
جهوية لمهن التربية والتكوينالمراكز ال

 2016/2015إجراءات تدبير السنة التكوينية 

بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس

الوحدة المركزية لتكوين الطر



ديباجة
، تمت صياغة هللذه الوثيقللة الللتي2016/2015في إطار تنظيم الموسم التكويني 

ن إشلارة هياكلل المراكلز قصللد ي بسلط الرجلراءات التدبيريلة، ووضلعها ره تهلدف إل
استثمار ها لضمان سير أنجع للتكوين التللأهيلي بللالمراكز، وتحقيللق الهللداف المتوخللاة

من عدة التأهيل.
وتمت صياغة هذه الوثيقة انطلقا من نتائج أعملال نلدوة المراكللز الجهويللة لمهلن

، التي تطرقت في محطاتها الثل ث إلى هندسة التكللوين2013/2014التربية والتكوين 
بسلك أطر هيئة التدريس، وتنظيم التداريب الميدانية، والتقويم. 

نة اح الس ى إنج وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من المبادئ والمحددات الهادفة إل
التكوينية الحالية، وتوحيد العمل بين مختلف المراكز فللي استحضللار لهياكلهللا ومراعللاة

خصوصيتها.

سنة التأهيل-1

 أسبوعا(ناتجة14 في أسدوسين، يتكون السدوس الول من 2016/2015تنتظم سنة التأهيل 
 أسبوعا، تتوزع على الشكل التي: 17عن تأخير الدخول التكويني)، والسدوس الثاني من 

والتقويم التشخيصي وبداية التكوين. أسبوع خاص بمحطة الستقبال

7 أسابيع في السنة.14 أسابيع في كل أسدوس خاصة بأسابيع التأهيل النظري بمجموع 

15.أسابيع خاصة بالتداريب الميدانية في السنة 

.أسبوع في نهاية كل أسدوس لستكمال المجزوءات وإرجراء امتحان التصديق على المجزوءات

ويخصص أسبوع أو أسبوعان من شهر يونيو لمتحان التخرج ومناقشة وتقويم البحو ث والتقويم
الستدراكي.

مبادئ واعتبارات-2

 .العمل بنظام السدوسين

 في المائة منه للمجزوءات. 40 في المائة من زمن التكوين للتداريب الميدانية، و60تخصيص 

.اعتماد المقاربة المجزوءاتية؛ بحيث تسهم كل المجزوءات في إنماء الكفايات المهنية

.تحقيق مبدأ التكافؤ في الغلف الزمني للمجزوءات

تخصيص مجزوءة أو أكثر لنملاء كلل كفايلة، تتضللمن مقلاطع خاصلة بعللوم التربيلة، ومقلاطع خاصلة
بديدكتيك المواد، ولها امتدادات فللي التللداريب الميدانيللة، لضللمان تحقيللق النسللجام والتكامللل بيللن

مختلف مجالت وفضاءات التأهيل بمراعاة النموذج عملي-نظري-عملي.

ضرورة التنسيق بين الشعب لتحديد المتللدخلين والحيللز الزمنللي الللذي سيخصللص لكللل مجللال، فيمللا
يتعلق بالمجزوءات التي تتضمن أنشطة في علوم التربية وأخرى في الديدكتيك.

.الحرص على التمفصل بين المجزوءات بما يخدم نسقية التأهيل

.تمديد مجزوءات دعم التكوين الساس على طول السدوس

اعتبار نتائج التقويم التشخيصي وحارجات الساتذة المتدربين في علقة بتوصلليف للكفايللات، لتشللكيل
مجموعللات حارجللات منسللجمة فللي مجللال اسللتكمال التكللوين فللي مللواد التخصللص، تسللمح بتحديللد

مضامين مجزوءات دعم التكوين الساس وبرمجتها.

.تدبير محطة التصديق على استيفاء المجزوءة بشكل مشترك بين مختلف المتدخلين



برمجة مجزوءات التأهيل-3

مسلك التعليم الول والتعليم البتدائي (الشعبة المزدوجة)أ.
السدوس الثانيالسدوس الول

المجزوءات
المد
ة

المجزوءات
الم
دة

234التدربير 34التخطيط

34 3التدبير 34 1التدبير 

34التقويم34منهجية البحث التربوي

تكنولورجيا المعلومات والتصالت في
34التعليم

)2/1التشريع وأخلقيات المهنة (

)2/1الحياة المدرسية (
34

34 3دعم التكوين الساس 34 1دعم التكوين الساس 

34 4دعم التكوين الساس 34 2دعم التكوين الساس 

مسلك التعليم الولي والتعليم البتدائي (الشعبة المازيغية)ب.

