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مقدمة

عرض حول المھارات الحیاتیة للمستویین األول والثاني عربیة في إطار التدریب المیداني للفصل الثاني من السنة التكوینیة
2020_2021 بالمدیریة اإلقلیمیة سال بمدرسة الكندي

من تأطیر :

عائشة حداش
مفتشة اللغة العربیة

مدیریة سال

محمد شخط
مفتش تربوي
مدیریة سال

عبد العزیز بوفود
مفتش جھوي للغة األمازیغیة

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
لجھة الرباط - سال - القنیطرة

من إنجاز :

كوثر صفصافي
طالبة مفتشة

محمد األزرق
طالب مفتش

ھشام كنتور
طالب مفتش

محمد جغالف
طالب مفتش
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Iتعاریف ودواعي

1. تعاریف ودواعي
تعاریف

الیونیسیف و المنظمة العالمیة للصحة
القدرة على اتخاذ السلوك اإلیجابي المناسب الذي یمّكن اإلنسان من التعامل بفعالیة مع متطلبات وتحدیات الحیاة الیومیة،

المنھاج الدراسي المغربي
مجموع االستعدادات والقیم والمواقف التي یمكن تنمیتھا مدى الحیاة، والتي تمكن الفرد من مواجھة الوضعیات والتحدیات
التي تعترضھ في حیاتھ الیومیة – بفعالیة وسالمة ،- وتمكنھ من التقدم والنجاح في المدرسة والعمل والحیاة المجتمعیة على

حد سواء، كما تمكنھ من الصمود، والتكیف مع تعقیدات البیئة العالمیة والرقمیة التي تشكل تحدیا آنیا ومستقبلیا

الدواعي
مھارات ضروریة في عالم الشغل

نشتغل على المھارات الحیاتیة ألنھا ضروریة لتحقیق التنمیة الذاتیة و المھنیة للفرد

ھي مھارات فردیة تسمح بخلق التناغم في عالقات الفرد مع اآلخر، كما تمكن من جعل الفرد عنصرا منتجا "منخرطا"

مفاتیح لتیسیر التكیف مع التطورات التي نعیشھا ، لماذا؟
عالم الشغل في تطور مستمر، و بالتالي، فإنھ من المفید أن نعرف كیف نتكیف مع ھذه التغیرات، و منھ فإن ھذه القدرة على

التكیف تسھل بشكل كبیر كلما تقدمنا في تنمیة المھارات الحیاتیة.

إعداد المتعلمات و المتعلمین لمواجھة تحدیات الحیاة الیومیة بفعالیة و استدامة؛

تنمیة رصید مھاراتي بشكل مباشر وصریح،

مواطن المستقبل المغربي، متشبع بالقیم و بالمبادئ الوطنیة؛

منح المتعلمات و المتعلمین فرصة اكتساب و تنزیل القیم و المھارات الضروریة لالندماج المستقبلي في الحیاة المھنیة، و
البرھنة على مؤھالتھم (ھن) و على عبقریتھم (ھن)

تعزیز قدرتھ على التكیف واالستجابة لمتطلبات القرن الواحد والعشرین.

4



IIالكفایات و األھداف و القیم

1. الكفایات و األھداف و القیم
الكفایات

MENA المھارات الحیاتیة حسب منظمة الیـونیسف لتعلیم الـمھارات الحیاتیة والـمواطنة فـي الشرق األوسط و شمال إفریقیا
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األبعاد

البعد االجتماعيالبعد الفرديالبعد المھاريالبعد المعرفي

تمكین المتعلم (ة) من أرضیة
معرفیةومفاھیم ومبادئ
مرتبطةبالمجاالت الثالثة

لبرنامج أنشطة تنمیة المھارات
الحیاتیة، توسع آفاق مداركھ
ووعیھ بالقضایا الحیاتیة

والمجتمعیة

تمكین المتعلم (ة) من مھارات
التعلم لتصبح المھارات
الحیاتیةلینات مدمجة تخدم
التحصیل في باقي المواد
الدراسیة وتؤھل المتعلم
لمواصلة التعلم والتقدم نحو
تطویر الخبرات الحیاتیة

