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  منزلة الماّدة
  لمنظومة الّتربوّیةودورھا في تحقیق أھداف ا

  
  

تطمح الّتربیة المدنّیة إلى المساھمة في إنتاج وعي یكّرس قیم المواطنة وممارستھا، وكّل ما  -1
تشیر إلیھ تلك القیم والمفاھیم من معان تّتصل بالحّریة والّدیمقراطّیة وحقوق اإلنسان كما ھي 

ن المتعّلمین من توظیف الّتواصل معترف بھا في الّتشریعات الوطنّیة والّدولّیة، األمر الذي یمّك
للعیش مع اآلخرین ومن فھم أفضل للعالم الذي ینتمون إلیھ، وتفاعل أرقى مع العصر الذي 

  .یعیشون فیھ
القانون الّتوجیھي للّتربیة إّن القیم والمبادئ الواردة خاّصة في العنوانین األّول والثـّاني من  -2

ما تسعى ماّدة الّتربیة المدنّیة إلى بلورتھ وإنجازه من  ھو )2002 جویلیة 23 (والّتعلیم المدرسي
  :خالل أھدافھا العاّمة الّتالیة 

اعتزاز المتعّلم بذاتھ تجسیدا النتماءاتھ الثـّقافّیة والحضارّیة في أبعادھا العربّیة  -
  .واإلسالمّیة واإلنسانّیة الكونّیة

 .لمشاركة في الحیاة العاّمةتبّني قیم المواطنة والمدنّیة وحقوق اإلنسان استعدادا ل -
 .بناء موقف إیجابّي مستقّل في ضوء ممارسة الفكر الّنقدي -

قنوات متعّددة كالعائلة، وتنظیمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم  تمّر الّتربیة المدنّیة عبر -3
فكیر والّنشاط والثـّقافة، إّال أّن المدرسة یبقى دورھا أساسّیا ومتمّیزا في إكساب المتعّلم أدوات الّت

  .التي تسمح بنقل المعرفة وتحویلھا إلى خصال وممارسات نافعة
إّن المنظومة الفكرّیة والقیمّیة التي تتأّسس علیھا الّتربیة المدنّیة تنتمي إلى مصادر عدیدة  -4

ومتداخلة تستقى مضامینھا من مجاالت معرفّیة متنّوعة فھي توّظف المعارف القانونّیة 
جتماعّیة وكذلك األفكار ذات الّصبغة الفلسفّیة والمنتوجات األدبّیة وكّل ما ینّمي والّتاریخّیة واال

اإلدراك ویھذب الذوق والّسلوك ویمنح العقل القدرة على الفھم والّنقد وبناء المواقف اإلیجابّیة 
 .والمستقّلة

لّتربیة المدنّیة وتشّكل ھذه التوّجھات القیمّیة والّتربوّیة الموّجھ المحوري ألنشطة مدّرسي ا -5
  :لتوجیھ المتعّلمین ومساعدتھم على 

  .تمّلك المعارف ذات المرجعّیة الوطنّیة واإلنسانّیة والقدرة على توظیفھا - 
 .تبّني القیم وبناء المواقف الموضوعّیة والمستقّلة - 
 .اكتساب الّسلوكات والممارسات المدنّیة المتفاعلة مع المحیط االجتماعي - 

ي القسم بتحلیل الّظواھر االجتماعّیة ودراسة الحاالت والّتدّرب على ویقوم المتعّلمون ف
قواعد الحوار وكیفّیة إبداء الّرأي والّدفاع عنھ وتفّھم الّرأي المخالف والوعي بفضائل 
الّتسامح واالعتدال ونسبّیة الحقائق والّنقاش الحّر وآداب الّتواصل كما یكتسبون الحّس 

ولّیاتھم ویتحفـّزون لممارسة تلك الحقوق وتحّمل المسؤولّیات المدني ویعون بحقوقھم ومسؤ
  .لیكونوا مواطنین فاعلین في نطاق عالم جدید وفي فضاء ثقافة كونّیة

ویمثـّل ھذا المسار الّتعّلمي سندا لمسار المجتمع الّدیمقراطي، یرفده بمضامین الحداثة، ویدعم  -6
ساھم في رفع أداء المدرسة ویفّعل وظیفتھا مسیرتھ بقیم المشاركة والمبادرة والّتجدید، وی

  .الّتربوّیة ویجعلھا مركز إشعاع ثقافّي وتربوّي
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  الّتمّشیات البیداغوجّیة
  

  :في مقاصد الّتدریس  -1
 
الّتمّشیات البیداغوجّیة ھي مجمل العملّیات واألنشطة والّتقنیات المتفاعلة والتي تقوم علیھا عملّیات    . 1-1

رة بفضل      إّن تنمیة القدرا  . التعّلم ت والمھارات والمواقف والّسلوكات لدى المتعّلمین تتّم بدرجة كبی
ّشیات      ة بالتم دریس ومعرف د الّت ا بمقاص نھم وعی ستدعي م ذا ی سام، وھ ل األق ین داخ المدّرس

 .الّتعلیمّیة بطریقة فّعالة وناجعة-البیداغوجّیة المناسبة وقدرة على تنظیم وإنجاز الّنشاطات الّتعّلمّیة
 :ؤّدي الّتربیة المدنّیة وظیفتھا الّتربوّیة والّتعلیمّیة ینبغي للمدّرسین مراعاة األبعاد الّتالیة ولكي ت . 1-2
       ى أن یقوم التعّلم على الّشمول، أي یتحاشى نزعة تفتیت المعارف وتجزئتھا إلى تخّصصات تنحو إل

س الماّدة الّتعلیمّیة الواحدة استقالل المواّد الّتعلیمّیة عن بعضھا البعض بل وأحیانا تغفل عّما بین درو
ة                       ة المختلف واّد الّتعلیمّی ـّره الم ذي توف دد ال ن الم تفادة م ّدا االس د ج ن المفی ون م ذا یك رابط، ولھ من ت

 .وتوظیف المكتسبات المتأّتیة من جمیع الّتعّلمات والّتنسیق بینھا
                ات ال ین ومتطّلب ستجیب لحاجات المتعّلم ع فی ى الّنف ي     أن یقوم الّتعّلم عل ي أن ینتق ذا ینبغ ع، ولھ مجتم

المدّرس من المعارف والمحتویات ما یناسب قدرات المتعّلم ویالئم رغباتھ، ویتجّنب المسائل التي ال 
 .تنفع في الحیاة االجتماعّیة

