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 :  تقديم - 1

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث    اإلصالحات التي نهجتها وزارة التربية الوطنيةفي ظل   

تدبير    العلمي في  خاصة  تكوين  ممؤخرا  من  أطر  سلك  للرفع  التربوية  التدبيري اإلدارة  ،  أدائه 

للحاجات العملية لألطر املتدربة من    استجابة، و وفق النظام الجديدمع عدة التكوين    انسجاماو 

استئناس   ملمارسة    بالوسطضرورة  الجزئي  والتحمل  هذا اإلدارة  مهناملنهي،  إعداد  يندرج   ،

 ط املنهي. الدليل العملي لألنشطة امليدانية لالستئناس بالوس

الوسائل واملوارد املتاحة لتقريب    مختلف   على  -الدليل    هذا   في صياغة  -العتماد  ا   ولقد تم

والتصورات و   ؛الرؤى  والوطنية،  الجهوية  التشاورية  اللقاءات  مخرجات  تفريغ  من  من 

التقارير  لالستمارات في  الواردة  والتعديل  التطوير  مقترحات  استثمار  مع  كل  ،  عن  املنبثقة 

 . املتدخلين في املسلك

أسدوس   كل  ويتضمن  أسدوسين،  إلى  التكوينية  األولى  السنة  مجزوءات،   10تنقسم 

 س(.   40س( واألنشطة املندمجة )  80باإلضافة لألنشطة امليدانية لالستئناس بالوسط املنهي )

  ،األنشطة امليدانية لالستئناس بالوسط املنهي تعرف املتدربين مهن اإلدارة التربويةوتهدف  

االستئناس واالكتشاف إلى التحمل الجزئي للمسؤولية في    تدرج منال  باعتبار مبدأ والتدرب عليها  

 السنة األولى في أفق التحمل الكلي للمسؤولية في السنة الثانية من التكوين. 

امله  التربوية  ويقتض ي تحقيق  اإلدارة  التكوين بمسلك  في  األنشطة ننة  التي    تدبير  امليدانية 

ينجزها املتدربون في الزمن املخصص أسبوعيا للتداريب امليدانية بالسنة األولى باملراكز الجهوية  

الذاتي،   والتكوين  بعد  عن  والتكوين  الحضوري  التكوين  بين  تكامل  في  والتكوين  التربية  ملهن 

اعتمادضرور وباستحضار   اإلدارة   ة  بمهن  يتعلق  ما  كل  اكتساب  من  للتمكن  الذاتي  التكوين 

 التربوية. 
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 أشكال التدريب:

للمصلحة   - الصحي  البروتوكول  احترام  مع  املكان  بعين  )فضاء االلتحاق    املستقبلة 

       (؛ التعليمية األكاديمية أو املديرية أو املؤسسات 

 احترام البروتوكول الصحي؛ املركز معبفضاءات  لقاءات حضورية تأطير   -

 تقنية املناظرة املرئية عبر وسائط رقمية...   بعد بتوظيفتأطير لقاءات عن  -

 

 مرجعيات الدليل:  -2

( في شأن إحداث 2011ديسمبر    23)  1433محرم    27صادر في    2.11.672مرسوم رقم   -

 والتكوين؛ املراكز الجهوية ملهن التربية  وتنظيم

التدبي دليل   - التكويني  إجراءات  للموسم  التربوية  اإلدارة  أطر  تكوين  بمسلك  ر 

 ؛ 2020/2021

بخصوص جديد مسلك أطر   2020شتنبر    10بالغ إخباري لوزارة التربية الوطنية بتاريخ   -

   اإلدارة التربوية؛

املتعلقة بمباراة سلك تكوين أطر اإلدارة   2020يناير    30بتاريخ    29مذكرة وزارية عدد   -

 هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي باملراكز؛التربوية وأطر 

في شأن تنظيم التكوين بمسلك أطر    2020أكتوبر    22بتاريخ    690.20مذكرة وزارية رقم   -

 . اإلدارة التربوية باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين
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 مفهوم األنشطة امليدانية لالستئناس بالوسط املنهي:  -3

األنشطة امليدانية التي ينجزها املتدربون في الساعات األربعة املخصصة أسبوعيا  يقصد بها  

 للتداريب امليدانية بالسنة األولى. 

ضمن   أساسيا  مكونا  امليدانية  األنشطة  هذه  اإلدارة ب  التكوين   عدةوتعتبر  أطر  مسلك 

ميدانية مبنية على    التربوية، عمال بمبادئ املهننة والتأهيل والتناوب والتناغم، وتعتبر ممارسة

باستحضار البعد التبصري، مع التأكيد على ارتباطها بصفة   (عملي  –نظري    –عملي  )األنموذج  

عضوية وتالزمية بمجزوءات التكوين، يتدرج من خاللها الطالب )ة( املتدرب )ة( من االكتشاف  

 إلى التحمل الجزئي ملسؤولية مهن اإلدارة في مؤسسة تدريبية. 

 :أهداف الدليل -4

امل • األنشطة  ومخرجات  عمليات  متدربي    يدانية توحيد  تأطير  في  املتدخلين  مختلف  لدى 

 مسلك أطر اإلدارة التربوية؛ 

مراحل   • من  مرحلة  كل  خالل  املنتظرة  اإلنتاجات  مختلف  على  ومضبوط  صريح  تعاقد 

 التدريب؛ 

التكوين الحضورية واألنشطة العملية بمؤسسات التدريب    مراعاة التناغم بين مجزوءات •

 امليداني؛ 

 شاهدة في األنشطة العملية في وضعيات التكوين الحضوري؛ استثمار الوضعيات املهنية امل •

لدى   • التبصري  البعد  و )ة(    املتدربإنماء  للصعوبات  رصده  خالل  مقترحات   إبداءمن 

 لتجاوزها؛

 للطالب )ة( املتدرب )ة( ب: الوثائق، التقارير...  املنظمالتراكمي إغناء امللف  •

من أدوات منهجية للتفاعل اإليجابي مع الطوارئ املستجدة تمكين الطالب )ة( املتدرب )ة(   •

 ؛خالل التدبير اإلداري 

  ة خاص  للتمكن من اكتساب كل ما يتعلق بمهنة اإلدارة التربوية   وجوبا  التكوين الذاتي  اعتماد •

 لى؛ في السنة األو 
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 اقتراح أنشطة وأعمال ذات صلة بمهن املدرسة تسهم في:  •

 اكتساب كفايات التخطيط والتدبير والتقويم؛  ✓

 ؛  وكفاية التبصر  املتعلقة بأخالقيات املهنة ةإنماء الكفاي ✓

 . مهن اإلدارةاالكتساب املتدرج للقدرة على تحمل مسؤولية  ✓

 )ة( املتدرب )ة( في تفعيل وأجرأة أنشطة الحياة املدرسية؛ نخراط اإليجابي للطالب  تعزيز اال  •

 ؛ تعزيز توظيفه للتكنولوجيا في وضعيات مهنية •

)ة( املتدرب )ة( خالل إمكانية التتبع والتقويم لسيرورة نماء الكفايات املهنية للطالب    تعزيز •

 . يدانية األنشطة امل

 

 : امليدانيةاألنشطة أهداف  -5

 االكتشاف واالستئناس باملحيط السوسيومنهي؛   •

 تعرف هياكل وبنيات املؤسسة املدرسية وعلى متطلبات تدبيرها وتسييرها؛  •

بممارسة   • مرتبطة  وأنشطة  مهام  من خالل  والتقويم  والتدبير  التخطيط  كفايات  إنماء 

 مهنة اإلدارة؛ 

 ممارسة البعد التبصري وتحليل املمارسات املهنية؛ •

 تمثل أخالقيات املهنة من خالل املمارسة اإلدارية؛ •

 اكتساب مواقف وسلوكات إيجابية تجاه الوسط املدرس ي ومحيط املؤسسة؛ •

 اكتساب كفايات تمكن من تخطيط وتدبير وتقويم أنشطة الحياة املدرسية؛  •

 اإلدارة؛إحدى مهن االكتساب املتدرج للقدرة على تحمل مسؤولية  •

بتجسيد   • التكوين  والتكوين  تمفصل  التربية  ملهن  الجهوي  املركز  متكاملين:  ين فضاءين 

 وفضاءات التدريب )األكاديمية، املديرية، واملؤسسة التعليمية(؛ 

 .. الورقي والرقمي ملنظماإلدارية والتربوية: امللف التراكمي ا  ة املتدرب )ة(إغناء حقيب •

 

 



 

6 

 
 والتعليم العالي والبحث العلمي  الوطنية والتكوين املنهيوزارة التربية 

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 
 

 امليدانية في عالقتها بالكفايات املهنية املستهدفة  األنشطة -6

بشكل      جميعا  تعمل  بحيث  املستهدفة،  للكفايات  مفعلة  امليدانية  األنشطة  تكون  أن  ينبغي 

ومقوما  ومدبرا  مخططا  خاللها  املتدرب  فيكون  املهنية،  الكفايات  إنماء  على  ومندمج  تكاملي 

خالقيات املهنة والقيم الضابطة لها وهذا كله في إطار  وممارسا للحياة اإلدارية املدرسية متمثال أ 

 املمارسة املتبصرة لينتقل من ممارسة العادة والتقليد إلى املمارسة الواعية املتبصرة. 

