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ــة ــة المغربي  المـؤسس

بالتعليــم  للنهــوض 

إطــار هــي   ا�ولــي 

مغربــي  مؤسســاتي 

أجـــــــــــل  مــــــــن 

فـــــي همة لـــمــسا  ا

التعليــم  تـعميـــم 

ا�ولي.







 العمــل الجــاد والمثابــرة  أســاس
ــتمرارية مشاريعنا. نجاحنا واس



 إحــداث المؤسســة المغربيــة للنهــوض
ا�ولي بالتعليم 

محمــد جامعــة  فــي  أساســي   تكويــن 
الخامس- كليــة علوم التربية الرباط

 تكويــن 50 مربي و مربية
 المؤسســة المغربيــة للنهوض بالتعليم

 ا�ولي تصبح مؤسســة ذات منفعة عامة
 افتتاح المدارس النموذجية لمؤسســة

السادس محمد 
افتتاح 64 قســما في المجال الحضري

 التكوين ا�ســاس لـ 60 مربية
إفتتاح الوحدات ا�ولــى للمبادرة الوطنية

للتنمية البشــرية 
تكوين أساســي جهوي في: 

ـ جامعة موالي إســماعيل ـ مكناس
ـ جامعــة عبد المالك الســعدي ـ تطوان

ـ جامعة الحســن ا�ول ـ سطات
 إفتتاح 99 قســما فــي مناطق مختلفة

  تكوين 202 مربي

40 قســما مدمجــا بالمــدارس العموميــة  افتتــاح 
و للتربيــة  الجهويــة  ا�كاديميــة  مــع   بشــراكة 

التكوين لجهــة مكناس ـ تافياللت
  افتتاح 60 قســما بميسور بتســيير غير مباشر

 انشــاء الفريق ا�ول  من المنشــطين الجهويين

تصميــم  المجموعــة التربوية : "التفتح وا®بداع "ن§       إرســاء وإدماج التكوين المســتمر لفائدة الطاقم

إدمــاج التعلم عن بعــد لتكوين الطاقم التربوي 

 الشــراكات ا�ولــى فــي إطــار المســؤولية ا®جتماعيــة

لشــركات القطاع الخاص.م

2013

"التفتــح للمؤسســة  التربويــة  المجموعــة    تنزيــل 
وا®بداع" ل

شــبكة تســيير  تكاليــف  لترشــيد  برنامــج   اطــالق 
المؤسسة



 اطــالق عالمــة الجــودة           -تطويــر ومبــادرة
ا
داريــة و  التربويــة  ا
طــر   لتقويةقــدرات 

العامــة بالتعليــم ا
ولــي
    تشــكيل أول مجموعــة مــن 60 مكونــا للمركــز
 .            - تكويــن   أكثــر مــن 60 مربيــا متمرســا
 مــن ذوي التجربــة و الخبــرة ليطلعــوا بمهمــة

تكويــن المربييــن فــي مجــال التعليــم ا
ولي

التعليــم لفاعلــي  الموجهــة  الملكيــة   الرســالة 
الوطنــي لتعميــم البرنامــج  انطــالق  يــوم   ا
ولــي 

وتطويــر التعليــم ا
ولــي
الوطنــي البرنامــج  انطــالق  فــي   المشــاركة 

لتعميــم وتطويــر التعليــم ا
ولــي بالمغــرب
للتنميــة     الوطنيــة  للمبــادرة  شــريك   المؤسســة 
الثالثــة المرحلــة  أهــداف  تحقيــق  فــي   البشــرية 

المتعلقــة بالتعليــم ا
ولــي
الخيــر بحــي  ا
ولــي  التعليــم  مركــز   تدشــين 
ــد ــك محم ــة المل ــب الجالل ــرف صاح ــن ط ــاط م  الرب

الســادس نصره ا¤
 شــراكة فــي اطــار برنامــج عمالــة الدارالبيضاء

الجهويــة أكاديميــات   10 مــع  اتفاقيــات   توقيــع 
الوطنــي البرنامــج  لتفعيــل  التكويــن  و   للتربيــة 

 لتعميــم و تطويــر التعليــم ا
ولــي

للنهــوض المغربيــة  المؤسســة  لنشــأة  العاشــرة   الذكــرى 
 بالتعليــم ا
ولــي

شــراكة مــع مجموعــة بالمــوري للتنميــة
ا
ولــي بالتعليــم  للنهــوض  المغربيــة  المؤسســة   مشــاركة 
ــة ــي مرحل ــاء ف ــول النم ــي ح ــاوري ا°قليم ــاع التش ــي االجتم  ف

 الطفولــة الصغــرى- ا
ردن
 توقيــع اتفاقيــة شــراكة وإطــالق برنامــج النهــوض بالتعليــم