المختلفة

اكتشاف المتعلم (ة) لذاتھ
والستعداداتھ وتعزیز ثقتھ بنفسھ
وتطویر قدراتھ على مواجھة
وتدبیر المخاطر المحتملة
بمحیطھ، وتدریبھ على
االستقاللیة وعلى اتخاد
القرارات الصائبة والتفكیر
والنقد الذاتي البناء بإعمال

مھارات تدبیر الذات والمرونة
والتواصل

نطویر مھارات العیش المشترك
وبناء عالقات اجتماعیة قوامھا
التواصل والتعاطف وقبول
االختالف والتنوع والمشاركة
واالنخراط في بناء مشاریع
تعود بالنفع على الفرد

والمجتمع، وتعزیز الوعي
بأھداف التنمیة المستدامة

المجاالت المضمونیة

ثالثة مجاالت مضمونیة

استكشاف المھن و االستئناس بالمشروع
التربیة على السالمة الطرقیةالتربیة المالیة و الضریبیة و المقاوالتیةالشخصي

الكفایات
المستوى األول :

یكون المتعلم في نھایة السنة األولى، قادرا على إنجاز مھمات مركبة أو حل وضعیات مشكلة بسیطة بتوظیف ما اكتسبھ من
معارف ومھارات وقیم، مرتبطة بمحیطھ القریب على مستوى: - معرفة حسن التصرف في الفضاء الطرقي؛ - االستئناس
بمبادئ أولیة للتربیة المالیة والضریبیة والمقاوالتیة، من خالل وعیھ بدور المال في حیاتھ، وإدراك قیمة النقود والتمییز بین
الرغبات والحاجیات وبعض العملیات المالیة البسیطة؛ - تعبئة مھاراتھ الحیاتیة المرتبطة بإدراك الذات والتواصل والتعاون

وحل المشكالت واتخاذ القرار وقبول االختالف؛ - التحلي بقواعد النزاھة في جمیع معامالتھ.

المستوى الثاني :
یكون المتعلم (ة) في نھایة السنة الثانیة، قادرا على إنجاز مھمات مركبة و/أو حل وضعیات مشكلة بسیطة بتوظیف ما اكتسبھ
من معارف ومھارات وقیم مرتبطة بمحیطھ القریب على مستوى: - معرفة حسن التصرف في الفضاء الطرقي؛ - االستئناس
بمبادئ أولیة للتربیة المالیة والضریبیة والمقاوالتیة، من خالل وعیھ بدور المال في حیاتھ، وإدراك قیمة النقود والتمییز بین
الرغبات والحاجیات وبعض العملیات المالیة البسیطة؛ - تعبئة مھاراتھ الحیاتیة المرتبطة بإدراك الذات والتواصل والتعاون

وحل المشكالت واتخاذ القرار؛ - التحلي بقواعد النزاھة في جمیع معامالتھ.

األھداف

األھداف العامةالمجال

التربیة المالیة و الضریبیة
و المقاوالتیة

تزوید المتعلم(ة)بالمفاھیم األساسیة الكتساب الثقافة المالیة؛ - إعداد المتعلم (ة) للتمییز بین الحاجیات
الضروریة والكمالیات والتحكم في نزعتھ االستھالكیة؛ - جعل المتعلم (ة) واعیا بأھمیة اكتساب السلوك

المناسب في تدبیر الموارد المالیة والمادیة وقادرا على اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة؛ - مساعدة المتعلم
(ة) على تطویر مھاراتھ في التخطیط وبلورة األفكار لبناء مشاریع اجتماعیة واقتصادیة تستجیب لتطلعاتھ

وتساھم في تطور مجتمعھ؛ - جعل المتعلم (ة) واعیا بأھمیة المحافظة على الموارد الطبیعیة والمالیة
والمساھمة في التنمیة المستدامة؛ - جعل المتعلم (ة) واعیا بأھمیة العمل والمثابرة والتعاون مع الغیر لتدبیر
المخاطر المالیة واالجتماعیة والبیئیة؛ - مساعدة المتعلم (ة) على تعزیز ثقتھ بنفسھ وتأھیلھ لیصبح مواطنا
فعاال ومسؤوال عن مستقبلھ ومساھما في الرفع من اقتصاد وطنھ؛ - تحسیس المتعلم (ة) بدور المقاولة في
الدفع بعجلة التنمیة؛ - توعیة المتعلم (ة) بمبادئ أولیة للثقافة الضریبیة، ودور الضریبة في توفیر الخدمات

