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تقديم الدليل 

1. األهمية والسياق  
يندرج االهتمــام بتطوير احليــاة املدر�شيـة، وتعزيز اآليات ا�شتغالها 
داخل الف�شاءات املدر�شية، يف اإطـار التوجهــات االإ�شالحية الكربى، 
2015- الرتبوي  لالإ�شالح  اال�شرتاتيجية  الروؤية  بها  جاءت  التي 
على  والرتبية  املدر�شية،  احلياة  اأن�شطة  من  جعلت  والتي   ،2030

املدين،  ال�شلوك  وف�شائل  الفاعلة،  واملواطنة  الدميقراطية،  قيم 
والنهو�ض بامل�شاواة، وحماربة كل اأ�شكل التمييز خيارا اإ�شرتاتيجيا 
الثامنة  الرافعة  ال حميد عنه، ويتم ت�شريف هذه املعطيات ح�شب 
النهج  اأربع م�شتويات: م�شتوى  اإىل  الروؤية اال�شرتاتيجية  ع�شرة من 
وم�شتوى  الفاعلني  وم�شتوى  واالآليات،  البنيات  وم�شتوى  الرتبوي، 

عالقة املحيط باملوؤ�ش�شة.
فعلى م�شتوى االأليات حتث الروؤية اال�شرتاتيجية، يف جميع رافعاتها، 
على اأن االأن�شطة التي يتم تفعيلها يجب اأن تندرج يف اإطار م�شروع 
التعليمية  املوؤ�ش�شة  يجعل  ا�شرتاتيجيا،  خيارا  باعتباره  املوؤ�ش�شة، 

نقطة ارتكاز املنظومة الرتبوية، وي�شهم يف اإر�شاء املقاربة الت�شاركية 
وال�شمولية لل�شاأن الرتبوي، وادماج منهجية العمل بامل�شروع، باعتماد 
مبداأ التعاقد والتدبري بالنتائج، كما يعمل م�شروع املوؤ�ش�شة من جهة 
من  الرتبوي،  لل�شاأن  والفردي  اليومي  التدبري  جتاوز  على  اأخرى، 
خالل تقا�شم املهام و امل�شوؤوليات بني خمتلف املتدخلني والفاعلني، 

وتبني �شيا�شة القرب لال�شتجابة ملختلف حاجات املوؤ�ش�شة.

2. األهداف

1.2 الهدف العام

بناء  من  واملتعلمات  واملتعلمني  االأ�شاتذة  لتمكني  عملية  اأداة  و�شع 
خالل  من  املوؤ�ش�شة  م�شروع  ا�شتدامة  و�شمان  الرتبوية،  امل�شاريع 
الت�شامح  بقيم  االرتقاء  دعم   »APT2C« م�شروع  وبني  بينه  الربط 
وال�شلوك املدين واملواطنة والوقاية من ال�شلوكيات امل�شينة يف الو�شط 
املدر�شي، الأن م�شروع املوؤ�ش�شة هو الذي �شيمكن من �شمان ا�شتدامة 
حتقيقها،  اإىل   »APT2C« م�شروع  ي�شعى  التي  والقيم  املكت�شبات 
ذلك الأنه بنية قارة ومتجددة يف املوؤ�ش�شات التعليمية وا�شرتاتيجية 

الوزارة.
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2.2 الأهداف الخا�سة

من االأهداف اخلا�شة االأ�شا�شية التي يتوخى هذا الدليل حتقيقها:

تر�شيخ الوعي باأهمية طريقة امل�شروع والتدبري بالنتائج؛	▪

عرب 	▪ املوؤ�ش�شة  م�شروع  اأهداف  بلوغ  على  العمل  كيفّية  تو�شيح 
تفعيل االأندية الرتبوية؛ 

تنظيم العمل وت�شهيل عمليات التقييم، من حيث:	▪
 	 »APT2C« مل�شروع  املحددة  االأهداف  حتقيق  مدى  معرفة 

ومدى جناحها؛
حتديد الطرق واالأ�شاليب امل�شاعدة يف تخطي العقبات التي 	 

قد تقف عائقًا اأمام تنفيذ م�شروع املوؤ�ش�شة.

تدريب املتعلمني واملتعلمات على بناء م�شاريع تربوية يف مو�شوع 	▪
الوقاية من ال�شلوكيات امل�شينة؛

متكني املتعلمني واملتعلمات من امتالك ومتلك القدرة على بناء 	▪
الرقمية  التثقيفية  االأ�شناد  وتوظيف  باإنتاج  ترتبط  م�شاريع، 

والتحريكية، يف مو�شوع الوقاية من ال�شلوكيات امل�شينة.

القسم األول:
المحتوى المعرفي

1. مقدمات تو�سيحية للم�سروع  

1.1. تعريف امل�سروع

واملهام  االأن�شطة  من  »جمموعة  اأنه  يف  امل�شروع  تعريفات  تتاآلف 
التي تتم برجمتها يف  بينها،  املتكاملة، واملن�شجمة، املرتبطة يف ما 
اأو  )قيم،  خمرجات  اإىل  االإف�شاء  ق�شد  حمددين،  ومكان  زمان 
اأو تعلمات جديدة...( حمددة م�شبقًا من خالل ا�شتثمار  خدمات، 
واملعرفية،  اللوجي�شتيكية  و  الب�شرية  املالية  و  املوارد  من  جمموعة 

بناء على درا�شة م�شبقة وخطة اإجناز م�شبوطة«))).

اأي  اإجناز  اأن  يت�شح  اأعاله،  اإليه  امل�شار  التعريف  من  انطالقا 
جناحه  �شمان  اأجل  وتخطيطا،من  ودرا�شة  اإعدادا  يتطلب  م�شروع 
يرتبط  الأنه  خا�شة،  اأهمية  فيه  يحتل  الهدف  اأن  اإال  وا�شتمراريته، 
بدقة،  ويبنى  ي�شاغ  اأن  الهدف  يف   ا�شرتط  ولذلك  باملخرجات، 

)))  راجع كيلباتريك، وديوي.
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خمت�شر  يف  جمعت  خا�شيات  وفق 
 ،(((»S.M.A.R.T« هو ،)acronyme(
ارتباطا بقاعدة »ربط مفهوم االإدارة 
دوركر  و�شعها  التي  باالأهداف« 

)Peter F.Durcker( عام 1954.

