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افتتاحية

تنفيذا ملا جاء به دستور اململكة لسنة 2011 
السامية وما جاء يف  امللكية  ومضامني اخلطب 
الوطني للرتبية والتكوين واالتفاقيات  امليثاق 
املغرب، خصوصا  التي صادق عليها  الدولية 
وحقوق  واملرأة  الطفل  بحقوق  يتعلق  ما 
اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني وحقوق ذوي 

اإلعاقة.... 

اإلسرتاتيجية  الرؤية  يف  ورد  ملا  واستنادا 
الرافعة  تنزيل  يف  وللمسامهة   ،  2030  -  2015

لإلقصاء  حد  وضع  تروم  التي  و  منها  الرابعة 
وضعية  يف  األشخاص  يطال   الذي  والتمييز 
إعاقة أو يف وضعيات خاصة،  وحتقيق رشوط 
اإلنصاف و تكافؤ الفرص و العدالة االجتامعية  
وذلك بتأمني احلق يف ولوج مؤسسات  الرتبية 
املحيط  يف  إدماجهم  تيسري  أفق  يف  والتكوين 

والبيئة االجتامعية من خالل: 

♦ وضع خمطط وطني لتفعيل الرتبية الداجمة 

لألشخاص يف وضعية إعاقة تشمل املدرسني 
واملناهج والربامج واملقاربات البيداغوجية،

الرتبيـــة  تكوين مدرسني متمكنني من    ♦

التكوين  برامج  ضمن  وإدماجها  الداجمة 

مساعدين  وتوفري  الرتبوية  لألطر  املستمر 
للحياة املدرسية،

♦ تكييف االمتحانات،

احلكومي  القطاع  مع  الرشاكة  تعزيز   ♦

املكلف بالصحة واملجتمع املدين،

مع  األكاديمية  الرشاكات  عىل  االنفتاح   ♦

املؤسسات األجنبية،

♦ إدماج حماربة التمثيالت السلبية والصور 

القيم  عىل  الرتبية  يف  اإلعاقة  عن  النمطية 
وحقوق االنسان واإلعالم.

وتنفيذا ملا سبق ذكره، ويف إطار مرشوع »من	
بجهة	 إعاقة	 األطفال	يف	وضعية	 أجل	متدرس	
اإلشكالية  قارب  الذي  درعة«  ماسة	 سوس	
منها  متعددة  حماور  خالل  من  نسقية  مقاربة 

عىل اخلصوص:

♦ التواصل والتعبئة االجتامعية.

وأطر  ألساتذة  التأطريية  القدرات  دعم   ♦

مؤسسات التجريب.

♦ إعداد مصوغات للتكوين وجتريبها......

للرتبية  اجلهوية  األكاديمية  مدير  يترشف   
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يضع  أن  درعة  ماسة  سوس  جلهة  والتكوين 
للتكوين  املصوغات  من  جمموعة  أيديكم  بني 
يف جمال الرتبية الداجمة، والتي تعترب ثمرة العمل 
األطر  من  ثلة  عليه  أرشفت  الذي  الدؤوب 
بتأطري  ومفتشني  ومكونني  أساتذة  من  الرتبوية 
»إعاقة  منظمتي  الوطنني وبمسامهة  من اخلرباء 
املجموعة  هذه  وتتكون  واليونسيف.   دولية« 

من املصوغات الثالث التالية:

بالتعاريف  تتعلق  األوىل:  املصوغة	 	-
والتصنيفات واملقاربات املرتبطة باإلعاقة،

للتعاريف  تتطرق  الثانية:  املصوغة	 	-
التطبيقية  واإلجراءات  املرجعية  واملقاربات 

للرتبية الداجمة،

الرتبوية  املقاربات  تعالج  الثالثة:  املصوغة	 	-
واإلجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة.

األكاديمية  بأن مسامهة  يقني  نحن عىل  وإذ 
بإعداد هذه املصوغات، تعترب من بني اللبنات 
االجتهاد  باب  ستفتح  التي  األوىل  األساسية 
أجل  من  امليدان  هذا  يف  والتجديد  واالغناء 
واالرتقاء  واجلودة  اإلنصاف  مدرسة  إرساء 

التي نصبوا إليها مجيعا.

يف  املسامهني  كل  نشكر  أن  يفوتنا  وال 
وخاصة  املصوغات،  هذه  وجتريب  إعداد 
واألكاديمية  بالوزارة  املركزية  املصالح  أطر 
عىل  دولية  وإعاقة  اليونيسيف  ومنظمتي 

مسامهاهتم العلمية والتقنية واملادية .

علي براد

مدير	األكاديمية	اجلهوية	للرتبية	والتكوين	
جلهة	سوس	ماسة	درعة
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الرتبوية  املنظومة  استكامل إصالح  إطار  يف 
باململكة املغربية، وانسجاما مع أهداف امليثاق 
الوطني للرتبية والتكوين، وتفعيال لالتفاقيات 
التمدرس  حق  جمال  يف  والوطنية  الدولية 
وجتويد العرض الرتبوي املقدم لفائدة األطفال 
يف وضعية إعاقة، وتثمينا ملا تم حتقيقه يف جمال 
إعاقة  وضعية  يف  األطفال    متدرس  و  تربية 
باملدرسة املغربية ، أبرمت وزارة الرتبية الوطنية 
والتكوين املهني اتفاقية مع منظمتي  اليونسيف 
 Handicap دوليــة«    »إعاقة  و   UNICEF

كفايات  وتقوية  دعم  جمال  يف   International

يف  العاملني  الرتبويني  واملتدخلني  املدرسني 
جمال الرتبية الداجمة لفائدة األطفال يف وضعية 
الدراسة  نتائج  لتوصيات  تفعيال  إعاقة، 
التشخيصية لواقع متدرس األطفال يف وضعية 
أنجزت  والتي  التعليمية،  باملؤسسات  إعاقة 
والتكوين  للرتبية  اجلهوية  األكاديمية  برتاب 

جلهة سوس ماسة درعة. 

املرشوع  هلذا  العلمية  األهداف  وتتلخص   
فيام ييل:

املهنية  واملهارات  الكفايات  1 -   تقوية 
واملهنيني  املؤسساتيني  للفاعلني 

االستجابــة  أجل  من  الرتبويني 
للحاجيات الرتبوية واملدرسية لألطفال 

يف وضعية إعاقة؛ 

2 -  دعم مدارس القيادة عىل مستوى اجلهة 

من أجل تفعيل تبني املقاربة الدجمية؛

الرتبويني  للفاعلني  والتأطري  3 -  املصاحبة 
تيمة  عىل  التكوين  تركيز  خالل  من 
يف  انتشارها  وتوسيع  الداجمة  الرتبية 

املؤسسات التابعة لألكاديمية؛

من  األول  املرشوع  هذا  خالل  من  وينتظر 
نوعه باملغرب حتقيق النتائج التالية:

♦ حتديد وتوحيد فهم مصطلح اإلعاقة من 

طرف الفاعلني الرتبويني واملدرسني؛

♦  ضبط واستيعاب املبادئ القاعدية للرتبية 

بأقسام  العاملني  األساتذة  طرف  من  الداجمة 
الدمج املدريس CLIS   وباألقسام األخرى؛

♦  التمكن من املنهجية العلمية والبيداغوجية 
إطار  يف  التعلامت  هندسة  وتدبري  لتخطيط 

املرشوع الرتبوي الفردي؛

علمية  بدراسة  إنجاز  تم  الغايات  وهلذه 
وضعية  يف  األطفال  متدرس  لواقع  تشخيصية 

ال�صـــياق العــام
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وذلك  اخلرباء  من  فريق  بإرشاف  إعاقة 
باملؤسسات التابعة لرتاب أكاديمية جهة سوس 
كمنطلق  اعتمدت  نتائج  أسفرت  درعة،  ماسة 
يف  لألطفال  بالنسبة  داجمة  تربوية  عدة  لبناء 
حول  موحد  تصور  عىل  ترتكز  إعاقة  وضعية 
احلقوق الطفلية يف هذا املجال وحول الكفايات 
الرضورية لتنزيل هذه العدة بغية توسيع وتطوير 
بمؤسساتنا  الداجمة  الرتبية  جماالت  وجتويد 

التعليمية بسلك التعليم االبتدائي.

تكوينية  املجزوءة ضمن عدة  وتندرج هذه 
تشمل ثالث جمزوءات متكاملة: 

◆ املجزوءة	األوىل:  

اإلعاقة:	

التعاريف	والتصنيفات	واملقاربات؛

◆	املجزوءة	الثانية:	

	الرتبية	الداجمة:	التعريف	واملقاربات	املرجعية	
واإلجراءات	التطبيقية؛

◆ املجزوءة	الثالثة:

املقاربات	الرتبوية	واإلجراءات	البيداغوجية	
من	منظور		الرتبية	الداجمة	لألطفال

	يف	وضعية	إعاقة.
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الفهـــر�س 

املجزوءة الأوىل

السياق	الرتبوي	والتكويني	للمجزوءة

املحاور	العلمية	للمجزوءة	

كفايات	وأهداف	املجزوءة

املجال	األول

اإلعاقة	)التعريفات	والتصنيفات(

النشاط	1:	تشخيص	متثالتنا	حول	اإلعاقة

النشاط	2:	أنواع	التصنيفات	الدولية	لإلعاقة

PPH	التصنيف	حسب	اإلعاقة	متييز	حمددات	3:	النشاط
النشاط	4:		تفسري	سريورة	إنتاج	اإلعاقة	حسب	مقاربة	PPH	وحمددات	املقاربة	الطبية	

االجتامعية
النشاط	5:	مقاربات	اإلعاقة	األنواع		واملرتكزات

املجال	الثاين

اإلعاقة	)أنواع	القصور(

النشاط 6:	حتديد	احلواجز	وامليرسات	حسب	أنواع	القصور	

النشاط	7:	حتديد	أنواع	القصور

حقيبة	التكوين	الوثائق	األساسية	والداعمة	للمجزوءة	1

املجزوءة الثانية

املحاور	العلمية	للمجزوءة	

كفايات	وأهداف	املجزوءة

الرتبية	الداجمة	)التعريف،	املقاربات	واملرتكزات	املرجعية(املجال	األول

النشاط	1:	تعريف	الرتبية	الداجمة	ومتييزها	عن	الرتبية	املتخصصة	واإلدماج

النشاط	2:	مبادئ	ومرتكزات	الرتبية	الداجمة
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الرتبية	الداجمة	)حواجز	الرتبية	واملقاربة	السوسيوبيداغوجية	لتنزيل	الرتبية	الداجمة	املجال	الثاين
باملؤسسة	املدرسية،	وتفعيل	أشكال	الرشاكة(

النشاط	3:		أنواع	احلواجز	واملعيقات	التي	حتول	دون	تنزيل	مقاربة	الرتبية	الداجمة	
باملؤسسة	املدرسية	وصيغ	جتاوزها

النشاط	4:	أنواع	الرشاكات	والتكامل	يف	جمال	الرتبية	الداجمة

حقيبة	التكوين	الوثائق	األساسية	والداعمة	للمجزوءة	2

املجزوءة الثالثة

كفايات	وأهداف	املجزوءة

املجال	األول

اإلجراءات	التنظيمية	والبيداغوجية	للرتبية	الداجمة
النشاط	1:		اإلجراءات	التنظيمية	والبيداغوجية	املرجعية	للرتبية	الداجمة	يف	املدرسة	

املغربية
النشاط	2:	ممارسات	القسم	وأوجه	القصور

النشاط	3:	أدوار	املدرس)ة(	الرتبوية	والبيداغوجية	وفق	منظور	الرتبية	الداجمة

النشاط	4	:	مفهوم	املرشوع	الرتبوي	الفردي	

النشاط	5	:	املرشوع	الرتبوي	الفردي	والرتبية	الداجمة

املجال	الثاين

املقاربة	البيداغوجية	للمرشوع	الرتبوي	الفردي	)تشخيص	حاجيات	وأهداف	التعلم/
ختطيط	/	تدبري/	تقويم	ومعاجلة	سريورات	التعلم	واالكتساب(

النشاط	6:	من	التقويم	التشخييص	إىل	ضبط	حاجيات	التلميذ	وحتديد	أهداف	التعلم

النشاط	7:	بناء	مرشوع	تربوي	فردي

النشاط	8:	ختطيط	وإعداد	جذاذة	تربوية

النشاط	9:	تدبري	سريورة	التعلامت	وفق	بيداغوجيا	اللعب	وبيداغوجيا	الوساطة

النشاط	10:	أدوار	التقويم	التكويني

النشاط	11:	التقويم	اإلمجايل/النهائي

النشاط	12:	إجراءات	الدعم	واملعاجلة

حقيبة	التكوين	-		الوثائق	األساسية	والداعمة	للمجزوءة

Bibliographie املراجع
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املجزوءة 1

الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(
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املجزوءة ضمن عدة تكوينية  تتموقع هذه   
للتكوين  معدة  متكاملة  جمزوءات  ثالث  من 

املستمر وتشتغل أساسا عىل:

♦  اإلعاقة: تعريفاهتا -أصنافها ...؛

♦  املقاربات الرتبوية املعتمدة؛

واملدرسني  للمربيني  املهنية  ♦   الكفايات 
املعنيني هبا ...

األهداف  ضوء  يف  أمهيتها  وتستمد 
االسرتاتيجية املحددة هلا، والتي يمكن أمجاهلا 

يف بعدين اثنني:

املدرسني  بتأهيل  يتعلق  األول:  البعد   ♦

متثالهتم  لتغيري  وعلميا  نظريا  واملدرسات 
اإلعاقة  لطبيعة  فهمهم  وأشكال  وإدراكاهتم 
وأنواعها وجتلياهتا ومتظهراهتا، وتغيري نظرهتم 
إجيابية  مواقف  بلورة  أفق  يف  املعاق  للطفل 
هؤالء  اجتاه  وبيداغوجيا  ووجدانيا  فكريا 

بالشكل  متدرسهم  دعم  تم  ومن  األطفال، 
اإلجيايب املطلوب. 

♦  البعد الثاين: يرتبط برفع مستوى الكفايات 
املهنية لدى املدرسات واملدرسني يف جمال تطوير 
إجراءاهتم البيداغوجية وسلوكاهتم املهنية اجتاه 
بناء عىل فهم طبيعة  األطفال يف وضعية إعاقة 
اإلعاقات وأصنافها واملقاربات املتعلقة هبا مما 
سيساعد الفاعل الرتبوي بالتأكيد عىل هتديف 
سلوكاته وممارساته البيداغوجية بشكل يضمن 
الرتبوي،  العرض  وجودة  والنجاعة  الفعالية 
بتنزيل  املتعلقة  والعوائق  العوارض  ويتجاوز 

الرتبية الداجمة. 

من هذا املنطلق، تشكل هذه املجزوءة مدخال 
علميا وبيداغوجيا أساسيا لوضع األسس النظرية 
بيداغوجية  مقاربة  ألية  الرضورية  والعملية 
إعاقة  وضعية  يف  األطفال  تربية  جمال  يف  ناجحة 

من منظور الرتبية الداجمة.

ال�صياق الرتبوي والتكويني للمجزوءة
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تنتظم املكونات والعنارص النظرية والعلمية 
هلذه املجزوءة يف إطار هندسة التكوين املعتمدة 
وإدراكات  متثالت  وتطوير  بناء  تتغيى  التي 
املدرسني واملدرسات يف جمال اإلعاقة من حيث 
والتمظهرات  والتجليات  املفاهيمية،  البنية 
املتعلقة بكل صنف، وتعديل وتغيري التصورات 
والسلوكات  واملامرسات التواصلية والتفاعلية 
البيداغوجي  املستوى  عىل  املدرسني  لدى 
لتصبح أكثر اقرتابا من الناحية املهنية والرتبوية 
يف  األطفال  حاجيات  خصوصيات  من 
وضعية إعاقة وإيقاعاهتم يف التعلم  والرشوط 
ينبغي  التي  والسيكوبيداغوجية  املوضوعية 
السريورة  إنجاح  أجل  من  املدرس  يوفرها  أن 

املدرسية هلؤالء األطفال. 

من  يصبح  العلمي،  السياق  هذا  إطار  ويف 
التقريري  التناول  من  االنتقال  الرضوري 
وخصائصها  اإلعاقات  ألنواع  الوصفي 
االستكشايف  التحلييل  التناول  إىل  ومقارباهتا، 
نظرية  مهنية  لتمثالت  ويؤسس  يقعد  الذي 

وإجرائية. 

 وهبذا املعنى تتجاوز املقاربة العلمية هلندسة 
الذي  الرصف  التنظريي  الطابع  املجزوءة  هذه 

من  لإلعاقات،  الوصفي  التقديم  عىل  يشتغل 
بعدين  عىل  تقوم  علمية  هندسة  اعتامد  أجل 

اثنني: 

التحليلية  املقاربة  البعد األول:  يستهدف   ♦
املفاهيم  وتطوير  بناء  أجل  من  االستكشافية 
ومقاربتها،  وأصنافها  اإلعاقة  جمال  يف  األداتية 
املرتكزة  االجتامعية  الطبية  املقاربة  وباألخص 
اإلعاقة  إنتاج  لسريورة  العلمي  املنظور  عىل 

PPH؛

♦ البعد الثاين: ويستهدف املقاربة اإلجرائية 
من أجل تطوير أو تغيري املامرسات املهنية اجتاه 
من  وذلك  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  تدريس 
املرجعيات  عىل  قائمة  موضوعية  رؤية  خالل 
احلقوقية والرتبوية الداجمة، وبالتايل اإلجراءات 
دمج  أجل  من  والناجعة  الفعالة  البيداغوجية 
األطفال يف وضعية إعاقة يف السياقات املدرسية 

العادية: الرتبية الداجمة؛

العلمية  املحاور  تتكون  األساس  هذا  وعىل 
هلذه املجزوءة من املكونات التالية: 

هذا  يف  سيتم  والتعريفات:  التصنيفات   ♦

التي  التعريفات  ملختلف  التطرق  املجال 
الدويل  التصنيف  حسب  للمفهوم  أعطيت 

املحاور العلمية للمجزوءة
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والتصنيف  اإلعاقة  إنتاج  وصريورة  لإلعاقة 
الدويل للوظائف؛ 

♦ أنواع القصور واملقاربات: 

اخلصوصية  حتديد  إىل  املجال  هذا  يتجه 
العلمية بتسمية كل نوع من أنواع القصور، 
جيب  وكيف  التجليات  بعض  وذكر 
التعامل مع هؤالء األطفال داخل القسم. 
املرجعية  املرتكزات  عىل  سنتعرف  كام 

للمقاربات املعتمدة يف كل من التصنيفات 
الدولية لإلعاقة؛  

♦ أنواع املعيقات والعوارض التي حتول دون 
يف  أطفال  لفائدة  الداجمة  الرتبية  مقاربة  تنزيل 

وضعية إعاقة باملؤسسة التعليمية. 

من  املعني  املدرس  متكني  املجال  هذا  ويروم 
القدرة عىل تشخيص العوارض واحلواجز النامجة عن 

تفاعالت خمتلف املتدخلني وتدبريها بشكل ناجع.
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انطالقا مما سبق، يمكن اعتبار هذه املجزوءة 
بمثابة مدخل نظري إجرائي عىل أساسه تم بناء 
الكفايات  وكذلك  العلمية  اهلندسة  مكونات 
واألهداف التكوينية املوجهة ملسارات أنشطتها 
املدرسة  متكني  اجتاه  يف  التكوينية  ووضعيتها 
اإلعاقة:  طبيعة  وضبط  فهم  من  واملدرس 
مفهوما وداللة، وتعريفا بناء عىل املرجعية الطبية 
أو  السوسيوتربوية  أو  االجتامعية  املرجعية  أو 

السيكوبيداغوجية. 

يف  املقرتحة  التكوين  سريورات  فإن  وهلذا 
التلقني،  حدود  عند  تقف  ال  املجزوءة  هذه 
املتكون/الكفاية  حول:  التمركز  إىل  تتعداه  بل 

املهنية/النشاط التكويني الوريش. 

التكوين،  أنشطة  كل  كون  يفرس  ما  وهو 
حقيبة  ضمن  املقرتحة  العلمية  والوثائق 
الكفاية  حول  جمملها  يف  تتمحور  املجزوءة 

املهنية املراد بناءها وتطويرها هيدف: 

املتعلقة  املهنية  الكفايات  تطوير  أو  ♦   بناء 
واملدرسات  املدرسني  ومتثالت  بمعارف 
ومقارباهتا،  تصنيفاهتا  اإلعاقة:  حول 
العلمية  التمثالت  بناء  استهداف  وكذا 

االجرائية؛

التصنيفية لإلعاقة  املقاربات  أنواع  ♦   ضبط 

والوقوف عىل أنواع احلواجز والعوارض 
أو  الرتبوية  أو  املؤسساتية  الطبيعة  ذات 
مقاربة  تفعيل  دون  حتول  والتي  الفردية 

الرتبية الداجمة. 

هذه  وأهداف  كفايات  نصوغ    أن  ويمكن 
املجزوءة عىل الشكل التايل:

الكفاية املستهدفة: 

يتمكن  الداجمة،  الرتبية  مقاربة  خالل  من   «
األستاذ)ة( نظريا وإجرائيا من املفاهيم األداتية 
لإلعاقة واملقاربات املتعلقة هبا، ويتعرف أنواع 
جتاه  املهنية  وسلوكاته  مواقفه  ويغري  القصور 
خالل  من  إعاقة  وضعية  يف  املتمدرس  الطفل 
حتول  التي  والعوارض  احلواجز  بأنواع  الوعي 

دون التمدرس الناجح هلؤالء األطفال«.

املستفيد)ة(  يتمكن  أن  التكوينية:  األهداف 
من:

♦  تشخيص التمثالت حول اإلعاقة؛ 

♦  حتديد التعريف اإلجرائي ملفهوم اإلعاقة؛

لإلعاقة  الدولية  التصنيفات  ♦  استيعاب 
وضبط مرتكزاهتا ومبادئها؛

كفايات واأهداف املجزوءة
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املفرسة  واملحددات  اخلصائص  ♦   تدقيق 
خالل  من  احلاالت  حسب  لإلعاقة 
 PPH اإلعاقة  إنتاج  سريورات  تصنيف 
والسيكوبيداغوجية  الطبية  واخلصائص 

املرتبطة باإلعاقة؛

)املؤسساتية  التطبيقية  املرتكزات  ♦   حتديد 

الطبية  املقاربة  لتنزيل  والبيداغوجية( 
االجتامعية باملؤسسة التعليمية؛

♦   ضبط أنواع احلواجز والعوارض التي حتول دون 

تنزيل مقاربة الرتبية الداجمة باملؤسسة املدرسية.
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املجال الأول

الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات(



16

املجزوءة 1 : الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

الن�صاط 1: ت�صخي�ص متثالتنا حول الإعاقة

■  اهلدف من النشاط: استكشاف متثالت املتكونني ملفهوم اإلعاقة.

■  التعليمة: انطالقا من جتربتي اخلاصة وخربايت االجتامعية أقدم 
مفهوما لإلعاقة.

■  املنتوج املنتظر:

- التعاريف املقدمة من طرف املتكونني )متثالت املشاركني حول 
اإلعاقة(. 

■  الوثائق األساس: الوثيقة 1 

■  طريقة العمل: 

- مطالبة املشاركني بتقديم تعريف فردي لإلعاقة يف سطرين؛

- مطالبة املشاركني بتقديم تعاريف مشرتكة من خالل الورشات.

■  التقاسم والرتكيب: 

- تقديم التعاريف الفردية؛

- تقديم تعاريف الورشات؛

-  تركيب تعاريف املشاركني ومناقشتها، وحتديد الفرق بني التمثالت 
االجتامعية يف احلس املشرتك، والتمثالت العلمية.
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املجزوءة 1: الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

الن�صاط 2:  اأنواع الت�صنيفات الدولية لالإعاقة 

■  اهلدف من النشاط: أن يفهم املتكون)ة( ويتمكن من حمددات 

.PPH /CIF/ONU/CIH التصنيفات الدولية لإلعاقة

■  التعليمة: انطالقا من الوثائق( 5/4/3/2( أحدد املرتكزات 
املرجعية للتصنيف الدويل لإلعاقة.  

■  املنتوج املنتظر:

- صياغة املرتكزات املرجعية لتصنيفات اإلعاقة.

■  الوثائق األساس: الوثيقة 2 / الوثيقة 3  / الوثيقة 4/ الوثيقة 5.

■  طريقة العمل: 

- العمل بأربع جمموعات حسب التصنيفات الدولية لإلعاقة.

■  التقاسم والرتكيب: 

- الرتكيز عىل حتديد رشح مرتكزات كل تصنيف؛ 

- الرتكيز عىل التقاسم بني أفراد املجموعات؛ 

- الرتكيز عىل خطاطة تركيبية.
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■  اهلدف من النشاط: التمكن من تدقيق اخلصائص املحددة لإلعاقة.

■  التعليمة: أحدد خصائص اإلعاقة حسب احلالة.

■  املنتوج املنتظر:

- حتديد تسمية كل حالة يف اجلدول.

■  الوثائق األساس:الوثيقة 6. 

■  طريقة العمل: 

- العمل باملجموعات كل جمموعة تقدم إجابة حسب احلالة املقرتحة.

■  التقاسم والرتكيب: 

- تقاسم أعامل املجموعات. 

