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البطاقة التقنية للمشروع
شباب بال حدود ،مش44روع يتم انجازه من طرف الشبكة المغربية للتربية والموارد ويعنى بدعم روح
المبادرة و االبداع والمواطنة لدى الشباب و تشجيع التجديد عبر إدماج المشروع التعاضدي في العملية
التعليمية التعلمية
تشارك ثالثون مؤسسة تعليمية )ثانويات إعدادية و تأھيلية( من مختلف جھات المملكة في ھذا المشروع و
الذي يتطرق ألربعة محاور وھي:التربية على المحافظة على البيئة  ،حماية وتوجيه المستھلك  ،التربية
على المواطنة ،تنمية الحس المقاوالتي.

أھداف المشروع
 تنمية قيم المواطنة والسلوك المدني لدى المتعلمين. ربط التلميذ بوطنه واعتزازه باالنتماء إليه.تعريف التلميذ بالتزاماته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.جعل التلميذ يتشبع بقيم الثقة والتفاؤل في االعتماد على الذات. -تنمية الحس المقاوالتي لدى

التالميذ.

 تعميم األنشطة الموازية بالمؤسسة وتنمية المواھب. تفعيل الحياة المدرسية من خالل اإلسھام في تفعيل األندية المتواجدة بالمدرسة . إصدر منتوج تتويجي منذ مرحلة كونه فكرة إلى أن يصبح منتوجا قابال للتسويق. تربية التلميذ على قيم المحافظة على البيئة تنمية االتجاھات والميوالت المسؤولة نحو البيئة وقضاياھا. -بناء السلوكات والمھارات البيئية االيجابية التي تعين علي تحقيق السالم مع البيئة.

الجدول الزمني لألنشطة
• اختيار المؤسسات التعليمية والمدرسين المشاركين في ھذا المشروع )دجنبر (2008
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•تنظيم ورشة تكوينية لفائدة المدرسين المشاركين في ھذا المشروع ) يناير (2009
•انجاز المشروع )يناير  /ماي (2009
•منتدى الشباب )أبريل(2009
• مشاركة  09شباب و  3مدرسين في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الشبكة المغربية للتربية والموارد
بجامعة األخوين بإفران )يوليوز (2009
• التقييم والتقرير النھائي )يوليوز(2009

الشركاء
يتم انجاز ھذا المشروع بتعاون وثيق مع المؤسسات و الھيئات التالية :
•مبادرة الشراكة للشرق األوسط
•أكاديمية التربية و التكوين لجھة تادلة أزيالل
•الشبكة الدولية للتربية والموارد
•مشروع  / ALEFالوكالة األمريكية للتنمية الدولية
• التجاري  -وفا بنك
•جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض
•الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستھلك
•مندوبية التعاون الوطني و دار الطالب ببني مالل
•المركز التربوي الجھوي بمدينة الجديدة
•النيابة االقليمية لوزارة التربية الوطنية بمدينة الجديدة
•مؤسسة التعليم الحر" المالك األزرق" بمدينة الجديدة
•جمعية مالل
• جمعية العصبة الديمقراطية لحقوق المرأة

•بوابة "مستقبلي"

الئحة المؤسسات التعليمية المشاركة
المؤسسة
الثانوية اإلعدادية الفتح

األكاديمية الجھوية
الشرقية
الشرقية

الثانوية اإلعدادية النھضة
الثانوية اإلعدادية عمر ابن
الخطاب

الشرقية

الثانوية اإلعدادية ابن سينا

الشرقية

الثانوية المرجعية التأھيلية

النيابة
فكيك بوعرفة

المدينة
بوعرفة

فكيك بوعرفة

فكيك

بركان

ثانوية عالل الفاسي التأھيلية
الثانوية اإلعدادية محمد الخامس
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بركان

مكناس تافياللت
مكناس تافياللت

تاوريرت
مكناس
افران

تاوريرت
مكناس
افران

مكناس تافياللت

افران

أزرو

الثانوية اإلعدادية ابن خلدون

مكناس تافياللت

الثانوية اإلعدادية يعقوب
المنصور

مكناس تافياللت

الثانوية اإلعدادية موالي رشيد

مكناس تافياللت

الثانوية اإلعدادية بني محمد

مكناس تافياللت

ثانوية موالي رشيد التأھيلية

مكناس تافياللت

الحاجب
الحاجب

اكوراي

الراشيدية

الراشيدية

الراشيدية
الراشيدية

الريصاني
أرفود

الثانوية اإلعدادية سيدي محمد بن
فاس
عبد الرحمان العراقي الزيات

فاس

فاس

فاس

فاس

فاس

الثانوية اإلعدادية موالي اسماعيل الشاوية ورديغة
الثانوية اإلعدادية سيدي عبد
الشاوية ورديغة
العزيز

سطات
خريبكة

سطات
واد زم

الشاوية ورديغة

خريبكة

خريبكة

الثانوية اإلعدادية القاضي عياض الشاوية ورديغة

خريبكة

خريبكة

ثانوية العامرية التأھيلية

تادلة أزيالل

بني مالل

بني مالل

ثانوية الحسن الثاني التأھيلية

تادلة أزيالل

بني مالل

بني مالل

تادلة أزيالل

بني مالل

الثانوية اإلعدادية قاسم أمين

الثانوية اإلعدادية الخنساء

الثانوية اإلعدادية محمد السادس
ثانوية عبد الكريم الخطابي
الرباط
التأھيلية
ثانوية يوسف ابن تاشفين التأھيلية مراكش
الدار البيضاء
الثانوية اإلعدادية الرشيد
الدار البيضاء
ثانوية العقاد التأھيلية
دكالة عبدة
ثانوية بئر أنزران التأھيلية
الثانوية اإلعدادية سيدي محمد بن
دكالة عبدة
عبد .
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الحاجب

سوق السبت

الرباط
مراكش

الرباط
مراكش

موالي رشيد

الدار البيضاء

البرنوصي
الجديدة

الدار البيضاء
الجديدة

الجديدة

الجديدة

المؤسس%%%%%%ة:الثانوية اإلعدادية الرشيد
نيابة موالي رشيد سيدي عثمان

أكاديمية  :الدارالبيضاء الكبرى
المدرسون المؤطرون :مليكة أكزول  ،سميرة معروف ،محمد
مھيم

تـــمـــھــــيــــد :
مباشرة بعد رجوعنا من األيام التكوينية التي نظمتھا الجمعية المغربية للتربية والموارد بمدينة الجديدة قمنا
بتفعيل نادي المواطنة والسلوك المدني الذي من خالله سيتم تصريف المشاريع األربعة لمشروع شباب بال
حدود.بداية قمنا بعقد جمع عام للتعريف بالنادي وفتح باب االنخراط فيه انطالقا من ملء استمارة.ثانيا تم
عقد جمع عام النتخاب رئيس النادي قام التالميذ من خالله بترشيح أنفسھم للرئاسة .
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 -1التربية على المواطنة
مغاربة صنعوا التاريخ
أھداف المشروع :
 تنمية قيم المواطنة والسلوك المدني لدى المتعلمين. التعريف بشخصيات مغربية وطنية ،فنية وأدبية لھا بصمات في تاريخ المغرب. ربط التلميذ بوطنه واعتزازه باالنتماء إليه. -خلق قدوات ونماذج وطنية يقتدي بھا التلميذ ويتمثل سلوكاتھا وصفاتھا.

مراحل المشروع :
 عقد لقاء مع أعضاء النادي لتحديد موضوع المشروع فاتفقوا على أنجاز مجلة بعنوان  " :أعالممغاربة "
 تحديد المجاالت  :المجال الوطني  /المجال الفني  /المجال األدبي توزيع األعضاء إلى مجموعات حسب المجاالت تحديد الشخصيات المنضوية تحت كل مجال البحث في الشخصيات تجميع البحوث ابداء المالحظات7

 التنقيح والتصحيح -اإلخراج  /تم إخراج المجلة في قرص مضغوط .

 -2التربية على الحس المقاوالتي
أھداف المشروع :
 التربية على المقاولة. تفعيل الحياة المدرسية من خالل اإلسھام في تفعيل األندية المتواجدة بالمدرسة . إصدار منتوج تتويجي لألسبوع منذ مرحلة كونه فكرة إلى أن يصبح منتوجا قابال للتسويق. -تقديم خدمة بالمقابل.

مراحل المشروع :
 جمع عام ألعضاء النادي لالتفاق على برنامج األسبوع وتوقيته توقيت األسبوع  :من  23إلى  27فبراير .2009 شعاره  :نعم للحياة ...ال للمخدرات الشراكات  :تمت الشراكة فيه مع جمعية آباء وأمھات التالميذ والتنسيق مع نادي االستماع تسطيرالبرنامج :األيـــــام

الفترة الصباحية

الفترة المسائية
 -افتتاح األسبوع

االثنين
 23فبراير2009
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االستعداد لالفتتاح

 زيارة المعرض توقيع الشراكة مع رئيسجمعية اآلباء

الثالثاء

ورشة المجلة الحائطية

ورشة اإلبداع

 24فبراير2009

وإبداع الوسائط

محترف الفنون التشكيلية

ندوة
األربعاء
 25فبراير 2009

الخميس
 26فبراير 2009

من إعداد تالميذ السنة الثالثة للتحسيس  -حوار مفتوح مع التالميذ من
تأطير نادي االستماع
بمخاطر المخدرات

ورشة اإلبداعمحترف الفنون التشكيلية

حوار مع أولياء األمور
"كيف ننقذ
المخدرات"

أبناءنا

من

الحفل الختامي
الجمعة
 27فبراير 2009

محاضرة حول أخطار المخدرات من ) مسرحيات -أغاني وأناشيد،
أشعار-كلمات(..
تأطير الدكتورة أمينة معروف

أھم ما ميز النادي :
توقيع عقد شراكة بين رئيسة النادي ورئيس جمعية آباء وأمھات التالميذ
المساھمة اإلبداعية في الورشات
تم إنتاج مطوية للتوعية بأخطار المخدرات
مراحل االنجاز :
 جلب التالميذ لنماذج مختلفة للمطويات تم االتفاق على أن تكون على شكل يومية لضمان تسويقھااختيار الصور المناسبة اختيار العبارات المناسبة اختيار المطبعة زيارة المطبعة للوقوف على المراحل التي تمر منھا مرحلة الطباعة. بعد الحصول على المطوية تأتي مرحلة تسويق المنتوج9

 -بيع المنتوج للتالميذ في األقسام ولألساتذة وحتى خارج المؤسسة.

 .1اإلسھام بفعالية في الحفل الختامي:
مسرحيات
أغاني و أناشيد
سكيتشات
قراءات شعرية
لقد قام التالميذ بجمع مواد الحفل و رقنھا لالحتفاظ بھا في أرشيف النادي

ت4444م توزيع

شواھد تقديرية لكل من ساھم بابداعاته في تنشيط أيام األسبوع

 -3التربية على البيئة
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من أجل مؤسسة نظيفة
أھداف المشروع :
 تربية التلميذ على قيم المحافظة على البيئة تنمية ثقافة المشاركة والعمل الجماعي التعريف بقضايا محيطھم لالنخراط فيھا -التدريب على مھارات البستنة

وسائل تحقيق المشروع
تنظيم أسبوع البيئة من  23إلى  28مارس 2009
توعية التالميذ بأھمية المحافظة على البيئة
المجلة الحائطية
جداريات و رسوم
أعطاء الحياة ألحد مشاتل المؤسسة
نظافة وتزيين األقسام
زيارة مشتل مقاطعة سيدي عثمان
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المؤسس%%%%%%ة:الثانوية التأھيلية العقاد
نيابة :البرنوصي

أكاديمية  :الدارالبيضاء الكبرى
المدرسون المؤطرون :سعيد القوقجي ،زھور الخضاري

تـــمـــھــــيــــد :

في إطار مشروع شباب بال حدود عمل أعضاء ممثلي الثانوية التأھيلية العقاد و تحت إشراف
االستاذ سعيد القوقجي و االستاذة زھور الخضاري على دراسة أولية لمشروعي المواطنة و مقاولتي
خالل شھري يناير و فبراير .

 -1التربية على المواطنة
تدخل في باب خالل شھر يناير قمنا بعقد اجتماعات لعرض مجموعة من المواضيع التي
المواطنة .و قد وقع االختيار على تنظيف المراحيض أو المرافق الصحية للمؤسسة بالنسبة
للجنسين معا كاختبار أولي .فنظرا للوضعية التي كانت عليھا المراحيض من اتساخ
للجدران.الرائحة الكريھة.خصاص في المصابيح.انعدام األبواب.اختناق الصرف الصحي و
خصاص في الصنابير .و قد تم تخصيص  30درھم لشراء مواد التنظيف و إصالح ما يمكن
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إصالحه و تخصيص يوم كامل للقيام بعملية التنظيف.وقد تم ذلك يوم الخميس 22
يناير2009
حيت تم تقسيم العمل على مجموعتين .مجموعة مكلفة بتنظيف مراحيض
الذكور و أخرى بتنظيف مراحيض االنات  .حيت تمت معالجة الصرف الصحي

و تنظيف االرض و تنقية الجدران و قد كانت الجھود جبارة لتجاوز الروائح الكريھة.
اما االختبار التاني فھو المتعلق بصباغة قاعتين بالمؤسسة و ذلك يوم الجمعة  23يناير
 2009وقد خصص لھذا الغرض مبلغ  200درھم
لشراء الصباغو و ما يعادل 80درھم للوازم الصباغة  .فوضعية القاعتين قبل االصالح كانتا
في حالة سيئة من اتساخ الجدران و االرضية  .عدم توفر على سالت المھمالت و خصاص في
المصابيح  .لكن وضعيتھماالحالية على العموم جيدة .تمت صباغة الجدران و تنظيف ارضية
الحجرتين بمواد التنظيف و توفير مصابيح و كدا توفير سالت المھمالت كما اننا قمنا بعد ذلك
بحمالت توعية لتحسيس التالميذ باھمية الحفاظ على الملكية الجماعية و مدى اھمية توفير جو
مناسب للتمدرس .
وبھدا يكون مشروع المواطنة بعد عمل و جھد طويل لكل اعضاء فريق العمل و بمساندة مادية
و معنوية من االستاذ القوقجي سعيد و االستاذة الخضاري زھور  .اال اننا و في ھدا االطار
واجھنا صعوبات كتيرة و من ابرزھا النقد السلبي و سخرية التالميذ وبعض االساتذة بالضافة
الى االمكانيات الضعيفة و رغم كل ھذه التحديات عمل اعضاء
الفريق على مواجھة الوضع حيت كان مبدانا وشعارنا التحدي ال االستسالم.

 -2التربية على الحس لمقاوالتي
قمنا بعقد اجتماع في مشروع المواطنة للمناقشة و الدراسة األولية حيت طرحت فيه مجموعة
من المشاريع فالحظنا ان اقرب مشروع للقيام به نظرا لرأس المال المحدود و ھو شراء
القصص باللغتين االنجليزية و الفرنسية و كراؤھا للتالميذ و قد خصص المشروع 200
درھم في الخميس
الثاني من فبراير حيت خصصنادرھم واحد للقصة الواحدة و بھذا تكون االستفادة من وجھتين
وجھة مرتبطة بالربح السريع حيث حققنا ما يعادل خمسون درھما في االسبوع االول من
شھر مارس و الوجھة الثانية مرتبطة باستفادة الثالميد من معلومات و اكتساب اللغة
االنجليزية و بالتالي سيعود ھدا المشروع بالربح و العلم في نفس الوقت كما سيقوم فريق
13

شباب بال حدود في يوم الخميس التاسع عشر من مارس من الساعة لتالتةالى الخامسة بعد
powerdisالزوال بزيارة شركة التي تعمل في صناعة االبواب االلكترونية .
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المؤسس%%%%%%ة :الثانوية اإلعدادية ابن خلدون
نيابة :الحاجب
أكاديمية  :مكناس تافياللت
المدرسون المؤطرون :عتيقة النفاوي ،العلمية تيس





ثانوية إعدادية بدون غش
سياق المشروع
يندرج ھذا المشروع في إطار :
تمثيل دور القيم وجعل التلميذ يتبنى مواقف وسلوكات ايجابية تجاه نفسه وتجاه محيطه.
اإللمام بأساليب وأدوات تمكن من تنمية القيم واالتجاھات لدى التالميذ و تطبيقھا في وضعيات
ملموسة.
االستئناس بھذه األدوات و األساليب لتخطيط وتنفيذ وضعيات تكسب المتعلمين وضعيات مختلفة.

أھداف المشروع
تكوين مواطن مدرك لحقوقه وواجباته ومتحلي بفضيلة االجتھاد المثمر.
تعريف التلميذ بالتزاماته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.
جعل التلميذ يتشبع بقيم الثقة والتفاؤل في االعتماد على الذات.
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ملخص المشروع
يعتبر مشروع ثانوية إعدادية بدون غش خطوة نوعية نحو محاولة القضاء على الغش في المؤسسات
التعليمية ،إذ بواسطته سيتم تكوين التالميذ الكتسابھم بعض القيم  ،وتكثيف حمالت التحسيس التي من
شانھا إزاحة ضالل الغش التي طالت ھذه الشريحة من المجتمع وتوعيتھم ،تجسيدا لمبدأ تكافئ الفرص
للوصول إلى تحقيق كرامتھم وصون حقوقھم.من اجل تحقيق الھدف العام لھذا المشروع فسيتم العمل على
تطبيق الخطوات المنھجية التالية:
التحسيس بالموضوع.
التمتين :جعل القيمة ذات داللة بالنسبة ألفكار المتعلم.
التمثل  :جعل المتعلم يمثل القيمة في سلوكه وتصرفاته.

مدة المشروع
الموسم الدراسي 2009/2008

أنشطة المشروع
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أنشطة
ورشات

حمالت تحسيسية

المدة
يوم  10يناير

 14 -11يناير

بحث ميداني
 10يناير

أوراق ،أقالم

مؤطرين  -تالميذ

فريق المشروع

صور
ملصقات
مطويات

أوراق و أقالم

 13 – 10يناير
 16 - 10يناير

الصباغة

 14 – 12يناير

كاميرا  -صور

 13يناير
أدوات البث

فقرات إذاعية
 14يناير

 17يناير

 -10إعداد مجلة

صور
صور
قاعة TIC

 24 – 17يناير
 -11المنتدى TIC

 24 – 14يناير

 -12مسرحية
 24 – 19يناير
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تالميذ

تالميذ

تالميذ

تالميذ

تالميذ

تالميذ

التالميذ النظراء

قاعة العرض

عروض

خرجة

التالميذ النظراء

التالميذ النظراء

أوراق و أقالم
صباغة

ارتسامات وشھادات

تالميذ

أوراق و أقالم

انجاز ملصقات ومطويات

انجاز لوحات تشكيلية

الوسائل المادية
قاعة

الوسائل البشرية

المسؤول

األنترنيت

كاميرا  -صور

تالميذ

التالميذ النظراء

تالميذ

فريق اإلذاعة
المدرسية

تالميذ

التالميذ النظراء

تالميذ

تالميذ

تالميذ

فريق المشروع

تالميذ

تالميذ

األنشطة في صور





شركة خدمات بال حدود
السياق العام للمقاولة

تسعى مقاولة 2إع" 7خدمات بال حدود " إلى تفعيل دور األندية المدرسية من خالل تخفيف العبء على
منسقيھا وذلك بالمساھمة في تنظيم األنشطة الدينية و الثقافية والرياضية و الفنية إذ يطمح ھذا القسم إلى
تعميم األنشطة المدرسية على جميع تالميذ وتلميذات ث ابن خلدون اإلعدادية بمدينة الحاجب.
اختار التالميذ فكرة ھذا المشروع من بين العديد من األفكار رغم أنھا تجسد مقاولة مجانية ال تحقق
أرباحا مادية إال أنھا تمكنھم من تنمية مواھبھم الدفينة وتلبية حاجة من أھم حاجات المؤسسة خصوصا
بعد الحملة االستطالعية التي قاموا بھا ,ولتمويل ھذا المشروع قرروا فتح دكان لبيع الحلوى و بيع
إبداعاتھم اليدوية كمورد من مواردھم المالية.
يشتغل موظفو الشركة كل يوم خميس مساءا للتدرب على المھام الموكولة لكل فريق حتى يخبرھم
مديرھم بموعد االجتماع مع المسؤولين على الفرق للتعرف على برنامج األنشطة الموازية كما ستحدد
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األدوار المنوطة بكل فرد من أفراد القسم إلنجاح ھذا العمل وذلك بعد أن يتفق مع منسق النادي على
الخدمات التي ستقدمھا الشركة .

المخطط المقاوالتي للمشروع
القسم 2 :إع7
المؤسسة :ث ابن خلدون اإلعدادية
المشروع :شركة خدماتية " خدمات بال حدود "
الحاجة التي يلبيھا المشروع  :تفعيل دور األندية المدرسية
اآلفاق :تقديم الخدمات للجمعيات والجماعة المحلية

أھداف المقاولة
تحسين ظروف عيش المؤسسة من خالل تلبية حاجيات التالميذ توفير أنواع الحلوى داخل المؤسسة,
تعميم األنشطة الموازية بالمؤسسة وتنمية المواھب.
تنمية الحس المقاوالتي لدى التالميذ.

فرق العمل ومھامھم
مكونات الشركة
اإلدارة
عطابة
أحسين

ورشة األعمال
اليدوية
العالمي العالوي
شطبي أوعنيز بوزيد
بلغزال أعماد رشد
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المھام

التنسيق مع الزبون لتحديد طبيعة الخدمات
التي ستقدمھا الشركة .
إخبار المسؤولين بالمھام المنوط بھم من خالل
اجتماع مغلق
تسجيل الغياب.
تقييم أداء الموظفين.
صياغة برنامج العمل الذي سيتفق عليه المدير
ومنسق النادي.
إعالم المسؤولين عن األقسام وموعد ومقر
االجتماع .
صياغة محاضر االجتماعات.
خياطة األلبسة المسرحية .
صناعة اللوازم المسرحية.
إعداد الالفتات وتركيبھا .

صور

فريق العالقات
والدعوات
شحيمة أكرام
منصوري الھواري
فريق التنشيط
موشان خيري شھيد

إعداد قاعة األنشطة.
نشيط الندوات والحفالت .
الحفاظ على النظام خالل الندوات والحفالت ..