السدوس الثانيالسدوس الول

المجزوءات
المد
ة

المجزوءات
الم
دة

234التدبير 34التخطيط

334التدبير 134التدبير 

34التقويم34منهجية البحث التربوي

تكنولورجيا المعلومات والتصالت في
34التعليم

)2/1التشريع وأخلقيات المهنة (

)2/1الحياة المدرسية (
34

334دعم التكوين الساس 34 1دعم التكوين الساس 

434دعم التكوين الساس 234دعم التكوين الساس 

مسلكا التعليم الثانوي العدادي والتأهيليت.

السدوس الثانيالسدوس الول

المجزوءات
المد
ة

المجزوءات
الم
دة

234التدبير 34التخطيط 

34التقويم134التدبير 

34التشريع وأخلقيات المهنة34منهجية البحث التربوي

تكنولورجيا المعلومات والتصالت في
34الحياة المدرسية34التعليم

34)3دعم التكوين الساس (34) 1دعم التكوين الساس (

34)4دعم التكوين الساس (34)2دعم التكوين الساس (

ملحوظة: تخصص ساعتان من الغلف الزمني في بداية المجزوءة للتقويم التشخيصللي، وسللاعتان
في نهايتها للتصديق.



التمفصل بين المجزوءات-4

تشكل المجزوءات عدة تكوينية منسجمة ومتكاملة ومحدودة زمنيا، تهللدف إلللى بنللاء كفايللات 
مهنية، من خلل مراعاة التمفصل بين مختلف مكوناتها وبيللن بعضللها البعللض، بمللا يضللمن انسللجام

التأهيل. 

وهذا يتطلب: 

 استحضار النسقية في تدبير المجزوءات في علقتها بالتداريب الميدانية؛

إرساء محطات ارتقائية لبناء الكفاية المهنية من خلل التأهيل العملي؛

مراعاة سياق التداريب الميدانية أثناء تدبير مجزوءات التأهيل؛

 ضمان النسجام والتفاعل البنائي بين المجزوءات؛

.ضرورة العمل بالفريق لتحقيق التمفصل والنسقية

التمفصل بين فضاءات التأهيل-5

،نننة داخل المركز وخاررجه (التعليللم المصللغر، لعللب الدوار، تحليللل الممارسللات مممه إنجاز النشطة ال
إنجاز أدوات لتدبير وتقويم التعلمات...)

.إنجاز أنشطة التأهيل العملي داخل مؤسسات التدريب

.(...المركبات التربوية والثقافية والرجتماعية، المكتبات) النفتاح على كل فضاءات التأهيل الممكنة

التمفصل بين التكوين الحضوري والتكوين الذاتي-6

تكتسي أنشطة التكوين الذاتي أهمية خاصة ضمن منهاج التأهيل، حيللث تتمثللل فللي تمكيللن السللاتذة
المتدربين من آليات وأدوات تؤهلهم لنماء كفايتهم وتطويرها حتى بعد التخرج. 

ومن أهم الدوات التي يمكن استثمارها لرساء هذا النوع مللن التعلللم: الشللبكات والملفللات الفرديللة
، والبحللث المكتللبي وفللي شللبكة النللترنيت...Portfolioالتربويللة كللالملف الشخصللي للمتللدرب(ة) 

وعروض وإسهامات ورقية ورقمية لدعم التكوين الذاتي.

ولتفعيل التكوين الذاتي يمكن حث الستاذ(ة) المتدرب(ة) على اعتماد التكوين بالنظير والتكوين عن
بعد، والنخراط في مشاريع تربوية وورشات وأنشطة التأهيل المندمجة (أنشطة ومحارف ومسللارح

وخررجات وأبحا ث ودراسات وقراءات...).

التداريب الميدانية-7

يعتمد مبدأ التنللاوب والتكامللل بيللن أنشللطة التكللوين بللالمركز والتللداريب الميدانيللة، تفعيل للنمللوذج
المعتمد: عملي – نظري – عملي.

 :تشمل كل محطة من محطات التداريب الميدانية ثل ث فترات أساسية

 ساعات ؛4 قبلية للتحضير الداري والبيداغورجي، تخصص لها الفترة الولى-

 لتدبير أنشطة التدريب الميللداني (الممارسللة الفصلللية وأنشللطة الحيللاة المدرسللية،الفترة الثانية-
 ساعات لتحليل الممارسات)؛ 4يتخللها ما مجموعه 

 سللاعات خلل اليللوم4 بعدية للتقاسم والتعديل ودعم البعللد التبصللري، تخصللص لهللا لفترة الثالثة-
الخير من الغلف الزمني المخصص لمحطة التدريب.

يمكن للستاذ المتدرب أن يحلل ممارساته التعليمية بحضور زملئه، وتحت إشللراف السللتاذ المكللون
أو الستاذ المرشد:

 مباشرة بعد إنجازه لوضعية تعلم أو درس؛أ.



بعد عرض شريط لداء المعني بالمر أو تقريره عن إنجازه أو تجربته.ب.

