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  :تقديم�

  :سياق�تنظيم�الورشة�

 ؛�وذلك�من�أجل� IPECبتعاون�مع��"ال&"بية�غ#"�النظامية�مديرية�" جهودضمن�الورشة��و�ى�تندرج�هذه�

�محارب �الهدر�ا�در��� �لتقليص �الدرا��� �الفشل �ة �أفق �  استكمال�ي �لتعليمهم Lبتدائي��التIميذ

  ,الثانوي�Nعدادي�دون�تكرار�و 

�فاعلRن�تكوين�إ�ى�فتح�ورش�الغاية�منه�  4IPECي�شراكة�مع� ال&"بية�غ#"�النظاميةتطمح�و4ي�هذا�السياق،�

  .ئدة�ا�تعلمRن�وا�تعلماتعدة�التتبع�الفردي�وتدابR+�الدعم�لفامن��Rنمتمكن

  :هذه�الورشة��و�ى�حول�موضوع��نظمتهذا�ا<نظور،�لتفعيل�و 

  تشخيص�التعلم�صعوبات�والدعم�ال,+بوي 

  :فإن�العدة�ا<ق&"حة�تعتمد�ا<بادئ�التالية��ولكي�يتم�ضمان�تحقيق��هداف�ا<رجوة،

  .<هنيةوتحس#ن�ا<مارسات�ا�وضعيات�حقيقيةإ�ى��نقل�الخY+ةيسRSدف�تكوين�عمPي� •

 .التجارب�وتقاسم وا�تابعة ا�صاحبةتكوين�قائم�عPى� •

 .ب#ن�فضاء�اكتساب�منهجية�العمل��وفضاء�ا<مارسة�ا<هنية�التناوبتكوين�قائم�عPى� •

  : أهداف�الورشة

  تشخيص�صعوبات�وعوائق�التعلم •

 وي�والدعم�ال&"ب�مجال�تشخيص�صعوبات�وعوائق�التعلم�تحليل�حاجات�ا<ساهم#ن�الفاعل#ن�4ي� •

  4ي�مجال�تشخيص�صعوبات�وعوائق�التعلمممارسات�الفاعل#ن�و �تحس#ن�قدراRhم •

  تعلم�والدعم�ال&"بوي ال التشخيصالتوافق�حول�خطة�عمل�ميدانية�لتطوير�ا<مارسة�4ي�مجال� •

  تشخيص�صعوبات�وعوائق�التعلمالعمل�عPى�تحس#ن�4ي�مجال� •

  : محاور�التكوين

 تشخيص�حاجات�ومتطلبات�الفاعل#ن •

 ا<كتسبات�السابقة�4ي�مجال�عدة�تتبع�التnميذ�الشخ�klmوالدعمتحي#ن� •

  بناء�خطة�عمل�مع�ا<شارك#ن�لتفعيل�العدة •

  يوم: ا<دة�الزمنية�

  : ا�شاركون 

  ثانوي�إعدادي��و ابتدائي�: �ساتذة� -

  ثانوي�إعدادي��و ابتدائي�: ا<ديرون� -

 ثانوي�إعدادي��و ابتدائي�: ا<شرفون� -
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  :برنامج الورشة األولى 

  الدعامات  أنشطة�التكوين  محتويات�التكوين  محاور�التكوين  الجلسة

  استقبال�وتسجيل�ا�شاركRن   9إ�ى��8.30من�

الجلسة�

  Lفتتاحية

  9.30إ�ى��9من�

  افتتاح�الجلسة

تقديم�برنامج�

  التكوين�وأهدافه

  تحديد�الحاجات

التوافق�عPى�ميثاق�

  العمل

  كلمة�zفتتاح

شروع�تقديم�ا<: خطة�عمل�ا<شروع�

  وتوضيح�أهدافه

  برنامج�الورشة��و�ى

  جلسة�عامة

  زوبعة�ذهنية

  مناقشة�مفتوحة

  برنامج�الورشة

  الجلسة� و�ى

  10,30إ�ى�� 9.30

�Lزو  

�kتقديم�مفاهيم

وم��Rي�حول�

  ا<وضوع�

مداخلة�حول�تشخيص�التعلم��

محاربة�الفشل�وإجراءات�الدعم�

�klلتقليص�الهدر�ا<در��klالدرا� -  

  امة�موجزة�مداخلة�ع

  مناقشة�جماعية

عرض�ووثائق�

  داعمة

  الجلسة�الثانية

إ�ى���10،30

11.30  

تشخيص�الوضعية�

   الراهنة

 العمل�بطريقة�التحليل�zس&"اتي�ي�

SWOTقصد�تشخيص�الوضع�الراهن��

نقط�القوة�والضعف،�الفرص�

  .والتحديات�4ي�مجال

تشخيص�مشكnت�التعلم�ومحاربة�

klالفشل�الدرا�  

 م�ودعم�تعلمهتتبع�ا<تعل

كل�: عمل�ا<جموعة�

مجموعة�تحلل�

الجوانب�ا<تعلقة�

  بمهامها�وأعمالها

عرض�نتائج�

ا<جموعات�

  ومناقشRSا

  شبكة�تحليل

توج�Rات�

  منهجية�مكتوبة

  الوثائق�ا<نتجة

  اس,+احة�شاي  11,30

  لثةالجلسة�الثا

  2إ�ى���12من�

Lزو  

تحليل�أسليب�

  التشخيص

4ي�مجال�دراسة�وثائق�تدعم�القدرات�

 استخدام�أدوات�التشخيص�والتتبع

كل�: عمل�ا<جموعة�

مجموعة�تحلل�

أدوات�وتعرضها�عPى�

  ا<جموعات��خرى 

أدوات�مق&"حة�

4ي�ا<طبوع�

ا<سلم�

  للمشارك#ن

تقسام�النتائج�  3إ�ى��2من�

واستشراف�آفاق�

  العمل

بحث�سبل�تفعيل�ا<قاربات�والطرائق�

 و�دوات�ا<ق&"حة

خطة��بطاقة  جلسة�عامة

  العمل
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  محتويات�الوثيقة
  

  :عPى�كل�مجموعة�أن�. وضعت�هذه�الوثائق�لتعزيز�أنشطة�التكوين�ودعم�عمل�ا<جوعات: توج�Rات�

