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مدخل منهجي

• أهمية التكوين
مل تعد العملية الرتبوية يف املؤسسات التعليمية ترتكز عىل الحدس أو إسقاط التجارب املاضية ،بل أضحت تعتمد
عىل هندسة مختلف اللحظات واملحطات مبا يضمن تحقيق الكفايات وبناء الكفايات املرجوة ،وذلك يف انسجام تام مع
حاجيات املتعلمني.
إن هذه الهندسة ،التي تنطلق من تحليل املدخالت وتصل إىل رصد املخرجات مرورا برسم مختلف العمليات
واإلجراءات ،ينبغي أن تتأسس عىل منطق تؤطره فلسفة ونظريات علمية ،وتضبطه دراسات وتجارب ناجحة.
إال أن هذه الهندسة تبقى عقيمة وغري ذات جدوى إذا مل ترافقها عملية تكوين تسمح ليس فقط باستيعاب مكوناتها
وتقنياتها ،بل أيضا وأساسا بفلسفتها وتوجهاتها.
إن التعليم األويل ،الذي ظل يعترب لعدة سنوات سلكا ال يحظى سوى باهتامم قليل أو نادر ،مام جعله مرتعا
للعشوائية ولضبابية الهوية يف أغلب األحيان ،إن هذا التعليم يستدعي اليوم تعميقا للنقاش يف أغراضه ومراميه ويف
طبيعته وتقنياته .وهو نقاش ال ينبغي أن ينحرص يف الدوائر املغلقة أو املقررة ،بل ينبغي أن يستهدف أساسا املربني
واملربيات بحكم كونهم هم من ينخرطون يف العالقة املبارشة مع األطفال ومع أرسهم ،وهم أيضا من يطالبون بتنزيل
الفلسفات واملضامني والتقنيات.
لذلك كان تكوين مريب ومربيات التعليم األويل رضورة ،وذلك كحلقة جوهرية يف مرشوع تطوير التعليم األويل.
إن املجزوءات املقرتحة هنا تقدم مناذج للنقاش الذي ميكن أن ييرس لهؤالء املربني واملربيات مهمة الرتبية وتدبري
التعلامت ،وذلك من خالل اقرتاح بعض األنشطة التكوينية التي ال ترتكز عىل تقديم املعارف بل عىل النظر يف مجموعة
من القضايا التي جاء بها اإلطار املنهاجي للتعليم األويل .وبقدر ما جاءت األنشطة املكونة للمجزوءات مركزة عىل هذا
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التأمل ،بقدر ما توخت الدفع باملستهدفني النهائيني من التكوين إىل التساؤل بصدد مامرساتهم البيداغوجية ،والقيام
بنوع من التأمل االستبصاري فيها .وهو تأمل سيؤدي ،من دون شك ،إىل خلخلة مجموعة من االعتقادات واملامرسات
الشائعة ،والتي سيبني النقاش ضمن املجموعات والعروض التكميلية للمكونِّني إلحاحية تغيريها ،لتنسجم مع توجيهات
اإلطار املنهجي الجديد الذي جاء مراهنا عىل إعطاء التعليم األويل هويته الخاصة.

• الفئة املستهدفة

تستهدف املجزوءات أساسا مختلف الفاعلني الرتبويني العاملني يف مجال التعليم األويل بتنوع مهامهم وأدوارهم من
مكونني ومرشفني تربويني ،لتمثل فلسفة اإلطار املنهاجي وتوجيهاته ومضامينه ،وبالدرجة األوىل تهم املربني واملربيات
العاملني بوحدات التعليم األويل.
وبهذا املعنى ميكن تقسيم الفئة املستهدفة من التكوين إىل فئتني :فئة وسيطة وفئة أساسية.
 oتضم الفئة الوسيطة:
 املكونني الجهويني الذين سيتولون مهام نقل معطيات تكوين املربني واملربيات إىل املكونني اإلقليميني لتملك اإلطاراملنهاجي وإجراءات تنزيله ميدانيا؛
 املكونني اإلقليميني الذين سيتولون مهام تكوين وتأطري مريب ومربيات التعليم األويل ،إلمدادهم باملعطيات األساسيةالكفيلة برتجمة النموذج البيداغوجي املقدم يف اإلطار املنهاجي إىل مامرسات داخل وحدات التعليم األويل.
 oوتضم الفئة األساسية مريب ومربيات التعليم األويل العاملني بوحدات التعليم األويل التي يرشف عليها قطاع الرتبية
الوطنية.
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فئة املكونني
الجهويني

أطر عن كل أكادميية جهوية للرتبية والتكوين مبشاركة:
• مفتشات ومفتشني تربويني للتعليم االبتدايئ
• أستاذات وأساتذة مكونني باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين

فئة املكونني
اإلقليميني

أطر عن كل مديرية إقليمية للرتبية والتكوين مبشاركة:
• مفتشات ومفتشني تربويني للتعليم االبتدايئ
• أستاذات أساتذة مكونني باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين
• متفقدين للتعليم األويل
• منسقي مكاتب التعليم األويل

فئة املربني
واملربيات

مربيات ومربني يزاولون العمل بوحدات التعليم األويل التي يرشف عليها قطاع الرتبية
الوطنية مبختلف جهات اململكة.
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• الكفايات املهنية املستهدفة يف التكوين

تتمثل الوظيفة األساسية للمجزوءات يف تعزيز فهم اإلطار املنهاجي للتعليم األويل من لدن مستعميل هذا اإلطار،
وذلك عرب:
 فهم طبيعة املرحلة النامئية وخصوصياتها ووظائف التعليم األويل يف تطوير شخصية الطفل يف هذه املرحلة؛ متثل اإلطار املهناجي للتعليم األويل واستيعاب أسسه ومنطلقاته ومكوناته؛ متلك األجرأة العملية للتصور الناظم للنموذج البيدغوجي املقرتح لتقديم األنشطة الرتبوية يف التعليم األويل ،وكذاضبط مختلف العميات املرتبطة بالتطبيق الفعيل لهذا النموذج.
وتحقيقا لهذه الوظيفةَ ،ح َّدد التكوين لنفسه ثالث كفايات مهنية عامة تم تفريعها إىل أهداف تكوينية أساسية ،تم
تحديدها يف اآليت:

الكفايات

األهداف

• متكني املشاركني واملشاركات من تعرف طبيعة مرحلة الطفولة املبكرة وحاجياتها
يكون املشارك(ة) يف نهاية التكوين األساسية.
قادرا عىل فهم الطبيعة النامئية • متكني املشاركني واملشاركات من اإلملام مبحددات التعلم عند طفل  6 – 4سنوات
ملرحلة ما قبل التمدرس وميكانيزم واملشاكل املرتبطة به.
التعلم من منظور الرتبية الحديثة • .متكني املشاركني واملشاركات من ضبط الوظائف البيداغوجية للتعليم األويل وفق
التصورات الحديثة.
• متكني املشاركني واملشاركات من تعرف أسس ومنطلقات اإلطار املنهاجي.
يكون املشارك(ة) يف نهاية التكوين
• متكني املشاركني واملشاركات من فهم الكفايات الرتبوية املستهدفة ومجاالت التعلم
ملام مبنطلقات اإلطار املنهاجي
الستة يف أبعادها املرتبطة بنمو شخصية الطفل.
ومكوناته.
• متكني املشاركني واملشاركات من تعرف مصفوفة األنشطة والتقنيات املقرتحة ضمن
اإلطار املنهاجي.
يكون املشارك(ة) يف نهاية التكوين • ،متكني املشاركني واملشاركات يف التكوين من تخطيط األنشطة الرتبوية اعتامدا عىل
التنظيم البيداغوجي املقدم يف اإلطار املنهاجي.
قادرا عىل تخطيط األنشطة
الرتبوية وتدبريها وتقويم التعلامت • متكني املشاركني واملشاركات يف التكوين من تدبري األنشطة الرتبوية املربمجة وفق
واستثامر النتائج وفق النموذج
نفس النموذج.
البيداغوجي املقدم يف اإلطار • متكني املشاركني واملشاركات يف التكوين من تتبع التغريات السلوكية لدى األطفال
املنهاجي للتعليم األويل.
وتقويم التعلامت لكل واحد منهم عىل حدة واستثامر النتائج.
 - 1اإلطار املنهاجي للتعليم األويل ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،مديرية املناهج ،بتعاون مع اليونيسف ،يوليوز .2018
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• مضمون املجزوءات (األنشطة والغالف الزمني)
أخذا بعني االعتبار منطوق الكفايات املهنية املستهدفة يف هذه املجزوءات واألهداف التكوينية املتفرعة عنها ،فإن
املحتوى املقرتح تداوله يف التكوين يقتيض االشتغال عىل موضوعات وأنشطة تكوينية مرتابطة فيام بينها تم تبويبها
حسب التصميم املقدم يف الجدول أسفله:

املجزوءة األوىل
الخصائص النامئية للطفولة املبكرة ووظائف التعليم األويل
النشاط األول

النشاط الثالث

النشاط الثاين

• تعـــرف طبيعة الــمرحلة النامئية • تبني كيفية تعلم الطفل يف مرحلة • ضبط وظائف التعليم األويل
وفقا للمقاربة الدينامية وحاجيات طفل التعليم األويل واملشاكل النامئية املرتبطة والبيداغوجيات املالمئة
باالكتساب
 6 - 4سنوات

 120د

 120د

 120د

املجزوءة الثانية
املكونات الرتبوية لإلطار املنهاجي للتعليم األويل
النشاط الثاين

النشاط األول
منطلقات اإلطار •
تعرف
•
املنهاجي
املنهاجي للتعليم األويل وأسسه

 120د

تحديد

مكونات

النشاط الثالث
ضبط
اإلطار •
البيداغوجي

 120د

مواصفات النموذج

 120د

املجزوءة الثالثة
التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
النشاط األول
• التخطيط السنوي واألسبوعي لألنشطة؛
• إعداد بطاقات بيداغوجية ألنشطة
أسبوعية مندمجة وفق املنهجية املقرتحة
يف اإلطار املنهاجي وتنظيم زمن التعلم
لكل يوم؛
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النشاط الثاين

النشاط الثالث

• التدبري البيداغوجي ألنشطة التعلم • :تتبع التطور السلويك للطفل (إجراءات
تدريب عىل منهجية االشتغال املقرتحة وأدوات)؛
يف اإلطار املنهاجي؛
• تدبري الوسائل البيداغوجية يف ارتباطها
مبنهجية االشتغال؛

تكوين حول تنزيل اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
• تنظيم فضاء الفصل وإعداد األركان • تدبري األنشطة الخاصة باألطفال • تتبع وتقويم التعلامت واستثامر
يف وضعية إعاقة (استئناس بضوابط النتائج (إجراءات وأدوات).
البيداغوجية واستثامرها.
ومنهجية بناء املرشوع البيداغوجي
الفردي وتدبريه).

 6ساعات

 6ساعات
 18ساعة

 6ساعات

• املقاربة املعتمدة يف التكوين
يستند التوجه العام املعتمد يف االشتغال إىل املبادئ التي تقوم عليها املقاربة األندراغوجية( (�Approche andrago
 ،)giqueوالتي تنطلق أساسا من حاجات املشاركني واملشاركات وتجاربهم ورغبتهم يف املشاركة واالنخراط ،وميلهم إىل
كل ما هو وظيفي يعني عىل حل املشاكل املعرتضة وتجاوز اإلكراهات املطروحة.
وتأسيسا عىل ذلك ،تتم معالجة موضوعات املحاور التكوينية للمجزوءة انطالقا من أنشطة عملية يشارك جميع
املستفيدين من التكوين يف إنجازها ،باعتامد أربع مراحل متثل السريورة املنهجية املقرتحة لتدبري أنشطة التكوين ،وهي
كام ييل:
 تقديم وضعية تتضمن مشكال او معطى ذا صلة مبارشة باملحور املدروس ،ويستدعي تأمال وتفكريا جامعيني إلبرازطبيعته املميزة ،وأبعاده املختلفة ،والتحديات التي ينبغي رفعها والصعوبات التي يجب التغلب عليها.
 املعالجة الجامعية للمشكلة  /موضوع النشاط (عرب مجموعات صغرى) ،انطالقا من تعليمة محددة (.)Consigneوتتم هذه املعالجة استنادا إىل الوثائق املرجعية املقرتح االشتغال عليها ،باإلضافة إىل خربة املشاركني واملشاركات
وتجربتهم يف امليدان ،فضال عن توجيهات املكلف(ة) بالتكوين التي تستهدف تأطري عمل املجموعات ،يف اتجاه
الوصول إىل إنتاج مشرتك يكون قابال للتوليف والرتكيب بشكل سهل.
 عرض إنتاجات مجموعات العمل بغرض التقاسم واإلغناء والرتكيب يف شكل خالصات عامة ،وتتم صياغة هذهالخالصات عىل شكل مبادئ عامة مو ِّجهة للامرسة امليدانية للمربني واملربيات بأقسام التعليم األويل.
 التأصيل النظري واملنهجي ملوضوع املجال التكويني ،عرب تقديم عرض تكمييل من لدن املكلف(ة) بالتكوين،لتعميق فهم املشاركني واملشاركات للموضوع وإثرائه بالجوانب األساسية التي يتعني االحتفاظ بها.
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• تقويم املجزوءات
يتم تقويم أشغال املجزوءة التكوينية عىل أربع مراحل:
• تقويم قبيل لتعرف مدى إملام املشاركني واملشاركات باملعطيات العامة املستهدفة يف
قبل انطالق التكوين
التكوين وخرباتهم وتجاربهم امليدانية بخصوص اإلطار املنهاجي للتعليم األويل وإجراءات
(تقويم قبيل)
تنزيله.
مختلف مراحل األنشطة التطبيقية والعروض النظرية الخاصة بكل مجزوءة تقوي ٌم
• يتخلل
َ
أثناء إنجاز التكوين تكويني مفتوح يستهدف ربط املعلومات والخربات املكتسبة من لدن املتكونني وترسيخها
بشكل كيل وتركيبي واضح.
• ينجز يف نهاية التكوين تقويم بعدي (هو نفس التقويم الذي أنجز يف بداية التكوين)
عند االنتهاء مبارشة
لتعرف مدى متكن املشاركني واملشاركات يف التكوين من ضبط املفاهيم النظرية واإلجراءات
من إنجاز املجزوءة
املنهجية األساسية التي ينبغي اكتسابها يف نهاية املجزوءات بخصوص طبيعة ومضمون
(تقويم بعدي)
املحاور األساسية املعالجة خالل فرتة التكوين.
• دراسة حالة مرتبطة باملجزوات ككل يقوم بها كل مشارك ومشاركة بعد فرتة من إجراء
بعد فرتة زمنية من
التكوين ،يضمنها درجة استيعابه للمكتسبات املحققة خالل فرتة التكوين ،وقدرته عىل
إنجاز التكوين
االستثامر امليداين لتلك املكتسبات.
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املجزوءة الأوىل
الخصائص النامئية للطفولة املبكرة
ووظائف التعليم األويل
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تقديم
املجزوءة األوىل
شكلت السيكولوجيا ،منذ البدايات األوىل للرتبية الحديثة ،منهال طبيعيا وأساسيا من أجل استلهام الطرائق الرتبوية،
إىل درجة أن إرهاصات نشوء علوم الرتبية ابتدأت بالسيكوبيداغوجيا.
صحيح أن تنوع أبعاد الفعل الرتبوي وتعددها قد أفرز مقاربات مختلفة له ،باالستناد إىل علوم إنسانية أخرى
كالسوسيولوجيا واالقتصاد والدميوغرافيا والسيكوسوسيولوجيا وغريها ،مام سمح بظهور علوم للرتبية بالجمع ،لكن تبقى
سيكولوجيا النمو من أهم تلك املناهل التي وفرت مادة خصبة تسمح باإلجابة عن سؤال املنطلق يف أي عملية تربوية
أو تعليمية أو تكوينية» :من سيستهدف الفعل الرتبوي؟» أو بصيغة أخرى «ملن ؟».
إن هذا السؤال ،الذي تجيب عن جانب كبري منه سيكولوجيا النمو ،يشكل أول عملية تربوية ميكن أن ميارسها الفعل
الرتبوي ،والتي عىل أساسها ستتحدد باقي العمليات األخرى من تخطيط وتدبري وتقويم .إنها نقطة محورية يف أي سلك
أو منوذج تربوي حديث .ولعلها أيضا نقطة فارقة بني الرتبية الحديثة والتعليم التقليدي الذي شكل املضمون محوره
ومنطلقه ،حيث يتم تحديد املضمون أوال للدفع باملتعلم إىل أن يتكيف معه بأي شكل من األشكال.
وإذا كانت مختلف األسالك التعليمية ،بل واملسالك التكوينية ،ينبغي أن تنطلق من اإلجابة عن السؤال «ملن؟» قبل
طرح األسئلة األخرى (ملاذا؟ ماذا؟ كيف؟ أية وسائل؟ وأية نتائج؟ ) ،فإن التعليم األويل ميكن أن يكون أكرثها حاجة إىل
هذا الفهم ،وإىل األخذ بعني االعتبار الخصائص النامئية للطفل وحاجياته ،باعتبار أن الهاجس األسايس لهذا التعليم هو
منو الشخصية يف كليتها (السيكو -حريك ،الوجداين -العاطفي والعقيل -املعريف) .هذا الهاجس ال ميكن أن يتحقق ما مل
يتم االنطالق مام تتيحه املرحلة من إمكانيات ،وما تحبل به من أزمات ،وما تستلزمه من إشباعات لحاجات.
تحاول هذه املجزوءة ،إذن تقديم أنشطة ترمي إىل فهم طبيعة هذه املرحلة النامئية التي ال تخفى عىل مختلف
النظريات أهميتها وخطورتها ،كام تنطلق من ذلك عرب تحديد حاجياتها األساسية لتناول دور مؤسسة التعليم األويل يف
أبعادها املختلفة من أجل إشباع تلك الحاجات وتطوير اإلمكانيات وتعزيز النمو.
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إن املريب أو املربية مطالبان بفهم أطفالهام فهام علميا بعيدا عن ميكانيزمات اإلسقاط ،أو اعتامدا عىل الحدس.
فالفعل الرتبوي فعل ينبغي هندسته ،وليك تكون هذه الهندسة ناجعة ،ينبغي أن تكون مبنية عىل معرفة علمية ،ليس
بالرضورة مغرقة يف النظرية ،لكنها أبعد ما تكون عن العشوائية ،ألن املامرس َة بدون نظري ٍة عميا ُء ،كام أن النظري َة بدون
مامرس ٍة تبقى جوفا َء.

• أنشطة التكوين:

النشاط األول
النشاط الثاين
النشاط الثالث
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تبني كيفية تعلم الطفل يف مرحلة التعليم األويل واملشاكل النامئية املرتبطة باالكتساب
ضبط وظائف التعليم األويل والبيداغوجيات املالمئة
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املجزوءة األوىل  :الخصائص النامئية للطفولة املبكرة ووظائف التعليم األويل
النشاط األول

تعرف طبيعة املرحلة النامئية وفقا للمقاربة الدينامية وحاجيات طفل  6 - 4سنوات

تقديم
املوضوع
وأهميته

• يقول جان جاك روسو« :ابدأوا بفهم أطفالكم  ،فإنكم ال شك ال تفهمونهم !» .إن هذه القولة تعكس
أمرا أساسيا يرتبط باعتبار فهم الطفل أو املتعلم منطلق العملية الرتبوية وأن أي هندسة للفعل الرتبوي
ينبغي أن تبتدئ باإلجابة عن السؤال «ملن؟»
• إن اإلجابة عن هذا السؤال املركزي هو ما يسمح للمريب(ة) أو للمدرسني يف األسالك األخرى بالقيام بالنقل
الديداكتييك املالئم ،وهو الذي يحاول املحافظة عىل املعرفة العاملة (آلنه غري مسموح يف أي سلك من
األسالك الرتويج ملعرفة غري علمية) ،ويقوم بتكييف تلك املعرفة ملستوى وميول وقدرات الفئة املستهدفة
من تلك الرتبية أو ذلك التعلم.
• هذا التكييف ال ميكن أن يكون ناجعا ما مل يتم التعرف عىل أمرين .يتعلق األول بخصائص املرحلة النامئية
كخصائص مشرتكة تشكل قواسم مشرتكة للمستهدفني .أما الثاين فريتبط بخصائص وطبيعة كل فرد أي ما
مييزه ويجعله حالة متفردة.
• وإذا كان األمر الثاين يتم من خالل دراسة كل حالة عىل حدة بشكل ملموس ،فإن اإلملام بخصائص املرحلة
عامة يتم من خالل سيكولوجيا النمو التي متنح دراسة علمية لطبيعة الطفل خالل تلك املرحلة وتبني
طبيعتها وحاجياتها ،مام يسمح للمتدخل الرتبوي مبراعاة ذلك وأخذه بعني االعتبار يف مامرساته الرتبوية.
• ميكن تبني وجود مقاربتني يف دراسة النمو ،هام املقاربة الوصفية واملقاربة الدينامية  .ترتكز األوىل عىل
وصف مظاهر النمو واستعراضها ،يف حني تعتمد الثانية عىل رصد الخصائص البنيوية الكربى التي تحدد
استجابات الفرد العامة.

