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  الفھرس
  
 

  البطاقة التقنية للمشروع
  الرشيد ا�عداديةثانوية ال

التأھيلية العقادثانوية   
ابن خلدون ا�عداديةثانوية ال   
مو ي رشيد ا�عداديةثانوية ال  

التأھيلية مو ي رشيدثانوية   
بني محمد  ا�عداديةثانوية ال   
مو ي اسماعيل ا�عداديةثانوية ال  

التأھيليةثانوية بئر أنزران   
عمر ابن الخطاب ا�عداديةثانوية ال  
الزيات سيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي ا�عداديةثانوية ال  
النھضة ا�عداديةثانوية ال  
التأھيلية العامريةثانوية    

التأھيلية الحسن الثانيثانوية   
يعقوب المنصور ا�عداديةثانوية ال  
الخنساء ا�عداديةثانوية ال  
سيدي عبد العزيز ا�عداديةثانوية ال   
قاسم أمين ا�عداديةثانوية ال  
ابن سينا ا�عداديةثانوية ال  
محمد الخامس ا�عداديةثانوية ال  
 سيدي محمد بن عبد . ا�عداديةثانوية ال
  التأھيلية الثانوية المرجعية 
 محمد السادس ا�عداديةثانوية ال 

التأھيلية الخطابي عبد الكريمثانوية   
التأھيلية ثانوية يوسف ابن تاشفين   
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نى بدعم روح ويعالموارد للتربية وشبكة المغربية يتم انجازه من طرف ال مش44روع  ،شباب ب2 حدود
مشروع التعاضدي في العملية و تشجيع التجديد عبر إدماج ال الشبابلدى المبادرة و ا بداع والمواطنة 

  التعليمية التعلمية
و   المشروع ھذافي  المملكة جھات مختلف من) و تأھيلية إعداديةات ثانوي( تعليميةة ؤسسم ث2ثونتشارك 
التربية المستھلك ،  وتوجيه البيئة ، حمايةالمحافظة على   التربية على:ربعة محاور وھيCيتطرق الذي 

  . الحس المقاو تي تنمية،  على المواطنة
  

  
  
 

  .تنمية قيم المواطنة والسلوك المدني لدى المتعلمين -

  .ربط التلميذ بوطنه واعتزازه با نتماء إليه -

 .تعريف التلميذ بالتزاماته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه-

  .جعل التلميذ يتشبع بقيم الثقة والتفاؤل في ا عتماد على الذات-

  .دى الت2ميذتنمية الحس المقاو تي ل -

 

  .تعميم اCنشطة الموازية بالمؤسسة وتنمية المواھب -
 

  .تفعيل الحياة المدرسية من خ2ل ا�سھام في تفعيل اCندية المتواجدة بالمدرسة  -

  .إصدر منتوج تتويجي منذ مرحلة كونه فكرة إلى أن يصبح منتوجا قاب2 للتسويق -

  بيئةتربية التلميذ على قيم المحافظة على ال -

 .ولة نحو البيئة وقضاياھاسؤالم تتنمية ا تجاھات والميو   -

 .ات والمھارات البيئية ا يجابية التي تعين علي تحقيق الس2م مع البيئةبناء السلوك -

  
  

  
  ) 2008دجنبر (اختيار المؤسسات التعليمية والمدرسين المشاركين في ھذا المشروع   •
  

ية للمشروعالبطاقة التقن   

 أھداف المشروع

الجدول الزمني ل�نشطة   الجدول الزمني ل�نشطة  
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  ) 2009يناير ( المدرسين المشاركين في ھذا المشروع تنظيم ورشة تكوينية لفائدة •
  
  )2009ماي / يناير (انجاز المشروع •
  
  ) 2009أبريل(منتدى الشباب •
مدرسين في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الشبكة المغربية للتربية والموارد  3شباب و  09مشاركة  •

  )2009يوليوز (بجامعة اCخوين بإفران 
  
   )2009ليوزيو(ير النھائي التقييم والتقر •

  

  
  
  :  المؤسسات و الھيئات التالية تعاون وثيق معب انجاز ھذا المشروعتم ي
   مبادرة الشراكة للشرق اCوسط•
  جھة تادلة أزي2لالتربية و التكوين ل أكاديمية•
  والموارد  ربيةالشبكة الدولية للت•
  الوكالة اCمريكية للتنمية الدولية /  ALEFمشروع •
  بنك وفا - التجاري  •
  جمعية مدرسي علوم الحياة واCرض  •
  جمعية المغربية لحماية وتوجيه المستھلكال•
  مندوبية التعاون الوطني و دار الطالب ببني م2ل•
  المركز التربوي الجھوي بمدينة الجديدة•
  النيابة ا قليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة الجديدة•
  بمدينة الجديدة" الم2ك اCزرق "مؤسسة التعليم الحر•
  جمعية م2ل•

  العصبة الديمقراطية لحقوق المرأة جمعية  •
  "مستقبلي"بوابة •
  
  

 

 المؤسسة اCكاديمية الجھوية النيابة المدينة
  الفتح عداديةا�ثانوية ال الشرقية فكيك بوعرفة بوعرفة

عرفةفكيك بو فكيك  
 الشرقية

النھضة عداديةا�ثانوية ال  

 بركان بركان

عمر ابن  عداديةا�ثانوية ال الشرقية
 الخطاب

 

 تاوريرت تاوريرت
ابن سينا عداديةا�ثانوية ال الشرقية  

 
التأھيلية الثانوية المرجعية مكناس تافي2لت مكناس مكناس  
 مكناس تافي2لت افران افران

أھيليةالت ثانوية ع2ل  الفاسي  
 مكناس تافي2لت افران أزرو

محمد الخامس عداديةا�ثانوية ال  

ركاءالش   

سسات التعليمية المشاركة!ئحة المؤ  
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 الحاجب الحاجب
ابن خلدون عداديةا�ثانوية ال مكناس تافي2لت  

 

 الحاجب اكوراي

يعقوب  عداديةا�ثانوية ال مكناس تافي2لت
 المنصور

 

 الراشيدية الراشيدية
مو ي رشيد عداديةا�ثانوية ال مكناس تافي2لت  

 

 الراشيدية الريصاني
بني محمد  عداديةا�ثانوية ال مكناس تافي2لت  

 
 أرفود

 
 الراشيدية

 
التأھيلية مو ي رشيدثانوية  مكناس تافي2لت  

 

 فاس فاس فاس
سيدي محمد بن  عداديةا�ثانوية ال

الزيات عبد الرحمان العراقي  

قاسم أمين  عداديةا�ثانوية ال فاس فاس فاس  

مو ي اسماعيل عداديةا�ثانوية ال الشاوية ورديغة سطات سطات  

 واد زم

 

 خريبكة

 

 الشاوية ورديغة

 

سيدي عبد  عداديةا�ثانوية ال
 العزيز

الخنساء عداديةا�ثانوية ال الشاوية ورديغة خريبكة خريبكة  

القاضي عياض عداديةا�ثانوية ال الشاوية ورديغة خريبكة خريبكة  

 بني م2ل بني م2ل
 

دلة أزي2لتا  
 

التأھيلية العامريةثانوية   
 

التأھيلية الحسن الثانيثانوية  تادلة أزي2ل بني م2ل بني م2ل  
 

 سوق السبت
 تادلة أزي2ل بني م2ل

محمد السادس عداديةا�ثانوية ال  

 الرباط الرباط الرباط
 عبد الكريم الخطابيثانوية 
 التأھيلية

التأھيلية ابن تاشفين ثانوية يوسف مراكش مراكش  مراكش   

 مو ي رشيد الدار البيضاء
 الدار البيضاء

الرشيد عداديةا�ثانوية ال  

 البرنوصي الدار البيضاء
 الدار البيضاء

التأھيلية العقادثانوية   
التأھيليةثانوية بئر أنزران  دكالة عبدة الجديدة الجديدة  

 دكالة عبدة الجديدة الجديدة
ي محمد بن سيد عداديةا�ثانوية ال

 عبد .
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 الثانوية ا'عدادية الرشيد:المؤسس%%%%%%ة

  

 سيدي عثمان نيابة مو!ي رشيد

  

 الدارالبيضاء الكبرى: أكاديمية 

  

سميرة معروف ،محمد  مليكة أكزول ،: المؤطرونالمدرسون 
  مھيم

 

 تـــمـــھــــيــــد :

ھا الجمعية المغربية للتربية والموارد بمدينة الجديدة قمنا مباشرة بعد رجوعنا من اCيام التكوينية التي نظمت
بتفعيل نادي المواطنة والسلوك المدني الذي من خ2له سيتم تصريف المشاريع اCربعة لمشروع شباب ب2 

ثانيا تم .بداية قمنا بعقد جمع عام للتعريف بالنادي وفتح باب ا نخراط فيه انط2قا من ملء استمارة.حدود
.ع عام  نتخاب رئيس النادي قام الت2ميذ من خ2له بترشيح أنفسھم للرئاسة عقد جم  
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:أھداف المشروع   

  .تنمية قيم المواطنة والسلوك المدني لدى المتعلمين -

  .مغربالتعريف بشخصيات مغربية وطنية، فنية وأدبية لھا بصمات في تاريخ ال -

  .ربط التلميذ بوطنه واعتزازه با نتماء إليه -

.خلق قدوات ونماذج وطنية يقتدي بھا التلميذ ويتمثل سلوكاتھا وصفاتھا -  

:مراحل المشروع   

أع2م : "  عقد لقاء مع أعضاء النادي لتحديد موضوع المشروع فاتفقوا على أنجاز مجلة بعنوان -

  "مغاربة 

  المجال اCدبي/ المجال الفني / ل الوطني المجا: تحديد المجا ت  -

  توزيع اCعضاء إلى مجموعات حسب المجا ت -

  تحديد الشخصيات المنضوية تحت كل مجال -

  البحث في الشخصيات -

  تجميع البحوث -

   ابداء الم2حظات -

التربية على المواطنة -1  

 مغاربة صنعوا التاريخ
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  التنقيح والتصحيح -

 .تم إخراج المجلة في قرص مضغوط / ا�خراج  -

 

 

  :أھداف المشروع 

   .التربية على المقاولة -

  .تفعيل الحياة المدرسية من خ2ل ا�سھام في تفعيل اCندية المتواجدة بالمدرسة  -

  .إصدار منتوج تتويجي لMسبوع منذ مرحلة كونه فكرة إلى أن يصبح منتوجا قاب2 للتسويق -

.تقديم خدمة بالمقابل -  

:مراحل المشروع    

  على برنامج اCسبوع وتوقيتهجمع عام Cعضاء النادي ل2تفاق  -

  .2009فبراير  27إلى  23من : توقيت اCسبوع  -

    للمخدرات... نعم للحياة: شعاره  -

  تمت الشراكة فيه مع جمعية آباء وأمھات الت2ميذ والتنسيق مع نادي ا ستماع: الشراكات  -

  : تسطيرالبرنامج   -

  الفترة المسائية  الفترة الصباحية  ا6يـــــام

  ا ثنين

  2009فبراير 23
  ا ستعداد ل2فتتاح

  افتتاح اCسبوع -

  زيارة المعرض -

توقيع الشراكة مع رئيس  -
  جمعية اPباء

  الث2ثاء

  2009فبراير 24

  ورشة المجلة الحائطية

  وإبداع الوسائط

  ورشة ا�بداع

  محترف الفنون التشكيلية

الحس المقاو!تيالتربية على  -2  
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  اCربعاء

  2009فبراير  25

  ندوة

سنة الثالثة للتحسيس من إعداد ت2ميذ ال
  بمخاطر المخدرات

  

  

حوار مفتوح مع الت2ميذ من  -
  تأطير  نادي ا ستماع

  

  الخميس

  2009فبراير  26

  ورشة ا�بداع-

  محترف الفنون التشكيلية

  

  حوار مع أولياء اCمور

كيف ننقذ أبناءنا من "
  "المخدرات

  

  الجمعة

  2009فبراير  27

محاضرة حول أخطار المخدرات من 
  أطير الدكتورة أمينة معروفت

  الحفل الختامي

أغاني وأناشيد،  -مسرحيات( 
  ..)كلمات-أشعار

  

  

  :أھم ما ميز النادي 

 توقيع عقد شراكة بين رئيسة النادي ورئيس جمعية آباء وأمھات الت2ميذ

  لمساھمة ا�بداعية في الورشات ا

  تم إنتاج مطوية للتوعية بأخطار المخدرات 

  :مراحل ا!نجاز 

  جلب الت2ميذ لنماذج مختلفة للمطويات -

  تم ا تفاق على أن تكون على شكل يومية لضمان تسويقھا -

  اختيار الصور المناسبة-

  اختيار العبارات المناسبة -

  اختيار المطبعة -

  .للوقوف على المراحل التي تمر منھا مرحلة الطباعةزيارة المطبعة  -

  لة تسويق المنتوجبعد الحصول على المطوية تأتي مرح -
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  .بيع المنتوج للت2ميذ في اCقسام ولMساتذة وحتى خارج المؤسسة -

  

  :ا�سھام بفعالية في الحفل الختامي .1
 مسرحيات  
 أغاني و أناشيد 
 سكيتشات 
 قراءات شعرية 

   لقد قام الت2ميذ بجمع مواد الحفل  و رقنھا ل2حتفاظ بھا في أرشيف النادي

  شواھد تقديرية لكل من ساھم بابداعاته في تنشيط أيام اCسبوعتوزيع  ت4444م

  

  
البيئةالتربية على  -3  
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  :أھداف المشروع 

  تربية التلميذ على قيم المحافظة على البيئة -

  تنمية ثقافة المشاركة والعمل الجماعي -

  التعريف بقضايا محيطھم ل2نخراط فيھا -

  التدريب على مھارات البستنة -

وعوسائل تحقيق المشر  

  2009مارس  28إلى  23تنظيم أسبوع البيئة من 

 توعية الت2ميذ بأھمية المحافظة على البيئة 
 المجلة الحائطية 
 جداريات و رسوم  
 أعطاء الحياة Cحد مشاتل المؤسسة  
 نظافة  وتزيين اCقسام 
  زيارة مشتل مقاطعة سيدي عثمان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أجل مؤسسة نظيفة
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 التأھيلية العقادالثانوية :المؤسس%%%%%%ة

  

 البرنوصي:نيابة 

  

 الدارالبيضاء الكبرى: أكاديمية 

  

زھور الخضاري سعيد القوقجي،: المدرسون المؤطرون  

 

 تـــمـــھــــيــــد :

شراف إو تحت  العقاد ھيليةأالت عضاء ممثلي الثانويةأطار مشروع شباب ب2 حدود عمل إفي 
ولية لمشروعي المواطنة و مقاولتي أعلى دراسة  ا ستاذ سعيد القوقجي و ا ستاذة زھور الخضاري

.خ2ل شھري يناير و فبراير   

 

 

تدخل في باب  خ2ل شھر يناير قمنا بعقد اجتماعات لعرض مجموعة من المواضيع التي
المرافق الصحية للمؤسسة بالنسبة  أو المراحيضو قد وقع ا ختيار على تنظيف . المواطنة

من اتساخ  المراحيضية التي كانت عليھا للوضع فنظرا .أوليللجنسين معا كاختبار 
اختناق الصرف الصحي و .اCبوابانعدام .خصاص في المصابيح.الرائحة الكريھة.للجدران

ما يمكن  إص2حدرھم لشراء مواد التنظيف و  30و قد تم تخصيص .خصاص في الصنابير 

التربية على المواطنة -1  
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 22 وقد تم ذلك يوم الخميس.التنظيفو تخصيص يوم كامل للقيام بعملية  إص2حه

2009يناير  

مراحيضمجموعة مكلفة بتنظيف  .مجموعتينحيت تم تقسيم العمل على   

الصحيحيت تمت معالجة الصرف . ا نات  مراحيضبتنظيف  أخرىالذكور و   

.و تنظيف ا رض و تنقية الجدران و قد كانت الجھود جبارة لتجاوز الروائح الكريھة  

يناير   23عتين بالمؤسسة و ذلك يوم الجمعة اما ا ختبار التاني فھو المتعلق بصباغة قا
درھم 200وقد خصص لھذا الغرض مبلغ  2009  

فوضعية القاعتين قبل ا ص2ح كانتا . درھم للوازم الصباغة 80لشراء الصباغو و ما يعادل 
عدم توفر على س2ت المھم2ت و خصاص في . في حالة سيئة من اتساخ الجدران و ا رضية 

تمت صباغة الجدران و تنظيف ارضية .وضعيتھماالحالية على العموم جيدة لكن . المصابيح 
الحجرتين بمواد التنظيف و توفير مصابيح و كدا توفير س2ت المھم2ت كما اننا قمنا بعد ذلك 
بحم2ت توعية لتحسيس الت2ميذ باھمية الحفاظ على الملكية الجماعية و مدى اھمية توفير  جو 

.مناسب للتمدرس   

دا يكون مشروع المواطنة بعد عمل و جھد طويل لكل اعضاء فريق العمل و بمساندة مادية وبھ
ا  اننا و في ھدا ا طار . و معنوية من ا ستاذ القوقجي سعيد و ا ستاذة الخضاري زھور 

واجھنا صعوبات كتيرة و من ابرزھا النقد السلبي و سخرية الت2ميذ وبعض ا ساتذة ب2ضافة 
انيات الضعيفة و رغم كل ھذه التحديات عمل اعضاءالى ا مك  

.وشعارنا التحدي   ا ستس2م الفريق على مواجھة الوضع حيت كان مبدانا  

 

 

 

طرحت فيه مجموعة  حيت اCوليةقمنا بعقد اجتماع في مشروع المواطنة للمناقشة و الدراسة 
مال المحدود و ھو شراء ال لرأسان اقرب مشروع للقيام به نظرا  من المشاريع ف2حظنا

 200و قد خصص المشروع  للت2ميذالقصص باللغتين ا نجليزية و الفرنسية و كراؤھا 

 درھم في الخميس

من فبراير حيت خصصنادرھم واحد للقصة الواحدة و بھذا تكون ا ستفادة من وجھتين  الثاني
 سبوع ا ول من وجھة مرتبطة بالربح السريع حيث حققنا ما يعادل خمسون درھما في ا

مرتبطة باستفادة الث2ميد من معلومات و اكتساب اللغة  الثانيةشھر مارس و الوجھة 
ا نجليزية و بالتالي سيعود ھدا المشروع بالربح و العلم في نفس الوقت كما سيقوم فريق 

لمقاو!تيالحس التربية على  -2  
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شباب ب2 حدود في يوم الخميس التاسع عشر من مارس من الساعة لتالتةالى الخامسة بعد 
.زوال بزيارة شركة  التي تعمل في صناعة ا بواب ا لكترونية ال powerdis  
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  الثانوية ا'عدادية ابن خلدون :المؤسس%%%%%%ة

  

 الحاجب :نيابة

  

 مكناس تافي<لت: أكاديمية 

  

عتيقة النفاوي، العلمية تيس: المدرسون المؤطرون
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  سياق المشروع

 : في إطاريندرج ھذا المشروع 

  .تمثيل دور القيم وجعل التلميذ يتبنى مواقف وسلوكات ايجابية تجاه نفسه وتجاه محيطه 
ا�لمام بأساليب وأدوات تمكن من تنمية القيم وا تجاھات لدى الت2ميذ و تطبيقھا في وضعيات  

  .ملموسة
  .ضعيات مختلفةبھذه اCدوات و اCساليب لتخطيط وتنفيذ وضعيات تكسب المتعلمين و ا ستئناس 

  أھداف المشروع

  .تكوين مواطن مدرك لحقوقه وواجباته ومتحلي بفضيلة ا جتھاد المثمر

 .تعريف التلميذ بالتزاماته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه

  . جعل التلميذ يتشبع بقيم الثقة والتفاؤل في ا عتماد على الذات

 ثانوية إعدادية بدون غش
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  ملخص المشروع

 

وة نوعية نحو محاولة القضاء على الغش في المؤسسات خط يعتبر مشروع ثانوية إعدادية بدون غش  
التي من س ييف حم2ت التحسوتكث ،بعض القيم  ته سيتم تكوين الت2ميذ  كتسابھمإذ بواسط ،التعليمية
الفرص  ئفتجسيدا لمبدأ تكا ،إزاحة ض2ل الغش التي طالت ھذه الشريحة من المجتمع وتوعيتھم شانھا

من اجل تحقيق الھدف العام لھذا المشروع فسيتم العمل على .وصون حقوقھمللوصول إلى تحقيق كرامتھم 
  :تطبيق الخطوات المنھجية التالية

  .التحسيس بالموضوع 
 .جعل القيمة ذات د لة بالنسبة Cفكار المتعلم :التمتين 

 .م يمثل القيمة في سلوكه وتصرفاتهجعل المتعل: التمثل  

 المشروع  مدة

 2008/2009الموسم الدراسي  

  

 أنشطة المشروع 
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 المسؤول الوسائل البشرية الوسائل المادية المدة أنشطة

 يناير 10يوم  ورشات

  قاعة

  أوراق، أق2م

 صور

 فريق المشروع  ت2ميذ - مؤطرين 

  حم<ت تحسيسية
 يناير 14  -11 

ملصقات 
  مطويات

 

 الت2ميذ النظراء ت2ميذ

  بحث ميداني

  ت2ميذ  أوراق و أق2م يناير 10

  لت2ميذ النظراءا

 

  انجاز ملصقات ومطويات

 يناير 13 – 10

  أوراق و أق2م

 الصباغة
 ت2ميذ ت2ميذ

  انجاز لوحات تشكيلية
  يناير 16  - 10 

 

  أوراق و أق2م

 صباغة
 ت2ميذ ت2ميذ

  ارتسامات وشھادات
 

  يناير 14 – 12
 

 الت2ميذ النظراء ت2ميذ صور -كاميرا 

  عروض
   

 يناير 13

  عرضقاعة ال

 
 الت�ميذ النظراء ت2ميذ

  فقرات إذاعية

  يناير 14

  أدوات البث

  صور
فريق ا�ذاعة  ت2ميذ

  المدرسية

  خرجة
  الت�ميذ النظراء  ت2ميذ  صور  يناير 17 

  إعداد مجلة -10

  يناير 24 – 17

 TICقاعة 

  
 ت2ميذ

  
  فريق المشروع

 TICالمنتدى  -11
  ميذت2  ت2ميذ  اCنترنيت      يناير 24 – 14

  مسرحية -12

  ت2ميذ  ت2ميذ  صور -كاميرا   يناير 24 – 19
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 ا6نشطة في صور

  

�������
 ��
�������
 ��
�������
 ��
�������
 ��
        

  

  

  

  للمقاولة السياق العام

 

  

إلى تفعيل دور اCندية المدرسية  من خ2ل تخفيف العبء على " خدمات ب2 حدود " 7إع2تسعى مقاولة 

شطة الدينية و الثقافية والرياضية و الفنية إذ يطمح ھذا القسم إلى منسقيھا وذلك بالمساھمة في تنظيم اCن
  . بمدينة الحاجب تعميم اCنشطة المدرسية على جميع ت2ميذ وتلميذات ث ابن خلدون ا�عدادية

اختار الت2ميذ فكرة ھذا المشروع من بين العديد من اCفكار رغم أنھا تجسد مقاولة مجانية   تحقق 
خصوصا  إ  أنھا تمكنھم من تنمية مواھبھم الدفينة وتلبية حاجة من أھم حاجات المؤسسةأرباحا مادية 

يع ولتمويل ھذا المشروع قرروا فتح دكان لبيع الحلوى و ب,بعد الحملة ا ستط2عية التي قاموا بھا 
  . مواردھم المالية إبداعاتھم اليدوية كمورد من 

لتدرب على المھام الموكولة لكل فريق حتى يخبرھم يشتغل موظفو الشركة كل يوم خميس مساءا ل
برنامج اCنشطة الموازية كما ستحدد  جتماع مع المسؤولين على الفرق للتعرف علىمديرھم بموعد ا 

 شركة خدمات ب< حدود
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اCدوار المنوطة بكل فرد من أفراد القسم �نجاح ھذا العمل وذلك بعد أن يتفق مع  منسق النادي على 
  . الخدمات التي ستقدمھا الشركة

 

  المخطط المقاو!تي للمشروع

 7إع2: القسم 

  ث ابن خلدون ا�عدادية :المؤسسة

 "خدمات ب2 حدود "    شركة خدماتية: المشروع

 تفعيل دور اCندية المدرسية: الحاجة التي يلبيھا المشروع 

  تقديم الخدمات للجمعيات والجماعة المحلية :اPفاق

  

  المقاولةأھداف 

 , المؤسسة من خ2ل تلبية حاجيات الت2ميذ توفير أنواع الحلوى داخل المؤسسةتحسين ظروف عيش  

 .تعميم اCنشطة الموازية بالمؤسسة وتنمية المواھب 

 .تنمية الحس المقاو تي لدى الت2ميذ 

 

  ھممھامفرق العمل و

  صور  المھام  الشركة مكونات

التنسيق مع الزبون لتحديد طبيعة الخدمات    ا'دارة
 . قدمھا الشركة التي ست

إخبار المسؤولين بالمھام المنوط بھم من خ2ل  
 اجتماع مغلق 

 .الغياب تسجيل 

  .تقييم أداء الموظفين 

  عطابة

  أحسين

  

سيتفق عليه المدير  الذيصياغة برنامج العمل  
 .ومنسق النادي

وموعد ومقر  اCقسامإع2م المسؤولين عن  
 .  عا جتما

  .صياغة محاضر ا جتماعات 

ورشة ا6عمال 
  اليدوية

 . المسرحية  اCلبسةخياطة  

 .صناعة اللوازم المسرحية 

الع<مي الع<وي   . إعداد ال2فتات وتركيبھا 
شطبي أوعنيز بوزيد 

  بلغزال أعماد رشد
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الع<قات فريق 
  الدعواتوووو