قسم الموارد المالية

تدبير أموال الشركة من خالل ثالث جداول
مفصلة .
جرد موارد الشركة و الحفاظ عليھا من
الضياع.
تلبية حاجيات فروع الشركة من اللوازم
واألدوات.

قسم المعلوميات
والمعدات الكھربائية

فك وتركيب كل أنواع المعدات المعلوماتية بما
فيھا data schow
تسجيل الكلمات الصباحية بالتنسيق مع أعضاء
نادي اإلذاعة المدرسية
الكتابة الرقمية
إعداد موقع الشركة وتحيينه
إعداد مجلة إلكترونية وتحيينھا
تلبية مطالب باقي األقسام
إعداد بطاقة تعريف الشركة

جيھازي بومعسرية

مشھور شكير بلكزيز
أبودرارن القاسمي
أشقيف البوكيلي

فريق اإلشھار
والتسويق
العوادي الزكيمتات
بوقس ميمونة

الطاقم الفني
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استقطاب المواھب الفنية .
استدعاء الضيوف واستقبالھم.
نسج شراكات مع الشركة .

استقطاب األساتذة والتالميذ لالنخراط في
األنشطة الموازية
عرض خدمات الشركة على منسقي النوادي.
إعداد ملصقات ومطويات إلشھار خدمات
الشركة ومنتوج الدكان.
تزويد قسم المعلوميات بالمعلومات والصور
إلغناء الموقع والمجلة االلكترونيين.

التمثيل  -الغناء -التقليد

بلغزال رشد موشان
بوعسرية شھيد

الزبناء
األساتذة منسقي األندية المدرسية وجميع األساتذة الراغبين في تأطير األنشطة الموازية
التالميذ الراغبين في تناول الحلوى خالل فترة االستراحة.
الغرض من المشروع وكيفية تدبير األرباح
الشركة  :مشروع مجاني
دكان لبيع الحلوى :مشروع ربحي لتمويل الشركة

تدبير الموارد المالية
يتم تدبير ممتلكات الشركة من طرف تلميذتين تم اختيارھما بالتصويت
خاص بالشركة
طلب

اللوازم

ثمن الشراء

ثمن
االكتراء

التاريخ

المصدر

قسم
خاص بدكان بيع الحلوى
قبل البيع
التلميذين

النوع

الثمن

بعد البيع
المجموع

عدد
النوع

العدد
الباقي

عدد
النوع

المجموع

المباع
خاص باقتناء األدوات
األدوات

تاريخ الطلب

تاريخ االسترجاع

المقتني

الميزانية
توزع األموال المرصودة بالنسب حسب أحقية كل فرع من فروع الشركة وكذلك تصنف نفقات كل قسم
األموال المرصودة
أقسام الشركة
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 1500درھم

النفقات

الربح

بعض اإلنجازات
حضور اجتماع مجلس تدبير المؤسسة إلقناع أعضائه بفتح
دكان بيع الحلوى للتالميذ
خضوع أعضاء الفرق للتكوين من طرف :

منسق نادي اإلعالميات
منسق نادي اإلذاعة والصحافة المدرسية
منسق نادي الفنون
السيد مقتصد المؤسسة
تحضير:

مرحلة تحضيرية

األقمشة ولوازم الخياطة
األلواح الخشبية والصباغة
لوازم اإلشھار
اللوازم المعلوماتية
صياغة:
دعوات للضيوف المحتملين
رسائل شكر
جداول لتدبير الموارد المالية واللوازم
جداول لتدبير الموارد المالية واللوازم
جداول لتقييم أداء الموظفين
جداول المھام والمسؤوليات
دعوات للعاملين بالمؤسسة والشركاء لحضور األنشطة
الموازية
حصر حاجيات الفرق لشرائھا أو طلبھا أو اكترائھا
إشھار خدمات الشركة من طرف فريق اإلشھار والتسويق عن طريق:

مرحلة تحضيرية
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حفل افتتاح الشركة حضره معظم أساتذة المؤسسة.
ملصقات.
توزيع بطاقات تعريف الشركة.
المساھمة في إغناء الصفحة الخاصة بالشركة داخل موقع
المؤسسة.
خلق مجلة إلكترونية تعرف الشركة تشمل إنجازاتھا

إنجازات

المساھمة في تنظيم أول ندوة لنادي السالمة الطرقية من
خالل:
الدعاية عبر الدعوات التي وزعت على األساتذة واإللحاح
على التالميذ للحضور ثم وضع إعالن واضح على
السبورة ليقرأه الجميع
إعداد األلبسة واللوازم المسرحية.
إعداد قاعة األنشطة)ترتيب الكراسي(...
تركيب األجھزة المعلوماتية وعرض محتوى األقراص
التي تم إعدادھا من طرف أعضاء النادي.
استدعاء ضيف) من سيارة التعليم( واإللحاح عليه للحضور
التنشيط)تقديم األنشطة المبرمجة من طرف منسق النادي(
تقديم عروض مسرحية بعد تسلم السيناريو من أعضاء
النادي
عقد اجتماع مباشرة بعد انتھاء الندوة لرصد نقط الضعف

لنبادر من أجل مدينة نظيفة

سياق المشروع
اختيار ھذا الموضوع جاء في سياق  :أنشطة نادي البيئة وھو استمرارية لما تم تسطيره ,فقد تم
االشتغال في المرحلة األولى على مشروع " مدرستي بيئتي " ثم " محيطي بيئتي " في المرحلة
الثانية وأالن " بيئتي مدينتي " ومن ھنا جاءت فكرة مشروع
"
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" لنبادر من أجل مدينة نظيفة

ھذا إلى جانب انخراط مدينة الحاجب في المذكرة  21الھادفة إلى إعادة ھيكلة و تأھيل المدينة و مشاركة
تالميذ المؤسسة في مختلف الورشات التكوينية المنظمة في ھذا اإلطار ويعتبر ھذا المشروع تعبيرا عن
رغبة التالميذ في المساھمة في الشأن المحلي للمدينة.

أھداف المشروع
تنمية االتجاھات والميوالت المسؤولة نحو البيئة وقضاياھا.
بناء السلوكات والمھارات البيئية االيجابية التي تعين علي تحقيق السالم مع البيئة.
بناء األخالق والقيم البيئية الھادفة

المدة الزمنية
نتوخى استدامة المشروع باختيار حي لالشتغال عليه مدة سنة دراسية بالتتابع.

أنشطة المشروع
األنشطة

الوسائل المادية
قاعة

الوسائل البشرية

المسؤول

ورشات

أوراق ،أقالم

تالميذ -مؤطرين

مؤطرين – جمعية حماية البيئة
الفرنسية

حمالت تحسيسية

صور
ملصقات
مطويات
أوراق و أقالم

تالميذ

انجاز ملصقات
ومطويات
انجاز لوحات تشكيلية

الصباغة
أوراق و أقالم
صباغة

تنظيم يوم تحسيسي -
بحي المسيرة -بأھمية
الحفاظ على سالمة البيئة
ونظافة الحي تحت شعار
جميعا من أجل بيئة
سليمة وحي نظيف
تخصيص خطبة الجمعة
للحديث عن أھمية البيئة
من منظور شرعي
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تالميذ

تالميذ

ملصقات
مطويات
الفتات

مؤطرين  -تالميذ

تالميذ
تالميذ

تالميذ

فريق المشروع
جمعية آباء وأمھات التالميذ
المجلس البلدي

كاميرات
آلة التصوير

خطب4444ة الجمع444ة

الساكنة – إمام
مسجد المدينة

المجلس العلمي بمدينة الحاجب

زيارة مشتل

كاميرا  -صور

عروض

قاعة العرض

حملة لتنظيف وتزيين
موقع متواجد بحي
المسيرة

أدوات – قفازات-
مكنسات – أكياس
الفتات

 -10إعداد مجلة

قاعة TIC

التالميذ النظراء

تالميذ

تالميذ

تالميذ

تالميذ

السلطات المحلية ،المجلس البلدي-
التالميذ  -جمعية حماية البيئة
الفرنسية

تالميذ

    .I
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فريق المشروع

.   !"  #  .II
المشروع
الحس
المقاوال
المواطنة
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البيئة

الشريك

نوع المساھمة

الجمعية المغربية للتربية والموارد.

x x x

الدعم المادي.
التكوينات

جمعية آباء وأمھات أولياء التالميذ.

X x x

المجلس العلمي لمدينة الحاجب.

X

الدعم المادي.
التواصل.
التحسيس و التوعية
التحسيس و التوعية

عمالة الحاجب و المجلس البلدي.

X

التكوينات
التواصل.
التحسيس و التوعية
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جمعية الفضاء المغربي للتنمية و
اإلدماج االجتماعي.

X

جمعية je protège la nature
الفرنسية.

X

التحسيس و التوعية

التكوينات
الدعم المادي

المؤسسة  :الثانوية االعدادية موالي رشيد
نيابة  :الراشيدية
أكاديمية  :مكناس تافياللت
المدرسون المؤطرون:عبد العالي عبد ربه ،عبدالرزاق عبضلي
شارك تالميذ إعدادية موالي رشيد في مشروع شباب بال حدود بحماس منقطع النظر؛ خاصة عقب
الورشة التي نظمت بالمؤسسة قبل انطالق المشروعح والتي كان الھدف منھا تعريف التالميذ بالمشروع
وأھدافه وطرق االشتغال ،وكذا نوعية المشاريع التي ينتظر أن يشتغلوا عليھا ،ھذا وقد تم وضع إعالن
بسبورة النشر بساحة المؤسسة تدعو التالميذ الراغبين في االشتغال على مشروع شباب بال حدود إلى
الحضور إلى الورشة التي ستنظم ،كما فتح نقاش أولي للتعريف بالخطوط العريضة للمشروع.
خالل الورشة التي نظمھا األستاذان عبدالعالي عبدربي وعبدالرزاق عبضلي  ،تم التعريف بالشبكة
المغربية للتربية والموارد والشبكة الدولية للتربية والموارد وموقعھا ،كما تم التعريف بمشروع الشباب بال
حدود ،كما قدم التالميذ عبر تقنية العصف الذھني؛ جملة من المشاريع التي يقترحون االشتغال عليھا ،ليتم
االتفاق في النھاية على االشتغال على المشاريع التالية:
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التربية على المواطنة :حملة لمحاربة الغش في االمتحان
حماية البيئة :إعداة التدوير
الحس المقاوالتي :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 االشتغال 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،
وذلك لالعتبارات التالية:
تحول الغش في االمتحان إلى ظاھرة أصبحت تقترب من السلوك العادي القريب من الحق المكتسب )مثال
حالة المترشحين األحرار المتحانات الباكالوريا(
بروز الظاھرة ليس في المدرسة فحسب ،بل في محيطھا )حاالت تصغير الدروس عند أصحاب المكتبات(
اقتراب مود االمتحانات الموحدة ألقسام السنة الثالثة ثانوي إعدادي
مراحل المشروع:
ورشة تكوينية للتعريف واختيار الموضوع
تكوين الفرق و توزيع المھام لقاء بين فريق االتصال ومدير المؤسسة من أجل اإلخبار وطلب الدعم انطالق فريق البحث في البحث عن المعلومة والتوثيق لقاء الفرق من أجل اختيار الشعارات ومحتوى المطويات والمنشور انطالق اشغال الفرق )الفريق الفني :إنجاز الفتة ورسوم( الفريق التقني) :إنجاز مطويات على الحاسوبوكتابة المنشور وطبعه واستنساخه(...
 إلصاق المنتوجات بسبورة النشر بالمؤسسة االنطالق الفعلي للحملة بإرسال رسائل قصيرة إلى تالميذ الثالثة إعدادي توزيع المنشورات والمطويات يوم االمتحان29

حماية البيئة:
انطالقا من قناعة المشاركين في مناقشة حول البيئة نظمت لصالح فريق المشروع من أجل اختيار
موضوع البيئة؛ أن أفضل عمل يمكن أن ينجز في مجال حماية البيئة ھو إنجاز عمل يقوي فكرة استباق
المشاكل البيئية والعمل على تجنب أخطار الحماية قبل حدوثھا ،فقد اقتنع الفريق البيئي في مشروع شباب
بال حدود بفكرة إعادة التدوير :أي العمل على إنتاج مادة معينة انطالقا من متالشيات )النفايات(
وتماشايا مع فكرة االشتغال على المشاريع بشكل متوازي؛ فقد اختار الفريق البيئي أن يقدم خدمة لفريق
الحس المقاوالتي مادة ينطلقون منھا في بناء مشروعھم .لذلك تم االتفاق أن يشتغلوا مع أستاذ مادة التربية
التشكيلية لينتجوا انطالقا من جرائد مستعملة مضافة إليه بعض المواد)لصاق ماء (...لخلق شخصيات
مسرح العرائس ،مع بناء انطالقا من أخشاب ومعادن من مواد متالشية حشبة مسرح العرائس
المشروع يھدف إلى تنظيم حملة للنظافة بشكل مغاير ،أي سلوك بيئي نافع ،وھكذا وبعد الدمج بين النظري
والتطبيقي في مجال الرسم المالمح وإنتاج شخصيات انطالقا من نص فني؛ عمد الفريق إلى تحويل كم من
الجرائد المستعملة إلى شخصيات مسرح الدمى
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الحس المقاوالتي:
انطالقا من الشخصيات التي تم إنتاجھا في مشروع حماية البيئة؛ عمل فريق الحس المقاوالتي على
مشروع ذي طابع ثقافي يھدف إلى تنظيم ما يشبه الجولة الفنية ،حيث يشتغل الفريق حاليا على وضع
اللمسات على أعمال فنية ليعملوا عقب ذلك على الترويج وذلك عبر:
المرحلة األولى المشاركة في األسبوع الثقافي الذي تنوي المؤسسة تنظيمه خالل شھر أبريل
عقد شراكة مع النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية من تقديم عروض لمسرح الدمى بمجموعة من
المؤسسات االبتدائية
عقد شراكات مع جمعيات تعمل في مجال الطفولة من أجل تقديم عروض فنية بدور الشباب
يتكون فريق المشروع من مجموعة فنية تتكون من :فريق النص المسرحي مھمته البحث عن النصوص أو
كتابتھا في إطار مختبرات الكتابة
الفريق الفني ويعمل على تحول النص إلى عمل فني من خالل التمثيل وتحريك العرائس
فريق الترويج واإلعالم ويقوم بعقد اتفاقيات من أجل تقديم العروض وكذا بيع التذاكر والجانب اإلعالمي
المتمثل في إعداد ملصقات وإعالنات
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المؤسسة  :الثانوية التأھيلية موالي رشيد
نيابة  :الراشيدية
أكاديمية  :مكناس تافياللت
المدرسون المؤطرون:عبد الحق الكوار،بدر جنان
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المحــــاور :
التربية على المواطنة
الحــس المقـاوالتـــي
حمــــاية البيـــــــــئة
حمـــاية المستـھـلـك

التربية على المواطنة
عنوان المشـروع

دليل التلميذ في الشؤون اإلدارية
إدراك أھمية معرفة المصالح اإلدارية و كيفية التعامل معھا.

الھدف العــــام

تعميق أواصل المواطنة لدى التالميذ.
كسر الجليد بين التلميذ و اإلدارات بشكل عام.

المـــــــــــدة

 4أسابيع.

الشــركــــاء

التالميذ ،أساتذة.

الفئة المستھدفة

تالميذ وتلميذات المؤسسة.

المنتوج النھائي

مطويات و مطبوعات حول الوثائق اإلدارية التي يحتاجھا التلميذ مع اإلشارة إلى
أين و كيف يمكن إعدادھا.

الموارد والوثائق
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زيارة مصالح إدارية  ،وثائق إدارية،
شبكة االنترنيت ،ملفات ،أوراق.،

العناصر
التشويق

تحريك المعارف
القبلية

الوسائل

كيفية اإلنجاز
إثارة التالميذ و تحسيسھم باألھمية البالغة للموضوع
المقترح لكونھم المعنيون باألمر و تحفيزھم لالشتغال
عليه.

مناقشة

الزوبعة الذھنية :استحضار معارف و مكتسبات التالميذ
حول الموضوع.
ذكر جميع المصالح اإلدارية ،دورھا و أھميتھا

عمل جماعي :تحديد الموضوع و عناصره ،أھدافه و
المنتوج النھائي،الوسائل الالزمة...،

تنظيم العمل

مناقشة

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

السبورة،
أوراق
حاسوب

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

العناصـــر

كيفيــة اإلنجــاز
جمع وانتقاء المعلومات.

البحث عن المعلومات

تنظيم المعلومات والصور.
معالجة البحوث وإعادة الصياغة.

إعداد المنتوج
أوموضوع العرض

العـــــرض
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إعداد الملفات على شكل طويات و
مطبوعات .انشاء مذكرة على النت
لعرض الموضوع

عرض المطويات والمطبوعات.
مناقشة محتوياتھما.

الوســائـل
زيارة مصالح إدارية  ،وثائق،
شبكة
االنترنيت،ملفات،أوراق.،

ملفات ،صور ،نسخ،
بحوث.

المطويات .والمطبوعات

عمـــل الفـــرق في خطـــــاطـــة:
عمل الفرق
و

المجموعات
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فريق

الفريق

فريق

البحث

التقني

التواصل

مجموعة :1

مجموعة: 2

مجموعة :1

الترقيم

المھمة :

المھمة :

المھمة :

التحرير

تحرير الطلبات
تحضير
الرخص

ملف المنحة

جواز السفر

البطاقة
الوطنية

إنشاء مذكرة:
BLOG

التواصل مع
/اإلدارة

المصالح اإلدارية التي قام التلميذ
زيارتھا:

مركز الشرطة

الخزينة العامة
جماعة عرب
الصباح زيز
)المجال القروي(

أدوات العمل للفرق:
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بلدية أرفود
)المجال الحضري(

ورشات عمل مع الفرق:

عرض المنتوج :
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المحور األول  :الحس المقـــاوالتى

بطاقة تقنية للمشروع

إنشاء خزانة مدرسية

عنوان المشـروع

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

الھدف العــــام

اعادة االعتبار للكتاب في زمن طغى غليه النت.
تشجيع القراءة

المـــــــــــدة

غير محددة

الشــركــــاء

تالميذ ،أساتذة  ,جمعيات مدنية  ,االدارة ....,

الفئة المستھدفة

أساتذة  ,تالميذ وتلميذات المؤسسة.

المنتوج النھائي

خزانة مدرسية غنية و منظمة يديرھا نادي الخزانة الذي سيؤسس الحقا

الموارد والوثائق

كتب  ,أقرص مضغوطة  ,تواصيل شكر  ,فضاء مناسب للخزانة

كتابة االعالن :
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عملية جمع الكتب:

المحور األول  :حماية البيئة

بطاقة تقنية للمشروع
عنوان المشـروع

تنظيف منطقة سياحية

)كثبان رملية  -مرزوكة(

تشجيع العمل التطوعي

الھدف العــــام

تحسيس التالميذ و كذا ساكنة المنطقة بأھمية حماية البيئة .
كتابة شعارات بألسن متعددة تدعوا السياح للمحافظة على البيئة.

المـــــــــــدة
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يوم 1

الشــركــــاء

تالميذ ،أساتذة  ,جمعيات مدنية  ,االدارة 2,يم .....

الفئة المستھدفة

ساكنة المنطقة  ,السياح ثم تالميذ وتلميذات المؤسسة.

المنتوج النھائي

عمل تطوعي تحسيسي لساكنة مرزوكة.

الموارد والوثائق

 , t-shirtقبعات)مساھمة جمعيات( ,وسائل نقل ....

الكتابة على القميص من طرف التالميذ:
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المؤسسة  :الثانوية اإلعدادية بني محمد  -الريصاني
نيابة  :الراشيدية
أكاديمية  :مكناس تافياللت
المدرسون المؤطرون :طاھيري حافيظ ،الكافي حميد

الشركاء
-

الشبكة المغربية للتربية والموارد
جمعية آباء ووأمھات وأولياء التالميذ
جمعية األوراش االجتماعية المغربية فرع الريصاني
جمعية سيدي التھامي للثقافة والعمل االجتماعي بالريصاني

المحور األول من المشروع"التربية على المواطنة"
الموضوع " التربية الطرقية"
أسباب اختيار الموضوع:
ال يخامر أحدا الشك في أن دراسة حوادث السير أو ما يسمى حرب الطرقات أمر كان وال يزال يشكل
عائقا أمام تنمية البالد.
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وإن موضوعا كھذا ال بد وأن يشكل الحافز القوي من أجل طرح الحلول الناجعة وزرع احترام
القوانين وااللتزام بھا في التلميذ لكي يكون مواطنا صالحا في المستقبل يعرف ما له وما عليه .ھذا إظافة
إلى تنمية عقل التلميذ وتنويره حتى يتسلح منذ صغره بما يفيد وينفع بلده ويجنبه كل الوضعيات السيئة التي
ال تعبر على المواطنة الحقة ومن بينھا إيذاء الغير وانتھاك طمأنينة الناس والسرعة المفرطة في الطرقات
العامة  ...وغيرھا من السلوكات الالحضارية التي تسلب الحياة وتسبب الكوارث .قال رسول  .صلى .
عليه وسلم  ":من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيھم كتب  .به حسنة"
كل ھذا يعتبر غاية في التربية على المواطنة وتحسيسا لتالميذنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقھم في
الحاضر والمستقبل .
ولعل مشروع التلميذ ھذا  ،وإن كان بذرة في البداية فربما سينمو في المستقبل حتى يمكننا وضع
استراتيجية للقيام ببحث ميداني يضع حدا لحرب الطرقات.
ومن األسباب الملحة الختيار موضوع التربية الطرقية ھو تواجد المؤسسة بمنطقة قروية على
الطريق الرئيسية يأتي إليھا التالميذ من قصور بعيدة على الدراجات .