 تدرس�جماعيا�مجموعة�من�الوثائق .1

 تختار�مقررا�يدون�ويقدم�أعمالها .2

 تتقاسم�النتائج�مع�با�ي�ا<جموعات .3

  تم�تقديمه�ميدانياتب#ن�خnل�التقاسم�مق&"حات�لتفعيل�ما� .4

  مفاهيم�أساسية�للتداول   1الوثيقة�

  تشخيص�وكشف�التعn+�الدرا���  2الوثيقة�

  ة�الفعليةالكشف�عن�الفارق�بRن�الوضعية�ا�أمولة�والوضعي  3الوثيقة�

  تشخيص�النتائج�:التIميذ�مصادر�لكشف�تعn+�  4الوثيقة�

  ا�قابلة�:التIميذ��مصادر�لكشف�تعn+�  5الوثيقة�

  مIحظة�ا�تعلمRن  6وثيقة�ال

  قوائم�التشخيص  7الوثيقة�

  تشخيص�السلوك�  8الوثيقة�

  مهام�خلية�اليقظة  9الوثيقة�

  للتIميذالتتبع�الفردي�  10الوثيقة�

  للتIميذالتتبع�الفردي��ي�إطار� مهام�ا�تدخلRن�ال,+بويRن  11الوثيقة�

  للتIميذالتتبع�الفردي�آليات�  12الوثيقة�

  .كيفية�تعبئة�واستثمار�شبكة�تتبع�التعلمات  13الوثيقة�
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  مفاهيم�أساسية�للتداول   1الوثيقة�
 

�الفردي� التتبع

  للتIميذ
�الدراسة �ا<بكر�عن �zنقطاع �لظاهرة �التصدي �تسRSدف �وقائية�.مقاربة �مقاربة �لذلك و�ي

  تتم�4ي�إطار�ال�"نامج�الوط��kللحد�من�ظاهرة�zنقطاع�عن�الدراسة

�والعوامل�كشف  التشخيص ��سباب �وتعرف �التع¡"�أو�التأخر�أو�النقص، �و . مواطن التشخيص�يبدأ

الدعم�عند�لحظة�انRSاء�التقويم�حيث�يتوجب�تشخيص�أسباب�بعض�النتائج�ا<تع¡"ة�أو�

  ع�Rا�التقويم، الناقصة�ال¤�kأسفر

 :وقد�يكون�. عليا�كما�و�كيفانتج�ع�Rا�فارق�ب#ن��هداف�ا<توخاة�والنتائج�ا<حققة�فjظاهرة�  التعn+�الدرا���

�4ي�جميع�ا<واد�الدراسية�ا<تعلمدرا��klعام�ويكون�ع¡"�ت -
ً
  .فيه�متأخرا

  .درا�4�klي�مجموعة�من�ا<واد�ا<رتبطة�بعضها�ببعض�كا<واد�العلميةع¡"�ت -

      .درا�4�klي�إحدى�ا<واد�كإحدى�اللغات�أو�الف#§ياء�أو�غ#"ها�من�ا<وادع¡"�ت -

من�أجل�تقليص�الفارق�ب#ن�مستوى�تعلم��التعلمصحيح�وترشيد�تلك�تشخيص�وضبط�وت  الدعم

  . .التnميذ�الفعPي�و�هداف�ا<نشودة�عPى�مستوى�بعيد�أو�قريب�ا<دى

�التتبع� دف,+

  الفردي
  ،��عnجهاأداة�يتم�من�خnلها�رصد�مختلف�العوامل�ا<سببة�لnنقطاع�والعمل�عPى�

الفشل�

  الدرا���
ذاته،�وقد�يكون�4ي�ا<درسة�نفسها�) ة(قد�يكون�4ي�التلميذمؤشر�عPى�وجود�خلل�ما،�

بطرقها�وأسالي±Rا�ال&"بوية�وم�Rاجها،�وقد�يكون�4ي�ا<حيط�zجتما°ي�الذي�يعيش�فيه�

  . ومن�ثم،�تعددت��طروحات�وا<قاربات�ال¤�kطرحت�مشكل�الفشل�الدرا�kl). ة(التلميذ

، ووسيلة يمكن بواسطتها الحصول على معلومات حول إجراء أساسي من إجراءات عملية التكوين  التقويم

المستوى الفعلي للتعلم وصعوباته وعوائقه من أجل اتخاذ قرارات لفائدة تحسين التعليم وتحقيق جودة 

  .التعلم

�الرصد�  اليقظة�ال,+بوية �نظام �إرساء �خnل �من �وذلك �؛ �وقوعه �قبل �الحدث �استباق �إ�ى �Rhدف وسيلة

  .قطاع�وإيجاد�الدعم�ا<ناسب�لهمالتnميذ�ا<هددين�با³ن
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  أدوات�تشخيص�وكشف�التعn+�الدرا���
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  التعn+�الدرا���وكشف�تشخيص�  2الوثيقة�
  

حكم�ذو�طابع�كمي�أو�كيفي�يتم�إصداره�بناء�ع�ى�معايR+�ومشR+ات�تمكن�من�"التقويم،�بوجه�عام،�

  . 1"تتأسس�عل��ا�القرارات�ا�راد�اتخاذها�بخصوص�قيمة�التعلم�أو�أهدافه�أو�آثارهالحصول�ع�ى�معطيات�

تتطلب�كل�عملية�من�عمليات�التقويم�جملة�إجراءات�منهجية�تم�عPى�أساسها�بناء�أدوات�تقويم�التعلم�

́جراءات،�كيفما�كان�نوعها�وموضوعها،�إ�ى�خطوات�منهجية�تقدمها�الخطاطة. ا<nئم   :التالية�وتسند�هذه�

  تحديد�ا<وضوع�الذي�سينصب�عليه�التقويم )ماذا�أقوم؟(تحديد�موضوع�التقويم� �

 . تكوي�k،�أم�تشخيklm،�؟ تحديد�وظيفة )�اذا�أقوم؟(تحديد�الهدف�من�التقويم� �

 ...روائز،�شبكات�ا<nحظة،�استمارات،�مقابnت�، : بناء�أدوات�تقويم  بماذا�سأقوم؟: أداة�التقويم �

  . تدوين�النتائج�4ي�سجnت�أو�قواعد�ا<عطيات،�ثم�معالجة�ا<عطيات�وتحليلها:  عطياتا�معالجة� �

4ي�( داخل�الفصل ،�أو�دعمه�وتعزيزهالتعلم�قرارات�تحس#ن اتخاذ�القرارات�حسب�الهدف�من�التقويم �

علمات�،�لت4nي�بعض�ما�قد�يع&"ض�تعلم�ا<ت)4ي�إطار�ا<درسة�ككل( خارجه�،�أو)إطار�الوحدات�الدراسية