 ا
ولــي بعمالــة الرحامنــة
تنظيــم الــدورة ا
ولــى للملتقــى الوطنــي للتعليــم ا
ولــي

ل·ســاتذة العليــا  بالمدرســة  دوليــة  علميــة  نــدوة   تنطيــم 
ن ا بتطو

 

مدرســة بنــاء  
شــغال  الملــك  جاللــة   اطــالق 
التعليــم ا
ولــي ببئــر أحرشــون طنجة

 أول تكويــن لمكونــي المؤسســة

تنزيــل ميثــاق تســيير الوحــدات 
 انطــالق التكويــن الجهــوي للمربيــن

اســتقاللية ادارة مــدارس المؤسســة
با
كاديميــة مدمجــة  أقســام   10  ºفتتــاح 
الربــاط لجهــة  التكويــن  و  للتربيــة   الجهويــة 

ــال القنيطرة س
و المهنــي  التكويــن  مكتــب  مــع   التعــاون 
 إنعــاش الشــغل °نشــاء تخصــص لمهنــة المربي

التعليــم لمدرســة  الملــك  جاللــة   تدشــين 
ا
ولــي ببيــر احرشــون ـ طنجة .ي

ــراكة ــي بش ــم ا
ول ــول التعلي ــة ح ــدوة الدولي ــم الن  تنظي
مــع كليــة علــوم التربيــة / جامعــة محمــد الخامس

ــة و ــة المحمدي ــن عمال ــكل م ــا ب ــما مدمج 14 قس ــاح   افتت
 جماعــة عيــن بيضة

 

 

ــة ــم المحمدي ــما مدمجــا باقلي 26 قس ــاح   افتت
بشــراكة مع المبادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية

تكويــن أكثــر مــن 436 مربيــا فــي قطــاع التعليم ا
ولي
بمختلــف مناطــق المملكــة 

FMPS

FMPS



FMPS

FMPS

FMPS

مباشــر. الغيــر  والتســيير  المباشــر  التســيير  بنظاميــن:  المؤسســة   تعمــل 
نظــام وهــو  التســيير  ميثــاق  علــى  االعتمــاد  يتــم  المباشــر  التســيير   فــي 
المنتظــم، لتتبــع  وا التســيير  مــن  والوحــدات  المــدارس  يمكــن   تعاقــدي 
علــى بالســهر  يقــوم  وحــدات  مجموعــة  أو  مدرســة  كل  أن   علمــا 
والمالــي ا�داري  لتتبــع  ا علــى  يعمــل  حيــث  المنســق،  أو  المديــر   تســيرها 
ولضمــان بهــا.  المتواجــد  بالجهــة  ا�ولــي  بالتعليــم  النهــوض   وكــذا 
يتــم التعليميــة  المؤسســات  داخــل  العمــل  ســيرورة  تتبــع  عمليــة   نجــاح 

المعلومــات. ا�عتمــاد علــى نظــام رصــد 

والتكويــن التأطيــر  المؤسســة  تقــدم  المباشــر  الغيــر  التســيير   وفــي 
عالمــة نظــام  عبــر  وذلــك  لشــركائها  لتابعــة  ا للوحــدات  لتتبــع   وا
المســتويين علــى  التميــز  معاييــر  لضمــان  -تطويــر   الجــودة    

ــري. التأطي ــي و  البيداغوج

فــي العلميــة  البحــوث  تطويــر  فــي  ا�ســهام  لــى  إ المؤسســة   تهــدف 
فــي أهميتهــا  علــى  والتأكيــد  وتعزيزهــا  ا�ولــي،  التعليــم   مجــال 
ــذه برنامــج طمــوح له ــع  تــم وض لــذا  الدراســي للطفــل.  المســار   تحديــد 

الجامعيــة. المؤسســات  البحــوث بشــراكة مــع عــدد مــن 

FMPS
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البحث

مــن أجــل تحقيــق أهداف رؤيتهــا ومهامهــا، عملت المؤسســة منــذ نشــأتها على اســتقطاب الموارد
البشــرية المناســبة. 

