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كزاص الشزوط
الخاص بصياغة محتويات ضلطلة الدعم" أرافق طفلي"
لتالميذ الدرجة الثانية والثالثة من التعليم ألاضاس ي

فيفزي 2222

كساض الشسوط الخاص بصُاغت مدخىٍاث طلظلت أزافق طفلي لخالمُر الدزجت الثاهُت والثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي

ألاهداف :


صُاغت املخخىٍاث البُداغىجُت الخاصت بظلظلت الدعم "أزافق طفلي" لظىىاث الدزجت الثاهُت
والثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي واملخمثلت في مجمىعت اخخبازاث اطخعدادا لالمخداهاث مسفقت باإلصالح
في صُغتها الىزقُت والسقمُت ،وذلك في مىاد العسبُت والفسوظُت وإلاهقليزًت وإلاًقاظ العلمي
والسٍاضُاث.



اعخماد هرا الكساض كمسجع أطاس ي في عملُت الخألُف والخقُُم ًمكً مً خالله للجىت الخقُُم
ضبط معاًير الخقُُم التي جددد مدي اطخجابت العمل املىجص للمخطلباث البُداغىجُت واملىهجُت.

إلانجاسات:
 -1كخاب الدعم "أزافق طفلي" للظىت الثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل اخخبازاث مسفقت باإلصالح في
مىاد العسبُت والفسوظُت وإلاًقاظ العلمي والسٍاضُاث.
 -2كخاب الدعم "أزافق طفلي" للظىت السابعت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل اخخبازاث مسفقت باإلصالح في
مىاد العسبُت والفسوظُت وإلاًقاظ العلمي والسٍاضُاث ومجمىعت أوشطت زقمُت في مادة إلاهقليزًت.
 -3كخاب الدعم "أزافق طفلي" للظىت الخامظت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل اخخبازاث مسفقت باإلصالح في
مىاد العسبُت والفسوظُت وإلاهقليزًت وإلاًقاظ العلمي والسٍاضُاث.
 -4كخاب الدعم "أزافق طفلي" للظىت الظادطت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل اخخبازاث مسفقت باإلصالح في
مىاد العسبُت والفسوظُت وإلاهقليزًت وإلاًقاظ العلمي والسٍاضُاث.

املتطلبات البيداغوجية واملنهجية:


مطابقت وحغطُت مدخىي الاخخبازاث لكخب الدعم "أزافق طفلي" للمىاهج والبرامج السطمُت املعخمدة
في جدزَع املىاد املعىُت ومساعاتها للدظلظل الصمني للبرامج خظب هظام الثالثُاث.



ألاخر في الاعخباز ألاهداف البُداغىجُت واملعاًير الخقُُمُت الخاصت بكل مادة ومظخىي حعلُمي في
صُاغت مدخىي الاخخبازاث.
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جمكين مدخىي الاخخبازاث في املىاد املعىُت مً السفع مً كفاءاث الخالمُر مً خالل إدماجهم
للمفاهُم والخعلماث وججاوشهم للصعىباث الخعلمُت مً خالل الدعم والعالج.



ألاخر في الاعخباز الجاهب الخدفيزي للخالمُر في جصىز وجقدًم الاخخبازاث مً خالل جىىع املخخىي
واطخعمال السطىم والخطىط وألالىان املىاطبت لكل مادة ومظخىي حعلُمي.



مساعاة اخخالف وظق الخعلم لدي الخالمُر في جقدًم الاخخبازاث وإلاصالح املسفق.

التقديم املادي والفني لكتاب الدعم "أرافق طفلي":
هيكل الكتاب:


حشمل كخب الدعم "أزافق طفلي" على:
-

جىصُاث عامت خاصت باطخعمال الكخاب مع املعاًير الخقُُمُت للمىاد،

-

 18اخخباز في كل مادة ،مطابق مدخىاها للمىاهج والبرامج السطمُت.

-

إصالح الاخخبازاث.

-

زابط "ً "QR codeىجه إلى اليسخت السقمُت الخاصت بكل اخخباز.

الخصائص الفنية:


حجم الكخاب  02* 02 :صم ،مىطقت الىص  02*61صم.



غالف خازجي لكل كخاب خظب املظخىي الدزاس ي.



عدد الصفداث خظب الظىت الدزاطُت املعىُت.



إدزاج صىز و مشاهد و زطىم جىضُدُت (  )graphiques vectorielsخظب مخطلباث املىاد.



إخساج فني ًدىاطب مع مخطلباث املادة واملظخىي الخعلُمي.



طباعت باأللىان.

عمل فزق التأليف:


صُاغت مدخىي كخاب الدعم مً جىصُاث واخخبازاث وإصالح في صُغخه الىزقُت والسقمُت خظب
املخطلباث البُداغىجُت واملىهجُت املطلىبت وضمً الجدول الصمني املخفق علُه.



إدزاج السطىم بمخخلف أهىاعها (صىز ،مشاهد ،جداول ،زطىم بُاهُت )...باملخخىٍاث مع وصف
مفصل ودقُق للمشاهد جقدم بصفت مىفصلت عً املخخىٍاث.
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جقدًم املخخىٍاث للمسكص الىطني البُداغىجي بعد املصادقت عليها مً طسف لجىت الخقُُم ،في وسخت
زقمُت ) Format word et PDF (dimension de la page 20*27cmووسخت وزقُت.



الخعاون والعمل مع املصالح املخخصت باملسكص الىطني البُداغىجي ومخابعت مخخلف مساخل إلاهجاش
الفني لكخب الدعم (مً جصفُف وإهجاش السطىم ومخخلف عملُاث إلاصالح) إلى خين املصادقت
والخأشير باإلذن بالسخب مً طسف ميظق فسٍق الخألُف.



إن فسٍق الخألُف ملصم خالل الطبعت الخجسٍبُت (الطبعت ألاولى) إلى إدخال كل الخعدًالث الالشمت
خالل الظىت ألاولى مً اطخعماله ختى حعخبر اليسخت نهائُت.

