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مقدمة
ظـاهرة االنقطاع عن الدراسة تمـس تقريبا جل المدارس بغض النظـر عـن نوعـها ووسطهــا
الجغرافـي ،وتنتشـر بيـن كافـة أوسـاط التالميـذ ذكـوراً وإنـاثـاً ،ووسـط كافـة الطبقات االجتماعيـة ،وتهـم
تقريبـا ً جـل مراحـل التعليـم ،وإن بصورة متفاوتـة ،وهـو ما يجعـل المجهـود الـذي تبذلـه وزارة التربية
الوطنية مـن أجـل الرفـع مـن نسبـة التمدرس واالحتفـاظ بالتـالميـذ ،وخـاصـة بالعالـم القـروي ،غير كاف
ويحتـاج إلـى إجـراءات أخـرى عمليـة وميدانيـة تساعـد علـى الحـد مـن ظاهـرة الهـدر المدرسـي السبـب
الرئيسـي فـي تشغيـل األطفــــال .
وفـي هـذا اإلطـار ،قامـت كتابـة الدولـة المكلفـة بمحاربـة األميـة وبالتربيـة غير النظاميـة ،بتعاون
مـع برنامـج (  ( IPECلمناهضة تشغيـل األطفـال ،بتنظيـم أيـام دراسيـة وتكوينيــة ،بهـدف إنجاز دليل
خاص باإلجراءات التنظيمية لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائي ،بشكل
يتم فيه االعتماد على استراتيجيات محلية أساسها خاليا اليقظة ،كحلقة أساسية ينبغي دعم كفاياتها وتنمية
قدراتها الشخصية والتدبيرية والعالجية ،باستعمال أساليب متنوعة ،وامتالك أدوات منهجية واضحة،
لتدبيـر هذا البرنامـج الوطنـي الموجـه للمـدارس االبتدائيـة أسـاسـاً ،فـي أفـق تهيئ دليـل عملـي يمكن
تعميمه علـى مختلـف الجهـات ،ويصبـح أداة معتمـدة للتكويـن البيداغـوجـي لمجمـوعـات خـاليـا اليقظة
علـى صعيـد األكاديميات الجهـويـة للتربيـة والتكويـن بالمملكـة ،يدعـم كفـايات اعضائها فـي مجال التعرف
علـى األسباب العميقة للظاهرة ومظاهرهـا المختلفـة ،مـن أجـل إعـداد خطـط عمـل وقائيـة وعـالجيـة،
للحيلولـة دون استمرار استفحال ظـاهـرة الهـدر المدرسـي بيـن أوسـاط المتعلميـن علـى صعيـد المدارس
االبتدائيـة ،وذلك بالسعي مع مختلف الشركـاء إلـى استكشـاف وتحديـد الحاجيـات الملحـة لهـذه الفئـات
والتحديات التي يواجهونها ،وإلـى التعــاون علـى :
 تعزيززز قززدرات األعضززاء علززى إنتززاج ونشززر المعرفززة والخبززرات المالئمززة للتصززدي لظززاهرة
االنقطاع عن الدراسة بواسطة استغالل مختلزف الوسزائط ،منهزا المكتوبزة والمسزموعة
واالتصاالت المباشرة،...
 تنمية المهارات الالزمة من خالل التدريب على وضزع بزرامج وخطزط عمزل محليزة تتصزدى
لهذه الظاهرة بإيجاد حلول ناجعة لها حسب الحاجة...
 توسيع قاعدة الفاعلين في المجتمع المحلي الذين يملكون معارف (مُحسَّنة) حول هذه الظاهرة
والتعاون معهم...
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ولتحقيق ذلك ،نظمت ورشتان للعمل بأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني احسن خالل شزهري
أبريززل ويونيززو  ، 1116مززن أجززل وضززع عززدة تسززاعد علززى التصززدي لظززاهرة االنقطززاع عززن
الدراسة ،باتخاذ إجراءات وقائية وعالجية للحد من األمية من المنبع ،وذلك عبر:
تشخيص وضعية التالميذ األكثر عرضة لالنقطاع المبكر عن الدراسة.
تصنيف الفئات المستهدفة حسب مؤشرات وترتيبها.
تحديد مجاالت التدخل بالمناطق ذات األولوية.
 جمع معطيات حول الظاهرة في جوانبها المدرسية والنفسية واالجتماعية لتعديلها أو ضبطها
حسب الحاجة.
إعداد خطة عمل للتحسيس والتعبئة االجتماعية داخل اإلقليم.
رصد المعيقات.
تقديم االقتراحات.
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الفصل األول
مرجعيات إعداد الدليل
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مرجعيات الدليل المنهجي
لتدعيم كفايات أعضاء خاليا
اليقظة
يناير  6002الورشة األولى
تقوية الكفايات الخاصة بخاليا اليقظة
 دراسة تجربة الدعم التربوي.
 إنجاز األدوات.

أبريل  6002الورشة الثانية
 تحديد المفاهيم
 مواصفات المستفيدين من الدعم
التربوي

يونيو  6002الورشة الثالثة.
دعمممم امممدرات لاليممما اليقظمممة بتمكيمممن م ممممن
اسمممتلماس أسممماليي من جيمممة وأدوات لتمممدبير
البرنامج الوطني للدعم التربوي.
 ملايير انتقاء التالميذ
الم ددين باالنقطاع
المدرسي.
 ملايير انتقاء المكلفين
بالدعم التربوي.
 من جية إعداد برنامج
سنوي للدعم التربوي.