 األنشطة امليدانية في عالقتها بمجزوءات التكوين -7

مجزوءات  بين  والتكامل  التناغم  مبدأي  تحقيق  التكوين  فريق  بين  التنسيق  يسهل 

إنماء    ييسرمما    امليدانية،طة  واألنش منعملية  العملي   الكفايات  التكوين  بين  التناوب  خالل 

من   املركز  داخل  بها(  والوعي  املمارسات  )تحليل  التأهيلي  والتكوين  امليدانية،  األنشطة  خالل 

املعتمد باملركز ليس تكوينا نظريا   التكوين  خالل أنشطة نظرية وورشاتية ذات طابع منهي، ألن 

وإنما يتعداه إلى تكوين عملي يتم ضمن وضعيات مهنية حقيقية، فهو تكوين قائم على   محضا،

 إنجاز األنشطة املهنية في وضعيات ممهنة ومهنية. 

 األنشطة امليدانية وفضاءات التكوين   -8

فضاءات   تقسيم  يمكننا  التربوية،  اإلدارة  أطر  وأدوار  ومهام  املستهدفة،  الكفايات  باستحضار 

 التكوين إلى أربعة:

فضاءات املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين )التحضير، تحليل املمارسات، التقاسم والضبط    -

 والتعديل..( 

 املؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها حسب األسالك الثالثة. -

 املديرية واألكاديمية، خصوصا التي لها عالقة بالتدبير اإلداري للمؤسسات التعليمية. -

املؤسسات خارج قطاع التربية الوطنية والتي لها عالقة )صندوق التقاعد، الضمان االجتماعي،    -

 مؤسسات التأمين، مؤسسة محمد السادس...( 
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 مرتكزات وآليات تفعيل األنشطة امليدانية  -9

 يتم تفعيل األنشطة امليدانية: ·          

 عملي؛  –نظري   –البراديغم: عملي  في إطار أجرأة وتفعيل            -

 في تناغم مع أهداف املجزوءات؛            -

 في إطار سيرورة اإلنماء التدريجي للكفايات املهنية املستهدفة؛            -

 في احترام ملبدأ التمفصل والتكامل بين فضاءات التكوين            -

 

 مراحل األنشطة امليدانية )مجاالتها وأنشطتها وتدبيرها(:    -10

 يتم توزيع أيام األنشطة امليدانية بمسلك اإلدارة على خمس مراحل؛ وهي كاآلتي:

 ( أيام باملديرية 4وأيام: يومان باألكاديمية  6) املرحلة األولى: •

السوسيو   بالوسط  ومكاتب    االستئناس  ومصالح  أقسام  زيارة  للمؤسسة:  منهي 

 األكاديمية واملديريات اإلقليمية 

 أيام( 6االبتدائي( )األولي و )األنشطة امليدانية باملؤسسات التعليمية  املرحلة الثانية: •

 التعرف على مهام مدير التعليم االبتدائي؛ -

 التدبير املالي واملادي للمؤسسة؛ -

 بير والتقويم؛ إنماء كفايات التخطيط والتد -

 بالتبصر؛  الكفاية املتعلقةإنماء  -

 بأخالقيات املهنة.  الكفاية املتعلقةإنماء  -

 .للتقويم( للتدبير، واألخيرةوالثانية  ،للتخطيط )األولىتشمل هذه املرحلة ثالث محطات 

 أيام(  6)( )اإلعدادياألنشطة امليدانية باملؤسسات التعليمية  املرحلة الثالثة: •

افق املؤسسة التعليمية واملهام املنوطة بها مثل: -  التعرف على مختلف مر

 مهام الحارس العام للخارجية؛  -

 مهام الحارس العام للداخلية؛  -
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 مهام مدير اإلعدادية؛ -

 التدبير املالي واملادي للمؤسسة؛ -

 التدبير والتقويم؛ إنماء كفايات التخطيط و  -

 بالتبصر؛  الكفاية املتعلقةإنماء  -

 بأخالقيات املهنة.  الكفاية املتعلقةإنماء 

 واألخيرة للتقويم(   ،والثانية للتدبير   ،للتخطيط  )األولىتشمل هذه املرحلة ثالث محطات  

 أيام(  6)( )التأهيلياألنشطة امليدانية باملؤسسات التعليمية  املرحلة الرابعة: •

افق املؤسسة التعليمية واملهام املنوطة بها مثل: -  التعرف على مختلف مر

 مهام الحارس العام للخارجية؛  -

 مهام الحارس العام للداخلية؛  -

 مهام الناظر )ة(؛ -

 التأهيلية؛ مدير الثانويةمهام  -

 سة؛التدبير املالي واملادي للمؤس -

 إنماء كفايات التخطيط والتدبير والتقويم؛  -

 بالتبصر؛  الكفاية املتعلقةإنماء  -

 بأخالقيات املهنة.  الكفاية املتعلقةإنماء  -

 للتقويم( للتدبير، واألخيرةوالثانية  ،للتخطيط )األولىتشمل هذه املرحلة ثالث محطات 

 أيام(   4)إطار تعميق التحمل الجزئي ملمارسة مسؤولية إدارة املؤسسة    في  الخامسة:املرحلة  •

 (العمل على تحقيق األهداف حسب اإلمكانيات املتاحة)األهداف: 

 استعمال النصوص التشريعية والتنظيمية استعماال وظيفيا في تدبير املؤسسة؛ -

 ربوي واإلداري واملالي؛تعرف اإلجراءات األساس والتمكن من املهارات املتعلقة بالتنظيم الت -

 معالجة املشكالت املتعلقة بالتنظيم التربوي والبحث لها عن حلول مالئمة؛ -

 تفعيل أنشطة الحياة املدرسية في املؤسسة؛ -
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 اإلسهام في تدبير أعمال مجالس املؤسسة؛ -

 التمرن على البرامج والبرانم املعلوماتية املستعملة من طرف اإلدارة لتدبير شؤون املؤسسة؛  -

والتربوي   - اإلداري  الشأن  بتدبير  املرتبطة  والتتبع  والتدبير  التخطيط  بأنشطة  القيام 

 واإلشعاعي؛

 ضبط اآلليات والوثائق )التربوية واإلدارية واملالية( واستثمارها؛ -

اإلسهام في تنمية عالقات املؤسسة باملجتمع املحلي والشركاء وجمعيات التنمية والجماعات   -

 املحلية. والسلطات 

 

 محطات األنشطة امليدانية إلنماء الكفايات املهنية:  -11

 كفاية التخطيط:  - أ

 منطوق الكفاية املستهدفة:   -1

القصير   املدى  على  واملالية  والتربوية  اإلدارية  األنشطة  املتدرب  اإلطار  يخطط 

 واملتوسط والطويل أخذا بعين االعتبار:

 غايات وأهداف النظام التربوي املغربي. -

 خصوصيات النظام التربوي وتنظيمه.  -

 املناهج الرسمية وفئات املتعلمين املستهدفة.  -

 املوارد البشرية واملادية واملالية للمؤسسة.  -

 الوسط االجتماعي واالقتصادي والبيئي...  -

 حاجات املتعلمين ونجاحهم الدراس ي.  -

 التشريع املدرس ي. -

 أسس التخطيط املالي. -

 علوميات استعمال تكنولوجيا التواصل وامل -

 

 موارد الكفاية:   -2
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 املعارف .1

 .خطيطمعرفة أسس الت -

 معرفة النصوص والتشريعات الجاري بها العمل. -

 قيادة التغيير. تواستراتيجيامعرفة نظريات  -

 التواصل والتنشيط.  تواستراتيجيامعرفة أسس  -

 معرفة مرتكزات وإجراءات التدبير املالي.  -

-  ... 

معارف الفعل   .2

)املهارات  

 التدبيرية(:

 

 .خطيطتوظيف املمارسات الجيدة للت -

 في عمليات التدبير اإلداري.  خطيطتبني أنماط وطرق الت -

 قيادة أحد مظاهر التغيير في عمليات التدبير.  -

توظيف وتطبيق النصوص الجاري بها العمل في وضعيات  -

 التدبير. 

 استعمال قنوات ووسائل التواصل املالئمة.  -

حسب السياقات والفئات  والتنشيطيكيف تقنيات التواصل   -

 املستهدفة.

 توظيف تكنولوجيا التواصل واملعلوميات بحكمة.  -

-  ... 

 

 أمثلة عن وضعيات نماء وتقويم الكفاية:  -3

 ملؤسسة االستقبال. تخطيط مشروع -في إطار عمل فريق-: بلورة 1املثـال  -

)املستويات،  2املثال   - باملؤسسة  الخاصة  واالمتحانات  املستمرة  اقبة  املر تخطيط   :

 التخصصات، الحجرات...(.  