الهدف
األسايس من  oأن يتمكن املريب أو املربية من تعرف طبيعة مرحلة الطفولة املبكرة وحاجياتها األساسية.
النشاط
 oأن تعي املربية أو املريب أهمية املرحلة؛
األهداف  oأن يتعرفا طبيعة املقاربة الدينامية للنمو وفائدتها البيداغوجية؛
الخاصة  oأن يدركا مختلف األزمات التي متيز املرحلة؛
من النشاط  oأن يتبينا طبيعة اإلمكانيات النامئية للمرحلة؛
 oأن يكونا قادرين عىل توظيف تلك املعارف يف مامرساتهام الرتبوية.
• تحدد ساعتان من أجل تدارس طبيعة هذه املرحلة وخصائصها وكيفية توظيف تلك املعارف يف املامرسة
مدة اإلنجاز
البيداغوجية
 نص ؛أدوات
 حاسوب وجهاز عاكس؛ودعامات
 أوراق كبرية  flip chirtوأوراق بيضاء A4اإلنجاز
 أقالم لبدية؛ بطاقات من الورق املقوى أو أوراق الصقة post it15
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املرحلة
تقديم
 10د

املعالجة
الجامعية
للمشكلة
وتقاسم
اإلنتاجات
وتركيبها

طريقة التنفيذ فيليبس 6/6

• يقدم املكون للنشاط بإبراز أهمية معرفة املريب أو املربية لطبيعة الطفل من خالل فهم
طبيعة مرحلته النامئية .ويطالب املشاركني(ات) بتسجيل تصوراتهم حول الخصائص
النامئية التي متيز طفل  6 - 4سنوات.
اللحظة األوىل:
 oعرب مجموعات ،يقوم املشاركون(ات) باالشتغال عىل التعليمة،
 oتقوم كل مجموعة باستعراض خصائص املرحلة،
من خالل وضع كل خاصية عىل بطاقة أو ورقة الصقة توضع ضمن إحدى خانات ثالثة
(الجسمي الحيس الحريك ،العقيل املعريف ،الوجداين العاطفي).
الجانب الجسمي -الحس الحريك

الجانب -املعريف العقيل

الجانب -الوجداين العاطفي

طريقة اإلنجاز
اللحظة الثانية:
 60د
 oينطلق املكون من تلك اإلنتاجات ليسائل املتكونني حول حاجيات الطفل يف هذه
املرحلة وكيفية توظيف املعرفة بتلك الخصائص يف املامرسة البيداغوجية.
 oيقوم املتكونون باستعراض تجاربهم يف هذا الباب ،يف حني يقوم املكون بتسجيلها عىل
السبورة الورقية.
 oتناقش األفكار املعروضة.
 oيقدم املكون عرضا تركيبيا مقتضبا يستعرض من خالله طبيعة املرحلة مرتكزا عىل
املقاربة الدينامية التي هي مقاربة شارحة عوض املقاربة الواصفة (إلبراز أهم الخصائص
التأطري النظري املميزة للمرحلة واملؤثرة عىل الشخصية ككل (التمركز حول الذات ،الفطام النفيس،
واإلثراء
عقدة أوديب ،التوحد باألب أو األم وتشكل الهوية الجنسية ،عقدة  ، Caïnالتقليد
 50د
والشخصانية ،الطاقة الزائدة ،اللعب اإليهامي« ،االنفجار» اللغوي .)...
 oيربز أهمية االرتكاز عىل نتائج السيكولوجيا يف التعامل الرتبوي (الطريقة الرتبوية).
 oيفتح باب املناقشة.
من أجل التوسع واإلغناء ،ميكن للمتكونني البحث يف املواضيع اآلتية:
توجيهات من  -نظريات النمو؛
أجل البحث
والتوسع  -األسس السيكولوجية للرتبية؛
 تقنيات رصد سلوكات الطفل.مراجع
لالستئناس
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املجزوءة األوىل  :الخصائص النامئية للطفولة املبكرة ووظائف التعليم األويل
النشاط الثاين
تعلم الطفل يف مرحلة التعليم األويل واملشاكل املرتبطة باالكتساب

• يعترب التعلم واحدا من املواضيع األكرث استقطابا للبحث ليس فقط يف مجال التعليم والرتبية ولكن يف
مجاالت متعددة من الحياة.
• إن أهمية هذا املوضوع هو ما جعله يشكل حقال معرفيا متميزا مبفاهيمه وتقنياته ونظرياته.
• لقد حاولت مختلف النظريات السيكولوجية تناوله وفقا ألبعاد متباينة مقدمة تفسريات للميكانيزمات
املتحكمة يف هذه العملية ،وذلك باالعتامد تارة عىل التأمل ويف أخرى عىل املخترب والتجريب.
• وإذا كانت العملية الرتبوية ،يف مؤسسات التعليم األويل ،تستهدف إحداثا ممنهجا لتغيريات يف شخصية
تقديم
الطفل ،فإن هذه العملية تستثري عملية تعلم واكتساب من طرف الطفل .وهذه العملية تستلزم منه
املوضوع
مجموعة من العمليات التي تخضع ملجموعة من العوامل وامليكانيزمات التي ينبغي للمربية تعرفها
وأهميته
واإلملام بها واستحضارها يف مختلف أنشطتها وأطوار تدخلها.
• إن هذه املعرفة تيرس عمليات التخطيط والتدبري والتقويم ،لذلك كان فهم وترية التعلم أيضا أمرا مهام.
• بعض األطفال قد تكون وترية تعلمهم بطيئة أو قد يصطدمون ببعض الصعوبات يف تعلامتهم وفئة أخرى
أيضا قد تعاين من اضطرابات التعلم ذات األصول النورولوجية .إنها معطيات ينبغي أن يعيها الفاعل
الرتبوي وأن تتوفر لديه بعض التقنيات التي تسمح له برصد تلك املشاكل والقيام بتوجيه الحاالت من
أجل التشخيص واملعالجة.
 oأن يتعرف املريب أو املربية محددات التعلم وطبيعته؛
 oأن يتبينا املعطيات العامة لبعض نظريات التعلم لفهم تلك املحددات؛
 oأن يتمكنا من استيعاب كيفية توظيف تلك النظريات يف مامرستهام الرتبوية؛
الهدف
األسايس من  oأن يعيا طبيعة اضطرابات التعلم ومتييزها عن صعوبات التعلم؛
النشاط  oأن يدركا رضورة تكييف أسلوب التعامل الرتبوي مبا يناسب قدرات وإمكانيات هؤالء األطفال وكذا
حاجياتهم؛
 oأن يكونا قادرين عىل توعية وتوجيه أرس هؤالء األطفال من أجل انخراط فاعل يف تربية أرسية دامجة.
مدة اإلنجاز • تحدد ساعتان من أجل تدارس طبيعة التعلم واالكتساب وتبني االختالف بني صعوبات التعلم واضطراباته.
 حاسوب وجهاز عاكس؛ أوراق كبرية  flip chirt؛أدوات
 أوراق بيضاء A4؛ودعامات
 أقالم لبدية؛اإلنجاز
 سبورة األسانيد :الوثائق رقم  1و 2و.317
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طريقة اإلنجاز

املعالجة
الجامعية
للمشكلة
وتقاسم
اإلنتاجات
 90د

طريقة التنفيذ

• يبني املكون يف البداية أهمية موضوع التعلم ورضورة إملام املربية أو املريب بطبيعته
وعوامله وكذلك اضطراباته وصعوباته.
• يطلب من املتكونني واملتكونات متثلهم بصدد مفهوم التعلم.
• يسجل عىل السبورة بعض التعاريف املمنوحة من طرف املشاركني واملشاركات.
• يقوم املشاركون ،مبساعدة من املكون وباالعتامد عىل الوثيقة رقم ( 1تعريف التعلم)،
بصياغة تعريف للمفهوم.
• يطرح املكون السؤال اآليت :كيف يتعلم الطفل؟
• لالشتغال عىل هذه التعليمة ،يقوم بتوزيع الوثيقة رقم ( 2نظريات التعلم) عىل
املجموعات التي تحاول كل واحدة منها اإلجابة عن السؤال باالعتامد عىل نظرية واحدة
(البنائية املعرفية ،السلوكية ،السوسيوبنائية).
• تعرض كل مجموعة نتائج اشتغالها وتناقش التقارير.
• يقوم املكون بعد ذلك مبطالبة املشاركات واملشاركني بذكر بعض الصعوبات التي تعرتض
الطفل يف التعلم واستخراج خصائصها وطبيعتها.
 oعرب تقنية فيليبس ( 6/6مجموعة من  6أفراد يشتغلون خالل  6دقائق) ،يقوم املتكونون
باالشتغال عىل التعليمة.
 oتقوم كل مجموعة باستعراض خصائص الحاالت املختارة.

التأطري النظري
واإلثراء  oيقدم املكون عرضا تركيبيا مقتضبا مييز من خالله ميكانيزم التعلم واالكتساب وطبيعة
 20د
اضطرابات التعلم وأصنافها واختالفها عن صعوبات التعلم.

من أجل التوسع واإلغناء ،ميكن للمتكونني البحث يف املواضيع اآلتية:
توجيهات من  -نظريات التعلم؛
أجل البحث
والتوسع  -مقاربات اإلعاقة؛
 املرشوع البيداغوجي الفردي والرتبية الفارقية. أنور محمد الرشقاوي :التعلم  ،نظريات وتطبيقات ،مكتبة األنجلو املرصية مصطفة ناصف :نظريات التعلم ،عامل املعرفة، وزارة الرتبية الوطنية :الرتبية الدامجة لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة ،مجزوءة تكوين املدرسني2019 ،مراجع
- https://www.institutta.com/troubles-apprentissage/t-a-diff-associes/
لالستئناس
- M. Touzin et L. Valvre Douret : Les différents troubles d’apprentissage, ADSP, N° 26 mars
1999 ; PP 30- 35

18

تكوين حول تنزيل اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

املجزوءة األوىل  :الخصائص النامئية للطفولة املبكرة ووظائف التعليم األويل
النشاط الثالث
وظائف التعليم األويل والبيداغوجيات املالمئة

تقديم
املوضوع
وأهميته

• إن لكل سلك من أسالك الرتبية والتعليم أغراضه ومراميه ،فتفريع مسار التعليم إىل أسالك متاميزة مل
يكن اعتباطا وال هو مجرد تسميات ،بل إن لكل محطة من تلك املحطات هويتها التي تتحدد انطالقا
من مراميها ومن طبيعة مناهيجها (الكفايات املتوخاة ،املضامني ،الطرق والتقنيات والوسائل وطبيعة
التقوميات أساليب املعالجة).
• يلعب التعليم األويل أدوارا ذات أهمية بالغة بحكم طبيعة املرحلة النامئية  6-3سنوات ومدى حساسيتها.
• وإذا كانت وظيفته األساسية هي تهييء الطفل للمرحلة الدراسية املقبلة (املدرسة االبتدائية مبتطلباتها
وحاجياتها) ،فإن مؤسسة التعليم األويل تشكل فضاء الكتساب العديد من املهارات والخصائص والكفايات
التي ال تخدم فقط املسار الدرايس للطفل بل تسمح له باكتشاف الحياة الخارجية والتدرب عىل حل
مشكالتها.

 oأن تتعرف املربية أو املريب أغراض ومرامي التعليم األويل،
 oأن يتبينا مقومات هوية هذا السلك التعليمي،
الهدف
األسايس من  oأن يحددا الوظائف األساسية التي تقوم بها مؤسسة التعليم األويل،
النشاط  oأن يتعرفا عىل الوظيفة األساسية للمربية أو املريب،
 oأن ميارسا التأمل االستبصاري بصدد كيفية اشتغالهام وفقا لذلك من أجل تصحيح التصورات واملامرسات.
مدة اإلنجاز • تحدد ساعتان من أجل تدارس طبيعة ووظائف التعليم األويل
أدوات
ودعامات
اإلنجاز

 حاسوب وجهاز عاكس؛ أوراق كبرية  flip chirt؛ أوراق بيضاء A4؛ أقالم لبدية؛ سبورة. -الدعامة :الوثيقة رقم( 3:القانون املنظم للتعليم األويل).
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املرحلة
تقديم
 10د

طريقة اإلنجاز

املعالجة
الجامعية
للمشكلة
وتقاسم
اإلنتاجات
وتركيبها

طريقة التنفيذ

• يقدم املكون للنشاط بإبراز أهمية معرفة املريب أو املربية لطبيعة الطفل من خالل فهم
طبيعة مرحلته النامئية .ويطالب املشاركني(ات) بتسجيل تصوراتهم حول الخصائص
النامئية التي متيز طفل  6 - 4سنوات.
 oيطلب املكون من املشاركني واملشاركات أن يحددوا متثالتهم لوظائف التعليم األويل من
خالل إبراز الوظائف الحقيقية وتحديد التصورات الشائعة الخاطئة لتلك الوظائف .يتم
االشتغال ضمن مجموعات صغرية وذلك عرب ملء الجدول اآليت وباالعتامد عىل الوثيقة
رقم ( 3القانون رقم  ،05.00املادة األوىل بالخصوص) :
التصورات الصحيحة لوظائف
مؤسسة التعليم األويل

التصورات الخاطئة لوظائف مؤسسة التعليم
األويل

 60د
 oيقوم مقررو(ات) املجموعات بعرض نتائج مناقشتهم.
 oتناقش كل وظيفة من الوظائف املقرتحة.
 oيقدم املكون عرضا تركيبيا مقتضبا تفاعليا يستعرض من خالله طبيعة التعليم األويل
التأطري النظري وهويته التي متيزه باألخص عن التعليم االبتدايئ.
واإلثراء
 oيطلب من املشاركني واملشاركات أن يجسدوا الفرق بني وظيفة املستوى األول من
 50د
التحضريي والتعليم األويل من خالل رسم أو رموز أو خطاطة وذلك ضمن مجموعات
ويف مدة ال تتجاوز  30دقيقة .
من أجل التوسع واإلغناء ،ميكن للمتكونني البحث يف املواضيع اآلتية:
توجيهات من  -القانون املنظم للتعليم األويل؛
أجل البحث
والتوسع  -أدوار مربية التعليم األويل؛
 اإلطار املنهاجي للتعليم األويل.مراجع
لالستئناس
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- https://www.men.gov.ma/Fr/Pages/enseignement-presco-prim.aspx
- http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/activit%C
3%A9es%26publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8
%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%
84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf

تكوين حول تنزيل اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

أسانيد
املجزوءة األوىل
الوثيقة رقم 1
تعريف التعلم

التعلم تكوين فريض :أي أنه عملية عقلية معقدة تنطوي عىل العديد من العمليات (االنتباه ،اإلدراك ،التفكري )...
وهذه العملية تتم داخل الفرد لذلك يعترب تكوين فريض يستدل عىل حدوثه من خالل نتائجه واآلثار املرتتبة والتي
تتمثل يف تغيري السلوك ،القابل وحده للمالحظة املبارشة.
* التعلم تغيري  :من أمثلة التعريفات التي تشري إىل أن التعلم تغيري :
 oتعريف جيتس  « gatesإنه تغيري يف األداء أو تعديل يف السلوك عن طريق الخربة واملران وأنه يؤدي اىل إشباع
الدوافع وتحقيق األهداف» .
 oتعريف ودورث  « woodwarthإنه النشاط الذي يصدر عن الفرد ويؤدي إىل تعديل يف سلوكه «
 oتعريف أندرود  « Underwoodالتعلم اكتساب استجابات جديدة أو نبذ والتخلص من استجابة قدمية « .
* التعلم تغيري تقدمي (موجب)  :وتزيد بعض التعريفات عىل التغيري صفة التقدم أو التحسن أي أنه باملامرسة
املستمرة والتدريب تقل األخطاء ويزيد الربط والتنظيم  ...لذلك يعرف التعلم أنه تحسن يف السلوك أكرث من كونه
مجرد تغيري فيه واملقصود بالتحسن تقدم الفرد فيام يقوم بتعلمه وليس املعنى األخالقي (وقد تتحسن مهارته يف الرسقة
أو الغش).
* التغيري الذي يحدثه التعلم يتصف بالثبات أو االستقرار النسبي  :ليس املقصود بالتغيري ذلك الذي يزول بزوال
مسبباته بل إن التعلم يجب أن يتفق مع مبدأ االقتصاد وإال فسنكون يف حاجة إىل التكرار املستمر لنفس العوامل التي
أحدثت التغيري وذلك ال يتفق مع مبدأ االحتفاظ باالستجابات والقيام بها مرات أخرى .
* التعلم والسلوك  :إن ربط التعلم بالسلوك معناه القيام بأي استجابة سواء أكانت حركية أو انفعالية أو عقلية
ظاهرة أو كامنة ولذلك فإن تعريف التعلم بأنه التغيري يف األداء يبدو غري كامل ألنه قد يحدث رغم عدم وجود تغيري
يف األداء (تعلم ضمني( لكن التعلم كتعريف إجرايئ يتحدد بالتغيري يف األداء حيث ميكن أن نالحظ هذا التغيري ونقيسه
يف املواقف التعليمية املختلفة.
* التعلم واملامرسة املدعمة  :مفهوم املامرسة املدعمة يعني وجود هدف للتعلم وهو اكتساب وسائل أو استجابات
ميكن من خاللها الوصول اىل املدعم ومن مثة الشعور بحالة من االرتياح والرضا تجعل املتعلم يكرر هذه االستجابات
باحتامل أكرب .
مام سبق ،نستطيع أن نقرر أن التعلم هو « عملية عقلية تحدث داخل الكائن الحي وتظهر يف صورة تغيري تقدمي
دائم نسبيا يف سلوك الكائن (أو يف إمكانية السلوك) وذلك نتيجة للمامرسة املدعمة «.
سيد محمد خريالله وممدوح عبد املنعم الكتانبي :سيكلوجية التعلم بني النظرية والتطبيق– دار النهضة العربية
للطباعة والنرش – بريوت  1996ص  8 :إىل . 14
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الوثيقة رقم 2
نظريات التعلم
ـ نظرية التعلم السلوكية Le béhaviorisme
تأثرت املدرسة السلوكية ،وخصوصا مع واطسون ،بأفكار تورندياك  Thorrndikeالذي يرى بأن التعلم هو عملية
إنشاء روابط أو عالقات يف الجهاز العصبي بني األعصاب الداخلية التي يثريها املنبه املثري ،واألعصاب الحركية التي
تنبه العضالت فتعطي بذلك استجابات الحركة .واعتقد بأن قوانني آلية التعلم ميكن أن ترد إىل قانونني أساسني :قانون
املران (أو التدريب) ،أي أن الروابط تقوى باالستعامل وتضعف باإلغفال املتواصل؛ ثم قانون األثر ،الذي يعني بأن هذه
الروابط تقوى وتكتسب ميزة عىل غريها وتؤدي إىل صدور رىض عن املوقف إذا كانت نتائجه إيجابية .كام أنه من بني
ملهمي املدرسة السلوكية بافلوف ،الذي الحظ أنه كلام اقرتن املثري الرشطي بالدافع السيكولوجي إال وتكونت االستجابة
الرشطية االنفعالية ،ورأى بأن املثريات الرشطية املنفرة تشكل عوائق حاسمة للتعلم وانبناء االستجابات النمطية.
وأهم املفاهيم التي ميكننا أن نجدها يف النظرية اإلجرائية يف التعلم ،وخصوصا مع سكيرن هي  :مفهوم السلوك:
وهو حسب سكيرن ،مجموعة استجابات ناتجة عن مثريات املحيط الخارجي طبيعيا كان أو اجتامعيا؛ مفهوم املثري
واالستجابة  :بحيث إن هناك عالقة شبه ميكانيكية بني املثريات واالستجابات التي تصدر عن الكائن اإلنساين؛ مفهوم
اإلجراء  :السلوك اإلجرايئ أو الفاعل يسمى كذلك بالنظر إىل آثاره امللموسة يف املحيط البيئي؛ مفهوم اإلرشاط اإلجرايئ:
اإلرشاط اإلجرايئ ينبني عىل أساس إفراز االستجابة ملثري آخر؛ مفهوم التعزيز والعقاب  :أي استعامل التعزيز اإليجايب
لبناء السلوكات املرغوب فيها .واستعامل العقاب إلزالة السلوكات غري املرغوب فيها؛ مفهوم التعلم :وهو حسب هذه
املدرسة عملية تغري شبه دامئة يف سلوك الفرد ينشأ نتيجة املامرسة ويظهر يف تغري األداء لدى الكائن الحي .والتعلم
حسب سكيرن هو انبناء االستجابات السلوكية كأمناط تغري طارئة عىل سلوك الفرد والتي ميكن أن تدوم بفعل اإلرشاط
اإلجرايئ .وميكن حرص مبادئ التعلم حسب النظرية اإلجرائية (السلوكية) يف :التعلم هو نتاج للعالقة بني تجارب املتعلم
والتغري يف استجاباته؛ التعلم يقرتن بالنتائج ومفهوم التعزيز؛ التعلم يقرتن بالسلوك اإلجرايئ املراد بناؤه؛ التعلم يبنى
بتعزيز األداءات القريبة من السلوك النمطي؛ التعلم املقرتن بالعقاب تعلم سلبي.
ومن أهم تجليات نظرية التعلم السلوكية يف الحقل الرتبوي ما ييل :بناء املواقف التعليمية ـ التعلمية هو أوال تحديد
مقاطع االستجابات اإلجرائية وضبط صيغ الدعم املبارش ،حيث نجد بعدين مرتابطني :بعد املضمون املعريف الذي يخضع
ألربعة محددات :محدد اإلثارة ،ومحدد العرض النسقي للامدة ،ومحدد التناسب والتكيف ،ومحدد التعزيز الفوري؛ ثم
بعد انبناء السلوكات اإلجرائية كهدف للتعلم ،حيث تكون هذه السلوكات قابلة للمالحظة والضبط والقياس .إن هذه
املبادئ واملفاهيم حول التعلم ،كام صاغتها املدرسة السلوكية ،ستجد صداها التطبيقي يف بيداغوجيا األهداف.
ـ نظرية التعلم الجشطالتية Le gestaltisme
سنحاول مقاربة نظرية التعلم الجشطالتية من خالل التعرف أوال عىل أهم مفاهيمها املركزية ثم مبادئ التعلم
حسب هذه املدرسة ،ثانيا .ميكن تحديد أهم مفاهيم الجشطالتية يف :مفهوم الجشطلت  :دالليا يعني الشكل أو الصيغة
أو الهيئة أو املجال الكيل ،والجشطلت حسب فريتمر  Wertheimerهو كل مرتابط األجزاء باتساق وانتظام  ،حيث
تكون األجزاء املكونة له يف ترابط دنيا هي فيام بينها من جهة ،ومع الكل ذاته من جهة أخرى ؛فكل عنرص أو جزء يف
الجشطلت له مكانته ودوره ووظيفته التي تتطلبها طبيعة الكل.
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مفهوم البنية :وهي تتشكل من العنارص املرتبطة بقوانني داخلية تحكمها ديناميا ووظيفيا ،بحيث إن كل تغيري يف
عنرص يؤدي إىل البنية ككل وعىل أشكال اشتغالها ومتظهراتها.
مفهوم االستبصار :االستبصار هو لحظة اإلدراك املتدبر التحلييل الذي يصل باملتعلم إىل اكتساب الفهم ،أي فهم
مختلف أبعاد الجشطلت.
مفهوم التنظيم :التعلم هو عملية الكشف عن الصيغ التنظيمية التي تحكم بنية الجشطلت.
مفهوم إعادة التنظيم :بناء التعلم يقتيض الفعل يف موضوع التعلم ،وذلك بإعادة هيكلته وتنظيمه.
مفهوم االنتقال :ال ميكن التحقق من التعلم إال عند ما يتم تعميمه عىل موافق مشابهة يف البنية األصلية ،ومختلفة
يف أشكال التمظهر ،حيث إن االستبصار الحقيقي هو الذي ينتقل إىل املجاالت املرتبطة واملالمئة.
مفهوم الدافعية األصيلة :تعزيز التعلم يبغي أن يكون دافعا داخليا نابعا من الذات نفسها.
الفهم واملعنى :تحقيق التعلم يقتيض الفهم العميق للعنارص والخصائص املشكلة ملوضوع التعلم ،وبالتايل الكشف
عن املعنى الذي تنتظم فيه هذه املحددات ،حيث الفهم هو كشف استبصاري ملعنى الجشطالت .والتعلم يف املنظور
الجشطلتي يرتبط بإدراك الكائن لذاته وملوقف التعلم ،حيث إن إدراك حقيقة املجال وعنارصه ،واالنتقال من الغموض
وانعدام املعنى إىل فهم مبادئ التنظيم والحصول عىل الوضوح واملعنى ،يعترب النمط النموذجي للتعلم.
وميكننا تلخيص أهم مبادئ التعلم يف النظرية الجشطالتية يف اعتبار االستبصار رشط التعلم الحقيقي ،حيث إن بناء
املعرفة واكتساب املهارة ليس إال النتيجة املبارشة إلدراك املوقف واستبصاره؛ الفهم وتحقيق االستبصار يفرتض إعادة
البنينة ،وذلك بالفعل يف موضوع التعلم بتفكيكه و تحليله و إعادة بنائه؛ التعلم يقرتن بالنتائج ،إذ حسب كوهلر
النتائج ما هي سوى صيغ الضبط و التعديل والتقويم الالزمة للتعلم؛ االنتقال رشط التعلم الحقيقي ،ذلك أن الحفظ
والتطبيق اآليل للمعارف تعلم سلبي؛ االستبصار حافز داخيل قوي ،والتعزيز الخارجي عامل سلبي  :االستبصار تفاعل
إيجايب مع موضوع التعلم.
ـ نظرية التعلم البنائية Le constructivisme
تعترب نظرية التعلم البنائية (أو التكوينية) من أهم النظريات التي أحدثت ثورة عميقة يف األدبيات الرتبوية الحديثة
خصوصا مع جان بياجي ،الذي حاول انطالقا من دراساته املتميزة يف علم النفس الطفل الناميئ أن ميدنا بعدة مبادئ
ومفاهيم معرفية علمية وحديثة طورت املامرسة الرتبوية .كام أنه طبق النتائج املعرفية لعلم النفس الناميئ عىل
مرشوعه اإلبستيمي (االبستمولوجيا التكوينية) ،وملقاربة هذه النظرية البنائية يف التعلم سنحاول أوال التعرف عىل أهم
املفاهيم املركزية املؤطرة لها ،ثم أهم مبادئها ثانيا ،وبعد ذلك سنتعرف عىل األبعاد التطبيقية لهذه النظرية يف حقل
الرتبية.
 املفاهيم املركزية لنظرية التعلم البنائيةمفهوم التكيف :التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص املحيط املادي واالجتامعي عن طريق
استدماجها يف مقوالت وتحويالت وظيفية ،والتكيف هو غاية عملية املوازنة بني الجهاز العضوي ومختلف حاالت
االضطراب والالانتظام املوضوعية أو املتوقعة واملوجود يف الواقع ،وذلك من خالل آليتي االستيعاب l’assimilation
والتالؤم  .l’accommodationالتالؤم هو تغيري يف استجابات الذات بعد استيعاب معطيات املوقف أو املوضوع باتجاه
تحقيق التوازن ،وحيث إن االستيعاب هو إدماج للموضوع يف بنيات الذات ،واملالءمة هي تالؤم الذات مع معطيات
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املوضوع الخارجي .مفهوم املوازنة والضبط الذايت :الضبط الذايت هو نشاط الذات باتجاه تجاوز االضطراب والتوازن هو
غاية اتساقه .مفهوم السريورات اإلجرائية :إن كل درجات التطور والتجريد يف املعرفة وكل أشكال التكيف ،تنمو يف تالزم
جديل ،وتتأسس كلها عىل قاعدة العمليات اإلجرائية أي األنشطة العملية امللموسة .مفهوم التمثل والوظيفة الرمزية:
التمثل ،عند بياجي ،ما هو سوى الخريطة املعرفية التي يبنيها الفكر عن عامل الناس واألشياء .وذلك بواسطة الوظيفة
الرتميزية ،كاللغة والتقليد املميز واللعب الرمزي ...والرمز يتحدد برابط التشابه بني الدال واملدلول؛ والتمثل هو إعادة
بناء املوضوع يف الفكر بعد أن يكون غائبا مفهوم خطاطات الفعل :الخطاطة هو منوذج سلويك منظم ميكن استعامله
استعامال قصديا ،وتتناسق الخطاطة مع خطاطات أخرى لتشكل أجزاء للفعل ،ثم أنساقا جزئية لسلوك معقد يسمى
خطاطة كلية .وأن خطاطات الفعل تشكل ،كتعلم أويل ،ذكاء عمليا هاما ،وهو منطلق الفعل العميل الذي يحكم الطور
الحيس ـ الحريك من النمو الذهني
 مبادئ التعلم يف النظرية البنائية:من أهم مبادئ التعلم يف هذه النظرية نذكر :التعلم ال ينفصل عن التطور الناميئ للعالقة بني الذات واملوضوع؛
التعلم يقرتن باشتغال الذات عىل املوضوع وليس باقتناء معارف عنه؛ االستدالل رشط لبناء املفهوم ،حيث املفهوم يربط
العنارص واألشياء بعضها ببعض والخطاطة تجمع بني ما هو مشرتك وبني األفعال التي تجري يف لحظات مختلفة ،وعليه
فإن املفهوم ال يبنى إال عىل أساس استنتاجات استداللية تستمد مادتها من خطاطات الفعل؛ الخطأ رشط التعلم ،إذ أن
الخطأ هو فرصة وموقف من خالل تجاوزه يتم بناء املعرفة التي نعتربها صحيحة؛ الفهم رشط رضوري للتعلم؛ التعلم
يقرتن بالتجربة وليس بالتلقني؛ التعلم هو تجاوز ونفي لالضطراب.
 النظرية البنائية يف حقل الرتبية:حسب بياجي ،التعلم هو شكل من أشكال التكيف من حيث هو توازن بني استيعاب الوقائع ضمن نشاط الذات
وتالؤم خطاطات االستيعاب مع الوقائع واملعطيات التجريبية باستمرار .فالتعلم هو سريورة استيعاب الوقائع ذهنيا
والتالؤم معها يف نفس الوقت .كام أنه ،وحسب النظرية البنائية ،ما دام الذكاء العميل اإلجرايئ يسبق عند الطفل الذكاء
الصوري ،فإنه ال ميكن بيداغوجيا بناء املفاهيم والعالقات والتصورات واملعلومات ومنطق القضايا إال بعد تقعيد هذه
البناءات عىل أسس الذكاء اإلجرايئ .وعليه ،وحسب بياجي ،يجب تبني الضوابط التالية يف عملنا الرتبوي والتعليمي:
جعل املتعلم يكون املفاهيم ويضبط العالقات بني الظواهر بدل استقبالها عن طريق التلقني؛ جعل املتعلم يكتسب
السريورات اإلجرائية للمواضيع قبل بنائها رمزيا؛ جعل املتعلم يضبط باملحسوس األجسام والعالقات الرياضية ،ثم
االنتقال به إىل تجريدها عن طريق االستدالل االستنباطي؛ يجب تنمية السريورات االستداللية الفرضية االستنباطية
الرياضية بشكل يوازي تطور املراحل النامئية لسنوات التمدرس؛ إكساب املتعلم مناهج وطرائق التعامل مع املشكالت
واتجاه املعرفة االستكشافية عوض االستظهار؛ تدريبه عىل التعامل مع الخطأ كخطوة يف اتجاه املعرفة الصحيحة؛
اكتساب املتعلم االقتناع بأهمية التكوين الذايت.
(سلسلة التكوين الرتبوي العدد الثاين.)1995 ،
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الوثيقة رقم 3
قانون رقم  05.00بشأن النظام األسايس للتعليم األويل

ظهري اإلصدار
ظهري رشيف رقم  1.00.201صادر يف  15من صفر  19( 1421ماي  )2000بتنفيذ القانون رقم  05.00بشأن تنظيم
النظام األسايس للتعليم األويل
الحمد لله وحده .الطابع الرشيف  -بداخله( :محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهرينا
الرشيف هذا ،أسامه الله وأعز أمره أننا :بناء عىل الدستور و السيام الفصلني 26و 58منه ،أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل :
ينفذ و ينرش بالجريدة الرسمية عقب ظهرينا الرشيف هذا ،القانون رقم  05.00بشأن النظام األسايس للتعليم األويل ،كام
وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب .وحرر بالرباط يف  15من صفر  19( 1421ماي  )2000وقعه بالعطف:
الوزير األول ،اإلمضاء :عبد الرحمن اليوسفي.
________________________________________
قانون رقم  05.00بشأن النظام األسايس للتعليم األويل
الباب األول :أحكـام عامة
املادة 1
يقصد بالتعلم األويل املرحلة الرتبوية التي تتكفل بها املؤسسات التي يقبل فيها األطفال املرتاوحة أعامرهم ما بني
أربع سنوات كاملة وست سنوات .ويهدف التعليم األويل إىل ضامن أقىص حد من تكافؤ الفرص لجميع األطفال املغاربة
قصد ولوج التعليم املدريس وتيسري منوهم البدين والعقيل والوجداين وتحقيق استقالليتهم وتنشئتهم االجتامعية وذلك
من خالل  - :تعليم ما تيرس من القرآن الكريم بالنسبة لألطفال املغاربة املسلمني؛  -تعليم مبادئ العقيدة اإلسالمية
وقيمها األخالقية؛  -تعليم القيم الوطنية اإلسالمية وقيمها األخالقية؛  -تعليم القيم الوطنية واإلنسانية األساسية؛  -تنمية
مهاراتهم الحسية الحركية واملكانية الزمانية والرمزية والتخييلية والتعبريية؛  -التمرن عىل األنشطة العملية والفنية؛ -
التحضري لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خالل ضبط التعبري الشفوي مع االستئناس باألمازيغية أو أي لهجة
محلية أخرى وذلك لتيسري الرشوع يف القراءة والكتابة.
املادة 2
تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم األويل ،كام ميكن أن يقوم بإحداثها طبقا ألحكام هذا القانون كل
األشخاص الذاتيني أو املعنويني من القطاع العمومي أو الخصويص وال سيام الجامعات املحلية؛  -املؤسسات العمومية؛
 الجمعيات التي ال تهدف إىل الربح واملحدثة بكيفية قانونية.املادة 3
يجب عىل كل من يرغب يف فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيري عىل مؤسسات التعليم األويل أن يطلب ترخيصا مسبقا
من األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين املعنية ،وذلك طبقا للكيفيات املحددة بنص تنظيمي .وتبت األكادميية الجهوية
للرتبية والتكوين يف الطلب خالل مدة أقصاها ثالثون يوما ( )30ابتداء من تاريخ إيداع الطلب املثبت بواسطة وصل
وإال اعترب الطلب مقبوال بعد انرصام هذه املدة .وكل رفض للطلب من طرف األكادميية يجب أن يكون معلال.
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املادة 4
يجب إشعار أولياء األطفال املعنيني عند كل إغالق ملؤسسة التعليم األويل ثالثة أشهر عىل األقل قبل نهاية املوسم
الدرايس الجاري .وإذا تعذر استمرار نشاط املؤسسة ألسباب قاهرة خالل السنة الدراسية وجب عىل صاحب املؤسسة
إشعار األكادميية فورا بذلك لتتوىل تسيري املؤسسة مبوارد هذه األخرية وبالوسائل املتوفرة لديها إىل نهاية السنة الدراسية.
املادة 5
تضع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم األويل يف حدود اإلمكانات املتوفرة،
محالت مالمئة لحاجات هذا النوع من التعليم ،وذلك يف املناطق القروية واملراكز الحرضية األكرث احتياجا ،وبصفة عامة
يف املناطق األكرث احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن األكادميية .كام ميكنها أن تضع رهن إشارة هذه املؤسسات وملدة
معينة وقابلة للتجديد ،أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم .وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم األويل ذات االستحقاق
من منح للدولة حسب أعداد األطفال املتمدرسني بها وعىل أساس احرتام معايري وتحمالت محددة .ويتم متتيع مؤسسات
التعليم األويل من االمتيازات املنصوص عليها يف هذه املادة يف إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفني معا ،وعىل
الخصوص الحد األعىل لواجبات التمدرس التي يجب أن تتالءم مع الوضعية االجتامعية لألطفال.
املادة 6
يحدد قانون نظاما جبائيا مالمئا ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم األويل.
الباب الثاين :التزامات مؤسسات التعليم األويل
املادة 7
تخضع مؤسسات التعليم األويل لاللتزامات الرتبوية املحددة بنص تنظيمي ،مع مراعاة الخصوصيات الجهوية
واملحلية .ويجب عىل هذه املؤسسات أيضا استعامل كتب أو وسائل أخرى تتفق مع األنشطة الرتبوية ومع األهداف
واملوضوعات املحددة من لدن األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين املعنية.
املادة 8
تخضع مؤسسات التعليم األويل للرشوط الصحية والوقائية التنظيمية ،ويجب عىل هذه املؤسسات املشاركة الفعلية
يف الحمالت الصحية التي تدخل يف إطار الربامج الوطنية للمراقبة الصحية ،وذلك بتنسيق مع املصالح املكلفة بالصحة
املدرسية.
املادة 9
يجب عىل املسؤولني عن مؤسسات التعليم األويل أن يقوموا بتأمني جميع األطفال املتمدرسني عن الحوادث املدرسية
التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو يف الوقت الذي يكونون فيه تحت املراقبة الفعلية للعاملني بها.
كام يجب عليهم إطالع أولياء األطفال عىل بنود عقد التأمني.
املادة 10
تخضع مؤسسات التعليم األويل الخصويص لاللتزامات املنصوص عليها يف قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما
مل ينص عىل ما هو أنفع لهؤالء يف عقود فردية أو اتفاقيات جامعية مربمة بني أصحاب املؤسسات واملستخدمني أو
ممثليهم.
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املادة 11
ال يجوز أن تتضمن اإلعالنات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء األطفال.
املادة 12
يجب عىل مؤسسات التعليم األويل أن تضيف إىل اسمها املكتوب عىل واجهتها عبـارة «التعليم األويل» وكذا رقم
وتاريخ الرتخيص املخول لها من لدن األكادميية ،وأن تضع هذه البيانات عىل جميع املطبوعات والوثائق اإلدارية الصادرة
عنها.
الباب الثالث :العاملون مبؤسسات التعليم األويل
املادة 13
يشرتط يف مدير مؤسسة التعليم األويل 1- :أن يكون مغريب الجنسية؛  2-أن ال يقل عمره عن عرشين سنة؛  3-أن
يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛  4-أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية املختصة سالمته
الصحية والعقلية ملزاولة هذه املهنة 5- .أن يكون مستوفيا للمؤهالت الرتبوية املحددة بنص تنظيمي.
ويجوز لألكادميية أن ترخص وفق الرشوط املنصوص عليها يف الترشيع والتنظيم املعمول بهام ألشخاص غري مغاربة
للقيام مبهام مدير.
املادة 14
يشرتط يف املريب مبؤسسة التعليم األويل 1- :أن يكون مغريب الجنسية؛  2-أن ال يقل عمره عن  18سنة؛  3-أن يكون
متمتعا بحقوقه املدنية؛  4-أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية املختصة سالمته الصحية
والعقلية ملزاولة هذه املهنة 5- .أن يكون مستوفيا للمؤهالت الرتبوية املحددة بنص تنظيمي .ويجوز لألكادميية أن
ترخص وفق الرشوط املنصوص عليها يف الترشيع والتنظيم املعمول بهام ألشخاص غري مغاربة للقيام مبهام مدير.
املادة 15
يستفيد العاملون مبؤسسات التعليم األويل الخصويص مجانا من جميع أشكال التأطري ودورات التكوين األسايس
واملستمر التي تنظمها األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين املعنية.
الباب الرابع :املراقبة الرتبوية واإلدارية
املادة 16
تخضع مؤسسات التعليم األوىل ملراقبة تربوية وإدارية متارسها األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين .وتشمل املراقبة
الرتبوية السهر عىل تقيد مؤسسات التعليم األويل باألحكام املشار إليها يف املادة السابعة أعاله ،خاصة فيام يتعلق مبراقبة
استعامل الكتب والوسائل الرتبوية .وتشمل املراقبة اإلدارية فحص الوثائق اإلدارية املتعلقة باملؤسسة ومستخدميها
الرتبويني واإلداريني وباألطفال ،وكذا تفتيش املرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سري املطاعم واألقسام الداخلية
يف حالة وجودها.
الباب الخامس :العقوبات ومعاينة املخالفات
املادة 17
يعاقب بغرامة من ألف درهم ( 1.000درهم) إىل خمسة آالف درهم ( 5.000درهم) :كل شخص أقدم دون ترخيص
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عىل فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم األوىل أو عىل توسيعها أو قام دون إذن من األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين
املعنية بتغيري األهداف والحصص املنصوص عليها يف الرتخيص؛  -كل مدير ملؤسسة للتعليم األويل ثبت أنه ال يزاول
مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه ملنصب املدير من لدن صاحب املؤسسة اكتىس صبغة صورية .ويف هذه
الحالة يحكم بالعقوبة نفسها عىل صاحب املؤسسة؛  -كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة اإلدارية املنصوص عليها يف
هذا القانون أو يعرقل القيام بها - .ويف حالة العود ،يرفع الحدان األدىن واألقىص للغرامة إىل ألفي درهم ( 2.000درهم)
وإىل عرشة آالف درهم ( 10.000درهم) .ويعترب يف حالة العود ،كل شخص صدر يف حقه حكم أصبح نهائيا بسبب
إحدى املخالفات املنصوص عليها يف هذه املادة ،وقام بارتكاب مخالفة مامثلة داخل أجل السنة التي تيل صدور الحكم
املذكور.
املادة 18
يف حالة ارتكاب مخالفة ألحكام هذا القانون يرتتب عليها إخالل باألهداف املحددة يف املادة األوىل أعاله ،أو بالرشوط
الصحية والوقائية ،يجوز لألكادميية بناء عىل تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض ،أن تسحب الرتخيص
املخول للمؤسسة مبقرر معلل.
املادة 19
عالوة عىل ما ميكن أن يقوم به ضباط الرشطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفني
محلفني تختارهم األكادميية لهذا الغرض.
الباب السادس :أحكام مختلفة وانتقالية
املادة 20
ال تطبق أحكام هذا القانون عىل مؤسسات التعليم األويل التي متارس نشاطها يف إطار االتفاقيات املربمة بني حكومة
اململكة املغربية وحكومات الدول األجنبية واملنظامت الدولية .غري أن هذه املؤسسات تبقى خاضعة ملراقبة األكادميية
الجهوية للرتبية والتكوين بخصوص مدة التزامها مبضمون االتفاقيات املذكورة.
املادة 21
باستثناء األحكام الواردة يف املادتني  5و 15ال تطبق األحكام األخرى لهذا القانون عىل الكتاتيب القرآنية.
املادة 22
يجب عىل مؤسسات التعليم األويل املرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ،أن تقوم بتسوية وضعيتها
وفقا لألحكام املنصوص عليها فيه خالل أجل ال يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نرش النصوص التطبيقية ألحكام هذا
القانون بالجريدة الرسمية .ويجب عىل املديرين واملربني العاملني مبؤسسات التعليم األويل غري املستوفني للمؤهالت
الرتبوية املطلوبة والرشوط املنصوص عليها يف املادتني  13و 14من هذا القانون تسوية وضعيتهم يف أجل ال يتجاوز أربع
سنوات ابتداء من تاريخ نرش النصوص التطبيقية املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
املادة 23
تنسخ جميع األحكام املتعلقة بنفس املوضوع وال سيام املنصوص عليها يف القانون رقم  15.86املعترب مبثابة النظام
األسايس للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1.87.126بتاريخ  6ربيع اآلخر  15( 1412أكتوبر .)1991
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تقديم
املجزوءة الثانية
ظل التعليم األويل يف املغرب متعدد الرؤى متباين التصورات يتعدد محتضنوه وتتفاوت مستوياته والبيداغوجيات
والتقنيات املوظفة يف مؤسساته.
وقد انعكس هذا التباين عىل مستوى فلسفة هذا السلك وهويته التي ظلت تعاين من ضبابية األهداف ومن ثم
من تناقضات يف توجه املضامني واملجاالت ويف الرشخ بني حاجيات طفل هذه املرحلة وأنشطة االستجابة لها سواء عىل
املستوى الحيس الحريك أو املعريف أو الوجداين.
وبحكم الوعي بأهمية املرحلة وخطورتها من جهة ،وبرضورة إرساء قواعد لسلك يحرتم طبيعة منو الطفل وحاجياته
خالل هذا الطور من منوه ،فقد كان رضوريا إعادة التفكري يف مكونات هذا السلك وفلسفته ومراميه ،بل ويف اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بجعله سلكا رضوريا يف سريورة التمدرس وليس أمرا اختياريا.
لذلك قامت وزارة الرتبية الوطنية التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي بصياغة إطار منهاجي يحدد معامل
هذا السلك وأغراضه والكفايات املتوخاة منه وكذا مجاالت الرتبية والتعليم التي تؤطر مختلف األنشطة التي ميكن
تقدميها لفائدة األطفال من  4إىل  6سنوات.
هذا اإلطار املنهاجي جاء أيضا لريسم معامل البيداغوجيات التي ينبغي تبنيها والطرائق العامة التي ينبغي أن تحكم
املامرسة الرتبوية ضامنا لرتبية سليمة تراعي حاجيات طفل هذه املرحلة وإمكانياته.
وإذا كان هذا اإلطار املنهاجي إطارا كام يدل عىل ذلك اسمه ،فإنه يشكل معامل عامة أساسية ينبغي للجميع احرتامها،
مؤلفني ومكونني ومربيات ومربني ،وذلك لتأمني الحدود األساسية للرتبية والتعلم ولضامن خصائص التعليم األويل
وهويته التي متيزه عن التعليم االبتدايئ (مبا فيه املستوى األول منه).
لذلك كان من الرضوري للمربيات واملربني أن يلموا مببادئه ومرتكزاته وأن يتعرفوا مكوناته حتى يجدوا فيه مرجعا
ملامرساتهم الرتبوية كانت تخطيطا أو تدبريا أو تقوميا تربويا.
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إن املريب أو املربية مطالبان بفهم أطفالهام فهام علميا بعيدا عن ميكانيزمات اإلسقاط ،أو اعتامدا عىل الحدس.
فالفعل الرتبوي فعل ينبغي هندسته ،وليك تكون هذه الهندسة ناجعة ،ينبغي أن تكون مبنية عىل معرفة علمية ،ليس
بالرضورة مغرقة يف النظرية ،لكنها أبعد ما تكون عن العشوائية ،ألن املامرس َة بدون نظري ٍة عميا ُء ،كام أن النظري َة بدون
مامرس ٍة تبقى جوفا َء.