الهدف
تهيئ أدوات القيادة لعملية
الدعم التربوي بالمدرسة
االبتدائية
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تقديم مرجعيات الدليل
تعود فكرة إنشاء "ورشة إعداد دليل خاليا اليقظة" إلى عدة لقاءات تكويـنية دعت إليها
كتابة الدولة المكلفة بمحاربة األمية وبالتربية غير النظامية ،لتهيئي وثائق عمل ،وبلورة المنهجية
المساعدة لخاليا اليقظة على وضع خطة عمل.
وفززي اللقززاء األخيززر الززذي عقززد فززي شززهر يونيززو  1116باألكاديميززة الجهويززة للتربيززة
والتكوين لجهزة الغزرب الشزراردة بنزي أحسزن ،باعتبزاره محطزة تجريبيزة ثانيزة ،خلزص المشزاركون
والمشززاركات إلززى ضززرورة القيززام بتكززوين أعضززاء هززذه الخاليززا حتززى تتززوفر لهززم المعرفززة الالزمززة
والموارد المالئمزة للقيزام باألعمزال المنوطزة بهزم ،لترجمزة قزدراتهم إلزى أنشزطة مشزتركة مزن خزالل
تبادل الخبرات والتجارب المهنية والتعاون فيما بينهم ...
وللمساعدة في تلبية هذه الحاجيات ،ش ّكل هزؤالء أول "فريزق لتجريزب العزدة" ،وصزاغوا
أهداف المؤسسة ودورها ،ووضعوا أول برنامج جهوي للدعم التربوي للتالميذ المهددين باالنقطاع
المبكر عن الدراسة.
وقززد انطلق زت "الورشززة" مززن بنززاء أدوات منهجيززة لتنميززة المعززارف والمهززارات الالزمززة
لترجمتها إلى عمل ميداني في الواقع ،وذلك من أجل أن يزداد تحكزم أعضزائها بزالظروف المحيطزة
بالتالميذ األكثر عرضة لالنقطاع المبكر عن الدراسة.
واعتمدت "الورشة" في أداء دورها:
o
o
o

نهجً ا شموليًا في نظرته ،تكامليًا في البرمجة والتنفيذ.
المشاركة المنفتحة والتفكير الجماعي والتدخل الناجع لكل األطراف المتدخلة.
مسارات مستدامة وبناء الشراكات المساعدة للتصدي لهذه الظاهرة.

األهداف العامة للورشات
استهدفت أعمال الورشات الخاصة بخاليا اليقظة ما يلي:
 تبادل تجارب المشاركين والمشاركات في مجال الدعم التربوي.
 تنمية القدرات العملية في تحديزد وضزبط المعزايير الخاصزة بالتالميزذ المهزددين باالنقطزاع المبكزر
عن الدراسة حسب األولو يزات والحاجزة ،وضزبط مواصزفات المدرسزين اللزذين سزيتكلفون بالزدعم
التربوي من خالل خطة عمل متكاملة.
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 دعم قدرات خاليا اليقظة على تتبع وتقويم النتائج فيما يتعلق بالزدع التربزوي ،وفزق خطزة ترتكزز
علزززى جزززر د الحزززاالت المحتاجزززة إلزززى هزززذا الزززدعم ،وتصزززنيفها حسزززب نتزززائج التشزززخيص النفسزززي
واالجتماعي وكذا تشخيص وضعية المدرسة.

األهداف الخاصة للورشات







تحديد عـدة بيداغوجيـة شاملـة ( نفسيـة  ،اجتماعيـة ،تربوية ،اقتصاديزـة  ) ...تمكزـن مزـن الحزـد
مـن الهدر المدرسـي بصفـة عامـة ،وفـي صفـوف اإلناث بصفـة خاصـة؛
برمجـة عـدة وقائيـة لمعالجـة إشكاليـة الهدر المدرسزـي واالنقطزاع المبكزـر عزـن الدراسزـة علزـى
مستـوى المدرسـة.
إدمـاج مختلف البيداغوجيات المحفـزة علـى التعلـم الـذاتـي ،وخـاصـة بيداغـوجيـا النجـاح فـي
عمليـات التكويـن األساس والمستمـر ؛
إدمززـاج برنامزززـج االسززتدراك معزززـززا بأنشطززـة تطبيقيـزززـة ،وأنشطززـة إغنزززـاء المعززارف اللغويزززة
والرياضياتيـة ،ووضــع خطـة تتبــع جميـع العمليات  ...وذلك علـى مـدار السنـة الدراسيـة.
اقتـراح معاييـر لتعلمـات التالميـذ ومناقشتهـا مـع المدرسين لتمكينهـم مزـن التعزرف علزـى نسبزـة
االكتساب لـدى المتعلميـن.
التواصـل المستمر مع أوليـاء األمـور وإشـراكهـم فـي جميع العمليـات التـي تهـم أبناءهـم.

الكفايات المنتظرة من المشاركين
تصنيف وتحديد األوليات من خالل معزايير اختيزار التالميزذ المهزددين باالنقطزاع المبكزر
عن الدراسة بمؤسسات التعليم االبتدائي.
ضبط مواصفات المدرسين المكلفين بالدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية االبتدائيزة مزن
خالل المهام المنتظرة منهم ،بتصنيف وتحديد هذه الموصفات اعتمادا على شبكة.
اقتززراح خطززة عمززل سززنوية للززدعم التربززوي بالمؤسسززات التعليميززة االبتدائيززة ،بتحديززد مختلززف
العمليات التي من شأنها أن تعالج وضعية التالميذ المهزددين باالنقطزاع المبكزر عزن الدراسزة
وتؤهل المدرسة....

الفئة المستهدفة بتجريب عناصر الدليل
 081عضوا من أعضاء خاليا اليقظة بـ  84مدرسة ستقوم بالتجريب األولي للدليل.

المحتويات ووثائق العمل
لتحقيق األهداف المتوخاة من عمل الورشة ،تم اعتماد المحتويات والوثائق التالية:
 .0خبززرة خاليززا اليقظززة ،وتشززمل الكفايززات التربويززة والمهنيززة والتجززارب فززي مجززال الززدعم
التربوي.
 .1بطاقات عمل وتشتمل على :
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دليل الدعم التربوي.
مرجعية معايير انتقاء التالميذ المهددين باالنقطاع المبكر عن الدراسة.
شبكة تضم مواصفات المدرس الذي سيكلف بالدعم التربوي.
نصوص مرجعية (إستراتيجية كتابة الدولة -الدعم التربوي -المذكرات).

منهجية التأطير والتنشيط
تميزت طريقة التنشيط بتطبيق مجموعة من التقنيات ،ودراسة مجموعة من الوثائق أعقبتها مناقشات
عامززة ،توجززت بخالصززات وتوصززيات تهززم مختلززف الوسززائل و اتليززات الضززرورية الشززتغال خاليززا اليقظززة،
باعتماد التقنيات التالية :
 ربط أهداف الورشة وأنشطتها بحاجات المشاركين والمشاركات في مجال الدعم التربوي. اعتماد العمل في مجموعات مصغرة تفاعلية ،مع تقاسم النتائج والخالصات للتبادل واإلغناء. تنويزع طززرق وأسززاليب التنشززيط حسززب األنشززطة واألهززداف ،لززدفع المشززاركين والمشززاركات إلززىإنتاج أفكار عملية لتطبيقها ميدانيا كتقنيات التوضيح ـ تقنيات التتبع ـ تقنيات التسهيل وتذويب الجليد.

