اإلطاراملرجعي الوطني
لتدبيراألقسام املشتركة ثنائية املستوى

شتنبر 2018

تقديم
كما هو معلوم قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراءات
وتدابير متنوعة لتحسين وضعية التمدرس بالوسط القروي ،إعماال ملبدإ تحقيق اإلنصاف ،سواء من خالل
توسيع العرض التربوي ،أو تعزيز الدعم االجتماعي ،أو من خالل تكييف البرامج واملناهج ،أو تكوين وتأهيل
األستاذات واألساتذة املتدربين من أجل تدبير األقسام املشتركة وفق العدة الجديدة باملراكز الجهوية ملهن
التربية والتكوين.
ولئن أثمرت هذه اإلجراءات والتدابير حصيلة متميزة ،من قبيل تنمية مؤشرات التعليم اإللزامي
وتقليص النسب املرتفعة للهدر والفشل املدرسيين بالوسط القروي ،ما زالت مختلف التقويمات الدولية
والوطنية تبين أن املكتسبات في التعلمات األساس للتلميذات والتالميذ املنحدرين من هذا الوسط ،تبقى دون
املستوى املطلوب .مما أضحى داعيا موضوعيا لتحقيق نقلة نوعية جديدة ،تمكن من مباشرة االستحقاقات
القادمة ،وتخول التمييز اإليجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص وفق
الرؤية االستراتيجية لإلصالح  ،2030-2015لكسب رهان اإلنصاف والجودة.
في هذا الصدد ،يندرج هذا اإلطار املرجعي الوطني لتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى في إطار
مأسسة املكتسبات التي حققتها الوزارة في مجال تدبير هذه األقسام ،في أفق توسيع العرض التربوي وتطوير
نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار.
ويشتمل هذا اإلطار املرجعي على شقين اثنين ،يتعلق الشق األول بالجانب التنظيمي ،ويتعلق الشق
الثاني بالجانب البيداغوجي من خالل تقديم العدة البيداغوجية التي تم إنتاجها في إطار مشروع دعم
التجديد لتعزيز اإلنصاف في التعلمات باألقسام املشتركة .وهي العدة التي تهدف إلى جعل املتعلم (ة) يندمج
في جو يسوده اإلنصاف ،مستفيدا من زمن التعلم ،إذ من حق كل تلميذ(ة) أن يحصل بعد كل حصة دراسية
على قيمة مضافة كسائر زمالئه واالستفادة من أنشطة دالة وبناءة خالل كل الوقت الذي يقضيه باملدرسة،
ينضاف إلى ذلك استفادة تلميذات وتالميذ املستويين املكونين للقسم املشترك من تأطير ومواكبة األستاذ(ة)
بشكل ال يقل نجاعة عن املمارسات الجاري بها العمل في قسم ذي مستوى واحد .كما تستهدف مساعدة
األستاذات واألساتذة العامالت والعاملين باألقسام املشتركة على تجاوز الصعوبات التي يطرحها تدبير هذا
الصنف من األقسام ،اعتمادا على مختلف الصيغ التجديدية املقترحة.
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ويتميز هذا العرض البيداغوجي التجديدي بغزارة اإلنتاج في اللغات (العربية واألمازيغية والفرنسية)
والعلوم (الرياضيات والنشاط العلمي) ،ويغطي نسبة كبيرة من البرنامج الدراس ي لسلك التعليم االبتدائي،
ويعتمد منهجية تنطلق من تأليف ومصادقة أولية يعقبهما تكوين للمجربين وتحسيس ملديرات ومديري
املدارس االبتدائية املنخرطة في املشروع ،وتجريب ميداني للعدة مع التتبع واملواكبة ثم استثمار لنتائج
التجريب وصوال إلى التعديل واملصادقة النهائية.
وتجدر اإلشارة إلى أن تلك العدة البيداغوجية ال تقدم وصفة جاهزة مغلقة ومنمطة ،بل تقدم
اقتراحات عملية مؤسسة بيداغوجيا وإجرائيا ،قابلة للتكيف مع خصوصيات بيئة التعلم وواقع األقسام
املشتركة .فاملنهجية املقترحة والعناصر التجديدية ما هي إال نماذج وخيارات للعمل تنطلق من فهم لحاجات
املتعلمات واملتعلمين وأساليب تعلمهم ،كما تنطلق من إيمان عميق بإمكانياتهم ومن الرغبة واإلرادة القوية
لدى األستاذات واألساتذة في االشتغال وفق بدائل بيداغوجية متطورة.
وتبقى هذه العدة البيداغوجية عرضا تربويا ال يحد من روح املبادرة واإلبداع عند األستاذ(ة) في كل
ما يتعلق بالتطبيق الفعلي للمنهاج الدراس ي ،والبحث عن األسباب التي تحول دون التملك الجيد للكفايات
املستهدفة من لدن بعض املتعلمات واملتعلمين ،والعمل على توفير الدعم والحلول املناسبة.
كما أن الهدف من وضع هذا اإلطار املرجعي الوطني لتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى رهن
إشارة كل الفاعلين التربويين املهتمين بهذه األقسام يكمن في املساهمة في تطوير الكفايات املهنية لألستاذات
واألساتذة ،عبر التكوين األساس والتكوين املستمر والتكوين عن بعد والبحث العلمي التربوي في أفق تحقيق
مردود تربوي يرتقي بأداء األقسام املشتركة ثنائية املستوى.
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 .1السياق
.1.1

