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  العامٕالاطار 

ن لتكوينإطار تنفيذ برنامج املركز الوط  ي التكوين اتنجاز وحدإيندرج   املكون

يالتجديد البيداغو  ي 2019لسنة  و ن  ى تلبية حاجيات الفاعل نامج إ دف هذا ال ، و

ي ش مجاالت التكوين  بوية  موإلسناد املنظومة ال ى  مجهودا بوضع أدوات عمل ع

بوية وتدعم أدا م ال م تسهل مهم   هم.ءذم

   والتوجهاتاملبادئ  .1

املبادئ والتوجهات  ىإوحدات التكوين املدرجة ضمن برنامج التكوين  إنجاز يستند 

   التالية:

ى محاور التكوين املرتبطة باملرجعيات  .1.1 ك ع بوية بال ي املنظومة ال ن  ن املتدخل مزيد تمه

ي مختلف مجاالته باعتماد تمشيات تأملية  تطوير الكفايات  تتيحاملهنية ومرجعيات التكوين 

 املهنية ويسهل تمفصل التكوين مع املمارسة العملية 

ع صيغ التكوين بإدراج أنشطة حضورية تنجز باملركز الوط للتكوين وتطوير الكفاءات تنوي .1.2

وفروعه الجهوية وأخرى غ حضورية ينجزها املتكون بصيغة التكوين الذاتي أو التكوين عن 

 بعد

التكوين من منطق "عمليات بضمن مسلك تكوي ينتقل  املزمع إنتاجهاوحدات الإدراج  .1.3

ن  واملرتبطة باملحتويات التكوين" املجزأة ى منطق "مسلك التكوين" الذي يؤلف ب املعرفية إ

ٕالاشكاالت ال قد  عمليات التكوين من أجل تطوير كفاية مهنية مستديمة تمكن من مواجهة

ا ي سياقها الحقيقي. تتضم  الوضعيات املهنية وحلها 

ي شكل وضعيات مشكل مست اعتماد .1.4 ى أنشطة  وحاة من الواقع امل الوحدة التكوينية ع

ا ي إنتاج الحلول املتوصل إل ي التم الفردي   وتنجز جماعيا أو فرديا وترا

ي هذا التوجه التكوي القاعدة املعرفية ال  ؤالادوات املنهجيةاملعارف  اعتبار  .1.5 املرجعية 

حة ا املتكون أثناء مختلف مراحل إنجازه لألنشطة التكوينية املق  .يستن 

 تأليفها املطلوب وحداتال .2

ن ات التكوينيةتدعم هذه الوحد ن تمه ن واملديرين املدّرس  واملساعدين البيداغوجي

   .باملدارس الابتدائية
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 عنوان الوحدة  ر/ع

  رمزها

 الكفايات

 املهنية

دفة  املس
1  

الجمهور 

دف   املس

  ٔالاهداف العامة

بستمولوجيا ا 1

املمارسة وتطوير 

ى الكفايات املهنية لد

ن   املدّرس

01/2019  

  

