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 المساهمة في إدماج بعد التوجيه في

 .المناهج التربوية وربطها بسوق الشغل

 ؛“ دليل األنشطة التربوية الموجهة”إعداد 1.

 واحدة؛ جهوية بأكاديمةتجريب الدليل 2.

 .بناء خطة لتعميم الدليل3.

 أهداف املشروع:



 :األهمية والجدوى 
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 دماج الأنشطة املوهجة يف ”: يف موضوعامتدادا واستامثرا لبحث تدخيل املرشوع يعترب ا 

   ؛(2011) “املناجه الرتبوية
 

 عطاء التوجيه بُعد تربوي مندمج املرشوع ينسجم مع توهجات الرؤية الاسرتاتيجية يف ا 

الأنشطة ) والالصفي( الربامج ادلراس ية)بشقهيا الصفي  مضن سريورة الرتبية والتكوين

ابملؤسسات التعلميية املرشوع الشخيص للمتعمل حمور الفعل الرتبوي ، وجعل (املندجمة

 ؛(10املرشوع املندمج )والتكوينية؛ 
 

  بتيسري المنو املهين املرشوع يسامه يف تزنيل التدابري الرؤية الاسرتاتيجية املرتبطة

 ؛...(، واملسارات املهنية ابلثانوي الابتديئاكتشاف املهن ابلسكل )
 

  مراجعة املناجه الرتبويةاملرشوع يسترشف ورش. 

 



:تشخيص الوضعية  
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تفتقد  البيداغوجيةالمقررات الدراسية والممارسات  

كثيرا لبعد توجيهي يربط فعل التعلم بذات للتلميذ 

 ؛...السوسيومهنيومحيطه 

نسبة مهمة  المقررات والبرامج الدراسية ال تساعد 

 .على االندماج في سوق الشغل من الشباب

 ال جزء التوجيه " :(99 المادة)والتكوين للتربية الوطني الميثاق 

 وتيسير للمواكبة وظيفة بوصفها والتكوين، التربية سيرورة من يتجزأ

 ” والمهنية التربوية واختياراتهم المتعلمين وملكات والميول النضج
 

 المشروع :المناهج في التوجيه بعد إلدماج األبيض الكتاب اختيارات 

 المحيط، في االندماج على القدرة الذات، تنمية االختيار، على التربية للتلميذ، الشخصي

 ...والحرف المهن أخالقيات التعلم، في االستشرافي التنبئي البعد

   التعلم والتوجيه سيرورتيانفصال كبير بين 

المنهاج 

 المخطط

المنهاج 

 المطبق



  

مد الجسور بين المناهج 
 الدراسية وسوق الشغل



 اإلدماج

Infusion 

 التعاون

 التعبئة

 املفاهيم األساسية: واملنهجي املفاهيمياإلطار 

 ومنسق متضافر نهج ” 

 وشركائها، المدرسة لفريق

 أهداف رسم يتم إطاره في

 أو فردية خدمات وتقديم

 وأنشطة وأدوات جماعية،

 إلى ترمي بيداغوجية

 نمو في التلميذ مصاحبة

 الدراسي مساره وفي هويته

 ،بكيبيك التربية وزارة) “والمهني

2002) 

 المقاربة الموجهة
L’approche orientante 

 

مبادئ من أجل  3

 مدرسة موجهة



 المشروع الشخصي
Projet 

personnel 

النشاط التربوي 
 الموجه

Activité 
éducative 
orientante 

 

 

 النقع/ اإلدماج 
Infusion 

في مضامين إدماج عناصر للتوجيه املدرس ي واملنهي 
تشريب املناهج التربوية وأنشطة املواد الدراسية، عبر 

 بهذه العناصر بشكل يجعلها واملمارسة الصفية 
 (D.Pelletier,2004).  متجانسة معها وغير معزولة

 إلى ـ الفعل في التلميذ وضع عبر ـ تهدف وسيلة “

  وتنمية أفضل، بشكل ذاته على التعرف :من تمكينه

 المدرسي محيطه حول واقعية رؤية وبناء ، كفاياته

 “والسوسيومهني
(Service d'orientation de l'Académie Les Estacades,2005) 

 للفرد والمستقبلي الحالي للوضع وتمثل فكري كيان ”

 المدرسي النظام ومعرفة الذات معرفة يدمج العالم، في

 .(     (R .Etienne, 1992“ ...الشغل عالم و

 املفاهيم األساسية: واملنهجي املفاهيمياإلطار 



 األنشطة التربوية الموجهة

:تهدف إلى تنمية  

المستعرضة الكفايات: 

