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تحدید المفاھیم•
؟ماھي: المناھج الكشفیة•
؟لماذا: المناھج الكشفیة•
المكونات: المناھج الكشفیة•



شنو ھي المقاربة؟
شنو ھي الكفایة؟



المقاربة بالكفایة 
ھي مقاربة بیداغوجیة جدیدة ومتطورة •
ظھرت على غرار قصور بیداغوجیة األھداف •
مقاربة بنائیة •

 تعتمد على:
 التعلماتبناء
 التعلم النشط
 تعلم التعلم
 الوضعیة المشكلة
 االنتاج



.

؟شنو ھي ھاد المناھج



 في الرئیسیة التي یعتمدھا النظام التربوي الكشھي األداة
على وجھ العموم 

 في یحترم خصوصیات كل اقلیم كششاملتربويتصور
 اطار مرجعي وطني ملزم للجمیع

لماذا  :
ق النمو الشامل یتحق-1
)واالجتماعيالجسميووالنفسيوالعقليالجانب الروحي(
ة توحید المخرجات التربویة في جمیع الفروع بالجمعی-2

التعریف : المناھج الكشفیة 



أو ھاد المناھج شنو ...مزیان 
؟فیھا 



المناھج الكشفیة
:  تتكون من •

 المقاربة بالكفایات(االختیارات والتوجھات  (
 القیم منظومة
 منظومة الكفایات
 خصائص نمو المرحلة السنیة
 حاجیات المرحلة السنیة
 أھداف-الشعار –التعریف ( خصوصیات المرحلة الكشفیة

)االطار الرمزي -المرحلة 
 الكفاءة والھوایات / شارات الجدارة : نظام التقدم



منظومة القیم 

:  القیم الفردیة 
 االستقاللیة
تحمل المسؤولیة
 الصدق
 الوفاء
 التطوع
التفكیر النقدي

:  القیم المجتمعیة 
 التشبث بالعقیدة
 الھویة المغربیة
 المواطنة
 التكافل
خدمة وتنمیة المجتمع



.
صافیى عرفت شنو ھي القیم
؟واش دابا نقریھم للكشافة 



منظومة الكفایات 

.I الكفایات المستعرضة
.II الكفایات األساس

.III الكفایات العامة

.IV الكفایات الخاصة



الكفایات المستعرضة 
كفایات سوف 5-.

/  یكتسبھا الفتى 
الفتاة خالل 

للحركة ) ھا(انتمائھ
.الكشفیة 

ل یتوجب االشتغا-
علیھا في جمیع 
ة المراحل الكشفی

وكذلك في منظومة -
التكوین بالجمعیة 

الثقافیة 
التواصلیة 

المنھجیة 

الكشفیة التكنولوجیة



.

ھادي 
...  مزیانة
و 

مفھومة 



الكفایات العملیة 

 الكفایات األساس
 الكفایات النوعیة
 الكفایات الخاصة



مجاالت المناھج الكشفیة 
جوانب 6: یتم وضع المجاالت التربویة بالمناھج الكشفیة بناء على مكونات التنمیة الشخصیة •

الجانب العقلي  

الجانب الروحي 
واالنفعالي 

الجانب االجتماعي 

الجانب الكشفي 

الجانب البدني 

مجال الفنون –مجال المھارات 
مجال العلوم –

المجال الدیني-
المجال -

االبداعي  

خدمة مجال
المجتمع

مجال -
تنمیة 

المجتمع  

المجال الریاضي -
المجال  البیئي -
المجال الصحي-

مجال 
المھارات 
والفنون 
الكشفیة 



المجاالت 
تختلف المجاالت باختالف المراحل الكشفیة

  6: العدد في جمیع المراحل
ھیا نلعب -المواھب–القیم الدینیة : األشبال والزھرات  -1

المھارات الكشفیة –االسرة والمجتمع –الوطن -
تمع المج–الریاضة –المھارات –القیم الدینیة : الكشافة والمرشدات -2

المھارات الكشفیة –الوطن –
لبدنیة اللیاقة ا–المھارات –الدین للحیاة :الكشاف المتقدم والرائدات -3

المھارات الكشفیة –البیئة –حیاتنا في المجتمع –
الصحة –الفنون واالبداع –الدین للحیاة : الجوالة والدلیالت -4

–كشفیة التقالید والفنون ال–الخدمة العامة وتنمیة المجتمع –والریاضة 
.  التطلع للقیادة 



في المراحل الكشفیة تقدمالمراحل
 انظر بطاقة التقدم لكل مرحلة

.Iال تتوفر على مجاالت ( مرحلة القبول(

.IIالمبتدئ
.IIIالثاني
.IV األول



في مرحلة الجوالة والدلیالت  تقدمالمراحل

.I ال تتوفر على مجاالت ( القبول (

.II اإلعداد
.IIIالتدریب
.IVتنمیة المجتمع



.

راسي ...واكواك 
كیحرقني

وضح لي غي ...
؟بشویة



منظومة الكفایات العملیة 
.

مبتدئ ثاني  أول 

كفایات عامة 

المبتدئ 

المجال 
المجال 5432الكشفي

الدیني

مواقف  –مھارات –معارف : موارد 

الصعود الى مرحلة كشفیة أخرى كفایة أساس 

مرحلة 
كشفیة 

كفایة 
خاصة 

مجاالت6

تدرج 

االول –الثاني –المبتدئ : اكتساب الكفایات العامة  الثالث  



.
Bravooo

دابا 
فھمت 

واش فھتي 
نعاود ؟ ...  وال



بطاقة التقدم 
.



تابع  –بطاقة التقدم 
.



بطاقة شارات الھوایات 

.



شكرا ع� حسن التتبع
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