أهم نتائج أعمال الورشات
بعد المناقشة وتحليل المعطيات ،خلص المشاركون إلى أن الوصف الدقيق والموضزوعي لوضزعية
المهدد باالنقطاع وإمكانية ترتيبها حسب األهمية ،ووضزع معزايير محزددة الختيزار المزدرس الزذي سزيتكلف
بالززدعم ،يشززكالن العناصززر األساسززية التززي تسززمح بتشززكل الززوعي لززدى أعضززاء خاليززا اليقظززة لتعميززق فهززم
الظاهرة والبحث في أسبابها والوسائل الناجعة للحد منها ،كما اعتبزر المشزاركون أن أسزباب االنقطزاع عزن
الدراسة كثيرة ومتنوعة ،متشعبة ومتداخلزة بحكزم أنهزا نتزاج لمجموعزة مزن العوامزل التربويزة واالجتماعيزة
والنفسية تتفاعل وتتراكم مع بعضها ،لتدفع بالمتعلم وبقبول من أسرته في غالب األحيان  ،إما برضزاها أو
كأمر واقع ،إلزى تخليزه عزن النظزام التعليمزي الرسزمي ،والتحاقزه بصزفوف األميزين أو سزوق الشزغل ،وحزدد
المشاركون األسباب كالتالي:
تربوية مدرسية ( تدني التحصيل الدراسي – ضعف القدرة على االستيعاب -عدم االهتمام والنفور
من الدراسة )
سوسيو اقتصادية ( الفقر – انفصال الوالدين – األمية – كبر السن )
نفسية ( االنطواء -الخوف من المدرسة -الخوف والقلق من االمتحانات – العنف )
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الفصل الثاني
مكونات الدليل

10

اإلطار العام
يندرج إنجاز هذا الدليل التربوي في إطار المجهودات التي تبذلها كتابة الدولة الكلفة بمحاربزة األميزة
وبالتربيززة غ يززر النظاميززة عبززر اسززتراتيجية مززن بززين أهززدافها إنجززاز دليززل شززامل لدجززراءات التنظيميززة لتززدبير
البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائي ،في أفق كسب رهان القضزاء شزبه التزام علزى
األمية سنة  ،1105وفي هذا اإلطزار ،ومزن أجزل تزويزد أعضزاء خاليزا اليقظزة بالتقنيزات والوسزائل التربويزة
الالزمة ،نظمت بأكاديمية الغرب الشراردة بنزي حسزن خزالل شزهري أبريزل ويونيزو  1116ورشزتان لتحديزد
وضبط المعايير الخاصة بالتالميذ المعنيين ،وكذا تحديد مواصفات المدرسين الذين سيتكلفون بالدعم التربوي
بالمؤسسززات التعليميززة االبتدائيززة ،لبنززاء أدوات واك تسززاب منهجيززة تسززاعدهم علززى تنميززة معززارفهم وتطززوير
مهارتهم ،لترجمتها إلى عمل إجرائزي فزي الميزدان يسزاعد علزى الحزد مزن ظزاهرة االنقطزاع الدراسزي ،ويزوفر
للقائمين على الدعم التربوي تقنيات التشخيص والطزرق التربويزة والوسزائل البيداغوجيزة للقيزام بزدعم تربزوي
فعال وناجع وفق استراتيجية كتابة الدولة في هدا الشأن.

الهدف من الدليل
يروم هذا الدليل مساعدة أعضاء خاليا اليقظة بالمؤسسات التعليمية االبتدائية على وضع خطط عمل
للدعم التربوي على المسزتوى المحلزي ،انطالقزا مزن تشزخيص دقيزق وموضزوعي لوضزعية التالميزذ المهزددين
باالنقطاع المبكر عن الدراسة ،وذلك مزن خزالل منهجيزة وتقنيزات تسزهل العمزل وتسزاعد علزى وضزع برنزامج
سنوي للدعم الشامل في جوانبه النفسية واالجتماعيزة والتربويزة ،بمزا يتناسزب وخصوصزية الفئزات المسزتهدفة
من الدعم والتتبع والتقويم.

الفئة المستهدفة من الدليل


أعضاء خاليا اليقظة بالتعليم االبتدائي.



كل القائمين بالدعم التربوي على صعيد المؤسسزة (مدرسزون – متطوعزون – أعضزاء جمعيزات
عاملة في محاربة األمية والتربية غير النظامية – فعاليات المجتمع المدني )



أعضاء اللجن اإلقليمية والجهوية المشرفة على الدعم التربوي.
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أ – اختيااار التالمياام المهااددين با نقطاااي الدراسااي المسااتهدفين بالاادعم التربااو
حسب األولويات والمجا ت
 .1معايير عامة لالختيار
 الجنس :األولوية للفتيات المجال الجغرافي :أطفال العالم القروي واألحياء الهامشية. الوسااط السوساايو ادتصاااد  -ثقااافي :الوضززعية االجتماعيززة واالقتصززادية واألسززرية األكثززر سززوءا(اليتم ،األمية ،الفقر ،الوضع النفسي المتأزم .)...
 صعوبات التحصيل المرتبطة بضعف الكفايات:الفشل الدراسي في المواد األساسية (صعوبة في القراءة والكتابة والتعبير والحساب)
 عدم تجاوب ومسايرة التلميذ للمقرر الدراسي
 التالميذ الذين ال يستطيعون مواكبة جماعة القسم
 الغياب : التالميذ غير المواظبين على الدراسة
 تعدد الغياب بدون أعذار مقبولة
 التالميذ األكثر تغيبا عن الدراسة
 التعلمات األساسية: اسززتثمار نتززائج مجززالس األقسززام بدايززة كززل موسززم دراسززي للعمززل بهززا كأرضززية
الختيار التالميذ المهددين باالنقطاع.
 رأي وتقديرات األساتذة
 -المستويات المستهدفة  :األول والثاني والثالث من التعليم االبتدائي.
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 .6معايير خاصة باختيار المتعلمين حسب األولوية
الوضعية االجتماعية والعائلية.
الحالة النفسيـة.
مدى االستفادة من التعليم األولي.
نتـائـج اختبــار التحكـم فـي مكـونات التعلمات األسـاسيـة.
درجــة االندمــاج فـي الوسـط المـدرسـي.
عــدد سنوات التكرار.
معدل المواد األسـاسية.
رأي وتقــدير األساتذة.
المعــدل العام للسنة الفـارطة.
عدد التغيبات خالل السنة الدراسية.
السلوك اليومي داخل المدرسة.
بعـد السكـن عـن المدرسة.
الحاجة الماسة إلى الدعم المادي والمعنوي.
الصعوبات التعليمية المرتبطة بضعف القـدرات التحصيلية.
التركيــز علـى المستويـات األولـي مـن التعليم االبتدائي.
نتائج التقويـم العـام فـي بدايـة السنـة الدراسية.
ضعــف االستيعاب فـي المـواد األسـاسية.
االنـدمـاج فــي الوسط المدرسي.
المستوى الثقافي والتـربوي لـألسرة.

