البرنامج السنوي
للعمل التربوي  /األنشطة المندمجة  /األنشطة الموازية
الموسم الدراسي 1029/1028 :
المرجع  :مقرر وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي
رقم  020/28بتاريخ  22مايو 1028

تتشرف اإلدارة التربوية لمؤسسة مسار األمم للتعليم الخصوصي بإحاطة السيدات والسادة أمهات وأباء وأولياء أمور التالميذ علما بالترتيبات المتخذة لتنظيم العمليات
التربوية التعليمية واألنشطة الموازية برسم الموسم الدراسي .1029/1028

 )2االلتحاق بالمؤسسة:
 – 2.2هيئة اإلدارة:
تلتحق األطر اإلدارية بعملها يوم األربعاء  19غشت على الساعة التاسعة صباحا.
 - 2.1هيئة التدريس :
يلتحق أطر هيئة التدريس بعملهم يوم الجمعة  12غشت للتوقيع على محضر الدخول وذلك على الساعة التاسعة صباحا.
* ينعقد يوم اإلثنين  1شتنبر اجتماع عام يخصص لالطالع على ظروف و مستجدات الدخول المدرسي  ،و مناقشة كل ما من شأنه إنجاح الموسم الدراسي الحالي من
حيث :
 تقييم نتائج السنة الدراسية الفارطة اقتراحات األساتذة لرسم خطة عمل للموسم الدراسي الحالي مناقشة استعماالت الزمن توزيع المعدات و اللوازم المدرسية ( أقالم لبدية – وزرات – دفاتر النصوص )... إمداد أساتذة العلوم بالوسائل الديداكتيكية الخاصة بالمادة ( متوفرة رهن الحاجة بمختبرالمؤسسة ) -تكوين لجنة من األساتذة الستقبال آباء و أولياء التالميذ و خاصة الجدد منهم .

-

ر-ت

المجاالت

نوع النشاط
تدبير الدخول
المدرسي
انطالق الدراسة
بالمؤسسة

أنشطة العمل التربوي
الخاصة بالسلك الثانوي إعدادي

2

االنطالق الفعلي
للدراسة
فروض المراقبة
المستمرة األولى
مسك نقط فروض
المراقبة المستمرة
األولى
إجراء آخر فروض
المراقبة المستمرة

استصدار بيانات النقط عبر منظومة مسار

فترة اإلنجاز
ابتداء من
الثالثاء0شتنبر
1028

األهداف /الكفايات
توفير الظروف المالئمة
إلنجاح الدخول
المدرسي
إخبار التالميذ بمختلف
الجوانب المتعلقة بتنظيم
ابتداء من
الدراسة والمراقبة
األربعاء  5شتنبر
المستمرة واالمتحانات
(إلى نهاية
وبالحياة المدرسية
األسبوع األول)
أجرأة محتويات المقرر
الدراسي
الوقوف على الكفايات
والقدرات التحصيلية
للمتعلمين
مسك نقط فروض
المراقبة المستمرة
للمرحلة  1لألسدوس
األول ببرنام مسار
الوقوف على الكفايات
والقدرات التحصيلية
للمتعلمين
البحث عن مكامن الضعف
لدى المتعلمين
و البحث عن حلول لمعيقات
العملية التعلمية

اإلثنين  20شتنبر

آليات التنفيذ
فتح حوار مع آباء وأولياء المتعلمين
خاصة الجدد منهم
-

تعرف األساتذة على التالميذ
قراءة النظام الداخلي للمؤسسة
تقديم نبذة عن المقرر
تقويم و تشخيص المكتسبات
الدراسية السابقة
دروس

انطالقا من
األسبوع 5

مراقبة مستمرة

ما بين  7و 20
يناير

مسك النقط ببرنام مسار

ما بين  5و 21
يناير

مراقبة مستمرة

ابتداء من  21يناير

توزيع البيانات على التالميذ

ر–ت

المجاالت

1

أنشطة العمل التربوي
الخاصة بالسلك الثانوي إعدادي

نوع النشاط

األهداف /الكفايات

فترة االنجاز

آليات التنفيذ

حفل اختتام فترة
األسدوس األول

التحفيز والتشجيع على
بذل المزيد من
المجهودات و العطاء

األسبوع األخير
من األسدوس
األول

أنشطة – دروس – رسوم...

