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  أكاديمية جهة الشاوية ورديغة

المركز الجهوي للتوثيق 

  واإلنتاج التربوي والتنشيط

  

الشاوية ب"ٔاكدميية �ة  من التدابري ذات �ولوية موضوع اج�ع 1تزنيل التدبري رمق    
2015/2016  

  المملكة المغربية

  و التكوين المهني وزارة التربية الوطنية
 

 فالش ٕاخ&اري �وي 

مهناج الس:نوات يف ٕاطار البدء يف تزنيل التدبري ا4ٔول املتعلق بتحسني  

ا4ٔربع ا4ٔوىل ابتدايئ ، وتبعا لربCمج العمل املنظم من طرف ا4ٔاكدميية 

اجلهوية Rلرتبية والتكوOن جبهة الشاوية ورديغة، الت"ٔم الفريق اجلهوي 

امللكف �Zٕداد Yذادات اWروس واملقاطع التعلمية و�دة التقومي واملعاجلة 

ة املناجه حسب  �قطاب وفق املهناج املنقح ا_ي تقدمت به مدOري

قطب اRلغات، قطب الرmضيات والعلوم مث قطب التkش:ئة : الثالثة

  .�ج�عية والتفnح

وقد بدٔ| الفريق اجلهوي معz إالنتاw مvذ شهر يوليوز املايض، واس:متر 

ش:تkرب املايض و  �17الل هذه الس:نة وفق ~رCمج حمدد  انطلق مvذ 

يل ، بغاية �زويد مؤسسات التجريب Zلعدة ميتد طي� املومس اWرايس احلا

اWيداكتيك�ة الالزمة قصد جترOهبا يف ٔ|ربعني مؤسسة جتري��ة ،ٔ|ربعة مهنا مت 

اخnيارها لتجريب املهناج ~رمnه، مبعدل مؤسسة مدرس:ية ~لك نيابة من 

، )ا4ٔمل .م(، خريبكة )مركزية رٔ|س العني(النياZت ا4ٔربع سطات 

، ب�� ختضع )مؤسة لال حس:ناء(وبkسل�ن ) لب�يل ~ن ٔ|يب طا. م(~رش:يد

املؤسسات املتبق�ة لتجريب الطريقة الصوتية Rلقراءة Zملس:تويني ا4ٔول 

  .والثاين

وOر�كز املهناج املنقح ا_ي س:يجرب هذه الس:نة ق&ل تعمميه �ىل احملاور  

  :التالية 

 اع�د مقاربة الكفاmت مكقاربة Cظمة Rلمهناج؛ -

ح ا¬ال ٔ|مام املَُدّرِسني لتطبيق مقارZت ديداكتيك�ة خمتلفة nف  -           

 لتمنية الكفاmت املس:هتدفة واحملددة سلفا يف املهناج؛

خمتلف املواد اWراس:ية يف ٔ|فق تنظميها يف جماالت  ضامن ا¯متفصل بني -

 وحقول معرف�ة عوض ~رامج دراس:ية مفككة ومواد ال Cظم ب�هنا؛

حتق�ق قدر ´بري من املالءمة بني ُمَكّوCت املهناج الوطين يف اRلغة والعلوم  -

  والرmضيات واملهناج �فرتايض املعمتد يف التقوميات اWولية ؛

الزمين 4ٔ·شطة التدرºس والرفع من حصص ٔ|·شطة التعمل ختف�ف الغالف  -

 .امجلاعية املؤطرة وحصص التعمل ا_ايت

-  m؛2030- ��2015داد امليداين لتطبيق رؤ  

  اع�د مقاربة متكن لك الفÃات من املسامهة يف بلورة التصور اجلديد؛ -

  ؛�س:تvÆاس مببدٔ|ي التجريب والتقومي -

امليدان بعد  الكفاmت س�مت يف) مvطوقات(التصديق الفعيل �ىل صيغ     -  

  ؛ رمسي يف املهناج سارات اجلديدة ق&ل اع�دها Êشلكالتجريب يف امل 

  كفاmت خnام�ة للك مادة (علميية صياÎة مدققة ومفص� ÍرYات لك س:نة ت  -

  ؛)لك س:نة دراس:ية  

 اسÏÐر املعارف اجلديدة حول تعمل خمتلف املواد؛ -

 .�نفnاح �ىل لك الطرق اWيداكتيك�ة لترصيف املقاربة Zلكفاmت -

الفريق اجلهوي ٕالنتاج �دة التجريب يتكون من مفÐشني Rلتعلمي وجتدر إالشارة ٕاىل ان 

بتدائية ؤ|ساتذة املراكز اجلهوية RلتكوOن وبعض الفا�لني �بتدايئ، ؤ|ساتذة 4ٔZقسام �

وسvÐطلق اWفعة �وىل من اجلذاذات واملقاطع التعلمية هناية شهر  .الرتبويني احملليني

كام س�vطلق جتريب الطريقة الصوتية  بÐسع .اكتو~ر ليمت �زويد املؤسسات التجري��ة هبا

  . مؤسسات ٔ|خري

  


