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مراحل قيادة مشروع مؤسسة دامج
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ورشـة 1

مراحل مشروع المؤسسة : 

تشخيص الوضعية     

 تحديد األولويات

 األجرأة

التصويب / الضبط    
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 اختيار عدد محدود من األولويات . 2

 االتفاق على تشخيص الوضعية الراهنة .1



7

 التعبئة حول األنشطة والعمليات الدامجة .3

 القيام بعمليات الضبط والتصويب  .4
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 ...إلى آخره  .3

 مناقشة الوضعية بعد نهاية السنة الدراسية األولى  .1

 تأكيد أو تغيير األنشطة التي سبق برمجتها  2
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الفئات املستهدفة من املشروع:

 
األطفال يف وضعية إعاقة املتمدرسون الذين ال يستفيدون من الرتتيبات التيسريية 

األطفال يف وضعية إعاقة الذين انقطعوا عن الدراسة

األطفال يف وضعية إعاقة الذين التحقوا متأخرين

األطفال يف وضعية إعاقة الذين مل يتمكنوا من التمدرس
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ورشـة 2

ما هي الحواجز المانعة لتمدرس منصف لألطفال في وضعية إعاقة ؟

تسعة مداخل للتحليل:

ولوج التمدرس

الرتتيبات التيسريية

املواقف

 الطرق واملمارسات البيداغوجية

 االحتفاظ املدرسي

السيولة بني املستويات واألسالك التعليمية

املشاركة يف أنشطة احلياة املدرسية

 الدعم

 التعبئة والشراكة

 .	 

 .	 

 .	  

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 
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كيف ندمج الحواجز في منهجية إعداد مشروع المؤسسة ؟

تشخيص الوضعية     



 نضع الئحة إجمالية  للعقبات المانعة  لنجاح كل التالميذ والتلميذات . 1

12

 االتفاق حول الوضعية الراهنة؟

 ....لكيف نعمل 
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تسعة مداخل للتحليل:

ولوج التمدرس

الرتتيبات التيسريية

املواقف

 الطرق واملمارسات البيداغوجية

 االحتفاظ املدرسي

السيولة بني املستويات واألسالك التعليمية

املشاركة يف أنشطة احلياة املدرسية

 الدعم

 التعبئة والشراكة

 .	 

 .	 

 .	  

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

مع التركيز على العقبات التي تقصي األطفال في وضعية إعاقة
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2 . نضع الئحة القوى الرئيسية للمؤسسة   التي من شأنها تجاوز العقبات اإلقصائية

3. لوضع الئحتي العقبات والقوى: مقاربة تشاركية مع اآلباء واألمهات والجمعيات والتالميذ والتلميذات
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البنيات التشاركية للمؤسسة :

 
جملس التدبري

مجعية دعم مدرسة النجاح

مجعية اآلباء واألمهات

مجعية مهتمة مبجال الدمج

............شريك آخر
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 هذا فيما يخص تشخيص الوضعية

 األولويات

ورشـة 3

مرحلة التشخيص : وضع الئحتي العقبات والقوى
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 ؟وإذا كانت الئحة العقبات طويلة

تسعة مداخل للتحليل:

ولوج التمدرس

الرتتيبات التيسريية

املواقف

 الطرق واملمارسات البيداغوجية

 االحتفاظ املدرسي

السيولة بني املستويات واألسالك التعليمية

املشاركة يف أنشطة احلياة املدرسية

 الدعم

 التعبئة والشراكة

 .	 

 .	 

 .	  

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 

 .	 
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لنتساءل حول عقبة معينة؟
)مثال غياب ولوجيات معمارية( ...

