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 2015رزنامة المشاريع  المنبثقة عن الرؤية االستراتيجية-  

2030 . 

 اعتماد مقاربة تشاركية  تحرص على انخراط الفاعلين في

 .التجديدات البيداغوجية

 االستجابة لحاجة مهنية لدى األساتذة مرتبطة بتحيين

 .الكفايات المهنية

 السياق 



 تشخيص الوضعية



 

  
 

 

 :2030-2015تصور مجدد لإلصالح  استند على اإلعداد الميداني لتطبيق رؤيا -

 تكوين فرق عمل ميدانية. 

 مشاركة هذه الفرق في إنتاج وتجريب األدوات الضرورية للتطوير. 

 سين لتطبيق مقاربات  مختلفة ديداكتيكيةفتح المجال أمام الُمَدرِّ

 اعتماد مبدأي التجريب والتقويم. 

 إقليمية يحضرها فاعلون تربويون قصد تقاسم / عقد لقاءات جهوية

توجهات الوزارة ومناقشة التجديدات البيداغوجية ثم صياغة اقتراحات 

 .إلغنائها

 

 

 على مستوى التصور: تشخيص الوضعية



 :مالحظات مرصودة خالل لقاءات التكوين والتتبع

 يشتكي األساتذة المجربون للمنهاج المننقح منن غيناب عندة كاملنة توضنح

غيناب مقنرر، غيناب وسنائل، غيناب منهجينات )مواصفات الندرو  وسنيرها 

 ...(.درو  مناسبة للغالف الزمني الجديد، غياب أسناد

 

-  يطالننب األسنناتذة المجربننون لبرنننامة القننراءة مننن أجننل النجنناح بحقائننب

تربوية جاهزة وبوسائل تعليمية مالئمة للمقاربة الجديدة وبنصنوص حكائينة 

 ...أكثر

 

 

 

 

 تشخيص الوضعية على مستوى الممارسة



  يطالب األساتذة المصاحبون بتكوينات مستمرة حول آليات

 .وأدوات تفعيل مبادئ التجديدات البيداغوجية

 

 يتوقع األساتذة عدم استمرارية التجديد والتخلي عنه مثل

 ...بعض التجارب السابقة
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 تشخيص الوضعية على مستوى الممارسة



 اإلشكالية



 اإلشكالية

من خالل تشخيص الوضعية يتبين أن األساتذة يعبرون عن 

صعوبات في التعامل مع التجديد البيداغوجي وفي استقبال التغيير 

 مما يدعو إلى التساؤل حول نوعية هذه الصعوبات وسبل تجاوزها

 

 
 



 :تتوضح اإلشكالية من خالل العناصر اآلتية-

 رفض األساتذة للتجديد ينبثق من مسلمة أن التجديند غاينة  يتحنتم

 . عليه حل المشكالت، وتحقيق نتائة مبهرة في جميع األحوال 

 

 عدم اعتبار التجديد اختيارا تربويا وسنيرورة حتمينة مواكبنة  لكنل

 .  منظومة تربوية

 

 

 

 عناصر اإلشكالية



 حاجة المنظومة إلى إرساء بنية استقبال التجديد

البيداغوجي من خالل إعادة النظر في برامة التكوين 

 األسا  والتكوين المستمر

 

 الحاجة إلى بناء كفاية مهنية جديدة  لدى األساتذة هي

 "la compétence d’innovation" " كفاية التجديد"
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 عناصر اإلشكالية تتمة  



كفاية "نقترح مشروع مجزوءة تكوينية تتغيى بناء •

ُتِعد المدر  للتغيير والتجديد الذي " التجديد البيداغوجي

 .ُتحتمه مهنة التدري 

ُتَفعل المجزوءة من خالل وضعيات الممارسة المتبصرة  •

 .والتكوين على التفكير النقدي وتنمية االستقاللية
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 مقترح مشروع مجزوءة تكوينية



التجديد البيداغوجي بالمدرسة: عنوان المجزوءة   
 

كفاية التجديد البيداغوجي: الكفاية  المهنية المستهدفة  
 

في نهاية المجزوءة التكوينية، يكون األستاذ قادرا على :  نص الكفاية

التعامل مع التجديد البيداغوجي وتفعيله في ممارساته الصفية تخطيطا 

.وتدبيرا وتقويما  
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 بطاقة واصفة للمجزوءة



 :أهداف التكوين

 (.المقاربات النظرية)تعرف مفهوم التجديد البيداغوجي 

تملك آليات تفعيل سيرورة التجديد البيداغوجي 

  ،القدرة على االختيار،  المرونة ، التبصر واإلبداع ، التجديد

 ...التجريب

 التدرب على إنتاج الوسائل واختيار األسناد والدعامات 

بناء األستاذ ألدوات تقويم التجديد البيداغوجي. 
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:  بطاقة واصفة للمجزوءة

 تتمة



 :المنتوج المنتظر

 أستاذ متملك لكفاية التجديد البيداغوجي وقادر على تفعيله

 .على المستوى الفردي وعلى المستوى المؤسساتي

بطاقات تقنية لتجديدات بيداغوجية مقترحة ومستشرفة. 

 

15 

:بطاقة واصفة للمجزوءة  
تتمة   



 :بعض موضوعات المجزوءة

(نظريات، مقاربات) في مفهوم التجديد البيداغوجي... 

مأسسة التجديد البيداغوجي 

  أدوات تفعيل التجديد البيداغوجي 

إسهامات الممارسة المهنية في بناء نظرية التجديد البيداغوجي 

 رصد تجارب ناجحة 

  قيادة التجديد البيداغوجي 

-تقويم التجديد البيداغوجي 
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تتمة: بطاقة واصفة للمجزوءة  



 :  مالحظتان

  يمكن أن تتخذ هذه المجزوءة صيغة تكوين حضوري أو عن بعد

 .على شكل مساق 

  تروم المجزوءة تحقيق كفاية مهنية لذلك فإن طبيعة األنشطة

 .التكوينية يفترض أن يتم في إطار وضعيات تكوينية ممهننة
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:  بطاقة واصفة للمجزوءة
 تتمة
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 النتائة المتوقعة

  كفاية التجديد البيداغوجي"بناء "la compétence 
d’innovation" " لدى األساتذة. 

 تمكين األساتذة من آليات التعامل مع التجديد البيداغوجي             . 

 تكوين أستاذ مرن، متبصر، مبدع ومجدد. 

 تعزيز استقاللية المدرسين. 

  تمكين المدرسين من تقبل التغيير وتفادي التنميط في الممارسة

 .التعليمية
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 خالصة

لي  إذن التجديد البيداغوجي مجرد تقنية أو طريقة أو مقاربة       

...  جديدة أو عمل فردي أو تكنلوجيا حديثة أو عمل مستقل أو انترنت
 .  كلها أشياء قد تتجاوز بعضها بعضا

إنما التجديد  سيرورة حتمية في مهنة التدري   تبدأ باكتساب       

كفاية التجديد  من خالل التكوين األسا  والمستمر وتستمر بتفعيل 

 .التجديدات ومساءلتها وتصويبها بناء على خبرات األساتذة



 شكرا على حسن تتبعكم