  . المواھب الفنية  استقطاب 
 .استدعاء الضيوف واستقبالھم 

شحيمة أكرام   .نسج شراكات مع الشركة  
  منصوري الھواري

 .اCنشطةقاعة  إعداد   فريق التنشيط

 .نشيط الندوات والحف2ت  

  ..الحفاظ على النظام خ2ل الندوات والحف2ت  
  موشان خيري شھيد

تدبير أموال الشركة من خ2ل ث2ث جداول    قسم الموارد المالية
 . مفصلة 

 جرد موارد الشركة و الحفاظ عليھا من 
 . الضياع

 ماللوازتلبية حاجيات فروع الشركة من  
  .واCدوات

  جيھازي بومعسرية

قسم المعلوميات 
  والمعدات الكھربائية

فك وتركيب كل أنواع المعدات المعلوماتية بما  
 data schowفيھا 

احية بالتنسيق مع أعضاء تسجيل الكلمات الصب 
 المدرسية اعةا�ذنادي 

 الكتابة الرقمية 

 موقع الشركة وتحيينه إعداد 

 إعداد مجلة إلكترونية وتحيينھا 

 اCقسامتلبية مطالب باقي  

  إعداد بطاقة تعريف الشركة 

مشھور شكير بلكزيز 
أبودرارن القاسمي 

  أشقيف البوكيلي

فريق ا'شھار 
  والتسويق

ل2نخراط في  والت2ميذ ةاCساتذاستقطاب  
 الموازية اCنشطة

 . ى منسقي النواديعرض خدمات الشركة عل 

ومطويات �شھار خدمات  إعداد ملصقات 
 . الشركة ومنتوج الدكان

تزويد قسم المعلوميات بالمعلومات والصور  
  .�غناء الموقع والمجلة ا لكترونيين

العوادي الزكيمتات 
  بوقس ميمونة

  التقليد - الغناء - التمثيل   الطاقم الفني
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بلغزال رشد موشان 
  ھيد بوعسرية ش

  الزبناء

 اCساتذة منسقي اCندية المدرسية وجميع اCساتذة الراغبين في تأطير اCنشطة الموازية 

  .الت2ميذ الراغبين في تناول الحلوى خ2ل فترة ا ستراحة 
 الغرض من المشروع وكيفية تدبير اCرباح   

 مشروع مجاني: الشركة  

  ةمشروع ربحي لتمويل الشرك: دكان لبيع الحلوى 

  المالية تدبير الموارد

  يتم تدبير ممتلكات الشركة من طرف تلميذتين تم اختيارھما بالتصويت

  خاص بالشركة

ثمن   طلب  اللوازم  
  ا كتراء

  التاريخ  المصدر  ثمن الشراء

              قسم

  خاص بدكان بيع الحلوى

  بعد البيع  قبل البيع

عدد   الثمن  النوع  التلميذين
  النوع

العدد   المجموع
  باقيال

عدد 
 النوع

 

  المباع

  الربح  المجموع

  خاص باقتناء ا6دوات

  المقتني  تاريخ ا سترجاع  تاريخ الطلب  اCدوات

        

  الميزانية

  بالنسب حسب أحقية كل فرع من فروع الشركة وكذلك   تصنف نفقات كل قسم  ا6موال المرصودة توزع

  النفقات  ا6موال المرصودة  

   مدرھ 1500  أقسام الشركة
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  بعض ا'نجازات

ية
ير

ض
تح

ة 
حل

مر
  

حضور اجتماع مجلس تدبير المؤسسة �قناع أعضائه بفتح 
  دكان بيع الحلوى للت2ميذ

  

  

 :خضوع أعضاء الفرق للتكوين من طرف 

 منسق نادي ا�ع2ميات 

 والصحافة المدرسية ا�ذاعةمنسق نادي  

 منسق نادي الفنون 

  السيد مقتصد المؤسسة 

 :تحضير

 اCقمشة ولوازم الخياطة 

 اCلواح الخشبية والصباغة 

 لوازم ا�شھار 

  المعلوماتية ماللواز 

 :صياغة 

 دعوات للضيوف المحتملين 

 رسائل شكر 

 جداول لتدبير الموارد المالية واللوازم  

 جداول لتدبير الموارد المالية واللوازم  

 ظفين والم أداءجداول لتقييم  

 جداول المھام والمسؤوليات 

دعوات للعاملين بالمؤسسة والشركاء لحضور اCنشطة  
 الموازية

  

  رائھاتكاحصر حاجيات الفرق لشرائھا أو طلبھا أو  

ية
ير

ض
تح

ة 
حل

مر
  

  :إشھار خدمات الشركة من طرف فريق ا'شھار والتسويق عن طريق

  .حفل افتتاح الشركة حضره معظم أساتذة المؤسسة 
  .ملصقات 
  .ةتوزيع بطاقات تعريف الشرك 
المساھمة في إغناء الصفحة الخاصة بالشركة داخل موقع  

  .المؤسسة
  خلق مجلة إلكترونية تعرف  الشركة تشمل إنجازاتھا  

  

  

  

  

  

  



 
23 

ت
زا

جا
إن

  

     

المساھمة في تنظيم أول ندوة لنادي الس2مة الطرقية من  
  :خ2ل

الدعاية عبر الدعوات التي وزعت على اCساتذة  وا�لحاح  
يذ للحضور ثم وضع إع2ن واضح على على الت2م

 السبورة ليقرأه الجميع

  .إعداد اCلبسة واللوازم المسرحية 
  ...)ترتيب الكراسي(إعداد قاعة اCنشطة 
 صتركيب اCجھزة المعلوماتية وعرض محتوى اCقرا 

  .التي تم إعدادھا من طرف أعضاء النادي
  روا�لحاح عليه للحضو) من سيارة التعليم( استدعاء ضيف 
  )تقديم اCنشطة المبرمجة من طرف منسق النادي(التنشيط 
تقديم عروض مسرحية بعد تسلم السيناريو من أعضاء  

 النادي

  عقد اجتماع مباشرة بعد انتھاء الندوة لرصد نقط الضعف  

  

 

       

 

  

  

 

 

  سياق المشروع

فقد تم ,رية لما تم تسطيره أنشطة نادي البيئة وھو استمرا  :اختيار ھذا الموضوع جاء في سياق 
في المرحلة   " محيطي بيئتي" ثم   "  مدرستي بيئتي" ا شتغال في المرحلة اCولى على مشروع   

  لنبادر من أجل مدينة نظيفة"    ومن ھنا جاءت فكرة مشروع  "  بيئتي مدينتي" الثانية وأ ن  

"  

 لنبادر من أجل مدينة نظيفة
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ادفة إلى إعادة ھيكلة و تأھيل المدينة و مشاركة الھ 21ھذا إلى جانب انخراط مدينة الحاجب في المذكرة 
ت2ميذ المؤسسة في مختلف الورشات التكوينية المنظمة في ھذا ا�طار ويعتبر ھذا المشروع تعبيرا عن 

  .رغبة الت2ميذ في المساھمة في الشأن المحلي للمدينة

  أھداف المشروع

 .ھاولة نحو البيئة وقضاياسؤالم تتنمية ا تجاھات والميو  

 .ات والمھارات البيئية ا يجابية التي تعين علي تحقيق الس2م مع البيئةبناء السلوك 

 بناء اCخ2ق والقيم البيئية الھادفة  

  المدة الزمنية

  .نتوخى استدامة المشروع باختيار حي ل<شتغال عليه مدة سنة دراسية بالتتابع

 أنشطة المشروع

 المسؤول شريةالوسائل الب الوسائل المادية اCنشطة

 ورشات

  قاعة

  أوراق، أق2م

 صور

 مؤطرين -ت2ميذ
جمعية حماية البيئة  –مؤطرين 

  الفرنسية

  حم2ت تحسيسية
ملصقات  
 مطويات

 ت2ميذ ت2ميذ

انجاز ملصقات 
  ومطويات

  أوراق و أق2م

 الصباغة
 ت2ميذ ت2ميذ

  انجاز لوحات تشكيلية
 

  أوراق و أق2م

 صباغة
 ت2ميذ ت2ميذ

-يم يوم تحسيسي تنظ
بأھمية  -بحي المسيرة 

الحفاظ على س2مة البيئة 
ونظافة الحي تحت شعار 
جميعا من أجل بيئة 
 سليمة وحي نظيف

  ملصقات
 مطويات

  فتات

 كاميرات

التصوير آلة  

  ت2ميذ - مؤطرين 

 فريق المشروع
  جمعية  آباء وأمھات الت2ميذ

  المجلس البلدي

تخصيص خطبة الجمعة 
ھمية البيئة للحديث عن أ

 من منظور شرعي

  

إمام  –الساكنة    خطب4444ة الجمع444ة
 مسجد المدينة

 المجلس العلمي بمدينة الحاجب
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  زيارة مشتل
 

 الت2ميذ النظراء ت2ميذ صور -كاميرا 

  عروض
 

  قاعة العرض

 
 ت2ميذ ت2ميذ

حملة لتنظيف وتزيين 
موقع متواجد بحي 

  المسيرة

 -قفازات – أدوات

أكياس  –مكنسات 
 فتات  

  

 ت2ميذ
- السلطات المحلية، المجلس البلدي

جمعية حماية البيئة  - الت2ميذ   
  الفرنسية

 TICقاعة   إعداد مجلة -10

  
 ت2ميذ
  

  فريق المشروع

I. ��� �� �����
��� �� �����
��� �� �����
��� �� �����
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II.... ��������
 � !"�
� �#
��
��������
 � !"�
� �#
��
��������
 � !"�
� �#
��
��������
 � !"�
� �#
��
....        

  الشريك

  المشروع

  نوع المساھمة

نة
ط
وا
لم
ا

  

س 
لح
ا

 
او
مق
ال

ئة
لبي
ا

  

  .الجمعية المغربية للتربية والموارد 
  

x x  x   الدعم المادي. 

  التكوينات 

 .الدعم المادي   x x  X  .أولياء الت<ميذأمھات آباء وجمعية  

 .التواصل 

  التحسيس و التوعية 
 التحسيس و التوعية  X    .المجلس العلمي لمدينة الحاجب 

  

 .و المجلس البلدي  عمالة الحاجب 

  
  X  التكوينات 

 .صلالتوا 

  التحسيس و التوعية 
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جمعية الفضاء المغربي للتنمية و  
  .ا'دماج ا!جتماعي

  X  التحسيس و التوعية 

  

  je protège la natureجمعية  

  .الفرنسية
  X  

 التكوينات 

  الدعم المادي 
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  ا!عدادية مو!ي رشيدالثانوية  :المؤسسة 

  

  الراشيدية: نيابة 

  

 ي<لتمكناس تاف: أكاديمية 

  

عبدالرزاق عبضلي عبد العالي عبد ربه،:المدرسون المؤطرون  

 

شارك ت2ميذ إعدادية مو ي رشيد في مشروع شباب ب2 حدود بحماس منقطع النظر؛ خاصة عقب 
الورشة التي نظمت بالمؤسسة قبل انط2ق المشروعح والتي كان الھدف منھا تعريف الت2ميذ بالمشروع 

ل، وكذا نوعية المشاريع التي ينتظر أن يشتغلوا عليھا، ھذا وقد تم وضع إع2ن وأھدافه وطرق ا شتغا
بسبورة النشر بساحة المؤسسة تدعو الت2ميذ الراغبين في ا شتغال على مشروع شباب ب2 حدود إلى 
  .الحضور إلى الورشة التي ستنظم، كما فتح نقاش أولي للتعريف بالخطوط العريضة للمشروع

التي نظمھا اCستاذان عبدالعالي عبدربي وعبدالرزاق عبضلي ، تم التعريف بالشبكة  خ2ل الورشة
المغربية للتربية والموارد والشبكة الدولية للتربية والموارد وموقعھا، كما تم التعريف بمشروع الشباب ب2 

 شتغال عليھا، ليتم كما قدم الت2ميذ عبر تقنية العصف الذھني؛ جملة من المشاريع التي يقترحون ا،حدود 
  :ا تفاق في النھاية على ا شتغال على المشاريع التالية
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 التربية على المواطنة: حملة لمحاربة الغش في ا متحان

 حماية البيئة: إعداة التدوير

 الحس المقاو!تي: تنظيم عروض في مسرح العرائس

 حماية المستھلك: تنظيم يوم المستھلك

التربية على المواطنية: بعد نقاش مستفيض في موضوع التربية على المواطنة والسلوك المدني، تم 
التركيز فيه على ضرورة ا شتغال على مشروع على مشروع يدعم الجانب العملي، أي العمل على 

ترجمة  إلى نشاط  مرتبط بالفعل والممارسة ، وقد حصل اتفاق على مشروع تنظيم حملة لمحاربة الغش، 
:ل2عتبارات التاليةوذلك   

مثال (تحول الغش في ا متحان إلى ظاھرة أصبحت تقترب من السلوك العادي القريب من الحق المكتسب 
)حالة المترشحين اCحرار  متحانات الباكالوريا  

)حا ت تصغير الدروس عند أصحاب المكتبات(بروز الظاھرة ليس في المدرسة فحسب، بل في محيطھا   

متحانات الموحدة Cقسام السنة الثالثة ثانوي إعدادياقتراب مود ا   

:مراحل المشروع  

الموضوع واختيار للتعريف تكوينية ورشة  

  المھام توزيع و الفرق تكوين-   

الدعم وطلب ا�خبار أجل من المؤسسة ومدير ا تصال فريق بين لقاء -  

والتوثيق المعلومة عن البحث في البحث فريق انط2ق -  

والمنشور المطويات ومحتوى الشعارات اختيار أجل من الفرق لقاء -  

 الحاسوب على مطويات إنجاز: (التقني الفريق) ورسوم  فتة إنجاز: الفني الفريق( الفرق اشغال انط2ق -

...)واستنساخه وطبعه المنشور وكتابة  

بالمؤسسة النشر بسبورة المنتوجات إلصاق -  

إعدادي الثالثة ت2ميذ إلى قصيرة رسائل بإرسال للحملة الفعلي ا نط2ق -  

ا متحان يوم والمطويات المنشورات توزيع -  
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 حماية البيئة:

انط2قا من قناعة المشاركين في مناقشة حول البيئة نظمت لصالح فريق المشروع من أجل اختيار 
از عمل يقوي فكرة استباق موضوع البيئة؛ أن أفضل عمل يمكن أن ينجز في مجال حماية البيئة ھو إنج

المشاكل البيئية والعمل على تجنب أخطار الحماية قبل حدوثھا، فقد اقتنع الفريق البيئي في مشروع شباب 
) النفايات(أي العمل على إنتاج مادة معينة انط2قا من مت2شيات : ب2 حدود بفكرة إعادة التدوير  

متوازي؛ فقد اختار الفريق البيئي أن يقدم خدمة لفريق وتماشايا مع فكرة ا شتغال على المشاريع بشكل 
لذلك تم ا تفاق أن يشتغلوا مع أستاذ مادة التربية . الحس المقاو تي مادة ينطلقون منھا في بناء مشروعھم

لخلق شخصيات ...) لصاق ماء(التشكيلية لينتجوا انط2قا من جرائد مستعملة مضافة إليه بعض المواد
ع بناء انط2قا من أخشاب ومعادن من مواد مت2شية حشبة مسرح العرائسمسرح العرائس، م  

المشروع يھدف إلى تنظيم حملة للنظافة بشكل مغاير، أي سلوك بيئي نافع، وھكذا وبعد الدمج بين النظري 
والتطبيقي في مجال الرسم الم2مح وإنتاج شخصيات انط2قا من نص فني؛ عمد الفريق إلى تحويل كم من 

ائد المستعملة إلى شخصيات مسرح الدمىالجر  
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 الحس المقاو!تي:

انط2قا من الشخصيات التي تم إنتاجھا في مشروع حماية البيئة؛ عمل فريق الحس المقاو تي على 
مشروع ذي طابع ثقافي يھدف إلى تنظيم ما يشبه الجولة الفنية، حيث يشتغل الفريق حاليا على وضع 

:ية ليعملوا عقب ذلك على الترويج وذلك عبراللمسات على أعمال فن  

 المرحلة اCولى المشاركة في اCسبوع الثقافي الذي تنوي المؤسسة تنظيمه خ2ل شھر أبريل

بمجموعة من  دمى عقد شراكة مع النيابة ا�قليمية لوزارة التربية الوطنية من تقديم عروض لمسرح ال
 المؤسسات ا بتدائية

تعمل في مجال الطفولة من أجل تقديم عروض فنية بدور الشباب عقد شراكات مع جمعيات  

فريق النص المسرحي مھمته البحث عن النصوص أو : يتكون فريق المشروع من مجموعة فنية تتكون من
 كتابتھا في إطار مختبرات الكتابة

 الفريق الفني ويعمل على تحول النص إلى عمل فني من خ2ل التمثيل وتحريك العرائس

اقيات من أجل تقديم العروض وكذا بيع التذاكر والجانب ا�ع2مي فالترويج وا�ع2م ويقوم بعقد ات فريق
 المتمثل في إعداد ملصقات وإع2نات
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  لتأھيلية مو!ي رشيدالثانوية ا :المؤسسة 

  

  الراشيدية: نيابة 

  

 مكناس تافي<لت: أكاديمية 

  

الكوار،بدر جنانالحق  دعب:المدرسون المؤطرون  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 



 
33 

  :المحــــاور 

  التربية على المواطنة  

  الحــس المقـاو�تـــي 

  حمــــاية البيـــــــــئة 

 حمـــاية المستـھـلـك 
  

 

 عنوان المشـروع دليل التلميذ في الشؤون ا"دارية

  .إدراك أھمية معرفة المصالح ا�دارية و كيفية التعامل معھا

  .لمواطنة لدى الت�ميذتعميق أواصل ا

 .كسر الجليد بين التلميذ و ا�دارات بشكل عام

 الھدف العــــام

 المـــــــــــدة .أسابيع 4

 الشــركــــاء .الت�ميذ ،أساتذة

 الفئة المستھدفة .ت�ميذ وتلميذات المؤسسة

إلى  مطويات  و مطبوعات حول الوثائق ا�دارية التي يحتاجھا التلميذ مع ا�شارة
 .أين و كيف يمكن إعدادھا

 المنتوج النھائي

  إدارية، وثائق   زيارة مصالح إدارية ، 

 .شبكة اHنترنيت ،ملفات، أوراق،
 الموارد والوثائق

 

 
التربية على المواطنة   
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 العناصر كيفية ا"نجاز الوسائل

 مناقشة

 

إثارة الت�ميذ و تحسيسھم باMھمية البالغة للموضوع 
ر و تحفيزھم ل�شتغال المقترح لكونھم المعنيون باMم

.عليه  

 التشويق

 مناقشة

 

استحضار معارف و مكتسبات الت�ميذ : الزوبعة الذھنية
.حول الموضوع  

 ذكر جميع المصالح ا�دارية ،دورھا و أھميتھا

 

تحريك المعارف 
 القبلية

السبورة، 
 أوراق

 حاسوب

 

تحديد الموضوع و عناصره، أھدافه و : عمل جماعي
...الوسائل ال�زمة،المنتوج النھائي،  

اختيار عنصر البحث ، توزيع المھام : عمل المجموعات
.حسب الميول   

معرفة تقنيات . البحث عن المعلومات من مصادر مختلفة 
.إجراء مقابلة  مع مسئول  

 تنظيم العمل

 العناصـــر كيفيــة ا"نجــاز الوســائـل

 ،وثائقزيارة مصالح إدارية ، 
شبكة 

.لفات،أوراق،اHنترنيت،م  

.جمع وانتقاء المعلومات  

.تنظيم المعلومات والصور  

.معالجة البحوث وإعادة الصياغة  

 البحث عن المعلومات

، صور،  نسخ،ملفات  

.بحوث  

طويات و   على شكل  الملفاتإعداد 
انشاء مذكرة على النت  .مطبوعات

 لعرض الموضوع

 

إعداد المنتوج 
 أوموضوع العرض

عاتوالمطبو. المطويات  
.عرض المطويات والمطبوعات  

.مناقشة محتوياتھما  
 العـــــرض
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  :عمـــل الفـــرق في خطـــــاطـــة 

  
 

 عمل الفرق

 و

 المجموعات

 

 فريق

 

التواصل   

 الفريق

 

التقني   

 فريق

 

البحث   

 الترقيم 

 التحرير 

:إنشاء مذكرة  

BLOG  

 تحرير الطلبات

تحضير 
 الرخص

التواصل مع 

ارةا�د /

:1مجموعة   

:المھمة   

البطاقة  
 الوطنية

: 2مجموعة  

:المھمة   

 جواز السفر

 

:1مجموعة   

:المھمة   

 ملف المنحة

 



 
36 

المصالح ا"دارية التي قام التلميذ  
:زيارتھا

  

  :أدوات العمل للفرق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية أرفود

)المجال الحضري(  

جماعة عرب 
 الصباح زيز

)المجال القروي(  

 

 

 مركز الشرطة

 

 الخزينة العامة
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 :ورشات عمل مع الفرق

  

  

 

 

 

 

 

 

  :عرض المنتوج  
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  الحس المقـــاو�تى: المحور اBول 

 بطاقة تقنية للمشروع

 عنوان المشـروع إنشاء خزانة مدرسية

خلق فضاء للتعلم داعم للمناھج الدراسية للمساھمة في إغناء الرصيد المعرفي 
  .للتلميذ و نشر الثقافة العامة

  .كتاب في زمن طغى غليه النتاعادة اHعتبار لل

 تشجيع القراءة 

 الھدف العــــام

 المـــــــــــدة غير محددة 

 الشــركــــاء ....,اHدارة , جمعيات مدنية , ت�ميذ ،أساتذة 

 الفئة المستھدفة .ت�ميذ وتلميذات المؤسسة, أساتذة 

 المنتوج النھائي Hحقا خزانة مدرسية غنية و منظمة يديرھا نادي الخزانة الذي سيؤسس

 الموارد والوثائق فضاء مناسب للخزانة, تواصيل شكر , أقرص مضغوطة , كتب  

  :كتابة ا!ع<ن  
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 :عملية جمع الكتب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حماية البيئة: المحور اBول 

 بطاقة تقنية للمشروع

)مرزوكة -كثبان رملية (تنظيف منطقة سياحية  المشـروععنوان    

  تشجيع العمل التطوعي

  .تحسيس الت�ميذ و كذا ساكنة المنطقة بأھمية حماية البيئة 

 .كتابة شعارات بألسن متعددة تدعوا السياح للمحافظة على البيئة

 الھدف العــــام

 المـــــــــــدة 1يوم  
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 الشــركــــاء .....يم 2,اHدارة , جمعيات مدنية , ت�ميذ ،أساتذة 

 الفئة المستھدفة .السياح ثم  ت�ميذ وتلميذات المؤسسة, اكنة المنطقة س

 المنتوج النھائي .عمل تطوعي تحسيسي لساكنة مرزوكة

 t-shirt   ,الموارد والوثائق  ....وسائل نقل ,) مساھمة جمعيات(قبعات 

  :الكتابة على القميص من طرف الت2ميذ
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  الريصاني -بني محمد   وية ا'عدادية الثان :المؤسسة 

  

  الراشيدية: نيابة 

  

 مكناس تافي<لت: أكاديمية 

  

طاھيري حافيظ، الكافي حميد :المدرسون المؤطرون  

          

  الشركاء     

  الشبكة المغربية للتربية والموارد -
  جمعية آباء ووأمھات وأولياء الت2ميذ -
  الريصاني جمعية اCوراش ا جتماعية المغربية فرع -
  جمعية سيدي التھامي للثقافة والعمل ا جتماعي بالريصاني -

  

  "التربية على المواطنة"المشروعالمحور ا6ول من 

  "التربية الطرقية" الموضوع 

 :أسباب اختيار الموضوع  
  يخامر أحدا الشك في أن دراسة حوادث السير أو ما يسمى حرب الطرقات أمر كان و  يزال يشكل     
  .ئقا أمام تنمية الب2دعا
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وإن موضوعا كھذا   بد وأن يشكل الحافز القوي من أجل طرح الحلول الناجعة وزرع احترام       
ھذا إظافة .القوانين وا لتزام بھا في التلميذ لكي يكون مواطنا صالحا في المستقبل يعرف ما له وما عليه 

ره بما يفيد وينفع بلده ويجنبه كل الوضعيات السيئة التي إلى تنمية عقل التلميذ وتنويره حتى يتسلح منذ صغ
  تعبر على المواطنة الحقة ومن بينھا إيذاء الغير وانتھاك طمأنينة الناس والسرعة المفرطة في الطرقات 

قال رسول . صلى . . وغيرھا من السلوكات ال2حضارية التي تسلب الحياة وتسبب الكوارث... العامة 
  "من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيھم كتب . به حسنة:" م عليه وسل

كل ھذا يعتبر غاية في التربية على المواطنة وتحسيسا لت2ميذنا  بالمسؤولية الملقاة على عاتقھم في       
 . الحاضر والمستقبل 

ل حتى يمكننا وضع ولعل مشروع التلميذ ھذا ، وإن كان بذرة في البداية فربما سينمو في المستقب     
  .استراتيجية للقيام ببحث ميداني يضع حدا لحرب الطرقات

ومن اCسباب الملحة  ختيار موضوع التربية  الطرقية ھو تواجد المؤسسة بمنطقة  قروية على      
  . الطريق الرئيسية يأتي إليھا الت2ميذ من قصور بعيدة على الدراجات 

  :مراحل إنجاز المشروع      

  .اع أولي مع اCساتذة وا دارةاجتم -
  "شباب ب2 حدود" ا ختيار وتعريفھم بمشروع ماجتماع أولي مع الت2ميذ الذي وقع عليھ -
  وضع سبورة اع2مية خاصة بفريق المشروع -
  اجتماع تقديم ا قتراحات ومناقشتھا -
  اجتماع تقسيم العمل على المجموعات  -

الطريق من طرف الت2ميذ مستعملي الدراجات  تصوير اخطاء التعامل مع(   المجموعة اCولى
 )والسائقين

البحث عن مطويات للس2مة الطرقية وتسلمھا من طرف جمعية اCوراش (    المجموعة الثانية
  )ا جتماعية المغربية 

طلب التزويد بصدريات عاكسة للضوء تم تقديمھا للمؤسسة من طرف (                              
  )التھامي للثقافة والتنميةجمعية سيدي 

واعداد برنامج عمل  -المستوى اCول –التحضير لورشة لفائدة ت2ميذ المؤسسة (   المجموعة الثالثة
  )لھا 

وتم خ2لھا عرض الروبورتاج المصور ومناقشته ( الورشة الجامعة لMنشطة التي حضر لھا   -
  اجات ،واستخ2ص اCخطاء المرتكبة من طرف الت2ميذ سائقي الدر

ثم بعد ذلك تم العمل بالورشات حيث قام ت2ميذ فريق مشروع ب2 حدود بتأطير الورشات التي كانت 
  : محاورھا على الشكل التالي 

  كيف أتعامل مع لغة الطريق -1
  سياقة الدراجة -2
  كيف أعبر الطريق -3
  التربية الطرقية مسؤولية الجميع -4

وفي نھاية الورشات تم الخروج بالخ2صات بشكل جماعي                                                  
  واختتمت الورشة الجامعة بتلبيس الصدريات لت2ميذ السنة اCولى وحثھم على استعمالھا يوميا عند قيادة
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الدراجة بعد اقتناعھم بجدواھا وأھميتھا البالغة على الطريق وخصوصا بالعالم القروي الذي تقتحمه طريق 
  .بالسيارات والشاحنات والحاف2توطنية حبلى 

         