السؤال األول : هل العقبة تحت السيطرة  أم خارج السيطرة ؟

السؤال الثاني : هل يفرز التأخر في تصحيح الوضعية  شكال من أشكال التمييز؟ 
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 أجرأة العمليات التصحيحية 

ورشـة 4

رتبوا األولويات التي من شأنها تصحيح وضعية اإلقصاء المدرسي ؟
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 االتفاق حول العمليات التي من شأنها تجاوز العقبات األساسية والقابلة لإلنجاز والتتبع

 سؤاالن يساعدان أعضاء الفريق على التعبئة حول العمليات التصحيحية 
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 ؟ العقبة هذه تجاوزالتي من شانها اإلمكانية الرافعة  هل نتوفر على :األول السؤال 

تشخيص الوضعية     

 
 ؟ العقبة هذه تجاوزالتي من شانها اإلمكانية الرافعة  هل نتوفر على :األول السؤال 

تشخيص الوضعية     
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 الخاصة ؟من الحاجيات التربوية بعيدة أم  قريبةهل العملية  المقترحة :الثاني السؤال 

 الخاصة ؟من الحاجيات التربوية بعيدة أم  قريبةهل العملية  المقترحة :الثاني السؤال 

 الخاصة ؟من الحاجيات التربوية بعيدة أم  قريبةهل العملية  المقترحة :الثاني السؤال 
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السؤال الثاني + السؤال األول
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 قريبة بعيدة من

 الحاجيات التربوية الخاصة
 من الحاجيات التربوية  الخاصة

 قوة المؤسسة

 ضعف المؤسسة

 دمج اإلجراءات التصحيحية في خطة المشروع 
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 سؤاالن يساعدان األعضاء على الضبط والتصويب

ورشـة 5

رتبوا العلميات واألنشطة التصحيحية
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 كيف نقيس  إنجازية اإلجراءات التصحيحية  المبرمجة في المشروع؟

 عبر مؤشرات لقياس  إنصاف التالميذ والتلميذات في وضعية إعاقة 

  :األجرأة قبل الشروع في  . 1
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 التوجهات والمرجعيات
 

 المحدد

 تيسير الولوج التربوي
 

 تكييف العرض التربوي
 

 الجودة
 

 السنوات الدراسية 
2014/2015 

جرأة التوجهات والتدابير العامة أ  

 إذكاء الوعي

 تيسير ولوج التمدرس

 االحتفاظ المدرسي 

 المشاركة في أنشطة الحياة المدرسية

 السيولة بين المستويات 

جودة فضاء المؤسسة     

2015/2016 

 تكييف الطرق واألساليب البيداغوجية 

 ترتيبات تيسيرية 

 المكون 2016/2017

 االستفادة المنصفة من الدعم المالي والمادي والتقني 

تطور المكتسبات  التعلمية      

رضا الشركاء      

تطور األساليب التعليمية والمواقف      

نطور أساليب الدعم الفردي       

 لوحة مؤشرات  التتبع والتقويم 
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التصويب / الضبط    
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 إذا كان نعم، هل مؤشرات اإلنجاز  تحققت؟

 :النهائيأثناء مرحلة أجرأة المشروع وبعد اإلنجاز   . 2
 هل أنجزنا اإلجراءات التصحيحية المبرمجة؟ 

 إذا كان نعم، هل  العقبات اندثرت ومستوى المشاركة ارتفع؟ 

 إذا كان نعم، هل مؤشرات اإلنجاز  تحققت؟

 :النهائيأثناء مرحلة أجرأة المشروع وبعد اإلنجاز   . 2
 هل أنجزنا اإلجراءات التصحيحية المبرمجة؟ 

 إذا كان نعم، هل  العقبات اندثرت ومستوى المشاركة ارتفع؟ 
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 التوجهات والمرجعيات
 

 المحدد

 تيسير الولوج التربوي
 

 تكييف العرض التربوي
 

 الجودة
 

 السنوات الدراسية 
2014/2015 

جرأة التوجهات والتدابير العامة أ  

 إذكاء الوعي

 تيسير ولوج التمدرس

 االحتفاظ المدرسي 

 المشاركة في أنشطة الحياة المدرسية

 السيولة بين المستويات 

جودة فضاء المؤسسة     

2015/2016 

 تكييف الطرق واألساليب البيداغوجية 

 ترتيبات تيسيرية 

2016/2017 
 المكون

 االستفادة المنصفة من الدعم المالي والمادي والتقني 

تطور المكتسبات  التعلمية      

رضا الشركاء      

تطور األساليب التعليمية والمواقف      

نطور أساليب الدعم الفردي       



32

،  مشروع دامج ناجحنعم إذا كان  ! 