مراحل إنجاز المشروع :
-

اجتماع أولي مع األساتذة واالدارة.
اجتماع أولي مع التالميذ الذي وقع عليھم االختيار وتعريفھم بمشروع" شباب بال حدود"
وضع سبورة اعالمية خاصة بفريق المشروع
اجتماع تقديم االقتراحات ومناقشتھا
اجتماع تقسيم العمل على المجموعات
المجموعة األولى ) تصوير اخطاء التعامل مع الطريق من طرف التالميذ مستعملي الدراجات
والسائقين(
المجموعة الثانية ) البحث عن مطويات للسالمة الطرقية وتسلمھا من طرف جمعية األوراش
االجتماعية المغربية (
) طلب التزويد بصدريات عاكسة للضوء تم تقديمھا للمؤسسة من طرف
جمعية سيدي التھامي للثقافة والتنمية(
المجموعة الثالثة ) التحضير لورشة لفائدة تالميذ المؤسسة – المستوى األول -واعداد برنامج عمل
لھا (

 الورشة الجامعة لألنشطة التي حضر لھا ) وتم خاللھا عرض الروبورتاج المصور ومناقشتهواستخالص األخطاء المرتكبة من طرف التالميذ سائقي الدراجات ،
ثم بعد ذلك تم العمل بالورشات حيث قام تالميذ فريق مشروع بال حدود بتأطير الورشات التي كانت
محاورھا على الشكل التالي :
كيف أتعامل مع لغة الطريق
-1
 -2سياقة الدراجة
 -3كيف أعبر الطريق
 -4التربية الطرقية مسؤولية الجميع
وفي نھاية الورشات تم الخروج بالخالصات بشكل جماعي
واختتمت الورشة الجامعة بتلبيس الصدريات لتالميذ السنة األولى وحثھم على استعمالھا يوميا عند قيادة
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الدراجة بعد اقتناعھم بجدواھا وأھميتھا البالغة على الطريق وخصوصا بالعالم القروي الذي تقتحمه طريق
وطنية حبلى بالسيارات والشاحنات والحافالت.

النتائج المرجوة من المشروع :
 التزام التالميذ بارتداء البذلة العاكسة للضوء أثناء قيادتھم للدراجات. تعاطي التالميذ بطريقة صحيحة مع الطريق. أن يتمكن التلميذ من التعبير على نضجه ويجسد نموذج المواطن الصالح المحترمللقوانين

التأطير واألساتذة المشاركين:
 األستاذ طاھيري حافيظ ) الفرنسية( األستاذ حميد الكافي ) العربية(واألرض
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األستاذ

بن

عمر

يوسف

)علوم

الحياة

المحور الثاني من المشروع " تنمية الحس
المقاوالتي"
أھداف أنشطة المحور:
 إكساب التلميذ سلوك يجعله سواء بمفرده أو ضمن جماعة ،يسير في سياق دينامي لتحقيق مشروعمعين.
 إنماء السلوك والمھارات والمعارف الضرورية إلنشاء مشروع وإنجازه. تنمية قدرة التلميذ على التعاون وعلى حل المشكالت المعقدة بصفة مطلقة ،وتمريسه على روحالتعاون والعمل ضمن مجموعة.
 إكساب التلميذ قدرة كبيرة على إيجاد أفكار جديدة ،وخيال خصب ،يجذبه كل ما ھو جديد وغيرمعروف وجعله شخص فاعل يسعى إلى اإلنتاج والتجديد وتحقيق المشاريع .ويفضل استكشاف الحاالت
ذات طابع صعب بدل تجنبھا.
 السماح للتلميذ بالتأثير اإليجابي على محيطه وتيسير مساره الشخصي مما يساعده على النجاح فيحياه الشخصية.

مراحل اإلنجاز:
 تم عقد اجتماع تقييمي لتدارس حصيلة المحور األول المتعلق ب "التربية على المواطنة" ووضعاقتراحات للمحور الثاني " تنمية الحس المقاوالتي " فكانت االقتراحات كثيرة ومتنوعة  ،وبعد نقاش
مستفيض تم اختيار صنع ديكورات وبيعھا ضمن فعاليات األبواب المفتوحة األيام الربيعية.

 بعد ذلك تم تقسيم أعضاء الفريق إلى مجموعات ،كل مجموعة تكلفت بإنتاج منتوج معين .واتسمالعمل بالتعاون فكانت االنتاجات غزيرة ومتنوعة.
 بعد االنتھاء من صنع المنتوجات تم خلق لجنة االشھار والترويج للسلعة المصنوعة وسط التالميذواألساتذة وكذا خارج المؤسسة وذلك استعدادا للبيع المقرر في معرض خاص أيام األبواب
المفتوحة المنظمة أيام  26-25-24مارس.
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 عرض المنتوجات والسھر على بيعھا للزوار  ،وكانت الحصيلة مھمة حيث تم بيع العديد منالمنتجات .

التأطير واألساتذة المشاركين:
 األستاذ طاھيري حافيظ ) الفرنسية( األستاذ حميد الكافي ) العربية( -األستاذة ليلى خالفة )الرياضيات(

المنتوجات :
 - 1ديكورات مصنوعة "بالقيطان" :
) مزھريات ،حامل الھاتف المحمول بالمنزل ،ديكورات لتزيين أركان الغرفة ،أحزمة للنساء،حامل لوازم
الحمام (

ديكورات مصنوعة بالصوف :
-2
الصحون(
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) قطع صوفية جميلة توضع على الطاولة توضع فوقھا

 -3تزيين الشموع من أجل الديكور :

 -4حامل المفاتيح بالخشب:

المواد المستعملة :
صوف  ،قيطان  ،خشب شمع ،منشار ،إطارات خشبية  ،مقصات ،مسطرات ،لصاق،ورق زجاجي
 ،مسامير ،أقالم " ،موزون" ،حلقات بالستيكية ........، papier cadeau ، épingles ،

المحور الثالث من المشروع " المحافظة على
البيئة"
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الموضوع  :تصوير روبورتاج حول ظاھرة الجفاف بمنطقة تافياللت

جلسة اعدادية
بعد أخد ورد اتفق جميع التالميذ على تناول ظاھرة الجفاف وطغيان المناطق الغير المزروعة ،وكذا
ظاھرة التصحر  ،وتم وضع طريقة تناول الموضوع حيث اقترحت عدة اقتراحات ليتم الرسو في األخير
على تصوير روبورتاج في الميدان من انتاج التالميذ .
المحاور التي تم تناولھا :
 تعريف الجفاف والتصحر وتجلياتھما في منطقة تافياللت طرق السقي بالمنطقة أسباب طغيان األراضي غير المزروعة على نظيراتھا المزروعة حلول واقتراحات للمحافظة على المساحات المزروعة وتنميتھاوتم االتفاق على ضرورة إجراء استجوابات مع فالحين في الحقول لالستفادة أكثر.

 -2وضع السيناريو وإعداد التعليقات
 -3التصوير

 -5المونتاج
بعد ذلك تمت عملية المونتاج إلنتاج الروبورتاج النھائي
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المؤسسة  :الثانوية اإلعدادية موالي اسماعيل
نيابة  :سطات
أكاديمية  :الشاوية ورديغة
المدرسون المؤطرون :حسن األحدل،يحي المھزوز

بعد عدة لقاءات عقدھا معنا األساتذة المكلفون بالمشروع تم اختيار المجموعة التي ستتولى
تنفيد المشروع وفي لقاء آخر معنا ،وبعد تحديد المجاالت التي تصب فيھا ميوالتنا ومواھبنا ،
وافتراض بعض النمادج من المشاريع تم اإلختيار والمصادقة على المشروع األمثل الذي
يتناسب في نفس الوقت مع احتياجات المؤسسة و مع ميوالتنا
على أساس أن حرية اإلختيار تعطي حافزا أكبر وتدفع للمزيد من الجد واإلجتھاد و العطاء .
كما تمت الموافقة على المشروع من طرف مجلس التدبير ومدير المؤسسة.
وھو مشروع متكامل يھدف إلى محاربة األكياس البالستيكية أو على األقل الحد من إستعمالھا
عن طريق توفير بديل لھا مثل األكياس الورقية  ،تحت إسم:

األخطار والبدائل  :األكياس البالستيكية
وھو مشروع شامل على أساس أنه يضم العناصر األربعة األساسية:

التربـية على المواطـنة،الـحــس الــمـقــاوالتـي ،الـمـحـافــظــة عــلـى الــبــيــئــة
،حــمــايــة الـمــســتـھــلـك
لدينا اآلن فكرة عن المشروع  ،لكن الفكرة وحدھا غير كافية بحكم أن المشروع يتطلب
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دراسة وبرمجة واستراتيجية للعمل وھو أمر ليس بالھين .وعليه فقد قمنا بزيارة إلحدى
الوكاالت المختصة وھي:

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات

فقد تم استقبالنا من طرف المدير الجھوي للوكالة الذي أشاد بفكرة المشروع اقترح علينا
تكوينا يدخل في إطار تطوير واستمرارية للمشروع وأحالنا على المختصين بالوكالة الذين
قدموا لنا الشروحات الالزمة التي ستساعدنا في إنجاز المشروع باإلضافة إلى تذكيرنا
بمواصفات المقاول الناجحوضربوا لنا موعدا آخر قصد تدريبنا على تقنيات التسويق
طوال ھذه المرحلة  ،بدأ المشروع يتبلور ويخرج تدريجيا إلى الوجود حيث تمكنا من إعداد
مخطط عمل للمشروع وحددنا فرق العمل وتقاسمنا المھام و المسؤوليات كل حسب اھتماماته
و ميوالته.

الخطوة األولى
قبل الشروع في عملية اإلنتاج  ،كان ال بد علينا من القيام بخطوة أساسية تلعب دورا أساسيا

دراسة السوق

في نجاح أي مشروع وھي:
التي تساھم بشكل كبيرفي تقديم منتج يستجيب لمتطلبات عدد كبير من المستھلكين.
وقد تم ذلك من خالل إستطالع للرأي ھم الفئة المستھدفة بالمنتوج من مستھلكين من مختلف
األعمار و أصحاب المحالت التجارية  ،وقد رحب جلھم بالفكرة كما أبدى التجار إستعدادھم
لشراء المنتوج....

الخطوة الثانية
شراء المواد األولية والمستلزمات الضرورية إلنجاز للمشروع  ،وقد تم ذلك بعد مناقشات
حددنا من خاللھا كلفة المنتوج وثمن البيع وحددنا كذلك الميزانية الخاصة بالمشروع
المقاوالتي برمته  .وبعد إعداد المشروع بطريقة مدروسة ومحكمة  ،الشيئ الذي شكل
بالنسبة لنا فرصة للتمرس والتعلم  ،لم يبق لنا سوى المرور إلى العمل و تجسيد المشروع
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وذلك بإحداث ورشة لصناعة األكياس الورقية  ،ثم تسويقھا كخطوة ممكنة للحد من استعمال
األكياس البالستيكية  .وبالموازاة مع ورشات اإلنتاج  ،قمنا بأنشطة متعددة على شكل حمالت
تحسيسية داخل محيط المؤسسة وخارجه حول استعمال األكياس البالستيكية
واألخطارالصحية والبيئية الناتجة عن استعمالھا والحلول والبدائل الممكنة لتفادي استعمالھا
.باإلضافة إلى ورشات فنية تدخل في إطار التربية على المواطنة.
كما تم طرح عدة مواضيع ومقاالت تھم نفس الموضوع من خال ل استصدار صحيفة
مدرسية و من خالل

المنتدى التفاعلي

الذي تم تطويره و تمويله من طرفنا من أجل ترسيخ مبدأ التواصل و الحوار و تعزيز
مھارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال ) (TICبوصفھا أداة للحوار والتواصل واإلفادة
واإلستفادة.
وإذا كان ھذا المشروع يدخل في إطار:

تــنــمــيــة الــحــس الــمــقــاوالتــي
فإن يھدف كذلك  ،باإلضافة إلى األنشطة السالفة الذكر  ،فقد عرفنا  ،من خالل ھذا المشروع
 ،معنى القيام بالواجب والتحلي بروح المسؤولية تجاه الذات وتجاه اآلخر من أجل نبد
السلوكات الالمدنية المنافية لمبدأ المواطنة الصحيحة وإشاعة روح التعاون و التضامن و
اإلحترام المتبادل حفاظا مبادئ حقوق اإلنسان وعلى قيم المواطنة الفاعلة التي تخدم الفرد
والمجتمع دون انتظار المقابل.
ودائما في إطار التربية على المواطنة وبمناسبة الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير،
نظمت إعدادية موالي إسماعيل ورشة فنية تمكن من خاللھا التالميذ من التعبير عن شعورھم
و آرائھم بطرق إبداعية من خالل لوحات فنية معبرة تجسد ماينتج عن ھذه اآلفة من أضرار
وخسائر مادية وبشرية.

حــمــايــة المــســـتــھــلــك
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إحدى األھداف األساسية من وراء تبني ھذا المشروع كانت ھي المساھمة في نشر ثقافة
حقوق المستھلك وتوعيته بما له وما عليه فاألكياس الورقية تعد بديال طبيعيا وصحيا لحماية
المستھلك عوض استعمال األكياس البالستيكية التي تحتوي على مواد كيماوية لھا انعكاسات
خطيرة على صحة المستھلك .فھناك خطر مباشر على صحة اإلنسان بالنسبة
الستخدام األكياس البالستيكية في حمل الوجبات الغدائية وخصوصا الساخنة منھا
فالحال الدقيقة لھذه األكياس تجعلھا تتفاعل مع درجة حرارة منخفظة ما يجعل حمل األطعمة
بداخلھا يشكل خطرا مباشرا على صحة اإلنسان مسببا له أمراضا في الكبد والرئة دون
الحديث عن مرض السرطان.

الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة
تعتبر حماية البيئة من بين أھم أھداف ھذا المشروع فاألكياس الورقية طرحت كبديل
لألكياس البالستيكية التي تعتبر عدوا للبيئة بامتياز على اعتبار أنھا ال تصدأ وال تتآكل وال
تتحلل بيولوجيا ً وتبقى في البيئة لفترات طويلة دون أن تتعرض للتحلل إال بنسبة بسيطة جداً،
مما يتسبب في مخاطر صحية وبيئية كبيرة
المشروع لم ينته بعد  ،وعملية اإلنتاج الزالت متواصلة على قدم وساق لكن  ،وطوال مدة
إنجاز المشروع  ،كان ال بد من التوقف عند بعض المحطات لرصد مكامن الضعف والخلل
وتحديد الصعوبات التي قد تعترض السير العادي للمشروع ومحاولة تخطيھا أو تفاديھا.
ھذا دون نسيان تقييم السلوك الجماعي لطاقم المشروع خالل مراحل اإلنتاج تفاديا لكل
اعوجاج.و من المنتظر أن ينتھي المشروع بعد أسبوع من اآلن حيث سنقوم بتسويق المنتوج
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المؤسسة:الثانوية التأھيلية بئرأنزران
نيابة :الجديدة

أكاديمية  :دكالة عبدة
المدرسون المؤطرون :أرويحن جواد
أوال :مشروع التربية على المواطنة

سلوكنا  ...على الطريق
سياق المشروع
• يندرج مشروعنا في سياق تمثل التلميذ لقيم مدنية بخصوص سلوكه على الطريق.
• تبني التلميذ ألسلوب المالئمة في معالجة و حل المشكالت و التمرس على التعلم الذاتي.
• اعتماد تقنية المعلوميات و لغة الصورة و العمل في إطار المجموعات لتنمية قيم الحوار و
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 اإليجابية والمساھمة في إيجاد البدائل.

مدة إنجاز المشروع
• من  10إلى  30يناير 2009

أنشطة المشروع
األنشطة

جدول األعمال

التاريخ

الوسائل
المادية

االجتماع
األول

لقاء أولي لمجموع
التالميذ قصد التعريف
بمشروع شباب بال
حدود و خاصة محور
التربية على المواطنة

09/01/10

قاعة génie

اقتراح التالميذ
االجتماع
للمشاريع الخاصة
الثاني
بالتربية على المواطنة
و مناقشتھا و تبني
مقترح موضوع سلوكنا
على الطريق

09/01/14

ألة فوتغرافية
رقمية

قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية

الوسائل
البشرية

المسؤول

فريق
مؤطرين
 -تالميذ المشروع

فريق
مؤطرين
 -تالميذ المشروع

و تشكيل فرق العمل:
الصورة -البنية التحتية-
الجھات المسؤولة و
اإلحصائيات
االجتماع
الثالث

عرض فرق العمل
ألشغالھا

09/01/17

و تشكيل لجنة التنفيذ
إلنجاز مدونة على
شبكة األنترنت قصد
تقاسم العمل مع كل
المھتمين
االجتماع مراجعة أعمال الفرق و 09/01/20
الرابع صياغة التصور النھائي
للمشروع
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قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية و جھاز
الحاسوب و
data show

قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية و جھاز
الحاسوب و

فريق
مؤطرين
 -تالميذ المشروع

فريق
مؤطرين
 -تالميذ المشروع

data show

الصور

ثانيا :مشروع الحس المقاوالتي

دليل مدينة الجديدة و ضواحيھا
 +تذكار ) حامل مفاتيح (
السياق العام
• توفير المعلومات األساسية حول مدينتنا و ضواحيھا.
• المساھمة في التنمية السياحية و االقتصادية للمنطقة.
• إنجاز دليل باللغة العربية الفتقاره في السوق.

•
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االنطالق من اإلمكانيات المتاحة لتحقيق أھداف المشروع.

أھداف المشروع
• تنمية الحس المقاوالتي لدى فريق العمل.
• استثمار اإلمكانيات الذاتية إلنجاز مشاريع مدرة للدخل.
• التمرس على روح المبادرة و حل المشكالت و تقييم النتائج.

مدة اإلنجاز
من  09/02/4إلى 2009/02/28
مخطط اإلنجاز
األنشطة

األعمال

التاريخ

الوسائل المادية

الوسائل
البشرية

المسؤول

االجتماع
األول

 تقديم التالميذ القتراحاتھم وتبني مقترح إنجاز دليل عن
مدينة الجديدة و ضواحيھا و
إنجاز تذكار )حامل مفاتيح(
لزائري المدينة.

09/02/4

قاعة génie

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

ألة فوتغرافية
رقمية

 تشكيل فرق العمل قصد جمعالمعطيات التاريخية و
الحضارية و توفير الخرائط و
الصور و البحث عن وسائل
إنجاز التذكار )حامل المفاتيح(
زيارة
ميدانية

القيام بخرجة استطالعية ألھم
معلمة تاريخية بالمدينة ) القلعة
الرتغالية ( قصد أخذ الصور
التاريخية التي ستوظف في
الدليل و التذكار ) حامل
المفاتيح (

09/02/6

االجتماع تقديم تقارير الخرجة وعرض
الثالث فرق العمل ألشغالھا ومنا قشتھا
و تقديم توصيات بشأن تجاوز
الصعوبات و تنفيذ المشروع
في آجاله و بأقل تكلفة.

09/02/11

كاميرا أالت
فوتغرافية
رقمية

مرشد سياحي

Des guides
touristiques
قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية وثائق و
مراجع
حاسوب data
show
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مؤطرين –
تالميذ

فريق
المشروع

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

االجتماع
الرابع

اختيار الشكل النھائي للدليل )
اإلخراج و التصفيف و الحجم
و الورق(...

قاعة génie

09/02/14

ألة فوتغرافية
رقمية

و المصادقة على تكلفة التذكار.

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

نماذج من
التذكارات

تشكيل لجنة التنفيذ.

Des guides
حاسوب Data
show
االجتماع
الخامس
و
السادس

عرض الدليل في صيغته
األولية و نماذج من التذكار )
حامل المفاتيح ( و المصادقة
على إنجاز األعداد الممكنة.

09/02/18

قاعة génie

09/02/21

ألة فوتغرافية
رقمية

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

حاسوب Data
show
قاعة génie

االجتماع عرض النتائج النھائية لإلنجاز
السابع و والمصادقة على التحديد النھائي
09/02/26
الثامن .لثمن العرض و انطالق عملية
التسويق

09/02/24

ألة فوتغرافية
رقمية

مؤطرين -
تالميذ

حاسوب Data
show

ثالثا :مشروع التربية البيئية

1

تقرير عن التدھور البيئي بشاطئ سيدي بوزيد
السياق العام
• االھتمام المتزايد بقضايا البيئة في حياتنا اليومية.
• تضرر محيط البيئة المحلية بشكل خطير خاصة الشواطئ.
• اختالل التوازن بين األنشطة السياحية و المحيط الطبيعي.
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ملحوظة :الزال المشروع في طور اإلنجاز لظروف طارئة أثرت سلبا على السير الطبيعي لعمل الفريق.

فريق
المشروع

أھداف المشروع
• تنمية االتجاھات اإليجابية تجاه البيئة.
• تبني االستثمار 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 اإلنجاز
من  09/03/04إلى 09/03/28
مخطط اإلنجاز
األنشطة

األعمال

تقديم المحور و اقتراحات
اإلجتماع
األول التالميذ 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 االتصال
بالفاعلين في مجال البيئة
زيارة
ميدانية

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

االجتماع تقديم تقارير الزيارة و عرض
الصور و تقديم فرق العمل
الثاني
ألشغالھا الوثائق و الخرائط و
الرسوم و االستجوابات...
و مناقشتھا

االجتماع
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تبني تصميم للربورتاج

التاريخ

الوسائل المادية

الوسائل
البشرية

المسؤول

09/03/04

قاعة génie

مؤطرين –
تالميذ

فريق
المشروع

ألة فوتغرافية
رقمية وثائق و
مراجع

فاعلين في
مجال البيئة

حاسوب data
show

وسيلة للنقل
كاميرا و أالت
فوتغرافية رقمية

قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية وثائق و
مراجع

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

حاسوب data
show
قاعة génie

مؤطرين -

فريق

الثالث

و اختيار الصور و الرسوم
المرافقة و تحديد لجنة
الصياغة

االجتماع
الرابع

تقديم لجنة الصياغة للشكل
النھائي للربورتاج

ألة فوتغرافية
رقمية وثائق و
مراجع

تالميذ

المشروع

حاسوب data
show

و مناقشته الختامية و تقرير
وضعه في مدونة الفريق على
شبكة األنترنيت

االجتماع
الخامس

عرض الروبرتاج على
المدونة و تقييم العمل في
مجمل نتائجه.

قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية وثائق و
مراجع
حاسوب data
show
قاعة génie
ألة فوتغرافية
رقمية وثائق و
مراجع
حاسوب data
show

الصور
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مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

مؤطرين -
تالميذ

فريق
المشروع

المؤسسة:الثانوية اإلعدادية عمر ابن الخطاب
نيابة :بركان

أكاديمية  :الجھة الشرقية
المدرسون المؤطرون :امسلك زكرياء

ة

تمھيد:
مشروع شباب بال حدود يعتبر أيضا مشروع التلميذ الذي ھو خطة عمل لبلوغ ھدف أو مجموعة من
األھداف محددة سلفا .وكأي مشروع يجب التخطيط له مسبقا ،فعلى صعيد مؤسستنا كانت البداية إخبار
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التالميذ بالمشروع وباألھداف المتوخاة منه ،وطرح عناوين المواضيع المطلوبة باإلضافة إلى المدة
الزمنية المحددة لكل موضوع.ثم إنجازا لمواضيع المطلوبة -حسب جدولھا الزمني -ثالث مواضيع – وھي
تدور حول:

التربية على المواطنة.
الحس المقاوالتي.
الحفاظ على البيئة.
وكل موضوع يثم التطرق إليه حسب طريقة وخطة معينة ولكنھا تتوحد في المراحل اإلجرائية التالية:
 تحديد األھداف
 تحديد المساھمين
 رصد الفئة المستھدفة
 تحديد أوقات العمل والغالف الزمني
 انجاز األنشطة
 اختيار وسائل مالئمة للتنفيذ
 اختيار األنشطة
 استثمار نتائج األنشطة

الـتربـيـة على المـواطنة
من األھداف العامة المرجوة ھي أن يتمكن كل منا اإلجابة على األسئلة التالية بصدق
ھل أحترم القوانين دون أن أحتاج إلى رقيب ؟ و أنا أسوق سيارتي ھل أحترم السرعة المسموح بھا ؟
ھل أحترم إشارات المرور ؟
ھل أحترم األسبقية ؟
و أنا أقضي مصلحة  ،ھل أحترم دوري في الطابور أم أحاول أن أسبق من كان قبلي ؟
و أنا استقل المواصالت 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 االنفعال يفعل بي ما يشاء
ھل أحترم الممتلكات العامة أم أعتبرھا ليست ملكي و أشارك في تخريبھا أو على األقل ال أبدي أي
رد عكسي لمن يحاول ذلك لو كنت أتناوب مع زميل أو زميلة في العمل ھل أحترم الوقت و ال أحاول
أن أمد من وقت راحتي على حساب زميلي ؟
ھل أحترم مواعيدي و أوقات عملي ؟
ھل أفي بوعودي ؟
ھل أستعمل العنف اللفظي أو الجسدي مع اآلخرين لمجرد أنني أعلى منھم في درجات العمل ؟
ھل أحترم البيئة ؟ھل أبذر الماء ؟ ھل ألوث الھواء ؟ ھل أقطف األزھار لمجرد قطفھا أم أحافظ على
المنظر العام للحدائق ؟ ھل أتقي المالعن الثالث كما أمرني ديني أم أستھتر باألمور؟
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ھل أحترم اآلداب العامة للطعام ؟
ھل أراعي اآلخرين و ال أقوم بتصرفات تثير اشمئزازھم؟
...
القائمة طويلة لكن أين نحن منھا و نحن أحفاد من كانوا خير أمة أخرجت للناس
...وبالتالي ُي َقوم سلوكه اتجاه نفسه واتجاه اآلخر!!!
أما على صعيد المؤسسة فركز التالميذ على معالجة بعض الظواھر الغريبة والمشينة التي أصبحت
مغروسة في تالميذتنا وشبابنا ،عبر إصدار كتيب يھم باألمر والملصقات الحائطية...
بعد لقاءات بين فريق المشروع من تالمذة المؤسسة  ،ثم االتفاق على خطة العمل حيث اقتسموا المھام
مما أذى في النھاية إلى التركيز على المواضيع التالية:


العنف المدرسي



الشـغــــب



ظاھرة الكتابة على الجدران



ظاھرة الغش



متى يتم تعبيد الطرقات المؤدية إلى المؤسسة؟؟

العمل النھائي كان إنجاز كتيب يدرس الحاالت السالفة الذكر ،فاتبعت بعرض ملصقات حائطية تثير
المشكلة والحلول والنصائح المقترحة لتفاديھا.

الـحـس الـمـقـاوالتــي
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بعد اإلعالن عن عنوان الموضوع لشھر فبراير أال وھو "الحس المقاوالتي" ،بدأ التساؤل عن ماھية
المشروع وبعد إعطاء التوضيحات الالزمة ،انخرط مجموعة من التالميذ في المشروع بحيث بدأت أفكار
مقاوالتية تلوح في األفق ،وركزت جل المشاريع على صناعة أدوات الزينة ،أذكر من بينھا:
 لوحات بھا آيات قرآنية
 حلي
 مصباح ليلي
 ديكور
 ...
خالل شھر فبراير انشغل المجموعة كل حسب اختياره بالصناعة واالبتكار والتفنن حتى يصبح المنتوج
ذو قيمة تجارية ،وطبعا ككل مشروع تتخلله بعض المشاكل أھمھا عدم التزام بعض األعضاء بأوقات
اللقاء ،عدم إنھاء بعض المشاريع في الوقت المحدد لھا لذا كان من الواجب تمديد المدة ،نقص المادة
الخام....
وھذه بعض منتوجات التالميذ في صور...

في انتظار المعرض الذي سيقام لعرض اإلنتاجات على جمھور التالميذ

الحـفـاظ عـلـى الـبـيـئـة
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موضوع الحفاظ على البيئة موضوع شاسع ويتسع لبحث أكاديمي،
بما أن مؤسستنا توجد في موقع شبه قروي تحيط به األراضي الفالحية واألشجار ارتأى مجموعة من
التالميذ االھتمام بموضوع الشجر ،فقاموا ببحث يعرف الشجرة ودورھا في حياة اإلنسان والحيوان
وواجبات كل فرد اتجاھھا وباألخص العناية باألشجار داخل فضاء المؤسسة كما االھتمام بالحدائق
العمومية وكل ما له عالقة بالشجرة والنبات ،كما أنھم أنجزوا مطوية في الموضوع وقاموا بتوزيعھا على
التالميذ داخل المؤسسة

المطوية المنجزة...:
63

64

المؤسسة:الثانوية اإلعدادية سيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي
الزيات
نيابة :فاس

أكاديمية  :فاس بولمان
المدرسون المؤطرون :البوزيدي عبد  ،Qاألندلسي جاي أمينة،
بن مزكي فتيحة

ف44ي إط44ار نش44اط ش44باب ب44ال ح44دود ت44م اس44تدعاؤنا لتمثي44ل مؤسس44تنا ف44ي لق44اء تواص44لي ترب44وي م 4ع
المشرفين مع الجمعية بتاريخ  ،2009/02/2وفي إطار تفعي4ل ھ4ذه المش4اريع الت4ي س4تقام بالمؤسس4ة الت4ي
يعمل فيھا األساتذة المشاركون وھم :
اإلدريسي البوزيدي عبد  ،.األندلسي جاي أمينة ،بن مزك4ي فتيح4ة ،حي4ث اجتمعن4ا عن4د رجوعن4ا
من التكوين مع الس4يد م4دير المؤسس4ة وأبلغن4اه بم4ا ت4م التع4رف علي4ه ،حي4ث س4لمت ل4ه نس4خة م4ن التقري4ر،
فصادق على تفعيل التجربة داخل المؤسس4ة ،بع4د ذل4ك ت4م اختي4ار التالمي4ذ ال4ذين سيش4اركون ف4ي المش4روع
والذي كان يتفرع إلى أربعة محاور :
 التربية على المواطنة
 الحس المقاوالتي
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 المحافظة على البيئة
 حماية المستھلك.
بعد ذلك اجتمع األساتذة المؤطرون م4ع التالمي4ذ المش4اركين حي4ث ش4رحنا لھ4م المح4اور الت4ي س4يتم
االشتغال عليھا ،حيث انخرط التالميذ في المحور األول التربية على المواطنة كان الموضوع ھ4و محارب4ة
ظاھرة التدخين والمخدرات داخل فضاء المؤسسة.
المحور األول  :التربية على المواطنة
اجتمعنا نحن التالميذ 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
حول الظاھرة ،بعد ذل4ك ت4م طب4ع  120نس4خة م4ن ھ4ذا االس4تبيان ،وت4م توزيع4ه عل4ى تالمي4ذ المؤسس4ة م4ن
الجنسين ،ثم تم جمعه من جديد ،حيث قمنا بإحصاء األوراق المحصل عليھا ،فوج4دنا  93ورق4ة م4ن أص4ل
 ،120ثم اجتمعنا مرة أخرى وانقسمنا إلى أربعة مجموعات لدراسة االستبيان.
 المجموعة األولى  :كلفت بالتدخين.
 المجموعة الثانية  :كلفت بالمخدرات.
 المجموعة الثالثة :كلفت بالمستوى.
 المجموعة الرابعة  :كلفت بالجنس.
حي444ث خلص444نا عل444ى أن ع444دد ال444ذكور المتع444اطون
للمخدرات أكثر من اإلن4اث ،وك4ان الع4دد اإلجم4الي ھ4و  ،%31أم4ا
عدد اإلناث فكان  ،%5بعد ذلك وبتعاون مع أستاذ مادة التربية التشكيلية قمنا بإنجاز ملصق تحذيري حول
الظ44اھرة ،كم44ا قمن44ا بتنظ44يم ن44دوة لفائ44دة تالمي44ذ المؤسس44ة لت44وعيتھم م44ن أخط44ار الظ44اھرة ،وكان44ت بت44اريخ
 ،2009/02/26حيث وُ ثقت بالصوت والصورة ولقد حضر الندوة عدد ال يستھان به من تالميذ المؤسسة
وأطلعناھم على نتائج البح4ث ال4ذي قمن4ا ب4ه ،حي4ث تع4ززت الن4دوة بأش4رطة مص4ورة تب4ين أخط4ار الت4دخين
والمخدرات كما تطوع أحد التالميذ للتحدث عن تجربته الشخصية لتعاطيه للحشيش وكانت كلمة ج4د فعال4ة
وتحذيرية لكل الحاضرين .واختتمت الندوة بكلمة للسيد المدير كما استفتحھا ،لكن نتائجھا ال تزال مس4تمرة
في ساحة المؤسسة وبالتوعية والنصح.
المحور الثاني  :الحس المقاوالتي
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التقينا مرة أخرى لدراسة المحور الثاني والمتمثل في الحس المقاوالتي ،ومن خ4الل المج4ال األول
تبين لن4ا أن ھن4اك عناص4ر م4ن التالمي4ذ يروج4ون المعج4ون ف4ي س4احة المؤسس4ة ،ولس4د الطري4ق عل4ى ھ4ذا
السلوك تقدمت التلميذة فاطمة الزھراء الراجي بمشروع بسيط أال وھو صناعة حلوى قليلة التكلفة علم4ا أن
التلميذة المذكورة تتقن صناعة أصناف كثيرة من الحلويات بحيث كانت النتيج4ة ج4د إيجابي4ة ،وت4م اإلع4الن
عن افتتاح مقص4ف المؤسس4ة بت4اريخ  2009/02/28عل4ى الس4اعة العاش4رة وك4ان اإلع4الن عن4ه بواس4طة
إعالن مكتوب على سبورة اإلعالنات
الخاصة بالتالميذ.

المحور الثالث  :المحافظة على البيئة
انتقلنا إلى المحور الموالي أال وھو مح4ور المحافظ4ة عل4ى البيئ4ة ،حي4ث ج4اءت الفك4رة م4ن جنب4ات
مؤسستنا المليئة بنفايات متعددة األصناف ،ولقد قمنا بجولة اس4تطالعية الھ4دف منھ4ا تص4نيف ھ4ذه النفاي4ات
والتفكير في توظيفھا وتحويلھا إلى شيء نافع وذات قيمة فنية تضفي جمالية على مؤسستنا ،لقد تبين لنا أن
العديد من الطاوالت والكراسي المھشمة والتي تراكمت عب4ر الس4نين غي4ر مس4تغلة ،فاجتمعن4ا وبت4أطير م4ن
أستاذ التربية التشكيلية فكرنا القيام برسيمات أولية الستخراج أش4ياء نافع4ة م4ن ھ4ذه النفاي4ات م4ع تص4نيفھا،
حي44ث ص44نفت إل44ى ص44نفين :ص44نف النفاي44ات الطبيعي44ة مث44ل أوراق األش44جار واألعش44اب اليابس44ة ،وص44نف
الطاوالت والكراسي الحديدية ،بالنسبة للطاوالت والكراس4ي وظفناھ4ا ف4ي ص4ناعة مزھري4ات معلق4ة ،حي4ث
استعنا بحداد له دراية بالموض4وع ،فحص4لنا عل4ى نت4ائج مذھل4ة ،حي4ث ق4ام الح4داد بتجس4يد الرس4يمات تح4ت
إشرافنا ،أما أخشاب الطاوالت فلقد استغلت ف4ي ت4زيين ملع4ب الرياض4ة ،فق4د رس4مت فوقھ4ا ص4ور مختزل4ة
ل44بعض أن44واع الرياض44ات .كم44ا أنجزن44ا أعم44اال فني44ة مكون44ة أساس44ا م44ن المتالش44يات ‘‘أعم44ال نص44ف ب44ارزة
ومجسمات ،أم4ا بالنس4بة للنفاي4ات النباتي4ة فق4د قمن4ا بص4ناعة س4ماد طبيع4ي انطالق4ا منھ4ا حي4ث حفرن4ا حف4رة
عميقة ودفنا فيھا تلك النفايات وقمنا بتغطيتھا بقطعة بالستيكية لتسريع عملية التخمير ،أما بالنسبة لألوراق
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التي تجمع من األقسام فلق4د قمن4ا بإع4ادة تص4نيعھا واالس4تفادة منھ4ا م4رة أخ4رى ،وال زلن4ا نش4تغل عل4ى ھ4ذا
المحور إلى حد اآلن.
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المؤسسة:الثانوية اإلعدادية النھضة
نيابة :فجيج بوعرفة

أكاديمية  :الجھة الشرقية
المدرسون المؤطرون :ھكو عبد اللطيف – رابح محمد – حمري
مريم

ا  
ا#ا"!

 ا


ا

ا#ر ا%ول  :التربية على المواطنة

دوا ــ
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اــر

ا
او

نظرا النعدام الدعم األسري إزاء األبناء و ال سيما في مجال التربية على المواطنة نتيجة انتشار األمية و الجھل.....وبسبب شيوع
عدة متناقضات و سلوكات ال تربوية في المجتمع و التي امتدت إلى المؤسسة  ،مثل الكذب إضافة إلى ال مباالة المرء وباألخص
التلميذ بمعرفة حقوقه و واجباته المنوطة به ،عالوة على ميله لعوامل عدة إلى العبث بلوازم مؤسسته ) الكتابة على المقاعد أو
تكسيرھا (  ،والشغب و بحثه عن مبررات واھية في كثير من األحيان للتخلف عن الدراسة....ووعيا منا بخطورة ھذه األمور و
تأثيرھا على المسار الدراسي للتلميذ ،...و انطالقا من التوجھات التربوية العامة لوزارة التربية  ،و الساعية إلى تعريف التلميذ
بالتربية على المواطنة نفسھا و الغايات ٮالمرجوة منھا فقد وقع اختيارنا على أحدى الظواھر التي أخذت تستشري في وسطنا
ألتالميذي و تتمثل ھذه في ظاھرة الغياب المتنامية حينا بعد حين .و نحن نتوخى من ھذا العمل على الحد من ھذه اآلفة.وجعل التلميذ
يدرك نسبيا مفھوم التربية على المواطنة.

ا%ه)اف ا' ة
* تقليص نسبة الغياب في جميع المستويات خاصة مستوى الثالثة.
* جعل المتعلم عنصر فعال مشارك و مبادر و مسؤول.
* خلق نوع جديد من التواصل بين التالميذ و أطر المؤسسة.
* اإلرتباط بالمؤسسة و حب الدراسة.
* غرس القيم النبيلة في نفس التالميذ.
الجمعية المغربية للتربية و الموارد  -تالمذة اعدادية النھضة – جمعية أباء
التالميذ – جمعية أباء مدارس زناقة

الشــــــركــــــــاء :
عدد التالميذ المشرفين على
الورشة :

تلميذ )  9تلميذات و  7تالميذ (

16

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

األساتذة المؤطرون :

الثمن
 130.00درھم
 160.00درھم
 45.00درھم
 26.00درھم
 20.00درھم
 80.00درھم
461.00 dh

المواد
ا,ت
الثوب
طبع المطويات
الريشات
الحبال
أعمدة من خشب
حفل التقويم
المجموع
ا '/0%ا :-.
يناير
3
0

لقاء مع التالميذ لتوضيح المشروع
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x

3
1

اد:

فيراير
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

التسجيل و اختيار الموضوع و خطة
عمل

x

البحث عن إحصائيات الغياب

x x

كتابة الرخصة للسيد الباشا

x

شراء ثوب الالفتات

x

انجاز الالفتات

x x x

انجاز لوحات تحسيسية

x x x

x x

انجاز المجلة الحائطية

x x x

x

تصميم المطوي و التسآل

x x

تھبئة برنامج اإلذاعة المدرسية

x

x

x x
x x

حملة داخل األقسام

x x x x x x
x

حملة وسط الساحة

x x x

تفريغ محتويات التسآل

x

التقويم

x
ايام عطلة

اسـبـــوع الـحــمـلــــة

اـــ/آـــــــ1
 .1معارضة قلة من األطر من أجل المعارضة.
 .2استعمال الزمن الذي لم يكن في صالح التلميذ لتفعيل نشاطه.
 .3عدم انخراط التالميذ بشكل فعال في المنتدى لعدم توفر المؤسسة على قاعة متعددة الوسائط.

مراحل إنجاز الورشة مع التوثيق بالصور
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x

مراحل تطبيق األنشطة المبرمجة:
اللقاء األول لتوضيح مشروع
شباب بال حدود.
قاعة اإلجتماعات بإعدادية
النھضة

لقاء مع التالميذ و ذلك
للتعريف بالمشروع و
أھدافه،و مدى استعدادھم
لالنخراط فيه.

اللقاء الثاني مع التالميذ
اختيار الموضوع و التسجيل
المنخرطين حيث تم تسجيلھم
في المنتدى.
في المنتدى مع اختيار
الموضوع الخاص بالورشة
قاعة متعددة الوسائط لجمعية
ثم إعداد خطة عمل الفريق و
أباء مدارس زناقة فجيج.
توزيع األدوار بينھم.
البحث عن إحصائيات الغياب
عند السيد الحارس العام.
بكار نجية – عبد الحق نجاة
– غلمي منال – معروف
بشرى – بلقاضي محمد
عملية تحرير طلب رخصة
للسيد باشا المدينة.
ھكو محمد – بن األمين معاذ

لقاء مع السيد الحارس العام
لجرد اإلحصائيات الخاصة
بالغياب خالل األسدس األول
مع وضع خطة لتتبع الغياب
خالل فترة الحملة.

المجموعة المكلفة بتحرير
طلب للسيد باشا المدينة من
أجل عرض الالفتات خارج
أسوار المؤسسة.

استقبال السيد باشا المدينة
لقاء السيد باشا المدينة.
للمجموعة ومصادقته للطلب
مع تشجيعه للمبادرة
بن األمين معاذ – غلمي منال وعرضه لخدمات الباشوية
في حالة االحتياج إليھا.
– بلقاضي محمد – ھكو
محمد – المرزوقي مريم
ورشة إنجاز الالفتات.
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المجموعة الخاصة بالالفتات
تشرع في إنجاز  3نماذج

ھكو محمد – بن األمين معاذ
– ھكو أمين – عبد الحق
نجاة – بكار نجية – سراجي

منھا نموذج يعلق خارج
أسوار المؤسسة

إنجاز اللوحات التحسيسية
لعرضھا على جدران ساحات ورشة إلنجاز ملصقات كتابية
المؤسسة.
في حجم كبير و عرضھا على
جدران ساحات المؤسسة
سراجي نوال – مسعود
طيلة أسبوع الحملة.
رشيد – عمران حنان –
معروف بشرى
تصميم المطوي مع التسآل.

غلمي منال – بكار نجية

انجاز المجلة الحائطية.
المرزوقي مريم – بوبكري
فاطمة – بندحو حنان –
عمران جنان – كمي نزھة -
اإلذاعة المدرسية .
عبد الحق نجاة – بلقاضي
محمد – معروف بشرى
حملة تحسيسية وسط
الساحة.

بلقاضي محمد – خاضيري
أنس

73

الفريق الخاص بتصميم
المطوي عليه تسآل يتم
توزيعه على التالميذ مع جمع
الجانب الخاص بالتسآل خالل
أسبوع الحملة.
الفريق الذي اشتغل على
إعداد المجلة الحائطية يقوم
بعرض المواضيع الخاصة
بمحور الحملة على سبورة
لعرضھا في ساحة المؤسسة.

تقديم برامج إذاعية خالل
فترات الدخول و االستراحة
مدة أسبوع الحملة.

حملة تحسيسية باستعمال
مكبرات الصوت وسط
ساحات المؤسسة أثناء
فترات االستراحة.

فريق يقوم بحملة تحسيسية
حملة تحسيسية داخل
مع توزيع المطوي على
األقسام.
التالميذ إضافة إلى تقديم
بكار نجية – المرزوقي مريم شروحات حوله و كذلك بعض
نسب الغياب حسب
– قلمي منال – بلقاضي
المستويات.
محمد – سراجي نوال
عملية فرز معطيات التسآل
وإعداد جداول إحصائية
للنتائج مع تحرير تقرير
نھائي يقدم للسيد الحارس
العام و مكتب الغياب
بالمؤسسة.

تفريغ محتوى التسآل
المرزوقي مريم – بكار نجية
– غلمي منال – ھكو محمد
– بلقاضي محمد – سراجي
نوال – ھكو أمين

ھل تتغيب

بعلم ولي االمر

عدد التغيبات

اسباب الغياب

الغياب

نعم

ال

قليلة

كثيرة

نادرة

نعم

ال

سلبي

ايجابي

المادة

طريقة االستاذ

رغبة

,,,,,,,,,

االوائل

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

16

50

68

75

139

202 40

النتائج الخاصة بالتسآل:
طريقة تسلم ورقة الدخول
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المبررات

الراي في االجراءات
المتخذة

طريقة الغياب
السفر

ارادة

مرغما

باتفاق

غير
كافية غير كافية مجدية

10

12

6

20

19

13

28

10

20

47

13

15

27

29

16

31

67

95

42

بصعوبة

بسھولة مع ولي امر التاخير

المرض

االوائل

20

12

3

16

23

1

الثواني

11

44

10

31

48

12

25

الثوالث

18

43

3

24

52

16

15

36

المجموع

49

99

16

71

123

29

50
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المواد التي تجعلك تتغيب

75

عدد األصوات

اللغة اإلنجليزية

0

التربية التشكيلية

1

التربية البدنية

1

الرياضيات

3

التربية األسرية

4

التربية اإلسالمية

4

اللغة العربية

5

اللغة الفرنسية

6

العلوم الفزيائية

6

التكنولوجيا

15

العلوم الطبيعية

25

اإلجتماعيات

49

الشيء

137

بعض االقتراحات :
* إحضار ولي األمر عند التغيب أكثر من
مرتين.
* الصرامة في إعطاء ورقة الدخول.
* كل من تغيب  10مرات يذھب إلى المجلس
التأديبي.