  :النتائج المرجوة من المشروع    

  .التزام الت2ميذ بارتداء البذلة العاكسة للضوء أثناء قيادتھم للدراجات  -                    

  .تعاطي الت2ميذ بطريقة صحيحة مع الطريق  -                    

التلميذ من التعبير على نضجه ويجسد نموذج  المواطن الصالح المحترم  أن يتمكن  -                    
  للقوانين  

                 :التأطير وا6ساتذة المشاركين

 )                  الفرنسية( اCستاذ طاھيري حافيظ   -       

 )العربية( اCستاذ حميد الكافي    -   

علوم الحياة (اCستاذ بن عمر يوسف  -    
واCرض
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تنمية الحس " المحور الثاني من المشروع  
 "المقاو!تي

 :أھداف أنشطة المحور

إكساب التلميذ سلوك  يجعله سواء بمفرده أو ضمن جماعة، يسير في سياق دينامي لتحقيق مشروع   -    
  .معين

  .إنماء السلوك والمھارات والمعارف الضرورية �نشاء مشروع وإنجازه  -    

تنمية قدرة التلميذ على التعاون وعلى حل المشك2ت المعقدة بصفة مطلقة، وتمريسه على روح  -    
  .التعاون والعمل ضمن مجموعة

إكساب التلميذ قدرة كبيرة على إيجاد أفكار جديدة، وخيال خصب، يجذبه كل ما ھو جديد وغير  -     
ويفضل استكشاف الحا ت . المشاريعمعروف وجعله شخص فاعل يسعى إلى ا�نتاج والتجديد وتحقيق 

  .ذات طابع صعب بدل تجنبھا

السماح للتلميذ بالتأثير ا�يجابي على محيطه وتيسير مساره الشخصي مما يساعده على النجاح في  -    
        .حياه الشخصية

  :مراحل ا'نجاز

ووضع " بية على المواطنةالتر"تم عقد اجتماع تقييمي لتدارس حصيلة المحور اCول المتعلق ب  -      
فكانت ا قتراحات كثيرة ومتنوعة ، وبعد نقاش " تنمية الحس المقاو تي " اقتراحات للمحور الثاني 

  .مستفيض تم اختيار صنع ديكورات وبيعھا ضمن فعاليات اCبواب المفتوحة اCيام الربيعية

             

واتسم . كل مجموعة تكلفت بإنتاج منتوج معين ت،تقسيم أعضاء الفريق إلى مجموعابعد ذلك تم   -    
  .العمل بالتعاون فكانت ا نتاجات غزيرة ومتنوعة

ا نتھاء من صنع المنتوجات تم خلق لجنة ا شھار والترويج للسلعة المصنوعة وسط الت2ميذ بعد  -
ب واCساتذة وكذا خارج المؤسسة وذلك استعدادا للبيع المقرر في معرض خاص أيام اCبوا

  .مارس 26-25-24المفتوحة المنظمة أيام 
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عرض المنتوجات والسھر على بيعھا للزوار ، وكانت الحصيلة مھمة حيث تم بيع العديد من  -
  .المنتجات 

                   :التأطير وا6ساتذة المشاركين

 )                  الفرنسية( اCستاذ طاھيري حافيظ   -    

 )العربية( ي   اCستاذ حميد الكاف -   

 )الرياضيات(اCستاذة ليلى خ2فة    -    

 : المنتوجات 

  " :بالقيطان"ديكورات مصنوعة   -  1     

مزھريات، حامل الھاتف المحمول بالمنزل، ديكورات لتزيين أركان الغرفة، أحزمة للنساء،حامل لوازم ( 
  )        الحمام 

          

  

         

                                     

  

قطع صوفية جميلة توضع على الطاولة توضع فوقھا :  ( ديكورات مصنوعة بالصوف  -2
  )الصحون
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  :تزيين الشموع من أجل الديكور  -3
 

                  

 :حامل المفاتيح بالخشب -4

                      

 : المواد المستعملة

مع، منشار، إطارات خشبية ، مقصات ،مسطرات، لصاق،ورق زجاجي صوف ، قيطان ، خشب  ش  
   ........، épingles  ،papier cadeau، حلقات ب2ستيكية ، "موزون"، مسامير، أق2م ، 

المحافظة على " المحور الثالث من المشروع  
  "البيئة
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  ير روبورتاج حول ظاھرة الجفاف بمنطقة تافي<لتتصو: الموضوع   

  اعدادية  جلسة      

بعد أخد ورد اتفق جميع الت2ميذ على تناول ظاھرة الجفاف وطغيان المناطق الغير المزروعة ،وكذا  
وضع طريقة تناول الموضوع حيث اقترحت عدة اقتراحات ليتم الرسو في اCخير ظاھرة التصحر ، وتم 

  .على تصوير روبورتاج في الميدان من انتاج الت2ميذ 

  :تناولھا المحاور التي تم  

  تعريف الجفاف والتصحر وتجلياتھما في منطقة تافي2لت -
  طرق السقي بالمنطقة -
  أسباب طغيان اCراضي غير المزروعة على نظيراتھا المزروعة -
  حلول واقتراحات للمحافظة على المساحات المزروعة وتنميتھا -
  .ة أكثروتم ا تفاق على ضرورة إجراء استجوابات مع ف2حين في الحقول ل2ستفاد 

  وضع السيناريو وإعداد التعليقات - 2

  التصوير - 3

 

  

  المونتاج   - 5
  النھائي الروبورتاجبعد ذلك تمت عملية المونتاج �نتاج     
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  مو!ي اسماعيلالثانوية ا'عدادية  :المؤسسة 

  

 سطات: نيابة 

  

 الشاوية ورديغة: أكاديمية 

  

ي المھزوزدل،يحححسن ا6: المدرسون المؤطرون  

 

اختيار المجموعة التي ستتولى  تم بعد عدة لقاءات عقدھا معنا اCساتذة المكلفون بالمشروع
وبعد تحديد المجا ت التي تصب فيھا ميو تنا ومواھبنا ،  وفي لقاء آخر معنا، تنفيد المشروع

 لذيا ا�ختيار والمصادقة على المشروع اCمثل تم المشاريع وافتراض بعض النمادج من

 يتناسب في نفس الوقت مع احتياجات المؤسسة و مع ميو تنا

 .الجد وا�جتھاد و العطاء على أساس أن حرية ا�ختيار تعطي حافزا أكبر وتدفع للمزيد من

 .طرف مجلس التدبير ومدير المؤسسة من عكما تمت الموافقة على المشرو

اCقل الحد من إستعمالھا  ة أو علىوھو مشروع متكامل يھدف إلى محاربة اCكياس الب2ستيكي
 : عن طريق توفير بديل لھا مثل اCكياس الورقية ، تحت إسم

  اCخطار والبدائل : اCكياس الب2ستيكية

 : اCربعة اCساسية وھو مشروع شامل على أساس أنه يضم العناصر

 الــبــيــئــة ـىالـمـحـافــظــة عــل، الـحــس الــمـقــاو تـي،التربـية على المواطـنة

  الـمــســتـھــلـك حــمــايــة،
 

المشروع ، لكن الفكرة وحدھا غير كافية بحكم أن المشروع يتطلب  لدينا اPن فكرة عن
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 وعليه فقد قمنا بزيارة �حدى .واستراتيجية للعمل وھو أمر ليس بالھين دراسة وبرمجة

 : الوكا ت المختصة وھي

 

 و الكفاءات لتشغيلالوكالة الوطنية �نعاش ا

 
 

اقترح علينا  أشاد بفكرة المشروع فقد تم استقبالنا من طرف المدير الجھوي للوكالة الذي
الذين  مختصين بالوكالةوأحالنا على ال للمشروع تكوينا يدخل في إطار تطوير واستمرارية

إلى تذكيرنا  قدموا لنا الشروحات ال2زمة التي ستساعدنا في إنجاز المشروع با�ضافة
 التسويق تقنيات بمواصفات المقاول الناجحوضربوا لنا موعدا آخر قصد تدريبنا على

 ديتبلور ويخرج تدريجيا إلى الوجود حيث تمكنا من إعدا طوال ھذه المرحلة ، بدأ المشروع
حسب اھتماماته  كل المھام و المسؤوليات وتقاسمنا وحددنا فرق العمل مخطط عمل للمشروع

 .و ميو ته

 الخطوة اCولى

من القيام بخطوة أساسية تلعب دورا أساسيا  قبل الشروع في عملية ا�نتاج ، كان   بد علينا

     دراسة السوق : في نجاح أي مشروع وھي
 .لمتطلبات عدد كبير من المستھلكين قديم منتج يستجيبالتي تساھم بشكل كبيرفي ت

المستھدفة بالمنتوج من مستھلكين من مختلف  وقد تم ذلك من خ2ل إستط2ع للرأي ھم الفئة
رحب جلھم بالفكرة كما أبدى التجار إستعدادھم  اCعمار و أصحاب المح2ت التجارية ، وقد

 ....المنتوج لشراء

 

 الثانية الخطوة

 

 اCولية والمستلزمات الضرورية �نجاز للمشروع ، وقد تم ذلك بعد مناقشات موادشراء ال

كذلك الميزانية الخاصة بالمشروع  حددنا من خ2لھا كلفة المنتوج وثمن البيع وحددنا
الذي شكل  وبعد إعداد المشروع بطريقة مدروسة ومحكمة ، الشيئ.  برمته المقاو تي

 العمل و تجسيد المشروع علم ، لم يبق لنا سوى المرور إلىبالنسبة لنا فرصة للتمرس والت
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 بإحداث ورشة لصناعة اCكياس الورقية ، ثم تسويقھا كخطوة ممكنة للحد من استعمال وذلك

متعددة على شكل حم2ت  اة مع ورشات ا�نتاج ، قمنا بأنشطةوبالمواز  .اCكياس الب2ستيكية
الب2ستيكية  تحسيسية داخل محيط المؤسسة وخارجه حول استعمال اCكياس
 الممكنة لتفادي استعمالھا واCخطارالصحية والبيئية الناتجة عن استعمالھا والحلول والبدائل

 .المواطنة با�ضافة إلى ورشات فنية تدخل في إطار التربية على.

صحيفة  كما تم طرح عدة مواضيع ومقا ت تھم نفس الموضوع من خ2 ل استصدار
   مدرسية و من خ2ل

  المنتدى التفاعلي

 

 
تعزيز  تطويره و تمويله من طرفنا من أجل ترسيخ مبدأ التواصل و الحوار و الذي تم

وا�فادة  بوصفھا أداة للحوار والتواصل (TIC) مھارات تكنولوجيا المعلومات وا�تصال
 .وا�ستفادة

 :وإذا كان ھذا المشروع يدخل في إطار
  ــس الــمــقــاو تــيتــنــمــيــة الــح                 

الذكر ، فقد عرفنا ، من خ2ل ھذا المشروع  فإن يھدف كذلك ، با�ضافة إلى اCنشطة السالفة
 بالواجب والتحلي بروح المسؤولية تجاه الذات وتجاه اPخر من أجل نبد ، معنى القيام

و التضامن و  وإشاعة روح التعاون السلوكات ال2مدنية المنافية لمبدأ المواطنة الصحيحة
حقوق ا�نسان وعلى قيم المواطنة الفاعلة التي تخدم الفرد  ا�حترام المتبادل حفاظا مبادئ

 .المقابل والمجتمع دون انتظار

 

المواطنة وبمناسبة الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير،  ودائما في إطار التربية على
خ2لھا الت2ميذ من التعبير عن شعورھم  إسماعيل ورشة فنية تمكن من نظمت إعدادية مو ي

إبداعية من خ2ل لوحات فنية معبرة تجسد ماينتج عن ھذه اPفة من أضرار  و آرائھم بطرق
 .وبشرية وخسائر مادية

 المــســـتــھــلــك حــمــايــة                      
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ة في نشر ثقافة المساھم إحدى اCھداف اCساسية من وراء تبني ھذا المشروع كانت ھي
تعد بدي2 طبيعيا وصحيا لحماية  فاCكياس الورقية حقوق المستھلك وتوعيته بما له وما عليه

الب2ستيكية التي تحتوي على مواد كيماوية لھا انعكاسات  اCكياس المستھلك عوض استعمال
 فھناك خطر مباشر على صحة ا�نسان بالنسبة .المستھلك خطيرة على صحة

 الساخنة منھا  ستخدام اCكياس الب2ستيكية في حمل الوجبات الغدائية وخصوصا

ما يجعل حمل اCطعمة  فالحال الدقيقة لھذه اCكياس تجعلھا تتفاعل مع درجة حرارة منخفظة
 خطرا مباشرا على صحة ا�نسان مسببا له أمراضا في الكبد والرئة دون يشكل بداخلھا

 .الحديث عن مرض السرطان

 

 الــبــيــئــة الــمــحــافــظــة عــلــى                 
 يلكبد فاCكياس الورقية طرحت تعتبر حماية البيئة من بين أھم أھداف ھذا المشروع 

عدوا للبيئة بامتياز على اعتبار أنھا   تصدأ و  تتآكل و   لMكياس الب2ستيكية التي تعتبر
بنسبة بسيطة جداً،  إ  وتبقى في البيئة لفترات طويلة دون أن تتعرض للتحلل بيولوجياً  تتحلل

 مما يتسبب في مخاطر صحية وبيئية كبيرة

متواصلة على قدم وساق لكن ، وطوال مدة  التالمشروع لم ينته بعد ، وعملية ا�نتاج  ز
المحطات لرصد مكامن الضعف والخلل  إنجاز المشروع ، كان   بد من التوقف عند بعض
 .للمشروع ومحاولة تخطيھا أو تفاديھا وتحديد الصعوبات التي قد تعترض السير العادي

�نتاج تفاديا لكل المشروع خ2ل مراحل ا ھذا دون نسيان تقييم السلوك الجماعي لطاقم
 و من المنتظر أن ينتھي المشروع بعد أسبوع من اPن حيث سنقوم بتسويق المنتوج.اعوجاج
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 لتأھيلية بئرأنزرانالثانوية ا:المؤسسة

  

 الجديدة:نيابة 

  

 دكالة عبدة: أكاديمية 

  

  أرويحن جواد: المدرسون المؤطرون

  

  مشروع التربية على المواطنة: أو!

  على الطريق... سلوكنا 

  

  سياق المشروع

 .يندرج مشروعنا في سياق تمثل التلميذ لقيم مدنية بخصوص سلوكه على الطريق •

 .تبني التلميذ 6سلوب الم<ئمة في معالجة و حل المشك<ت و التمرس على التعلم الذاتي •

مية قيم الحوار و اعتماد تقنية المعلوميات و لغة الصورة و العمل في إطار المجموعات لتن •
 .المشاركة

  

  أھداف المشروع

 .إدراك التلميذ للحقوق و الواجبات التي يقتضيھا السلوك المدني على الطريق •

 .تعرف التلميذ على التزاماته تجاه نفسه و مجتمعه •
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  .تشبع التلميذ بروح النقد و بناء المواقف ا'يجابية والمساھمة في إيجاد البدائل •

  مدة إنجاز المشروع

  2009يناير  30إلى  10من  •

  

  أنشطة المشروع

الوسائل   التاريخ  جدول اBعمال  اBنشطة
  المادية

الوسائل 
  البشرية

  المسؤول

ا�جتماع 
  اBول

لقاء أولي لمجموع 
الت�ميذ قصد التعريف 

بمشروع شباب ب� 
حدود و خاصة محور 
  التربية على المواطنة

  génieقاعة   10/01/09

ألة فوتغرافية 
  ةرقمي

  

مؤطرين 
  ت�ميذ -

فريق 
  المشروع

ا�جتماع 
  الثاني

اقتراح الت�ميذ 
الخاصة  للمشاريع

 بالتربية على المواطنة

و مناقشتھا و تبني 
مقترح موضوع سلوكنا 

 على الطريق

: و تشكيل فرق العمل

 -البنية التحتية -الصورة

الجھات المسؤولة و 
  ا�حصائيات

  génieقاعة   14/01/09

 ألة فوتغرافية

  رقمية

  

مؤطرين 
  ت�ميذ -

فريق 
  المشروع

ا�جتماع 
  الثالث

عرض فرق العمل 
   ھاMشغال

و تشكيل لجنة التنفيذ 
�نجاز مدونة على 

شبكة اMنترنت قصد 
تقاسم العمل مع كل 

  المھتمين

  génieقاعة   17/01/09

ألة فوتغرافية 
رقمية و جھاز 
الحاسوب و 
data show 

  

مؤطرين 
  ت�ميذ -

فريق 
  عالمشرو

ا�جتماع 
  الرابع

مراجعة أعمال الفرق و 
صياغة التصور النھائي 

  للمشروع

  

  génieقاعة   20/01/09

ألة فوتغرافية 
رقمية و جھاز 
الحاسوب و 

مؤطرين 
  ت�ميذ -

فريق 
  المشروع
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data show 

  

  

  الصور

  

  

  

  

  مشروع الحس المقاو!تي: ثانيا

  دليل مدينة الجديدة و ضواحيھا

  )مفاتيح  حامل( تذكار + 

  السياق العام

 .توفير المعلومات ا6ساسية حول مدينتنا و ضواحيھا •

 .المساھمة في التنمية السياحية و ا!قتصادية للمنطقة •

 .إنجاز دليل باللغة العربية  !فتقاره في السوق •

 .ا!نط<ق  من ا'مكانيات المتاحة لتحقيق أھداف المشروع •
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  أھداف المشروع

 .!تي لدى فريق العملتنمية الحس المقاو •

 .استثمار ا'مكانيات الذاتية 'نجاز مشاريع مدرة للدخل •

 .التمرس على روح المبادرة و حل المشك<ت و تقييم النتائج •

  مدة ا'نجاز

  28/02/2009إلى  4/02/09من  

  مخطط ا'نجاز

الوسائل   الوسائل المادية  التاريخ  اCعمال  اCنشطة
  البشرية

  المسؤول

 ا جتماع

  اCول

تقديم الت2ميذ  قتراحاتھم و  -
تبني مقترح إنجاز دليل عن 
مدينة الجديدة و ضواحيھا و 

)  حامل مفاتيح(إنجاز تذكار 

  .لزائري المدينة

تشكيل فرق العمل قصد جمع  -
المعطيات التاريخية و 

الحضارية و توفير الخرائط و 
الصور و البحث عن وسائل 

  )ححامل المفاتي(إنجاز التذكار 

  génieقاعة   4/02/09

ألة فوتغرافية 
  رقمية

  

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

زيارة 
  ميدانية

القيام بخرجة استط2عية Cھم 
القلعة ( معلمة تاريخية بالمدينة 

قصد أخذ الصور ) الرتغالية 
التاريخية التي ستوظف في 

حامل ( الدليل و التذكار 
  )المفاتيح 

كاميرا أ ت   6/02/09
رافية فوتغ

  رقمية

Des guides 

touristiques 

 –مؤطرين 

 ت�ميذ

  مرشد سياحي

فريق 
  المشروع

ا جتماع 
  الثالث

تقديم تقارير الخرجة وعرض 
فرق العمل Cشغالھا ومنا قشتھا 
و تقديم توصيات بشأن تجاوز 
الصعوبات و تنفيذ المشروع 

  .في آجاله و بأقل تكلفة

  génieقاعة   11/02/09

ألة فوتغرافية 
وثائق و   رقمية

  مراجع

 dataحاسوب 

show 

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع
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ا جتماع 
  الرابع

( اختيار الشكل النھائي للدليل 

ا�خراج و التصفيف و الحجم 
  ...)و الورق

  .و المصادقة على تكلفة التذكار

  .تشكيل لجنة التنفيذ

  génieقاعة   14/02/09

ألة فوتغرافية 
  رقمية

نماذج من 
  راتالتذكا

Des guides 

 Dataحاسوب 

show  

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

ا جتماع 
الخامس 
و 

  السادس

عرض الدليل في صيغته 
( اCولية و نماذج من التذكار 

و المصادقة ) حامل المفاتيح 
  .على إنجاز اCعداد الممكنة

18/02/09  

21/02/09  

  génieقاعة 

ألة فوتغرافية 
  رقمية

 Dataحاسوب 

show  

 -طرين مؤ

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

ا جتماع 
السابع و 
  .الثامن

عرض النتائج النھائية لZنجاز 
والمصادقة على التحديد النھائي 
لثمن العرض و انط2ق عملية 

  التسويق

24/02/09  

26/02/09  

  génieقاعة 

ألة فوتغرافية 
  رقمية

 Dataحاسوب 

show  

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

  

1التربية البيئيةمشروع : ثالثا
  

  تقرير عن التدھور البيئي بشاطئ سيدي بوزيد

  السياق العام

 .ا!ھتمام المتزايد بقضايا البيئة في حياتنا اليومية •

 .تضرر محيط البيئة المحلية بشكل خطير خاصة الشواطئ •

  .اخت<ل التوازن بين ا6نشطة السياحية و المحيط الطبيعي •

                                                             
1
  . زال المشروع في طور ا�نجاز لظروف طارئة أثرت سلبا على السير الطبيعي لعمل الفريق: ملحوظة  
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  أھداف المشروع

 .ات ا'يجابية تجاه البيئةتنمية ا!تجاھ •

 .تبني ا!ستثمار السياحي النظيف و المدعم للتوازن البيئي •

 .بناء مواقف تجاه مسؤولية العنصر البشري في التدھور البيئي •

 .اكتساب قيم بيئية و طرح بدائل للحفاظ على التوازن البيئي •

  مدة ا'نجاز

  28/03/09إلى  04/03/09من 

  مخطط ا'نجاز

الوسائل   الوسائل المادية  التاريخ  عمالاC  اCنشطة
  البشرية

  المسؤول

ا�جتماع 
  اCول

تقديم المحور و اقتراحات 
الت2ميذ حول البيئة المحلية و 
تبني إنجاز روبورطاج عن 
التدھور البيئي لشاطئ سيدي 

  بوزيد

تبني تصور للعمل يقتضي 
زيارة ميدانية و أخذ الصور و 
توفير الوثائق و ا تصال 

  فاعلين في مجال البيئةبال

  génieقاعة   04/03/09

ألة فوتغرافية 
وثائق و   رقمية

  مراجع

 dataحاسوب 

show  

 –مؤطرين 

  ت�ميذ

فاعلين في 
  مجال البيئة

فريق 
  المشروع

زيارة 
  ميدانية

تنظيم زيارة ميدانية للوقوف 
على معالم التدھور البيئي و 
  أخذ الصور و إنجاز التقارير

  وسيلة للنقل  

يرا و أ ت كام
  فوتغرافية رقمية

  

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

ا جتماع 
  الثاني

تقديم تقارير الزيارة و عرض 
الصور و تقديم فرق العمل 
Cشغالھا الوثائق و الخرائط و 

  ...الرسوم و ا ستجوابات

  و مناقشتھا

  génieقاعة   

ألة فوتغرافية 
وثائق و   رقمية

  مراجع

 dataحاسوب 

show  

 -ين مؤطر

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

فريق  -مؤطرين   génieقاعة     تبني تصميم للربورتاجا جتماع 
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و اختيار الصور و الرسوم   الثالث
المرافقة و تحديد لجنة 

  الصياغة

ألة فوتغرافية 
وثائق و   رقمية

  مراجع

 dataحاسوب 

show  

  المشروع  ت�ميذ

ا جتماع 
  الرابع

تقديم لجنة الصياغة للشكل 
  ئي للربورتاجالنھا

و مناقشته الختامية و تقرير 
وضعه في مدونة الفريق على 

  شبكة اCنترنيت

  génieقاعة   

ألة فوتغرافية 
وثائق و   رقمية

  مراجع

 dataحاسوب 

show  

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

ا جتماع 
  الخامس

عرض الروبرتاج على 
المدونة و تقييم العمل في 

  .مجمل نتائجه

  génieقاعة   

ألة فوتغرافية 
وثائق و   رقمية

  مراجع

 dataحاسوب 

show  

 -مؤطرين 

  ت�ميذ

فريق 
  المشروع

  الصور
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 عمر ابن الخطابالثانوية ا'عدادية :المؤسسة

  

 بركان:نيابة 

  

 الجھة الشرقية: أكاديمية 

  

 رياءامسلك زك :المدرسون المؤطرون

  

  

  

  

  

 ة

  :تمھيد

التلميذ الذي ھو خطة عمل لبلوغ ھدف أو مجموعة من  أيضا مشروع2 حدود يعتبر مشروع شباب ب
وكأي مشروع يجب التخطيط له مسبقا، فعلى صعيد مؤسستنا كانت البداية إخبار . اCھداف محددة سلفا

 

 

 



 
60 

اCھداف المتوخاة منه، وطرح عناوين المواضيع المطلوبة با�ضافة إلى المدة بالت2ميذ بالمشروع و
وھي  –ث2ث مواضيع  -حسب جدولھا الزمني-المطلوبة  عثم إنجازا لمواضي.منية المحددة لكل موضوعالز

  :تدور حول

 .التربية على المواطنة �

 .الحس المقاو!تي �

 .الحفاظ على البيئة �
  :ا�جرائية التاليةالمراحل  فيتتوحد  كل موضوع يثم التطرق إليه حسب طريقة وخطة معينة ولكنھا و

� Cھدافتحديد ا 

 تحديد المساھمين �

 رصد الفئة المستھدفة �

 تحديد أوقات العمل والغ2ف الزمني �

 انجاز اCنشطة �

 اختيار وسائل م2ئمة للتنفيذ   �

 اختيار اCنشطة �

 استثمار نتائج اCنشطة �

  واطنةـة على المـيـتربـال

  

  بصدقمن اCھداف العامة المرجوة ھي أن يتمكن كل منا ا�جابة على اCسئلة التالية 

 ھل أحترم القوانين دون أن أحتاج إلى رقيب ؟ و أنا أسوق سيارتي ھل أحترم السرعة المسموح بھا ؟

 ھل أحترم إشارات المرور ؟

 ھل أحترم اCسبقية ؟

 ي الطابور أم أحاول أن أسبق من كان قبلي ؟و أنا أقضي مصلحة ، ھل أحترم دوري ف

و أنا استقل المواص2ت العامة ھل أدفع رسوما النقل بصفة تلقائية أم أتحين الفرص لكي أمر دون 
 دفع الرسوم

 ھل أستطيع أن أصمت و أتملك نفسي وقت الغضب؟ أم أترك ا نفعال يفعل بي ما يشاء

على اCقل   أبدي أي  ت ملكي و أشارك في تخريبھا أوھل أحترم الممتلكات العامة أم أعتبرھا ليس
رد عكسي لمن يحاول ذلك لو كنت أتناوب مع زميل أو زميلة في العمل ھل أحترم الوقت و   أحاول 

 أن أمد من وقت راحتي على حساب زميلي ؟

 ھل أحترم مواعيدي و أوقات عملي ؟

 ھل أفي بوعودي ؟

 ؟ مع اPخرين لمجرد أنني أعلى منھم في درجات العملھل أستعمل العنف اللفظي أو الجسدي 

قطفھا أم أحافظ على  ھل أحترم البيئة ؟ھل أبذر الماء ؟ ھل ألوث الھواء ؟ ھل أقطف اCزھار لمجرد
 أمرني ديني أم أستھتر باCمور؟ المنظر العام للحدائق ؟ ھل أتقي الم2عن الث2ث كما
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  ھل أحترم اPداب العامة للطعام ؟

  أراعي اPخرين و   أقوم بتصرفات تثير اشمئزازھم؟ھل 

 ...  