2.1. دورة حياة امل�سروع

مهما كانت طبيعة امل�شروع واالأهداف املنتطرة منه،  فثمة جمموعة 
من املراحل يجب اأن مير منها قبل  اإجنازه على اأر�ض الواقع، وهو 
ما يطلق عليه »دورة حياة امل�شروع«، وميكن اإجمالها يف  اأربع مراحل 
اأو  التنفيذ  مرحلة  التخطيط،  مرحلة  التحديد،  مرحلة  اأ�شا�شية: 

االإجناز ومرحلة التقييم.
ويجب االإ�شارة هنا اإىل اأن هذه املراحل ترتبط يف ما بينها ارتباطا 
التحديد  فمرحلة  اأخرى.  عن  مرحلة  ف�شل  ميكن  ال  حيث  وثيقا، 
كمرحلة اأوىل تتبعها مرحلة التخطيط ملا مت حتديده، ثم تاأتي بعدها 
مت  ما  وتتبع  تقييم  مرحلة  واأخريا  تخطيطه،  مت  ما  تنفيذ  مرحلة 
(((  Spécifique  : un objectif spécifique doit être en lien direct avec le travail de la 

personne chargée de réaliser l’objectif : il doit être personnalisé;

اإجنازه، ق�شد التاأكد من مدى حتقق اأهداف امل�شروع. ويف ما يلي 
ب�شط موجز لهذه املراحل:

-  مرحلة التحديد 
اإن املنطلق يف اأي م�شروع هو فكرته،  الأن فكرة امل�شروع غالبًا)))

 ما تكون نابعة عن حاجة معينة، اأو م�شكلة تعاين منها فئة معينة، 
كما هو االأمر بالن�شبة »لل�شلوكيات امل�شينة يف الو�شط املدر�شي«، فال 

	  Mesurable  : un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié. Pour réaliser 

un objectif, la définition d’un seuil est nécessaire afin de savoir quel est le 
niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer. Il n’est pas possible de 
choisir un objectif que l’on ne peut quantifier ou qualifier par souci d’évaluation 
des moyens nécessaires pour l’atteindre.

	  Acceptable un objectif acceptable est un objectif suffisamment grand, 
ambitieux pour qu’il représente un défi et qu’il soit motivant. Par ailleurs cet 
objectif doit être atteignable et donc raisonnable favorisant ainsi l’adhésion 
des participants à ce dernier. Ainsi, l’objectif sera plus facilement accepté par 
chacun des acteurs.

	  Réaliste : un objectif réaliste est un objectif pour lequel le seuil du réalisme est 
défini. C’est-à-dire un niveau pour lequel le défi motivera le plus grand nombre 
de participants et évitera au mieux l’abandon de certains participants au fur et à 
mesure de la progression de l’objectif ;

	  Temporellement défini : L’objectif doit être clairement défini dans le temps par 
des termes précis comme «d’ici 4 mois» et non pas par des termes flous comme 
« le plus rapidement possible» .
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هذا  منها  �شينطلق  التي  الو�شعية  معرفة  دون  م�شروع  بناء  ميكن 
امل�شروع. وخالل هذه املرحلة يتم حتليل احلاجات، ودرا�شة امل�شكل 
الرئي�ض، من خالل جمع البيانات واملعلومات، ومعاجلتها، من اأجل 
اإمكانات حامل  اقرتاح احللول املنا�شبة واملقبولة، التي تتنا�شب مع 

امل�شروع؛

-  مرحلة التخطيط 

التخطيط،  مرحلة  امل�شروع  لفكرة  الدقيق  التحديد  مرحلة  تعقب 
اأي االنطالق من جمرد فكرة اأو ت�شور، اإىل م�شروع قابل لالإجناز، 
التقنية  وموارده  امل�شروع،  مكونات  م�شتوفية لكل  درا�شة  خالل  من 
واملالية والب�شرية، انطالقا من حتديد دقيق ملجموعة من العنا�شر 

واملكونات، اأبرزها:

االإمكانات الالزمة لكل ن�شاط؛	▪

املوارد الب�شرية املكلفة بتنفيذ امل�شروع؛	▪

امليزانية التف�شيلية الإجنازامل�شروع؛	▪

طريقة تتبع امل�شروع؛	▪

تقييم املخاطر؛	▪

▪	......

-  مرحلة التنفيذ  

خالل هذه املرحلة يبداأ فريق العمل يف تنفيذ خمتلف االأن�شطة التي 
يتطلبها امل�شروع وفق ما هو خمطط له م�شبقًا، مع مراعاة احرتام 
االآجال امل�شطرة، واجلودة املطلوبة يف املخرجات. والأن �شبط هذه 
العملية ي�شوجب و�شع خمطط للتنفيذ، وآليات جلمع املعلومات، من 
املرحلة رهني مبرحلة  فاإن جناح هذه  امل�شروع،  ا�شغال  اإجناز  اأجل 
امل�شروع،  تنفيذ  ي�شهل  وامل�شبوط  اجليد  التخطيط  الأن  التخطيط، 

وي�شمن التحكم يف خمتلف مراحل اإجنازه.

-  مرحلة التقييم 

يهدف التقييم اإىل التاأكد من اأن امل�شروع ي�شري يف م�شاره ال�شحيح، 
مما ي�شمح بالتدخل الإجراء التعديالت الالزمة، ومعاجلة االختالالت 
التنفيذ،  اأثناء  امل�شروع  تقييم  ويتم  امل�شروع.  تنفيذ  يعرفها  التي 
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للمقارنة بني الو�شع احلايل وم�شار امل�شروع، كما يتم اإجراوؤه اأي�شًا 
بعد التنفيذ، ملعرفة اإىل اأي حد حقق امل�شروع النتائج املرجوة منه.

3.1. موؤ�سرات جناح امل�سروع الرتبوي 

ميكن  امل�شاعدة،  العوامل  من  مبجموعة  م�شروع  اأي  جناح  يرتبط 
اإجمالها يف:

اإبداع يف فكرة امل�شروع؛	▪

درا�شة �شاملة ودقيقة؛	▪

اأهداف وا�شحة وم�شبوطة؛	▪

تخطيط جيد الأن�شطة امل�شروع ومكوناته؛	▪

تتبع جيد ملختلف مراحل اإجنازه؛	▪

فريق عمل ذو خربة ومن�شجم؛	▪

توزيع جيد للمهام وامل�شوؤوليات؛	▪

التوا�شل اجليد بني اأع�شاء فريق العمل؛	▪

احرتام اآجال تنفيذ امل�شروع؛	▪

تقييم �شامل وم�شتمر؛	▪

خطة جيدة  وم�شبوطة ال�شتثمار املخرجات. 	▪

2. الم�سروع التربوي  

1.2. تعريف امل�سروع الرتبوي:

الرتبية  علماء  و�شعها  التي  التعريفات  خمتلف  خالل  من  ي�شت�شف 
املهتمني بامل�شروع الرتبوي اأن: امل�شروع الرتبوي  عبارة عن عملية، 
اأو ن�شاط مقيد بزمن، اأي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم القيام 
به من اأجل تقدمي منتج ما اأو خدمة ما بهدف حتقيق تغيري مفيد، اأو 
حتقيق قيمة م�شافة، وهو ن�شاط تعّلمّي مطلوب اإجنازه من املتعّلم 
ويتطّلب  اجلماعي(،  )امل�شروع  املتعّلمني  اأو  الفردي(،  )امل�شروع 
اأكرث،  اأو  واحدة  معرفّية  ماّدة  من  م�شتقاة  موارد  ا�شتثمار  اإجنازه 

واإدماجها يف م�شروع حقيقّي ذي معنى بالن�شبة اإىل املتعلم.
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2.2. املرجعية الفكرية لـــ«امل�سروع الرتبوي« 

الرتبوي«  »امل�سروع  فكرة  ترتبط 
التي  امل�سروع«،  بــ »بيداغوجيا 
املقاربة  من  اأ�ش�شها   ت�شتمد 
االأمريكي  الفيل�شوف  الرتبوية 
 ،)John Dewey(  جون  ديوي
مبثابة  املدر�شة  جعل  يف  واملتمثلة 
حيث  والتعليم،  للرتبية  مقاولة 
معنى  ذات  تعلم  و�شعيات  تقدم 
للتالميذ، يف �شيغة م�شروعات تدور حول م�شكلة اجتماعية وا�شحة، 
فتجعل املتعلمني اأمام حتد حقيقي للبحث فيها وحلها، ح�شب قدرات 
تعاقدي،  اإطار  و�شمن  املدر�ض،  من  واإ�شراف  وبتوجيه  منهم،  كل 

وذلك اعتمادا على ممار�شة اأن�شطة ذاتية متعددة و متنوعة . 

