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 وتنظيمها، أسالكه وهيكلة وتعميمه، التعليم نشر جماالت يف مهمة نتائج اإلصالح حقق لقد

 الالمركزية ودعم البشرية، واردلـما وتأهيل ية،الـمدرس والكتب ناهجلـما ومراجعة

 النوعي ستوىلـما إىل يرق لـم احلاصل التقدم أن غري .جاالتلـما من ذلك وغري والالتركيز

 الفاعلني وطموحات جتمع،لـما لتطلعات كافية بدرجة يستجب لـمو نشودة،لـما للجودة

 تفعيل ضرورة يستلزم ما وهو .التربوية اخلدمات من ستفيدينلـما وحاجات التربويني،

 ليكون أدوارها، وتفعيل يةالـمدرس احلياة بتنشيط التعليمية، ؤسسةلـما داخل اإلصالح

 ؤسسةلـما داخل وسلـملـما النوعي التغيري ولتحقق برمتها اإلصالح عمليات مدار الـمتعلم

  .التعليمية

 وأدوارها مهامها وبلورة يةالـمدرس احلياة تطوير ينبغي أمول،لـما التغيري هذا لتحقيقو

 ةالـمدرس غايات لتحقيق ناسبلـما ناخلـما وتوفر اإلصالح، يف بفعالية ؤسسةلـما لتسهم

 جوهر تشكل اليت ،يةالـمدرس احلياة أن من انطالقا وذلك ،نشودةلـما الوطنية غربيةلـما

 على ومنفتحة باحلياة مفعمة تنوعةلـما أنشطتها تكون أن يلزم والتكوين، التربية عمليات

 احلياة مستجدات بةمواك من يالـمدرس جتمعلـما يتمكن حىت حميطها، ومكونات أبعاد كافة

 أي عن بعيدا لـممتع كل لشخصية توازنلـموا تكامللـما النمو وحتقيق التنمية، ومتطلبات

  .ميش أو إقصاءمتييز أو 

 تكاملةلـما للتنشئة ناسبلـما واالجتماعي التربوي ناخلـما توفر يةالـمدرس احلياةف

 يف الفاعل لالندماج تؤهلهم اليت موالقي الكفايات الـمتعلمني إكساب على وتركز توازنة،لـموا

 السلوك خالل من حيام يف وسةلـمم ممارسة إىل واالختيارات القيم وترمجة احلياة،



   المدرسية لحياةا دليل 

������  

  

 2<<<<
2

 الدميقراطية، مارسةلـموا الرأي، يف واالختالف الثقايف التنوع واحترام واطن،لـما دينلـما

  .واقتناع بينة عن والقرارات بادراتلـما واختاذ

 والكتب الربامج وإثراء التربوي، التجديد على أيضا يةالـمدرس احلياة تركز كما

 قصد التكنولوجية، ستجداتلـما فيها مبا التعليمية، والوسائل األدوات وباقي يةالـمدرس

  .والثقايف االجتماعي حميطه يف فاعل مواطن تكوين

 يفرضه وما ،يةالـمدرس احلياة جمال عرفها اليت والتجارب التراكمات لكل واستثمارا

 التربويني للفاعلني تتيح اليت قارباتلـموا واآلليات الطرق يف جتديد من اجلديد السياق

 التعليمية، ؤسساتلـمبا التربوي للشأن اجليد التدبري تسهل بكيفية االشتغال والشركاء

 صيغته يف الدليل هذا يأيت ،حليلـما ستوىلـما على اإلصالح يف الفاعل إسهامهم تيسرو

 لتدبريها جديد لتصور يؤسسو ية،الـمدرس للحياة ومتكامال شامال إطارا يقدمل اجلديدة

 الدليل إصدار بعد وذلك ،تفعيلها وسبل وجماالا مكوناا إثراء خالل من اجود حتسنيو

 لتفعيل عمليةال اتلياآلو نهجيةلـما اتقاربلـما إحدى يشكل الذي ؤسسةلـما شروعلـم رجعيلـما

 دعم يف الدليالن كامليت لذلك وتبعا .لـموالتع ؤسسةلـما جبودة واالرتقاء يةالـمدرس احلياة

  .نشودةلـما الوطنية ةالـمدرس حتقيق أفق يف بذولةلـما واالجتهادات اجلارية اإلصالحات

 ؤسسةلـمبا العاملني الجتهاد داعمة أولية صيغةكذلك،  ،الدليل هذا يشكلو

 التربوي لإلصالح مرتكزا باعتبارها ةيالـمدرس احلياة جودة حتسني يف والشركاء

 لتنظيم قننةلـما ساطرلـموا لإلجراءات دفترا يشكل وال ،الـمتعلم حول تمركزلـما

 ييسر وتوجيهي عملي طابع ذات وآليات ومقاربات مبادئ يقدم وإمنا ية؛الـمدرس احلياة

  .ناسبةلـما باإلجراءات واألخذ االجتهاد
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 حتسني قصد والتقومي للتتبع ؤسسات،لـما يف هتطبيق أثناء الدليل، هذا وسيخضع