  لقائمة طويلة لكن أين نحن منھا و نحن أحفاد من كانوا خير أمة أخرجت للناسا

  !!!وم سلوكه اتجاه نفسه واتجاه اPخرقَ وبالتالي يُ ...

أصبحت  بعض الظواھر الغريبة والمشينة التي عالجةم فركز الت2ميذ علىأما على صعيد المؤسسة 
  ...، عبر إصدار كتيب يھم باCمر والملصقات الحائطيةمغروسة في ت2ميذتنا وشبابنا

لقاءات بين فريق المشروع من ت2مذة المؤسسة ، ثم ا تفاق على خطة العمل حيث اقتسموا المھام    بعد

  :مما أذى في النھاية إلى التركيز على المواضيع التالية

           العنف المدرسي    �

        شـغــــب ال �

        ظاھرة الكتابة على الجدران �

 ظاھرة الغش  �

 متى يتم تعبيد الطرقات المؤدية إلى المؤسسة؟؟ �

  

  

  

  

 

حائطية تثير عرض ملصقات ب فاتبعت ،السالفة الذكر إنجاز كتيب يدرس الحا ت العمل النھائي كان
  .المشكلة والحلول والنصائح المقترحة لتفاديھا

  !تــيلـحـس الـمـقـاوا
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، بدأ التساؤل عن ماھية "الحس المقاو تي"بعد ا�ع2ن عن عنوان الموضوع لشھر فبراير أ  وھو 
المشروع وبعد إعطاء التوضيحات ال2زمة، انخرط مجموعة من الت2ميذ في المشروع بحيث بدأت أفكار 

 :أذكر من بينھامقاو تية تلوح في اCفق، وركزت جل المشاريع على صناعة أدوات الزينة، 

  لوحات بھا آيات قرآنية     �

  حلي     �

  مصباح ليلي    �

  ديكور    �

�    ...  

خ2ل شھر فبراير انشغل المجموعة كل حسب اختياره بالصناعة وا بتكار والتفنن حتى يصبح المنتوج   
ضاء بأوقات بعض المشاكل أھمھا عدم التزام بعض اCع هذو قيمة تجارية، وطبعا ككل مشروع تتخلل

اللقاء، عدم إنھاء بعض المشاريع في الوقت المحدد لھا لذا كان من الواجب تمديد المدة، نقص المادة 
  ....الخام

  ...وھذه بعض منتوجات الت2ميذ في صور

  

  

  

  في انتظار المعرض الذي سيقام لعرض ا�نتاجات على جمھور الت2ميذ

  عـلـى الـبـيـئـة لحـفـاظا
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  ظ على البيئة موضوع شاسع ويتسع لبحث أكاديمي،موضوع الحفا 

بما أن مؤسستنا توجد في موقع شبه قروي تحيط به اCراضي الف2حية واCشجار ارتأى مجموعة من  
الت2ميذ ا ھتمام بموضوع الشجر، فقاموا ببحث يعرف الشجرة ودورھا في حياة ا�نسان والحيوان 

ية باCشجار داخل فضاء المؤسسة كما ا ھتمام بالحدائق وواجبات كل فرد اتجاھھا وباCخص العنا
العمومية وكل ما له ع2قة بالشجرة والنبات، كما أنھم أنجزوا مطوية في الموضوع وقاموا بتوزيعھا على 

  الت2ميذ داخل المؤسسة

                              

  

  

  :...المطوية المنجزة
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سيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي الثانوية ا'عدادية :المؤسسة
 الزيات

  

 فاس:نيابة 

  

 فاس بولمان: أكاديمية 

  

البوزيدي عبد Q، ا6ندلسي جاي أمينة،  :المدرسون المؤطرون
  بن مزكي فتيحة

 

ع ف44ي إط44ار نش44اط ش44باب ب244 ح44دود ت44م اس44تدعاؤنا لتمثي44ل مؤسس44تنا ف44ي لق44اء تواص44لي ترب44وي م44

، وفي إطار تفعي4ل ھ4ذه المش4اريع الت4ي س4تقام بالمؤسس4ة الت4ي 2/02/2009المشرفين مع الجمعية بتاريخ 

  : يعمل فيھا اCساتذة المشاركون وھم 

ا�دريسي البوزيدي عبد .، اCندلسي جاي أمينة، بن مزك4ي فتيح4ة، حي4ث اجتمعن4ا عن4د رجوعن4ا 

بم4ا ت4م التع4رف علي4ه، حي4ث س4لمت ل4ه نس4خة م4ن التقري4ر،  من التكوين مع الس4يد م4دير المؤسس4ة وأبلغن4اه

فصادق على تفعيل التجربة داخل المؤسس4ة، بع4د ذل4ك ت4م اختي4ار الت2مي4ذ ال4ذين سيش4اركون ف4ي المش4روع 

  : والذي كان يتفرع إلى أربعة محاور 

  التربية على المواطنة  �

  الحس المقاو تي  �
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  المحافظة على البيئة �

  .كحماية المستھل �

بعد ذلك اجتمع اCساتذة المؤطرون م4ع الت2مي4ذ المش4اركين حي4ث ش4رحنا لھ4م المح4اور الت4ي س4يتم 

ا شتغال عليھا، حيث انخرط الت2ميذ في المحور اCول التربية على المواطنة كان الموضوع ھ4و محارب4ة 

  .ظاھرة التدخين والمخدرات داخل فضاء المؤسسة

  واطنةالتربية على الم:  المحور اCول

اجتمعنا نحن الت2ميذ المشاركون في المشروع وفي إطار التربية على المواطنة، حيث درسنا ع4دة 

مواضيع واستقر رأينا حول ظاھرة تعاطي المخدرات داخل فضاء المؤسسة، ثم اتفقنا عل4ى إنج4از اس4تبيان 

ت2مي4ذ المؤسس4ة م4ن نس4خة م4ن ھ4ذا ا س4تبيان، وت4م توزيع4ه عل4ى  120حول الظاھرة، بعد ذل4ك ت4م طب4ع 

ورق4ة م4ن أص4ل  93الجنسين، ثم تم جمعه من جديد، حيث قمنا بإحصاء اCوراق المحصل عليھا، فوج4دنا 

  .، ثم اجتمعنا مرة أخرى وانقسمنا إلى أربعة مجموعات لدراسة ا ستبيان120

  .كلفت بالتدخين: المجموعة اCولى  �

  .كلفت بالمخدرات: المجموعة الثانية  �

  . كلفت بالمستوى: وعة الثالثةالمجم �

  .كلفت بالجنس: المجموعة الرابعة  �

حي444ث خلص444نا عل444ى أن ع444دد ال444ذكور المتع444اطون   

، أم4ا %31للمخدرات أكثر من ا�ن4اث، وك4ان الع4دد ا�جم4الي ھ4و 

، بعد ذلك وبتعاون مع أستاذ مادة التربية التشكيلية قمنا بإنجاز ملصق تحذيري حول %5عدد ا�ناث فكان 

لظ44اھرة، كم44ا قمن44ا بتنظ44يم ن44دوة لفائ44دة ت2مي44ذ المؤسس44ة لت44وعيتھم م44ن أخط44ار الظ44اھرة، وكان44ت بت44اريخ ا

، حيث ُوثقت بالصوت والصورة ولقد حضر الندوة عدد   يستھان به من ت2ميذ المؤسسة 26/02/2009

ط4ار الت4دخين وأطلعناھم على نتائج البح4ث ال4ذي قمن4ا ب4ه، حي4ث تع4ززت الن4دوة بأش4رطة مص4ورة تب4ين أخ

والمخدرات كما تطوع أحد الت2ميذ للتحدث عن تجربته الشخصية لتعاطيه للحشيش وكانت كلمة ج4د فعال4ة 

واختتمت الندوة بكلمة للسيد المدير كما استفتحھا، لكن نتائجھا   تزال مس4تمرة . وتحذيرية لكل الحاضرين

  .في ساحة المؤسسة وبالتوعية والنصح

  المقاو تي الحس:  المحور الثاني
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التقينا مرة أخرى لدراسة المحور الثاني والمتمثل في الحس المقاو تي، ومن خ24ل المج4ال اCول 

تبين لن4ا أن ھن4اك عناص4ر م4ن الت2مي4ذ يروج4ون المعج4ون ف4ي س4احة المؤسس4ة، ولس4د الطري4ق عل4ى ھ4ذا 

حلوى قليلة التكلفة علم4ا أن  السلوك تقدمت التلميذة فاطمة الزھراء الراجي بمشروع بسيط أ  وھو صناعة

التلميذة المذكورة تتقن صناعة أصناف كثيرة من الحلويات بحيث كانت النتيج4ة ج4د إيجابي4ة، وت4م ا�ع24ن 

عل4ى الس4اعة العاش4رة وك4ان ا�ع24ن عن4ه بواس4طة  28/02/2009عن افتتاح مقص4ف المؤسس4ة بت4اريخ 

  إع2ن مكتوب على سبورة ا�ع2نات 

  .ذالخاصة بالت2مي

  

  

  

   

  

  المحافظة على البيئة:  المحور الثالث

انتقلنا إلى المحور الموالي أ  وھو مح4ور المحافظ4ة عل4ى البيئ4ة، حي4ث ج4اءت الفك4رة م4ن جنب4ات 

مؤسستنا المليئة بنفايات متعددة اCصناف، ولقد قمنا بجولة اس4تط2عية الھ4دف منھ4ا تص4نيف ھ4ذه النفاي4ات 

إلى شيء نافع وذات قيمة فنية تضفي جمالية على مؤسستنا، لقد تبين لنا أن  والتفكير في توظيفھا وتحويلھا

العديد من الطاو ت والكراسي المھشمة والتي تراكمت عب4ر الس4نين غي4ر مس4تغلة، فاجتمعن4ا وبت4أطير م4ن 

يفھا، أستاذ التربية التشكيلية فكرنا القيام برسيمات أولية  ستخراج أش4ياء نافع4ة م4ن ھ4ذه النفاي4ات م4ع تص4ن

ص44نف النفاي44ات الطبيعي44ة مث44ل أوراق اCش44جار واCعش44اب اليابس44ة، وص44نف : حي44ث ص44نفت إل44ى ص44نفين

الطاو ت والكراسي الحديدية، بالنسبة للطاو ت والكراس4ي وظفناھ4ا ف4ي ص4ناعة مزھري4ات معلق4ة، حي4ث 

الرس4يمات تح4ت  استعنا بحداد له دراية بالموض4وع، فحص4لنا عل4ى نت4ائج مذھل4ة، حي4ث ق4ام الح4داد بتجس4يد

إشرافنا، أما أخشاب الطاو ت فلقد استغلت ف4ي ت4زيين ملع4ب الرياض4ة، فق4د رس4مت فوقھ4ا ص4ور مختزل4ة 

أعم44ال نص44ف ب44ارزة ‘‘كم44ا أنجزن44ا أعم44ا  فني44ة مكون44ة أساس44ا م44ن المت2ش44يات . ل44بعض أن44واع الرياض44ات

انط2ق4ا منھ4ا حي4ث حفرن4ا حف4رة  ومجسمات، أم4ا بالنس4بة للنفاي4ات النباتي4ة فق4د قمن4ا بص4ناعة س4ماد طبيع4ي

عميقة ودفنا فيھا تلك النفايات وقمنا بتغطيتھا بقطعة ب2ستيكية لتسريع عملية التخمير، أما بالنسبة لMوراق 
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التي تجمع من اCقسام فلق4د قمن4ا بإع4ادة تص4نيعھا وا س4تفادة منھ4ا م4رة أخ4رى، و  زلن4ا نش4تغل عل4ى ھ4ذا 

 .المحور إلى حد اPن
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 لنھضةالثانوية ا'عدادية ا:المؤسسة

  

 فجيج بوعرفة:نيابة 

  

 الجھة الشرقية: أكاديمية 

  

حمري  –رابح محمد   –ھكو عبد اللطيف  :المدرسون المؤطرون
 مريم

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 دوا�ــ
 ا��ـ�ـ��ر

ا��� 

 ا����و��

 �����
 ا�������

����ا�� ��� ���  ����� ا�
 ا��#ا"!�

التربية على المواطنة :ا���#ر ا%ول   
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وبسبب شيوع .....نظرا !نعدام الدعم ا6سري إزاء ا6بناء و ! سيما في مجال التربية على المواطنة نتيجة انتشار ا6مية و الجھل
ضافة إلى ! مبا!ة المرء وبا6خص عدة متناقضات و سلوكات  ! تربوية في المجتمع و التي امتدت إلى المؤسسة ، مثل الكذب إ

الكتابة على المقاعد  أو ( التلميذ بمعرفة حقوقه و واجباته المنوطة به ،ع<وة على ميله لعوامل عدة إلى العبث بلوازم مؤسسته 
6مور و ووعيا منا بخطورة ھذه ا....، والشغب و بحثه عن مبررات واھية في كثير من ا6حيان للتخلف عن الدراسة) تكسيرھا 

، و انط<قا من التوجھات التربوية العامة لوزارة التربية ، و الساعية إلى تعريف التلميذ ...تأثيرھا على المسار الدراسي للتلميذ
بالتربية على المواطنة نفسھا و الغايات ٮالمرجوة منھا فقد وقع اختيارنا على أحدى الظواھر التي أخذت تستشري في وسطنا 

وجعل التلميذ .و نحن نتوخى من ھذا العمل على الحد من ھذه اSفة. مثل ھذه في ظاھرة الغياب المتنامية حينا بعد حينألت<ميذي و تت
  .يدرك نسبيا مفھوم التربية على المواطنة

  

 ا%ه(اف ا���' ة

  .تقليص نسبة الغياب في جميع المستويات خاصة مستوى الثالثة*  

  .و مبادر و مسؤول جعل المتعلم عنصر فعال مشارك*  

  .خلق نوع جديد من التواصل بين الت<ميذ و أطر المؤسسة*  

  .ا'رتباط بالمؤسسة و حب الدراسة*  

  .غرس القيم النبيلة في نفس الت<ميذ*  

جمعية أباء  –ت<مذة اعدادية النھضة   - الجمعية المغربية للتربية و الموارد     :الشــــــركــــــــاء  
  جمعية أباء مدارس زناقة –يذ الت<م

عدد الت<ميذ المشرفين على 
  :الورشة 

  )ت<ميذ  7تلميذات و  9(  تلميذ     16  

بابا  –ھكو محمد  –كريبع أحمد  –بنيجة محمد  –رابح محمد  –ھكو عبد اللطيف   :ا6ساتذة المؤطرون 
  .حمري مريم  –ياسين 

             

ا���,��ت  :ا���د��

  

�-. � :ا%0/'� ا��

  
  فيراير  يناير

3

0  

3

1  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

0  

1

1  

1

2  

1

3  

1

4  

1

5  

1

6  

1

7  

1

8  

1

9  

                                          x  الت<ميذ لتوضيح المشروعلقاء مع 

  الثمن  المواد

  درھم 130.00  الثوب

  درھم 160.00  مطوياتطبع ال

  درھم 45.00  الريشات

  درھم 26.00  الحبال

  درھم 20.00  أعمدة من خشب

  درھم 80.00  حفل التقويم

  dh 461.00  المجموع 
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التسجيل و اختيار الموضوع و خطة 
  عمل

  x                                        

                                x  x          البحث عن إحصائيات الغياب

                                  x          كتابة الرخصة للسيد الباشا

                                  x          تشراء ثوب ال<فتا

                            x  x  x            تاانجاز ال<فت

                      x x x    x  x          انجاز لوحات تحسيسية

                    x  x  x      x    x          انجاز المجلة الحائطية

                          x  x    x  x          تصميم المطوي و التسآل

            x    x  x      x  x  x  x  x  x          تھبئة برنامج ا'ذاعة المدرسية

                      x                      حملة داخل ا6قسام

              x x  x                          حملة وسط الساحة

    x    x                                    تفريغ محتويات التسآل

  x                                          التقويم

           اسـبـــوع الـحــمـلــــة              ايام عطلة  

                                                                                                               

 ا��ـــ/�آـــــــ1

  .معارضة قلة من ا6طر من أجل المعارضة .1

  .استعمال الزمن الذي لم يكن في صالح التلميذ لتفعيل نشاطه .2

  .عدم انخراط الت<ميذ بشكل فعال في المنتدى لعدم توفر المؤسسة على قاعة متعددة الوسائط .3

 

إنجاز الورشة مع التوثيق بالصور مراحل  
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:نشطة المبرمجةمراحل تطبيق ا6  

اللقاء ا6ول لتوضيح مشروع 
  .شباب ب< حدود

لقاء مع الت<ميذ و ذلك 
للتعريف بالمشروع و 

أھدافه،و مدى استعدادھم 
  .ل<نخراط فيه

  

قاعة ا'جتماعات بإعدادية 
  النھضة

اختيار الموضوع و التسجيل 
  .في المنتدى

اللقاء الثاني مع الت<ميذ 
سجيلھم المنخرطين حيث تم ت

في المنتدى مع اختيار 
الموضوع الخاص بالورشة 

ثم إعداد خطة عمل الفريق و 
    .توزيع ا6دوار بينھم

قاعة متعددة الوسائط لجمعية 
  .أباء مدارس زناقة فجيج

البحث عن إحصائيات الغياب 
  .عند السيد الحارس العام

لقاء مع السيد الحارس العام 
لجرد ا'حصائيات الخاصة 

ياب خ<ل ا6سدس ا6ول بالغ
مع وضع خطة لتتبع الغياب 

  .خ<ل فترة الحملة

  

عبد الحق نجاة  –بكار نجية 
معروف  –غلمي منال  –

  بلقاضي محمد –بشرى 

عملية تحرير طلب رخصة 
  .للسيد باشا المدينة

المجموعة المكلفة بتحرير 
طلب للسيد باشا المدينة من 
أجل عرض ال<فتات خارج 

  .لمؤسسةأسوار ا

  

  بن ا6مين معاذ –ھكو محمد 

  .لقاء السيد باشا المدينة
استقبال السيد باشا المدينة 
للمجموعة ومصادقته للطلب 

مع تشجيعه للمبادرة 
وعرضه لخدمات الباشوية 

  .في حالة ا!حتياج إليھا

  

غلمي منال  –بن ا6مين معاذ 
ھكو  –بلقاضي محمد  –

  المرزوقي مريم –محمد 

المجموعة الخاصة بال<فتات   .رشة إنجاز ال<فتاتو
نماذج  3تشرع في إنجاز 
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بن ا6مين معاذ  –ھكو محمد 
عبد الحق  –ھكو أمين  –

سراجي  –بكار نجية  –نجاة 

منھا نموذج يعلق خارج 
  أسوار المؤسسة

  

إنجاز اللوحات التحسيسية 
لعرضھا على جدران ساحات 

  .سةالمؤس

ورشة 'نجاز ملصقات كتابية 
في حجم كبير و عرضھا على 

جدران ساحات المؤسسة 
  .طيلة أسبوع الحملة

  

مسعود  –سراجي نوال 
 –عمران حنان  –رشيد 

  معروف بشرى

  .تصميم المطوي مع التسآل
الفريق الخاص بتصميم 
المطوي عليه تسآل يتم 

توزيعه على الت<ميذ مع جمع 
لتسآل خ<ل الجانب الخاص با

  .أسبوع الحملة

  

  بكار نجية  –غلمي منال 

  .انجاز المجلة الحائطية
الفريق الذي اشتغل على 

إعداد المجلة الحائطية يقوم 
بعرض المواضيع الخاصة 
بمحور الحملة على سبورة 
  .لعرضھا في ساحة المؤسسة

  

بوبكري  –المرزوقي مريم 
 –بندحو حنان  –فاطمة 

   -ي نزھة كم –عمران جنان 

  .ا'ذاعة المدرسية 
تقديم برامج إذاعية خ<ل 

فترات الدخول و ا!ستراحة 
  .مدة أسبوع الحملة

  

بلقاضي  –عبد الحق نجاة 
  معروف بشرى –محمد 

حملة تحسيسية وسط 
  .الساحة

  

حملة تحسيسية باستعمال 
مكبرات الصوت وسط 
ساحات المؤسسة أثناء 

  .فترات ا!ستراحة

  

خاضيري  –ي محمد بلقاض
  أنس
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حملة تحسيسية داخل 
  .ا6قسام

فريق يقوم بحملة تحسيسية 
مع توزيع المطوي على 
الت<ميذ إضافة إلى تقديم 

شروحات حوله و كذلك بعض 
نسب الغياب حسب 

  .المستويات
  

المرزوقي مريم  –بكار نجية 
بلقاضي  –قلمي منال  –

  سراجي نوال –محمد 

  لتفريغ محتوى التسآ
عملية فرز معطيات التسآل 
وإعداد جداول إحصائية 
للنتائج مع تحرير تقرير 

نھائي يقدم للسيد الحارس 
العام و مكتب الغياب 

  .بالمؤسسة

  
  

  

بكار نجية  –المرزوقي مريم 
ھكو محمد  –غلمي منال  –
سراجي  –بلقاضي محمد  –

 ھكو أمين –نوال 

 
  

  :النتائج الخاصة بالتسآل

الراي في ا!جراءات 
 طريقة تسلم ورقة الدخول المبررات طريقة الغياب المتخذة

  
غير 

 بصعوبة بسھولة مع ولي امر التاخير المرض السفر ارادة مرغما  باتفاق  كافية غير كافية مجدية

 ا!وائل 20 12 3 16 23 1 10 12 6 20 19 13

 الثواني 11 44 10 31 48 12 25 28 10 20 47 13

 الثوالث 18 43 3 24 52 16 15 36 15 27 29 16

 المجموع 49 99 16 71 123 29 50 76 31 67 95 42

 

 ھل تتغيب  عدد التغيبات  مر علم ولي ا!ب الغياب اسباب الغياب

 نعم ! قليلة كثيرة نادرة نعم ! سلبي ايجابي المادة طريقة ا!ستاذ رغبة ,,,,,,,,,

 ا!وائل 22 41 22 5 20 30 14 53 2 6 13 16 21

 الثواني 39 52 22 4 40 62 15 85 6 16 30 30 69

 الثوالث 30 42 21 8 35 54 11 64 8 28 25 29 49

 المجموع 91 135 65 17 95 146 40 202 16 50 68 75 139
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 التي تجعلك تتغيب المواد عدد ا6صوات

 اللغة ا'نجليزية 0

 التربية التشكيلية 1

 التربية البدنية 1

 الرياضيات 3

 التربية ا6سرية 4

 التربية ا'س<مية 4

 اللغة العربية 5

 اللغة الفرنسية 6

 العلوم الفزيائية 6

 التكنولوجيا 15

 العلوم الطبيعية 25

 ا'جتماعيات 49

 !شيء 137

  

  :بعض ا!قتراحات   

  

إحضار ولي ا6مر عند التغيب أكثر من * 
  .مرتين

  .الصرامة في إعطاء ورقة الدخول* 

مرات يذھب إلى المجلس  10كل من تغيب * 
  .التأديبي
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 دوا�
 ا�����ر

  .اكتشاف مھارات فنية لدى ت<مذة المؤسسة*        

  .الرغبة في احتضانھا و توفير الفضاء 'براز ھذه المھارات*        

  .استقبال المؤسسة لقافلة الكتاب بمناسبة اليوم العالمي للكتاب*        

  . ا'عداد للمعرض الخاص بمناسبة المھرجان الدولي لفنون الواحات بفجيج*        

نظرا 6نعدام فضاءات جمعوية تھتم بإبداعات ا6طفال عملت اللجنة المشرفة على ا6نشطة *        
  الموازية التربوية على

جعل الرسم على القماش أحد ا6نشطة التي تحظى با6ولوية و ا'ھتمام و لھذه الغاية تم خلق        
  ورشة قارة لھذا 

 ا%ه(اف ا���' ة

اكتساب مھارات التواصل و العمل داخل 
  .مجموعات

  .الWعتماد على النفس و استثمار الوقت الثالث  

  
  .صقل مواھب الت<ميذ استعمال أساليب و تقنيات جديدة   .التنظيم و التسويق  اكتساب ثقافة

    

  :الشركاء 
 .الجمعية المغربية للتربية و الموارد  -

  .جمعية آباء و أولياء الت<ميذ  -

  .و تلميذ تلميذة 24  :عدد الت<ميذ المنخرطين 

  :ا6ساتذة المؤطرين 

 –للطيف ھكو عبد ا –بنيجة محمد  –رابح محمد 

بنداحة  –) متطوعة( ھيمو حليمة  –ھكو محمد 
  . حمري مريم –لطيفة 

  :الحاجيات المادية 


الحس المقاو!تي:  ا���#ر ا�0�3  
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  :ا6نشطة المبرمجة في الورشة

لقاء مع فريق الورشة لتوضيح  مشروع شباب ب< حدود و 
تسجيل المنخرطين فيه مع تحديد خطة العمل لتنظيم الورشة 

  .المتعلقة بالحس ألمقاو!تي و الھادفة إلى خلق ورشة إنتاج

  

  

الفريق ا6ول  يقوم
بالبحث عن النـــماذج 

الخاصة باللوحات 
الكتابية و التزيينية ثم 
إعدادھا و طبعھا في 

نماذج مختلفة القياسات 
باستعمال وسائل 

التكبير 
rétroprojecteur.    