• أنشطة التكوين:

النشاط األول
النشاط الثاين
النشاط الثالث
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تحديد مكونات اإلطار املنهاجي
ضبط مواصفات النموذج البيداغوجي
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املجزوءة الثانية  :املكونات الرتبوية لإلطار املنهاجي للتعليم األويل
النشاط األول
تعرف منطلقات اإلطار املنهاجي للتعليم األويل وأسسه

تقديم
املوضوع
وأهميته

• ظل التعليم األويل باملغرب يعرف ضبابية يف الهوية رسمتها التباينات الصارخة يف األهداف واملضامني ويف
املرجعيات وركزها التنوع يف القطاعات املرشفة والتعدد العشوايئ للتأليف والتأطري ،مام استلزم رضورة
إيجاد إطار مرجعي متكامل يعمل عىل توحيد الرؤى وتحديد هوية هذا السلك ومتييزه عن باقي األسالك.
• إن هذه الهوية ال ميكن أن تستقيم وتتحدد إال من خالل وضع إطار منهاجي واضح يرسم املنطلقات
(املدخالت) ويحدد النواتج املرتقبة (املخرجات) ويبني مختلف العمليات بني هذين املحددين.
• وبحكم الطبيعة البنيوية ألي منهاج ،فإن هذا اإلطار يتضمن خيطا ناظام يعطي ملختلف مكوناته طابعا
متميزا ينسجم مع هوية هذا التعليم .فمن الكفايات إىل املجاالت التعلمية إىل الطريقة والتقنيات إىل
الوسائل فأشكال التقويم واملعالجة ،يعمل اإلطار املنهاجي عىل رسم تصور متكامل ملختلف محطات
العمل الرتبوي.
• وليك يكون لهذا اإلطار املنهاجي قدرته عىل االستنبات يف الواقع ،سواء من خالل اعتباره مرجعا للتأليف
املدريس أو للتخطيط الرتبوي ولتدبري األنشطة ،فقد كان عليه أن يرتكز عىل أسس وينطلق من أواليات
تأخذ بعني االعتبار طبيعة املرحلة وإمكانيات األطفال وواقعهم والتجارب الدولية الرائدة يف هذا املجال.

 oأن تدرك املربية أو املريب داللة مفهومي املنهاج التعليمي واإلطار املنهاجي،
الهدف
األسايس من  oأن يتبينا طبيعة األسس واملرتكزات التي تم االعتامد عليها يف صياغة مكوناته،
النشاط  oأن يدركا أهمية هذا اإلطار املرجعي يف تحديد هوية التعليم األويل وأهميته.
• تحدد ساعتان للمربيات من أجل تدارس طبيعة اإلطار املنهاجي ومنطلقاته وأسسه واملبادئ التي تحكمت
مدة اإلنجاز
يف صياغته.
 حاسوب وجهاز عاكس؛ أوراق كبرية  flip chirt؛أدوات اإلنجاز  -أوراق بيضاء A4؛
 أقالم لبدية؛ سبورة.دعامات
االشتغال

ميكن االنطالق من التجارب امليدانية السابقة للمستفيدين ومن متثالتهم حول مرجعية املامرسة يف التعليم
األويل.
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املرحلة
تقديم
 10د

طريقة اإلنجاز

املعالجة
الجامعية
للمشكلة
وتقاسم
اإلنتاجات
وتركيبها
 60د

طريقة التنفيذ

• يقوم املكون مبطالبة املتكونني واملتكونات باستعراض تجاربهم بصدد مرجعية اشتغالهم،
• يطلب منهم ،بعد ذلك ،طرح متثالتهم حول مفهومي املنهاج التعليمي واإلطار املنهاجي
واألسس التي من الرضورة االرتكاز عليها يف صياغته.
 oمن خالل العمل ضمن مجموعات ضيقة ،يتم تدوين تعاريف املشاركني وتصوراتهم
حول املفهومني.
 oتناقش األفكار الواردة من طرف املجموعات.
• يدفع املنشط املجموعات ،بعد ذلك ،إىل التفكري يف كيفية صياغة منهاج تعليمي (تحديد
املنطلقات).
• تقوم كل مجموعة باستعراض األفكار التي صاغتها باالعتامد عىل السبورة الورقية .
 oيتم تقديم تعليق واحد من كل مجموعة عىل اإلنتاجات املعروضة.

 oيقدم املكون عرضا تركيبيا مقتضبا يربز من خالله طبيعة املنهاج التعليمي واإلطار
التأطري النظري املنهاجي.
واإلثراء
 oيقدم ،بطريقة تفاعلية بعض األسس واملرتكزات التي تم اعتامدها يف صياغة اإلطار
 50د
املنهاجي للتعليم األويل.
من أجل التوسع واإلغناء ،ميكن للمتكونني البحث يف املواضيع اآلتية:
توجيهات من  -مفهوم املنهاج  curriculumوكيفية بنائه.
أجل البحث
والتوسع  -املرتكزات السيكولوجية والسوسيولوجية يف بناء املناهيج التعليمية.
 -وزارة الرتبية الوطنية :اإلطار املنهاجي للتعليم األويل 2019 ،

مراجع
لالستئناس

34

- Un cadre conceptuel pour l’élaboration d’un curriculum selon l’approche par les compétences
: http://www.bief.be/docs/divers/elaboration_de_cv_070110.pdf
- Rapport CSEF sur l’enseignement préscolaire : https://www.csefrs.ma/wp-content/
uploads/2017/07/avis-pre--scolaire-fr.pdf
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املجزوءة الثانية  :املكونات الرتبوية لإلطار املنهاجي للتعليم األويل
النشاط الثاين
تحديد مكونات اإلطار املنهاجي

تقديم
املوضوع
وأهميته

• يتشكل اإلطار املنهاجي من مجموعة من املكونات التي تتعاقب وفق خيط ناظم يجعل منه بنية تحدد
معامل ما ينبغي تحقيقه وما يلزم االشتغال عليه.
• إن اإلطار املنهاجي ليس منهاجا  ،un curriculumبقدر ما هو تحديد عام لعملية النقل الديداكتييك
إن صح التعبري يف شموليتها ،أي رسم شمويل ملعامل مكونات أي منهاج للتعليم األويل يراد بناؤه .إنه وثيقة
مرجعية رسمية توجه املنهاج الرتبوي بالتعليم األويل.
• بذلك تكون مكونات اإلطار املنهاجي محددات للمعامل العامة للمنهاج التعليمي والفرق بينهام (اإلطار
املنهاجي واملنهاج) أن األول هو إطار عام يبني مواصفات مكونات الثاين.
• إن املربني واملربيات مدعوون إىل تعرف تلك املعامل العامة ملكونات ما ميكن تقدميه ضمن التعليم األويل،
فهم سيكونون بحاجة إىل مرجعية لتحديد الكفايات وتبني األهداف ومجاالت الرتبية والتعليم وكذا
الطرائق البيداغوجية والتقنيات والتوزيع الزمني وغريه.

 oأن يتبني املريب أو املربية أهمية اإلطار املنهاجي؛
الهدف
 oأن يتعرفا طبيعة املكونات التي يتضمنها هذا اإلطار؛
األسايس من
النشاط  oأن يتمكنا من االستناد إىل ما يقدمه اإلطار من معطيات تساعد عىل تيسري هندسة مختلف املامرسات
البيداغوجية ميا يضمن احرتام هوية التعليم األويل.
مدة اإلنجاز • تحدد ساعتان للمربيات من أجل تدارس طبيعة مكونات اإلطار املنهاجي وكيفية استثامره.
 حاسوب وجهاز عاكس؛ أوراق كبرية  flip chirt؛ أوراق بيضاء A4؛أدوات اإلنجاز
 أقالم لبدية؛ سبورةدعامات
االشتغال

 -دعامة اإلنجاز :اإلطار املنهاجي للتعليم األويل.
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املرحلة
تقديم
 10د

طريقة التنفيذ
• يذكّر املتكونني مبا تداولوه يف النشاط السابق حول مفهوم املنهاج التعليمي.
 oيطلب منهم ،بعد ذلك ،تدارس الوثيقة رقم ( 4خطاطة تنظيم هندسة اإلطار املنهاجي)
واستثامرها يف ملء الجدول اآليت ،وذلك ضمن مجموعات:
أسئلة املنهاج

ملاذا؟

طريقة اإلنجاز

املعالجة
الجامعية
للمشكلة
وتقاسم
اإلنتاجات
وتركيبها
 60د

مكونات اإلطار املنهاجي

ماذا؟
كيف ؟
بأية وسيلة؟
أية نتائج؟
 oتستعرض كل مجموعة نتائج مناقشتها.
 oيطلب من املشاركني ،بعد ذلك ،وعرب تقنية فليبس  6/6أن يذكروا املعطيات التي قد
يحتاجونها لتأطري مامرساتهم الرتبوية والتي مل يتم ذكرها يف الخطاطة.
املكونات الناقصة يف الخطاطة

السؤال املرتبط بها

 oتناقش كل مجموعة هذا األمر يف  6دقائق وتقدم خالصاتها.
 oيتم تقديم تعليق واحد من كل مجموعة عىل اإلنتاجات املعروضة.

التأطري النظري  oيقدم املكون عرضا تركيبيا مقتضبا يربز من خالله املكونات األساسية ودورها يف تأطري
واإلثراء
املامرسة الرتبوية الضامنة لهوية التعليم األويل .
 50د
 oيفتح باب املناقشة عىل إثر ذلك.
من أجل التوسع واإلغناء ،ميكن للمتكونني البحث يف املواضيع اآلتية:
 الهندسة الرتبويةتوجيهات من  -بيداغوجيا الكفايات.
أجل البحث
والتوسع  -الطرائق الرتبوية
 الوسائل الديداكتيكية التقويم الرتبوي بالتعليم األويل. وزارة الرتبية الوطنية :اإلطار املنهاجي للتعليم األويل 2019 ،مراجع
 غي أفانزيني :الجمود والتجديد يف الرتبية املدرسية ،دار العلم للماليني ،بريوت 1981لالستئناس
- http://www.uomisan.edu.iq/library/admin/book/82566164294.pdf
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املجزوءة الثانية  :املكونات الرتبوية لإلطار املنهاجي للتعليم األويل
النشاط الثالث
ضبط مواصفات النموذج الرتبوي

تقديم
املوضوع
وأهميته

• ال تتحدد هوية سلك من األسالك بالكفايات واملجاالت املقررة فقط ،بل تتحدد أيضا بنوعية وشكل
األنشطة.
• تجسد هذه األنشطة ،من جهة عىل مستوى الشكل ،املنهاج التعليمي بحكم كونها صورة مصغرة
منه ،ومن جهة أخرى عىل مستوى العمق ترتجم املكونات املكربة إىل مكونات صغرى (من الكفايات
إىل اإلنجازات املشتقة من القدرات ،ومن املشاريع واملجاالت إىل مضامني محددة تقدم بتقنية معينة
وبوسائل خاصة بذلك النشاط).
• النشاط أيضا مجموعة من اإلجراءات املتعاقبة وفقا ملسار ومراحل وخطوات يجمعها منطق معريف أو
سيكولوجي.
• إن املريب أو املربية مطالبان بهندسة أنشطتهام وفقا ملنهجية تضمن تحقيق األهداف الرتبوية املرتكزة
أساسا عىل منو الشخصية ،فاإلملام بالنموذج الرتبوي املقرتح من طرف اإلطار املنهاجي ميكن أن يساعدهام
عىل تخطيط وتدبري أنشطتهام.

 oأن يتمكن املربون واملربيات من تعرف مصفوفة األنشطة ضمن اإلطار املنهاجي وذلك من خالل تبني
الهدف
األسايس من تقاطع املشاريع املوضوعاتية مع مجاالت التعلم.
النشاط  oأن يتبينوا التقنيات املقرتحة ضمن اإلطار املنهاجي.
• تحدد ساعتان للمربيات من أجل تعرف مصفوفة األنشطة التي يقرتحها اإلطار املنهاجي وكذا التقنيات
مدة اإلنجاز
املمكن توظيفها.
 حاسوب وجهاز عاكس؛ أوراق كبرية  flip chirt؛أدوات اإلنجاز  -أوراق بيضاء A4؛
 أقالم لبدية؛ سبورة.دعامات
االشتغال

 -اإلطار املنهاجي للتعليم األويل.
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طريقة اإلنجاز

املرحلة

طريقة التنفيذ

تقديم
 15د

• يقدم املكون للنشاط بتحديد معنى النموذج البيداغوجي
• يطلب من املشاركني واملشاركات تصفح وثيقة اإلطار املنهاجي واستخراج معامل النموذج
البيداغوجي املقرتح.

املعالجة
الجامعية
للمشكلة
وتقاسم
اإلنتاجات
وتركيبها
 60د

 oتشتغل كل مجموعة عىل تحديد طبيعة العنارص اآلتية وفقا ملقرتح اإلطار املنهاجي:
 مقاربة الكفايات؛ االشتغال باملشاريع كمحاور؛ تخصيص يوم كامل لكل مجال؛ تشغيل كل األطفال بالنسبة لكل نشاط؛ طبيعة توظيف األركان البيداغوجية وربطها باملشاريع؛ منهجية األنشطة؛ شمولية التقويم وربطه بالنمو. oميكن تقسيم هذه املحاور عىل املجموعات من أجل ربح الوقت ،حيث تقوم كل
مجموعة باالشتغال عىل محورين أو ثالثة.
 oتقدم املجموعات نتائج أشغالها.
 oتفتح مناقشة حول تلك النتائج.
 oيكون املنتوج املنتظر عىل شكل جدول:
املحور

مواصفاته

التأطري النظري  oيقدم املكون عرضا تركيبيا مقتضبا يربز من خالله املستجدات التي أىت بها اإلطار املنهاجي
واإلثراء
لضامن الهوية الخاصة للتعليم األويل
 50د
 oمناقشة عامة.
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توجيهات من من أجل التوسع واإلغناء ،ميكن للمتكونني البحث يف املواضيع اآلتية:
أجل البحث  -مفهوم املنهاج  curriculumوكيفية بنائه.
والتوسع  -املرتكزات السيكولوجية والسوسيولوجية يف بناء املناهيج التعليمية.

مراجع
لالستئناس

 وزارة الرتبية الوطنية :اإلطار املنهاجي للتعليم األويل 2019 ، املجلس أألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي :من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء ،رؤيةاسرتاتيجية لإلصالح 2015-2030
- Commission Européenne, Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture : L’éducation
et l’accueil des jeunes enfants en Europe, réduire les inégalités sociales et culturelles, 2009.
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أسانيد
املجزوءة الثانية
الوثيقة رقم 1
خطاطة تنظيم هندسة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
مواصفات الخروج

الكفايات الرتبوية
املستهدفة

املجاالت التعلمية

• كفاية استكشاف
الذات واملحيط

• مجال استكشاف
الذات واملحيط

• املرشوع املوضوعايت
1

• كفاية مهارات
التفكري

• مجال تنظيم
التفكري

• املرشوع املوضوعايت
2

• كفاية التعبري
اللغوي والتواصل

• مجال التعبري
اللغوي والتواصل

• املرشوع املوضوعايت
3

• كفاية السلوك
الحس  -حريك

• مجال السلوك
الحس – حريك

• املرشوع املوضوعايت
4

• كفاية الذوق الفني
والجاميل

• مجال السلوك
الفني والجاميل

• املرشوع املوضوعايت
5

• كفاية القيم
والعيش املشرتك

• مجال القيم وقواعد
العيش املشرتك

• إلخ
........................

