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االبتدائية المدرسة عرفتها التي المستجدات مواكبة ضرورة 
 )األبيض الكتاب الميثاق، (          

 
المدرسية والكتب المناهج مستوى على المتالحقة التغييرات 

 .جديدة ومهارات خبرات تستدعي التربوية والمستجدات
 
القادر المهني مكانة إلى بأدائه واالرتقاء المدرس دور تطوير 

 المستجدات مع التكيف وعلى باستمرار نفسه تنمية على
   .برمته التربوي الميدان في المتالحقة

 
 

 لماذا عدة جديدة لتكوين أساتذة التعليم االبتدائي؟



 

 
 

 أهم مرتكزات التكوين

 االدماج بيداغوحيا( بالكفاياتالمقاربة( 
مجزوءاتالتكوين بال   
العملي، -الجانب النظري تمفصل( التناوب

 )ادماجمحطة  التداريب
 التكوين الذاتي 



 
 هندسة التكوين وبناء مختلف المرجعيات

 المرجعية المهنية

 مرجعية الكفايات

 مرجعية التكوين

 مرجعية التقويم
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 مستويات بناء المنهاج

 الهدف النهائي لإلدماج1.
 الكفايات النهائية 2.
 )الخاصة بكل مادة(األهداف النهائية لإلدماج3.
 )الخاصة بكل مادة(الكفايات األساس4.
 )الخاصة بكل مادة(الموارد5.



 

 مستويات بناء المنهاج

3م   
 
4م  
 
5م  

2م  

1م إ.ن.ه   

2ن.ك  

3المادة   
إ.ن.ه  

أ.ك  

 موارد

2المادة   
إ.ن.ه  

أ.ك  

 موارد

1ن.ك  

1المادة   
إ.ن.ه  

أ.ك  

 موارد



 

 مجزوءات قاعدية  -
 مجزوءات اكتسابية -

 التكوين وفق النظام الجديد هندسة بناء المجزوءات في سيرورات

 التكوين األساس

 مجاالت ووحدات
 التكوين

 مجال التكوين الذاتي
 التكوين التطبيقي

 مجال
 ديدكتيك المواد

 مجال دعم
 التكوين األساس

 مجال
 التكوين العام

 مجزوءات قاعدية  -
 المشروع الشخصي مجزوءات اكتسابية مجزوءات قاعدية مجزوءات اكتسابية -



 

 التكوين وفق النظام الجديد هندسة بناء المجزوءات في سيرورات

8 

 هندسة
 التكوين األساس

 أنواع من المجزوءات 3

 المجزوءات
 االكتسابية

 المجزوءات
 القاعدية

 مجزوءات دعم
 التكوين األساس

 التعلمات وتفعيل دعم تستهدف -
 سابقا المكتسبة والموارد

 التأهيل مستوى رفع على تركز -
 بمواد المرتبط والعلمي المعرفي
 التدريس

 الموارد بناء أيضا تستهدف -
 الدقيقة والتعلمات

 في المكتسبات إدماج تستهدف -
 ودالة مركبة مهنية وضعيات

 تحيل مركبة بناء سيرورات تمثل -
 للكفاية المهنية األبعاد على

 تستهدف بناء الموارد والتعلمات•
 الدقيقة 
 سيرورات االكتساب بسيطة •



 

 )الرياضيات:مثال:(البطاقات التقنية لمجزوءات التكوين
 تخطيط التعلمات في مادة الرياضيات:  2المجزوءة 

التخطيط البيداغوجي والديداكتيكي للتعلمات الرياضياتية في مستوى من مستويات التعليم االبتدائي بسلكيه األساسي : الكفاية
 .  والمتوسط وفي قسم وحيد أو مشترك وفق المقاربة بالكفايات وانطالقا من وثائق تربوية

  س 16: الغالف الزمني
الغالف 
 الزمني

 وضعيات وأنشطة التعلم والتكوين معينات التعلم أو التكوين المنتوج المنتظر صيغ التقويم التكويني
معارف، معارف ( الموارد