 1ك 

  2ك 

ي النظري للتم  التأسيس   املدّرسون ى بناء ٕالاطار املرج إ

ي  ن  ي الداعم لتطوير الكفايات املهنية للمدرس امل

ي جديد لفهم املمارسة البيداغوجية  إطار ابستمولو

ي الكفايات املهنية وتحليلها  ى مرج وذلك استنادا إ

ن.   للمدّرس

ى ملمارسة وتحليلها للاعتماد فهم ا   املكوناتتأث ع

ي املنشود ضمان ا لها قصد الداخلية  لتغي النو

ي ٔالاداء القابل للقياس   .والظاهر 

 املشروع:بيداغوجية  2

تمفصل مشاريع 

 –املدرسة  –الدائرة 

   القسم

02/2019  

 7ك

  8ك 

  10ك 

 12ك 

  املدّرسون

  املديرون

املساعدون 

 البيداغوجيون 

  املتفقدون 

ي مجال تكوين املدّرس   بناء مشاريع دائرة التفقد 

ى تشخيص  ي إطار اعتمادا ع الحاجيات الفعلية 

م البيداغوجية  دف تطوير كفايا هندسة تكوينية تس

بوي بالدائرة وأثر  بما يضفي مع لقيادة الفعل ال

ن ى نوعية مكتسبات املتعلم  ذلك ع

دف التطوير النو   ي بناء مشروع مدرسة يس

ي تمفصل مع  ي  مستوى الدائرة الشتغالها البيداغو

 من جهة ومع مشاريع ٔالاقسام من جهة أخرى 

ن  مشاريع أقسامبناء   م
ّ
وتستجيب تحّفز املتعل

م الحقيقية  ملحاجيا م  وتجّود مكتسبا ومهارا

ى و  م.تضفي مغزى ع ما
ّ
  تعل

ة البيداغوجية:  3 السن

نحو إنتاج مقاطع 

م
ّ
ية تعليمية/تعل

زة
ّ
  محف

03/2019  

 5ك

  3ك 

ى املدّرسون نتاج مقاطع إل  بناء سيناريوهات التدريب ع

ميةتعليمية/
ّ
وملواصفات  ملعاي الجودة تستجيبمحّفزة  تعل

  املعتمدة.  البيداغوجية املقاربات

 2التدريب املدر 4

رافقة حاجيات مل

ن م
ّ
  املتعل

04/2019  

 6ك

  8ك 

والفردية  التفريقيةرافقة البيداغوجية التأسيس العتماد امل املدّرسون

مية 
ّ
اتيجية لالستجابة للحاجيات التعليمية/التعل كاس

  املختلفة  

 

                                                            
ن   1 ي الكفايات املهنية للمدرس   2امللحق عدد  –مرج
2  Le coaching scolaire 
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  وخصائصها التكوينية اتالوحد مكونات .3

   :كل وحدةمكونات  .3.1

   :ثالثة أجزاءوحدة من كل تكون ت

  ن وتتضمناملكوّ وثيقة  .3.1.1

ي  .3.1.1.1  الدليل البيداغو

ي  .3.1.1.2  الدليل املرج

 محامل التكوين .3.1.1.3

 املتكون وتتضمن خاصةثيقة و  .3.1.2

ي لوثيقة  ومحامل تكوين ذاتيوضعيات  .3.1.2.1 ى منوال الدليل البيداغو مهيكلة ع

 تشمل: ن املكوّ 

بيداغوجية مستمدة من سياقات مهنية حقيقية من الواقع املدر وضعيات  .3.1.2.1.1

 التون 

ى تحليل ممارسات بيداغوجية فعليةأساسا تقوم ذاتية أنشطة تكوينية  .3.1.2.1.2  ع

 مرجعية و ة موارد معرفي .3.1.2.2

ي .3.1.2.3  معجم مفاهيم ومصطل

يختار الفريق املنتج للوحدة مختلف  بعدعن و من الوحدة لتكوين مفتوح  جزء .3.1.3

م الحضور  الوضعيات و املكونات ال تندرج ضمن املحتوى املقرر للتكوين عن بعد ويل

 مع الف إلعداد املحامل والوسائط الخاصة بمنصة التكوين

يالدليل يتضمن  .3.2  3  1.1.13.املشار إليه بالفقرة  لوثيقة املكّون  البيداغو

ا نشطة البيداغوجية توزيعية ٔالا .3.2.1  حسب ساعات التكوينومحتويا

 منظومة املدخالت /التكوين  مدخالت .3.2.2

ح ،التعلممنظومة  /التكوين  س  .3.2.3  ي شكل جذاذة لكل نشاط مق

 منظومة املخرجات /التكوين  خرجاتم .3.2.4

يالدليل يتضمن  .3.3    1.1.23.املشار إليه بالفقرة  ملكّون لوثيقة ا املرج

 ومفهرسة مهيكلة املحتويات املعرفية .3.3.1

  البيبليوغرافية والرقمية املوارد املرجعية .3.3.2

 معجم املصطلحات واملفاهيم .3.3.3

                                                            
  املصاحب 2عدد  امللحق ملزيد التفاصيل انظر 3
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ى الصفحاتكشاف للكلمات  .3.3.4  املفاتيح يحيل ع

 مستويات التملك .3.4

ك مكّون الكفاية امليشار 
ّ
ى مستوى تمل حة إ دفهنية بكل جذاذة لألنشطة املق  املس

دف النشاطبذلك  ى صنف الجمهور املس ل مجموعة ٔالانشطة  .4بالنظر إ
ّ
ى أن تشك ع

  املدرجة تحت عنوان إحدى مستويات التملك الثالثة مسلكا تكوينيا متكامال ومتناسقا.  

