الىرشات المكلفة بإعداد مجزوءات عدة تكىين
اطر االدارة التربىية المتدربة
بالمراكز الجهىية لمهن التربية والتكىين
الوٌعقدة ايام  61/61/61/61يوًيو 4162
بوسكص التكويٌاث والولتقياث الوطٌيت – السباط
انٕسشخ انخبيغخ

مجـــــــــــــزوءة:

رذثٛش ٔرفؼٛم انؾٛبح انًذسعٛخ

فشٚك إػذاد انًظٕغخ :
عبد العزبز السٌدي  -م.ج.م.ت.ت  -مراكش
عبد الكرٌم جالم م.ج.م.ت.ت  -مراكش
دمحم ابن ٌعٌش  -م.ج.م.ت.ت  -طنجة
سٌدي األشكل  -م.ج.م.ت.ت  -العٌون

فؤاد مد كري  -م.ج.م.ت.ت  -المنٌطرة
دمحم أٌت أوحمو

 -مدٌر بنٌابة الحاجب

حمٌد أبكرٌم -م.ج.م.ت.ت  -الرباط
موالي الطٌب رمضانً -م.ج.م.ت.ت  -وجدة
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فرٌد نور الدٌن -م.ج.م.ت.ت  -البٌضاء
عبد الرحمان فرٌندو -متصرف م الشؤون المانونٌة والمنازعات
دمحم إٌزي -م.ج.م.ت.ت – بنً مالل

يذح

االَغبص:

 01ساعت هوشعت على  61هحاوز

اوال :تقدمي اجملزوءة
تندرج رلزوءة تدبري وتفعيل احلياة ادلدرسية يف سياق اذلندسة اجلديدة للتكوين األساس بادلراكز اجلهوية دلهن الرتبية والتكوين ,وتستهدف
هذه اجملزوءة تكوين اطر االدارة الرتبوية ادلتدربة على كيفية تدبري وتنظيم احلياة ادلدرسية باعتبارها أنشطة تفاعلية متنوعة من أنشطة صفية ومندرلة

تفعل على مستوى الفصول الدراسية عرب ادلواد ادلدرسة ،واألندية الرتبوية ،ومن خالل رلموعة من اجملاالت وادلشاريع اليت هتتم اكثر
وداعمةَ ،
بالواقع احمللي واجلهوي .أمهها " مشروع ادلؤسسة " باعتباره آلية اسرتاتيجية للتجديد الرتبوي وحتسني جودة التعلمات.

وتفعيال دلضامني ادلرسوم رقم  2....1.2الصادر يف  2.من زلرم  21 ( .311ديسمرب  )21..يف شأن إحداث وتنظيم ادلراكز اجلهوية
دلهن الرتبية والتكوين والسيما فيما يتعلق بإعداد منهاج التكوين وفق التصور اجلديد ،الذي يستهدف بناء وتطوير عدة تكوين أطر اإلدارة الرتبوية

ادلتدربة.
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ويف هذا اإلطار ووفق هذه اإلسرتاتيجية يأيت وضع هذه اجملزوءة ادلتعلقة بتدبري وتفعيل احلياة ادلدرسية من خالل الرتكيز على تكوين أطر

اإلدارة الرتبوية ادلتدربة ،قصد التمكن وضبط األسس وادلرتكزات التشريعية والرتبوية ادلنظمة للحياة ادلدرسية وتوظيفها يف ادلمارسات ادلهنية اليومية

.

ثانيا  :اهداف اجملزوءة:
 اإلدلام بكل رلاالت األنشطة الـمدرسية و التحكم يف آليات تفعيلها على مستوى ادلؤسسة الرتبوية و كدا مع زليطها االقتصادي
واالجتماعي ومع سلتلف الشركاء.

 التمكن من ربط عالقات مهنية و اجتماعية مع كل الفاعلني باجملتمع ادلدرسي ادلوسع  :إدارة تربوية ،هيئة التأطري وادلراقبة الرتبوية ،وهيئة
التدريس ،وادلتعلمني وادلتعلمات ومجعية امهات وآباء وأولياء التالميذ واجلماعات الرتابية وكل الشركاء الفاعلني االقتصاديني ومجعيات

اجملتمع ادلدين...