املجزوءة 1:  الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

PPH الن�صاط 3: حمددات متييز الإعاقة ح�صب الت�صنيف
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واملحددات  اخلصائص  تدقيق  من  التمكن  النشاط:   من  اهلدف    ■

تصنيف  خالل  من  االجتامعية  الطبية  املقاربة  حسب  لإلعاقة  املفرسة 
.PPH سريورات إنتاج اإلعاقة

 ،PPH اإلعاقة  إنتاج  سريورات  تصنيف  خالل  من  التعليمة:    ■

الطبية  املقاربة  حسب  لإلعاقة  املفرسة  واملحددات  اخلصائص  أبني 
االجتامعية. 

■  املنتوج املنتظر:
- تقديم بطاقة تقنية حول املبادئ واملرتكزات املعتمدة يف تفسري اإلعاقة 

.PPH حسب املقاربة الطبية االجتامعية وسريورة إنتاج اإلعاقة

■  الوثائق األساس: الوثيقة 7 /الوثيقة 8 / الوثيقة 9 / الوثيقة 10.
■  طريقة العمل: 

- العمل باملجموعات: تشتغل كل جمموعة عىل بطاقة تقنية للمبادئ 
واملرتكزات املعتمدة يف تصنيف سريورة إنتاج اإلعاقة من أجل تفسري 

وحتديد وتوصيف اإلعاقة املقرتحة.
■  التقاسم والرتكيب: 

- مناقشة وتقاسم أعامل املجموعات )البطاقات التقنية(
- الرتكيز عىل مبادئ ومرتكزات مقاربة سريورات إنتاج اإلعاقة؛ الربط 

بني هذه املقاربة والتمثالت السائدة لدى الفاعلني يف جمتمع املدرسة؛
- بناء تصور تركيبي حول املنطق الطبي واملنطق االجتامعي لفهم وتفسري 

وتأطري التمثالت واملامرسات الرتبوية املؤسساتية والفردية لإلعاقة.. 

املجزوءة 1:  الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

الن�صاط 4 : تف�صري �صريورة اإنتاج الإعاقة ح�صب مقاربة PPH وحمددات املقاربة 

الطبية الجتماعية
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■  اهلدف من النشاط: أن يميز املتكون)ة( بني املرتكزات املرجعية 

ملقاربات اإلعاقة.

■  التعليمة: - انطالقا من الوثيقة املوزعة خالل النشاط   أحدد املقاربة 
املوافقة لكل وضعية ولكل تصنيف.

لكل  و  وضعية  لكل  املوافقة  املقاربة  يربز  جدول  املنتظر:  املنتوج    ■

تصنيف.

■  الوثائق األساس: الوثيقة 11. 

■  طريقة العمل: 

- العمل باملجموعات

■  التقاسم والرتكيب: 

- تقاسم أعامل املجموعات. 

املجزوءة 1: الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

الن�صاط 5: مقاربات الإعاقة الأنواع واملرتكزات
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املجال الثاين

الإعاقة : اأنواع الق�صور
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واملحددات  اخلصائص  تدقيق  من  التمكن  النشاط:  من  اهلدف    ■

التي يواجهها األطفال يف وضعية  املفرسة ألنواع احلواجز وامليرسات 
إعاقة يف سياقاهتم االجتامعية واملدرسية. 

■  التعليمة: -  أحدد اخلصائص واملحددات املفرسة ألنواع احلواجز 
االجتامعية  سياقاهتم  يف  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  يواجهها  التي 

واملدرسية؛ وامليرسات التي تساعدهم عىل جتاوزها.

■  املنتوج املنتظر: بطاقة تقنية حول أنواع احلواجز التي يواجهها األطفال 
التي  وامليرسات  واملدرسية؛  االجتامعية  سياقاهتم  يف  إعاقة  وضعية  يف 

تساعدهم عىل جتاوزها. )ملء اجلدول/ الوثيقة 14(.

■  الوثائق األساس: الوثيقة 12 / الوثيقة 13 اجلدول/ الوثيقة 14.

■  طريقة العمل:  العمل باملجموعات: كل جمموعة تعطي بطاقة تقنية 

ألنواع احلواجز وامليرسات املشار إليها يف التعليمة.

■  التقاسم والرتكيب:  مناقشة وتقاسم أعامل املجموعات )البطاقات 
التقنية( الرتكيز عىل مرتكزات مقاربة سريورات إنتاج اإلعاقة؛

الربط بني هذه املقاربة وأنواع احلواجز التي يواجهها األطفال يف وضعية 
تساعدهم  التي  وامليرسات  واملدرسية؛  االجتامعية  سياقاهتم  يف  إعاقة 

عىل جتاوزها؛
بناء تصور تركيبي حول املنطق الطبي لإلعاقة، واملنطق االجتامعي لفهم وتفسري 

أنواع العوائق واحلواجز االجتامعية واملؤسساتية والفردية اجتاه اإلعاقة.

املجزوءة 1:  الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

الن�صاط 6: حتديد احلواجز واملي�صرات ح�صب اأنواع الق�صور 
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■  اهلدف من النشاط: حتديد األبعاد الطبية والسيكوبيداغوجية لطبيعة 

القصور حسب أنواع اإلعاقات.

■  التعليمة: باعتامد الوثائق املقرتحة ومضامينها أصنف أنواع القصور 
من  نوع  لكل  والسيكوبيداغوجية  الطبية  اخلصوصيات  وأحدد 

اإلعاقات.

ذكر  مع  اإلعاقات،  أنواع  حول  تقنية  بطاقة  املنتظر:  املنتوج    ■

الطبية  أبعادها  يف  القصور  ألنواع  والتمظهرات  التجليات  بعض 
والسيكوبيداغوجية.

■  الوثائق األساس:  من الوثيقة  14 إىل الوثيقة 18. 

يف  اإلعاقات  أصناف  حسب  باملجموعات  العمل  العمل:   طريقة    ■

الفضاء املدريس.

■  التقاسم والرتكيب: يعرض مقرر كل جمموعة نتائج الورشة )حسب 
أصناف اإلعاقات(؛

أبعاده  يف  إعاقة  لكل  والسيكوبيداغوجي  الطبي  التحديد  عىل  الرتكيز 
البسيطة؛ 

ضبط بني نوعية القصور/اإلعاقة وحاجات وسريورات التعلم لدى 
الطفل.

تغيري  أجل  من  واإلعاقة  القصور  لطبيعة  املدرسني  فهم  استهداف 
ومالءمة ممارساهتم املهنية. مع التلميذ يف وضعية إعاقة.

املجزوءة 1: الإعاقة )التعريفات والت�صنيفات واملقاربات(

الن�صاط 7: حتديد اأنواع الق�صور 
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حقيبة التكوين

الوثائق الأ�صا�صية الداعمة للمجزوءة 1
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الوثيقة 1 : تعريف الإعاقة

■  تعريفي لإلعاقة:
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)1980/ CIH (    الوثيقة 2 : التعريف ح�صب الت�صنيف الدويل لالإعاقة

مر�ص 

 اأو ا�صطراب  

ق�صور )الع�صاء 

والوظائف(

عجز

)الن�صاط(

نق�ص

)الدور داخل 

املجتمع(

القصور
مع  يتطابق  إذن  فهو  للجسم،  وظيفة  أو  هيكل  اختالل  أو  مادة  فقدان  هو 
اإلصابة )مثال: برت، إصابة بالنخاع(، والعجز املطابق هلا )مثال: شلل سفيل(.

العجز
بنشاط يف حدود تعترب  القيام  للقدرة عىل  تام  أو  يتطابق مع تقليص جزئي 
عادية )مثال: عدم القدرة عىل امليش أو اجلري أو رمي يشء ما، وكذلك عىل 

النهوض واستعامل املرحاض وارتداء املالبس، الخ(.

النقص
بدور  القيام  من  منعا  أو  حدا  يمثل  وهو  العجز،  أو  القصور  نتيجة  هو 
عىل  احلصول  الرياضة،  ممارسة  الدراسة،  متابعة  )مثال:  عادي  اجتامعي 

شغل، العمل...(.
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PPH الوثيقة 3 : التعريف ح�صب �صريورة  انتاج الإعاقة

 

          23 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PPHانتاج اإلعاقة  التعريف حسب سيرورة :  3الوثيقة 

 )السبب( عوامل الخطر

 عوامل المحيط عوامل ذاتية

 معيق                  ميسر
 الجهاز العضوي

 قصور            سالمة

 مؤهالت

 رةعجز               قد

 تفاعل

الحياتية العادات  

 وضعية إعاقة                     مشاركة داخل المجتمع

عوامل الخطر التي تتسبب في إصابة أو تأثير على سالمة وتطور الشخص 
 السبب .األمراض الوراثية....( –حوادث الوالدة  –)حادثة سير 

عي القصور السم –ننقص أو تغيير جزئي أو كلي لعضو ما )القصور الجسدي 
 .القصور الذهني ...( –

 القصور

ة صعوب لى القيام بنشاط )القصور الجسدي:للقدرة عضعف جزئي أو كلي 
عوبة ص :السمعي القصور/  صعوبة النظر :القصور البصري القيام بحركات/

 .التفكير المنطقي( / القصور الذهني: صعوبةالسمع 
 العجز

 معيق .كل ما يعيق القيام باألنشطة اليومية

 ميسر .كل ما ييسر القيام باألنشطة اليومية

 

السبب
التي تتسبب يف إصابة أو تأثري عىل سالمة وتطور الشخص  عوامل اخلطر 

)حادثة سري – حوادث الوالدة – األمراض الوراثية....(.

القصور
القصور   – اجلسدي  )القصور  ما  لعضو  كيل  أو  جزئي  تغيري  أو  ننقص 

السمعي – القصور الذهني ...(.

العجز
ضعف جزئي أو كيل للقدرة عىل القيام بنشاط )القصور اجلسدي: صعوبة 
السمعي:  القصور   / النظر  صعوبة  البرصي:  القصور  بحركات/  القيام 

صعوبة السمع / القصور الذهني: صعوبة التفكري املنطقي(.
كل ما يعيق القيام باألنشطة اليومية.معيق

كل ما ييرس القيام باألنشطة اليومية.ميرس
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)2001( CIF الوثيقة 4: التعريف ح�صب الت�صنيف الدويل للوظائف

 

          24 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 القصور
 

 بتر، :مثالاإلصابة )مع  يتطابق إذن فهو للجسم، وظيفة أو هيكل اختالل أو مادة فقدان هو
 .سفلي( شلل :لها )مثال المطابق (، والعجزبالنخاع إصابة

 تنفيذ مهمة أو عمل من قبل فرد. النشاط

 المشاركة
 

التي تعيق الشخص على المشاركة الفعالة داخل  يقصد بها المشاكل الحد من المشاركة
 .وضعية حقيقية

عوامل 
 المحيط
 

 .والمعيقتتحدد في الميسر 

 CIF (2001)التصنيف الدولي للوظائف التعريف حسب : 4 وثيقةال

 

 مشاكل صحية )مرض أو اضطراب(

وظائف وبنية 
 الجسم

 )قصور في(

 النشاط

 )الحد من(

 المشاركة

 )نقص في(

 عوامل ذاتية عوامل المحيط

القصور
مع  يتطابق  إذن  فهو  للجسم،  وظيفة  أو  هيكل  اختالل  أو  مادة  فقدان  هو 
اإلصابة )مثال: برت، إصابة بالنخاع(، والعجز املطابق هلا )مثال: شلل سفيل(.

تنفيذ مهمة أو عمل من قبل فرد.النشاط

املشاركة
احلد من املشاركة يقصد هبا املشاكل التي تعيق الشخص عىل املشاركة الفعالة 

داخل وضعية حقيقية.

تتحدد يف امليرس واملعيق.عوامل املحيط
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)ONU/2006( الوثيقة 5: التعريف ح�صب منظمة الأمم املتحدة

■  املادة 1 مـن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الغرض

الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشـخاص ذوي 
اإلنسان  حقوق  بجميع  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  عىل  كامال  متتعا  اإلعاقـة 

واحلريات األساسـية، وتعزيـز احرتام كرامتهم املتأصلة.

ويــشمل مــصطلح “األشــخاص ذوي اإلعاقــة” كــل مــن يعــانون مــن 
عاهــات طويلــة ألجل بدنية أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد متـنعهم لـدى 
التعامـل مـع خمتلـف احلـواجز مـن املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع 

عىل  قدم املساواة مع اآلخرين.

االعاقة = قصور                        عجز + معيقات 

                                = حمدودية املشاركة

مشكل )فقدان، شذوذ، غياب( يف الوظائف أو االعضاء أو اهلياكل.قصور

ازعاج وظيفي )استحالة أو حمدودية( للقيام بنشاط يومي.عجز

عائق عىل مستوى املواقف أو املحيط أو القوانني ....معيقات
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الوثيقة 6: مترين

حدد يف احلاالت املوالية: السبب، القصور، العجز، العائق، املسهل، اإلعاقة

■ احلالة 1
1 - خالل حادث سري 

2 - تعرضت خدجية لكرس عىل مستوى العمود الفقري
3 - لن تستطيع امليش خالل االسابيع املقبلة 

4 - وحيث أهنا لن تستطيع رشاء أو كراء كريس متحرك
5 - فلن تستطيع العمل لعدة شهور

 ■ احلالة 2
1 - ندى تعرضت اللتهاب السحايا يف سن الثالثة

2 - األمر الذي سبب رضرا كبريا عىل مستوى األذنني
3 - بسبب هذه اإلصابة لن تسمع

4 - وبالتايل لن تشارك بصورة كاملة يف حوارات األشخاص املحيطني هبا
5 -  كل أفراد األرسة تكونوا يف لغة اإلشارة اليشء الذي سيمكنها من املشاركة الفعلية يف 

االجتامعات العائلية

 ■ احلالة 3
1 - يف غياب شخص ملرافقتها

2 - ليىل ال تستطيع الذهاب للمدرسة بحيها
3 - تعاين اصابة عىل مستوى اجلهاز العصبي

4 - نتيجة نقص األكسجني يف الوالدة
5 - سببت هلا صعوبات حركية ولغوية

 ■ احلالة 4
1 - إلياس مصاب بعمى شبه شامل

2 - مرض السكري دون متابعة طبية خالل سنوات عدة
3 - سبب له رضر دائم عىل مستوى شبكية العني

4 - بام أنه يعاين من صعوبة يف التحرك داخل حميطه
5 - قامت عائلته بتكييف سكنه
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الوثيقة 7: مرتكزات املقاربة الطبية واحلقوقية لالإعاقة

املقاربة الطبية

1 - اإلعاقة اختالل وظيفي: ذهني – جسدي ينتج عنه قصور يف األداء البرشي.

2 - اإلعاقة هلا أسباب عضوية مرتبطة بالذات أو بالعوامل اخلارجية.

3 - اإلعاقة تستدعي املقاربة التخصصية.

4 - اإلعاقة تفرتض تربية ختصصية.

املقاربة احلقوقية

1 - االنطالق من مقاربة الرتبية اجلامعة كمرتكز قاعدي حلقوق اإلنسان.

2 - التعليم اإللزامي جماين ميرس الولوج، حيرتم احلريات، متدرج التنفيذ.

 3 -  كل شخص له احلق يف الرتبية: إلزامية التعليم االبتدائي لفائدة اجلميع، املجانية واملسامهة 
يف النمو الكامل للشخص.

 4 -  عدم قبول كل تفرقة أو استثناء أو تقييد بدافع اإلعاقة أو احلرمان من ترتيبات ميرسة أو  
التأثري السلبي أو تقليص االعرتاف أو التمتع بمامرسة احلق يف التعلم.

5 -  الفعل التمييزي: عندما جيد الطفل يف وضعية إعاقة أنه مقيص من املدارس بفعل غياب 
ولوجيات معامرية أو تكوين املدرسني، أو عدم تكييف الربامج الدراسية وتوفري املعدات 
أو االفتقار إىل نظام للمواكبة الفردية: كل هذا يمثل إهانة للكرامة اإلنسانية للطفل وفقا 

للفقرة الثانية من املادة 2 من العهد الدويل.
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الوثيقة 8: مرتكزات املقاربة الجتماعية يف جمال الإعاقة

املرتكزات املرجعية للمقاربة االجتامعية

1 - القصور أو العجز هو حقيقة موجودة بالفعل لدى الشخص يف وضعية إعاقة.
2 -  اإلعاقة من منظور حقوقي اجتامعي تتحدد يف مشكل التفاعالت بني وضعية الشخص 

املعاق والنظم االجتامعية والرتبوية والثقافية والقانونية واملادية.
هذه  لتحقيق  اخلاصة  التدابري  وتوفري  واملساواة  التمييز  عدم  بني  الرتابط  عىل  3 -  الرتكيز 
املساواة وتكافئ الفرص عىل املستويات التدبريية والرتبوية واملادية وما إىل ذلك، وفقا 
ملبدأ »الرتتيبات التيسريية املعقولة «، والرؤية الداجمة أي االنتقال من اإلقصاء إىل الدمج.

4 - رضورة تفعيل املبادئ العامة لالتفاقية الدولية خاصة املادة 24 يف احلق يف التعليم.
املدرسية  املؤسسات  مستوى  عىل  الداجمة  الرتبية  مستلزمات  لتفعيل  آليات  5 -   اعتامد 

والفصول الدراسية. 

املقاربة االجتامعية وتفعيل احلق يف التعليم وفق املادة 24 

)املبادئ العامة لالتفاقية الدولية(

1 - توفري نظام تربوي جامع عىل مجيع املستويات.

2 - توفري نظام تربوي منفتح عىل خمتلف األشخاص وخالل مسارات احلياة.

 3 -  التنمية الكاملة للطاقة اإلنسانية والشعور بالكرامة وتقدير الذات.

 4 -  تنمية مهارات األشخاص يف وضعية إعاقة وقدراهتم العقلية والبدنية إىل أقىص مدى.

5 -  متكني األشخاص ذوي إعاقة من املشاركة الفعالية يف جمتمع حر.
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الوثيقة 9: مقارنة بني املقاربة الطبية واملقاربة الجتماعية

نموذج املقاربة االجتامعيةنموذج املقاربة الطبية
املادي اإلعاقة هي فقط سؤال طبي.  بالواقع  تتعلق  إشكالية  هي  اإلعاقة 

للشخص املعاق واملحيط االجتامعي. 

فردية  كباثولوجية  إليها  ينظر  اإلعاقة 
Pathologie individuelle.

اإلعاقة ينظر إليها كباثولوجية اجتامعية 
Pathologie sociale .      

املشكل هو الفرد، فاإلعاقة هي النتيجة 
املبارشة للقصور. 

اإلعاقة هي أساسا نتاج للحواجز االجتامعية 
ويف  الرتبية  يف  اإلمكانات  مستوى  عىل 
االندماج ويف الولوجيات وتكافئ الفرص.

للشخص  يمكن  ال  بام  يتعلق  األمر 
فعله: ال يمكنه احلركة وامليش.

وقدرات  إمكانات  مستوى  عىل  يتم  الرهان 
الشخص يف وضعية إعاقة. 

طبيني  خرباء  طرف  من  تقرتح  احللول 
عىل قاعدة التشخيص.

تتحدد  أن  ينبغي  دائام  واملقاربات  احللول 
وتوجد عىل مستوى املجتمع.

املقرتحة تكون دائام: عالجات  احللول 
داخل املستشفيات أو مع خمتصني وذلك 
من أجل الدفع باملعاق إىل االقرتاب من 
الرتبوي  املستوى  عىل  السواء.  حالة 
تقرتح مدارس متخصصة أو رياضات 

خاصة.

احلواجز  دائام: حتييد  تكون  املقرتحة  احللول 
وتوفري  واالقتصادية،  واالجتامعية  املادية 
والرتبية  العادية  )املدارس  الداجمة  اخلدمات 

الداجمة، والرياضات الداجمة إلخ....(.
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الوثيقة 10: تدابري املقاربة الجتماعية يف جمال التعليم الدامج

تدابري املقاربة االجتامعية يف جمال التعليم الدامج

1 - ضامن التمتع الطفل يف وضعية إعاقة بتعليم جامع جيد وجماين. 

2 - توفري ترتيبات تيسريية معقولة لتناسب االحتياجات الفردية.

3 - توفري الدعم الالزم للحصول عىل تعليم فعال 

4  -  توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات تسمح بتحقيق أقىص قدر من التطور الدرايس 
واالجتامعي انسجاما مع هدف االندماج الكامل. 

5 - تيسري تعلم تقنية برايل وأنواع الكتابة البديلة ومهارات التوجه والتنقل.

6 - تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الصم.

7 -  كفالة توفري التعليم للمكفوفني والصم وخاصة األطفال منهم يف بيئات تسمح بتحقيق 
أقىص قدر من النمو الدرايس واالجتامعي. 

8 - اختاذ التدابري املالئمة لتوظيف مدرسني.

وموارد  وتقنيات  تواصل  طرق  واستعامل  باإلعاقة  التوعية  يتضمن  تكوين  9 -   ضامن 
بيداغوجية مكيفة ملساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة.
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الوثيقة 11: مترين

حدد املقاربات املعتمدة يف احلاالت املذكورة يف اجلدول أسفل:

■ املقاربة الطبية؛ 

■ املقاربة احلقوقية؛

■ املقاربة االجتامعية.

 ● إذا بدلت جمهودا كبريا، ستكون عاديا كباقي الناس.

● إذا خضعت للعملية يمكنك امليش من جديد.

● أنت حمتاج الستشارة أخصائي يف طب العيون.

●  جيب أن تذهب ملدرسة متخصصة.

وليس  به،  القيام  تستطيع  ما  االعتبار  بعني  نأخذ  نحن     ●

العكس.

●  اعمل حسب إيقاعك اخلاص.

● هذه املدرسة بحاجة إىل أن تصبح ممكن الوصول إليها.

●  يمكنك الذهاب إىل مدرسة عادية.
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الوثيقة 12: اأنواع احلواجز واملي�صرات اأمام الطفل يف و�صعية اإعاقة

ميرسات/أشكال التكييف واملالءمة يف املجال، يف 
املؤسسات، يف البنيات ويف املجال الرتبوي

احلواجز:  بعض نامذج احلواجز حسب اإلعاقة 
احلسية البرصية والسمعية

يمكن تقديم ثالثة حماور للميرسات والولوجيات: 

واملجال  بالبيئة  الصلة  ذات  والولوجيات  ●   امليرسات 
العمومية  البنايات  الشخيص،  السكن  السكني: 
)املركز الصحي، املدرسة، مقر العمل(، التجهيزات 
الرياضية(،  املالعب  )األسواق،  العمومية: 

التجهيزات العمومية املرتبطة باملاء والتطهري؛ 

النقل  بالنقل: مثل  الصلة  ●   امليرسات والوسائل ذات 
الفردي  النقل  أو  القطارات(،  )احلافالت،  اجلامعي 

املكيف؛ 

والتواصل:  باملعلومة  الصلة  والوسائل   ●   امليرسات 
العمومية  بالسكنيات  الصلة  ذات  اإلشارات  نظام 

أو باملسارات داخل املدن؛ 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  التحكم  إمكانية  ●   توفري 

الصور  أو  اهلاتف  مسارات  وكذلك  مكوناهتا  بكل 
التلفزية املذيلة بالكتابة؛ 

●  توفري الوثائق بلغة برايل؛

بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة  لغة اإلشارات  ●   توفري 

سمعية. 

بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة البرصية:

●  انعدام املساعدة يف جمال اإلدراك البرصي؛

●   عدم وضع ملصقات حسية باألرجل:

من  األرض  عىل    Des bandes podo-tactiles      
أجل توجيه مسار امليش والتحذير؛

حيس  أو  سمعي  إشاريت  ترميز  نظام  وجود  ●   عدم 

متكيف؛ 

يف  أو  برايل  طريقة  عىل  معلومايت  نظام  توفر  ●   عدم 

صيغة سمعية؛ 

●   عدم ضبط أنظمة الولوجيات يف وسائل النقل بشكل 

متكيف. 
أطفال ذوي إعاقة سمعية:

●  انعدام اإلشارات املتكيفة البرصية أو الضوئية؛ 

والعتبات  املستويات  أو  اإلضاءة  جودة  ●   ضعف 

السمعية؛

●  عدم وضع املعلومة املكتوبة رهن اإلشارة. 
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الوثيقة 13 : اأنواع احلواجز واملي�صرات اأمام الطفل  يف و�صعية اإعاقة )مترين( 

أقرتح بعض أنواع احلواجز التي يواجهها الطفل يف وضعية إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية، وأقدم 
بعض فرضيات امليرسات وأشكال الولوجيات، وصيغ التكييف واملالءمة املمكن اقرتاحها يف كل 

جماالت حياة الطفل.

ميرسات/أشكال التكييف واملالءمة يف املجال، يف 
املؤسسات، يف البنيات ويف املجال الرتبوي

احلواجز:  بعض نامذج احلواجز حسب اإلعاقة 
احلسية البرصية والسمعية

الطفل يف وضعية إعاقة ذهنية 

 
  IMC الطفل يف وضعية إعاقة حركية
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الوثيقة 14: مترين

حدد نوع اإلعاقة املعني يف كل من الصور أسفله:
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الوثيقة 15: مترين

أن  ويمكن  حركي،  قصور  أيضا  يسمى   
يتعلق باألطراف العلوية أو السفلية من اجلسم.