  املسلمةالوثائق  .4

 نسخة ورقية  .4.1

ى و  لتكوينيةالوحدة ا اسم تحمل باعتماد برمجية معالجة النصوص نسخة رقمية .4.2 محملة ع

وني. قرص مضغوط يد ٕالالك وني أو ترسل بال ى مفتاح إلك  أو ع

ىتسلم املقاطع السمعية  .4.3 ىحدة ومحملة  والبصرية والصور ع ي  قرص مضغوط ثان ع أو 

وني.  ملف مستقل يضّمن بنفس املفتاح ٕالالك

 لغة الوحدات .5

نات الوحد ر تحرّ  ي نسخت ا  وتكون  .بية ونسخة فرنسيةنسخة عر  :بجميع مكونا

ا وفهمها. ن من حيث مقروئي ن واملتكّون ي متناول املكّون   اللغة املستعملة 

نمالمح  .6  املؤلف

شحون وجوبا فريق تأليف .6.1 ب يكّون امل
ّ
ك ن  ي م من ثالثة مؤلف  ملف يتقّدم ترشحا

  واحد:

شح ٔالاول  .6.1.1 ي غ عر أو متفقد :امل ي مجال الو  مدرس جام  حدة.مختص 

شح الثاني:  .6.1.2 ي غ عر أو متفقد امل ي مجال الوحدة. مدرس جام   مختص 

شح الثالث .6.1.3 ي حسب  أومدير مؤسسة تربوية  أومدّرس ميداني  :امل مساعد بيداغو

دف بالوحدة  . ومجالها طبيعة الجمهور املس

دا.
ّ
ن ٔالاول أو الثاني متفق ح

ّ
ش  ويحسن أن يكون أحد امل

شح لتأليف أك من وحدة.ال يمكن لنفس الفر  .6.2  يق ال

                                                            
  مستوى تملك الخب –مستوى التملك ٔالاق  –دنى مستوى التملك ٔالا   4
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شحملف  .7   ال

شح من الوثائق     التالية:يتكون ملف ال

حالعلمية  الشهاداتنسخة من  .7.1
ّ
ش  لكل م

ي آخر رتبة  .7.2 قية  حنسخة من قرار ال
ّ
ش  لكل م

 شهادة خدمات ...)  –ما يثبت ٔالاقدمية العامة بالتعليم (نسخة من أول تسمية  .7.3

ة ذاتية معمرة بدقة  .7.4 ح 1عدد  بامللحق املصاحب النموذجوفق س
ّ
ش  لكل م

بصات أو التكوين  .7.5 حنسخة من مؤيدات ال
ّ
ش  لكل م

 2عدد بامللحق املصاحب  النموذجوفق  أو وحدة بطاقة وصفية لكل بحث أو دراسة أو مؤلف .7.6

ح
ّ
ش  لكّل م

ك ملخص  .7.7 شح مش  .3املصاحب بامللحق عدد  النموذجحسب  لهاللوحدة التكوينية امل

شحات فرز لجنة  .8  ال

كب   ٔالاعضاء ٓالاتي ذكرهم: منلجنة الفرز  ت

  الصفة العضو

  رئيس  للمركز الوط للتكوين وتطوير الكفاءاتاملدير العام .8.1

بية أو من يمثله .8.2   عضو املدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا ال

  عضو أو من يمثلهائياملدير العام للتعليم الابتد .8.3

 عضو  للتفقدية العامة ٕالادارية واملالية أو من يمثلهاملدير العام .8.4

من أو مدير التكوين باملركز الوط للتكوين وتطوير الكفاءات  .8.5

  يمثله

  عضو

رئيس وحدة الدراسات والبحوث والتقييم باملركز الوط .8.6

  للتكوين وتطوير الكفاءات

  عضو

ي مل .8.7   عضو  يم الابتدائيتفقدي التعلممثل عن الطرف الاجتما

يأ .8.8 ي صورة الوحدةختصاصايغ عرستاذ جام و

ي اختصاص  التعذر متفقد حامل للدكتوراه أو املاجست 

  الوحدة

  عضو

ى ٔالاقل   . ويكون قرار اللجنة نافذا بحضور أربعة أعضاء ع
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 التقييممعاي  .9