 االلتزام مببادئ دمقرطة احلياة ادلدرسية وجتسيد القيم النبيلة والقدرة على تأطري ادلتعلم دلواجهة مشاكل احلياة والقدرة على إعمال الفكر
والتمكن من الفهم والتحليل والنقاش احلر وإبداء الرأي واحرتام الرأي اآلخر.

 التمكن من رلموعة من ادلقاربات الرتبوية اليت جتعل اإلطار اإلداري الرتبوي منخرطا ومسامها يف تفعيل وتنشيط رلاالت احلياة ادلدرسية .
ومن هذه الزاوية وجب على أطر اإلدارة الرتبوية التعرف على أهم العناصر اليت ميكن أن تساعد على تنظيم هذه احلياة ادلدرسية

وتوجيهها وجهة تسعى إىل حتقيق موصفات اجلودة ،وهي:
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قواعد ومبادئ تنظيم حياة اجلماعة داخل ادلؤسسة التعليمية؛
العالقات االجتماعية والعاطفية بني أعضاء اجملتمع الرتبوي؛

ادلرجعيات الرتبوية لتنشيط ادلؤسسات التعليمية؛

الفضاء ادلدرسي وأشكال التواصل الثقايف وادلهين؛

وال ميكن حتقيق هذه اجلودة ادلنشودة إال بالتدبري اجليد للمجاالت التالية:
اجملال التنظيمي:








ادلفهوم اجلديد للحياة ادلدرسية و سلتلف رلاالهتا.
اعتماد مرجعيات احلياة ادلدرسية.

تفعيل مرتكزات احلياة ادلدرسية.
تنظيم فضاءات احلياة ادلدرسية.
تدبري ايقاعات الزمن ادلدرسي.

دور الفاعلني يف احلياة ادلدرسية؛

أمهية األنشطة الصفية وادلندرلة والداعمة .

اجملال االجتماعي:


انفتاح ادلدرسة على زليطها؛
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التعاون ادلدرسي؛

اشراك مجعية أمهات واآلباء وأولياء التالميذ؛
ادلطعم ادلدرسي؛

الصحة والوقاية ادلدرسية.

رلال التواصل و التنشيط:








التواصل الداخلي للمؤسسة؛

تنشيط االجتماعات؛

اإلشراف الرتبوي واإلداري؛
التواصل اخلارجي؛

األنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية.....؛

مركز التوثيق واإلعالم والقاعات ادلتعددة الوسائط

األندية الرتبوية ومراكز االستماع و خاليا االنصات.

رلال التعاون والشراكة:



التعاون مع فعاليات اجملتمع ادلدين الوطنية و الدولية ؛
إعداد مشاريع الشراكة و تفعيلها؛

5





التعاون مع القطاعات العمومية؛

التعاون مع القطاع اخلاص؛

التعاون مع ادلنظمات الدولية احلكومية و الغري احلكومية ؛

 ثالثا  :البطاقة التقنية للمجزوءة
انًؾبٔس

ًَبرط يٍ ٔػؼٛبد ٔ أَشطخ
انزكٍٕٚ

ثؼغ انًؼُٛبد
انذٚذاكزٛكٛخ ٔ األعُبد

انزمٕٚى انزكُٕٙٚ

انًؤؽشٌٔ

انغالف انضيُٙ

رؾهٛم انٕصبئك ٔانًؼُٛبد انًزؼذدح نهزكٍٕٚ

 - 1انؾكبيخ ٔ انمٛبدح

 د سا عخ انؾبالد انخبطخ ثبنٕػؼٛبدانًشكهخ انًشرجطخ ثٕالغ انًؤعغخ
انزؼهًٛٛخ

*َٓظ انؾكبيخ ف ٙيُظٕيخ
انزشثٛخ ٔ انزكٕ – ٍٚيذٚشٚخ
انشؤٌٔ انمبََٕٛخ ٔ
انًُبصػبد

-رغبسة ٔشٓبداد ف ٙيغبل انزذثٛش

انًشعؼٛبد

يخزهف انًشعؼٛب د انزشثٕٚخ انًٕعٓخ
نالطالػ ٔ ٚشًم ػهٗ انخظٕص :
 انًٛضبق انٕؽُٙ يمزؼٛبد يشعٕو انُظبواالعبع ٙانخبص ثًؤعغبد
انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انؼًٕيٙ
 انًُبْظ انزشثٕٚخ انًزكشاد انظبدسح ف ٙشبٌرفؼٛم ٔرُشٛؾ انؾٛبح انًذسعٛخ
ٔيششٔع انًؤعغخ ٔانششاكخ