■  عالمات:

♦  طرف واحد أو أطراف من اجلسم برتت، 

مند  مفقود  اجلسم  من  أو جزء  األطراف  أحد 
الوالدة، تشوهات يف األذرع        أو األصابع 

أو الساقني أو أجزاء أخرى من اجلسم؛

ميش صعب ومؤمل: يميل الشخص عىل    ♦

جانب واحد يف كل خطوة، أو يميش وركبتاه 
مشدودتان مع اعوجاج يف الكعبني الخ؛

نصف  شلل  أو  واحدة،  ساق  شلل   ♦

معا  الساقني  شلل  أو  نصفي(،  )شلل  اجلسم 
الذراعني  شلل  وأخريا  سفيل(،  نصفي  )شلل 

والساقني معا )شلل رباعي(.

■  العالجات املمكنة:

اجلسدي،  القصور  انعكاسات  لتعويض 
توجد إمكانيات متعددة:

الطبي من لدن خمتص أو طبيب  التكفل    ♦

عام بحسب احلاالت؛

أو  الترشحيي  املستوى  عىل  اجلراحة    ♦

الفيزيولوجي )الوضعية اجلسدية، وظائف اجلسم(؛

♦  إعادة الرتبية، والتي هتم احلركية.

إعادة  إطار  يف  تستعمل  خاصة  عالجات   ■

الرتبية:

للحركات  عالجات  الطبي:  الرتويض    ♦

وكيفية اشتغال خمتلف أطراف اجلسم؛

♦  جراحة وتقويم العظام: عالجات اجلهاز 

احلركي )اهليكل، املفاصل.....(؛

مرتبطة  عالجات  النفيس:  العالج   ♦

باضطرابات السلوك، الصدمات النفسية؛

بإعادة  يرتبط  ما  كل  املهني:  العالج    ♦

البدين  النشاط  بواسطة  االجتامعي  التأهيل 
اخلاص )احلركية الكربى واحلركية الدقيقة(؛

♦  تقويم النطق: تقويم الصوت والكالم؛

والرتويض  العظام  جراحة  بخصوص   ♦

االستعانة  يتم  قد  العامة،  واجلراحة  الطبي 
طرف  فقدان  لتعويض  جهاز  خاصة:  بأجهزة 
مبتور أو عضو ناقص أو أجهزة تقويمية لتقوية 
للسيقان  جهاز  )مثال:  ناقص  عضو  أو  طرف 

أو األذرع(.
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الوثيقة 16: الق�صور ال�صمعي

سهل.  بشكل  السمعي  القصور  يالحظ  ال 
ال  طفال  أن  التفكري  نستطيع  ال  قد  وأحيانا 
غري  القصور  هذا  ألن  جيد،  بشكل  يسمع 
ظاهر. كام أن الطفل الصغري السن ال يستطيع 

أن يعرب عن مشكلته ألنه ال يعرف أنه أصم.

■  مستويات فقدان السمع:
♦  إن الفقدان الشبه التام للسمع هو الصمم، 
وإن حدوث الصمم قبل أو بعد نمو الكالم، 

يؤثر سلبا عىل القدرة عىل تعلم الكالم.
♦  الطفل الضعيف السمع، هو طفل درجة 
فقدانه للسمع خفيفة. هذا الفقدان السمعي قد 

يكون مؤقتا أو دائام.
■ عالمات التحذير:

إتباعه  صعوبة  أو  الطفل  اهتامم  ضعف    ♦

لإلرشادات؛
♦  نمو ضعيف الكتساب الكالم؛

أو  جدا  عال  بصوت  يتحدث  طفل   ♦

منخفض جدا؛
♦  طفل يستجيب ويتفاعل بصورة أفضل يف 

الكتابية، أو عندما يكون املدرس)ة(  األنشطة 
قريبا منه؛ 

♦  تلميذ)ة( يدير رأسه)ا( إىل جانب واحد 

أو ينحني ليستمع بشكل أفضل؛
♦  طفل يشاهد ما يفعله اآلخرون   قبل البدء 

يف نشاطه، أو يالحظ زمالءه أو مدرسه لفهم 
الوضعية؛

♦  طفل يطلب من أقرانه أو مدرسه التحدث 

بصوت عال؛
سياق  مع  ينسجم  ال  جوابا  يقدم  طفل    ♦

السؤال؛
♦  طفل يفضل العمل يف جمموعات صغرية 

أو جيلس يف زاوية هادئة يف الفصل، أو جيلس 
يف الصف األول؛

عىل  منطو)ية(  أو  خجول)ة(  تلميذ)ة(    ♦

نفسه)ا(، أو عنيد)ة( جتاه األوامر؛
♦  تلميذ)ة( ال يرغب يف املشاركة يف األنشطة 

الشفوية، وال يضحك يف املواقف املسلية؛
اآلخر،  وجه)ا(  تعابري  يفرس  )ة(  تلميذ    ♦

وحركات جسمه)ا( بدال من كالمه)ا( أو لغته)ا( 
املنطوقة، مما يؤدي به)ا( إىل استنتاجات خاطئة؛

♦  تلميذ)ة( يشكو من آالم األذن، أو نزالت 
مزمنة  التهابات  أو  احللق  يف  آالم  أو  الربد، 

للوزتني، أو سيالن األذنني.
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الوثيقة 17: الق�صور الذهني

القصور  أنواع  أكثر  هو  الذهني  القصور 
شيوعا. وتستعمل مسميات أخرى للتوصيف 
من قبيل: تأخر عقيل، إعاقة عقلية أو صعوبات 

التعلم احلادة.

نمو  مناحي  كل  الذهني  القصور  يصيب 
القدرة  اللغة،  اكتساب  اجلسدي،  النمو  الطفل: 
عىل التحمل الذايت والتحكم  يف املعارف النظرية.

انتباه:  جيب تفادي اخللط بني القصور الذهني 
واملرض العقيل. وإمجاال فاملرض العقيل 
يف  أشخاص  يصاب  عندما  يستعمل 
يصيب  بمرض  جيدة  صحية  حالة 
وسلوكاهتم.  وأحاسيسهم  مزاجهم 

ويمكن عالجهم بعالج مالئم .

القصور  عن  مبكر  بشكل  الكشف  يتم   
أو  الوالدة  عند  األطفال  بعض  عند  الذهني 
الكشف  يتم  منهم،  الكثري  لكن  بقليل،  بعدها 
أن  رغم  املدرسة،  إىل  الدخول  عند  عنه 
قبل  والزمته  حارضة  تكون  قد  األعراض 

ذلك، أي منذ صغر سنهم.

ذهني  قصور  هلم  يكون  قد  األطفال  بعض 
أخرى،  قصور  بأوجه  يصابون  وقد  حاد، 
ويسمون  السمعي.  أو  البرصي  كالقصور 

بأطفال متعددي اإلعاقات.

القصور  فإن  القصور،  أشكال  وككل 
الذهني له درجات1:

قصور عميققصور متوسط إىل حادقصور خفيف
جمال  يف  ملحوظة    ♦   حمدودية 

النمو املعريف 

1 -  احلاجة املستمرة إىل التفكري 
امللموس؛

يف  تدرجييا  يتزايد  تأخر   -  2
يستلزم  الدراسية،  التعلامت 

قدرات يف الرتميز والتجريد.

حتد  قد  املعريف،  النمو  جمال  يف  ♦   تقييدات 
أهداف  مع  ارتباطها  يف  التعلم  قدرات  من 

الربامج الدراسية.

♦  تقييدات مهمة يف جمال النمو املعريف:

1 -  جتعل          من املستحيل االستفادة    من 
برامج الدراسة العادية؛ و

 2 - تتطلب برجمة فردي.
مستوى  عىل  حمدودة  وظيفية  ♦  قدرات 

االستقاللية الشخصية واالجتامعية؛

جديدة  أنشطة  لتنظيم  املساعدة  اىل  ♦  احلاجة 
أو التدريب عىل أنشطة أولية يف االستقاللية 

الذاتية.

مستوى  عىل  جدا  ضعيفة  ♦   قدرات 
واالجتامعية  الذاتية      االستقاللية 
تستلزم الدعم      والتأطري للقيام بأنشطة 

يومية.

♦   صعوبات ملحوظة يف النمو احليس واحلركي    

التواصيل، وقد يستلزم ذلك تدخال  وأيضا 
خاصا. 

♦   مهارات حسية وحركية حمدودة، تتطلب 

طرقا للتقييم والتحفيز، فردية ومكيفة.
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الوثيقة 18: الق�صور الب�صري

يف  العني  صعوبة  هو  البرصي  القصور 
الرؤية بشكل جيد، نتيجة إصابتها يف وظيفتها 

الترشحيية أو الوظيفية.
كليا،  دائام  يكون  ال  البرصي  القصور  إن 

ونميز بني صنفني من القصور البرصي:
♦  ضعف البرص: وهي حالة شخص ال يرى 

جيدا أو له اضطرابات يف الرؤية.
■ أمثلة:

)قرص  البعيدة  األشياء  رؤية  صعوبة   ♦

النظر(؛
)برص  القريبة  األشياء  رؤية  صعوبة   ♦

الشيخوخة(؛
♦  الرؤية املضطربة، غري الواضحة.

يستطيع  ال  شخص  حالة  وهي  العمى:    ♦

يستعمل  متداول  مسمى  وهناك  كليا.  الرؤية 
وهو  »أعمى«،  هو  القصور  هذا  عن  للتعبري 
ال  أوقد  يشء.  أي  رؤية  يستطيع  ال  شخص 

يتبقى له إال إدراك ضعيف للضوء.
■  العالمات:

♦  مؤرشات جسدية: امحرار العينني، قشور 

عىل اجلفون أو بني الرموش، اإلصابة املتكررة 
بالشعرية، جفون منتفخة ومتدلية، عيون دامعة 
انفراجي،  أو  بؤري  برصي  حول  متقيحة،  أو 

بؤبؤا العينني غري متساويني يف احلجم؛
عندما  أو  كثريا  عينيه)ا(  حيك  تلميذ)ة(    ♦

إنجازه  املراد  العمل  من  كبري  بشكل  يقرتب 
ملشاهدته)ا(؛

♦  تلميذ)ة( وكأنه يغمض عينيه)ا( أو خيفيهام 
عندما تواجهه)ا( صعوبات يف الرؤية، أو يميل 

برأسه)ا( جانبا أو يدنو برأسه إىل األمام؛
ليشء  الدقيق  التحديد  عىل  القدرة  عدم    ♦

ما، أو التقاط يشء صغري؛
صعوبــات  أو  للضوء  خاصة  حساسية    ♦

متعلقة باإلضاءة؛
جيد  مستوى  مع  القراءة  يف  صعوبات    ♦

املهام  إنجاز  يف  أو  الشفوي،  التواصل  يف 
والتعليامت الشفهية؛

♦  صعوبات يف الكتابة، كأن يكون غري قادر 

عىل الكتابة فوق األسطر أو بني الفراغات؛
بعيد،  من  الرؤية  يف  صعوبة  للطفل  كان  إذا    ♦

فهذا يؤدي به إىل انسحابه من ميدان اللعب أو أي 
نشاط حركي بصفة عامة. وهذا النوع من األطفال 

يفضلون القراءة أو أي أنشطة فكرية أخرى.
عالجات ممكنة: 

توجد  البرصي،  القصور  للتعويض عن    ♦

طرق متعددة:
أو  خمتص)ة(  لدن  من  الطبي  التكفل    ♦

طبيب)ة( عام بحسب احلاالت؛
♦  التدخل اجلراحي؛

♦  التقويم البرصي حلركية العينني؛
♦  عالجات خاصة تستعمل يف إطار إعادة 

تقويمية  أجهزة  استعامل  الوظيفي:  التأهيل 
نظارات  عدسة،  )زرع  التقوية  أو  للتعويض 

تصحيحية للعيون(.
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املجزوءة 2

الرتبية الداجمة
التعريف واملقاربات املرجعية والإجراءات 

التطبيقية
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نظرية  حماور  أربعة  املجزوءة  هذه  تتضمن 
العلمية  طبيعتها  إىل  راجع  وذلك  وبيداغوجية، 
التعاريف  مستوى  عىل  سواء  واإلجرائية، 
واملرتكزات أو عىل مستوى اإلجراءات املؤسساتية 
احلياة  ويف  الدرايس،  الفصل  داخل  والتطبيقية 

املدرسية ويمكن حرص هذه املحاور كالتايل: 
■  أوال: حمور حتديد وتعريف الرتبية الداجمة 
واملقاربات املؤطرة هلا يف إطار متييزها عن باقي 
سواء  املعتمدة  والبيداغوجية  الرتبوي  النامذج 
يف املراكز املختصة أو يف أقسام الدمج املدريس؛ 
■  ثانيا: حمور املقاربات واملرتكزات املرجعية 

للرتبية الداجمة؛ 
الرتبويـــــــة  املرتكزات  حمور  ثالثـــا:   ■

وحمددات  الداجمة  للرتبية  والسيكوبيداغوجية 
التي حتول دون تنزيل  العوائق واالعرتاضات 

مقاربة الرتبية الداجمة؛ 
■   رابعا: حمــــــــــور املرتكـــــــــزات 

لتفعيل  والسوسيوتربوية  السوسيومؤسساتية، 
مرشوع  مستوى  عىل  الداجمة  الرتبية  مقاربة 
املدرسية...  احلياة  القسم،  مرشوع  املؤسسة، 

إلخ؛ 
والشــــــركاء،  الرشاكة  حمور  خامسا:    ■

وأشكال تكامل األدوار يف جمال إنجاح الرتبية 
الداجمة.

املجزوءة  هذه  حتاول  اإلطار،  هذا  ويف 
حتاول أن تؤسس ملقاربة نظرية وإجرائية، تتجه 
بني  املراوحة  وفقها  تتم  براغامتية  مقاربة  نحو 
يف  األطفال  متدرس  ملجال  واملامرسة  النظرية 
وضعية إعاقة من منظور الرتبية الداجمة، سواء 
أو  واملفاهيمية  النظرية  التمثالت  عىل مستوى 

داخل  التطبيقي  التنزيل  أشكال  مستوى  عىل 
املراوحة بني اإلطار  الدراسية، وكذا  الفصول 
والرتبوي  والتنظيمي  اإلداري  املؤسسايت 
الفصل  مجاعة  فعاليات  وبني  املدرسية  للحياة 

الدرايس إلنجاح هذا الدمج.
هلذه  البيداغوجية  اهلندسة  إمجال  ويمكن 
وأنشطتها  تنظيم وضعياهتا  املجزوءة وأشكال 

التكوينية يف األبعاد التالية:
ومرتكزات  ومبادئ  أسس  األول:  البعد   ♦

لكل  مقارنة  دراسة  الداجمة، من خالل  الرتبية 
والرتبية  االدماج  وتربية  الداجمة  الرتبية  من 
ونقاط  القوة  نقاط  وحتديد  املتخصصة، 
احلقوقية  املبادئ  وحتديد  منها،  لكل  الضعف 

والترشيعية الفلسفية للرتبية الداجمة؛
الطبيــــة  املقاربة  طبيعة  الثاين:  البعد   ♦

االجتامعية واملرتكزات املرجعية للرتبية الداجمة 
العوارض  مركبات  أنواع  عىل  الرتكيز  مع 
والعوائق التي حتول دون تنزيل حقوق الطفل 

وفق رؤية الرتبية الداجمة؛
إطارها  يف  الدجمية  املقاربة  الثالث:  البعد   ♦

السيكوبيداغوجي والسوسيوتربوي.
رؤية  إعامل  مستويات  خمتلف  به  ونقصد 
احلياة  املؤسسة  مرشوع  يف  الداجمة  الرتبية 
واملرشوع  القسم  مرشوع  وموقعة  املدرسية، 
الرتبوي للطفل يف وضعية إعاقة يف السياقات 

املدرسية؛ 
أدوار الرشاكة والرشكــاء  الرابع:  البعد    ♦

وأشكال تكاملهم من أجل توفري رشوط نجاح 
وجودة العرض الرتبوي املقدم لفائدة األطفال 

يف وضعية إعاقة. 

املحاور العلمية للمجزوءة
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وتطوير  بناء  إىل  املجزوءة  هذه  تتجه 
ومتثالت  بمعارف  املتعلقة  املهنية  الكفايات 
املدرسات واملدرسني وممارساهتم البيداغوجية 
تستهدف  جمزوءة  إهنا  الداجمة.  الرتبية  جمال  يف 
الرتبية  حول  االجرائية  العلمية  التمثالت 
الداجمة وتروم تطوير هذه التمثالت يف بعدهيا 

النظري والوظيفي التطبيقي.
مهني  تكوين  عىل  تراهن  املجزوءة  هذه  إن 

تأهييل متمركز حول:
■  املتكون / الكفاية املهنية

املهنية  الكفايات  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 
واألهداف التكوينية املرجوة من هذه املجزوءة 
ومقوماته  الداجمة  الرتبية  بمحور  جدليا  تقرتن 
والسوسيومؤسساتية  النظرية  العلمية 
تتوخى  املجزوءة  فإن  وبالتايل  والبيداغوجية، 
النظرية  األطر  واملدرسة  املدرس)ة(  إكساب 
واملقومات  الداجمة،  بالرتبية  اخلاصة  املرجعية 
السوسيومؤسساتية إلعامل هذه الرتبية الداجمة 
أنواع  وحتديد  املدرسية،  احلياة  سياقات  يف 
إنجاح  دون  حتول  التي  واملعيقات  العوارض 
وبالتايل  املغربية،  باملدرسة  الداجمة  الرتبية 
املقاربات  من  الرتبوي)ة(  الفاعل)ة(  متكني 
البيداغوجية املطابقة هلا، وجعله)ا( مؤهال)ة( 
الكفيلة  االشتغال  آليات  خمتلف  لتفعيل 
التكامل والرشاكة  بإنجاحها من خالل منطق 
يف  الطفل  متدرس  يف  املتدخلني  الفاعلني  مع 
وضعية إعاقة. فالكفايات واألهداف التكوينية 

العنارص  تتمحور حول هذه  املجزوءة  يف هذه 
العلمية املكونة لنواة املجزوءة. 

هذه  وأهداف  كفايات  نصوغ  أن  ويمكن 
املجزوءة عىل الشكل التايل:

■ الكفاية املستهدفة: 
املفاهيم  من  املدرس)ة(  يتمكن  أن 
الداجمة  بالرتبية  املتعلقة  واملبادئ  واألسس 
والسيوسيوتربوي  العلمي  املستويني  عىل 
اإلجراءات  يف  ويتحكم  والسيكوبيداغوجي، 
الرشكاء  أدوار  وتفعيل  للدمج  امليرسة 

واملتدخلني يف تربية الطفل   يف وضعية إعاقة. 
املشارك)ة(  يكون  التكوينية:  األهداف    ■

قادرا)ة( عىل:
♦  التمييز بني الرتبية الداجمة وتربية االدماج 

والرتبية املتخصصة؛
حتديد أسس ومبادئ ومرتكزات الرتبية    ♦

الداجمة عىل املستويني احلقوقي والرتبوي؛
عىل  للدمج  امليرسة  اإلجراءات  حتديد   ♦

حتديد  عرب  السيكوبيداغوجي  املستوى 
إجراءات املقاربات البيداغوجية املفعلة للرتبية 

الداجمة؛
عىل  للدمج  امليرسة  اإلجراءات  حتديد   ♦

حتديد  عرب  السوسيوبيداغوجي  املستوى 
مرشوع  يف  الداجمة  الرتبية  مقاربة  تنزيل  صيغ 

املؤسسة، ومرشوع القسم، واحلياة املدرسية؛
♦ حتديد الرشاكة وأدوار الرشكاء يف إنجاح 

مقاربة الرتبية الداجمة.

كفايات املجزوءة واأهدافها
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املجال التكويني الأول:

الرتبية الداجمة  )التعريف واملقاربات 
واملرتكزات املرجعية(
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املجزوءة 2: الرتبية الداجمة

املجال التكويني 1: الرتبية الداجمة )التعريف، املقاربات واملرتكزات املرجعية(

 الن�صاط 1: تعريف الرتبية الداجمة ومتييزها عن الرتبية املتخ�ص�صة والإدماج

■  اهلدف من النشاط:  أن حيدد مفهوم الرتبية الداجمة ويتعرف الفرق بني 

الرتبية الداجمة وتربية اإلدماج والرتبية املتخصصة.

■  التعليمة:  انطالقا من الوثيقة 1 إىل الوثيقة 5، أضبط خصائص ومميزات 
كل من الرتبية الداجمة وتربية اإلدماج والرتبية املتخصصة، وأقوم بتحديد 

تعريف الرتبية الداجمة.

■  املنتوج املنتظر: اخلصائص واملميزات املشار إليها يف التعليمة.

■  الوثائق األساس: من الوثيقة 1 إىل الوثيقة 5.

■  طريقة العمل: 

-  عمل باملجموعات / الورشات

■  التقاسم والرتكيب: 

- عرض أعامل جمموعات ونتائج الورشات 

-   إسهام نظري تركيبي مع الرتكيز عىل التحديد اإلجرائي ملفهوم الرتبية 
الداجمة من خالل ضبط أشكال متيزه عن الرتبية التخصصية وتربية 

اإلدماج.
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املجزوءة 2: الرتبية الداجمة

املجال التكويني 1: الرتبية الداجمة )التعريف، املقاربات واملرتكزات املرجعية(

 الن�صاط 2:  مبادئ ومرتكزات الرتبية الداجمة 

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من حتديد مبادئ ومرتكزات الرتبية الداجمة.

■  التعليمة:  استنادا إىل الوثائق 6 و7 وانطالقا من خربايت املهنية، ومن 
خالل اجلدول املقرتح أقوم بتحديد مبادئ ومرتكزات الرتبية الداجمة.

■  املنتوج املنتظر: اجلدول مملوء وفق املطلوب. 

■  الوثائق األساس: الوثيقة 6 + الوثيقة 7.

■  طريقة العمل: 

-  عمل باملجموعات / الورشات

■  التقاسم والرتكيب: 

- عرض أعامل املجموعات ونتائج الورشات؛

- إسهام نظري تركيبي: مع الرتكيز عىل:

 طبيعة كل أساس من األسس املرجعية للرتبية الداجمة مع توضيحه؛

رشح التمظهرات وأشكال تبلور كل أسس مرجعي يف السياق املدريس 
والتعليمي للطفل يف وضعية إعاقة؛

  توضيح رؤية الرتبية الداجمة باعتبارها مقاربة لتنزيل وتفعيل هذه األسس 

يف السياقات الرتبوية والتعليمية للمدرسة. 
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املجزوءة 2: الرتبية الداجمة

املجال التكويني 2: الرتبية الداجمة )اأنواع احلواجز والعوار�ض/ اأنواع ال�صراكات(

الن�صاط 3: اأنواع احلواجز واملعيقات التي حتول دون تنزيل مقاربة الرتبية الداجمة 

باملوؤ�ص�صة التعليمية و�صيغ جتاوزها

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من حتديد أنواع احلواجز واملعيقات التي 

حتول دون تنزيل مقاربة الرتبية الداجمة باملؤسسة التعليمية وصيغ جتاوزها. 

■  التعليمة: انطالقا من الوثيقة املقرتحة رقم 8، واعتامدا عىل جتربتي املهنية، 
ومن خالل اجلدول املقرتح، أحدد أنواع احلواجز واملعيقات التي حتول دون 

تنزيل مقاربة الرتبية الداجمة باملؤسسة التعليمية وصيغ حتويلها إىل ميرسات.

■  املنتوج املنتظر: بطاقة تقنية )اجلدول املقرتح( حول أنواع احلواجز واملعيقات 
التي حتول دون تنزيل مقاربة الرتبية الداجمة باملؤسسة املدرسية وصيغ حتويلها 

إىل ميرسات.  

■  الوثائق األساس: الوثيقة 8

■  طريقة العمل: 

-  العمل باملجموعات حسب أصناف اإلعاقات.

■  التقاسم والرتكيب: 

- تقاسم ومناقشة أعامل املجموعات:

الوقوف عىل العوارض واحلواجز ذات الطبيعة الرتبوية واملنهاجية، وذات 
الصلة بطبيعة التعلامت واالكتسابات املقرتحة عىل الطفل يف وضعية إعاقة 

يف ارتباطها بحاجياته وخصوصيات إعاقته؛

الوقوف عىل العوارض واحلواجز ذات الصلة بتمثالت جمتمع املدرسة 
املدرسون وممارساهتم املهنية.
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املجزوءة 2: الرتبية الداجمة

املجال التكويني 2: الرتبية الداجمة )اأنواع احلواجز والعوار�ض/ اأنواع ال�صراكات(

الن�صاط 4: اأنواع ال�صراكات والتكامل يف جمال الرتبية الداجمة

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من حتديد فرقاء الفعل التشاركي والتكاميل 

يف جمال الرتبية الداجمة.

■  التعليمة: أحدد فرقاء الفعل الرتبوي يف جمال الرتبية الداجمة وأعدد 
أدوارهم.

■  املنتوج املنتظر: الوثيقة 9 معبأة حسب املطلوب.

■  الوثائق األساس: الوثيقة 9

■  طريقة العمل: 

-  العمل باملجموعات. 

■  التقاسم والرتكيب: 

- يعرض مقرر كل جمموعة نتائج الورشة.  