لكل كفاية مجال تعلمي مبارش يخدمها
كل كفاية أساس متفرعة إىل كفايات فرعية (أهداف
تعلمية)
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املشاريع
املوضوعاتية

كل مرشوع يستوعب
املجاالت التعلمية
كلها

هيكلة املرشوع
املوضوعايت

• املجاالت التعلمية
• األهداف التعلمية
• األنشطة الرتبوية

كل مرشوع مهيكل
وفق تنظيم
متضمن لألنشطة
الرتبوية
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تقديم
املجزوءة الثالثة
تتناول هذه املجزوءة الجانب املتعلق باألجرأة العملية لإلطار املنهاجي للتعليم األويل .فبعد تناول طبيعة املرحلة
النامئية  6 – 3سنوات وحاجات الطفل يف هذه املرحلة ،وكيف يتعلم ويكتسب املعطيات من العامل الخارجي (محتوى
املجزوءة األوىل) ،واالطالع عىل أسس اإلطار املنهاجي ومكوناته والنموذج البيداغوجي الذي يقدمه يف إنجاز األنشطة
(محتوى املجزوءة الثانية) ،تُطرح رضورة النزول بالنموذج البيداغوجي إىل امليدان عرب املامرسة الرتبوية لألنشطة املنجزة
خالل االشتغال عىل مختلف مجاالت التعلم.
يقتيض هذا النزول ،الذي يشكل موضوع املجزوءة الثالثة ،إمداد مريب ومربيات التعليم األويل ،باإلجراءات العملية
األساسية التي تنتظم وفقها عمليات التخطيط والتدبري والتقويم ،وتُنجز تبعا ملقتضيات النموذج البيداغوجي املسطر
يف اإلطار املنهاجي ،والتي ت ُلح عىل وحدة فعل التعلم وانسجامه إىل جانب الدور الفاعل للطفل يف مختلف األنشطة
املامرسة.
ومن هذا املنظور ،تم إعداد هذه املجزوءة التكوينية لإلحاطة بالجوانب العملية املرتبطة باملامرسات املهنية
بفضاءات التعليم األويل والتي يتطلبها تنزيل املقتضيات الرتبوية املتضمنة يف اإلطار املنهاجي.
إن التنزيل الفعيل للنموذج البيداغوجي املقدم يف اإلطار املنهاجي يستلزم البدء بعمليات التخطيط األساسية
ملختلف األنشطة .وهي عمليات تأخذ بعني االعتبار مكونات النموذج البيداغوجي ،وتحديدا عىل مستوى:
-

الكفايات الرتبوية األساسية وفروعها؛

-

املجاالت التعلمية املقررة؛

-

املشاريع املوضوعاتية امل َؤ ِّمنة لوحدة التعلم وانسجام األنشطة وتدرجها؛

-

التنظيم الزمني لالشتغال باملجاالت التعلمية وتدبري األنشطة.
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وتشمل عمليات التخطيط خمسة جوانب أساسية ينتظم وفقها تصميم األنشطة ،بدءا من الربمجة السنوية ،وانتهاء
ببناء األركان البيداغوجية ووضع تصور عميل الستثامرها ،كام هو موضح يف الخطاطة أسفله:
الربمجة
السنوية

الربمجة
األسبوعية

تخطيط بطاقة
األنشطة املندمجة

التوزيع اليومي
لألنشطة

تنظيم الفضاء
وتصميم األركان
البيداغوجية

تستند الربمجة السنوية عىل نوعية املشاريع املوضوعاتية املقررة ومصفوفات األنشطة املستخرجة منها ،وذلك بغاية
وضع تصميم عام لألنشطة السنوية للمستويني األول والثاين يأخذ بعني االعتبار املجاالت التعلمية الستة ،والتقسيط
الزمني لألنشطة عىل مدى الفرتتني الدراسيتني وعدد األشهر داخل كل فرتة منهام.
وتنطلق الربمجة األسبوعية من جرد األنشطة املعتزم تناولها خالل األسبوع يف ارتباطها باملرشوع املوضوعايت ،وموزعة
عىل املجاالت التعلمية وأيام األسبوع ،مبا يساعد عىل تحديد األنشطة الخاصة بكل يوم من أيام األسبوع.
ويقوم تخطيط األنشطة بكيفية مندمجة عىل أساس تناول موضوع النشاط املقرر خالل األسبوع من زوايا معرفية
ومهارية متنوعة ومتكاملة ،تساعد األطفال عىل فهم وبناء محكم للموضوع ،حيث يتم تناول نفس املوضوع املقرر
لألسبوع من خالل املجاالت التعلمية كلها ،بدءا من مجال استكشاف الذات واملحيط ،وانتهاء مبجال القيم وقواعد
العيش املشرتك ،مرورا مبجال تنظيم التفكري ،ومجال التعبري والتواصل ،ومجال التنمية السيكوحركية ،ومجال الذوق
الفني والجاميل.
ويتأسس التوزيع اليومي لألنشطة عىل وصف مخترص للحصص املزمع إنجازها داخل املجال التعلمي الواحد ،مع
مراعاة املنحى املنهجي املقرتح يف تدبري األنشطة الرتبوية الخاصة بكل مجال تعلمي عىل حدة ،وذلك من أجل متكني
كل طفل من املشاركة الكافية يف بناء تعلامته وتطويرها.
ويخص الجانب األخري من عمليات التخطيط وضع تصور واضح ودقيق لبناء األركان البيدغوجية داخل الفصل،
ولطريقة استثامرها يف انسجام تام مع املشاريع املوضوعاتية امل ُشْ تَغَل عليها واملجاالت التعلمية.
كام يستلزم التنزيل امليداين لإلطار املنهاجي كذلك ،واستنادا إىل إجراءات التخطيط لألنشطة ،تدبري األنشطة وتتبع
إنجازها وتقويم النتائج .وهي عمليات أساسية ال تقل أهمية عن عمليات التخطيط.
فتدبري األنشطة يف التعليم األويل يتوقف عىل مدى إملام املريب واملربية بالطبيعة النامئية للطفل وحاجاته ،من جهة،
ومبدى متكنه من إحضار الوسائل البيداغوجية للعمل وتوظيفها من جهة ثانية .فاحرتام خصوصيات الطفل وتوفري
وسائل العمل يفرض أسلوبا تربويا مميزا يف تنشيط الطفل وتكوينه قوامه االشتغال يف إطار لَ ِعب ِّي ينهمك الطفل فيه بال
عياء أو ملل ،وهو يف الوقت نفسه يتعلم ويبني املهارات السلوكية املستهدفة من األنشطة.
ويرتبط التدبري كذلك بتتبع تطور الطفل وارتقاء مداركه ومهاراته ،وهو ما يستلزم االهتامم بالبعد التتبعي للنمو
والتعلم معا دومنا فصل بينهام ،والبقاء يف تواصل دائم مع األرس حول نتائج هذا االرتقاء ،لتعزيز العوامل املساعدة عىل
تحقيقه ،ويف الوقت نفسه للتدخل املشرتك لتجاوز العوامل املعيقة لالرتقاء املنشود.
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املحور األول
تخطيط األنشطة وتنظيمها
• التخطيط السنوي واألسبوعي لألنشطة
• إعداد بطاقات بيداغوجية ألنشطة أسبوعية مندمجة وتنظيم زمن التعلم وفق النموذج
املقرتح يف اإلطار املنهاجي
• تنظيم فضاء الفصل وتصميم األركان البيداغوجية
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مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
املحور األول:
النشاط :1

تخطيط األنشطة وتنظيمها
التخطيط العام لألنشطة (التخطيط للمرشوع املوضوعايت وملكوناته)

• أهداف النشاط:

متكني املربيات واملربني من:

 ضبط املنهجية العامة لتخطيط األنشطة الرتبوية بالتعليم األويل انطالقا من اإلطار املنهاجي؛ تخطيط موضوعات أنشطة املستويني األول والثاين؛ تخطيط مرشوع موضوعايت عىل ضوء املنهجية املحددة؛ -تخطيط أنشطة أسبوع باعتامد املقاربة املندمجة لألنشطة كنموذج للتطبيق.

• مدة اإلنجاز:

 180 -دقيقة

• وسائل العمل:

 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامات االشتغال:

 اإلطار املنهاجي للتعليم األويل (الجزء الخاص باملشاريع املوضوعاتية ومصفوفات األنشطة)؛ خربات املشاركات واملشاركني يف التكوين؛ -جداول موجهة ألشغال مجموعات العمل (الجداول أسفله).

• املطلوب إنجازه:
-

تخطيط عام ملواضيع أنشطة املستويني األول والثاين؛

-

تخطيط أنشطة مرشوع موضوعايت بأحد املستويني؛

-

تخطيط أنشطة أسبوع باعتامد املقاربة املندمجة لألنشطة.

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

يتم االشتغال عىل ثالث مراحل:
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مراحل اإلنجاز

املرحلة األوىل:
تحديد منهجية
التخطيط العام
لألنشطة
( 60د)

إجراءات اإلنجاز

• يقدم املك ِّون معطيات أولية حول أهمية التخطيط العام للمستوى الدرايس أو السلك أو املرحلة
التعليمية ككل ،والعنارص األساسية التي يتم استحضارها يف إنجازه (الكفايات املستهدفة ،مواصفات
األطفال ،الوسائل املتاحة ،املدة الزمنية املعنية بالتخطيط ،إمكانات املؤسسة)...؛
• يُق َّسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ست مجموعات عمل لربح الوقت أثناء اإلنجاز وإرشاك الجميع؛
• تقوم كل مجموعة من مجموعات العمل بتعبئة سطر من أعمدة الجدول أسفله باالستعانة باإلطار
املنهاجي للتعليم األويل ،وتوجيهات املكون(ة) ،والخربة العملية لكل مشارك ومشاركة ،بحيث يتم
تفريع كل مرشوع موضوعايت إىل ثالثة موضوعات فرعية منسجمة مع طبيعة املجال التعلمي ،وذلك
باستعامل الجدول أسفله:
املرشوع
املوضوعايت 1
املرشوع
املوضوعايت 2
املرشوع
املوضوعايت 3
املرشوع
املوضوعايت 4
املرشوع
املوضوعايت 5
املرشوع
املوضوعايت 6

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

استكشاف
الذات واملحيط

الذوق الفني القيم وقواعد
السلوك
تنظيم التعبري اللغوي
العيش
والتواصل الحيس الحريك والجاميل
التفكري

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

• يتم تقاسم منتوج كل مجموعة للتبادل وإكامل اللوحة العامة للتخطيط.
• ت ُناقش االقرتاحات من أجل الضبط والتعديل.
• يُقسم املشاركون واملشاركات إىل ثالث مجموعات ،تشتغل كل واحدة منها عىل تخطيط مرشوع
مضوعايت وذلك باالستناد إىل نتائج املرحلة األوىل من هذا النشاط.
• تقوم كل مجموعة بتفريع املوضوع الفرعي إىل ثالثة مواضيع صغرى عىل أساس أن يُعالَج كل واحد
منها الحقا خالل أسبوع؛
• يتم اختيار املوضوعات انطالقا من انشغاالت األطفال وخصوصيات البيئة املحلية...؛
املرحلة الثانية • :تيسريا للتقاسم واملناقشة والرتكيب ،يتم استعامل الجدول التايل:
التخطيط ملرشوع
الذوق الفني القيم وقواعد
السلوك
تنظيم التعبري اللغوي
استكشاف
العيش
والتواصل الحيس الحريك والجاميل
الذات واملحيط التفكري
موضوعايت
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
املكون الفرعي ـ
( 60د)
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
 1للمرشوع ـ
ـ
املكون الفرعي ـ
 2للمرشوع ـ
ـ
املكون الفرعي ـ
 3للمرشوع ـ
ـ
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• الثالث للتقاسم واإلغناء والتعديل؛
• ت ُنهى املرحلة بضبط لوحة التخطيط العام للمرشوع املوضوعايت.
• يُقسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ثالث مجموعات ،لتشتغل كل مجموعة عىل أسبوع من
األسابيع الثالثة للمكون الفرعي؛
• تقوم كل مجموعة مبلء الجدول أسفله بخصوص املوضوع الفرعي األسبوعي املكلفة باالشتغال عليه.
املجال التعلمي

األهداف التعلمية

املرحلة الثالثة:
الهدف :1
املجال التعلمي 1
التخطيط ألنشطة
الهدف :2
املجال التعلمي 2
أسبوع وفق
الهدف :3
املجال التعلمي 3
املقاربة املندمجة
لألنشطة
الهدف :4
املجال التعلمي 4
( 60د)
الهدف :5
املجال التعلمي 5
الهدف :6
املجال التعلمي 6
• ت ُعرض إنتاجات املجموعات الثالث للتقاسم واإلغناء والتعديل؛
• ت ُنهى املرحلة بضبط لوحة تخطيط األنشطة العامة لألسبوع.

األنشطة املقرتحة

• امتدادات للنشاط

لتوظيف املعطيات املكتسبة يف النشاط ،ميكن للمربيات واملربني املشاركني يف التكوين ،يف مرحلة الحقة ،تعبئة
الجدول أسفله (التخطيط املتكامل للمرشوع املوضوعايت) بناء عىل خصوصيات التجربة الخاصة والظروف املحلية
لالشتغال مع األطفال:
مجاالت
التكوين

املكون الفرعي  1للمرشوع

املكون الفرعي  2للمرشوع

املكون الفرعي  3للمرشوع

أسبوع  1أسبوع  2أسبوع  3أسبوع  4أسبوع  5أسبوع  6أسبوع  7أسبوع  8أسبوع 9

م1
م2
م3
م4
م5
م6

أنشطة األسبوع  :10توليف وتركيب

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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املحور األول:

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

النشاط :2

تخطيط األنشطة وتنظيمها
إعداد بطاقات بيداغوجية ألنشطة أسبوعية مندمجة وتنظيم زمن التعلم وفق النموذج املقرتح يف
اإلطار املنهاجي

• أهداف النشاط:
متكني املربيات واملربني من:
 االشتغال مع األطفال بأنشطة مندمجة تحقق الوحدة واالنسجام يف التعلم واالكتساب؛ ضبط منهجية إعداد جذاذات بيداغوجية مندمجة ألنشطة أسبوع تغطي مختلف مجاالت التعلم؛ -تنظيم زمن التعلم مبا يتامىش والنموذج البيداغوجي املقدم يف اإلطار املنهاجي.

• مدة اإلنجاز:
 -ساعتان

• وسائل العمل:
 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامات االشتغال:
-

مناذج البطاقات املقدمة يف اإلطار املنهاجي (لالستئناس فقط مبنهجية اإلعداد)؛

-

منوذج التنظيم الزمني املقرتح يف اإلطار املنهاجي لصيغة العمل بفرتتني والعمل بفرتة مستمرة.

-

إطار العمل املقرتح إلنجاز املجموعات (الجدول أسفله).

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)
يتم االشتغال يف هذا النشاط عىل مرحلتني:
املرحلة األوىل :إعداد جذاذات أنشطة مندمجة ( 90د)
 يتم االشتغال يف هذه املرحلة استنادا إىل نتائج أشغال النشاط السابق (النشاط رقم  ،)1وخاصة تخطيط األنشطةاألسبوعية؛
قسم املشاركون واملشاركات إىل مجموعات عمل لتنتقي كل مجموعة موضوعا فرعيا خاصا بأسبوع معني من
 يُ َّأسابيع املرشوع املوضوعايت لتشتغل عليه وفق إطار العمل املقرتح يف الجدول أسفله:
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املجال التعلمي
املجال 1
املجال 2
املجال 3
املجال 4
املجال 5
املجال 6

مرحلة اإلنجاز /
الحصة

االستكشاف
البناء
التطبيق
االستكشاف
البناء
التطبيق
االستكشاف
البناء
التطبيق
االستكشاف
البناء
التطبيق
االستكشاف
البناء
التطبيق
االستكشاف
البناء
التطبيق

أنشطة املريب
واملربية

أنشطة األطفال تقنيات االشتغال

وسائل العمل

مالحظات

 يتم يف هذه املرحلة عرض أعامل املجموعات تباعا من لدن املقررين باستعامل أوراق كبرية أو بالحاسوب بواسطةالجهاز العاكس ،مع تقدميهم الرشوحات الكافية املفرسة لبعض األفكار الواردة واالقرتاحات املقدمة من لدن كل
مجموعة.
 يفتح املكلف(ة) بالتكوين مناقشة عامة حول منتوج املجموعات يف أفق تقريب وجهات النظر وتعميق املعطياتاملتفق حولها ،ويقوم بعد ذلك برتكيب اإلنجازات وإغنائها مبا يساعد عىل استخالص العنارص األساسية الضابطة
لجذاذات األنشطة الرتبوية املندمجة.
املرحلة الثانية :تنظيم زمن التعلم ( 30د)
 ت ُعرض الصيغتان الواردتان يف اإلطار املنهاجي ،ويف جلسة عامة يُفتح نقاش بني املشاركني واملشاركات لتكييف ومالءمةاملقترَ َحَينْ للخروج يف النهاية بالصيغة التي تناسب الخصوصيات املحلية لوحدة التعليم األويل التي يزاول بها املشاركون
واملشاركات يف التكوين.
 تُ َح َّدد يف الصيغة املقرتحة توزيع املجاالت التعلمية عىل أيام األسبوع باإلضافة إىل منوذج استعامل الزمن اليومي. مراعاة الخصوصيات املحلية ال ينبغي أن يغيب العنارص األساسية للنموذج البيداغوجي املقرتح يف اإلطار املنهاجي،وعىل رأسها االشتغال باملجال التعلمي ومتكني جميع األطفال من املشاركة يف األنشطة الرتبوية وما يتطلبه ذلك من
تخصيص الوقت الكايف وتوفري املستلزمات البيداغوجية الرضورية.
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املحور األول:
النشاط :3

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
تخطيط األنشطة وتنظيمها
تنظيم فضاء الفصل وتصميم األركان البيداغوجية

• أهداف النشاط:

متكني املربيات واملربني من:
 تنظيم فضاء الفصل وفق املقتضيات التي يركز عليها النموذج البيداغوجي املقدم يف اإلطار املنهاجي للتعليم األويل(اللعب ،الحركة ،النشاط والتعبري مبختلف الصيغ)...؛
 تعرف أهمية إحداث األركان البيداغوجية داخل فضاء الفصل وتوظيفها يف اتجاه إرشاك الطفل وإثارة دافعيتهللتعلم واالكتساب؛
 -أخذ الطابع الدينامي لألركان بعني االعتبار وتكييفها املستمر لتالئم طبيعة املشاريع املوضوعاتية املعالجة.

• مدة اإلنجاز:

 60 -د

• وسائل العمل:

 أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...• دعامات االشتغال:
 الوثيقة رقم  1بامللحق :تنظيم الفضاء يف التعليم األويل -إطار االشتغال الخاص بالنشاط (اإلطار أسفله)

• املطلوب إنجازه:

 وضع مقرتح عميل لتنظيم الفصل يأخذ بعني االعتبار مواصفات النموذج البيداغوجي املقدم يف اإلطار املنهاجي؛ جرد ألهم األركان البيداغوجية املمكن اعتامدها بالنظر إىل املشاريع املوضوعاتية املقررة؛ -توصيف طريقة استثامر الركن أو األركان يف االشتغال عىل موضوعات املرشوع.

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

ربحا للوقت ،واستثامرا للتجربة امليدانية املتوفرة لدى عدد من املشاركني واملشاركات يف التكوين ،يتم االشتغال يف
هذا النشاط بثالث مجموعات وعىل مرحلتني كام ييل:
املرحلة األوىل :عمل املجموعات ( 45د)
املجموعة األوىل :تنظيم الفصل
تشتغل هذه املجموعة عىل تنظيم الفصل باالستناد إىل معطيات اإلطار املنهاجي للتعليم األويل ،ودعامة االشتغال
بامللحق ،وتوجيهات املرشف عىل التكوين ،وخربات املشاركني واملشاركات يف املجموعة ،وذلك باعتامد إطار اإلنجاز
التايل:
51

تكوين حول تنزيل اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
نوع التنظيم

مواصفاته

أهميته البيداغوجية

نقائص يتعني االنتباه إليها

املجموعة الثانية :جرد األركان البيداغوجية
تقوم هذه املجموعة بعملية جرد لألركان البيداغوجية املمكن تصميمها بالتعليم األويل مع اإلشارة إىل الوظائف
البيداغوجية لكل ركن ولكيفية استثامره ،باعتامد إطار اإلنجاز املوايل:
الركن

وظائفه البيداغوجية

طريقة إعداده

منهجية استثامره

املجموعة الثالثة :مالءمة األركان مع طبيعة املشاريع املوضوعاتية
تحقيقا للدينامية التي ينبغي أن تتسم بها األركان البيداغوجية ،تُكلَّف املجموعة الثالثة باالشتغال عىل محاولة
تحديد نوعية األركان املالمئة لطبيعة كل مرشوع من املشاريع املوضوعاتية املخطط لها ،وذلك باستعامل إطار اإلنجاز
التايل:
املشاريع املوضوعاتية

األركان املالمئة

الوظائف وكيفية االستثامر

املرشوع املوضوعايت 1
املرشوع املوضوعايت 2
املرشوع املوضوعايت 3
املرشوع املوضوعايت 4
املرشوع املوضوعايت 5
املرشوع املوضوعايت 6

املرحلة الثانية :تقديم منتوج املجموعات للتقاسم ( 15د)
يتم يف هذه املرحلة عرض أعامل املجموعات تباعا من لدن املقررين باستعامل أوراق كبرية أو بالحاسوب بواسطة
الجهاز العاكس ،ويفتح املكلف(ة) بالتكوين مناقشة رسيعة حول منتوج املجموعات يف أفق تقريب وجهات النظر
وتعميق املعطيات املتفق حولها.
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املحور الثاين
تدبري األنشطة الرتبوية
• التدبري البيداغوجي ألنشطة التعلم :تدريب عىل منهجية االشتغال املقرتحة يف اإلطار
املنهاجي
• تدبري الوسائل البيداغوجية يف ارتباطها مبنهجية االشتغال
• تدبري األنشطة الخاصة باألطفال يف وضعية إعاقة (استئناس بضوابط ومنهجية بناء
املرشوع البيداغوجي الفردي وتدبريه)
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املحور الثاين:
النشاط :4

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
تخطيط األنشطة وتنظيمها
التدبري البيداغوجي ألنشطة التعلم :تدريب عىل منهجية االشتغال املقرتحة يف اإلطار املنهاجي

• أهداف النشاط:

متكني املربيات واملربني من:
 تعرف منهجية تدبري األنشطة الرتبوية املرتبطة باملجاالت التعلمية؛ ضبط طريقة االشتغال الخاصة بكل مرحلة من املراحل املنهجية إلنجاز األنشطة (االستكشاف ،البناء ،التطبيق)؛ -تتبع نشاط معني باعتامد املنهجية املقررة يف اإلطار املنهاجي ودراسته والتعليق عليه.

• مدة اإلنجاز:

 120 -د

• وسائل العمل:

 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامات االشتغال:

 اإلطار املنهاجي للتعليم األويل (الجزء الخاص بتدبري األنشطة)؛ فيديو مصور لنشاط تربوي منجز بأحد فصول التعليم األويل؛ -إطار االشتغال خالل النشاط (اإلطار أسفله).

• املطلوب إنجازه:

 تحديد املنهجية املقرتحة يف اإلطار املنهاجي لتدبري األنشطة الرتبوية بالنسبة للمجاالت التعلمية املقررة؛ رصد الوظائف الخاصة بكل مرحلة (حصة) من مراحل تدبري نشاط تربوي مرتبط مبجال تعلمي محدد؛ -مالحظة وتتبع نشاط تربوي مصور بأحد فصول التعليم األويل ،وإبداء الرأي حوله باستعامل شبكة معدة لهذا الغرض.