ب  -اختيااار المدرسااين اللاامين تتااوفر لااديهم المواصاافات األساسااية للقيااام بالاادعم
التربو
أن يكون المدرس (ة) قادرا على:
 التحلي بروح المواطنة المسؤولة وااللتزام بقضايا المجتمع وقيمه.
 احترام مبادئ أخالقيات المهنة وتطبيقها حسب الموقف التربوي.
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 اكتشزززاف الصزززعوب ات التزززي تواجزززه المتعلمزززين وتحديزززد المصزززادر األساسزززية منهزززا
الستثمارها عند الحاجة.
 التحلي بروح االبتكار واإلبداع والسعي لتحفيزها لدى المتعلمين.
 تخطيط وبناء إستراتيجية واضحة للدعم لمعالجة تدني التحصيل الدراسي.
 التواصل داخل المؤسسة وخارجها وتقوية العالقات.

مواصفات المدرس المكلف بالدعم حسب األولوية
القززدرة علززى اتخززاذ قززـرارات وأحكززام تقززـوم علززى فهززم دقيززق لطبيعززـة مختلززف وضززعيات التالميززذ
المهددين باالنقطاع عن الدراسة حسـب المـواقف.
احتـرام مبادئ أخــالقيات المهنة وتطبيقها حسـب الموقـف التربوي.
القـدرة علـى تخطيـط وبناء إستراتيجية واضحة للدعم لمعالجة تدني التحصيل الدراسـي.
القـدرة علـى حـل المشـاكل الـتي تعتـرض المتعلمين واقتراح حلول لها ،وضبـط مـا هـو الصحيح
والخاطئ فـي موقف معين .
التمكن مـن المعرفة المتخصصة والخبرة المتبصرة الناتجـة عن الممارسة البيداغوجية.
اكتشـاف الصعـو بزـات التزـي تواجزـه المتعلمزين وتحـديزـد المصزـادر األسـاسيـزـة منهزا الستـثمزـارها
عنـد الحاجة.
التحلي بـروح المواطنـة المسؤولة وااللتـزام بقضايا المجتمع وقيمه.
القـدرة علـى التواصـل داخـل المؤسسـة وخارجهـا وتقوية العالقات مع محيط المدرسة.
القززـدرة علززـى تحليززـل مم يزززات أو معيقززات التززدريس المشخصززة لبنززاء إسززتراتيجية مالئمززة للفئززات
الضعيفة.
القـدرة علـى تنظيـم المجـال وتدبيــر الـزمـن وعمــل المجمــوعــات.
القـدرة علـى معـرفــة تقنيات تفريد التعلم.
التحلـي بـروح المبادرة واالستقالليـة والسعـي لتنميتهـا لـدى المتعلميــن.
القـدرة علـى تبنـي قيم تحقيق واقعية التعلم لدى المتعلمين.
تعميززـق المعرفززـة بالمجززـال السوسيـززـو ثقـافززـي و بالبيئززـة التززي تنتمززي إليهـززـا المؤسسـززـة لمعرفززـة
الوضعيات المعيشيــة للمتعلميــن.
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القززدرة علززى مراقبززة مززدى مطابقززة الخززدمات واألنشززطة مززع حاجيززات الفئززات المسززتهدفة وحاجيززات
المدرسة.
القدرة على تنشيط الورشات الخاصة باألنشطة اليدوية والفنية والتقنية.

اإلجراءات الودائية والعالجية:
أ  -اإلجراءات الودائية لمنع التسرب:
تنقسم إلى مجالين هما:
 إجراءات ودائية مدرسية :يتضمن هذا المجال اإلجراءات الواجب توفرها في المدرسة للحد مزن
التسرب مثل:
 تعيززين مرشززد تربززوي علززى صززعيد المؤسسززات يسززاهم فززي مسززاعدة المتعلمززين المعرضززين
لالنقطاع عن الدراسة.
 العدالة في التعامل وعدم التمييز بين التالميذ داخل المدرسة.
 منع العقاب بكل أنواعه في المدرسة (البدني والنفسي).
 توفير تعليم عالجي للمتعلم حتى يستعيد قدرته على الدراسة مع زمالئه.
 تحبيب المدرسة للتلميذ عن طريق جعل المدرسة فضاء رحبا للتواصل والحوار.
 إجراءات ودائية أسرية :يتضمن هذا المجال اإلجراءات الواجب توفرها في أسرة المتعلم المهدد
باالنقطاع ،مثل:
 .0معرفة ومعالجة أسباب وجود صعوبات ومشاكل في التعلم.
 .1توفير نفقات تعليم التلميذ.
 .3إقناع األسرة بالسماح للمتعلم بضرورة البقاء في المدرسة ومتابعة التعلمات بنجاح.
 .4مساعدة األسرة من أجل توفير ظروف مالئمة للطفل.
 .5القيام بإجراءات عالجية للحد من ظاهرة االنقطاع عن الدراسة ،مع األخذ بعين
االعتبار وجهة نظر كل من لتالميذ وأولياء أمورهم.
 إجراءات أخرى:
 .0توفير تعليم مسائي.
 .1االنتساب إلى تعليم غير نظامي.