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

الدستور املغربي لسنة  ،2011والذي ينص في ديباجته على مبادئ الكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص ،كما
ينص في الفصل  35منه على "أن الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات
االجتماعية األقل حظا".
كما يـأتي هذا اإلطار املرجعي كذلك انسجاما مع أهداف التنمية املستدامة  ،2030خاصة الهدف 4
ّ
املتعلق بضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ،وكذا
تفعيال لرافعات الرؤية االستراتيجية  2030-2015التي تروم تحقيق مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص
والجودة ،وخاصة الرافعة  3املتعلقة بتخويل تمييز إيجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق
ذات الخصاص ،والرافعة  9املرتبطة بتجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير كأسبقية أولى للرفع من
الجودة ،والرافعة  12املتعلقة بتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح والنجاعة واالبتكار .وهي
الرافعات التي ترجمها املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي  2021-2017في إطار إجراءات تستهدف تحقيق
غايات اإلنصاف والجودة .ويتعلق األمر باإلجراء  12الخاص بتطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة
التربية والتكوين ،واإلجراء  15الذي ينص على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية لتكوين األطر التربوية.
.2.1

السياق الخاص
يندرج هذا اإلطار املرجعي الوطني لتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى في سياق تفعيل العدة

البيداغوجية الخاصة بهذه األقسام ،والتي تم إنتاجها في إطار مشروع دعم التجديد لتعزيز اإلنصاف في
التعلمات باألقسام املشتركة خالل الفترة املمتدة بين  2012و 2016بكل من األكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين لجهات مراكش آسفي وسوس ماسة والشرق
كما يأتي هذا اإلطار املرجعي الوطني في ظل تنامي ظاهرة األقسام املشتركة خالل العشرية األخيرة،
بالنظر إلى املعطيات اإلحصائية 1الصادرة عن مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط حيث يقارب معدل
هذه األقسام املشتركة نسبة  % 22خالل الفترة الزمنية املمتدة من  2009إلى  .2016وكذا في ظل تطور معدل
 - 1مؤشرات التربية ( ،)2017-2009مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط بالوزارة.
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التمدن 2الذي انتقل في منحى تصاعدي من نسبة  % 29.2سنة  1960إلى نسبة  % 61.9سنة  ،2017حيث
من املتوقع أن يصل إلى نسبة  % 73.6سنة  .2050يقابل ذلك انخفاض على مستوى تطور ساكنة العالم
القروي حسب إحصائيات  .2014ويقتض ي هذا الوضع ضرورة التدخل لتوفير عرض تربوي مالئم يرصد
التجارب السابقة ويمأسس لتدبير تجديدي لهذه األقسام.

 .3أهداف اإلطاراملرجعي
1.2

الهدف العام
وضع إطار تنظيمي وبيداغوجي لتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى.