 : ضبط وتعديل برنامج األنشطة السنوية ملؤسسة. 3املثال  -

: بلورة خطة عمل تهم ظاهرة أو حدث... تمت مالحظته في محيط املؤسسة 4املثال   -

 ت، التحرش، األمن املدرس ي...(.  )العنف، الغياب، النزاعات، املخدرا 

 : دمج نشاط طارئ في حياة املؤسسة: نشاط رياض ي، تظاهرة فنية أو ثقافية... 5املثال   -
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 املنتوج املنتظر:  -4

أو املتوسط )ملعالجة ظاهرة تمت معاينتها بمؤسسة   - القريب  خطة عمل على املدى 

 التدريب أو لتدبير نشاط طارئ...( تتضمن:  

 والتقارير...(.  )النتائجخصائص ومعطيات املؤسسة  -

الخطة، األهداف، املوارد البشرية   طبيعة)العمل  املعطيات املتعلقة بموضوع خطة   -

 ة، اإلكراهات، املخاطر املحتملة...(. واملالية واملادية املتاح

 جمع وتمحيص وتحليل املعطيات. -

 تصميم مركز لخطة العمل على شكل جدول.  -

 

 معايير ومؤشرات تقويم املنتوج املنتظر:  -5

 املؤشرات املعيار 

 مة ءاملال

 ها. ؤ واملجموعات املراد استقصا يحدد األفراد

 لدرجة مصداقيتها. يختار مصادر جمع املعلومات املالئمة بالنظر 

 يحدد فئات املعطيات بغية ترتيب املعلومات املحصلة. 

 االنسجام

 يتبني نفس منهجية جمع املعطيات تجاه نفس املعلومات. 

يربط املعطيات املحصلة من األشخاص باملعطيات املتضمنة في تقارير 

 ووثائق املؤسسة. 

ي نوعية يصل مختلف مراحل بلورة املشروع ويهيكلها في تصميم يراع

 املعطيات املحصل عليها.

القابلية  

 لإلنجاز

على األهداف من قبل ا  )التصديقيتأكد من قابلية األهداف للتحقق 

 األفراد واملجموعات املعنية(. 

 استثمارها. وإمكانية  املصادر الضروريةيتحقق من توفر 

 يحصل على انخراط األفراد واملجموعات املعنية بإنجاز املشروع.

 املطابقة

 

 يحترم اإلطار املنهجي لتصور وبلورة املشروع.

 يطابق املشروع للقوانين والتشريعات.

 يحترم املقاربة الحقوقية ومقاربة النوع... 
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 التكامل 

 يخطط لكل مراحل املشروع.

 يستحضر كل املوارد البشرية واملالية واملادية ذات الصلة باملشروع. 

 لإلنجاز ولتقويم الخطة.يستحضر أنشطة وخطوات 

 نموذج تصميم مخطط عمل:  -6

 : ................................................................................................ 1الهدف رقم 

 مالحظات
مؤشرات 

 التحقق 

بدائل 
تدبير  
 المخاطر 

 المخاطر 
التاريخ 

 إلى 
 التاريخ

 من
الغالف  
 الزمني 

 إجراءات عمليات  مسؤوليات  موارد إكراهات

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... 
العملية  

1 

اإلجراء 
1 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... 
العملية  

2 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... 
العملية  

3 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... 
العملية  

1 
اإلجراء 

2 

 :دبيركفاية الت - ب

 منطوق الكفاية املستهدفة: -1

إنجاز    اإلداري  املتدرب  محلية، يدبر  مشاريع  املؤسسة،  )مشروع  تخطيطاته  أنشطة 

بعين   آخذا  ونجاعة  بفعالية  تنفيذها  إدارة  خالل  من  الطوارئ  وكذلك  معينة...(  أنشطة 

 االعتبار:

 املظاهر السوسيو نفسية لتدبير املؤسسة التعليمية.  -

 الخصوصيات الجهوية واملحلية وخصوصية مؤسسة العمل.  -
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 التغيير.مسؤوليته في قيادة  -

 املعارف واألبحاث املرتبطة بالتدبير.  -

 استراتيجيات التواصل والتنشيط.  -

 مرتكزات التدبير املالي.  -

 التشريع املدرس ي وأخالقيات املهنة.  -

 استعمال تكنولوجيا التدبير واملعلوميات.  -

 

 موارد الكفاية:  -2

 املعارف .1

 معرفة أسس التدبير.  -

 العمل.معرفة النصوص والتشريعات الجاري بها  -

 قيادة التغيير. تواستراتيجيامعرفة نظريات  -

 التواصل والتنشيط.  تواستراتيجيامعرفة أسس  -

 معرفة مرتكزات وإجراءات التدبير املالي.  -

-  ... 

معارف  .2

الفعل )املهارات  

 التدبيرية(:

 

 توظيف املمارسات الجيدة للتدبير.  -

 اإلداري.تبني أنماط وطرق التدبير في عمليات التدبير  -

 قيادة أحد مظاهر التغيير في عمليات التدبير.  -

 توظيف وتطبيق النصوص الجاري بها العمل في وضعيات التدبير.  -

 استعمال قنوات ووسائل التواصل املالئمة.  -

حسب السياقات والفئات  والتنشيطيكيف تقنيات التواصل   -

 املستهدفة.

 توظيف تكنولوجيا التواصل واملعلوميات بحكمة.  -

-  ... 
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 أمثلة عن وضعيات نماء وتقويم الكفاية:  -3

 

اقبة: اإلشراف / تنظيم عمل إداري معين  1املثال   - مستمرة أو امتحانات، تظاهرات    )مر

 ثقافية أو رياضية...( 

اإلشراف  2املثال   - معين    تنظيم  /:  تربوي  الحياة   )الدعمنشاط  أنشطة  البيداغوجي، 

 املدرسية...(. 

 القسم، تدبير التعلمات...(.  )مجلس: تدبير عمل روتيني 3املثال  -

للتالميذ أو اآلباء أو شركاء    )موجه: تدبير نشاط للتواصل الداخلي أو الخارجي  4املثال   -

 اجتماعيون أو اقتصاديون...(. 

 طها.: تدبير وضعية نزاع داخل املؤسسة أو محي5املثال  -

 

 ملنتوج املنتظر: ا -4

تقرير عن إنجاز فعلي لتدبير خطة العمل املخطط لها خالل محطة التخطيط السابقة 

 إما جزئيا أو كليا حسب الغالف الزمني اإلجمالي الضروري لإلنجاز:  

كليا إذا كان الغالف الزمني اإلجمالي لكل العمليات املبرمجة يساوي أو يقل عن  -

 طة كفاية التدبير.  األسبوعين املخصصين ملح

 جزئيا إذا كان يتجاوزهما حيث يعنى التقرير فقط بالعمليات املنجزة فعليا خاللهما.  -

 مثال لتصميم تقرير عن إنجاز فعلي لتدبير خطة العمل:  -5

 :1الهدف  -

 : 1اإلجراء  ❖

 : 1العملية  -

 تاريخ وتوقيت إنجازها.   •

 من قام بها.   •

 فحواها )وصف دقيق ملقاطع إنجازها(.  •
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 املوارد التي خصصت إلنجازها.  •

 منهجية تدبيرها.   •

 اإلكراهات املواجهة.   •

 منهجية تدبيرها.   •

 املؤشر)ات( الفعلية ملستوى نجاح العملية.  •

 

 تقرير عن إنجاز فعلي لتدبير خطة العمل: ختصر مثال مل -6

اإلشكالية املعالجة: فض نزاع بين تلميذين خالل فترة االستراحة )إذا تم اعتبارها طبعا 

 ظاهرة متفشية في املؤسسة وجبت معالجتها(:  

الحدث...(،   - ظروف  )املعنيين،  والخاص  )املؤسسة...(  العام  السياقين  تقديم  بعد 

 زمنيا.تقدم اإلجراءات والعمليات التي تم إنجازها وفق تسلسلها 

 الهدف األول: الحيلولة دون تطور النزاع إلى صراع مباشرة بعد معاينته. 

 اإلجراء األول: فض النزاع مؤقتا.  -

 العملية األولى: تفريق املتنازعين.  ✓

 دقائق.  مدتهـــــــا خمس  تتجاوز  أال تاريخها وتوقيتها: مباشرة بعد معاينة النزاع على   •

 رب فالن.  من قام بها: اإلطار اإلداري املتد •

 مضمونها: تدخل فوريا إلبعاد املتنازعين عن بعضهما البعض.  •

منهجية تدبيرها: صرامة وهدوء، حمل املسؤولية )ما اسمك، قسمك...(، خاطبهما   •

تليق   ال  الحالية  )وضعيتكما  أخالقيا  لم  ب. خطابا  اآلخر...(،  )احترام  مرجعيات  اعتماد   ،)

 يسمح لي باإلنصات لآلخر قبله؟    يسمح لهما بالكالم حتى سألهما من منكما

 مؤشر النجاح: املتنازعان ركزا على خطاب اإلطار اإلداري املتدرب عوض نزاعهما.  •

 الهدف الثاني: فض نهائي للنزاع يوم أو يومين بعد حدوثه 

 اإلجراء األول: تحقيق الصلح بين املتنازعين.  -

 املعنيين.العملية األولى: البحث عن مصدر النزاع باإلنصات إلى  ✓

 دقيقة.   15تاريخها وتوقيتها: عشرة دقائق بعد فض النزاع، لم تتجاوز مدة إنجازها  •
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 من قام بها: اإلطار اإلداري املتدرب فالن.   •

له   • في مكان ال يسمح  املتنازع اآلخر  لكل متنازع على حدة مع وضع  مضمونها: أنصت 

 بسماع صاحبه.  

