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 مدة المشروع:

 ثالث سنوات

(2016-2015 /2017-2016 /2018-2017 )  

I. :البنية المادية و التربوية( معطيات عامة حول المؤسسة تقديم( 

اسم  

 املؤسسة 
 الجماعة  السلك 

مجال  

 املؤسسة 

مستوى  

عيش  

 األسر

عدد  

الدواوير  

 املستفيدة 

عدد  

الوحدات  

 املدرسية 

عدد  

 األساتذة 

اإلناث  

 منهم

عدد  

 األعوان 

عدد  

 الحجرات 

           
 

 املجموع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث الثاني األول  األولي  املستوى 

         عدد التالميذ 



 

 

         اإلناث منهم 

         في وضعية إعاقة 

II. ص:ـــــــة التشخيـــــــمرحل 

 أعضاء فريق قيادة مشروع املؤسسة و أعضاء مجلس التدبير: (1

 أعضاء مجلس التدبير أعضاء فريق قيادة مشروع املؤسسة

 صفةال االسم و النسب صفةال االسم و النسب

 رئيس  رئيس 

 عضو  عضو 

 عضو  عضو 

 عضو  عضو 

 عضو  عضو 

 عضو  عضو 

 عضو  عضو 

 عضو  عضو 

التي تعترض نجاح املتعلمين و املتعلمات و التي يمكن لباقي مستويات املنظومة  الئحة العقبات الرئيسية (2

 التدخل لتجاوزها:)النيابة، األكاديمية، الوزارة( 

، عدم وجود حارس، عدم للمؤسسة و فروعها ) وضعية الحجرات الدراسيةضعف البنيات التحتية  ✓

رافق صحية ...(  وجود م

، بسبب غياب املوارد لدى املتعلم التفاعلي النشيط و االنفتاح على الذات و املحيطضعف النهج التربوي  ✓

 )أنشطة موازية، نواد مدرسية ...( التنشيطية و غياب تنويع األنشطة و فضاءات التعلم

عدم التحاق املتعلمين ضعف تسجيل املتعلمين بالسنة األولى ابتدائي و كذا ارتفاع نسبة الهدر املدرس ي و  ✓

 سلك الثانوي اإلعدادي خاصة الفتيات.بال

الئحة العقبات الرئيسية التي تعترض نجاح املتعلمين و املتعلمات و التي يمكن لفريق القيادة و أطر املؤسسة   (3

 التحكم فيها:

 .بسبب املستوى التعليمي لألسر بالعالم القروي ضعف الدعم األسري للمتعلمين و املتعلمات ✓

التأثير السلبي للقسم متعدد املستويات على مردودية األستاذ)ة( و املتعلم)ة( بسبب اإلكراهات  ✓

 الديدكتيكية و البيداغوجية التي تفرضها طبيعة هذا القسم.

 ضعف التفاعل و املشاركة و االنفتاح على الذات و املحيط لدى املتعلم)ة(. ✓

 الئحة القوى و الدعامات املحلية التي يمكن لفريق القيادة االعتماد عليها لتجاوز العقبات:  (4



 

 

 جمعية دعم مدرسة النجاح ✓

 و أولياء التالميذ و التلميذات و أمهات جمعية آباء ✓

 الجماعة املحلية ✓

 أولويات مشروع املؤسسة: (5

ي ترمي الت ، و يأتي هذا املشروع كخطوة أولية ضرورية لالرتقاء بالحياة املدرسية و تحسين جودة التعلمات ✓

باألساس إلى جعل "نجاح املتعلمين و املتعلمات" الهدف األسمى للمشروع و ذلك عن طريق تحقيق 

 األهداف اإلجرائية التالية:

 القراءة و التعبير بالغتين العربية و الفرنسية. التمكن من مهارتي .أ

 تحسين جودة التعلمات و تشجيع التميز و دعم التعثر. .ب

 دعم عمل النوادي التربوية و جعل املؤسسة مفعمة بالحياة. .ج

 ، نجملها أساسا في:تجاوزهاو يستند هذا املشروع على مكامن قوة مهمة، و تحفزه نقاط ضعف يمكن  ✓

 لضعفنقاط ا مكامن القوة

عازم على السير  فريق تربوي متميز و طموح ✓

باملشروع نحو النجاح و تحقيق النتائج 

 املرجوة.

جمعية آباء و أمهات و أولياء التالميذ  ✓

والتلميذات مساندة و قادرة على تحمل 

 املسؤولية.

و متعلمات لديهم الرغبة القوية  متعلمون  ✓

للمشاركة في إنجاح املشروع و صقل ملكاتهم 

 من خالله.

الدعم املالي املنتظر لجمعية دعم مدرسة  ✓

 النجاح.