2.2

األهداف الخاصة
 توحيد التصور العام والرؤية حول األقسام املشتركة ثنائية املستوى؛
 توحيد اإلطار املفاهيمي لألقسام املشتركة ثنائية املستوى؛
 توفير موجهات بيداغوجية لألدوات واملقاربات واملنهجيات؛
 االرتقاء باملمارسات الصفية الخاصة بهذه األقسام؛
 تنمية قدرات الفاعلين التربويين في هذه األقسام (مفتشين ،مكونين ،أساتذة مصاحبين،
مدراء ،أساتذة)؛
 إرساء آليات للتأطير والتكوين واملصاحبة والتتبع والتقويم على مستوى الجهات.
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المعطيات اإلحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ،موقع المندوبية على االنترنيت ،يوليوز .2018
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3

العدة البيداغوجية الجديدة3

 . 1.3اإلطاراملفاهيمي
يتم التركيز في هذا اإلطار على املصطلحات املفاتيح التي تشكل مجموعة مترابطة من املفاهيم التي
يتأسس عليها التصور املنهجي لتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى ،وهي:
 القسم املشترك ثنائي املستوى:
هو قسم يجمع مستويين دراسيين متتاليين )2+1( :أو ( )4+3أو ( )6+5في حجرة واحدة ،تحت إشراف
أستاذ(ة) واحد(ة) ،يشتغل على برنامجين دراسيين ضمن حيز زمني مشترك .باإلضافة إلى االشتغال على املادة
الدراسية نفسها لزوما وعلى أحد مكوناتها كلما أمكن ذلك.
 املراوحة:
يقصد بها تناوب العمل املستقل والعمل املوجه لدى كل مستوى ،بحيث يوجد األستاذ (ة) مع أحد
املستويين خالل العمل املوجه بينما يقوم املستوى اآلخر بعمل مستقل بناء على تعليمة تم شرحها مع
استغالل البطاقات املعدة مسبقا لهذا الغرض واملوضوعة رهن إشارة املتعلمين في األركان التربوية .وتهدف
املراوحة إلى تجنب الوقت امليت لدى أحد املستويين .وجلي أن نجاح العمل باملراوحة يستلزم تخطيطا دقيقا
لجميع مراحل الحصة التعليمية.
 مفهوم التعلمات املتجانسة واملتباينة:
التعلمات املتجانسة هي التعلمات التي تقبل املعالجة املشتركة جزئيا أو كليا لكونها خاضعة ملجموعة
من العالقات كالتضمين وعالقة العام بالخاص ووحدة املحور ...مما يتيح إمكانية تقديمها ملستويين دراسيين
متتاليين في الحصة نفسها .في حين أن التعلمات املتباينة هي التعلمات التي ال تقبل املعالجة املشتركة في
الحصة نفسها ملستويين متتاليين نظرا لتباينها.
 مفهوم تعلم التعلم:
هو منهجية بيداغوجية تهدف إلى تنمية استقاللية املتعلم(ة) في تعلماته ،وللمدرس(ة) دور في التعلم
الذاتي يتحول فيه من ملقن للمعرفة إلى مواكب وموجه للمتعلمات واملتعلمين يعلمهم كيفية التعلم عبر

 3ينظر الدليل المنهجي لتدبير التعلمات باألقسام المشتركة https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg ،2016
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استراتيجيات ذهنية وأنشطة لبناء الثقة بالنفس مع مراعاة التنوع الشديد لإليقاعات التعلمية
وللخصوصيات السيكولوجية للمتعلمين والصعوبات النفسية التي يعاني منها بعض تالميذ األقسام املشتركة
والتي تشكل عائقا لتعلمهم.

 2.3موجهات تأليف العدة
أهم موجهات تأليف العدة :البحث امليداني والنهج التجريبي والتواصل والتركيز على املواد األداتية،
وهي مواد اللغة العربية واللغة األمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي ،لقسم مشترك ثنائي
املستوى ( 1+2و 4+3و.)6+5

 3.3املبادئ العامة للعدة البيداغوجية
 مبدأ اإلنصاف (على مستوى زمن التعلم والتأطير ومقاربة النوع)...؛
 مبدأ الخصوصية الجهوية واملحلية؛
 مبدأ التمركز حول املتعلم(ة)؛
 مبدأ استقاللية املتعلم(ة)؛
 مبدأ التجديد واالبتكار واإلبداع في املمارسات الصفية.

