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خمتلف جمزوءات التاأهيل الرئي�سية والداعمة والتكميلية )موارد وتدبري الو�سعيات املهنية(.

ت�ساوي 20/10	• يف معدل  اأو  تفوق  نقطة  اإذا ح�سل على  ا�ستوفى جمزوءة  املتدرب قد  الأ�ستاذ  يعترب 

جمموع التقوميات التي متت يف �سياق هذه املجزوءة. 

الرئي�سية والداعمة وملجزوءتني تكميليتني من اختياره  املجزوءات  املتدرب لكل  الأ�ستاذ  ا�ستيفاء  	•يعترب 

كل  ا�ستوفى  من  اإ�سافية  �سنة  ملدة  متدرب)ة(  اأ�ستاذ)ة(  اإطار  يف  ويتخرج  لنجاحه.  �رضوريا  �رضطا 

الأكرث من بني داعمة وتكميلية  ا�ستيفاء ثالث جمزوءات على  يتمكن من  الرئي�سية  ومل  املجزوءات 

بالن�سبة مل�سلك تاأهيل اأ�ساتذة التعليم الأويل والبتدائي، اأو جمزوءتني على الأكرث من بني داعمة وتكميلية 

بالن�سبة مل�سلكي تاأهيل اأ�ساتذة الثانوي الإعدادي والثانوي التاأهيلي، وعليه ا�ستيفاوؤها يف دورة ا�ستدراكية 

َدنٍَة مبوؤ�س�سة تعيينه خالل املو�سم الدرا�سي املوايل.
ْ
بعد ال�ستفادة من م�ساحبة ُمَفر

	•بحكم طبيعة التاأهيل الذي يركز على تكوين تربوي- مهني، فاإن املراقبة امل�ستمرة ينبغي اأن تناأى عن اختبار 

الذاكرة واملعارف املنف�سلة وذلك بالرتكيز على توظيف تلك املعارف او املهارات �سمن و�سعيات مهنية  يتم 

تركيبها كتابيا او �سفويا.

التن�سيق بني  املعرفية، يبقى  	•ل�سمان البتعاد عن الأ�سكال الكال�سيكية للتقومي املركزة على امل�سامني 

خمتلف املواد �سمن ال�سلك الواحد يف جمال التقومي اأمرا اأ�سا�سيا.

	•ميكن للتداريب امليدانية ومناق�سة الدرو�س امللقاة من طرف الأ�ساتذة املتدربني اأو املر�سدين اأن متنح فر�سا 

مهمة لتقومي بناء الو�سعيات التقوميية.

متتد املراقبة امل�ستمرة على مدى ال�سنة التاأهيلية ون�سبتها 50% من جمموع املعدل العام.	•

	•يتوزع احت�ساب معدلت املراقبة امل�ستمرة بالن�سبة لكل �سلك كالآتي:
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 2.3.2.  امتحان التخرج

يهدف امتحان التخرج تقومي درجة متلك الكفايات املهنية الأربعة املحددة مللمح التخرج وهي:

: يخطط الأ�ستاذ)ة( املتدرب)ة(  التعلمات وحمطات التقومي والدعم واملعاجلة يف  	1 الكفاية رقم

خمتلف املجالت واملواد الدرا�سية يف التعليم الأويل والبتدائي وفق: 

	  املقاربات البيداغوجية املتنوعة، 
	  املناهج الر�سمية، 

	  طبيعة التعلمات يف كل م�ستوى درا�سي، 
	  خ�سو�سيات املتعلمني.

اآخذا  التعليمية  : يدبر الأ�ستاذ)ة( املتدرب)ة( ن�ساطا ف�سليا للتعلم ويعدل ممار�ساته  	2 الكفاية رقم

بعني العتبار: 

	  التخطيط املنجز وتعديله، 
	  طبيعة ونوعية الأن�سطة اخلا�سة بكل مادة درا�سية، 

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

: يبلور ويفعل الأ�ستاذ)ة( املتدرب)ة( اأدوات لتقومي التعلمات وم�ستويات مناء الكفايات  	3 الكفاية رقم

وملعاجلة تعرثات جمموعة املتعلمني اآخذا بعني العتبار: 

	  املنهاج اخلا�س بكل مادة مدر�سة، 
	  م�ستوى تطور القدرات امل�ستعر�سة املوؤثرة يف تعلمات املادة املدر�سة، 

	  خ�سو�سيات جماعة الق�سم، 
	  جدوى ا�ستغالل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

اأو  درا�سية  مبادة  -متعلقة  قابلة لالإجناز  عملية  املتدرب)ة( حلول  الأ�ستاذ)ة(  يقرتح   : 	4 الكفاية 

بجماعة املتعلمني اأو باملدر�سة وحميطها - عبارة عن م�رضوع و/اأو نتيجة بحث تربوي تدخلي ملعاجلة 

اإ�سكالية مرتبطة مبهام الأ�ستاذ ووظائفه املهنية اآخذا بعني العتبار: 

	  املرجعيات القيمية والت�رضيعية والتنظيمية الوطنية والدولية، 
	  احلاجات اخلا�سة بالنظام التعليمي املغربي، 

	  خ�سو�سيات الفعل الديدكتيكي و/اأو البيداغوجي، 
	  منهجية البحث يف جمال الرتبية،

	  منهجية بناء وتدبري امل�ساريع، 
	  طبيعة حميط املدر�سة الجتماعي والثقايف، 

	  �رضورة انفتاح املدر�سة على حميطها، 
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	  اإدماج املتعلمني ذوي احلاجات اخلا�سة.

	•يتم تنظيم امتحان التخرج يف نهاية ال�سنة على م�ستوى املركز وباإ�رضاف من جمل�سه.

 •	 situation)م�ساغة( مركبة  مهنية  و�سعيات  من  انطالقا  امل�سطرة  الأربعة  الكفايات  م  تقـوَّ

construite اأو واقعية  situation réelle، يخ�سع لها الأ�ستاذ )ة( املتدرب )ة( ويربز من خاللها 
وبناء  والبحث  التعلمات  تقومي  التعلمات،  تدبري  التعلمات،  تخطيط  الأربعة:  للكفايات  مدى متلكه 

امل�ساريع الرتبوية.

	•حتدد جمالت التقومي وتوزيع احت�ساب ن�سب معدلتها �سمن هذا المتحان كالآتي:

الن�سبةجمالت التقومي يف امتحان التخرج

اختبار كتابي، يف 4 �ساعات يف ديدكتيك املادة اأو ديدكتيكات املواد املدر�سة 

بال�سلك.

الأويل  التعليم  اأ�ساتذة  ل�سلك  بالن�سبة  خمتلفتني  مادتني  يف  در�سني  حت�سري 

اأ�ساتذة التعليم الثانوي  والبتدائي )خمتارتني بالقرعة( ومادتني بالن�سبة ل�سلك 

اأ�ساتذة  ل�سلك  بالن�سبة  واحد  ودر�س  تخ�س�س(،  كل  يف  )واحدة  الإعدادي 

التعليم الثانوي التاأهيلي.

%40

ين �سفاهيا اأمام جلنة ومناق�سة.  60%تقدمي الدر�س اأو الدر�سني املح�رضَّ

 