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

يتم االشتغال يف هذا النشاط عىل مرحلتني :مرحلة لضبط منهجية تدبري نشاط تربوي بالتعليم األويل بغض النظر
عن املجال التعلمي املستهدف إلبراز أهمية كل مرحلة ووظيفتها األساسية يف التعلم واالكتساب ،ومرحلة تتبع نشاط
مصور عرب الفيديو لنشاط تعلمي ملناقشته وإبراز مدى أخذه بعني االعتبار املراحل املنهجية املقدمة يف اإلطار املنهاجي
للتعليم األويل (مرحلة املالحظة واالستكشاف ،مرحلة البناء ،مرحلة التطبيق).
املرحلة األوىل :منهجية تدبري نشاط تربوي ( 45د)
يُقسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل مجموعات صغرى (ثالث أو أربع مجموعات) ،وبعد تقديم وثائق العمل
ورشح املطلوب إنجازه ،تشتغل كل مجموعة عىل حدة عىل منهجية تدبري األنشطة الرتبوية بالتعليم األويل باالستئناس
بإطار اإلنجاز أسفله:
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املراحل املنهجية

املالحظة
واالستكشاف
املناولة والبناء
التطبيق والتوظيف

توصيف املرحلة (األهمية  /الوظيفة) إجراءات وتقنيات التنفيذ دور املريب  /املربية

دور الطفل

يتم يف هذه املرحلة عرض أعامل املجموعات تباعا من لدن املقررين باستعامل أوراق كبرية أو بالحاسوب بواسطة
الجهاز العاكس ،مع تقدميهم الرشوحات الكافية املفرسة لبعض األفكار الواردة واالقرتاحات املقدمة من لدن كل
مجموعة.
يفتح املكلف(ة) بالتكوين مناقشة عامة حول منتوج املجموعات يف أفق تقريب وجهات النظر وتعميق املعطيات
املتفق حولها ،ويقوم بعد ذلك برتكيب اإلنجازات وإغنائها مبا يساعد عىل استخالص العنارص األساسية املحددة ملنهجية
تدبري نشاط تربوي بالتعليم األويل.
املرحلة الثانية :مالحظة حصة من نشاط تربوي مصور ( 75د)
يقوم جميع املشاركني واملشاركات مبشاهدة وتتبع الفيديو املصور للنشاط الرتبوي ،ويف نفس الوقت يدون كل واحد
وواحدة املالحظات باستعامل الجدول أسفله:
• املرشوع املوضوعايت................................................................................................................................................ :
• املوضوع الفرعي (موضوع الشهر)............................................................................................................................. :
• موضوع األسبوع.................................................................................................................................................... :
• املجال التعلمي..................................................................................................................................................... :
• الحصة املعنية باملشاهدة والتتبع (استكشاف ،بناء ،تطبيق).......................................................................................... :
الحصة املتبعة

األنشطة املنجزة خالل الحصة

املالحظات املسجلة

اقرتاحات لتجاوز املالحظات

بعد إكامل تتبع الفيديو ،ويف جلسة عامة ،تُناقش املعطيات املسجلة من لدن املشاركني واملشاركات بغاية تقريب
الرؤى وتركيبها يف نسق يغني النشاط ويرثيه.
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املحور الثاين:
النشاط :5

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل
تخطيط األنشطة وتنظيمها
تدبري الوسائل البيداغوجية يف ارتباطها مبنهجية االشتغال

• أهداف النشاط:

متكني املربيات واملربني من:
 التمييز بني الوسائل البيداغوجية بحسب طبيعة املشاريع املوضوعاتية وموضوعاتها الفرعية؛ -التمييز بني الوسائل البيداغوجية بحسب نوع الحصص املستهدفة يف النشاط الرتبوي وحسن توظيفها يف كل حصة.

• مدة اإلنجاز:

 120 -د

• وسائل العمل:

 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامات االشتغال:

 اإلطار املنهاجي للتعليم األويل (الجزء الخاص بتدبري األنشطة الرتبوية)؛ الوثيقة رقم  2بامللحق (وسائل العمل حسب املشاريع املوضوعاتية ،مرشوع الجسم والتغذية والنظافة)؛ -إطار موجه لإلنجاز (اإلطار أسفله).

• املطلوب إنجازه:

 ملء جدول الوسائل عىل غرار النموذج املقدم يف دعامة االشتغال؛ -اقرتاح وسائل وكيفية تدبريها بالنسبة لنشاط تربوي مبراحله الثالث (االستكشاف والبناء والتطبيق).

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

يتم االشتغال يف هذا النشاط عىل مرحلتني:
 مرحلة أوىل يتم فيها جرد الوسائل املمكن اعتامدها بحسب طبيعة املشاريع املوضوعاتية املقرتحة يف املستوينياألول والثاين من التعليم األويل ،مع اإلشارة إىل كيفية تدبريها ،واالحتياطات الالزم أخذها باالعتبار عند استعاملها.
 ومرحلة ثانية خاصة باقرتاح الوسائل البيداغوجية املالمئة لتغطية املراحل الثالث لنشاط تربوي من األنشطةاملمكن تطبيقها يف مجال من مجاالت التعلم (مرحلة املالحظة واالستكشاف ،مرحلة البناء ،مرحلة التطبيق).
املرحلة األوىل :الوسائل الخاصة باملشاريع املوضوعاتية ( 60د)
يُقسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ست مجموعات.
كل مجموعة تشتغل عىل مرشوع موضوعايت ،فتقرتح الوسائل الخاصة بكل مكون فرعي من مكوناته؛ باالستئناس
بإطار اإلنجاز أسفله:
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وسائل العمل الخاصة باملشاريع املوضوعاتية

املرشوع املوضوعايت.................................................................................................................................................. :
الركن

األدوات ووسائل العمل املقرتحة
طبيعتها  /طريقة إحضارها
طريقة توظيفها
بعض املخاطر املحتملة عند استعاملها

املكون الفرعي 1

املكون الفرعي 2

املكون الفرعي 3

بعد إنهاء اإلنجاز ،يتم عرض أعامل املجموعات تباعا للتقاسم واملناقشة من أجل الضبط والتعديل.
املرحلة الثانية :الوسائل الخاصة مبراحل إنجاز نشاط تربوي ( 60د)
 يُقسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ست مجموعات (يُحتفظ بنفس مجموعات املرحلة السابقة)؛ يتم اختيار مكون فرعي من املكونات الثالثة ملرشوع موضوعايت؛ تُ َح َّد ُد املوضوعات األسبوعية للمكون الفرعي الذي وقع عليه االختيار؛ كل مجموعة تشتغل عىل نشاط خاص مبجال تعلمي معني لتغطية املوضوع األسبوعي (مع مراعاة الحصص الثالث:االستكشاف ،البناء ،التطبيق)؛
 يُقرتح استعامل الجدول أسفله:• املرشوع املوضوعايت................................................................................................................................................ :
• املوضوع الفرعي (موضوع الشهر)............................................................................................................................. :
• موضوع األسبوع.................................................................................................................................................... :
• املجال التعلمي..................................................................................................................................................... :
• الحصة املعنية باملشاهدة والتتبع (استكشاف ،بناء ،تطبيق).......................................................................................... :
الوسائل املقرتحة

كيفية توظيفها

مالحظات

االستكشاف
البناء
التطبيق

بعد إنهاء اإلنجاز ،ت ُعرض أشغال املجموعات للتقاسم واملناقشة والرتكيب.
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املحور الثاين:

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

النشاط :6

تدبري األنشطة الرتبوية
تدبري األنشطة الخاصة باألطفال يف وضعية إعاقة (استئناس بضوابط ومنهجية بناء املرشوع
البيداغوجي الفردي وتدبريه)

• أهداف النشاط:

متكني املربيات واملربني من:
 االنتباه للطفل يف وضعية إعاقة وأخذ خصوصياته بعني االعتبار أثناء إنجاز األنشطة الرتبوية لفائدة األطفالالعاديني؛
 -االستئناس باالشتغال باملرشوع البيداغوجي الفردي الخاص باألطفال يف وضعية إعاقة.

• مدة اإلنجاز:

 120 -د

• وسائل العمل:

 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامات االشتغال:

 الوثيقة رقم  3بامللحق (أنواع اإلعاقة وخصائصها)؛ الوثيقة رقم  4بامللحق (مرجعية الكفايات واألطفال يف وضعية إعاقة)؛ الوثيقة رقم  5بامللحق (املرشوع البيداغوجي الفردي)؛ -الوثيقة رقم  6بامللحق (تدبري مرشوع بيداغوجي فردي).

• املطلوب إنجازه:

 تحديد من هو الطفل يف وضعية إعاقة (أصناف اإلعاقة وأنواع القصور)؛ البحث يف الوثائق عن خطوات بناء املرشوع البيداغوجي الفردي لطفل يف وضعية إعاقة؛ -وضع عنارص أولية واصفة لتدبري املرشوع البيداغوجي الفردي.

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

يتم االشتغال يف هذا النشاط عىل ثالث مراحل:
املرحلة األوىل :الطفل يف وضعية إعاقة وأنواع القصور ( 30د)
يُقسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ست مجموعات ،واستنادا إىل دعامة االشتغال (الوثيقة بامللحق) وإىل
التجربة امليدانية لكل مشارك ومشاركة ،تقوم كل مجموعة بجرد املواصفات املميزة لصنف واحد من األصناف الستة
لإلعاقة املذكورة يف اإلطار املرجعي للرتبية الدامجة والدالئل البيداغوجية املواكبة له .وميكن للمجموعات استعامل
الجدول أسفله:
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إعداد امللف الطبي

خطوات بناء املرشوع

تحديد نوع اإلعاقة ودرجتها

اإلجراءات املعتمدة

الجهة املكلفة باإلنجاز

تشخيص االحتياجات تحديد التعلامت الداعمة (االحتياجات الطبية
(الطبية وشبه الطبية وشبه الطبية)
تحديد التعلامت األساس (االحتياجات الرتبوية)
والرتبوية)
التخطيط العام لألنشطة (انطالقا من املشاريع
املوضوعاتية واالحتياجات املشخصة)
تخطيط التعلامت
تحديد برنامج العمل اليومي للطفل واألنشطة
املقرتحة
تحديد برنامج االستفادة من خدمات قاعة
اإلجراءات املصاحبة املوارد والدعم
التنسيق مع متدخلني خارجيني للمساعدة

تعرض أعامل املجموعات بعد إنهاء اإلنجاز من أجل التقاسم وتعميق املقرتحات املقدمة وتركيب املنتوج للخروج
بتصور موحد لبناء املرشوع البيداغوجي الفردي لفائدة طفل يف وضعية إعاقة.
املرحلة الثالثة :عنارص أساسية لتدبري املرشوع البيداغوجي الفردي ( 30د)
تقتيض هذه املرحلة وضع عنارص عامة ألهم السيناريوهات املمكن استخدامها يف تدبري املرشوع البيداغوجي
الفردي .ونظرا ألن أبرز السيناريوهات املمكنة يف هذا الباب ال تخرج عن ثالثة مناذج كام هي موصوفة أسفله ،يُقرتح
تقسيم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ثالث مجموعات لتشتغل كل مجموعة عىل سيناريو محدد ،باالستعانة
بالجدول املوايل املقرتح لإلنجاز.
سيناريو التدبري
االشتغال وفق املقاربة التفريدية (االشتغال
مع الطفل منفردا)
االشتغال وفق املقاربة التفريقية (االشتغال
مع الطفل ضمن مجموعة صغرى)
االشتغال وفق املقاربة التجميعية (االشتغال
مع الطفل ضمن مجموع الفصل ككل)

الجوانب اإليجابية

الصعوبات واإلكراهات

مقرتحات للتغلب عىل
الصعوبات

تعرض أعامل املجموعات بعد إنهاء اإلنجاز من أجل التقاسم وإبراز جوانب القوة والقصور الخاصة بكل سيناريو،
مع الرتكيز عىل كيفية املراوحة بني السيناريوهات كلها بحسب املواقف الرتبوية وطبيعة لحظات االشتغال مع الطفل
يف وضعية إعاقة.
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املحور الثالث
تتبع النمو وتقويم التعلامت
• تتبع التطور السلويك للطفل (إجراءات وأدوات)
• تتبع وتقويم التعلامت واستثامر النتائج (إجراءات وأدوات)
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املحور الثالث:
النشاط :7

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

• أهداف النشاط:

تتبع النمو وتقويم التعلامت
تتبع التطور السلويك للطفل (إجراءات وأدوات)

متكني املربيات واملربني من:
 التعود عىل رصد الحالة العامة للطفل عند التحاقه مبؤسسة التعليم األويل؛ مالحظة التغريات الحاصلة عىل سلوك الطفل نتيجة استفادته من األنشطة الرتبوية املنجزة؛ -تطبيق بعض إجراءات وأدوات تتبع التطور السلويك للطفل.

• مدة اإلنجاز:

 180 -د

• وسائل العمل:

 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامة االشتغال:

 اإلطار املنهاجي للتعليم األويل (الجزء الخاص بتتبع النمو وتقويم التعلامت)؛ توجيهات املرشف(ة) عىل التكوين وأوراق عمل يقدمها يف املوضوع؛ -إطار موجه ألشغال النشاط (الجداول أسفله).

• املطلوب إنجازه:

 تحديد منهجية تعرف الطفل عند التحاقه مبؤسسة التعليم األويل لوضع ملمحه العام؛ البحث يف الجوانب السلوكية املقرتح تتبعها ملالحظة التغريات املسجلة بخصوصها؛ -التدرب عىل استعامل بعض أدوات تتبع النمو عند الطفل.

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

يتم االشتغال يف هذا النشاط عىل ثالث مراحل:
املرحلة األوىل :تعرف الطفل عند التحاقه مبؤسسة التعليم األويل ( 60د)
 تخصص هذه املرحلة لحرص الجوانب السلوكية التي ينبغي الرتكيز عليها لتكوين صورة عامة عن الطفل عندالتحاقه مبؤسسة التعليم األويل .تكمن الوظيفة األساسية لهذه الصورة يف كونها تشكل نقطة انطالق لدى املريب واملربية
عند القيام بعملية تتبع التغريات الحاصلة يف سلوك الطفل.
قسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ثالث مجموعات ،وكل مجموعة تشتغل عىل ضبط العنارص األساسية
 يُ ّاملساعدة عىل تعرف الطفل وتشكيل ملمحه العام.
 تتم االستعانة بالجدول أسفله ،عىل أساس أن تنطلق كل مجموعة من حالة حقيقية بأحد أقسام التعليم األويلالتي يشتغل بها املشاركون واملشاركات من املربني واملربيات.
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السنة الدراسية......................................................................................................................................................... :
اسم املؤسسة......................................................................................................................................................... :
القسم.................................................................................................................................................................... :
رمز الطفل.............................................................................................................................................................. :
املشكالت السلوكية البارزة عند الطفل
عنارص تَ ًع ُّرف الطفل
ما ينبغي القيام به
املشكالت السلوكية
حالة الطفل بالنسبة للعنرص
عنارص التعرف

االستقاللية
املبادرة
التكيف مع جو املؤسسة
التفاعل مع األنشطة
العالقة مع األقران
االنطالق واملرح
التعاون والتكامل

تعرض املجموعات إنتاجاتها للتقاسم واملناقشة ،مع تقدميهم الرشوحات الكافية املفرسة لبعض األفكار الواردة
واالقرتاحات املقدمة من لدن كل مجموعة ،إلغناء خربة املشاركني واملشاركات بخصوص تعرف الطفل عىل مستوى
الجوانب األساسية املشكلة لشخصيته.
املرحلة الثانية :الجوانب السلوكية موضوع املالحظة والتتبع ( 60د)
بنفس مجموعات العمل (ثالث مجموعات) ،تشتغل كل مجموعة عىل اقرتاح عنارص مرتبطة بجوانب النمو األساسية
التي ينبغي الرتكيز عليها يف مالحظة منو الطفل وتتبع تطوره ،وكذا اإلجراءات العملية التي ميكن اعتامدها يف إنجاز املالحظة
والتتبع .وذلك باستعامل الجدول أسفله ،ويعقب ذلك فرتة تقاسم ومناقشة لتعميق املعطيات املستخلصة وتركيبها.
جوانب السلوك الخاضعة للمالحظة

الجانب االنفعايل
الجانب االجتامعي
الجانب الحيس الحريك
الجانب املعريف

العنارص املمكن الرتكيز عليها

إجراءات عملية ميكن توظيفها

املرحلة الثالثة :أدوات تتبع تطور السلوك ( 60د)
تواصل نفس مجموعات العمل اشتغالها بالرتكيز هذه املرة عىل اقرتاح أدوات ميكن توظيفها يف مالحظة سلوك
الطفل وتتبعه بعد استفادته من مجموعة من األنشطة الرتبوية ،لقياس مدى التغري الحاصل نتيجة هذه األنشطة.
جوانب السلوك الخاضعة للمالحظة

الجانب االنفعايل
الجانب االجتامعي
الجانب الحيس الحريك
الجانب املعريف
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املحور الثالث:
النشاط :8

مجزوءة التدابري البيداغوجية ألجرأة اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

• أهداف النشاط:

تتبع النمو وتقويم التعلامت
تتبع وتقويم التعلامت واستثامر النتائج (إجراءات وأدوات)

متكني املربيات واملربني من:
 تعرف طبيعة تتبع وتقويم التعلم لدى الطفل وأهميته يف مرحلة التعليم األويل؛ ضبط املنهجية املستعملة يف تتبع التعلامت وتقوميها واستثامرها؛ -توظيف أدوات عملية مالمئة لطبيعة األنشطة املنجزة وللمرحلة النامئية ومميزاتها.

• مدة اإلنجاز:
 120 -د

• وسائل العمل:

 -أوراق كبرية ،أقالم ،سبورة ،جهاز عاكس...

• دعامة االشتغال:

 اإلطار املنهاجي للتعليم األويل (الجزء الخاص بتتبع وتقويم التعلم واالكتساب)؛ -إطار موجه لعمل املجموعات (اإلطار أسفله).

• املطلوب إنجازه:

 تحديد طبيعة وأهمية التتبع والتقويم يف مرحلة التعليم األويل؛ االشتغال عىل املنهجية التي يتعني اعتامدها يف تتبع وتقويم التعلامت؛ -اقرتاح أدوات (شبكات ،جداول )...لتوظيفها يف عملية التتبع والتقويم واستثامر النتائج.

• طريقة االشتغال (مراحل اإلنجاز)

يتم االشتغال يف هذا النشاط عىل مرحتني:
املرحلة األوىل :طبيعة التتبع والتقويم يف التعليم األويل وإجراءات إنجازهام ( 60د)
 يُقسم مجموع املشاركني واملشاركات إىل ست مجموعات؛ كل مجموعة تشتغل عىل طبيعة التتبع والتقويم يف مرحلة التعليم األويل بالرتكيز عىل مجال تعلمي واحد؛ باالستناد إىل الجدول أسفل ،تركز كل مجموعة عىل إبراز طبيعة التتبع والتقويم يف التعليم األويل مبا يجعلهاممتميزين عام يجري بالسلك االبتدايئ الذي يكون فيه التوجه نحو التقدير الكمي (االعتامد عىل النقط واملعدالت)
سائدا ،ثم تحديد الزمن املالئم لإلنجاز بالنسبة للتتبع والتقويم سواء يف بعدهام املستمر ،أو يف بُ ْعدهام املرحيل
املرتبط بإنجاز املشاريع املوضوعاتية.
 بعد االنتهاء من اإلنجاز ،تعرض املجموعات إنجازاتها للتقاسم واملناقشة وإكامل اللوحة الخاصة بالتتبع والتقويمبالنسبة للمجاالت التعلمية املقرتحة يف اإلطار املنهاجي للتعليم األويل.
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املجاالت التعلمية

طبيعة التتبع والتقويم

زمن اإلنجاز

إجراءات اإلنجاز

مالحظات

املجال التعلمي 1
املجال التعلمي 2
املجال التعلمي 3
املجال التعلمي 4
املجال التعلمي 5
املجال التعلمي 6

املرحلة الثانية :أدوات التتبع والتقويم واستثامر النتائج ( 60د)
 يُفتح حوار يف جلسة عامة حول األدوات املمكن توظيفها يف تتبع وتقويم تعلامت األطفال مع تسجيل املقرتحاتعىل السبورة أو ورقة كبري الحجم؛
 تُناقش املقرتحات من أجل االحتفاظ بأهمها وأنجعها وأكرثها قابلية للتطبيق الناجح؛ تُشكَّل مجموعات عمل بعدد األدوات املقرتح اإلبقاء عليها؛ كل مجموعة تعالج أداة واحدة إلبراز أهميتها وطريقة إنجازها واستثامر نتائجها والتواصل مع األرس حول تلكالنتائج ،باستعامل الجدول التايل:
األدوات املقرتحة
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أهميتها

طريقة اإلنجاز

استثامر النتائج

التواصل مع األرس
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دعامات اشتغال
املجزوءة الثالثة
الوثيقة رقم 1
2
تنظيم الفضاء يف التعليم األويل
املبادئ األساسية:

سعيا إىل متكني الطفل من منوه الشامل واملتجانس ،وبغية إقرار تنشيط تربوي غني ،يتحتم عىل املربية أن تحرتم
جملة من املبادئ:
 املبدأ األول :تنظيم فضاء القسم بكيفية ال تعيق حركة األطفال وتيرس تنقلهم بكل حرية. املبدأ الثاين :إرشاك األطفال يف إعداد القسم وتنظيمه. املبدأ الثالث :تنظيم فضاء القسم بكيفية تهدف إىل إرساء األنشطة الرتبوية يف ظروف حسنة. املبدأ الرابع :تنظيم فضاء القسم بهدف تنمية التعلم الذايت للطفل وذلك بإعطائه منطلقات للعمل وتوجيهحاجاته إىل الحركة.
 املبدأ الخامس :تسهيل وضعيات التواصل. املبدأ السادس :اعتبار التنظيم الفضايئ للقسم عملية دامئة التطور. املبدأ السابع :الحرص عىل أن يكون إعداد القسم مسايرا لإليقاعات الفيزيولوجية للطفل واطمئنانه العاطفي. -املبدأ الثامن :تنظيم الفضاء الداخيل والخارجي بكيفية ال تعرض األطفال للخطر ،بل تضمن سالمتهم.