 ساعة تتوزع كالتي:30تتكون أسابيع التداريب الميدانية من 

 ساعات في بداية السبوع للتحضير،4-

؛لحياة المدرسية ساعات خلل السبوع لنشطة ا4-

 ساعات خلل السبوع لتحليل الممارسات الفصلية؛4-

 ساعة للممارسة الفصلية.14-

 ساعات في نهاية السبوع للتقاسم والتعديل ودعم البعد التبصري.4 و-

 التناوب، يتحمل الساتذة المتدربون تدريجيا مسؤولية الفصل (ملحظة واسللتئناس، تحملللإطار في 
رجزئي ثم تحمل كلي).

:تتكون التداريب المهنية من المحطات التية 

مسلك التعليم الولي والتعليم البتدائي (الشعبة المزدوجة)أ.

السدوس الول

المحط
ة

موضوعها
عدد

السابي
ع

الغل ف
الزمني

رجمللع المعطيللات الخاصللةمحطللة السللتئناس بالوسللط المهنللي والولى

بالتخطيط 
1

)30

س)
تدبير وضعية تعلمالثانية

3
)90

س)
تدبير درس تعلمالثالثة

5
)150

س)
رجمللع المعطيللات الخاصللة بالقسللام المشللتركة وأقسللام التعليللمالرابعة

الولي وذوي الحارجات الخاصة
1

)30

س)

السدوس الثاني

المحط
ة

موضوعها
عدد

السابي
ع

الغل ف
الزمني

الخامس
ة

 س)90(3تدبير درس 

السادس
ة

 س)60(2تدبير القسام المشتركة والتعليم الولي وذوي الحارجات الخاصة

التحمل الكلللي لمسللؤولية القسللم وامتحللان التخللرج فللي شللقهالسابعة
العملي

 س)90(3

 س)60(2تقويم التعلمات: معاينة وتخطيطا وتدبيرا وتقويما ومعالجةالثامنة

مسلكا التعليم الثانوي العدادي والتأهيليب.
السدوس الول

الغل فعددموضوعهاالمح



طة
السابي

ع
الزمني

رجمللع المعطيللات الخاصللةمحطة السللتئناس بالوسللط المهنللي والولى
بالتخطيط

 س)30(1

 س)90(3تدبير وضعية تعلمالثانية
تدبير درس الثالثة

6
)180

س)

السدوس الثاني
المح
طة

عددموضوعها
السابيع

الغل ف
الزمني

 س)120(4التحمل الكلي لمسؤولية القسمالرابعة
الخامس

ة
تحمل كلي لمسؤولية القسم وامتحان التخرج فللي شللقه

العملي
 س)90(3

السادس
ة

تقللويم التعلمللات: معاينللة وتخطيطللا وتللدبيرا وتقويمللا
ومعالجة.

 س)90(3

 ملحوظة
بالنسبة للتشريع والحياة المدرسية وأخلقيات المهنة، فقد خصص لها إضافة إلللى المجللزوءة أو

 ساعات خلل كللل أسللبوع مللن التللداريب الميدانيللة علللى امتللداد4المجزوءتين المشار إليها أعله: 

السدوسين، ويتم تدبيرها من طرف فريق التكوين وتتضمن كل ما يتعلللق بالحيللاة المدرسللية أثنللاء

الممارسة الفصلية والزيارات الميدانية. 

والمقصود بالحياة المدرسية كل مللا يتعلللق بالوسللط المهنللي مللن أنشللطة وعلقللات، والتللدبير

الداري والتربوي للمؤسسة، وعلقة المؤسسة مع المحيط... 

2016/2015مخطط تدبير سنة التأهيل -8

ومن الوثائق التي أنتجت خلل الندوة مقترحات رزنامات تدبير سنة التأهيل، وتللم إدخللال بعللض
التعديلت والتصويبات عليها، لكي تنسجم مع المبادئ والمرتكزات التي تقوم عليها هندسة التأهيللل،

وقد اعتمدت المحددات التالية في بناء هذه النماذج:

 ساعة؛30السبوع التكويني يتكون من -

السبوع البيداغورجي يمتد على مدى ستة أيام (من الثنين إلى السبت)؛-

 ساعات. 6 إلى 4مدة العمل البيداغورجي اليومي من -

هذا؛ على أن تبقى فضاءات المركز (المكتبة، قاعة العلميات، قاعة العروض...) رهللن إشللارة
الساتذة المكونين والساتذة المتدربين طيلة اليوم، من الساعة الثامنللة صللباحا إلللى غايللة السللاعة
السادسة مساء من الثنين إلى الجمعة، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانيللة

عشرة زوال.