لإلجابة   • دعا  تدبيرها:  ماذامنهجية  “منبهاح  على”  بسرد    دث؟  االكتفاء  ضرورة  إلى 

 الوقائع مع تفادي االنفعاالت وإصدار األحكام. ثم حدد موعدا الحقا ملقابلة املتنازعين.  

 املوارد املخصصة: مكتب لإلنصات ومقعد لالنتظار )مع الجلوس(.  •

 مؤشر النجاح: انصراف بعد الرجوع إلى وضع الهدوء. •

 وساطة.  العملية الثانية: تأمين مقابلة ال ✓

 تاريخها وتوقيتها: خالل فترة االستراحة صبيحة اليوم املوالي.  •

 من قام بها: اإلطار اإلداري املتدرب فالن.   •

 مضمونها: اجتماع وساطة مع الطرفين.  •

دع • تدبيرها:  املقاطعة  امنهجية  عدم  الكلمة،  )طلب  اللقاء  ميثاق  على  افق  . ...(لتو

وصف املعنيان ما وقع بالتراض ي على التوالي، كما دعاهما للتعبير عن الشعور اتجاه ما وقع،  

بعد ذلك تم البحث الجماعي   للمشاعر املعبر عنها، وهو ما تم فعال.  بالنظر  وعن الحاجات 

 الحلول املمكنة من خالل عصف ذهني.  

 املوارد املخصصة: مكتب بعيد عن ضوضاء الساحة، طاولة...  •

افق املعنيان على حيثيات الحل املناسب. مؤش •  ر النجاح: تو

 معايير ومؤشرات تقويم املنتوج املنتظر:  -7

 املؤشرات  املعيار

 الفعالية

 ، تصحيح، مسك...()تمرير يؤمن تتبع أية عملية وأي فرد  •

يمكن األفراد الذين يوجدون في وضعيات صعبة من  •

اقبةالدعم  املتعلمين، استعمال تكنولوجيا  )مر

 التواصل واملعلوميات من قبل األساتذة...( 

 يطلع مختلف األجهزة على  •
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 النجاعة

، )تمرير يضمن احترام اآلجال املحددة لكل عملية  •

 تصحيح، مسك النتائج...(. 

 املخصصة للعملية.  ...( )األجهزةيعقلن استعمال املوارد  •

 اإلنصاف 

يعامل املوارد البشرية للمؤسسة، التالميذ...الخ، على   •

 نفس قدم املساواة.

 يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع في كل األنشطة. •

 املطابقة

 يسهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.  •

، )املذكراتيحرص على احترام مقتضيات اإلنجاز  •

 الدوريات، االتفاقات ومخططات العمل...( 

 اإلبداع 

 يقترح إجراءات جديدة إلنجاز عمليات روتينية.  •

يقترح صيغ وأدوات جديدة للعمل استنادا إلى تجارب  •

 سابقة. 

 

 : قويمكفاية الت -ج

 منطوق الكفاية املستهدفة:  -1

اقبة   م اإلطار املتدرب قبليا وبعديا إنجاز العمليات من خالل أنشطة ووسائل املر ِّ
ُيقو 

 والضبط، مستندا في ذلك إلى:  

 .املنجزة والتقاريرالحصيلة  -

املبرمجة   - أو  الروتينية  الحياة   )مشروعاألنشطة  املندمجة،  األنشطة  املؤسسة، 

 املدرسية...( 

معط - وتركيب  بجمع  الخاصة  األدوات  العمليات توظيف  ومختلف  املؤسسة  يات 

 املنجزة.
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 تحليل وتمحيص املعطيات املحصلة.  -

 ضبط مختلف األنشطة املنجزة. -

 استعمال تكنولوجيا التواصل واملعلوميات.  -

 موارد الكفاية: -2

 املعارف 1

اقبة والتدقيق.  -  معرفة أسس التقويم واملر

اقبة والتدقيق.  -  معرفة طرائق واستراتيجيات التقويم واملر

 معرفة أدوات تحليل املعطيات.  -

 معرفة استعمال تكنولوجيا التواصل واملعلوميات.  -

 معرفة بيداغوجيا النجاح.  -

-  ...... 

معارف الفعل   2

)املهارات  

 التدبيرية(:

 

 والتدقيق.استعمال التقنيات واإلجراءات املناسبة للتقويم  -

 اختزال املعطيات.  -

 استثمار وتحليل املعطيات.  -

 اقتراح صيغ وبرامج للضبط واملعالجة، بعدية للتقويم. -

 التمكن من تبليغ املعطيات.   -

-  ... 

 أمثلة عن وضعيات نماء وتقويم الكفاية: -3

عالقة مع    )في: إنجاز حصيلة أنشطة تدبير املؤسسة عند متم أسدس أو سنة  1املثال   -

 مشروع املؤسسة كمثال(.

، منظمة )جمعية: اتخاذ قرار عقد أو رفض شراكة أو اتفاقية مع أحد الشركاء  2املثال   -

 مدنية...(. 

 أو ثقافي أو نشاط للحياة املدرسية...(  )رياض ي: تحديد دور/ أثر نشاط معين 3املثال  -

سنة،  4املثال   - أو  أسدس  خالل  الدراسية  النتائج  تطور  تحليل  أنشطة  :  اقتراح  و

 املعالجة املناسبة.  

: ضبط اإلجراءات والعمليات التي خطط لها املتدرب ودبرها وتخطيط وإنجاز 5املثال   -

 إجراءات وعمليات للرفع من مردوديتها. 
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 املنتوج املنتظر:  -4

 تقرير عن عملية تقويم يتضمن: 

 عرض موضوع التقويم.   .1

افع اختيار هذا املوضوع بالذات.    .2  دو

 املؤشرات املعتمدة للتقويم.  .3

 أدوات/آليات التقويم املستعملة )شبكات، استمارات...(.  .4

 تقديم املعطيات بعد اختزالها.  .5

 تحليل املعطيات.   .6

 تقديم الخالصات.   .7

 اقتراح خطة عمل للرفع من املردودية.   .8

 إنجاز خطة العمل وتقديم حصيلتها. .9

 

 ومؤشرات تقويم املنتوج املنتظر:  معايير  - 5

 املؤشرات  املعيار 

 املالءمة 
 يختار املعطيات املناسبة.  •

 املواتية. األدوات واآلليات يستعمل  •

 النجاعة 

 . ينجز تقريرا حسب التعليمة املوجهة •

 النتائج الدالة. يتوصل إلى   •

اقعية.يقترح  •  توصيات و

 املطابقة 

 الجاري بها العمل.يأخذ بعين االعتبار النصوص  •

الضوابط  )احترام يأخذ بعين االعتبار أخالقيات املهنة  •

 واألخالقيات خالل جمع واستعمال املعلومات( 
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 املساءلة

يحدد مسؤولية كل األشخاص املعنيين )مستحضرا ذاته  •

 أيضا(. 

 يحدد االختالالت املحتملة وأسبابها.  •

 الفشل( النجاح أو  )فييعلل كل اإلجراءات املؤثرة   •

 الكفاية املتعلقة بأخالقيات املهنة:  -د

 منطوق الكفاية املستهدفة: -1

 يتبنى املتدرب اإلطار ثقافة أخالقية ويعمل على إرسائها في وسطه املنهي باالستناد إلى:  

 القيم الوطنية والدولية. -

 القوانين والسلطة املشروعة.  -

 املوارد.املمارسات التدبيرية الهادفة إلى اإلنصاف وتقدير  -

 االلتزام بمتطلبات ممارسة املهنة.  -

 : منطوق الكفاية املستهدفة  -2

 املعارف  1

 معرفة القيم املروجة من قبل النظام التربوي.  -

 معرفة القوانين ذات الصلة بمنظومة القيم.  -

 معرفة أسس أخالقيات التدبير اإلداري.  -

اقف. -  معرفة إجراءات قيادة تغيير املو

 الهادف لإلنصاف وتقدير املوارد. معرفة التدبير  -

- ...... ... 

معارف الفعل   2

 )املهارات التدبيرية(:

 

 استحضار أخالقيات املهنة في التصرف.  -

 املثلى للتصرف والفعل. إشاعة الطرق  -

 التصرف. تروم حسناقتراح أنشطة  -

 دعم مظاهر اإلنصاف -

-  ... 
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 أمثلة عن وضعيات نماء وتقويم الكفاية:  -3

 : دراسة حالة: الغش، الغياب، اإلهمال، التمييز الجنس ي، التطرف. 1املثال  -

: اقتراح نشاط أو أنشطة دعم قيم املواطنة: حملة تعبئة ضد العنف، حماية  2املثال   -

 البيئة، حماية الصحة... 