 مصلحــة
عالمــة الجودة







مباشــرة المســيرة  والمــدارس  الوحــدات  لــى  إ  با�ضافــة 
أيضــا تشــرف  ا�خيــرة  هــذه  فــان  المؤسســة،  طــرف   مــن 
تابعــة لوحــدات  لتتبــع  وا والتكويــن  التأطيــر   علــى 
الجــودة عالمــة  بنظــام  العمــل  يتــم   ، ولهــذا  لشــركائها. 
معاييــر تحقيــق  لــى  إ يهــدف  تحمــالت  دفتــر  خــالل   مــن 

ــيير. ــر والتس ــي والتأطي البيداغوج ــتوى  ــى مس ــز عل التمي



 تنظــم هــذه االجتماعــات مــع كل مديــر علــى حــدا مــن خــالل تطبيــق التتبــع عــن بعــد وذلــك بغيــة مراجعــة كافــة
 المعطيــات المدرجــة فــي النظــام المعلوماتــي ومواكبــة المديريــن والمنســقين خصوصــا الجــدد منهــم ومســاعدتهم

علــى تحييــن المعطيات وادراجها بشــكل يســتجيب لمقتضيات مذكرات العمــل المنصوص عليها.

 وضعــت المؤسســة كهــدف اســتراتيجي تطويــر النظــام المعلوماتــي ليشــمل جميــع محــاور تســيير وتتبــع المــدارس أوال
ــا لتمكيــن االدارة المركزيــة  لمســاعدة المســيرين المباشــرين للمــدارس علــى تتبــع مدارســهم وتخزيــن المعلومــات، ثاني
 مــن تتبــع المــدارس علــى جميــع ا»صعــدة والتمكــن مــن تحضيــر تقاريــر مفصلــة وذات مصداقيــة عاليــة،  لتمكيــن
 جميــع الشــركاء مــن الولــوج الــى بوابــة خاصــة بمدارســهم ووحداتهــم لتمكينهــم مــن التتبــع المــوازي. با¬ضافــة الــى
يســتجيب بشــكل  بالمــدارس  المســجلين  أبنائهــم  وضعيــة  تتبــع  مــن  أيضــا  االبــاء  شــريحة  تمكيــن  علــى   العمــل 

لمتطلباتهــم وانتظاراتهم. 

ــرة ــات صغي ــي مجموع ــي ف ــم ا»ول ــدات التعلي ــدارس ووح ــيري م ــري ومس ــع مدي ــنويا م ــا س ــة اجتماع ــد المؤسس  تعق
ــتوى ــجيالت، مس ــتوى التس ــدة: مس ــة ا»صع ــى كاف ــنوية عل ــة الس ــم الحصيل ــدف تقيي ــل به ــات عم ــكل ورش ــى ش  عل

التأطيــر والتتبــع التربوي، المشــاكل المحلية والعراقيل التي تصادف كل مؤسســة.

ــارب ــرات والتج ــادل الخب ــال لتب ــح المج ــة لفت ــاع فرص ــذا االجتم ــكل ه ــا يش  كم
العراقيــل لمواجهــة  المناســبة  الحلــول  ¬يجــاد  المــدارس  مســيري   بيــن 

والمشــاكل التي تصادف كل مؤسســة على حدا.

 يختتــم هــذا االجتمــاع بتســطير خطــة العمــل وا»هــداف بالنســبة للســنة
الدراســية المقبلة مع مراعــاة خصوصيات كل منطقة.

االجتماع الســنوي لمســيري مدارس ووحدات التعليم ا�ولي 
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المحاور الثالث ا�ساسية للتنمية والتي يتم استثمارها بطريقة متوازنة حسب عمر الطفل وهي :
- التفتح
- التربية 

-التعلم   

و تفعيل لهذه المحاور ا�ساسية  فالرؤية البيداغوجية للمؤسسة تعتمد على بعض الركائز ا�ساسية اللتي تتجلى في :�

 اللعــب : يعتبــر اللعب وفقــا لهذه الرؤية، أداة بيداغوجية تســمح
الجســدية وقدراتــه  وســلوكه  شخصيته، بتطويــر   للطفــل 

والعقليــة، و كذلــك تنميتــه االجتماعية.

بيداغوجية المشروع :تنظيم ا�نشطة ما قبل المدرسية حول مشاريع
بيداغوجية ل©نجاز، وتكمن أهمية بيداغوجية المشروع في توجيه ا�طفال 

نحو هدف ما و نحو إنجاز ملموس ذا معنى بالنسبة لهم.

تعتمد رؤيتنا البيداغوجية
على ثالثة محاور أساسية:

ا°نطالق من الطفل عند تفعيل ا�نشطة :  
 إن ا°نطالق من الطفل هو ا°صغاء إليه ومالحظته وحمل
  انشغاالته وتساؤالته و احتياجاته على محمل الجده
لتفعيل ا�نشطة



 يجســد المرجــع البيداغوجــي للمؤسســة رؤيتهــا التربويــة، وهــو يتألــف مــن

 مجموعــة مــن ا�دوات التــي تؤطــر النشــاط التربــوي داخــل مــدارس ووحــدات

شبكة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم ا�ولي،وهي:

الدليل التربوي للمربي 

ملف الطفل 

الوسائل الديداكتيكية

مرجع الكفايات المستهدفة

الحقيبة التربوية " سلسلة التفتح وا�بداع" التي تشمل : 



15000



وطاقات مواهب 

ا�طفال. قدرات 

تالئم
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تحســين مردود المدرســة كّمــا وكيفا 

 االرتقــاء بالحيــاة المدرســية وتحســين المناخ المدرســي 

الربــط بيــن المدرســة والبيئــة المحيطة 

ويشــمل هــذا المشــروع عدة مشــاريع مثل :

 مشــروع االولمبياد �
مشــروع مهرجــان الربيع 
 معــارض انتاجــات ا�طفــال ذات الصلة بالمشــاريع 

التربويــة أو ورشــات ا�نشــطة الموازية

يبنى 



42

تدابير منهجية وتربوية خاصة بالمجال القروي

 فــي إطــار اهتمــام المؤسســة باالرتقــاء بالتعليــم ا�ولــي بالمجــال القــروي و ســعيا منهــا لتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص عملــت

ــن ــتعماالت زم ــذا اس ــل،  وك ــة العم ــتوى منهجي ــى مس ــة عل ــص كل منطق ــن خصائ ــل تضم ــة عم ــع خط ــى وض ــة عل  المؤسس

مكيفــة لتيســير عمل ا�طر التربوية  داخل ا�قســام.

 فــي إطــار أنشــطتها التربويــة التواصليــة وترســيخا لعالقــات التواصــل بيــن ا�ســرة والمدرســة، ومــن أجــل تواصــل تربــوي

ــرص ــة تح ــات البيداغوجي ــات والمعيق ــاوز ا©كراه ــال، وتج ــد وفع ــم جي ــان تعل ــن لضم ــف المتدخلي ــن مختل ــن بي ــادف ومتي  ه

 مجموعــة مــدارس المؤسســة بطاقمهــا التربــوي وا©داري علــى تنظيــم لقــاءات تواصليــة مــع آبــاء وأمهــات وأوليــاء ا�طفــال

 بشــكل فــردي أو جماعــي.   تهــدف هــذه اللقــاءات لتقاســم المعطيــات والتشــارك فــي تحســين الخدمــات التربويــة وضمــان

تطوير مكتســبات ا�طفال . 

استطالعات الرأي

 نظــرا �هميــة العالقــة بيــن البيــت و المدرســة فــي إنجــاح

تنظيــم إلــى  المؤسســة  التربوية،إرتــأت   العمليــة 

وأوليــاء وأمهــات  آبــاء  لــدى  دوريــة  رأي   اســتطالعات 

تطويــر بهــدف  آرائهــم  وجمــع  لمعرفــة   ا�طفــال 

وتحســين جودة الخدمــات التعليمية للمؤسســة.

التــي للمؤسســة،  االســتراتيجية  التوجهــات  مــع   µتماشــي 

ــوي ــرض الترب ــودة الع ــم ج ــى تقيي ــم عل ــكل دائ ــل بش  تعم

 الــذي تقدمــه فــي مختلــف شــبكة مدارســها ووحداتهــا

العموميــة، المدرســية  بالوحــدات  المدمجــة   وأقســامها 

 تقــوم باســتطالعات رأي أســاتذة الســنة ا�ولــى مــن الســلك

المســتفيدين التالميــذ  مكتســبات  تطــور  حــول   االبتدائــي 

ــى ــا عل ــµ منه ــك حرص ــامها ، وذل ــي بأقس ــم ا�ول ــن التعلي  م

العمليــة تطويــر  وكــذا  ل¼طفــال  الدراســي  المســار   تتبــع 

التربويــة والتعليمية وتحســين مســتوى جودتها.

 لقاءات تواصلية بين آباء وأمهات وأولياء ا�طفال
وا�طر التربوية وا�دارية لمجموعة مدارس المؤسسة

 آباء وأمهات وأولياء ا�طفال   رأي أساتذة السلك االبتدائي 



محور

البحث والدراسات



استراتيجيات

التعلم 

التفتح في

التعليم 

اولي 



 تنظيــم النــدوة الدوليــة "من أجل تربية ما قبل مدرســة ذات جــودة ومتاحــة للجميع".والمنظمة من طرف

كليــة علــوم التربية، بشــراكة مــع المؤسســة المغربية للنهــوض بالتعليم ا�ولي وبدعم من اليونســكو.

 تنظيــم مؤتمريــن علمييــن فــي الدار البيضاء ومكناس بشــراكة مــع المركز الجهوي لمهــن التربية

 والتكويــن والــذي نتــج عنهما التوقيــع على اتفاقيات شــراكة بين المؤسســة المغربية للنهــوض بالتعليم

والمركزين. ا�ولي 

تنظيــم 6 اجتماعــات لتبــادل الخبــرات في كل من فاس، والعرائش، وســطات، وأكاديــر والجديدة ومكناس. 