 ...) تأخر�-تع¡"��-عدم�فهم�( صعوبات�وا<تعلم#ن�من

  كشف�التعn+�الدرا����
  

جملة�من��الكشف�عن�التعn+�الدرا���

́جراءات�ا<نهجية�والعلمية�الهادفة�إ�ى�

تحديد�طبيعة�التع¡"�الدرا��klوكثافته،�

  وقياس�مدى�انتشاره�

التع¡"�الدرا���klالكشف�عن��يستوجب

  �: التالية́جابة�عPى��سئلة�

 ا<كتسبات�السابقة�؟�ا<شكل�4ي��تعلمات�تتعلق�بهل� •

  مرحلية�وسيطية�؟��و�مشكل�تعلمات�هل�ه� •

 ¸Rائية�إجمالية�؟���تعلماتهل��ي� •

 ؟�… هل�تتعلق�بالقدرات�العقلية�كا<عرفة�والفهم�والتطبيق� •

 تتعلق�با<واقف�والقيم�الوجدانية�؟��يتعلقهل� •

  يدوية�أو�تلفظية�؟�إ�حركية،-تعلق�بمهارات�حسيهل� •

  : تصحيح�التعn+�الدرا���

́جابة�حقل�التع¡"�الدرا�klذإ  و�بعد�هذه�الخطوة�يأتي�تحديد�. ا�أجبنا�عPى�هذه��سئلة،�فإننا�نحدد�«Rذه�

  .حقل�تشخيص�سبب�هذا�التع¡"

 :بأحد�العوامل�التالية غالبا�ما�تكون�نتائج�عملية�التشخيص�مرتبطة

zستعدادات�والقدرات�العقلية،�الحاجات�وا<واقف�الوجدانية،�ا<هارات�وا<جا³ت�: ا<تعلممواصفات�) أ����

   .الحس�حركية

    .....)اقتصاد،قيم�،�ثقافة(العامل��سري،�العامل�ا<در�kl،�عوامل�أخرى�:معطيات�ا<حيط�) ب

أساليب�التقييم��…عدم�مnءمة�أو�وضوح��هداف،�الوسائل،�طرائق،�محتوى�:خصوصيات�الفعل�ال&"بوي ) ج

  . وzختبار

  

                                                      
1 Legendre, R. (1988). Dictionnaire actuel de l’éducation. Paris et Montréal: Larousse.  
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  والوضعيىة�الفعلية�الوضعية�ا�أمولةالفارق�بRن�الكشف�عن�  3الوثيقة�
   

  :ة�الوضعية�ا�أمول
 

و�ي�مجموع��cadre de référenceتسم¾�الوضعية�ا<أمولة�،�4ي�مجال�القياس�والتقويم�با½طار�ا<رج¼ي�

وغالبا�ما�تم�بتجسيدها�من�خnل�وضع�³ئحة��ال¤�kتشكل�موضوعا�للتشخيص�،أو��هداف�الكفايات�

  . الكفايات�ال¤�kينبÇي�أن�ينصب�عل�Rا�التشخيص�

السنة�الدراسية�الفائتة�والسنة�الدراسية�الحالية�،�وانطnقا��برامج�يتم�تحليل�  :�ي�بداية�ا�وسم�الدرا�����

�بي� �الحاصلة �التقاطعات �التعلمات Rامن ��تحدد �ضرورية �تعد k¤محتلال� �ان�تعلم �دون �الجديد �ا<�Rاج ويات

  تع&"ضهم�أي�صعوبة�؟

ال¤�kتعت�"�ضرورية�وكافية�وال¤�kينبÇي�التحكم��يتم�تحديد�التعلمات� :�ي���اية�الوحدات�وا�قاطع�الدراسية�

�متابعة�ا<�Rاج�دون�صعوبة �معرفيا�ف�Rا�من�أجد�التمكن�من ،�وذلك�ع�"�وضع�قائمة�بما�يجب�التحكم�فيه

  ., ومهاريا�ووجدانيا

بحث�مواطن�الفرق�ب#ن�التعلمات�ا<نشودة�4ي�¸Rاية�السنة�وتلك�ال¤�kتحكم�ف�Rا�ا<تعلم� :�ي���اية�الY+نامج�

  فعليا

 :الكشف�عن�وضعية�ا�تعلم�با�قارنة�مع�معايR+�وأهداف�معينة�: الفعلية�الوضعية�

  كيف�نكشف�عن�هذه�الوضعية�؟

تبطة�با<واد�الدراسية�وذات�الصلة�ا<باشرة�با<ناهج�،�غالبا�معرفية�مدرسية�مر �بتعلمات�عندما�يتعلق��مر�

  : ما�نلجأ�عPى�استعمال�اختبارات�تحتوي�عPى

 أسئلة�zختيار�من�متعدد� �

 أسئلة�ملء�الفراغ� �

  . أسئلة�مفتوحة� �

ه�،�غ#"�مرتبطة�ارتباطا�مباشرا�با<ناهج�الدراسية�مع�اعتمادها�،�4ي�الوقت�نفس  تعلماتعندما�يتعلق��مر�ب

  مشكلة��–جأ�إ�ى�استعمال�وضعيات�لعPى�معارف�مدرسية�،�ن

  :قد�نكشف�عن�وضعيات�أخرى�مثل�

طرائق�وأساليب�التعليم��³تكون�دائما�مnئمة�½كساب�نوع�من�الكفايات�،�كما�أن�التnميذ�يختلفون� �

 وبما�أن�التدريس�يعتمد��ساليب�الجماعية�.  من�حيث�إيقاعات�تعلمهم�

 . أو�مع�إدارة�ا<درسة�غ#"�مسهلة�او�غ#"�مناسبة�للتعلم) ة(ع�ا<درسوجود�عnقات�م �

�هذه� � �مثل �عن �الكشف �ويسمح �«Rا �يشعرن k¤ال� �للحاجات �يستجيب ³� �فالتعليم �التحف#§�، انعدام

 . �سباب�تطوير�تدخnت�تنصب�عPى�ا<ضام#ن�غ#"�ا<درسية�ومث#"ة�لللمتعلم#ن�

  Rhnا�أو�مع�ا<سؤول#ن�عن�ا<أوى�مشكnت�تعوق�تعلمهاتقيم�عnقات�سلبية�مع�زمي�متعلميواجه� �

  . الشروط�zقتصادية�وzجتماعية�لÎسر�ال¤�kقد��تعوق�التعلم�من�خnل�ا<شاكل�ال¤�kت&"تب�ع�Rا� �
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  تشخيص�النتائج: مصادر�لكشف�تعn+�التIميذ�  4الوثيقة�
  

 

  استثمار�نتائج�كواشف�النقط

وعليـــــه،�فهـــــذه�. مفيـــــدة�½جـــــراء�تشـــــخيص�أو�ـــــي"�دقيقـــــة،�ولك�Rـــــا�غنيـــــة�بمعلومـــــات�غ#ـــــكشـــــف�الـــــنقط�وثيقـــــة�

  :الوثيقة�تتيح�

  ؛�سواء�م�Rا�العامة�أو�حسب�ا<واد؛متعلممعرفة�النتائج�الخاصة�بكل� �

  تعرف�تقديرات�أعضاء�مجلس�القسم�وكذا�مختلف�ا<درس#ن؛ �

  بالنظر�إ�ى�مجموع�القسم؛�تعلممعرفة�وضعية�كل� �

 .سواء�4ي�القسم�أو�داخل�ا<درسة  والسلوك�وا<واظبة�استخراج�معلومات�تتصل�بالغياب� �

�يمكن� �النقط �كشف تفحص

  إجراء�التشخيص

  ؟للمتعلمما�هو�ا�عدل�العام� �

  بالنسبة�لعموم�القسم؟��تعلمما�موقع�ا �

مقارنة�هذا�ا�عدل�بمعدل�

  القسم

�تnميــــــذمتفــــــوق�أم�متوســــــط�أم�ضــــــعيف�مقارنــــــة�مــــــع�بــــــا�ي�ا<ــــــتعلم�هــــــل� �

  القسم؟

تقـــديرات�متم#ـــ§ة�أو�متوســـطة�أو��: عل�Rـــا�ا<ـــتعلم��ل¤ـــ�kحصـــلمـــا��ا<ـــواد�ا �

  ضعيفة؟

  هل�هناك�تقدم�أم�تراجع�بالنظر�إ�ى�نتائجه�السابقة؟ �

تقديرات� ساتذة�ومداو�ت�

  القسم

ســــــواء�مــــــن��التnميــــــذهــــــل�هنــــــاك�تقــــــديرات�يمكــــــن�لهــــــا�أن�تفســــــر�نتــــــائج� �

  الناحية�ا<عرفية�أو�من�ناحية�منهجية�العمل؟

لهــــا�صــــلة�بالســــلوك�وا<واقــــف،�تمكــــن�مــــن�تفســــ#"��هــــل�هنــــاك�تقــــديرات �

  النتائج�؟

  :نتائج�هذه�العملية�

  حسب�ا<واد؛وضعية�التnميذ�ومستوياRhم�تعي#ن� �

 .تكوين�مجموعات�من�بحسب�ا<واد �

  مراقبة�الفروض�ا���لية�و�فروض�القسم

  :   4�kÓي�واقع��مر�تتيح�لكمعملية�فحص�الفروض�ا<Ò§لية�والفروض�ا<حروسة�من�الطرائق�الغنية�با<علومات،�ف

 لدروس�ال¤�kتشكل�موطن�وقوة�أو�ضعف�بالنسبة�لكل�متعلم؛وا�معرفة�ا<واد �

 تحديد�مكامن�القوة�والضعف�لدى�التnميذ�أثناء�تحليل�وضعية�أو�مشكلة�ما؛ �

 تحديد�مكامن�الضعف�بخصوص�السرعة�4ي�إنجاز�ا<هام�أو�حل�ا<شاكل؛ �

 اء�البحث�عن�ا<علومات؛معرفة�مكامن�القوة�والضعف�أثن �

 تحديد�مكامن�القوة�والضعف�ا<رتبطة�بقوة�التحمل�أثناء�العمل؛ �

 .ة�والضعف�ا<رتبة�بمنهجيات�العملتحديد�مكامن�القو  �
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  :إجراء�مقابلة�مع�ا�تعلمRن�

�دوات�الغنيـــة�با<علومـــات،�و4ـــي�الواقـــع�فـــإن�هـــذه�الطريقـــة�إحـــدى��<تعلمـــ#نالجماعيـــة�مـــع�ا ا<قابلـــة�الفرديـــة�أو

  :تسمح�ب

  حول�تعلماته�الشخصية�الخاصة؛�متعلممعرفة�تقديرات�كل� �

  ،�وتلك�ال¤�³�kتطرح�لها�أية�مشاكل؛��متعلممعرفة�ا<واد�ال¤�kتطرح�مشاكل�بالنسبة�لكل� �

الطرائــق�البيداغوجيــة،�التحف#ــ§��(عPــى�حــدة�وبالنســبة�لجميــع�ا<ــواد�متعلممعرفــة�أســباب�قــوة�وضــعف�كــل� �

 ؛)للمادة،�العnقة�مع��ساتذة،�ثغرات�ا<كتسبات�السابقة

 بالنظر�إ�ى�مكونات�أو�وحدات�مختلف�ا<واد؛متعلم�معرفة�قوة�وضعف�كل� �

أو�مســـــاعدة�زمـــــيRhnن�لتجـــــاوز��ملتجـــــاوز�مشـــــاكله�ا<تعلمـــــ#ناســـــتخراج�معلومـــــات�أخـــــرى�خاصـــــة�باق&"احـــــات� �

 مشاكلهن؛

 . نفسهن�التnميذة�للدعم�مبنية�عPى�ا<عطيات�ال¤�kتع�"�ع�Rا�تشييد�أنشط �

ع�ــــى�حــــدة�لكــــل�مــــادة��مــــتعلمطــــرح�سلســــلة�مــــن� ســــئلة�تســــمح�بتحديــــد�مكــــامن�القــــوة�والضــــعف�لــــدى�كــــل�

  :وبالنسبة��كونا��ا،�ومن�بRن�هذه� سئلة�ما�ي�ي

  )ية،��دبية�أو�مواد�التفتحا<واد�العلم(؟ اأو�ضعيفا�،�متوسطاما�ا<واد�ال¤�kتجد�ف�Rا�نفسك�ممتاز  �

 ال¤�kتجدين�ف�Rا�نفسك�ممتازة،�متوسطة�أو�ضعيفة؟�ا<واد�الفرعية ما �
  

  استشارة� ساتذة

استشارة��ساتذة�أداة�فعالة�³ستخراج�معلومات�مدققة�خاصة�بمكامن�القوة�والضعف�4ي�zكتساب�

  الدرا��klلدى�بالنسبة�<ختلف�ا<واد�الدراسية؟

  :مح�بهذه�الطريقة�تس

  معرفة�تقديرات�كل�أستاذ�حول�كل�متعلم؛ �

  معرفة�ا<واد�ال¤�kتطرح�مشاكل�بالنسبة�لكل�متعلم،�وتلك�ال¤�³�kتطرح�لها�أية�مشاكل؛�� �

 معرفة�أجزاء�ودروس�ال�"نامج�ال¤�kتشكل�مصدر�قوة�أو�ضعف�بالنسبة�لكل�متعلم؟� �

 ا<واد؛معرفة�قوة�وضعف�كل�متعلم�بالنظر�إ�ى�مكونات�أو�وحدات�مختلف� �

 معرفة�ثغرات�كل�التnميذ�بالنسبة�لل�"امج�السابقة؛ �

التحف#ـ§،�السـلوك�4ـي�القسـم�(معرفة�أسباب�القوة�والضـعف�بالنسـبة�لكـل�مـتعلم�وبالنسـبة�<ختلـف�ا<ـواد� �

 ؛...)وا<درسة،�العnقة�داخل�القسم�وا<درسة،�آخر�

�  n؛متجاوز�مشاكلهميذ�قصد�تعي#ن�معلومات�أخرى�مهمة�حول�مق&"حات��ساتذة�<ساعدة�الت 

 .تشييد�أنشطة�للدعم�مبنية�عPى�معطيات�مستقاة�من��ساتذة� �
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  2مIحظة�ا�تعلمRن  6الوثيقة�

و�ي�تعتمد�عPى�مراقبة�وتفحص�. أثناء�قيامه�بإنجازات�محددة) ة(ا<nحظة�أداة�لتقويم�سلوك�أو�أداء�ا<تعلم

́نجاز�بكيفية�مباشرة،�وبواسطة�أداة�معدة�له   .ذا�الغرضهذا�

ال�"هنة�) ة(يتطلب�من�ا<تعلمتعلمات�يمكن�توظيف�ا<nحظة�عندما�نريد�تقويم�: م¤¾�نوظف�ا<nحظة  .أ 

  :عPى�التعلم�وzكتساب�بواسطة�سلوك�وأداء�من�قبيل

  .مهارات�تواصلية؛�كالتكلم�وzستماع - 

 .مواقف�تفاعلية؛�كالعمل�مع�فريق�أو�مجموعة - 

 .ب#"�مشروعمواقف�تنظيمية؛�كتنظيم�ملف�أو�تد - 

 .اتجاهات�اجتماعية؛�كاح&"ام�Õخر،�والسلوك�ا<دني�داخل�القسم - 

 ...التكيف�zجتما°ي؛�كالعnقة�مع��قران،�والعnقة�با<درس - 

 :بناء�أدوات�<nحظة�التعلمات�ا<nئمة  .ب 

التجريب�لبناء�أدوات�<nحظة�مجا³ت�التعلم�ا<nئم�كالتواصل،�وا<بادرة،�والعمل�الجما°ي،�والبحث،�و 

  :يمكن�القيام�بما�يPي

  ....ماذا�أريد�أن�أ³حظ؟�سلوكا�لفظيا�أو�حركيا،�أو�مواقف،�أو�حوارات: تحديد�أهداف�ا<nحظة  - أ

 .   <اذا�أريد�أن�أ³حظ؟�لكي�أشخص�أو�أقوم�أو�أكشف�عن�مظاهر  - ب

 كيف�سأب���kداة؟  - ت

  .أحدد�فئات�أو�مجا³ت�أريد�مnحظRSا - 

 .تدل�عPى�وجود�سلوك�أو�فعل�أو�موقف،�أو�انعدامه�أحدد�لكل�فئة�أو�مجال�مش#"ات - 

�مدرجا -  �ا<قياس �يكون �وقد �أو�السلوك، �الفعل �وجود �تقدير�مدى �عPى �يساعد �مقياسا كث#"ا،�: (أضع

nنعم،�³(،�أو�ثنائيا�)أحيانا،�قلي      .( 

 .أتأكد�من�صnحية��داة�عPى�مستوى�تماسك�فقراRhا�وصnحية�محتوياRhا - 

 ؟�كيف�أوظف��داة  - ث

 .يمكن�أن�أكون�شخصا�مندمجا�مع�ا<تعلمات�وا<تعلم#ن�4ي�العمل،�وأوظف��داة - 

 .يمكن�أن�أ³حظ�دون�أن�أشارك�4ي�النشاط - 

 .أختار�موقعا�يساعد�عPى�التفاعل - 

 . أع#ن،�خnل�ا<nحظة،�نوع�السلوك�ا<nحظ،�أو�كثافته،�أو�تكراره - 

 كيف�أعالج�ا<عطيات؟  - ج

لجة�ا<عطيات�كإحصاء�التكرار�أو�النسب�ا<ئوية،�وقد�أوظف�طرق�قد�أستعمل�طرقا�إحصائية�<عا

  . تحليل�ا<ضمون 
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ارات�مه :وأداء،�من�قبيل�اسلوك) ة(يتطلب�من�ا<تعلم�تعلم تشخيص�يمكن�توظيف�القوائم�عندما�نريد�

مواقف�تنظيمية؛�كتنظيم� - مجموعةمواقف�تفاعلية؛�كالعمل�مع�فريق�أو�   - تواصلية؛�كالتكلم�وzستماع

التكيف� - اتجاهات�اجتماعية؛�كاح&"ام�Õخر،�والسلوك�ا<دني�داخل�القسم  - ملف�أو�تدب#"�مشروع

 مهارات�عملية؛�كالقيام�بتجربة،�أو�إنتاج�مجسم  - ...zجتما°ي؛�كالعnقة�مع��قران،�والعnقة�با<درس

  كيف�أستعمل�القوائم؟

  .استخدام��ن&"نيت�4ي�البحث تقويم�السلوك�الجما°ي،�أو�: مثلأحدد�موضوع�التقويم�  - أ

؛�كتقويم�القدرة�عPى�)�³–نعم�(بالفعل�أو�عدم�قيامه�به) ة(أحدد�الكيفية�ال¤�kسأم#§�«Rا�قيام�ا<تعلم  - ب

 .توظيف�الخريطة�لتحديد�موقف�klØء�أو�مكان�4ي�فضاء�مع#ن

  ³  نعم  .يفك�رموز�الخريطة -

  ³  نعم�  .ف�zتجاهاتيعر � -

  ³  نعم  .يحول�سلم�القياس�إ�ى�مسافة�حقيقية -

 :يمكن�أن�أضع�أمام�كل�فعل�أو�سلوك�مقياسا�متدرجا�يقيس�درجة�حدوث�السلوك 

أردت�أن�أقوم�أداءات�يقوم�«Rا�ا<تعلمون�وا<تعلمات�لل�"هنة�عPى�الكفايات�القابلة�للنقل�والتحويل�: مثال

  .ا<تعلقة�بتدب#"�ملف

  �حسن�جدا�����متوسط�������ناقص�����أداء�ضعيف�: البحث�عن�الوثائق�وا<علومات�-

  �حسن�جدا������متوسط������ناقص��������أداء�ضعيف: ترتيب�الوثائق�داخل�ا<لف�-

  : ويمكن�أن�أوظف�أنماطا�أخرى�للقياس،�مثل

  :لطبيعةلتقويم�القدرة�عPى�توظيف�التعلم�4ي�تجربة�با�ا�قياس�العددي�ا�تدرج - 

  5  4  3  2  1  ا<فاهيم�ال¤�kسيوظفها) ة(يحدد�ا<تعلم�-

  5  4  3  2  1  يستعمل�مهارة�أدوات�العمل����-

  5  4  3  2  1  يسجل�ا<nحظات�بأسلوب�واضح�-

  :كتقويم��داء�داخل�ا<جموعة: ا�قياس�الوصفي -

  شارك�كث#"ا  شارك�أحيانا  لم�يشارك  ا<شاركة�الجماعية

  اح&"مه�كث#"ا  اح&"مه�أحيانا  لم�يح&"مه  اح&"ام�نظام�ا<ناقشة

  يع�"�كث#"ا  يع�"�أحيانا�  لم�يع�"�  التعب#"�عن�الرأي�

  :لتقويم�التعب#"�الوظيفيالضبط�قائمة�: مثال

 . أفهم�جيدا�ا<وضوع�ا<طروح

  .أعرف�كيف�أبدأ�أول�جملة

 .أرتب��فكار�قبل�كتابRSا

  .أحرص�عPى�استعمال�عnمات�ال&"قيم

 .بط�ب#ن�الجملأعرف�كيف�أر   

 .أستعمل�براه#ن�مدعمة�Ýرائي

 .أخرج�باستنتاجات�كلما�حللت�فكرة

  .أكتب�بمرونة�وبدون�بطء

  