وصــف العمليــــات :
للتقلززيص مززن نسززبة التكززرار واالنقطززاع المبكززـر عززـن الدراسززـة يمكززن تطبيززق مجموعززـة مززـن

اإلجراءات ،ويتعلـق األمـر بـ :
على مستوى تطوير استــراتيجيــات عـالجيـة مندمجـة :
 وضـع نظزـام يمكزن مزن جمزـع معلزـومات شاملزـة عــزـن وضعيزـة التالميزـذ المهزددين
باالنقطاع عن الدراسة باعتماد تقنيات تربوية :المقابلة واالستمارة ...من أجل معرفة
الوضعية العائليـة والنفسيــة واالجتماعية والـدراسيـة واالقتصاديـة ...علـى مستـوى
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المؤسسززـة وتصنيفهـززـا وتحليلهـززـا ،ووضـززـع خـالصززـات حولهـززـا إلبـززـراز الجانززـب
األكثـر تأثيرا على ظـاهـرة التكـرار واالنقطـاع المبكـر عـن الدراسـة .
اقتـراح حلــول وتحديـد المتدخليــن والشـركـاء حسب الحـاالت.
تحـديـد العوامل األكثـر تزأثيرا علزـى ظـاهزـرة الهزـدر المدرسزي واالنقطزـاع المبكزـر
عـن الدراســة.
إدمـاج ببيداغوجيا التحكـم )  ( Pédagogie de maîtriseوإجـراءات التقويـم
التكويني الزـذي يركزـز علزـى الكفايزـات األسـاسيزـة فزـي برنـامزـج تكويزـن المدرسيزـن
لتمكينهـم مـن التحكـم فـي مسـار التالميـذ الذيـن يجـدون صعـوبـات فـي التعلــم.
القيززـام بحمززـالت تحسيـسيـززـة وإعـالميززـة لفـائززـدة المدرسيززـن والمديـريززـن والمفتشيززـن
واتبزـاء ومختلززـف الشـركزـاء حززـول خطزـورة ظـاهززـرة التكزـرار واالنقطززـاع المبكززـر
عـن الدراسـة علـى المستوى المجتمعـي واالقتصادي التربوي.
تنظيزز ـم برامززـج دراسيززـة يشززـارك فيهززا الجميززـع ،خـاصززـة فززـي العطززـل المدرسيززـة
والخـروج بـاقتراحـات عمليـة لمعالجـة هـذه الظاهـرة.

علــى مستـــوى تنفيم برنامج الدعم التربو :
 برمجززـة حمززـالت إعـالميززـة) لتحفيززز الجميززع علززى االنخززراط فززي محززاوالت إيج زـاد
حلـول للحد من ظاهرة التكـرار واالنقطـاع المبكـر عن الدراسة.
 تنظيـم أيـام مفتوحـة ولقــاءات دوريــة بيـن المدرسيزـن واتبـزـاء ومختلزف الشزركاء
والمتززدخلين علززـى مسززتوى المدرسززـة لمناقشززـة الظـاهززـرة والبحززـث عززـن الوسائززـل
الناجعــة لتخطيهــا ،وسـن هـذه العادة بشكـل دائــم.
 وضزززـع نظزززـام لجمزززع معلزززـومات شاملزززـة عزززـن الفئزززة المسزززتهدفة لتتبزززع المتعلميزززـن
المحتاجيـن إلـى دعـم علـى جميـع المستويات (االقتصاديـة ،االجتماعيزـة ،النفسيزـة،
البيداغـوجيـة . ) ... ،
 تقويزززـم مرحلزززـي لجميزززـع العمليزززـات لضبطهزززـا وتعديزززـل مسزززـارات التدخزززـل حسزززـب
الحاجززـة والتعززرف علززـى مستززـوى تطـززـور التمززـدرس ،ومعـرفززـة مـواطززـن القـززـوة
لتعزيزهــا وتعديـل مـواطـن الضعف.
 تبـادل التجـارب بيـن المدارس لتحسيـن مردوديتها علزـى مسزتوى معالجزـة ظـاهزـرة
التكـرار واالنقطـاع المبكـر عـن الدراسـة.
 تحـديـد خطــة عمـل شاملــة مـن لـدن خلية اليقظــة ،حسـب الخطــاطــة التاليـة:
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استراتيجية العمل للحد من
ظاهرة الهدر المدرسي
الوسائــــل
األهــــــداف
تشخيص وضعية المتعلمين المهددين باالنقطاع
تحديد الفئة المستهدفة وتصنيفها
تحديد برنامج العمل السنوي
انتقاء العدة وأدوات العمل
تهيئ الفضاء وضبط الحيز الزمني المناسب

توفير المعطيات الضرورية للقيام بالدراسة وتحديد
الفئات المستهدفة (تالميذ –القائمين بالدعم ).
تهيئ الوسائل اللوجستيكية للقيام بعملية الدعم .

خـطــــــة
الـعـمـــــــل

الشركـــــاء
جمعية اآلباء
الجماعات المحلية والسلطات
جمعيات المجتمع المدني
جمعيات قدماء تالميذ المؤسسات
وزارة التربية الوطنية
المقاوالت الخاصة

المـــوارد البشرية المتدخلـــــة
تحديد مواصفاتها انسجاما مع طبيعة المؤسسة
تمكينها من تكوين مختص
تحفيزها ماديا ومعنويا
وضع آلية تتبع أعمالها .

الفئــــة المستهدفـة
التالميـذ المهددون باالنقطاع ( حسب المعاييــر )

التقــويم والتتبـــع
وضع آليات تقويم وتتبع أثر دعم المتعلمين
وإجراءات استثمـارهـا.