تنظيــم أيام دراســية مفتوحة، حــول موضوع التعليم ا�ولــي في المغرب :

التوقعــات و التطلعات. أهدافه,

 تنظيــم نــدوة علميــة في الدار البيضــاء تحت عنوان : "التعليــم ا�ولي أية حاجات

للطفولــة المبكــرة و أي نمــوذج تربــوي : التعليم ا�ولي من أجل مســتقبل أفضل".

 تنظيــم نــدوة في وجــدة، للتعريف بالنهــج الجديد لبيداغوجيــة التربية في

مرحلــة التعليــم ا�ولي، تحت شــعار: "خصائص التعليــم ا�ولي الحديث".

تنظيــم 3 مؤتمــرات حــول تعليــم الطفولــة المبكرة في كل من الربــاط  والداخلة ومكناس.



البرنامج التربوي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم االولي

الحقيبــة التربوية "سلســلة التفتح و االبداع"



أطفــال حاجيــات  يراعــي  بيداغوجــي  برنامــج  إرســاء  بأهميــة  منهــا   وعيــا 
المؤسســة رتــأت  ا  ، نموهــا مراحــل  ويحتــرم  العمريــة  الفئــة   هــذه 
لبرنامــج ا تحييــن  فــي  الشــروع  ا�ولــي  بالتعليــم  للنهــوض   المغربيــة 
التجريبيــة المرحلــة  نجــاح  بعــد  وذلــك  الفئــة  بهــذه  الخــاص   البيداغوجــي 

المدارس. فــي شــبكة 

مــن الفئــة  هــذه  بأقســام  يتكفلــون  الذيــن  والمربــون  المربيــات   وبإشــراك 
للنهــوض المغربيــة  المؤسســة  أنتجــت  المشــروع،  هــذا  فــي   ا�طفــال 
علــى اعتمــادا  الفئــة  بهــذه  خاصــا  بيداغوجيــا  برنامجــا  ا�ولــي   بالتعليــم 
فــي تــه  وقدرا نمــوه  ومراحــل  الطفــل  إيقــاع  يحتــرم  للكفايــات   مرجــع 

المرحلــة. هــذه 

جــودة ذي  أولــي  تعليــم  تعميــم  فــي  تتجلــى  لتــي  ا مهمتهــا  إطــار   فــي 
للنهــوض المغربيــة  المؤسســة  عمــدت  بالمغــرب،  ا�طفــال  كل   لفائــدة 
لــى إ المجــال  هــذا  فــي  فاعلــة  مؤسســة  باعتبارهــا  ا�ولــي   بالتعليــم 
لفائــدة بهــا  الخــاص  البيداغوجــي  لبرنامــج  ا تكييــف  مشــروع   تأســيس 
الســنة ر  مــدا علــى  االفتتــاح  طــور  فــي  الجديــدة  ا�قســام   مختلــف 

الدراســية.

تنميــة مــن  الطفــل  تمكيــن  المشــروع  هــذا  مــن  الهــدف   ويتجلــى 
مــن ســتمكنه  لتــي  وا الســنة  نهايــة  فــي  ا�ساســية  الكفايــات   واكتســاب 
فتــرات مختلــف  عــن  النظــر  بغــض  أخــر  لــى  إ مســتوى  مــن  بنجــاح   المــرور 

افتتــاح هذه ا�قســام.



وتتوخــى المؤسســة مــن خــالل تنظيــم مثــل هــذه المســابقات اشــراك طاقمهــا





ــدف ــة به ــة التربوي ــة بالمصاحب ــر المكلف ــع ا
ط ــة م ــات دوري ــية اجتماع ــنة  الدراس ــدار الس ــى م ــة عل ــم المؤسس  تنظ

تقديم حصيلة ا�نجازات ومناقشة ا�كراهات والصعوبات التي تعترضعم، وكذا تقاسم التجارب الناجحة وتثمينها.

ــرض ــذا ع ــر وك ــة التأطي ــة لعملي ــل المنظم ــوى الدالئ ــدارس محت ــة لت ــات الخاص ــن الورش ــة م ــد مجموع ــم عق ــا يت  كم

 التوجيهــات التربويــة التــي يجــب احترامهــا مــن أجــل ضمــان تحقيــق الغايــات التربويــة المتوخــاة والتحســين المســتمر

للممارسات التربوية.