 أنشطة صفية أو مندمجة 

مرتبطة بالنمو المهني كفايات  : 

 أنشطة التوجيه المدرسي والمهني

 املفاهيم األساسية: واملنهجي املفاهيمياإلطار 



 :مدة اإلنجاز

موسم •
دراسي 
 .واحد

 :المتدخلون

أطر التفتيش التربوي •
 باألكاديمية

 

أطر التوجيه التربوي •
 باألكاديمية

 

األطر اإلدارية والتربوية •
 بالمؤسسات التجريبية

 :لمستهدفةا الفئة

أساتذة السلك •
االبتدائي 

 واإلعدادي؛
 

تالميذ المستويات •
ابتدائي إلى  5من 
 .إعدادي 3

 منهجية اإلنجاز: واملنهجي املفاهيمياإلطار 



11 

 العمليات المرحلة

 اإلعداد

 ؛(جهوي)تشكيل فريق قيادة المشروع -
 للدليل؛ األولية النسخة لدراسة عمل ورشة-
 ؛(إقليمية) التدخل فرق تشكيل-
 جذاذات وإنتاج دراسية مقررات مضامين لتحليل  عمل ورشات-

 ؛(مندمجةو صفية) موجهة تربوية ألنشطة نموذجية
 خطة وبناء للدليل التجريبية الصيغة على للمصادقة تركيز مجموعة-

 ؛التجريب
 ؛المتدخلينتكوين األساتذة -

 .والتقويم التتبع أدوات إعداد-

 التجريب
 البحث منهجية خالل من المؤسسات، من عينة في الدليل تجريب-

 .التدخلي

الصياغة 

 النهائية

 التعديالت؛ وتقديم التجريب خالصات لمناقشة تركيز مجموعة-
 .لتعميمه إجرائية خطة مع للدليل النهائي اإلخراج-

 منهجية اإلنجاز: واملنهجي املفاهيمياإلطار 
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أدوات التدخل 

 والتتبع:
 

جذاذات األنشطة  1.

 الصفية

لوائح المهن  2.

 حسب المواد

بطاقات تقنية  3.

 لألنشطة المندمجة

بطاقة مالحظات  4.

 األساتذة

بطاقة تفكير  5.

 فردي للتالميذ

 

 

 تس هتدف  تعلميةبناء وضعيات ل حتليل املقررات ادلراس ية

معرفة اذلات، )عنرصا أأو أأكرث من عنارص املرشوع الشخيص 

، همارات السوس يوهميناحمليط ادلرايس والتكويين، احمليط 

   (التخطيط واختاذ القرار

عداد جذاذة نشطة الرتبوية املوهجة  بطاقة تقنية/ا  خاصة بلك للأ

هذه الأنشطة مضن سريورة  موضعةمتكن الأس تاذ من  ،درس

 الربانمج ادلرايس؛

 جناز الأنشطة مضن احلصص الصفية، أأو مضن أأنشطة مندجمة ا 

 ؛ داخل املؤسسة أأو خارهجا

 استامثر عام للواحئ املهن من طرف الأساتذة؛ 

 تعبئة بطاقات التغذية الراجعة من طرف الأساتذة والتالميذ. 

 

 منهجية اإلنجاز: واملنهجي املفاهيمياإلطار 



المادة الدراسية بصفة عامة 

تقود إلى عدد من التكوينات 

والمهن وتفيد في عدة أنشطة 

 اجتماعية واقتصادية

 المدخل األول  المدخل الثاني 

 

 تحليل المهن الممارسةة فةي سةوق

، وربةةةط كفاياتهةةةاالشةةةغل مةةةن حيةةةث 

المةةةةةةواد  بكفايةةةةةةاتهةةةةةةذه األخيةةةةةةرة 

 الدراسية؛ 
 

 لةةةةةةوائ  اسةةةةةةتثمار علةةةةةةى شةةةةةةكل

 .ارتباطات المواد الدراسية بالمهن

 

 تحليةةةةةل المضةةةةةامين الدراسةةةةةية

وربطهةةةةةةةةةةةةةا باألنشةةةةةةةةةةةةةطة واألدوار 

 المالئمة لها؛  السوسيومهنية
 

 استثمار نتائج هذا التحليل علةى

أنشةةةةةطة ومشةةةةةاريع تربويةةةةةة شةةةةةكل 

 .مندمجة في المواد الدراسية

المكونات والمضامين الخاصة 

للمادة الدراسية تؤدي إلى 

 عدد من التكوينات والمهن

 إعداد أدوات التدخل: واملنهجي املفاهيمياإلطار 



أنشطة ووضعيات مرتبطة 
  السوسيومهنيبالمحيط 

ميسرة  بيداغوجيةطرائق 
 الستكشاف الذات وتنميتها

التربية على  بيداغوجيا
 ...االختيار، المشروع

 التوظيف البيداغوجي: واملنهجي املفاهيمياإلطار 



 (البحث التدخلي املرجعي: )التدخل والتجريب 
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 المادة
عدد 