اإلطار البيداغوجي:

يجب أن يسمح تنظيم القسم:
• مبامرسة أنشطة تربوية مختلفة ،وذلك بتوفري فضاءات مختلفة مثل:
 فضاءات اللعب فوق حصائر أو أرائك... فضاء أنشطة املعامل الرتبوية حول طاوالت مستديرة. فضاء التجمع مبا يسمح بتبادل اآلراء يف أوقا ت االستقبال وأثناء أنشطة التواصل.متقابل مع السبورة.
ٌ
 فضاء األنشطة املوجهة فضاء األنشطة التخطيطية والفنية يف اتجاه الحائط.• بحركة وتنقل الطفل بسهولة وذلك:
 -بتوفري مجال واسع للتحرك بني املعامل الرتبوية.

 . 2أمال طه ،املركز املغريب للرتبية والتكوين.2017 ،
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•
-

بوضع معامل للتعرف عىل كل فضاء (فضاء اللعب أو التجمع من طرف الطفل).
بإرشاك الطفل يف عملية الرتتيب والحفاظ عىل النظافة:
بتوفري سلة ،اسفنجة ومناديل لتنظيف الطاوالت.
وضع التصفيفات يف متناول األطفال.

أشكال التنظيامت املختلفة للفضاء وانعكاساتها الرتبوية:

ميكن اختصار التنظيامت املختلفة للفضاء كام هو معمول به كثريا يف مؤسسات الرتبية ما قبل
املدرسية يف ثالثة أنواع:
 النوع األول :التعليم املدريس وجها لوجه. النوع الثاين :التعليم املدريس باملجموعات. النوع الثالث :التنشيط الرتبوي وإقامة الورشات الرتبوية.لكل نوع من هذه األنواع منط من املامرسات الرتبوية .ومن األهمية مبكان أن تعيها املربية حتى يتأىت تنظيم فضاء
قسمها أو إعادة النظر فيه وفق األهداف املتوخاة.
وفيام ييل عرض ملختلف أنواع التنظيامت الفضائية وانعكاساتها الرتبوية:

تنظيم الفضاء
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النوع 1
االنعكاسات الرتبوية للنوع األول

املربية هي املصدر الوحيد.
تخاطب املربية جميع األطفال يف آن واحد.
يتعامل الطفل أساسا مع املربية.
يقوم كل األطفال بنفس النشاط يف نفس الوقت.
يوجد الطفل دامئا يف وضعية الجلوس.
الطفل متعلم عديم الحركة ،ال يشغل سوى طاقته الفكرية وقدراته االستظهارية.
السبورة هي الدعامة الرتبوية األساسية.
متأل الطاوالت كل فضاءات القسم.
تنقل األطفال يكاد يكون محظورا.
التواصل بني األطفال جد صعب.
النوع 2
االنعكاسات الرتبوية للنوع الثاين
تخاطب املربية جميع األطفال يف آن واحد ولكن بإمكانها تكوين ثالث مجموعات للعمل.
ميكن لكل طفل أن يتحدث مع صديقه عىل اليمني وعىل الشامل.
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 مل تبق السبورة هي الدعامة الرتبوية الوحيدة. ال زال الطفل يف وضعية الجلوس. ال يشجع هذا التنظيم الرتبوي عىل الحركة وتنقل األطفال بيرس. التواصل بني األطفال يف تحسن نسبي مقارنة مع الوضعية السالفة الذكر.النوع 3
االنعكاسات الرتبوية للنوع الثالث
 ميكن لألطفال أن يتنقلوا من مكان آلخر. ميكن لألطفال أن يغريوا وضعيات أجسامهم (من حالة الجلوس إىل الوقوف ،االستلقاء أو عىل ركبتهم أو مرتبعني). ميكن للمربية أن تشتغل مع جميع أطفال القسم كمجموعة كربى أو يف مجموعات صغرية ،أو تركز نشاطها عىلكل طفل عىل حدة ،وبالتناوب.
 ميكن لألطفال أن ينتظموا يف أنشطة خارج املراقبة املبارشة للمربية. الوسائل الرتبوية الداعمة متنوعة (األركان موجودة). ميكن لألطفال أن يتواصلوا. ميكن للمربية أن تنمي عالقة انفرادية مع كل طفل عىل حدة. ال يقوم األطفال بنفس املهمة أو النشاط يف نفس الوقت.ولإلضافة ،ميكن للمربية أن تجمع حولها كل األطفال خالل األلعاب الجامعية الخاصة بالحكايات أو املوسيقى أو
الغناء أو طقوس االحتفال ...وذلك حسب الهدف الذي تتوخاه .أما يف حالة العمل باملجموعات ،تنشط املربية املجموعة
املتمركزة ،بينام يجلس أطفال الورشة أو مجموعة استغالل
النشاط حول طاوالت فردية ،ويتوزع أطفال املجموعة الثالثة أو مجموعة أنشطة اللعب الحر عىل مختلف األركان
املوجودة كل حسب رغبته .وهكذا تتمكن املربية من مواكبة أعامل كل مجموعة من املجموعات الثالث بالتناوب مع
تتبع أنشطة القسم برمته.

تنظيم األركان

كيفية تنظيم أركان اللعب:
يتعني عىل املربية أن تنظم فضاء قسمها يف مستهل السنة ،وقبل استقبال األطفال ،بعنارص أساسية ورضورية لحسن
تدبري مرشوعها الرتبوي .املهم أن تجعل من قسمها مكانا للعيش جميال ومريحا بالنسبة لألطفال .فاختيار نوع الزينة
ال بد أن يكون يف مستوى قامة األطفال ،وال يتعدى مستوى مركز رؤيتهم .أما أركان اللعب التي تقام لتجسيم األهداف
واملشاريع الرتبوية ستساهم يف إثراء تنظيم الفضاء عىل مدى السنة الدراسية بكاملها.
هذه األركان عبارة عن أماكن ميثل كل منها موضوعا من مواضيع الحياة اليومية ،وتتكون من عنارص مألوفة لدى
الطفل ،وتساهم يف توفري بيئة حياتية غنية ومريحة .كام ميكن أن نتخذها مكانا خصبا للبناء والتعبري والتعلم ،بحيث
متكن الطفل من تنمية طاقاته اإلبداعية وتغذية مخيلته وتحفيز حب االستطالع لديه وإثراء مصطلحاته اللغوية .عند
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بناء كل ركن يستوجب عىل املربية أن تدعو األطفال إىل االستكشاف املبارش لعنارصه ومناولتها واستذكار أسامء كل
املواد املكونة له ،بعد تسميتها لهم.

إعداد األركان:

ميكن للمربية أن تنتقي وسائل متعددة لبناء ركن من األركان ،كأن تتخذ مثال من زيارة مع األطفال إىل السوق
مناسبة لبناء ركن الدكان أو ركن بائع الخرض ،أو أن تنطلق من موضوع مألوف لدى األطفال كركن املطبخ أو بيت
الضيوف ...كام ميكنها أن تنطلق من املحاور أو املرشوعات التي تنوي االشتغال عليها مع األطفال خالل السنة (الفصول
مثال أو الرتبية من أجل الصحة)..
ومن الرضوري الحرص عىل تجديد األركان التي تشغل حيزا من القسم ،حتى يستطيع األطفال باستمرار الترصف
يف فضاءات للعمل والنشاط وامتالك للتناول واالشتغال ومواضيع تحث عىل التعبري مبختلف أشكاله .وهذا النوع من
التنظيم يساعد املربية عىل العمل مع كل طفل عىل حدة أو يف إطار مجموعات أو مع جميع األطفال يف آن واحد.

الفضاءات املحيطة بالقسم:

يف معظم مؤسسات التعليم األويل يقترص املربون واألطفال عىل استغالل الفضاء الداخيل للقسم ،بحيث ال يعري
القامئون عليها اهتامما كبريا للممرات والساحات الداخلية وال الخارجية عندما تكون موجودة (وال تستغل إال يف أوقات
االسرتاحة) .والحالة أن هذه املرافق ال تخلو من فائدة تربوية ،ألنها تكون مجاال لتنشيط حصص تربوية ،وإلشباع حاجات
األطفال إىل الحركة والتنقل والنشاط .وإلعطاء بعض األمثلة سوف نقترص هنا عىل املمرات والساحة واملرافق الصحية.
• املمرات :ميكن تثبيت لوحات من الخشب املعاكس (كونرتباليك) عىل جدران املمرات ،واتخاذها مجاال ملامرسة
أنشطة الصباغة .هكذا يستطيع الطفل من جهة مزاولة الصباغة واقفا ،مام يحرر حركة ذراعه؛ ثم يشارك من
جهة أخرى يف الصباغة الجاملية ،األمر الذي يخدم تنشئته االجتامعية.
• الساحة :تستعمل الساحة بدورها يف حصص الرتبية البدنية أو أنشطة األلعاب الحرة أو الغنائية أو املقننة.
كام ميكن استغالل الساحة املجاورة أو البقع الفارغة ،واالستعانة باآلباء إلقامة بساتني الخرض فيها أو متاهات
بالعجالت املطاطية ،وأراجيح باألحبال ،وألعاب التوازن بجذوع األشجار ،مع مراعاة سالمة األطفال بالدرجة
األوىل.
• املرافق الصحية :والتي يشرتط فيها أن تكون نظيفة ومالمئة لقامة األطفال وسهلة املنفذ ،بحيث ال تعيق استقاللية
الطفل ،وأن يناسب عددها عدد املستعملني (مرحاض لكل عرشة أطفال) .كام يجب أن تتوفر املراحيض عىل
مغسل به ورق مسرتاح وصابون وفوطة لتنظيف الطفل وتجفيفه ،وليتأىت له غسل يديه بنفسه .كام يجب أن
تكون املراحيض سهلة الدخول تشجيعا الستقاللية الطفل.
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الوثيقة رقم 2
3
وسائل العمل حسب املشاريع املوضوعاتية ،مرشوع الجسم والتغذية والنظافة
املكون الفرعي 1
الجسم
 رشيط سمعي دمى مفككة بطاقات ألعضاء الجسمبورق الصق
وسائل العمل  -رسومات ألعضاء الجسم.
 دعامة لجسم اإلنسان.املقرتحة
 لعبة املرآةإنجاز الحركاتالكربى(تشخيص ولعب
األدوار)
 -بطاقات وصور

املكون الفرعي2
التغذية
 رشيط سمعيبطاقات +صور ألحداث مختلفة يف الليلوالنهار
 صور للسوق األسبوعي صور للفصول عينات من الخرض والفواكه صور لخرض فواكه لحوم قطاين رسومات لبعض املواد الغذائية. لعب األدوار حول الخرض والفواكهوفوائدها
إنجاز الحركات الكربى(تشخيص ولعباألدوار)
 بطاقات وصورصباغة+فرشاة
 عينات من الخرض والفواكه -صور

طريقة العمل -جامعي -.ثنايئ  -فردي
املنتوج املنتظر -صنع منوذج لجسم اإلنسان

جامعي -.ثنايئ  -فردي-عرض مرسحي ولعب األدوار

بعض املخاطر -استعامل األدوات دون
املحتملة احتياط.
-توفر األدوات الالزمة

توفر الصور -التأكد من اشتغال الوسائل

األدوات أو صباغة+فرشاة
املوارد الالزمة  -عينات – صور
 أدوات هندسيةأدوات القص واإللصاقوالتقطيع.
حسية-جاهزة – مصنعة -برصية -سمعية –فاعلة-رئيسية -مكملة-
طبيعتها
بالنسبة لصناعة النامذج:
الخطوات بة لتشخيص الحكاية:
• تحديد املوضوع وبلورته- 1 .تحديد النموذج (حسب املفهوم).
املنهجية
- 2صياغة النموذج :رسوم ،أشكال ووضع
• توزيع األدوار.
تصميم.
• التمرن عىل تشخيص
- 3تجسيد النموذج عمليا :تحضري األدوات
األحداث يف قالب حواري
والوسائل إلنجاز النموذج.
حسب الصور.
- 4العرض الختامي.
• العرض

املكون الفرعي3
النظافة
 رشيط سمعي. بطاقات تحسيسية حولالنظافة.
 وضعيات تشخيصية وسائل النظافة(صابون)إنجاز الحركات الكربى(تشخيصولعب األدوار)
 -بطاقات وصور.

صباغة+فرشاة
 عينات صور وسائل النظافةبالنسبة لعب األدوار يف سياقات
مختلفة:
- 1تحديد الدور املطلوب
والسياق
- 2تحديد الطفل الذي سيقوم
باملطلوب.
- 3التمرن.
- 4العرض الختامي.
جامعي - .ثنايئ  -فردي. تشخيص وضعيات مرتجلة يفسياقات مختلفة
إجراءات السالمة داخل الفضاءأثناء التشخيص.
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 اضطراب طيف التوحد:التعريف:

بعض األعراض:

نقط القوة
(قدراته):
حاجياته:

ـ اإلعاقة الذهنية:
التعريف:
بعض
األعراض:

الوثيقة رقم 3
4
أصناف اإلعاقات وخصائصها

تعرف منظمة الصحة العاملية التوحد عىل أنه اضطراب منايئ يظهر يف السنوات األوىل من عمر
الطفل ،يؤدي إىل خلل يف التواصل االجتامعي .يعترب التوحد اضطرابا يرتبط أساسا بالتفاعالت
االجتامعية .وهكذا ومنذ السنوات األوىل ،يظهر الطفل املصاب باضطراب التوحد صعوبة يف
االستجابة لآلخرين أو يف إدراك مشاعرهم أي امتالك القدرة عىل التعاطف  ،Empathieلكنه
ميكن أن يعرب عن قدرات عقلية عالية أحيانا ومهارات قد ال تتواجد لدى األطفال املس ّمني
‘’عاديني» (قدرات برصية ،االشتغال املعريف ضمن الروتني).
يشكل التوحد طيفا واسعا ومتباينا ،لكن مجموعة من األعراض تبقى مشرتكة بني كل األطياف،
ومنها:
 اضطراب يف التواصل وليس يف القدرة اللغوية؛ الترصف كام لو أن اآلخرين غري موجودين ،حيث ال يستجيب لهم إال قليال كام يظهر عدماالهتامم ملا يريدونه؛
 تفادي التفاعل البرصي مع اآلخر؛ عدم االستجابة للمظاهر والعالمات الدالة عىل املشاعر؛ اهتاممات أقل باأللعاب الجامعية؛ استجابة أقل لألمل لكن بحساسية أعىل للمثريات الصوتية أو للمس؛ امليل إىل االرتباط ببعض األشياء أو األشخاص وغلبة روتني االقرتان الوجداين بها. ميكنه التدرب عىل بعض سلوكات التعلم؛ ميكنه التدرب عىل بعض األنشطة الجامعية كاللعب؛ ميكنه أن يطور بعض العمليات الذهنية املركبة بسهولة. يحتاج إىل تهييء خاص للمكان ويفضل أن يحافظ عىل مكان خاص به يحتاج إىل تحرير طاقاته؛ ميكن اخرتاق التوحد من خالل مساعدة الطفل عىل تدبري سلوكاته مبا يسمح له باالندماج؛ -يحتاج إىل تطوير تقدير الذات.

تعريف املنظمة العاملية للصحة« :حالة من توقف النمو الذهني أو عدم اكتامله يتميز بشكل خاص باختالل
يف املهارات يظهر أثناء دورة النمو ،ويؤثر يف املستوى العام للذكاء :أي القدرات املعرفية ،واللغوية ،والحركية،
واالجتامعية .وقد يكون مع أو دون اضطراب نفيس أو حيس أخر.
عىل املستوى الحيس – الحريك:
 بطء النضج الناميئ لردود الفعل اإلرادية؛ ظهور مشاكل عىل مستوى حاسة البرص؛ اضطرابات يف بلع األطعمة وإنتاج اللغة؛ -اضطرابات يف السلوكات الحركية.
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نقط القوة
(قدراته):
بعض
القصور:

عىل املستوى العقيل – املعريف:
 نقص القدرة عىل التمييز اإلدرايك للمكان واألشخاص؛ صعوبات يف إدراك الوضعيات ومتييز املعطيات؛ اضطراب يف جمع املعلومات وتخزينها واستدعائها؛ صعوبات يف بناء اللغة (املعجم  /الرتكيب).املستوى الوجداين:
 قابلية كبرية لالندماج االجتامعي؛ استجابات عاطفية قوية؛ حساسية مفرطة اتجاه السلوكات السلبية. قابلية التطور عىل مستوى األداء السلويك الحس – حريك؛ قابلية التطور عىل مستوى العمليات الذهنية األساسية – االستقبال – االستجابة للتعلامت– القيام ببعض املهام؛ ميكنه تطوير سلوكات جديدة عرب التدريب. االضطرابات الحس حركية؛ اضطرابات التواصل والتبادالت اللغوية؛ -صعوبات القيام بالعمليات العقلية املركبة.

 -الشلل الدماغي الحريك:

الشلل الدماغي الحريك  IMCهو العجز الحريك ذو األصل الدماغي هو «شلل املخ» ،وهو إعاقة تؤثر عىل
الحركة وعىل وضعية الجسم ،ويحدث نتيجة تلف يصيب املخ قبل الوالدة أو عند الوالدة أو خالل الخمس
التعريف:
سنوات األوىل من عمر الطفل ،وقد يصيب الخلل العظام أو األعصاب أو العضالت.
عىل املستوى الحيس – الحريك:
 قد يكون الشلل الحريك يف كل األطراف ،وقد يكون طويل أو سفيل ،وقد يكون الشلل كليا؛ قد تكون هناك اضطرابات حركية مصاحبة؛ فقدان القدرة عىل القيام بالوظائف الجسدية املتعلقة بالجسد وباقي األنشطة الحياتية.عىل املستوى العقيل – املعريف:
بعض األعراض - :قد ترتبط هذه اإلعاقة ببعض االضطرابات الذهنية؛
 قد تؤثر اإلصابة عىل التعبري التواصيل والنطق باألصوات وإخراج الكالم؛ قد تتأثر بعض العمليات الذهنية ببعض النقص وعدم التطور.املستوى الوجداين:
 التغريات املفاجئة يف املزاج؛ سيطرة نوبات الخوف والغضب نظرا للعجز الجسدي؛ صعوبة النطق والتعبري قد تجعل التواصل صعبا فيميل الطفل إىل البكاء. ميكن للطفل استعامل األجزاء غري التالفة من جسمه وعضالته وحركاته؛نقط القوة
 ميكن للطفل أن يطور تعلامت واكتسابات عرب وسائل معلوماتية ومن خالل التدريب؛(قدراته):
 ميكن للطفل أن يتواصل بطرق مبتكرة. تأثري اإلصابة الدماغية عىل قدرات الطفل الحركية وإمكاناته يف إنتاج السلوكات؛بعض القصور - :عدم القدرة عىل التواصل املعرب والواضح؛
 االضطراب والبطء يف إنتاج العمليات العقلية.71
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 اإلعاقة السمعية:اإلعاقة السمعية :هي تلك االضطرابات الحسية السمعية التي تحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند
الفرد بوظائفه أو تقلل من قدرة الفرد عىل سامع األصوات املختلفة وترتاوح اإلعاقة السمعية يف شدتها
التعريف:
من الصمم الخفيف إىل املتوسط ،تم الصمم الحاد والصمم العميق .وتنتج هذه اإلعاقة إما أثناء الوالدة،
أو بسبب األمراض التعفنية أو استخدام بعض األدوية أو التعرض ألصوات حادة.
عىل املستوى الحيس – الحريك:
 غالبا ما تكون اإلصابة مرتبطة بجهاز السمع والنطق وبالجهاز الصويت ،خاصة إدراك األصوات ونطقهاعند استقبالها أو باستعامل اآللة املساعدة.
 الطفل ضعيف السمع قد يستجيب للكالم واألصوات املسموعة حوله إال أن القدرات السمعية قد التستجيب لبعض الدرجات الصوتية.
بعض األعراض :عىل املستوى العقيل – املعريف:
 ال يعاين الطفل ذي إعاقة سمعية من أي اضطرابات عقلية أو نقص يف الذكاء؛ قد تؤثر اإلعاقة وعدم تعلم لغة اإلشارات مبكرا ،وعدم التدريب عىل بعض العمليات الذهنية.عىل املستوى الوجداين:
 سيطرة االضطرابات االنفعالية بسبب عدم القدرة عىل التواصل والتبادل. قد مييل الطفل إىل االنطواء واالنعزال نظرا لعدم فهم أسلوبه وطلباته ورغباته. الطفل يرى ويالحظ ويفهم الظواهر ومعطيات التعلم ،وميكنه القيام بعمليات ذهنية مركبة؛نقط القوة
 ميكن للطفل أن يطور لغة اإلشارات والتواصل ليك يتفاعل ويتعلم؛(قدراته):
 ميكن للطفل أن يستخدم األدوات املعلوماتية مبهارة ليك ينمي ويطور تعلامته. ضعف السمع أو الصمم املتوسط والحاد غالبا ما يؤثر عىل بناء املعارف والتعلامت أو عىل إنتاج أصواتبعض القصور :الكالم وبناء اإلرساليات اللغوية؛
 -عدم تعلم لغة اإلشارات قد يؤثر سلبا عىل التفاعالت الصفية خالل التعلم.