- مناقشة.
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حقيبة التكوين

الوثائق الأ�صا�صية الداعمة للمجزوءة 2



52

الوثيقة رقم 1: مترين

■ ماذا تالحظ يف األشكال اآلتية؟
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الوثيقة رقم 2: تعاريف

  Education spécialisée الرتبية  املتخصصة  ■
هذا النوع من الرتبية حييل عىل املقاربة الطبية التخصصية ذات الصلة بنوعية العالج أو الرعاية الطبية 

املقرتنة بصنف اإلعاقة، كام يرتبط برؤية خاصة للسريورة الرتبوية التي تقتيض متدرس األطفال يف 
وضعية إعاقة داخل حميط معزول كمركز أو مؤسسة متخصصة.

الطابع التخصيص يأيت كذلك من كون الطرق البيداغوجية املعتمدة خاصة، ووسائل التعلم ومؤهالت 
املؤطرين مكيفة حسب كل نوع من أنواع القصور.

مثال: مركز اللة أسامء للصم، مؤسسة ابن بيطار لإلعاقة احلركية.
إن اعتامد نظام الداخليات يف بعض املؤسسات املتخصصة ال يقوم بعزل األطفال يف وضعية إعاقة عن 
أقراهنم باحلي فحسب، بل يبعدهم عن عائالهتم طوال السنة الدراسية، وهكذا فالطفل ال يطور إحساسه 

باملحبة واالنتامء للعائلة.

 Education Intégratrice تربية اإلدماج  ■
االطفال يف وضعية إعاقة يتمدرسون داخل مؤسسات عمومية، فالطفل يسجل باملدرسة لكنه يتلقى 

دروس من أساتذة متخصصني داخل أقسام معزولة.
يف هذه احلالة، النظام ال يتم تكييفه كي يلبي حاجات الطفل، بل الطفل هو الذي عليه التكيف مع 

النظام السائد. 
استقبال االطفال يف وضعية إعاقة داخل املدرسة يتم دون تغيري أو مراجعة طرق وايقاعات التعلم. 

فهذا االستقبال يتم عرب التفاتة خاصة ومتابعة متخصصة هلذا الطفل.
كام أن تربية اإلدماج تقتيض تغيري الطفل أو ترويضه ليتم ادماجه داخل النظام املدريس وداخل املجتمع.

Clis مثال: أقسام االدماج املدريس

Education inclusive :الرتبية الداجمة ■
الرتبية الداجمة هي أن املدرسة والنظام الرتبوي ككل يتغري ليستجيب للحاجيات الفردية لكل املتعلمني 
واملتعلامت سواء كانوا معاقني أو غري ذلك حيث يتكيف النظام املدريس، ويكون مرنا جتاه حاجيات الطفل 
الرتبوية وليس العكس. ويعرتف هذا النموذج بحق كل االطفال يف التمدرس يف وسطهم االجتامعي، 
وقريبا من سكاهنم. ولكي يتم ذلك، يتم تعبئة كل املوارد املحلية ومشاركة كل الفاعلني كاآلباء واالمهات، 

ومهنيي الرتبية والصحة والسياسيني.
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الوثيقة رقم 3: اإيجابيات الرتبية الداجمة

Education inclusive :الرتبية الداجمة ■
من أهم إجيابيات الرتبية الداجمة نجد: 

♦  تسمح الرتبية الداجمة باحرتام حق األطفال يف وضعية إعاقة يف الرتبية؛
♦   تسمح الرتبية الداجمة ببقاء األطفال يف وضعية إعاقة داخل أرسهم وجمتمعاهتم؛

♦   تعمل الرتبية الداجمة عىل حتسني جودة الرتبية للجميع؛
الرتبوي  الفعل  جودة  حتسني  يف  لتساهم  الرتبوية  املامرسات  يف  تغيري  من  الداجمة  الرتبية  متكن      ♦

)البيداغوجية املتمركزة حول الطفل، والبيداغوجية التشاركية Participative املقدم لكل األطفال، 
حيث أثبتت الدراسات أن النتائج املدرسية هلؤالء األطفال تتحسن بشكل كبري يف السياقات الرتبوية 

الداجمة؛ 
♦   إن الرتبية الداجمة تكون كلفتها أقل من خلق املراكز املتخصصة؛ 

♦  الرتبية الداجمة هي مقاربة فعالة للتوظيف األنسب واملهدف للموارد الرتبوية؛ 
♦   تساهم الرتبية الداجمة يف مكافحة خمتلف أشكال التمييز واإلقصاء؛ 

التمييز ترتسخ يف املجتمع بسبب  التي تقر بأن سلوكات  الواقعة  الداجمة عىل أساس  الرتبية  ♦    تقوم 
انعدام التحسيس، وانعدام توسيع أفق املعرفة باآلخر، وهلذا إذا وضعنا سياقات وسريورات تربوية 

يتعلم فيها األطفال مجيعا، فإننا سنعلم األطفال مبادئ احرتام االختالف؛ 
♦   إن الرتبية الداجمة تنمي وتطور املستويات املوسعة ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا ملقاربة الدمج؛ 

♦   إن الرتبية الداجمة تعترب اسرتاتيجيا تساهم يف تنزيل األهداف العامة للمجتمعات الداجمة.
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الوثيقة رقم 4: اإيجابيات و�صلبيات الرتبية املتخ�ص�صة

Education spécialisée الرتبية املتخصصة

نقاط ال�صعفنقاط القوة

جمال  يف  العميقة  بخربهتا  ♦  تتميز 
اإلعاقات وأنواع القصور؛ 

جمموعة  يؤطر  املتخصص  ♦   املريب 
صغرية من األطفال يف نفس صنف 
طفل  كل  يستفيد  وبالتايل  اإلعاقة 
والرعاية  التأطري  من  أكرب  بنسبة 

البيداغوجية؛ 

يتعلمون  إعاقة  وضعية  يف  ♦   األطفال 
نفس  من  أقراهنم  مع  ويتطورون 
بتطويرهم  يسمح  قد  مما  اإلعاقة، 

لتبادالت وأشكال تفاعل مشرتكة.

♦   أن املدارس املتخصصة غالبا ما توجد يف 
التجمعات احلرضية واملدن الكربى؛

♦   إن الرعاية يف هذه املدارس تكون خمصصة 
لطفل أو فئة قليلة من األطفال بالنظر إىل 

قلة الوسائل واألدوات الطبية وندرهتا؛

♦   إن البنيات املتخصصة تكون عالية الكلفة 
استمرارية  عدم  يعني  مما  لألرس  بالنسبة 
مرهونة  وبقائها  الرتبوية  املقاربة  هذه 

بإرادة املانحني واملحسنني اخلارجيني؛

الرتبية  هلذه  خضوعهم  بعد  األطفال  ♦   جيد 

التكيف  إعاقة  يف  صعوبات  املتخصصة 
مع أرسهم أو أقراهنم أو جمموعاهتم؛

عىل  تعمل  املتخصصة  البنيات  هذه  ♦   إن 
وضعية  يف  األطفال  عزل  فكرة  ترسيخ 

إعاقة. 
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الوثيقة رقم 5: مترين

حدد يف الوضعيات أسفله: تربية متخصصة، تربية إدماجية، تربية دجمية
 1 - ولد فريد، طفل أعمى، يف قرية صغرية٠ مدرسة قريته مل ترغب يف استقباله، درس يف مدرسة 

متخصصة يتعلم فيها برايل واملوسيقى، وخالل العطل املدرسية يعود اىل عائلته يف القرية.
يتوفر عىل  القرية مع زمالئه. قسمه ال  إىل مدرسة  يذهب  يستعمل كريم كرسيا متحركا،   -  2  

ولوجيات للكريس املتحرك، لذلك كريم ال يستطيع الدخول اىل القسم.
 3 -  تدرس ريم يف مدرسة حيها يف الفصل األول لدهيا قصور برصي، ال ترى جيدا هناك تلميذ 

جيلس دائام بجانبها من أجل مساعدهتا عىل القراءة وإجياد أدواهتا املدرسية.
 4 -  كريمة طفلة لدهيا قصور برصي، تدرس يف مدرسة حيها يف قسم خاص باألطفال ذوي 
إعاقة برصية. هناك أستاذ يعلمهم الدروس. خالل فرتة االسرتاحة تكون مع التالميذ اآلخرين. 
لكن لألسف ال جتد دائام طريقها داخل املدرسة، ألن هذه األخرية ال تتوفر عىل ولوجيات خاصة 

باألطفال ذوي اإلعاقة البرصية.
 5 -  لدى فتيحة شلل دماغي نصفي نتيجة التهاب السحايا، جتد صعوبة يف اجللوس ويف تنسيق 
حركاهتا. هي طفلة ذكية وتستوعب برسعة. تتواجد يف مدرسة متخصصة يف استقبال األطفال ذوي 

الشلل الدماغي النصفي واإلعاقة الذهنية.
-  بسيمة متخصصة يف علم النفس، تعمل يف مجعية لدعم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.   6 
وتعلمت لغة اإلشارات. هتتم بسيمة بثالت مدارس عادية يتواجد فيها أطفال ذوي إعاقة سمعية. 
اإلعاقة  ذوي  والتالميذ  لألساتذة  الدعم  تقديم  أجل  من  األسبوع  خالل  متعددة  بزيارات  تقوم 

السمعية.
 7 -  يدرس زهري باملستوى الثاين بمدرسة عادية. لديه إعاقة سمعية متوسطة التالميذ يف قسمه 
القسم وجيد صعوبة يف  آخر  فإنه جيلس يف  أن أسمه زهري  بام  األبجدي،  الرتتيب  جيلسون حسب 
االستامع إىل األستاذ. أستاذه يرفض تغيري مكانه، ألنه حسب رأيه جيب أن يعامل كل التالميذ بنفس 

الطريقة.
 8 - لدى ياسمني قصور ذهني خفيف وتدرس يف املستوى الرابع. يرافقها أخوها األكرب مرتني        
يف األسبوع اىل القسم من أجل مساعدهتا عىل فهم الدرس. كام يقوم بمراقبة باقي التالميذ بينام تقوم 

األستاذة بعمل فردي مع ياسمني.
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الوثيقة رقم 6: مترين

■ أمأل اجلدول أسفله انطالقا من الوثيقة 7

Education inclusive األسس املرجعية للرتبية الداجمة

الأ�ص�ض احلقوقية 

والت�صريعية

الأ�ص�ض املوؤ�ص�صاتية 

والتنطيمية  والإدارية

الأ�ص�ض

 ال�صو�صيو تربوية
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الوثيقة رقم 7: الأ�ص�ض احلقوقية وال�صو�صيوتربوية للرتبية الداجمة

األسس الحقوقية والسوسيوتربوية للتربية الدامجة 

على امل�صتوى الوطنيعلى امل�صتوى الدويل 
♦ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948 البند 26؛

والشعوب  اإلنسان  حلقوق  اإلفريقي  ♦  امليثاق 
CADHP؛

♦  اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل 1989:  
2: يؤكد عىل أن كل احلقوق جيب أن تكون  ♦  البند 
حمفوظة لكل األطفال دون متييز ... واألطفال يف 
وضعية إعاقة هلم نفس احلقوق مثل باقي األطفال؛
♦   البند 23: يوضح أنه بالنظر إىل احلاجات اخلاصة 
مقاربة جيب  أية  فإن  إعاقة،  باألطفال يف وضعية 
موضوعيا  حيضون  األطفال  هؤالء  جتعل  أن 

بالرتبية والتكوين.

دستور اململكة )الفصل 13 (
♦ القانون 04.00 املتعلق بإجبارية التعليم؛

لألشخاص  االجتامعية  باحلامية  املتعلق  رقم  قانون   ♦

املكفوفني؛
♦ قانون 07.92 احلامية االجتامعية لألشخاص املعاقني؛

االجتامعية  احلامية  لقانوين  التطبيقي  رقم     املرسوم   ♦

للمكفوفني واملعاقي؛ 
♦ امليثاق الوطني للرتبية والتكوين )املادة 142(؛

♦ الربنامج االستعجايل ) E1P7(؛

املذكرات الوزارية:
 ♦ 104 بتاريخ 28 سبتمرب 1998؛ 

♦ 008 بتاريخ 07 ابريل 2000؛
 ♦ 143 بتاريخ 13 اكتوبر 2009؛

♦ املذكرة الوزارية 02 بتاريخ 03 فرباير 2005؛ 
♦   الدورية املشرتكة رقم 130 بتاريخ ... بني وزارة الرتبية 

الوطنية وكتابة الدولة املكلفة باألشخاص املعاقني؛
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الوثيقة رقم 7 : )تتمة(

األسس الحقوقية والسوسيوتربوية للتربية الدامجة

على امل�صتوى الوطنيعلى امل�صتوى الدويل 
إلزامي وجماين  االبتدائي حق  التعليم  إن   28 ♦   البند 

للجميع.
♦   إعالن الرتبية للجميع )جومتيان، تايالند( 1990، 
أسايس  حق  حي  الرتبية  أن  التأكيد  يتم  حيث 
الرتبية  أن  عىل  املقاطع  بعض  وتؤكد  للجميع، 

للجامعات املهمشة تعترب حقا أساسيا ومهام؛
♦   إعالن سلمنكا )إسبانيا( 1994: هذا النص يعترب 
املتخصصة  الرتبية  مدارس  لتجاوز  مهام  حتوال 
األطفال  كل  أن  عىل  اإلعالن  هذا  يؤكد  حيث 
التواجد  يف  احلق  كل  وهلم  خاصة،  حاجات  هلم 
النص  هذا  أن  كام  منازهلم.  من  القريبة  باملدارس 
املدارس  مفهوم  لتفعيل  جديدة  نظرة  يعكس 
ولكن  اإلدماجية  الرتبية  عن  ويتكلم  املندجمة، 

باملعنى الواقعي للرتبية الداجمة.

 االتفاقيات:
السامية  واملندوبية  الوزارة  بني  تعاون    ♦   اتفاقية 

لألشخاص املعاقني )3 أكتوبر 1996(؛
الوطنية  الرتبية  وزارة  بني  للرشاكة  إطار  ♦   اتفاقية 

وكتابة الدولة املكلفة باملعاقني )2004(؛
الدولة  وكتابة  الوزارة  بني  الرباعية  ♦    االتفاقية 
حممد  ومؤسسة  الصحة  ووزارة  باملعاقني  املكلفة 

اخلامس للتضامن )1 أبريل 2006(؛
♦   إطار اتفاقية مرجع بني األكاديمية اجلهوية للرتبية 

والتكوين واجلمعيات يف جمال اإلدماج املدريس؛
الوزارية(  )املذكرات  اإلدارية  اإلجراءات  ♦   تفعيل 

يف جمال متدرس األطفال يف وضعية إعاقة.
وتسجيل  اإلدماج  أقسام  فتح  إجراءات  ♦   تفعيل 

األطفال؛
♦   فتح آليات التكامل مع الفريق الطبي للنيابة يف جمال 

ضبط أصناف اإلعاقة لدى األطفال املتمدرسني؛
طبية  الشبه  الفرق  مع  التكامل  آليات  ♦   فتح 

واجلمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة؛
♦   وضع آليات لتنظيم الزمن املدريس املتعلق بأقسام 

اإلدماج؛
وآليات  بأشكال  املتعلقة  املذكرات    -    تفعيل 
التقويم؛ املمكن اعتامدها يف جمال متدرس األطفال 

يف وضعية إعاقة؛
 -  تفعيل اإلجراءات التنظيمية الرتبوية للحياة املدرسية 
وفق مقاربة الرتبية الداجمة وجتويد العرض الرتبوي 
امُلقدم لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة عىل مستوى 

مشاريع األقسام ومرشوع املؤسسة.
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الوثيقة رقم 7 :  )تتمة(

األسس الحقوقية والسوسيوتربوية للتربية الدامجة

على امل�صتوى الوطنيعلى امل�صتوى الدويل 

/السينغال  داكار  بملتقى  للجميع  الرتبية  ♦   إعالن 
الدمج  مصطلح  استعمل  حيث   ،2000 للرتبية 
التنمية  يف  الرتبية  أمهية  إبراز  ثم  حيث  بداكار، 
املجموعات  عىل  الرتكيز  تم  وهكذا  املستدامة 
وأطفال  الفتيات،  تربية  وباألخص  املهمشة 
اجلامعات اإلثنية، ومل يتم ذكر األطفال يف وضعية 
الرتبية  مبدأ  عىل  الرتكيز  تم  ما  بقدر  إعاقة، 

للجميع.
وضعية  يف  لألشخاص  املتحدة  األمم  ♦   اتفاقية 

إعاقة:
فيها  يتم  وثيقة  أول  هذه  تعترب  حيث   :24 -  البند 
يف  للطفل  حق  باعتبارها  الداجمة  بالرتبية  اإلقرار 
تم  حيث  املوقعة،  الدول  مجيع  يف  إعاقة  وضعية 
الترشيعية  القوانني  إطار  يف  وتفعيلها  هبا  القبول 

الوطنية.

عىل مستوى املؤسسة املدرسية:
مع  بالتنسيق  املدريس  اإلدماج  أقسام  ♦   خلق 

األكاديمية والنيابة؛
املدريس  اإلدماج  ألقسام  هيكيل  إطار  ♦   خلق 

وآلليات الرتبية الداجمة ضمن مرشوع املؤسسة؛
املدريس  اإلدماج  لقسم  الرتبوي  املرشوع  ♦   خلق 

التنظيمية  الرشوط  وفق  الداجمة  ولألقسام 
الرتبوية  )املشاريع  والبيداغوجية  واإلدارية 

الفردية PEI(؛
الداجمة  واألقسام  املدريس  اإلدماج  أقسام  ♦   ربط 

بأنشطة احلياة املدرسية؛
اإلدماجي/الدامج:  التقويم  آليات  ♦   توفري 
وضعية  يف  الطفل  لفائدة  والتطويري  االرتقائي 

إعاقة، وتسهيل السريورات االنتقالية املدرسية؛
االندماج  عىل  إعاقة  وضعية  يف  الطفل  مساعدة    ♦

الوضعيات  يف  والسوسيوتربوي  السيكوبيداغوجي 
آليات  عرب  العادية  لألقسام  الرتبوية  والسياقات 

التكييف واملالئمة.



61

الوثيقة رقم 8 : مترين

أنماط الحواجز والمعيقات التي تمنع تنزيل 
التربية الدامجة بالمؤسسة المدرسية

صيغ جتاوزها وامليرسات املتاحةأنامط احلواجز واملعيقات

عىل مستوى مرشوع 
املؤسسة واحلياة 

املدرسية

عىل مستوى الربامج 
واملواد الدراسية 

وإيقاعات التمدرس

عىل مستوى 
مقاربات التدريس

قم بإنجاز بطاقة تقنية )اجلدول املقرتح أسفله( حول أنواع احلواجز واملعيقات التي حتول دون تنزيل 
مقاربة الرتبية الداجمة باملؤسسة املدرسية وصيغ حتويلها إىل ميرسات.
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الوثيقة رقم 9 : مترين

االدوارالرشكاء

األرسة

الفريق الطبي والشبه طبي

اجلمعية

املؤسسة

■ حدد أدوار الرشكاء اآلتيني يف الرتبية الداجمة:
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املجزوءة 3

املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية
 من منظور الرتبية الداجمة 
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وتطوير  وبناء  دعم  إىل  املجزوءة  هذه  هتدف   
واملدرسني  املدرسات  لفئة  املهنية  الكفايات 
الداجمة،  الرتبية  جمال  يف  التعليمية  باألقسام 
يف  ألطفال  منها  املستقبلة  األقسام  وخاصة 
و2   1 املجزوءتني  مع  تام  بتكامل  إعاقة  وضعية 
ويركز  الغاية.  هلذه  معدة  تكوينية  عدة  ضمن 
مستوى  عىل  املهنية  الكفايات  هذه  وتقوية  دعم 
فهم  جمال  يف  التطبيقية  واإلجراءات  التمثالت 
الرتبوي  للمرشوع  الوظيفية  األدوار  وحتديد 

الفردي PEI يف إطار الرتبية الداجمة.
■ موضوع املجزوءة: 

الرتبية  جمال  يف  الثالثة  التكوينية  املجزوءة   
واإلجراءات  الرتبوية  »املقاربات  الداجمــة: 

البيداغوجية من  منظور الرتبية الداجمة«
■  الفئة املستهدفة: 

أستاذات وأساتذة التعليم االبتدائي املكلفون 
النظامية  واألقسام  املدريس  الدمج  بأقسام 

املستقبلة ألطفال يف وضعية إعاقة.  
■  األثر املنتظر تقويمه بعد الّتكوين:

مراحل  كل  أداءه)ا(يف  األستاذ)ة(  يطور   
الرتبية والتعليم ضمن مقاربة الرتبية الداجمة.  

■  الكفاية املهنية املستهدفة: 
ختطيط  جمال  يف  املهنية  املامرسات  تطوير   «
التعلم  سريورات  ومعاجلة  وتقويم  وتدبري 
باالعتامد  إعاقة  واالكتساب لألطفال يف وضعية 

عىل املرشوع الرتبوي الفردي.«                       
■ األهداف التكوينية: 

أنشطة  خالل  من  املهنية  الكفاية  بناء  يتم    
واألساتذة  األستاذات  متكني  تتغيى  تكوينية 
النظري  بعديه  يف  الفردي  الرتبوي  املرشوع  من 

واإلجرائي عرب تطوير القدرات التالية:

وشبكات  أدوات  وبناء  إعداد  عىل  القدرة    ♦

وضبط  حتديد  أجل  من  التشخييص  للتقويم 
وضعية  يف  الطفل  عند  االكتسابية  اإلمكانات 
وحتديد  السابقة  مكتسباته  وطبيعة  إعاقة، 

احلاجيات التعلمية لديه؛ 
وضع  التعلامت:  ختطيط  عىل  القدرة    ♦

بناء عىل احلاجيات واألهداف  للتعلامت  هندسة 
التعلامت  زمن  عىل  وتوزيعها  املشخصة، 
احرتام  التنظيمية، مع  املدرسية  والسياقات 
اإلعاقة  طبيعة  حسب  واملالءمة  التكييف  رشط 

وإيقاعات االكتساب عند الطفل من جهة؛ 
حلصص  البيداغوجي  التدبري  عىل  القدرة    ♦

املرشوع  إىل  استنادا  واالكتساب،  التعلم 
مالئمة:  بيداغوجيات  باعتامد  الفردي  الرتبوي 
اللعب،  بيداغوجيا  الفارقية،  البيداغوجيا 

بيداغوجيا الوساطة؛ 
القدرة عىل تفعيل آليات التقويم التكويني    ♦
التعلم واالكتساب لدى  من أجل إنجاح أنشطة 
التعلم  ومشاكل  الصعوبات  ضبط  عرب  الطفل، 
التدخل  أشكال  تغيري  أو  هلا،  حلول  وإجياد 

البيداغوجي؛ 
اإلمجايل  التقويم  آليات  تفعيل  عىل  القدرة    ♦

من أجل قياس درجات حتقق األهداف التعلمية 
أنواع  وحتديد  املتعلم،  لدى  الكفايات  ونمو 

التعثرات وضبطها؛
للدعم  اسرتاتيجيات  بلورة  عىل  القدرة 
واملعاجلة متالئمة لنوع اإلعاقة من جهة، وأنواع 

التعثرات من جهة أخرى.

تقدمي املجزوءة:  
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املجال التكويني الأول:

الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية 
للرتبية الداجمة
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املجزوءة 3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الأول: الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية للرتبية الداجمة

الن�شاط 1  : الجراءات التنظيمية والبيداغوجية املرجعية للرتبية الداجمة

 يف املدر�شة املغربية

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من حتديد االجراءات التنظيمية والبيداغوجية 

للرتبية الداجمة.

بتحديد  أقوم   ،2 الوثيقة  يف  املقرتحة  الوضعية  من  انطالقا  التعليمة:     ■

االجراءات التنظيمية والبيداغوجية للرتبية الداجمة.

■  املنتوج املنتظر:    الوثيقة 2 مملوءة.

■  الوثائق األساس: 2-1

■  طريقة العمل: 

-  عمل يف ورشات حسب أصناف اإلعاقات واملواد الدراسية؛

-  تقاسم / مناقشة وتركيب؛  

- إسهام نظري.    
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املجزوءة 3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الأول: الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية للرتبية الداجمة 

الن�شاط 2  : ممار�شات الق�شم يف �شوء نوع الإعاقة عند املتعلم واأوجه الق�شور لديه

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من املامرسات الديداكتيكية اخلاصة باحلاجات 

الرتبوية اخلاصة للتالميذ الذين لدهيم قصور أو صعوبات أخرى للتعلم.

■  التعليمة:  انطالقا من جتربتك املهنية وباالستناد إىل الوثائق املقرتحـــــة 
)3 - 4-5-6(، أحدد ممارسات القسم الديداكتيكية اخلاصة بكل نوع قصور. 

■  املنتوج املنتظر:  الوثيقة 2 مملوءة.

■  الوثائق األساس الداعمة: 

الوثائق )6-5-4-3(

■  طريقة العمل: 

العمل باملجموعات

■ التقاسم و الرتكيب:

- تقديم أعامل املجموعات / مناقشة؛

- مناقشة النتائج؛ 

- تركيب نتائج الورشة؛ 

-  إسهام نظري وتركيبي مع الرتكيز عىل: 

* املبادئ التطبيقية للرتبية الداجمة؛

* املامرسات الديداكتيكية اخلاصة باحلاجات الرتبوية بكل نوع قصور.
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املجزوءة  3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الأول: الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية للرتبية الداجمة 

الن�شاط 3 : اأدوار املدر�س)ة( الرتبوية والبيداغوجية وفق منظور الرتبية الداجمة 

■  اهلدف من النشاط:  حتديد أدوار املدرس)ة( الرتبوية والبيداغوجية وفق 

منظور الرتبية الداجمة.