املواد  بني  الفا�شلة  احلدود  جتاوز  مبداأ  من  الطريقة  هذه  وتنطلق 
الدرا�شية، حيث تتداخل هذه املواد ن وتتكامل فيما بينها، لكي ت�شكل 
واملعارف  املعلومات  ت�شبح  وبهذا  الهادفة،  االأن�شطة  من  جمموعة 
جمرد و�شيلة ال غاية يف حد ذاتها. وي�شري امل�شروع و�شعية حقيقية 

التي  واملهارات  والكفايات  القدرات  كل  لدمج  منا�شبة  و  واقعية  و 
اكت�شبها املتعلم يف جميع املواد الدرا�شية، وذلك من اأجل ا�شتثمارها 
يف جتاوز كل العقبات التي تعرت�ض تنفيذ امل�شروع، اأو اأحد مراحله، 
مما يجعل املتعلم يكت�شب املعارف من خالل البحث والتعلم الذاتي 
والعمل يف جمموعات ، عالوة على اأنه ي�شري قادرا على االندماج يف 

املحيط االجتماعي واالقت�شادي الذي يحيا فيه.

3.2.  اأنواع  امل�ساريع الرتبوية

اأ.  من حيث طريقة التنفيذ 

 ميكن القيام  بامل�شروع الرتبوي، من حيث طريقة التنفيذ اإما ب�شكل 
فردي، اأو ب�شكل جماعي:

»فردّيا« 	▪ الرتبوي  امل�شروع  يكون  الفردّي:  الرتبوي  امل�شروع 
عندما ينجز كل متعّلم م�شروعا خا�شا به، ويكون لكّل متعّلم يف 
الق�شم م�شروعه، اأو اأي�شا، عندما ينجز جميع متعّلمي الق�شم، 

كلٌّ على حدة، امل�شروع نف�شه؛

الرتبوي »جماعيا« 	▪ امل�شروع  امل�شروع الرتبوي اجلماعي: يكون 
عندما ينجز امل�شروع الرتبوي بالتعاون،  بني اأكرث من متعلم. 
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طرف  من  جماعي  تربوي  م�شروع  ينجز  اأن  ميكن  كما 
متعددة اأق�شام  اإىل  منت�شبني  متعلمني  من  يتكون   فريق، 
تتنّوع امل�شاريع الرتبوية ح�شب احلاجة اإليها. ونذكر من بني امل�شاريع 
الرتبوية ذات ال�شلة بـم�شروع تعزيز قيم الت�شامح وال�شلوك املدين، 
املدر�شي   بالو�شط  امل�شينة  ال�شلوكيات  من  والوقاية  واملواطنة، 

 :APT2C

م�شاّر 	▪ فيديوهات...حول  كب�شوالت،  م�شورة،  ق�ش�ض  اإجناز 
املخّدرات، اأو خماطر العنف، اأو الغ�ض يف الو�شط املدر�شي ؛

 تنظيم وتنفيذ رحلة، اأو حملة نظافة،...؛	▪
 تنظيم معر�ض، اأو حملة دعائّية، اأو مل�شق اإعاليّن...	▪
اإنتاج: جمّلة، اأو فيلم م�شّور، اأو بحث علمّي، اأو  مقالة، ... مل�شق 	▪

اإعاليّن...؛
اإجراء مقابالت على م�شتوى االإذاعة املدر�شية، اأو جتربة كتابة 	▪

درا�شة  اأو  �شحية،  اأو  مر�شية  اجتماعية  ظاهرة  عن  تقرير 
ميدانية....

ب.  من حيث الهدف  

�شيء 	▪ اإنتاج  اإىل  ترمي  التي  امل�شاريع  ت�شمل  بنائية:   م�شاريع 

معني، كت�شنيع اأجزاء خمتلفة، وجتميعها للح�شول على منوذج 
اأو جهاز )ق�ش�ض م�شورة،كب�شوالت،...(؛

 م�شاريع تطويرية حت�شينية : تت�شمن اإجراء درا�شات واأبحاث 	▪
من اأجل تطوير �شيء معني، اأو حت�شني مردوده  )روبورتاجات، 

ا�شتطالعات راأي،...(؛

البحث، 	▪ مهارات  تنمية  اإىل  وتهدف  ا�شتق�شائية :   م�شاريع 
الرحالت  )الويب،  االإنرتنت  عرب  اأو  ميدانيا،  املعلومات  وجمع 
املعرفية ...(. ويهدف هذا النوع من امل�شاريع اإىل تنمية مهارة 
اتخاذ القرارات ، وتنمية املهارات املعقدة، با�شتخدام املنهجية 
العلمية يف التفكري. وكل ذلك من اأجل الو�شول اإىل نتائج نافعة، 

من مثل: ا�شتنتاج علمي، اأو اإثبات فر�شية اأو نفيها؛

اأو يف 	▪ املخترب،  اإجراء جتارب يف  تت�شمن   م�شاريع خمتربية : 
امليدان، للتو�شل اإىل حقيقة معينة؛

 م�شاريع حتليلية : وتت�شمن جتميع و حتليل معلومات اإح�شائية، 	▪
نتائج  ال�شتنباط  ميدانية،  وا�شتطالعات  خرجات،  على  مبنية 

ت�شهم يف بناء ذوات املتعلمني واملتعلمات.
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 4.2. مزايا امل�سروع الرتبوي  

للتعّلم بامل�شروع فوائد عديدة نذكر منها:
 ربط التعليم والتعّلم بالواقع واحلياة؛	▪
 اإعطاء التعليم والتعّلم معنى، وبالتايل تنمية الدافعّية الداخلّية 	▪

لدى املتعّلمني؛
 الع�شامية من خالل بناء املتعّلمني ملعارفهم باأنف�شهم؛	▪
  تنمية ح�ّض املتعّلمني بالبعد االجتماعّي لعملّية التعليم والتعّلم؛	▪
وكفايات 	▪ قدرات  يف  التعّلمّية  املكت�شبات  دمج  عملّية  تنمية   

ملمو�شة؛
وح�شن 	▪ االأدوار،  وتكامل  املهاّم،  تنّوع  املهارات من خالل  تنمية 

اختيار امل�شروع، و�شرعة التنفيذ...؛ 

 تعرف املدر�شني معارف  املتعّلمني و ميوالتهم وقدراتهم...؛ 	▪
متكني املتعّلمني من فهم احلياة...	▪

5.2. مراحل اإجناز امل�سروع الرتبوي

العمليات  من  جمموعة  ا�شتيفاء  الرتبوي  امل�شروع  اإجناز  يتطلب 
املرتابطة، جتمل يف ما يلي:

اأ. حتديد منطلقات امل�سروع: املو�سوع، اخلا�سيات، ال�سوابط  

تعترب هذه املرحلة اأهّم خطوة يف امل�شروع، الأّنها مرتكز لالحقاتها، 
اإذ يتوجب فيها على املدر�ض اأن يختار للم�شروع مو�شوعًا:

 يثري اهتمام املتعّلمني، ويولد لديهم دافعّية داخلّية نحو االإجناز؛	▪

 ي�شتح�شر فيه الظروف واالإمكانات املادية واملعرفية للمتعلمني؛	▪

املرتبط 	▪ امللمو�ض،  املعي�ض  الواقع  من  اأمكن،  كلما  فيه،  ينطلق   
بحياة املتعلمني.