التخريب املتكرر الذي تتعرض له املؤسسة  ✓

خاصة أثناء العطل، حيث بعض األقسام بال 

وافذ بال زجاج.  أبواب و الن

بعض تسرب مياه األمطار عبر أسقف  ✓

األقسام مما يؤثر سلبا على السير العادي 

 للنشاط املدرس ي.

 عدم وجود حارس. ✓

 عدم وجود قاعة متعددة الوسائط. ✓

رافق صحية. ✓  عدم وجود م

 ضعف الدعم األسري للمتعلمين واملتعلمات. ✓

III. ات:ـــــــد األولويـــــــة تحديـــــــمرحل 

 فريق القيادة ذات أولوية هي: إن الئحة العقبات التي يعتبرها •

 األولوية
العالقة بين األولوية املحلية و األهداف و 

 التوجهات الوطنية في مجال التربية و التعليم

النتيجة املنتظرة في نهاية 

 املشروع



 

 

القراءة  التمكن من مهارتي .1

والتعبير باللغتين العربية 

 والفرنسية

إلى إكساب املتعلمات   يسعى النظام التربوي املغربي"

واملتعلمين القيم و املعارف و املهارات التي تؤهلهم  

لالندماج في الحياة العملية و االجتماعية و مواصلة  

 ( 1التعلم مدى الحياة ..." ) 

و لن يتأتى تحقيق هذه الغاية إال في ظل مؤسسة حديثة،  

رافقها مؤهلة لجذب املتعلمة واملتعلم و   فضاءاتها و م

اكتساب القيم و املعارف واملهارات التي  رصة منحهما ف

 تؤهلهم لالندماج في الحياة العملية.

التمكن من مهارة   ✓

القراءة والتعبير  

 الشفوي. 

إغناء الرصيد اللغوي   ✓

لدى املتعلمات  

 واملتعلمين. 

تحسين جودة التعلمات  .2

 وتشجيع التميز و دعم التعثر.

 تسعى املدرسة املغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون: "

مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز   .أ 

اعتماد  ى التلقي السلبي و العمل الفردي إل

التعلم الذاتي، و القدرة على الحوار واملشاركة في  

 االجتهاد الجماعي. 

مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه   . ب

 ( 2قلب املدرسة ..." )   استحضار املجتمع في 

  ية لتدعم طموح املؤسسة و تأتي هذه األولهنا من 

وأطرها و متعلميها إلى تجويد املمارسة التربوية وجعل  

املتعلم)ة( في قلب االهتمام و التفكير خالل العملية  

 التربوية. 

ح بلوغ نسبة نجا ✓

املتعلمات واملتعلمين 

 .% 80تقارب 

دعم املتعلمات  ✓

 واملتعلمين املتعثرين.

تشجيع و تحفيز  ✓

املتعلمات واملتعلمين 

 املتميزين.

دعم عمل النوادي التربوية  .3

وجعل املؤسسة مفعمة 

 بالحياة.

"األندية التربوية فضاءات لتنمية امليول و املواهب،  

 وترسيخ السلوك املدني القويم"

"األندية التربوية تجسيد للمقاربة التربوية و التشاركية في  

 ( 3تدبير الحياة املدرسية" ) 

إذا تجلت األهمية القصوى لنشاط األندية التربوية، فإن  

هذه الدعامة هي السبيل لتحقيق الغاية املنشودة في  

 جعل املؤسسة مفعمة بالحياة.

 

 

نواد تربوية نشيطة   ✓

 فاعلة و منتجة.

تربوية مؤسسة  ✓

 مفعمة بالحياة.

 (7الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي )ص (1)

 الفقرة التاسعة من امليثاق الوطني للتربية و التكوين  (2)

 (6-5دليل األندية التربوية )ص (3)

IV. رأة:ـــــــة األجـــــــمرحل 

النتيجة املنتظرة في نهاية 

 املشروع 

التي تمكن من تتبع    الوسائل

 تطور النتيجة املنتظرة 

اإلجراءات و األنشطة التي تمكن  

 من تحقيق النتيجة املنتظرة

امليزانية 

 املقترحة لإلجراء

الوسائل التي تمكن  

 من تتبع األنشطة 



 

 

التمكن من مهارة   ✓

القراءة والتعبير  

 الشفوي. 

إغناء الرصيد   ✓

اللغوي لدى  

املتعلمات  

 واملتعلمين. 

محاضر استالم   ❖

األساتذة للمعينات  

 الديدكتيكية. 

نسبة انخراط   ❖

املتعلمات  

واملتعلمين في  

 األنشطة.

عدد األنشطة   ❖

املنجزة خالل مدة  

 املشروع. 

  توفير املعينات الديدكتيكية

 املالئمة في التدريس.

  تشجيع التواصل الشفهي

داخل املؤسسة و خارجها 

 باللغتين معا.

  الكتاب إنشاء نادي القصة و

باملؤسسة لدعم القراءة لدى  

 املتعلمين.