 

 أمثلة عن وضعيات نماء وتقويم الكفاية:  -4

لقد سجلت مؤسسة استقبالك حاالت متعددة نسبيا لتغيبات مبررة )مستندة لشواهد  

 طبية( لألساتذة خالل ما سبق من السنة الدراسية.  

 تجميع املعطيات املتعلقة بذلك:  -

 جدول إحصائي للغيابات.  -

 س األول(.  و نتائج املتعلمين )لألسد -

 معطيات خاصة باملؤسسة ومحيطها.  -

 ة األساتذة املتكرر غيابهم.معطيات متعلقة بوضعي -

 تقديم هذه املعطيات.  -

 تحليل املعطيات املتوفرة.  -

 اقتراح و/أو تنفيذ خطة عمل.  -

 

 معايير ومؤشرات تقويم املنتوج املنتظر:  -5

 املؤشرات  املعيار

 املالءمة 

 يصوغ إشكالية الحالة. •

 يحلل املعطيات. •

 يقترح الحلول.   •

 بمعطيات الوضعية.يقترح حلوال ذات صلة  • االنسجام
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 التكامل 
 .شامل عطيات الوضعيةمتحليل   •

 .مستنبطة من التحليل الحلول املقترحة •

 التفرد
 يقدم تعليالته بطريقة مقنعة. •

 .للعمل  يقترح صيغ جديدة •

 

 : بالتبصرالكفاية املتعلقة  -ه

 منطوق الكفاية املستهدفة:  -1

 يتبنى املتدرب اإلطار مقاربة متبصرة في وضعيات ممهننة أو مهنية من خالل:

 تحليل ممارساته املهنية.  -

 مساعدة أقرانه على تحليل ممارساتهم املهنية. -

 ضبط ممارساته املهنية.  -

 مساعدة أقرانه على ضبط ممارساتهم املهنية.  -

 

 موارد الكفاية:  -2

 املعارف - 1

 )التقويم، املالحظة...(.  منه التمييز بين التحليل واملفاهيم القريبة  -

 معرفة بعض املرجعيات املعتمدة لتحليل املمارسات املهنية.   -

 .  وأهم تقنياتهمعرفة أسس تحليل املمارسات املهنية  -

-  ... 

معارف الفعل -2

)املهارات  

 التدبيرية(:

 

 يحلل ممارساته املهنية اعتمادا على مرجعية مالئمة.   -

 املشاركة في جلسة مجموعة تحليل املمارسات املهنية.  -

 تسيير جلسة مجموعة تحليل املمارسات املهنية.  -

 ...دعم مظاهر اإلنصاف  -

-  ... 
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 أمثلة عن وضعيات نماء وتقويم الكفاية:  3

استحال اإلنجاز( مثال فض نزاع أو تدبير  : تحليل تدبير أنجزه املتدرب )أو عاينه إن  1املثال   -

 طارئ... 

بصري يوثق...( عن نشاط معين أنجز   شريط سمعي: تحليل تقرير )عن اجتماع،  2املثال   -

 باملؤسسة(.  مسؤولمن لدن املتدرب أو أحد أقرانه )أو 

 : إنجاز تقرير تركيبي عن مختلف مراحل التدريب يحلل فيه ممارسات املهنية.  3املثال  -

وسبل   - املعتمدة  املهنية  املمارسات  مسوغات  استنباط  إلى  التحليل  يهدف  مالحظة: 

 االرتقاء بها.

 

 : نموذج للمنتوج املنتظر 4

أو  وضعية  صادفت  االستقبال،  مؤسسات  في  امليداني  التدريب  مراحل  مختلف  خالل 

وضعيات دبرتها بعد سابق تخطيط أو مباشرة لكونها لم تكن متوقعة واكتست بالنسبة لك 

 أهمية خاصة:  

 املطلوب هو تقديم تقرير:  

 تحدد فيه وتفسر )أي تستنبط مصادر وأسباب...(: .1

 التي اعتمدتها لتدبير الوضع.نقط قوة ممارساتك املهنية  -

 نقط الضعف التي اعترتها.  -

 تقدم فيه مقترحات:   .2

 لتثمين نقط القوة السالفة الذكر وتثبيتها.   -

 ملعالجة نقط الضعف والحيلولة دون تأثيرها الحقا. -
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 :معايير ومؤشرات التقويم 5

 املؤشرات  املعيار 

 املالءمة 
 يحدد نقط القوة ويعللها. •

 . الضعف ويعللهايحدد نقط  •

 االنسجام 

 يربط بشكل منطقي بين نقط القوة وتعلياها. •

ومـقـتـرحــــــات   • املـالحـظــــــة  بـيـن االخـتـالالت  مـنـطـقـي  ــكــــــل  بشــــــــــ يصــــــــــــــــــل 

 معالجتها.

 التكامل 
 يحدد كل نقط القوة. •

 يحدد كل نقط الضعف.   •

 التفرد 
 يقدم تعليالته بطريقة مقنعة. •

 .للعمل  يقترح صيغ جديدة •
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 موجهات عامة:  -12

من   • )ة(  متدرب  )ة(  طالب  كل  أسبوعيا    4يستفيد  األقل  ساعات  التدريب  على  من 

 امليداني بمؤسسات التدريب في جميع األسالك: ابتدائي، إعدادي، ثانوي 

التوزيع   • وفق  مراحل،  على خمس  اإلدارة  بمسلك  امليدانية  التداريب  أيام  توزيع  يتم 

 الزمني اآلتي:

 زمنها املرحلة 

 أيام 6 األولى

 أيام 6 الثانية 

 أيام 6 الثالثة 

 أيام 6 الرابعة

 أيام 4 الخامسة 

 يوما 28 املجموع

امليدانية من االكتشاف واالستئناس إلى األنشطة اعتماد مبدأ التدرج في  •

 التحمل الجزئي ملسؤولية إدارة مؤسسة تعليمية؛

املراحل  نخراط اإليجابي في أنشطة الحياة املدرسية في كل مرحلة من اال  •

 التدريبية )من املرحلة الثانية إلى األخيرة(؛

اشتمال املراحل األربع األخيرة على ثالث محطات مهمة: التخطيط، والتدبير،   •

 والتقويم...

في بداية كل مرحلة تدريبية يتم عقد لقاء أولي تعاقدي بين املؤطرين والكفالء  •

 يلي:من جهة، والطلبة املتدربين من جهة ثانية؛ يتضمن ما 

 أهداف املرحلة؛  -

 املنتوج املنتظر؛  -

 األنشطة املراد إنجازها؛  -

 التقارير املراد إنجازها؛  -

 ... الوثائق املستهدفة -
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يتضمن  في نهاية كل مرحلة تدريبية تعد وتقدم كل مجموعة تدريبية تقريرا تركيبيا  •

 ما يلي: على سبيل االقتراح

 مكتسبات املرحلة؛  -

 صعوباتها؛  -

 لتجاوزها... مقترحات  -

 يتم تحديد أدوار املتدخلين في التأطير كما يلي: •

 امليدانية: األنشطةمنسق  ▪

 التنسيق بين كافة املتدخلين؛  -

 اإلعداد والتنظيم ملجموعات التدريب؛  -

 التتبع لعمليات األنشطة العملية بمؤسسات التدريب  -

-  ... 

 والتكوين:األساتذة املكونون باملراكز الجهوية ملهن التربية  ▪

 التأطير والتتبع؛  -

  خاللشة في التداريب ياستثمار الوضعيات املهنية املشاهدة واملع  -

 ؛ ي أو عن بعدالتكوين الحضور 

 تقويم أنشطة املتدربين بمؤسسات التدريب  -

-  ... 