ــروف ــى ظ ــالع عل ــك لالضط ــدرات وذل ــز الق ــر وتعزي ــات للتأطي ــة اجتماع ــم المؤسس ــية، تنظ ــنة الدراس ــول الس ــى ط  عل

عمل ا
طر التربوية والتمكن من تقديم تأطير مقرب للتحسين والرفع من جودة ممارساتهم التربوية والمهنية.



التربويــة المصاحبــة  تلعبــه  الــذي  الفعــال  للــدور   نـظــرا 

المهنــي ا�داء  وفعاليــة  جــودة  مــن  الرفــع   فــي 

آليــة المؤسســة  تضــع  التربويــة،  ا�طــر   لمختلــف 

التربويــة                                 لفائــدة المربيــات  المصاحبــة 

ــبل ــير س ــل تيس ــن أج ــن م ــي التكوي ــواء حديث ــن، س  والمربي

ــل تهم وصق يا ــا كفــ ء  ــا نم إ و ــهني  لمـ ا ــم  جه ما  انـد

 مهاراتهــم، أو  أصحــاب ا�قدميــة الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى

 تقويــة و تطويــر ممارســاتهم المهنيــة، والرفــع مــن مســتوى

ــة ــة التربوي ــدأ المصاحب ــتند مب ــام. يس ــل ا�قس ــم داخ  أدائه

 علــى تعييــن مربــي متمــرس فــي كل مدرســة لتوفيــر الدعــم

التربوي المباشر للمربيات وفق المنهجية التالية:

« FMPS-Mentoring » 



التــي التربويــة  الممارســات  وأفضــل  أحــدث  نشــر  فــي  أساســيون  فاعلــون  المصاحبــون  المربــون   يعــد 
ــوم التربوي.وتق ــوى  ــن المحت ــي تحيي ــاهمون ف ــم يس كما أنه ــة, ــة للمؤسس البيداغوجي ــة  الرؤي ــا  إليه ــدف   ته
للمربيــات المهنيــة  الممارســات  وتحســين  تطويــر  قصــد  التتبــع  و  التأطيــر  بمهمــة  بتكليفهــم   المؤسســة 

ــن .والمربيي











جعلت  

ل�نشــطة التربويــة في مرحلــة قبل التمدرس.  

.

.

.

.

.

.





ــل ــا قب ــطة م ــاالت ا�نش ــداف ومج ــة ا�ه ــم طبيع ــد وفه ــى تحدي ــاعده عل ــي وتس ــن المرب ــة تمك ــا نظري ــن دروس ــمل التكوي  يش
ــة ــه الثق ــا تمنح ــا أنه ــا، كم ــة وتنظيمه ــاءات المتاح ــتغالل الفض ــة اس ــى كيفي ــك عل ــوي، و كذل ــيط الترب ــات التنش ــية، وتقني  المدرس

واالعتماد على النفس في اختيار المشاريع التربوية الشخصية و التخطيط لهاو إنجازها وتقويم مدى جودتها وفعاليتها.
 كمــا يرتكــز التكويــن ايضــا علــى دروس تطبيقيــة اعتمــدت علــى الممارســة الميدانيــة والمرجعيــة العلميــة التربويــة، وواقــع
 المؤسســة ا�وليــة بــكل مكوناتهــا. حيــث يعمــل المربــي علــى انجــاز الوســائل التربويــة والمعيناتالديداكتيكيــة التــي تســاعده علــى
3فتــرات الــى  المســتفيد  يخضــع  كمــا  للتكويــن.  التابعــة  التدريبيــة  الفتــرات  اثنــاء  خصوصــا  كمربــي  عملــه   ممارســة 
ــتها ــت دراس ــي تم ــم الت ــورة كل المفاهي ــا بل ــن خالله ــم م ــث تت ــطرة، حي ــداف المس ــب ا�ه ــا حس ــف مدته ــاوب، تختل  تدريبيةبالتن

           خالل التكوين على ارض الواقع
 

 فــي إطــار الرفــع مــن مســتوى الكفــاءات المهنيــة �طرهــا التربويــة وكــذا
 الفاعليــن فــي الميــدان، تعمــل المؤسســة علــى تنظيــم دورات تكوينيــة
علــى با�ســاس  ترتكــز  والتــي  دراســية  ســنة  كل   مســتمرة،خالل 
ــاعدتهم ــى مس ــة إل ــات با¸ضاف ــن والمربي ــة للمربيي ــات الميداني  االحتياج
ــي ا�داء ــتمر ف ــن المس ــتجدات والتحس ــورات والمس ــة التط ــى مواكب  عل

واالبتكار والتجديد.