2س
أستاذ مكون

*دنٛم انؾٛبح انًذسعٛخ2008

*دنٛم يششٔع انًؤعغخ
2008
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انًمبسثبد انزٚ ٙغت انزشكٛض ػهٓٛب:
 انًمبسثخ انزشبسكٛخ-انًمبسثخ انؾمٕلٛخ

ٔانًمبسثبد

 -يمبسثخ االَظبف ٔانُٕع

* دنٛم انزذثٛش انزشثٕ٘
ٔاإلداس٘ ٔانًبن ٙنهًؤعغخ
2004

 -انًمبسثخ انزؼبلذٚخ

أستاذ مكون

 يمبسثخ انزذثٛش ثبنُزبئظ يمبسثخ انًالءيخ -يمبسثخ االديبط نزًُٛخ انكفبٚبد

 - 2رٕصٚغ أدٔاس ٔ يٓبو انفبػه ٍٛفٙ
انؾٛبح انًذسعٛخ:

اإلشزغبل ثزمُٛخ انًغًٕػبد ػهٗ رؾهٛم
َظٕص رُظًٛٛخ ٔ دالئم رشثٕٚخ يُزمبح
ٔيؤؽشح نًخزهف انؼبيه ٍٛثبنًؤعغخ
ٔانششكبء لظذ ثُبء يُزٕط ٓٚى:

اإلداسح انزشثٕٚخ

-يٓبو ٔ أدٔاس انفبػه ٔ ٍٛانششكبء

األؽش انزشثٕٚخ

-يغبالد رذخهٓى

يغبنظ انًؤعغخ

إكشاْبد ٔ يؼٛمبد رفؼٛم ادٔاس انفبػهٍٛٔ انششكبء

انًزؼهًٌٕ ٔ انًزؼهًبد
انغًؼٛبد ٔ انششكبء

*انًزكشح انٕصاسٚخ سلى 155
ف ٙيٕػٕع رفؼٛم أدٔاس
انؾٛبح انًذسعٛخ ثبنًؤعغبد
انزؼهًٛٛخ

*انًشعٕو .23.20.2
صادر (ٌ7.ولٌو  ).33.بمثابة
النظام األساسً الخاص
بمؤسسات التربٌة والتعلٌم
العمومً كما تم تغٌٌره وتتمٌمه
بواسطة المرسوم .23.22.2
( ).33./7./.2والمرسوم
رلم 70(.23.277.
ٌولٌو).33.

*انُظبو األعبع ٙانخبص
ثًٕظفٔ ٙصاسح انزشثٛخ
انٕؽُٛخ2003.
*يزكشح سلى 70االسرمبء
ثبإلداسح انزشثٕٚخ05
يب٘2011
*يزكشح 30إؽذاس يغبنظ
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4ض

يؤعغبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انؼًٕي.ٙ
*انًزكشح انٕصاسٚخ سلى 155
ف ٙيٕػٕع رفؼٛم أدٔاس
انؾٛبح انًذسعٛخ ثبنًؤعغبد
انزؼهًٛٛخ

2ض
 - 3رذثٛش ٔربي ٍٛانضيٍ انًذسعٙ

*انًمشس انٕصٚش٘ انغُٕ٘
االشزغبل ثزمُٛخ انًغًٕػبد ػهٗ رؾهٛم َظٕص
رُظًٛٛخ ٔ دالئم رشثٕٚخ يُزمبح لظذ ثُبء يُزٕط
ٓٚى:
أًْٛخ رذثٛش انضيٍ انًذسع ٔ ٙأصشِ ػهٗ أَشطخانؾٛبح انًذسعٛخ

*انًزكشح  154رأيٍٛ
انضيٍ انًذسعٙ
*يزكشح  10اؽزشاو انضيٍ
انًذسعٙ
*يزكشح 30اؽزشاو
انؾظض انذساعٛخ.