                     سب ا، ویكت ة ذاتّی ك المعرف ى تمّل در عل اعال یق ا ف تعّلم طرف ن الم أن یقوم الّتعّلم على الفعل فیجعل م
ھ         المھارات فردیّ  ي حیات عوبات ومشكالت ف ا وجماعّیا من أجل إیجاد الحلول لما قد یعترضھ من ص

 .الیومّیة
ا           . 1-3 ة تنزلھ رة غائّی ات نظ ائل والمنھجّی ق والوس ارف والّطرائ ى المع ومن أجل ذلك یتوّجب الّنظر إل

اة                ة بحی ا عالق ّل مشكالت لھ عّیات وح ة وض ا لمواجھ ا وتوظیفھ ي تعبئتھ  منزلة الموارد التي ینبغ
المتعّلمین، ولكي تستخدم الموارد المتوفـّرة بشكل ناجع وصحیح یجب الّتفكیر في الفوائد المنتظرة          
منھا وحاجة المتعّلمین إلیھا ومنفعتھا العلمّیة والعملّیة في تكوینھم الثـّقافي واالجتماعي، وھذا یعني 

ة   أّن تحدید المفاھیم أو دراسة الّظواھر االجتماعّیة على سبیل المثال  ة معرفّی  یجب أن ال تكون غای
 .في حّد ذاتھا وإّنما یتعّین إدراجھا في سیاق الّتعّلم وألغراضھ وبمناسبتھ

تفادة    . 1-4 ومن الّضرورّي أن تجري الّتعّلمات في إطار أنشطة اندماجّیة والمدّرسون مدعّوون إلى االس
نھم ا    ة ویمك ھ المختلف دریس وطرق الیب الّت ي أس ّوع ف ـّراء والّتن ن الث با  م ھ مناس ا یرون تعمال م س

ّل    ى ح ة عل ات قائم وّخي تعّلم انھم ت ّررة، وبإمك داف المق ق األھ ي تحقی ذھم ف ساعدة تالمی لم
المشكالت، بما لھا من مزایا في خلق الّدافعّیة لدى المتعّلم، أو تعّلمات قائمة على المشروعات مّما       

ي ت             ا ینبغ ة، كم ات     یجعلھ یتعّلم من خبراتھم الّشخصّیة والعملّی ي الفروق ي تراع ات الت وّخي الّتعّلم
اج       ثّمن إنت ة وت اء المعرف ي بن أ ف ستثمر الخط ي ت ات الت ا والّتعّلم ین وتعالجھ ین المتعّلم ة ب الفردّی

ادئ  . المتعّلمین وغیر ذلك من األسالیب والبیداغوجّیات  على أن تستند ھذه الّتعّلمات جمیعھا إلى مب
یم         الّتواصل وتقنیات الّتنشیط الفردّیة      ة للّتقی ھ وخاّص ف أنواع یم بمختل ة وأن تخضع للّتقی والجماعّی

  .الّتكویني لما لھ من أثر في المردود الّتربوي
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 :الّتعّلمّیة -األنشطة الّتعلیمّیة -2  

تتكّون الّدروس من سلسلة من األنشطة تجري داخل القسم، ورّبما أیضا في حاالت معّینة خارجھ،       . 2-1
شطة بكیف      ي إطار وحدات              وینبغي تنظیم األن ذھا ف تّم تنفی سلة، وی ة ومتسل ا مھیكل ا دروس ة تجعلھ ّی

 :الّتعّلمّیة على مرتكزین أساسّیین وھما -وتبنى األنشطة الّتعلیمّیة. مترابطة
 ة         - ھي وضعّیة تعلیمّیة:الّداّلة  -الوضعّیة ھ القبلّی تنفار معارف تعّلم اس ن الم ستدعي م ة ت ة منّظم تعّلمّی

 .جاربھ الّسابقة وإعادة ھیكلتھا إلیجاد حّل مناسبومعلوماتھ األولّیة وت
دیھم استجابة               ر ل ذ، فتثی ن محیط الّتالمی ة م ى وقریب وینبغي أن تكون الوضعّیات داّلة أي ذات معن

  .تحّفزھم على الّتفكیر والّتفاعل معھا وتستثیرھم المتالك معانیھا وداللتھا
   :ویتطّلب إعداد الوضعّیة تدّخل المعّلم في مستویین

 تحدید الغرض الذي یسعى إلى تحقیقھ مع المتعّلمین.  
 ھیكلة الوضعّیة معرفّیا ومنھجّیا بشكل یفسح المجال أمامھم للعمل المنّظم واالجتھاد الّشخصي. 
  
  ة          :الّنشاط اإلدماجي ى تصبح وظیفّی ر منفصلة حّت وھو نشاط تعّلمي یقوم على الّتألیف بین عناص

ال  ول ب ھ الوص ى وغایت كالّیة ذات  وذات معن عّیة إش ّل وض وارد لح ف الم تثمار مختل ى اس متعّلم إل
 .داللة

  :ویشترط في الّنشاط اإلدماجي ما یلي 
  الّتعّلمي-شاط الّتعلیميّنالأن یكون المتعّلم فاعال ومحور.  
 أن یجعل المتعّلم قادرا على الّتوظیف وذلك بطریقة مبّوبة ومنّظمة. 
 تمد على وضعّیات تحفـّز المتعّلم وتثیرهأن یتـّسم الّنشاط بالّداللة أي یع. 
 أن یكون نشاطا جدیدا ومستساغا وقریبا من ذھن المتعّلم. 

 
وبما أّن القدرات واألھداف والمواقف والّسلوكات ال یمكن تحقیقھا في إطار درس واحد أو حّصة        . 2-2

ع الّتأ                شاط م ّل ن ستغرقھ ك ذي ی ّزمن ال شطة وال دّرج األن ى ت دة    واحدة وجب االنتباه إل ى فائ د عل كی
ا                ّر بھ ي یم عّیات الت ل والوض ب المراح ن ترتی الّتصّرف في الوقت في حدود مقبولة وعملّیة ویمك

 :الّدرس على الّنحو الّتالي 
  ز ات             : الّتحفی ة الّتقنی ذه المرحل ي ھ ستخدم ف ل وت ي وضع استعداد للعم ذ ف و أن یوضع الّتالمی وھ

 .وع والّنظر في تصّورات الّتالمیذ حولھوالوسائل واألنشطة المناسبة الستكشاف الموض
 ا إقصاء                : الھیكلة تّم فیھ ق وی م والّتطبی ا الفھ ة وغایتھ ة ومتدّرج شطة متنّوع وھي عملّیة تتطّلب أن

