
 لمؤطرين ميدانيينطلب ترشحات 

 في التربية والتعليمالوطنية لطلبة اإلجازة 

 

 

 

استعدادا لتنظيم التكوين الميداني لطلبة الإجازة الوطنية في التربية والتعليم 

وسعيا إلى تطوير الكفايات البيداغوجية لطلبة السنوات الثانية والثالثة للإجازة في 

الميداني، يعلم المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات جزئها المتعّلق بالتكوين 

بالتنسيق مع المؤّسسات الجامعية المختّصة بتنظيم التكوين الميداني بالتناسب 

مع حاجيات كل جهة في عدد المؤطرين ويدعو كافة متفّقدات المدارس الابتدائية 

ذا إشراف على هومتفقديها لّلغتين العربية والفرنسية إلى تقديم ترّشحاتهم لل

 0202/0202التكوين الميداني للسنة الدراسية 

يجري التكوين الميداني المطلوب بتوظيف الجهاز البيداغوجي الذي تم إعداده 

سابقا بمختلف مرجعياته وأدواته وشبكاته. وينجز ضرورة في إطار تكوين مزدوج 

لب من كل يتمفصل فيه الجانب الحضوري مع الجانب الافتراضي )عن بعد(. ويط

 .مترشح تبعا لذلك إبراز هذين البعدين في مشروع التكوين

فعلى السيدات والسادة متفقدات المدارس الابتدائية ومتفقديها للغتين العربية 

والفرنسية الراغبات والراغبين في التأطير الميداني لطلبة الإجازة الوطنية في 

 : التربية والتعليم، التعبير عن رغبتهم

 : استمارة الإرشادات بالرابط التالي بتعمير .1

https://forms.gle/c6JVKStVu9DRqGq7A 

، نين : حضوري وعن بعدبتقديم تصورهم لمشروع تأطيري لتكوين ميداني ذو مكوّ  .2

أيام  2أيام بالنسبة لدوائر اللغة العربية و 7طالبا بالسنة الثالثة، يستغرق  02ل 

بالنسبة لدوائر اللغة الفرنسية وذلك بتعمير الاستمارة على الرابط التالي، كّل حسب 

  .لغته

https://forms.gle/H53SL33QM8nG5oVv8 

 : يتضمن تصّور المشروع التأطيري بالخصوص العناصر التالية

 من التربص الهدف 

 الكفايات المهنية التي سيطورها الطالب أثناء التربص 

 كشف للأنشطة المتوقعة الحضورية وطرق إنجازها أثناء التربص 

 كشف للأنشطة المتوقعة عن بعد وطرق إنجازها أثناء التربص 

 تصّور لوجستي لسير التربص 

https://forms.gle/c6JVKStVu9DRqGq7A?fbclid=IwAR0m_mJ5eRYo_YDwAwt71yk-ndUiBoaV3S0R86eUg4EG79N7ySuKCtU4Ay0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FH53SL33QM8nG5oVv8%3Ffbclid%3DIwAR0FSviUvKH9mRUCSaoEXF_FWEeLdOvAFVU-oaA4cHy0YbnOjKZveLOCqzU&h=AT1wmqW9-dAlX_I2DXSs5lTgX2sNQf1nUSlx-4WjleBYNlNW39aIFFBCjIo4ol8CrJ4xmrV40w10O8deXWb-r6LCy-3GLSa6fh0_BjDGbONbkcg2GYPbRM93qvJ67oLx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LafFWZbGfbZvDGDMOALv-UK7pKpauMIYafqncbv30OHiYhvOVASsr2J-I-uMw1zC1X_U96JOVt3R-schK6WIjAdQfaa8sEDx2Cjv7V3TDOr51t1BR9wJLd9rmBSPTq6GukmAzqMRimfVSGmrAQES--Q


 تصّور لطرق استثمار حقيبة أدوات التربص 

 تقييم التربص وأساليبه تصّور لطرق 

 فقرة تأليفية تلخص الأفكار المثارة وتتضمن عناصر إثراء 

--- 

  : ملاحظات

 .تجدون شبكة التقييم بالوثيقة المصاحبة - 1

 .ترد قائمة المراكز المترّشح لها في الإبّان – 2

منتصف النهار ولا  0202نوفمبر  07آخر أجل لقبول الترشحات : يوم الجمعة  – 3

 .بل الترشحات الورقيةتق

 

 

 طلب ترشحات لمؤطرين ميدانيين

 لطلبة اإلجازة الوطنية في التربية والتعليم

 شبكة التقييم

ؤشراتالم  النقاط املحتسبة  المعيار   

 الهدف من التربص 01

مالءمة عناصر المشروع 

التأطيري لغائيات وتوجهات 

 في التربيةالوطنية اإلجازة 

 نيالميدا هاتربصو  والتعليم

 الكفايات المهنية التي سيطورها الطالب أثناء التربص 01

 كشف لألنشطة المتوقعة الحضورية وطرق إنجازها أثناء التربص 01

 كشف لألنشطة المتوقعة عن بعد وطرق إنجازها أثناء التربص 01

 تصّور لوجستي لسير التربص 01

 تصّور لطرق استثمار حقيبة أدوات التربص 01

 تصّور لطرق تقييم التربص وأساليبه 01

 110تلخيص متوافق مع األفكار الرئيسية المثارة فيما ال يتجاوز  15

 الفقرة التأليفية  كلمة

50 التربص عناصر إضافية إلثراءتضمين    

 الجملة 011

 الترتيب:حسب  أكثر يرجحصورة تساوي النقاط بين مترشحين أو  في :مالحظة

 التفقداألقدم في  .0

 األقدم في التعليم .2

 األكبر  سنا .3
 



 


