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  :توطئــــة
  
  

ملشروع يف الفضاء املدرسّي مناسبة مثينة ُتتاح للمتعلّم حّتى يتعّود التعويل على نفسه يعّد إجناز ا
يف بناء تعلّمه وبناء ذاته، فاملشروع عبارة عن جتربة يف احلياة تسمح للمتعلّم باكتشاف ذاته ورغباته 

ناسبة، ، ويتبّين املسافة وتلّمس املستقبل الذي يريد أن يصري إليه، فيحّدد األولوّيات و يتوّخى املراحل امل
إنّ أسئلة كثرية ُتطرح على املتعلّم أثناء إجناز املشروع قد يظفر . الفاصلة بني مجوح الرغبة وحدود الواقع

هلا باألجوبة الكافية وقد ال يظفر، مما حيثّه على البحث املتواصل ومغالبة الصعاب ومضاعفة اإلميان 
  .مسبقا وهذا معىن تنمية الذاتبالوصول إىل املنتوج الذي رسم صورته 

إنّ إجناز املشروع طريقة يف التعلّم خمتلفة عن بقّية الطرائق، ولكّنه إىل ذلك طريقة يف احلياة ويف 
السلوك والتعامل مع اآلخرين، طريقة يف تغيري الذات من حال إىل حال أخرى، وأسلوب يف بناء هوّية 

إنّ التغري ال حيصل تلقائّيا بل يقتضي . ملشاركة قناعة واآلخر قيمةفردّية متمّيزة يف إطار حياة مجاعّية تعي ا
سعيا يكون املشروع أحد وجوهه، به يرسم املتعلّم لنفسه مستقبال مدرسّيا قد يصبح مع األّيام مشروعا 

  .من مشاريع احلياة
لوسائل املناسبة، فإجناز املشروع مناسبة يألف فيها املتعلّم حتويل الفكرة إىل فعل، ويتعّود استثمار ا

هبذا يكون املشروع نشاطا تعلّمّيا جامعا، ألّنه نشاط إدماجّي بامتياز، فهو من التعلّمات . واعتماد املناهج
اليت تقتضي استنفار خمتلف املعارف اليت اكتسبها املتعلّم يف اختصاص بعينه أو يف اختصاصات متعّددة، 

وهو يقتضي من املتعلّم . برنامج الربامجفقّية الواردة يف وميثّل بذلك كفاية مركزّية ضمن الكفايات األ
القدرة على حلّ املسائل والّتواصل مع اآلخرين واستعمال التكنولوجيا احلديثة والتعبري بالطرائق املالئمة 

  .من أجل التواصل وتوّخي منهجّية عمل ناجعة والقيام بالنقد والنقد الذايتّ
 على التعلّم، فتكون التعلّمات اليت يبنيها املتعلّم سبيال إىل تلبية كما أنّ إجناز املشروع يضفي معىن

رغباته حتقيق حاجياته النفسّية أو الذهنّية أو االجتماعّية أو املدرسّية، وما من شّك يف أن ما يتعلّمه 
لنظرّية التلميذ ال يرسخ يف ذهنه إال إذا كان له معىن يف حياته، وقامت يف ذهنه العالقة بني املعارف ا

واملعارف التطبيقّية، وتوّخى يف سبيل ذلك متّشيا منهجّيا قائما على عقد تعلّمّي ينبين على احلوار 
  .والتشاور لتحديد األدوار وتقدير اإلمكانّيات املتاحة

فإجناز املشروع إذن يؤّسس للتعلّم بطريقة مغايرة، ويسمح للمتعلّم باملبادرة وممارسة استقاللّيته يف 
  ". التلميذ حمور العملّية التربوّية: "علّماته بالقدر الذي ينفتح فيه على غريه، فيتحقّق بذلك مبدأبناء ت
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  القسم األّول
  : إنجاز مشروع

  األهداف والتمّشيات
   

 

 إذا كنت تبحث عن مجلة من املوّجهات 
ومن أدوات العمل املناسبة فهذا القسم 
يوفّرها لك يف شيء من االختصار، 

وزَّعة على الّسنتني الثالثة والرابعة من م
التعليم الثانوي، ُمرجيا بعض التفاصيل 
الّدقيقة واملعطيات النظرّية إىل األقسام 
الثالثة األخرى ترجع إليها على قدر 
حاجتك وحبسب ما يعترضك من 
صعوبات أو ما حتتاجه من إضاءات، أو 

  ...  ما تطمح إليه من مزيد االطالع
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 :ة كاآليت واملهارات العاّمالكفاياتفتصّن"
 مقاربةإطارس والتجريب يف  تكتسب بالتمّرمهارات عملّية

 يف إكساب املتعلّمني هذه املواّد املسائل، وتساهم كلّحلّ
  ...املهارات

 إكساب املتعلم القدرة على البحثيف تتمثل هارات منهجّيةم
 يفواستثمارها وترتيب املعلومات وحتليلها  الوجيهةعن املعلومة

 .تصور احللول البديلة
 لدى املتعلّمنياالبتكارل يف تنمية روح  وتتمثّكفايات املبادرة

ر مشروع والتخطيط إلجنازهوإكساهبم القدرة على تصّو
وتكتسب هذه.  إىل املعايري واألهداف املرسومةنظربالوتقييمه 

 ...ومجاعّيةالكفايات من خالل أعمال فردّية 
ة واالعتماد علىل يف تنمية روح املسؤولّي تتمثّسلوكّيةكفايات 

  " . النقد والرأي املخالفلوتقّبالنفس والتعاون مع اآلخرين 
 ) من القانون التوجيهّي57الفصل (

I-األهــداف : 
  ـ األهـداف العـاّمـة1

 بتدريبه على تصّور مشروع وإجنازه وتقييمه وذلك وفق متّش جيمع بني املبادرة  املبادرة لدى التلميذتنمية روح 
  .الفردّية والعمل اجلماعّي

   .  وفق منهج منظّم ومعايري وجيهةتدريب التلميذ على البحث عن املعلومة 
 . بنفسهقل من حقول املعرفة خيتاره  يف حتعميق تكوين التلميذ 
 .. وعدم جتانسهم وعدم جتانسهمتنّوع مالمح التالميذتنّوع مالمح التالميذالتعامل اإلجياّيب مع التعامل اإلجياّيب مع  
  ..إعداد التلميذ للتعامل مع أنشطة البحث العلمي واملعريف اليت سيخوض غمارها يف مرحلة التعليم العايلإعداد التلميذ للتعامل مع أنشطة البحث العلمي واملعريف اليت سيخوض غمارها يف مرحلة التعليم العايل  

  

  لكفايات األفقّية لدى ناشئتنا، فضاء إضايفّ يسعى إىل املسامهة يف تطوير عدد من ا" إجناز املشروع"فحّصة 
وقد جعل برنامج الربامج هذه الكفايات األفقّية 

  :1مثان
  ينجز املتعلّم مشروعا -1
 يتوّخى منهجّية عمل ناجعة -2
 يستثمر املعطيات -3
يعّبر بالطرائق املالئمة من أجل  -4

 التواصل
 يوظّف التكنولوجيات احلديثة -5
 حيلّ املسائل -6
يوظّف التواصل للعيش مع  -7

 والعمل معهماآلخرين 
 ميارس الفكر النقدّي  -8

  
 

  : ـ أهـداف السنـة الثالثـة ـ أهـداف السنـة الثالثـة2
 تؤّهلهم 2يف هذا املستوى إىل إكساب التالميذ معارف ومهارات وسلوكات" إجناز مشروع"هتدف حّصة 

 : إلجناز مشروع متكامل يف السنة الرابعة، وذلك بإقدارهم على
 :امتالك تقنيات إعداد مشروع •
o  لدواعي وحتليل مدى وجاهتها ملزيد االقتناع وإقناع الغريضبط ا(اختيار مشروع( 

                                                 
   1 انظر امللحق  1
   هذه الوثيقة يف أقسامها الثالثة املوالية على مجلة من املعطيات النظرّية اليت ميكن أن تعينك على تنشيط تالميذك يف إطار هذه اجملاالت حتتوي 2
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o حتليل احلاجات 
o التخطيط ملراحل اإلجناز ومتطلّبات كلّ مرحلة 
 : التمكّن من منهجّية إجناز مشروع •
o ضبط األولوّيات بالنسبة إىل كلّ مرحلة 
o حتديد املوارد والبحث عنها 
o  البحث عنها وتوظيفها(التعامل مع املعلومة( 
 : التقييمممارسة •
o  تقييم ما ينجز من مكّونات املشروع 
o تقييم مسامهة التلميذ الفردّية يف إجناز مكّونات املشروع 
o تقييم مسامهة النشاط اجلماعّي يف إجناز مكونات املشروع 
 :التدّرب على العمل اجلماعّي وحتمل املسؤولية والتواصل وآداب احلوار •

تالميذ فرادى ومجاعات من متارين وأنشطة تطبيقّية متنّوعة تّتصل وتتحقّق هذه األهداف من خالل ما ينجز ال
  .بكلّ مكّونات املشروع

يدعى األستاذ إىل وضع توزيع سنوّي يراعي فيه التدّرج يف تدريب التالميذ على إجناز مكّونات : مالحظة
  .املشروع

  : أهـداف السنـة الرابعـة- 3
على إجناز مشاريع متكاملة يشتغلون عليها طيلة السنة إىل إقدار التالميذ " إجناز مشروع"هتدف حصة 

  .موظّفني املهارات املكتسبة يف املستوى السابق مع إغنائها مبا يقتضيه السري العملّي للمشروع
 
II-  التمّشيـــات  

بل هي . معّينةدرسا عادّيا يقّدم فيه األستاذ حمتوى معرفّيا جاهزا يتعلّق مباّدة دراسّية " إجناز املشروع"ليست حّصة 
 ومن بني هذه ،الكفايات واملهارات ُتسهم يف تنمية مجلة من قوم على متّشيات متنّوعةيتعلّمّي /فضاء تعليمّي

  :التمّشيات 
 مواّد خمتلفة حيتاجها التلميذ يف إجناز أشغاله،تكامل  ُيعتمد فيها علىو داخل املوادت 
 ، والعروض املعطيات ويف إنتاج امللفات يف البحث عنتوظيف تكنولوجيات املعلومات واالتصال 
 ،التعاون فيما بينهمتبصريهم بفوائد  قصد إيناس التالميذ بالعمل اجلماعّي والعمل يف جمموعات 
 ذات داللة، وقريبة من واقع التالميذ،طرح مشكل للحلّ ضمن وضعيات الذي يقوم على  تجرييبالتمشي ال 
  ، مسار التعلّم يف وأمهّيته اخلطإ دورأخذ يف االعتباريو
  ،وتوظيف اإلمكانات املتعّددة اليت يتيحها التفتح على احمليط 
  .تكّيف مع ظروف املؤسسات التربوّية وتنظيماهتايو تنّوع مالمح التالميذ التعامل املرن الذي يراعي 
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   دور األستاذ المؤطر-2
، ويقوم هذا 3 يشتغلون عليهايتمثل دور األستاذ أساسا يف تنشيط التالميذ حول األنشطة واملشاريع اليت

  : التنشيط على
  مشروعهم و إجنازه، مرافقة التالميذ ومساعدهتم على اختيار 
  تنظيم عملهم وتوجيههم يف البحث عن املعلومات والبيانات اليت حيتاجوهنا، 
  .ياهتم خالل خمتلف مراحل املشروعمساعدهتم على تقييم متّش 

  
  

  :في اإلعداد -
  املناسبةيعّد األستاذ األنشطة 
 يّتفق مع تالميذه حول طريقة العمل 
 يساعدهم على التوّزع يف جمموعات 
 يساعدهم على تفّهم األعمال اليت يتكفّلون بإجنازها 
 حيّدد معهم املوارد املناسبة إلجناز أعماهلم 
 يضبط مبعّيتهم معايري التقييم ومواعيده وكيفّياته 

 
 : في اإلنجاز-

 4ة واستغالل الوثائقيوّجههم يف البحث عن املعلوم 
 5 بقواعد العمل اجلماعّي اليت تعاقدوا عليها-كلما دعت احلاجة–يذكّرهم  
 يدعوهم إىل املراجعة املستمّرة لعملهم لتاليف االحنراف عن األهداف املرسومة  
 ينّبههم إىل قيمة تنظيم العمل وأمهّّية االلتزام باحترام مواعيد اإلجناز 
 ويشّجع عليهايثّمن املبادرات اجلّيدة  
  .يقّدم حوصلة تأليفّية تستثمر ما ترّسب من حوارات التالميذ وما أنتجوه من أفكار خالل أشغاهلم 

  
 :  في التقييم  -

يتابع عمل اجملموعات ومسامهات األفراد : يقّيم عمل األفراد وعمل اجملموعة أثناء اإلجناز تقييما تكوينّيا 
 6مستعينا بشبكات مالحظة