 الفعل، معارف الكينونة
أهداف التعلم 

 أو التكوين

o تق������ويم مش������ترك
لمنتوج���������������������ات 
المجموع����������������ات 
وس�����������������يرورات 
بلوغه��������ا عل��������ى 
مع��������ايير مع��������دة 

 .سلفا

o نم������اذج تخطيط������ات
س�����نوية و مرحلي�����ة 

لتعلم���ات رياض���ياتية  
ف�������������ي مختل�������������ف 
مس���تويات المدرس���ة 
االبتدائي���ة بجماع���ات 
أقس�������ام وحي�������دة أو 

 .مشتركة

o الميث����اق ال����وطني للتربي����ة
 والتكوين

oالكتاب األبيض 
oوثائق رسمية 
oمذكرات تنظيمية 
oالكتب المدرسية 
oبحوث ميدانية 
o حقيب���ة مج���زوءة التخط���يط

 في علوم التربية
o نماذج تخطيطات س�نوية أو

 مرحلية

o ي��وزع الطلب��ة عل��ى مجموع��ات عم��ل  داخ��ل
مرك��ز التك��وين، تق��وم ك��ل مجموع��ة بدراس��ة 
وتحلي������ل مض������امين منه������اج الرياض������يات 
بالمدرسة االبتدائية لمستوى معين من خ�الل 

 -األه����داف  –المح����اور : الوق����وف عل����ى
 –االمت�����دادات  –الكفاي�����ات المس�����تهدفة 

 ...التقاطعات –الحصص 
o داخ��ل مرك��ز التك��وين و بش��كل جم��اعي ي��تم

 . تقاسم أعمال المجموعات ومناقشتها

التع�����رف عل�����ى منه�����اج  -1
الرياض������������يات ب������������التعليم 

 :االبتدائي باالطالع على
برن��امج ك��ل مس��توى م��ن  -

مس������������تويات المدرس������������ة 
 .االبتدائية ومضامينه

الكفاي�����������ات المس�����������طرة  -
 .ومواردها

تخط���يط  - 1 
التعلم������������ات 
الرياض����ياتية 

عل��ى الم��دى  
البعي�������������������د 

أو ) س����نوي(
المتوس�����������ط 

)مرحلي(  

o بالمركز، ينقسم الطلبة إلى مجموعات، تق�وم
 :كل واحدة منها بـ 

دراس������ة  مقارن������ة لنم������اذج تخطيط������ات تعلم������ات  -
 .رياضياتية باالبتدائي

تخط���يط عل���ى الم���دى البعي���د أو المتوس���ط لتعلم���ات  -
رياض�����ياتية ومحط�����ات اإلدم�����اج والتق�����ويم 
وال��دعم لفائ��دة لقس��م ابت��دائي مع��ين، وحي��د 

 ومشترك
o في شكل جماعي،  تقاسم أعمال المجموعات

 ومناقشتها 

تخط�����������يط التعلم�����������ات  -2
الرياض��������ياتية ومحط��������ات 
اإلدم���اج  والتق���ويم وال���دعم 
والتثبيت عل�ى الم�دى البعي�د 

أو المتوس���������ط ) س���������نوي(
م���ع األخ���ذ بع���ين ) مرحل���ي(

االعتب�����ار جماع�����ة القس�����م 
 .الوحيد أو المشترك



 

 أهداف مجزوءة التكوين؟

المعلمين تكوين مراكز في المكونين تكوين الستكمال أداة 
 الطلبة وإعداد بالكفايات المقاربة وفق الجديد المنهاج لتفعيل

 مختلفة تعليمّية بمواد المتصلة المهنّية همكفايات تنمّيةل األساتذة
 .االبتدائّية بالمدارس ُتدرس

 
 بالكفايات المقاربة وأسس مبادئ نقلل  التكوينية األنشطة بناء 

 المهنّية ممارسته أثناء الحقا ُيوظفها كي األستاذ-الطالب إلى
 .االبتدائي التعليم مدارس داخل
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