  الثمن ا'جمالي  العدد  ثمن الوحدة    المواد

  الصباغة الخاصة بالثوب
  150.00  10  15.00  حجم كبير

  260.00  20  13.00  حجم متوسط

  200.00  20  10.00  حجم صغير

  300.00  5  60.00    مكواة كھربائية

  250.00  1  250.00    مكواة م<بس

  360.00  متر 12  30.00    ثوب الفودان

  675.00  متر 15  45.00    ثوب لطوال

  40.00  2  20.00    مقص كبير 

  60.00  6  10.00    مقص صغير

  240.00  30  8.00    فرشات

  20.00  10  2.00    ورق شفاف

  20.00  10  2.00    ورق الكاربون

  60.00  4  15.00    ورق  ا6لومنيوم

goflan    20.00  8  160.00  

 dh 2795.00        المجموع

DH  
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  الفريق الثاني

المرحلة الثانية يتم فيھا طبع 
النماذج على الثوب الخاص 
ية باللوحات باستعمال مكواة كھربائ

كتقنية جديدة يتم اكتسابھا داخل 
  .الورشة

  

  الفريق الثالث

ورشة خاصة بتلوين 
آيات (اللوحات الكتابية 

) أحاديث  –قرآنية 

باستعمال أنواع مختلفة من 
  .الصباغ الخاصة بالثوب

  

  الفريق الثالث

ورشة خاصة بتلوين 
اللوحات التزيينية 

) ديكورات –مزھريات (

رج باستعمال تقنيات التد
اللوني بمساعدة المؤطرة 

  .في الورشة

  

  الفريق الرابع

ورشة خاصة بطباعة 
نماذج على ا6قمصة 

ا'شھارية للمؤسسة و 
  .المدينة

  

  الفريق الخامس

انجاز نماذج خاصة ورشة 
  بأغطية الطاو!ت

  les nappes) (  
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  الفريق الخامس

صناعة و طباعة رسومات 
مبسطة على حقائب اليد 

  .الفتياتالخاصة ب

  

  المشاكل  الفريق السادس

  

  

استعمال الزمن الذي  .1
لم يسمح لبعض 

الت<ميذ من 
المشاركة باستمرار 

يوم (  تفي الورشا
ا6ربعاء و الجمعة 

مساءا و صباح يوم 
 ).الخميس

 

                                                                         

 

  دواعي ا!ختيار

 تبعا للمشروع الذي ينفذه المجلس البلدي بشراكات أجنية و المجتمع المدني و الھادف إلى إنقاذ الواحة، 

أبت مؤسستنا إ! أن تنخرط فيه بدءا من   ALEFو استمرارا لمشروع المؤسسة المنبثق من مشروع 
و نظرا 6ھمية المشروع نفسه في الزمان والمكان وما يتطلبه من إمكانات . تھيئة المجال ا6خضر لھا 

ن منه من و على سبيل المثال تم إدراج شطري: فقد عملت اللجنة المشرفة على إنجازه وفق أشطر
، وفي إطار انخراط إعداديتنا في مشروع  شباب   ALEFفي مشروع  2006/2008الموسمين الفارطين 

ب< حدود و الذي تشرف عليه الجمعية المغربية للتربية و الموارد تقرر إدراج الشطر الثالث لھذا 
  .قھا مستقب<و لعل ھذا يعكس إستراتجيتنا و غاياتنا المراد تحقي.الموسم في المشروع نفسه

  

  ا6ھداف المسطرة

  .غرس الثقافة البيئية عند التلميذ
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  .تذوق الجمالية و الحفاظ على رونق محيطه عامة ومؤسسته خاصة

  .خلق نادي بيئي قار داخل المؤسسة

  )نبتة أزير و السالمية ( خلق مشتل للنباتات الطبية 

  )  compostage( انجاز صھريج  جمع النفايات من أجل تخمرھا  

  

  :الشركاء 

  . المجلس البلدي لمدينة فجيج *  

  .ودادية الصداقة والتعاون  *   

  .جمعية أباء ت<مذة النھضة *   

  .الجمعية المغربية للتربية والموارد * 

عدد الت<ميذ المشاركين في 
  :الورشة 

  .تلميذا و تلميذة  23

 –ھكو محمد  –ھكو عبد اللطيف  –بنيجة محمد  -رابح محمد   :ا6ساتذة المؤطرين 

  بوراس ابراھيم

  .وزان بولنوار –بابا ياسين  –زايدي محمد 

:ا���,��ت ا���د��   

  

  

  

  

  

  

  

 �-. � :ا%0/'� ا��

  الثمن  المواد

  مساھمة المجلس البلدي)    شاحنات  5(   تراب ا6حواض

  مساھمة المحسنين)    شاحنات  3(        حصى

  و التعاون  مساھمة ودادية الصداقة) متر  400(   أنبوب التقطير

  درھم   160.00  رشاشات أنبوب التقطير

  درھم   130.00  )سمك كبير ( سلك 

  درھم     75.00                       )سمك صغير ( سلك 

  درھم   100.00  أنبوب ب<ستيكي ملون

  درھم    200.00   ا6شجار

  درھم  665.00    المجموع
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ي تم إدماجه في مشروع شباب ب< حدود من الفضاء الذ
أجل إعادة تھيئته بشكل عام و ھو الفضاء الثالث داخل 
المؤسسة الذي تمت ا'شارة إليه في دواعي اختيار ھذا 

  .المجال

  

  المرحلة ا6ولى

البحث على رسيمات و نماذج 
حول كيفية و طريقة توزيع 

ا6حواض الترابية في المجال 
  .المخصص للتھيئة 

  

  المرحلة الثانية

عملية تنقية ا6عشاب الطفيلية 
من على المغروسات و النباتات 

  .الطبية

  

  لمرحلة الثالثة

و  10( إعداد قطع صغيرة  
من أنابيب ملونة ) سنتمتر  15

با6حمر و ا6سود وذلك 
  .!ستغ<لھا في عملية التسييج

  

توزيع و تركيب القطع الملونة 
تيكية على من ا6نابيب الب<س

أس<ك التسييج من اجل حماية 
النباتات من ا'ت<ف من طرف 

  . الت<ميذ
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  المرحلة الرابعة

انجاز حواجز من ألواح الحجر 
بين الحصى و ا6حواض 

الترابية و الذي يدخل في إطار 
خلق جمالية خاصة للفضاء 

  .3ا6خضر رقم

  

  المرحلة الخامسة

توزيع و ملئ الحصى في 
بين ( لمخصصة بھا المجا!ت ا

الرصيف و ا6حواض 
  ). الترابية

  

  المرحلة السادسة
عملية توزيع التراب في 

  .ا6حواض المخصصة  للغرس
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لقاء و عرض 
تحسيسي حول 
أھمية الماء من 

تقديم أطر 
خاصة من 

جامعة برشلونة 
  ا'سبانية 

  

المرحلة 
  السابعة

  

البحث عن 
العشب المراد 
غرسه انط<قا 
من الفضائين 
الذين أنجزا 

  

  المرحلة الثامنة

  

عملية غرس 
و  بالعش

  ا6شجار

  

المرحلة 
  التاسعة

  

عملية ربط 
قنوات الري 
بالتقطير مع 
خلق صناديق 
جمع الزبال 

  

قبل           
 .الورشة

  

بعد         
  .الورشة
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 التأھيلية العامريةالثانوية :المؤسسة

  

 بني م<ل:نيابة 

  

 تادلة أزي<ل: أكاديمية 

  

 كحال،ابراھيم حنانيادريس :المدرسون المؤطرون

 

                                                                                                                             

 

، 2009يونيو  3و 2و  1بعد عودة السادة اCساتذة من الدورة التكوينية التي أقيمت بمدينة الجديدة أيام   
عبر " شباب ب2 حدود"إشعار ت2ميذ المؤسسة و كذا أطرھا ا�دارية و التربوية بفحوى مشروع  تم

و قد تم حث الجميع للمساھمة و مد يد المساعدة لت2ميذ . إع2نات مكتوبة و مسموعة في ا�ذاعة المدرسية
  .روع المھمالنادي الصحي و البيئي الذين بادروا منذ اللحظة اCولى ل2نخراط في ھذا المش

ھكذا تم عقد عدة لقاءات لتوضيح حيثيات المشروع و تحديد عناوين المواضيع اCربعة التي سيشتغل  
  . عليھا النادي و وضع جدولتھا الزمنية 

  

I.  المواطنة و السلوك المدني: 
 

 2009اCسبوع اCول من فبراير + شھر يناير: الغ2ف الزمني  .1
 .يئة و بلورة جماعية لميثاق المندوب البيئيانتخاب مناديب الب: اسم المشروع  .2
 : أھداف المشروع  .3

 إرساء دينامية الجماعة و ا نخراط في مشاريع •

 التعرف على طرق العمل الديمقراطي و ممارسته في القسم •

 مشاركة المتعلم في اتخاذ القرار ديمقراطيا •

 .اقتراح قرارات و اختيار جماعي Cنسبھا من خ2ل كتابة ميثاق •
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 .ة الوعي بالحقوق و الواجبات و ا لتزام بالقواعد المتفق عليھا جماعياتنمي •

 .إكساب القدرة على التواصل •
 :ملخص المشروع  .4

  

  

  

  

  

  يةالنادي الصحي و البيئي لثانوية العامر

  بني م2ل

  

  2009/  2008السنة الدراسية   : مشروع شباب ب2 حدود 

  

  اCقسام انتخاب مناديب البيئة داخل
 

بواسطة الوسائل المتاحة   إع2م و تحسيس  2009فبراير  4إلى يوم اCربعاء  2من يوم  ا ثنين  •
إع2ن مكتوب ، عن طريق أقران النادي ، عن طريق ا�ذاعة المدرسية ، إخبار من ( للحياة المدرسية 

 ...).طرف  اCساتذة و الحراس العامون 

تجرى انتخابات داخل أقسام الجذوع  2009فبراير  7فبراير إلى يوم السبت  5من يوم الخميس  •
 تحت إشراف السادة الحراس العامون للخارجية و الداخلية  )علوم+ أدب (المشتركة 

 ).تلميذات منتدبات  بيئيات  داخليات 4( 

أعضاء + ، اجتماع لمناديب البيئة لثانوية العامرية  المواطنة البيئيةيوم :  2007فبراير  7يوم السبت  •
الكائن بمدرسة  لتربية البيئةبمركز اأساتذة متطوعون ،  + النادي الصحي و البيئي لثانوية العامرية  

و سيكون  اللقاء على .  من الساعة الثانية و النصف  بعد الزوالالحي الصناعي ببني م2ل ابتداء 

  

  

أنا مواطن بيئي ”: مشروع : أعزائنا الت2ميذ ، في إطار مشاريع النادي البيئي و الصحي لثانوية العامرية   
، يدعوكم أعضاء ھذا  النادي للمشاركة الفعالة في تحقيق و  "شباب ب2 حدود"و مشروع “  بثانوية العامرية

إنجاح ھذه المشاريع و ذلك با نخراط الفعلي في عملية انتخاب مندوب  بيئي يمثل قسمكم في مختلف اCنشطة 
 و للمزيد من المعلومات. البيئية داخل و خارج المؤسسة ، بتنسيق مع أعضاء النادي على امتداد سنتين متتاليتين

عن كيفية الترشيح و ا قتراع، المرجو ا�ط2ع على إع2نات  النادي المنشورة على سبورة ا�ع2نات طيلة 
  .2009فبراير  7إلى  2أيام اCسبوع الممتد من 

  .و مشاركتكم دليل دعمكم لحياة مدرسية جديدة يتطلع إليھا الجميع، و شكرا 

 إخبار

    



 
86 

شكل ورشة تكوينية حول أدوار المندوب البيئي ، و مفھوم التنمية المستدامة و مشاريع النادي الصحي 
Cرض   يؤطرھا أساتذة من  فرع الجمعية ببني و البيئي و أنشطة جمعية مدرسي علوم الحياة و ا

و ستختتم الورشة  بإعداد و توقيع ميثاق المواطن البيئي  الذي سيتم إشھاره على لوحة  . م2ل
 .بالمدخل الرئيس لثانوية العامرية  

ا�ع2ن عن نتائج ا نتخابات و تعليق  ئحة المنتخبين على  سبورة :  2009فبراير  9ا ثنين  •
 . ات الخاصة بالت2ميذ و بقاعة اCساتذة و بمطعم القسم الداخليا�ع2ن

سيتم التشاور بين منشطي النادي و إدارة المؤسسة للسماح بالتغيب عن الدروس لمناديب البيئة  و   •
 .2009فبراير  7أعضاء النادي الصحي و البيئي طيلة مساء يوم السبت 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. س المقاو تي الح:  

  

I.    أھداف المشروع:  

 التخفيف من حدة أضرار  النفايات الب2ستيكية على البيئة  •

 إبراز المواھب الموجودة في مؤسستنا عبر منح الفرصة للت2ميذ  •

 .و أصحاب اCفكار �براز قدراتھم و تطويرھا و جني الربح من ورائھا

 تقاء المشاريع النافعة ماديا  تنمية القدرات الفطرية و العملية للت2ميذ  ن •

 .و معنويا

 تفعيل روح الجماعة بھدف الحصول على عمل جماعي موحد •

 تنمية الحس المقاو تي لدى الت2ميذ  •

 تحسين أوضاع النادي المادية لكي يطور المشاريع التي يعمل عليھا •

  

II.   ملخص المشروع:  

    

 قسم و انتخاب مناديب البيئة بالتصويت العلني 23زيارة   تقديم مشروع شباب ب2 حدود بمقر النادي الصحي و البيئي

 

  دورة تكوينية بمركز التربية البيئية و إعداد ميثاق المندوب البيئي في ورشات
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ادتنا في النادي الصحي و البيئي تم في البداية وجدنا صعوبة في اختيار موضوع المشروع ، و كع
اختيار موضوع غير بعيد عن اھتماماتنا يختلط فيه الحس المقاو تي بالتربية البيئية و التنمية 

  :مزھرة و طبق : فتم اختيار صنع و بيع أدوات ب2ستيكية و ھي . المستدامة عموما

  

  مزھريات ب2ستيكية  •

القنينات و العلب الب2ستيكية  ستغ2لھا في صنع  و تنبني على إعادة تصنيع القارورات و   
اCولى : مزھريات على شكل ديكورات للتزيين قابلة ل2قتناء من طرف الزبناء  و تحمل فائدتين 

بيئية و الثانية اقتصادية، و تتجلى اCولى في إعادة استعمال الب2ستيك للتقليل من اCضرار السلبية 
  .لفائدة الثانية فھي مادية تتجلى في كسب ربح مادي أما بالنسبة ل. على البيئة 

  

أما الطبق فھو أيضا من الب2ستيك و بقايا مغلفات البسكويت و يستعمل ھذا الطبق للتزيين أو كإناء 
  .و له نفس الفوائد البيئية و ا قتصادية... يقدم فيه الخبز أو الفواكه 

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. بيئيةالتربية ال : 

 

 2009شھر مارس : الغ2ف الزمني  .1

 مفھوم ا حتباس الحراري و المساھمة في الحد من تفاقمه: اسم المشروع  .2

 : أھداف المشروع  .3

بمفھوم التنمية المستدامة و مشاكل ا حتباس الحراري و ) و سكان بني م2ل( تحسيس الت2ميذ  -
  .كيفية الحد  منھا

  .من أدوات بيداغوجية لتناول ھذا الموضوعتمكين الت2ميذ و اCساتذة  -

  ....تقنية صنع فرن و براد شمسي من قطع الورق المقوى : استعمال الطاقات المتجددة  -

 

 

 

 

باق أول نموذج لسلسلة إنتاج يدوي 6ط
جميلة و ذات جودة مقبولة من معلبات 

  .البسكويت

مزھرية بديكور جميل مصنوعة من قوارير 
 ..ب<ستيكية
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  :ملخص المشروع . 4    

يتعلق اCمر بتحسيس الت2ميذ بإشكالية ا حتباس الحراري قصد إثارة انتباھھم و دعوتھم ل2ھتمام  و  -   
حد من ھذه الظاھرة ، و ذلك من خ2ل تقديم و تفسير تجربة علمية بسيطة تمثل و تفسر التفكير الجدي لل

الظاھرة ، ثم مشاھدة شريط وثائقي حول الموضوع و أخيرا صنع و تقديم و استعمال فرن شمسي يعتمد 
ة فعالة و قد قدم ھذا الفرن كمثال لوسيل. على طاقة متجددة بديلة غير ملوثة مجانية ھي الطاقة الشمسية 

 ...)الصحية و ا قتصادية(للحد من ا حتباس الحراري إضافة إلى جوانبھا ا�يجابية اCخرى 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Email  :    csamria@yahoo.fr                        

Forum :    www.amria.africa-web.org/vb   

Site       :    www.amria.africa-web.org/site  

 

 

 

 

  

البراد / مراحل صنع الفرن 
 الشمسي

شھية : بعد ساعة و نصف من الطھي
 طيبة
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 الحسن الثاني التأھيليةالثانوية :المؤسسة
  

  بني م<ل:نيابة 

  

 تادلة أزي<ل: أكاديمية 

  

 امبارك أقدار،نادية اوشباني:مؤطرونالمدرسون ال

الذي تؤطره الشبكة المغربية للتربية والموارد  يشارك  فريق ت<ميذ ب<  2008بعد نجاح الشطر ا!ول من مشروع ت<ميذ ب< حدود 
بانى وامبارك بإشراف من ا!ستاذين نادية اوش   2009بثانوية الحسن الثاني التاھيلية في مشروع ت<ميذ ب< حدود   2009حدود 

:أقدار  'نجاز المشاريع التربوية التالية  حول المحاور المحددة ، وھي على التوالي   

 

 المحور الموضوع

 ألمحاقظة على البيئة انقاذ شجرة الزيتون

 تربية الحس المقاو!تي الفن في خدمة   المواطنة

 التربية على المواطنة من أجل بسمة طفل

الكھرباءمن اجل فھم فاتورة    حماية المستھلك 

: وتھدف ھذه المحاور الى    

.تنمية روح المواطنة و  ترسيخ روح المبادرة وا!بداع و الحس المقاو!تي لدى الت<ميذ  -1  
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تطوير مھارات الت<ميذ في  استعمال التقنيات الحديثة لWع<م والتواصل عبر محطة افتراضية   -2  

.المشترك لدى الت<ميذ  ترسيخ  قيم التعاون والعمل -3  

تشجيع البحث والتجريب و التجديد التربوي لدى المدرسين   -4  

التمرن على  طريقة التدريس بواسطة المشاريع التربوية   -5  

إدماج تكنولوجيا ا'ع<م والتواصل في العملية التعليمية التعلمية -6  

 المشروع ا6ول : إنقاذ شجرة الزيتون

مة في التحسيس بوضعية قطع اشجار الزيتون من اجل بناء مساكن المساھ- 1: ا6ھداف   

المساھمة في التحسيس بالھجوم على المساحات الخضراء بالمدينة  -2               

التذكير بمنافع شجرة الزيتون -3               

 

       

 

       

عن ھذه الظاھرة وقاموا بحثھم على احترام شجرة  قام الفريق بإنجازعدد  من الروبورطاجات مع المعنيين المباشرين  

 الزيتون وايجاد حلول بديلة لقطعھا قصد البناء

 المشروع الثاني  :الفن في خدمة المواطنة :

: أھداف المشروع   

.تنمية روح المواطنة و  ترسيخ روح المبادرة وا!بداع و الحس المقاو!تي لدى الت<ميذ -1  

العمل المشترك لدى الت<ميذترسيخ  قيم التعاون و -2  
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تنمية المھارات الفنية لدى الت<ميذ-3  

             

 قام الفريق باقتناء المواد اCولية �نجاز المشروع ثم تحويلھا لقطع فنية    

 

            

 أقام الفريق معرضا فنيا بالمؤسسة لبيع المنتوجات �نجاز مشروع التربية على المواطنة    

       

 المشروع الثالث : من أجل بسمة طفل 

: أھداف المشروع   

.تنمية روح المواطنة و  ترسيخ روح المبادرة والتضامن -1  

ترسيخ  قيم التعاون والعمل المشترك لدى الت<ميذ -2  

 اخر نشاط سيقوم به  الفريق ھو  زيارة ماوى اCطفال المتخلى عنھم بالمستشفى ا�قليمي ببني م2ل

  المشروع الرابع : من اجل فھم فاتورة الكھرباء
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: أھداف المشروع   

.تنمية الوعي بحقوق المستھلك  لدى الت<ميذ -1  

ترسيخ  قيم التعاون والعمل المشترك لدى الت<ميذ -2  

قام الفريق بزيارات ميدانية للككتب الوطني للكھرباء و انجز روبورتاجا يتضمن معلوملت مھمة حول 
اء فاتورة الكھرب  

 

 ه مراحل إنجاز  المشاريع بالمراحل التالية :

أذ تم ا'تصال.قام المشرفان عن المشروع با'نصا!ت  ا'دارية الضرورية من أجل بدء العمل : التعريف بالمشروع - 1   

. بمدير المؤسسة و أعضاء مجلس التدبير لشرح اھداف المشروع ودعوة الجميع الى ا'نخراط و دعم المشروع    

:عقد الفريق اجتماعاته ا!ولية لتحديد المواضيع: وضع خطة عمل 'نجاز المشروع -2  

وتم ا'تفاق على المواضيع . عقد الفريق اجتماعاته الموالية  لتحديد المواضيع ووسائل ا'شتغال بھا : تحديد وسائل ا6شتغال -3
 بشكل جماعي 

. على شكل مجموعات تعقد اجتماعتھا بشكل دوري  بدا ا'شتغال على ھذه المشارريع.: أنجاز المشروع -4  
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 يعقوب المنصورا6عدادية الثانوية :المؤسسة
  

  الحاجب:نيابة 

  

 تافي<لت  مكن%%%اس: أكاديمية 

  

 عرشيد العبد!وي،سعيد بلكر:المدرسون المؤطرون

  الفھرس

  ..............ارتسامات تلميذة حول مشاركتھا في مشروع شباب ب2 حدود

  .......التسامح مسؤوليتنا أيضا نحن الشباب: مشروع التربية على المواطنة 

  .....................................ت<ميذ مقاولون: مشروع الحس المقاو تي

  .....................ثروتنا المائية يتھددھا خطر: مشروع الحفاظ على البيئة 

  ..........أي حماية للمستھلك: سبوعيالسوق ا6: مشروع حماية المستھلك

  

  لتلميذة ارتسامات أولية

  حول مشروع شباب ب< حدود
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أجد نفسي ..قبل أن أخوض في سرد تفاصيل مشاركتي في مشروع شباب ب2 حدود
مدفوعة Cتقاسم معكم بعض ارتساماتي، والفوائد التي اكتسبتھا من خ2ل المشاركة في ھذا 

  .المشروع بشكل عام

حدثنا في بداية اCمر كل من اCستاذ عبدا وي وبلكرع عن مشروع شباب ب2  فعندما
إ  ..حدود، تحمست كثيرا خاصة وأنھا المرة اCولى التي أشارك فيھا في مثل ھذه المشاريع
أني كنت قلقة بعض الشيء ومتخوفة من أن يؤثر ذلك على السير العادي لدراستي، 

لكن ھذه المخاوف ....أكون من اCوائل في دراستيخصوصا وأنني كنت دائما أطمح Cن 
حيث  استطعت التوفيق بين ..بدأت تت2شى بفضل توجيھات اCساتذة المشرفين على المشروع

بل أن انخراطي في ھذه اCنشطة .. دراستي الصفية ومختلف اCنشطة التي يتطلبھا المشروع
تواصل في إنجاز البحوث والعروض مكنني من التحكم أكثر في استعمال تقنيات ا�ع2م وال

حيث انتقلت ..كما مكنني ذلك  من إغناء وتنمية طموحاتي الشخصية..التقديمية والمطويات
إلى وضعية أخرى ..من وضعية التلميذة السلبية التي تقتصر على تلقي المعلومات والدروس

. ئه وأساتذتھاأصبحت فيھا تلميذة فاعلة تساھم في بناء المعرفة وتتجاوب أكثر مع زم2

فمشروع التربية على المواطنة جعلني أشعر بالمسؤولية وأحاول العمل على نقل القيم التي 
ومشروع الحس المقاو تي زرع في روح المبادرة والعمل . إلى أرض الواقع.. أدرسھا  
ومشروع حماية البيئة فتح عيني على البيئة المحيطة بي والوعي بمختلف اCخطار . الجماعي

ومن خ2ل البحوث الميدانية المتعلقة بمشروع حماية المستھلك . وكيف أحميھا..لتي تھددھا ا
وھكذا تكون اCنشطة التي ..تعرفت أكثر على حقوقي كمستھلكة، وكيف أعمل على حمايتھا

قمنا بھا في إطار مشاريعنا التربوية قد علمتني مالم يعلمني إياه اCستاذ بالسبورة 
  .. والطبشورة

  

  يمة بومنيشسل

  تلميذة بالسنة الثالثة إعدادي

  آكوراي-إعدادية يعقوب المنصور

 

  مجال  التربية على المواطنة

  

  عنوان المشروع

  

  :التسامح: 
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  مسؤوليتنا أيضا، نحن الشباب

  مبررات المشروع

  

موضوعا مشتركا بين مجموعة من وكون التسامح .. انتشار ظاھرة العنف بين الت2ميذ ..
نوعا من دعما دراسي، ويعتبر تربوي مشروع  فإن ا�شتغال عليه ضمن.. مدرسةالمواد ال
أضف إلى ذلك أن بعض الظروف الوطنية والدولية ..وربطا لھذه المواد بواقع الت2ميذ ،الم2ءمة

ناھيك عن أن انخراط الت2ميذ في مشاريع تربوية موازية ..تجعل من التسامح موضوع الساعة
 ..ل إيجابي في فضاء المؤسسةيجعلھم يندمجون بشك

  وصف إجمالي للمشروع

  

مجموعة من قيم على يتعرف الت2ميذ خ2ل دروسھم اليومية في اCقسام ..
لكن في ساحة المؤسسة ومحيطھا غالبا ما يقوم الكثير من ..خصوصا منھا قيم التسامح..المواطنة

وضوع م2حظة ومناقشة لنخبة من ھذه المفارقة كانت م..الت2ميذ بسلوكات  مناقضة لھذه القيم
لكنھم سيجدون أنفسھم في متاھة ..الذين سيحاولون البحث عن اCسباب الكامنة وراء ذلك..الت2ميذ
العمل على نقل ما تلقوه من قيم في القسم إلى .. ليقرروا في اCخير أن من مسؤولياتھم..كبيرة

 ؟فكيف سيتصرفون..فضاء المؤسسة ومحيطھا

  داف المتوخاة من المشروعالكفايات وا6ھ

 

  تنمية قيم التسامح في فضاء المؤسسة ومحيطھا - 

  ا�نفتاح على المحيط والتفاعل ا�يجابي معه - 

  نقل المعارف والقيم المكتسبة في القسم إلى المحيط الخارجي - 

  توظيف تقنيات ا�ع2م وا�تصال في نقل المعارف والقيم - 

 ت ا�بداعيةتنمية الروح الجماعية والقدرا - 

  

  :أھم مراحل وأنشطة المشروع

  مرحلة ا'عداد والبلورة
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شارك الت2ميذ في مجموعة من الورشات من أجل التعرف  -
على أھمية التربية على المواطنة، وا�ط2ع على نماذج من 

   ..المشاريع التربوية التي أنجزت في ھدا المجال
ورة اCنشطة كما تناقشوا اCھداف  التوخاة من المشروع وبل -

 ..الكفيلة بتحقيقھا

  

  

 

 

  مرحلة التكوين

  

استفاد الت2ميذ من ورشة حول تقنيات ومصادر البحث عن  -
الشخص المصدر  –المصادر الورقية والرقمية : المعلومات

  ..ا�ستط2ع الميداني –
و استفاد الت2ميذ كذلك من ورشة ثانية حول تقنيات توظيف  -

المجلة  -الملصقات -لفاتالم -المطويات: المعلومات
المدونات والمواقع  –العروض التقديمية  -ةالحائطي

 ..ا�لكترونية

  

  

  

  مرحلة البحث وا'نتاج

قام الت2ميذ ببحوث حول موضوع التسامح، 
حيث اقسموا إلى مجموعات 

تختص كل مجموعة في إنتاج إما ..صغيرة
مطويات أو ملفات أو ملصقات أو مجلة 

  ةأو مدون –تقديمية حائطية أو عروض 

 ..ومواقع إلكتروني

  
  

  مرحلة التنفيذ وا'نجاز
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أنجزوھا خ2ل ن  في ذلك ا�نتاجات التي مستغلي..حول أھمية التسامح بحملة تحسيسية قام الت2ميذ
نتھي بحفل فني ا" أسبوع التسامح"متد ھذه الحملة أسبوعا كام2 يسمى المرحلة السابقة، وا

  ...وثقافي

Cسبوع عمل الت2ميذ خ2ل فترات ا�ستراحة على جعل موضوع التسامح شانا عاما يتناقش طيلة ا
المجلة ..مستعملين في ذلك أغلبية أنواع التواصل.. ويتداول حوله الت2ميذ

  ..خلق نقاشات مباشرة..الملصقات..الحائطية

  

  حول موضوع التسامح في إطار التعليم بواسطة اCقران أنجز  بعض الت2ميذ عروضا تقديمية

    

  

بتنسيق مع زم2ءھم الت2ميذ ..كما عمل الت2ميذ على إنجاز جدارية فنية حول موضوع التسامح
  ..العاملين في مشروع الحس المقاو تي
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  مرحلة التقويم وا'ستثمار

  

  لمشروعاز تقارير حول مجمل نشاطات الت2ميذ، وعرض البعض منھم لتجربتھم الشخصية في اإنج -
 .قتراح حلول لھااجھھا الت2ميذ خ2ل المشروع،  وارصد الصعوبات التي و -

 اقتراح أنشطة ومشاريع جديدة على ضوء الصعوبات وا�كراھات والنجاحات -

  :المدة الزمنية للمشروع

 خمسة أسابيع بمعدل أسبوع واحد لكل مرحلة من مراحل المشروع

  :المستلزمات والعدة ال<زمة

أوراق من مختلف  –نشكيلية لمعدات الفنون ا –معدات ا�ذاعة المدرسية  –عة حيني تجھيزات قا 
  ...اCحجام 

  :شكل المنتوج النھائي للمشروع

 وعروض تقديمية..ومجلة حائطية..ملفعند نھاية المشروع، سيتم توثيق أھم مراحله وأنشطته على شكل 

  ..2ميذكل دلك من إنجاز الت..وشريط فيديو..وموقع إلكتروني..