يمكللن لمجلللس المؤسسللة تكييللف هللذه الرزنامللة وفللق خصوصلليات كللل مركللز دون إغفللالو
المرتكزات الساس التالية:

مبادئ هندسة عدة التأهيل؛-
عدد أسابيع محطات التداريب الميدانية وإرجراءات تدبيرها؛-
عدد المجزوءات وبرمجتها حسب السدوسين؛-
تدبير المجزوءات من طرف فريق التكوين؛-
التصديق على استيفاء المجزوءات وفق برمجة مجزوءات التأهيل أعله؛-

محددات وإرجراءات التقويم (التصديق والستدراك).-



-
 بساعة.30الغل ف الزمني البسبوعي  -
-

 بساعة للمماربسة الفصلية  14 بساعات تخصص لتحليل المماربسات الفصلية خل ل البسبوع، و4 بساعات لنشطة الحياة المدربسية و4 بساعات للعداد في البداية و4 بساعة أبسبوعيا، تخصص منها 30بالنسبة للتداريب الميدانية 
 بساعات للتقابسم والتعديل ودعم البعد التبصري.4و-
يخصص البسبوع الو ل لبستقبا ل المتدربين والتقويم التشخصي وبداية التكوين.-
يخصص البسبوع الثالث من شهر يونيو للشق الكتابي من امتحان التخرج ومناقشة البحوث واختبار التصديق البستدراكي للذين لم يستوفوا بعض المجزوءات. -
تخصص بساعتان من الغل ف الزمني في بداية المجزوءة للتقويم التشخيصي، وبساعتان في نهايتها للتصديق.-
يتم تدبير المحطة الولى من التداريب الميدانية حسب المكان وخصوصية كل مركز في علقاته بمؤبسسات التدريب.-



 .2016/2015ملحوظة: لللطلع على الجراءات التدبيرية لتفعيل هذه الرزنامة، يرجى اللطلع على دليل إجراءات تدبير السنة التكوينية -

-
 بساعة.30الغل ف الزمني البسبوعي  -
-

 بساعة للمماربسة الفصلية  14 بساعات تخصص لتحليل المماربسات الفصلية خل ل البسبوع، و4 بساعات لنشطة الحياة المدربسية و4 بساعات للعداد في البداية و4 بساعة أبسبوعيا، تخصص منها 30بالنسبة للتداريب الميدانية 
 بساعات للتقابسم والتعديل ودعم البعد التبصري.4و-
يخصص البسبوع الو ل لبستقبا ل المتدربين والتقويم التشخصي وبداية التكوين.-
يخصص البسبوع الثالث من شهر يونيو للشق الكتابي من امتحان التخرج ومناقشة البحوث واختبار التصديق البستدراكي للذين لم يستوفوا بعض المجزوءات. -



تخصص بساعتان من الغل ف الزمني في بداية المجزوءة للتقويم التشخيصي، وبساعتان في نهايتها للتصديق.-
يتم تدبير المحطة الولى من التداريب الميدانية حسب المكان وخصوصية كل مركز في علقاته بمؤبسسات التدريب.-
 .2016/2015ملحوظة: لللطلع على الجراءات التدبيرية لتفعيل هذه الرزنامة، يرجى اللطلع على دليل إجراءات تدبير السنة التكوينية -

-
 بساعة.30الغل ف الزمني البسبوعي  -
-

 بساعة للمماربسة الفصلية  14 بساعات تخصص لتحليل المماربسات الفصلية خل ل البسبوع، و4 بساعات لنشطة الحياة المدربسية و4 بساعات للعداد في البداية و4 بساعة أبسبوعيا، تخصص منها 30بالنسبة للتداريب الميدانية 
 بساعات للتقابسم والتعديل ودعم البعد التبصري.4و-
يخصص البسبوع الو ل لبستقبا ل المتدربين والتقويم التشخصي وبداية التكوين.-



يخصص البسبوع الثالث من شهر يونيو للشق الكتابي من امتحان التخرج ومناقشة البحوث واختبار التصديق البستدراكي للذين لم يستوفوا بعض المجزوءات. -
تخصص بساعتان من الغل ف الزمني في بداية المجزوءة للتقويم التشخيصي، وبساعتان في نهايتها للتصديق.-
يتم تدبير المحطة الولى من التداريب الميدانية حسب المكان وخصوصية كل مركز في علقاته بمؤبسسات التدريب.-
 .2016/2015ملحوظة: لللطلع على الجراءات التدبيرية لتفعيل هذه الرزنامة، يرجى اللطلع على دليل إجراءات تدبير السنة التكوينية -

-
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طريقة احتساب المعدل السنوي (الثانوي العدادي والتأهيلي)-
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المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

البريد اللكتروني:• 097 734 537) 0 (212 الفاكس:  +• 343 726 537) 0 (212 الهاتف: +•، شارع مولي إسماعيل، حسان - الرباط 73
cnipe@men.gov.ma