المؤسســة ربطــت  إليهــا،  المســندة  المهــام   لتحقيــق 

 المغربيــة للنهــوض بالتعليــم ا�ولــي شــراكات متعــددة

الخــاص والمنظمــات غيــر القطــاع  العــام,  القطــاع   مــع 

ا�وقــاف وزارة  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة   الحكوميــة: 

الســادس محمــد  مؤسســة  ا�ســالمية،   والشــؤون 

والتكويــن، للتربيــة  االجتماعيــة  با�عمــال   للنهــوض 

 المبـــــادرة الوطنيــــة للتنميــة البشــرية، الواليات والعماالت،

مجالــس الوطنيــة،  للتربيــة  الجهويــة   ا�كاديميــات 

، مناجــم مؤسســة محمــد  العمــاالت، الجماعــات، مــازن 

الخامــس للتضامــن والجامعــات،  اليونســكو. 

يــل تمو و عــم  د لــى  إ ت  كا ا لشــر ا ه  هــذ ف   تهــد
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والتكويــن للتربيــة  االجتماعيــة  با�عمــال  للنهــوض  الســادس  محمــد  مؤسســة  بيــن  الثنائيــة  الشــراكة   تعتبــر 

إرادة تدعمهــا  نوعهــا  مــن  وا�ولــى  اســتراتيجية  شــراكة  ا�ولــي  بالتعليــم  للنهــوض  المغربيــة   والمؤسســة 

ــودة. ــي ذي ج ــم أول ــم تعلي ــة لتعمي ــة المغربي ــودات الدول ــم مجه ــة لدع ــاهمة الفعال ــل المس ــن أج ــن م  الطرفي

ــدن ــي الم ــي ف ــم ا�ول ــة للتعلي ــدارس نموذجي ــاء م ــن إنش ــراكة م ــذه الش ــت ه ــرة مكن ــرية ا�خي ــذه العش ــالل ه  خ

9  جهــات. الرئيســية بالمملكــة لتغطــي 16  مدينــة و 

نبــذة عــن تطــور سلســلة المــدارس التي أنشــئت بشــراكة مع مؤسســة محمد الســادس :

ــاس، ــاس، ومكن ــوان، وف ــيمة، وتط ــة الحس ــة بمدين ــدارس النموذجي ــن الم ــى م ــة ا�ول ــت المجموع 2009 : افتتح  

ــدار البيضــاء ـ غانــدي، والجديــدة، وســطات، ومراكــش، والعيــون. فــي نطــاق الشــراكة ــاط، وال  وســال الجديــدة، والرب

 بيــن المؤسســتين حيــث تــم توفيــر التكويــن ا�ساســي ل©طــر التربوية بشــراكة مــع الجامعات.

وأكاديــر. البرنوصــي،  ـ  البيضــاء  والــدار  والعرائــش،  وطنجــة،  وجــدة،  بمدينــة  الثانيــة  المجموعــة  :افتتــاح   2010   

حيــث عرفــت هــذه الســنة كذلــك تزويــد جميــع المدارس بخدمــة النقل المدرســي نــزوال عند رغبــة أولياء ا�مور.

مــن والمســتفيدين  للســاكنة   المتزايــد  للطلــب  اســتجابة  الحســيمة  بمدينــة  ثانيــة  مدرســة  افتتــاح  :تــم   2015  

 خدمــات مؤسســة محمــد الســادس  بالمدينة؛

2016 : بغيــة تقريــب خدمــة التعليــم ا�ولــي مــن المنخرطيــن بمؤسســة محمــد الســادس تــم دعــم شــبكة  

المــدارس بمدرســة نموذجيــة بمدينــة القنيطــرة.

 نتيجــة لهــذه الشــراكة، فقــد بلــغ عــدد المــدارس 18 مدرســة تضــم 106 قســما بطاقــة اســتيعابية تحــدد فــي 2650

 طفــل وخــالل هــذه العشــرية اســتفاد مــن خدمــة المــدارس مايقــارب 000 20 طفــل فــي بيئــة تحتــرم معاييــر الجــودة

للمؤسســة.

 تقديــم شــواهد تقديريــة مــن طرف الســيد يوســف البقالي
 بمناســبة اختتــام دورة 2014 �ولمبيــاد التعليــم ا�ولــي المنظــم

مــن طــرف المؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم ا�ولي.
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128 قســما ولديهــا قــدرة الســتيعاب 53 وحــدة ومدرســة مكونــة مــن   إلــى غايــة  أبريــل 2018، شــمل هــذا البرنامــج 
3200 طفل.ولقــد شــهدت هــذه الشــراكات تطورا علــى النحــو التالي:

والجماعــة تمــارة  وعمالــة  المؤسســة  بيــن  الشــراكة  نطــاق  فــي  تمــارة  بمدينــة  مدرســة  أول  افتتــاح   :  2010  
المحليــة، حيــث تــم تكويــن ا�طــر التربوية بشــراكة مــع الجامعات.