  .100 نقاطه ومجموع أسفلهمعاي التقييم حسب الجدول  حددت
ّ
أفرقة  لفاتب موترت

ن الثالثةمجموع جملة باحتساب  ليفالتأ شح   .النقاط املسندة للم

ؤشراتامل  أق النقاط املحتسبة  املعيار   

  الدكتوراه  12
 الشهادة العلمية .9.1

ى  نقاط باحتساب أع

 داتالشها

  أو ما يعادلها املاجست  10

ما يعادلها  ٕالاجازة أو  ٔالاستاذية أو  08  

ي تنفيل  05 شح لتأليفها ختصاصاالشهادة العلمية  الوحدة امل  

ي– مم متفقد عام 15 أستاذ تعليم عا  

 الرتبة .9.2

أستاذ محاضر –متفقد عام  13  

أستاذ مساعد  –متفقد أول  11  

 متفقد  09

املدارس الابتدائية (جميع الرتب) مدّرس 07  

ٔالاقدمية)<15( ةسن 15أك من  15  
ي ٔالاقدمية  .9.3 العامة 

  التعليم
ى  05 من 10   )15 ≤ٔالاقدمية  < 5( ةسن 15إ

  )5≤(ٔالاقدمية  سنوات 05أقل من  05

خارج مجال الوحدة 

 التكوينية

ي مجال الوحدة 

 التكوينية

  

)5 ≥(فما فوق  أعمال أو وحدات أو مؤلفات 05 20 10  

والوحدات  ٔالاعمال .9.4

 املنجزة  واملؤلفات

أعمال أو وحدات أو مؤلفات 04 16 08  

أو وحدات أو مؤلفات أعمال 03 12 06  

أعمال أو وحدات أو مؤلفات 02 08 04  

أعمال أو وحدات أو مؤلفات 01 04 02  

أعمال أو وحدات أو مؤلفات 00 00 00  

شح شح تكوين تلقاه امل   تكوين أنجزه امل

)5 ≥(فما فوق  حلقات تكوينية أو تربصات 05 16 08  
تكوين وتربصات  .9.5

شح ة ذات الصل امل

بالوحدة التكوينية 

شح لتأليفها   امل

أو تربصات حلقات تكوينية 04 12 06  

أو تربصات حلقات تكوينية 03 08 04  

أو تربصات حلقات تكوينية 02 04 02  

أو تربصات حلقات تكوينية 01 02 01  

أو تربصات حلقات تكوينية 00 00 00  

ى أنشطة املتكون  03   اعتماد التكوين ع

الءمة مدى م .9.6

جذاذة تقديم 

شح لها  الوحدة امل

مع مبادئ التكوين 

  وتوجهاته 

حة  02 ى عالقة بالواقع امل للمتكون  بجذاذاتنماذج ٔالانشطة املق   ع

حة لصيغ إنجاز ٔالانشطة متنوعة  02   النماذج املق

حة متنوعة  02   صيغ التكوين املق

ةمجزء من الوحدة  02   للتكوين عن بعد عد للسن

حة 03 حسب مستويات تملك مكونات  مصنفة جذاذات ٔالانشطة املق

  الكفاية املهنية املقصود تطويرها بالوحدة 

حة لوثيق املكون واملتكون مالئمة ملنصوص مكونات  03 الهيكلة املق

  الوحدة وخصائصها
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  العملعدد أيام  .10

قع تسليم الوحدة وي ،التأليفيوما بعد إمضاء عقد  21ب حدد عدد أيام العمل 

ى وحدة الدراسات  ي ٓالاجال املحددة بالعقد كاملة الوط  والبحوث والتقييم باملركز إ

    الكفاءات.للتكوين وتطوير 

  املتابعة والتقييم .11

الوط  والتقييم باملركز  البحوثو الدراسات يتعهد املؤلفون بمد وحدة  .11.1

يللتكوين وتطوير الكفاءات   شغال الوحدة مرفقأحول تقدم  بتقرير أسبو

 وذلك لحسن متابعة العمل. املدعمة بالوثائق

 كل وحدة تسلم بعد ٓالاجال املحددة تعت ملغاة. .11.2

ن مع املركز الوط تأليف  ون الثالثة عقديم املؤلف .11.3 لتكوين املكون

ي حال قبول امللف من  جبات كل طرف وذلكووا حقوق يحدد  والتجديد البيداغو

 طرف لجنة الفرز.