■  التعليمة:  انطالقا من جتربتك املهنية واستنادا إىل الوثائق املقرتحة )7 -10
8-9(، أحدد األدوار الرتبوية والبيداغوجية التي جيب أن يقوم هبا املدرس)ة( 

من خالل منظور الرتبية الداجمة.

■  املنتوج املنتظر:   بطاقة تقنية حول األدوار الرتبوية والبيداغوجية التي جيب 
أن يقوم هبا املدرس)ة( من خالل منظور الرتبية الداجمة.

■  الوثائق األساس الداعمة: 

الوثائق )10-9-8-7(

■  طريقة العمل: 

العمل باملجموعات

■ التقاسم و الرتكيب:

 - تقديم أعامل املجموعات / مناقشة؛

  - مناقشة وتركيب النتائج؛ 

-  إسهام نظري وتركيبي مع الرتكيز عىل:

-  املبادئ التطبيقية للرتبية الداجمة؛

 - حتديد أدوار املدرس من خالل منظور الرتبية الداجمة.
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املجزوءة  3:  املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الأول: الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية للرتبية الداجمة 

الن�شاط 4 : مفهوم امل�شروع الرتبوي الفردي

الرتبوي  للمرشوع  االجرائي  التحديد  التمكن من  النشاط:   اهلدف من    ■

الفردي

■  التعليمة:  من خالل جتربتي املهنية ومعلومايت الشخصية وخربايت السابقة، 
واستنادا إىل الوثيقتني )13-14(، أحدد املفهوم االجرائي للمرشوع الرتبوي 

الفردي.  

■  املنتوج املنتظر:   بطاقة تعريفية للمفهوم اإلجرائي املرشوع الرتبوي الفردي.  

■  الوثائق األساس الداعمة: 

الوثيقتان رقم )14-13(. 

■  طريقة العمل: 

العمل باملجموعات

■ التقاسم و الرتكيب:

 -  تقديم أعامل املجموعات / مناقشة؛

- مناقشة التعريفات -إسهام نظري وتركيبي يفيض إىل بناء اجلامعي ملفهوم 
-  علمي إجرائي للمرشوع الرتبوي الفردي يتميز بالدقة والبساطة. وقابلية 

التطبيق يف القسم .
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املجزوءة  3:  املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الأول: الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية للرتبية الداجمة 

 الن�شاط 5 : امل�شروع الرتبوي الفردي والرتبية الداجمة

■  اهلدف من النشاط:  حتديد العالقة بني بيداغوجيا املرشوع الرتبوي الفردي 

والرتبية الداجمة.

■  التعليمة:  من خالل جتربتي املهنية، واستنادا إىل الوثائق املقدمة )11-12(، 
أحدد العالقة بني املرشوع الرتبوي الفردي ومقاربة الرتبية الداجمة.

■  املنتوج املنتظر:   بطاقة تقنية حول األدوار البيداغوجية للمرشوع الرتبوي 
الفردي يف تفعيل الرتبية الداجمة للطفل يف مسارات التعلم.

■  الوثائق األساس الداعمة: 

الوثيقتان رقم )12-11(. 

■  طريقة العمل: 

العمل باملجموعات

■ التقاسم و الرتكيب:

  - تقديم أعامل املجموعات / مناقشة النتائج؛ 

الفردي  الرتبوي  املرشوع  أدوار  عىل  الرتكيز  مع  وتركيبي،  نظري   -  إسهام 
يف إنجاح السريورة التعليمة واالكتسابية للطفل يف وضعية إعاقة بالقسم 

العادي. 
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املجال التكويني الثاين:

املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي 
الفردي )ت�شخي�س حاجيات واأهداف 

التعلم/تخطيط / تدبري/ تقومي ومعاجلة 
�شريورات التعلم والكت�شاب(
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املجزوءة 3:  املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

 الن�شاط  6 : من التقومي الت�شخي�شي اإىل �شبط حاجيات التلميذ)ة( وحتديد اأهداف التعلم

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من بناء أدوات للتقويم التشخييص لتحديد 

حاجيات التلميذ)ة( وضبط وصياغة األهداف التعلمية للمرشوع الرتبوي 
الفردي.

■  التعليمة:  انطالقا من جتربتي املهنية واستنادا عىل إىل الوثائق املقرتحة )15 
إىل 24(، أقوم ببناء أداة/ شبكة للتقويم التشخييص للطفل املتعلم يف وضعية 
إعاقة من أجل حتديد حاجيات التعلم لديه، وبناء األهداف التعلمية اخلاصة 

.PEI ضمن املرشوع الرتبوي الفردي
■  املنتوج املنتظر:   بناء أداة/ شبكة للتقويم التشخييص، وحتديد إجراءات 

االنتقال إىل ضبط احلاجات وصياغة األهداف التعلمية.
■  الوثائق األساس الداعمة: 

الوثائق )15 إىل 24(
■  طريقة العمل: 

عمل بالورشات: تشتغل 4 ورشات عىل 4 أمثلة حلاالت خمتلفة اإلعاقة )كل 
– وعىل مواد دراسية، وتبني أداة تقويم تشخييص  ورشة تعمل عىل إعاقة( 

لتحدد احلاجيات واألهداف التعلمية  يف إطار مرشوع تربوي فردي؛
■ التقاسم  : تقديم ومناقشة إنتاجات الورشات   -تركيب وإسهام نظري مع 

الرتكيز عىل:
-  األمهية البيداغوجية للتقويم التشخييص/ إنتاج شبكة بسيطة ودقيقة وعملية؛ 

-  صيغ االنتقال من نتائج الشبكة إىل احلاجيات واألهداف التعلمية.
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املجزوءة  3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

الن�شاط7 : بناء م�شروع تربوي فردي وتخطيط التعلمات

البيداغوجية  املكونات  وبرجمة  بناء  من  التمكن  النشاط:   من  اهلدف    ■

للمرشوع الرتبوي الفردي. 
■  التعليمة:  انطالقا من جتربتي املهنية واستنادا إىل الوثائق املقرتحة )25 إىل 
البيداغوجية ملرشوع تربوي فردي خاص  27(، أقوم ببناء وبرجمة املكونات 

بالطفل )س(، وفقا ملقاربة بيداغوجية متكيفة حترتم خصوصيات التلميذ)ة( 
وإعاقته وإيقاعاته يف التعلم مع ختصيص حمطات للتقويم والدعم. 

أسدس  كل  خالل  التعلامت  بربجمة  خاص  ختطيط  بناء  املنتظر:    املنتوج    ■

كنموذج جتريبي.
■  الوثائق األساس الداعمة: 

 الوثيقة )25 إىل 27(.
■  طريقة العمل: 

حمددة  إعاقة  عىل  ورشة  كل  تشتغل  ورشات،   4 تشكيل  ورشات:  يف  عمل 
إلنتاج وبناء هندسة للتعلامت يف إطار الرتبية الداجمة؛

■ التقاسم  : 
- عرض ومناقشة خمتلف التخطيطات؛

التكييف واملالءمة بني   - االستنتاج والرتكيب مع الرتكيز عىل ضبط صيغ 
خصوصيات املستوى الدرايس وأهداف التعلم ضمن املرشوع الفردي.
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املجزوءة  3:  املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

الن�شاط 8: تخطيط واإعداد جذاذة تربوية

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من ختطيط جذاذة تربوية حلصة تعليمية ضمن 

املرشوع الرتبوي الفردي.
■  التعليمة:  انطالقا من جتربتي املهنية، واستنادا إىل التخطيط والربجمة الزمنية 
أقوم  )س(،  للطفل  الفردي  املرشوع  ضمن  التعليمة  واألهداف  للمضامني 
باستحضار   ،)28 )الوثيقة  تعليمي/تعلمي  لنشاط  تربوية  جذاذة  بإعداد 

خصوصيات التلميذ)ة( وإعاقته وإيقاعاته يف التعلم. 
■  املنتوج املنتظر:  

جذاذة درس أو حصة درس للطفل )س( يف مادة من املواد: 
)الرياضيات، الكتابة، القراءة( حسب منطق املرشوع الرتبوي

■  الوثائق األساس الداعمة: 
التخطيط املنجز سالفا والوثيقة رقم )28(.

■  طريقة العمل: 

واملواد/املناقشة  اإلعاقات  حسب  املجموعات  تقسيم  حالة/  دراسة 
مراحل  مستوى  عىل  واملالءمة  التكييف  صيغ  عىل  الرتكيز  مع  والرتكيب، 
الديداكتيكي  املنطق  حسب  األنشطة  وضبط  وأهدافه  الدرس  ومضامني 

والبيداغوجي املتكيف.
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املجزوءة  3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

الن�شاط 9: تدبري �شريورة التعلمات وفق بيداغوجيا اللعب وبيداغوجيا الو�شاطة

■  اهلدف من النشاط:  متكن املشاركني واملشاركات من حتديد االجراءات 

الواجب اتباعها لتدبري حصة تعلمية اعتامدا عىل بيداغوجيا اللعب وبيداغوجيا 
الوساطة ضمن مرشوع تربوي فردي لطفل يف وضعية إعاقة.

34 و35،  الوثيقتني  إىل  واستنادا  وخربيت،  انطالقا من جتربتي  التعليمة:     ■

أنجــز يف إطار ورشة،  الوساطة،  اللعب وبيداغوجيا  بيداغوجيا  وبناء عىل 
بطاقة حتدد اإلجراءات الديداكتيكية والبيداغوجية املتبعة لتدبري:

- حصة يف الرياضيات لطفل الثلث الصبغي؛
- حصة يف القراءة لطفل توحدي؛

- حصة يف التعبري الشفهي لطفل بإعاقة ذهنية خفيفة؛
- حصة يف الكتابة لطفل بإعاقة ذهنية متوسطة.

■  املنتوج املنتظر:  
أنشطة  لتدبري  املتبعة  والبيداغوجية  الديداكتيكية  اإلجراءات  حتدد  بطاقات 
تعلمية لطفل يف وضعية إعاقة وفق بيداغوجيا اللعب وبيداغوجيا الوساطة.

■  الوثائق األساس الداعمة: 
خمطط املرشوع الرتبوي الفردي املنتج يف الورشات.

  الوثيـقتان   34 و 35: »بيداغوجيا اللعب  « -  » بيداغوجيا الوساطة «.
■  طريقة العمل:  العمل باملجموعات حسب أصناف اإلعاقات / أصناف 

املواد.
■  التقاسم والرتكيب:  تقديم أعامل املجموعات - إسهام نظري وتركيبي.
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املجزوءة  3:  املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

الن�شاط 10: اأدوار التقومي التكويني

■  اهلدف من النشاط:  متكن األستاذ)ة( من حتديد األدوار الوظيفية للتقويم 

التكويني يف سريورة التعلم عند الطفل يف وضعية إعاقة
■  التعليمة: انطالقا من جتربتي وخربيت، واستنادا إىل الوثائق املقدمة الوثائق 
)29 إىل31(، واستنادا إىل البطاقة التي حددت فيها اإلجراءات الديداكتيكية 
والبيداغوجية املتبعة لتدبري حصة تعلمية، أنجــز يف إطار ورشة بطاقة تبني 
إجراءات التقويم التكويني التي جيب أن تتبع يف كل مرحلة  يف تدبري التعلامت:

- حصة يف الرياضيات لطفل الثلث الصبغي؛ 
- حصة يف القراءة لطفل توحدي؛

- حصة يف التعبري الشفهي لطفل بإعاقة متوسطة.
■  املنتوج املنتظر:  

القيام هبا يف سياق  البيداغوجية املمكن  تعبئة بطاقة تقنية خاصة باإلجراءات 
التقويم التكويني للحصة ويف مسارا ت التعلم ضمن املرشوع الرتبوي الفردي.

اجلذاذات املعتمدة يف نشاط سابق حسب املواد واإلعاقات املعنية؛ 
بطاقة فارغة لتعبئة االجراءات البيداغوجية خالل التقويم التكويني؛

■  الوثائق األساس الداعمة: الوثائق )29 إىل31(.
■  طريقة العمل:  العمل باملجموعات حسب أصناف اإلعاقات / أصناف املواد.

■  التقاسم والرتكيب:  تقديم أعامل املجموعات -إسهام نظري وتركيبي، مع 
الرتكيز عىل إبراز آليات وإجراءات التقويم التكويني املناسبة لتفعيل وإنجاح 

سريورة التعلم واالكتساب عند الطفل يف وضعية إعاقة.



77

املجزوءة  3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

الن�شاط 11: التقومي الإجمايل/النهائي

■  اهلدف من النشاط:  التمكن من اقرتاح إجرائي للتقويم االمجايل لسريورات 

التعلم لطفل يف وضعية إعاقة من خالل املرشوع الرتبوي الفردي.
■  التعليمة:   من خالل خمطط املرشوع الرتبوي الفردي، أقوم باقرتاح إجرائي 
والكتابة  والقراءة  الرياضيات  يف  إعاقة  وضعية  يف  لطفل  االمجايل  للتقويم 
لقياس درجات نمو الكفاية وحتقق األهداف التعلامت التعلمية )الوثيقة 32(.

■  املنتوج املنتظر:  
وضعيات إجرائية للتقويم اإلمجايل يف املواد: الرياضيات والقراءة والكتابة، 

حسب خمطط PEI لكل إعاقة.
■  الوثائق األساس الداعمة: 

خمطط املرشوع الرتبوي الفردي املنتج يف الورشات؛
التقويم املعتمد يف برامج املستويات الدراسية مع آليات التكييف واملالءمة؛

الوثيقة )32(.
العمل باملجموعات حسب أصناف اإلعاقات / أصناف  طريقة العمل:     ■

املواد.
■  التقاسم والرتكيب:  تقديم أعامل املجموعات -إسهام نظري وتركيبي مع 
التقويم اإلمجايل حسب  الرتكيز عىل صيغ تكييف ومالءمة بعض إجراءات 

أصناف املشاريع واإلعاقات.
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املجزوءة  3: املقاربات الرتبوية والإجراءات البيداغوجية من منظور الرتبية الداجمة

املجال التكويني الثاين: املقاربة البيداغوجية للم�شروع الرتبوي الفردي 

الن�شاط 12: اإجراءات الدعم واملعاجلة

للدعم  اسرتاتيجية  بناء  من  األستاذ)ة(  يتمكن  أن  النشاط:   من  اهلدف    ■

واملعاجلة، ضمن إطار هندسة التعلامت املقرتحة يف املرشوع الرتبوي الفردي.
■  التعليمة: انطالقا من جتربتي وخربيت، ومن خالل الوثيقة 33، واستنادا إىل 
نتائج التقويم اإلمجايل املنجز سابقا، أحدد إجراءات دعم وتقوية سريورات 

التعلم واالكتساب مبينا أنامط املعاجلة املناسبة للتعثرات املسجلة. 
■  املنتوج املنتظر:  

بطاقة بيداغوجية حتدد اجراءات الدعم واملعاجلة.
الورشات  املنتجة يف  اجلذاذات  االعتامد عىل  الداعمة:   األساس  الوثائق    ■

-نتائج التقويم اإلمجايل – طبيعة اإلعاقة – آليات التكييف واملالءمة )الوثيقة 
.)33

■  طريقة العمل:   العمل باملجموعات حسب أصناف اإلعاقات / أصناف 

املواد.
■  التقاسم والرتكيب: 

تقديم أعامل املجموعات -إسهام نظري وتركيبي مع الرتكيز عىل:
أمهية الدعم واملعاجلة يف بناء وتطوير التعلامت داخل املرشوع الفردي؛ 

البيداغوجيا  باعتامد  واملعاجلة  الدعم  إلجراءات  البيداغوجي  التفعيل  أمهية 
الفارقية، وبيداغوجيا اللعب وبيداغوجيا الوساطة.
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حقيبة التكوين

الوثائق الأ�شا�س الداعمة للمجزوءة 3
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الوثيقة 1: الجراءات التنظيمية والبيداغوجية املرجعية للرتبية 

■ البيـداغوجيا الفـارقية
دكتوراه  رسالة  يف  البهلول،  د.مراد  يعرف 
حتت   )1995( الفارقية  البيداغوجيا  حول 
البيـداغوجيا   Philippe Meirieu إشـــراف 
الفـارقية كاآليت:  »تتمثل البيداغوجيا الفارقية 
يف وضع الطرق واألساليب املالئمة للفروق ما 
بني فردية )بني األفراد(، والكفيلة بتمكني كل 
)املستهدفة  املشرتكة  الكفايات  متلك  من  فرد 
باملنهج(، فهي سعي متواصل لتكييف أساليب 
التدخل البيداغوجي، تبعا للحاجات احلقيقية 
الوحيد  التفريق  هو  هذا  املتعلمني.  لألفراد 
التطور  حظوظ  أوفر  فرد  كل  بمنح  الكفيل 

واالرتقاء املعريف. 
يتفق  أسلوبني   Philippe Meirieu ويقرتح 

كالمها مع مبادئ البيداغوجيا الفارقية. 
واحد  هدف  ضبط  يف  األول،  يتمثل 
خمتلفة  متشيات  اتباع  مع  الفصل  ملجموعة 

تفيض كلها إىل نفس اهلدف؛
الثغرات  تشخيص  يف  الثاين،  يتمثل 
احلاصلة عند كل تلميذ وضبط أهداف خمتلفة 

تبعا لألخطاء املالحظة. 

■  تعريف بيداغوجيا املرشوع 
بوسائل  بلوغه  نريد  ما  يعني  املرشوع 
تنفيذها  يتم  واسرتjتيجيات  لذلك  خمصصة 
أم  ناجعة  اسرتاتيجيات  أكانت  سواء 
من  نوع  هو  البيداغوجيا  ويف  ناجعة.  غري 

البيداغوجيا يسمح للتلميذ)ة( بإنجاز معارف 
معينة يف ظروف ومدة زمنية حمدودة أو سنوية.
للمستقبل  قصرية  أو  بعيدة  رؤية  املرشوع 

تتكون من عدة التقويم وهي:
♦  حتليل احلاجيات؛

♦  حتديد اهلدف؛
والوسائــــل  االسرتاتيجيات  اختيار    ♦

)التمويل واآلليات واللوجستيك والكفايات 
املطلوبة...(؛

♦  حتديد املهام واملسؤوليات؛
♦  حتديد الرشكاء؛

♦  التقويم.
تنقسم املشاريع إىل عدة أنواع منها:

♦ مرشوع املؤسسة ؛

♦  مشاريع األوراش الفنية؛

♦  مشاريع اخلرجات الدراسية؛

التالميذ  وهتم  الرتبوي  الدعم  مشاريع    ♦

الذين عندهم صعوبات يف دراساهتم؛
♦  املرشوع الريايض الرتبوي؛

♦  مرشوع اإلدماج الذي هيم التالميذ ذوي 

احلاجات اخلاصة ؛
♦  مرشوع املساعدات اخلاصة؛ 

♦  مرشوع االستقباالت اخلاصة الذي هيم 

األطفال واملراهقني الذين يعانون من مشاكل 
نفسية أو صحية...
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الوثيقة 1)تتمة( :الجراءات التنظيمية والبيداغوجية املرجعية للرتبية

■ يتمثل املرشوع الرتبوي البيداغوجي، حسب فليب برينو، فيام ييل:

1 -  املرشوع مقاولة مجاعية تدبرها مجاعة القسم )املدرس ينشط لكنه ال يقرر هنائيا؛

2 -  يتوجه نحو إنتاج ملموس )يف املعني الواسع مثل إنجاز نص، عرض مرسحي أو غنائي، عرض، 
جمسم، خارطة، جتربة علمية، رقصة، أغنية، إبداع فني أو يدوي، حفلة، بحث، تظاهرة رياضية، سباق، 

مباراة، لعبة، إلخ.( ؛

3 -   إدخال جمموعة من املهام تسمح بتوريط مجيع التالميذ وجعلهم يلعبون دورا نشيطا يتغري حسب 
وظيفة وسائلهم ومصاحلهم؛

4 -  إحداث تعلامت للمعارف ومهارات تدبري مرشوع )اختاذ القرار، التخطيط، التنسيق إلخ(؛

5 -  يسمح املرشوع بتعلامت قابلة للتحديد كام توجد يف الربنامج الدرايس لتخصص وعدة ختصصات 
)الفرنسية، املوسيقى، الرتبية البدنية، اجلغرافيا إلخ...(؛

 ومن اجلهة البيداغوجية التعلمية الرصفة يرى »فليب برينو” أن للمرشوع وظائف متعددة منها:

1 -  يتسبب املرشوع يف تعبئة املعارف واملهارات املكتسبة وبناء كفايا؛

2 -  التعاطي مع املامرسات االجتامعية التي تنمي املعارف والتعلامت املدريس؛

3 -  اكتشاف معارف جديدة وعوامل جديدة يف منظور حتسييس أو حتفيزي؛

4 -  الوقوف أمام عوائق ال يمكن جتاوزها إال بتعلامت جديدة قد تقع خارج املرشوع؛

5 -  إثارة تعلامت جديدة يف إطار املرشوع نفسه؛

6 -  يسمح املرشوع بتحديد املكتسبات والنواقص يف إطار منظور التقويم الذايت والتقويم-احلصيلة؛

7 -  تنمية التعاون والذكاء اجلامعي؛

8 -   مساعدة كل تلميذ عىل أخذ الثقة يف النفس وتعزيز اهلوية الفردية واجلامعية؛

9 -  تكوين التلميذ )ة(عىل تصور وقيادة املرشوع.

10 - تنمية االستقاللية والقدرة عىل وضع اختيارات والتفاوض بشأهنا.
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الوثيقة 1)تتمة(  : الجراءات التنظيمية والبيداغوجية املرجعية للرتبية

■ بيداغوجيا اللعب
لزاما  كان  الطفل  عند  اللعب  ألمهية  نظرا 
ضوابط  بوضع  الشيقة  العملية  هلذه  التأسيس 
املنشود  اهلدف  إىل  والوصول  لتسيريها  وطريقة 
منها، وقد تم استخالص هذه القواعد انطالقا من 

التجارب العملية   واألبحاث الرتبوية.
■ اإلعداد القبيل:

أن  املستهدفة :أي  للفئة  لعبة مالئمة  اختيار   -  1
ومضموهنا  إدراكهم،  ملستوى  مناسبا  حمتواها  يكون 
تقاليدهم  وكذا  خاطئا،  يكن  مل  ما  عرفهم  حيرتم 
من  أطفال  مع  أما  املسلمة،  للمجتمعات  بالنسبة 
ديانات أخرى، فال جيب إطالقا التعرض ملعتقداهتم، 

ويكفي اختيار ألعاب هتتم بالطفل بام هو إنسا؛
2 - وجود هدف )أو أهداف( من اللعبة :إذ إىل 
جانب الرتفيه، ال بد أن حتقق اللعبة أهدافا تربوية 
تنشيط  من  العمل  سينتقل  معرفية …وإال  أو 

تربوي إىل هتريج أو يشء من هذا القبيل.
3 - توفري املواد واألدوات الالزمة.

التطبيق
1 - مراعاة رغبة الطفل واستعداده النفيس :إذ 
اللعب.  إجباره عىل  األحوال  من  بحال  يمكن  ال 
املخيامت  يف  األطفال  تسأل  ال  هامة:  )مالحظة 
ودور الشباب عن رغبتهم يف اللعب، ألن املوقف 
سيكون حمرجا إذا أجاب بعض املشاغبني: ال نريد. 
الشباب  لدار  قدومهم  أو  باملخيم  تواجدهم  جمرد 

هو اعرتاف ضمني باستعدادهم ورغبتهم(.
2 - توفري عنرص السالمة؛

3 - اختاذ موقع جيد يسمح للمنشط بمشاهدة 

عموم املستفيدين، ويسمح له بمشاهدهتم؛
وأهدافها :وكلام  وقوانينها  اللعبة  رشح   -  4
كانت اللعبة مرتبطة بأحداث – حقيقية أو خيالية 

– كلام كان اندماج الطفل كبريا؛
5 -  فتح باب األسئلة واالستفسارات؛

التأكد  املنشط  حياول  اللعبة :وفيها  جتربة   -  6
يكون  أن  ويستحسن  للعبة،  الطفل  استيعاب  من 
ينبغي  عام  حيا  نموذجا  يعطي  حتى  فيها  مشاركا 
فعله )بالنسبة لأللعاب الكربى، ال جمال للتجربة، 
الفينة  بني  بالتدخل  يسمح  اللعبة  مدة  طول  لكن 

واألخرى لتقويم الوضع...(؛
اللعبة  بمتابعة  له  اختاذ موقع جيد يسمح   -  7
اختاره  الذي  املكان  سيرتك  أنه  ومراقبتها :بام 
أن  املنشط  عىل  اللعبة،  مرسح  سيكون  ألنه  سابقا 
عملية  عليه  يسهل  األطفال  من  قريبا  مكانا  يتخذ 
حيجب  أال  وليحذر  األمر،  اقتىض  إن  التدخل، 

الرؤية عن اآلخرين؛
وتتطلب  قصرية  كانت  إن  اللعبة  تكرر   -  8
عددا قليال من املشاركني، من أجل إتاحة الفرصة 
3 و5 مرات،  لعدد أكرب، ويكون عدد املرات بني 
تعدهتا  وإن  الطفل،  منها  يستفد  مل  أقل  كان  فإن 

فقدت املتعة وسقط املنشط يف الرتابة.
التقويم

حمادثة  إجراء  األلعاب  بعض  تتطلب 
قصرية مع األطفال، للتأكد من حتقق األهداف 
التي واجهوها من أجل  أو ملعرفة الصعوبات 

حتسني اللعبة مستقبال.
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الوثيقة 1)تتمة( : الجراءات التنظيمية والبيداغوجية املرجعية للرتبية

■  بيداغوجيا الوساطة

1 - تعريف الوساطة : 

-  السريورة التي حياول وسيط حمايد، من خالل تنظيم التبادالت، تقريب وجهات أطراف متعارضة، 
لتفادي ظهور الرصاع بينها. 