ان الكإذا  … 

 مدرسة 



33

تشخيص الوضعية     

 تحديد األولويات

 األجرأة

التصويب / الضبط    
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ضمان
بيئة ميسرة للدمج والمشاركة

الكاملة

- استحضار أهمية الزمن والتواصل في تيسير تداول وتوافق كل المتدخلين، وذلك 
من خالل:

-مناخ للعمل، يستوعب:

- التمثالت السلبية وتردد بعض األعضاء؛

- صيرورة التغيير؛

..........وحتى بعض أشكال الرفض والمقاومة.

االهتمام بالممارسات الواعدة

- تركيز كبير اتجاه الهدف البعيد للمشروع: وهو تيسير اندماج ومشاركة كل التالميذ 
والتلميذات

في وضعية إعاقة؛

- جعل المشاريع التربوية لألقسام دعامات لبناء وترجمة مشروع المؤسسة؛

الهدف  إلى  للوصول  وذلك  المكيفة،  واألساليب  الطرق  تستوعب  مفتوحة  قيادة   -
الرئيسي،

انتظار انعكاسات وتأثيرات
واقعية

على المدى القريب : مدرسون ومدرسات متحمسون ومنخرطون اتجاه حق كل طفل 
في وضعية

إعاقة في التمدرس؛

- على المدى المتوسط : ثقافة للتشاور تقلل من اإلقصاء؛

- على المدى البعيد : تالميذ وتلميذات في وضعية إعاقة يندمجون ويتعلمون أكثر 
وأحسن.

إرشادات عملية
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مصطلحات:

”التمييز على أساس اإلعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره

إضعاف أو إحباط االعت ا رف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم

المساواة مع اآلخرين، ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.

المصدر: االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص دوي اإلعاقة

التعديالت والترتيبات الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئا غير  التيسيرية المعقولة“ تعني  ”الترتيبات 
متناسب أوغير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة على 

أساس المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها,

المصدر: االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص دوي اإلعاقة
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ورشـة 6

وضع تعريف مشروع مؤسسة دامج

تعريف مؤسسة دامج

إطار   للمؤسسة في  المستقبلية  الوضعية  التربويون  الفاعلون  إطار منهجي، يستشرف من خالله  هو 

رؤية  موحدة تيسر نجاح المسار التعلمي للتالميذ للتلميذات في وضعية إعاقة ومشاركتهم الكاملة في 

كل مناحي الحياة المدرسية، وذلك  من خالل وضع كل الترتيبات التيسيرية والتكييفية المالئمة .

تفادي فخاخ محتملة

 خالل مرحلة تشخيص وضعية المؤسسة 

سيكون من الخطإ وضع تشخيص  دقيق وفق منطق طبي، والبحث بأي ثمن عن ♦♦
تحديد كل العقبات التي تعاني منها  المؤسسة والتالميذ في وضعية إعاقة. 