 .االّتجاھات الّسلبّیة وتعزیز االّتجاھات اإلیجابّیة
  سب       : الّنقل واإلدماج عّیات   وھي المرحلة التي یكون فیھا المتعّلم قادرا على توظیف مكت ي وض اتھ ف

 .جدیدة ومغایرة
 یم شخیص           : الّتقی ھ الّت ا ووظیفت ا والحق یم آنّی ون الّتقی ا ویك ا تكوینّی ّتعّلم طابع اء ال ذ أثن و یأخ وھ

 .والّتعدیل
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ب أن    . 2-3 وینبغي الّتمییز بین نوعین من األنشطة اإلدماجّیة، فھناك أنشطة الّتعّلم وأنشطة الّتقییم ویج

ا لل      شطة            یكون الّتقییم مواكب ف أن ي مختل اّر ف لوك ق و س ھ، فھ ستقّال عن ـّل عنصرا م ّتعّلم وال یمث
 .المدّرس

  : الّنشاط الّتقییمي على ثالثة أبعاد وھي يویحتو
 وھو عملّیة تصنیف وتحلیل لصعوبات الّتعّلم وتحلیلھا : الّتشخیص. 
 ویستھدف تعدیل الّتعّلم ونسقھ : العالج. 
 ى تحّقق األھدافوغایتھ الّتعّرف إلى مد : الّتقییم. 

  
  :وتوجد ثالثة أصناف رئیسّیة للّتقییم وھي 

 وھو عملّیة یقصد بھا الّتشخیص للحصول على بیانات ومعلومات على قدرات  : الّتقییم الّتشخیصي
 .الّتالمیذ ومعارفھم ومواقفھم ویستھدف عالج أسباب الّتعثـّر ألجل متابعة الّتعّلم

  طة     ویتّم خالل  : الّتقییم الّتكویني  الّتعّلم وغایتھ دعم الّتعّلم من خالل الّتعدیل وتصحیح المسار بواس
 .إجراءات محّددة وھذا الّتقییم أساسي في سیاق الّدرس

  زاء        : الّتقییم الجزائي ھ الج ّشمول وغرض ویتّم في نھایة مجموعة من الّتعّلمات وتكـون لھ صـفة ال
 .ویمّكن من اّتخاذ قرارات مناسبة

  
 :ّتنشیط تقنیات ال -3  

ر  . 3-1 دة وغی عّیات جدی ع وض ف م سائل والّتكّی ّل الم ّتعّلم لح ي ال تھم ف ین ورغب ة المتعّلم ارة حاج إّن إث
ة       ة والحرك مألوفة یتطّلب اّتباع طرائق تدریس تعتمد الّتنشیط، وھو عملّیة ترتكز على بعث الحیوّی

سلوكھم ومواقفھم ومشاعرھم داخل مجموعة القسم وھدفھا إحداث تغییرات في معارف المتعّلمین و
  :وتصّرفاتھم ویتّم الّتنشیط باستخدام الّتقنیات المناسبة في تدریس الّتربیة المدنّیة ومن بینھا 

   لّ        : تقنیة دراسة الحالة ة وح ى دراس ة إل ي حاج ون ف رض  تعتمد وضعّیة من الحیاة الیومّیة تك ، تع
 .الحالة على المتعّلمین وتدرس بصفة جماعّیة

  ّلوكّیات           : ص األدوار تقنیة تقم ة، ویحاكون س یقوم المتعّلمون بأدوار غیر معتادة في حیاتھم الیومّی
 .ومواقف أشخاص آخرین في وضعّیات معّینة

   رج          : تقنیة مفترق الّطرق ّم یخ ة، ث تنقسم مجموعة القسم إلى فرق صغیرة للّتباحث في مسألة معّین
ي   من كّل فریق ممثـّل عنھ ینتقل إلى الفرق األخرى     ذي ینتم  ویعلمھا بما انتھى إلیھ عمل الفریق ال

 .إلیھ، فتعمل كّل الفرق كما لو كانت في مجموعة واحدة
  بس ة فیلی ن     : 6/6تقنی ّون م غرى تتك ات ص ى مجموع ة إل سیم المجموع ي تق ـّل ف ذ 6تتمث  تالمی

ّدة   ون لم سیطة        6یعمل سائل ب ة م ت لمعالج غط الوق ت ض ل تح صلح للعم ة ت ي تقنی ائق، وھ  دق
 .الحصول على نتائج فورّیةو
 یقّدم المنّشط في حلقة الّنقاش موضوعا معّینا تقع معالجتھ في نطاق المجموعة،  : تقنیة حلقة الّنقاش

 .یناقش المتعّلمون الموضوع فیما بینھم ومع المنّشط بكّل حرّیة لیصل الّنقاش إلى قرار جماعي
   ة،     تتمثـّل في تدّخل أفراد ال    : تقنیة الّتكّلم تباعا سألة معّین ي م ّرأي ف مجموعة جمیعھم تباعا إلبداء ال

ومن شروط ھذه الّتقنیة أن یحّدد وقت التدّخل، وأن ال تقع مقاطعة المتدّخل، ویقوم المنّشط بتسجیل 
 .الّتدّخالت وتقدیم الحصیلة العاّمة



22/7  

انوا           . 3-2 ا أع ة كّلم ر حظوظ الّنجاع د    ومن المنتظر أن یتوفـّر ألداء المدّرسین أوف ى الّترّش ذھم عل تالمی
تقاللّیة  ذاتي واالس ّتعّلم،        ال صادر ال تعّلم وم ین الم ّسق ب دور المن وا ب ر واكتف ر والّتعبی ي الّتفكی  ف

ات               ى استخدام تقنی ین عل ساعد المتعّلم دّخالت وی نّظم الّت ّشط وی فالمدّرس یقترح ویوّجھ ویعّدل وین
اخ   .  واإلجابةالحوار ویدّربھم على كیفّیة صیاغة الّسؤال واإلصغاء     وفیر من ویقتضي ھذا الّتمّشي ت

ّسمع              ة ال ة ملك ى تنمی دریبھم عل ة وت من الحرّیة لتحفیز المتعّلمین وتشجیعھم على المشاركة بتلقائّی
  .الّنقدي وتطویر ملكات اإلبداع واالبتكار لدیھم