العمومیة وتحقیق التنمیة المجتمعیة

الكفایات و األھداف و القیم
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األھداف العامةالمجال

التربیة على السالمة
الطرقیة

تمكین المتعلم (ة) في المستویات الثالثة األولى من أرضیة معرفیة مناسبة حول الفضاء الطرقي ومبادئ
السالمة الطرقیة وأخطار الطریق؛ - توعیة المتعلم (ة) بأھمیة السلوكات السلیمة وخطورة السلوكات
الخاطئة، وتعزیز قدرتھ على التمییز بینھا، واختیار المناسب منھا، وعدم التأثر بالسلوكات أو النماذج
السلبیة؛ -تملك المتعلم (ة) لمواقف إیجابیة تجاه مبادئ السالمة الطرقیة وممارستھا فعلیا في وضعیات
استعمالھ للفضاء الطرقي خاصة من وإلى المدرسة؛ - تعزیز وعي المتعلم (ة) بذاتھ كمستعمل للطریق

وحقوقھ وواجباتھ داخل الفضاء الطرقي ودوره في احترام مبادئ السالمة الطرقیة

القیم
ترتكز ھذه القیم على :

قیم العقیدة اإلسالمیة؛

قیم الھویة الحضاریة ومبادئھا األخالقیة والثقافیة؛

قیم المواطنة؛

قیم حقوق اإلنسان ومبادئھا الكونیة

الكفایات و األھداف و القیم
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IIIالمعارف المدرسیة

1. المعارف المدرسیة
المعارف المدرسیة للمستویین األول والثاني

الوحدة السادسةالوحدة الخامسةالوحدة الرابعةالوحدة الثالثةالوحدة الثانیةالوحدة األولى

التربیة المالیة و الضریبیة و المقاوالتیةالتربیة على السالمة الطرقیة

المعارف المدرسیة الخاصة بالمستوى األول

تصمیم مجسم لطریق آمنمشروع المجال األول

التربیة على السالمة الطرقیةالمجال

المھارات المستعرضةالورشاتالمحاور الفرعیة

الوحدة 1
المفاھیم األولیة

المرتبطة بالفضاء
الطرقي

مالحظة وإدراك مكونات محیطھ الطرقيعلى الطریق إلى المدرسة

تحدید مكونات الفضاء الطرقي الستخدامھاعلى الطریق إلى المدرسة

تمییز مكونات الطریق في ارتباط بالصیغ اآلمنةأصمم لعبة الطریق

استخدام الطریق بشكل آمن رفقة راشد أو أقرانطریق آمن ألتنقل

إشارات المرورالوحدة 2

إدراك مفھوم المنع والسماح في عالقتھ باإلشاراتلعبة االلوان
المروریة

تمییز بعض إشارات المرور األساسیةلعبة األلوان واالشكال

إدراك بعض قوانین السیرأنا مستعمل للطریق

استخدام الطریق بشكل أمن رفقة راشد او أقران أكبر سناأنا مستعمل للطریق

الوحدة 3

أخطار الطریق التعرف
على بعض أخطار

الطریق وتحدید كیفیة
تجنبھ

استكشاف االخطار التي تحیط بھ في الطریقألعب مع أصدقائي في الحي

إدراك وتمییز السلوكات الخاطئة وربطھا بعواقبھا الخطیرةألعب مع أصدقائي في الحي

إدراك بعض القواعد البسیطة المرتبطة باستعمال النقلركبت الحافلة
المدرسي أو وسائل النقل المشتركة

إدراك بعض القواعد البسیطة في ركوب العربة مع العائلةرحلة ممتعة
(أو السیارة بصفة عامة

صندوق ادخار القسم تمویل حفل نھایة األسدوسمشروع المجال الثاني
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التربیة على السالمة الطرقیةالمجال

المھارات المستعرضةالورشاتالمحاور الفرعیة

النقود وعالقتھا بالعملالوحدة 4
واالقتناء

تعرف / تمییز أنواع النقود/ مبادالتلعبة الدكان

زیارة للسوق الیومي/ سوق
ممتاز / لعبة محاكاة

فھم أھمیة ودور النقود في اقتناء الحاجات؛ فھم واستكشاف
الذات: العالقة بالمال،

توقع سعر المشتریاتعید میالد صدیقي

التمییز بین مصادر الدخل.من أین یأتي المال؟

المعامالت المالیةاالوحدة 5
البسیطة

اكتشاف أنواع األداء المختلفةطاقة سحریة

التمییز بین أسالیب االقتناءلعبة السوق الممتاز

إدراك الموارد التي نستھلكھا في حیاتنا الیومیة في عالقتھاانقطع التیار الكھربائي
مع الماء واالدخار.