بيـن  التـــــدخل   « ويعني    »Médiaire« الالتيــــني   املصطلح  من  »وساطـة«،  كلمة   - مصدر 
      »Médiare“ )s’interposer(

■  تعريف الوساطة املدرسية : 

-  جمموع املساعدات والدعامات التي يمكن لشخص تقديمها لشخص آخــــر هبدف جعله قادرا 
عىل ولوج معرفة ما.

- فوظيفة املعلم مل تعد جمرد تقديم املعارف، وإنام يتدخل ليكون وسيطا بني التلميذ واملعرفة   ) العلم(.

وإجراءات  املتعلمني ويصمم وضعيات  بني  إجيايب  تفاعل  يتوخى خلق  والكفايات  التعلامت  -  بناء 
تسمح للتلميذ بالتغلب عىل الرصاعات النفسية – االجتامعية – املعرفية اخلاصة بكل تعلم. 

-  هتدف الوساطة املدرسية إىل حث التالميذ عىل حل رصاعاهتم بواسطة احلوار بحضور ومساعدة 
أحد االولياء بدال من العنف.

■  دور الوساطة املدرسية 

- حتقيق التعلامت األساسية؛

- بناء وتطوير الكفايات؛

-  حتقيق التفاعل والرصاع السوسيو معريف بني املتعلم واملعرفة املقدمة له من طرف الشخص املكلف 
بالوساطة؛

- فهم حاجبات التلميذ ومشكالته؛

- اجياد حلول ملشكالت التلميذ.
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الوثيقة    2 :مترين

■ ضع اقرتاحاتك يف املجال التنظيمي والبيداغوجي لكل من الوضعيات التالية: 

الو�شعيات 
القرتاحات يف 

املجال التنظيمي

القرتاحات يف املجال 

البيداغوجي

لغة  يتعلم  مل  سامعات،  يضع  ال  أصم  طفل   -  1
االشارة، مل يسبق له أن زار مروض النطق أو حتى 
للمستوى  قسم  يف  سجل  السمع،  لتخطيط  خضع 
األول. ما هي االجراءات التنظيمية   والبيداغوجية 
الستقبال  الداجمة  الرتبية  إطار  يف  اختاذها  الواجب 

هذا الطفل
برايل،  بطريقة  القراءة  يعرف  ال  أعمى  طفل   -  2
سجل يف قسم للمستوى االول ما هي االجراءات 
إطار  يف  اختاذها  الواجب  والبيداغوجية  التنظيمية 

الرتبية الداجمة الستقبال هذا الطفل؟
طفل مصاب بمتالزمة داون، سجل يف قسم   -  3
التنظيمية    االجراءات  هي  ما  األول.  للمستوى 
الرتبية  إطار  يف  اختاذها  الواجب  والبيداغوجية 

الداجمة الستقبال هذا الطفل؟
عىل  يستطيع  ال  جسديا  قصورا  يعاين  طفل   -  4
إثره استعامل أطرافه العليا والسفىل وذكائه طبيعي، 
سجل يف قسم للمستوى األول. ما هي اإلجراءات 
إطار  يف  اختاذها  الواجب  والبيداغوجية  التنظيمية 

الرتبية الداجمة الستقبال هذا الطفل؟

 



85

الوثيقة 3 :   التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم ق�شور�شمعي يف الأق�شام الدرا�شية

■ املامرسات البيداغوجية لذوي القصور السمعي:
وأن  املدرس)ة(.  بجانب  أن جيلس  الطفل  - عىل 

يتموقع املدرس)ة( أمام الطفل وقريبا جدا منه؛
انتقال اخلطاب   - تفادي كل ما يمكن أن يعرقل 
الشفهي: اليد عىل الفم، القلم يف الفم، الشارب أو 

اللحية، الوجه وراء الكتاب؛
 - التقليل من أصوات الضجيج داخل القسم؛

آن  يف  السبورة  عىل  والكتابة  التحدث   - تفادي 
واحد؛

 - التأكد من وضوح وجه الشخص الذي يتحدث 
تعبري  وفهم  جيدا  الرؤية  من  الطفل  يتمكن  حتى 

الوجه؛
- استعامل كلامت ومجل بسيطة، وحركات وصور 
يمكن  كام  تقولون؟  ما  فهم  عىل  الطفل  ملساعدة 

اللجوء إىل التعبري بالكتابة؛
- إثارة انتباه الطفل قبل التحدث معه: اربت عىل 

الكتف أو القيام برضب خفيف عىل الطاولة؛
- التحدث بشكل طبيعي: تفادي الرسعة والبطء 
وتفادي  بوضوح،  النطق  عىل  والعمل  الكبري، 

الرصاخ؛
- اسرتداد تدخالت باقي التالميذ املوجودين خارج 

املجال البرصي للطفل ذي القصور السمعي؛
ووسائل  أدوات  التالميذ  إشارة  رهن  وضع   -
إيضاحية،  رسوم  للمعلومة:  مكملة  برصية 

خطاطات، جداول، بيانات، رسوم أو كتابة؛
مع  ثنائي  يف  االشتغال  عىل  الطفل  تشجيع   -
الصديق  هذا  القسم  نفس  يف  سامع)ة(  تلميذ)ة( 

يساعده من خالل ترديد تعليامتكم؛

- يمكن جلب مرتجم للغة اإلشارة إىل املدرسة. 
أشخاص كبار يمكن أن يشاركوا بشكل تطوعي يف 

القسم، ملساعدة الطفل األصم وتيسري التواصل؛
يتلقى  األصم  الطفل  أن  من  التأكد  حاول   -
أو  الوسيط  املساعد  بواسطة  مرتمجة  الدروس 

أقرانه.

■ اسرتاتيجيات التدريس للتالميذ ضعيفي السمع
- إذا كان للطفل جهاز للسمع، تأكد من أنه حيمله، 

وأن اجلهاز يشتغل والبطاريات من النوع اجليد؛
- حتدث بوضوح وبصوت عال؛

- استخدم كلامت ومجل بسيطة، وكذلك حركات 
عىل  الطفل  ملساعدة  ملموسة  ومعدات  وصورا 

الفهم؛
مع  ثنائية  بطريقة  العمل  عىل  الطفل  حتفيز   -
يساعده عىل  بطريقة عادية. لكي  تلميذ)ة( يسمع 

العثور عىل الصفحة، أو تكرار التعليامت، الخ.
- حتقق من أن التلميذ)ة( يفهم ما هو منتظر منه؛

يعانون  الذين  األطفال  يصادف  أن  يمكن   -
داخل  العمل  أثناء  صعوبة  سمعي  قصور  من 
املجموعة، حيث يتحدث اجلميع يف نفس الوقت 
الظروف  هذه  من  استفد  األصوات.  وتتداخل 
التلميذ)ة(  إىل  وموجهة  مبارشة  تعليامت  إلعطاء 

الذي له قصور سمعي.
له  استمع  واضح،  غري  الطفل  خطاب  كان  إذا 

جيدا، وحاول تشجيعه عىل التحدث.
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■ اسرتاتيجيات التدريس للتالميذ الصم:

طرق التواصل: 
ذوي  األطفال  مع  للتواصل  خمتلفة  طرق  توجد 
الرسائل.  تلقي  تساعدهم عىل  السمعي،  القصور 

خمتصون  مربون  الطرق  هذه  يف  يتحكم  ما  وغالبا 

وإليكم أكثر الطرق املتداولة:

األبجدية املؤرشة )أبجدية األصابع(:

إن ابجدية األصابع أبجدية يدوية ومرجعيتها هي 

وتستعمل  الشفهية.  اللغة  وليس  املكتوبة  اللغة 

أو  باإلشارات  اللغة  أو  الشفهية  للغة  كتكملة 

أو  الكلامت اجلديدة  أو  احلركات، إلمالء األسامء 

الكلامت التقنية، وهذا يفرتض اكتساب املخاطبني 

للقراءة.
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الوثيقة 3 )تتمة(: التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم ق�شور�شمعي يف الأق�شام الدرا�شية

■ املهنيون يف املجال 
للطفل  املختص)ة(، يمكن  املريب)ة(  إىل  - إضافة 
من  بمهنيني  يستعني  أن  السمعي  القصور  ذي 

أمثال:
- أخصائي يف املعينات السمعية: لوضع السامعات 

ومراقبتها؛
- مقوم النطق: إلعادة القدرة عىل الكالم الشفهي، 

وترمجة لغة اإلشارات ولغة التدريس الشفهية؛
- يالحظ اليوم، أن هؤالء املختصني ال يتواجدون 

بنسب كافية يف البلد؛
اإلشارة،  لغة  املدرس)ة(  يتعلم  أن  املفيد  من   -
ملخص  تقديم  من  سيتمكن  الطريقة،  وهبذه 
يستعمل  أو  للصم،  اإلشارة  لغة  بواسطة  للدرس 
بشكل تناويب لغة الكالم الشفهي مع لغة اإلشارة 

أثناء سري الدروس؛
مرتمجني  جلب  املمكن،  من  كان  إذا   -
بانتظام،  املدرسة  إىل  اإلشارة  لغة  ومدريس)ات( 
بني  التواصل  وتسهيل  الصم  األطفال  ملساعدة 

الطفل املعني، واملدرس)ة( والتالميذ اآلخرين؛
عىل  التحفيز  عىل  العمل  ذلك،  أمكن  كلام   -
القراءة، ألهنا واحدة من أهم الطرق لتعلم الطفل 

والتواصل مع اآلخرين.
- اقرتاح كتب أو مواد مكتوبة كلام كان ذلك ممكنا.

■ لغة اإلشارة:
لغة اإلشارة لغة متثيلية تعتمد عىل املحاكاة، وترتكز 
التعبري  من  متكن  التي  العمليات  من  جمموعة  عىل 
بحركة معينة عن األشياء واألفعال واألحاسيس، 

وختتلف لغة اإلشارة من بلد إىل آخر.

■ القراءة الشفهية )القراءة عىل الشفاه(:
غري  تقنيات  عىل  التواصلية  الطريقة  هذه  تعتمد 
السمعي  القصور  ذي  الطفل  ينظر  حيث  معقدة. 
وتعبريات  بكلامت  بأشكال  ويربطها  الشفاه  إىل 

مواتية.
إن القراءة عىل الشفاه ليست أداة لتعويض السمع. 
إذ أن احلركات الظاهرية ال توافق إال جزءا مما هو 
رضوري إلنتاج الكالم. كام أن القراءة الشفهية ال 

تعطي إال إشارات متفرقة حول مضمون املحادثة

■ املهنيون يف املجال 
للطفل  املختص)ة(، يمكن  املريب)ة(  إىل  - إضافة 
من  بمهنيني  يستعني  أن  السمعي  القصور  ذي 

أمثال:
- أخصائي يف املعينات السمعية: لوضع السامعات 

ومراقبتها؛
- مقوم النطق: إلعادة القدرة عىل الكالم الشفهي، 

وترمجة لغة اإلشارات ولغة التدريس الشفهية؛
- يالحظ اليوم، أن هؤالء املختصني ال يتواجدون 

بنسب كافية يف البلد؛
اإلشارة،  لغة  املدرس)ة(  يتعلم  أن  املفيد  من   -
ملخص  تقديم  من  سيتمكن  الطريقة،  وهبذه   -
يستعمل  أو  للصم،  اإلشارة  لغة  بواسطة  للدرس 
بشكل تناويب لغة الكالم الشفهي مع لغة اإلشارة 

أثناء سري الدروس؛
- ذا كان من املمكن، جلب مرتمجني ومدريس)ات( 
لغة اإلشارة إىل املدرسة بانتظام، ملساعدة األطفال 
املعني،  الطفل  بني  التواصل  وتسهيل  الصم 

واملدرس)ة(والتالميذ اآلخرين؛
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كلام أمكن ذلك، العمل عىل التحفيز عىل القراءة، ألهنا واحدة من أهم الطرق لتعلم الطفل والتواصل مع 
اآلخرين؛

اقرتاح كتب أو مواد مكتوبة كلام كان ذلك ممكنا.
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الوثيقة  4 : التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم ق�شور ب�شري يف الأق�شام الدرا�شية

■ التعديالت يف األقسام الدراسية
- وضع الطفل يف مكان يساعده عىل الرؤية اجليدة؛
التأكد من أن الضوء ال ينعكس عىل السبورة، وأن 

كتابة الطباشري واضحة؛
حاول  للضوء،  حساسة  الطفل  أعني  كانت  إذا   -
إبعاده عن النافذة، أو إحضاره لقبعة ذات قناع أو 
الطفل،  أمام  الظل  جلعل  املقوى  الورق  استخدام 

عندما يقرأ وعندما يكتب.
داخل  التحرك  عىل  قادر  الطفل  أن  من  تأكد   -

املدرسة وقاعة القسم؛
إخبار  قبل  القسم  تنظيم  شكل  تغيري  جيب  ال   -

الطفل.

البرص  ضعاف  للتالميذ  التدريس  ■  اسرتاتيجيات 
اعتامد كتابة كبرية عىل السبورة؛

أو  السبورة  من  باالقرتاب  لألطفال  السامح   -
الوسائل التعليمية، بحيث يمكنهم أن يروا بشكل 

أفضل؛
- ترك املسافة بني السطور، وترك فراغ قبل وبعد 

الرتقيم؛
عىل  مكتوب  هو  ما  لكل  عال  بصوت  لقراءة   -

السبورة؛
يمكن  كبرية:  بأحرف  مطبوعة  مواد  إعداد   -
يف  يسامهوا  أن  الصف  يف  اآلخرين  لألطفال 
طباعة  ناسخة،  بواسطة  صور  كتكبري  إعدادها، 
وثيقة معلوماتية بأحرف ذات حجم أكرب. كام قد 
يساعدون أيضا األطفال الذين لدهيم صعوبات يف 

القراءة.

- يستفيد بعض األطفال من معينات للتكبري؛
- تشجيع األطفال عىل استخدام عود أو أصبعهم 
عندما يقرؤون .إخفاء بقية الصفحة بواسطة ورقة، 

ما عدا الفقرة التي يقرأها الطفل؛
عن  التعلم  البرص  ضعيفي  األطفال  عىل  جيب   -
الفرصة  واالستامع .وإعطائهم  اللمس  طريق 

لإلمساك باألشياء؛
مع  جنب  إىل  جنبا  العمل  عىل  الطفل  تشجيع   -
العمل،  تنظيم  عىل  يساعده  لكي  مبرص  طفل 
الصفحة  عىل  العثور  عىل  سيساعده  الصديق  هذا 

املناسبة، وتكرار التعليامت، الخ.
اللمس  طريق  عن  أو  شفويا  الطفل  هتنئة   -

لتشجيعه؛
- مناداة التالميذ بأسامئهم خالل املناقشات داخل 
القسم، حتى يتسنى للطفل)ة(معرفة من يتحدث؛
اقرتاح معداد للطفل بالنسبة لدروس الرياضيات؛
ذوي  للتالميذ  خاص  كدعم  احلاسوب  توفري   -

القصور البرصي؛
كبرية،  بأحرف  نص  طباعة  للتالميذ  يمكن   -
وقراءة نص عىل الشاشة باستخدام برنام للتكبري، 
وسامع نص مقروء بواسطة مازج صويت أو حتويلها 

إىل برايل؛
- تسجيل الدروس عىل رشيط عن طريق مسجل 
االستامع  إعادة  للطفل)ة(  يمكن  بحيث  صويت، 
أن  كام  بيته،  يف  الحق  وقت  يف  مراجعته  أو  إليه 

بعض املؤلفات مسجلة ومتوفرة يف املكتبات؛
تعليامت  لكل  حد  أقىص  إىل  وتسميع  تنطيق   -

النشاط؛
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 -متكني الطفل من إعطاء اجوبة شفوية عوض كتابية؛
- وضع رهن إشارة الطفل وسائل وأسناد ديداكتيكية تساعده عىل تتبع الدرس بشكل جيد: أشياء ملموسة، 

وسائل مطبوعة بكتابة كبرية، صور مكربة، أشياء بارزة، نامذج؛
أوراق  املرسومة عىل  يرى اخلطوط  الطفل ال  إذا كان  بأوراق ذات خطوط سميكة، خاصة  الطفل  مد   -

الكتابة؛
- استعامل املناوالت اليدوية لألشياء يف الدروس؛

- تفادي طلب الدقة الكبرية يف القياسات نظرا لضعف حدة البرص )كاستحالة إدراك املليمرتات(؛
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الوثيقة 4 :    )تتمة( التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم ق�شور ب�شري يف الأق�شام الدرا�شية

جمموعة  الكفيف)ة(  التلميذ)ة(  إشارة  -رهن 
للتعلامت  الرضورية  واملعلومات  النصوص  من 

بربايل؛
الفضاء  لوصف  دقيق  لغوي  رصيد  استعامل   -
حتى يسهل متوقع الطفل مثال: »عىل يسار السبورة 
بالنسبة  » بدل »هناك« والتي هلا معني جد حمدود 
الصور  لوضع  الدقيق  الرصيد  هذا  استعمل  إليه. 

واخلطاطات الخ.

■ االسرتاتيجيات البيداغوجية للتالميذ املكفوفني:
حاد.  برصي  ضعف  هلم  املكفوفون  األطفال   -
والبعض منهم قد يفرق فقط بني الظالم والضوء.

ينبغي عىل األطفال املكفوفني تعلم طريقة برايل، 
القراءة  عىل  القدرة  متنحهم  األخرية  هذه  أم  إذ 
والكتابة )آالت للكتابة بريكنز، كمبيوتر مع طابعة 
طبع  عىل  يعتمد  للقراءة  نظام  هو  الربايل  برايل(. 
الورق بنقط صغرية بارزة، وكل جمموعة من النقط 
عن  األعمى  الشخص  معينا .ويقرأ  حرفا  تعني 
املكونة  األسطر  طول  عىل  أصابعه  حتريك  طريق 

من جمموعات هذه النقط .
- رسم صور ملموسة )عىل ورق برايل أو باستخدام 
املواد املتوفرة: خيط، رمل، إلخ.(. ويمكن لألطفال 
املبرصين إنشاء وابتكار هذه الوسائل البيداغوجية. 

إذ ستساعد األطفال اآلخرين؛
- يساعد املعداد األطفال يف دروس الرياضيات؛

جيب عىل األطفال املكفوفني تعلم التوجه والتحرك 
بشكل  التحرك  عىل  تشجيعهم  وينبغي  ثقة.  بكل 
)يتم  عصا  باستخدام  وذلك  املدرسة،  يف  مستقل 

التكوين من طرف أخصائيني(؛

اآلخرين  األطفال  يلمس  الكفيف  الطفل  ترك 
والتعرف عىل أصواهتم، وحتديد أسامئهم.

■ نظام برايل
فرنسا.  يف   1809 عام  برايل  لويس  ولد 
مكفوفا. برايل  أصبح  اخلامسة،  سن   ويف 
نظاما  طوربرايل  عرشة،  اخلامسة  سن  بلوغ  وعد 
يتكون  عموديني،  صفني  بواسطة  مبنيا  أبجديا، 
احلروف  يشمل  بارزة،  نقط  ثالث  من  صف  كل 
والرتقيم،  واحلركات،  العلة  وحروف  األبجدية، 

والتدوين الريايض
 ... 

  

طرق التنقل
البرصي،  القصور  ذي  الطفل  الستقاللية  بالنسبة 
رضورية،  اليومية  احلياة  مهارات  اكتساب  فإن 
ألهنا تساعد عىل تعلم التنقل )احلركية والتوجه(، 
بالطبخ،  القيام  املرحاض،  إىل  الذهاب  اللباس، 

غسل املالبس الخ؛
احلركية والتوجه تقنية مركزية متكن الطفل الكفيف 

من أن يستقل بذاته يف أنشطته اليومية املختلفة:
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بكل  التنقل  من  متكن  التي  املهارة  هي  احلركية: 
أمان داخل البيئة، من نقطة إىل أخرى؛

التوجه: هي املهارة التي جتعل الشخص قادرا عىل 
حتديد موقعه يف عالقته باألشياء املحيطة به؛

للتالميذ  بالنسبة  أسايس  والتوجه  التنقل  تعلم  إن 
ذوي القصور البرصي العميق )مكفوفون( وجيب 
دمج هذا النوع من التعلم يف برنامج الدراسة املقرر 

احلركية  يف  التكوين  من  اهلدف  إن  املدرسة.  يف 
والتوجه هو تعلم التنقل بدون خماطر واستكشاف 
والتوجه  احلركية  يف  التكوين  إن  املحيط.  وفهم 

جتعل التالميذ مستقلني بذواهتم.
خماطر،  بدون  يتنقل  أن  الكفيف  للطفل  يمكن 
وبمساعد مرشد مبرص أو عصا )بسيطة، أو عصا 

بعجالت، أو عصا بأصوات خاصة(.
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الوثيقة  4 : )تتمة( التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم ق�شور ب�شري يف الأق�شام الدرا�شية

■  التنقل بمساعدة مرشد)ة(:
توضيح وضعيات: االرشاد بشد األيدي، أو الذراع أو بالكالم.

أثناء املرور يف أمكنة ضيقة، عىل الشخص الكفيف 

- أن يوجه، لالتصال مبارشة بالباب؛
- البقاء عىل اتصال باحليطان أو قضبان الدرج؛

- البقاء عىل اتصال باملرشد)ة(؛
- إذا كنتم ترشدون شخصا كفيفا، مدوا ذراعكم له ليمسكها، ال تدفعوا وال تسحبوا الشخص الكفيف.

■  التنقل بواسطة العصا
قامة  طول  بحسب  مكيفة،  تكون  أن  وجيب  فردية،  تقنية  أداة  العصا 
مستعملها )عىل مستوى القص(. وجيب تعلم استعامل العصا يف مكان 

حمدد، ويف غياب مرشد مبرص. 
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الوثيقة 5: التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم ق�شور ذهني يف الأق�شام الدرا�شية

■  التعديالت يف األقسام الدراسية:
- احلد من مصادر اللهو؛

- وضع األطفال الذين يميلون إىل احلركة واجلري 
يف كل اجتاه جانب اجلدار، أو منحهم مهام تسمح 

هلم بالتحرك )توزيع أوراق، الخ.( ؛
- اختيار متطوع يأيت إىل القسم بعض األيام لتقديم 
مساعدة فردية للطفل، أو للعمل مع بقية األطفال، 

يف حني يشتغل املدرس)ة( مع باقي األطفال.

■  اسرتاتيجيات بيداغوجية:
- بني للطفل ما تود منه أن ينجزه، بدال من جمرد 

قول ذلك؛
التعليامت  صياغة  عند  بسيطة  كلامت  استخدم   -

مع التأكد من أن الطفل فهم جيدا؛
- استخدم أشياء يمكن للطفل مالمستها ومناولتها 

بدال من االشتغال بالقلم والورق؛
- ربط الدروس بخربات الطفل يف حياته اليومية؛

استخدام كلامت وعبارات بسيطة وإيامءات وصور 
ملساعدة الطفل عىل الفهم؛

- تقسيم النشاط إىل خطوات صغرية، من األسهل 

إذا  إىل األصعب.  والرجوع إىل اخلطوة األسهل، 
واجه الطفل صعوبات معينة؛

- تشجيع وهتنئة الطفل بقوة عندما ينجح يف مهمة 
ما؛

باستعامل  مهاراهتم  تطبيق  إىل  بحاجة  األطفال   -
الصباغة  أو  الرمال،  عىل  )الكتابة  خمتلفة  مواد 

باألصابع ..(
للطفل،  األرسة  أفراد  أحد  مساعدة  من  التأكد   -

ملواكبة إنجاز »الواجبات املنزلية؛
مع  جنب  إىل  جنبا  العمل  عىل  الطفل  حتفيز   -
يف  وملساندته  الرتكيز  عىل  ليساعده  آخر  تلميذ)ة( 

أنشطة القسم؛
- حتفيز الطفل عىل العمل جنبا إىل جنب مع تالميذ 
»متفوقني«: بحيث عندما ينهون عملهم، يمكن أن 
يساعدوا الطفل بطيء االنجاز أن ينجز املطلوب؛

- عندما يتعلق األمر بأنشطة فردية، تعطى للطفل 
يرصف  ال  لوحده، حتى  إنجازها  يستطيع  أنشطة 

باقي األطفال اآلخرين.
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الوثيقة 6 : التعديالت اخلا�شة بالتالميذ الذين لهم �شلل دماغي يف الأق�شام الدرا�شية

■ تعديالت يف األقسام الدراسية:
تكون حاجة األطفال الذين لدهيم أشكال خفيفة 
حمدودة.  جد  تعديالت  إىل  الدماغي،  الشلل  من 
فهم  دماغي حاد،  لدهيم شلل  الذين  األطفال  أما 

حيتاجون إىل:
عند  الطفل  وجسم  تثبت رأس  خاصة  مقاعد   -

اجللوس؛
بالعمل بشكل  - مكاتب خاصة تسمح لألطفال 

مالئم؛

املثال،  سبيل  )عىل  لالتصال  لوحات  استخدام   -
واألقران  املدرس)ة(  أن  بحيث  رموز(،  أو  صور 

يمكن أن يفهموه؛
)مثل  املرحاض  الستخدام  إضافية  مساعدة   -

املساند كولوجيات(؛
- وسيلة للنقل للذهاب إىل املدرسة؛

يسهل  مكان  أحسن  عن  الطفل  مع  البحث   -
ممرات  وجود  من  التأكد  جيب  وخروجه.  دخوله 

واسعة يف القسم لتيسري التنقل؛
جيب  متنقل،  كريس  عىل  جيلس  الطفل  كان  إذا   -
وغري  مواتية،  للعمل  توفره عىل طاولة  من  التأكد 

معزولة عن اآلخرين.