إشزغبل ػهٗ
رمبسٚش سعًٛخ
رشخض ْذس انضيٍ
انًذسع ٙثٓذف:

أعبرزح يكٍَٕٛٛ

ـ رؾذٚذ أعجبة ٔ
أصبس ْذس انضيٍ
انًذسع ٙػهٗ
انًزؼهى

انزًٛض ث ٍٛرأي ٍٛانضيٍ انًذسع ٔ ٙصيٍ انزؼهًبدـ إلزشاػ ؽهٕل نهؾذ
يٍ ْزِ انظبْشح

االشزغبل ثزمُٛخ انًغًٕػبد ػهٗ رؾهٛم ٔصبئك

*انًزكشح سلى 121ثزبسٚخ
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اَطاللب يٍ

2ض

 - 4يششٔع انًؤعغخ

رشثٕٚخ ٔ رغبسة سائذح نٓب ػاللخ ثبنًٕػٕع
العزُزبط:

31غشذ  2009ثشأٌ
يششٔع انًؤعغخ

ـ خطٕاد إَغبص يششٔع انًؤعغخ

*يزكشح ٔصاسٚخ رؾًم سلى
73ثزبسٚخ  20يب2009 ٕٚ
كئؽبس ػًم نذػى يشبسٚغ
انًؤعغخ

ـ رأعٛظ َٕاد٘ رشثٕٚخ ػهٗ أعبط انًششٔع
ـ َغبػخ ٔ فؼبنٛخ انؼًم ثبنًششٔع
ـ يؼٛمبد ٔ إكشاْبد انؼًم ثًششٔع انًؤعغخ

يششٔع انُٕاد٘ انزشثٕٚخ
ٔيشاكض االعزًبع
ٔ خالٚب االَظبد

االشزغبل ثبنجطبلبد انزٕعٛٓٛخ ٔرفؼٛم دنٛم
االَذٚخانزشثٕٚخ

*يزكشح 7.2اإلعزشارٛغٛخ
انٕؽُٛخ نزؼًٛى يششٔع
انًؤعغخ فبرؼ
شزُجش.377

*انًزكشح انٕصاسٚخ سلى :
42ثزبسٚخ  12أثشٚم
،2001رفؼٛم األَذٚخ
انزشثٕٚخ ف ٙانًؤعغبد
انزؼهًٙٛ
*ا نًزكشح سلى 167ثزبسٚخ
َٕ30فًجش 2009ثشأٌ
األَذٚخ انزشثٕٚخ
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انًكزغجبد انغبثمخ
ٚؼًم اؽش االداسح
انًزذسثخ ف ٙإؽبس
يغًٕػخ ػهٗ ثُبء
يشبسٚغ رشثٕٚخ
رشاػ ٙانًشعؼٛبد
انًؤؽشح

أساترة هكوًييي
و هٌشطيي

 -5ػجؾ ٔ رُظٛى
ػاللبد انؾٛبح انًذسعٛخ:

-

انُظبو انذاخه ٙنهًؤعغخ

االشزغبل ثزمُٛخ انًغًٕػبد ػهٗ رؾهٛم َظٕص
رُظًٛٛخ ًَٔبرط يٍ لٕاَ ٍٛداخهٛخ نهًؤعغبد
انزشثٕٚخ ألعزُزبط:
ـ انؾمٕق

*انًزكشح انٕصاسٚخ سلى
155ف ٙيٕػٕع رفؼٛم
أدٔاس انؾٛبح انًذسعٛخ
ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ

اعزُزبط َٕع
انًخبنفخ انًشركجخ

ـبنٕاعجبد
 يٓبو ٔاخزظبطبد يغبنظانًؤعغخ يغبنظ انًؤعغخ

ـ انًؾظٕساد
ـ انًغؤٔنٛبد

*يزكشح 03إؽذاس يغبنظ
يؤعغبد انزشثٛخ ٔانزؼهٛى
انؼًٕي.ٙ

انًشعٕو 376
عُخ 2002

 - 6األَشطخ انًذسعٛخ ٔ آنٛبد
رفؼٛهٓب:

االشزغبل ػهٗ َظٕص رُظًٛٛخ ٔ دالئم رشثٕٚخ
العزُزبط:

رظُٛف األَشطخ انًذسعٛخ ؽغت
انًغبالد

ـ إَٔاع األَشطخ

*انًزكشح انٕصاسٚخ سلى 87
رفؼٛم ادٔاس انؾٛبح
انًذسعٛخ* .يزكشح 244
انشؽالد انذساعٛخ.

ـ آنٛبد رفؼٛهٓب

*انًزكشح سلى 166ثزبسٚخ
َٕ30فًجش 2009ثشأٌ
االؽزفبل ثبألٚبو انٕؽُٛخ
ٔانؼبنًٛخ

اَشطخ طفٛخ
أَشطخ يُذيغخ
اَشطخ داػًخ

ـأُصش األَشطخ ػهٗ انًزؼهى

اَطاللب يٍ لشاس
نًغهظ األلغبو فٙ
ؽك أؽذ انزاليٛز
ٚؼًم انطهجخ ػهٗ:

أساترة هكوًيي

4ض

ـ كٛفٛخ اَخشاؽّ ف ٙرفؼٛم األَشطخ انًذسعٛخ
*انًزكشح سلى 165ثزبسٚخ
َٕ30فًجش 2009ثشأٌ
االؽزفبل ثبنٕٛو انٕؽُٙ
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ـ َٕع انًشعغ
انمبََٕ ٙانًؼزًذ
ػه ّٛف ٙالزشاػ
انؼمٕثخ
ـ الزشاػ ؽهٕل ثذٚهخ
نزؾمٛك انُظبو ٔ
االَؼجبؽ
انًذسع ٙػٕع
انًمبسثخ انمبََٕٛخ

إَغبص رمشٚش
رشخٛظٔ ٙ
رمٕ ًٙٚنٕالغ
األَشطخ انًذسعٛخ
ثئؽذٖ انًؤعغبد
ف ٙإؽبس فشد٘ أٔ
يغًٕػبد

أساترة هكوًيي
+
شسكاء

4ض

نهزؼبٌٔ انًذسعٙ
*دالئم عٛم يذسعخ انُغبػ
*دنٛم اإلؽزفبل ثبألٚبو
انٕؽُٛخ ٔ انؼبنًٛخ
*انًزكشح سلى  06ثزبسٚخ 9
ُٚبٚش  2007ثشأٌ ثشنًبٌ
انطفم
* انًزكشح سلى  88ثزبسٚخ
ٕٚ 10نٕٛص  2003ؽٕل
اعزغالل فؼبء
انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ ؛

 -7انغًؼٛبد انفبػهخ فٙ
انؾٛبحانًذسعٛخ:

رؾهٛم ًَبرط يٍ لٕاَ ٍٛانغًؼٛبد ٔ ارفبلٛبد
انششاكخ انًٕلؼخ يغ انٕصاسح
العزُزبط:

 انغًؼٛخ انشٚبػٛخ انًذسعٛخ؛ -عًؼٛخ رًُٛخ انزؼبٌٔ انًذسعٙ؛

ـ ششٔؽ ٔ إعشاءاد رأعٛظ انغًؼٛبد

 -عًؼٛخ األَشطخ انضمبفٛخ ٔاالعزًبػٛخ.