ا#ر ا : 03الحس المقاوالتي
دوا

ار

* اكتشاف مھارات فنية لدى تالمذة المؤسسة.
* الرغبة في احتضانھا و توفير الفضاء إلبراز ھذه المھارات.
* استقبال المؤسسة لقافلة الكتاب بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.
* اإلعداد للمعرض الخاص بمناسبة المھرجان الدولي لفنون الواحات بفجيج.
* نظرا ألنعدام فضاءات جمعوية تھتم بإبداعات األطفال عملت اللجنة المشرفة على األنشطة
الموازية التربوية على
جعل الرسم على القماش أحد األنشطة التي تحظى باألولوية و اإلھتمام و لھذه الغاية تم خلق
ورشة قارة لھذا
ا%ه)اف ا' ة
اكتساب مھارات التواصل و العمل داخل
مجموعات.
اكتساب ثقافة التنظيم و التسويق .

الشركاء :

صقل مواھب التالميذ استعمال أساليب و تقنيات جديدة .

 الجمعية المغربية للتربية و الموارد . -جمعية آباء و أولياء التالميذ .

عدد التالميذ المنخرطين :

 24تلميذة و تلميذ.

األساتذة المؤطرين :

رابح محمد – بنيجة محمد – ھكو عبد اللطيف –
ھكو محمد – ھيمو حليمة ) متطوعة( – بنداحة
لطيفة – حمري مريم.

الحاجيات المادية :
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الإلعتماد على النفس و استثمار الوقت الثالث .

المواد
الصباغة الخاصة بالثوب
مكواة كھربائية
مكواة مالبس
ثوب الفودان
ثوب لطوال
مقص كبير
مقص صغير
فرشات
ورق شفاف
ورق الكاربون
ورق األلومنيوم
goflan

حجم كبير
حجم متوسط
حجم صغير

ثمن الوحدة

العدد

الثمن اإلجمالي

15.00
13.00
10.00
60.00
250.00
30.00
45.00
20.00
10.00
8.00
2.00
2.00
15.00
20.00

10
20
20
5
1
 12متر
 15متر
2
6
30
10
10
4
8

150.00
260.00
200.00
300.00
250.00
360.00
675.00
40.00
60.00
240.00
20.00
20.00
60.00
160.00

المجموع

2795.00 dh
DH

األنشطة المبرمجة في الورشة:

لقاء مع فريق الورشة لتوضيح مشروع شباب بال حدود و
تسجيل المنخرطين فيه مع تحديد خطة العمل لتنظيم الورشة
المتعلقة بالحس ألمقاوالتي و الھادفة إلى خلق ورشة إنتاج.

يقوم الفريق األول
بالبحث عن النـــماذج
الخاصة باللوحات
الكتابية و التزيينية ثم
إعدادھا و طبعھا في
نماذج مختلفة القياسات
باستعمال وسائل
التكبير
.rétroprojecteur
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الفريق الثاني

المرحلة الثانية يتم فيھا طبع
النماذج على الثوب الخاص
باللوحات باستعمال مكواة كھربائية
كتقنية جديدة يتم اكتسابھا داخل
الورشة.

الفريق الثالث

ورشة خاصة بتلوين
اللوحات الكتابية )آيات
قرآنية – أحاديث (
باستعمال أنواع مختلفة من
الصباغ الخاصة بالثوب.

الفريق الثالث

ورشة خاصة بتلوين
اللوحات التزيينية
)مزھريات – ديكورات(
باستعمال تقنيات التدرج
اللوني بمساعدة المؤطرة
في الورشة.

الفريق الرابع

ورشة خاصة بطباعة
نماذج على األقمصة
اإلشھارية للمؤسسة و
المدينة.

الفريق الخامس

ورشة انجاز نماذج خاصة
بأغطية الطاوالت
)( les nappes
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الفريق الخامس

صناعة و طباعة رسومات
مبسطة على حقائب اليد
الخاصة بالفتيات.

الفريق السادس

المشاكل

 .1استعمال الزمن الذي
لم يسمح لبعض
التالميذ من
المشاركة باستمرار
في الورشات ) يوم
األربعاء و الجمعة
مساءا و صباح يوم
الخميس(.

دواعي االختيار
تبعا للمشروع الذي ينفذه المجلس البلدي بشراكات أجنية و المجتمع المدني و الھادف إلى إنقاذ الواحة،
و استمرارا لمشروع المؤسسة المنبثق من مشروع  ALEFأبت مؤسستنا إال أن تنخرط فيه بدءا من
تھيئة المجال األخضر لھا  .و نظرا ألھمية المشروع نفسه في الزمان والمكان وما يتطلبه من إمكانات
فقد عملت اللجنة المشرفة على إنجازه وفق أشطر :و على سبيل المثال تم إدراج شطرين منه من
الموسمين الفارطين  2008/2006في مشروع  ، ALEFوفي إطار انخراط إعداديتنا في مشروع شباب
بال حدود و الذي تشرف عليه الجمعية المغربية للتربية و الموارد تقرر إدراج الشطر الثالث لھذا
الموسم في المشروع نفسه.و لعل ھذا يعكس إستراتجيتنا و غاياتنا المراد تحقيقھا مستقبال.

األھداف 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.
خلق مشتل للنباتات الطبية ) نبتة أزير و السالمية (
انجاز صھريج جمع النفايات من أجل تخمرھا ) ( compostage
* المجلس البلدي لمدينة فجيج .
الشركاء :

* ودادية الصداقة والتعاون .
* جمعية أباء تالمذة النھضة .
* الجمعية المغربية للتربية والموارد .

عدد التالميذ المشاركين في
الورشة :
األساتذة المؤطرين :

 23تلميذا و تلميذة .
رابح محمد  -بنيجة محمد – ھكو عبد اللطيف – ھكو محمد –
بوراس ابراھيم
زايدي محمد – بابا ياسين – وزان بولنوار.

ا,ت اد :
المواد
تراب األحواض
حصى
أنبوب التقطير
رشاشات أنبوب التقطير
سلك ) سمك كبير (
سلك ) سمك صغير (
أنبوب بالستيكي ملون
األشجار
المجموع
ا '/0%ا : -.
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الثمن
)  5شاحنات ( مساھمة المجلس البلدي
)  3شاحنات ( مساھمة المحسنين
)  400متر ( مساھمة ودادية الصداقة و التعاون
 160.00درھم
 130.00درھم
 75.00درھم
 100.00درھم
 200.00درھم
 665.00درھم

الفضاء الذي تم إدماجه في مشروع شباب بال حدود من
أجل إعادة تھيئته بشكل عام و ھو الفضاء الثالث داخل
المؤسسة الذي تمت اإلشارة إليه في دواعي اختيار ھذا
المجال.

المرحلة األولى

البحث على رسيمات و نماذج
حول كيفية و طريقة توزيع
األحواض الترابية في المجال
المخصص للتھيئة .

المرحلة الثانية

عملية تنقية األعشاب الطفيلية
من على المغروسات و النباتات
الطبية.

إعداد قطع صغيرة )  10و
 15سنتمتر ( من أنابيب ملونة
باألحمر و األسود وذلك
الستغاللھا في عملية التسييج.
لمرحلة الثالثة
توزيع و تركيب القطع الملونة
من األنابيب البالستيكية على
أسالك التسييج من اجل حماية
النباتات من اإلتالف من طرف
التالميذ.
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المرحلة الرابعة

انجاز حواجز من ألواح الحجر
بين الحصى و األحواض
الترابية و الذي يدخل في إطار
خلق جمالية خاصة للفضاء
األخضر رقم.3

المرحلة الخامسة

توزيع و ملئ الحصى في
المجاالت المخصصة بھا ) بين
الرصيف و األحواض
الترابية(.

المرحلة السادسة

عملية توزيع التراب في
األحواض المخصصة للغرس.

لقاء و عرض
تحسيسي حول
أھمية الماء من
تقديم أطر
خاصة من
جامعة برشلونة
اإلسبانية
المرحلة
السابعة
البحث عن
العشب المراد
غرسه انطالقا
من الفضائين
الذين أنجزا
المرحلة الثامنة
عملية غرس
العشب و
األشجار
المرحلة
التاسعة
عملية ربط
قنوات الري
بالتقطير مع
خلق صناديق
جمع الزبال
قبل
الورشة.

بعد
الورشة.
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المؤسسة:الثانوية التأھيلية العامرية
نيابة :بني مالل

أكاديمية  :تادلة أزيالل
المدرسون المؤطرون:ادريس كحال،ابراھيم حناني

بعد عودة السادة األساتذة من الدورة التكوينية التي أقيمت بمدينة الجديدة أيام  1و 2و  3يونيو ،2009
تم إشعار تالميذ المؤسسة و كذا أطرھا اإلدارية و التربوية بفحوى مشروع "شباب بال حدود" عبر
إعالنات مكتوبة و مسموعة في اإلذاعة المدرسية .و قد تم حث الجميع للمساھمة و مد يد المساعدة لتالميذ
النادي الصحي و البيئي الذين بادروا منذ اللحظة األولى لالنخراط في ھذا المشروع المھم.
ھكذا تم عقد عدة لقاءات لتوضيح حيثيات المشروع و تحديد عناوين المواضيع األربعة التي سيشتغل
عليھا النادي و وضع جدولتھا الزمنية .

.I

المواطنة و السلوك المدني :
 .1الغالف الزمني  :شھر يناير +األسبوع األول من فبراير 2009
 .2اسم المشروع  :انتخاب مناديب البيئة و بلورة جماعية لميثاق المندوب البيئي.
 .3أھداف المشروع :
• إرساء دينامية الجماعة و االنخراط في مشاريع
• التعرف على طرق العمل الديمقراطي و ممارسته في القسم
• مشاركة المتعلم في اتخاذ القرار ديمقراطيا
• اقتراح قرارات و اختيار جماعي ألنسبھا من خالل كتابة ميثاق.
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• تنمية الوعي بالحقوق و الواجبات و االلتزام بالقواعد المتفق عليھا جماعيا.
• إكساب القدرة على التواصل.
 .4ملخص المشروع :

إخبار
أعزائنا التالميذ  ،في إطار مشاريع النادي البيئي و الصحي لثانوية العامرية  :مشروع ” :أنا مواطن بيئي
بثانوية العامرية“ و مشروع "شباب بال حدود"  ،يدعوكم أعضاء ھذا النادي للمشاركة الفعالة في تحقيق و
إنجاح ھذه المشاريع و ذلك باالنخراط الفعلي في عملية انتخاب مندوب بيئي يمثل قسمكم في مختلف األنشطة
البيئية داخل و خارج المؤسسة  ،بتنسيق مع أعضاء النادي على امتداد سنتين متتاليتين .و للمزيد من المعلومات
عن كيفية الترشيح و االقتراع ،المرجو اإلطالع على إعالنات النادي المنشورة على سبورة اإلعالنات طيلة
أيام األسبوع الممتد من  2إلى  7فبراير .2009
و مشاركتكم دليل دعمكم لحياة مدرسية جديدة يتطلع إليھا الجميع ،و شكرا.

النادي الصحي و البيئي لثانوية العامرية
بني مالل

مشروع شباب بال حدود  :السنة الدراسية 2009 / 2008

انتخاب مناديب البيئة داخل األقسام
• من يوم االثنين  2إلى يوم األربعاء  4فبراير  2009إعالم و تحسيس بواسطة الوسائل المتاحة
للحياة المدرسية ) إعالن مكتوب  ،عن طريق أقران النادي  ،عن طريق اإلذاعة المدرسية  ،إخبار من
طرف األساتذة و الحراس العامون .(...
• من يوم الخميس  5فبراير إلى يوم السبت  7فبراير  2009تجرى انتخابات داخل أقسام الجذوع
المشتركة )أدب  +علوم( تحت إشراف السادة الحراس العامون للخارجية و الداخلية
)  4تلميذات منتدبات بيئيات داخليات(.
• يوم السبت  7فبراير  : 2007يوم المواطنة البيئية  ،اجتماع لمناديب البيئة لثانوية العامرية  +أعضاء
النادي الصحي و البيئي لثانوية العامرية  +أساتذة متطوعون  ،بمركز التربية البيئة الكائن بمدرسة
الحي الصناعي ببني مالل ابتداء من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال  .و سيكون اللقاء على
85

شكل ورشة تكوينية حول أدوار المندوب البيئي  ،و مفھوم التنمية المستدامة و مشاريع النادي الصحي
و البيئي و أنشطة جمعية مدرسي علوم الحياة و األرض يؤطرھا أساتذة من فرع الجمعية ببني
مالل .و ستختتم الورشة بإعداد و توقيع ميثاق المواطن البيئي الذي سيتم إشھاره على لوحة
بالمدخل الرئيس لثانوية العامرية .
• االثنين  9فبراير  : 2009اإلعالن عن نتائج االنتخابات و تعليق الئحة المنتخبين على سبورة
اإلعالنات الخاصة بالتالميذ و بقاعة األساتذة و بمطعم القسم الداخلي.
• سيتم التشاور بين منشطي النادي و إدارة المؤسسة للسماح بالتغيب عن الدروس لمناديب البيئة و
أعضاء النادي الصحي و البيئي طيلة مساء يوم السبت  7فبراير .2009

تقديم مشروع شباب بال حدود بمقر النادي الصحي و البيئي

زيارة  23قسم و انتخاب مناديب البيئة بالتصويت العلني

دورة تكوينية بمركز التربية البيئية و إعداد ميثاق المندوب البيئي في ورشات

الحس المقاوالتي :

.II

.I
•
•

أھداف المشروع :
التخفيف من حدة أضرار النفايات البالستيكية على البيئة
إبراز المواھب الموجودة في مؤسستنا عبر منح الفرصة للتالميذ
و أصحاب األفكار إلبراز قدراتھم و تطويرھا و جني الربح من ورائھا.
تنمية القدرات الفطرية و العملية للتالميذ النتقاء المشاريع النافعة ماديا
و معنويا.
تفعيل روح الجماعة بھدف الحصول على عمل جماعي موحد
تنمية الحس المقاوالتي لدى التالميذ
تحسين أوضاع النادي المادية لكي يطور المشاريع التي يعمل عليھا

.II

ملخص المشروع :

•
•
•
•
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في البداية وجدنا صعوبة في اختيار موضوع المشروع  ،و كعادتنا في النادي الصحي و البيئي تم
اختيار موضوع غير بعيد عن اھتماماتنا يختلط فيه الحس المقاوالتي بالتربية البيئية و التنمية
المستدامة عموما .فتم اختيار صنع و بيع أدوات بالستيكية و ھي  :مزھرة و طبق :
• مزھريات بالستيكية
و تنبني على إعادة تصنيع القارورات و القنينات و العلب البالستيكية الستغاللھا في صنع
مزھريات على شكل ديكورات للتزيين قابلة لالقتناء من طرف الزبناء و تحمل فائدتين  :األولى
بيئية و الثانية اقتصادية ،و تتجلى األولى في إعادة استعمال البالستيك للتقليل من األضرار السلبية
على البيئة  .أما بالنسبة للفائدة الثانية فھي مادية تتجلى في كسب ربح مادي .
أما الطبق فھو أيضا من البالستيك و بقايا مغلفات البسكويت و يستعمل ھذا الطبق للتزيين أو كإناء
يقدم فيه الخبز أو الفواكه  ...و له نفس الفوائد البيئية و االقتصادية.

أول نموذج لسلسلة إنتاج يدوي ألطباق
جميلة و ذات جودة مقبولة من معلبات
البسكويت.
مزھرية بديكور جميل مصنوعة من قوارير
بالستيكية..

 .IIIالتربية البيئية :

 .1الغالف الزمني  :شھر مارس 2009
 .2اسم المشروع  :مفھوم االحتباس الحراري و المساھمة في الحد من تفاقمه
 .3أھداف المشروع :
 تحسيس التالميذ ) و سكان بني مالل( بمفھوم التنمية المستدامة و مشاكل االحتباس الحراري وكيفية الحد منھا.
 تمكين التالميذ و األساتذة من أدوات بيداغوجية لتناول ھذا الموضوع. استعمال الطاقات المتجددة  :تقنية صنع فرن و براد شمسي من قطع الورق المقوى ....87

 .4ملخص المشروع :
 يتعلق األمر بتحسيس التالميذ بإشكالية االحتباس الحراري قصد إثارة انتباھھم و دعوتھم لالھتمام والتفكير الجدي للحد من ھذه الظاھرة  ،و ذلك من خالل تقديم و تفسير تجربة علمية بسيطة تمثل و تفسر
الظاھرة  ،ثم مشاھدة شريط وثائقي حول الموضوع و أخيرا صنع و تقديم و استعمال فرن شمسي يعتمد
على طاقة متجددة بديلة غير ملوثة مجانية ھي الطاقة الشمسية  .و قد قدم ھذا الفرن كمثال لوسيلة فعالة
للحد من االحتباس الحراري إضافة إلى جوانبھا اإليجابية األخرى )الصحية و االقتصادية(...

مراحل صنع الفرن  /البراد
الشمسي

بعد ساعة و نصف من الطھي :شھية
طيبة

csamria@yahoo.fr

Email :

www.amria.africa-web.org/vb

Forum :

www.amria.africa-web.org/site

88

:

Site

المؤسسة:الثانوية التأھيلية الحسن الثاني
نيابة :بني مالل

أكاديمية  :تادلة أزيالل

المدرسون المؤطرون:نادية اوشباني،امبارك أقدار
بعد نجاح الشطر االول من مشروع تالميذ بال حدود  2008الذي تؤطره الشبكة المغربية للتربية والموارد يشارك فريق تالميذ بال
حدود  2009بثانوية الحسن الثاني التاھيلية في مشروع تالميذ بال حدود  2009بإشراف من االستاذين نادية اوشبانى وامبارك
أقدار إلنجاز المشاريع التربوية التالية حول المحاور المحددة  ،وھي على التوالي :

المحور

الموضوع

ألمحاقظة على البيئة

انقاذ شجرة الزيتون

تربية الحس المقاوالتي

الفن في خدمة المواطنة

التربية على المواطنة

من أجل بسمة طفل

حماية المستھلك

من اجل فھم فاتورة الكھرباء

وتھدف ھذه المحاور الى :
 -1تنمية روح المواطنة و ترسيخ روح المبادرة واالبداع و الحس المقاوالتي لدى التالميذ.
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 -2تطوير مھارات التالميذ في استعمال التقنيات الحديثة لإلعالم والتواصل عبر محطة افتراضية
 -3ترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك لدى التالميذ .
 -4تشجيع البحث والتجريب و التجديد التربوي لدى المدرسين
 -5التمرن على طريقة التدريس بواسطة المشاريع التربوية
 -6إدماج تكنولوجيا اإلعالم والتواصل في العملية التعليمية التعلمية

المشروع األول  :إنقاذ شجرة الزيتون
األھداف -1 :المساھمة في التحسيس بوضعية قطع اشجار الزيتون من اجل بناء مساكن
 -2المساھمة في التحسيس بالھجوم على المساحات الخضراء بالمدينة
-3التذكير بمنافع شجرة الزيتون

قام الفريق بإنجازعدد من الروبورطاجات مع المعنيين المباشرين عن ھذه الظاھرة وقاموا بحثھم على احترام شجرة
الزيتون وايجاد حلول بديلة لقطعھا قصد البناء

المشروع الثاني :الفن في خدمة المواطنة :
أھداف المشروع :
 -1تنمية روح المواطنة و ترسيخ روح المبادرة واالبداع و الحس المقاوالتي لدى التالميذ.
 -2ترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك لدى التالميذ
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-3تنمية المھارات الفنية لدى التالميذ

قام الفريق باقتناء المواد األولية إلنجاز المشروع ثم تحويلھا لقطع فنية

أقام الفريق معرضا فنيا بالمؤسسة لبيع المنتوجات إلنجاز مشروع التربية على المواطنة

المشروع الثالث  :من أجل بسمة طفل
أھداف المشروع :
 -1تنمية روح المواطنة و ترسيخ روح المبادرة والتضامن.
 -2ترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك لدى التالميذ

اخر نشاط سيقوم به الفريق ھو زيارة ماوى األطفال المتخلى عنھم بالمستشفى اإلقليمي ببني مالل

المشروع الرابع  :من اجل فھم فاتورة الكھرباء
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أھداف المشروع :
 -1تنمية الوعي بحقوق المستھلك لدى التالميذ.
 -2ترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك لدى التالميذ

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

ه مراحل إنجاز المشاريع بالمراحل التالية :
-1التعريف بالمشروع  :قام المشرفان عن المشروع باإلنصاالت اإلدارية الضرورية من أجل بدء العمل .أذ تم اإلتصال
بمدير المؤسسة و أعضاء مجلس التدبير لشرح اھداف المشروع ودعوة الجميع الى اإلنخراط و دعم المشروع .
-2وضع خطة عمل إلنجاز المشروع  :عقد الفريق اجتماعاته االولية لتحديد المواضيع:
-3تحديد وسائل األشتغال  :عقد الفريق اجتماعاته الموالية لتحديد المواضيع ووسائل اإلشتغال بھا  .وتم اإلتفاق على المواضيع
بشكل جماعي
-4أنجاز المشروع  :.بدا اإلشتغال على ھذه المشارريع على شكل مجموعات تعقد اجتماعتھا بشكل دوري .
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المؤسسة:الثانوية األعدادية يعقوب المنصور
نيابة :الحاجب

أكاديمية  :مكن%%%اس تافياللت

المدرسون المؤطرون:رشيد العبدالوي،سعيد بلكرع
الفھرس
ارتسامات تلميذة حول مشاركتھا في مشروع شباب بال حدود..............
مشروع التربية على المواطنة :التسامح مسؤوليتنا أيضا نحن الشباب.......
مشروع الحس المقاوالتي :تالميذ مقاولون.....................................
مشروع الحفاظ على البيئة :ثروتنا المائية يتھددھا خطر.....................
مشروع حماية المستھلك :السوق األسبوعي :أي حماية للمستھلك..........