بني  املعنوي(  )التعاقد  التوافق  يتم  بالذات،  املرحلة  هذه  ويف    
املدر�ض واملتعّلم )بالن�شبة للم�شروع الفردي(، اأو املتعّلمني )بالن�شبة 
للم�شروع اجلماعي( على نوع امل�شروع واأهدافه، وموا�شفات اإجنازه 
لتنفيذه،  املخ�ش�شة  الزمنّية  واملدة  تقوميه،  ومعايري  و�شوابطه، 
)بيداغوجيا  واملتعلم  املدر�ض  من  كل  ووظائف  اأدوار  تو�شيح  مع 

التعاقد(.     

ب. التخطيط

املدر�ض،  من  باإ�شراف  املتعّلمون،  اأو  املتعّلم  يقوم  العملية  هذه  ويف 
بر�شم وو�شع خطة الإجناز امل�شروع بكامل عنا�شرها، وذلك بالتفكري 
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وحتديد  لها،  املنا�شبة  والو�شائل  للتنفيذ،  املطلوبة  االإجراءات  يف 
الفرتة الزمنّية لكّل اإجراء.   

ج. التنفيذ

يقوم املتعّلم اأو املتعّلمون يف هذه املرحلة بتنزيل اخلطة النظرّية اإىل 
واقع ملمو�ض، حيث يتم جمع املعلومات والبيانات املتعلقة بامل�شروع، 
وحتليلها، وتنّظيمها ومعاجلتها،  بهدف �شياغتها يف �شكلها النهائّي.

 د. التقومي/ التقييم
يقّدم املتعّلم اأو املتعّلمون امل�شروع املنجز اإىل املدر�ض فيناق�ض ويقوم 
بالرجوع اإىل املعايري املتفق عليها خالل املرحلة االأوىل، ق�شد اإبراز 
عنا�شر القّوة وعنا�شر ال�شعف يف املنتوج،. كما ي�شتمع اإىل تقرير 
العمل،  اعرت�شت  التي  العقبات  عن  املتعّلمني  اأو  املتعّلم  من  موجز 
وعن اآلّية العمل املعتمدة يف حال طلب اإجناز م�شروع اآخر من اأجل 

تنمية التفكري املعريّف لديه اأو لديهم.

6.2. مزايا امل�سروع الرتبوي

تعمل امل�شاريع الرتبوية على حتقيق جمموعة من املزايا، منها:

التمكن من التخطيط ومنهجّية العمل والتقومي؛	▪

ال�شرب واملثابرة واإتقان العمل؛ 	▪

بني 	▪ االجتماعّية  والعالقات  والتعاون  ال�شداقة  اأوا�شر  تعزيز 
املتعّلمني؛

واإعادة 	▪ وتنظيمها  وحتليلها  املعلومات  جمع  على  القدرة  تنمية 
توليفها؛

تنمية الثقة بالنف�ض وال�شعور باالإجناز اجليد؛ 	▪

 اال�شتقاللّية يف العمل وحتّمل امل�شوؤولّية؛	▪

التوا�شل البناء مع االآخرين؛	▪

واملرافعة، 	▪ والتوكيدية،  واملحاجة،  االإقناع،  مهارات  امتالك 
والتفاو�ض، وتقّبل الراأي االآخر،...؛ 

احرتام ال�شوابط وقواعد العمل؛	▪

اال�شتفادة من املوارد املتاحة، واالنفتاح على البيئة االجتماعّية 	▪
واملادّية؛

تنمية احل�ّض النقدّي واالإبداع.	▪

7.2. دور المدر�س في الم�ساريع التربوية

اإن الهدف الرئي�ض من "بيداغوجيا امل�شروع" هو تدريب املتعلم على 
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التعلم الذاتي، من خالل خمتلف االأن�شطة التي ي�شتمل عليها امل�شروع 
الرتبوي، فهو حمور العملية التعليمية التعلمية بامتياز، لذلك ي�شبح 

املدر�ض موجها و مر�شدا و حمفزا فقط، من خالل االأدوار التالية:

  اإدارة عملية الع�شف الذهني لتوجيه املتعلمني نحو بناء ت�شور 	▪
عام، حول طبيعة امل�شاريع، التي �شيتم اإجنازها، وكذلك تو�شيح 

الهدف منها؛

 توجيه املتعلمني عند اختيار امل�شاريع؛	▪

 ت�شكيل جمموعات العمل من املتعلمني، اإذا اقت�شى االأمر ذلك، 	▪
ب�شكل متجان�ض؛

مواقع 	▪ )كتب،  املنا�شبة  الو�شائل  املتعلمني باالأدوات و  تزويد   
الكرتونية، برامن، حوا�شيب، وتطبيقاتها؛    

 توفري بطائق تقنية و تقييمية   للمتعلمني؛	▪

النزاعات واخلالفات 	▪ التعاون بني املتعلمني، وف�ض  اإذكاء روح   
النا�شئة بينهم؛

للمتعلمني عند مواجهتهم ل�شعوبات يف مرحلة 	▪ املعنوي  الدعم 
التنفيذ؛

 م�شاعدة املتعلمني يف اختيار طريقة ممنهجة لتنظيم العمل؛	▪

املتعلقة 	▪ العامة  القواعد  احرتام  على  املتعلمني  ت�شجيع   
باال�شتطالعات امليدانية.
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القسم الثاني:

الجانب العملي

الربط بني »م�شروع تعزيز قيم الت�شامح وال�شلوك املدين واملواطنة 
)APT2C( املدر�شي  بالو�شط  امل�شينة  ال�شلوكيات  من  والوقاية 

وم�شروع املوؤ�ش�شة

1. الفئات الم�ستهدفة وف�ساءات التوظيف

1.1 الفئات امل�ستهدفة من الدليل

الت�شامح  قيم  تعزيز  وم�شروع  املوؤ�ش�شة،  م�شروع  بني  الربط  دليل 
بالو�شط  امل�شينة  ال�شلوكات  والوقاية من  واملواطنة  املدين  وال�شلوك 
الرتبوية  االأطر  جميع  اإىل  باالأ�شا�ض  موجه   »APT2C« املدر�شي
واالإدارية،  باملوؤ�ش�شات االإعدادية والتاأهيلية، وخا�شة من�شقي احلياة 

املدر�شية.

2.1 الف�ساءات املمكن اعتمادها لإجناز الأن�سطة املندجمة باعتماد الدليل

اأ. ف�ساءات املوؤ�س�سة التعليمية

اأخرى،  اإىل  موؤ�ش�شة  التعليمية من  املوؤ�ش�شة  توافر ف�شاءات  يختلف 
وبالتايل يختلف ا�شتثمارها تبعا لهذه املعطيات، وميكن اإجمالها يف 

ما يلي :

القاعات الدرا�شية، بعد اإعادة تنظيمها وتاأثيثها ب�شكل ينا�شب 	▪
االأن�شطة املخطط لها، كاأن ت�شتجيب مثال لتنظيم ور�شات عمل، 
اأو  اأو ن�شاط فني،  اأو حكاية تربوية،  اأو لتقدمي عر�ض م�شرحي، 

مو�شيقي...اإلخ؛

الو�شائط؛ 	▪ متعددة  قاعة  املكتبة،  قاعة  املتخ�ش�شة:  القاعات 
القاعات املخ�ش�شة للم�شاغل واملعامل الرتبوية، قاعة الو�شائل 

التعليمية،...

