركة ثنائية هات الوزارة بخصوص تدبير يبتوجاألطر التربوية واإلدارية تحسيس

 ؛املستوى 

 خطط عمل استباقية لتفادي األقسام املشتركة بأكثر  حث املديريات اإلقليمية على إعداد

 من مستويين.

 اإلقليمية املديريات مستوى  على 3.4

 على: لمركز الجهوي ملهن التربية والتكوينالفروع اإلقليمية لتعمل كل مديرية إقليمية بتنسيق مع 

  سهم في تكوين األستاذ ،مفتشات ومفتشين ومكونات ومكونين تضمتشكيل فرق
ُ
ات ت

العدة وتكييفها تأليف استكمال في وثنائية املستوى،  املشتركة واألساتذة العاملين باألقسام

 حسب املستجدات البيداغوجية والخصوصيات الجهوية واإلقليمية؛

  تعزيز قدرات مديرات ومديري املدارس االبتدائية في التأطير والتواصل والتدبير الخاص

 بالعدة؛

  زمالئهمتكوينهم على هذه العدة ملواكبة و تعزيز قدرات األستاذات واألساتذة املصاحبين 

 .بهذه األقسامالعاملين 

 على مستوى مراكز التكوين 4.4

 . مركز تكوين مفتش ي التعليم1.4.4

 يعمل مركز تكوين مفتش ي التعليم على:      

  املستوى وفق التصور املنهجي إدراج مجزوءة خاصة بتدبير األقسام املشتركة ثنائية

 للعدة؛

 .التشجيع على البحث العلمي في املجال التربوي في املوضوع 
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 والتخطيط التربوي مركز التوجيه . 2.4. 4

املتدربين  املستشارينيعمل مركز التوجيه والتخطيط التربوي على تحسيس املستشارات و          

 باملستجدات التنظيمية   والبيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى.

 املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين   .3.4. 4

 بتنسيق مع الوحدة املركزية لتكوين األطر على:تعمل املراكز الجهوية      

  مجزوءة األقسام املشتركة( مع العدة  4تكييف مجزوءة دعم التكوين األساس(

 البيداغوجية الجديدة؛ 

  تقاسم هذه العدة مع األساتذة املكونين الذين ُيعهد لهم بـتأطير متدربي سلك تأهيل أطر

هيئة التدريس وسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي 

 تماعي؛واالج

  إدراج موضوع األقسام املشتركة ثنائية املستوى، بحثا وتأليفا وتكوينا، كمحور من محاور

 البحث الذي تتواله الفرق املتخصصة في تدبير البحث في املجال التربوي جهويا؛

 إحداث آليات الستثمار وتقاسم التجارب واألبحاث في هذا اإلطار؛ 

 بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد تفعيل التمفصل.  

 مستوى التكوين عن بعد على 5.4

  بمنصة ثنائية املستوى تفعيل التكوين عن بعد من خالل مساق األقسام املشتركة

 :الوزارة

https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg 

 ثنائية املستوى املشتركة آفاق تطوير العدة البيداغوجية الخاصة باألقسام  .5

  ذلك  معها، ومنالعدة البيداغوجية  البيداغوجية املنتظرة، وتكييفمواكبة التجديدات

 :ما يليـــما يتعلق ب

o  املستجدات؛حسب تدريس ال طرائق تطوير  

o  ديداكتيكية؛وثائق وأدوات إصدار 

o  املستوى؛ األقسام املشتركة ثنائية أساليب وأدوات تقييم التعلمات في  ءإغنا 

o  التحصيل الدراس ي لبلورة خطط للدعم واملعالجةاستثمار نتائج. 
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  الصفية الخاصة  لالرتقاء باملمارساتاستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هذه معدات ومعينات ديداكتيكية رقمية خاصة باملستوى )األقسام املشتركة ثنائية ب

، بنك دالئل بيداغوجية ،رقمية تربوية مواردحقائب متعددة الوسائط،  :األقسام

 ؛(معطيات رقمية ...