إجراء فروض المراقبة
المستمرة للدورة الثانية
و مسك نقطها عبر
منظومة مسار

الوقوف على الكفايات
والقدرات التحصيلية
للمتعلمين

ابتداء من األسبوع
10

مراقبة مستمرة

إجراء أخر فروض
المراقبة المستمرة الثانية
لألسدوس الثاني

الوقوف على الكفايات
والقدرات التحصيلية
للمتعلمين

ما بين  20و 25
يونيو

مراقبة مستمرة

مسك نقط فروض المراقبة
المستمرة للمرحلة الثانية
لألسدوس الثاني ببرنام
مسار

ما بين  21و 28
يونيو

مسك النقط ببرنام مسار

استصدار بيانات النقط
عبر منظومة مسار /
توزيع بيانات النقط

استصدار بيانات النقط عبر
منظومة مسار

ابتداء من 10
يونيو

توزيع البيانات على التالميذ

حفل اختتام السنة
الدراسية

التحفيز والتشجيع على بذل
المزيد من المجهودات

األسبوع األخير من
شهر يونيو

أنشطة مختلفة

مسك نقط أخر فروض
المراقبة المستمرة

ملحوظة هامة :
 يجرى االمتحان الموحد المحلي لنيل شهادة السلك اإلعدادي ابتداء من  20يناير  ،1029وتجرى اختبارات االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلكاإلعدادي في ثالثة أيام ابتداء من  21يونيو .1029
 يجرى االختبار التجريبي للسنة الثالثة ثانوي أعدادي ابتداء من  19مايو.1029 -يجرى االختبار الموحد الخاص بالسنتين األولى و الثانية ثانوي إعدادي ابتداء من  20يونيو .1029

السلك الثانوي التأهيلي

العمليات

تواريخها

إجراء فروض المراقبة المستمرة و مسك نقطها عبر منظومة مسار مباشرة
بعد عملية التصحيح

انطالقا من األسبوع 5

إجراء أخر فروض المراقبة المستمرة
بالنسبة لألسدوس األول

ما بين  5و  21يناير 1029

مسك نقط أخر فروض المراقبة المستمرة

ما بين  7و  20يناير 1029

استصدار بيانات النقط عبر منظومة مسار

ابتداء من  21يناير 1029

االختبار التجريبي األول للسنة األولى بكالوريا

 12يناير و  2فبراير

االختبار التجريبي األول للسنة االثانية بكالوريا
االختبار التجريبي الثاني للسنة األولى بكالوريا

 5 ، 0و  1فبراير
 1و  0مايو

االختبار التجريبي الثاني للسنة الثانية بكالوريا

 7 ، 1و  8مايو

 بالنسبة للجذوع المشتركة و السنتين األولى و الثانية بكالوريا سيتم اإلعالن الحقا عن تواريخ إجراء فروض المراقبة المستمرة للدورة الثانيةواالمتحانين الجهوي و الوطني

ر -ت

المجاالت

نوع النشاط
الخرجات
الترفيهية

1

األنشطة التربوية
الموازية

األهداف /الكفايات
تكريس أواصر اإلخاء
بين األطر العاملة

الخرجات
الجيولوجية

التعرف ميدانيا على
أنواع المستحثات
والصخور

خرجات تربوية
(زيارة المعالم
التاريخية لمدينة
مراكش)

تعرف تاريخ المغرب

الرحالت المدرسية انفتاح المؤسسة على
محيطها الخارجي
حمالت التضامن /
كسوة العيد

تكريس مبدأ التعاون

اللقاءات
التواصلية

مد قنوات التواصل بين
المؤسسة و أولياء أمور
التالميذ

المتدخلون فيه
المؤسسون
أساتذة علوم الحياة
واألرض

أساتذة مادة
االجتماعيات

جميع األساتذة
جميع التالميذ
مختلف الفاعلين
التربويين بالمؤسسة

الفئة المستهدفة

فترة االنجاز

آليات التنفيذ

جميع األطر
العاملة
بالمؤسسة

ابتداء من شهر
فبراير

تالمذة السنة
األولى ثانوي
إعدادي

خالل شهر مارس

خرجات

تبرمج تواريخ هذه
الزيارات على
امتداد الموسم
الدراسي

زيارات ميدانية

تالمذة السلك
الثانوي إعدادي

جميع التالميذ
الفئات المعوزة
جميع التالميذ

ابتداء من شهر
مارس
فصل الشتاء
الثالثاء ـ الخميس
– نصف دورية –
دورية – كل ما
دعت الضرورة

رحالت

رحالت
توزيع الهبات على
المحتاجين
التواصل المباشر

ر-ت

المجاالت

نوع النشاط

االحتفال باليوم
العالمي للمدرس

0

– أنشطة الحياة
المدرسية من خالل
األيام الوطنية
والدولية

اليوم العالمي
للتغذية

األهداف /الكفايات

المتدخلون فيه

تكريم المدرس
والتنويه بدوره
وتحفيزه على
مواصلة مجهوداته

المدير – جمعية األباء
– األطر التعليمية...