 4.3املقاربات والطرائق
 املقاربات املعتمدة في إنتاج العدة
 املقاربة التشاركية؛
 التواصل؛
 التقاسم والتبادل؛
 البحث التدخلي.
 املقاربات والبيداغوجيات املؤطرة
 املقاربة بالكفايات؛
 البيداغوجيات النشيطة.
 العناصرالتجديدية في العدة
 تأمين زمن التعلم للمستويين؛
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 األركان التربوية؛
 التعلم بالوص ي والنظير؛
 التعلم والتقويم الذاتيان؛
 استقاللية املتعلم(ة)؛
 املراوحة؛
 إدماج املوارد الرقمية؛
 مواكبة املستجدات...

 5.3عدة التكوين والتأهيل
 مجزوءة لتكوين املؤلفين؛
 مجزوءة لتكوين املجربين؛
 مجزوءة لتكوين األساتذة العاملين باألقسام املشتركة؛
 مجزوءة لتكوين مدراء املدارس االبتدائية؛
 مجزوءة للتقاسم مع املفتشين واملكونين باملراكز الجهوية؛
 مساق للتكوين عن بعد .)https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg/( MOOC

 6.3كفايات /مجاالت العمل الديداكتيكي
 مجال تخطيط التعلمات والتقويمات
 تحديد كفاية تخطيط التعلمات والتقويمات؛
 تحديد أهداف تعلمية لتخطيط التعلمات؛
 احترام املقرر التنظيمي؛
 العمل بموجهات وشروط بناء تخطيطات سنوية (بعيدة املدى) وتخطيطات على مستوى
الوحدة (متوسط املدى) وتخطيطات يومية (قصيرة املدى).
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 مجال تدبيرالتعلمات
 جذاذات (بطائق تقنية تحترم التعلمات املتجانسة والتعلمات املتباينة ،وتحترم املراوحة
املنصفة ،والوضعيات التعلمية ،وأنشطة التعلم الذاتي (ينظر دليل األستاذ)؛
 وحدات ديداكتيكية؛
 حصص مسجلة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى؛
 وضعيات للتعلم ،وبطاقات للتعلم والتصحيح الذاتيين؛
 تدابير خاصة بالفضاء وزمن التعلمات واملعينات الديداكتيكية وصيغ العمل؛
 طرق وتقنيات تجديدية.
 مجال التقويم والدعم واملعالجة
 تقويم املستلزمات الدراسية؛
 تنويع أنشطة التقويم؛
 تدبير األنشطة التوليفية الهادفة إلى ربط التعلمات ؛
 تقويم األنشطة الشفهية؛
 تقوية األنشطة الداعمة؛
 معالجة التعثرات بانتظام؛
 تنويع استراتيجيات املعالجة.

 4تدابيروإجراءات لتنزيل العدة البيداغوجية
1.4

على املستوى املركزي

يظل املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب رهن إشارة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
واملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين لتيسير استفادتها من الخبرة العلمية والبيداغوجية الوطنية في هذا
املجال ،سواء على مستوى التقاسم أو إتمام التأليف أو تكييف العدة مع املستجدات البيداغوجية في
التعليم االبتدائي.
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2.4

على مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

تعمل كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على:
 إرساء فريق جهوي يسهر على أجرأة وتنزيل وتقويم وتتبع فحوى هذه املذكرة؛
 تنفيذ التوجيهات الواردة في املذكرة الوزارية عدد  472-17بتاريخ  15يونيو  2017املشار
إليها في املرجع أعاله ،والتي تنص على ضرورة اعتماد القسم املشترك بمستويين اثنين فقط
وبأقل من  30تلميذا ،مع القطع النهائي مع األقسام املشتركة التي تتعدى مستويين اثنين؛
 إعداد خطة عمل الستثمار العدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى
تستحضر الخصوصيات الجهوية مع التواصل والتتبع والتقويم؛
 تحسيس األطر التربوية واإلدارية بتوجيهات الوزارة بخصوص تدبير األقسام املشتركة ثنائية
املستوى؛
 حث املديريات اإلقليمية على إعداد خطط عمل استباقية لتفادي األقسام املشتركة بأكثر
من مستويين.
3.4