 .ج مرحلّيا تقييما جزائيايقّيم اإلنتا 

                                                 
  37 صفحة 3انظر امللحق  ملزيد املعلومات حول التنشيط وتقنياته،  3
  38 حول الّتعامل مع املعلومة صفحة 4انظر امللحق   4
  36 صفحة 2انظر امللحق   التعاقدلتوضيح معىن  5
  5امللحق انظر مناذج منها يف   6
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  : دور التلميذ  -3
  

عنصرا فاعال يف عملّية التعليم والتعلّم، وعلى تعويده انطالقا من حرص املنظومة التربوّية على جعل التلميذ     
تمي إليه، تتلّخص أدوار املسامهة الفعلية يف خمتلف أطوار اإلجناز، وإكسابه القدرة على التعاون مع فريقه الذي ين

  : املتعلّم يف النقاط التالية
 يتفاعل مع األنشطة ويتحّمس إلجنازها -
 يبحث عن املعلومة وحيّسن استثمارها -
يسعى حللّ ما يعترضه من مشكالت ويستعني  -

 بأعضاء الفريق عند االقتضاء
 خيتار ما يصلح من أدوات وآلّيات إلجناز العمل -
معرفة لدعم آرائه يؤلّف بني مصادر خمتلفة لل -

 ومواقفه
  حيترم الرأي املخالف -
 يّتخذ النقد البّناء حافزا للتقّدم يف العمل -

 يقّدم املساعدة لبقّية عناصر الفريق -
 يلتزم مبا تّتفق عليه اجملموعة -
يستفيد من إمكانّيات الفريق ويعتربها مصدر  -

 إثراء ملعارفه اخلاّصة
 يستغلّ اخلطأ وجيعل منه وسيلة للتعلّم -
م عمله بنفسه ويقّيم عمل زمالئه بتجّرد يقّي -

 ويستغلّ تقييمه لتطوير قدراته وقدرات جمموعته
يعّدل مواقفه وأفعاله يف ضوء املالحظات املوّجهة  -

 .إليه من قبل زمالئه
  

   

أساهم في تنظيم العمل

ماذا يعني أن أؤطّر التالميذ في أعمالهم؟

   أرافق التالميذ في أعمالهم

   أشّجعهم على العمل

ارات والعالقات عند االقتضاءأعّدل المس    

   أساهم في تقييم أعمالهم نهائّيا

   أساهم في تقييم أعمالهم مرحلّيا

 



  10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  
III –التقييـــــم   

  
منّيا يف دور كلّ من األستاذ والتلميذ يتنـّزل يف سياق إنّ احلديث عن التقييم مّرة ثانية بعد أن تعّرضنا له ض

ويف هذا السياق . تأكيد أمهّيته، لذلك أفردناه بوقفة خاّصة تناسب املرتلة اليت يتبّوؤها داخل املنظومة التربوّية التونسّية
  : نقترح مجلة اإلضاءات التالية

   

  : أنواع التقييم وأهدافه -1
  . تقييم تكويّين وآخر جزائّي: من التقييمخيضع إجناز املشروع لنوعني  

ويكون ذاتّيا فردّيا ومجاعّيا ويتخلّل خمتلف املراحل اليت تقتضيها األنشطة املنجـزة، ويـتّم        :التقييم التكويينّ 
 بـالنظر إىل األهـداف الـيت        التقّدم الذي حقّقه التالميذ    وعلى مدى    التمّشيات املعتمدة التركيز فيه على    

 قصد تبّين مواطن النجاح ودعمها والوقوف علـى األخطـاء السـتثمارها يف تعـديل                وضعوها ألنفسهم 
  .التمّشيات وتطوير مناهج التعلّم وطرائق العمل

  

 

 يسهم في اختيار النشاط

ماذا يعني أن ينجز التلميذ مشروعا؟

            يبحث عن المعلومة و يستثمرها

لمشكالت التي تعترضه                   يتصّور حلوال ل

 يتعاون مع زمالئه

 يسهم في تقييم عمله

 يسهم في تقييم عمله
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ومسامهة ) تقييم فردّي( يتولّى فيه األستاذ املؤطّر تقييم مسامهة كلّ تلميذ يف إجناز األنشطة :التقييم اجلزائّي
لّق باإلنتاجات اليت تكون اجملموعات قد أجنزهتا يف هناية كلّ ثالثّي والذي كما يتع). تقييم مجاعّي(اجملموعة 

ميكن أن يّتخذ أشكاال خمتلفة من قبيل املنتوج املاّدّي أو امللّف أو العرض الذي يعتمد التكنولوجيات اإلعالمّية 
رين تطبيقّي ينجزه هذا إضافة إىل مت... البصرّي اخل- أو القرص الضوئّي أو الشريط السمعّي أو السمعّي

  .التالميذ يف هناية كلّ ثالثّي يترمجون فيه وعيهم مبقّومات املشروع ومتّشياته
  

  :ويهدف هذا التقييم إىل 
جعل التلميذ يتابع نشاطه بنفسه ويرصد مواطن النجاح ويشّخص الصعوبات ويعـّدل متّشـياته عنـد                 -

  .االقتضاء أو يصّوب خياراته إن لزم األمر
 .املؤطّر من متابعة نشاط التلميذ والتدّخل والتوجيه عند احلاجة وإىل تثمني العمل النهائّيمتكني األستاذ  -

  

  :وجيب أن يكون التقييم 
  مالئما ملقتضيات املقاربة القائمة على املشروع، -
  قابال للتطبيق ،سهل التنفيذ، -
  مشّجعا على املبادرة واالبتكار، -
  . ذاتهمساعدا على تطوير التعلّم وليس غاية يف حّد -

  

  :ويتعلّق تقييم املشروع بالعناصر التالية 
املعارف املكتسبة اليت أعيد توظيفها واستثمارها : ويتعلّق التقييم بنوعني من املعارف:  املعارف - 1

  .واملعارف اجلديدة اليت اكتشفت أثناء إجناز األنشطة
ن قبيل مدى امتالك اللغة كتابّيا وختّص الكفايات اليت هلا عالقة باملشروع ومكّوناهتا م: املهارات - 2

وشفوّيا والبحث عن املعلومة وحتليلها واختيارها وإعادة استثمارها وختطيط العمل وتنظيم بناء 
  ...األنشطة وحتديد االختيارات وتربيرها

من قبيل االعتماد على النفس والتعامل مع اآلخر داخل الفريق وحسن التصّرف يف : السلوكات 3
  .الوقت

  

  :ايري تقييم اإلنتاج النهائّيمن مع 
  .استكمال اإلنتاج وإتقان إخراجهمدى  -
 . املّتصلة باملواّد املعنّية باملشروعالربط بني املعارف واملفاهيممدى القدرة على  -
  ). التعبري الشفاهّي والتعبري الكتاّيب (التواصل والتبليغالقدرة على  -

  

ضّم قائمة امسّية يف التالميذ حسب اجملموعات اليت ينتمون إليهـا،           يدعى األساتذة إىل مسك دفتر متابعة األنشطة، ي       
  .يدّونون فيه تباعا مالحظاهتم خبصوص أداء التالميذ ونوعّية مسامهتهم يف العمل اجلماعّي
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  :  العناصر المعتمدة في التقييم-2
  :يتعلّق التقييم بالعناصر التالية

   7.سجلّ التلميذ
 . يعّدها التلميذاالستمارات والتقارير اليت -
نشاطه داخل اجملموعة ومسامهاته يف إجناز األعمال، ويستعني األستاذ يف ذلك مبا سّجله من مالحظـات                 -

 8حول التلميذ واجملموعة يف دفتر متابعة األنشطة
 .العرض والتقدمي الشفوّي أو الكتاّيب لبعض مراحل اإلجناز -
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  جدول ملّخص لألنشطة التقييمّية ضمن حّصة إنجاز مشروع
 المجاالت
 اإلنتاجات السلوآات المهارات المعارفالتقييم

 أهدافه

التحقّق من قدرة التلميذ 
  :على

 معارفيف ظ توإعادة - 
  مكتسبة سابقا 

   جديدة معارف  اكتساب- 
 املعارف بني الربط - 

ت ذا صلة باملواّدواملفاهيم املّت
  باملشروع العالقة

متكني التلميذ واألستاذ من 
تبّين مدى تقّدم التلميذ وجناح 

 درجة التملّك(عملّيات التعلّم 
 .)األفقّيةلكفايات ل

اّتباع  على التلميذ حثّ
مناهج عمل تدفعه إىل 
اكتساب كفاية املبادرة 

يف (واالستقاللّية والتواصل 
إطار التربية على املواطنة 

 )ينّوالسلوك املد

تثمني جمهود التلميذ يف جمال إجناز 
 األنشطة 

  مضامينه

 مكتسبة أعيد توظيفها معارف
 ومعارف جديدة واستثمارها
 يف أثناء إجناز اكتسبت
  .األنشطة

 مثل حلّ ةفقّي األكفاياتال
املشكالت، وتنظيم العمل، 

 ...وتصميم مراحل اإلجناز

، االستقاللّيةاملبادرة، 
..النقدّيالفكر  ة،املسؤولّي

اإلنتاجات اليت حتقّقها اجملموعة * 
  :خالل األنشطة من حيث

إتقان و استكماهلا مدى -
   اإخراجه

الربط بني  على مدى القدرة -
  املعارف واملفاهيم 

 التعبري املالئم على مدى القدرة -
 األعمالالتواصل خالل عرض و

 اوتقدميه

 آيفّياته
  مجاعّيو  فردّيتقييم -
  ّيجزائ تقييم -

  مجاعّيو  فردّيتقييم -
   تكويّين تقييم -
  تقييم جزائّي-

  ومجاعّي تقييم فردّي-
    تقييم تكويّين-
  تقييم جزائّي-

   ومجاعّي تقييم فردّي-
  جزائّيتقييم -

  توقيته
 إجناز كل مراحل يف -

  األنشطة
 اإلجناز هناية يف -

إجناز  مراحل مدى على
  األنشطة

  املنتوج عند عرض - األنشطة إجناز خالل

  أطرافه
  التلميذ -
  األستاذ -

 ...)تقييم ذايت( التلميذ -
  األستاذ -

  التلميذ -
 األستاذ -

 األستاذ -

استراتيجياته 
  ووسائله

   متارين الختبار املكتسبات -
   حتليل األخطاء-
 التفاعالت العرفانّية بني -

 املتعلمني
  شبكات مالحظة وتقييم-
 ذ سجلّ التلمي-
خاّص ( دفتر متابعة األنشطة -

  )باألستاذ

 مالحظة وضعّيات تعلم -
 خمتلفة

 حتليل التفاعالت ضمن -
 اجملموعة

  شبكات مالحظة-
  سجلّ التلميذ-
 دفتر متابعة األنشطة اخلاّص -

  باألستاذ

 مالحظة سلوك التلميذ -
يف إطار وضعيات تعلم 

  خمتلفة
 حتليل التفاعالت ضمن -

 اجملموعة
 مالحظة شبكات -
 دفتر متابعة األنشطة -

  اخلاّص باألستاذ

 شبكات تقييم تفضي إىل إسناد -
  عدد
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IV-وثائق المتابعة   
 

  9 سجّل التلميذ-1

  :وهو مبثابة" إجناز املشروع"ميسك كل تلميذ سجالّ خاصا به ملتابعة عمله يف حّصة  
  .وثيقة يثبت فيها عمله الفردّي وعمل الفريق -
  . وحوار بني التلميذ واألستاذ املؤطّرأداة تواصل -
  .أداة تقييم ذاّتي لنشاط التلميذ وملدى مسامهته يف العمل اجلماعّي -
  .عنصر من العناصر اليت يعتمدها األستاذ يف التقييم اجلزائّي لعمل التلميذ -

  

  :ميكن أن حيتوي السجلّ على البيانات التالية 
  : القسم األّول ويسّجل فيه -أ 
نـوع  / العنـوان : ل واملعطيات اخلاّصة بكلّ نشاط من األنشطة اليت اشتغل هبا مع رفاقه             تنظيم العم  -

  .التخطيط العاّم وروزنامة اإلجناز/ أعضاء الفريق ودور كلّ منهم / اإلنتاج املنتظر 
 –الوثائق عناوينها ومصادرها    (األدوات اليت استعملت    /العمل الذي أجنز  : سري العمل وتطّور اإلجناز    -

ما سينجز يف احلّصة القادمة وما جيب استحضـاره         ...)/  املواّد األخرى اخل   –قع على األنترنات    املو
الصعوبات اليت اعترضت التلميذ يف أثناء اإلجناز واحللـول الـيت           /لضمان حسن سري العمل وتقّدمه    

  .تقييم العمل الفردّي وتقييم مردود الفريق/مواطن النجاح/توّصل إليها
  

  : وخيّصص للتوثيق ويسّجل فيه  القسم الثاين-ب 
  .املالحظات اليت ختّص منهجّية إجناز املشروع -
  .طرق البحث عن املعلومة يف املكتبة أو األنترنات أو يف وثائق أخرى كاملعاجم والكتب -
  .معارف جديدة تصلح إلجناز املشروع -

ط التلميذ يف الّسنة الرابعة من      هذه املعطيات املسّجلة يف القسم الثاين تكون مرجعا نظرّيا لنشا         :  مالحظة  
  .التعليم الثانوّي