 الجذاذات

 عدد األنشطة

 صفية
 مندمجة

 مشتركة بين مواد خاصة بمادة

 01 31 07 العلوم الفيزيائية

03 

 03 55 13 العربية

 03 23 05 علوم الحياة واألرض

ت
يا
ع
ما
جت
ال
ا

 

 -- 29 06 التاريخ

 04 18 04 التربية على المواطنة

 -- 28 06 الجغرافية

 03 11 184 41 المجموع

  (:14)فريق عمل 

أطر توجيه+ ساتذة أ  

:  مدة التدخل

أشهر 04  

 67: الفئة المستهدفة

بالثالثة إعدادي ( ة)تلميذ  



 المواد الدراسية النشاط المندمجموضوع  ت .ر

 الفيزياء ـعلوم الحياة واألرض  لقاء مع أطر في الوقاية المدنية 1ن 

 علوم الحياة واألرض الدم تحاقنزيارة مركز  2ن 

 علوم الحياة واألرض زيارة مختبر الطبي 3ن 

 االجتماعيات زيارة قائد مقاطعة 4ن 

 االجتماعيات زيارة رئيس المجلس البلدي 5ن 

 االجتماعيات زيارة وكالة إنعاش التشغيل 6ن 

 العلوم الفيزيائية (مختبر الكيمياء) والتقنياتزيارة كلية العلوم  7ن 

 8ن 
وطالبين بشهادة  ،اتصاالتلقاء مع إطار في شركة 

 BTS العاليالتقني 
 العلوم الفيزيائية ـالعربية 

 العربية لقاء مع محامي 9ن 

 علوم الحياة واألرض لقاء مع طبيبة 10ن 

 االجتماعيات زيارة جمعية اجتماعية ومشروع تنموي 11ن 

 زيارة محطة معالجة المياه 12ن 
علوم الحياة  ـالعربية  ـالعلوم الفيزيائية 

 االجتماعيات ـواألرض 

 العربية (تنمية ذاتية) التأهيليسفري إلى الثانوي  13ن 

 (البحث التدخلي املرجعي: )التدخل والتجريب 
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أدوات التدخل: التدخل والتجريب  
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أدوات التدخل: التدخل والتجريب  



(:البحث التدخلي املرجعي) النتائج املحققة   
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 سقريوريتسقامه يف ربقط  ديداكتيكيقةوأأدوات  بيداغوجيقةالأساتذة من طرائق   متكني 

 :من خالل التوجيه، والتعمل 

اتحة فرص للتالميذ، مضن سريورة التعلامت، ملعرفقة  وتمنيقة همقارات التخطقيط  ذواهتقمق ا 

 ؛والسوس يوهمينواختاذ القرار، واس تكشاف احمليط ادلرايس 

 عطاء معىن ا ضايف وممتزي ملضامني ادلروس؛  ا 

 جيايب للتالميذ   ؛يف الأنشطة املنجزة اخنراط ا 

اثرة النضج املهين دلى التالميذ، من خالل  :ا 

 ق التعبري عن رغباهتم يف اس تكشاف التكوينات واملهن؛

 ق اتساع جمال الطموحات املهنية دلهيم؛

دراك   .وادلرايس واملهين لفوائد التعلامت املرتبطة حبياهتم اخلاصة ومس تقبلهم الشخيص همق ا 

تمنية همارات التواصل واحلوار واملقابةل دلى التالميذ. 



:بعض معالم األثر املتوقع للمشروع  
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  جيقايب يف عالققة التالميقذ مقع املقواد ادلراسق ية، مقن تطور ا 

 ادلراس ية ومشاركهتم يف أأنشطهتا؛ دافعيهتمخالل تمنية 

 جعل املواد ادلراس ية منطلقا للتفكري يف املرشوع الشخيص؛ 

  تعزيققز التلمققل بققني املققواد ادلراسقق ية ومسققري عالقهتققا مققع

 التوجيه؛ 

 ربط املناجه الرتبوية بسوق الشغل؛ 

  ادلاخلية واخلارجية للمنظومة املردوديةحتسني. 
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