 الكفالء: ▪

 االستقبال؛  -

 التوجيه والتأطير؛ -

 السهر على توفير الظروف املناسبة للتدريب؛  -

 التتبع والتقويم...  -

يحرص الطالب املتدرب )ة( على توثيق وتوصيف جميع مراحله تكوينه العملي في   •

 تقارير إجرائية؛

 الورقي والرقمي؛ املنظم االهتمام بجمع الوثائق والتقارير في ملفه التراكمي •
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 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 
 

رهن إشارة الكفيل )ة(، املنظم وضع الطالب )ة( املتدرب )ة( مللفه التراكمي  •

 )ة(، ومنسق )ة( التداريب؛واألستاذ )ة( املكون 

لفائدة عن بعد عبر تطبيق املناظرة املرئية  للكفالء إمكانية عقد لقاءات تأطيرية •

 الطلبة املتدربين؛ 

 اعتماد الكفايات التدبيرية اآلتية:   •

يخطط الطالب )ة( املتدرب )ة( لتدبير دعم أو معالجة ظاهرة تربوية أو تعليمية  -

 ب... يمكن معاينتها في مؤسسة التدري

املؤسسة  - نفس  في  املرحلة  من  األولى  املحطة  في  املنجز  للتخطيط  أجرأة  يدبر 

 التعليمية 

يقوم الطالب )ة( املتدرب )ة( تخطيطه وتدبيره املنجز في املحطة الثانية من املرحلة   -

 وضبطها )دعما ومعالجة( في نفس املؤسسة كذلك 

 لية اإلدارة  تمكين الطالب )ة( املتدرب )ة( من التحمل الجزئي ملسؤو  •

 اعتماد مقاربة تحليلية تبصرية للممارسات املهنية قبل وأثناء وبعد اإلنجاز •

تمرير املمارسات املهنية في محك أخالقيات املهنة قبل وأثناء وبعد إنجاز أي عمل أو  •

 إجراء 

يختار الطالب )ة( املتدرب )ة( بمسلك اإلدارة التربوية مرحلة من املراحل التدريبية،  •

 يتضمن ما يلي:  2021يونيو  15عنها قبل قدم تقريرا ويعد وي

 الظاهرة املعالجة وسياق رصدها؛  -

 تخطيط معالجتها؛ -

 أهم املعطيات املتعلقة بتدبير إنجاز التخطيط؛ -

 خالصات التقويم وأجرأة الضبط )الدعم واملعالجة(  -

 إبراز حيثيات التبصر في ممارساته )ا( املهنية خالل هذه املرحلة  -

 ا( ألخالقيات املهنة خالل هذه املرحلة.ـسبل استحضاره )إبراز  -
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 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 
 

 : امليدانية األنشطةاملحاور الرئيسة املستهدفة خالل  -13

للمؤسسة من خالل زيارة مصالح وأقسام   االكتشاف واالستئناس بالوسط السوسيومنهي ✓

 ومكاتب األكاديميات واملديريات اإلقليمية؛ 

 االستئناس بالوسط املنهي ملؤسسة تعليمية؛  ✓

مدير   ✓ عام،  حارس  ابتدائية،  مؤسسة  مدير  اإلدارية:  األطر  مهام  مختلف  على  التعرف 

 إعدادية، ناظر، مدير ثانوية، مقتصد... 

 واملادي والتقني والتربوي للمؤسسة؛ التدبير املالي  ✓

 التوثيق واألرشفة؛ ✓

القيادة،  ✓ وضعيات  التحفيز،  وضعيات  اإلداري:  للتدبير  السيكوسوسيولوجية  الجوانب 

 وضعيات اإلشراف، وضعيات تدبير النزاعات... 

 أنشطة الحياة املدرسية  ✓

 مشروع املؤسسة  ✓

 ؛ توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التدبير اإلداري  ✓

 تدبير املراقبة املستمرة واالمتحانات  ✓

 تدبير املجالس التعليمية  ✓

والتباعد  ✓ التعقيم،  كورونا:  فيروس  من  الوقائي  الصحي  البروتوكول  تفعيل  جوانب 

الجسدي.. 
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 والتعليم العالي والبحث العلمي  الوطنية والتكوين املنهيوزارة التربية 

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 
 

 : تواريخ وفترات محطات التداريب امليدانية -14

 النهاية تاريخ  تاريخ البداية املرحلة التدريبية 

االستئناس بالوسط   األولى:

 السوسيو منهي للمؤسسة 

زيارة أقسام ومصالح ومكاتب  

 األكاديمية
 2020نونبر  07 2020أكتوبر  19

زيارة مكاتب ومصالح املديرية 

 اإلقليمية 
 2020 دجنبر 5 2020نونبر  9

التداريب بمؤسسة   الثانية:

 ( األولي واالبتدائيتعليمية )

 2020دجنبر  26 2020 دجنبر 14 التخطيط

 2021  يناير 9 2020دجنبر  28 التدبير

 2021يناير  23 2021 يناير  11 التقويم

التداريب بمؤسسة   الثالثة:

 تعليمية )إعدادية( 

 2021فبراير 20 2021 فبراير 1 التخطيط

 2021  مارس 6 2021فبراير  22 التدبير

 2021مارس  27 2021  مارس 8 التقويم

التداريب بمؤسسة  الرابعة:

 تعليمية )تأهيلية( 

 2021 أبريل10 2021 مارس 29 التخطيط

 2021 أبريل 24 2021 أبريل 12 التدبير

 2021 ماي  8 2021 أبريل 26 التقويم

 2021يونيو  12 2021 ماي  17 الخامسة: ممارسة مسؤولية إدارة املؤسسة 
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 والتعليم العالي والبحث العلمي  الوطنية والتكوين املنهيوزارة التربية 

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 
 

 :املراحل واملحطات التدريبيةبطاقات   -15

 املرحلة األولى: االستئناس بالوسط السوسيو منهي للمؤسسة

 املحطة األولى: زيارة أقسام ومصالح ومكاتب األكاديمية 
 إلى: من:

 2020نونبر  07 2020أكتوبر  19
 األهداف:

 ...(؛ اكتشاف البنيات ذات العالقة باملؤسسة التعليمية )األكاديمية -

   األكاديمية؛تعرف مرافق   -

 وتعرف مهامها؛ باألكاديميةزيارة مختلف املصالح واملكاتب  -

 باألكاديمية؛تعرف طبيعة العالقة بين املؤسسة التعليمية واملصالح  -

 األكاديمية؛التربوية في عالقتها بمصالح    اإلدارةتعرف مهام  -

 الجهوية؛تعرف مشروع املؤسسة في عالقته باملصالح   -

 واملالي...  واإلداري معاينة الوثائق الخاصة بالتدبير التربوي  -

 األنشطة املكونة للمحطة
 كما يلي: ، ويمكن تنظيم هذه املحطةاألكاديميةمنسق التداريب بتنسيق مع مصالح   املحطة  ويبرمج هذه يؤطر

 لقاء تواصلي مع مسؤول باألكاديمية )رئيس قسم أو رئيس مصلحة مثال(؛   ▪

 زيارة األقسام واملصالح واملكاتب باألكاديمية؛ ▪

 جمع الوثائق التي يحتاجها الطالب اإلداري املتدرب لتسهيل عمله... ▪

 جمع الوثائق التي يحتاجها املتدرب)ة( لتسهيل عمله...  ▪

 الورقي والرقمي: املنظمتراكمي  مكونات امللف ال

 للطالب)ة( اإلداري)ة( املتدرب)ة(. امللف التراكمي املنظم الورقي والرقمي تجمع كل الوثائق في 

 املصاحبة للمحطة:والتقويمية والتنظيمية اإلجراءات التأطيرية 
 أفراد  5 أو 4توزيع الطلبة املتدربين إلى مجموعات من  -

 التدريبية في فضاء املركز بحضور جميع املتدخلين في تأطير املتدربين التحضير للمرحلة  -

 توجيه املتدربين إلى أهداف واملنتوج املنتظر للمحطة التدريبية  -

 رصد أهم الصعوبات مع اقتراح البديل واستحضار قابلية اإلنجاز  -

 املناقشة والضبط والتعديل لحصيلة املرحلة  -

التراكمي املنظم يتم تقويم األداء املنهي للمتدربين من قبل فريق التأطير حسب: محتويات ملف  -

 والتقرير التركيبي لحصيلة املحطة. الورقي والرقمي

 املنتوج املنتظر:
 تقرير تركيبي يضم العمليات واألنشطة التي تم إنجازها خالل هذه املحطة 
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 االستئناس بالوسط السوسيو منهي للمؤسسة املرحلة األولى: 

 املديريةزيارة أقسام ومصالح ومكاتب  ثانية: ال حطةامل
 اإلقليمية 

 إلى: من: 
 2020 دجنبر 5 2020نونبر  9

 األهداف:
 ملديرية...(؛اكتشاف البنيات ذات العالقة باملؤسسة التعليمية )ا  -

 ؛املديرية اإلقليميةتعرف مرافق  -

 وتعرف مهامها؛   باملديرية اإلقليميةزيارة مختلف املصالح واملكاتب  -

 ؛ ديرية اإلقليميةباملتعرف طبيعة العالقة بين املؤسسة التعليمية واملصالح  -

 ؛ املديرية اإلقليميةالتربوية في عالقتها بمصالح  اإلدارةتعرف مهام  -

 ؛ اإلقليميةتعرف مشروع املؤسسة في عالقته باملصالح  -

 واملالي...  واإلداري معاينة الوثائق الخاصة بالتدبير التربوي   -

 األنشطة املكونة للمحطة
  ، ويمكن تنظيم هذه املحطةديرية اإلقليميةملامنسق التداريب بتنسيق مع مصالح   املحطة ويبرمج هذه  يؤطر

 كما يلي: 

 أو رئيس مصلحة مثال(؛  مكتب)رئيس  ديرية اإلقليميةلقاء تواصلي مع مسؤول بامل  ▪

 ؛ ملديرية اإلقليميةزيارة األقسام واملصالح واملكاتب با  ▪

 جمع الوثائق التي يحتاجها الطالب اإلداري املتدرب لتسهيل عمله... ▪

 جمع الوثائق التي يحتاجها املتدرب)ة( لتسهيل عمله... ▪

 الورقي والرقمي: التراكمي املنظممكونات امللف 

 للطالب)ة( اإلداري)ة( املتدرب)ة(. امللف التراكمي املنظمتجمع كل الوثائق في 
 اإلجراءات التأطيرية والتنظيمية املصاحبة للمحطة:

 أفراد  5أو 4توزيع الطلبة املتدربين إلى مجموعات من  -

 املتدربينالتحضير للمرحلة التدريبية في فضاء املركز بحضور جميع املتدخلين في تأطير  -

 توجيه املتدربين إلى أهداف واملنتوج املنتظر للمحطة التدريبية -

يتم تقويم األداء املنهي للمتدربين من قبل فريق التأطير حسب: محتويات ملف التراكمي املنظم  -

 الورقي والرقمي والتقرير التركيبي لحصيلة املحطة.