على مستوى املديريات اإلقليمية

تعمل كل مديرية إقليمية بتنسيق مع الفروع اإلقليمية للمركز الجهوي ملهن التربية والتكوين على:
ُ
 تشكيل فرق تضم مفتشات ومفتشين ومكونات ومكونين ،تسهم في تكوين األستاذات
واألساتذة العاملين باألقسام املشتركة ثنائية املستوى ،وفي استكمال تأليف العدة وتكييفها
حسب املستجدات البيداغوجية والخصوصيات الجهوية واإلقليمية؛
 تعزيز قدرات مديرات ومديري املدارس االبتدائية في التأطير والتواصل والتدبير الخاص
بالعدة؛
 تعزيز قدرات األستاذات واألساتذة املصاحبين وتكوينهم على هذه العدة ملواكبة زمالئهم
العاملين بهذه األقسام.
4.4

على مستوى مراكزالتكوين

 .1.4.4مركزتكوين مفتش ي التعليم
يعمل مركز تكوين مفتش ي التعليم على:
 إدراج مجزوءة خاصة بتدبير األقسام املشتركة ثنائية املستوى وفق التصور املنهجي
للعدة؛
 التشجيع على البحث العلمي في املجال التربوي في املوضوع.
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 .2.4. 4مركزالتوجيه والتخطيط التربوي
يعمل مركز التوجيه والتخطيط التربوي على تحسيس املستشارات واملستشارين املتدربين
باملستجدات التنظيمية والبيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى.
 .3.4 .4املراكزالجهوية ملهن التربية والتكوين
تعمل املراكز الجهوية بتنسيق مع الوحدة املركزية لتكوين األطر على:
 تكييف مجزوءة دعم التكوين األساس ( 4مجزوءة األقسام املشتركة) مع العدة
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
واالجتماعي؛
 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؛
 تفعيل التمفصل بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد.
5.4

على مستوى التكوين عن بعد
 تفعيل التكوين عن بعد من خالل مساق األقسام املشتركة ثنائية املستوى بمنصة
الوزارة:
https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg

 .5آفاق تطويرالعدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى
 مواكبة التجديدات البيداغوجية املنتظرة ،وتكييف العدة البيداغوجية معها ،ومن ذلك
ما يتعلق ب ـما يلي:
 oتطوير طرائق التدريس حسب املستجدات؛
 oإصدار وثائق وأدوات ديداكتيكية؛
 oإغناء أساليب وأدوات تقييم التعلمات في األقسام املشتركة ثنائية املستوى؛
 oاستثمار نتائج التحصيل الدراس ي لبلورة خطط للدعم واملعالجة.
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 استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالرتقاء باملمارسات الصفية الخاصة
باألقسام املشتركة ثنائية املستوى (معدات ومعينات ديداكتيكية رقمية خاصة بهذه
األقسام :حقائب متعددة الوسائط ،موارد تربوية رقمية ،دالئل بيداغوجية ،بنك
معطيات رقمية )...؛
 توجيه البحث التدخلي في مراكز التكوين والبحث التربوي عامة ،لتطوير العرض التربوي
باألقسام املشتركة ثنائية املستوى.
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امللحق :1
مشروع خطة عمل جهوية لالستئناس بشأن تقاسم واستثمارالعدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى
األهداف
إرساء بنيات
املشروع جهويا

تقاسم العدة
البيداغوجية
لألقسام املشتركة
ثنائية املستوى مع
الفاعلين بالجهة

تقاسم العدة
البيداغوجية
لألقسام املشتركة
ثنائية املستوى مع
املركزالجهوي ملهن
التربية والتكوين
بالجهة

العمليات

األنشطة

املستهدفون

إرساء الفريق
الجهوي للقيادة

إنجاز تكليفات ألعضاء الفريق
الجهوي للقيادة

أعضاء الفريق الجهوي للقيادة

املتدخلون

فترة اإلنجاز

مدير األكاديمية

تملك العدة البيداغوجية
لقاءات تقاسم مع
املديرين اإلقليميين
ورؤساء املصالح
واملفتشين

لقاءات تقاسم مع
املكونين
إدراج العدة
البيداغوجية لألقسام
الثنائية في مجزوءات
التكوين باملراكز الجهوية
ملهن التربية والتكوين

بلورة خطة إقليمية لتكوين
العاملين باألقسام املشتركة ثنائية
املستوى
تقاسم العدة مع األساتذة
املكونين بالجهة
تملك العدة البيداغوجية

إدراج عدة األقسام املشتركة
ثنائية املستوى في مجزوءة
التكوين

حسب املخطط اإلقليمي
لكل مديرية

املديريات اإلقليمية بالجهة

األساتذة املكونون باملراكز الجهوية
ملهن التربية والتكوين

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين
وفروعه بالجهة
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الفريق املركزي؛
الفريق الجهوي.