االأ�شاتذة 	▪ قاعة  املوؤ�ش�شة،  م�شحة  قاعة  اأخرى:  قاعات 
واالأ�شتاذات، قاعة الو�شائل التعليمية، املطعم املدر�شي...

قاعات اإدارية : مكتب املدير وغريه من اأجل تقدمي در�ض عملي 	▪
حول االإدارة املدر�شية مثال؛
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اإحداثها 	▪ التي ميكن  تلك  اأو  املتوفرة  املوؤ�ش�شة  �شقيفة/�شقائف 
اأو  ق�شبية  واأ�شقف  اأعمدة  خالل  من  املوؤ�ش�شة  بف�شاءات 
من  ،وكذلك  باحل�شائ�ض  اأو  املت�شلقة  بالنباتات  اأو  خ�شبية، 
خالل الت�شجري وغري ذلك من العمليات. وينبغي اأن يكون هذا 
اأنف�شهم  مو�شوع ا�شتغال واإجناز من لدن املتعلمات واملتعلمني 
وال�شركاء  الرتبوية  االأطر  م�شاهمة  مع  االأوىل،  بالدرجة 
بها  اجلاري  امل�شاطر  مراعاة  �شرورة  مع  املحليني،  والفاعلني 

العمل يف جمال املوؤ�ش�شات التعليمية؛

ملكية 	▪ يف  اأو  املوؤ�ش�شة،  ملكية  يف  ع�شرية  اأو  تقليدية  خيمات 
لها  اأخرى  جهات  ملكية  يف  اأو  التالميذ،  واأولياء  اآباء  جمعية 

ارتباط باملوؤ�ش�شة؛

اإىل 	▪ تق�شيمها  كذلك  ميكن  والتي  املوؤ�ش�شة،  �شاحة/�شاحات 
اأركان  واإىل  التجارب(،  التجارب)خمترب  بع�ض  الإجراء  ف�شاء 

)ركن امل�شرح، ركن احلرف واالأ�شغال اليدوية...(؛

حديقة املوؤ�ش�شة...؛	▪

موؤ�ش�شات تعليمية جماورة عمومية اأو خ�شو�شية، للتعليم االأويل 	▪
التواأمة. بعالقة  ترتبط  موؤ�ش�شات  اأو  الثانوي،  اأو  االبتدائي  اأو 

ب. ف�ساءات متخ�س�سة

هي ف�شاءات متنوعة ومن بينها : 

مراكز للرتبية وللتوثيق؛ 	▪

ف�شاءات للعرو�ض الفنية ...	▪

م�شحات وم�شت�شفيات ومراكز لتقدمي االإ�شعافات االأولية؛	▪

وم�شاحات 	▪ اإلخ(،  غابات...  اأودية،  اأو�شاط طبيعية )حمميات، 
خ�شراء بالو�شط احل�شري؛

مكتبات عمومية؛	▪

معامل املدينة اأو القرية؛	▪

مواقع تاريخية و�شياحية؛	▪

م�شارح، ودور �شينما، ودور �شباب، ومعاهد مو�شيقية؛	▪

من�شاآت اقت�شادية: )بنكية، حرفية، فالحية، �شناعية، جتارية، 	▪
�شياحية...(؛

مقرات جمعيات املجتمع املدين؛	▪

ف�شاءات االأندية الريا�شية؛	▪



/ دليل بناء المشاريع في ربطه بمشروع المؤسسة APT2C 18

مراكز ومعاهد تكوين؛	▪

مقرات تابعة للقطاع اخل�شو�شي؛	▪

معامل وم�شانع؛	▪

م�شجد جماور للموؤ�ش�شة؛	▪

مقاطعة، 	▪ جماعة،  )مقر  عمومية  ومرافق  جماورة  موؤ�ش�شات 
حديقة  عمومية،  الإدارات  تابعة  مقرات  بنك،  بريد،  مكتب 

عمومية، حديقة احليوانات...(؛ 

خا�شة 	▪ التعليمية،  للموؤ�ش�شة  املجاورة  املفتوحة  الف�شاءات 
بالو�شط القروي؛

ف�شاءات جمازية: من خالل االأفالم واملعلوميات وغريها؛	▪

نوادي االأنرتنيت العمومية: ميكن ا�شتغاللها، عرب �شراكات يف  	▪
اإطار م�شروع املوؤ�ش�شة.

2. المقاربات الممكن اعتمادها في الأندية التربوية

يبني اجلدول اأ�شفله املقاربات املمكن اعتمادها يف االأندية الرتبوية

انعكا�ساتها على املتعلم واملتعلمةاملقاربات 

الت�ساركية
يمتلك المتعلم والمتعلمة القدرة على :

الم�شاركة في: البرمجة والتنظيم والإبداع والمواكبة  •
والتتبع والتقويم.

الحقوقية

حقوقية  • ديمقراطية  حياة  والمتعلمة  المتعلم  يعي�ض 
والإح�شا�س  والم�شوؤولية  الم�شاركة  على  تتاأ�ش�س 

بالنتماء.

 يوؤمن بالتربية على الختيار والحق في الختالف  •

الم�ساواة بين 

الجن�سين

يت�شدي المتعلم والمتعلمة اإيجابيا لكل اأ�شكال التمييز  •
بين الجن�شين ويواجهان الأحكام الم�شبقة الهدامة، 
عبر تنظيم اأن�شطة مندمجة في المجال الريا�شي / 

الب�شتنة/ التوعية ال�شحية.................

التدبير بالنتائج

يحدد المتعلم والمتعلمة النتائج المتوخاة ب�شكل قبلي؛ •

وا�شحة  • موؤ�شرات  والمتعلمات  المتعلمون  يوظف 
لالنجاز والتدبير والتتبع والتقويم والمواكبة مثال 
م�شروع  في  النخراط  اأو  �شخ�شي  م�شروع  )اإعداد 

جماعي... 
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انعكا�ساتها على املتعلم واملتعلمةاملقاربات 

التعاقدية

وفاعلين  • منخرطين  والمتعلمات  المتعلمون  ي�شبح 
ويقبالن اإيجابيا على الأن�شطة المندمجة؛ 

والو�شائل  • الأهداف  لتحقيق  الروؤيا  لهم  تت�شح 
والتقنيات؛

ويتقبلون الم�شوؤوليات والمهام والأدوار. •

الكفايات
خالل  • منظمين  والمتعلمات  المتعلمون  ي�شبح 

مزاولة  ف�شاء  داخل  والتعلم  ال�شتغال  عمليات 
الأن�شطة المندمجة.

الإدماج

ح�شيلة  • اإدماج  على  والمتعلمة(  )المتعلم  يتدربون 
ودالة  مركبة  و�شعيات  لحل  المكت�شبة  التعلمات 

لتنمية كفاية اإنجاز المهمة المطلوبة .

