
الصغار  األبطال  املعتمدة  احلقيبة  تقدم  زكورة  مؤسسة 

 2021 يونيو   9 البيضاء،  الدار 

في 
صح

غ 
التعليم بال بتأليف  وتطوير »األبطال الصغار« وهي حقيبة مخصصة ملرحلة  التابع ملؤسسة زكورة،  العمل والتطوير  البحث،  قام مركز 

األولي، تعتمد على منهجية متميزة، ترتكز باخلصوص على احتياجات الطفل وتعزيز اآلليات التعلمية النشيطة.

أدوات عملية وفعالة  احلقيبة  تقدم هذه  العلمي،  العالي والبحث  املهني والتعليم  الوطنية والتكوين  التربية  معتمدة من طرف وزارة 

بهدف   Afrique Orient الشرق  افريقيا  النشر  دار  طرف  من  الصغار«  »األبطال  حقيبة  طباعة  متت  األولي،  التعليم  في  للمشتغلني 

االغناء واملساهمة في تنوع العرض الذي تعرفه سوق املنشورات احلالية املخصصة للطفل.

بحيث اعتمد مركز البحث، العمل والتطوير التابع ملؤسسة زكورة، على خبرة املؤسسة في مجال وضع التصورات وهندسة التكوينات، 

ومجهودات مؤسسة زكورة املبذولة منذ 2006 في مجال التعليم األولي كما اعتمد على منوذج البرنامج الوطني لتوسيع نطاق التعليم 

األولي باملناطق النائية املستمر منذ 2015 وعلى اإلطار املرجعي لوزارة التربية الوطنية.

احلس  السلوك  تطوير  التفكير،  تنظيم   ، الذات  اكتشاف  مجاالت وهي  بست  املرتبطة  الكفايات واملهارات  على  البرنامج  ويشجع 

حركي، تنمية الذوق الفني واجلمالي  ،تنمية القيم  وقواعد احلياة املشتركة وكذلك بناء أدوات  التواصل والتعبير اللغوي. بحيث 

يقوم املربي بإدماج هذه الكفايات واملهارات من خالل األلعاب، األنشطة ومن خالل إشراك الطفل في احلياة االجتماعية باملشاركة 

اجلماعية في القسم.

التي  احلديثة  البيداغوجيات  خالصات  من  مستمد  بيداغوجي  منوذج  على  ارتكزت  الصغار«  »األبطال  حقيبة  أن  اإلشارة  وجتدر 

بناء خبراته وتنمية شخصيته باعتباره فاعال في تعلمه وفق طرق نشيطة بعيدة عن اإلكراه  تستجيب خلصوصية الطفل ومتكنه من 

والتلقني، ومن بني هذه البيداغوجيات والطرق:  

طريقة منتسوري، الطريقة السنغافورية، بيداغوجيا اللعب، البيداغوجيا الفارقية.....  

أما من حيث املضمون فقد اعتمد في بناء احلقيبة على املشاريع املوضوعاتية و يعتبر املشروع املوضوعاتي املدخل األنسب لتنمية 

الكفايات التربوية في ارتباطها باملجاالت التعلمية احملددة. 

ووفق هذا التصور فإن كل مشروع موضوعاتي يعالج من زوايا املجاالت التعلمية كلها، ألن الهدف ال يكمن في املشروع املوضوعاتي 

آخر بشكل  إلى  تعلمي  ينتقل من مجال  اشتغاله على موضوع محدد وهو  الطفل)ة( خالل  يتعلمه  فيما  أساسا  بل  ذاته،  في حد 

انبنائي، يتيح له املعاجلة املتدرجة التي تقتضي تناول املوضوع من زوايا نظر متنوعة ومتكاملة.



وبناء على ذلك اقترحنا مشاريع موضوعاتية، راعينا فيها:  

• انطالقها من الذات، ثم اخلروج إلى األسرة، ثم االنفتاح على احمليط املباشر للطفل؛  
• انسجامها مع ميول األطفال واهتماماتهم، وقابليتها لشد انتباههم؛  

• إمكانية استيعابها للمفاهيم واملعارف واملعلومات والقيم والسلوكيات املستهدفة؛  
• سماحها بالتكامل في املعطيات املكتسبة، مع إتاحة الفرصة لتناول أنشطة جميع املجاالت التعلمية وزاوية املشروع نفسها.  

وتستفيد اليوم وحدات التعليم األولي املندرجة ضمن مشاريع املؤسسة من حقيبة »األبطال الصغار«، وهي متاحة أيضا جلميع اجلهات 

الفاعلة في مجال التعليم األولي. للمزيد من املعلومات املرجو مشاهدة الفيديو التعريفي حملتوى حقيبة »األبطال الصغار«.

ـ  النهاية  ـ 

زكورة    ملؤسسة  التابع  والتطوير  العمل  البحث،  مركز  حول 

اخلبراء واجلهات  للباحثني،  منصة  تقدمي  في  مهمته  تكمن   ،2015 سنة   ملؤسسة زكورة  التابع  العمل والتطوير  البحث،  مركز  أنشئ 

الفاعلة، بهدف تعزيز ونشر املعرفة في مجالي التعليم و التكوين 

اخلبراء  من  مبساهمة  اجلهود،  وجتميع  الفضلى  املمارسات  مشاركة  في  ورغبتها  زكورة  مؤسسة  اللتزام  تكميال  املركز  هذا  ويأتي 

واخلبيرات، ممثلي مجموعة من املنظمات الوطنية والدولية املساهمة في جتويد العرض التربوي  تقليص الفجوة التعليمية، باخلصوص 

في املناطق النائية. وبالتالي يعد مركز زكورة هو مختبر لألفكار من أجل حتسني جودة التعليم والتكوين في املغرب، وحتقيق التغيير 

املنشود وفق االستراتيجيات الوطنية.    

أطلق مركز البحث، العمل والتطوير التابع ملؤسسة زكورة، سنة 2020 »املجلة«، وهو إصدار جديد مخصص للنظام البيئي التعليمي 

في املغرب ولكل املهتمني.ات، من كل املستويات على الصعيدين الوطني والدولي. 

زكورة:  مؤسسة  بخصوص 
ومتكني  الشباب  تكوين  األطفال،  تربية  خالل  من  البشرية  التنمية  أجل  من  عاما   22 من  أكثر  منذ  العامة،  املنفعة  ذات  كمؤسسة  بها  املعترف  زكورة  مؤسسة  تعمل 

برامجها  من  استفاد  املؤسسة،  إنشاء  ومنذ  احملرومة.  والفئات  القروية  للمناطق  املوجهة  االجتماعية  التربوية  البرامج  نشر  في  واسعة  بتجربة  املؤسسة  وتتمتع  النساء. 

البشرية. املوارد  من   4100 من  أكثر  تدريب  مت   ، الدينامية  هذه  نساء، ولدعم  و  طفل وشاب وشابة   220000 من  أكثر 
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