                                                      
  USAID بيداغوجيا الم�ءمة      ALEF عن وثائق مشروع  3



  خيص�التعلم�صعوبات�والدعم�ال,+بوي تش: برنامج�الورشة�التكوينية� و�ى   : مشروع�دعم�القدرات��ي�مجال�محاربة�الهدر�ا�در���

 20/ 11/03فاس�
13 

 

  4تشخيص�السلوك�  8الوثيقة�

�وموارد� �تعلمات klÞتقت� ،� �خاصة �تربوية �حاجيات �سلوكية �اضطرابات �من �يعانون �الذين �التnميذ �لدى ت�"ز

ؤهnت�اجتماعية�من�شأ¸Rا�أن�تسمح�لهم�با³ندماج�الخnق�خاصة�،�لتمكي�Rم�من�اكتساب�إس&"اتيجيات�وم

  4ي�ا<جتمع�،�والتحول�

ا<nحظة�با<شاركة�،�وإجراء�: يمكن�تشخيص�مشاكل�السلوك�لدى�التnميذ�ع�"�اعتماد�تقنيت#ن�منهجيت#ن�و 

  مقابلة�

  : التالية� قصد�مnحظة�سلوك�التnميذ�،�نق&"ح�استعمال�شبكة�للمnحظة�تتضمن�العناصر

  )ا�ؤشرات(مشاكل�السلوك�

  مدى�استمرار�العnقة�باßهل�والبيت

  ا<درسة�zتجاه�نحو�معاي#"�التعايش�4ي�

  العnقات�الب#ن�شخصية�

  مدى�وجود�أنماط�سلوكية�متم#§ة�بالعناد�والتحدي

  النتائج�الدراسية

  التغيب�4ي�ا<درسة�

  يالكآبة�ا<تعلم�مدى�تم#§�

  انية�،�لفظية�وجسديةمدى�وجود�سلوكات�عدو 

  الخجل/ zنعزالية�

  الغ#"ة

  )مخدرات�،�كحول�،�جنس(سلوكات�ا<خاطرة�

�ا<عطيات�� �تدرج ،� �التnميذ �لدى �السلوك �مشاكل �بخصوص �با<شاركة �ا<nحظة �تطبيق �من �zنRSاء بعد

  :ا<حصل�عل�Rا�4ي�الجدول�التا�ي�

   3ا<ؤشر�   2ا<ؤشر�   1ا<ؤشر�  ا<ؤشرات

         1 ) ة(ذ�التلمي

        2 ) ة(التلميذ�

        3 ) ة(التلميذ�

  حينما�يكون�الجواب�السلب:  (-)حينما�يكون�الجواب�با½يجاب���������������������������:  (+)

�� �أن �يمكن ،� �ثانية �مرحلة �ي4ي �مشاكلهم� �ستاذعمد �تشخيص �تم �الذين �بالتnميذ �مباشرة �zتصال إ�ى

Rالسلوكية�لكي�تطرح�عل��klجتما°ي�ومحيطهم�الدرا�zم�أسئلة�تخص�وسطهم��سري�و .  

  .كما�يمكن�أن�يستد°ي�شخصا�من��سرة�<قابلته�واستفساره�عن�التلميذ
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  تتبع�ا�تعلمأدوات�
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  خلية�اليقظة  9الوثيقة�

خب#ن�ومفتش#ن�تربوي#ن�وممثPي�ا<جتمع�تتكون�من�ممثPي�جمعيات�Õباء�و�ساتذة�ومنت�أساسيةحلقة� خلية�اليقظة -

 ا<دني�وممثPي�التnميذ؛

 ا<ؤسسة�من�حيث�zنقطاع�والتكرار�والغياب،�وتحديد�نوع�الدعم�ا<ناسب�لهم؛�بتشخيص�وضعيةتقوم� -

اعتماد��ساليب�ا<ناسبة�وخطط�العمل�ا<nئمة�لتنفيذ�برامج�محلية�ومقاربات�مم#§ة�للتغلب�عPى�بوادر�zنقطاع� -

 . <در�klا
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  للتIميذالتتبع�الفردي�  10الوثيقة�

لذلك�مقاربة�وقائية��و وه.مقاربة�تسRSدف�التصدي�لظاهرة�zنقطاع�ا<بكر�عن�الدراسة للتnميذالتتبع�الفردي�

  للحد�من�ظاهرة�zنقطاع�عن�الدراسة

  :الهدف�من�التتبع�الفردي�للتIميذ

• �klى�مسارهم�الدرا�Pميذ�وعnجتماعية�للتzتكوين�نظرة�مجملة�عن�الحالة�النفسية�والصحية�و

 ودرجة�امتnكهم�للكفايات؛

́جراءات�العnجية�أوالداعمة�الضروريت#ن�،وذلك�قصد�ضمان�مسار�ناجح��- •   .للتnميذاتخاذ�

  :وظائف�التتبع�الفردي�للتIميذ

التعرف�عPى�التلميذ�وظروفه�السوسيوتربوية�ومساره�الدرا��klقصد�إبراز�نقط�قوته�وكذا�العوامل� •

ال¤�kتعيق�متابعته�للدراسة�بشكل�طبي¼ي�وناجح،�سواء�م�Rا�العوامل�البيداغوجية�والنفسية�

  ...والبعد�عن�ا<درسة�والصحية�والتواصلية�أو�العوامل�الخارجية�كالفقر 

  :للتواصل�ب#نوأداة� للتقرب�أك¡"�من�التلميذ� وسيلة •

  ؛�4ي�ما�بي�Rم� �ساتذة -

  �ساتذة�و´دارة؛ -

  .ا<درسة�و�سرة -

سيدفع��إذا�وجد�،�وهذا�ما�التع¡"�الدرا�kl،�ومن�رصد��البيداغوجية�وال,+بوية ردوديةا� قياس •