االنتباه إىل طريقة جلوس الطفل أمام الطاولة وكذا 
وضعيته وهيأته؛

كريس  توفري  جيب  لذلك،  احلاجة  اقتضت  إذ   -
مكيف؛

- التأكد من أن الطفل يدخل وخيرج بسهولة من 
القسم. وإذا كان رضوريا بناء ممر منحدر للدخول 
القسم، ويف حالة تعذر ذلك يمكن االستعانة  إىل 

بأخشاب لذلك؛
مكيفة:  أدوات  التلميذ)ة(  إشارة  رهن  وضع   -
وطريقة  الكتابة،  وأداة  الكتابة  سبورة  تكييف 
بحروف  )كتابة  قدراته  بحسب  وذلك  الكتابة 
الطباعة أو كتابة باليد يف الدفرت(، واستعامل مقبض 
قلم غليظ للتحكم يف مسكه بشكل أحسن، وتيسري 

الولوج للسبورة.

■ اسرتاتيجيات بيداغوجية:
- العديد من االقرتاحات التي قدمت يف الفصول 
الدماغي. الشلل  ذوي  لألطفال  صاحلة   السابقة 

وعىل وجه اخلصوص:
وسائل  يف  فكر  واضح،  غري  الطفل  كالم  كان  إذا 
بديلة للتواصل، عىل سبيل املثال عن طريق الصور 
أو الرموز املرسومة . ويمكن وضع هذه األخرية 
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لتبليغ  صورة ما  عىل  الطفل  ليشري  سبورة  عىل 
الرسالة .هناك برانم معلوماتية: عندما يلمس الطفل 

صورة أو رمزا، ينطقها مازج الصوت؛
الذين  لألطفال  بالنسبة  تكون الكتابة صعبة  قد   -
وأذرعهم.   التحكم يف أيدهيم  يف  ضعف  لدهيم 
وقد حيتاجون إىل مزيد من الوقت للكتابة، ويمكن 
من  مكتوبة  نسخة  هلم  نقدم  أن  الوضعية  هذه  يف 
آخر)أخرى(  بتلميذ)ة(  االستعانة  املعلومات أو 

يمكن أن يكتب هلم.
التعديالت  أن  نالحظ  أن  املهم،  ومن   -
واالسرتاتيجيات املقرتحة، من شأهنا أن تيرس التعلم 

جلميع األطفال يف القسم .إجراءات أخرى مفيدة:

يكون  القسم،  إعاقة يف   الستقبال طفل يف وضعية 
من املهم:

إجراء لقاء مع الطفل وأرسته قبل االستقبال؛

طلب شخص يف وضعية إعاقة بالغ للتحدث يف 
القسم؛

تفسري«اإلعاقة« لألطفال؛

حكي قصص يكون أبطاهلا أشخاص يف وضعية 
إعاقة وإظهار ما يستطيعون القيام به؛

العمل عىل مقاربة التنوع يف القسم وتنظيم أنشطة 
تنمي احلب واالهتامم.
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الوثيقة 7: املرتكزات الرتبوية ملمار�شات املدر�س)ة( من خالل منظور الرتبية الداجمة

■ املبادئ احلقوقية األساسية للرتبية الداجمة:
وضعية  يف  األطفال  حق  إعامل  األول:  املبدأ   -
التعليم  إطار  يف  العام  التعليم  نظام  ضمن  إعاقة 

االبتدائي املجاين واإللزامي؛
- املبدأ الثاين: توفري الدعم الالزم لتيسري حصول 

هؤالء األطفال عىل تعليم فعال؛
- املبدأ الثالث: حق هؤالء األطفال يف توفري تدابري 

وترتيبات تيسريية لتناسب احتياجاهتم؛
- املبدأ الرابع: توفري تدابري الدعم الفردي الفعال 
وضعية  يف  للطفل  تسمح  مدرسية  بيئة  ضمن 
الدرايس  التطور  من  قدر  أقىص  بتحقيق  إعاقة 

واالجتامعي؛
يف  احلق  من  الطفل  استفادة  اخلامس:  املبدأ   -

املساواة عىل مستوى التعلم مع عدم التمييز؛
الرتبوي  النظام  من  االستفادة  حق  السادس:  املبدأ 
التكييف  رشوط  توفري  مع  املستويات،  مجيع  عىل 
واملالءمة حسب احلاجيات وخصوصيات اإلعاقة. 

■ املرتكزات البيداغوجية للرتبية الداجمة:
- رضورة جتاوز التمثالت واملواقف السلبية اجتاه 
يف  تغيريها  عىل  والعمل  إعاقة،  وضعية  يف  الطفل 
التواصيل  مستوى  عىل  القسم  تالميذ  سلوكات 

والتفاعل؛ 
إعاقة،  وضعية  يف  الطفل  اعتبار  رضورة   -
مجاعة  دينامية  يف  العضوية  كامل  تلميذ)ة( 
البيداغوجية  الرشوط  الفصل وإرشاكه)ا( حسب 

والديداكتيكية للدروس؛ 
- رضورة االستجابة حلاجيات الطفل وخلصائص 
وإجراءات  املركبة  التعلامت  مستوى  عىل  إعاقته 

التقويم؛ 
- رضورة االشتغال مع الطفل من خالل مرشوع 
تربوي فردي يرتكز عىل املقاربة التشاركية  مع باقي 

الفاعلني والرشكاء املسامهني يف الفعل الرتبوي.
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الوثيقة 8: املرتكزات البيداغوجية للمدر�س من خالل منظور الرتبية الداجمة

■  تعريف املامرسات البيداغوجية املتكيفة:
املتكيفة  والبيداغوجية  الرتبوية  املقاربات  كل  إهنا 
األطفال/ عند  التعلم  حاجات  مع  واملتالئمة 
التالميذ الذين هلم قصور أو صعوبات يف التعلم، 
وذلك من منطلق إجراءات فارقية تعمل عىل تدبري 
الفردية  واالحتياجات  للفروق  وفقا  التعلامت، 
داخل القسم الدرايس العادي والعمل عىل تيسري 
خصوصيات  مراعاة  مع  األطفال  لكل  التعلم 

اإلعاقة.

■  تعريف املامرسات الديداكتيكية املتكيفة:
للعملية  املؤطرة  واإلجراءات  بالطرق  وترتبط 
التعليمية التعلمية املتكيفة مع خصوصيات الطفل       
لطبيعة  استجابتها  عمق  يف  إعاقة،  وضعية  يف 
التعلامت املقرتحة وخصوصياهتا املنهجية املطابقة 

للامدة أو التعلم يف صيغته األكاديمية واملدرسية. 
إن هذه املامرسة الديداكتيكية تفرتض قيام املدرس 
للكفايات،  الرضورية  املنهجية  بالتعديالت 
الدرايس،  واملضمون  التعلمية،  واألهداف 
واألنشطة التعلمية هبدف جعلها متكيفة ومتالئمة 
مع حاجيات الطفل  يف وضعية إعاقة وإيقاعه يف 

التعلم، وطبيعة إعاقته.
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الوثيقة 9: املحددات البيداغوجية للرتبية الداجمة

مفهوم الرتبية الداجمة......مسار هيدف إىل األخذ بعني االعتبار وتلبية تنوع حاجات كل املتعلمني، 
وذلك عرب املشاركة الفّعالة واملتصاعدة يف التعّلم، يف احلياة الثقافّية ويف احلياة املجتمعّية. 

التعلم،  هندسات  وتفعيل  املقاربات،  ومالءمة  املناهج،  وتكييف  تغيري  يستوجب  وذلك 
بأن  واالقتناع  األطفال  كل  تربية  حول  مشرتكة  رؤية  إىل  استناًدا  التطبيقية  واالسرتاتيجّيات 

مسؤولية تعليم مجيع أطفال املجتمع تعود إىل النظام الرتبوي العام.
متارس الرتبّية الداجمة يف البيئات الرتبوّية الرسمّية وغري الرسمّية.

UNESCO 2005
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الوثيقة 10: املرتكزات البيداغوجية للرتبية الداجمة من خالل امل�شروع الرتبوي الفردي 

املقاربة البيداغوجية املتكيفة للرتبية الداجمة 
من خالل املرشوع الرتبوي الفردي 

تتمثل هذه املقاربة البيداغوجية يف جمموعة من اإلجراءات واملامرسات املتنوعة واملتكاملة التي تساعد 
األستاذ عىل إعداد األنشطة التعليمية التعلمية هبدف اكتساب التلميذ جمموعة من الكفايات واألهداف 
واألنشطة املربجمة خالل فرتة أو مرحلة معينة مع مراعاة خصوصيات التلميذ يف وضعية إعاقة وإيقاعاته 

يف التعلم.
ويتضمن امللف جمموعة من املكونات التي تربمج وفق بيداغوجيا املرشوع وهي تشمل مقرتحات ألنشطة 
أو وثائق أو أدوات تساعد األستاذ)ة( عىل التفكري يف إعداده للمرشوع الرتبوي الفردي والسيناريوهات 

الكفيلة إلنجاحه.
األنشطة،  انتقاء  أجل  من  املدرس)ة(  لعمل  منطلقات  وإنام  جاهزة  دروسا  متثل  ال  املكونات  هذه  إن 
يبقى  والذي  داجمة،  رؤية  وفق  الرسمية  الربامج  مرجعية  عىل  باالعتامد  تكييفها  صيغ  عن  والبحث 
مدعوا)ة( لالستعانة بالفرقاء ورشكاء الفعل الرتبوي من جهة، وكذلك باملوارد التي يوفرها مرشوع 

املؤسسة ضمن سياق احلياة املدرسية.
د. محيد بودار
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الوثيقة 11: املبادئ التطبيقية لبيداغوجيا امل�شروع

حسب  البيداغوجي،  الرتبوي  املرشوع  يتمثل    ■

فليب برينو، فيام ييل:

1 - املرشوع سريورة فردية / مجاعية تدبر داخل 
مجاعة القسم )املدرس ينشط لكنه ال يقرر هنائيا(.

2 - يتوجه نحو إنتاج ملموس )يف املعني الواسع 
غنائي،  أو  مرسحي  عرض  نص،  إنجاز  مثل 
رقصة،  علمية،  جتربة  خارطة،  جمسم،  عرض، 
أغنية، إبداع فني أو يدوي، حفلة، بحث، تظاهرة 

رياضية، سباق، مباراة، لعبة، الخ.(

بتوريط  تسمح  املهام  من  جمموعة  إدخال   -  3
مجيع التالميذ وجعلهم يلعبون دورا نشيطا يتغري 
وأهدافهم وسريوراهتم  حسب وظيفة وسائلهم 

التعلمية.

تدبري  للمعارف ومهارات  تعلامت  - إحداث   4
مرشوع )اختاذ القرار، التخطيط، التنسيق الخ(.

للتحديد كام  قابلة  بتعلامت  املرشوع  يسمح   -  5
وعدة  لتخصص  الدرايس  الربنامج  يف  توجد 
املوسيقى،  الرياضيات،  )اللغة،  ختصصات 

الرتبية البدنية، اجلغرافيا الخ...(

يرى  الرصفة  التعلمية  البيداغوجية  اجلهة  ومن 
فليب برينو أن للمرشوع وظائف متعددة منها:

واملهارات  املعارف  تعبئة  يف  املرشوع  يتسبب   -
املكتسبة وبناء كفايات؛

 - التعاطي مع املامرسات االجتامعية التي تنمي 
املعارف والتعلامت الداعمة؛

يف  جديدة  وعوامل  جديدة  معارف  اكتشاف   -  
منظور حتسييس أو حتفيزي؛

إال  جتاوزها  يمكن  ال  عوائق  أمام  الوقوف    -
بتعلامت جديدة قد تقع خارج املرشوع؛

 - إثارة تعلامت جديدة يف إطار املرشوع نفسه؛
واملكتسبات  التعلم  بتحديد  املرشوع  يسمح   -
التكويني  التقويم  منظور  إطار  يف  والنواقص 

والتقويم-احلصيلة؛
-  تنمية التعاون والذكاء اجلامعي؛

النفس  الثقة يف  أخذ  تلميذ عىل  مساعدة كل    -
وتعزيز اهلوية الفردية واجلامعية؛

-  تكوين التلميذ عىل تصور وقيادة املرشوع؛
 تنمية االستقاللية والقدرة عىل وضع اختيارات 

والتفاوض بشأهنا.
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الوثيقة 12: خمـــــطط امل�شروع الرتبوي الفردي: التعريف والوظائف

وظائف خمطط التدخل الفردي

مـع  حتقيـقها  املراد  األهــداف  حتـديد  عىل  يساعد  للتخطيط  أداة  الفردي)…(    التدخـل  خمطـط   «
روزنامة     وضـع  من  يمــكن  انه  كمــا  لذلك؛  الرضورية  واملصـادر  التدخـالت  واقتـراح  ما،  طفـل 
طفل  يواجه  حينام  فانه  لـذا  التدخل.  أولويات  ترتيـب  وكـذا  األهــداف   )calendrier(لتحقــيق 
معني صعـوبات دراسية، فمـن البدهيي أن هـذه األخرية ال يمكن حلها كلها مــرة واحدة مما يستلزم 
العمل بشكل تدرجيي )مرحلة بمرحلة(؛ وتبــعا لذلك، فان املخـطط يمـكن من حتديد هذه املراحـل 

بدقة )...(
 خمطـط التدخـل الفردي هو أيضــا أداة للتواصـل بني خمتــلف املتدخلـني. خـالل االجتامع املتـعلق 
بمخطـط التدخـل، يقـوم الفريق بتدارس وحتليل حاجـات الطـفل وقدراتـه وكذا أهــداف التدخـل، 
واجلوانب  للوضـعية  متـثله  عن  التعـبري  فرصة  له  متنح  األخري  هذا  باألمر؛  املعني  الطـفل  بحضور 
التعـبري عن  املتدخليـن من  يمكن مجيع  فالتواصـل  تغيـريها.  عموما،  أو  تطـويرها  يرغـب يف  التـي 
حـول  هؤالء  بـني  توافـق  حيصل  احلاالت  من  العـديد  يف  أنه  إىل  هـنا  اإلشـارة  وجتـدر  انتـظاراهتم. 
جـل اجلوانب املتعـلقة باملخطط إال انه يف أحيان أخرى، حيصل العكس بسبب تباين يف طبيعة متثالهتم 
وانتظاراهتم ؛ لذا فان االجتامع حول صياغة خمطط التدخل جيب أن يمكن من  إبراز هذه االنتظارات 
املتباينة  والتوافق يف هناية املطاف عىل أهداف ذات أولوية  وكذا عىل طبيعة التدخالت واخلدمات التي 

سيتم تقديمها للحالة موضوع املخطط ) .... (
 خمطـط التدخـل الفـردي هو أيضا أداة للمشاركة والتشاور والتنسيق؛ فاملخطط يساعد عىل تنسيــق 
تدخـالت الفريق تفاديا لتعارضـها فيام بينهـا)...( كمـا يمكـن من توزيـع دقيق للمسؤوليات واألدوار 

بني مجيـع املتدخلـني: من سيـفعل ماذا؟ ومتى واين؟ ) ...(
يستلزم  مما  الدرايس  وملـساره  التلمـيذ  لوضـعـية  منتظـم  وتقويـم  تتبـع  من  يمكن  املخطط  أخريا، 

مراجعتـه بشـكل دوري)...( »
Georgette Goupil p. 15-16-17 :املرجع
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الوثيقة 13: بطاقة تعريفية ملفهوم للم�شروع الرتبوي الفردي 

املرشوع الرتبوي الفردي:

■ عدة تربوية من أجل بناء التعلامت األساس أو الداعمة للتلميذ؛

التلميذ يف حتصيله  لتتبع  التدريس  البيداغوجية وطرق  املقاربات  أداة تساعد األستاذ عىل مالئمة    ■

الدرايس؛

■  كل اخلطوات التي يمكن اختاذها من طرف مجيع الفاعلني واملتدخلني يف وقت معني لتسهيل مشاركة 

التلميذ يف وضعية إعاقة يف العملية التعليمية التعلمية ضمن املنظومة الرتبوية.
وعليه فانه يتأسس إجرائيا مما ييل:

1 - حتديد الكفايات التعلمية والتي يستطيع التلميذ تطبيقها ملدة معينة؛

2 - جماالت التعلامت )جمال التعلامت االساس وجمال التعلامت الداعمة(؛

3 - معاينة تقويم الكفايات املحددة: حتديد مستويات ودرجات التمكن؛  

األساس وجمال  التعلامت  )جمال  التعليمي  الربنامج  املستهدفة يف  الكفايات  املتعلم حسب  تقويم   -  4
التعلامت الداعمة(؛

5 - دعم ومعاجلة تعثرات املتعلم.

د. محيد بودار وآخرون
تربية األطفال املعاقني
منشورات مؤسسة حممد اخلامس للتضامن 2011
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الوثيقة 14: اأهمية التعليم الفردي يف منظور الرتبية الداجمة

املرشوع الرتبوي الفردي 
مميزات خطة التعليم الفردي

للتعليم باملرشوع الفردي عدة مميزات منها:

1 - يستطيع التعليم الفردي أن يراعي الفروق الفردية وامليول والقدرات.

2 -  من خالل التعليم الفردي يستطيع األستاذ التعرف عىل مشكالت التلميذ النفسية أو االجتامعية، أو 
حماولة إرشاده وتوجيهه ملواجهة مشكالته.

الناحية  يف  سواء  التكيف  سوء  عن  النامجة  مشكالهتم  من  كثري  عىل  التغلب  يف  التالميذ   3 -   يساعد 
التعليمية أو االنفعالية أو االجتامعية.

4 -  يستطيع كل تلميذ أن يتعلم حسب رسعته دون أن يتقيد بفرتة زمنية معينة.

5 - جينب التلميذ اإلحباط والفشل لعدم وجود مقارنة بينه وبني التالميذ اآلخرين.

6 -  يستطيع التلميذ أن يبدأ التعلم من حيث مستواه التعليمي.

7 -    يف التعليم الفردي يستطيع الطفل التعلم، واألستاذ يستطيع اختيار الطريقة واألسلوب املناسب     
أي الطريقة املنظمة للوصول إىل األهداف.

8 -  التعليم الفردي يساعد التلميذ عىل اكتساب مهارات االعتامد عىل النفس والنظام واالستفادة  من 
الوقت وحتمل املسؤولية.

)مرجع سابق(
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الوثيقة 15: اأهمية الت�شخي�س يف بناء اأهداف التعلم داخل امل�شروع الرتبوي الفردي

قبل حتديـد غايـات وأهـداف التعلـم الفردي ينبغي أوال وقبل كل يشء التعرف بدقة عىل حاجـات 
وقـدرات وصعـوبات التلميذ املعني هبذا التعلم؛ لـذا فان معطيات ونتـائج التقـويم التشخيـيص جيـب 

أن حتدد جـوانب القـوة والضـعف لدى التلمـيذ كام تبـرز نتائجـه احلالية. 
وجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات واملعطيات املعتمدة لصياغـة خمطط التدخل هلا مصادر متعددة: ملف 

التلميذ، مقابالت مع اآلباء، املدرسني، التلمــيذ نفسـه.
هـذه املصادر متكـن املتدخلني من معرفة جيـدة للتلميـذ عىل املستويات التالية:

1 - اجلوانب النفسية والرتبوية واالجتامعية للطـفل؛

2 - جوانب القـوة والضعف املدريس؛

3 - السلوك؛

4 - ما تعلمـه الطفـل سابقا؛

5 - العالقات بني التعلم والسلوك؛

6 - طرق وتقنيات ووسائـل وأساليب التعلم املستعملة سابقا؛

7 - عالقات التلمــيذ مع اآلخـرين )األقران، املدرسني...(؛

8 - احلاجات املرتبطة بالتعلــم.(
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الوثيقة 16: حمددات الت�شخي�س يف خطة التعليم الفردي

1 - وصف املستويات احلالية لألداء بام يف ذلك التحصيل األكاديمي، والتكيف االجتامعي ومهارات 
العناية بالذات، واملهارات النفسية احلركية.

2 - وصف األهداف السنوية التي تبني األداء الذي يتوقع حتقيقه مع هناية العام.

3 - وصف األهداف قصرية املدى والتي جيب أن تكون قابلة للقياس وتشكل حلقات تتوسط مستوى 
األداء الراهن واألهداف السنوية.

املبارشة  والرتبوية  التأهيلية  اخلدمات  بام يف ذلك  التلميذ  التي حيتاجها  املحددة  اخلدمات  وصف   -  4
واخلدمات غري املبارشة واخلدمات املساندة والوسائل واألدوات التعليمية والتدريبية.

5 - حتديد موعد البدء بتقديم اخلدمات ومدة تقديم تلك اخلدمات.

6 - حتديد املعايري املوضوعية واإلجراءات التقويمية واجلداول الزمنية التي سيتم اعتامدها لتحديد مدى 
حتقيق األهداف قصرية املدى.

7 - تقديم املربرات التي تكمن وراء اختبار الوضع التعليمي أو االكتسايب.

8 - حتديد األشخاص املسؤولني عن تنفيذ الربامج الرتبوية والتأهيلية الفردية.
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الوثيقة 17: منوذج بطاقة: التقومي الت�شخي�شي 

■  بطاقة التقويم التشخييص اخلاصة بالتلميذ...............
■  املستوى التعليمي: ......................................

نتائج التقويم
درجات التمكن

أنواع القدرات واألهداف 
التعلمية 

طبيعة التعلامت 
ونوع االكتسابات  املجال

جيد متوسط ضعيف

اللغة

الرياضيات

التفتح العلمي
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الوثيقة 18: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي 

)اللغة العربية مثال(
■   اإلسم العائلــــي:..........................
■   اإلسم الشخيص:...........................
■   الشهــــــــــــــر:........................

مالحظات يف طور اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة احلاجيات واملوارد املستهدفة

يأخذ الكلمة بتلقائية )بادرة(

يعرب بدون خلل أو صعوبة يف النطق

قادر عىل التعبري عن حاجته

يستعمل رصيدا لغويا مناسبا

ينتج كلامت – مجل

ينتج مجال بسيطة

يستعمل الضمري »أنا«

يعرب باإلشارة

يعرب بالكالم بشكل غري مفهوم

قادر عىل رسد حدث

ختزين نصوص قصري
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الوثيقة 19: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي

)نموذج الرياضيات 1( 
■   اإلسم العائلــــي:..........................
■   اإلسم الشخيص:...........................
■   الشهــــــــــــــر:........................

مالحظات يف طور 
اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة إدراك األشكال احلاجيات 

واملوارد املستهدفة

يميز ضمن تصنيف

الدائرة

يبني /يظهر

يسمي / حيدد

يرسم وفق نموذج

يرسم بدون نموذج

يميز ضمن تصنيف

املربع

يبني /يظهر

يسمي / حيدد

يرسم وفق نموذج

يرسم بدون نموذج

يميز ضمن تصنيف

متوازي األضالع

يبني /يظهر

يسمي / حيدد

يرسم وفق نموذج

يرسم بدون نموذج

يميز ضمن تصنيف

املثلث

يبني /يظهر

يسمي / حيدد

يرسم وفق نموذج

يرسم بدون نموذج
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الوثيقة 20: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي

)نموذج الرياضيات 2( 
■   اإلسم العائلــــي:..........................
■   اإلسم الشخيص:...........................
■   الشهــــــــــــــر:........................

مالحظات يف طور 
اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة احلاجيات والقدرات املستهدفة

ينجح بشكل سليم يف ألعاب الرتكيب والدمج

ينجز بشكل سليم التعليامت: ألون

ينجز بشكل سليم التعليامت: أشطب

ينجز بشكل سليم التعليامت: أربط – أصل

ينجز بشكل سليم التعليامت: أحيط

سحب وانتقاء األشياء

يقارن األشياء: بصورة قليلة

يقارن األشياء: بكثرة

يقارن األشياء: وزيادة أكثر

يقارن األشياء: بنسبة قليلة

يعد وحيسب إىل غاية 3

يعد وحيسب إىل غاية 5

يعد وحيسب إىل غاية 10

قادر عىل إمتام إيقاع: يبدأ بلونني وشكلني
ينجح يف مجع املجسامت املبعثرة والرجوع هبا إىل 
 5 قطع-من  قطع-من4   3 من  األصيل:  شكلها 

قطع
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الوثيقة 21: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي

)نموذج القراءة( 
■   اإلسم العائلــــي:..........................
■   اإلسم الشخيص:...........................
■   الشهــــــــــــــر:........................