الفريق الجهوي

حسب مخطط املركز
الجهوي ملهن التربية
والتكوين

مالحظات

األهداف
تعبئة الفاعلين على
املستوى الجهوي
واإلقليمي واملحلي
لتعديل التمثالت
حول األقسام
املشتركة ثنائية
املستوى

العمليات

التعبئة والتواصل

األنشطة

املستهدفون

وضع خطة تواصلية حول العدة
البيداغوجية لألقسام املشتركة
ثنائية املستوى

شركاء املدرسة

تنفيذ الخطة التواصلية
وأجرأتها باملديريات
تنظيم زيارات ميدانية لتعبئة
استمارات معدة لهذه العملية
التتبع واملواكبة

تنظيم لقاءات دورية

شركاء املدرسة
األساتذة العاملون باألقسام
املشتركة ثنائية املستوى
 الفرق اإلقليمية؛



مفتشو التعليم االبتدائي؛
األساتذة املصاحبون.

املتدخلون


الفريق الجهوي؛



مصلحة االتصال
الجهوي.



الفريق الجهوي؛
الفرق اإلقليمية؛



مكاتب االتصال.





ممثل الفريق
املركزي؛



الفريق الجهوي؛



الفريق اإلقليمي.

فترة اإلنجاز

االستعانة باإلنتاجات
التواصلية للوزارة في
املوضوع

طيلة فترة اإلرساء

استثمار التقارير

انجاز تقويمات
لعمليات التكوين

التتبع والتقويم

التقويم
استثمار نتائج املتعلمين



مفتشو التعليم االبتدائي؛



رؤساء املؤسسات؛
األساتذة املصاحبون؛



األساتذة العاملون باألقسام
املشتركة ثنائية املستوى.



تالميذ األقسام املشتركة ثناية
املستوى

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
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الفريق املركزي؛
الفريق الجهوي؛



الفريق اإلقليمي.



الفريق اإلقليمي؛



مجالس املؤسسات.



الفريق الجهوي؛



الفريق اإلقليمي.



مالحظات

نهاية التكوين

نهاية كل دورة
بعد إصدار نتائج
الدراسة التقويمية

تنظم اللقاءات
الدورية على املستوى
الجهوي واإلقليمي
واملحلي

امللحق :2
مشروع خطة عمل إقليمية لالستئناس بشأن تقاسم واستثمار العدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى
األهداف

إرساء الفرق اإلقليمية

تقاسم العدة البيداغوجية
لألقسام املشتركة ثنائية
املستوى مع الفاعلين
باإلقليم

تقاسم العدة البيداغوجية
الخاصة باألقسام املشتركة
ثنائية املستوى

تعبئة الفاعلين على املستوى
الجهوي واإلقليمي واملحلي
لتعديل التمثالت حول
األقسام املشتركة ثنائية
املستوى

التعبئة والتواصل

إصدار مذكرة أكاديمية

املديرون اإلقليميون

األكاديمية
قسم الشؤون التربوية

توصل األكاديمية بلوائح أعضاء الفرق
اإلقليمية
تنظيم يوم تواصلي حول املشروع بكل
مديرية إقليمية

املديرون اإلقليميون


الفريق اإلقليمي؛



مفتشو التعليم
االبتدائي.



مفتشو التعليم
االبتدائي؛



األساتذة املصاحبون.

جلسة عمل حول تقاسم العدة
وضع خطة تواصلية حول العدة
البيداغوجية لألقسام املشتركة ثنائية
املستوى

شركاء املدرسة

أعضاء من الفريق الجهوي

أعضاء من الفريق الجهوي


الفريق الجهوي؛
الفرق اإلقليمية؛



مكاتب االتصال.
الفريق الجهوي؛



الفرق اإلقليمية؛



مكاتب االتصال.