 
 :وضعّیات التعّلم  -4  

عّیات     تجري األنشطة اإلدماجّیة أثناء الّتعّلم أو في نھایة وح       . 4-1 ـّل وض یم وتتمث اء الّتقی دة تعلیمّیة أو أثن
 :الّتعّلم اإلدماجي في 

 وتكون في بدایة الّتعّلم : وضعّیات االستكشاف. 
 وھي وضعّیات ھیكلة وتدریبات للّربط بین المكتسبات : وضعّیات الّتعّلم المرّتب. 
   درات و       : وضعّیات الّتعّلم االندماجي ارف والق ف المع ي توظی ـّل ف عّیة   وتتمث ّل وض ارات لح -المھ

 .مشكل ذات داللة
 وھدفھا تقییم مكتسبات المتعّلمین وتكون األنشطة الّتقییمّیة مطابقة ألنشطة الّتعّلم  : وضعّیات الّتقییم

 .ومن جنسھا
 
ة     . 4-2 ھ وتعبئ ضار معارف ى استح ھ إل اعال فتدفع تعّلم ف ل الم ة تجع ة بكیفّی شطة االندماجّی صاغ األن وت

 :المشكل أو إجابة عن المسألة ویقتضي ذلك - للوضعّیةموارده للوصول إلى حّل
 أن یعرف الغرض المقصود من الّنشاط. 
 أن یكون للّنشاط معنى وداللة. 
 توفیر الوقت للعمل الفردي أو عمل الفرق إلنجاز المھّمة. 
     ر ّدد الّط ھ بتع تخدامھا وتوعیت ي اس ي ینبغ ة الت نھج والّطریق ي الم ر ف ن الّتفكی تعّلم م ین الم ق تمك

 .واالختیارات
 حّق المتعّلم في الخطأ. 

  
شھ         . 4-3 ھ أو تھمی وینبغي أن یولي المدّرس أھمّیة لإلنتاج المرتقب من المتعّلمین إذ ال ینبغي الّتغافل عن

الّتعّلمي وبالّتالي تنتفي الفائدة منھ، -بحكم ضغط الوقت ألّن ذلك من شأنھ أن یھّمش الّنشاط الّتعّلمي       
ك ف أثیر ذل ى ت افة إل ھم  باإلض ّل حماس ة فیق ة الّالحق شطة االندماجّی الل األن ین خ لوك المتعّلم ي س

م                    اجھم أو ل ل إنت دّرس أھم سّیب ألّن الم ة ومجاال للت شطة فرص ل وستكون األن ي العم ورغبتھم ف
ّدا   یخّصص لھ الوقـت الكافي لعرضھ ومناقش   د ج تھ أو لم یوّظفھ توظیفا حسنا ولھذا یكون من المفی

 .تثمین إنتاجھم وتأكید سالمتھتشجیع المتعّلمین و
 
ستفید            . 4-4 ى ی ین حّت وعند تكوین الِفَرِق والمجموعات یجب مراعاة عدم الّتجانس في مستویات المتعّلم

ن                ا م ك انتباھ ستدعي ذل نھم، وی ا بی اش فیم ة الّنق درة نتیج ر ق م أكث ن ھ ذوي القدرات المحدودة مّم
ى ال   المدّرس، فیكون متابعا لعمل كّل متعّلم حّتى یضمن م          اعي وحّت ساھمتھ الفعلّیة في العمل الجم

  .ینجز متعّلم واحد كامل العمل وبھذا الّتأطیر الیقظ یتحقـّق الّتعاون بین أعضاء الفریق الواحد
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ّشیات                    . 4-5 كل الّتم ي ش ـّر ف سم یؤث اّدي للق ّشكل الم إّن ال وبما أّن الّتعّلم في الغالب یتّم داخل الفصول، ف
ب تن ذا وج ة ولھ ة البیداغوجّی شطة        الّتعلیمّی م األن ة تالئ د بكیفّی ضاء والمقاع یم الف ة -ظ الّتعّلمّی

صلح              ا ی ّل م وتقنیات الّتنشیط المقترحة بما في ذلك توفیر الّتجھیزات واألدوات والمواّد األولّیة وك
 .إلنجاز أنشطة تحاكي الواقع االجتماعي المعیش

 
ي أن        . 4-6 اّمھم ینبغ ام       ولیكون المدّرسون فّعالین في مھ ین لالھتم شجیع المتعّلم ي ت أثیرھم ف ستعملوا ت  ی

رة            ین مشاركة مثم ن المتعّلم واالنخراط في الّنشاط والمساھمة الفاعلة في اإلنتاج وعندما ننتظر م
 :فإّنھ من المفروض أن یأخذ المدّرس في حسبانھ اآلتي 

 تعّلمي-اإلعداد المسبق لكّل نشاط تعلیمي. 
 لمشكلاالختیار الّناجع للوضعّیات ا. 
 تحدید الغرض من الّنشاط ومراحلھ وتوقیتھ. 
 الّتخطیط ألنشطة المدّرس وأنشطة المتعّلم وضبط نظام العمل. 
 إعطاء تعلیمات سھلة وواضحة. 
 انتظار إنتاج من المتعّلم ووضع خّطة لتوظیف اإلنتاج. 
 الّتقییم الّتشخیصي والّتكویني. 

  
ن     مع الّتنبیھ إلى فائدة الّتفكیر دائما عند إ        شطة م ات واألن داف والمحتوی عداد الّدروس في العالقة بین األھ

  .جھة وبین غایات الّنظام الّتربوي من جھة أخرى
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  األھداف العاّمة

 
 
  

  :تسعى ماّدة الّتربیة المدنّیة إلى تحقیق األھداف العاّمة الّتالیة 
   أبعادھا المختلفةاعتزاز المتعّلم بذاتھ تجسیدا النتماءاتھ الثـّقافّیة والحضارّیة في -
 تبّني قیم المواطنة والمدنّیة وحقوق اإلنسان استعدادا للمشاركة في الحیاة العاّمة  -
  بناء موقف إیجابي في ضوء ممارسة الفكر الّنقدي  -

  :وتطمح من خالل ھذه األھداف العاّمة إلى 
ي ا            - دماج ف ى االن درة عل ة الق ا   ترسیخ الوعي بالھوّیة الوطنّیة الّتونسّیة وتقوی ع بم لمجتم