مالحظات يف طور اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة احلاجيات واملوارد املستهدفة

يعرف اسمه 

يبدي ويظهر اإلهتامم للحكايات 
والقصص املرسودة  

قادر عىل اجياد بطاقة باملقارنة  

جيمع البطائق –الرسوم املناسبة 

يعرف األسامء 

يعرف احلروف 

يعرف الكلامت 

يستعمل الدفرت / الكتاب بشكل 
سليم 

قادر عىل إجياد رسم فريد 
)خاص( ضمن الئحة أو سلسلة  
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الوثيقة 22: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي

)نموذج التواصل والتفاعل عرب اللعب(

■  إسم الطفل:.........................                     ■   الشهــــــــر:........................

مالحظات يف طور اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة احلاجيات واملوارد 
املستهدفة

ينتظر دوره لكي يلعب 

يقرأ جهة النرد املناسبة 

يقدر عىل مسك بعض 
البطاقات بيديه 

يتقبل اخلسارة 

حيرتم التعليامت 
والقواعد 

قادر عىل مواصلة اللعب 
إىل حني هناية اللعبة 

يدرك أخطاء الالعب 
اآلخر 

قادر عىل مساعدة 
الالعب املخطئ 
لتصحيح أخطائه

يتناغم ويتفاعل مع عدة 
اللعب 

ينقل بيدقا من خانة إىل 
أخرى 
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الوثيقة 23: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي

)نموذج الرتبية احلس-احلركية(

■   اإلسم العائلــــي:..........................
■   اإلسم الشخيص:...........................
■   الشهــــــــــــــر:........................

مالحظات يف طور اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة احلاجيات واملوارد 
املستهدفة

يميش عىل خط أريض

يتقدم عىل مؤخرة 
الرجل مشيا

قادر عىل الثبات عىل 
رجل واحدة مع عينني 

مغمضتني

يرمي ويمسك األشياء

يتجرأ لقبول املخاطر

يتحكم يف التموضعات 
املختلفة

يصعد وينزل  الدرج

خيرتق احلواجز

يتتبع إيقاعا
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الوثيقة 24: وثيقة داعمة: منوذج بطاقة التقومي الت�شخي�شي

)نموذج التموقع يف الزمان واملكان(

■   اإلسم العائلــــي:..........................
■   اإلسم الشخيص:...........................
■   الشهــــــــــــــر:........................

مالحظات يف طور اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة احلاجيات واملوارد املستهدفة
خط مفتوح
خط مغلق
يف الداخل
يف اخلارج

داخل / يف
أمام

وراء
بني / وسط /حول

فوق / حتت
قرب / بجانب /بعيد عن

أعىل / أسفل
يمني / يسار

■  القدرات: مفهوم الزمـن

مالحظات يف طور اإلكتساب غري مكتسبة مكتسبة معلم اليوم

معلم األسبوع

عيد امليالد

الفصول
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الوثيقة 27:  جدول خا�س بربجمة التعلمات لطفل يف و�شعية اإعاقة يف ق�شم عادي خالل دورة درا�شية

■   املستوى:  ..........................                           ■   الوحدة :  ..........................

الفرنسية ت بدنية ت تشكيلية نشاط 
علمي الرياضيات آداب إسالمية عقيدة 

وعبادات قرآن كريم اإلمالء اخلط التعبري 
والقراءة األسبوع



118

الوثيقة 28: تكييف جذاذة تربوية حل�شة درا�شية 

جذاذة تربوية
املستوى:                                                                    املجال/ املكون:   

■ الكفاية:                   ■ املادة: 
احلصة:                                                                         العنوان :   

الوسائل 
التعليمية أفعال التدريس أنشطة التعلم واالكتساب مراحل احلصة 

واألهداف التعليمية

■  مالحظة: جيب عىل األستاذ مراعاة خصوصيات اإلعاقة واحرتام إيقاعات التعلم لدى التلميذ، وكذلك أنواع 

التعلامت التي ستتم برجمتها عىل أساس منطق التكييف واملالءمة مع مرجعية الربنامج الرسمي. 
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البعد الوظيفي يف جمال التمدرس نوعية اإلجراء أو التدخل أو املقاربة

- امللف الطبي للمتعلم وبيانات تطور وضعيته الصحية؛
- املسار الدرايس السابق للتلميذ؛

-  نوعية التدخالت السابقة: الطبية والرتبوية؛
ملف التلميذ

- التقويم التشخييص؛
- التقويم التكويني وتتبع املردود الدرايس؛

أدوار التقويم يف املسار الدراسـي

- تقويم درجات األهداف التي حتققت والتي مل تتحقق بعد؛ 
-  التمكن من وضع األصبع عىل نقط القوة ونقط الضعف لدى 

التلميذ؛
التقويم اإلمجايل لدورة التعلامت انطالقا من إنتاجات 

التلميذ، تطبيقات، حل وضعيات مشكلة.

مع  باملقارنة  وموضعته  التلميذ  ملردودية  دقيق  حتديد  من  متكن 
املجموعة التي ينتمي إليها وكذا مستواه الدرايس؛

االختـبارات املدرسية
)رشط التكييف واملالءمة(

سلـوك  لدراسة  فعالة  أداة  والتحليلية  التتبعية  املالحظة  تعترب 
التلميذ وتأطريه الرتبوي وفق رؤية داجمة.

تتبع السلوك التواصيل والتفاعيل للمتعلم: مالحظة 
التلميذ داخل الفصل أو يف أماكن أخرى.

-  متكن من معرفة أسباب الصعوبات الدراسية ومتثالت التلميذ 
جتاهها؛

-  يمكن انجاز هذه املقابالت مع كل من األستاذ، الطفل، اآلباء 
أو متدخلني آخرين

اللقاءات واملقابـالت والتنسيق مع الرشكاء إلنجاح 
مسارات التعلم وفق رؤية الرتبية الداجمة.

الوثيقة 29: بطاقة تتبع م�شارات التعلم والكت�شاب لدى املتعلم يف و�شعية اإعاقة داخل جماعة الق�شم
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الوثيقة الأ�شا�شية 30 : بطاقة منوذج: التقومي التكويني

املقاربة البيداغوجية اإلجرائية للتقويم التكويني

أدوات التقويم التكويني

اإلجراءات البيداغوجية وأشكال 
تنفيذ التقويم التكويني

اإلجراءات الفورية املقرتحة 
لتعديل وتوجيه أشكال التعلم 

واالكتساب من أجل جتاوز 
الصعوبات
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الوثيقة 31: بطاقة منوذج: التقومي التكويني

املقاربة البيداغوجية اإلجرائية للتقويم التكويني

أدوات التقويم التكويني

- املالحظة املهدفة لسلوك التعلم عند التلميذ 
 -ضبط ومراقبة العالقة بني النشاط التعلمي عند التلميذ وأهداف التعلم 

 -حتديد أنامط التعثرات والصعوبات خالل إنجاز التلميذ للنشاط
 -اعتامد السؤال املهدف )مساءلة التلميذ خالل إنجازه للنشاط(

اإلجراءات البيداغوجية وأشكال 
تنفيذ التقويم التكويني

التلميذ خالل  الوساطة ألنشطة  البيداغوجي عرب  -  املراقبة واملصاحبة، والتأطري 
تفاعله مع ومضامني التعلامت.

 - مالحظة التلميذ أثناء اإلنجاز وضبط نوع املشاكل والصعوبات لديه. 
   -الربط بني التعليامت املؤطرة للنشاط وبني األسئلة املرتبطة بفهم التلميذ وطريقة

- إنجازه ملا هو مطلوب منه.

اإلجراءات الفورية املقرتحة لتعديل 
وتوجيه أشكال التعلم واالكتساب 

من أجل جتاوز الصعوبات

- إعادة صياغة وتقديم التعليامت واملوجهة للنشاط التعلمي أو االكتسايب.
- مساعدة التلميذ عىل فهم طبيعة األخطاء والتعثرات ووعيها وجتاوزها 

-  إعادة رشح وتوضيح وتبسيط القضايا أو املحاور أو املعلومات أو اإلجراءات 
الغامضة يف النشاط التعلمي. 

-  إعطاء زمن أكرب للتلميذ من أجل فهم اخلطأ والتصحيح واملعاودة وفق إيقاعاته 
اخلاصة.
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الوثيقة الأ�شا�شية 32 : بطاقة منوذج: منــوذج ل�شبــكة و�شفية 

لتقويــم احل�شـيلة الــدورية ل�شريورة التعلم والكت�شاب للطفل ...

■  إسم التلميذ::..........................                                     ■   املستوى الدرايس:

اإلجراءات املقرتحة للتقويم املجاالت

الكفايات املمتدة
- االستقاللية؛

- السلوك التواصيل والتفاعيل داخل القسم؛
- التحكم يف املهام وتنفيذ التعليامت؛

- التموقع يف املكان، واالنضباط الصفي؛
اللغة الشفهية 

- املشاركة يف النقاش؛
- التعبري الشفهي أمام زمالئه؛

-إجراء احلوار مع شخص؛
- استخدام الذاكرة؛

- تسمية األشياء ومواقف احلياة اليومية
القراءة

- االستامع وفهم نص رسدي؛
- حتديد الكلامت املألوفة؛ 

- التعرف عىل األصوات املتشاهبة يف الكلامت املختلفة؛
- قراءة مقاطع كلامت؛

- االستامع إىل أصوات؛
-  التعرف عىل كلامت معروفة بواسطة نموذج؛

- التعرف عىل كلامت معروفة بدون تقديم النموذج.
الكتابة

- الكتابة بوضوح مع احرتام قواعد اخلط؛
- نقل صحيح لبعض الكلامت؛

- كتابة مجلة باستعامل الكلامت املعروفة؛
- التعرف عىل أشخاص نص رسدي؛

- ترتيب صور متعاقبة؛
- كتابة مقاطع كلامت؛

- كتابة مجلة بواسطة كلامت معروفة.
الرياضيات

- معرفة األعداد؛
- رسم شكل هنديس بسيط؛

- التوجه يف الفضاء؛
- التوجه يف الزمان.



123

     الرتبية الفنية

   الرتبية البدنية

                        

جيد    ❏     متوسط ولكن جيب االستمرار من اجل تقدم أكب    ❏                 هناك مشاكل  ❏            

مالحظات عامة:)حتديد وصفي ألنواع املشاكل والتعثرات حسب أنواع التعلامت( ...........................................

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

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

  التلميذ                             اآلباء                             املدرس)ة(                               املدير)ة(  

  /http://xxi.ac-reims.fr/ec-jmoulin-chaumont/clissite - بتصرف عن
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الوثيقة 32 :)مترين( بطاقة منوذج: املعاجلة

دراسة حالة: 

 )TRS 21     بعد إهناء املرحلة األوىل من املرشوع الرتبوي الفردي للتلميذ أنس )إعاقة تثلث صبغي 
كشفت األنشطة التقويمية التي قام هبا املدرس لفائدة التلميذ انس عىل انه يعاين من صعوبات يف القراءة 
)تعرف احلروف، الربط بني احلروف، تكوين الكلمة، وقراءة اجلملة( كام لوحظ انه مل يتمكن من قراءة 
مجل بسيطة مكونة من ثالث كلامت. وفيام خيص مادة الرياضيات، لوحظ عىل أن التلميذ انس مل يتمكن 

من عد وكتابة األعداد من 10 اىل 20 ومتثيلها إجرائيا؛

■  اقرتح ثالثة إجراءات للدعم واملعاجلة يف جمال االكتسابات اللغوية. 

■  اقرتح ثالثة إجراءات للدعم واملعاجلة يف جمال االكتسابات املتعلقة بالرياضيات.
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بطاقة منوذج: اإجراءات الدعم واملعاجلة الوثيقة 33  :  

إجراءات الدعم واملعاجلة

نتائج التقويم حسب األهداف 
التعلمية وطبيعة الصعوبات 

والتعثرات

1 .................................................................................
2 ..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................

إجراءات المعالجة المقترحة 
)على المستوى الفوري/

المتوسط المدى(

1 .................................................................................
2 ..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................
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 Vygotsky       بيداغوجيا اللعب عند فيكوت�شكي الوثيقة 34  :  

تأجيل  عليه  ويصعب  فورية  بصورة  حاجاته  إشباع  إىل  يميل  الصغري  الطفل  أن  فيكوتسكي         يرى 
هذا اإلشباع لفرتة طويلة. ولكن مع تقدم الطفل يف العمر ودخوله يف سن ما قبل املدرسة فإن كثريًا من 
رغباته تظهر تلقائيًا ويعرب عنها من خالل اللعب. وإن لعب الطفل يف هذه املرحلة هو دومًا التحقيق 
التخييل والومهي للرغبات التي ال يمكن حتقيقها.  وهبذا يكون للعب دور رئيس يف نمو الطفل. فالنشاط 
التخييل وإبداع األهداف والدوافع  االختيارية كل ذلك يظهر من خالل اللعب وجيعله يف أعىل مراحل 

نمو ما قبل املدرسة. 
 فيكوتسكي يرى أن اللعب حيتوي عىل امليول النامئية كلها ويسهم يف حتقيق ما ييل: 

 1 -   التفكري املجرد: 
إذ يعد اللعب مرحلة ممهدة ال بد منها لتنمية التفكري املجرد وعندما يكرب الطفل فإن الفرصة تصبح متاحة 
 أمامه الستخدام اللعب دون وعي ويف مرحلة ما قبل املدرسة ينقلب اللعب إىل عمليات داخلية وفكر جمرد.

 2 - ضبط الذات: 
له متعة قصوى حيث حيول االلتزام دون حتقيق رغباته  يوفر  اللعب وأنظمته  بقواعد  الطفل  التزام  إن 

املبارشة وبذلك يتعلم الطفل أن يسيطر عىل حوافزه ويضبطها .
 3 - اللعب نشاط رائد ال جمرد نشاط سائد: 

إذ بفضل هذه القوة النامئية يتجاوز الطفل من خالل اللعب عمره الواقعي وهلذا يعد اللعب أفضل جمال 
فيه  الذي يرفض  الوقت  أنه يف  النمو وخمتربه األمثل. وهكذا نرى  إنه هبذا حقل  نامئي حيوي للطفل. 
فيكوتسكي عد املتعة أساسًا لتعريف اللعب فإنه يرفض باملقابل عد اللعب نشاطًا غري هادف إذ يرى أن 

الطفل يشبع من خالل اللعب حاجات وحوافز معينة تتغري من مرحلة عمرية إىل مرحلة أخرى.

 http://www.gulfkids.com                               المصدر: موقع: أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة



127

ب الوثيقة 34  :  

  Une pédagogie du jeu, fondée sur l’approche de Vygotski

Pour L.S. Vygotski, l’apprentissage devait toujours partir des activités propres des en-
fants. En les stimulant et en les développant, l’enseignant suscite alors de nouveaux besoins, 
conduisant à de nouvelles activités et à l’acquisition de nouveaux savoirs. Dans la pédagogie 
de ces enseignants néerlandais, les enfants sont invités à participer à des jeux de rôles ou à 
faire semblant. Par exemple, jouer au magasin, au bureau de poste ou au restaurant permet de 
susciter le besoin d’écrire. Partant de l’activité spontanée qu’ont les jeunes enfants de collec-
tionner toutes sortes de choses (cailloux, objets, jouets divers...), un instituteur a transformé 
sa classe (d’élèves de 4 et 5 ans) en musée : très vite, il a fallu classer, fabriquer des étiquettes 
ou des signalisations («ne pas toucher »....) : les enfants ont ainsi appris à écrire les chiffres 
et les mots élémentaires, et« les apprentissages réalisés étaient fonctionnels et avaient un 
sens personnel » pour chacun.

Dans cette pédagogie du jeu, souligne Bert Van Oers de l’université libre d’Amsterdam, 
l’enseignant a un rôle bien spécifique dans la mesure où il doit veiller à intégrer l’appren-
tissage des techniques (lecture, écriture, calcul) dans des activités culturelles globales. Ces 
techniques, en effet, lorsqu’elles sont enseignées par des exercices scolaires traditionnels, 
déroutent beaucoup d’enfants qui ne peuvent donner du sens à ce qu’ils apprennent. Pour 
respecter la notion de « conditions proximales », explique l’auteur, « le sens des actions doit 
toujours prévaloir sur les conditions de leur exécution ».

Cette pratique des méthodes actives et de la pédagogie du jeu a montré son efficacité et  
sa réussite est attestée par les spécialistes qui l’ont mise en place : outre le constat que les 
« élèves à risque » s’en sortent mieux et que l’ensemble des classes atteint le niveau requis 
par l’institution, les enseignants notent que tous les élèves montrent intérêt et engagement 
dans les activités. En lecture et écriture par exemple, ils deviennent des « lecteurs-auteurs » 
et non plus seulement des « déchiffreurs-scripteurs »

.Références :  Bert Van Oers, «La pédagogie du jeu aux Pays-Bas. Une approche vygots-
kienne », Revue française de pédagogie, décembre 1999                            

     WWW.scienceshumaines.com :المصدر
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عنوان الوثيقة: الو�شاطة الوثيقة 35  : 

 1 -   ما هي الوساطة؟
هي الوسيلة التي يعتمدها شخص أكثر خربة من 
شخص آخر )راشد ---< طفل، استاذ ---< 
تلميذ...( لينظم له البيئة املادية واملعنوية  املالئمة 
وما يوجد بينه وبني العامل اخلارجي، ينظم له كل 
التكيف  عىل  قادرا  جتعله  بكيفية  العنارص  هذه 
ذاتيا  ليبني  فيها  الفعل  و  التفكري  عىل  و  معها 
Doly, Anne Marrie ; Mé-  هويته.                   
tacognition et médiation, CNDP ; 1996

فيكوتسكــــي و   Hegel  هيجيل ل  بالنسبة 
 vygotsky و برونريBruner   فإن الوساطة 
متكن الشخص من االنتقال من وضعية االعتامد 
التي  االستقاللية  نحو  األستاذ(   ( الغري  عىل 

حيققها بجهده وعمله يف إطار تفاعيل .
 2 -   غاية الوساطة:

دور  ينحرص  ال  الشامل،  الرتبوي  جانبها  يف 
الوساطة يف  إكساب اجليل الصاعد الثقافة ولكن 
األهم من ذلك إكساب هذا اجليل وسائل إنتاج 
الثقافة. فهي متكننا من جعل الطفل راشدا منتجا 

للثقافة وليس جمرد مستهلك هلا.
عىل مستوى التدريس: مبتعدا عن التلقني، يتبنى 
من  ويستطيع  واملرافق،  الوسيط  دور  األستاذ 
خالهلام حتقيق الوساطة التي متكن املتعلم )ة( من 
كيف  استيعاب  وخاصة  العامل  واستيعاب  فهم 

يفهم العامل.

  2 -   دور األستاذ الوسيط:
إن هدف األستاذ الوسيط هو مساعدة املتعلم)ة( 
عىل توجيه نشاطه التعليمي نحو اهلدف التعلمي 
املنشود واملعلن، وذلك بتمكينه من ربط الوسائل 
وسبل  تقنيات  ربط  ثم  باهلدف  املتوفرة  واملوارد 

العمل بالكفاية.
هو  واألساس  األول  الرشط  فإن  الغاية،  وهلذه 
اللغوية  الوسائل  بكل  )ة(  املتعلم  انتباه  جذب 
املطلوبة  املهمة  عىل  الرتكيز  إىل  الكالمية  وغري 
وضوح  من  والتأكد  التعليمة  بتوضيح  وذلك 
اهلدف يف ذهن املتعلم )ة(، )لضامن هذا الوضوح 
املنتوج  تقويم  مؤرشات  عىل  االعتامد  يمكن 

املنتظر(.
 فـاألستاذ الوسيط:

صوب  )ة(  املتعلم  وجهة  تبقى  أن  عىل  يسهر   -
اهلدف املنشود؛

 - يرافق املتعلم)ة( دون أن يعوضه أو ينوب عنه؛
 - يساعد املتعلم )ة( عىل فهم التعليمة واستيعاب 
املهمة واستحضار ما يتطلبه انجازها من ختطيط 

وحتليل وموارد؛
يعرقل  قد  تعقيد  كل  عن  )ة(  املتعلم  - يبعد 
يمكنه  نامذج  أو  جداول  كمنحه  وعمله  تفكريه 

االستئناس هبا؛
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- ال ينزعج أمام أخطاء املتعلم  )ة( بل يعطي هلذا 
األخري انطباعا اجيابيا وهو ينبه إىل هذه األخطاء 
مستثمرا أسئلة منهجية موجهة تدفع املتعلم )ة(، 
دون إعطائه احلل اجلاهز، إىل مراجعة خطة عمله 

وتقويم وتعديل مساره.
- يسهر عىل إعادة نفس النشاط لكن يف سياقات 
التثبيت  ألجل  ومتنوعة  خمتلفة  ووضعيات 

والدعم واإلغناء.   
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ب الوثيقة: 35   

LA MÉDIATION  PÉDAGOGIQUE
                       

Définitions : Raynal et Rieunier (1997):
«Ensemble des aides ou des supports qu’une personne peut offrir à une autre personne en 

vue de lui rendre plus accessible un savoir quelconque : savoir, savoir-faire, procédures de 
travail, solutions ».

الوساطة جمموعة من الدعامات املقدمة من طرف شخص جتاه آخر جلعل تعلامت ) معارف، مهارات، 
الثاين-  واملوجه بالنسبة إىل  األول لعب دور املساعد  (.سهلة املنال، ألن  إجراءات عمليات، حلول 

املتعلم- وهبذا فهو وسيــط.  ولذلك فإنه ينبغي أن:
 -حييط املتعلم بعنايته، ويضع يف اعتباره حاجاته وظروفه وتطلعاته.

- أال يقدم له معارف جاهزة، ألن هدف الوساطة هو حتقيق استقاللية املتعلم أثناء اكتسابه لتعلامته.
أن يقترص دوره عىل اإلقناع، والتشجيع، والتسهيل، واملساعدة وتوفري ظروف مالئمة قدر اإلمكان

ومن هنا فإن الوســـاطة تتموضع بني املعارف واملتعلم كي تسهل هلذا األخري عمليٌة االكتساب، أي 
التعلم.  

فقد كشفت أعامل فيكوتسكي  Vygotsky  عن الدور الذي لعبه الراشد بالنسبة للتلميذ)ة( يف عملية 
التعلم من خالل مقارنته بني ما تعلمه لوحده، ومقدار ما تعلم هذا األخري أثناء مرافقة شخص راشد له 
أثناء اكتساب املعارف واملهارات واملواقف  فالتعلامت التي كوهنا الطفل يف حالة وجود شخص راشد 
تفوق تلك التقوم ببنائها واكتساهبا لوحده.  إن هذه الفرضيات التي اتضح صدقها جتريبيا، جتعل من 
عملية حضور وسيط   بني املتعلم )ة( واملعرفة مسألة رضورية؛ ألن جانبا كبريا من املعارف واملهارات 

تم بناؤها عن طريق االحتكاك بعامل األشخاص الذ ين يمتلكون تلك املعارف.   
      حممد طه، الذكاء اإلنسان- 2006  
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الوثيقة : 35  ج

Source : www.inrp.fr/biennale/8biennale/
 contrib/longue/463.pdf

LE MÉDIATION : LA MÉTHODE FEUERSTEIN

Le médiateur est la personne qui interprète pour l’enfant ses expériences en les orientant 
vers un but. Quand il y a déficience mentale, il y a blocage du passage de la médiation. 
Rétablir cette possibilité de médiation est alors le moyen de stimuler et de faire évoluer les 
capacités d’apprentissage. 

la théorie du professeur Feuerstein repose sur trois Piliers à savoir :
   a - Sans médiation, pas de changement :   «toute personne est capable de changement, 

quels que soient son âge, son handicap et la gravité de ce handicap. Les enfants différents 
ont simplement besoin d’un surcroît d’attention et d’investissement personnel.»

   b -  Pour qu’un changement se produise, il faut qu’il y ait médiation humaine
Le médiateur est la personne qui s’interpose entre l’enfant et le monde, qui interprète pour 

l’enfant ses expériences, qui réordonne, organise, regroupe, structure les stimuli auxquels 
l’enfant est exposé, en les orientant vers un objectif donné. Et c’est cette médiation qui crée 
chez l’enfant la disposition à apprendre. 

c -  Trouver le passage pour la médiation :   la rareté ou le manque de médiation humaine 
qui sont à l’origine d’un développement intellectuel insuffisant :    «L’attitude traditionnelle 
est de dire : un enfant trisomique est retardé parce qu’il a trois chromosomes au lieu de 
deux, explique Rafi Feuerstein, fils de Reuven Feuerstein et vice-directeur de l’institut. 

Nous, nous disons : sa trisomie crée une situation qui bloque le passage de la médiation 
– d’où son retard. Notre rôle est de trouver les interstices dans la muraille et d’y faire 
pénétrer la médiation, qui entraînera le changement.

Cette théorie du changement et de l’apprentissage par médiation a donné naissance à deux 
applications pratiques : la méthode d’évaluation dynamique du potentiel d’apprentissage 
(une alternative à la rigidité des tests de Q.I et une méthode à trois temps : Test ; Explication;  
Post-test )   et le programme d’enrichissement instrumental. Des outils pédagogiques qui, à 
travers la médiation, s’appuient sur une attitude commune : valoriser l’enfant au maximum 
en évitant toujours de le mettre en échec.
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