ى تقييم كل و  .11.4  مختصةمن طرف لجنة  الجودةحدة تخضع عند تسليمها إ

ا. عن طريق طلب ترشحات، تشكل ي ع ى تقريرها إقرار الوحدة أو التخ  يقع بناء ع

 املصاحيب .12

ن  1ملحق عدد    ملخص الكفايات املهنية للمدّرس

ي كراس شروط  2ملحق عدد    الدليل البيداغو

ش  3ملحق عدد  ة الذاتية للم نالس   ح

كة جذاذةال  4ملحق عدد  ي ل املش   تأليفهاتقديم الوحدة املرغوب 

يدي للمركز  5ملحق عدد    امللصقة الحاملة للعنوان ال

    3املؤلف  2املؤلف  1املؤلف 

  ي:تونس 

  واللقب:ٕالاسم 

  

  ٕالامضاء:

 ي:تونس

  واللقب:ٕالاسم 

  

  ٕالامضاء:

  ي:تونس 

  واللقب:ٕالاسم 

  

  ٕالامضاء:

  

 



قيميوث والت 

  

دلراسات والبحو

R

          وحدة ا

Référentie

                 

  1د

el des com
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 9 

دحق عد

mpétenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

                 

ملح

ces des en

طوير الكفاءات  

nseignan

طين للتكوين وتطو

ts 

املركز الوط   
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  2ملحق عدد 

CENAFOP ‐ Cahier des charges du Guide Pédagogique  
1. Principes d’ingénierie pédagogique à préconiser  

1.1. Définir l'objectif pédagogique général du module. 
1.2. Décliner cet objectif pédagogique en objectifs pédagogiques spécifiques de niveau 2. 
1.3. Poursuivre, en cas de besoin, la déclinaison des objectifs pédagogiques spécifiques jusqu'à 

l'obtention d'objectifs pédagogiques unitaires de niveau 3. 
1.4. Associer à chaque objectif de niveau 2 ou de niveau 3 une activité pédagogique permettant 

à l'apprenant d'atteindre cet objectif. 
1.5. Organiser les activités pédagogiques ainsi définies en séquences d'activités des formés. 

2. Composantes du volet pédagogique du module de formation à concevoir  
Chaque module à concevoir comportera les composantes suivantes, dans son volet pédagogique : 

2.1. Le séquentiel d’activités 
Décliné en tableau d’activités des formés numérotés et titrés, mises en relation avec le 
découpage temporel de la formation 

2.2. Le système d’entrée. 
Qui permet d’orienter l’apprenant soit vers un module différent, soit vers les points à 
peaufiner dans le contenu du module. 

2.3. Le système d’apprentissage. 
Qui définit les activités d’enseignement et d’apprentissage nécessaires pour la réalisation 
des objectifs spécifiques visés et en relation avec les ressources et les supports 
d’apprentissage. 

2.4. Le système de sortie. 
Qui évalue et reconnaît (ou non) les compétences du formé en fin de module et qui permet 
de l’orienter vers des ressources de rattrapage ou vers d’autres modules.  

2.5. Les annexes documentaires. 
Qui comportent les ressources et les supports d’apprentissage textuels et/ou multimédias.   

3. Le système d’entrée du module 
Ce système pourrait comporter : 

3.1. Les références des auteurs et des travaux sur lesquels ils se sont basés. 
3.2. Les spécifications, c'est‐à‐dire (les composantes, la table des matières, l'indication de la 

situation du module dans un ou plusieurs référentiels de compétences, etc.) 
3.3. Les objectifs généraux. 
3.4. Le guide d'utilisation du document: population visée, niveau du cours (Débutant, 

intermédiaire, avancé), orientation (générale, technique ou particulière), temps nécessaire, 
résultats. Ces indications peuvent s'adresser au formé ou au formateur. 

3.5. Le test de contrôle des objectifs présentés avant la formation qui motive les formés, 
contribue déjà à l'apprentissage et constitue une aide à la structuration de la matière qui 
sera enseignée (structurant antérieur).  

3.6. Le test diagnostic sous forme d’autotest ou de corpus de référence fortement 
contextualisé à interroger. Les épreuves sont accompagnées d'un barème de correction 
précis et la correction est confiée aux pairs. 

