بالغ حصفي
تهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،قطاع الرتبية الوطنية ،اىل
عمل معوم املواطنني وأطر الرتبية والتعلمي ابلسكل الابتدايئ ،أنه سيمت ابتداء من ادلخول املدريس -9102
 9191اعامتد مهناج درايس جديد ابلنس بة للمس تويني الثالث والرابع من السكل الابتدايئ ،وهيم مواد اللغة
العربية واللغة الفرنس ية والاجامتعيات والرايضيات والعلوم.
ويأيت هذا الجراء تفعيال للرؤية الاسرتاتيجية لالصالح  ،9101–9102خاصة املرشوع رمق 7
املتعلق بتطوير المنوذج البيداغويج ،واذلي مت يف اطاره الانتقال املتدرج يف جتديد املهناج ادلرايس للمس تويني
الثالث والرابع من السكل الابتدايئ ،بعد ان مت تطوير حمتوايت برامج وطرق تدريس وكتب مواد املس تويني
الول والثاين يف ش تنرب .9102
وس يعرف املهناج ادلرايس هذه الس نة الاس مترار يف الارتقاء بتدريس اللغة العربية عرب تزنيل مبادئ
القراءة املبكرة ابلس ن ني الثالثة والرابعة من التعلمي الابتدايئ ،ابعتبارهام جرسا تربواي طبيعيا يضمن التدرج
السلس واملتأين للمقاربة البيداغوجية املعمتدة من خالل الاس مترار يف جعل ُم َك ِّون الاس امتع والتحدث مدخال
للتعمل ومواصةل العمل مببدأ الاضامر يف تناول الظواهر اللغوية املربجمة يف الس نة الثالثة والترصحي ابلقواعد
والتدرب عىل همارات التعبري الكتايب يف الس نة الرابعة مع الاس مترار يف اعامتد مرشوع خاص بلك وحدة
دراس ية.
أما خبصوص اللغات الجنبية ،فسيمت اس تكامل حلقات مراجعة مهناج اللغة الفرنس ية اذلي انطلق يف
ش تنرب  9107ابلسكل العدادي والس ن ني الهنائي ني من السكل الابتدايئ بتعممي املقاربة العملياتية عىل
املس توى الثالث والرابع ،اذ س يعرف ادلخول املدريس املقبل تكييف  92كتااب مدرس يا معمتدا مع املهناج اجلديد
ابلنس بة للس ن ني الثالثة والرابعة ،وقد بلغ اعداد هذه الكتب مراحهل الهنائية لتكون جاهزة مع بداية ش تنرب
.9102
وس ميكن املهناج اجلديد من حتقيق التاكمل بني مكوانت مادة الاجامتعيات الثالثة (التارخي واجلغرافيا
والرتبية عىل املواطنة) وانسجاهما ادلاخيل وكذا انفتاهحا عىل ابيق مكوانت جمال الرتبية عىل السلوك املدين وتدرج
موضوعاهتا بشلك يساير المنو العمري والعقيل والاجامتعي للمتعمل.
وقد عرفت مادة الرايضيات مس تجدا هاما يتعلق ابضافة "تنظمي ومعاجلة البياانت" اىل املكوانت
كون التكنولوجيا اىل
الثالثة املطبقة حاليا ،ويه العداد واحلساب والهندسة والقياس .وابلنس بة للعلوم اضافة ُم ِّ
جانب اعادة هيلكة املضامني ادلارس ية املطبقة يف مادة النشاط العلمي لتضم مكوانت علوم احلياة والرض
والعلوم الفزيايئية والفضاء والتكنولوجيا ،مع تعزيز حصة العلوم ابضافة  01دقيقة أس بوعية.
كام مت العمل عىل رصف املهناج الوطين للغة العربية للس نوات الربع الوىل للتعلمي الابتدايئ مع املهناج
الافرتايض للتقومي ادلويل  ،PIRLSوكذا املهناج الوطين للعلوم والرايضيات مع املهناج الافرتايض للتقومي ادلويل
 ،TIMSSحبيث سيمتكن التالميذ املغاربة من حمتوايت دراس ية تواكب التطورات البيداغوجية عىل املس توى
ادلويل.
وميكن الاطالع عىل مس تجدات املهناج ادلرايس للسكل الابتدايئ عىل املوقع الرمسي للوزارة
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