التثقيف بالنظير

ت�شمن للمتعلم والمتعلمة تن�شئة اجتماعية �شليمة ؛ •
المتعلمين كفايات قابلة للنقل والتحويل،  • تنمى في 

ال�شلوكية  والعوائق  ال�شعوبات  مواجهة  من  تمكنهم 
موا�شيع  في  تواجههم  التي  والمعرفية  والنف�شية 
التقا�شم  ت�شجيع   ( اليومية  بحياتهم  ترتبط  �شتى، 
بين المتعلمين والمتعلمات، ونقل تجاربهم الفردية 

اأو الجماعية لزمالئهم...(.

3. الإجـراءات الـتـربـوية والـتـنـظـيـمـيـة لإعـداد 
الأن�سطة التربوية

الـتـربـوية والـتـنـظـيـمـيـة  اأ�شفله خمتلف االإجـراءات  يو�شح اجلدول 
الإعـداد االأن�شطة يف االأندية الرتبوية:

الهدفالعملياتاملتدخلون
خلية النادي "تالميذ من 
الجن�شين + الأ�شتاذ)ة( اأو 
مجموعة من الأ�شاتذة"

اجتماع تح�شيري
و�شع برنامج،
 توزيع الأدوار

المتعلمون والمتعلمات + 
الأ�شتاذ)ة( اأو / والمدير)ة(

اأو/ وجمعية الآباء

اإعالن، مذكرة، اإذاعة 
مدر�شية،مرا�شلة،...

الإخبار

المتعلمون والمتعلمات 
+م�شرف تربوي " جمعية 
دعم مدر�شة النجاح، دعوة 

فاعلين من المجتمع 
المدني..."

اإعداد و�شائل العمل:
توفير الف�شاء، 

الو�شائل اللوج�شتيكية، 
المل�شقات، مطويات، 

التوا�شل المبا�شر، اإنجاز 
بحث في المو�شوع

الإعداد القبلي 
لليوم اأو الأيام 

التعبوية 
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الهدفالعملياتاملتدخلون

المتعلمون والمتعلمات + 
م�شرف/م�شرفون تربوي + 

و/ اأو المدير + و/اأو
متدخلون اآخرون

عرو�س/ اأبواب 
مفتوحة/حملة 
تح�شي�شية داخل 

الموؤ�ش�شة اأو خارجها....

تنفيذ برنامج 
الن�شاط/ 
الأن�شطة 
المبرمجة

التوثيق تحرير تقرير المتعلمون

 + والمتعلمات  المتعلمون 
تربويون  م�شرفون   / م�شرف 
واأطراف  التربوية/  الإدارة   /

اأخرى متدخلة 

التقويم

ا�شتثمار نتائج 
التقويم / 
التطوير 

والتح�شين 
والمواكبة

4. من�سق الحياة المدر�سية

1.4 مهام من�سق احلياة املدر�سية

تتمثل مهام من�شق  احلياة املدر�شية يف:

التن�شيق مع باقي االأندية الرتبوية يف املوؤ�ش�شة التعليمية؛	▪

اإعداد برنامج عمل �شنوي مب�شاهمة االأطر الرتبوية واالإدارية، 	▪
باملوؤ�ش�شة التعليمية، وحتت اإ�شراف مدير املوؤ�ش�شة؛

ال�شخ�شي، 	▪ م�شروعهم  اطار  يف  واملتعلمات  املتعلمني  م�شاحبة 
وال�شهر على انخراطهم يف اأن�شطة احلياة املدر�شية؛

تعزيز وحت�شني اأداء املتعلمني واملتعلمات يف االأندية الرتبوية؛	▪

تقييم اجنازات التالميذ ب�شكل دوري يف اإطار االأن�شطة املنجزة؛	▪

ال�شهر على دعم تعزيز الت�شامح واملواطنة وال�شلوك املدين؛	▪

اأن تت�شمن برامج العمل االأن�شطة 	▪ تاأطري االأن�شطة بحيث يجب 
التي تر�شخ تعزيز الت�شامح واملواطنة وال�شلوك املدين؛

توثيق االأن�شطة وخا�شة املمار�شات اجليدة.	▪

2.4 برنامج عمل من�سق احلياة املدر�سية

ميكن تعريف برنامج عمل من�شق احلياة املدر�شية على اأنه برنامج 
اأهداف  لتنفيذ  الالزمة  واالإجراءات  اخلطوات  يو�شح  تف�شيلي، 
النادي الرتبوي باملوؤ�ش�شة التعليمية، والو�شول اإىل النتائج امل�شتهدفة 
الوجه  على  املتاح  الدعم  با�شتخدام  وذلك  املحدد،  التوقيت  يف 
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االأمثل، ق�شد االرتقاء بالعمل الرتبوي داخل االأندية الرتبوية. 
ويعترب برنامج عمل املن�شق املوجه داخل النادي الرتبوي من خالل 
ت�شطري جمموعة من االأن�شطة ذات بعد ثقايف وترفيهي وتن�شيطي، 
العمل  االأ�شئلة لتح�شري برنامج  وميكن االعتماد على جمموعة من 

كما هو مبني يف ال�شكل اأ�شفله:

3.4 عنا�سر برنامج عمل من�سق احلياة املدر�سية

 ي�شم برنامج عمل املن�شق خم�شة عنا�شر اأ�شا�شية:

اأ. معطيات خا�سة مب�سروع املوؤ�س�سة

بالن�شبة للمعطيات التي قد يحتاجها من�شق احلياة املدر�شية لو�شع 
برنامج عمله فقد مت حتديدها يف ثالث عنا�شر:

معطيات عامة عن املوؤ�ش�شة التعليمية وو�شط انتمائها )ح�شري 	▪
اأم قروي(، املديرية االإقليمية / االأكادميية / و�شائل التوا�شل مع 
املن�شق ومدير املوؤ�ش�شة التعليمية، كالهواتف والربيد االإليكرتوين

االآلية 	▪ مبثابة  يعترب  الذي  املوؤ�ش�شة  م�شروع  عن  عامة  معطيات 
داخل  االإ�شالح  لتفعيل  الوزارة  عليها  تعتمد  التي  االأ�شا�شية 
عملية  واآلية  منهجيا،  اإطارا  لكونه  وذلك  التعليمية  املوؤ�ش�شة  A

DD B

C

ما هو الن�ساط/المهمة المطلوب تنفيذها

تكاليف
كل مرحلة

متى يتم تحقيق الن�ساط/المهمة

 الم�سوؤول عن
الن�ساط/المهمة

Who?
من الذي 
�سيقوم 
بالعمل؟

How?
كيف 
�سيتم 
العمل؟

What?
ماذا نفعل

When?

متى �سيتم العمل؟

طريقة 
التنفيذ - الدعم

مل

كم يتكلف هذا الع

H

ow Much?
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�شرورية، لتنظيم وتفعيل خمتلف االإجراءات التدبريية والرتبوية 
واأجراأة  التعليمية-التعلمية،  العملية  اإىل حت�شني جودة  الهادفة 

االإ�شالحات الرتبوية داخل كل موؤ�ش�شة. 

وقد و�شعت املذكرة 159/14 بتاريخ 25 نونرب 2014، اخلا�شة 	▪
واملذكرة  املوؤ�ش�شة  مل�شروع  الوطنية  اال�شرتاتيجية  باأجراأة 
18/124 بتاريخ 28 غ�شت 2018، اخلا�شة بتعميم م�شروع الرتبية 

عرب حتقيق االإن�شاف واجلودة PEEQ، عدة بيداغوجية مكونة 
البيداغوجية،  والو�شائل  واملرجعيات  االآليات  من  جمموعة  من 
برنامج  وكذا  املوؤ�ش�شة،  م�شروع  لو�شع  ا�شتثمارها  ميكن  التي 

عمل االأندية الرتبوية.