4. Le système d’apprentissage du module 
II contient essentiellement des situations d'apprentissage qui sont réalisées (par exemple, imprimées 
ou multi médiatisées) ou bien seulement spécifiées (et devront être réalisées par l'enseignant ou 
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l'apprenant lui‐même). Il est fortement encouragé de proposer aux formés différentes voies selon 
leur niveau ou leurs préférences. 

Ce système comporte les activités d’apprentissage en rapport avec les objectifs spécifiques, déclinées 
en : 

4.1. Objectif(s) spécifique(s) 
4.2. Activité(s) correspondante(s) 
4.3. Temps imparti à chaque activité 
4.4. Modalités de chaque activité (Groupale, individuelle, plénière, …) 
4.5. Produit attendu en fin de chaque activité 
4.6. Ressources et supports permettant la réalisation de chaque activité 
4.7. Modalité de contrôle de la réalisation des objectifs spécifiques en relation avec les activités 

5. Le système de sortie du module 
II comporte : 

5.1. Des structurants postérieurs, par exemple une synthèse générale, une carte conceptuelle, 
des révisions et des applications à des situations complexes et des situations 
d’intégration, un projet à socialiser ... 

5.2. Un post‐test qui porte sur l'ensemble des objectifs spécifiques et qui est accompagné d'un 
barème de correction et d'indications sur les décisions à prendre selon les résultats 
obtenus. 

5.3. Eventuellement, des conseils, pour le choix des formations suivantes, en fonction des 
compétences qu'on veut acquérir et des indications sur le prolongement ou l'exploitation 
des savoir‐faire et savoir‐être acquis dans le module. 

6. Les annexes documentaires  
Elles rassemblent chronologiquement et/ou thématiquement, les renvois du système 
d’apprentissage aux ressources et aux supports d’apprentissage textuels et/ou multimédias. 

7. Template d’un module de formation et charte graphique  
La présentation matérielle du module recherche une certaine coherence avec la structure interne du 
module annoncée plus haut ; 

La charte graphique proposée s’insère dans cette même logique de cohérence.  

8. Tableaux    
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8.1 ‐ Séquentiel des activités des formés  

Journées  Moments   Objectif spécifique 
ou unitaire  

Activités  Référence 
activité  

Journée 
1  

Premier moment 
(avant la pause) 

  Système d’entrée  Fiche système 
d’entrée 

Deuxième 
moment  
(après la pause) 

  Activité 1 :   Fiche activité 
1 

Journée 
n‐1 

Premier moment 
(avant la pause) 

  Activité n :   

Deuxième 
moment  
(après la pause) 

     

Journée 
n 

Premier moment 
(avant la pause) 

  Activité n :  Fiche activité 
n 

Deuxième 
moment  
(après la pause) 

  Système de sortie   Fiche système 
de sortie 
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8.2 ‐ Système d’entrée ‐  
Module : [Titre]  Compétence(s) à développer  
8.2.
1 

Les références des auteurs et des travaux sur lesquels ils se sont basés 
 

8.2.
2 

Les spécifications, c'est‐à‐dire (les composantes, la table des matières, 
l'indication de la situation du module dans un ou plusieurs référentiels de 
compétences, etc.) 

8.2.
3 

Les objectifs généraux 
 
 
 

8.2.
4 

Le guide d'utilisation du document : population visée, Les différents niveaux de 
maîtrise dans le module (Débutant, intermédiaire, avancé), orientation 
(générale, technique ou particulière), temps nécessaire, résultats attendus 

8.2.
5 

Le test de contrôle des objectifs présenté avant la formation (structurant 
antérieur) 

8.2.
6 

Le test diagnostic et/ou le corpus de référence fortement contextualisé à 
interroger 
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REMARQUE – Une fiche est à prévoir pour chaque activité prévue  

8.3 ‐ Système d’apprentissage – Fiche Activité  
Module : [Titre]  Activité 1 [Titre] 
NIveau de maîtrise : Repérage  ‐ Confirmation ‐ Expertise   
8.3.1  L’objectif spécifique 

8.3.2  Descriptif de l’activité  

8.3.3  Le temps imparti à l’activité 

8.3.4  Modalités de l’activité (Groupale, individuelle, plénière, …) 
 

8.3.5  Produit attendu en fin d’activité 

8.3.6  Ressources et supports permettant la réalisation de l’activité 

8.3.7  Modalité de contrôle de la réalisation des objectifs spécifiques en relation avec 
l’activité 
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8.4 ‐ Système de sortie  
Module : [Titre]  Activité 1 [Titre] 
8.4.1  Des structurants postérieurs, (une synthèse générale, une carte conceptuelle, 

des révisions et des applications à des situations complexes, des situations 
d’intégration, des projets à socialiser, etc. 