التوعية بأهمية
التغذية في المحافظة
على الصحة والتوازن
النفسي

ترسيخ قيم المواطنة
االحتفال بذكرى وحب الوطن من خالل
المسيرة الخضراء إبراز تاريخ المسيرة
وظروفها ونتائجها
إذكاء قيم وروح
ذكرى تقديم وثيقة
المواطنة وحب
االستقالل
الوطن..والتعرف على
أهم المحطات في
تاريخ المغرب

أساتذة علوم الحياة
و األرض

الفئة المستهدفة

هيئة التدريس

جميع التالميذ

فترة االنجاز

 5أكتوبر 1020

 21أكتوبر

آليات التنفيذ
أنشطة ..
كلمات للمتدخلين......

ورشات –أنشطة –
دروس ...مجلة
حائطية

أساتذة مادة
االجتماعيات

جميع التالميذ

 6نونبر

أنشطة – دروس –
رسوم...

أساتذة مادة
االجتماعيات

جميع التالميذ

 22يناير

ورشات –أنشطة –
دروس ....

ر-
ت

المجاالت

نوع النشاط
اليوم العالمي
لحقوق المرأة

5

– أنشطة الحياة
المدرسية من خالل
األيام الوطنية
والدولية

األهداف /الكفايات

المتدخلون فيه

الفئة المستهدفة

التعريف بدور المرأة
واحترامها

أساتذة مادة اللغة
الفرنسية

جميع التالميذ

اليوم العالمي
للصحة
( التدخين)

ترسيخ المبادئ
الصحية وتحويلها
إلى سلوكات يومية

اليوم العالمي
للمسرح المدرسي

االنفتاح على فن
المسرح واكتشاف
المواهب

االحتفال بعيد األم

إبراز دور األم في
التنشئة االجتماعية
واالحترام الجديرة به

أساتذة مادة الفيزياء

جميع التالميذ

فترة االنجاز

 8مارس

 7أبريل

آليات التنفيذ
ملصقات – عروض
– بطاقات

عرض توعوي
الدكتورة حكيمة
الحجاجي

أساتذة اللغة العربية
جميع التالميذ
أساتذة مادة التربية
اإلسالمية

جميع التالميذ

 20ماي

 8مارس

مسرحيات

عروض ....

مالحظة:
يبرمج يوم تحسيسي توعوي حول كيفية معالجة التوتر أثناء فترة االمتحانات يوم  0مايو تؤطره الدكتورة حكيمة الحجاجي لفائدة تالمذة المستويات اإلشهادية.

مجالس المؤسسة
تتخذ كل اإلجراءات و التدابير التي تمكن من تفعيل مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس األقسام باعتبارها أليات للتأطير و التنسيق
و التدبير التربوي و اإلداري للمؤسسة التعليمية  ،و تعقد المجالس الثالثة األولى اجتماعاتها حسب المقتضيات التنظيمية المحددة .
 المجالس التعليمية :تنعقد برئاسة السيدة المديرة مع أساتذة المادة الواحدة للسلكين الثانوي إعدادي و الثانوي تأهيلي و ذلك في الفترات المحددة التالية :
 االجتماع األول  :ما بين األسبوع األخير من شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر 1028 االجتماع الثاني  :خالل منتصف شهر دجنبر 1028 االجتماع الثالث  :خالل النصف الثاني من شهر مارس 1029 االجتماع الرابع  :في الفترة المتراوحة ما بين  17مايو و األسبوع األول من شهر يونيو المجالس التربوية : تنعقد بشكل أسبوعي كل يوم إثنين ابتداء من الساعة الخامسة والنصف برئاسة السيدة المديرة و بحضور الطاقم اإلداري و التربوي للمؤسسة لمناقشةمختلف القضايا التربوية اآلنية.

مجالس األقسام :
تنعقد في الفترات المحددة التالية:
 نهاية الفترة البينية األولى نهاية الدورة األولى نهاية الفترة البينية الثانية نهاية الدورة الثانيةهذا و يتعين على المجالس التعليمية  -على الخصوص  -عقد اجتماعات إضافية لضبط و تنسيق العمليات التعليمية التعلمية و أنشطة الحياة المدرسية كلما دعت
الضرورة ذلك .

الئحة العطل