  

  10 دفتر األستاذ-2

  :ميسك كلّ أستاذ دفترا يتابع فيه إجناز األنشطة، و حيتوي على
  جذاذات يسّجل عليها إعداده لكل حّصة، -
بطاقات متابعة إجناز األنشطة وتكون مبثابة دليل يبّين املراحل اليت حتقّقت والصـعوبات الـيت ظهـرت                  -

  لتعديالت اليت أجريت على سري اإلجناز وكلّ املعلومات الضرورّية اخلاّصة بكلّ نشاط،وا
  .بطاقات تقييم عمل التلميذ -
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  القسم الّثاني
  : بيداغوجيا المشروع

  المقّومات والّتمّشيات المناسبة
   

 

 

     حيتوي هذا القسم من الوثيقة على 
بعض اإلضاءات النظرّية اإلضافّية حول 

وجيا املشروع من حيث مقّوماهتا بيداغ
، ومن حيث "ديوي"املتعارف عليها منذ 

املقاربات اليت تتقاطع معها يف أكثر من 
موطن، مثل مقاربة العمل اجلماعّي، أو 

  ...  املقاربة القائمة على تداخل املواّد
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I-المقّومـــــــات   
  :مفهوم المشروع  -1

زها اجملموعة أو الفرد وفق ختطيط حمكم، وهي تتطلّب منهم استعدادا واخنراطا املشروع هو مهّمة حمّددة تنج  
  .وتكون نابعة من إرادة ذاتّية قائمة على رغبة حقيقّية، وتفضي إىل منتوج مادّي ملموس

  
  :شروط إنجاز المشروع  -2

 .يأيت املشروع نابعا من إرادة التلميذ وناجتا عن رغبته •
 . اه وينجزه بالتعاون مع أفراد جمموعتهحيّدد التلميذ املشروع ويتبّن •
 يؤّدي املشروع إىل نتيجة ماّدّية واضحة  •
يتطلّب إجناز املشروع ختطيطا حمكما ومتّشيا خاّصا يأخذ بعني االعتبار الزمن احملّدد لإلجناز واملراجعة  •

 .الدورّية اليت تبّين ما أجنز وحتّدد ما سينجز
يفضي إىل منتوج ماّدّي كما ميكن أن يكون يف شكل حبث أو ميكن أن يكون املشروع عمال ميدانّيا  •

 دراسة 
      

  :خاّصّيات بيداغوجيا المشروع  -3
وهي . منطق تعاقدّي عرب بناء معارفه يف شريكا فاعالهي مقاربة تربوّية جتعل التلميذ " بيداغوجيا املشروع"

من خاّصّيات هذه البيداغوجيا و . فعلّيإجنازبلوغ  اليت ُيثريها يف نفوس التالميذ جناُحهم يف الّدافعّيةتعّول على 
  : أّنها

  ترتكز على الفعل، تنطلق منه وتنتهي إليه •
 تعتمد متّشيا نشيطا مفتوحا تتداخل فيه املواّد •
 تقوم على التشاور والتعاقد بني أفراد الفريق لبلوغ نتيجة ميكن حتقيقها يف مّدة زمنّية حمّددة •
  اجملموعة باعتبار خصائص شخصّية كلّ منهم وإمكاناتهحتترم نسق التعلّم عند أفراد •
 تقلّ قيمة عن احملتويات  تعترب أنّ ظروف التعلّم ووضعّياته ال •
 )اإلنتاج املنتظر/منهج العمل/ احملتوى / املوضوع(جتعل التلميذ يساهم يف االختيار  •
 ات واكتساب كفايات تشّجع التلميذ على بناء معارفه بنفسه وامتالك مهارات والتحلّي بسلوكّي •
 جتعل التلميذ حمور عملّية التعلّم والفاعل األساسّي فيها •
تدفعه إىل االعتماد على نفسه يف التعلّم والبحث عن املعلومة واستثمارها وتوظيفها يف وضعّيات  •

 جديدة 
 .تشّجع التلميذ على االبتكار والتجديد •
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  :ةبين بيداغوجيا المشروع والبيداغوجيات التقليدّي -4
 بيداغوجيا المشروع البيداغوجيات التقليدّية  

عالقة املتعلّم خبطّة 
  العمل

الّتلميذ يّتبع اخلطوات اليت توّضحها له خطّة 
 العمل

املتعلّم يعّول على نفسه ويشارك يف وضع 
 خطّة العمل

 اخلطأ جزء من متّشي التعلّم اخلطأ مؤّشر على فشل يف التعلّم مكانة اخلطأ
 يكون  مقّوما من مقّومات التعلّم يكون عفوّيا هامشّيا  املتعلّمنيالتعاون بني

 قوّية ضعيفة درجة املبادرة
 مفتوح حمدود جمال  اإلبداع

مستويات التعامل مع 
 املعلومة

 يبحث عنها تقّدم جاهزة

. تيجة النهائّيةيأخذ بعني االعتبار التمّشي والن)جزائّي. (ينصرف أساسا إىل النتيجة النهائّية التقييـــم
 )تكويّين وجزائّي(

  مركزية املتعلّم  مركزّية املعلّم واملعرفة  

  
  :المراحل األساسّية للمشروع -5

وتؤّدي كلّ مرحلة إىل نتيجة حمّددة فينتج عن األوىل . التقييم/ اإلجناز/ اإلعداد: ميّر املشروع مبراحل ثالث 
  . وعن األخرية اإلنتاج النهائّي الذي سوف يقّدم للتقييماملخطّط، وعن الثانية إنتاجات مرحلّية متنّوعة،

  

  اإلعداد  : املرحلة األوىل  
 : اختيار املشروع، وميكن أن يتحقّق باإلجابة عن سؤالني أساسّيني •

o ما املقصود باملشروع ومبوضوعه؟  
o ما الذي يرغّب التالميذ يف حتقيقه؟  

 :حتديد املوارد الضرورّية إلجناز املشروع  •
اإلعالمّية، (كل مشروع حتديد املوارد واإلمكانّيات اليت يستطيع التالميذ توفريها يتطلّب 

  ...)اإلنترنات، املراجع املكتبّية، املؤّسسات واملنظّمات اليت سيتّم االستعانة هبا
ويتطلّب ختطيطا ملختلف مراحل اإلجناز واملّدة الزمنّية الضرورّية لكلّ منها مثّ حتديد ، تنظيم العمل •

شكالّية الرئيسّية للموضوع وصياغة أهدافه ومقاييس تقييمه، كما يتطلّب توزيع العمل على أفراد اإل
  اجملموعة 

 .حصر الصعوبات احملتملة اليت قد تعرقل السري الطبيعّي للمشروع والبحث عن احللول املالئمة هلا •
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  اإلجنــاز:  املرحلة الثانية 
البحث عن مصادرها، اختيار األساسّي : ّشي التايل مجع املعلومات الضرورّية وذلك حسب التم •

منها، تصنيفها، دراستها، تبليغها ألفراد اجملموعة، مثّ التشاور يف شأهنا الختيار ما هو مناسب 
  للمشروع 

التنسيق بني خمتلف املسامهات وتتمثّل هذه املهّمة يف عرض أعمال اجملموعات الصغرى أو أعمال  •
 .د ضبط حصيلة العمل اجلماعّي املتمثّل يف اإلنتاج املنتظر من املشروعاألفراد أمام زمالئهم قص

  

 
  التقييــم: املرحلة الثالثة 

  : وهو نوعان
   تقييم عمل األفراد وعمل اجملموعة أثناء اإلجناز تقييما تكوينّيا- أ
 حتديد مواطن استفادة التلميذ من املشروع يف التعلّمات األخرى ويف مساره التربوّي عاّمة •
 .الوقوف على النقائص والبحث عن سبل تداركها •

 

  تقييم اإلنتاج النهائّي تقييما جزائّيا،- ب
 

  
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تحليل الحاجات

 

  تصميم المشروع
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  اإلنجاز
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  التقييم
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  خاص بالفريق
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الحلول المتداولة

 

 دورة المشروع
 منظومة تتفاعل فيها العناصر تفاعال مستمرا



  19

تشكّل تكنولوجيات املعلومات واالتصال خيارا"
ة الغد، وإحدى أهّماستراتيجّيا يف مشروع مدرس

ذلك أنّ التحكّم يف هذه التكنولوجيات يعترب. ركائزها
  ."من أبرز سبل تأهيل الناشئة ملواجهة حتّديات املستقبل

 )80اخلطّة التنفيذّية لإلصالح التربوّي ص          (

  
II- التمّشيات   
  

  ّ  التمّشي القائم على تداخل المواد:أّوال
 على إبراز ترتكزة ما هي مقاربة منهجّية وإّنة جديدة ذات حمتويات خاّص إحداث ماّد تداخل املواّديعين ال

 وهي مقاربة جتعل التلميذ .ة أفقّيكفايات التدريس من خالل إجناز مشروع يكسب التلميذ أوجه التكامل بني مواّد
فتدعوه إىل استحضار معارف وتفعيل كفايات امتلكها يف . يتعامل مع مواّد التدريس تعامال مغايرا ملا هو سائد

تلفة إلجناز عمل ما ينتج عنه امتالك كفايات أفقّية تعطي معىن للتعلّمات وتظهر اندماجها ومدى حصص الدروس املخ
  .التناسق بينها

   : القائم على تداخل المواّدالتمّشي اتّيخاّص -1
  ه  أّنالتمّشي اات هذّي خاّصمن      

   ،مشكلة  التدريس إلجناز مشروع أو معاجلة وضعّي على تضافر مواّدقومي ）
  ه،سندا لتحقيقو إجناز املشروع على التدريس موردا مساعدا واّد معتربي ）
   وتكاملها،تناسق املعارفيتبّين  و التلميذ يعي بوجود عالقات بني املواّدعلجي ）
 التالميذ من معارف وكفايات يف اكتسبق بفضل ما  الذي يتحقّ أثره بارزا يف اإلنتاج النهائّييظهر ）

 .خمتلف املواّد
  

   :لقائمة على تداخل المواّد المقاربة اأهداف -2
    يهدف هذا التمّشي إىل إقدار املتعلّم على

  ، التدريس العالقات بني مواّدتبّين ）
  ، واملعارفاملفاهيم من ات بطرق مالئمة وباستعمال واع ملا هو ضرورّي الوضعّيمعاجلة ）
（  
（  
   توظيف املكتسب يف حلّ وضعّيات جديدة، ）
 .تنويع وسائل التواصل ）

  
   مإدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعّلي القائم على  التمّش:ثانيا

 إدماج تكنولوجيات إ على مبدهذا التمّشيعتمد ي
ذلك أن إدراج هذه التكنولوجيات . ماملعلومات واالتصال يف التعلّ

ب ومبكّوناته وة تتعلّق حمتوياهتا باحلاسخذ شكل إضافة ماّدال يّت
 للمهارات واملعارف املّتصلة وإّنما هو توظيف وبرجمّياته،

بتكنولوجيات املعلومات واالتصال يف أنشطة التعلّم هبدف بناء 
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ة ويبحث بنفسه عن مه بصفة فعلّيم يبين مسار تعلّا من شأنه أن جيعل املتعلّم بعدا إضافّينح عملّية التعلّمي وفه. املعرفة
عة  دة ومتنّوع آفاقه بدخوله يف عالقات تواصل متعّد ويوّسهاقتداراتر  يغين مكتسباته ويطّواملعلومة أينما وجدت حّىت

 . ة مصادر وأطرافمع عّد
  اإلدماج يف خمتلف مراحل إجناز املشروع من خالل استعمال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصالو يتّم

  :ا الكتساب الكفايات التاليةوأدواهت
o  املعلومات واالتصالة لتكنولوجياتالالزمة يف استعمال األدوات التقنّياملتعلّم حتكم .  
o ّة لبناء املعرفة املعلومات واالتصال كأدوات منهجّيتكنولوجياتيف املتعلّم م حتك.  
o املعلومات واالتصال للتواصل مع اآلخريناملتعلّم تكنولوجياتف يوظت .  
o املعلومات واالتصالإزاء تكنولوجياتة إجيابّياملتعلّم مواقف  تبّين . 