 
32 قســما.  8 وحــدات بعمالــة فاس تضم  2011 : افتتــاح المجموعــة ا�ولــى مــن   

3  أقســام؛ 6 أقســام بمدينة الداخلة. وتوســيع العرض بإقليم فاس بإضافة وحدة من  2012 : افتتاح مدرســة من 
 

4  أقســام بتابريكــت عمالة ســال.  2013 : افتتــاح مدرســة مــن   
 

  : 2014
طنجــة واليــة  مــع  بالشــراكة  برنامــج  انطالقــة  باعطــاء  ا©  نصــره  الســادس  محمــد  الملــك  جاللــة  -قــام   
ويهــدف لطنجــة.  الحضريــة  والجماعــات  والحســيمة  تطــوان  لطنجــة  والتكويــن  للتربيــة  الجهويــة   وا�كاديميــة 

هــذا المشــروع إلــى تطويــر التعليــم ا�ولي فــي ا�حيــاء المهمشــة بمدينــة طنجة.
- افتتــاح مدرســة من 6 أقســام بالوســط الشــبه حضــري بعمالــة الجديدة.

6  أقســام بحي بير أحرشــون بعمالــة طنجة. افتتــح جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره ا© مدرســة من  : 2015
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 توقيــع االتفاقيــة االطــار مــع وزارة التربيــة الوطنية
 و التكويــن المهنــي و التعليــم العالــي والبحــث العلمــي





اللقــاءات الجهويــة بالتعليــم ا
ولــي ضمــن فعاليــات  المغربيــة للنهــوض   شــاركت المؤسســة 
طــرف مــن  المنظمــة  ا
ولــي  التعليــم  وتطويــر  لتعميــم  الجهــوي  المخطــط  تفعيــل   حــول 
اتفاقيــات مــن  مجموعــة  توقيــع  عرفــت  حيــث  والتكويــن  للتربيــة  الجهويــة   ا
كاديميــات 
المربيــات وتكويــن  وتأهيــل  ا
ولــي  للتعليــم  وطنــي  برنامــج  تنفيــذ  إلــى  الهادفــة   الشــراكة 
والمؤسســة التاليــة  الجهويــة  ا
كاديميــات  مــن  كل  بيــن  ا
ولــي  التعليــم  أقســام   واحــداث 

المغربيــة للنهــوض بالتعليــم ا
ولــي:

 





عمالة الدار البيضاء

مؤسسة ا�خوين

ــذ ــى تنفي ــدف إل ــذي يه ــاء ال ــدار البيض ــة ال ــة عمال ــج تنمي ــار برنام ــي إط  ف

ــاع ــك قط ــي ذل ــا ف ــة بم ــاريع ذات أولوي ــتة مش ــي س ــروًعا يغط  75 مش

ا�ولــي بالتعليــم  للنهــوض  المغربيــة  المؤسســة  ســتتولى   التعليــم، 

بالعمالــة ا�ولــي  التعليــم  وتطويــر  لتعزيــز  البرنامــج  مــن  الجــزء   هــذا 

خالل:  من 

المديرية العامــة للجماعات المحلية

للجماعــات العامــة  المديريــة  بيــن  شــراكة  اتفاقيــة  توقيــع   تــم 

بهــدف ا�ولــي  بالتعليــم  للنهــوض  المغربيــة  والمؤسســة   المحليــة 

.2022 احــداث وتســيير 600 قســما للتعليــم ا�ولــي في افق 

اتفاقيــة ا�ولــي  بالتعليــم  للنهــوض  المغربيــة  المؤسســة   وقعــت 

ــي ــم ا�ول ــم للتعلي ــاح قس ــدف افتت ــن به ــة ا�خوي ــع مؤسس ــراكة م  ش

بإفــران في زاوية بــن صميم.

مجموعــة بالموري للتنمية

للتنميــة والمؤسســة بالمــوري  بيــن مجموعــة  اتفاقيــة شــراكة   توقيــع 

قســمين وتســيير  إحــداث  قصــد  ا�ولــي  بالتعليــم  للنهــوض   المغربيــة 

.للتعليــم االولــي مدمجيــن بــكل مــن الــدار البيضاء وفاس

20 مركــًزا للتعليــم ا�ولي،   احــداث 
البيضــاء  الــدار  بعمالــة  ا�ولــي  للتعليــم  قســما   140  تســيير 

بمــا فــي ذلــك 40 قســما مخصصة �طفــال ذوي االحتياجات الخاصة.

دعــم وتعزيــز قــدرات العامليــن فــي مجــال التعليم ا�ولي 

-1
-2

-3
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