الفضـــاء والـزمـــن

المرجعية القانونية

تهيئ المجال المحتضن للـدعــم
ضبـط الحيـز الزمنـي لعمليـة الدعــم

التأطيـر القانوني لهذه العمليـة وفقـاً للمذكرات
الصادرة في هـذا الشـأن

آليات الدعم

اجتماعيا واقتصاديا من خالل :

وضـع آليات تتبع ناجعـة لمواكبة المتعلميـن من خالل مالحظةة
سلوكا تهم داخل الفصل الدراسي وخارجـه
وضع معايير لتحديد الفئات األكثر ضررا وتحديد نـوع الدعمم
حسب طبيعة الفئـات المستهدفة
البحث عن الموارد والشركاء
ضبـط وسائــل الدعـم حسـب طبيعـة الفئـة المستهدفــة
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منهجية عمل خلية اليقظة علـى صعيـد المؤسسة
المجـال األول
مجـال التنظيم والتدبير










إعداد تصـور واضـح لـوضـع آليـات عمليــة للدعم بشكل شمولي.
تشخيـص وضعيــة التالميــذ المهـدديــن باالنقطـاع حسـب األوليــة.
التنسيـق مـع مجلـس التدبيـر واعتمـاد نتائـج مجالـس األقســام.
ضبـط أعــداد التالميـذ المستهدفيــن بشكـل دقيق.
البحـث عـن الوسائـل والسبـل الكفيلــة لتطويـر برنامج عمـل مختلـف المتدخليزـن والشزركاء
(إبرام شراكات ،تحفيز المتدخلين ،االنفتاح على المجتمع المدني).
تحـديززـد المهززـام وتوزيززـع األدوار بزززين عناصززر خليززة اليقظزززـة لتسهيززـل وتسريـززـع وتيـزززـرة
اإلنجـاز.
تحـديـد نـوع الغيــاب ( هـل هـو مرحلـي أم نهـائـي؟ ).
تهيززئ مشززـروع سنززـوي لتنفيززذ برنامززـج الـدعززـم بجميززـع أبعززاده حسززب المؤشززـرات السالفززـة
الـذكـر ،وحسـب اإلمكانـات البشريـة والماديـة المتاحـة.
إيجـاد الفضـاء وتدبير زمـن الدعـم.

المجال الثاني
الشراكـة ورصـد المعطيات والبيانات





القيزززـام بحمزززـالت تحسيسيــزززـة إزاء الشزززـركاء والمتدخليزززـن ( جمعيزززة اتبزززاء – الجماعزززات
المحلية -السلطات المحلية – الجمعيات – مؤطرون . ) ...
جمززـع المعطيززات والبيانززات بتعززاون مززـع الشززركاء ومعالجته زا و مناقشززتها معهززم ومحاولززـة
اقتـراح حلول لالختالالت المرتبطة بالهدر المدرسي. ...
العمل بمشاركتهم على تحسيـن الخدمات االجتماعيـة للتالميـذ.
انتقززـاء المدرسيززـن المكلفيززـن بالدعززـم ( مدرسززـو المؤسسززات التعليميززـة ،حاملززـو الشززهادات
المكلفون بالتربيـة غير النظاميـة  -المتطوعـون من المجتمـع المدنـي ،الجمعيات العاملة فزي
مجال محاربة األمية) ...

المجال الثالث
المجال النفسي ا جتماعي





 توفير مرصد لدنصات والمصاحبة. االستئناس بأدوات وتقنيات تساعد على اإلنصات. استعمال تقنيات التواصل واالتصال ووسائطه. -تعبئة المحيط للمساهمة في القضايا ذات البعد االجتماعي.
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المجـال البيداغـوجي





اقتززز ـراح خطزززـة لتكويزززـن أعضزززـاء لجنزززـة اليقظزززـة ووضزززـع عزززدة سنويزززـة لمشزززروع الدعزززـم
واستغالل اتليات والوسائـل المساعـدة علـى ذلك.
تكويزـن المدرسيزـن علزـى إسزتراتيجية دعزـم المتعثريزـن دراسزيا ً وعلزـى طزرق تنشيزـط عمززل
المجموعات والتواصـل البيداغـوجـي .
اقتراح طرق ووسائـل للعمـل حسـب الفئات المستهدفـة.
التركيـز علـى التعلمات األساسية ( لغات  ،رياضيات. ) ...،

المجال الرابع
مجــال التقويم والتتبع







تحديــد عدة التقويم وأدواته (مؤشرات– معايير– شبكات – روائز – وغيرها ) .
القيام بتقويم أولي لضبط الحاجات الملحة للتالميذ المتعثرين ( اجتماعيـة – اقتصاديـة –
نفسيـة – بيداغوجية ،معرفيـة ).
تحديـد أدوات لقياس مـدى تطور حاالت التالميـذ ( النفسيـة – االجتماعيـة– االقتصادية-
التربوية. ) ...
وضـع آليات لتتبــع عمليــة الدعـم بجميـع أبعادهـا (إنجاز بطاقة تقنية للدعم ،تحديد األهداف
والوسائل ،تقسيم التالميذ إلى مجموعات حسب الحاجيات ومستوى الدعم المطلوب).
مراقبـة نجاعـة مختلف العمليات وضبـط )  ( régulerمسارها.
تحريـر تقارير دورية حـول تقـدم العمليات وضبـط االختـالالت.
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خطة عمل مقترحة لخلية اليقظة

تحديد الهدف

 الحزززد مزززن ظزززاهرة الهزززدرالمدرسي المرتبطة بالتالميذ
المهددين باالنقطاع.

آليات التنفيم

التتبع والتقويم

 ضزززززبط الئحزززززة التالميزززززذالمسززتهدفين حسززب المعززايير
المحددة واألولويات.

 يشززززمل كززززل مرحلززززة مززززنمراحل التنفيذ.

 -إنجاز برنامج الدعم.

 إعزززداد تقزززارير عزززن كزززلمرحلة.

 تزززززززوفير الوسزززززززائل الماديزززززززةوالبشرية.
 تدبير الزمان والفضاء. -تهيئ شبكة التقويم.

تقوم خاليا اليقظة بالمؤسسات التعليمية باإلجراءات التالية:
 القيام على صعيد كل مؤسسة بإعداد خطة عمل تنسجم والخصوصيات المحلية للمنطقة. اختيار العناصر التي ستقوم بالدعم التربوي داخل المؤسسة (مدرسون -متطوعون -شركاء المدرسة.)... إعطززاء تصززور أولززي للمقاربززات الواجززب اعتمادهززا كمززدخل إلنجززاح هززذه العمليززة علززى المسززتوى العملززيبالمؤسسة التعليمية االبتدائية.
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بطادات تشخيصية
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بطادات لتشخيص وضعية المدرسة
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البطادة ردم 1

األكاديمية :
النيابة :
المدرسة :

الجماعة:

أدوات التشخيص

يمكن ألعضاء خاليا اليقظة انتقزاء أدوات التشزخيص ( المقابلزة – االسزتبيان -تشزخيص التعلمزات –
الروائز … ).حسب الحالة والحاجة باالعتماد على الوثائق الموجودة بالمؤسسة وغيرها.
الدفاتر المدرسية – نقط المراقبة المستمرة -أوراق االمتحانات.