ـ إَٔاع انغًؼٛبد انز ٙنٓب ػاللخ ثبنًؤعغخ ٔ
رؾذٚذ يغبالد أشزغبنٓب

-عًؼٛخ دػى يذسعخ انُغبػ؛

ـ دٔسْب ف ٙرفؼٛم انؾٛبح انًذسعٛخ

-عًؼٛبد أيٓبد ٔآثبء ٔأٔنٛبء انزاليٛز

ـبإلكشاْبد انز ٙرؾذ يٍ فؼبنٛزٓب

*يزكشح سلى02
3فجشاٚش2005
رأؽٛش ارفبلٛبد انششاكخ
انًجشيخ يٍ نذٌ
األكبدًٛٚبد انغٕٓٚخ
نهزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ
ٔيظبنؾٓب اإللهًٛٛخ
ٔانًؾهٛخ
*يزكشح 44ف5 ٙأثشٚم
2003انزؼجئخ االعزًبػٛخ
نذػى انزًذسط
* يزكشح 03ة شبٌ رفؼٛم
11

إَغبص رمشٚش
رشخٛظٔ ٙ
رمٕ ًٙٚنٕالغ
انغًؼٛبد انًذسعٛخ
ثئؽذٖ انًؤعغبد
انزشثٕٚخ ف ٙإؽبس
فشد٘ أٔ يغًٕػبد

أساترة هكوًيي
+
شسكاء

2ض

دٔس عًؼٛبد أثبء ٔأٔنٛبء
انزاليٛز
* يزكشح 126إديبط يجبدا
يذَٔخ األعشح ٔلًٓٛب فٙ
انًُبْظ انزشثٕٚخ.
*انًزكشح انٕصاسٚخ سلى 73
يذسعخ انُغبػ

 - 8انششاكخ ٔ انزٕاطم
يغ انًؾٛؾ :

اإلعزؼبَخ اثهُظٕص انزُظًٛٛخ ٔ انذالئم انًشعؼٛخ
ارفبلٛبد ششاكخ

-انغًبػبد

*انذنٛم انًشعؼ ٙنًجبدساد
انششاكخ ثمطبع انزشثٛخ
انٕؽُٛخ -يذٚشٚخ انشؤٌٔ
انمبََٕٛخ ٔانًُبصػبد

انًؾهٛخ
انغهطبد ٔ انًؤعغبد انؼًٕيٛخانفبػهٌٕاالعزًبػٌٕٛ
ٔااللزظبدٌٕٚ
انًُظًبد انؾكٕيٛخ ٔ غٛشانؾكٕيٛخ ٔعًؼٛبد انًغزًغ انًذَٙ

انٕلٕف ػهٗ إَغبصاد ثبنًؤعغبد انزشثٕٚخ يؾممخ
ػٍ ؽشٚك انششاكخ

*يزكشح 83انششاكـخ ثٍٛ
انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ
انؼًٕيٛخ ٔانخظٕطٛخ.
* يزكشح 59ؽٕل يجبدساد
انششاكخ.
*انًزكشح سلى  67ثزبسٚخ
 17أثشٚم  2007ثشأٌ
رفؼٛم ارفبلٛخ انششاكخ يغ
انغًؼٛبد انًُٓٛخ انزشثٕٚخ
* ًَٕرط يٍ ارفبلٛبد
ششاكخ
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اَطاللب يٍ
انًكزغجبد انغبثمخ
ٚؼًم اؽش االداسح
انزشثٕٚخ انًزذسثخ
ف ٙإؽبس يغًٕػخ
ػهٗ ثُبء يشبسٚغ
رشثٕٚخ رشاػٙ
انًشعؼٛبد
انًؤؽشح

أساترة هكوًييي
و هٌشطيي

4ض

 -9انزشثٛخ ػهٗ انمٛى:
االشزغبل ػهٗ َظٕص لبََٕٛخ ٔ ؽمٕلٛخ ٔ ارفبلٛبد
دٔنٛخ ٔ دالئم رشثٕٚخ العزُزبط:
إَٔاع انمٛى ٔ دالالرٓب.