  مجال  الحس المقاو!تي

  عنوان المشروع

  

  ت<ميذ مقاولون

 



 
99 

  منطلقات المشروع

  

التي تضع من ضمن أولية السنة الدراسية  60عم2 بالمذكرة الوزارية رقم ..

  ..تأھيل فضاء المؤسسات التعليمية..2009/2008الحالية

لياء الت2ميذ في ھذا و استكما  لمجھودات السلطات المختصة وجمعية أباء وأمھات وأو
  ...وتفعيC 2دوار الحياة المدرسية..المجال

واستغ2ل للميو ت المھنية وا�بداعية ..ورغبة في تنمية الحس المقاو تي لدى الت2ميذ 
  ..للت2ميذ  من أجل  إدماجھم بشكل إيجابي في فضاء المؤسسة

  :في مشروع تربوي تحت موضوعينخرط مجموعة من ت2ميذ ثانوية يعقوب المنصور ا�عدادية 

  مسؤوليتنا أيضا، نحن الشباب:تأھيل فضاء المؤسسة

تبني  ونظرا للمؤھ2ت المقاو تية التي أبرزھا الت2ميذ خ2ل عملھم داخل ھذا المشروع، فلقد تم

ت<ميذ مقاولون:  وھو: موضوع المشروع اسم ثاني  

  :وصف إجمالي للمشروع

  

ضاء من أجل تأھيل ف ميذكل من ا�دارة وجمعية أباء وأمھات الت2 رغم المجھودات التي تقوم بھا
مظاھر التدھور مازالت تعاني من بعض  مرافق وتجھيزات ا�عداديةفإن بعض ..المؤسسة
  ..برصد ھذه التجھيزات والمرافق سيقوم مجموعة من الت2ميذولذلك ..وا�ت2ف

فإنھم .. راتھم اليدوية والفنيةمھاوبحس مقاو تي وعن طريق استغ2ل ميو تھم المھنية و
  ..والعناية بھامنھا  سيحاولون إص2ح البعض

  ..لدى الت2ميذ..وتنمية روح المسؤولية والمبادرة.. كل ذلك من أجل تأھيل فضاء المؤسسة

  :الفئة المستھدفة

تھم تلميذ وتلميذة، با�ضافة إلى كل ت2ميذ المؤسسة الذين يبدون رغب 12فريق مشرف يتكون من

  ..للتطوع في العمل ضمن المشروع خارج أوقات الدراسة

  الكفايات وا6ھداف المتوخاة من المشروع

  المساھمة في تأھيل فضاء المؤسسة - 

  تنمية الحس المقاو تي لدى الت2ميذ - 

  انفتاح الت2ميذ على المھن والفنون واCعمال اليدوية  - 

  ؤسسةإدماج الت2ميذ بشكل إيجابي في فضاء الم - 
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  تنمية روح المسؤولية المبادرة والعمل الجماعي لدى الت2ميذ - 

  ربط التعلمات بواقع الت2ميذ - 

  :أھم مراحل وأنشطة المشروع

  مرحلة التحسيس والتعبئة

  

  

  

تعرف الت2ميذ خ2ل ھذه المرحلة على 
أھمية الحس المقاو تي في تنمية روح 

ضافة با�.. المسؤولية والمبادرة لدى الت2ميذ
إلى التحسيس بأھمية العناية بالمرفق 

وا�ط2ع على نماذج من ..العمومي 
المشاريع التربوية التي أنجزت في ھذا 

    ..المجال

  

  مرحلة التحسيس والتعبئة

  

ظاھر التدھور وا�ت2ف الذي تعاني منه بعض على رصد مختلف مميذ ت2خ2ل ھذه المرحلة عمل  -
 ..بتنسيق تام مع الحراسة العامة..ضع خطة عملوو..تجھيزات ومرافق المؤسسة

رغم المجھودات التي قد تقوم بھا ا�دارة في أي مؤسسة من أجل ا�ص2ح، فعوامل الھدم 
  ..ولھذا  بد من تظافر الجھود..تبقي نشيطة ومستمرة..والتخريب

      

  مرحلة التنفيذ وا'نجاز

�ص2ح ما تم رصده ..ھنية ومھاراتھم اليدوية والفنيةالم متوزع الت2ميذ إلى مجموعات حسب ميو تھ -
 ومن بين ھذه المجموعات  ..من تدھور وإت2ف

  مجموعة التواصل والبحث عن الدعم 

  مجموعة الصباغة والفنون 
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  البستنةو مجموعة البيئة 

  مجموعة ا�ص2حات الخفيف 

  مجموعة التواصل والبحث عن الدعمأعمال أھم 

  

والبحث عن الدعم بربط ا�تصال برئيس المؤسسة قصد إط2عه  قامت مجموعة التواصل
واتصلت بمقتصد المؤسسة الذي عمل على تزويدھم ببعض أدوات ..بتفاصيل المشروع
  ...الصباغة والبستنة

كما تم التنسيق مع أستاذ الفنون التشكيلية لمساعدتھم على رسم جداريات في ساحة 
  ..المؤسسة

كلغ من الصباغة من إحدى الجمعيات العاملة 20حصول على و تمكن بعض الت2ميذ من ال

  ..بالمنطقة

  

  

لكن يبقى أھم عمل قامت به مجموعة التواصل والبحث عن ..
حيث عملت على ..نجاحھا في توفير  جزء من مستلزمات الصباغة..الدعم

نسخة من الحفل التكريمي الذي أقامته المؤسسة لفائدة أحد  30استنساخ 

درھم 150وبيع ھذه النسخ لMساتذة من أجل توفير مبلغ ..قاعدةاCطر المت

  ..لشراء الصباغة واCدوات ال2زمة لرسم الجدارية
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عملت مجموعة الصباغة والفنون على مسح جميع الكتابات والعبارات 
حجرة درس  المكتوبة على جدران المؤسسة كما عملت على إعادة  صباغة

  ...في إشارة رمزية لتحفيز بقية زم2ئھم

  

  

  أھم أعمال  مجموعة الصباغة والفنون
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بتنسيق تام مع  كل من الت2ميذ العاملين ضمن مشروع التربية على المواطنة ومشروع الحفاظ على البيئة 
  عملت مجموعة الصباغة والفنون على رسم جداريتن فنيتين في ساحة المؤسسة

  

  

  

  أھم أعمال مجموعة البيئة والبستنة

  

  

  بعض أعمال مجموعة ا'ص<حات الخفيفة
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  مرحلة التقويم وا!ستثمار

  

  از تقارير حول مجمل نشاطات الت2ميذ، وعرض البعض منھم لتجربتھم الشخصية في المشروعإنج -
 .قتراح حلول لھااجھھا الت2ميذ خ2ل المشروع،  وارصد الصعوبات التي و -

 ء الصعوبات وا�كراھات والنجاحاتاقتراح أنشطة ومشاريع جديدة على ضو -

  :المدة الزمنية للمشروع

على أساس أن يتم بعد ذلك وضع آليات لمتابعة وصيانة مكتسبات ..شھري فبراير ومارس
  ..   المشروع

  :المستلزمات والعدة ال<زمة

 أوراق من مختلف -بعض معدات النجارة  –شكيلية لتالفنون االصباغة ومعدات  – معدات البستنة 

  ...اCحجام 

  :شكل المنتوج النھائي للمشروع

كل ذلك ..وشريط فيديو... وعروض تقديمية..ومجلة حائطية..ملفتوثيق أھم مراحله وأنشطته على شكل 
  ..من إنجاز الت2ميذ

  

  مجال  الحفاظ على البيئة

  عنوان المشروع

  

  ثروتنا المائية 

  يتھددھا خطر
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  منطلقات المشروع

يصبح ا�شتغال على ھذا ..ل موضوع مشتركا للكثير من المواد الدراسيةباعتبار البيئة تشك
الموضوع فإطار مشروع تربوي موازي نوعا من الدعم التربوي لھذه المواد، كما أن ربط المعارف 

وبالتالي دعم انفتاح الت2ميذ بشكل إيجابي في ..والمفاھيم البيئية بواقع التلميذ يدخل في إطار الم2ءمة
  ...محيطھم

ويأتي اشتغالنا أيضا على موضوع الحفاظ على البيئة كتفعيل لمقاربة التربية على 
مع ا�شارة أنه مع تشعب موضوع البيئة وقصر المدة المخصصة لھذا المجال ..وبيداغوجية ا�دماج..القيم

ي منطقة فقد اكتفينا بالتركيز على موضوع الحفاظ على الثروة المائية ف..ب2 حدود  ضمن مشروع شباب
  آكوراي

  

  وصف إجمالي للمشروع

  

وقع نقاش عفوي بين مجموعة من الت2ميذ ..خ2ل ورشة تحسيسية حول موضوع حماية البيئة
حول الجدوى من تنظيم حملة لحماية الثروة المائية في منطقة غنية بھذه الثروة كما الشأن بالنسبة 

ئة مفادھا أن مشكل الماء مشكل يھدد فقط ولقد انطلق أصحاب ھذا التساؤل من فرضية خاط..آكوراي
لكن سرعان ما اقتنع الجميع أن المناطق الغنية بالثروة المائية معنية ھي ..المناطق الجافة أو الشبه جافة

وإ  ستصبح ھذه الثروة في القريب العاجل في ..اCخرى بضرورة القيام بحم2ت للحافظ على نعمة الماء
من ھنا قرر التلميذ القيام بجولة .. روة تعاني الكثير من ا�ھمال والتبذيرخصوصا وأن ھذه الث..خبر كان

إستط2عية لرصد و توثيق أھم العيون المائية في منطقة آكوراي وحصر أھم السلوكات والظواھر التي 
اطر والقيام بحملة تحسيسية للتوعية بأھمية ھده النعمة والمخ..يمكن أن تشكل تھديدا لھذه الثروة بالمنطقة

  وضرورة الحفاظ عليھا

  :الكفايات وا6ھداف المتوخاة من المشروع

  تنمية المواقف ا�يجابية والمسؤولة نحو البيئة - 

  توعية الت2ميذ بالموارد الطبيعية في محيطھم وضرورة الحفاظ عليھا - 

  انفتاح الت2ميذ على المھن والفنون واCعمال اليدوية  - 

  بي في محيطھمإدماج الت2ميذ بشكل إيجا - 

  تنمية روح المسؤولية المبادرة والعمل الجماعي لدى الت2ميذ - 

  ربط التعلمات بواقع الت2ميذ -      

  :أھم مراحل وأنشطة المشروع

  مرحلة التحسيس والتعبئة
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استفاد الت2ميذ خ2ل ھذه المرحلة من عدة 
ورشات انصبت خصوصا على التعريف بمفھوم 

تھددھا، والتوعية بضرورة البيئة والمخاطر التي 
كما تم عرض بعض المشاريع .. الحفاظ عليھا

التربوية التي أنجزنھا بعض المؤسسات في 
وفي نھاية ھذه ..ميدان المحافظة على البيئة

  :الورشات تم التوافق على اختيار موضوع 

  :الثروة المائية في منطقة أكوراي

كموضوع لZشتغال ضمن مشروع يتھددھا خطر
  على البيئة الحفاظ 

  

  

جرد مختلف المواد الدراسية التي ، وولھذا اجتمع الت2ميذ في ورشة خاصة لمناقشة أھمية ھذا الموضوع 
الثروة غال على موضوع  ا�شتمن خ2ل   نتوخاھاي يمكن أن تتحديد اCھداف الو...اطع معھاتقي

ا تفاق على إنشاء الت2ميذ لملفات حيث تم ..وبلورة  اCنشطة الكفيلة بتحقيق ھذه اCھداف..المائية
  ....ومطويات وملصقات و مجلة حائطية  عروض تقديمية ومدونات ومواقع إلكترونية 

  

  

  مرحلة ا'ستط<ع الميداني 

  :وھي: على ث2ث أنشطة أساسية ملت ھذه المرحلةاشت

 لف المواقع الغنيةردي أو في إطار مجموعات صغيرة لمختباستط2عات أولية بشكل ف قيام الت2ميذ -
 ..ومحاولة جمع المعلومات المتعلقة بھا..بالمياه غي منطقة آكوراي

  

اجتماع الت2ميذ فيما بينھم في إطار ورشة مفتوحة لتقاسم ومناقشة معلوماتھم حول المواقع وفريق من  -
اطر التي الت2ميذ يتكفل بإنجاز شريط فيديو قصير حول أھم الثروة المائية بمنطقة أكوراي والمخ

 .تھددھا
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قيام فريق من الت2ميذ بزيارة ميدانية من أجل تصوير وتوثيق أھم العيون المائية الطبيعية وحصر  -
  دقيقة 13وتوظيف ذلك في إنجاز شريط فيديو قصير مدته ..المخاطر التي تھددھا

  

  مرحلة القيام بحملة تحسيسية حول ضرورة الحفاظ على الثروة المائية

ميذ ميدانيا على غنى الثروة بعد وقوف التل
وبعد معاينتھم ..بھا المنطقة رالمائية التي تزخ

لمجموعة من المخاطر التي تھدد ھذه 
فإنھم سيعملون على ا�نخراط في حملة ..الثروة

تحسيسية حول ضرورة الحفاظ على المياه من 
ومن أجل ذلك سيتوزعون ..التبذير والتلوث

مجموعة تنجز ..إلى عدة مجموعة
ومجموعة تشرف على إنجاز عدد ..ياتمطو

ويتكلف آخرون ..خاص من المجلة الحائطية
كما سيتم رسم ..بتھييء عروض تقديمية

جدارية فنية في ساحة المؤسسة حول موضوع 
    ..حماية البيئة

  

ومن أجل إضفاء قيمة 
مضافة على حملتھم التحسيسية 
سيعمل الت2ميذ على القيام 

ات بإص2ح وتنظيف بعض القنو
المائية وھي مبادرة عملية تحمل 

بحيث يمكن ..أكثر من د لة
حضاريا  اعتبار ذلك أسلوبا

لZحتجاج على كل من يعمل 
على تبذير المياه وتخريب ھذه 

  ..السواقي

  

  

  السوق ا6سبوعي

  حماية للمستھلك أي
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  منطلقات المشروع

ضوع المواطنة وحقوق ا�نسان، في غالب اCحيان يتم التركيز على الحقوق عند الحديث عن مو
في حين نادرا ما يتم التطرق إلى الحقوق ا�قتصادية ..السياسية مثل حق ا�نتخابات وحق التعبير

من ھنا يأتي ا�شتغال في مشروع تربوي موازي على موضوع ..وا�جتماعية كحقوق المستھلكين مث2
ومحاولة �كساب الت2ميذ ..ك، كمحاولة لZنفتاح على بعض الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعيةحماية المستھل

أضف إلى ذلك أن ..وبالتالي تمكينھم من ا�ندماج بشكل إيجابي في محيطيھم..بعض الكفايات ا�جتماعية
  ..اشتغال الت2ميذ في مشاريع تربوية موازية يدخل في إطار تفعيل بيداغوجية ا�دماج

  صف إجمالي للمشروعو

خ2ل ورشة تحسيسية حول موضوع حماية المستھلك تعرف التلميذ على مجموعة على بعض 
كما تعرفوا على أن ..أنواع النصب والتدليس التي قد يتعرض لھا بعض المستھلكين في حياتھم اليومية

  ..ھناك مجموعة من الحقوق التي من المفروض مبدئيا أن يتمتع بھا المستھلك

اعتبار ھؤ ء الت2ميذ ينتمون إلى مدينة صغيرة مازال السوق اCسبوعي يلعب فيھا دورا وب
إلى أي حد يتوفر المستھلك غي : فإنھم وجدوا أنفسھم أما سؤال عريض ھو..اقتصاديا واجتماعيا مھما

السؤال  ومن أجل ا�جابة على ھذا..السوق اCسبوعي على نفس الحقوق التي تم الرف عليھا خ2ل الورشة
وطرق باب مجموعة من المصالح ا�دارية ..كان  بد لھم من القيام باستط2ع ميداني في السوق اCسبوعي

  ..والقيام بعدة استجوابات..المختصة بمراقبة السوق

  :الكفايات وا6ھداف المتوخاة من المشروع

  التعرف على حقوق وواجبات المستھلك - 

  محيطھم إدماج الت2ميذ بشكل إيجابي في - 

  تنمية روح المسؤولية والمبادرة والعمل الجماعي لدى الت2ميذ - 

  ربط التعلمات بواقع الت2ميذ -      

  :أھم مراحل وأنشطة المشروع

  :التحسيس والتعبئة:المرحلة ا6ولى
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شارك الت2ميذ خ2ل ھذه المرحلة في ورشة تحسيسية 
ھذه  حول حقوق المستھلك و بعض القوانين التي تحمي

كما تعرف الت2ميذ على مختلف ا�دارات ..الحقوق
من ھنا ..بمراقبة اCسعار والجودة في اCسواق المختصة

جاء اختيار الت2ميذ لموضوع السوق اCسبوعي 
  للتأكد من مدى وجود حقوق فعلية للمستھلك..  بآكوراي

  

  ا'ستط<ع الميداني: المرحلة الثانية

  

من اCنشطة من  تشمل ھذه المرحلة مجموعة
قيام الت2ميذ باستط2عات أولية للسوق :أھمھا

اCسبوعي بشكل فردي أوفي إطار مجموعات 
والھدف من ذلك ھو محاولة إلقاء نظرة ..صغيرة

نقدية مغايرة للنظرة المألوفة التي كانوا يولونھا 
كما سيحاولون جمع المعلومات المتعلقة ..للسوق

ومحاولة ..ناك بالبضائع والخدمات المتوفرة ھ
  ...معرفة نوعية التجار الزبناء الذين يقصدونه

  

  

على ضوء المعلومات التي حصل عليھا الت2ميذ 
فإنھم ..خ2ل معاينتھم الميدانية للسوق اCسبوعي

سيجتمعون في ورشة مفتوحة لتقاسم ومناقشة 
ارتساماتھم ومعلوماتھم حول موضوع حقوق 

.. ل أمثلة ملموسةلكن ھذه المرة من خ2..المسھلك

حيث خلصوا في النھاية إلى أن السوق اCسبوعي 
يعيش وضعا كارثيا سواء على مستوى التنظيم أو 
شروط النظافة وفوضى عارمة في 

الشيء الذي يشكل انتھاكا كبيرا لحقوق ..اCسعار
ولھذا قرر الت2ميذ وضع خطة لرصد ..المستھلك 

ق وتوثيق مختلف اCنشطة الموجودة في السو
  اCسبوعي التي   تراعي حقوق المستھلك

 

على ضوء توصيات الورشة السابقة تم تشيكل فريق من الت2ميذ للقيام باستط2ع ميداني في 
ولقد واجه ..السوق اCسبوعي بھدف تصوير مختلف اCنشطة التي   تراعي حقوق المستھلك
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ع ذلك فإن مھمة الفريق كان في ولكن م..ھذا الفريق صعوبات كبيرة في إلتقاط عدة صور مھمة
  مجملھا ناجحة

  

  ا'تصال بالمصالح ا'دارية المختصة والمواطنين: المرحلة التالثة
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عد م2حظة الت2ميذ لعدة خروقات تھم حقوق ب
تساءل التلميذ ..المستھلك في السوق اCسبوعي 

عن الجھات ا�دارية المختصة بمراقبة ما يجري 
كنھم فوجؤوا بأن المصالح ل..في السوق اCسبوعي

ا�دارية االمختصة بمراقبة اCسعار ومراقبة 
ولھذا قرروا ..الجودة توجد بعاصمة ا�قليم 

ا�تصال مباشرة بالباشوية باعتبارھا السلطة 
وجد الت2ميذ ..المسؤولة عن النظام العام بالمنطقة

ترحيبا كبيرا من طرف السيد باشا المدينة والذي 
وع من التنسيق مع بعض أخبرھم بوجود ن

المصالح ا�قليمية لمراقبة اCسعار والجودة في 
السوق لكن بعض الظروف ا�جتماعية في المنطقة 
تحول دون تطبيق بعض العقوبات الزجرية في 

كما أن ضعف ا�مكانيات البشرية ..حق المخالفين
والمادية يجعل من المستحيل القيام بمراقبة دائمة 

  للسوق

  

  

الت2ميذ باستجواب بعض المواطنين لمعرفة ردود فعلھم كمستھلكين عندما يتعرضون لبعض مظاھر  كما قام
وكم كانت مفاجأة الت2ميذ كبيرة عندما لمسوا نوعا من السلبية عند ..النصب أو التدليس في السوق اCسبوعي

اشتروا عدة منتوجات بأثمان  فجميع المواطنين الذين تم استجوابھم سبق لھم أن..المواطنين في ھذا الموضوع
  ..لكن لم يرفع أي واحد منھم شكاية لسلطات المختصة..تفوق ثمنھا الحقيقي أو تعاني من ضعف الجودة
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 الخنساءالثانوية :المؤسسة
  

  خريبكة:نيابة 

  

 الشاوية ورديغة: أكاديمية 

  

 عائشة ا6ميني، لھام الربحاوا :المدرسون المؤطرون

  :تمھيد

و المنظمة من  2009يناير 4-3- 2بعد الحضور في الدورة التكوينية المنعقدة بالجديدة أيام 
عقد . قبل الشبكة المغربية للتربية والموارد تم الشروع في التحضير �نجاز محاور المشروع

جمع عام مع الت2ميذ قصد توضيح أھداف المشروع اختيار المجموعة التي ستتولى تنفيذ 
 حور اCول  من المشروع حيث تم ا تفاق على موضوع التسامحالم
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 محاربة ظاھرة العنف داخل المؤسسات التعليمية: على صعيد المؤسسة  •

 

 دعوة الت2ميذ لنبذ ا�رھاب: على المستوى الخارجي  •

 نشر ثقافة التسامح اعترافا باPخر •

  ھا التنوع وا خت2فالتسامح وحده كفيل بتحقيق العيش المشترك بين شعوب يطبع •

 أدب  الحوار وحسن ا نصات   •

 عدم التعصب لMفكار الذاتية •

 ا عتراف بحق اPخر في الحياة •

 خلق جسر التواصل بين الشعوب •

 الحق في ا�بداع وا جتھاد •

  إعطاء اCولوية للمصلحة العامة •

  التعايش رغم التنوع وا خت2ف •

 إعداد ملصقين من قبل الت2ميذ  •

 الملصقين على السبورة الحائطية وجمع ارتسامات الت2ميذ  اشھار  -  •

 القيام بعرض حول موضوع التسامح  •
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 :بعد ا ستماع إلى ارتسامات الت2ميذ قرر فريق المشروع ما يلي

 تشكيل لجنة الصلح بشراكة مع المثقففين النظراء للبث في نزاعات ت2ميذ المؤسسة* 

 :اھرة العنف المدرسي حسب البرنامج اPتي تنظيم أسبوع تحسيسي لمحاربة ظ* 

 “من أجل مدرسة ب2 عنف “إعداد  فتة  -1

  عرض مجلة حائطية من إنتاج ت2ميذ المؤسسة حول موضوع التسامح ونبذ العنف  -2

 

زيارة قاعة المطالعة مقر عرض الملصقين والمجلة الحائطية وفق الجدول الزمني  -3
 للت2ميذ 

  درسية للتوعية لھذه الظاھرةمال توظيف ا�داعة -4
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تزامن اCسبوع مع إدراج درس التسامح المقرر في مادة ا�جتماعيات ، فزار الفريق  -5
  أساتذة المادة للتأكيد على ضرورة الوقوف على ظاھرة العنف المدرسي
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 سيدي عبد العزيز، وادي زم ا!عدادية الثانوية:المؤسسة
  

  خريبكة:نيابة 

  

 الشاوية ورديغة: مية أكادي

  

