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 صملخ
الدراسة  ذالل هخ من    نا للقد حاو  أهم  ه  التوج استحضار ومقاربة  ي  هاالتصورات وأبرز 

التر بوية  السيكولوجية والتر ت 
ورية   لم  لتقعيد نراها ضر التحتية  األوالبنية  تعليمنا  يتحقق  نظومة  لن  ي 

التر بلوغ  لي  ي 
ي أهدافه و   ها غاياتنجاحها فر

ياب   غا فر
ات  ،ديدةجقية  بي طرية وإجراءات تظن  سسخطة مضبوطة إلعادة بنائها عىل أ المطردة    يوجهها منطق التحوالت والتغتر

يعرفها ح ي 
الالتر المجتمع  ي مغ اليا  برهاناتها وت، وتؤطرها رو رب  التجديد والحداثة  العلمية  اتديحح  ى وبمستجداتها  الكت  ها 
التكنولوجيةواك ال  تقد ونعلمذهلة.  ا   تشافاتها  إل تحقيق مثل هذه  أنجع سبيل  ااغأن  ي  ىل يتج   ذي ليات واألهداف هو 

فر  
امج والمناه  إعداد مجموعة ي ج والكتب المدرسية ا من الت 

ات وخصائص سيكولوجية الطفل و   لتر ر  ، الكتساباتطابق ممتر
بوية و وتتماشى مع مختلف ا ي تؤطر هالدعامات البيداغلمرتكزات التر

تفعيله عمليا    ر سبلوتوف  ، ا ظرين  حث بلا   ذا وجية التر
خ ممن  الالل  واعمليات  ختلف  ي   تاءار جإل واألنشطة 

عىل  التر )ة(  ي  المرب  تساعد  ي  فعالنجاح  ال 
فر بوية  التر   اتهممارسىلي 
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Abstract 
In this study, we tried to approach the different educational conceptions and 

psychological trends necessary to strengthen the s   tructure of the preschool education 
system in Morocco. The success of this system in achieving its goals will not be achieved in 
the absence of an effective strategy that is suitable for rebuilding it on the basis of new 
theoretical and practical procedures, guided by the logic of the growing transformations 
experienced by the Moroccan society, and shaped by the spirit of modernity with its huge 
and incredible scientific and technological discoveries. We believe that the appropriate way  
to achieve these goals is to develop and build a set of programs, curricula and textbooks that 
are compatible with the characteristics of child psychology and acquisition and aligned with 
the different educational foundations and pedagogical levers that shaped theoretically this 
study, in addition to providing the means to activate it practically through various processes, 
activities and procedures that help the educator to achieve success in his educational and 
formative practices in the levels of teaching, learning and acculturating. 
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