محاضر نتائج المجالس التعليمية.





مالحظات وتقديرات أساتذة القسم.

اإلحصزززاءات والبيانزززات التزززي تتزززوفر عليهزززا مصزززالح النيابزززة ( مصزززلحة التخطزززيط -
المصلحة التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية ) فيما يخص نسب االنقطاع والتكرار.
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البطادة ردم 6
الجماعة:

األكاديمية :
النيابة :
المدرسة :

معايير اختيار التالميم المهددين با نقطاي عن الدراسة

مكر

الجنس

المعايير

الترديم
10
11

المجال الجغرافي
الوسط السوسيو اقتصادي

13

صعوبات التحصيل

14

الغياب

15

التعلمات األساسية

16

االستفادة من التعليم األولي

17

لغة األم

18

السلوك اليومي

19

الوضعية النفسية

01

درجة االندماج في الوسط المدرسي

00

المعدل السنوي للسنة الفارطة حسب المواد

01

نتائج روائز اختبار التحكم في التعلمات األساسية

المجموي
(*) -
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أنثى
سلم التنقيط(*)
6
1
0

البطادة ردم 3

الجماعة:

األكاديمية :
النيابة :
المدرسة :

أسباب ا نقطاي المبكر عن الدراسة

األسباب

العوامل

مدرسية
اجتماعية
 )0ترتيبها حسب أهميتها نفسية
أسباب أخرى
من جانب الغياب عن الدراسة
من جانب ضعف التحصيل الدراسي
 )1وقعها على التلميذ
من جانب وضع التلميذ داخل المدرسة
من جانب وضع التلميذ داخل األسرة
فضاء المدرسة
 )3الجهة المسببة في انقطاع تصرفات األساتذة
التلميذ عن الدراسة
األسرة
جهات أخرى
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سلم التنقيط
1 0 1

بطاقة رقم 4
األكاديمية :
النيابة :
المدرسة :

الجماعة :

تحديد الحاجيات
 -1نوي الحاجيات
 دعم اجتماعي* تحسين ظروف تمدرس التالميذ الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.
* تحديد كلفة الدعم االجتماعي حسب المؤسسة.
 دعم تربو* إعداد بطاقات تقنية ترصد التعثرات.
* بناء عدة بيداغوجية للقيام بالدعم التربوي.
 دعم نفسي* إجراء مقابالت لدنصات للتالميذ المهددين باالنقطاع الدراسي وتحديد مشاكلهم النفسية.
* القيام بعملية تحسيس وتواصل مع محيط التلميذ لمعرفة اضطراباته النفسية.
 دعم ماد* البحث عن الموارد المالية لمساعدة ذوي الحاجة من التالميذ المهددين باالنقطاع عن الدراسة وأسرهم.
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 -6المتدخلون والشركاء
كتابة الدولة
األكاديمية
النيابة
جمعية اتباء
الجمعيات العاملة في محاربة األمية
الهيئات المنتخبة
هيئات المجتمع المدني
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بطادة ردم 5
األكاديمية :
النيابة :
المدرسة :

الجماعة :

نوي التدخالت
 -0المجال التربو :
* دعم التعلمات األساسية
 القراءة الكتابة الرياضيات* دعم القدرات األساسية
 القدرة على مسايرة المقررات الدراسية. القدرة على تجاوز صعوبات مواكبة جماعة القسم. القدرة على االندماج في الوسط المدرسي والتجاوب مع الحياة المدرسية. -6المجال ا جتماعي:
* داخل المدرسة:
 توفير اإلطعام المدرسي. توفير الكتب بالخزانة المدرسية.* خارج المدرسة:
 توفير األدوات والكتب المدرسية. توفير النقل المدرسي. إعانة األسر على تحمل أعباء تمدرس أبنائها. التكفل باألطفال اليتامى. -3المجال النفسي:
* خلق فضاء لدنصات والمصاحبة على مستوى المؤسسة.
* العمل على إعادة الثقة بالنفس للتلميذ المهدد باالنقطاع عن الدراسة.
* العمل على إدماجه في أنشطة تسهل عليه التأقلم مع عمليات الدعم التربوي الشامل.
* العمل على ضبط اضطراباته السلوكية وتقويمها.
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بطادات للتخطيط البيداغوجي
للقيام بالدعم التربو

29

تقديم
للقيام بدعم تربوي ناجع وفعال ،البد من وضع إستراتيجية تعتمد في جزء منها ( باإلضافة إلى الدعم
االجتمزاعي والنفسززي ) علززى تخطزيط بيززداغوجي وتنظززيم محكزم للعمليززات المقتززرح تقزديمها للتالميززذ المهززددين
با النقطاع المبكر عن الدراسة من خالل تحديد دقيق وواضح لألهزداف واألنشزطة والوسزائل المزراد االعتمزاد
عليهززا لبلززوغ الغايززة مززن الززدعم التربززوي فززي مسززتوى المدرسززة االبتدائيززة ولتالميززذ يعززانون مززن صززعوبات
معرفيـــــة واندماجية في الحياة المدرسية.

التخطيط
عملية منظمة وهادفة تسبق عملية التنفيذ وتشمل العناصر التالية :
* تحديد األهداف بشكل دقيق وواضح.
* وضع خطة عمل.
* تسطير برنامج عمل وفق مراحل متكاملة خاضعة لبرمجة زمنية محددة.
* تحديد المهام والمسؤوليات.
* تحديد الغالف الزمني والمكان للقيام بالدعم التربوي.

التنظيم
يتجلى في االستغالل األمثل لكل اإلمكانات المتاحة ( بشرية – مادية – مالية – تربوية )
من خالل :
* ترتيب الموارد حسب أهميتها وفق األهداف المحددة.
* توزيع األدوار والمسؤوليات.
* احترام القرارات المتخذة والمدة الزمنية المتفق عليها.
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بطادة ردم 1

نمومج جمامة الدعم البيداغوجي
تحديد الصعوبات المالحظة:
 في القراءة
 في الكتابة
 في الرياضيات
تحديد الهدف من الدعم :
 انتقاء الوسائل الديداكتيكية المعينة على تحقيق األهداف.
 اختيار األنشطة المناسبة للقيام بدعم ناجع وفعال.