ارتسامات أولية لتلميذة
حول مشروع شباب بال حدود
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قبل أن أخوض في سرد تفاصيل مشاركتي في مشروع شباب بال حدود..أجد نفسي
مدفوعة ألتقاسم معكم بعض ارتساماتي ،والفوائد التي اكتسبتھا من خالل المشاركة في ھذا
المشروع بشكل عام.
فعندما حدثنا في بداية األمر كل من األستاذ عبداالوي وبلكرع عن مشروع شباب بال
حدود ،تحمست كثيرا خاصة وأنھا المرة األولى التي أشارك فيھا في مثل ھذه المشاريع..إال
أني كنت قلقة بعض الشيء ومتخوفة من أن يؤثر ذلك على السير العادي لدراستي،
خصوصا وأنني كنت دائما أطمح ألن أكون من األوائل في دراستي....لكن ھذه المخاوف
بدأت تتالشى بفضل توجيھات األساتذة المشرفين على المشروع..حيث استطعت التوفيق بين
دراستي الصفية ومختلف األنشطة التي يتطلبھا المشروع ..بل أن انخراطي في ھذه األنشطة
مكنني من التحكم أكثر في استعمال تقنيات اإلعالم والتواصل في إنجاز البحوث والعروض
التقديمية والمطويات..كما مكنني ذلك من إغناء وتنمية طموحاتي الشخصية..حيث انتقلت
من وضعية التلميذة السلبية التي تقتصر على تلقي المعلومات والدروس..إلى وضعية أخرى
أصبحت فيھا تلميذة فاعلة تساھم في بناء المعرفة وتتجاوب أكثر مع زمالئه وأساتذتھا.
فمشروع التربية على المواطنة جعلني أشعر بالمسؤولية وأحاول العمل على نقل القيم التي
أدرسھا  ..إلى أرض الواقع .ومشروع الحس المقاوالتي زرع في روح المبادرة والعمل
الجماعي .ومشروع حماية البيئة فتح عيني على البيئة المحيطة بي والوعي بمختلف األخطار
التي تھددھا ..وكيف أحميھا .ومن خالل البحوث الميدانية المتعلقة بمشروع حماية المستھلك
تعرفت أكثر على حقوقي كمستھلكة ،وكيف أعمل على حمايتھا..وھكذا تكون األنشطة التي
قمنا بھا في إطار مشاريعنا التربوية قد علمتني مالم يعلمني إياه األستاذ بالسبورة
والطبشورة..

سليمة بومنيش
تلميذة بالسنة الثالثة إعدادي
إعدادية يعقوب المنصور-آكوراي

مجال التربية على المواطنة
عنوان المشروع

 :التسامح:
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مسؤوليتنا أيضا ،نحن الشباب
مبررات المشروع

..انتشار ظاھرة العنف بين التالميذ  ..وكون التسامح موضوعا مشتركا بين مجموعة من
المواد المدرسة ..فإن اإلشتغال عليه ضمن مشروع تربوي يعتبر دعما دراسي ،ونوعا من
المالءمة ،وربطا لھذه المواد بواقع التالميذ..أضف إلى ذلك أن بعض الظروف الوطنية والدولية
تجعل من التسامح موضوع الساعة..ناھيك عن أن انخراط التالميذ في مشاريع تربوية موازية
يجعلھم يندمجون بشكل إيجابي في فضاء المؤسسة..

وصف إجمالي للمشروع

..يتعرف التالميذ خالل دروسھم اليومية في األقسام على مجموعة من قيم
المواطنة..خصوصا منھا قيم التسامح..لكن في ساحة المؤسسة ومحيطھا غالبا ما يقوم الكثير من
التالميذ بسلوكات مناقضة لھذه القيم..ھذه المفارقة كانت موضوع مالحظة ومناقشة لنخبة من
التالميذ..الذين سيحاولون البحث عن األسباب الكامنة وراء ذلك..لكنھم سيجدون أنفسھم في متاھة
كبيرة..ليقرروا في األخير أن من مسؤولياتھم ..العمل على نقل ما تلقوه من قيم في القسم إلى
فضاء المؤسسة ومحيطھا..فكيف سيتصرفون؟

الكفايات واألھداف المتوخاة من المشروع

 تنمية قيم التسامح في فضاء المؤسسة ومحيطھا اإلنفتاح على المحيط والتفاعل اإليجابي معه نقل المعارف والقيم المكتسبة في القسم إلى المحيط الخارجي توظيف تقنيات اإلعالم واإلتصال في نقل المعارف والقيم -تنمية الروح الجماعية والقدرات اإلبداعية

أھم مراحل وأنشطة المشروع:

مرحلة اإلعداد والبلورة
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 شارك التالميذ في مجموعة من الورشات من أجل التعرفعلى أھمية التربية على المواطنة ،واإلطالع على نماذج من
المشاريع التربوية التي أنجزت في ھدا المجال..
 كما تناقشوا األھداف التوخاة من المشروع وبلورة األنشطةالكفيلة بتحقيقھا..

مرحلة التكوين

 استفاد التالميذ من ورشة حول تقنيات ومصادر البحث عنالمعلومات :المصادر الورقية والرقمية – الشخص المصدر
– اإلستطالع الميداني..
 و استفاد التالميذ كذلك من ورشة ثانية حول تقنيات توظيفالمعلومات :المطويات -الملفات -الملصقات -المجلة
الحائطية -العروض التقديمية – المدونات والمواقع
اإللكترونية..

مرحلة البحث واإلنتاج
قام التالميذ ببحوث حول موضوع التسامح،
مجموعات
إلى
اقسموا
حيث
صغيرة..تختص كل مجموعة في إنتاج إما
مطويات أو ملفات أو ملصقات أو مجلة
حائطية أو عروض تقديمية – أو مدونة
ومواقع إلكتروني..

مرحلة التنفيذ واإلنجاز
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قام التالميذ بحملة تحسيسية حول أھمية التسامح..مستغلين في ذلك اإلنتاجات التي أنجزوھا خالل
المرحلة السابقة ،وامتد ھذه الحملة أسبوعا كامال يسمى "أسبوع التسامح" انتھي بحفل فني
وثقافي...
طيلة األسبوع عمل التالميذ خالل فترات اإلستراحة على جعل موضوع التسامح شانا عاما يتناقش
ويتداول حوله التالميذ ..مستعملين في ذلك أغلبية أنواع التواصل..المجلة
الحائطية..الملصقات..خلق نقاشات مباشرة..

في إطار التعليم بواسطة األقران أنجز بعض التالميذ عروضا تقديمية حول موضوع التسامح

كما عمل التالميذ على إنجاز جدارية فنية حول موضوع التسامح..بتنسيق مع زمالءھم التالميذ
العاملين في مشروع الحس المقاوالتي..
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مرحلة التقويم واإلستثمار

 إنجاز تقارير حول مجمل نشاطات التالميذ ،وعرض البعض منھم لتجربتھم الشخصية في المشروع رصد الصعوبات التي واجھھا التالميذ خالل المشروع ،واقتراح حلول لھا. اقتراح أنشطة ومشاريع جديدة على ضوء الصعوبات واإلكراھات والنجاحاتالمدة الزمنية للمشروع:
خمسة أسابيع بمعدل أسبوع واحد لكل مرحلة من مراحل المشروع
المستلزمات والعدة الالزمة:
تجھيزات قاعة حيني – معدات اإلذاعة المدرسية – معدات الفنون النشكيلية – أوراق من مختلف
األحجام ...
شكل المنتوج النھائي للمشروع:
عند نھاية المشروع ،سيتم توثيق أھم مراحله وأنشطته على شكل ملف..ومجلة حائطية..وعروض تقديمية
..وموقع إلكتروني..وشريط فيديو..كل دلك من إنجاز التالميذ..

مجال الحس المقاوالتي
عنوان المشروع

تالميذ مقاولون
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منطلقات المشروع

..عمال بالمذكرة الوزارية رقم  60التي تضع من ضمن أولية السنة الدراسية
الحالية..2008/2009تأھيل فضاء المؤسسات التعليمية..
و استكماال لمجھودات السلطات المختصة وجمعية أباء وأمھات وأولياء التالميذ في ھذا
المجال..وتفعيال ألدوار الحياة المدرسية...
ورغبة في تنمية الحس المقاوالتي لدى التالميذ ..واستغالل للميوالت المھنية واإلبداعية
للتالميذ من أجل إدماجھم بشكل إيجابي في فضاء المؤسسة..
ينخرط مجموعة من تالميذ ثانوية يعقوب المنصور اإلعدادية في مشروع تربوي تحت موضوع:

تأھيل فضاء المؤسسة:مسؤوليتنا أيضا ،نحن الشباب
ونظرا للمؤھالت المقاوالتية التي أبرزھا التالميذ خالل عملھم داخل ھذا المشروع ،فلقد تم تبني
اسم ثاني موضوع المشروع :وھو :تالميذ مقاولون

وصف إجمالي للمشروع:

رغم المجھودات التي تقوم بھا كل من اإلدارة وجمعية أباء وأمھات التالميذ من أجل تأھيل فضاء
المؤسسة..فإن بعض مرافق وتجھيزات اإلعدادية مازالت تعاني من بعض مظاھر التدھور
واإلتالف..ولذلك سيقوم مجموعة من التالميذ برصد ھذه التجھيزات والمرافق..
وبحس مقاوالتي وعن طريق استغالل ميوالتھم المھنية ومھاراتھم اليدوية والفنية ..فإنھم
سيحاولون إصالح البعض منھا والعناية بھا..
كل ذلك من أجل تأھيل فضاء المؤسسة ..وتنمية روح المسؤولية والمبادرة..لدى التالميذ..
الفئة المستھدفة:
فريق مشرف يتكون من 12تلميذ وتلميذة ،باإلضافة إلى كل تالميذ المؤسسة الذين يبدون رغبتھم
للتطوع في العمل ضمن المشروع خارج أوقات الدراسة..

الكفايات واألھداف المتوخاة من المشروع
 المساھمة في تأھيل فضاء المؤسسة تنمية الحس المقاوالتي لدى التالميذ انفتاح التالميذ على المھن والفنون واألعمال اليدوية إدماج التالميذ بشكل إيجابي في فضاء المؤسسة99

 تنمية روح المسؤولية المبادرة والعمل الجماعي لدى التالميذ ربط التعلمات بواقع التالميذأھم مراحل وأنشطة المشروع:
مرحلة التحسيس والتعبئة

تعرف التالميذ خالل ھذه المرحلة على
أھمية الحس المقاوالتي في تنمية روح
المسؤولية والمبادرة لدى التالميذ ..باإلضافة
إلى التحسيس بأھمية العناية بالمرفق
العمومي ..واإلطالع على نماذج من
المشاريع التربوية التي أنجزت في ھذا
المجال..

مرحلة التحسيس والتعبئة

 خالل ھذه المرحلة عمل تالميذ على رصد مختلف مظاھر التدھور واإلتالف الذي تعاني منه بعضتجھيزات ومرافق المؤسسة..ووضع خطة عمل..بتنسيق تام مع الحراسة العامة..
رغم المجھودات التي قد تقوم بھا اإلدارة في أي مؤسسة من أجل اإلصالح ،فعوامل الھدم
والتخريب..تبقي نشيطة ومستمرة..ولھذا البد من تظافر الجھود..

مرحلة التنفيذ واإلنجاز
 توزع التالميذ إلى مجموعات حسب ميوالتھم المھنية ومھاراتھم اليدوية والفنية..إلصالح ما تم رصدهمن تدھور وإتالف ..ومن بين ھذه المجموعات

مجموعة التواصل والبحث عن الدعم
مجموعة الصباغة والفنون
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مجموعة البيئة والبستنة
مجموعة اإلصالحات الخفيف
أھم أعمال مجموعة التواصل والبحث عن الدعم

قامت مجموعة التواصل والبحث عن الدعم بربط اإلتصال برئيس المؤسسة قصد إطالعه
بتفاصيل المشروع..واتصلت بمقتصد المؤسسة الذي عمل على تزويدھم ببعض أدوات
الصباغة والبستنة...
كما تم التنسيق مع أستاذ الفنون التشكيلية لمساعدتھم على رسم جداريات في ساحة
المؤسسة..
و تمكن بعض التالميذ من الحصول على 20كلغ من الصباغة من إحدى الجمعيات العاملة
بالمنطقة..

..لكن يبقى أھم عمل قامت به مجموعة التواصل والبحث عن
الدعم..نجاحھا في توفير جزء من مستلزمات الصباغة..حيث عملت على
استنساخ  30نسخة من الحفل التكريمي الذي أقامته المؤسسة لفائدة أحد
األطر المتقاعدة..وبيع ھذه النسخ لألساتذة من أجل توفير مبلغ 150درھم
لشراء الصباغة واألدوات الالزمة لرسم الجدارية..
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أھم أعمال مجموعة الصباغة والفنون

عملت مجموعة الصباغة والفنون على مسح جميع الكتابات والعبارات
المكتوبة على جدران المؤسسة كما عملت على إعادة صباغة حجرة درس
في إشارة رمزية لتحفيز بقية زمالئھم...
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بتنسيق تام مع كل من التالميذ 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 اإلصالحات الخفيفة
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مرحلة التقويم واالستثمار

 إنجاز تقارير حول مجمل نشاطات التالميذ ،وعرض البعض منھم لتجربتھم الشخصية في المشروع رصد الصعوبات التي واجھھا التالميذ خالل المشروع ،واقتراح حلول لھا. اقتراح أنشطة ومشاريع جديدة على ضوء الصعوبات واإلكراھات والنجاحاتالمدة الزمنية للمشروع:
شھري فبراير ومارس..على أساس أن يتم بعد ذلك وضع آليات لمتابعة وصيانة مكتسبات
المشروع..
المستلزمات والعدة الالزمة:
معدات البستنة – معدات الصباغة والفنون التشكيلية – بعض معدات النجارة  -أوراق من مختلف
األحجام ...
شكل المنتوج النھائي للمشروع:
توثيق أھم مراحله وأنشطته على شكل ملف..ومجلة حائطية..وعروض تقديمية ...وشريط فيديو..كل ذلك
من إنجاز التالميذ..

مجال الحفاظ على البيئة
عنوان المشروع

ثروتنا المائية
يتھددھا خطر
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منطلقات المشروع
باعتبار البيئة تشكل موضوع مشتركا للكثير من المواد الدراسية..يصبح اإلشتغال على ھذا
الموضوع فإطار مشروع تربوي موازي نوعا من الدعم التربوي لھذه المواد ،كما أن ربط المعارف
والمفاھيم البيئية بواقع التلميذ يدخل في إطار المالءمة..وبالتالي دعم انفتاح التالميذ بشكل إيجابي في
محيطھم...
ويأتي اشتغالنا أيضا على موضوع الحفاظ على البيئة كتفعيل لمقاربة التربية على
القيم..وبيداغوجية اإلدماج..مع اإلشارة أنه مع تشعب موضوع البيئة وقصر المدة المخصصة لھذا المجال
ضمن مشروع شباب بال حدود..فقد اكتفينا بالتركيز على موضوع الحفاظ على الثروة المائية في منطقة
آكوراي

وصف إجمالي للمشروع

خالل ورشة تحسيسية حول موضوع حماية البيئة..وقع نقاش عفوي بين مجموعة من التالميذ
حول الجدوى من تنظيم حملة لحماية الثروة المائية في منطقة غنية بھذه الثروة كما الشأن بالنسبة
آكوراي..ولقد انطلق أصحاب ھذا التساؤل من فرضية خاطئة مفادھا أن مشكل الماء مشكل يھدد فقط
المناطق الجافة أو الشبه جافة..لكن سرعان ما اقتنع الجميع أن المناطق الغنية بالثروة المائية معنية ھي
األخرى بضرورة القيام بحمالت للحافظ على نعمة الماء..وإال ستصبح ھذه الثروة في القريب العاجل في
خبر كان..خصوصا وأن ھذه الثروة تعاني الكثير من اإلھمال والتبذير ..من ھنا قرر التلميذ القيام بجولة
إستطالعية لرصد و توثيق أھم العيون المائية في منطقة آكوراي وحصر أھم السلوكات والظواھر التي
يمكن أن تشكل تھديدا لھذه الثروة بالمنطقة..والقيام بحملة تحسيسية للتوعية بأھمية ھده النعمة والمخاطر
وضرورة الحفاظ عليھا

الكفايات واألھداف المتوخاة من المشروع:
 تنمية المواقف اإليجابية والمسؤولة نحو البيئة توعية التالميذ بالموارد الطبيعية في محيطھم وضرورة الحفاظ عليھا انفتاح التالميذ على المھن والفنون واألعمال اليدوية إدماج التالميذ بشكل إيجابي في محيطھم تنمية روح المسؤولية المبادرة والعمل الجماعي لدى التالميذ ربط التعلمات بواقع التالميذأھم مراحل وأنشطة المشروع:
مرحلة التحسيس والتعبئة
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استفاد التالميذ خالل ھذه المرحلة من عدة
ورشات انصبت خصوصا على التعريف بمفھوم
البيئة والمخاطر التي تھددھا ،والتوعية بضرورة
الحفاظ عليھا ..كما تم عرض بعض المشاريع
التربوية التي أنجزنھا بعض المؤسسات في
ميدان المحافظة على البيئة..وفي نھاية ھذه
الورشات تم التوافق على اختيار موضوع :
الثروة المائية في منطقة أكوراي:
يتھددھا خطركموضوع لإلشتغال ضمن مشروع
الحفاظ على البيئة

ولھذا اجتمع التالميذ في ورشة خاصة لمناقشة أھمية ھذا الموضوع  ،وجرد مختلف المواد الدراسية التي
يتقاطع معھا...وتحديد األھداف التي يمكن أن نتوخاھا من خالل اإلشتغال على موضوع الثروة
المائية..وبلورة األنشطة الكفيلة بتحقيق ھذه األھداف..حيث تم االتفاق على إنشاء التالميذ لملفات
ومطويات وملصقات و مجلة حائطية عروض تقديمية ومدونات ومواقع إلكترونية ....

مرحلة اإلستطالع الميداني
اشتملت ھذه المرحلة على ثالث أنشطة أساسية :وھي:
 قيام التالميذ باستطالعات أولية بشكل فردي أو في إطار مجموعات صغيرة لمختلف المواقع الغنيةبالمياه غي منطقة آكوراي..ومحاولة جمع المعلومات المتعلقة بھا..

 اجتماع التالميذ فيما بينھم في إطار ورشة مفتوحة لتقاسم ومناقشة معلوماتھم حول المواقع وفريق منالتالميذ يتكفل بإنجاز شريط فيديو قصير حول أھم الثروة المائية بمنطقة أكوراي والمخاطر التي
تھددھا.
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 قيام فريق من التالميذ بزيارة ميدانية من أجل تصوير وتوثيق أھم العيون المائية الطبيعية وحصرالمخاطر التي تھددھا..وتوظيف ذلك في إنجاز شريط فيديو قصير مدته  13دقيقة
مرحلة القيام بحملة تحسيسية حول ضرورة الحفاظ على الثروة المائية

بعد وقوف التلميذ ميدانيا على غنى الثروة
المائية التي تزخر بھا المنطقة..وبعد معاينتھم
لمجموعة من المخاطر التي تھدد ھذه
الثروة..فإنھم سيعملون على اإلنخراط في حملة
تحسيسية حول ضرورة الحفاظ على المياه من
التبذير والتلوث..ومن أجل ذلك سيتوزعون
تنجز
مجموعة..مجموعة
عدة
إلى
مطويات..ومجموعة تشرف على إنجاز عدد
خاص من المجلة الحائطية..ويتكلف آخرون
بتھييء عروض تقديمية..كما سيتم رسم
جدارية فنية في ساحة المؤسسة حول موضوع
حماية البيئة..
ومن أجل إضفاء قيمة
مضافة على حملتھم التحسيسية
سيعمل التالميذ على القيام
بإصالح وتنظيف بعض القنوات
المائية وھي مبادرة عملية تحمل
أكثر من داللة..بحيث يمكن
اعتبار ذلك أسلوبا حضاريا
لإلحتجاج على كل من يعمل
على تبذير المياه وتخريب ھذه
السواقي..

السوق األسبوعي
أي حماية للمستھلك
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منطلقات المشروع
عند الحديث عن موضوع المواطنة وحقوق اإلنسان ،في غالب األحيان يتم التركيز على الحقوق
السياسية مثل حق اإلنتخابات وحق التعبير..في حين نادرا ما يتم التطرق إلى الحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية كحقوق المستھلكين مثال..من ھنا يأتي اإلشتغال في مشروع تربوي موازي على موضوع
حماية المستھلك ،كمحاولة لإلنفتاح على بعض الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية..ومحاولة إلكساب التالميذ
بعض الكفايات اإلجتماعية..وبالتالي تمكينھم من اإلندماج بشكل إيجابي في محيطيھم..أضف إلى ذلك أن
اشتغال التالميذ في مشاريع تربوية موازية يدخل في إطار تفعيل بيداغوجية اإلدماج..
وصف إجمالي للمشروع
خالل ورشة تحسيسية حول موضوع حماية المستھلك تعرف التلميذ على مجموعة على بعض
أنواع النصب والتدليس التي قد يتعرض لھا بعض المستھلكين في حياتھم اليومية..كما تعرفوا على أن
ھناك مجموعة من الحقوق التي من المفروض مبدئيا أن يتمتع بھا المستھلك..
وباعتبار ھؤالء التالميذ ينتمون إلى مدينة صغيرة مازال السوق األسبوعي يلعب فيھا دورا
اقتصاديا واجتماعيا مھما..فإنھم وجدوا أنفسھم أما سؤال عريض ھو :إلى أي حد يتوفر المستھلك غي
السوق األسبوعي على نفس الحقوق التي تم الرف عليھا خالل الورشة..ومن أجل اإلجابة على ھذا السؤال
كان البد لھم من القيام باستطالع ميداني في السوق األسبوعي..وطرق باب مجموعة من المصالح اإلدارية
المختصة بمراقبة السوق..والقيام بعدة استجوابات..