  :ساعدة التلميذ على ممارسة األنشطة التاليةويتحقّق ذلك مب
حتديد املوضوع، البحث عن املصادر، اختيار الوثائق، (ات البحث عن املعلومات ب على منهجّييتدّر أن -

 ...) انتقاء املعلومات، استثمارها، تبليغ املعلومة
كات ، حمّراألنترنات شبكة ة، أقراص، مواقع خمتارة مناملكتبة االفتراضّي(دة يستعمل مصادر متعّد أن -

 ...)حبث
رات من شأهنا الكشف عن مدى ا وذلك باالعتماد على مؤّشيتعامل مع املعلومات تعامال نقدّي أن -

 ...) والتحيني اإلنشاءالكاتب، املصدر، تاريخ (تها مصداقّي
 ة العرضير وبرجمّيات التصوة إعداد النصوص وإجناز صفحات الواب وبرجمّيب على استغالل برجمّييتدّر أن -
ف هذه التكنولوجيات يف حلّ الصعوبات ويفّعلها يف املشاريع من خالل نشر حمتوى أو وصف يوظّ أن -

 ...قةة أو معلّة أو مطوّية رقمّيد الوسائط أو جملّللمشروع املنجز يف شكل صفحة واب أو قرص متعّد
اصل وتراسل مع أطراف من خارج جمموعة ات خمتلفة للتواصل مع اآلخرين كمشاريع تو وضعّيستغلّ أن ي-

 الفصل 
 مشكالت أو القيام ببحوث مجاعّية وتبادل املعلومات بني خمتلف  ومشاريع مشتركة حللّ أعماال أن ينجز-

  . وأفواجها املدارسجمموعات
  

  :مالحظات منهجّية
  : تعّرف التالميذ إىل احلاسوب والتعامل معه يتّم  -

o يستوجبها املشروعبصورة ضمنّية وفق احلاجة اليت . 
o عرب أنشطة تقوم على الفعل واملمارسة بعيدا عن الّدروس النظرّية. 
o بطريقة متدّرجة ووفقا ملستوى التالميذ. 
o عرب استثمار الّصعوبات اليت يتعّرضون إليها قصد تنمية كفاياهتم املّتصلة بتصّور احللول .  

 .لّتعويل على ذاته قصد جتاوز الّصعوباتتدّخالت األستاذ منهجّية أساسا، توّجه التلميذ إىل ا -
 .تهامدى مصداقّين رات من شأهنا الكشف عا وذلك باالعتماد على مؤّشالتعامل مع الوثائق تعامال نقدّييتّم  -
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 : املعلومات واالتصال لـتكنولوجياتيف ظميكن تو -
o  عرض املشروع 
o رسة أو للقسمة للمدأو جملة رقمّي مضغوط نشر املشروع يف شكل صفحات واب أو قرص  
o  اآلخرين عن بعد يف إطار مرافقة من أستاذهالتواصل مع.   
o تبادل معلومات... 

 

  :من المكاسب الممكن تحقيقها في إطار توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال  -1
ال وهو مثّة أنواع عديدة من املكاسب اليت ميكن أن جينيها املتعلّم إذا تعّود إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتص

  :يعمل حول مشروع
 التواصل  •
 مجع املعطيات وتقامسها مع بقّية املتعلّمني •
 حلّ املشاكل باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال •
 إعداد الوثائق ونشرها •
 التعلّم املستقلّ •
 

  :التواصل  -أ 
استعمال يتمثّل هذا النشاط يف ربط صالت بني املتعلّم وبني مدّرسني أو متعلّمني آخرين، عن طريق 
ويسمح ... الربيد اإللكتروينّ أو غريه من األدوات اليت تتيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصال كاملنتديات

التواصل بتنمية املهارات اخلاّصة بالتعبري الكتاّيب وتطوير ملكة النقد لدى املتعلّم، كما يسمح باكتساب عادات 
ع ما يعنيه ذلك من ختطيط مسبق، وتقاسم للمهاّم، ووضع كلّ العمل اجلماعّي يف إطار تنفيذ مشروع مشترك، م

وبذلك، يصري بوسع عّدة أقسام من نفس املؤّسسة التربوّية أو من ... متعلّم نتيجة جمهوداته على ذّمة باقي زمالئه
اهتمام مؤّسسات تربوّية متباعدة من نفس الدولة أو من دول خمتلفة االخنراط ضمن مشاريع من هذا القبيل، تثري 

املتعلّمني املتعطّشني للتواصل، وإىل اكتشاف جتارب وثقافات أخرى، فضال عن تبادل اآلراء واألفكار، 
  ...واستعمال لغة أجنبّية استعماال جّيدا

وميكن أن يتوّسع نطاق التواصل ليشمل خرباء وأخّصائّيني يف جماالت ذات صلة مبوضوع العمل الذي 
الذي ينجز مشروعا حول املياه أو البيئة أو علوم الفضاء ميكنه على سبيل املثال يباشره املتعلّمون، فالفريق 

والفريق الذي ينجز مشروعا أدبّيا ميكنه أن يّتصل ... االتصال بعلماء مشهورين أو مبراكز حبث متخّصصة
ن على اإلطارين املكاينّ بكّتاب معروفني وبأخّصائّيني يف الوسائط املتعّددة إلجناز رواية متعّددة الوسائط، فيّتفقو

والزماينّ والشخصّيات، مث يقوم كل فريق بتقدمي تصّوره اخلاّص لتطّور األحداث، وبذلك فإنّ القارئ جيد نفسه 
يف كلّ مرحلة أمام جمموعات خمتلفة من السيناريوهات اليت يؤّدي كلّ منها إىل هناية خمتلفة، وبذلك تتحّول 

قة من الروايات املتقاطعة اليت ترغّب القارئ يف مطالعتها واسكتشاف خمتلف الرواية الواحدة إىل جمموعة مشّو
  .مسالكها
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وأّيا كان جمال املشروع املشترك، فقد بّينت التجربة أنّ غالبّية أهل االختصاص يشاركون عن طواعّية 
  .ضح ومقنعضمن هذا النوع من األنشطة مىت متّ االتصال هبم وتقدمي مشروع املتعلّمني إليهم بشكل وا

  

  مجع املعطيات وتقامسها مع بقّية املتعلّمني  -ب 
خالل وضعّيات البحث الوثائقّي، يطّور املتعلّمون كفايات خاّصة مبنهجّيات البحث عن املعطيات 
ومعاجلتها والتأليف بينها، ضمن منطق ال خيتلف كثريا عن منطق ما ميارسونه من ألعاب، حبيث يتّم يف احلالني 

 واملعارف السابقة لرفع حتّد ما وحتقيق غاية معلومة، وهو ما ميكّن املتعلّم من تقييم مستواه توظيف املهارات
  .بالنظر إىل مدى متكّنه من حتقيق تلك الغاية

ومن الضرورّي التأكيد هنا على ضرورة أن تكون هذه الغاية مرتبطة بتمكني بقّية أعضاء اجملموعة من 
 وهو ما يعين تقامسا مسبقا حملاور البحث وتوزيعا ألهدافه، حبيث تكون املعارف اليت سيصل إليها كلّ فرد،

  .الفائدة عند عرض نتائجه عاّمة ومتبادلة
ويف سياق استعراض األنشطة البيداغوجّية اليت ميكن إقامتها حول تكنولوجيات املعلومات واالتصال، 

ستعداد لكل زيارة من خالل إجراء حبث وثائقّي ميكن أن نذكر أيضا الزيارات امليدانّية الدراسّية، حيث يتّم اال
حول موضوعها، مث عرض نتائج البحث على املشاركني، حبيث تكون الزيارة جماال لترسيخ معارف حاصلة 
واكتشاف معارف جديدة مل يفرزها العمل الوثائقّي، فتتكامل املصادر ضمن متّش بنائّي ينهض ضمنه املتعلّم 

  .بالدور األهّم
  

  اكل باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصالحلّ املش  -ج 
إنّ أطرف ما ميكن أن تفرزه اإلمكانّيات اليت توفّرها تكنولوجيات املعلومات واالتصال، هي هذه 
املشاريع اليت يشترك يف تنفيذها تالميذ ال حيملون نفس االستعدادات، وال يعيشون ضمن نفس اإلطار، وال 

ورغم ذلك، فإّنهم جيدون أنفسهم مدعّوين إىل حلّ ذات املشكل ... امليوالتميتلكون نفس املواهب وال نفس 
 الذي يدفع أفراد الفريق الواحد إىل "الذكاء اجلماعّي"إّنه جتسيد ملفهوم . واالشتراك يف إجناز نفس املشروع

  .تقاسم املعارف وتبادهلا واستغالهلا بصورة مجاعّية
ية حب االطالع لدى املتعلّمني، ومن ثـّمة تعزيز محاسهم إنّ أنشطة من هذا القبيل تساهم يف تنم

  .وإقباهلم على التواصل عرب التعبري الكتاّيب
  

  إعداد الوثائق ونشرها  -د 
إنّ استعمال املوارد متعّددة الوسائط ال ميكنه أن يكون مولّدا لتعلّمات فّعالة إالّ مىت وجد املتعلّمون 

د مماثلة، وميّر ذاك عرب اكتساهبم مهارات إضافّية تتعلّق بإنتاج الصور أنفسهم مطالبني يف مرحلة ما بإنتاج موار
فوجود منتوج هنائّي يتّوج عمل . واملشاهد املتحّركة والناطقة، ومجلة من الكفايات التقنّية األساسّية األخرى

ة، وال يف إطار ما اجملموعة، يعطي قيمة مضافة هلذا العمل، وهو ما ال ميكن بلوغه ضمن وضعّيات تربوّية تقليدّي
  .ميكن أن ميارسه املتعلّمون من أنشطة أخرى أو ألعاب
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إنّ عملّية إعداد الوثائق اإللكترونّية ونشرها تتجاوز عملّيات اإلنتاج املألوفة، حني كان األمر يقف عند 
ء مورد رقمّي حدود تقدمي نصوص موجزة أو إجابات معّينة أو رسومات ال رابط بينها، فاألمر هنا يتعلّق بإنشا

متعّدد الوسائط، تندمج فيه كلّ هذه العناصر وفقا لرؤية واضحة وختطيط مسبق، ّمما يسمح للمستعمل باإلحبار 
  .ضمن هذا املورد اجلديد واكتشاف مكّوناته

وحني يتحّول التلميذ إىل متعلّم مبتكر ومنتج، فهذا يعين أّنه قد صار يتقن التعبري الشفوّي والتعبري 
 والقراءة والفهم، ويدرك ما ميكن أن حيمله نّص أو صورة أو صوت من دالالت، وحيذق ربط الصالت الكتاّيب

  .بني هذه الوسائط، ويتحكّم باقتدار يف تقنيات إنتاجها
  التعلّم الذايت  -ه 

ا إنّ املوارد متعّددة الوسائط تيّسر تعلّما فردّيا ناجعا بفضل ما توفّره من أنشطة تفاعلّية فورّية، وهو م
يتكامل مع ما تقترحه مواقع التعليم عن بعد من أنشطة مجاعّية تعتمد ما تفتحه تكنولوجيات املعلومات 

وإذا ما أضفنا إىل هذين العنصرين ما يتطلّبه إجناز املشاريع من حبث مستقلّ عن املعلومة ... واالتصال من قنوات
 فإنّ النتيجة تكون متعلّمني يتمّتعون بقدر كبري من ومن وضع لنتائج هذا البحث على ذّمة بقّية أفراد اجملموعة،

االستقاللّية يف حتصيل املعارف واستغالهلا، وميتلكون يف اآلن نفسه روح العمل اجلماعّي بعيدا عن كلّ ما ميكن 
  .أن يوحي به للوهلة األوىل لفظ استقاللّية من انعزال أو انطواء أو أنانّية

  
 

  )موّزعة على مراحل إجناز مشروع (:ولوجيات المعلومات واالتصال مقترحات في آيفّيات إدماج تكن -2
 إمكانّيات اإلدماج المراحل

  اإلعـــداد-1

  : توجيه التالميذ إىل
  جعل تكنولوجيات املعلومات واالتصال من مجلة املوارد املتصّورة إلجناز مشروع، -
 ،)...برجمّيات رقن نصوص(استعماهلا يف إعداد خمطّط إجناز املشروع  -
 ...).برجمّيات عرض-برجمّيات رقن. (اعتمادها لصياغة جذاذة املشروع وتقدميها -

  اإلجنـــاز-2

  :تعويد التالميذ على 
استثمار تكنولوجيات املعلومات واالتصال كوسيلة حبث عن املعلومة  

  ،...)املوسوعات الرقمّية-حمّركات البحث-األنترنات(وكمصدر هلا 
برجمّيات(عمال عرضا مرحلّيا قصد التنسيق وتبادل التجارب استعماهلا كأداة لعرض األ -

 ،...)برجمّيات رقن نصوص-عرض
 صياغة اإلنتاج النهائّي من خالل الربجمّية املناسبة، إن كان اإلنتاج النهائّي رقمّيا، -
استثمار تكنولوجيات املعلومات واالتصال لالتصال بالشخصّيات أو املؤّسسات ذات -

 ...)برجمّيات تراسل. (شروعالعالقة مبوضوع امل
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  العـــرض-3

مساعدة التالميذ على استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال كأداة لعرض اإلنتاجات
  :بنوعيها 

األجهزة-احلاسوب(ما كان منها رقمّيا وذلك بإعداد التجهيزات الرقمّية املناسبة  -
  ...)عاكس رقمّي: الطرفّية ذات العالقة 

ّيا، وذلك بإعداد دليل مرقون حيوصل املشروع، قصد مساعدة كلّما مل يكن رقم -
 .األطراف على املتابعة والتقييم

  
  :مالحظات حول دور األستاذ في توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال   -3