 خالل مرحلة تحديد األولويات

من الخطإ االحتفاظ بكل األولويات، ليظهر العمل شامال.♦♦

خالل مرحلة األجرأة 

من الخطإ إغفال  أهمية  تصحيح التمثالت وتقوية كفايات المدرسين والمدرسات؛♦♦

من الخطإ تركيز المجهود والموارد بعيدا عن الترتيبات التيسيرية والممارسات ♦♦
التربوية المالئمة

فخاخ محتملة
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 المنجز )بعد (المنتظر) قبل( نهتم ب:المعيار

الفعالية
تحقيق النتائج 

المنتظرة 

تمكين 3 تالميذ في وضعية إعاقة من 
إنهاء سلك التعليم االبتدائي 

3 تالميذ في وضعية إعاقة حصلوا على 
الشهادة االيتدائية

تسجيل 4 أطفال على األقل  في وضعية 
إعاقة في الٌسام الدراسية

4 أطفال جدد مسجلين في المستويين 
األول والثاني 

استعمال الموارد النجاعة
والوسائل 

تخصيص تمويل جمعية دعم مدرسة 
النجاح في تغطية األنشطة المرتبطة 

بالدمج 

تنظيم لقاء تنشيطي تحسيسيي لفائدة 
التالميذ واألسر والشركاء 

عالقة النتائج المالءمة
بالحاجيات 

قراءة نص قرائي باللغة الميسرة اكتساب مهارات قرائية واجتماعية 
واالستقاللية بالذات 

تنظيم األنشطة االنسجام
وتسلسلها المنطقي

الهدف/ سلسلة نتائج/ نتيجة تتفرع ألنشطة متسلسلة

أن تراكم ويرصد المشروع تجارب  مستقبل المشروعاالستدامة
محلية وأن تكون المؤسسة

قام مدير)ة( المؤسسة بنقل التجربة إلى 
باقي أعضاء جماعة الممارسات المهنية

على المدى القريب الوقع
والمتوسط

تالميذ في وضعية إعاقة مندمجون 

األثر
تكريس التعليم الجامععلى المدى البعيد 

أهم معايير جودة تدبير مشروع دامج  
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 خطاطة معايير تقييم مشروع 

 الوسائل

 األهداف

 األنشطة

 الحاجيات 

 النتائج
 الوقع

 األثر

 الفعالية المالءمة

 النجاعة 

 االستدامة

 السياق العام 

 االنسجام
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مسار مشروع املؤسسة : تدابري اإلعداد واملصادقة

مراحل إعداد املشروع : 

 
يقوم أعضاء املؤسسة يف إطار هذه اخلطة ب:

االتفاق على تشخيص العقبات   املانعة؛ 

 حتديد  األولويات؛ 

 وضع إجراءات وأنشطة تصحيحية  لتحقيق النتائج املنتظرة؛ 

تتبع وتقويم األنشطة التصحيحية. 

الشروط  استوفت  متى  إعاقة،  وضعية  يف  واملتعلمات  للمتعلمني  فائدة  أكثر  اخلطة  هذه  ستكون 
التالية :

 الرتكيز على عدد حمدود من األولويات امليسرة للدمج الكامل؛ 

 ارتباط األولويات  بالولوج والولوجيات وجودة  التعلمات  والسيولة بني املستويات واألسالك 

حرص  فريق  القيادة  على التتبع الدقيق  لتطور اإلجراءات واألنشطة والنتائج املنتظرة؛

واألمهات  واآلباء  اإلدارية  واألطر  واملدرسات  املدرسني  مع  املشروع   مراحل  كل  يف  التشاور 
واألطفال  والشركاء املعنيني 
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مرحلة التشخيص

صفحة التقديم :  

اسم األكاديمية والنيابة والمؤسسة التعليمية	 
 عنوان مشروع المؤسسة 	 
مدة المشروع )ثالث سنوات(	 
بطاقة تقديمية ألسماء ومهام أعضاء فريق القيادة ومجلس التدبير	 

في  والمتعلمات  المتعلمين  نجاح  تعترض  التي  الرئيسية  للعقبات  إجمالية  الئحة  تحديد 
وضعية إعاقة  والتي يمكن عبرها أن تتدخل مختلف مستويات المنظومة التربوية )النيابة، 

األكاديمية، المصالح المركزية، المجتمع المدني ( 

المتعلمين والمتعلمات في ضوعية إعاقة،  التي تعترض نجاح  العقبات  تحديد الئحة أهم 
والتي يمكن لفريق القيادة وأطر المؤسسة أن تتحكم  وتأثر فيها. 