ِ إدراك مسؤولیة المستھلك وواجباتھ وحقوقھأنا مستھلك مسؤول

االدخار و التضامنالوحدة 6

التمییز بین الحاجات والرغباتأستعمل نقودي كما أحب

تعرف أنواع االدخار الصمود / إدارة الذاتحصالتي الصغیرة

التعاطف، إدراك قدرتھ على مساعدة اآلخر/ إدراك دورعمل تضامني
التضامن والتعاون في حل بعض المشاكل المادیة

تدبیر ادخاره وفق رغباتھ واحتیاجاتھ المستقبلیةمرحبا بالعطلة الصیفیة

المعارف المدرسیة الخاصة بالمستوى الثاني

تصمیم مجسم لطریق آمنمشروع المجال األول

التربیة على السالمة الطرقیةالمجال

المھارات المستعرضةالورشاتالمحاور الفرعیة

مكونات ومستعملوالوحدة 1
الفضاء الطرقي

مالحظة وإدراك مكونات محیطھ الطرقيجولة في الحي

تمییز مكونات الطریق في ارتباطھا بمستعملي الطریق وجولة في الحي
بالصیغ اآلمنة الستخدامھا

تحدید مكونات الفضاء الطرقي والفضاء المخصص لكلأصمم مجسما للحي
مستعمل للطریق

استخدام الطریق بشكل آمن رفقة راشد او أقرانمكان آمن للعب

المعارف المدرسیة
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عناصر السالمةالوحدة 2
الطرقیة

إدراك مفھوم المنع والسماح في عالقتھ باإلشاراتلعبة مدینتي / قریتي
المروریة

تمییز بعض إشارات المرور األساسیة.لعبة مدینتي / قریتي

تمییز الحق والواجب في الفضاء الطرقيأنا مستعمل(ة) للطریق

تمییز السلوكات السلیمة والخاطئة في الطریق / رفضأنا مستعمل(ة) للطریق
السلوكات الخاطئة

الوحدة 3
أخطار الطریق تعرف
بعض أخطار الطریق
وتحدید كیفیة تجنبھا

إدراك بعض قوانین السیرألعب مع أصدقائي في الحي

إدراك وتمییز السلوكات الخاطئة وربطھا بعواقبھا الخطیرةألعب مع أصدقائي في الحي

. على إدراك بعض القواعد البسیطة المرتبطة باستعمالركبت الحافلة
النقل المدرسي. أو وسائل النقل المشتركة.

إدراك بعض القواعد البسیطة في ركوب العربة مع العائلة/رحلة ممتعة
نقل مبادئ السالمة لألسرة

مشروع استثمار المدخرات الجماعیةمشروع المجال الثاني

التربیة المالیة و الضریبة و المقاوالتیةالمجال

المھارات المستعرضةالورشاتالمحاور الفرعیة

الوحدة 4
النقود وعالقتھا بالعمل

واالقتناء/ أنواع
العمالت

تعرف / تمییز أنواع النقود / مبادالتلعبة الدكان

زیارة للسوق الیومي/ سوق
ممتاز / لعبة محاكاة

- فھم أھمیة ودور النقود في اقتناء الحاجات فھم واستكشاف
الذات: العالقة بالمال،

توقع سعر المشتریات، إدراك أھمیة ترشید إنفاق المالأحتفل بعید االم

تصنیف مصادر الدخل حسب القطاعات االقتصادیةمداخیل أسرة «یطو»

المعامالت المالیةاالوحدة 5
البسیطة

یكتشف أنواع األداء المختلفةالصراف اآللي

التمییز بین أسالیب االقتناءلعبة دكان المدرسة

یدرك الموارد التي نستھلكھا في حیاتنا الیومیة. ویصنفھاالموارد من حولي
حسب: طبیعیة صناعیة مالیة

یدرك مسؤولیة المستھلك وواجباتھأنا مستھلك (ة) مسؤول (ة)