  :دور األستاذ يف جمال إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصال منهجّي أساسا  -1
 ىل استثماره،يتصّور موطن اإلدماج ويوّجه إ 
 حيثّ على استثمار خمرب اإلعالمّية باملدرسة، 
ينّسق مع زمالئه بإشراف اإلدارة ورعايتها، قصد وضع روزنامة حمكمة الستثمار املتوفّر من  

 .احلواسيب
  
  

  :ختتلف تدّخالت األساتذة باختالف طبيعة املشاريع  -2
ل يف متّشيات اإلجناز ويف اإلنتاج بعض املشاريع تتطلّب إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصا 

 ...النهائّي إذا كان رقمّيا كموقع واب أو قرص مضغوط 
 

بعضها اآلخر يفتح نوافذ على إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف متّشيات اإلجناز دون  
 .اإلنتاج النهائّي

  
  

املالحظة بعض اإلجابة عّما تطرحه ويف هذه : (ختتلف تدّخالت األساتذة باختالف إمكانّياهتم الرقمّية  -3
 )املالحظة السابقة من تساؤالت

من األساتذة من هو متمكّن من تكنولوجيات املعلومات واالتصال ولذلك فهو سيؤطّر تالميذه يف  
 اجملال بنفسه،

 :منهم من ليس متمكّنا منها، وهو ما سيطرح عليه أدوارا أخرى ال تقلّ أمهّية عن التأطري التقّين  
 أطري املنهجّي وفق ما بّينته املالحظة األوىل،الت •
 دعوة خبري،  •
 .يف جمال الرقمّيات) La co-formation(تعويد التالميذ على التكوين التباديلّ  •

لّ مرّب وهو ما ال يعفي األستاذ من ضرورة التعّرف إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصال واكتساب اخلربات الالزمة فيها كرهان أساسي لك: مالحظة
  .يريد االرتفاع إىل مستوى العصر

  
  

 حضور مكثف للبعد التقّين

 حضور غالب للبعد املنهجّي
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  : التمّشي القائم على العمل الجماعّي :ثالثا
وبتفاعل التلميذ مع اجملموعة .     ليس التعلّم جمّرد تلّق للمعلومة ولكّنه كذلك كيفّية معاجلة تلك املعلومة المتالكها

وهو ما يقتضي االنطالق من . فاعال خالل عملّية التعلّمبناء ذايتّ للمعرفة، وذلك جبعله نشطا و" وضعّية"جيد نفسه يف 
  .التلميذ وواقعه، عرب مجلة من اآللّيات اليت تكفل تنّوعا يف اإلجابات تناسب الفوارق بني التالميذ" حقيقة"

 فإنّ     وقد بّينت الّدراسات أّنه عندما تتوفّر يف جمموعتني نفس الّشروط حبيث ال ختتلفان إالّ يف طريقة العمل،
وليس سبب ذلك هو اقتداء . األطفال الذين يشتغلون مجاعّيا حيقّقون تقّدما أكرب من الذي حيقّقه املشتغلون فُرادى

بعضهم ببعض فحسب، بل إنّ االختالف يف وجهات الّنظر جيرب األفراد على إعادة تنظيم مقارباهتم املعرفّية، وبذلك 
 .رفّيا فردّياُتنِتج حركّيةُ العمل اجلماعّي تقّدما مع

املعريفّ للتلميذ وهذا يعين أنّ املنتوج اجلماعّي مهما  فهي تكتسي أمهّّية بالغة على مستوى التكوين الفكرّي والنمّو
 .كان موفّقا ال جيب أن حيجب اهلدف األساسّي املتمثّل يف إكساب كلّ واحد من أفراد اجملموعة مجلة من الكفايات

  
 :ى ثالثة أسس وتقوم حياة جمموعة العمل عل

ويشمل طريقة اإلجناز وتوزيع املهاّم واألنشطة والتداول على األدوار واملسؤولّيات واستغالل : التنظيم  •
 ...الوسائل املاّدّية

ويتمثّل يف توضيح العالقات القائمة بني أعضاء اجملموعة ومراجعة مواقفهم من املهّمة ومستوى : التعديل  •
 . قيادة اجملموعةتفاعلهم مع أسلوب املنّشط يف

  ...ويتعلّق بطبيعة املهّمة املنجزة وما تفرزه من أنشطة خمتلفة وباألهداف املرسومة: اإلنتاج  •
 بل إنّ البعد الضمّين -رغم أّهميتها وموضوعّيتها–حياة اجملموعة ال تقتصر على إجناز املهّمة املوكولة إليها  -

تضاربة منها ما يعيق أحيانا مسار التعاون ومنها ما يفّجر الوجداينّ من شأنه أن يولّد لدى األفراد مشاعر م
  .طاقاهتم فتكون اجملموعة جماال حقيقّيا للتنافس الرتيه والتماسك املفضيني بتفاعلهما إىل اإلبداع

تنشيط جمموعات التعلّم يرمي إىل تطوير كفاية التواصل لدى كلّ فرد، حبيث يكون مدعّوا إىل تبادل اآلراء  -
 مع بقّية أعضاء اجملموعة مبناسبة كلّ مهّمة تعهد إليها ويتطلّب ذلك صياغة تعليمات منهجّية واملعلومات

 .دقيقة وتوضيحها للتالميذ
تنشيط جمموعات التعلّم يتطلّب توزيع عناصر العمل وأدواته على كافّة أعضاء اجملموعة بصفة حتّتم مشاركة  -

تلميذ الفرد نتيجة حتمّية للطريقة اليت ساهم هبا يف العمل كلّ واحد منهم يف إجناز املشروع فيكون تعلّم ال
 .اجلماعّي

  :تنشيط جمموعات العمل يقتضي احلذر من بعض االنزالقات -
وهو أن يكون هاجس الوصول بسرعة إىل املنتوج النهائّي مهيمنا على اجملموعة حبيث : االنزالق املاّدّي  •

يام هبا دون سواه ويتقلّص بالتايل عامل تطوير الكفايات توكل املهاّم قطعا إىل من يكون أقدر على الق
 . لدى كامل أعضاء اجملموعة

وهو أن تتحّول جمموعة العمل إىل جمموعة صداقة وترفيه بسبب انتشائها باالنسجام : االنزالق العاطفّي •
 .والتناغم الكاملني بني أفرادها حيث يطغى البعد العاطفّي على بقّية األبعاد



  26

  

  التمّشي القائم على العمل الجماعّيأهداف  -2
  :يهدف هذا التمّشي إىل إقدار التلميذ على

 .االلتزام مبقتضيات العمل اجلماعّي وتعويده على احترام اآلخر وحتّمل املسؤولّية -
تنمية القدرات الذاتّية للتالميذ بالتعامل اإلجياّيب مع تنّوع مالحمهم وبتالقح األفكار بينهم وبإخضاع أدائهم  -

 .حملّك النقد والتقييم اجلماعّي
 .إقدار التلميذ على التأليف واملالءمة بني املبادرة واإلضافة الفردّية وضرورة دعم األداء اجلماعّي وتفعيله -
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  القسم الّثالث
     المالحــــق

 

هذه املالحق توفّر ماّدة إضافّية وقعت 
اإلحالة إليها يف القسم األّول من هذا 

 البيداغوجّي، وقد أرجأناها إىل الّدليل
هذا املكان ننشد الّتخفيف، وإالّ فهي 
مسائل هاّمة جيد فيها األستاذ املؤطّر 
حلّصة إجناز املشروع توضيحا لبعض 
املسائل، أو تدقيقا لبعض املفاهيم، أو 
طرائق عمل طريفة تساعده على تنشيط 

  ...  قسمه
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  ّيةالكفايات األفق: الملحق األّول 
 

. عاّمة ال ترتبط بتعلّم حمّدد دون غريه، بل تتطّور ضمن مقامات متعّددة وخمتلفة  األفقّية هي كفايات الكفايات
. ألّنها عابرة جملاالت التعلّم، وتشترك يف حتقيقها كلّ املواّد التعليمّية واألنشطة اليت تنجز داخل الفضاء املدرسّي

ة دائمة وقابلة للّتعميم، وميكن نقلها من سياق املدرسة إىل سياق احلياة العاّمة خارج فالكفاية األفقّية هبذا املعىن كفاي
 .املدرسة، كما ميكن توظيفها حللّ مشكلة طارئة أو الستنباط حلول بديلة يستعاض هبا عن احللول املتداولة

ر تعلّمات كثرية يبلغ املتعلّم لذلك ال تقوم الكفاية على تعلّم وحيد أو على اختصاص بعينه وإمنّا هي نتيجة تضاف
 .من حتصيلها، يف كلّ مرحلة، مستوى من إدراك معناها ووجاهتها ما ميكّنه من تصريفها تصريفا مناسبا ومتكّيفا

  

 مكّونات الكفاية وصف الكفاية رأس الكفاية

ينجز مشروعا

  .يدرك املتعلّم العالقة بني تعلّمه وكفاية تصّور املشاريع وإجنازها •
أنّ اإلجناز والنجاح من مسؤولّيته ومن صميم عمله اليومّي يدرك  •

  .وليس من صنف النتيجة املتروكة لألقدار
يدرك أنّ مسؤولّيته تلك تؤّهله للتصّور واالبتكار املرتبط بواقع  •

  .الوسائل ومبعطيات املشكل املطروح يف كلّ مّرة
 يتصّور املتعلّم بوضوح أهداف مشروعه، ومعايري تقييم توفّقه •

  .الّنهائي وتوفّقه خالل خمتلف مراحل اإلجناز
كما . حيسن املتعلّم االنضباط إىل خطّة املشروع ومراحله املرسومة •

 .حيسن اإلنصات إىل مواضع التعديل الطارئة خالل اإلجناز
يقدر على تسديد خطواته حنو أهداف املشروع والوصول إىل  •

   .الغاية

  يتصّور املتعلّم مشروعا •
 خيطّط املتعلّم للمشروع •
 ينجز املتعلّم مشروعا •
 .يقدر املتعلّم على تقييم مشروعه •

يتوّخى منهجّية 
 عمل ناجعة

 .يتصّور املتعلّم عمله ويترّسم خطواته وغايته •
يربط احلكم على جناعته واليقني من قيمته بالتمّشي الذي اّتبعه  •

 .فيه
 .يقدر على تربير منهجه ويعي حبدوده وإمكانّياته •
يتمثّل املهّمة املطلوبة منه كتسلسل من العملّيات املرتبطة  •

 .واملشروطة بعضها ببعض
يعي بشروط التمّشي ويدرك ارتباطه يف كلّ مّرة باملتاح من  •

 .الوسائل واآلجال
 .يدرك مدى تأثّر النتيجة املطلوبة بشروط اإلجناز •
 .يقدر على توظيف كفايات أخرى •
مكان والوقت، وأّنها مسة اقتصاد يدرك أن الّنجاعة عالقة بني اإل •

 .العمل
 .يدرك أنّ قيمة املنهج تكمن يف قابلّية تعديله •

ة املقصودة عرب القدرة على حتليل املهّم •
نات النشاط وفهم التعليمات ن مكّوتبّي

  واملطالب
القدرة على التخطيط وذلك بضبط  •

 التمّشي والوسائل واآلجال إلجناز العمل
 استحضار القدرة على اإلجناز عرب •

الكفايات املكتسبة والتصّرف املالئم يف 
 املوارد  والوسائل

القدرة على التعديل أثناء اإلجناز عند  •
 .االقتضاء 

 القدرة على الوصول بالنشاط إىل غايته •
التقييم الذّايت للتمّشي املتوّخى اعتمادا  •

 .على النتائج 
يستثمر 
  املعطيات

يتقن تبويبها حبسب طبيعتها يتمثّل املتعلّم حاجته من املعطيات و •
 .وطبيعة املصادر اليت تطلب فيها

 
  البحث عن املعلومات •
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 .يدرك املتعلّم أن طلب املعطيات عنصر  من عناصر حلّ املشكل •
حيلّل مضمون املعطيات وميتحن مدى جّدهتا ووجاهتها بالّنظر إىل  •

  .ما يعرف وبالنظر إىل املطلوب
 .يدرك أن املعرفة شبكة من املعلومات غري املنفصلة •
 . املعطياتينظّم •
 .يقّيم مدى مسامهة املعطيات املختارة يف حلّ املشكل املطروح •
 .حيسن ختزين املعطيات لغاية االستعمال وإعادة االستعمال •

 التعّرف إىل مصادرها وختّير أحسنها •
 تنظيم املعلومات •
 معاجلة املعلومات •
 توظيف املعلومات حسب املشروع •
  وضعّيات خمتلفةتوظيف املعلومات يف •
 تقييم التمّشي واقتراح التحسينات •

يعّبر بالطرائق 
املالئمة من 
 أجل الّتواصل

يدرك املتعلّم أنّ الّتواصل فهم وإفهام، وأنّ جناعته تقتضي الّسيطرة  •
على األداة اللغوّية وفهم آلّياهتا وبناها وإمكانّياهتا التعبريّية يف 

 .خمتلف املقامات واألوضاع
تعلّم عن أفكاره بدقّة باللغة العربّية وباللغات األجنبّية يعّبر امل •

