
مصوغة دورة سكراتش

نـعيـمـة باسـم: ذة

8/10

15/17

رنونب





السياق العام

الذي 14وخصوصا املشروع 51-17يندرج هذا التكوين في إطار تنزيل القانون اإلطار 

ص يروم تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم وبالخصو 

ن أجل الشق املتعلق بالتكوينات الحضورية وعن بعد لفائدة األطر التربوية واإلدارية م

.االرتقاء بأدائهم املنهي



التقديم

اساسيايئاشالبرمجةتعليماصبحبالعالم،سريعبشكلالبرمجةتطور ظلفي
يةالثانو املرحلةفيالتالميذتواجهالتيالصعوباتFبسباملبكرةاملراحلفي
التعليمفانلذلك.الكائناتبرمجةوخاصةالبرمجةوتقنياتلغاتفيالجامعيةو 

.قادمةالللمرحلةالجديدالجيلييهئالبرمجةمنالنوعلهذاواملبسطاملبكر

تساعد على تعلم -سكراتش-هذا االساس ظهرت لغات برمجة رسومية وعلى 
البرمجة بمفهوم ممتع وسهل

تقديم



سكراتشلبرنامتكوين األساتذة في املبادئ األولية ➢

ية تحسيس التلميذات والتالميذ بأسس وأهمية البرمجة املعلومات➢

رتهم على إثراء معارف املتعلمين واملتعلمات وتطوير فكرهم النقدي، وقد➢
التحليل واالندماج في العمل الجماعي والتعاوني

انتاج موارد رقمية باالعتماد على وضعيات تعليمية تعلمية➢

الهدف العام للدورة



:منواملتكونون املتكونات أن يتمكن 
تحميل برنامج  سكراتش وتثبيته في الحاسب

تعرف واجهة البرنامج
تعرف األشكال واللبنات

تعرف املظاهر واستعماالتها
تعرف الخلفيات 

إنجاز مشروع أولي
إنجاز رائز معرفي 

إنجاز تمرين مهاري 

األهداف اإلجرائية للحصة األولى



:منواملتكونون أن يتمكن املتكونات 

استعمال خاصة القلم 

رسم حروف 
استعمال أمر اإلعادة

رسم أشكال  هندسية
إنجاز رائز معرفي

إنجاز تمرين مهاري 

مسك الورشات الخاصة باملتعلمين في برنامج مسار 

األهداف اإلجرائية للحصة الثانية



:منواملتكونون أن يتمكن املتكونات 

الرسم باستعمال القلم

استعمال اإلحداثيات

استعمال الشرط

إنجاز رائز معرفي 

إنجاز تمرين مهاري 

األهداف اإلجرائية للحصة الثالثة



:منواملتكونون أن يتمكن املتكونات 

استعمال املدخالت واملخرجات

استعمال املتغيرات 

إنجاز رائز معرفي 

إنجاز تمرين مهاري 

التربوية واإلدارية في برنامج مسار باالطرمسك الورشات الخاصة 

األهداف اإلجرائية للحصة الرابعة



األطر التربوية واإلدارية التابعة للمديرية اإلقليمية فاس

الفئة المستهدفة



:الزمان 
2022نونبر 8الثالثاء 

2022نونبر 10الخميس 

2022نونبر 15الثالثاء 

2022نونبر 17الخميس 

: املكان 
املديرية اإلقليمية فاسمقر 

الزمكان



أقسام الدورة

اليوم األول

استعماله/ادواته/تحميله : برنام  سكراتش/البرمجة : الحصة األولى 

مسك الورشات في مسار/خاصية القلم وأمر اإلعادة: الحصة الثانية 

اليوم الثاني

الشرط/ اإلحداثيات/ الرسم بالقلم : الحصة الثالثة

مسك ورشات التدريب / املتغيرات / املدخالت واملخرجات : الحصة الرابعة

الجدولة الزمنية



قاعة مجهزة بمآخذ التيار

حواسيب 

انترنيت 

مسالط

المتطلبات



ة الدورة التكوينية الخاصة ببرنامج سكراتش من األبجديات إلى االحتراف مقسم
املتكونات يتعرف إلى أربع حصص لكل مجموعة بمعدل حصتين لكل يوم ،

وأدواته من خاللها كيفية تحميل وتثبيت البرنامج والتعرف على واجهتهواملتكونون 
ارية بروائز معرفية وتمارين مهبشكل جماعي ثم فردي مرورا وتوظيفها  في مشاريع 

مضمون الدورة



ف إنجاز موارد رقمية  على شكل لعبة أو حوار أو تمارين تفاعلية بتوظي
املتاحة في برنامج سكراتشاألدوات 

تنظيم ورشات تقاسم مع زمالئهم

تنشيط ورشات داخل الفصول الدراسية

مسك الورشات الخاصة بالتالميذ في منصة مسار

مسك الورشات الخاصة باألطر التربوية واإلدارية في منصة مسار

مخرجات الدورة



املشاركة في أسبوع البرمجة 

اتشبسكر املشاركة في املسابقات املحلية والجهوية والوطنية الخاصة 

مضاعفة التكوينات حضوريا وعن بعد 

إنشاء نوادي التكنولوجيا باملؤسسات 

االمتدادات