  .4ي�معالجته�الحلول�الفعالة�اعتمادسباب�و الفريق�ال&"بوي�إ�ى�البحث�عن�� 

داخل�ا<دارس�لكي�تصبح�عم�³�nتقوم�به�خلية�اليقظة�كبنية�معزولة�داخل�تفعيل�اليقظة�ال,+بوية� •

ا<ؤسسة،�بل�سيصبح�كل�العامل#ن�با<ؤسسة�ال&"بوية�معني#ن�باليقظة،�باعتبارها�ممارسة�دائمة�من�

 ...).مدير،�أساتذة،�مفتش،�آباء(صميم�العمل�اليومي�للفاعل�ال&"بوي�

  : جا�ت�

 : سوسيوتربوي  مجال�

 .ذا<سار�الدرا��klللتلمي �

 .حالته�الصحية �

  ا<حيط�العائPي �

 .ا<حيط�ا<ؤسساتي �

  

 : تتبع�التعلمات�  

 .مجال�الكفايات�ا<رتبطة�با<واد �

 .ا<ستعرضة/ا<متدة/ مجال�الكفايات�ا<نهجية �

� �klmمجال�الكفايات�ا<رتبطة�بالجانب�الشخ

klæجتما°ي�والنفzو.  
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  للتIميذالتتبع�الفردي��ي�إطار� مهام�ا�تدخلRن�ال,+بويRن  11الوثيقة�
  

  رئيس�ا�ؤسسة

 .عPى�وثائق�ومسطرة�تنظيم�عدة�التتبع��ساتذةاطnع� �

 .فاتر�التتبع�وتسليمها�لÎساتذة���الرئيسي#ن�عند�حلول�موعد�استعمالهاا<حافظة�عPى�د �

 .رئاسة�اجتماعات�مجالس�zقسام�وخلية�اليقظة �

 ...ا<صادقة�عPى�لوائح�التnميذ�ذوي�الصعوبات�وعPى�اق&"احات�مجالس�zقسام�بخصوص�الدعم�ال&"بوي  �

 .صة�بواسطة�zستاد�الوklçتشجيع�وتتبع�الحا³ت�الفردية�للتnميذ�دوي�الصعوبات�الخا �

 ا<صادقة�عPى�استعما³ت�الزمن�الخاصة�بالدعم�ال&"بوي�وتوجيه�نسخة�ا�ى�مفت�klèا<واد�ا<عنية �

  ...اعداد�تقارير�عن�خط�الدعم�ال&"بوي  �

 : Lستاذ�الرئي£��

 .التنسيق�ب#ن�zدارة�وأساتذة�القسم �

 ).غnف�الدف&"(تعبئة�ا<علومات�التعريفية� �

 ).ال¤�kتحتاج�لحضور�التلميذ(قص#"ة�مع�كل�تلميذ�لتعبئة�شبكة�ا<علومات��اجراء�مقابلة �

 .عرض�البطاقة�عPى�مجلس�القسم�من�اجل�ا<صادقة �

 . استثمار�ا<علومات�لوضع�³ئحة�للتnميذ�دوي�الصعوبات�الصحية�او�zجتماعية �

  :الفاعلون�ال,+بويون�
 

  ا�درس  خIيا�اليقظة  مجلس�القسم  ¤باء

ة�zستجاب -

 لطلبات��ستاذ

ا<صادقة�عPى�� -

خطة�عمل�

  مجلس�القسم

 تقييم�تطور�مستوى�التلميذ -

إتمام�بطاقة�التتبع�الفردي�� -

 للتلميذ

إعداد�خطة�عمل�للدورة�� -

ا<والية�بتعاون�مع��ساتذة�

 وخnيا�اليقظة

́نجازات�بالنسبة�� - تقويم�

  للخطة�ا<حددة

 استقبال�التnميذ -

تعميق�البحث�4ي�أسباب�� -

 تع¡"ال

استدعاء�ا<ستشارين�4ي�� -

التوجيه�لتقييم�أسباب�

 تع¡"�التلميذ

  تنظيم�دروس�الدعم� -

 يتتبع�مستوى�التnميذ�وتطوره -

 يتعرف�عPى�التnميذ�ا<تع¡"ين -

يتب�¾�مقاربة�فارقية�حسب�� -

 مستوى�التnميذ

 يوجههم�نحو�خnيا�اليقظة� -

 يحتضن�مجموعة�من�التnميذ� -

  Õباءيعت�"�ا<حاور��سا��klلدى�� -

  إرساء�عدة�للدعم�لفائدة�التIميذ�ا�تعn+ين

   zبتدائي -  ́عدادي -

  ا<دخnت  تشخيص�التnميذ�ا<تع¡"ين�من�لدن�ا<درس#ن -

́عدادي�الذين�لم�يستوفو  - حصRSم��اأساتذة�

 أو�ا<تطوعون�أو�القيام�بساعات�إضافية/�سبوعية�و

  ون ا<تدخل  أساتذة�zبتدائي -

ساعات�4ي��سبوع�4ي�الغnف�الزم�3��k -  ساعات�4ي��سبوع�خارج�الغnف�الزم���kسبو°ي�4 -

  ساعة��30سبو°ي�لÎستاذ�والتلميذ�ا<حدد�4ي�

  التنظيم
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  5للتIميذالتتبع�الفردي�آليات�  12الوثيقة�
 

ى�مجموعة�من�ا<ؤشرات�يع��kإعطاء�نظرة�متكاملة�عن�التعلمات�اعتمادا�ع�PللتIميذالتتبع�الفردي� �

  . ال¤�kتكون�لوحة�قيادة

� � �التقويمات �مختلف �عPى �اعتمادا �ا<ؤشرات �هذه �حالة �تحديد �دورية،�( يتم �امتحانات �مستمرة، مراقبة

تكوين�تقويمk،�مnحظة�التnميذ�داخل�الفصول،�استبيان�طرق�اشتغالهم�ومدى�مواظبRSم�وانخراطهم�4ي�

RSى�حالPع�عnطz�،klل�ا<قابلة�والسؤال�ا<باشر�من�العمل�ا<در�nم�وظروفهم�الشخصية�والعائلية�من�خ

 .(..طرف��ستاذ

للتnميذ��³يمكن�أن�يعبRéا�إ�³أستاذ�القسم�ßنه�وحده�يعرف�تnميذه�حق�ا<عرفة� الفردي التتبع بطاقة �

 .من�يقوم�كفاياRhم�ويتعرف�عPى�نجاحاRhم�وتع¡"اRhم�وهو 

�عPى� الفردي التتبع بطاقة � �اعتمادا �التلميذ �عن �ومختصرة �مركبة �صورة �½عطاء �وسيلة للتnميذ

�ال .التقويم �تمكن �درجة �مث�nعPى �الحكم �ßن �وضعيات�<اذا؟ �أمام �يوضع �أن �تتطلب �ما �كفاية �من تلميذ