املوؤ�ش�شة، 	▪ م�شروع  يف  اإدراجها  مت  التي  االأولويات  عن  معطيات 
ويتم تدوين كافة االأولويات التي مت ت�شطريها يف م�شروع املوؤ�ش�شة 
يتم  ذلك  وبعد  املوؤ�ش�شة.  مب�شروع  اخلا�شة  االأولويات  خانة  يف 
انتقاء االأولويات التي تتما�شى مع م�شروع املوؤ�ش�شة، وتدوينها يف 
خانة اأولويات برنامج عمل املن�شق ح�شب اأهميتها، كما ميكن اأن 
تدرج اأولويات اأخرى مل يتم ذكرها يف م�شروع املوؤ�ش�شة، �شريطة 
اأن تكون من�شجمة مع م�شروع APT2C، ويف خدمة هذا امل�شروع. 

APT2C ب. برنامج عمل من�سق احلياة املدر�سية �سمن م�سروع  

ي�شمل   APT2C م�شروع  يف  املدر�شية  احلياة  من�شق  عمل  برنامج 
برنامج  كان  فاإذا  عليها؛  اال�شتغال  �شيتم  التي  االأولويات  تف�شيل 
عمل املن�شق ي�شم 3 اأولويات فهذا يعني اأنه يجب اأن يعد 3 جداول، 
خا�شة  جداول  ثالثة  وكذا  االأولوية،  تف�شيل  يو�شح  جدول  وكل 

بكرونولوجيا االإجناز.
 يتمحور برنامج عمل املن�شق حول العنا�شر التالية:

بن�شبة 	▪ ترتبط  اأن  وحبذا  االأوىل:  االأولوية  املنتظرة من  النتيجة 
مئوية اأو عدد؛

عمل 	▪ لربنامج  امليداين  التفعيل  متثل  وهي  االإجرائية:  االأن�شطة 
اأن تتم برجمة اأكرث من ثالثة اإجراءات، كفيلة  املن�شق، وميكن 
مبحاربة ال�شلوكيات امل�شينة، التي هي مو�شوع م�شروع APT2C؛

وقد 	▪ املربجمة  االأن�شطة  اإجناز  يف  امل�شاعدون  هم  املتدخلون: 
يكون املتدخلون من التالميذ، اأو من الطاقم الرتبوي، اأو االإداري 
واأولياء  اآباء  كجمعية  ال�شركاء،  من  اأو  التعليمية،  للموؤ�ش�شة 
التلميذات والتالميذ، اأو اجلماعات املحلية، اأو منظمات دولية، 

اأو موؤ�ش�شات تعليمية اأخرى؛
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م�شادر التمويل: يتمتع من�شق احلياة املدر�شية بهام�ض احلرية 	▪
لذلك  التعليمية  املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على  عمله  برنامج  اجناز  يف 

ميكن اأن يجلب م�شادر متويل من خارج م�شروع APT2C؛

االأن�شطة 	▪ تف�شيل  على  بناء  اإعداداها  يتم  املادية:  التكلفة 
االإجرائية التي متت برجمتها بالن�شبة لالأولويات؛

املخاطر: هي تلك العوائق اأو امل�شاكل التي قد حتول دون القيام 	▪
بن�شاط من االأن�شطة؛ 

موؤ�شرات التتبع:  ي�شتخدم املوؤ�شر لغر�شني اأ�شا�شيني :	▪

التي 	  امل�شينة  الظاهرة  اأو  امل�شكل  حجم  حتديد   : االأول 
اأجل  يتوخى امل�شروع معاجلتها وقيا�شها، ب�شكل دقيق، من 

معرفة الو�شع احلايل للم�شكل؛

اأو 	▪ الظاهرة،  معاجلة  بداية  يف  املوؤ�شر  ا�شتخدام  الثاين: 
العمل  خطة  ملتابعة  معينة،  زمنية  مدة  بعد  امل�شكل، وا�شتعماله 
املو�شوعة من اأجل تقيم االآداء، والوقوف على مدى تقدم اإجناز 

خطة العمل.

ج. كرونولوجيا اإجناز الأن�سطة الإجرائية:

يف  االأولويــات  جــدول  يف  املربجمــة  االإجــراءات  كافــة  كتابــة  يتــم 

جــدول كرونولوجيــا اإجنــاز االأن�شــطة، وبعــد ذلــك يتــم حتديــد الفــرتة 
الزمنية لالجنــاز.

د. مرفقات امل�سروع املتمثلة يف بطاقة الأن�سطة وم�سروع املوؤ�س�سة 

يت�شمن امل�شروع جمموعة من املرفقات التي �شيتم ا�شتعمالها خالل 
التي  االأن�شطة  وبطاقة  املوؤ�ش�شة  م�شروع  واأهمها  امل�شروع،  اإجناز 

�شت�شاهم يف برجمة االأن�شطة الرتبوية؛
كما يجب على من�شق احلياة املدر�شية ال�شهر على اأر�شفة االأن�شطة 

املنجزة يف اإطار امل�شروع

هـ. خانات خا�سة بتوقيع وم�سادقة اجلهات املخت�سة:

الت�شامح  قيم  تعزيز  »م�شروع  اإطار  يف  التكوينية  الدورة  تلقي  بعد 
وال�شلوك املدين، واملواطنة، والوقاية من ال�شلوكات امل�شينة بالو�شط 
املدر�شي "APT2C"« يعمل من�شق احلياة املدر�شية على تعبئة برنامج 

عمل:

التقا�شم مع مكونات املوؤ�ش�شة التعليمية حمتوى الدورة التكوينية؛	▪

العمل على اإ�شراك التالميذ يف اإجناز برنامج عمل؛	▪

التن�شيق مع باقي االأندية الرتبوية يف مرحلة تعبئة برنامج العمل؛	▪
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يعمل من�شق احلياة املدر�شية على توقيع برنامج العمل ثم بعث 	▪
للم�شادقة  التعليمية  املوؤ�ش�شة  مدير  اإىل  منه  ن�شخة  واإر�شال 

والتوقيع عليها؛

تعمل املوؤ�ش�شة التعليمية على توجيه الن�شخة املوقعة اإىل امل�شالح 	▪
االإقليمية  املديرية  م�شتوى  على  املدر�شية  باحلياة  املكلفة 

للم�شادقة عليها والتوقيع من طرف املدير االإقليمي؛

تعمل املديرية االإقليمية على توجيه الن�شخة املوقعة اإىل امل�شالح 	▪
املكلفة باحلية املدر�شية على م�شتوى االأكادميية اجلهوية للرتبية 

والتكوين ق�شد امل�شادقة والتوقيع؛

على 	▪ بامل�شادقة  والتكوين  للرتبية  اجلهوية  االأكادميية  تقوم 
من�شق  اإىل  موقعة  ن�شخة  وترجع  عليه،  والتوقيع  العمل،  برنامج 
املكلفة  املركزية  امل�شالح  اإىل  توجه  ون�شخة  املدر�شية،  احلياة 

باحلياة املدر�شية ق�شد التتبع.