 لتطوير العرض التربوي  ،توجيه البحث التدخلي في مراكز التكوين والبحث التربوي عامة

  املستوى.األقسام املشتركة ثنائية ب
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 :1 مللحقا

 

 

 األهداف العمليات األنشطة املستهدفون  املتدخلون  فترة اإلنجاز مالحظات

  
 الجهوي للقيادةأعضاء الفريق  مدير األكاديمية

إنجاز تكليفات ألعضاء الفريق 

 الجهوي للقيادة
 إرساء الفريق

 الجهوي للقيادة 

إرساء بنيات 

 املشروع جهويا 

 

 

حسب املخطط اإلقليمي 

 لكل مديرية
 املديريات اإلقليمية بالجهة 

 تملك العدة البيداغوجية

لقاءات تقاسم مع 

املديرين اإلقليميين 

ورؤساء املصالح 

 واملفتشين

تقاسم العدة 

البيداغوجية 

لألقسام املشتركة 

مع املستوى ثنائية 

 الفاعلين بالجهة

بلورة خطة إقليمية لتكوين 

ثنائية  العاملين باألقسام املشتركة

 املستوى 

 

حسب مخطط املركز 

الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

  ؛الفريق املركزي 

  الفريق الجهوي. 

باملراكز الجهوية األساتذة املكونون 

 ملهن التربية والتكوين

تقاسم العدة مع األساتذة 

لقاءات تقاسم مع  املكونين بالجهة 

 املكونين

تقاسم العدة 

البيداغوجية 

لألقسام املشتركة 

مع املستوى ثنائية 

املركز الجهوي ملهن 

التربية والتكوين 

 بالجهة

 تملك العدة البيداغوجية

  

  الفريق الجهوي 
املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين 

 وفروعه بالجهة

إدراج عدة األقسام املشتركة 

ثنائية املستوى في مجزوءة 

 التكوين

إدراج العدة 

البيداغوجية لألقسام 

الثنائية في مجزوءات 

التكوين باملراكز الجهوية 

 ملهن التربية والتكوين

 ثنائية املستوى  املشتركة العدة البيداغوجية الخاصة باألقسامواستثمار بشأن تقاسم  لالستئناس مشروع خطة عمل جهوية
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 األهداف العمليات األنشطة املستهدفون  املتدخلون  فترة اإلنجاز مالحظات

االستعانة باإلنتاجات 

في التواصلية للوزارة 

 املوضوع

   ؛الفريق الجهوي 

  مصلحة االتصال

 .الجهوي 

 شركاء املدرسة

وضع خطة تواصلية حول العدة 

لألقسام املشتركة البيداغوجية 

 املستوى ثنائية 
 التعبئة والتواصل 

 

تعبئة الفاعلين على 

املستوى الجهوي 

واإلقليمي واملحلي 

لتعديل التمثالت 

األقسام حول 

املشتركة ثنائية 

 املستوى 

 
  ؛الفريق الجهوي 

 ؛الفرق اإلقليمية 

 مكاتب االتصال. 

 شركاء املدرسة
 تنفيذ الخطة التواصلية 

 وأجرأتها باملديريات

 

 اإلرساءطيلة فترة 

 

  ممثل الفريق

 ؛املركزي 

  ؛الفريق الجهوي 

 الفريق اإلقليمي. 

األقسام األساتذة العاملون ب

 املستوى املشتركة ثنائية 

تنظيم زيارات ميدانية لتعبئة 

 استمارات معدة لهذه العملية

 واكبة املتتبع و ال

 تقويم التتبع و ال

تنظم اللقاءات 

الدورية على املستوى 

الجهوي واإلقليمي 

 واملحلي

 ؛الفرق اإلقليمية 

 ؛مفتشو التعليم االبتدائي 

  األساتذة املصاحبون. 