 عبد الفتاح ھشمي، عبد اللطيف بروزي  :المدرسون المؤطرون

:التصميم  

مشروع التربية على المواطنة/  1  

مشروع الحس المقاو!تي/  2  

مشروع حماية المستھلك/  3  

 1 / مشروع التربية على المواطنة

أھداف المشروع – 1  

  ا عتماد على الذاتإكساب الت2ميذ الشجاعة والثقة في النفس و -
 تكوين مواطن فاعل ايجابي في محيطه -

 ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة داخل المؤسسة والمحيط ا جتماعي -

 مشاركة الت2ميذ في التحسيس والتوعية بعدة قضايا متعلقة بمحيطھم ا جتماعي -

اCولى ثانوي إعدادي: الفئة التي أنجزت المشروع – 2  

  ميذ المؤسسةت2 : الفئة المستھدفة – 3

خ<صة المشروع – 4  



 
117 

قام الت2ميذ العاملون بالمشروع بتوعية وتحسيس ت2ميذ المؤسسة بقيم ومبادئ المواطنة الفاعلة في تقدم 
المجتمع ودلك من خ2ل معالجة عدة قضايا متعلقة بالتربية على المواطنة أھمھا حقوق اCطفال في العيش 

با�ضافة إلى معالجة موضوع الس2مة الطرفية, والحرية , ة الكرام, المساواة ,العدل , الكريم   

وسائل وأنشطة المشروع – 5  

/ انجاز مطوية / إبداع مقا ت / ورشات / إبداع مسرحية وعرضھا على ت2ميذ المؤسسة : اCنشطة  -

 انجاز ملفات 

استعمال تقنية : الوسائل  - PowerPoint آلة / كاميرا / ألبسة / قاعة العروض / ا داعة المدرسية /  

 تصوير

 

 

مشروع الحس المقاو!تي/  2  

تقديم خدمة صحية:     الموضوع  

 أسباب اختيار ھدا الموضوع :

 عتبار ا مكانية إصابة أي تلميذ أو تعرضھم لحادت داخل المؤسسة اھتدى الت2ميذ إلى فكرة تأسيس نادي 
وبا�ضافة , سات التعليمية المغربية إلى من يقدم ھده الخدمةمعظم المؤس  هالصحة في الوقت الذي تفتقر في

كما  حظوا أن مجموعة من الت2ميذ يتعاطون للمخدرات فكانت , إلى وقوع حوادث أثناء مزاول الرياضة
,المؤسسة في حاجة ماسة إلى ھده الخدمة  
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 ا6ھداف :

,اك أھمية العمل الجماعيوحس الم2حظة والثقة بالنفس وإدر, إكساب الت2ميذ روح المبادرة  

,التعرف على أن الحاجات الفردية الجماعية ھي مصدر العمل وأن لو  الحاجة لما وجد العمل  

ومھارات ا�بداع واتخاذ القرار التواصل معرفة الذات تترسيخ لدى الت2ميذ سلوكا  

 تنمية التعاون عن طريق إدماج المؤھ2ت البشرية

  الفئة المستھدفة:ت2ميذ المؤسسة

 وسائل و أنشطة المشروع:

استعمال تقنية : الوسائل  - PowerPoint آلة / كاميرا / ألبسة / قاعة العروض / ا داعة المدرسية /  

 تصوير

اكتساب تقنيات ا�سعافات / كتيبات متعلقة بالصحة خاصة بالنسبة للفتيات / توزيع مطويات : اCنشطة  -
/اCولية   

ق مع الھ2ل اCحمر المغربي فرع وادي زم  كتساب مھارات وتقنيات تقديم وفي ھدا ا�طار تم التنسي
 ا�سعافا

 

مشروع حماية المستھلك/  3       

  أھدف المشروع :

  والمبادرة لدى الت2ميذ ةتنمية روح المسؤولي -
  تاكتساب مھارة العمل الجماعي وتقسيم اCدوار والمسؤوليا -
  الحياة اليومية تنمية الحس النقدي وأھميته في -

 خ<صة المشروع :

عملت المجموعة على البحت عن جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة يھدا الموضوع باعتباره من 
المواضيع الحديثة والتي تھم التلميذ بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة  فتم تلخيص جميع الوثائق في 

:محاور على الشكل التالي   

  تعريف حماية المستھلك -
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  قوق وواجبات المستھلكح -
  نصائح وإرشادات  -
  بعض الحقوق المتعلقة بحماية المستھلك -

 الوسائل وا!نشطة:     

تقديم عروض في نفس / اCنشطة  انجاز مطوية مطوية تحسيسية وتوزيعھا على ت2ميد المؤسسة  -
 الموضوع 

استعمال تقنية : الوسائل  - PowerPoint /  روض   قاعة الع/ ا داعة المدرسية /    
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   قاسم امينا!عدادية الثانوية :المؤسسة

  

   فاس :نيابة 

  

 فاس بولمان: أكاديمية 

  

  فوزية مجھدي ،مجاھداحليمة :المدرسون المؤطرون

  

I- مشروع التربية على المواطنة 

في البدء قامت اCستاذة المؤطرة  3/15شرع في العمل على ھذا المشروع مع قسم  

لت2ميذ القسم واقترحت عليھم ) MEARN(المغربية للتربية والموارد بتقديم فكرة عن الشبكة 

  .العمل  على موضوع التربية على المواطنة

كون الت2ميذ مجموعات، وبدأ النقاش أو  على مستوى القسم، حيث تحدثنا عن 

المواطنة ومعانيھا ويمكن تلخيصه في أن التربية على المواطنة تتجلى في حب الوطن ونشر 

  .امح وحقوق وواجبات المواطن تجاه وطنه والمواطنين، وأيضا في قيم التكافل والتضامنالتس

ومن بين ھذه المعاني السامية، اختار الت2ميذ موضوع التكافل ليكون عنوان مشروع 

التربية على المواطنة، وبعد اتفاق المجموعات على اختيار ھذا الموضوع، أخذت كل 

قيق التكافل بين الت2ميذ وكانت اCستاذة المؤطرة تتحدث مع كل مجموعة التفكير في كيفية تح

  .مجموعة على حدى عن اقتراحاتھم التي اتفقوا عليھا ودونوھا في ورقة
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وبعد جمع ا قتراحات، تبين أن الفكرة التي كانت مشتركة بينھم ھي التكافل بين   

2ل إنشاء صندوق مالي الت2ميذ من خ2ل مساعدة بعضھم البعض في الدراسة وأيضا من خ

  .لمساعدة المحتاجين

  :التضامن في الدراسة

كون الت2ميذ مجموعات ليشتغلوا مع بعضھم في تحضير الدروس، المراجعة   

والتحضير للفروض وا متحانات يجتمع الت2ميذ فيما بينھم مرة في اCسبوع داخل المؤسسة 

. ي طريقة العمل والتعامل فيما بينھمتحت إشراف اCستاذ عبد الحق بلمليح، الذي يوجھھم ف

  .كما يجتمع الت2ميذ خارج المؤسسة في المنزل كلما أراد أن يراجعوا دروسھم

  صنــدوق التعــــاون

اقترح الت2ميذ إنشاء صندوق للتعاون على مستوى القسم يھدف إلى مساعدة المحتاجين 

ون به في مخزن تابع للقسم واليتامى وقد بدأ الت2ميذ في جمع المال في صندوق يحتفظ

وسيشرف على توزيعه مجلس . وسيشرعون في توزيعه كلما توفر لھم قدر كاف من المال

مكون من أربعة ت2ميذ سيتكلف ھذا المجلس بدراسة احتياجات ت2ميذ قسمھم وفي حالة عدم 

 وجود من يحتاج  إلى إعانة من بين ت2ميذ القسم فسوف يستشيرون مع الحراس العامين

 ختيار ت2ميذ من أقسام أخرى، حيث أن أعضاء ا�دارة يعرفون عن قرب الحالة المادية 

اPن بصدد التحضير للقيام بحملة لنشر ھذه القيم التي عملوا . واحتياجات الت2ميذ والت2ميذ

  .عليھا ومحاولة تعميمھا لدى جميع أقسام السنة الثالثة

      

 

   الـحــــس المقــاو�تـــي                                
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يھدف ھذا المشروع غلى تنمية الحس المقاو تي لدى الت2ميذ وحثھم على استغ2ل مواھبھم   

كانت ھناك اقتراحات كثيرة من طرف الت2ميذ، ووقع ا ختيار في النھاية على   .وقدراتھم بأحسن وجه

  .مشروعين وھما الصناعة التقليدية ودكان المدرسة

  :ناعة التقليديةالص

التلميذ عمر النار ائعة في صناعة منتوجات تقليدية، على مواھب ر 12/3يتوفر بعض ت2ميذ   

  .ينحت على الزليج لكتابة آيات قرآنية، أسماء وعبارات وكذلك نقش رسوم مختلفة

وق إعجاب والتلميذة فاطمة الزھراء بوبدارة تجيد التطريز وقد اقترحت صنع منتوجات ستر

الشاي ومناديل صغيرة للجيب عليھا أسماء، ويمكن تقديم طلبات " صينية"الت2ميذ كمناديل توضع في 

" الشرابيل"كما أن التلميذ منعم اكريط، يتوفر على تجربة كبيرة في صنع   .للتلميذة بحسب ذوق الزبون

  .وھو بصدد أشكال متنوعة ستنال إعجاب التلميذات واCساتذة

�شارة إلى أن ھذه المنتوجات ستسوق عن طريق تنظيم معرض داخل وتجدر ا  

المؤسسة للتعريف بھذا التنوع بعد ذلك سيعمل الت2ميذ على استقطاب طلبات من أصدقائھم  

  .أو من اCساتذة وسيعملون على التجديد الدائم ومحاولة إرضاء جميع اCذواق

  :دكــان المدرســة

ء دكان المدرسة لبيع الحلويات والدفاتر واCق2م واختاروا كمكان إنشا 3/14اقترح بعض ت2ميذ   

  لمشروعھم مخزنا صغيرا يوجد بمدخل المؤسسة

ولقد طرحنا ھذه الفكرة على مدير المؤسسة ووافق عليھا، كما قدم لنا اقتراحات ونصائح فيما   

اكة مع جمعية اPباء يخص الوضع القانوني لھذا المشروع وكيفية تسييره فھذا المشروع سيكون بشر

سيقوم با�شراف على الدكان احد أعوان . وستوجه أرباحه إلى صندوق التعاون لمساعدة المحتاجين

 . المؤسسة بمساعدة ت2ميذ سيتم اختيارھم بحسب مؤھ2تھم للقيام بمھمة توفير السلع وبيعھا
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  الحفـاظ علـى البيئـة

دم المحافظة على نظافة اCقسام وفضاء المؤسسة ومن ھنا من أكثر ما تعاني منه مؤسستنا ھو ع  

  .15/3جاءت فكرة مشروع الحفاظ على النظافة مع قسم 

أو  ناقش الت2ميذ فيما بينھم المشاكل التي تعاني منھا المؤسسة في إطار موضوع البيئة واتفقوا   

باCوراق داخل القسم، ويكتبون على على أن جل الت2ميذ   يعيرون اھتماما لنظافة قسمھم، فتجدھم يلقون 

. الطاو ت والجدران، لھذا اقترح الت2ميذ أن تكون مجموعات تتكلف بالنظافة داخل القسم وتعمل بالتناوب

كل مجموعة ستقوم بتنظيف القسم عند نھاية كل حصة وذلك حسب جدول زمني يقسم اCدوار بين 

 .المجموعات

سسة، فكر الت2ميذ في وضع س2ت القمامة في أماكن متعددة حتى أما فيما يخص الفضاء الداخلي للمؤ

يسھل الحفاظ على نظافة الساحة وسيكون بجانب كل واحدة عبارة أو رسم يجسد فكرة الحفاظ على نظافة 

كما سيقوم بعض الت2ميذ من أقسام متعددة بتزيين حديقة المدرسة والحفاظ عليھا تحت   .المؤسسة

يبوط فقد خصص اCستاذ جزءا من الحديقة لكل قسم، على الت2ميذ ا عتناء به إشراف اCستاذ حسن ب

كل جزء عليه رقم القسم ويقوم اCستاذ بمساعدتھم في غرس اCزھار . يوميا والعمل على تزيينه باستمرار

ن وجه وإزالة اCعشاب الزائدة، في النھاية سيتم اختيار  القسم الذي استطاع أن يقوم بالصيانة على أحس

  .وان يزين جزأه من الحديقة بأجمل طريقة
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   ابن سيناا!عدادية الثانوية :المؤسسة

  

   تاوريرت :نيابة 

  

 الجھة الشرقية: أكاديمية 

  

،عبد رشيد العيساويجمال الغول،:المدرسون المؤطرون

  الرحمن بن يوسف،بدي لطيفة

  التربية على المواطنة

  على المواطنة وحقوق ا�نسان التربية  :النشاط

  نور الدين اسماعيلي  :اCستاذ المنشط

  تلميذا وتلميذة 38  :الت2ميذ المستفيدون

  نشر ثقافة حقوق ا�نسان  :اCھداف والكفايات القابلة للتحويل

  اكتساب ثقافة الحوار

  القدرة على التحليل

  ا�قناع وا قتناع

  ساعتان  :مدةِ 
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  الـحــــس المقــاو!تـــي

  معية المغربية لحقوق ا�نسان ،فرع تاوريرت مقر الج  :مكان الزيارة

  :صور

  

  

  

  :النشاط

  

  الكتابة على الزجاج 

  

  :اCستاذ المنشط

  

  محمد اوبديل

  

  :لمستفيدونالت2ميذ ا

  

  ت2ميذ ذوي خبرة 6تلميذا من بينھم  36

  

اCھداف والكفايات القابلة 
  :للتحويل

  اكتشاف المواھب وصقلھا •

  محاكاة تجارب اPخرين •

 تشجيع المواھب على الخلق وا�بداع •

  تنمية المھارات •

  ملئ الفراغ •
  

  :مدة ا�نجاز

  

  حسب اللوحة الفنية

  

  

  :مكان ا�نجاز

  

  ية ابن سيناالثانوية ا�عداد

  

  :المواد المستعملة

  

، )Médium(، سائل )gutta(صباغة خاصة بالزجاج، أداة للكتابة 

  ، قطع من الزجاجةفرشا
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  :الطريقة

قطع من الزجاج حسب حجم ما يتضمنه ورق العمل بعد  3تأخذ 

يشرع في الكتابة . إثباته تحت قطعة الزجاج وجعله ي2ئم  لقياساتھا
وحة حتى تجف ، وفي المرحلة الموالية نقوم تترك الل, بكل دقة 

بتلوين اللوحة دون الضغط على الفرشاة حتى   نلمس أعلى جوانب 
  .توضع اللوحة في إطار فوتوغرافي, الكتابة وبعد ذلك نضع ال2مع 

  

  :المنتوج

 لوحات فنية                           

         

  

  :النشاط

  

  صناعة الدمى

  

  :نشطاCستاذ الم

  

  مالكي مبارك

  

  :الت2ميذ المستفيدون

  

  ت2ميذ 9

  

اCھداف والكفايات 
  :القابلة للتحويل

  ا نفتاح على الصناعة

  تنمية المھارات اليدوية

  صقل المواھب

  ا ستفادة من خبرات اPخرين 

  

  :مدة ا�نجاز

  )ساعتان في اCسبوع(أنشطة مستمرة 

  

  :مكان ا�نجاز

  

  قاعة اCنشطة

  القماش، ا�برة، الخيط ، القطن، الورق المقوى ، اللصاق  :د المستعملةالموا
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  :الطريقة

   يوضع الرسم على الورق المقوى ويقص الثوب على منوال الرسم  

  

  :المنتوج

  

بنكـ مدرسي بشراكة مع جمعية اPباء مھمته دعم ٍ مشاريع اCقسام  أطلقنا عليه   :النشاط
  :اسم 

     درھما 3850ماله رأس:بنـكـ اCمانة 
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  .الصدقية رشيد  اCستاذالتنسيق   :المشرفون ةاCساتذ

  ).مقتصد المؤسسة ( مصدر الخبرة  صغوان الميلود 

  )حارس عام للخارجية(الفي2لي عبد القادر

  :الت2ميذ المؤسسون

  :الت2ميذ المستفيدون

  5ت2ميذ قسم الثانية إعدادي   

  مجموع ت2ميذ وتلميذات المؤسسة

اCھداف والكفايات القابلة 
  :للتحويل

  دعم مشاريع اCقسام وتمويلھا مھمته تمويلي،بنك  إنشاء •

 اكتساب ثقافة ا عتماد على النفس •

 تدبير المشاريع الشخصية •

 اكتساب ثقافة العمل ضمن مجموعة •

  المبادرة في ا�قناع وا قتناع  •
 .أسبوع من كل 12لساعــة ا إلى 8ن الساعــة م/  ا ثنين يــوم  :توقيت ا فتتاح

  .أسبوع من كل 12الساعة  إلى 8السبت من الســاعة  يــوم

  خزانة الثانوية ا�عدادية ابن سينا تاوريرت  :مقر البنك 

  :منتخب يضميتكون البنك من مكتب مسير   :ھيكلة البنك

  الرئيس و نائبه   ●     

  و نائبه  اCمين   ●     

  كاتب و نائبه   ●     

  )ت2ميذ القسم ( مستشارون    ●     

  الحس المقاو تي إنماءمنشط برنامج  اCستاذ   ●     

  التربوية ا�دارةممثل عن    ●     

  مقتصد المؤسسة     ●     

  اPباءممثل جمعية    ●     

  

  الرسم على القماش  أشغال يدوية: النشاط

  عبد الرحمن بنيوسف  :اCستاذ المنشط
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  عرض حول مشروع بنك اCمانة

  دقيق لصياغة مشروعنا تخطيط و 2/5ة جھد مجموعة ت2ميذ ھذا العرض البسيط ھو خ2ص

  . للزبناء به والتعريف

 :من ھذا العرض على1من خ2ل الفصل  سنتعرف 

 مصدر فكرة المشروع -

 تعريف موجز للمشروع -

 المشروع  مواصفات -

 .المؤسسةمساھمة ھذا المشروع في تحسين الحياة داخل  مدى -

 مكانة المشروع في السوق -

 المشروع ءزبنا أنواع -

 الربح و قوانين البيع -
  

  تلميذا 38  :المستفيدونالت2ميذ 

اCھداف والكفايات القابلة 
  :للتحويل

  ا نفتاح على المھن •

  تنمية المھارات اليدوية  •

  صقل المواھب •

  ا ستفادة من خبرة اPخرين  •

  اكتساب ثقافة التعلم الذاتي والثقة بالنفس •
  ساعات في اCسبوع  3        :مدة ا�نجاز

  قاعة اCنشطة   :مكان ا�نجاز

  القماش •  :د المستعملةالموا

  )ألوان مختلفة(الصباغة  •

  فرشاة •
  وضع مسودة الرسم المختار على القماش   :الطريقة

  رسم ا�طار العام بالصباغة 

  إتمام الباقي   

  

  :المنتوج

  

 1 الرسم على القماش
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  :قوانين التمويل والدعم والربح -1

 : والدعم  التمويل شروط

  : ملف التمويل ويتكون من - 

    . المشروع مصوغة  : أ    

 المنتوج عينة من: ب    

 . أداء واجب التأمين  : ج   

 .المؤسسة  طرف إدارةالتزام بالشرف مصادق عليه من : د   

  . بنك اCمانة  من قبل لجنة الموافقة على طلب التمويل والدعم :   ھـ   

  :التمويلطرق    -2 

 .المشروع من الشطر اCول  مستلزمات بشراء يقوم بنك اCمانة - 

  .ا�نجازتتبع وتقويم  - 

   .الثانيبتوفير مستلزمات الشطر  إذا ظھرت المؤشرات ا�يجابية يقوم بنك اCمانة -

 : الربح - 3

  : يلي قرر بنك اCمانة ما الربوية تفاديا للمعام2ت   

 .بالتقسيطتسديد قيمة التمويل  - 

 . تضاف لتنمية رأس مال بنك اCمانة  14%  من ربح المشاريع المنجزة بنك اCمانة استفادة

  .اCمانة كبن تخصيص قسط من الربح لتشجيع وتكريم فريق - 

  :مصدر رأس مال بنك اCمانة

 وأمھات ت2ميذ المؤسسة اPباءمساھمة من جمعية  دھـ  2000

  .مساھمة من إدارة المؤسسة دھـ 500

  .مساھمة من ھيأة التدريس  دھـ 500

  .مساھمة اختيارية ) تلميذا 850(لكل تلميذ   ، دھـ1

  .كتأمين لكل مشروع تم قبوله دھـ 10 

  .تنسيق مع مجلس التدبير وذلك ب مع تعھد جمعية اPباء بدعم أضافي للمشاريع الواعدة

  .شروط الصرف -3
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 .فتح فرع في الحساب البنكي  لجمعية اPباء -

يتم السحب من قبل جمعية اPباء بعد المصادقة على تقرير بنك اCمانة مصادق عليه من قبل   -
  . المقاو تــيالحس  إنماءفريق برنامج 

 .بفاتورة ا قتناء واجب  ا�د ء  -

  مصارف البنك

 مويل المشاريعفي ت % 60 

  في الرفع من رأسمال البنك  % 20 

  مصاريف تسيير البنك  % 10 

 لتحفيز فريق مشروع البنك  % 10 

  :شروط المشاريع المقبولة -4

  :التاليةيصادق البنك على كل مشروع تتوفر فيه المواصفات    

  تنمية المؤسسة   •
  الس2مة الصحية   •
  .الرفع من مھارة التلميذ يدويا و فنيا   •
  استفاء الوثائق الضرورية  •
  .مصادقة منسقية فريق برنامج انماء الحس المقاو تي •
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  أزرو-محمد الخامسا!عدادية الثانوية :المؤسسة

  

  افران :نيابة 

  

 مكناس تافي<لت: أكاديمية 

  

  ،ثورية شعيبيسعيدة فرحات: المدرسون المؤطرون

  

أنه   يوجد أسرار للنجاح يوجد فقط المبادئ الدائمة التي أثبتت فاعليتھا  Cن أعظم سر في النجاح ھو   
  .و Cننا نؤمن انه بإمكاننا مع كفريق فعل شيء مختلف .على مر القرون 

و Cننا نؤمن أن بيننا عباقرة لم نستطع اكتشافھم و لم .و لكن: و  ن حماسنا أكبر من أن تعرقله كلمة
  .ه نحوھم يستطيعوا جعل اCضواء تتج

قررنا أن  نضع أقدامنا على طريق اCلف ميل و لتكن خطوتنا ھذه مباركة لما تحمله من نفس ايجابي 
فعل الممكن : يسعى إلى التغيير من الداخل و في حدود الممكن حتى نصنع ا�بداع الذي لم يكن سوى  

لجمع ثلة من ت2ميذ مؤسستنا  خطوتنا اCولى تتمثل في فتح ھذا الفضاء التشاركي.للوصول إلى اCفضل 
قصد تسخير تميزھم لجعل المؤسسة مكانا للعطاء و فضاءا للحلم الذي يجب ان يتحقق مساھمة بشكل فعال 

  .فتح آفاق ا�بداع ،جعل جودة التعليم منحة للجميع ،الرقي بالتعلمات لدى المتعلم:في 

قادرا على تخريج المواطن الصالح بكل ما تحمله و من ظ2م الواقع تلوح أنوار اCمل لغد يكون فيه التعليم 
 .الكلمة من معنى حضاري و تقدمي في أصالته 

  التشخيص

   2009, فبراير 18, ا ربعاء

  طفل من الفضاء: موضوع النشاط التربوي       .1
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يوزع ا ستاذ أوراق بيضاء على الت2ميذ و يطلب منھم : لي النشاط التربويوصف إجما      .2
 :تخيل ما يلي 

  :أنت طفل فضائي دخلت مؤسسة محمد الخامس ، ارسم الجدول التالي 

 ما المني ما أثار استغرابي  ما لم يعجبني ما أثار اھتمامي ما أعجبني 

     

 لمواطنةت2ميذ نادي ا: الفئة المستھدفة       .3

  :الكفايات المراد تنميتھا واCھداف المنشودة       .4

  القدرة على الم2حظة

  القدرة على التعبير

  امت2ك حس فني و جمالي

  ربط التعلمات بالواقع

 تعبير ذاتي ثم ورشات:خطة تنفيذ التعلمات 

 : الموارد التربوية 

  أستاذة مادة التربية ا س2مية: البشرية 

  للداخليةالحارسة العامة 

  :الموارد المادية

  حاسوب 

  مسلط ضوئي

  يتضمن صور عن ا عدادية،أوراق،اق2مقرص مدمج 

 :جراءات البيداغوجية وا�  الطرق والتقنيات

  العمل الفردي

  العمل في مجموعات

 :تقويم التعلمات   

  .من خ2ل تقويم المنتوج النھائي

  .ام تنظيف ا قس: خرج الت2ميذ من ھذا النشاط بمشروع 

  :النشاط في صور
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  البطاقات التقنية لVنشطة اBخرى

  . "للسلوك المدني ا6يام ا6ولى" 

  :شعار ا6يام

 }}}}    .يدا في يد من أجل مؤسسة أفضل  {{{{

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البيئية والبستةنادي التربية 

  رسية تربية على جمالية الفضاءالحديقة المد   :   الموضـــوع�                         

إحياء / تھيئ أرضية حديقة مدرسية، وغرس نباتات :    الخاصيــــة  �                       
  .الحدائق المھيأة سابقا

إدراك قيمة الحديقة المدرسية، كفضاء بيئي يجب   :  الھدف العـــام �                  
  . العناية به

تعرف بعض تقنيات، تھيئة أرضية الحديقة ووضع :   اCغــــراض     �               
  .تصميم جمالي لھا، وتقنية غرس بعض النباتات

  شھر مارس:   التاريـــــخ                    �     

  يحدد حسب حصص الت2ميذ غير الحصص الدراسية :  الزمــــــن �                  

  ن لكل حصة ساعتي:   ة المــــــد �                  

  .ت2ميذ  السلك ا عدادي    : الفئة المستھدفـة �                  

حديقة مھيأة سالفا، بقعة أرضية مناسبة ( فضاء مناسب:  الحاجيــــات                 �        
  )�نشاء حديقة بفضاء المدرسة
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  .امة للداخليةالحارسة الع -  : :مؤطرو الورشة �                   

  

          