 املنتوج املنتظر:
 العمليات واألنشطة التي تم إنجازها خالل هذه املحطة تقرير تركيبي يضم 
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 املرحلة الثانية: التداريب امليدانية باملؤسسات التعليمية  

 االبتدائي(األولي و )
 إلى: من: 

 2021 يناير  23 2020 دجنبر 14
 األهداف: 

 واإلدارية والبيئية واالجتماعية والثقافية؛تعرف الفضاء املدرس ي بكل عناصره التربوية  -

 تعرف مكونات ومرافق املؤسسة التعليمية؛ -

 تعرف مهام اإلدارة التربوية بمختلف األسالك التعليمية؛  -

 تعرف مشروع املؤسسة؛ -

 تعرف مجالس املؤسسة؛  -

 تعرف أندية املؤسسة؛ -

 تعرف جمعيات املؤسسة؛ -

 داري واملالي. معاينة الوثائق الخاصة بالتدبير التربوي واإل  -

 تجميع املعطيات الخاصة بمؤسسات التدريب.  -

 التمرس باملهام املوكولة ألطر املدرسة إداريا وتربويا. -

 االطالع على مقتضيات االشتغال في موقع العمل ومساطره وصعوباته والحلول املمكنة لتجاوزها.  -

 األنشطة املكونة للمحطة 
 ، منسق التداريب، املكون/املكونون...(واملستقبليؤطر هذه املحطة فريق التأطير )الكفيل 

القيام بجولة داخل املؤسسة التعليمية ملعاينة مختلف مرافقها: إعداد بطاقة واصفة للمؤسسة: عدد الحجرات، مرافق،   ▪

 جالس واألندية... خاصة باألطر العاملة باملؤسسة وكذا بالتالميذ والتلميذات، امل إحصائيات

 عقد جلسات مع الطاقم اإلداري والتربوي واملالي والشركاء االجتماعيين.  ▪

 تجميع الوثائق اإلدارية والتربوية واملالية املرتبطة باملؤسسة.  ▪

  نسخ أو تحميل بعض املذكرات الوزارية  ▪

التدبير   ▪ )مجلس  املجالس  التدبير:  ت  املؤسسة/آليا  هيكلة  على  التربوي  -التعرف  التعليمي  -املجلس  مجلس -املجلس 

 الشراكات. -الجمعيات- مجلس   االنضباط( - القسم

 :  باملهام التاليةللتعرف على كيفية القيام  ▪

 التدبير التربوي واإلداري واملالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها؛  -

املادة   - في  عليها  املنصوص  املؤسسة  مجالس  املرسوم    18رئاسة  الالزمة  من  والتدابير  اإلجراءات  واتخاذ 

 لتطبيق مقرراتها؛ 

العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في املؤسسة وتوفير شروط الصحة والسالمة لألشخاص   -

 واملمتلكات؛ 
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والتكوين   - للتربية  الجهوية  األكاديمية  املؤسسة على  لتدبير شؤون  الضرورية  العمل  توفير وسائل  اقتراح 

 املعنية؛ 

د برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس  إعدا -

 التدبير وعرضه على السيد مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين املعنية قصد املصادقة عليه؛ 

 إبرام اتفاقيات للشراكة؛  -

 خبة؛ تمثيل املؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات املنت -

 وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير املؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.  -

 الورقي والرقمي:   التراكمي املنظممكونات امللف 

 للطالب)ة( اإلداري)ة( املتدرب)ة(.  التراكمي املنظم الورقي والرقميتجمع كل الوثائق في ملف 

 والتنظيمية املصاحبة للمحطة: اإلجراءات التأطيرية
 أفراد  5أو  4توزيع الطلبة املتدربين إلى مجموعات من  -

 التحضير للمرحلة التدريبية في فضاء املركز بحضور جميع املتدخلين في تأطير املتدربين  -

 توجيه املتدربين إلى أهداف واملنتوج املنتظر للمحطة التدريبية  -

للمتدربين من قبل فريق التأطير حسب: محتويات ملف التراكمي املنظم الورقي يتم تقويم األداء املنهي  -

 والرقمي والتقرير التركيبي لحصيلة املحطة. 

 املنتوج املنتظر: 
 تقرير تركيبي يضم العمليات واألنشطة التي تم إنجازها خالل هذه املحطة 
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 : التداريب امليدانية باملؤسسات التعليمية  لثة املرحلة الثا

 ( اإلعدادي الثانوي )
 إلى: من: 

 2021مارس 27 2021 فبراير 1
 األهداف: 

 التمرس باملهام املوكولة ألطر املدرسة إداريا وتربويا -

 االطالع على مقتضيات االشتغال في موقع العمل ومساطره وصعوباته والحلول املمكنة لتجاوزها.  -

 ألنشطة املكونة للمحطةا
اإلشراف  ببعضها:    ، والقياماإلعدادييؤطر ويبرمج هذه املحطة السيد الكفيل لكي يتعرف املتدرب )ة( على مهام مهن اإلدارة بالثانوي  

 على التدبير التربوي واإلداري واملالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها؛

 املرسوم؛ رئاسة مجالس املؤسسة املنصوص عليها في  -

 العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في املؤسسة؛  -

 إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة املؤسسة؛ -

 ملبرمة باملؤسسة؛  اتفاقيات للشراكة االطالع على   -

 املؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات املنتخبة؛  كيفية تمثيل  االطالع على -

 وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير املؤسسة وعرضه على مجلس التدبير. -

 إنجاز برامج للتكوين والتكوين املستمر لفائدة العاملين باملؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛اإلسهام في  -

 مية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج للدعم التربوي ومحاربة األمية؛ الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظا -

 استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية. -

 مكونات امللف التراكمي املنظم الورقي والرقمي: 

 للطالب)ة( اإلداري)ة( املتدرب)ة(.  التراكمي املنظم الورقي والرقمي تجمع كل الوثائق في ملف 

 اإلجراءات التأطيرية والتنظيمية املصاحبة للمحطة:
 أفراد  5أو  4توزيع الطلبة املتدربين إلى مجموعات من  -

 التحضير للمرحلة التدريبية في فضاء املركز بحضور جميع املتدخلين في تأطير املتدربين  -

 واملنتوج املنتظر للمحطة التدريبية توجيه املتدربين إلى أهداف  -

يتم تقويم األداء املنهي للمتدربين من قبل فريق التأطير حسب: محتويات ملف التراكمي املنظم الورقي  -

 والرقمي والتقرير التركيبي لحصيلة املحطة. 

 املنتوج املنتظر:
 املحطة تقرير تركيبي يضم العمليات واألنشطة التي تم إنجازها خالل هذه 
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 : التداريب امليدانية باملؤسسات التعليمية  رابعةاملرحلة ال

 ( الثانوي التأهيلي)
 إلى: من: 

 2021ماي  8 2021مارس 29
 األهداف: 

 التمرس باملهام املوكولة ألطر املدرسة إداريا وتربويا -

 والحلول املمكنة لتجاوزها. االطالع على مقتضيات االشتغال في موقع العمل ومساطره وصعوباته  -

 ألنشطة املكونة للمحطةا
 على مهام مهن اإلدارة بالثانوي التأهيلي، والقيام ببعضها:  )ة(  لكي يتعرف املتدرب يؤطر ويبرمج هذه املحطة السيد الكفيل 

 اإلشراف على التدبير التربوي واإلداري واملالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها؛ -

 مجالس املؤسسة املنصوص عليها في املرسوم؛ رئاسة  -

 العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في املؤسسة؛  -

 ؛برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة املؤسسةمشروع إعداد   -

 ؛ املبرمة باملؤسسة االطالع على اتفاقيات للشراكة  -

 العمومية والهيئات املنتخبة؛ تمثيل املؤسسة محليا إزاء السلطات االطالع على كيفية  -

 وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير املؤسسة وعرضه على مجلس التدبير. -

 إنجاز برامج للتكوين والتكوين املستمر لفائدة العاملين باملؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛اإلسهام في  -

 برامج للدعم التربوي ومحاربة األمية؛  الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز -

 استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية. -

 مكونات امللف التراكمي املنظم الورقي والرقمي: 

 للطالب)ة( اإلداري)ة( املتدرب)ة(.  التراكمي املنظم الورقي والرقمي تجمع كل الوثائق في ملف 

 اإلجراءات التأطيرية والتنظيمية املصاحبة للمحطة:
 أفراد  5أو  4توزيع الطلبة املتدربين إلى مجموعات من  -

 التحضير للمرحلة التدريبية في فضاء املركز بحضور جميع املتدخلين في تأطير املتدربين  -

 واملنتوج املنتظر للمحطة التدريبية توجيه املتدربين إلى أهداف  -

يتم تقويم األداء املنهي للمتدربين من قبل فريق التأطير حسب: محتويات ملف التراكمي املنظم الورقي  -

 والرقمي والتقرير التركيبي لحصيلة املحطة. 