لتجاوز  االعتماد عليها  القيادة   لفريق  يمكن  التي  المحلية  والدعامات  القوى  أهم  الئحة 
العقبات. 

صياغة منظور محلي تدمج بعد اإلنصاف  ) فقرة  تلخص الهدف العام وأولويات مشروع 
المؤسسة(.  

نموذج جذاذة مشروع مؤسسة دامج 
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مرحلة تحديد 
األولويات

انطالقا من الموارد المتوفرة ونقط القوة المحددة سابقا، فإن الئحة العقبات التي يعتبرها 
فريق القيادة ذات أولوية هي: 

توضيح العالقة بين األولوية المحلية واألهداف االستراتيجية  األولوية
والتوجهات الوطنية  في مجال التربية الدامجة 

النتيجة المنتظرة عند  
نهاية المشروع

........ 1-

........ 2-

........ 3-

مرحلة األجرأة

النتيجة المنتظرة 
عند نهاية 
المشروع

الوسائل التي تمكن من تتبع تطور 
النتيجة المنتظرة

سلسلة اإلجراءات 
واألنشطة التي تمكن 
من تحقيق كل نتيجة 

منتظرة ؟

الوسائل التي تمكن 
من تتبع األنشطة

مرحلة الضبط

)التتبع والتقويم)

برمجة زمنية لتتبع األهداف المسطرةالوسائل التي تمكن من تتبع األنشطة
تدوين المالحظات 
والقرارات المتخذة 

داخل مجالس 
المؤسسة

نموذج جذاذة مشروع مؤسسة دامج 
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مراحل املصادقة

املصادقة األولية داخل املؤسسة

 
يعرض مدير ومديرة  املؤسسة املشروع على أنظار جملس التدبري قصد املصادقة األولية مع 

التأكد من دمج بع اإلعاقة يف املشروع؛ 

اجمللس  أو  الرتبوي  اجمللس  من  يطلب  أو  املؤسسة،   مشروع  على  التدبري  جملس  يصادق 
التعليمي إدخال ترتيبات تيسريية معينة.

هل تندرج رؤية املشروع أو املنظور احمللي ، مع التوجهات االسرتاتيجية؛

هل مت إعداد املشروع مبقاربة تشاركية  مع األطراف املعنية؛

هل مت القيام  بتحليل جيد ، أي ... 

االهتمام بالبيئة الداخلية للمؤسسة  والبيئة احمليطة بها؛ -

تفحص نقاط القوة والعقبات.  -

هل مت حتديد األولويات بشكل جيد،أي..  

عدد حمدود من األولويات  ) من األجدر أن ال يتجاوز  ثالث أولويات(  -

نتائج منتظرة واقعية ومصاغة  بوضوح.  -

هل اإلجراءات: 

حمددة يف خطة عمل واضحة وقابلة لإلجناز؛  -

مدعمة  مبوارد بشرية ومالية متوفرة أو املمكن توفريها.  -

هل الضبط والتصويب  )التتبع والتقويم( 

- يرصد تتبع األنشطة املربجمة  ومؤشرات حتقيق النتائج املنتظرة. -

ما هي معايري املصادقة األولية؟
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ما هي معايري مصادقة النيابة ؟

هل ينسجم املنظور احمللي ملشروع املؤسسة، مع توجهات الوزارة؟

- أي بشكل أوضح، هل التعلمات املستهدفة مرتبطة بالتوجهات الوطنية؟

كيف ميكن لإلجراءات املربجمة  أن  تأخذ يف االعتبار وضعية: 

- التالميذ يف وضعية إعاقة؛ 

- وكل فئة  يف وضعية صعبة ومهددة باهلدر املدرسي أو التكرار.