 اإلعاقة البرصية:التعريف:

اإلعاقة البرصية هي اضطراب /اضطرابات مرتبطة بالوظيفة البرصية ،وهي غالبا ما تربط بدرجة األبصار
وشساعة املجال البرصي .ويتم التمييز بني عدة مستويات يف اإلعاقة البرصية منها :اإلعاقة البرصية
املتوسطة ،اإلعاقة البرصية الحادة ،والعميقة وحالة العمى الشبه مطلق والعمى املطلق.

عىل املستوى الحيس – الحريك:
 إبصار مضبب يعيق إدراك أبعاد املكان ،وتفاصيل األشياء واألشخاص ،مام يؤثر عىل الحركة ويخلقصعوبات يف القدرة عىل التنقل واملبادرة السلوكية؛
 ضعف القدرة عىل قراءة الرموز والحروف واألعداد وأشكال الخط والكتابة باإلضافة إىل صعوبة إدراكبعض األعراض :األلوان.
عىل املستوى العقيل – املعريف:
 ال تأثري لإلعاقة البرصية عىل قدرات الذهن اللغوية والتواصلية ،واستخدام العمليات العقلية؛ غالبا ما تتـأثر عملية التعلم واالكتساب بعدم القدرة عىل التحكم يف املجال واألشياء وأدوات التعلم.عىل املستوى الوجداين:
 غالبا ما تتميز عالقات ذوي اإلعاقة الوجدانية باالنسجام يف ظل انعدام التمييز السلبي.72
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 االعتامد القوي عىل حاستي السمع واللمس؛نقط القوة
 التفوق الكبري يف استعامل بعض القدرات الذهنية كقوة الذاكرة وقوة الحفظ واالستظهار؛(قدراته):
 القدرة الكبرية عىل التواصل الجيد والحوار التعلمي. االضطراب يف التعامل مع وضعيات التعلم إذا مل يكن حامل اإلعاقة متمكنا من تقنية برايل؛بعض القصور - :عدم التمكن من التفاعل مع مكونات املحيط املادي واالجتامعي والحياة املدرسية والشارع؛
 -العجز عن إدراك تفاصيل األشياء واألمكنة واألشخاص واألحداث ومكونات الفضاء.

 -اضطرابات التعلم:

التعريف:

إن اضطرابات التعلم ترجع إىل عجز أو تأخر يف واحدة أو أكرث من العمليات العقلية األساسية املرتبطة
باستخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة :كعمليات النطق والقراءة والكتابة والتهجئة والحساب ...وقد تكون
ناتجة عن اضطراب يف التفكري والفهم واإلدراك ،واالستامع والكالم وعن اضطراب أو تشوش االستدالالت
املعتمدة يف العمليات الحسابية وغريها.

عرس القراءة :Dyslexie
إنها مجموع االضطرابات الحادة والدامئة املتعلقة بتعلم واكتساب اللغة املقروءة واملكتوبة عند األطفال
ذوي ذكاء عاد .وتظهر يف أخطاء القراءة غري النمطية ،والكتابة غري املقروءة وصعوبات االنتباه والرتكيز.
عرس اإلمالء Dysorthographieأو اضطراب الكتابة اإلمالئية:
وتتحدد يف االضطرابات املتعلقة باستيعاب أو تطبيق القواعد اإلمالئية يف الكتابة التلقائية أو اإلمالئية.
عرس الكتابة: Dysgraphie
وتتحدد يف االضطرابات التي تتمظهر كبطء حاد يف إنجاز اإلنتاج الكتايب الخطي أو التشكيل الكتايب
للحروف والتامرين الكتابية.
عرس الحساب: Dyscalculie
وترتبط باضطرابات القدرة عىل التحكم يف املهارات املقرتنة بالرياضيات (ضبط األعداد وكتابتها ،تحصيل
بعض األعراض :األرقام ،إنجاز العمليات الحسابية ،حل املسائل الرياضية والهندسية.
عرس النطق: Dysphasie
أي اضطرابات منو الكالم واللغة عىل مستوى االستقبال والتعبري والتبادل وإرسال املعلومة ،أو االضطراب
يف صياغتها وتركيبها.
عرس الحركة :Dyspraxie
وهو اضطراب غري محدد يتميز بعدم التحكم السيكو-حريك يف مقاطع الحركات والسلوكات ذات الصلة
بالفم واألرجل واليدين ،بسبب عدم التنسيق البرصي الحريك.
فرط الحركة املصحوب باضطراب الذاكرة وفقدان الرتكيز واالنتباه:
وهو اضطراب يتميز بكرثة االندفاعية السلوكية ،وعدم اإلدراك املركز للمكان واألشياء ،واألشخاص ،وعدم
التمكن من االستامع للتعليامت وإنجاز املهام ،وكرثة النسيان وعدم احرتام القواعد ،كام يتميز بالنشاط
الحريك املفرط والعشوايئ...
نقط القوة
(قدراته):

 ال ترتبط اضطرابات التعلم بالتخلف الذهني أو نقص معامل الذكاء إال يف حال ارتباطها بإعاقات ذهنيةحادة أو متوسطة.
 يتواصل الطفل ويتبادل ويتفاعل بشكل عاد كام أنه يتعامل مع القواعد النظامية للمدرسة والفصلالدرايس بشكل عاد.
 ميكن للطفل االندماج املمنهج يف سريورات أنشطة التعلم إذا فهم املدرس(ة) مشاكله واضطراباتهوساعده عىل فهمها وتجاوزها.
 يستجيب هؤالء األطفال للتداريب الهادفة والتعلامت املعدلة للسلوك بسهولة ويرس.73
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الوثيقة رقم 4
5
مرجعية الكفايات واألطفال يف وضعية إعاقة
تشكل الكفايات الرتبوية املحددة أعاله املرجع البيداغوجي الذي يستند عليه أي تدخل تربوي لفائدة طفل(ة)
التعليم األويل ،وذلك بغض النظر عن انتامئه السوسيوثقايف ،أو طبيعته النامئية ،أو خصوصيات بنية التعليم األويل التي
ُسجل بها.
ففي حالة األطفال يف وضعية إعاقة مبختلف فئاتهم ،تبقى الكفايات الرتبوية أعاله هي املنطلق األساس يف االشتغال
معهم ،فمن خاللها ميكن وضع برامج خاصة مالمئة لنوعية كل صنف من أصناف اإلعاقة .وتبعا لذلك ،يقتيض األمر ،عند
األجرأة العملية لألنشطة ،مراعاة عدد من املبادئ الرتبوية يف طليعتها:
 البحث عن نقط القوة عند الطفل(ة) لالنطالق منها كمدخل يضمن شد اهتامم الطفل(ة) للتعلم واالكتساب،وييرس بالتايل انخراطه الكبري يف األنشطة املقرتحة عليه.
 عند شد االهتامم ،يُوجه الرتكيز إىل الجوانب التي يشكو الطفل(ة) من نقص فيها بسبب اإلعاقة التي يعيشها.فالطفل(ة) التوحدي مثال يكون بحاجة أكرب إىل تعلم التعبري والتواصل وقواعد العيش املشرتك .والطفل(ة) يف
وضعية إعاقة ذهنية يف حاجة أكرب إىل استكشاف ذاته ومحيطه ،إىل جانب تطوير ذهنه واكتساب آليات تنظيم
التفكري لديه.
 االنفتاح عىل الجوانب األخرى من شخصية الطفل(ة) املعاق ،ألن هدف الرتبية ما قبل املدرسية هو تنميةالشخصية مبختلف جوانبها وإثرائها باألدوات واآلليات الفكرية واملهارية التي تجعلها مهيأة للتعلامت املدرسية
فيام بعد.
وانطالقا من ذلك ،وبعد دراسة امللف الطبي للطفل(ة) يف وضعية إعاقة وضبط نتائج التشخيص األويل ملواصفاته
العامة ولخصائصه النامئية ،يتم وضع مرشوع تربوي للطفل(ة) ،تحدد فيه التعلامت األساس انطالقا من الهندسة
املهيكلة لإلطار املنهاجي ،والتي ستتوىل املربية نفسها مهمة إنجازها مع الطفل(ة) املعني ،ثم التعلامت الداعمة التي
تُحدد بتعاون مع الفريق شبه الطبي ،والذي يتوىل هو نفسه إنجازها لفائدة الطفل(ة) ،من تقويم للنطق ،وتدريب عىل
التحكم يف الحركات الدقيقة ،وضبط للتﺂزر الحيس الحريك ،وتطوير لبعض العضالت يف أعضاء معينة بالجسم ملساعدة
الطفل(ة) عىل السيطرة عىل حركاته وتوجيهها نحو ما هو وظيفي ومساعد عىل إنجاز ما هو مطلوب منه.
وعند وضع املرشوع الرتبوي للطفل(ة) ،يتم اعتامد طرائق للتنشيط تكون مالمئة لخصوصيات نوعية إعاقة الطفل(ة)،
وتقوم عىل تفريد التعلامت واحرتام اإليقاعات الخاصة بكل طفل(ة) .والخطاطة أسفله توضح برتكيز املنهجية املقرتحة
عند مالءمة اإلطار املنهاجي لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة.

 . 5اإلطار املنهاجي للتعليم األويل ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي2018 ،
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الوثيقة رقم 5
6
املرشوع البيداغوجي الفردي
يشكل املرشوع البيداغوجي الفردي  PPIأحد األساليب األكرث نجاعة يف مجال الرتبية والتعليم .وبالرغم من التنصيص
يف كثري من األحيان عىل أهمية ذلك ،بل وعىل رضورته بالنسبة لتعليم األطفال يف وضعية إعاقة ،إال أن هذا األسلوب مل
يتبلور ومل يتجسد يف املامرسة ،مام جعل هؤالء األطفال يخضعون ،كباقي األطفال العاديني إىل األسلوب الجمعي املرتكز
عىل خطاب واحد موجه إىل أفراد مختلفني من حيث ُمدخالتهم ووتائر تعلمهم وشخصياتهم وأساليبهم املعرفية ،أو
إىل نوع من املامرسات الرتبوية التي ال ترتكز سوى عىل الحدس يغيب فيها التهديف وتفتقر إىل خطة تدريسية مبنينة
وواضحة.
لذلك يتبنى اإلطار املرجعي الحايل هذا اإلجراء ،بحكم انسجامه مع فلسفة الرتبية الدامجة .إن الرتبية الدامجة،
كام متت اإلشارة إىل ذلك سابقا ،تربية تؤمن بحظ كل طفل كيفام كانت إمكانياته وطبيعته ،يف أن يتعلم ويتكون وفق
تقنيات تسمح بتفتيق اإلمكانيات التي يتوفر عليها ،وتتيح القدرة عىل تطويرها وتعزيزها.
وليك تنسجم هذه الرتبية داخل الفصل الواحد مع كل األطياف ،وخاصة بعض األطفال ذوي االحتياجات الخاصة،
فإن املريب(ة) يكون مطالبا ببناء مشاريع فردية تأخذ بعني االعتبار تلك االختالفات والفروق.
يُبنى هذا املرشوع عىل أساس مجموعة من الخطوات واإلجراءات البيداغوجية والديداكتيكية .ويساهم املريب(ة)
والفريق املتعدد االختصاصات ،واألرسة ،وجمعيات املجتمع املدين ،يف هذا البناء ويف صياغة مختلف مكوناته ،وذلك
تحت إرشاف مسري(ة) بنية التعليم األويل واملفتش(ة) الرتبوي.
يرتكز املرشوع البيداغوجي الفردي ،كأي مرشوع ،عىل أربع مراحل هي :التشخيص ،والتخطيط ،والتدبري ،والتقويم.
 يشكل تحديد املدخالت منطلق بناء املرشوع الفردي ،وينطلق من عملية التشخيص الطبي وشبه الطبي لطبيعةاإلعاقة وأنواع القصور ،ومن عملية التشخيص البيداغوجي الذي يرصد ما ميتلكه الطفل من إمكانيات ومعارف سابقة
ومهارات .يسمح هذه التشخيص باإلجابة عن سؤال مركزي يف املرشوع ميكن صياغته كاآليت :انطالقا من إمكانيات
الطفل وأخذا بعني االعتبار قصوره ومرجعية الكفايات املحددة للمستوى التعليمي الذي يوجد به ،ما هي أقىص
اإلمكانيات التي ميكن أن يبلغها هذه السنة مع استحضار أيضا إمكانيات املؤسسة (مهارات املتدخلني ،اإلمكانيات
املادية والتنظيمية ،مستوى التعاون املمكن بني األطراف إلخ)...؟
 إن هذا التشخيص ميكّن من تحديد الكفايات واألهداف التعلمية املؤطرة للتعلامت داخل كل مرشوع بيداغوجيفردي بحسب طبيعة اإلعاقة ،وبحسب إيقاعات التعلم لدى الطفل(ة) ،وباملنطق الزمني الرتبوي املتوافق معه .هذا
اإلجراء يشكل بداية مرحلة التخطيط التي تعمل عىل ترجمة الكفايات واألهداف إىل مضامني مالمئة ،وطرائق وتقنيات
متكيفة بحسب صنف اإلعاقة ،ووسائل يسهل الولوج إليها من طرف الطفل يف وضعية إعاقة واستخدامها .كام تشمل
هذه املرحلة تخطيطا ألصناف التقويم وتقنياته التي ميكن أن تجيب عن مدى تحقق النتائج املسطرة ضمن األهداف.
 يتضمن املرشوع البيداغوجي الفردي يف األخري عملية التقويم التي ترمي أساسا إىل اإلجابة عن سؤال يتعلق مبدىتحقق النتائج املرجوة ،ويف ذلك ميكن اتباع األنواع املختلفة من التقويم التي ينبغي أن تتلوها عمليات املعالجة يف حال
ظهور مكامن خلل أو عدم تحقق األهداف .وهذه التقوميات ينبغي أن تكون مالمئة ومتكيفة ،وتراعي إمكانيات الطفل
الذي يختلف من حيث وترية تعلمه واستجابته عن وترية نظريه الطفل ‘’العادي’’.
 . 6اإلطار املرجعي للرتبية الدامجة لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي( .2019 ،بترصف ملالءمة مضمون الوثيقة مع طفل التعليم األويل).
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الوثيقة رقم 6
7
تدبري مرشوع بيداغوجي فردي
إن تدبري املرشوع البيداغوجي الفردي يف قسم للرتبية الدامجة عملية ال تقل أهمية عن عملية بنائه ،وذلك بالنظر
إىل الخصوصيات والتوافقات التي يتعني أخذها بعني االعتبار لتجاوز بعض اإلكراهات التي ت ُطرح غالبا يف هذا املضامر.
فاملريب(ة) ،يف مرحلة التدبري ،يجد نفسه ملزما بالتوفيق بني أكرث من وضعية ،بني العمل التفريدي الرصف الذي يتطلب
االنتباه للحالة الفردية بكل خصائصها ،والعمل التفريقي الذي يقتيض االشتغال مبجموعات عمل متجانسة إىل حد ما،
والعمل الجامعي الذي يتوجه فيه ملجموع الفصل قصد التبادل والتقاسم وإثراء الخربات بالنسبة لكل األطفال.
وهذه الوضعية املركبة تقتيض من املريب(ة) إملاما دقيقا بتقنيات التفريد والتفريق والعمل الجامعي املشرتك.
فاملرشوع البيداغوجي الفردي ينجز داخل الفصل الدرايس ،وخارجه يف إطار أنشطة الحياة املدرسية ،يف تفاعل مستمر
مع األنشطة الرتبوية املوجهة ملجموع األطفال ،وذلك من منطلق أن اإلعداد للدمج املدريس عمل يركز باألساس عىل
البعد الفردي ،لكن ضمن جامعة عمل ،لجعل هذه األخرية بدورها مجاال يدعم التعلامت ويقود املامرسات السلوكية
نحو التطوير والتحسني بالنسبة للطفل صاحب املرشوع البيداغوجي الفردي.
سيناريوهات لتدبري املرشوع البيداغوجي الفردي
بدءا ،تجب اإلشارة إىل أن قسم الرتبية الدامجة يستدعي تخصيص وقت محدد لكل طفل كيف ما كان مستواه
الدرايس ،وكيف ما كانت وترية تعلمه وأسلوبه يف استدخال املعلومات ومعالجتها .وهذا يستوجب بالرضورة تفريد
أساليب التنشيط لضامن حيز من الوقت لكل طفل يشتغل فيه وفق قدراته الفكرية وإمكاناته املعرفية .غري أن طبيعة
العمل يف الفصل الذي يضم عددا كبريا من األطفال يتجاوز يف كثري من الحاالت خمسة وعرشين طفال وطفلة ،تجعل
اعتامد العمل التفريدي باملعايري البيداغوجية املطلوبة أمرا صعبا ،إن مل نقل إنه شبه مستحيل .وهذا ما يحتم االستعانة
بتقنيات البيداغوجيا الفارقية لتعزيز التواصل الدائم بني األطفال داخل مجموعة العمل ،وتكثيف االحتكاك املبارش فيام
بني أعضائها عىل مستوى الخربات التعلمية املكتسبة إلغنائها وإثرائها.
وانطالقا من هذا اإلقرار ،ميكن اعتامد صيغ تدبريية تعتمد عىل ثالث مقاربات بيداغوجية يضمن االشتغال بها
املزاوجة بني الرتكيز عىل الطفل كحالة متفردة تستوجب مراعاة خاصة ،وبني العمل ضمن فريق لشحذ املهارات الخاصة
عرب التفاعل واالحتكاك .وهذه املقاربات هي:
 املقاربة التفريدية التي تستلزم االشتغال مع كل طفل عىل حدة ،باعتباره حالة متميزة ال تشبه حالة أخرى داخلالفصل.
 املقاربة التفريقية التي تستلزم االشتغال مبجموعات صغرى متجانسة يف الخصائص العامة ألفرادها عىل مستوىاالحتياجات وأساليب العمل.
 مقاربة العمل الجمعي الذي يتوجه فيه االهتامم إىل مجموع الفصل لالشتغال عىل نفس النشاط.ويتوقف االشتغال بهذه املقاربات عىل طبيعة كل فصل واملتغريات األساسية املتحكمة يف بنيته ،وهي:
 العدد الكيل لألطفال يف الفصل الدرايس؛ عدد األطفال يف وضعية إعاقة املوجودين بالفصل؛ نوعية اإلعاقة املشخصة ودرجتها؛ طبيعة املرشوع البيداغوجي الفردي. . 7دليل املدرسني حول الرتبية الدامجة لفائدة األطفال يف وضعية إعاقة ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي( .2019 ،بترصف ملالءمة مضمون الوثيقة مع طفل التعليم األويل).
76

تكوين حول تنزيل اإلطار املنهاجي للتعليم األويل

أسئلة التقويم
القبيل والبعدي
• اسم ولقب املريب /املربية............................................................................................................................ :
• اسم مؤسسة التعليم األويل التي يزاول بها املريب  /املربية...................................................................................
• تاريخ التكوين.............................................................................................................................................. :
• األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين............................................................................................................ :
• املديرية اإلقليمية للرتبية والتكوين............................................................................................................. :
• مركز التكوين............................................................................................................................................... :

أجب  /أجيبي عن األسئلة التالية عىل ضوء ما تً ًج ّمع لديك من معارف ومكتسبات:

 .1أين تكمن أهمية معرفة املربية أو املريب لطبيعة املرحلة النامئية؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 .2ما هي الحاجات األساسية لطفل  4-6سنوات والتي ينبغي للمربية أو املريب الحرص عىل إشباعها؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.3بينّ  /بيّني كيف يتعلم الطفل وفقا لنظريات التعلم اآلتية؟
 )1الجشطالت.................................................................................................................................................
 )2املعرفية البنائية...........................................................................................................................................
 .4ما هي املكونات األساسية ملنهاج تعليمي؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 .5أصدرت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي مؤخرا إطارا منهاجيا للتعليم
األويل ،ما هي منطلقاته ومرتكزاته؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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 .6هل ميكن تخصيص مجال تعليمي واحد ليوم بكامله عوض تقديم حصص متعددة من مواد مختلفة؟ كيف ذلك؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 .7ما أهمية تخطيط األنشطة الرتبوية بالنسبة لعمل املريب واملربية؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.8ما هي أنواع التخطيط التي ميكن أن يقوم بها املريب واملربية لتوجيه عمله وتيسريه؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 .9ما املقصود بإعداد بطاقة بيداغوجية ألنشطة مندمجة؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.10فيم يفيد العمل بأنشطة مندمجة؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 .11ملاذا هناك ضوابط تربوية يتعني مراعاتها عند تنظيم فضاء الفصل؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 .12أذكر/ي ثالثة ضوابط تربوية أساسية ينبغي مراعاتها عند تنظيم الفصل؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.13ما العالقة بني الركن البيداغوجي واملرشوع املوضوعايت؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.14ما هي املراحل املنهجية األنسب لتقديم األنشطة الخاصة بطفل التعليم األويل؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.15ما معنى مرحلة البناء يف تقديم األنشطة الخاصة باألطفال؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.16ملاذا ينبغي إنهاء أنشطة التعلم واالكتساب بإنجازات للتطبيق؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.17ملاذا يلزم االستعانة بوسائل بيداغوجية يف إنجاز األنشطة الرتبوية يف التعليم األويل؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.18ما معنى الرتبية الدامجة ،وما هي أصناف اإلعاقة املعنية بالرتبية الدامجة؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.19ما املقصود باملرشوع البيداغوجي الفردي ،ومن يتكلف ببنائه؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.20ما الفرق بني تتبع النمو وتتبع التعلامت؟
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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