*يزكشح 126إديبط يجبدا
يذَٔخ األعشح ٔلًٓٛب فٙ
انًُبْظ

انزشثٛخ ػهٗ ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانُٕٓعثضمبفزٓب؛
انزشثٛخ ػهٗ انًٕاؽُخ ٔانذًٚمشاؽٛخ؛انزشثٛخ ػهٗ انمٛى انذُٛٚخ ٔ انخهمٛخانزشثٛخ ػهٗ لٛى انُضاْخ ٔانشفبفٛخ؛ ٔيؾبسثخ انؼُف ٔانغهٕكبد اناليذَٛخ
-انزشثٛخ انجٛئٛخ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ

*يزكشح سلى 155رفؼٛم
انؾٛبح انًذسعٛخ
ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ

انزشكٛض ػهٗ انزٕاثذ االعبعٛخ نهٕؽٍ ٔيمٕيبد
انٕٓٚخ انٕؽُٛخ ف ٙثؼذْب انذ ُٙٚانٕؽُ ٙاَطاللب يٍ
انزشكٛض غهٗ االثؼبد انزبنٛخ:

 انجؼذ اإلَغبَٔ ٙانمبََٕ ٙانًزؼهكثبنذًٚمشاؽٛخ ٔؽمٕق اإلَغبٌ.
 انجؼذ انغٕع -ٕٛصمبف ٙانًزؼهكثبنزٕاطمٔ ،انًغبٔاحٔ ،انزٕاصٌ
االعزًبػ.ٙ
 انجؼذ انٕظٛفٔ ٙانًغبن ٙانز٘ٚزغغذ ف ٙانًغزًغ اإلَغبَٙ
ٔانٕؽٍ ٔانًذسعخ.
 انجؼذ انزشثٕ٘ انز٘ ٚزغهٗ فٙانًمبسثخ انزشبسكٛخَٔ ،شبؽ انًزؼهى
انجُبءٔ ،انزشثٛخ ػهٗ االخزٛبس.

*يزكشح 46يٛضبق ؽغٍ
عهٕن انًٕظف انؼًٕي.ٙ
* يزكشح 75اعزضًبس يٕاد
االرفبلٛخ انذٔنٛخ انخبطخ
ثؾمٕق انطفم
*يزكشح 99ؽٕل ظبْشح
انؼُف ثبنًؤعغبد
انزؼهًٛٛخ
* انًزكشح سلى  09ثزبسٚخ
06فجشاٚش  2008ؽٕل
رًُٛخ انغهٕن انًذَٙ
ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ.
*انًزكشح سلى  119انًزكشح سلى
119ثزبسٚخ 31غشذ
2009ف ٙشأٌ رؾٛخ انؼهى
ثبنُشٛذ انٕؽُٙ
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يبئذح يغزذٚشح
ٚمٕو خالنٓب
األعبرزح انطهجخ
ثزؾذٚذ انغهٕكبد
انًالئًخ ٔعهٕكبد
غٛش انًالئًخ داخم
انًؤعغخ ٔ
ثًؾٛطٓب

أساترة هكوًيي
+
شسكاء

2ض

 - 10انظؾخ انًذسعٛخ ٔ األيٍ
اإلَغبَ:ٙ

االشزغبل ثزمُٛخ انًغًٕػبد ػهٗ رؾهٛم ٔصبئك
رشثٕٚخ ٔ رغبسة سائذح نٓب ػاللخ ثبنًٕػٕع
العزُزبط:
-يفٕٓو انظؾخ انًذسعٛخ

الوقايت و السالهت -العٌف الودزسي

إعشاءاد انٕلبٚخ ٔ انغاليخ يمبسثبد انؾذ يٍ انؼُف انًذسعٙ إكشاْبد رؼضٚض انظؾخ انًذسعٛخ ٔ األيٍاإلَغبَٙ
ثبنًؤعغبد انزشثٕٚخ

* انًزكشح  89ف29ٙ
يب 1991 ٕٚانُٕٓع
ثًٛذاٌ انظؾخ انًذسعٛخ
ٔانغبيؼٛخ
* يزكشح 06انذفزش انظؾٙ
انًذسعٔ ٙانفؾٕطبد
انطجٛخ انًُزظًخ.