8.4.2  Un post‐test qui porte sur l'ensemble des objectifs spécifiques et qui est 
accompagné d'un barème de correction et d'indications sur les décisions à 
prendre selon les résultats obtenus 
 

8.4.3  Eventuellement, des conseils, pour le choix des formations suivantes, en 
fonction des compétences qu'on veut acquérir et des indications sur le 
prolongement ou l'exploitation des savoir‐faire et savoir‐être acquis dans le 
module 
 

8.4.4  Eventuellement, un rattrapage de sortie, pour l'apprenant qui a partiellement 
échoué au post‐test 
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  3ملحق عدد 

ة ذاتية   س

 _______________________________________________________  الاسم واللقب

 _______________________________________________________  تاريخ ومكان الوالدة

 _______________________________________________________  العنوان

 _______________________________________________________  رقم الهاتف الشخ

وني  _______________________________________________________  العنوان الالك

 _______________________________________________________  دائرة التفقد / مكان العمل
بية ب / املندوبية الجهوية لل

 _______________________________________________________  جامعة

 _______________________________________________________  الرتبة الحالية

 _______________________________________________________  تاريخ الانتداب
 

الشهادات العلمية  .1

ا   املتحصل عل
  

   

  الاختصاص أو املوضوع  التاريخ املؤسسة الجامعية  الشهادة العلمية 
  
  
  

  
  

    

  
  
  

  
  

    

  
  
  

  
  

    

  
  
  

  
  

    

  
  
  

  
  

    

  
  
  

  
  

    

  

  

  



 الشروط املرجعية

قيمياملركز الوطين للتكوين وتطوير الكفاءات                                                              وحدة ادلراسات والبحوث والت    
 17 

ة املهنية .2  الخ

ة    املهمة املؤسسة املجال  الف
  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

 

شح  .3   التكوين الذي له صلة بموضوع ال

  تلقي  نجازإ  املؤسسة  املوضوع    التاريخ 

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  



  ٔالاعمال واملشاريع واملؤلفات البيداغوجية والوحدات املنجزة .4

عنوان ٔالاعمال 

  املنجزة 
 املؤسسة   التاريخ 

عدد 

 الصفحات
  املحتوى (خالصة)

له صلة 

بموضوع 

شح    ال

  ال نعم
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عنوان ٔالاعمال 

  املنجزة 
 املؤسسة   التاريخ 

عدد 

 الصفحات
  املحتوى (خالصة)

له صلة 

بموضوع 

شح    ال

  ال نعم
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عنوان ٔالاعمال 

  املنجزة 
 املؤسسة   التاريخ 

عدد 

 الصفحات
  املحتوى (خالصة)

له صلة 

بموضوع 

شح    ال

  ال نعم
  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

 

  

            

 

 



  4ملحق عدد 

ي   تأليفهاجذاذة تقديم وحدة التكوين املرغوب 

ك ( ن الثالثة) ةمش شح ن امل   ب

 :عنوان وحدة التكوين ‐ 1
................................................................................ Intitulé du module: 

                                                                                                                                                  ٕالاشكالية املطروحة  -2
Problématique  

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

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

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

  
                                                        Concepts clés                                         املفاهيم املفاتيح -3

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

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

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

دفة -4  Compétences professionnelles à                                  )*(      الكفايات املهنّية املس
développer 

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

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

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

   
ط العام لكيفّية إنجاز وحدة التكوين  -5

ّ
            )*) (…نمط التكوين، ٔالاهداف املرحلّية توزيع ساعات التكوين، املحتويات،(املخط

Plan général de la réalisation du module de formation(*) 
            (Répartition des horaires de formation, Contenus, Modalités de formation, Objectifs intermédiaires…)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    (*) En se référant aux termes de références 
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 5ملحق عدد 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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