  كلمة اCستاذ المؤطر حول موضوع  الورشة  - 

  . تفقد أدوات ووسائل العمل - 

 .كل  عضو ةتوزيع المھام بين أعضاء الورشة وتوضح مھم - 

  تنقيتھا من الحجارة، تسوية (تبتدئ الورشة في تھيئة اCرضية  - 

  ....)يةتربتھا، وضع تصميم تطبعه الجمال  

  البدء في غرس اCغراس وفق التصميم ونوع النباتات Cجل جمالية  - 

  ) .الرؤيا 

  ).تشرح كيفية السقي والزمن المناسب له، خ2ل اليوم( عملية السقي  - 

  تقدم توضيحات حول ا عتناء المستديم بالحديقة المدرسية - 

  .يمكن ا ستثمار بعض الوقت في حملة نظافة بالمدرسة - 

  د قبليإعدا

  .فضاء مناسب للورشة - 

  .(brouettes)ناق2ت  - 

  .فؤوس مسطحة بأحجام مختلفة - 

  .فؤوس - 

  ).râteaux (مدرات معكفات  - 
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  .شتائل أشجار ونباتات  - 

  يمكن ا ستئناس بوتائق في البستنة والبيئة  - 
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  سيدي محمد بن عبد Qا!عدادية  الثانوية:المؤسسة

  

  الجديدة :نيابة 

  

 دكالة عبدة: أكاديمية 

  

عائشة بلعوشي:المدرسون المؤطرون  
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  :أھداف المشروع

  .تحسيس المتعلم بامت2كه وامت2ك اPخرين لممتلكات المؤسسة التعليمية -
 .ممتلكات والمحافظة عليھاكيفية حماية ال -

 .نشر الوعي بمدى خطورة السلوك العدواني وكيفية معالجته -

  :موجز

ؤسسة باعتبارھا الحضن الثاني بعد اCسرة ان معالجة ظاھرة التخريب وجدت اقبا  واسعا لدى ت2مذة الم   
لھذا قمنا بمعالجة ھذه  . حيث أظھروا غيرتھم على ھذا المكتسب الذي يتعرض للتخريب من طرف زم2ئھم

ليتعلموا بأن إعداديتھم ھي ملك لھم قصد المحافظة  بھذا السلوك العدوانيالظاھرة ليعي المتعلمون والمتعلمات 
  .عليھا

  23/01/2009إلى  08/01/2009يوما ابتداءا من 15انجاز ھذا المشروع  قاستغر   :مدة المشروع

  :أنشطة المشروع

  .ذ صورأخ -
 .تسجيل شريط فيديو -

 .عروض -

 .حم2ت تحسيسية تندد بالتخريب -

-   
      

  

                    

 

 

  يـس المقاو!تـالح

 

  تشخيص أقمصة

  :أھداف المشروع

 ةـة على المواطنـالتربي               
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 .على اتخاد المبادرة تحفيز الت2ميذ -

  .اعطاء الت2ميد فرصة ا بتكار وا�بداع -
 .لمينتنمية الحس المقاو تي لدى المتع -

  :موجز

من بين مختلف المشاريع التي طرحھا الت2ميذ والتلميذات فيما يخص تعلم الحس المقاو تي، وقع    
  .تشخيص أقمصةاختيارھم على مشروع 

  :بعد أن طرح الت2ميد على أستاذ التربية التشكيلية فكرة مشروعھم توصلوا إلى خطة عمل وھي كالتالي   

  .بيضاءأقمصة  اقتناء -
 .اCدوات ال2زمة للرسم والتلوين شراء -

 .تھييئ ورشات المشروع -

 .تعيين فرق ا�شھار -

 .بيع المنتوج -

  :المشروع فرق

  .فريق ا�نتاج -
 .ريق المتاجرةف -

 .فريق ا�شھار -

 

  عدد الساعات  عدد الت<ميد

  في اليوم

  تمن الوحدة

  قبل التشخيص

  تمن ا6دوات

  المستعملة

تمن القميص الواحد

  بعد التشخيص

  الربح بالنسبة

  لكل قميص

  درھم 03  درھم 20  درھم 02  درھم 15  ساعة واحدة  2

  :بعض عراقيل المشروع

  :مشاكل ا'نتاج     

  .على مستوى الت2ميذ الرسامون -
  .عدم ا�لتزام بالوقت*

 .ا�فراط في استعمال أدوات ا�نتاج*

 :مشاكل المتاجرة
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 :على مستوى الزبناء -    

  .لى طلبات التصخيص المعقدالزيادة ع *       

  .لول مرتقبة لمعالجة ھذه المشاكلح -

  .فادي تبدير اCدوات المسعملة في التشخيصت *       

  .استثمار اCرباح في مشاريع أخرى *       

 .يامأ 10ھذا المشروع في مدة  جازتم إن  :مدة المشروع

 

 

  

  

  

         

  

        

  مدينة الجديدةمشكلة تلوث شاطئ                 

  :أھداف المشروع

  .شر ثقافة البيئةن -
 .الشعور بالمسؤولية -

 .التعريف بأخطار التلوث -

  :موجز

  بعد اط2عنا نحن تلميذات وت2ميذ الثانوية ا�عدادية سيدي محمد بن عبد. بالجديدة 

ھا، وضعنا برنامجا لرد رة الميدانية التي قمنا بعلى اCوضاع البيئية لشاطئ مدينة الجديدة من خ2ل الزيا
  :ا�عتبار لشاطئ مدينتنا من خ2ل المحاور التالية

  . ييان مشكلة تلوث شاطئ مدينة الجديدة  -    

  .الحالية والبديلة لحل ھذه المشكلة السياسات -
 .إعداد سياسة عامة لحل المشكلة -

 .خطة عمل المقترحة لحل ھذه المشكلة -

 ةـة على البيئـحافظالم
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  . شروعطريقة ا'شتغال على الم

  :يوما، بمساھمة مجموعة من الفرق 20مشروع مدة انجاز ھذا ال تطلب

  فريق البحث  -
 .فريق اجراء القاب2ت وا ستجوابات -

 .فريق أخد الصور -

 .فريق الرسم -

 .فريق تنظيم الحم2ت التحسيسية -

 .فريق تنظيم العروض -

  :بعض عراقيل المشروع 

  .ستوى التوقيت وا لتزام بالمواعيدصعوبة إجراء المقاب2ت على م -
 ....)معلومات، إحصائيات،خرائط(صعوبة الحصول على المستجدات  -

 .شكل الجمع بين الدراسة والعمل في ھذا المشروعم -

        .ضعف ا�مكانيات المادية والثقنية �نجاز ھذا المشروع -
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JEUNES SANS FRONTIERESJEUNES SANS FRONTIERESJEUNES SANS FRONTIERESJEUNES SANS FRONTIERES    

PROJET 2008PROJET 2008PROJET 2008PROJET 2008----2009200920092009    

COLLEGE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH 

EL JADIDA-MAROC 

Enseignant Facilitateur :Majida Merzouki                                      

                   SOMMAIRE : 

          I / EDUCATION  A LA CITOYENNETE 

           II / ESPRIT  ENREPRENEURIAL 

          III / EDUCATION  A L’ENVIRONNEMENT 

          IV/  PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

                            I /  EDUCATION A LA CITOYENNETE  

       « NON AU VANDALISME !  NON A LA DESTRUCTION DES 

BIENS  COMMUNS ! »                                                                   

Objectifs du projet :Ce projet doit permettre à l’élève de : 

• Prendre conscience que l’établissement avec tout ce qui s’y trouve est 

un bien commun. 

• protéger ce bien pour en bénéficier et permettre aux autres d’en 

bénéficier. 

Synopsis : 

    L’idée de notre projet a trouvé son chemin grâce à nos élèves, ceux qui 

ont conscience que l’établissement est leur deuxième foyer et qui voient leurs 

camarades sans scrupule saccager un bien dont ils ont besoin. 
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 Nous avons visé ces élèves avec ce travail pour qu’ils prennent conscience 

de leur geste et pour qu’ils comprennent que le collège appartient à eux avant 

tout. 

Durée du projet : 

          Réalisation depuis janvier 2009.  

D’autres projets du même genre sont en perspective.  

Activités du projet : 

• Campagnes de sensibilisation contre les actes de vandalisme. 

• Prises de photos. 

• Elaboration de vidéo  

• Exposés.  

      

                                     II/ ESPRIT ENTREPRENEURIAL 

 Objectifs du projet : 

Ce projet doit permettre à l’élève de : 

• Faire valoir les capacités des élèves. 

• Les initier à la créativité. 

• Leur inculquer l’esprit entrepreneurial. 

Synopsis : 

     De tous les projets qui visent à inculquer aux apprenants l’esprit 

d’entreprendre, les élèves ont opté pour ‘’   la peinture sur verre ‘’ 

    Apres discussion du projet avec les professeurs de dessin, ces élèves ont 

élaboré le plan de travail suivant : 

• Choisir les verres de thé à peindre. 

• Choisir les couleurs à utiliser. 

• Acheter le matériel nécessaire.                        

• prévoir des ateliers de peinture. 
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• prévoir une campagne de publicité.  

• vendre les verres. 

 

                 Les équipes du projet 

Equipes de production 

• l’équipe  de peinture.  

• l’équipe de publicité. 

Equipes de commercialisation 

• l’équipe de l’achat. 

• l’équipe de vente. 
PROGRAMME DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION 

 

Effectif 

 des élèves 

 

Volume 

horaire 

Prix de 

l’unité 

avant 

peinture 

 

Prix du 

matériel 

Prix du 

l’unité 

après 

peinture 

 

Bénéfice 

par unité 

24 8h/5h 2,15 dhs 100 dhs 4,15 dhs 2 dhs 

Problèmes rencontrés : 

 Problèmes de production : 

• Au niveau des élèves peintres : 

o Manque d’expérience dans le domaine. 

o forte consommation de peinture. 

 Problèmes de commercialisation : 

• Au niveau des clients : 

o Erreur sur le client ciblé (professeurs). 

o Exigence des clients.           

Solutions prévues pour  remédier à ces problèmes : 

o Minimiser la consommation de la peinture. 

o Augmenter l’effectif du personnel. 

o Elargir le marché et trouver le client en dehors du collège. 
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o Trouver le moyen de convaincre tous les professeurs d’encourager ces 

élèves  dans leur projet. 

o créer avec le bénéfice une caisse pour financer d’autres projets. 

Durée du projet : 

          Réalisation depuis février 2009. 

              

                                                                                                                                                                              

                   III /     PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

« POUR   UN  COLLEGE  PROPRE ! » 

Objectifs du projet : Ce projet vise à :  

o Sensibiliser  les élèves à la propreté de leur environnement scolaire. 

o Les faire agir massivement contre la dégradation de leur établissement. 

Synopsis : 

   Après la campagne de sensibilisation menée par l’équipe du projet « Non au 

vandalisme ! », la relève a été prise  par l’équipe de la protection de 

l’environnement. Celle-ci a décidé de terminer l’œuvre en collaboration avec le 

club de l’environnement existant déjà au collège. 

                            Programme  du projet 

ACTIVITES MATERIEL PARTICIPANTS 

Ateliers de dessins Feuilles –crayons de couleurs Elèves et encadreurs 

Ateliers de peinture Peinture de 

bois -pinceaux 

Elèves et encadreurs 

Journée de sensibilisation Vidéo –photos -interview Elèves –encadreurs et directeur 

de l’établissement 

Journée de la propreté Le matériel  nécessaire Elèves et encadreurs 
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Durée du projet :      Réalisation depuis mars 2009 

IV/  PROJET EN PERSPECTIVE : 

PROTECTION  DU CONSOMMATEUR 

 « NOTRE SANTE N’A PAS DE PRIX ! » 

Objectifs du projet :Ce projet doit permettre au futur adulte de 

prendre conscience : 

 

o du danger  des aliments vendus sans emballages. 

o des constituants de fabrication  douteux. 

o du manque d’hygiène et du fabricant et des conditions de vente.  

Synopsis : 

Par soucis pour leur santé, les élèves de l’équipe  de la protection du 

consommateur et en collaboration  avec le club de santé existant dans 

notre collège se sont penchés sur l’acte de vente des aliments qui se 

vendent sans emballage.      

    Activités prévues  

o Campagne  de sensibilisation :  

� affichage de panneaux de sensibilisation. 

� élaboration d’un dépliant. 

� Exposés. 
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  المرجعية ةلتأھيليا الثانوية:المؤسسة

  

  كناسم :نيابة 

  

 كناس تافي<لتم: أكاديمية 

  

 نورالدين العوني ،نوح فكيروش :المدرسون المؤطرون
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  .كتابة على الجدراناو ال   ( les Grafitis ) : اسم المشروع

 .ت بالمؤسسات التعليمة توالطاو  الكتابة على الجدران انتشار محاربة ظاھرة :  مبررات المشروع

 .expression libre "الحر رالتعبي"       :المشروع اھداف

 : للخربشات و الكتابات الطائشة فضاء بديل للحائط و الجدران و الطاو ت إيجاد

 les graffitis et le tag 
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 نحو رؤية متجددة للموروث الثقافي:  المشروعاسم 

  :المشروع سياق

 تصميم زخرفي قعبر خل خصوصا المواد الخزفية الصناعة التقليدية :الثقافيرؤية متجددة للموروث 

design décoratif  

 :المشروع اھداف

 .(design decoratif )تصميم زخرفي,تزين: الھدف 

مشروع مقاولة صغيرة ترتكز على خلق  زإنجايتم , )خزفية أدوات(من مواد الصناعة التقليدية ط2قاان
 équilibre et écoulement) "التوازن و السي2ن"أشكال فنية رائعة بأدوات طينية بسيطة تعتمد على 

 الترويج لمفھوم الحس المقاو تي داخل المؤسسة

 التحسيس بالتفكير المقاو تي

  ا�بداعع الخلق و تشجي

 .ومقاو تي يإطار تربوالقيمة على المھارات و طرق العمل المحلية وتطويرھا في  إضافة
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 معنى للتعلمات من خ2ل ربطھا بعالم الشغل إضافة

  : وصف إجمالي المشروع

و  اCصالةالمشروع يحاول اعادة النظر في الموروث الثقافي ليصبح ذا طابع عصري يجمع بين    
 المعاصرة

 :المدة الزمنية للمشروع

 أسبوعين

 :أھم مراحل وأنشطة المشروع

 الجبسثم إضافة مادة ,(le santofaire ) إلصاق المواد الخزفية في وضعية م2ئمة بواسطة مادة  صقة

  .المناسبة اCلوانو  الفرشاةوأخيرا التلوين بواسطة ,قصد إبراز عنصر الماء

 :روعشكل المنتوج النھائي للمش

 design décoratifتصميم زخرفي 

  ؟ من ا6شخاص المساھمون في المشروع وما أدوارھم -

 أساتذة وت2ميذ

  : أھم اللحظات فئ المشروع-

 يالنظر فوالمفاجئة ھو انه يمكن إعادة .حول طبيعة العمل باندھاشكومة من الخزف وقف الت2ميذ  أمام
كان من  صورة مخالفة لما قلخلد على التركيب و التلصيق منتوج يمكن صياغته في وضعيات متعددة تعتم

 قبل
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  « jeux de fond  » تنشيط المساحة : اسم المشروع

 :المشروع سياق

وبما .ما يلقى فيھا يمكن صياغته من جديد برؤية جمالية ,المھم2تالنظر في ما يصطلح عليه بسلة  إعادة
على المخلفات الورقية خاصة منھا الورق المقوى  اقتصرنا فإننات تتنوع بمحتوياتھا أن سلة المھم2

 jeux deما يصطلح عليه ب  أو   نجاز أشكال متنوعة تعرف تنشيط المساحة rayé و  duplexبصنفيه 

fond 

 :المشروع أھداف

 .لمقوى والعلبمن مواد مھملة من الورق خاصة الورق ا انط2قا "jeux de fond" تنشيط مساحة

 .بمكناس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة سالخامشارع محمد :تم انجاز جدارة بالشارع العام,وبالمناسبة

  : وصف إجمالي المشروع

لكنه خ2ل مراحل ,جمع نفايات ورقية و إدراجھا ضمن مشروع جمالي أتبر أمرا غ مألوف في بدايته
   . ا نجاز اتضحت الرؤية لما تحقق

 :الزمنية للمشروعالمدة 

 أسبوعين

  :أھم مراحل وأنشطة المشروع

 élément)  ثم بواسطة التلصيق للعناصر الزخرفية,عملية التركيب تعتمد على تقطيع مربعات

décoratif) زخرفية تإنجاز وحدايتم (unité décoratif),بعد 

       )
*��� ���+�� ,�-  
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ثم صباغة المسطحات  المناسبة اCوضاعبعضھا البعض بحتا عن  إلى تالوحداذلك يتم تجميع ھاته  
 .-souffleur-بواسطة جھاز النافخ -bus relief -الناتئة

 :شكل المنتوج النھائي للمشروع

 عرضھاتنشيط مساحة بواسطة وحدات زخرفية يم تلوينھا في النھاية ثم يتم 

  ؟ من ا6شخاص المساھمون في المشروع وما أدوارھم -

 أساتذة وت2ميذ

 : أھم اللحظات فئ المشروع-

 .المھم2توالت2ميذ عما يكن صنعه من  واCساتذة ا�دارةتساؤ ت 

 الكثير من الناس عد التقاط المھم2ت أعينت تنبعث من نظرات ا ستغراب والتعجب التي كان
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  سوق السبت -محمد السادس ا!عدادية الثانوية:المؤسسة

  

  بني مXل :نيابة 

  

 ادلة أزي<لت: أكاديمية 

  

 اتحة واداني،علي يونسف :المدرسون المؤطرون

 

 

المشروع تمويل ھدا ب للتربية و الموارد التي قامت ي اطار الشراكة مع الشبكة المغربيةف
ف تشر المغربثانوية واعدادية من كل جھات مشروع  30ساتدة المشرفين على وتاطير ا!

  المتواضع !عدادية بتقديم ھدا المشروعا ثانوية محمد السادس

 جدول ا!نشطة
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      التاريخ النشاط المشاركين    ا  دوات     النتائج

بالمشروع  لترحيبا  مناقشة  
 ا  فكار

        -المدير
يونس ذا ستا  

ةة فاتحذا  ستا ذةو   

اجتماع مع 
المدير و تقديم 

لمشروعا  

2009يناير  

ا تفاق على موضوع تشغيل 
صنع –ا  طفال القاصرين 

 لةالقيام بحم-مزھرية
غ2ء- تشجير  

ا  سعار   

 طرح الت2 ميذ- 
 افكارا متعددة

ا ساتدة فاتحة 
 ويونس

و مجموعة من  
ذالت2 مي  

لقاءا ت مناقشة 
ذمع الت2 مي  

بداية مشروع 
التربية على 
 المواطنة

 

ورودمزھرية الصناعة  
 

توعية الت2 ميد باخطار -
الطريق و ضرورة اخد 
الحيطة خصوصا ان 
معظمھم يستعملون 
 الدراجات الھوائية

اغطية قنينات -الخيط
العقيق و -الزيت

 المزون
-دراجات ھوائية-

-  فتات-منشورات
تسجيد -محاضرة

ميداني لرجال ا من 
ذو الت2 مي  

و ذالت2 مي  
—ةذتا  سا   

 
 مجموعة من

و  ذمي الت2   
ةذا  سات   

انجاز مشروع - 
 الحس المقاو تي
 

تنظيم اليوم -
 2مةالوطني للس

 الطرقية

فبراير
2009 

غرس سبعة اشجار 
 الليمون

  ذالت2 مي اشجار  
ةو ا  ساتذ   

مشروع  انجاز
على  المحافظة

 البيئة 

2009مارس   

معلوما ت حول  اكتساب
 المواد 

ا  ستھ2 كية و ا  سعار   

 استجواب الت2 ميذ-
لمجموعة من بائعي 
 المواد ا  ستھ2 كية

بائعي المواد - ةاساتذ
 ا ستھ2 كية

-ت2 ميذ  

انجاز مشروع 
 حماية المستھلك

 

ة كثيرةانتاجات ت2 ميذي -قصائد شعرية 
تمثيليات-مسرحيات  

ت2 ميذ من كل 
 المستويات و ا  سا

ة فاتحة ورشيدتذ  

تكوين نادي 
 الشعر و المسرح

 

اللغة ا نجليزية  قاموا بتنظيم  ت2 ميذ نادي الشعر و المسرح و اساتذة
زيارة المعھد الموسيقي  و عين اسردون بمدينة بني 
م2ل

تنظيم زيارة الى 
 مدينة بني م2ل
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PURPOSE OF THE PROJECT: 

To convince citizens in our community not to sell their votes in the upcoming communal elections of 

June 12, 2009. 

WHY DID WE CHOOSE THIS THEME? 

Because a lot of poor and irresponsible people sell their votes to candidates who give them money. 

These candidates will never help our country to develop because they are looking just for their own 

interests, not for the interests of the people who have voted for them. 

WHAT DID WE DO TO ACHIEVE OUR GOAL? 

First, we had a meeting with our teacher, Mr. Slimani, to decide on a theme related to Civic 

Education. We chose the problem of selling votes in elections. Then we set up our action plan, 

formed teams and assigned tasks to each team. 

We started by interviewing our schoolmates. Our main questions were: 

1. Will you vote in the coming elections of June 12? Why or why not? 

2. If yes, will you sell your vote? Why or why not? 

Here are some photos that show our work:Knocking at doors to 

ask people not to sell their votes 

                      

Here, we are interviewing people in the street 
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Do you intend to vote ?Do you intend to vote ?Do you intend to vote ?Do you intend to vote ?    

      

Will you sell your vote?Will you sell your vote?Will you sell your vote?Will you sell your vote?    

   

 

CONCLUSION: Most people we interviewed promised not to sell their votes. 

We hope they will keep their promise. 
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Aim of the project:  

To collect money in order to help the poor and the elderly 

Activities performed to achieve this aim:  

The students prepared typical Moroccan pancakes and sold them to teachers during tea-breaks. With 

the money collected (1600 Dhs), the students bought sneakers for 10 orphan students in our school 

(total cost: 1350 Dhs). The rest (i.e. 250 Dhs) was given away as a contribution for a campaign 

organised for the benefit of abandoned people who live in a foster home near Rabat. Photos: 

                 

Moroccan pancakes + prices   Teachers buying pancakes 
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               Rghaif         The money made 

 

            

The sneakers we bought for the ten orphan students in our school 

               

An abandoned person dressed poorly  The same person with new clothes 

          

 

Our students are cleaning the place    The campaign of solidarity with abandoned people 
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THEMES CHOSEN:  

� The bad effects of the black plastic bags on the environment 

� Making a small aquatic basin for some animals in our school 

� The trees and plants in our school: How to take care of them 

 

THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF PLASTIC BAGS  

More and more people around the world are becoming aware of the environmental issues 

surrounding plastic bags. Considering their somewhat placid appearance, the impact of plastic bags on 

the environment can be devastating.Here are some facts about the environmental impact of plastic 

bags: 

• Plastic bags cause over 100,000 sea turtle and other marine animal deaths every year when 

animals mistaken them for food  

• The manufacture of plastic bags add tonnes of carbon emissions into the air annually  

• In Morocco, banning plastic bags would be the equivalent of taking 18,000 cars off the roads 

each year  

• Between 500 billion and 1 trillion plastic bags are used worldwide each year  

• Approximately 60 - 100 million barrels of oil are required to make the world’s plastic bags each 

year  

• Most plastic bags take over 400 years to biodegrade. Some figures indicate that plastic bags 

could take over 1000 years to break down. This means not one plastic bag has ever naturally 

biodegraded.  

• China uses around 3 billion plastic bags each day!  

• In the UK, each person uses around 220 plastic bags each year 

  

MAKING A SMALL AQUATIC BASIN FOR SOME ANIMALS IN OUR SCHOOL 

The students will make this basin to learn how the food cahin works for some animals that will live in 

the basin. 

THE TREES AND PLANTS IN OUR SCHOOL: HOW TO TO TAKE CARE OF THEM 

An ex-student of our school, now an engineer, will give a workshop to our students on how to take 

care of the trees and plants that have been in our shool for a long time without the students knowing 

their names, their nee 
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YOUSSEF BEN TACHFINE high school-Marrakech 

PROJECT REPORT 

I. Civic Education 

   

II. Entrepreneurial Spirit 

 

III. Environment Protection 
 

Teachers Faciltators : Mr Abdellah Ghazi 

ACADEMIC YEAR: 2008-2009 

INTRODUCTION  

Youssef ben tachfine is a high school and one of the oldest schools in Marrakech . It is situated in a 

popular neighbourhood , which makes it the most populated school in the region .There are about 

2500 students in different streams . 

Our school is also an Iearn school , among the first ones to be involved in iearn activities . Two of its 

students have participated in an exchange program and many of its teachers are active members of 

Mearn. 

This year , our school is taking part in unlimited students project , an opportunity for our students to 

be engaged in a variety of activities that enhance learning and help them know about the world 

around them .Our students are proud to be among the group and are ready to share this amazing 

experience with others . So in this paper , we are going to give a brief description of the major 

activities we have conducted . 
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              CIVIC   EDUCATION 

After attending the trainnig of Eljadida , we had a meeting a  with the administartion and 

the students to plan for the implementation of the project . It was not something strange 

for us as long as we have already gained a humble experience in dealing with such issues . 

Civic education seems very interseyting to  our students since  it correlates with their 

syllabus . The first meeting was raising awarenes about civic education and enlightenning 

students of the different doamins that deal with this issue. 

Afterwards, students went on working by their own . they decided to choose how to be 

safe on the road as their field study . The choice was explained by the fact that many 

people do not respect the road codes , and therfore they do not care about their safety 

.Studends have recorded most of the frauds and tried to find solutions through raising 

awareness. 

 

                       

         

II-ENTREPRENEURIAL  SPIRIT 

 

One of the most amazing projects for us since it requires a lot of skills ; and it is also an 

opporutinty for us to show how talented we were in producing things , that may be of 

great interest .we provided students with small amount of money and they worked relying 

on their competencies and skills . As Marrakech is an imperial city , we noticed that most 

students had a genuine interest in handcraft and most of the products that they made 

were from this category . Although the income was small , the sprit of business was there . 

Here are some pictures of the things that were created : 
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I- ENVIRONMENTAL PROJECT 

        Before starting to work on this project , students have conducted a survey among their peers in 

the school . The main question was about the important things in school for students . The results 

were so amzing as long as a large number of students mentioned green spaces , more after school 

activities, community service activities etc . Following these resullts , we agreed to work on community 

service within the framework of the school . Therefore , we have decided to work on an enviromental 

day in our school . More than four classes attended this compaign , that started early one morning and 

ended up late at noon . The changes were so great that many other students and teachers joined. And 

many other classes have scheduled environemental compaigns in the coming days . Enjoy some of the 

photos taken while working . 

                 

CONCLUSION 

The outcomes were so important that we can state some of them : 

- Raising awareness among students and people in general about some hot issues . 

- Developing the sense of team work . 

- Discovering the utility of working and learning through projects. 

- Widening the scope of the use of technological tools rather than  spending time in 

unimportant things such as chatting , etc . 

- Establishing good relationships with students and teachers ,  

- Improving public speaking abilities . 

 

 

  