 املنتوج املنتظر:
 املحطة تقرير تركيبي يضم العمليات واألنشطة التي تم إنجازها خالل هذه 
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 : التداريب امليدانية باملؤسسات التعليمية  خامسة املرحلة ال

 ممارسة مسؤولية إدارة املؤسسة
 إلى: من: 

 2021 يونيو 12 2021ماي  17
 األهداف: 

 استعمال النصوص التشريعية والتنظيمية استعماال وظيفيا في تدبير املؤسسة؛  -

 املهارات املتعلقة بالتنظيم التربوي واإلداري واملالي؛تعرف اإلجراءات األساس والتمكن من  -

 معالجة املشكالت املتعلقة بالتنظيم التربوي والبحث لها عن حلول مالئمة؛  -

 تفعيل أنشطة الحياة املدرسية في املؤسسة؛  -

 املساهمة في تدبير أعمال مجالس املؤسسة؛  -

 لتدبير شؤون املؤسسة؛  اإلدارةف  التمرن على البرامج والبرانم املعلوماتية املستعملة من طر  -

 القيام بأنشطة التخطيط والتدبير والتتبع املرتبطة بتدبير الشأن اإلداري والتربوي واإلشعاعي؛ -

 واملالية( واستثمارها؛  واإلداريةضبط اآلليات والوثائق )التربوية   -

 املحلية  التنمية والجماعات والسلطاتاملساهمة في تنمية عالقات املؤسسة باملجتمع املحلي والشركاء وجمعيات  -

 ألنشطة املكونة للمحطةا
 باملهام املطلوبة من الكفيل؛ القياميؤطر 

 الكفيل أو من يساعده؛   إشرافتحمل مسؤولية كاملة في املنصب املسند تحت  -

 عقد جلسات مع الطاقم اإلداري والتربوي واملادي؛  -

 واملالية املرتبطة باملؤسسة تجميع الوثائق اإلدارية والتربوية  -

 إنجاز تقرير عن املحطة.  -

 مكونات امللف التراكمي املنظم الورقي والرقمي: 

 للطالب)ة( اإلداري)ة( املتدرب)ة(.  التراكمي املنظم الورقي والرقمي تجمع كل الوثائق في ملف 

 والتنظيمية املصاحبة للمحطة: اإلجراءات التأطيرية
 أفراد  5أو  4توزيع الطلبة املتدربين إلى مجموعات من  -

 التحضير للمرحلة التدريبية في فضاء املركز بحضور جميع املتدخلين في تأطير املتدربين  -

 توجيه املتدربين إلى أهداف واملنتوج املنتظر للمحطة التدريبية  -

من قبل فريق التأطير حسب: محتويات ملف التراكمي املنظم الورقي يتم تقويم األداء املنهي للمتدربين  -

 والرقمي والتقرير التركيبي لحصيلة املحطة. 

 املنتوج املنتظر:
 تقرير تركيبي يضم العمليات واألنشطة التي تم إنجازها خالل هذه املحطة 
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 ( تبرمج في كل املحطات) ممارسة أنشطة الحياة املدرسية - 16

أطر   تكوين  األنشطة  املدرسية    اإلدارةتستهدف  الحياة  وتنظيم  تدبير  كيفية  على  املتدربة  التربوية 

باعتبارها أنشطة تفاعلية متنوعة من أنشطة صفية ومندمجة وداعمة، تفَعل على مستوى الفصول  

ريع التي تهتم  الدراسية عبر املواد املدرسة، واألندية التربوية، ومن خالل مجموعة من املجاالت واملشا

التربوي  للتجديد  آلية استراتيجية  باعتباره  املؤسسة"  والجهوي. أهمها "مشروع  اقع املحلي  بالو أكثر 

 وتحسين جودة التعلمات.

 ويتم برمجة هذه املمارسة في كل محطات التداريب نظرا لطابعها املستعرض وخصوصية كل املؤسسة. 

 األهداف   -1

بكل مجاالت األنشطة   • تفعيلها على مستوى املؤسسة اإلملام  آليات  في  والتحكم  الـمدرسية 

 التربوية وكذا مع محيطها ومع مختلف الشركاء. 

 ربط عالقات مهنية واجتماعية مع كل الفاعلين باملجتمع املدرس ي املوسع...   •

 التمرس بأنشطة الحياة املدرسية •

 اكتساب قابلية العمل التربوي واالنفتاح على املحيط  •

 ل آليات العمل بمشروع املؤسسة تمث •

 األنشطة املكونة للمحطة  -2

 بالنسبة ملشروع املؤسسة 

وأهدافها   - بواعثها  مبينا  املتداولة  املشاريع  أنواع  تشخيص  من  املتدرب  اإلداري  الطالب  يتمكن 

 وأنشطتها ومقتضيات إنجازها

 املؤسسات. يستكشف التدابير التي وظفت لوضع وتدبير نماذج من مشاريع  -

ويحول  - املؤسسة  وضعية  تشخيص  يوجه  قريب  أو  متوسط  مدى  على  منظور  بناء  من  يتمكن 

 النتائج إلى خطة عملية قابلة للتطبيق  

 يضع عدة للمتابعة والتقويم ملشروع مفعل أو متوقع في مؤسسة التدريب -

 رفها. يدرس الطالب اإلداري املتدرب ميزانية مشروع موضحا مصادر التمويل ومقتضيات ص -
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 بالنسبة لألندية املدرسية 

 التنسيق مع مجلس التدبير واملجلس التربوي الصيغة التي ستعتمدها إلحداث األندية.  -

 تحديد مجاالت األنشطة ذات األولوية بناء على االستشارات واإلمكانات.  -

 تنظيم اجتماع لتدارس تدابير إحداث وتفعيل األندية.  -

 راستها تحديد أجل لتقديم املقترحات. ود  -

 تشكيل وهيكلة األندية -

 تأطير أعمال األندية -

-  ... 

 بالنسبة لخاليا اليقظة 

 تشخيص وضعية املؤسسة من حيث االنقطاع، والتكرار، والغياب.  -

ضبط قوائم التالميذ املتعثرين دراسيا والذين تظهر لديهم بوادر االنقطاع والتكرار، وتحديد نوع  -

 الدعم املناسب لهم. 

خطة   - املكلفين  وضع  األساتذة  مع  منتظمة  اجتماعات  عقد  خالل  من  التربوي  للدعم  سنوية 

 بالدعم التربوي، لتحديد اآلليات واألدوات املساعدة على إنجاح الخطة. 

إحداث فضاء لإلنصات واالستماع لفائدة املتعلمين الذين يعيشون بعض املشاكل النفسية أو   -

 االجتماعية. 

حو  - بتقارير  النيابة شهريا  الخلية  مد  تدخالت  املشاكل وحصر  إبراز  مع  السنوية،  الخطة  سير  ل 

 لحلها.

االتصال بأشخاص مصدر أو تالميذ أو أوليائهم واستقصائهم حول موضوع يتم استثماره إلعداد   -

 تقرير وتقاسمه مع الزمالء  

يتم   - املوضوع  حول  تقرير  وإعداد  وتحليلها  شبكات  على  بناء  عمل  أو  سلوك  أو  ظاهرة  مالحظة 

 عرضه وتقاسمه:

 الحصول على بيانات ومعطيات ومعالجتها الستخالص النتائج واستثمارها في حصص املجزوءات: -

 إنجاز مشروع بناء على أهداف وخطة يتم تفعيلها بمعية الفاعلين او التالميذ مع إعداد تقرير عنها. -

م فرديا أو في مجموعات  خالل التدريب امليداني: يقوم الطالب اإلداري املتدرب بإنجاز أعمال ومها -

وفق توجيهات املكون وبإشراك الكفالء أو أشخاص مصدر يساعدون املتدرب في إنجاز مشروعه  

 أو عمله.
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بعد التدريب أو خالل حصص الضبط: يقدم الطالب اإلداري املتدرب ما أعده للتقاسم مع زمالئه  -

يغني املكتسبات في املجزوءات  حيث يتم تبادل الخبرات والنتائج املكتسبة واستثمارها على وجه  

 ويرسخ اكتساب الكفايات. 
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 امللحقات: 
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 رزنامة التداريب األسدوس األول: 

 رزنامة التداريب األسدوس الثاني: 
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بية والتكوين   لجهة ...................... المركز الجهوي لمهن التر

بوية    مسلك: تكوين أطر اإلدارة التر
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