الكفايات واألھداف المتوخاة من المشروع:
 التعرف على حقوق وواجبات المستھلك إدماج التالميذ بشكل إيجابي في محيطھم تنمية روح المسؤولية والمبادرة والعمل الجماعي لدى التالميذ ربط التعلمات بواقع التالميذأھم مراحل وأنشطة المشروع:

المرحلة األولى:التحسيس والتعبئة:
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شارك التالميذ خالل ھذه المرحلة في ورشة تحسيسية
حول حقوق المستھلك و بعض القوانين التي تحمي ھذه
الحقوق..كما تعرف التالميذ على مختلف اإلدارات
المختصة بمراقبة األسعار والجودة في األسواق..من ھنا
جاء اختيار التالميذ لموضوع السوق األسبوعي
بآكوراي ..للتأكد من مدى وجود حقوق فعلية للمستھلك

المرحلة الثانية :اإلستطالع الميداني

تشمل ھذه المرحلة مجموعة من األنشطة من
أھمھا:قيام التالميذ باستطالعات أولية للسوق
األسبوعي بشكل فردي أوفي إطار مجموعات
صغيرة..والھدف من ذلك ھو محاولة إلقاء نظرة
نقدية مغايرة للنظرة المألوفة التي كانوا يولونھا
للسوق..كما سيحاولون جمع المعلومات المتعلقة
بالبضائع والخدمات المتوفرة ھناك ..ومحاولة
معرفة نوعية التجار الزبناء الذين يقصدونه...

على ضوء المعلومات التي حصل عليھا التالميذ
خالل معاينتھم الميدانية للسوق األسبوعي..فإنھم
سيجتمعون في ورشة مفتوحة لتقاسم ومناقشة
ارتساماتھم ومعلوماتھم حول موضوع حقوق
المسھلك..لكن ھذه المرة من خالل أمثلة ملموسة..
حيث خلصوا في النھاية إلى أن السوق األسبوعي
يعيش وضعا كارثيا سواء على مستوى التنظيم أو
في
عارمة
وفوضى
النظافة
شروط
األسعار..الشيء الذي يشكل انتھاكا كبيرا لحقوق
المستھلك ..ولھذا قرر التالميذ وضع خطة لرصد
وتوثيق مختلف األنشطة الموجودة في السوق
األسبوعي التي ال تراعي حقوق المستھلك

على ضوء توصيات الورشة السابقة تم تشيكل فريق من التالميذ للقيام باستطالع ميداني في
السوق األسبوعي بھدف تصوير مختلف األنشطة التي ال تراعي حقوق المستھلك..ولقد واجه
109

ھذا الفريق صعوبات كبيرة في إلتقاط عدة صور مھمة..ولكن مع ذلك فإن مھمة الفريق كان في
مجملھا ناجحة

المرحلة التالثة :اإلتصال بالمصالح اإلدارية المختصة والمواطنين

110

بعد مالحظة التالميذ لعدة خروقات تھم حقوق
المستھلك في السوق األسبوعي ..تساءل التلميذ
عن الجھات اإلدارية المختصة بمراقبة ما يجري
في السوق األسبوعي..لكنھم فوجؤوا بأن المصالح
اإلدارية االمختصة بمراقبة األسعار ومراقبة
الجودة توجد بعاصمة اإلقليم ..ولھذا قرروا
اإلتصال مباشرة بالباشوية باعتبارھا السلطة
المسؤولة عن النظام العام بالمنطقة..وجد التالميذ
ترحيبا كبيرا من طرف السيد باشا المدينة والذي
أخبرھم بوجود نوع من التنسيق مع بعض
المصالح اإلقليمية لمراقبة األسعار والجودة في
السوق لكن بعض الظروف اإلجتماعية في المنطقة
تحول دون تطبيق بعض العقوبات الزجرية في
حق المخالفين..كما أن ضعف اإلمكانيات البشرية
والمادية يجعل من المستحيل القيام بمراقبة دائمة
للسوق

كما قام التالميذ باستجواب بعض المواطنين لمعرفة ردود فعلھم كمستھلكين عندما يتعرضون لبعض مظاھر
النصب أو التدليس في السوق األسبوعي..وكم كانت مفاجأة التالميذ كبيرة عندما لمسوا نوعا من السلبية عند
المواطنين في ھذا الموضوع..فجميع المواطنين الذين تم استجوابھم سبق لھم أن اشتروا عدة منتوجات بأثمان
تفوق ثمنھا الحقيقي أو تعاني من ضعف الجودة..لكن لم يرفع أي واحد منھم شكاية لسلطات المختصة..
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المؤسسة:الثانوية الخنساء
نيابة :خريبكة

أكاديمية  :الشاوية ورديغة

المدرسون المؤطرون :الھام الربحاوي ،عائشة األمين
تمھيد:
بعد الحضور في الدورة التكوينية المنعقدة بالجديدة أيام  4-3-2يناير 2009و المنظمة من
قبل الشبكة المغربية للتربية والموارد تم الشروع في التحضير إلنجاز محاور المشروع .عقد
جمع عام مع التالميذ قصد توضيح أھداف المشروع اختيار المجموعة التي ستتولى تنفيذ
المحور األول من المشروع حيث تم االتفاق على موضوع التسامح
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• على صعيد المؤسسة  :محاربة ظاھرة العنف داخل المؤسسات التعليمية

• على المستوى الخارجي  :دعوة التالميذ لنبذ اإلرھاب
• نشر ثقافة التسامح اعترافا باآلخر
• التسامح وحده كفيل بتحقيق العيش المشترك بين شعوب يطبعھا التنوع واالختالف
•

أدب الحوار وحسن االنصات

• عدم التعصب لألفكار الذاتية
• االعتراف بحق اآلخر في الحياة
• خلق جسر التواصل بين الشعوب
• الحق في اإلبداع واالجتھاد
• إعطاء األولوية للمصلحة العامة
• التعايش رغم التنوع واالختالف
• إعداد ملصقين من قبل التالميذ
•  -اشھار الملصقين على السبورة الحائطية وجمع ارتسامات التالميذ
• القيام بعرض حول موضوع التسامح
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بعد االستماع إلى ارتسامات التالميذ قرر فريق المشروع ما يلي:
* تشكيل لجنة الصلح بشراكة مع المثقففين النظراء للبث في نزاعات تالميذ المؤسسة
* تنظيم أسبوع تحسيسي لمحاربة ظاھرة العنف المدرسي حسب البرنامج اآلتي :
 -1إعداد الفتة “من أجل مدرسة بال عنف “
 -2عرض مجلة حائطية من إنتاج تالميذ المؤسسة حول موضوع التسامح ونبذ العنف

 -3زيارة قاعة المطالعة مقر عرض الملصقين والمجلة الحائطية وفق الجدول الزمني
للتالميذ
 -4توظيف اإلداعة المدرسية للتوعية لھذه الظاھرة
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 -5تزامن األسبوع مع إدراج درس التسامح المقرر في مادة اإلجتماعيات  ،فزار الفريق
أساتذة المادة للتأكيد على ضرورة الوقوف على ظاھرة العنف المدرسي
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المؤسسة:الثانوية االعدادية سيدي عبد العزيز ،وادي زم
نيابة :خريبكة

أكاديمية  :الشاوية ورديغة

المدرسون المؤطرون :عبد اللطيف بروزي  ،عبد الفتاح ھشمي
التصميم:
 / 1مشروع التربية على المواطنة
 / 2مشروع الحس المقاوالتي
 / 3مشروع حماية المستھلك

 / 1مشروع التربية على المواطنة
 – 1أھداف المشروع
 إكساب التالميذ الشجاعة والثقة في النفس واالعتماد على الذات تكوين مواطن فاعل ايجابي في محيطه ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة داخل المؤسسة والمحيط االجتماعي مشاركة التالميذ في التحسيس والتوعية بعدة قضايا متعلقة بمحيطھم االجتماعي – 2الفئة التي أنجزت المشروع :األولى ثانوي إعدادي
 – 3الفئة المستھدفة  :تالميذ المؤسسة
 – 4خالصة المشروع

116

قام التالميذ العاملون بالمشروع بتوعية وتحسيس تالميذ المؤسسة بقيم ومبادئ المواطنة الفاعلة في تقدم
المجتمع ودلك من خالل معالجة عدة قضايا متعلقة بالتربية على المواطنة أھمھا حقوق األطفال في العيش
الكريم  ,العدل ,المساواة  ,الكرامة  ,والحرية  ,باإلضافة إلى معالجة موضوع السالمة الطرفية
 – 5وسائل وأنشطة المشروع
 األنشطة  :إبداع مسرحية وعرضھا على تالميذ المؤسسة  /ورشات  /إبداع مقاالت  /انجاز مطوية /انجاز ملفات
 /االداعة المدرسية  /قاعة العروض  /ألبسة  /كاميرا  /آلة  -PowerPointالوسائل  :استعمال تقنية
تصوير

 / 2مشروع الحس المقاوالتي
الموضوع:

تقديم خدمة صحية

أسباب اختيار ھدا الموضوع :
العتبار ا مكانية إصابة أي تلميذ أو تعرضھم لحادت داخل المؤسسة اھتدى التالميذ إلى فكرة تأسيس نادي
الصحة في الوقت الذي تفتقر فيه معظم المؤسسات التعليمية المغربية إلى من يقدم ھده الخدمة ,وباإلضافة
إلى وقوع حوادث أثناء مزاول الرياضة ,كما الحظوا أن مجموعة من التالميذ يتعاطون للمخدرات فكانت
المؤسسة في حاجة ماسة إلى ھده الخدمة,
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األھداف :
إكساب التالميذ روح المبادرة ,وحس المالحظة والثقة بالنفس وإدراك أھمية العمل الجماعي,
التعرف على أن الحاجات الفردية الجماعية ھي مصدر العمل وأن لوال الحاجة لما وجد العمل,
ترسيخ لدى التالميذ سلوكات ومھارات اإلبداع واتخاذ القرار التواصل معرفة الذات
تنمية التعاون عن طريق إدماج المؤھالت البشرية
الفئة المستھدفة:تالميذ المؤسسة
وسائل و أنشطة المشروع:
 /االداعة المدرسية  /قاعة العروض  /ألبسة  /كاميرا  /آلة  -PowerPointالوسائل  :استعمال تقنية
تصوير
 األنشطة  :توزيع مطويات  /كتيبات متعلقة بالصحة خاصة بالنسبة للفتيات  /اكتساب تقنيات اإلسعافاتاألولية /
وفي ھدا اإلطار تم التنسيق مع الھالل األحمر المغربي فرع وادي زم الكتساب مھارات وتقنيات تقديم
اإلسعافا

 / 3مشروع حماية المستھلك
أھدف المشروع :
 تنمية روح المسؤولية والمبادرة لدى التالميذ اكتساب مھارة العمل الجماعي وتقسيم األدوار والمسؤوليات تنمية الحس النقدي وأھميته في الحياة اليوميةخالصة 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 المستھلك118

 حقوق وواجبات المستھلك نصائح وإرشادات بعض الحقوق المتعلقة بحماية المستھلكالوسائل واالنشطة:
 األنشطة انجاز مطوية مطوية تحسيسية وتوزيعھا على تالميد المؤسسة  /تقديم عروض في نفسالموضوع
 /االداعة المدرسية  /قاعة العروض  -PowerPoint /الوسائل  :استعمال تقنية
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المؤسسة:الثانوية االعدادية قاسم امين
نيابة  :فاس
أكاديمية  :فاس بولمان

المدرسون المؤطرون:حليمة امجاھد ،فوزية مجھدي
 -Iمشروع التربية على المواطنة

شرع في العمل على ھذا المشروع مع قسم  15/3في البدء قامت األستاذة المؤطرة
بتقديم فكرة عن الشبكة المغربية للتربية والموارد ) (MEARNلتالميذ القسم واقترحت عليھم
العمل على موضوع التربية على المواطنة.
كون التالميذ مجموعات ،وبدأ النقاش أوال على مستوى القسم ،حيث تحدثنا عن
المواطنة ومعانيھا ويمكن تلخيصه في أن التربية على المواطنة تتجلى في حب الوطن ونشر
التسامح وحقوق وواجبات المواطن تجاه وطنه والمواطنين ،وأيضا في قيم التكافل والتضامن.
ومن بين ھذه المعاني السامية ،اختار التالميذ موضوع التكافل ليكون عنوان مشروع
التربية على المواطنة ،وبعد اتفاق المجموعات على اختيار ھذا الموضوع ،أخذت كل
مجموعة التفكير في كيفية تحقيق التكافل بين التالميذ وكانت األستاذة المؤطرة تتحدث مع كل
مجموعة على حدى عن اقتراحاتھم التي اتفقوا عليھا ودونوھا في ورقة.
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وبعد جمع االقتراحات ،تبين أن الفكرة التي كانت مشتركة بينھم ھي التكافل بين
التالميذ من خالل مساعدة بعضھم البعض في الدراسة وأيضا من خالل إنشاء صندوق مالي
لمساعدة المحتاجين.

التضامن في الدراسة:
كون التالميذ مجموعات ليشتغلوا مع بعضھم في تحضير الدروس ،المراجعة
والتحضير للفروض واالمتحانات يجتمع التالميذ فيما بينھم مرة في األسبوع داخل المؤسسة
تحت إشراف األستاذ عبد الحق بلمليح ،الذي يوجھھم في طريقة العمل والتعامل فيما بينھم.
كما يجتمع التالميذ خارج المؤسسة في المنزل كلما أراد أن يراجعوا دروسھم.

صنــدوق التعــــاون
اقترح التالميذ إنشاء صندوق للتعاون على مستوى القسم يھدف إلى مساعدة المحتاجين
واليتامى وقد بدأ التالميذ في جمع المال في صندوق يحتفظون به في مخزن تابع للقسم
وسيشرعون في توزيعه كلما توفر لھم قدر كاف من المال .وسيشرف على توزيعه مجلس
مكون من أربعة تالميذ سيتكلف ھذا المجلس بدراسة احتياجات تالميذ قسمھم وفي حالة عدم
وجود من يحتاج إلى إعانة من بين تالميذ القسم فسوف يستشيرون مع الحراس العامين
الختيار تالميذ من أقسام أخرى ،حيث أن أعضاء اإلدارة يعرفون عن قرب الحالة المادية
واحتياجات التالميذ والتالميذ .اآلن بصدد التحضير للقيام بحملة لنشر ھذه القيم التي عملوا
عليھا ومحاولة تعميمھا لدى جميع أقسام السنة الثالثة.

الـحــــس المقــاوالتـــي
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يھدف ھذا المشروع غلى تنمية الحس المقاوالتي لدى التالميذ وحثھم على استغالل مواھبھم
وقدراتھم بأحسن وجه .كانت ھناك اقتراحات كثيرة من طرف التالميذ ،ووقع االختيار في النھاية على
مشروعين وھما الصناعة التقليدية ودكان المدرسة.
الصناعة التقليدية:
يتوفر بعض تالميذ  3/12على مواھب رائعة في صناعة منتوجات تقليدية ،التلميذ عمر النار
ينحت على الزليج لكتابة آيات قرآنية ،أسماء وعبارات وكذلك نقش رسوم مختلفة.
والتلميذة فاطمة الزھراء بوبدارة تجيد التطريز وقد اقترحت صنع منتوجات ستروق إعجاب
التالميذ كمناديل توضع في "صينية" الشاي ومناديل صغيرة للجيب عليھا أسماء ،ويمكن تقديم طلبات
للتلميذة بحسب ذوق الزبون.

كما أن التلميذ منعم اكريط ،يتوفر على تجربة كبيرة في صنع "الشرابيل"

وھو بصدد أشكال متنوعة ستنال إعجاب التلميذات واألساتذة.

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه المنتوجات ستسوق عن طريق تنظيم معرض داخل
المؤسسة للتعريف بھذا التنوع بعد ذلك سيعمل التالميذ على استقطاب طلبات من أصدقائھم
أو من األساتذة وسيعملون على التجديد الدائم ومحاولة إرضاء جميع األذواق.

دكــان المدرســة:
اقترح بعض تالميذ  14/3إنشاء دكان المدرسة لبيع الحلويات والدفاتر واألقالم واختاروا كمكان
لمشروعھم مخزنا صغيرا يوجد بمدخل المؤسسة
ولقد طرحنا ھذه الفكرة على مدير المؤسسة ووافق عليھا ،كما قدم لنا اقتراحات ونصائح فيما
يخص الوضع القانوني لھذا المشروع وكيفية تسييره فھذا المشروع سيكون بشراكة مع جمعية اآلباء
وستوجه أرباحه إلى صندوق التعاون لمساعدة المحتاجين .سيقوم باإلشراف على الدكان احد أعوان
المؤسسة بمساعدة تالميذ سيتم اختيارھم بحسب مؤھالتھم للقيام بمھمة توفير السلع وبيعھا.

122

الحفـاظ علـى البيئـة
من أكثر ما تعاني منه مؤسستنا ھو عدم المحافظة على نظافة األقسام وفضاء المؤسسة ومن ھنا
جاءت فكرة مشروع الحفاظ على النظافة مع قسم .3/15
أوال ناقش التالميذ فيما بينھم المشاكل التي تعاني منھا المؤسسة في إطار موضوع البيئة واتفقوا
على أن جل التالميذ ال يعيرون اھتماما لنظافة قسمھم ،فتجدھم يلقون باألوراق داخل القسم ،ويكتبون على
الطاوالت والجدران ،لھذا اقترح التالميذ أن تكون مجموعات تتكلف بالنظافة داخل القسم وتعمل بالتناوب.
كل مجموعة ستقوم بتنظيف القسم عند نھاية كل حصة وذلك حسب جدول زمني يقسم األدوار بين
المجموعات.
أما فيما يخص الفضاء الداخلي للمؤسسة ،فكر التالميذ في وضع سالت القمامة في أماكن متعددة حتى
يسھل الحفاظ على نظافة الساحة وسيكون بجانب كل واحدة عبارة أو رسم يجسد فكرة الحفاظ على نظافة
المؤسسة.

كما سيقوم بعض التالميذ من أقسام متعددة بتزيين حديقة المدرسة والحفاظ عليھا تحت

إشراف األستاذ حسن بيبوط فقد خصص األستاذ جزءا من الحديقة لكل قسم ،على التالميذ االعتناء به
يوميا والعمل على تزيينه باستمرار .كل جزء عليه رقم القسم ويقوم األستاذ بمساعدتھم في غرس األزھار
وإزالة األعشاب الزائدة ،في النھاية سيتم اختيار القسم الذي استطاع أن يقوم بالصيانة على أحسن وجه
وان يزين جزأه من الحديقة بأجمل طريقة.
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المؤسسة:الثانوية االعدادية ابن سينا
نيابة  :تاوريرت
أكاديمية  :الجھة الشرقية

المدرسون المؤطرون:جمال الغول،رشيد العيساوي،عبد
الرحمن بن يوسف،بدي لطيفة
التربية على المواطنة
النشاط:

التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان

األستاذ المنشط:

نور الدين اسماعيلي

التالميذ المستفيدون:

 38تلميذا وتلميذة

األھداف والكفايات القابلة للتحويل :نشر ثقافة حقوق اإلنسان
اكتساب ثقافة الحوار
القدرة على التحليل
اإلقناع واالقتناع
مد ِة:
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ساعتان

مكان الزيارة:

مقر الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ،فرع تاوريرت

صور:

الـحــــس المقــاوالتـــي
النشاط:

الكتابة على الزجاج

األستاذ المنشط:

محمد اوبديل

التالميذ المستفيدون:

 36تلميذا من بينھم  6تالميذ ذوي خبرة

األھداف والكفايات القابلة
للتحويل:
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•
•
•
•
•

اكتشاف المواھب وصقلھا
محاكاة تجارب اآلخرين
تشجيع المواھب على الخلق واإلبداع
تنمية المھارات
ملئ الفراغ

مدة اإلنجاز:

حسب اللوحة الفنية

مكان اإلنجاز:

الثانوية اإلعدادية ابن سينا

المواد المستعملة:

صباغة خاصة بالزجاج ،أداة للكتابة ) ،(guttaسائل )،(Médium
فرشاة ،قطع من الزجاج

تأخذ  3قطع من الزجاج حسب حجم ما يتضمنه ورق العمل بعد
إثباته تحت قطعة الزجاج وجعله يالئم لقياساتھا .يشرع في الكتابة
بكل دقة  ,تترك اللوحة حتى تجف  ،وفي المرحلة الموالية نقوم
بتلوين اللوحة دون الضغط على الفرشاة حتى ال نلمس أعلى جوانب
الكتابة وبعد ذلك نضع الالمع  ,توضع اللوحة في إطار فوتوغرافي.

الطريقة:

لوحات فنية
المنتوج:

النشاط:

صناعة الدمى

األستاذ المنشط:

مالكي مبارك

التالميذ المستفيدون:

 9تالميذ
االنفتاح على الصناعة

األھداف والكفايات
القابلة للتحويل:

تنمية المھارات اليدوية
صقل المواھب
االستفادة من خبرات اآلخرين
أنشطة مستمرة )ساعتان في األسبوع(

مدة اإلنجاز:
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مكان اإلنجاز:

قاعة األنشطة

المواد المستعملة:

القماش ،اإلبرة ،الخيط  ،القطن ،الورق المقوى  ،اللصاق

يوضع الرسم على الورق المقوى ويقص الثوب على منوال الرسم
الطريقة:

المنتوج:

النشاط:

بنكـ مدرسي بشراكة مع جمعية اآلباء مھمته دعم ٍ مشاريع األقسام أطلقنا عليه
اسم :
بنـكـ األمانة:رأسماله  3850درھما

128

األساتذة المشرفون:

التنسيق األستاذ الصدقية رشيد .
مصدر الخبرة صغوان الميلود ) مقتصد المؤسسة (.
الفياللي عبد القادر)حارس عام للخارجية(

التالميذ المؤسسون:

تالميذ قسم الثانية إعدادي 5

التالميذ المستفيدون:

مجموع تالميذ وتلميذات المؤسسة

األھداف والكفايات القابلة
للتحويل:

• إنشاء بنك تمويلي ،مھمته دعم مشاريع األقسام وتمويلھا
• اكتساب ثقافة االعتماد على النفس
• تدبير المشاريع الشخصية
• اكتساب ثقافة العمل ضمن مجموعة
• المبادرة في اإلقناع واالقتناع
يــوم االثنين /من الساعــة  8إلى الساعــة  12من كل أسبوع.