  یتطّلبھ ذلك من مواقف وسلوكات ترعى الحّق وتتقّبل الواجب طوعا 
 إذكاء عواطف المتعّلم نحو وطنھ تونس ومعرفة قیمھ الفكرّیة والّثقافّیة -
  :أن یتعّرف الّتلمیذ إلى  -
  الّنصوص والّتشاریع المنّظمة للحیاة الّسیاسّیة بتونس  
  الھیاكل اإلدارّیة التي یتعامل معھا المواطن وتراتیب عملھا 
  دور المؤّسسات العمومّیة الموجودة في بیئتھ وكیفّیة تنظیمھا 
  مواقف وطنھ تجاه المؤّسسات والمنّظمات العالمّیة وعالقتھ معھا 
 العالقات القائمة بین المؤّسسات الوطنّیة والمؤّسسات العالمّیة  

  :ذ  أن یكون الّتلمی-
 واعیا بحقوقھ وقائما بواجباتھ  
 مشاركا في نشاط المؤّسسات والمنّظمات الجھوّیة والوطنّیة 
 مساھما في البحث عن حلول ناجعة لقضایا بیئتھ  

  : جعل الّتلمیذ -
 شاعرا بانتمائھ إلى اإلنسانّیة جمعاء ومثّمنا للّتراث البشري  
 لمّیة مقتنعا بضرورة الّتضامن مع المجموعة الوطنّیة والعا 
 مقتنعا بضرورة صیانة المكاسب الوطنّیة واإلنسانّیة 
 مدركا ضرورة الّتعامل الّدیمقراطي 
  حرّیة الفكر، احترام الغیر، الّتفّتح، الّتسامح والّتضامن البشرّي: متشّبعا بالقیم اإلنسانّیة.  
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  المواطن والممارسة االجتماعّیة والسیاسّیة
 

 الحصص الّتوجیھات المحتوى اف الممّیزةاألھد مدار االھتمام
  : مكّونات المحیط االجتماعي والسیاسي -1
   أفراد وجماعات تربط بینھم عالقات- أ 

  مؤّسسات المجتمع -ب

   عالقات منّظمة عرفّیا-
   عالقات منّظمة قانونّیا-
 ة ضمن المؤّسسات  تدرج الّسلط-

  : دور المواطن في مؤّسسات المجتمع -2
   المواطن واضع القانون- أ 

   المواطن مشارك في الخیارات والقرارات-ب
  المواطن مساھم في الوظائف العاّمة - ج
  المواطن مسؤول عن حسن سیر المؤّسسات -  د

   اعتماد وضعّیات وأمثلة من الواقع-

المواطن في محیطھ 
االجتماعي والّسیاسي

   تحدید المفاھیم - 
   أھّمّیة الّتنظیم القانوني للحیاة االجتماعیة إدراك-
  یة تفاعل الذات مع الذوات األخرى الوعي بأھّم-
ة      - اة المدنّی ة للحی وانین المنّظم د والق ي القواع تبّن

  بشكل واع
  ن دور المواطن في الحیاة العاّمة تثمی-
   اكتساب مھارات شرح الوثائق-
   اكتساب مھارات الّتعامل مع الوضعّیات-

  :ھة حّصة أشغال موّج
  . وضعّیات مشكل حاالت أو معالجة دراسة وثائق أو

  

  حصص6

  : مكانة الفرد في أنظمة الحكم -1
   األنظمة الّسیاسّیة- أ 

  ي أنظمة حكم تقوم على إدماج الّسلط الفرد ف-ب
   الفرد في أنظمة حكم تقوم على تفریق الّسلط- ج

صنیفھا  - ین وت ن الّنمط اذج م اد نم  اعتم
  استنادا إلى منھجّیة المقارنة

  : الّنظام الّسیاسي الّتونسي-2
   نظام جمھوري- أ 

  نظام رئاسي -ب

   الّرجوع إلى الّدستور الّتونسي-
 

  
 
 
 
  

  

المواطن وتنظیم الحكم
  

   تحدید المفاھیم -
ّسلط أو   - ق ال ى أساس تفری ة عل صنیف األنظم  ت

  إدماجھا
ة  - ف أنظم ن مختل وعي م ف موض ي موق  تبّن

  الحكم
   الّتدّرب على تنسیب األحكام -
ائق      - ي الوث تعّلم ف ھ الم ا یدرس ین م ّربط ب  ال

  والّنصوص وبین معطیات الواقع الذي یعیشھ
   تثمین قیم الجمھورّیة -
 تثمین مكانة الفرد في أنظمة الحكم القائمة -

  على تفریق الّسلط
   اكتساب مھارات شرح الوثائق-
  :حّصة أشغال موّجھة    اكتساب مھارات الّتعامل مع الوضعّیات -

  . وضعّیات مشكل حاالت أو معالجة دراسة وثائق أو
  

  حصص8
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 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف الممّیزة مدار االھتمام
  : الفرد وحّق االختالف - 1

   مفھوم االختالف -  أ
  ممارسة حّق االختالف -ب

ى معطى            -  االختالف من معطى طبیعي إل
  يمدن

  : المواطن والتعّددیة االجتماعّیة - 2
  : دور المواطن في نظام الحكم الّدیمقراطي - أ

  نتخبنتخب وُیالمواطن َی -
  المواطن ینتظم ویعّبر -

   العمل الجمعیاتّي-ب
   العمل الحزبي-ج

یم     - كال الّتنظ ف أش ى مختل ّرق إل  التط
  والّتعبیر

صوص   - ى ن الّرجوع إل سب ب م المكت  دع
  دولّیةوطنّیة و

  : التعّددّیة عامل تنمیة - 3
   مفھوم الّتنمیة وشروطھا- أ 

   دور التعّددّیة في تحقیق الّتنمیة-ب

ة  - ارب الّتنموّی بعض الّتج ة ل اد أمثل  اعتم
  الّناجحة

المواطن والممارسة التعّددیة
  

  
  
    تحدید المفاھیم -
دة     - تالف كقاع ّق االخ اآلخر وبح راف ب  االعت

  تعامل
  والمواقف الوعي بتعّددیة اآلراء -
   اإلقرار بنسبّیة الحقیقة واالعتدال في المواقف-
 تثمین الّتالزم بین الفعل الحّر والفعل -

  المسؤول
  .  إدراك العالقة بین الّدیمقراطّیة والّتنمیة-

  :حّصة أشغال موّجھة 
 وضعّیات  حاالت أو معالجة دراسة وثائق أو

  .مشكل

  

  حصص8
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 الحصص الّتوجیھات المحتوى اف الممّیزةاألھد مدار االھتمام
  م ی تحدید المفاھ-
   تبّین رسالة الّتربیة  -
   تقدیر مكاسب الّتربیة في تونس-
   إدراك القیمة اإلیجابّیة للثـّقافة -
 . تبّین دور المثّقف في المجتمع-