  :تعزيز األنشطة املدرسية

 أناشيد، مسرح، مسابقات ...

  الدعم القرائي و الشفهي

 . للتالميذ املحتاجين له

 

تتبع توفير املعينات  

 والوسائل التعليمية 

تتبع إنشاء نادي  

 القصة و الكتاب 

دعم املتعلمات   تتبع 

 واملتعلمين 

تتبع إنجاز األنشطة  

 املدرسية املوازية 

نجاح بلوغ نسبة  ✓

املتعلمات واملتعلمين 

 .% 80تقارب 

دعم املتعلمات  ✓

 واملتعلمين املتعثرين.

تشجيع و تحفيز  ✓

املتعلمات واملتعلمين 

 املتميزين.

تتبع نسب نجاح   ❖

املتعلمات  

خالل   واملتعلمين 

 مدة املشروع. 

تتبع خطة دعم   ❖

املتعلمات  

 واملتعلمين املتعثرين. 

تتبع تشجيع وتحفيز   ❖

املتعلمات  

 واملتعلمين املتميزين. 

   اقتناء الوسائل و اللوازم

التعليمية الخاصة بكل  

 مستوى. 

   إحداث مكتبة مدرسية

 على مستوى كل وحدة. 

   إعداد خطة دعم

للمتعلمات و املتعلمين  

 املتعثرين. 

   املساهمة في نفقات توزيع

الجوائز و في تنظيم  

 التظاهرات املدرسية. 

 

تتبع اقتناء الوسائل و 

اللوازم التعليمية  

 الخاصة بكل مستوى.

تتبع إحداث املكتبة 

 املدرسية.

تتبع خطة دعم 

املتعلمات واملتعلمين 

 .املتعثرين

تتبع مساهمات 

الجوائز و التظاهرات 

 .املدرسية

نواد تربوية نشيطة   ✓

 فاعلة و منتجة. 

مؤسسة تربوية   ✓

 مفعمة بالحياة. 

تتبع أنشطة النوادي   ❖

 املدرسية. 

أداء   تتبع تطور  ❖

  الحياة املدرسية

وانفتاح املدرسة  

 على املحيط. 

   اقتناء و سائل عمل

 النوادي املدرسية. 

   املساهمة في نفقات

األنشطة التي تنظمها 

 النوادي املدرسية. 

   إحداث صيدلية مدرسية

 على مستوى كل وحدة. 

 

تتبع اقتناء وسائل  

عمل النوادي  

 املدرسية. 

تتبع املساهمات في  

قات األنشطة  نف

التي تنظمها النوادي  

 املدرسية. 

تتبع إحداث  

 الصيدلية املدرسية 

 
 املجموع:   

 
 

V. ط:ـــــــة الضبـــــــمرحل 



 

 

 الوسائل التي تمكن من تتبع األنشطة
برمجة زمنية لتتبع األهداف 

 املسطرة

تدوين املالحظات و القرارات املتخذة 

 داخل املجالس

املعينات والوسائل  تتبع توفير  ❖

 التعليمية 

 تتبع إنشاء نادي القصة و الكتاب ❖

 تتبع دعم املتعلمات واملتعلمين  ❖

 تتبع إنجاز األنشطة املدرسية املوازية  ❖

  خالل مدة املشروع

تتبع اقتناء الوسائل و اللوازم التعليمية   ❖

 الخاصة بكل مستوى.

 تتبع إحداث املكتبة املدرسية. ❖

تتبع خطة دعم املتعلمات واملتعلمين  ❖

 املتعثرين.

تتبع مساهمات الجوائز و التظاهرات  ❖

 املدرسية.

  خالل مدة املشروع

تتبع اقتناء وسائل عمل النوادي  ❖

 املدرسية. 

تتبع املساهمات في نفقات األنشطة   ❖

 التي تنظمها النوادي املدرسية. 

 .تتبع إحداث الصيدلية املدرسية ❖

 

  املشروعخالل مدة 

VI. :خالصـــــــة 

إن هذا املشروع يعد دعامة قوية للمؤسسة لتكسب رهان املدرسة الوطنية الجديدة التي تسعى إلى أن  

منفتحة على املحيط قادرة على تزويد املجتمع بالكفاءات من املؤهلين واملواطنين  تكون مفعمة بالحياة،

 القادرين على اإلسهام في البناء املتواصل للوطن.

إن فريق قيادة املشروع و باقي أطر املؤسسة و املتعلمات و املتعلمين بها تحذوهم الرغبة و اإلرادة في  

التربوي املتميز و املساهمة في نسج عالقة جديدة بين املدرسة املشاركة الفعلية في إنجاح هذا الطموح 

 وفضائها البيئي و املجتمعي و الثقافي و االقتصادي.

 و هللا ولي التوفيق 