توقيت االفتتاح:

يــوم السبت من الســاعة  8إلى الساعة  12من كل أسبوع.
مقر البنك :

خزانة الثانوية اإلعدادية ابن سينا تاوريرت

ھيكلة البنك:

يتكون البنك من مكتب مسير منتخب يضم:
● الرئيس و نائبه
● األمين و نائبه
● كاتب و نائبه
● مستشارون ) تالميذ القسم (
● األستاذ منشط برنامج إنماء الحس المقاوالتي
● ممثل عن اإلدارة التربوية
●

مقتصد المؤسسة

● ممثل جمعية اآلباء

النشاط :أشغال يدوية

الرسم على القماش

األستاذ المنشط:

عبد الرحمن بنيوسف
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التالميذ المستفيدون:
األھداف والكفايات القابلة
للتحويل:

مدة اإلنجاز:

 38تلميذا
•
•
•
•
•
3

االنفتاح على المھن
تنمية المھارات اليدوية
صقل المواھب
االستفادة من خبرة اآلخرين
اكتساب ثقافة التعلم الذاتي والثقة بالنفس
ساعات في األسبوع

مكان اإلنجاز:

قاعة األنشطة

المواد المستعملة:

• القماش
• الصباغة )ألوان مختلفة(
• فرشاة
وضع مسودة الرسم المختار على القماش

الطريقة:

رسم اإلطار العام بالصباغة
إتمام الباقي

المنتوج:
 1الرسم على القماش

عرض حول مشروع بنك األمانة
ھذا العرض البسيط ھو خالصة جھد مجموعة تالميذ  5/2و تخطيط دقيق لصياغة مشروعنا
والتعريف به للزبناء.
سنتعرف من خالل الفصل 1من ھذا العرض على:
-
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مصدر فكرة المشروع
تعريف موجز للمشروع
مواصفات المشروع
مدى مساھمة ھذا المشروع في تحسين الحياة داخل المؤسسة.
مكانة المشروع في السوق
أنواع زبناء المشروع
قوانين البيع و الربح

 -1قوانين التمويل والدعم والربح:
شروط التمويل والدعم:
 ملف التمويل ويتكون من :أ  :مصوغة المشروع .
ب  :عينة من المنتوج
ج  :أداء واجب التأمين.
د  :التزام بالشرف مصادق عليه من طرف إدارة المؤسسة .
ھـ  :الموافقة على طلب التمويل والدعم من قبل لجنة بنك األمانة.
 -2طرق التمويل:
 يقوم بنك األمانة بشراء مستلزمات الشطر األول من المشروع. تتبع وتقويم اإلنجاز .إذا ظھرت المؤشرات اإليجابية يقوم بنك األمانة بتوفير مستلزمات الشطر الثاني . 3الربح:تفاديا للمعامالت الربوية قرر بنك األمانة ما يلي :
 تسديد قيمة التمويل بالتقسيط.استفادة بنك األمانة من ربح المشاريع المنجزة  %14تضاف لتنمية رأس مال بنك األمانة.
 تخصيص قسط من الربح لتشجيع وتكريم فريق بنك األمانة .مصدر رأس مال بنك األمانة:
 2000دھـ مساھمة من جمعية اآلباء وأمھات تالميذ المؤسسة
500دھـ مساھمة من إدارة المؤسسة .
 500دھـ مساھمة من ھيأة التدريس .
 ،1دھـ لكل تلميذ )850تلميذا ( مساھمة اختيارية .
10دھـ كتأمين لكل مشروع تم قبوله .
مع تعھد جمعية اآلباء بدعم أضافي للمشاريع الواعدة وذلك بتنسيق مع مجلس التدبير .
 -3شروط الصرف.
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 فتح فرع في الحساب البنكي لجمعية اآلباء. يتم السحب من قبل جمعية اآلباء بعد المصادقة على تقرير بنك األمانة مصادق عليه من قبلفريق برنامج إنماء الحس المقاوالتــي .
 اإلدالء بفاتورة االقتناء واجب .مصارف البنك
 % 60في تمويل المشاريع
 % 20في الرفع من رأسمال البنك
 % 10مصاريف تسيير البنك
 % 10لتحفيز فريق مشروع البنك
 -4شروط المشاريع المقبولة:
يصادق البنك على كل مشروع تتوفر فيه المواصفات التالية:
•
•
•
•
•
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تنمية المؤسسة
السالمة الصحية
الرفع من مھارة التلميذ يدويا و فنيا .
استفاء الوثائق الضرورية
مصادقة منسقية فريق برنامج انماء الحس المقاوالتي.

المؤسسة:الثانوية االعدادية محمد الخامس-أزرو
نيابة  :افران
أكاديمية  :مكناس تافياللت

المدرسون المؤطرون :سعيدة فرحات،ثورية شعيبي
ألن أعظم سر في النجاح ھو أنه ال يوجد أسرار للنجاح يوجد فقط المبادئ الدائمة التي أثبتت فاعليتھا
على مر القرون .و ألننا نؤمن انه بإمكاننا مع كفريق فعل شيء مختلف .
و الن حماسنا أكبر من أن تعرقله كلمة :و لكن.و ألننا نؤمن أن بيننا عباقرة لم نستطع اكتشافھم و لم
يستطيعوا جعل األضواء تتجه نحوھم .
قررنا أن نضع أقدامنا على طريق األلف ميل و لتكن خطوتنا ھذه مباركة لما تحمله من نفس ايجابي
يسعى إلى التغيير من الداخل و في حدود الممكن حتى نصنع اإلبداع الذي لم يكن سوى  :فعل الممكن
للوصول إلى األفضل .خطوتنا األولى تتمثل في فتح ھذا الفضاء التشاركي لجمع ثلة من تالميذ مؤسستنا
قصد تسخير تميزھم لجعل المؤسسة مكانا للعطاء و فضاءا للحلم الذي يجب ان يتحقق مساھمة بشكل فعال
في :الرقي بالتعلمات لدى المتعلم،جعل جودة التعليم منحة للجميع ،فتح آفاق اإلبداع .
و من ظالم الواقع تلوح أنوار األمل لغد يكون فيه التعليم قادرا على تخريج المواطن الصالح بكل ما تحمله
الكلمة من معنى حضاري و تقدمي في أصالته .
التشخيص
االربعاء 18 ,فبراير2009 ,
.1
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موضوع النشاط التربوي  :طفل من الفضاء

 .2وصف إجمالي النشاط التربوي :يوزع االستاذ أوراق بيضاء على التالميذ و يطلب منھم
تخيل ما يلي :
أنت طفل فضائي دخلت مؤسسة محمد الخامس  ،ارسم الجدول التالي :
ما أثار اھتمامي

ما أعجبني

ما لم يعجبني

.3

الفئة المستھدفة  :تالميذ نادي المواطنة

.4

الكفايات المراد تنميتھا واألھداف المنشودة :

ما أثار استغرابي

القدرة على المالحظة
القدرة على التعبير
امتالك حس فني و جمالي
ربط التعلمات بالواقع
خطة تنفيذ التعلمات :تعبير ذاتي ثم ورشات
الموارد التربوية :
البشرية  :أستاذة مادة التربية االسالمية
الحارسة العامة للداخلية
الموارد المادية:
حاسوب
مسلط ضوئي

قرص مدمج يتضمن صور عن االعدادية،أوراق،اقالم
الطرق والتقنيات واإلجراءات البيداغوجية :
العمل الفردي
العمل في مجموعات
تقويم التعلمات :
من خالل تقويم المنتوج النھائي.
خرج التالميذ من ھذا النشاط بمشروع  :تنظيف االقسام .
النشاط في صور:
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ما المني

البطاقات التقنية لألنشطة األخرى
" األيام األولى للسلوك المدني" .
شعار األيام:
} يدا في يد من أجل مؤسسة أفضل.

{

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نادي التربية البيئية والبستة
 الموضـــوع :
 الخاصيــــة :
الحدائق المھيأة سابقا.

الحديقة المدرسية تربية على جمالية الفضاء
تھيئ أرضية حديقة مدرسية ،وغرس نباتات /إحياء

 الھدف العـــام  :إدراك قيمة الحديقة المدرسية ،كفضاء بيئي يجب
العناية به.
 األغــــراض :تعرف بعض تقنيات ،تھيئة أرضية الحديقة ووضع
تصميم جمالي لھا ،وتقنية غرس بعض النباتات.
 التاريـــــخ  :شھر مارس
 الزمــــــن :يحدد حسب حصص التالميذ غير الحصص الدراسية
 المــــــدة  :ساعتين لكل حصة
 الفئة المستھدفـة :

تالميذ السلك االعدادي.

 الحاجيــــات :فضاء مناسب) حديقة مھيأة سالفا ،بقعة أرضية مناسبة
إلنشاء حديقة بفضاء المدرسة(
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 مؤطرو الورشة - : :الحارسة العامة للداخلية.

 كلمة األستاذ المؤطر حول موضوع الورشة تفقد أدوات ووسائل العمل. توزيع المھام بين أعضاء الورشة وتوضح مھمة كل عضو. تبتدئ الورشة في تھيئة األرضية )تنقيتھا من الحجارة ،تسويةتربتھا ،وضع تصميم تطبعه الجمالية(....
 البدء في غرس األغراس وفق التصميم ونوع النباتات ألجل جماليةالرؤيا( .
 عملية السقي ) تشرح كيفية السقي والزمن المناسب له ،خالل اليوم(. تقدم توضيحات حول االعتناء المستديم بالحديقة المدرسية يمكن االستثمار بعض الوقت في حملة نظافة بالمدرسة.إعداد قبلي
 فضاء مناسب للورشة. ناقالت ).(brouettes فؤوس مسطحة بأحجام مختلفة. فؤوس. مدرات معكفات ).( râteaux136

 شتائل أشجار ونباتات . -يمكن االستئناس بوتائق في البستنة والبيئة
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المؤسسة:الثانوية االعدادية سيدي محمد بن عبد Q
نيابة  :الجديدة
أكاديمية  :دكالة عبدة

المدرسون المؤطرون:عائشة بلعوشي
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التربيـة على المواطنـة
-./ 012

. &" )*+,

أھداف المشروع:
 تحسيس المتعلم بامتالكه وامتالك اآلخرين لممتلكات المؤسسة التعليمية. كيفية حماية الممتلكات والمحافظة عليھا. نشر الوعي بمدى خطورة السلوك العدواني وكيفية معالجته.موجز:
ان معالجة ظاھرة التخريب وجدت اقباال واسعا لدى تالمذة المؤسسة باعتبارھا الحضن الثاني بعد األسرة
حيث أظھروا غيرتھم على ھذا المكتسب الذي يتعرض للتخريب من طرف زمالئھم .لھذا قمنا بمعالجة ھذه
الظاھرة ليعي المتعلمون والمتعلمات بھذا السلوك العدواني ليتعلموا بأن إعداديتھم ھي ملك لھم قصد المحافظة
عليھا.
مدة المشروع:

استغرق انجاز ھذا المشروع  15يوما ابتداءا من 2009/01/08إلى 2009/01/23

أنشطة المشروع:
-

أخذ صور.
تسجيل شريط فيديو.
عروض.
حمالت تحسيسية تندد بالتخريب.

الحـس المقاوالتـي

تشخيص أقمصة
أھداف المشروع:
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 تحفيز التالميذ على اتخاد المبادرة. اعطاء التالميد فرصة االبتكار واإلبداع. تنمية الحس المقاوالتي لدى المتعلمين.موجز:
من بين مختلف المشاريع التي طرحھا التالميذ والتلميذات فيما يخص تعلم الحس المقاوالتي ،وقع
اختيارھم على مشروع تشخيص أقمصة.
بعد أن طرح التالميد على أستاذ التربية التشكيلية فكرة مشروعھم توصلوا إلى خطة عمل وھي كالتالي:
 اقتناء أقمصة بيضاء. شراء األدوات الالزمة للرسم والتلوين. تھييئ ورشات المشروع. تعيين فرق اإلشھار. بيع المنتوج.فرق المشروع:
 فريق اإلنتاج. فريق المتاجرة.فريق اإلشھار.
-

عدد التالميد

2

عدد الساعات

تمن الوحدة

تمن األدوات

في اليوم

قبل التشخيص

المستعملة

بعد التشخيص

لكل قميص

ساعة واحدة

 15درھم

 02درھم

 20درھم

 03درھم

بعض عراقيل المشروع:
مشاكل اإلنتاج:
 على مستوى التالميذ الرسامون.*عدم اإللتزام بالوقت.
*اإلفراط في استعمال أدوات اإلنتاج.
مشاكل المتاجرة:
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تمن القميص الواحد الربح بالنسبة

 على مستوى الزبناء:* الزيادة على طلبات التصخيص المعقد.
 حلول مرتقبة لمعالجة ھذه المشاكل.* تفادي تبدير األدوات المسعملة في التشخيص.
* استثمار األرباح في مشاريع أخرى.
مدة المشروع :تم إنجاز ھذا المشروع في مدة  10أيام.

المحافظـة على البيئـة
مشكلة تلوث شاطئ مدينة الجديدة
أھداف المشروع:
 نشر ثقافة البيئة. الشعور بالمسؤولية. التعريف بأخطار التلوث.موجز:
بعد اطالعنا نحن تلميذات وتالميذ الثانوية اإلعدادية سيدي محمد بن عبد .بالجديدة
على األوضاع البيئية لشاطئ مدينة الجديدة من خالل الزيارة الميدانية التي قمنا بھا ،وضعنا برنامجا لرد
اإلعتبار لشاطئ مدينتنا من خالل المحاور التالية:
 ييان مشكلة تلوث شاطئ مدينة الجديدة. السياسات الحالية والبديلة لحل ھذه المشكلة. إعداد سياسة عامة لحل المشكلة. خطة عمل المقترحة لحل ھذه المشكلة.141

طريقة اإلشتغال على المشروع.
تطلب انجاز ھذا المشروع مدة  20يوما ،بمساھمة مجموعة من الفرق:
 فريق البحث فريق اجراء القابالت واالستجوابات. فريق أخد الصور. فريق الرسم. فريق تنظيم الحمالت التحسيسية. فريق تنظيم العروض.بعض عراقيل المشروع:
-
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صعوبة إجراء المقابالت على مستوى التوقيت وااللتزام بالمواعيد.
صعوبة الحصول على المستجدات )معلومات ،إحصائيات،خرائط(....
مشكل الجمع بين الدراسة والعمل في ھذا المشروع.
ضعف اإلمكانيات المادية والثقنية إلنجاز ھذا المشروع.

JEUNES SANS FRONTIERES
PROJET 20082008-2009
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
BIENS

« NON AU VANDALISME ! NON A LA DESTRUCTION DES
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

Volume
horaire

des élèves
24

Prix de
l’unité
avant

Prix du
matériel

peinture
8h/5h

2,15 dhs

Prix du
l’unité
après

Bénéfice
par unité

peinture
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

Elèves et encadreurs

bois -pinceaux
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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المؤسسة:الثانوية التأھيلية المرجعية
نيابة  :مكناس
أكاديمية  :مكناس تافياللت
المدرسون المؤطرون :نوح فكيروش ،نورالدين العوني

 -

 -  3

! 

اسم المشروع  ( les Grafitis ) :او الكتابة على الجدران.
مبررات المشروع  :محاربة ظاھرة انتشار الكتابة على الجدران والطاوالت ت بالمؤسسات التعليمة.
اھداف المشروع:

"التعبير الحر" expression libre.

إيجاد فضاء بديل للحائط و الجدران و الطاوالت للخربشات و الكتابات الطائشة:
les graffitis et le tag
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اسم المشروع  :نحو رؤية متجددة للموروث الثقافي
سياق المشروع:
رؤية متجددة للموروث الثقافي :الصناعة التقليدية خصوصا المواد الخزفية عبر خلق تصميم زخرفي
design décoratif
اھداف المشروع:
الھدف  :تزين,تصميم زخرفي( design decoratif).
انطالقا من مواد الصناعة التقليدية)أدوات خزفية( ,يتم إنجاز مشروع مقاولة صغيرة ترتكز على خلق
أشكال فنية رائعة بأدوات طينية بسيطة تعتمد على "التوازن و السيالن" (équilibre et écoulement
الترويج لمفھوم الحس المقاوالتي داخل المؤسسة
التحسيس بالتفكير المقاوالتي
تشجيع الخلق و اإلبداع
إضافة القيمة على المھارات و طرق العمل المحلية وتطويرھا في إطار تربوي ومقاوالتي.
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إضافة معنى للتعلمات من خالل ربطھا بعالم الشغل
وصف إجمالي المشروع :
المشروع يحاول اعادة النظر في الموروث الثقافي ليصبح ذا طابع عصري يجمع بين األصالة و
المعاصرة
المدة الزمنية للمشروع:
أسبوعين
أھم مراحل وأنشطة المشروع:
إلصاق المواد الخزفية في وضعية مالئمة بواسطة مادة الصقة ( le santofaire),ثم إضافة مادة الجبس
قصد إبراز عنصر الماء,وأخيرا التلوين بواسطة الفرشاة و األلوان المناسبة.
شكل المنتوج النھائي للمشروع:
تصميم زخرفي design décoratif
 من األشخاص المساھمون في المشروع وما أدوارھم ؟أساتذة وتالميذ
أھم اللحظات فئ المشروع :أمام كومة من الخزف وقف التالميذ باندھاش حول طبيعة العمل.والمفاجئة ھو انه يمكن إعادة النظر في
منتوج يمكن صياغته في وضعيات متعددة تعتمد على التركيب و التلصيق لخلق صورة مخالفة لما كان من
قبل
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اسم المشروع  :تنشيط المساحة » « jeux de fond
سياق المشروع:
إعادة النظر في ما يصطلح عليه بسلة المھمالت ,ما يلقى فيھا يمكن صياغته من جديد برؤية جمالية.وبما
أن سلة المھمالت تتنوع بمحتوياتھا فإننا اقتصرنا على المخلفات الورقية خاصة منھا الورق المقوى
بصنفيه  duplexو  rayéال نجاز أشكال متنوعة تعرف تنشيط المساحة أو ما يصطلح عليه ب jeux de
fond
أھداف المشروع:
تنشيط مساحة " "jeux de fondانطالقا من مواد مھملة من الورق خاصة الورق المقوى والعلب.
وبالمناسبة,تم انجاز جدارة بالشارع العام:شارع محمد الخامس بمكناس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وصف إجمالي المشروع :
جمع نفايات ورقية و إدراجھا ضمن مشروع جمالي أتبر أمرا غ مألوف في بدايته,لكنه خالل مراحل
االنجاز اتضحت الرؤية لما تحقق .
المدة الزمنية للمشروع:
أسبوعين
أھم مراحل وأنشطة المشروع:
عملية التركيب تعتمد على تقطيع مربعات,ثم بواسطة التلصيق للعناصر الزخرفية (élément
)décoratifيتم إنجاز وحدات زخرفية (unité décoratif),بعد
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ذلك يتم تجميع ھاته الوحدات إلى بعضھا البعض بحتا عن األوضاع المناسبة ثم صباغة المسطحات
الناتئة - bus relief-بواسطة جھاز النافخ-souffleur-.
شكل المنتوج النھائي للمشروع:
تنشيط مساحة بواسطة وحدات زخرفية يم تلوينھا في النھاية ثم يتم عرضھا
 من األشخاص المساھمون في المشروع وما أدوارھم ؟أساتذة وتالميذ
أھم اللحظات فئ المشروع :تساؤالت اإلدارة واألساتذة والتالميذ عما يكن صنعه من المھمالت.
نظرات االستغراب والتعجب التي كانت تنبعث من أعين الكثير من الناس عد التقاط المھمالت
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المؤسسة:الثانوية االعدادية محمد السادس -سوق السبت
نيابة  :بني مالل
أكاديمية  :تادلة أزيالل
المدرسون المؤطرون :فاتحة واداني،علي يونس

في اطار الشراكة مع الشبكة المغربية للتربية و الموارد التي قامت بتمويل ھدا المشروع
وتاطير االساتدة المشرفين على  30مشروع ثانوية واعدادية من كل جھات المغرب تشرف
ثانوية محمد السادس االعدادية بتقديم ھدا المشروع المتواضع

جدول االنشطة
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التاريخ

النشاط

اجتماع مع
يناير2009
المدير و تقديم
المشروع
لقاءا ت مناقشة
مع التال ميذ
بداية مشروع
التربية على
المواطنة

المشاركين
المدير-
االستاذ يونس
وذة اال ستاذة فاتحة

االساتدة فاتحة
ويونس
و مجموعة من
التال ميذ

فبراير -انجاز مشروع
 2009الحس المقاوالتي

التال ميذ و
اال ساتذة—

تنظيم اليومالوطني للسالمة
الطرقية

مجموعة من
التال ميذ و
اال ساتذة

مارس 2009

التال ميذ
و اال ساتذة

انجازمشروع
المحافظة على
البيئة
انجاز مشروع اساتذة-بائعي المواد
االستھال كية
حماية المستھلك

تال ميذ-

اال دوات
مناقشة
اال فكار

النتائج
الترحيب بالمشروع

طرح التال ميذ االتفاق على موضوع تشغيلافكارا متعددة اال طفال القاصرين –صنع
مزھرية-القيام بحملة

تشجير-غالء
اال سعار
الخيط-اغطية قنينات
الزيت-العقيق و
المزون
دراجات ھوائية-منشورات-ال فتات-
محاضرة-تسجيد
ميداني لرجال االمن
و التال ميذ
اشجار

صناعةمزھرية الورود
توعية التال ميد باخطارالطريق و ضرورة اخد
الحيطة خصوصا ان
معظمھم يستعملون
الدراجات الھوائية

غرس سبعة اشجار
الليمون

استجواب التال ميذلمجموعة من بائعي
المواد اال ستھال كية

اكتساب معلوما ت حول
المواد
اال ستھال كية و اال سعار

قصائد شعرية-
مسرحيات-تمثيليات

انتاجات تال ميذية كثيرة

تال ميذ من كل
تكوين نادي
الشعر و المسرح المستويات و اال سا
تذة فاتحة ورشيد
تال ميذ نادي الشعر و المسرح و اساتذة اللغة االنجليزية قاموا بتنظيم
تنظيم زيارة الى
زيارة المعھد الموسيقي و عين اسردون بمدينة بني
مدينة بني مالل
مالل
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PROJECT REPORT

I.

Civic Education

II. Entrepreneurial Spirit
III. Environment Protection
Done by
11 grade students
Mathematical Sciences
Teachers Faciltators : Mr Jamaldine Slimani,Wafae Bennis

ACADEMIC YEAR: 2008-2009
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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 ?

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 .
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