   : الّتربیة والّتعلیم-1
   تربیة على المواطنة وتنمیة الّشخصّیة-  أ

  تربیة على اإلبداع والّتجدید  -ب
  تربیة مبنّیة على الّنقد - ج
  .تعلیم مدنّي عام - د

ن      - ـّاني م وانین األّول والث  اعتماد العن
یم      ة والّتعل وجیھي للّتربی انون الّت الق

 المدرسي 
ي  2002-80قانون عدد   (  مؤّرخ ف

 )2002 جویلیة 23
  : الثـّقافة -2

   الثـّقافة نتاج المثّقف- أ
  تحلیل الواقع -
 شراف المستقبلاست -
  إنتاج الوعي -
   الثـّقافة نتاج الفعل االجتماعي -ب
  صیانة الموروث الّثقافي خاّصة في جوانبھ النّیرة -
  تجدید الموروث الّثقافي -
  :تعّدد الثـّقافات  -ج
  المثاقفة والّتفّتح الّثقافي -
  .حوار الحضارات في إطار الّتفاعل والّتكامل -

 
   اعتماد نماذج متنّوعة للمثّقفین-
   االستعانة بأمثلة من الموروث الّثقافي-
  

  : اإلعالم -3
   حرّیة اإلعالم-أ  
  الغزو اإلعالمي والتبّصر في الّتعامل مع وسائل اإلعالم -ب
 . اإلعالم وتشكیل الّرأي العاّم- ج

 
 
 
 

 
   اعتماد نصوص وطنّیة ودولّیة-
  . تنویع الّسندات-

الممارسة الثّـّقافّیة ودورھا في تنمیة الوعي االجتماعي
 

 
 االعتزاز بالّثقافة الوطنّیة في إطار الّتراث -

  الثـّقافي لإلنسانّیة
   االنتباه إلى خطر الّتماھي مع المألوف -
 تبّین قیمة الحوار في تقریب الذوات -

  والّشعوب إلى بعضھا بعضا
 
 
 
 
 
 
 
 تبّین الّدور المھّم لإلعالم في الحیاة -

  المعاصرة 
  الم الوعي بقیمة حرّیة اإلع-
 إدراك أفضلّیة المعلومات على أساس وجاھة -

  مضامینھا ال على أساس كثرتھا
 الحذر من االنبھار باآلخر مع االستفادة منھ -

  معرفة وقیما
 
   اكتساب مھارات شرح الوثائق -
  . اكتساب مھارات الّتعامل مع الوضعّیات-

  :حّصة أشغال موّجھة 
  . وضعّیات مشكل حاالت أو معالجةودراسة وثائق أ
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  الّدولة الّدیمقراطّیة والمجتمع المدني
 

 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف الممّیزة مدار االھتمام
  : تقدیم عاّم - 1

  : مفھوم الّسلطة   - أ
  الّسلطة عاّمة -
  ةالّسلطة الّسیاسّی -

  حاجة المجتمعات البشرّیة إلى الّسلطة -ب
  :أسسھا وأشكالھا األولى : الّسلطة الّسیاسّیة  -ج

  الغلبة، خصال القائد : أسسھا  -
  الّدولة- القبیلة، المدینة: أشكالھا  -

 
  تلفة  اعتماد وثائق من مصادر مخ-
ة      - ال المدین ة   – اعتماد مث ة الیونانّی  الّدول

  )أثینا(
  

حّتى العصور  خصائص الّسلطة الّسیاسّیة - 2
  :الحدیثة 

   الّسلطة المطلقة - أ
   ارتباط المؤّسسة الّسیاسّیة بالمؤّسسة الّدینّیة -ب
  غیاب المواطنة وإقصاء الّشعب عن الّسلطة-ج
 
 

 حكم مختلفة من  اعتماد نماذج ألنظمة   -
ن    طى م ة والوس صور القدیم الع
المّیة   ة واإلس ات الغربّی المجتمع

  إلبراز الخصائص 
  . استعمال وثائق مصدرّیة-

الّدولة الّدیمقراطّیة
 الحدیثة

 

 
   تحدید المفاھیم -
ّسلطة   - ة وال ّسلطة عاّم ین ال ز ب  الّتمیی

  الّسیاسّیة
 
 
 
 
 
اھر - ّین ظ ّسیاسّیة     تب سة ال اط المؤّس ة ارتب

ة       بالمؤّسسة الّدینّیة خالل العصور القدیم
  والوسطى 

   االنتباه إلى مساوئ الحكم المطلق-
   تبّین مبادئ الّتنویر -
   تثمین فلسفة األنوار -
  

  

ة       - ي إرساء األنظم  الوعي بدور الّشعوب ف
  الّدیمقراطّیة

وذج  - دریجي للّنم شار الّت  إدراك االنت
  راطيالّدیمق

  

 أنظمة الحكم في المجتمعات اإلسالمّیة في - 3
  :العصور الوسطى 

   الخالفة عند الّسّنة - أ
  اإلمامة عند الّشیعة -ب
  ائصھاأشكالھا وخص:  صیغ الحكم األخرى -ج
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 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف الممّیزة مدار االھتمام
 : ة الحدیثة في الغرب نشأة الّدولة الّدیمقراطّی- 4

  )20القرن - 17أواخر القرن (
   فلسفة األنوار وتطّور الفكر الّسیاسي -   أ

   العوامل االقتصادّیة واالجتماعّیة-ب
  قیام العدید من األنظمة الّدیمقراطّیة -ج

فة    - ة لفالس ائق مرجعّی اد وث  اعتم
  األنوار

ة    - ـّوراث االنقلیزّی ى الث ّرق إل  الّتط
  فرنسّیةواألمریكّیة وال

  : ةة في البلدان العربّی الّتجارب الّتحدیثّی- 5
 المفاھیم الّسیاسّیة الحدیثة في بعض  انتشار- أ

  :)  بالد الّشام- مصر-تونس(البلدان العربّیة 
  في عصر الّنھضة -
  أثناء الفترة االستعمارّیة -