 . األخرى
يستعمل اللغات يف فهم اآلخر ومتثّل اختالفه، وفهم وجوه تكامله  •

  . معه ثقافّيا وحضارّيا
يدرك أن تقاسم املعطيات وتبادهلا مع الغري، أي مع املتعلّم اآلخر  •

عيد، هو شرط يف القسم ويف املدرسة ويف احمليط القريب والب
  املعرفة الناجعة

 
يستعمل اللغات للتواصل يف وضعّيات  •

متنّوعة ويوظّفها يف خمتلف اجملاالت 
 .املعرفّية

يدرك أمهّّية األشكال الفّنّية املختلفة يف  •
 . التعبري عن الفكر والوجدان

يتجاوب مع اآلخر يف طرائق تعبريه  •
  . املختلفة

يوظّف 
التكنولوجيات 

  احلديثة

املتعلّم التكنولوجيات احلديثة يف البحث عن املعلومات يستعمل  •
 .ويف انتقاء املناسب منها

 .حيسن استغالل الربجمّيات والتطبيقات •
يعّول املتعلّم على هذه التكنولوجيات يف حلّ الصعوبات ويفّعلها  •

 .يف خمتلف املشاريع
  كأداة تواصلتكنولوجيات املعلومات واالتصاليستعمل  •

 
 املعلومات جياتيستعمل تكنولو •

 . بصفة مالئمةواالتصال 
يقّيم مدى جناعة استعماله هلذه  •

 التكنولوجيات  

  حيلّ املسائل

 .يتمثّل املتعلّم وجه اإلشكال وثوابته •
يفهم املتعلّم مرجع املشكل وطبيعته وحيّدد مستوى طرحه  •

 .ومستوى احللّ املطلوب له
 .حيكم تصّور املنهج أو املناهج  املالئمة حللّه •
إلجناز  يتقن انتقاء املنهج األنسب من بني مجلة املناهج املتاحة •

املشروع ويقدر على تعليل اختياره وفق معايري النجاعة ودون 
  .إغفال معيار القيمة

 .يقدر على متثّل الصعوبة بتحليلها إىل مكّوناهتا البسيطة •
 . يدرك مستويات احللّ الكلّية واجلزئّية للمشكل •

يف خمتلف مراحل   فهم سياق املشكل •
 إجناز املشروع

 متثّل مستويات حلّه •
 متثّل وسائل حلّه ومناهجه •
 تقييم متّشيات احللّ  •
تعديل هذه التمّشيات واملناهج عند  •

 االقتضاء 

يوظّف 
التواصل 
للعيش مع 

يدرك املتعلّم أنّ العمل مع اآلخرين من صميم روح العصر، وأنّ  •
ن شبكة التواصل من شأنه أنّ حيّسن احللول االخنراط معهم ضم
 .املقترحة واألداء املقّدم

 حيترم اآلخر يف ذاته •
خيطّط أعماال باالشتراك مع الغري  •

 ويساهم يف إجنازها بروح إجيابّية
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اآلخرين 
 والعمل معهم

يدرك أنّ طرافة األداء الفردّي ال جتد معناها خارج سياق التفعيل  •
اجلماعّي كما يدرك أنّ األداء اجلماعّي ال جيب أن يهّمش روح 

 .املبادرة واإلضافة الفردّية من أجل اجملموعة ويف سبيلها
 .ل مع اآلخر من مقّومات العيش معايدرك أنّ التواص •
يدرك أنّ اختالف احلضارات والثقافات عنصر ثراء له يف إطار  •

  .اإلنسانّية

يدرك بعمق املعىن النبيل ملفهوم التعاون  •
 ةودوره يف جتسيم حياة مدرسّية سليم

ينتهي من خالل تواصله مع اآلخر إىل  •
قيمة الّتعاون ودوره يف جتسيد حياة 

 اجتماعّية سليمة
يدرك من خالل تواصله مع اآلخر  •

إجيابّية االنفتاح على احلضارات املغايرة 
 .يف أبعادها اإلنسانّية

  .يدرك مقتضيات العمل اجلماعّي •

ميارس الفكر 
  النقدّي

يف الّرأي ورهاناته وما ينجم عن يدرك املتعلّم معىن االختالف  •
 . ذلك على مستوى مفهوم احلقيقة من نسبّية وعدم إطالق

يستغلّ فهمه ذاك لتجسيم مشاركته يف بناء الّرأي واالجتهاد يف  •
 .حنت املوقف

  .يقدر على تفكيك الفكرة إىل مكّوناهتا، والكشف عن ضمنّياهتا •
 .يد املوقفيقدر على التأليف املؤّدي إىل بناء الفكرة وحتد •
 .يقدر على التعبري عن رأيه وإبالغه بوضوح •
يقدر على نقد الّرأي الذايتّ ونقد الّرأي املخالف يف إطار التحاور  •

 . والتسامح واإلميان بالنسبّية وعدم اإلطالق

القدرة على إخضاع اآلراء واألحكام  •
  واملواقف إىل حمّك الّنقد

القدرة على التـأليف والتقييم وعلى  •
 وقف إجياّيب مستقلّ بناء م

 القدرة على التعبري عن املوقف •
القدرة على التقييم الذايتّ للتمّشي وعلى  •

 . تعديل الّرأي

  
  من مبادئ التعاقد البيداغوجّي في إنجاز المشروع: الملحق الثاني 

  

، حتّمل املسؤولّيةلى  باعتمادها من أجل تعويد التالميذ عينصح األستاذيأيت هذا التعاقد كآلّية من اآللّيات اليت 
 الطّرافة هبا طوعا، فضال عّما تضفيه من التزمواوعلى التقييم الذّايتّ لسلوكاهتم داخل اجملموعة وإزاء واجباهتم اليت 

 حييل مرجعا وألصقت يف مكان ظاهر لتكون معلّقات كبريةعلى سري احلّصة خاّصة إذا كتبت تلك الّتعاقدات على 
ومن . ما حادوا عن قواعد الّتواصل، أو تراخت عزائم املشاركة الفاعلة يف إجناز املشروعإليه األستاذ تالميذه كلّ
 : البنود املمكنة هلذا التعاقد

 .يلتزم كلّ فرد من اجملموعة باإلسهام الفاعل يف إجناز املشروع والعمل على متاسك اجملموعة -1
 .يسعى كل فرد حلسن اإلنصات إىل اآلخر واحترام رأيه -2
 .  جمموعة على وضع خمطّط دقيق ملراحل إجناز املشروع قبل بدء تنفيذهتعمل كلّ -3
تضع كلّ جمموعة روزنامة زمنّية ألعماهلا، وتتقّيد هبا حبيث يعلم كلّ فرد منها مسبقا مبا هو مطالب بتقدميه يف  -4

 .كلّ حّصة
 .روعتسعى اجملموعة إىل أن يكون اإلنتاج النهائّي ومسارات إجنازه جمّسمة ألهداف املش -5
 .يلتزم كلّ فرد من اجملموعة مبسك سجلّ ذايتّ يثبت فيه عمله الفردّي وعمل اجملموعة اليت ينتمي إليها -6
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   وتقنياتهالتنشيطفي : الملحق الّثالث
ومواقفهم ه دف إحداث تغيري يف سلوك أفراد هب احلركة وبعث احلياة داخل فريقعملّية بثّهو     

 أفرادهاحماوال بعث الطاقة الكامنة يف  وتقنيات طريفةطة ا نشيموعة طرقاجملري  تسي يفطاملنّش ويعتمد...وأعماهلم
  .ساهم فيه كلّ األطرافت تعلُّمواستعماهلا من أجل 

  :من وظائف املنّشط 
  :، هي ميكن تلخيصها يف ثالثلكلّ منّشط مجلة من الوظائف األساسّية اليت 

   يف عمل اجملموعةاط  مشاركنّشويصبح فيها املوظيفة اإلنتاج  -1   
 عادة االنطالقزالة العوائق إلإ أو بإعادة الصياغةويتدّخل فيها املنّشط باملساعدة على وظيفة التسهيل  -2   
ويتدّخل فيها املنّشط بطريقة غري مباشر فيكون التعديل من قبل التالميذ وهو األفضل، أو وظيفة التعديل  -3   

 ل املنّشطبطريقة مباشرة فيكون التعديل من قب
 :ومن أهّم األدوار املتفّرعة عن هذه الوظائف

   والتذكري الدائم هبا أهداف العمل املساعدة على ضبط-   
  مالئمة وتقنيات اقتراح طرق عمل -   
 تيسري عملّية التواصل داخل الفريق -   
 النشاطم بالفريق حنو إجناز التقّد -   
 بهاحلرص على احترام الوقت والتذكري  -   
  املالحظة والتشخيص-   
  .التأليف بني نتائج العمل املساعدة على -   

  

  :تقنيات التنشيط 
حتقيق   لقيادة أفراد جمموعة وتوجيهها إىلفات واإلجراءات اليت تستخدممجلة التصّر نعين بتقنيات التنشيط     

واملنّشط . ظروف واإلمكانّياتأهداف مرسومة، وتقنيات التنشيط عديدة تتنّوع باختالف الوسائل وتنّوع ال
وّمما ميكن أن حيتاج إليه يف تنشيط األفواج  . الناجح يبتكر من التقنيات ما يكون أكثر مالءمة للحظة اإلجناز

 - ص أدوارتقّم - دراسة حالة -  ةالزيارات امليدانّي -)ثمارا وإنتاجااست (ةة البصرّيالوسائل السمعّي - العروض
  ...فكرّيةزوبعة الال

ومن اخلطأ املنهجّي أن نلتزم التقنية ذاهتا ألكثر من موقف تعليمّي دون حتليل طبيعة كلّ موقف، وما يتمّيز     
 :، ومن العوامل اليت تؤخذ يف االعتبار عند اختيار تقنية تنشيط تبه من خصوصّيات تدعو إىل تغيري االستراتيجّيا

  اهلدف من النشاط -   
  ةخصائص اجملموعة املستهدف -   
  خصائص املنّشط ومقّومات شخصّيته-   

  طبيعة املوضوع -
 خصائص الفضاء الذي ينجز فيه املشروع -



  32

  رةة املتوفّّية واملاّدالوسائل البشرّي -
  

 : يف التنشيطاإلجياّيبخصائص األسلوب 
  حبّرّيةملشاركني يف اختيار النشاطرشيد ات ـ   
 هم يف العملئيار شركا يف اخت-قدر اإلمكان– ة للمشاركنيّيترك احلّر ـ   
 ات يف حتديد مراحل العمل وتوزيع املسؤولّياجملموعةسامهة ضمن  املـ   
 جها يف النشاطدّرتضت اجملموعة إىل صعوبات ميكن أن تعيق ما تعّراقتراح حلول كلّ ـ   
  . إىل ما وقع إمهاله من مسائلبالتنبيهل التدّخ ـ   

  

  :رات التنشيط الناجحمؤّش
  ة حنو اإلجنازلدافعّيا توفّر ـ   
   حتقيق األهدافـ   
  الرضا شعور املشاركني بـ   
   واالنسجامالتعاونب بني املشاركني ةالعالق اّتسام ـ   
  ة من االستقاللّيقدرز عمل اجملموعة بمتّي ـ   

  في التعامل مع المعلومة : الملحق الّرابع
  : البحث عن املعلومة  -  أ

وتعترب هذه املرحلة . مجع املعطيات املتعلّقة مبوضوع املشروع املراد إجنازهالبحث عن املعلومة هو ضرب من     
وهي مرحلة يتمكّن فيها التلميذ من متييز املعلومات ذات الصلة من . هاّمة إذ أّنها تؤثّر يف مسار األنشطة املوالية

  . غريها اليت قد ال حيتاج إليها وال تتناسب ومستواه املعريفّ
بحث عن املعلومة حتديد اإلشكالّية وطرح األسئلة اليت ترغب اجملموعة يف إجياد أجوبة هلا ي نشاط اليقتضو    

  .على أن تكون هذه األسئلة دقيقة ومفيدة
  :وميكن إعداد التالميذ للقيام بنشاط جمد يف جمال البحث عن املعلومة وذلك بـ    
  .تفّحص اجملموعِة اهلدَف أو األهداَف املرسومة -
  . ما تعرفه وما تريد معرفته يف شكل أسئلة مبّسطةتشخيص اجملموعة -
  .حتديد الكلمات املفاتيح اليت وردت يف األسئلة واليت حتيل إىل املعلومة -
  ).اإلنسانّية منها واملاّدّية(حتديد املصادر املتاحة يف احمليط الثقايفّ للبحث عن املعلومة  -
  .ةتقسيم النشاط وحتديد مهّمة كلّ عنصر من عناصر اجملموع -
  .  باحلّيز الزمّين املخّصص جلمع املعلومات-قدر اإلمكان-التقّيد   -

 :ومن أهّم مصادر املعلومة
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  :  معاجلة املعلومة - ب 

 على إعادة صياغة ما جتّمع له من املعلومات بتحليلها أو - أو اجملموعة –معاجلة املعلومة تعين قدرة التلميذ     
  .بينها وفق األهداف املرسومة مع جتّنب النسخ احلريفّ واحلرص على إعادة الصياغة بالتأليف 