* المذكرة رلم 99/708
الصادرة بتارٌخ 23
شتنبر  1999الداعٌة
إلى نبد العنف
* يزكشح 89رؼضٚض ششٔؽ
ايٍ انضبَٕٚبد
*انًزكشح سلى 163ثزبسٚخ
َٕ25فًجش 2009ثشأٌ
إسعبء انٛمظخ انزشثٕٚخ
ثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ
*انًزكشح سلى 130ثزبسٚخ
09شزُجش 2009ف ٙشأٌ
اإلعشاءاد انٕلبئٛخ
نًٕاعٓخ أَفهَٕضا (
*انًزكشح سلى  16ثزبسٚخ
28فجشاٚش  2008ؽٕل
رُظٛى أَشطخ ف ٙانظؾخ
اإلَغبثٛخ..
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2ض

التقويم النهائي للمجزوءة 2س
انٕػؼٛبد

انًؤششاد

انًؼبٛٚش
-

ًٛٚض اإلؽبس انًزذسة ث ٍٛانزذثٛش
انزشبسك 0( ٙعٕاَت ػهٗ األلم )
ٚزكش ثؼغ أعبعٛبد انزذثٛش انؾذٚش (  0خبطٛبد ػهٗ
األلم )
ٚؾذد ثؼغ أدٔاس ٔيٓبو انششكبء ف ٙانؾٛبح انًذسعٛخ (
 0أدٔاس ػهٗ األلم )
ٚزكش ثؼغ إٚغبثٛبد انششاكخ ػهٗ انًزؼهى ٔػهٗ
انًؤعغخ (  0يؤششاد نكم عبَت )

لبثهٛخ اإلَغبص

-

أٌ ٚزؼًٍ يُزٕط اإلؽبس انًزذسة إشبساد دلٛمخ نآلصبس
اإلٚغبثٛخ نهششاكخ ػهٗ انًؤعغبد انزشثٕٚخ ثظفخ ػبيخ
ٔانًزؼهى ثظفخ خبطخ

عٕدح انزمذٚى

-

عاليخ انهغخ
دلخ انًفبْٛى
انزُظٛى انشكهٙ

انزؼجئخ انًُبعجخ نًٕاسد انكفبٚخ

-

اخزجبس كزبثٙ
ًَٕرط  :الزشاػ ٔػؼٛخ ؽٕل
انششاكخ ف ٙػاللخ ثًٓبو
ٔأدٔاس انفبػهٔ ٍٛانششكبء
ٔيغبًْزٓى ف ٙدػى
انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ .

-

انفشد٘ انزذثٛش

.

رٕعٓٛبد نزذثٛش أَشطخ انًؼبنغخ :
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بالٌسبت ألطس اإلدازة التسبويت الوتدزبت الريي لن يستوفوا الوجصوءة  ،يوكي لإلستاذ (ة) الوكوى (ة) :



اقتساح أًشطت التكويي الراتي ؛
استثواز أدواث التكويي عي بعد ؛
بسهجت بعض الحصص التكويٌيت الداعوت

.
 -انًهؾمبد :

إػبفخ إنٗ انُظٕص انزُظًٛٛخ ٔ انمبََٕٛخ ٔ انٕصبئك انزشثٕٚخ انًزؼًُخ ثبنجطبلخ انزمُٛخ ًٚكٍ نؤلعزبر انًؤؽش االػزًبد ػهٗ انًشاعغ انزبنٛخ:
-

المٌثاق الوطنً للتربٌة و التكوٌن؛
البرنامج اإلستعجالً خاصة المشروعٌن  12و 13؛
دنٛم انزذثٛش انزشثٕ٘ ٔاإلداس٘ ٔانًبن ٙنهًؤعغخ 2004؛
دلٌل الحٌاة المدرسٌة .338؛
دلٌل مشروع المؤسسة.338؛
دلٌل األندٌة التربوٌة.332؛
دالئم عٛم يذسعخ انُغبػ2009؛
دلٌل االحتفال باألٌام العالمٌة و الوطنٌة.373
دلٌل حموق اإلنسان بمطاع التربٌة الوطنٌة .33.؛
دلٌل المدرسة و السلون المدنً .338؛
الوثائك المرجعة للندوة الوطنٌة األولى حول المدرسة و السلون المدنً.338؛
استراتٌجة لطاع التربٌة الوطنٌة فً محاربة العنف المدرسً .373؛
انذنٛم انًشعؼ ٙنًجبدساد انششاكخ ثمطبع انزشثٛخ انٕؽُٛخ -يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ ٔانًُبصػبد؛
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