قیام الّدول الوطنّیة في الّنصف الّثاني من القرن  -ب
  العشرین

ائق مصدرّیة    اعتماد -  -الّطھطاوي ( وث
ّدین  ر ال واكبي-خی ـّعالبي- الك  - الث

  ...) الّطاھر الحّداد-طھ حسین
ة   - زة الّدول صیر أجھ ى تع ز عل  الّتركی

  والمجتمع من خالل أمثلة

  : أسس الّدولة الّدیمقراطّیة الحدیثة - 6
  : سیادة الّشعب - أ

  نظرّیة العقد االجتماعي -
 تراع العاّمقاال: ّنظام الّنیابي ال -
  الّتداول الّسلمي على الّسلطة -

  حقوق اإلنسان -ب
   والّدولةالّتفریق بین الّدین -ج

  ...  اعتماد نصوص لروسو وھوبز-
 اعتماد الفصل الخامس من الّدستور -

  الّتونسي
  اعتماد نصوص قانونّیة وطنّیة ودولّیة-

 انھیار األنظمة الكلیانّیة والّسیر نحو الّنموذج - 7
  :لّدمقراطي ا

   تراجع األنظمة الكلیانّیة -  أ
 الّسیر نحو الّنموذج الّدیمقراطي -ب

  

الّدولة الّدیمقراطّیة
 الحدیثة

 
   تحلیل أسس الّدولة الّدیمقراطّیة الحدیثة-
   تقدیر الّسلطة القائمة على إرادة الّشعب-
   تثمین مبدإ الّتداول الّسلمي على الّسلطة-
 
 
 
اھیم   - شار المف ل انت ّین عوام ّسیاسّیة  تب ال

  الحدیثة في البلدان العربّیة
س    - ة واألس ّدول الوطنّی زات ال ل ممّی  تحلی

  التي قامت علیھا 
دان    - ي البل ة ف ة الّتحدیثّی دود الّتجرب ّین ح  تب

 العربّیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   اكتساب مھارات شرح الوثائق-
  اكتساب مھارات الّتعامل مع الوضعّیات-

  :حّصة أشغال موّجھة 
  . وضعّیات مشكل حاالت أو معالجةدراسة وثائق أو
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 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف الممّیزة مدار االھتمام

  : دولة القانون - 1
  : مفھومھا - أ

  وندولة تختّص بوضع القان -
 دولة تخضع للقانون -
- المعاھدات-الّدساتیر(أنواع القوانین  -ب

  )القوانین
الّترتیب الّتفاضلي للقواعد القانونّیة وعلوّیة  -ج

  :الّدستور 
 مبدأ الّدستورّیة -
  مبدأ الّشرعّیة -

   اإلشارة إلى نشأة مفھوم دولة القانون-
   اعتماد أمثلة قانونّیة للّترتیب الّتفاضلي-

  :سائل دولة القانون وھیئاتھا  و- 2
   مراقبة دستورّیة القوانین- أ 

  مراقبة شرعّیة القرارات اإلدارّیة -ب
  مراقبة تصّرف اإلدارة -ج

  

  : اعتماد أمثلة -
 المجلس الّدستوري للجمھورّیة الّتونسّیة 
 المحكمة اإلدارّیة بتونس 
     ب ع تجّن ونس م بات بت رة المحاس  دائ

ك  یل وذل ي الّتفاص اب ف دم اإلطن  بع
 الخوض في تركیبة ھیئات المراقبة

ات  - ائل والھیئ ذه الوس ى أّن ھ د عل  الّتأكی
ة    مان الممارس ة وض ات حمای ي آلّی ھ

  الّدیمقراطّیة

دولة القانون
 

   تحدید المفاھیم -
ا- راز الّتط ة  إب انون والّدول ة الق ین دول بق ب

  الّدیمقراطّیة
  
  
  
  
  
  
  
  
   تقدیر مبدإ المراقبة في دولة القانون-
   تبّین الّتكامل بین مختلف أجھزة المراقبة-
  
  
 
 
  
  
   اكتساب مھارات شرح الوثائق-
   اكتساب مھارات الّتعامل مع الوضعّیات-

  :حّصة أشغال موّجھة 
 وضعّیات  حاالت أو معالجةدراسة وثائق أو

  .مشكل
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 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف الممّیزة مدار االھتمام

   مفھومھ وأسسھ: المجتمع المدني - 1
   نشأة مفھوم المجتمع المدني وتطّوره - أ

  أسس المجتمع المدني -ب
  ظیمالّتن -
 االستقاللّیة -
 الحوار -
 المشاركة الّطوعّیة -

   اعتماد وثائق مصدرّیة  -
   اعتماد وضعّیات داّلة وأمثلة من الواقع-
ع  - وم المجتم ّور مفھ ى تط سبة إل  بالّن

شّكل     تعراض ت ي اس دني ینبغ الم
رة    المفھوم منذ عصر الّتنویر وحّتى فت

  العولمة الّراھنة
 

  : المجتمع المدني  وسائل ومجاالت اشتغال- 2
   الوسائل - أ

   المجاالت -ب
  المجال الّسیاسي -
 مجال حقوق اإلنسان -
 المجال البیئي -
  .المجال االقتصادي واالجتماعي والثـّقافي -

ل   - ة مث ائل المختلف ى الوس ارة إل  اإلش
وم    صامات والّرس اھر واالعت الّتظ
ستوى    ى الم تّم عل ي ت ؤتمرات الت والم

  العالمي
  ثلة دعم المجاالت بأم-
  ... الّصحافة، سبر اآلراء، الحّق الّنقابّي-
  

   المجتمع المدني والّدولة- 3
 المجتمع المدني ودوره في تعصیر الّدولة -أ 

  والمجتمع 
الّدولة الّدیمقراطّیة ودورھا في تفعیل  -ب

 مؤّسسات المجتمع المدني
  

ة      - ة الّدول ن عالق كلین م ى ش اه إل  االنتب
  :بالمجتمع المدني 

  ة الّتفاعل والّتكامل عالق -
  عالقة الھیمنة واالحتواء -

ال
مجتمع المدني

 
  
   تحدید مفھوم المجتمع المدني-
   تبّین أطوار تشّكل المفھوم-
   الوعي بأسس المجتمع المدني-
   تكوین موقف إیجابي من المجتمع المدني-
 
 
 
 
المجتمع     - ة ب ات الّدول  الّتمییز بین أشكال عالق

  المدني
 
 
 
 
 
