سلك املستشارين في التىجيه التربىي
Cycle des conseillers en Orientation de l’Education
فبراير 2021
الاختبار :سيكىلىجية التربية

املدة :ساعتان

صنف أسئلة الاختبار :أسئلة الاختيار من متعدد.
املجاالت الرئيسية
لالختبار

لغة الاختبار :اللغة العربية

املجاالت الفرعية لالختبار

املجال ألاول :ألاسس
السيكىلىجية للفعل
التربىي

املجال الثاني :آليات
وممارسات املىاكبة
النفسية التربىية
املجال الثالث :ضىابط
وأخالقيات املمارسة
السيكىبيداغىجية

املعامل1 :

وزن املجاالت
الفرعية

هظشيات الحعلم

%11

هظشيات الشخصية

%11

هظشيات همى الطفل واملشاهم

%11

الحىاصل والحنشيط والىظاطة

%11

اللياط والحلىيم

%11

املششوع الشخص ي للمحعلم

%11

التربية الذامجة

%11

أخالكيات الاظخشاسة في املجال التربىي

%11

املماسظات العيكىبيذاغىجية في مجال الحىجيه التربىي

%01

وزن املجاالت
الرئيسية
%01

%01

%01

بعض املراجع املؤسساثية (الئحة غير حصرية لالستئناس)
 امليثاق الىطني للتربية والحكىين؛ الكحاب ألابيض ،الجضء ألاول 7الاخحياسات والحىجهات التربىية العامةً ،ىهيى 2002؛ الشؤية الاظتراثيجية لإلصالح 2000 -2002؛ الذساظات والحلاسيش الصادسة عن املجلغ ألاعلى للتربية والحكىين والبحث العلمي؛ اللاهىن إلاطاس سكم  20.04املحعلم بمنظىمة التربية والحكىين والبحث العلمي ،الصادس بخنفيزه الظهير الششيفسكم  0.06.000بحاسيخ  06غشد 2006؛
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 املشظىم سكم  2.02.043بحاسيخ ً 04ىليىص  2002بمثابة النظام ألاظاس ي الخاص بمإظعات التربية والحعليمالعمىمي ،كما وكع جغييره وثحميمه؛
 اللشاس الىصاسي سكم  2040.00بحاسيخ  20هىهبر  2000بشأن النظام املذسس ي في الحعليم ألاولي والابحذائي والثاهىي؛ اللشاس الىصاسي سكم  032×06بحاسيخ  04أكحىبش  2006بشأن الحىجيه املذسس ي واملنهي والجامعي؛ املزكشة الىصاسية سكم  022×04بحاسيخ  00ماسط  2004في شأن ثنظيم العمل باللطاعات املذسظية للحىجيه؛ املزكشة الىصاسية سكم  002×06بحاسيخ  05أكحىبش  2006في شأن الاسثلاء باملماسظة التربىية في مجال الحىجيهاملذسس ي واملنهي والجامعي بالثاهىيات إلاعذادًة والثاهىيات الحأهيلية؛
 املزكشة الىصاسية سكم  003×06بحاسيخ  05أكحىبش  2006في شأن ئسظاء العمل باملششوع الشخص ي للمحعلمبالثاهىيات إلاعذادًة والثاهىيات الحأهيلية؛
 املزكشة الىصاسية سكم  001×06بحاسيخ  05أكحىبش  2006في شأن ألاظحار الشئيغ بالثاهىيات إلاعذادًة والثاهىياتالحأهيلية؛
 دليل الحياة املذسظية ،دجنبر 2006؛ إلاطاس املنهجي لحكىين ألاظاثزة الشؤظاء ،ماسط 2020؛ -املجضوءات الصادسة عن الىحذة املشكضية لحكىين ألاطش رات الصلة بمىضىع املباساة؛

مالحظةً :مكن الاظحئناط ببعض املشاجع وإلاصذاسات وألابحاذ والذساظات وامللاالت رات الطبيعة النظشية
والعملية الصادسة وطنيا ودوليا.
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