الوثائق الإدارية اخلا�سة بامل�سروع
I. معلومات عن املوؤ�ش�شة التعليمية

 االأكادميية اجلهوية:......................................................................

 املديرية االإقليمية:.......................................................................

 املوؤ�ش�شة التعليمية:.......................................................................

 الو�شط)قروي ح�شري(:................................................................

 ا�شم من�شق احلياة املدر�شية:..............................................................

 رقم هاتف املن�شق:..........................  رقم هاتف املدير:...........................
 الربيد االإلكرتوين للمن�شق:................  الربيد االإلكرتوين للمدير:....................

II. معلومات عن م�شروع املوؤ�ش�شة التعليمية

 عنوان م�شروع املوؤ�ش�شة..................................................................

 للفرتة  من ..................................اإىل .......................................
  املنظور املحلي مل�سروع املوؤ�س�سة:

  الأولويات/  )م�سروع املوؤ�س�سة(

1-

2-

3-

......

ماهي الأولويات التي �شيتم ال�شتغال عليها يف اإطار م�شروع APT2C )مرتبة ح�شب اأهميتها(
1-

2-

3-

ميكن اأن تدرج اأولويات اأخرى مل يتم ذكرها يف م�شروع املوؤ�ش�شة �شريطة اأن تكون يف من�شجمة 
مع م�شروع APT2C، ويف خدمة هذا امل�شروع.
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 APT2C برنامج عمل املن�شق يف اإطار م�شروع .III

  ترتجم الإجراءات اخلا�سة بكل اأولوية من خالل اخلطوات التالية:

الأولوية رقم:1
النتيجة املنتظرة

الأن�شطة الإجرائية

املتدخلون
م�شادر التمويل

التكلفة املادية
املخاطر/  العراقيل املحتملة 

موؤ�شرات التتبع

كرونولوجيا اإجناز الأولوية رقم 1

يوليوز 2019يونيو 2019ماي 2019اأبريل 2019مار�س 2019فرباير 2019يناير 2019دجنرب 2018نونرب 2018اأكتوبر 2018

الن�شاط الإجرائي1 

الن�شاط الإجرائي2

الن�شاط الإجرائي3
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الأولوية رقم:2

النتيجة املنتظرة

الأن�شطة الإجرائية

.1

.2

.3

املتدخلون

م�شادر التمويل

التكلفة املادية

املخاطر/  العراقيل املحتملة 

موؤ�شرات التتبع

كرونولوجيا اإجناز الأولوية رقم 2

يوليوز 2019يونيو 2019ماي 2019اأبريل 2019مار�س 2019فرباير 2019يناير 2019دجنرب 2018نونرب 2018اأكتوبر 2018

الن�شاط الإجرائي1 

الن�شاط الإجرائي2

الن�شاط الإجرائي3
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الأولوية رقم:3

النتيجة املنتظرة

الأن�شطة الإجرائية

.1

.2

.3

املتدخلون

م�شادر التمويل

التكلفة املادية

املخاطر/  العراقيل املحتملة 

موؤ�شرات التتبع

كرونولوجيا اإجناز الأولوية رقم 3

يوليوز 2019يونيو 2019ماي 2019اأبريل 2019مار�س 2019فرباير 2019يناير 2019دجنرب 2018نونرب 2018اأكتوبر 2018

الن�شاط الإجرائي1 

الن�شاط الإجرائي2

الن�شاط الإجرائي3
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 التوقيعات

توقيع مدير الأكادميية

توقيع املدير الإقليمي

توقيع مدير املوؤ�ش�شة

توقيع من�شق احلياة املدر�شية

املرفقات: 
1. بطاقات الأن�سطة

2. تقارير

3. ن�سخة من م�سروع املوؤ�س�سة

4. وثائق ثبوتية

5. �سور – اأفالم – ت�سجيالت �سوتية...

6. بطاقة الن�ساط
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عنوان الن�شاط

مو�شوع الن�شاط

الأهداف

الفئة امل�شتهدفة

املوؤطرون

ال�شركاء

عدد امل�شاركني

التاريخ/ الوثرية

املكان )داخل الف�شل/خارج الف�شل(

الو�شائل

�شري الن�شاط
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خاتمة
وال�شلوك  الت�شامح  قيم  تعزيز  »م�شروع  بني  الربط  دليل  ي�شكل 
املدر�شي  بالو�شط  امل�شينة  ال�شلوكات  من  والوقاية  واملواطنة  املدين 
احلياة  ملن�شق  اأ�شا�شية  دعامة  املوؤ�ش�شة  وم�شروع   )APT2C(
يف  و�شي�شاهم  الرتبوية،  االأندية  عمل  برنامج  اإعداد  يف  املدر�شية، 
واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  امل�شوؤولني  كافة  انخراط  �شمان 
االأن�شطة  حمتوى  على  بامل�شادقة  اإلزامهم  خالل  من  واجلهوي 
املربمة يف هذا االإطار،كما �شي�شاهم يف توحيد الروؤى بني الفاعلني 

الرتبويني مبن فيهم فئة التلميذات والتالميذ.
تنزبال  يعترب  الدليل  هذا  ما جاء يف  وفق  العمل  برنامج  اجناز  اإن 
حقيقيا ملقاربة التدبري بالنتائج والعمل مبقاربة امل�شروع ف�شال عن 
الرتبوية،  االأندية  بتن�شيط  املتعلق  �شقه  يف  موؤ�ش�شة  م�شروع  تفعيل 
التعبري  يف  والتالميذ  التلميذات  الإ�شراك  حقيقية  فر�شة  و�ش�شيكل 
عن ت�شورهم الإجناز االأن�شطة الرتبوية التي ترمي اإىل دعم تعزيز 

الت�شامح والوقاية من ال�شلوكات املولدة للخطر. 
 اإنه باخت�شار �شديد، اإر�شاء ثقافة جديدة ذات بعد تربوي،  حتفز 
املتعلمني واملتعلمات على املبادرة وامل�شاركة البناءة، وعلى االإبداع، 

اإزاءها واإزاء  ومتنحهم فر�شا حقيقية للتعبريعن ذواتهم والتموقع 
انخراط  يبقى رهينا مبدى  اأن كل ذلك  اإيجابي. غري  ب�شكل  االآخر 
التفكري  م�شتوى  من  باالأن�شطة  االنتقال  ق�شد  الرتبويني  الفاعلني 

النظري اإىل م�شتوى التطبيق واملمار�شة اليومية.
و�شيخ�شع هذا الدليل، اأثناء تطبيقه يف املوؤ�ش�شات التعليمية، للتتبع 
واالبتكار  لالجتهاد  املي�شر  الوظيفي  طابعه  حت�شني  ق�شد  والتقومي 
بها  اجلاري  والتنظيمية  الت�شريعية  الن�شو�ض  اإطار  يف  والتجديد، 

العمل. 
ويف هذا االإطار، ال ي�شعنا اإال اأن ننوه باملجهودات التي يبذلها جميع 
الفاعلني الرتبويني، وعلى اخل�شو�ض من�شقو احلياة املدر�شية، اآملني 
اأن يحظى هذا العمل باهتمام ور�شى كل العاملني باحلقل الرتبوي، 
والفاعلني املبا�شرين يف احلياة املدر�شية خ�شو�شا. واأن يكون خري 

عون يف عملهم، لالرتقاء بالر�شالة الرتبوية النبيلة.
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