 
دعیم  - ي ت ة ف ة الّدیمقراطّی ین دور الّدول  تثم

  ع المدنيمؤّسسات المجتم
تغال  - ائل اش االت ووس ّوع مج  إدراك تن

  المجتمع المدني
   تثمین نشاطات المجتمع المدني-
 
   اكتساب مھارات شرح الوثائق-
  . اكتساب مھارات الّتعامل مع الوضعّیات-

  :حّصة أشغال موّجھة 
 وضعّیات  حاالت أو معالجةدراسة وثائق أو

  .مشكل
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  المواطن والمجتمع الّدولي

  
مدار 

 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف االھتمام

  المجتمع الّدولي ومبادئھ. 1
 تعریف المجتمع الّدولي  .أ 

 
  مبادئ المجتمع الدولي  .ب 

تق  - ّشؤون    االس ي ال دّخل ف دم الت  اللّیة وع
  الّداخلّیة للّدول

 المساواة بین الّدول -
 الّتعاون الّدولي -
  حّل الّنزاعات بالّطرق الّسلمّیة -
  
  
  
  
 

 
ع  - ّدولي دون التوّس ع ال ضاء المجتم رض أع اء بع  االكتف

  .فیھا
  . اإلشارة إلى الّدور المتمّیز لمنّظمة األمم المّتحدة-
ات ال   - ى حرك وطني   التعّرض إل ر    ّتحّرر ال ات غی والمنّظم

  . ضمن األعضاءالحكومّیة واألفراد
ّل     - ي ح ة ف دل الّدولّی ة الع ى دور محكم ارة إل  اإلش

  .الّنزاعات
ام        -  الّتأكید على الّطرق الّسلمّیة في حّل الّنزاعات واالحتك

  .إلى الّشرعّیة الّدولّیة دون تمییز
  . اإلشارة إلى مبدإ التدّخل ألغراض إنسانّیة-
  . اإلشارة إلى دور المنّظمات اإلقلیمّیة في حّل الّنزاعات-
  . الّتأكید على حّق الّشعوب في تقریر مصیرھا-
 

المجتمع الّدولي
 

 
   تحدید المفاھیم-
  
  المجتمع الّدولي تحدید مكّونات -
  
وم   إدراك - ي یق ادئ الّت ة المب  أھمّی

  علیھا المجتمع الّدولي
  
   تثمین الحّل الّسلمي للّنزاعات-
  
 
 
 
 
 
   اكتساب مھارات شرح الوثائق-
ع - ل م ارات الّتعام ساب مھ  اكت

 .الوضعّیات

  حّصة أشغال موّجھة
ة    ▪ االت أو معالج ائق أو ح ة وث دراس

  .وضعّیات مشكل أو إعداد مشاریع
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مدار 
 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف االھتمام

  حقوق اإلنسان.  1
 المفاھیم األساسّیة  .أ 
  اآللّیات الّدولّیة للحمایة  .ب 

 

  
 الّتأكید على أّن حقوق اإلنسان نتاج إنسانّي -

 .مشترك
 اإلشارة إلى دور المنّظمات غیر الحكومّیة في -

 .سانالّدفاع عن حقوق اإلن
  حقوق اإلنسان بین الكونّیة والخصوصّیة. 2

 مفھوم كونّیة حقوق اإلنسان  .أ 
  عالقة الكونّي بالخصوصّي  .ب 

  

  
 الّتأكید على أّن الكونّیة قیمة إنسانّیة شاملة -

  .ونتاج إنسانّي
 الّتأكید على عالقة الّتفاعل والحوار بین -

  .الخصوصّي والكونّي
  میة المستدامةحقوق اإلنسان والّتن. 3

 مفھوم الّتنمیة المستدامة  .أ 
 مجاالتھا  .ب 
  حقوق اإلنسان عامل تنمیة   . ج 

  

  
 اعتماد مفھوم الّتنمیة المستدامة في بعده -

  . الّشمولّي
 اإلشارة إلى اعتماد المنّظمات الّدولّیة حقوق -

  .اإلنسان كمؤّشر ھاّم للّتنمیة

المواطن 
صاحب حقوق على المستوى الّدولي

 
    تحدید المفاھیم-
 معرفة آلّیات حمایة حقوق -

  اإلنسان 
  تقدیر دور ھذه اآللّیات-
 
  إبراز تطّور مفھوم المواطنة-
  االستعداد لممارسة الحقوق -

إدراك البعد الكوني لحقوق - 
 اإلنسان

  
 
 الوعي بالّتالزم بین حمایة  -

  نمیةحقوق اإلنسان وتحقیق الّت
 
 
 اكتساب مھارات شرح -

  الوثائق
اكتساب مھارات الّتعامل مع - 

 .الوضعّیات

 حّصة أشغال موّجھة
االت أو معا ▪ ائق أو ح ة وث شكل أو دراس عّیات م ة وض لج

  .إعداد مشاریع
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مدار 

 الحصص الّتوجیھات المحتوى األھداف االھتمام

  الّتفاوت بین الّدول في الممارسة الّدیمقراطّیة. 1
 مظاھره   .أ 
 انعكاساتھ  .ب 

  الّتفاوت العلمّي والّتكنولوجّي . 2
 مظاھره  .أ 
 انعكاساتھ  .ب 
  أھمّیة االنخراط في مجتمع المعلومات  . ج 

  الفقر . 3
 مظاھره  .أ 
   انعكاساتھ . ب 

  الّنزاعات . 4
 مظاھرھا  .أ 
  انعكاساتھا . ب 

  الّتدھور البیئّي. 5
 مظاھره  .أ 
  انعكاساتھ . ب 

المواطن أمام التحّدیات الّدولّیة الّراھنة
 

 إدراك أھمّیة الممارسة -
الّدیمقراطّیة في تقلیص الھّوة 

 بین الّشمال والجنوب
 
 الوعي بمسؤولّیة الّدول في -

  نةمجابھة الّتحّدیات الّراھ
الّتعامل المتبّصر مع الثـّورة  -

  المعلوماتّیة
 
 االقتناع بدور المواطن في -

  مجابھة الّتحّدیات الّراھنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اكتساب مھارات شرح الوثائق -
 اكتساب مھارات الّتعامل مع -

 .الوضعّیات

  حّصة أشغال موّجھة
شكل    ▪ عیات م ة وض االت أو معالج ائق أو ح ة وث أو  دراس

  .إعداد مشاریع

اد ت- ات     اعتم ة والمنّظم ات الّدولّی اریر المنّظم ق
  .الحكومّیة وغیر الحكومّیة

  
  
  .  إلى دور الّدول في مجابھة الّتحّدیاتاإلشارة -
  
  
 . اعتماد الوثائق المحلّیة واألحداث الحینّیة-
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