  …مركبة�تنتم�kلفئة�وضعيات�ا<سائل�ا<رتبطة�«Rذه�الكفاية،�والحكم�عPى�أدائه

عندما�يريد��ستاذ�أن�يع�êëشبكة�تتبع�تعلمات�تلميذ�ما�فإنه�يعود�إ�ى�التقويمات�ال¤�kأنجزه�4ي�ا<ادة� �

  لتقويم�بعدها�يع�êëالشبكة،�ال¤�kيدرسها،�ويطلع�عPى�نتائج�التلميذ�4ي�ا

 . فعليه�أن�يحدد�صعوبات�التلميذ�انطnقا�من�هذه�التقويمات التتبع عندما�يريد�أن�يحدد�خnصات �

هل�( عندما�يريد�تحديد�إجراءات�ا<عالجة،�عليه�أن�يحدده�اعتمادا�عPى�ما�³حظه�من�خnل�التقويم�� �

 ..)لميذ�تتعلق�بالحساب�أم�بالهندسة،�هل�له�صعوبة�4ي�الكتابة�أم�4ي�ا<عجمصعوبات�الت

�ما� � �عPى �يعتمد �أن �فعليه �وzجتماعية، �ا<نهجية �بالكفايات �ا<تعلق �جان±Rا �4ي �الشبكة �تعبئة �يريد عندما

 …هل�هو�مشاغب،�غ#"�مواظب،��³ينجز�الفروض: ³حظه�من�خnل�معايشته�للتلميذ�

  :خnصـــة�

الكفايات� ساسية�ا�س¦�دفة�( ب¥ي�أن�تشتمل�شبكة�تتبع�التعلمات�ع�ى�عدد�كبR+�من�الكفايات���ين 

فمن�غR+�. §��ا�ستجعلها�غR+�وظيفية�وذات�صعوبة�كبR+ة�عند�Lستعمال) من�مختلف�ا�واد�الدراسية

�و �والقياس �الهندسة �بمجال �ا�تعلقة � ساسية �الكفايات �الشبكة �هذه �تتضمن �أن  عداد�الواق¨ي

�بالتعبR+�وا�عجم �الخاصة � ساسية �والكفايات �للرياضيات �بالنسبة �العربية�…والعمليات �للغة بالنسبة

 .وح®�إذا�اف,+ضنا�جد��أ��ا�تتضمن�كل�هذه�الكفايات�فكيف�سيتم�تعبئ¦�ا�واستثمارها. إلخ
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.كيفية�تعبئة�واستثمار�شبكة�تتبع�التعلمات  13 الوثيقة
6  

الرجوع�لنتائج�مختلف�التقويمات،�واستثمار�كل�مnحظات��ستاذ�حول�� الفردي التتبع قةتتطلب�تعبئة�بطا

 ..تnميذه�فيما�يتعلق�بسلوكاRhم�وتصرفاRhم�داخل�الفصل�وخارجه�وzل&§ام�بالعمل�الجاد�وا<ثابر

 .ا�رتبطة�با�واد�الكفايات

تحيل�الكفايات�ا<رتبطة�با<واد�إ�ى�مفاهيم�ا<قاربة�بالكفايات�وبيداغوجيا�´دماج�باعتبارها�إطارا�منهجيا� �

 .ßجرأة�هذه�ا<قاربة

 : تقوم�بيداغوجيا�´دماج�عPى�تصور�للتعلم�كس#"ورة�من�مرحلت#ن �

 يسم¾�بالتعلمات�الجزئية مرحلة�إرساء�ا<وارد،�أو�ما   - 

 . مرحلة�دمج�هذه�ا<وارد�ßجل�حل�الوضعيات�ا<ركبة�ال¤�kتستد°ي�منه�تعبئة�ا<كتسبات�وتنظيمها   - 

  :4ي�مجال�الرياضيات�مثnجيدا�يكون�تلميذ�أن����³يكفي�أن�يكتسب :مثال�

  )جدول�الضرب،�وأسماء��شكال�الهندسية(ا<عارف��

   ..)جمع�عددين�وإجراء�قسمة�وتحويل�ا<قادير(ا<هارات�

  ..). تقدير�النتيجة�قبل�إجراء�العملية�الحسابية�والتحقق�من�النتيجة(ا<واقف�

إن�هذه�ا<كتسبات�وحدها�³تكفي�لجعل�التلميذ�قادرا�عPى�استعمال�الرياضيات�لحل�مشكnت�من�الحياة�

  فعnوة�عPى�ذلك،�يجب�تعليمه�حل�مشكnت�معينة�باستعمال�تلك�ا<عارف�وا<هارات،�. اليومية

� �وضعيات�من �<واجهة �توظيفها �من �تمكنه �بطريقة �والحساب �والكتابة �القراءة �الطفل �يتعلم �أن �إذن ا<فيد

�ويقيس،� �ويزن �حقوقه، �عن �ويدافع �شكر، �رسالة �ويكتب �فاتورة، �يحرر �مث�nكيف �فيعرف �اليومية، الحياة

��رض �ما. الخ..ويخصب �إ�ى �ا<تعلم �يذهب �لن �´دماج �غياب �وسينحصر�ت ففي �استظهار�هو�أبعد، �4ي علمه

 .ا<عارف�أو�إنجاز�التمارين�،�ولن�يكون�قادرا�عPى�مواجهة�وضعيات�جديدة�4ي�حياته�اليومية�والدراسية

 الكفايات�ا�نهجية

  ا<فيدة�وا<nئمة�لحلها،�ومعالجRSا أي�البحث�عن�ا<علومات التعامل�مع�ا<علومات�:معالجة�ا<علومات �

 .اضه�ا<درسية�بانتظام�وينظم�اشتغاله�الدرا�klالذي�يدبر�أغر ا<تعلم��تنظيم�وقت �

�أو� � �مستقلة �بطريقة �الفصل �خارج �الذاتي �والتثقيف �والتعلم �الدراسة �متابعة �عPى �والقدرة �الذاتي التعلم

 .بمساعدة�وتوجيه�أفراد��سرة،�ضروريان�<سار�ناجح�للتلميذ

 الكفايات�ا�رتبطة�بالجانب�الشخ±���وLجتما°ي

́يجابية�ا � Rا�ا<تعلم�عن�ذاته�بما�تتضمنه�منالصورة�   . التعلم�ىوإحساس�بالقدرة�عP ثقة�بالنفس ل¤�kيك̧و

́يجابية �   تفاعل�ا<تعلم�مع�Õخرين،�والعمل�الجما°ي�والتنافسية�

 .).كتابيا�أو�شفهيا(القدرة�عPى�التواصل�بمختلف�الوسائل�والقنوات �

 .تعلماته�بصفة�فرديةقادرا�عPى�تطوير��ا<تعلم��تجعل zستقnلية�4ي�العمل �
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