األهداف

األنشطة المقترحة

الوسائل

إجراءات التقويم  :يقوم بها األستاذ(ة) المكلف(ة) بالدعم.
ملحوظة :إعداد جذاذة لكل مكون من المكونات الثالث ( األهداف ،األنشطة المقترحة ،الوسائل).
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بطادة ردم 6

نمومج لجمامة الدعم النفسي

 الظواهر النفسية المالحظة على التلميم المهدد با نقطاي المبكر: الخوف من االمتحانات والرسوب. النفور من المدرسة. االنطواء. الخجل. تحديد التقنيات الوقائية من السلوكات المضطربة لدى التالميذ المتعثرين. تنظيم جلسات اإلنصات والتحاور من أجل مساعدة التالميذ المتعثرين. -تحديد أعضاء خاليا االستماع والدعم النفسي على مستوى المؤسسة التعليمية.

 -االستعانة بالمساعدات االجتماعيات وأساتذة علم النفس.
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البطادة ردم3 :

نمومج لجمامة الدعم ا جتماعي

تحديد مسببات الحالة ا جتماعية:
 الفقـر
 التفـكك األسري
 أميـة الوالدين
 كثرة األطفال
 كبر السن
البحـث







عـن الدعم ا جتماعي مـن خالل:
كتابة الدولة
األكاديمية
النيابـة
شركاء المدرسة
هيئـات المجتمع المدني
منظمات وطنية أو دولية

ملحوظة :توجيه الدعم حسب األولية والحاجة.
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خالصة
شكلـت استـراتيجيــة كتابـة الدولــة المكلفـة بمحاربـة األميــة وبالتربيــة غيـر النظاميــة ،والمذكـرات
التنظيم يــة ،ودليـل اإلجـراءات التنظيميــة لتدبيــر البرنامـج الوطنـي للحـد مـن االنقطـاع الدراسـي بالتعليـم
االبتدائـي ،مراجـع أسـاسيـة لعمـل الفريـق التربزـوي ،كمزـا أن الورشتيزـن المقزامتين باألكاديميزـة الجهويـزـة
للتربيـة والتكويـن لجهـة الغزرب الشزراردة بنزي احسزن بتأطيزـر مزـن كتابزـة الدولزـة المكلفزة بمحاربزـة األميزـة
وبالتربيززـة غيززر النظاميززـة كـانتززـا بمثابززـة مرحلززـة تجريبيـززـة أوليززـة مززـن أجززـل بلززورة اقـتـززـراحات إجـرائيـززـة
وخـطط عمليـة إلنجـاز دليـل تربـوي تكوينـي لفائـدة خـاليـا اليقظــة بالتعليــم االبتدائي ،يضـم المعاييزـر
الخاصـة بالتالميـذ المتسربيـن والمهدديـن باالنقطــاع المبكـر عـن الدراسزـة ،مصزنفة حسزب المجزاالت و
األوليـات  ،والمواصفـات الخاصزـة بالمدرسيزـن المكلفيزـن بالدعزـم التربزـوي بالمدرسزـة االبتدائيزة ،إضـافزـة
إلـى تقنيــات وآليــات للـدعـم النفسـي واالجتماعـي والبيداغـوجـي ،من أجـل إنجاز دليـل منهجـي يتضمزـن
خطـة عمـل تدعـم خـاليـا اليقظــة وتساعـدهـا علـى التكويـن الـذاتـي وتكويـن المكلفيـن بالدعـم ،ليصبزـح
مشـروعـا ً معمــما علـى الصعيـد الوطنـي ،بعـد تنقيحه واعتماده من طرف كتابـة الدولـة المكلفزـة بمحاربزـة
األمية وبالتربيـة غيـر النظاميــة.
فالنجززـاح فززي هززـذا المضمززـار يتطلززب توفززـر عززـدد مززـن الشززـروط ،وال سيمززـا مززـدى قززرب األوسززـاط
التعليميـززـة ومـالءمززـة الشركززـاء وشرعيتهززـم ،ومززـد جسززـور الثقززـة المتبادلززـة والممـارسززـة الفعليززـة لعمليززـات
الدعـم المختلفـة ،وتـ وفر العزـزم لزـدى الجميزـع حزـول تعريزـف واضزـح ألدوار مختلزف األطزـراف الفاعلزـة،
ومـد قنــوات للحــوار والتشــاور والتوجيـزـه ،فزي شكزـل " مجزـاالت بنيانيزة" لبحزـث القضزـايا المشتركزـة،
كمززـا أن نجاعززـة الدعززـم التربززـوي الشامززـل تتطلززـب بنززـاء استـراتيجيـززـات فعـالززـة ف زـي مجـززـال اإلعـززـالم
والعـالقــات العـامـة وتكويـن المكلفيـن بالدعـم بالتعليـم االبتدائـي .
لـذا يتعيـن علـى أعضـاء خاليا اليقظـة أن تقـوم بنفسهـا بإعـداد خطـط عملهزـا فزي الميزدان ،وعلزـى
صعيززـد كززل مؤسسززـة ،مززـن أجززـل الوصززـول بالدعززـم التربززـوي إلززـى الهززدف المتززوخى منززه ،حتززـى تكززون
المساعـدات علـى أسزـاس النتائزـج المحصلزـة والتزي تحزـدد باالسزتناد إلزى الخبزـرة و االختيزار الصزائب ،فزـي
إطـار مقترحـات إجـرائيـة كافيـة للتقييـم والتمحيـص بشكـل دقيـق .كمـا ينبغـي للجهـات المتدخلـة أن تنسزق
دعمها علـى نحـو أفضـل لتعزيـز أساليـب وطرق الدعـم التربزـوي ،لتحظزـى باألوليزـة فزـي إطزـار المساعزـدة
علـى تحقـيق التنميــة البشريــة المحليــة ،ضمـن منظـور يتوخـى تحسيـن جـودة التعليزـم وترشيزـد المزوارد
البشريـة والماديـة ،لتحقيق أهـداف ومـرامـي استراتيجية كتـابـة الدولـة المكلفـة بمحـاربـة األميـة وبالتربيـة
غيـر النظاميـة.

34