االدخار و التضامنالوحدة 6

التمییز بین الحاجات والرغباتمصروفي الخاص

تعرف أنواع االدخار الصمود / إدارة الذاتصندوق ادخار قسمي

التعاطف، إدراك قدرتھ على مساعدة اآلخر/ إدراك دورعمل تضامني
التضامن والتعاون في حل بعض المشاكل المادیة

تدبیر ادخاره وفق رغباتھ واحتیاجاتھ المستقبلیةأخطط لالدخاري

المعارف المدرسیة
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IVالطرق و منھجیة التدبیر

1. مقاربـــــــــات

إدماج المھارات الحیاتیة في المنھاج الدراسي عبر المداخل اآلتیة

المدخل 03المدخل 02المدخل 01

مدخل الحیاة المدرسیةمدخل مستقلمدخل مستعرض

الھیكلة السنویة
الھیكلة السنویة

الھیكلة البیداغوجیة
تتم أجرأة أنشطة تنمیة المھارات الحیاتیة الخاصة بكل محور فرعي عبر المحطات التالیة

المحور الفردي

نوع األنشطةالنشاط البارزالحصة

امتدادات خارج الفصل
الدراسي: توسع أبحاث،

مھمات مالحظة المحیط، رصد
السلوك ..

. نشاط تحفیزي، تمھیدالحصة 1
مناسب... . مالحظة واستكشاف

أنشطة تعلیم وتعلم جزء من مكونات المھارة
الحیاتیة المستھدفة عبر وضعیة تفاعلیة مرتبطة

بالحیاة الیومیة للمتعلم...

الحصة 2
تطبیق المھارات الجدیدة عبر

الممارسة و التطبیق

أنشطة تملك المھارات الجدیدة وأنشطة الربط
بالمھارات المكتسبة. عبر وضعیة تفاعلیة

مرتبطة بالحیاة الیومیة للمتعلم

أنشطة نقل وتوظیف المھارات المكتسبة في
وضعیات من الواقع

الحصة 3

أنشطة نقل وتوظیف المھارات المكتسبة فينقل وتوظیفالحصة 4
وضعیات من الواقع

أنشطة التفكر في الممارسة عبر أسئلة توجیھیة أوتقویم ودعمالحصة 5
نشاط تفكري
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Vتقنیات التنشیط

1. تقنیات التنشیط
تقنیات التنشیط

.

األلعاب التربویة
المتعلمات و المتعلمون یتعلمون أكثر عبر اللعب

اللعب التربوي یمنحھم الحریة و النشاط أكثر

بعض التعلیمات:

تحدید خاصیات الفئة المستھدفة

تحدید الھدف من اللعبة

شرح قواعد اللعبة

تكییف اللعبة مع وسط المتعلم (ة)

أمثلة أللعاب تربویة لتنمیة المھارات الحیاتیة:
السیر في االتجاه المطلوب

لعبة المیم

لعب األدوار ( حوار بین الطفل و األم حول ترشید الكھرباء

لعب األدوار
الستغالل ھذه التقنیة یجب
تنظیم فضاء القسم

اختیار و إعداد وضعیة اللعب

توزیع األدوار على الشخصیات
تشجیع المتدخلین

التركیز على األھداف المسطرة
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أمثلة لعب األدوار

مجال التربیة المالیة و الضریبیة و المقاوالتیةالتربیة على السالمة الطرقیة

بقالراجل

بنكيسائق

خضارشرطي المرور

العصف الذھني
رصد تمثالت المتعلمات و المتعلمین اتجاه أخطار الطریق، و المعامالت المالیة...

جمع معلومات حول السالمة الطرقیة و عالم المال و النقود...

تقنیات التنشیط
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VIالفضاء الدیداكتیكي

1. الفضاء الدیداكتیكي
العمل بالورشات

للعمل بالورشات: نضع الطاوالت بشكل یسمح بالتفاعل و التداول بین المتعلمین و المتعلمات من أجل تحقیق الفعالیة في مجموعات صغیرة

اإلیقاعات الزمنیة
حصة أسبوعیة من 30 دقیقة
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VIIالمعینات و الوسائل الدیدكتیكیة

1. المعینات و الوسائل الدیدكتیكیة
المعینات و الوسائل الدیدكتیكیة

.

15



1. التقویم والدعم
التقویم

.

الدعم و التعزیز و المعالجة
.
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