 تنظيم لقاءات دورية 

 استثمار التقارير 

 

 نهاية التكوين

  ؛الفريق املركزي 

  ؛الفريق الجهوي 

 الفريق اإلقليمي. 

 

 ؛مفتشو التعليم االبتدائي 

  ؛رؤساء املؤسسات 

   ؛األساتذة املصاحبون 

   األساتذة العاملون باألقسام

 ثنائية املستوى. املشتركة

 انجاز تقويمات

 لعمليات التكوين

 التقويم
 

 نهاية كل دورة

 ؛الفريق اإلقليمي 

 مجالس املؤسسات. 

 

ثناية املشتركة تالميذ األقسام 

 املستوى 
 استثمار نتائج املتعلمين

بعد إصدار نتائج  

 الدراسة التقويمية

  ؛الفريق الجهوي 

 الفريق اإلقليمي. 
 التصحيحيةاتخاذ اإلجراءات  
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 :2 امللحق

 

 املتدخلون  املستهدفون  األنشطة العمليات األهداف
فترة 

 اإلنجاز
 مالحظات

 إرساء بنيات املشروع إقليميا

 
 إرساء الفرق اإلقليمية 

 املديرون اإلقليميون  إصدار مذكرة أكاديمية  
 األكاديمية

 قسم الشؤون التربوية
ية

يم
اد
أك
ل 

ة ك
ج
رم

وب
ر 
دبي

ب ت
س
ح
ة 
اني

زم
 ال
ت

ترا
لف
د ا

حد
ت

 

  

أعضاء الفرق لوائح توصل األكاديمية ب

 اإلقليمية
     املديرون اإلقليميون 

تقاسم العدة البيداغوجية 

لألقسام املشتركة ثنائية 

مع الفاعلين املستوى 

 باإلقليم

تقاسم العدة البيداغوجية 

املشتركة  الخاصة باألقسام

 املستوى  ثنائية

تنظيم يوم تواصلي حول املشروع بكل 

 مديرية إقليمية

 ؛الفريق اإلقليمي 

  مفتشو التعليم

 .االبتدائي

 أعضاء من الفريق الجهوي 

  

 جلسة عمل حول تقاسم العدة 

  مفتشو التعليم

 ؛االبتدائي

  األساتذة املصاحبون. 

 أعضاء من الفريق الجهوي 

تعبئة الفاعلين على املستوى 

الجهوي واإلقليمي واملحلي 

لتعديل التمثالت حول 

األقسام املشتركة ثنائية 

 املستوى 

 بئة والتواصلالتع

وضع خطة تواصلية حول العدة 

لألقسام املشتركة ثنائية البيداغوجية 

 املستوى 

 شركاء املدرسة

  ؛الفريق الجهوي 

 ؛الفرق اإلقليمية 

 مكاتب االتصال. 

االستعانة  باإلنتاجات 

في  التواصلية للوزارة

 املوضوع

 شركاء املدرسة تنفيذ الخطة التواصلية وأجرأتها

  ؛الفريق الجهوي 

 ؛الفرق اإلقليمية 

 مكاتب االتصال. 

  

 ثنائية املستوى  املشتركة العدة البيداغوجية الخاصة باألقسامواستثمار بشأن تقاسم  لالستئناسمشروع خطة عمل إقليمية 
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 املتدخلون  املستهدفون  األنشطة العمليات األهداف
فترة 

 اإلنجاز
 مالحظات

تكوين  األساتذة العاملين 

األقسام املشتركة ثنائية ب

 املستوى 

تكوين  األساتذة العاملين 

األقسام املشتركة ثنائية ب

 املستوى 

مديرات تنظيم لقاءات تنسيقية مع 

االبتدائية بالوسط  ومديري املدارس

 القروي

مديرو املدارس مديرات و 

 االبتدائية بالوسط القروي
    الفرق اإلقليمية

عقد لقاءات على مستوى مقاطعات 

 التفتيش

  رؤساء املؤسسات

التعليمية بالوسط 

 ؛القروي

  األساتذة العاملون

األقسام املشتركة ثنائية ب

 .املستوى 

    مفتشو مقاطعة التفتيش

تحديد برنامج مع تعميق التكوين 

؛ عدد الدورات التكوينية) التكوين:

؛ دد املستهدفين؛ عفترات التكوين

 (االعتمادات املالية

 األساتذة العاملون باألقسام

 املستوى  ثنائيةاملشتركة 

 األكاديمية:

املصالح املكلفة باملوارد البشرية 

والتخطيط واملالية والشؤون 

 التربوية

  

خالل تحضير ميزانية 

األكاديمية برسم السنة 

 ةاملالي
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 املتدخلون  املستهدفون  األنشطة العمليات األهداف
فترة 

 اإلنجاز
 مالحظات

 قويم التتتبع و ال

 واكبة املتتبع و ال

 تنظيم زيارات ميدانية
األقسام األساتذة العاملون ب

 املستوى املشتركة ثنائية 

  مفتشو التعليم

 ؛االبتدائي

  ؛األساتذة املصاحبون 

    

 تنظيم لقاءات دورية

مفتشو  اإلقليمية:الفرق 

واألساتذة  التعليم االبتدائي

 املصاحبون 

 ؛ مدير األكاديمية 

  املديرون اإلقليميون. 

طيلة السنة 

 الدراسية 

تنظم اللقاءات الدورية على 

املستوى الجهوي واإلقليمي 

 واملحلي

 استثمار التقارير
 تقارير التفتيش

 تقارير مجالس املؤسسة

  ؛الفريق الجهوي 

  اإلقليميةالفرق. 

طيلة السنة 

 الدراسية 
  

 التقويم

 انجاز دراسة تقويمية

 ؛مفتشو التعليم االبتدائي 

 رؤساء املؤسسات 

 ؛األساتذة املصاحبون 

  األساتذة العاملون

األقسام املشتركة ثنائية ب

 .املستوى 

  ؛الفريق املركزي 

  ؛الفريق الجهوي 

 الفريق اإلقليمي. 

 

نهاية 

 التكوين
  

 النتائج الدراسيةاستثمار 
األقسام املشتركة ثنائية تالميذ 

 .املستوى 

  اإلقليمي؛الفريق 

 مجالس املؤسسات. 

نهاية كل 

 دورة
  

   اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

  ؛الفريق املركزي 

  ؛الفريق الجهوي 

 الفريق اإلقليمي. 

 

بعد اصدار 

نتائج 

الدراسة 

 التقويمية
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  :3امللحق 

 

 

 الوحدات / الدروس املادة رت

 )وفق الكتاب األبيض(

 الوحدات / الدروس

 )وفق املنهاج املنقح(

 5الوحدة  8و 7و 6و 5و 3و 2الوحدات  اللغة العربية 1

 5الوحدة  12و  11و 7و 8و 4و 3الوحدات  اللغة الفرنسية 2

 5الوحدة  8و 7و 6و 5و 3و 2الوحدات  اللغة األمازيغية  3

 الرياضيات  4
 =>37و 30  =>25و 18 =>13و  12 => 7الدروس من 

 48 =>43و 42
 40إلى  33الدروس من 

 النشاط العلمي 5

 التنفس والغازات 

 التنفس والحركة 

 التوالد 

 الحركات والتنقل 

 الطبيعة 

 التربة 

  + الذوبان والخالئط

 الضغط

  الحواس 

   الكهرباء 

 

 في العدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى الوحدات الديداكتيكية 
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  :4امللحق 

 

 

  البيداغوجية لألقسام املشتركة ثنائية املستوى بمنصة التكوين عن بعدطريقة تصفح العدة 

http://collab.men.gov.ma  

https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg 
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