تنفيذ الخطة التواصلية وأجرأتها

شركاء املدرسة
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تحدد الفترات الزمانية حسب تدبير وبرمجة كل أكاديمية

إرساء بنيات املشروع إقليميا

العمليات

األنشطة

املستهدفون

املتدخلون

فترة
اإلنجاز

مالحظات

االستعانة باإلنتاجات
التواصلية للوزارة في
املوضوع

األهداف

العمليات

تكوين األساتذة العاملين
باألقسام املشتركة ثنائية
املستوى

تكوين األساتذة العاملين
باألقسام املشتركة ثنائية
املستوى

األنشطة

املستهدفون

املتدخلون

تنظيم لقاءات تنسيقية مع مديرات
ومديري املدارس االبتدائية بالوسط
القروي

مديرات ومديرو املدارس
االبتدائية بالوسط القروي

الفرق اإلقليمية

عقد لقاءات على مستوى مقاطعات
التفتيش

 رؤساء املؤسسات
التعليمية بالوسط
القروي؛
 األساتذة العاملون
باألقسام املشتركة ثنائية
املستوى.

مفتشو مقاطعة التفتيش

تعميق التكوين مع تحديد برنامج
التكوين( :عدد الدورات التكوينية؛
فترات التكوين؛ عدد املستهدفين؛
االعتمادات املالية)

األساتذة العاملون باألقسام
املشتركة ثنائية املستوى
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األكاديمية:
املصالح املكلفة باملوارد البشرية
والتخطيط واملالية والشؤون
التربوية

فترة
اإلنجاز

مالحظات

خالل تحضير ميزانية
األكاديمية برسم السنة
املالية

األهداف

العمليات

التتبع واملواكبة

األنشطة

املستهدفون

تنظيم زيارات ميدانية

األساتذة العاملون باألقسام
املشتركة ثنائية املستوى

تنظيم لقاءات دورية

الفرق اإلقليمية :مفتشو
التعليم االبتدائي واألساتذة
املصاحبون

استثمار التقارير

تقارير التفتيش
تقارير مجالس املؤسسة

التتبع والتقويم
انجاز دراسة تقويمية

التقويم

استثمار النتائج الدراسية



مفتشو التعليم االبتدائي؛



رؤساء املؤسسات
األساتذة املصاحبون؛
األساتذة العاملون
باألقسام املشتركة ثنائية
املستوى.



تالميذ األقسام املشتركة ثنائية
املستوى.

املتدخلون


مفتشو التعليم
االبتدائي؛



األساتذة املصاحبون؛



مدير األكاديمية ؛



املديرون اإلقليميون.

طيلة السنة
الدراسية



الفريق الجهوي؛
الفرق اإلقليمية.

طيلة السنة
الدراسية




الفريق املركزي؛
الفريق الجهوي؛



الفريق اإلقليمي.



الفريق اإلقليمي؛



مجالس املؤسسات.



الفريق املركزي؛
الفريق الجهوي؛



الفريق اإلقليمي.
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فترة
اإلنجاز

نهاية
التكوين

نهاية كل
دورة
بعد اصدار
نتائج
الدراسة
التقويمية

مالحظات

تنظم اللقاءات الدورية على
املستوى الجهوي واإلقليمي
واملحلي

امللحق :3
الوحدات الديداكتيكية في العدة البيداغوجية الخاصة باألقسام املشتركة ثنائية املستوى

رت

املادة

الوحدات  /الدروس
(وفق املنهاج املنقح)

الوحدات  /الدروس
(وفق الكتاب األبيض)

1

اللغة العربية

الوحدات  2و 3و 5و 6و 7و8

الوحدة 5

2

اللغة الفرنسية

الوحدات  3و 4و 8و 7و 11و12

الوحدة 5

3

اللغة األمازيغية

الوحدات  2و 3و 5و 6و 7و8

الوحدة 5

4

الرياضيات

5

النشاط العلمي

الدروس من  12 <=7و 18 <=13و 30 <= 25و<= 37
 42و48 <=43
 الطبيعة
 التنفس والغازات
 التربة
 التنفس والحركة
 الذوبان والخالئط +
 التوالد
الضغط
 الحركات والتنقل
18

الدروس من  33إلى 40




الحواس
الكهرباء

امللحق :4
طريقة تصفح العدة البيداغوجية لألقسام املشتركة ثنائية املستوى بمنصة التكوين عن بعد
http://collab.men.gov.ma
https://e-takwine.men.gov.ma/menu/cmg

الوحدة

الوحدة

المستوى

الكتاب

2+1

كراسة التلميذ

6+5

4+3

كراسة التلميذ

دليل األستاذ

19

دليل األستاذ

كراسة التلميذ

دليل األستاذ