  :وأهّم مراحل معاجلة املعلومة هي
  تصنيف الوثائق  حسب أمهّّيتها ووجاهتها بالرجوع إىل موضوع املشروع -1
  قراءة املقاطع املتعلّقة مباشرة بصلب املوضوع -2
  تدوين األفكار الرئيسّية -3
  علومة وتناوهلا بالتحليل أو بالتأليف وفق ما هو مناسبإعادة صياغة امل -4
  التحرير حسب  ختطيط واضح ودقيق  -5
  .حصر املراجع واملصادر اليت متّ اعتمادها يف البحث -6

  
  
 

  :نماذج من وثائق المتابعة: الملحق الخامس 
 

 :مناذج من وثائق التلميذ  - أ
 يف تأثيث سجلّه، وهي جمّرد مناذج قابلة للتطويع فيما يلي مجلة من اجلذاذات اليت ميكن أن يستثمرها التلميذ

 األستاذ مع تالميذه منذ احلصص األوىل يف يناقشهاوالتطوير حبسب االحتياجات وطبيعة املشاريع، بل يستحسن بأن 
 على كيفّية العمل وعلى أهدافه، كما يستحسن أن ُيفيد األستاذ منها ليساعد تالميذه على تصّور الّتعاقدإطار 

كتوبةالوسائل امل
 ..الصحف-الكتاب

  

 احملادثة  االستبيان

  

  األنترنات
  

 أشرطة الفيديو

من مصادر 
    المعلومة

األقراص املضغوطة

املؤّسسات ذات 
الصلة

  

شرةاملالحظة املبا
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ت مالحظة أخرى، أو غريها من الوثائق والّنصوص اليت يستوجبها سري العمل اجلماعّي ويقتضيها إجناز شبكا
  : املشروع

  
  
  
  

  )أو مشروع(نموذج  لجذاذة إعداد نشاط 
  )خاّص بالتلميذ(

  

  عنوان النشاط 
  )أو املشروع(

...................................................................... .............................................
 ...................................................................................................................

...................................................................................................................  

  اجملال
 ...................................................................................................................

.............................................................................................................. .....
...................................................................................................................  

  اإلشكالّية املطروحة
................................................................................................................. ..

 ...................................................................................................................
...................................................................................................................  

 املعارف اليت هلا صلة
  بالنشاط

 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

............... ....................................................................................................
 ...................................................................................................................  

  الكفايات األفقّية
  )طذات العالقة بالنشا(

 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

..................... ..............................................................................................
...................................................................................................................  

  سري النشاط ومراحله
......................... ..........................................................................................

 ...................................................................................................................
................................................. ..................................................................

...................................................................................................................  

الوسائل املمكن استعماهلا
............................................... ....................................................................

 ...................................................................................................................
....................................................................... ............................................

................................................................................................................... 

  اإلنتاج الفردّي 
  أو اجلماعّي

................................................................. ..................................................
 ...................................................................................................................

......................................................................................... ..........................
...................................................................................................................  

  التقييم
........................................................................................................ ...........

 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

...................................................................................................................  
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  شبكة تقييم ذاتّي 
  )خاّصة بالتلميذ(

 مالحظات األستاذ درجة تقييمي هلا معارفـــي

 3 2 1 0 أعدت توظيف معاريف

 3 2 1 0 اكتسبت معارف جديدة
 

  

 مالحظات األستاذ درجة تقييمي هلا و مهاراتـــيقدرايت 

 3 2 1 0 احترمت التعليمات 

 3 2 1 0 ُوفّقت يف البحث عن املعلومة والتوثيق

 3 2 1 0 متكّنت من استغالل املعلومة وإعادة توظيفها

 3 2 1 0 سامهت يف التخطيط لعملي وتعديله يف أثناء اإلجناز

 3 2 1 0 سامهت يف تقييم ما أجنز

 3 2 1 0 أجنزت عرضا شفوّيا

 3 2 1 0 قّدمت وثائق سليمة يف حتريرها

 

  

 مالحظات األستاذ درجة تقييمي هلا مواقفي وسلوكاتــــي

 3 2 1 0 اعتمدت على نفسي يف إجناز ما طلب مّني

 3 2 1 0 بذلت جهدا يف حلّ ما اعترضين من مشاكل

 3 2 1 0 حّصةسامهت مبا جيب أن أساهم به يف كلّ 

 3 2 1 0 حتّملت مسؤولّييت داخل الفريق

 3 2 1 0 أظهرت قدرة على التعامل مع عناصر الفريق

 3 2 1 0 بادرت وشاركت مبقترحايت

 

  )3(إىل األعلى ) 0( درجات التقييم من األدىن - تعّمر هذه الشبكة إثر إجناز مرحلة من مراحل املشروع   :مالحظة
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 : األستاذمناذج من وثائق  - ب
  

فيما يلي مجلة من اجلذاذات اليت ميكن أن يستثمرها األستاذ يف تأثيث دفتره، وهي جمّرد مناذج قابلة للتطويع 
  .والتطوير حبسب االحتياجات وطبيعة املشاريع

  

  )أو مشروع(نموذج لوثيقة متابعة نشاط 
  )خاّص باألستاذ(

  

  عنوان النشاط 
  )أو املشروع(

.................... ...............................................................................................
 ...................................................................................................................

...................................................................................................................  

  اجملال
 ...................................................................................................................

............................................................ .......................................................
...................................................................................................................  

  اإلشكالّية املطروحة
............................................................... ....................................................

 ...................................................................................................................
...................................................................................................................  

املعارف اليت هلا صلة 
  )أو باملشروع(بالنشاط 

 ...................................................................................................................
................................................................... ................................................

 ...................................................................................................................  

  الكفايات األفقّية
  ذات العالقة بالنشاط 

.................................................. .................................................................
 ...................................................................................................................

.......................................................................... ......................................... 

  سري النشاط ومراحله
 ...................................................................................................................

............................................................................. ......................................
 ................................................................................................................... 

الوسائل املمكن استعماهلا
.......................................................................... .........................................

 ...................................................................................................................
.................................................................................................. .................

  اإلنتاج الفردّي 
  أو اجلماعّي

 ...................................................................................................................
........................................................................................... ........................

 ................................................................................................................... 

  التقييم
......................................................................................................... ..........

 ...................................................................................................................
 ................................................................................................................... 
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  )أو إنجاز مشروع(ر متابعة أنشطة أنموذج دفت
  )خاّص باألستاذ(

  
                                                 أسماء أعضاء المجموعة

  1    اجملال  -

  2    املشروع-

  3      املاّدتان الدراسّيتان-

  4   القسم و الفوج                      -

  5   يب

  6   ب
  

  النشاط املزمع إجنازه  املؤطر رقم احلصة
  الوثائق املطلوبة 

  مالحظات أخرى  ما متّ إجنازه  الصعوبات واحللول  من األستاذ ومن التلميذ

1  
            

2  
            

3  
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4  
            

5  
            

6  
            

7  
            

8  
            

9  
            

10  
            

  



39  

  
  

  شبكة مالحظة عمل المجموعة
  )خاصة باألستاذ(

  
  : ...................القسم : ..................                                                             اجملال 

  : .................. عة اجملمو) : ......................                                        أو املشروع(النشاط 
  

 املعاييـــر جمال التقييــم العالمــات
0 1 2 3 

     وضع اإلشكالّية
        البحث عن املعلومة

     حتليل املعلومة و كيفّية استغالهلا
     تنظيم العمل و التخطيط له
     استعمال ما يتوفّر من وسائل

 املّتبع يف إجناز األعمالالتمشي 

     كيفّية إجناز العمل
     املبادرة و االبتكار
     التصّرف يف الوقت
     االلتزام بالتعليمات

     تقييم العمل

االعتماد على الذات و العمل 
 داخل اجملموعة

     التعامل بني أعضاء الفريق
القدرة على التصّرف يف املعارف وإعادة 

     توظيفها
 املعارف

     ة على امتالك معارف جديدةالقدر

     التقدمي الشفوّي

 اإلنتاج النهائّي     التقدمي الكتاّيب

     مكّونات املنتوج وكيفّية عرضها
 

  )3(إىل األعلى ) 0(عالمات التقييم تتراوح من األدىن  : مالحظة
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  شبكة مالحظة عمل التلميذ 
  )خاّصة باألستاذ(

  : ...................القسم ..........                                                    : ............اجملال 
  : ..................اجملموعة ) : ...................................                   أو املشروع(النشاط 
  

       أمساء أعضاء اجملموعة

        3 – 2 – 1 – 0: املعايري و عالمات التقييم 
       املساعدة يف التخطيط للعمل

       القدرة على احلوار
       القدرة على اإلصغاء

على  القدرة
 العمل اجلماعّي

       القدرة على التعبري
       البحث عن الوثائق

       القدرة على استغالهلا و إعادة توظيفها
       ى التقييم و النقد واإلقناعالقدرة عل

القدرة على تطوير طرائق العمل 
       واكتساب مهارات جديدة

       املبادرة و االبتكار

االعتماد على 
 الذات

       مسك السجلّ
  تقدمي العمل شفوّيا و التخطيط له

 
 القدرة      

       القدرة على التحرير على التواصل 
 املعارف        معارفهالقدرة على إعادة توظيف

       القدرة على اكتساب معارف جديدة

تقدمي العمل        املسامهة يف اإلعداد
       املسامهة يف التقدمي النهائّي

  )3(إىل األعلى ) 0(عالمات التقييم تتراوح من األدىن :         مالحظة 
  لّ تلميذتوضع عالمة أمام كلّ معيار بالنسبة إىل ك                    
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  القسم الّرابع
     معجم المصطلحات

  

 

   خّصصنا هذا القسم األخري لتعريف 
بعض املصطلحات املركزّية ذات العالقة 
الوطيدة بإجناز املشروع ، وقد اقتصرنا يف 
هذا املوجز املعجمّي على املصطلحات 
اليت وردت يف منت الوثيقة دون أن حتظى 

  ...  بالّشرح املفّصل
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                             Intégration:                                                                اإلدماج
                    

لك اإلدماج يف مفهومه العاّم يعين العملّية اليت نقدر من خالهلا أن حنقّق الترابط بني عناصر خمتلفة ال يربط بينها شيء يف البداية وذ
  .لضمان اشتغاهلا يف متفصل تاّم قصد حتقيق هدف معّين

  :   و أهم مكونات اإلدماج ثالثة، هي 
  الترابط بني العناصر -1
  .التعبئة احليوّية للعناصر الناجتة عن تفاعلها فيما بينها -2
  الغائّية -3

ار التلميذ مكتسبات مدرسّية خمتلفة يف وضعّية استنف"   أّما يف اإلطار البيداغوجّي فيأخذ اإلدماج وجوها عديدة، أمهّها على اإلطالق 
  ".اإلدماج الوضعّيايت"أو بـ" إدماج املكتسبات"دالّة، وهو ما يسّميه بعضهم بـ

  :  ومن الوجوه األخرى لإلدماج واليت هلا صلة حبّصة إجناز املشروع
  لتطبيقّياإلدماج النظرّي التطبيقّي، مبعىن حتقيق متفصل بني التكوين النظرّي والتكوين ا -
 إدماج قبل تعلّمّي، ويتمثّل يف األنشطة اهلادفة إىل هيكلة املكتسبات قبل التعلّم -
 ويعين موضعة املكتسبات حول مشروع أو مركز اهتمام: إدماج ديداكتيكّي -
 هتا من التالميذإدماج بني املكّونني، ويتجلى يف تضافر جهود عدد من املدّرسني أو املكّونني الذين يتدّخلون لصاحل اجملموعة ذا -
  ...يف مواجهة وضعّية معّينة..) االجتماعّية،النفسّية، الفلسفّية(إدماج بني املقاربات، ويكون عرب متفصل عدد من املقاربات  -

  :ومن أهّم مسات اإلدماج املعريفّ
متّش يزرع التلميذ " بأّنه أنّ املتعلّم هو الفاعل احلقيقّي يف عملّيات إدماج املكتسبات، ولذلك فقد ُعرِّف اإلدماج املعريفّ -4

من خالله معرفة جديدة ضمن معارفه السابقة، مث يعيد على ذلك األساس هيكلة عامله الداخلّي، ويطّبق معارفه املكتسبة 
  .و حتيل صيغة األفعال على احلضور الفعلّي للتلميذ وسط كلّ خطوة من خطوات اإلدماج". يف وضعّيات حقيقّية جديدة

 .ت خطوة مكّملة لألنشطة العادّية تقوم عليها وتثريها و ال ميكن أن تلغيهاإدماج املكتسبا -5
  

                                                                                          Encadrement :التأطيـر 
و جمموعة، يف نشاط فرد أو جمموعة أخرى عن مهّمة تشمل عملّيات التوجيه والترشيد والتعديل اليت يقوم هبا فرد معّين أهو 

طريق إرشادهم إىل مصادر املعلومات، أو توجيههم عند وضعهم خلطّة عملهم ومناهجه ووسائله، أو تقييم جمهوداهتم وطرائقهم 
و املشرف التربوّي مع وتشمل مهامُّ التأطري واإلشراف ما يقوم به املدّرس مع التالميذ أو املؤطّر مع الباحث التربوّي أ. وإنتاجاهتم
  .املدّرس

  

                                                                         Analyse des besoins :تحليل الحاجات
عملّية تسبق اختاذ القرار و تنطلق من اإلحساس مبشكل لتبحث يف احلاجات اليت متّيز املشكل بالعمل على حتديدها وحتليلها 

وحتليل احلاجات تقدير ... ها حسب أولوّياهتا قصد التوّصل إىل قياس مدى مالءمة قرار تربوّي أو موقف بيداغوجّي للواقعوترتيب
واهلدف من هذا التقدير رسم خطط لتطوير . للفارق بني احلالة القائمة ،أي ما هو كائن، و احلالة املنشودة أي ما ينبغي أن يكون

  .الواقع وحتسينه
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                                                                                  Interdisciplinarité:مواّد تداخل ال

فهو طريقة لتصور عملّية التعليم . يتحقّق مبقاربة التعليم انطالقا من حمور أو مشروع يتّم تناوله من خالل جمموعة من املواّد املندجمة
ل املواّد عن بعضها بعضا، بل تنطلق من معايري تلتقي عندها مجيع املواّد من أجل اكتساب أدوات عمل وتطبيقها بكيفية ال تعز

  .متكاملة، مثل حتديد مفهوم واالنطالق منه لبناء مناهج متعّددة ملقاربته
اّد كالعلوم الفيزيائّية، والتاريخ إلدماج جمموعة من املو" الطاقة"ومن األمثلة على مقاربة التعليم بتداخل املواّد االنطالق من مفهوم 

واجلغرافيا، واالقتصاد، تتناوله كلّ واحدة من جهة معّينة، وبضّم حاالت التناول إىل بعضها بعضا حيصل نسيج من التصّورات 
  ... املتكاملة والشاملة

    
                                                                                              Régulation:التعديل

  :التعلّمّي يقتضي/هو إجراء يسعى لتجويد التطبيقات املهنّية وإحكامها حسب احلاجة، وهو يف اإلطار التعليمّي  
  .متابعة األنشطة والقرارات ومراجعتها بناء على األهداف واملنطلقات-  
  .ّيا أو عالئقّيا والتدّخل مبساءلتها وحتليلها قصد الّدفع هبا أو التغيري منهاتفّهم خمتلف الظّواهر التفاعلّية سواء ما كان منها علم-  

  

                                                                                           Apprentissage:التعّلــم 
فالتعلّم عملّية اكتساب .  يف تغّير األداء لدى الكائن احلّيهو عملّية تغّير شبه دائم يف سلوك الفرد ينشأ نتيجة املمارسة ويظهر  

  : تتّم يف وضعّية حمّددة من خالل تفاعل العناصر التالية
 النفسّية والذهنّية واالجتماعّية تالشروط اليت تتعلّق باملتعلّم باعتباره ذاتا تنطوي على جمموعة من القدرات ومن االستعدادا -1

 ... ق الذي يوجد فيهوالثقافّية ، وكذلك بالسيا
أو وضعّية موّجهة ) أثناء اللعب أو أنشطة أخرى(الوضعّية اليت يتّم يف إطارها التعلّم، وقد تكون هذه الوضعّية تلقائّية  -2

  وقصدّية كما هو الشأن بالنسبة للتعلّم املنظّم يف القسم
 املواقف والسلوكات واملهاراتاألشكال اليت تأخذها عملّية التعلّم ومتّشياته كاألفكار والتصّورات أو  -3
نواتج التعلم وهي عبارة عن سلوكات أو تصّرفات ظاهرة أو باطنة تأيت على شكل إجنازات ختتلف من فرد إىل آخر وتعكس  -4

 .درجة التعلّم اليت توّصل إليها الفرد
  

                                                                  Evaluation formative:التقييم التكوينّي 
منط من التقييم وظيفته تشخيصّية و يتحقّق خالل التعلّم بناء على أساليب للتقومي احملكّّي واملعيارّي، هبدف إخبار املدّرس أو 

 فاهلدف من هذا التقييم.. املتعلّم حول مدى بلوغ األهداف املنشودة والعمل على دعم التعلّم ورصد مواطن الضعف البادية فيه 
هو مساعدة املتعلّم العاجلة وإخباره بصفة مسترسلة ومرحلّية عن صعوبات التعلّم ودرجة تطّوره وعن خطوات هذا التعلّم 

وهو كذلك إجراء يسمح للمؤطّر باحلصول على  معلومات متكّن ... ومنهجه قصد اقتراح وسائل التطوير وتغطية مواطن النقص
  .من تطوير وسائل التنشيط وتقنياته

تقييم التكويّين إجراء عملّي ميكّن من التدّخل لتصحيح مسار التعليم والتعلّم بواسطة إجراءات جزئّية، ولذلك فإنّ وظيفته فال
  :األساسّية هي

  إخبار املدرس والتلميذ عن درجة حتكّمهما يف تعليم معّين  -
 كشف صعوبات التعلّم  -
 .كشف وسائل جتاوز هذه الصعوبات -
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ميكن اعتبار هذا النوع من التقييم إجراء نقوم به خالل عملّية التدريس لتتّبع جمهودات التالميذ وقيس  وبناء على ما تقّدم    
وهو يتيح للتلميذ . الصعوبات اليت تعترضهم، مثّ التدخل لتذليل تلك الصعوبات وسد ثغرات التدريس وتاليف مواطن الضعف

  : إمكانّية
  معرفة درجة مواكبته للدرس  -
 وبات اليت تعترضه معرفة نوع الصع -
 تقومي جمهوده وتصحيحه  -
  تنظيم عمله وترشيده  -

  : ويتيح للمدّرس إمكانّية
 متييز الفروق بني التالميذ -
 فحص جودة التعليم ووسائله -
 معرفة درجة صعوبة املضامني -
  ... التحكّم يف تدّرج املقاطع -

  

                                                                                              Animation:التنشيط 
شكل من األشكال اليت يكون عليها التدريس و لتسهيل عملّية التعلّم على التالميذ وتوفري الظروف املالئمة للتعبري التلقائّي 

  : وغالبا ما يكمن دور املنّشط يف . واملبادرة الذاتّية
  التذكري بأهداف النشاط  -1
 بادل تسهيل عملّية الت -2
 حتفيز التالميذ إىل إبداء الرأي والتعبري عن وجهات النظر  -3
 تسيري النقاش و تعديله عند االقتضاء  -4
 توزيع أدوار الكالم  -5
 توضيح اجتاهات التدّخالت واآلراء  -6
 تقدمي ملّخصات عن جمريات املناقشة وفحواها  -7
 احملافظة على انسجام اجملموعة  -8
  .تقييم أعمال اجملموعة -9

  

                                                                   Contrat pédagogique:داغوجّيالعقد البي
وأّما يف . هو اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عّدة أشخاص جتاه شخص أو أشخاص آخرين بالقيام بعمل أو عدم القيام به

، وينبين هذا االتفاق على املدّرس والتلميذبني طرفني مها  اتفاق تعاقدّياجملال التربوّي فهو إجراء بيداغوجي يقوم على 
مفاوضات بينهما حول متطلّبات املتعلّم وأهداف التعليم وواجبات كلّ طرف وحقوقه، وأهداف عملّية التعليم والتكوين 

لّ اتفاق بني املدّرس بيداغوجّية اليت استثمرت هذا املفهوم مستندة إىل مشروع يكون حم وقد حصلت عديد التجارب ال.ومراميها
  .و املتعلّم و يتّم مبقتضاه توضيح التزامات كلّ طرف وضبط املعارف الواجب اكتساهبا و الوسائل املساعدة على ذلك 

  : ويقوم العقد البيداغوجّي على األركان التالية 
ألهداف ومدة اإلجناز اإلعالن عن مكّونات العقد، ويلزم أن يكون مشتركا بني املتعاقدين متعلّقا بالربامج وا -1

  ... واملستلزمات املاّدّية
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 االلتزام ببنود العقد  -2
ـّبات العقد  -3  الضبط والتعديل لسري العمل ومراجعته مبا جيعله مستجيبا ملتطل
  .التقييم وهو مرحلة التثّبت يف مدى حتقّق أهداف العقد -4

يذ واليت ال تتحقّق إالّ إذا توفّر شرطان أساسّيان مها إطار و هو يهدف إىل تعميق معاين االستقاللّية والترّشد الذايتّ لدى التلم
  ..من األمن واضح احلدود واملعامل من جهة و حّرّية اختيار التلميذ استراتيجّياته التعلّمّية من جهة ثانية

 

                                                           Compétences transversales:الكفايات األفقّية
القدرة على االستخدام الناجع جملموعة مندجمة من املعارف واملهارات والسلوكات املشتركة بني كلّ التعلّمات أو املواّد "هي 

وهي تتمثّل يف مجلة  " والنشاطات، ملواجهة وضعّية جديدة أو غري مألوفة، وللتكّيف معها، وحللّ املشكالت وإجناز مشروع
لسلوكات واالستجابات والقرارات والربجمات واالستراتيجّيات اليت تتواتر عناصرها أو ثوابتها اهليكلية العملّيات واإلجنازات وا"

  " .لدى املتعلّم يف وضعّيات قد تكون خمتلفة من حيث املعطيات واملضمون والسياق والبنية
 املتعلّم بتحصيلها، يف كلّ مرحلة، مستوى من نتيجة تضافر تعلّمات كثرية يبلغ"و تتبلور الكفايات األفقّية يف شخصّية املتعلّم 

  "إدراك معناها وفائدهتا ووجاهتها ميكّنه من تصريفها تصريفا مناسبا ومطواعا ومتكّيفا
  

                                                                                               Groupe:المجموعــة 
  : وتتمّيز اجملموعة مبا يلي. وحتّدد درجة توازهنا. ا مسات بنيوّية ووظيفّية ونفسّية واجتماعّية تتحكّم يف توّجههامجاعة من األفراد هل

   أفرادها يف وضعية تواصلّية -1
 هلم أهداف مشتركة -2
 .بينهم روابط لتحقيق األهداف -3

جتماعّي، وتأثري انفعايلّ ونشاط متبادل على فاجملموعة وحدة اجتماعّية تتكّون من ثالثة أشخاص فأكثر يتّم بينهم تفاعل ا   
أساسه يتحّدد دور كلّ واحد منهم ومرتلته وفق معايري وقيم مجاعّية إشباعا للحاجات والرغبات املشتركة وسعيا لتحقيق 

 .األهداف اجلماعّية 
  

                                                                                                 Critères:المعايير 
  .مجع معيار، وهو خاّصّية معّينة يف املوضوع ُتعتمد إلصدار حكم تقديرّي عليه

  
  

                                                                                          Observation:المالحظة 
  

كلُّ طرف يف العملّية التربوّية، وهي وسيلة لتجويد األعمال من خالل ما توفّره من فهم  هي أداة استجالٍء وكشٍف يعمد إليها   
  .أحسن للعالقات القائمة بني خمتلف األنشطة

  واملالحظة أداة من أدوات التقييم، ولكّنها ليست كلّ التقييم، وإذا كان استعماهلا ضرورّيا، فإّنه من األمهّّية مبكان أن يكون هذا 
وبذلك هتب امللتجئني إليها القدرة على . ال دقيقا وذكّيا، وذلك انطالقا من أهداف واضحة ومتّشيات جلّية اخلطواتاالستعم

فاملالِحظ حبضوره الفاعل وبتعليقاته . تبّين التناقضات واالضطرابات اليت كثريا ما تغيب عن األشخاص املنخرطني يف النشاط
 .زم ألعماهلايساعد اجملموعة على إجراء التعديل الال
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                                                                                             Savoir-faire:المهارات 
... هدف من أهداف التعليم يشمل كفاءات املتعلّمني وقدراهتم على أداء مهاّم معّينة بكيفّية دقيقة أو متناسقة أو ناجعة  

  .مثل مهارات القراءة ،ومهارات حركّية. Savoir-faireداء درجة التحكّم يف أهداف مهارّية ويترجم هذا األ
  : وتّتصل املهارات يف جمال التعليم بعّدة جماالت منها  

  أنشطة حركّية تّتصل باملهارات اليدوّية واجلسمّية -1
 أنشطة مهارّية تلفّظّية مثل النطق واخلطّ واستقبال األصوات  -2
  ة تعبريّية مثل املوسيقى أنشطة مهارّي -3

  : وتتطلّب هذه املهارات جمموعة من األنشطة ذات مستويات ثالثة
  مهارات التقليد واملعاجلة واحملاكاة ويتّم تنميتها بواسطة تقنيات احملاكاة والتكرار  -1
 مهارات اإلتقان والدقّة وتنمى بالتكرار والتمهري والتدريب  -2
 . وتنمى بالعمل الذايتّ واجلهد الشخصّي املوّجهنيمهارات االبتكار والتكييف واإلبداع -3
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