 والتنظيمية التشريعية النصوص إطار يف واالبتكار لالجتهاد يسرلـما الوظيفي طابعه

 .العمل ا اجلاري

 الفاعلني مجيع طرف من بذلت اليت جهوداتلـمبا ننوه أن إال يسعنا ال اإلطار، هذا ويف

 أن آملني وإخراجا، وصياغة تصورا دليل،ال هذا دإعدا يف بعيد، أو قريب من سامهوا، الذين

 يف باشرينلـما فاعلنيوالـ عموما، التربوي قلاحل يف العاملني كل ورضى هتمامبا ضىحي

 باحلياة لالرتقاء اجتهادهم يف مهل عون خري يكون وأن خصوصا، يةالـمدرس احلياة

 االجتماعية التنشئة يف الرائدة مكانتها التعليمية ؤسساتنالـم نعيد حىت يةالـمدرس

  .الغد واطينلـم ...واجلسمية والنفسية والثقافية

  ...ما فيه خري ناشئتنا وبالدناعلى ستعان لـمواهللا ا
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 وجماالت مكونات تشكيله يف تتفاعل الـمدرسية، للحياة شامل مفهوم إرساء  ....1

 والتفتح التعلـم جودة لتحسني دعامة وجعلها تنظيمها إلعادة متكاملة وآليات

  .للـمتعلمني الذايت
  الـمدرسيةالـمدرسيةالـمدرسيةالـمدرسية    احلياةاحلياةاحلياةاحلياة    جودةجودةجودةجودة    حتسنيحتسنيحتسنيحتسني :االستعجايل الـمخطط من التاسع الـمشروع

 وادلـما أنشطة لتشمل تفعيلها وآليات درسيةلـما األنشطة جماالت تنظيم  ....2

 كاءالشر مع بتعاون ؤسسةلـما تعدها اليت تنوعةلـما واألنشطة ،)1(الدراسية

 رسوملـما ومقتضيات، )2(الوطين يثاقلـما لتوجهات تبعالـم التع جودة لتحسني

 أدوار تفعيل مذكرات وأنشطة ،)3(العمومي والتعليم التربية مبؤسسات اخلاص

  .)5(والتوجيه االستشارة بنيات وتعميم ،)4(درسيةلـما احلياة
 بتاريخ 2.02.376 رقم( العمومي والتعليم تربيةال سساتمبؤ اخلاص األساسي النظام مرسوم من 26 الـمادة )1(

 مهام من ):2004 دجنرب 23 بتاريخ 2.04.675 رقم بالـمرسوم وتتميمه تغيريه وقع كما 2002 يونيو 17
 الـمفتش مع بتنسيق دراسية مادة بكل اخلاصة التربوية األنشطة برنامج اقتراح" :التعليمية الـمجالس
  ."للـمادة التربوي الـمفتش وعلى التربوي الـمجلس على وعرضها احوهل دورية تقارير وإجناز التربوي،

 اآلباء على مدرسةـال تعرضها االختيارات من عدد "... :والتكوين للتربية الوطين الـميثاق من 106 الـمادة )2(
 نيعلمالـمت لفائدة البيداغوجي الدعم لساعات إما وختصص ،% 15 حوايل حدود يف الراشدين، نيالـمتعلمو
  ".للدعم محتاجنيـال غري للمتعلمني بالنسبة للتفتح وأنشطة موازية مدرسية ألنشطة أو لذلك، محتاجنيـال
 الـمجلس مهام من :العمومي والتعليم التربية مبؤسسات اخلاص األساسي النظام مرسوم من 23 الـمادة )3(

 وتتبع والـموازية الداعمة األنشطة وبرامح ةللمؤسس التربوي للعمل السنوية الربامج مشاريع إعداد" :التربوي
  ".والفنية والرياضية الثقافية والـمسابقات األنشطة تنظيمو وتقوميها، تنفيذها

 احلياة أدوار تفعيل موضوع يف 87 رقم الوزارية والـمذكرة ،)2003 شتنرب( الـمدرسية احلياة دليل )4(
  ).2003 يوليوز 10( الـمدرسية

  ).2008 يونيو 16( والتوجيه االستشارة بنيات وتعميم تأهيل بشأن 81 رقمرية الوزا مذكرةـال )5(
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  :وتشمل ،اجلاريةاجلاريةاجلاريةاجلارية    التربويةالتربويةالتربويةالتربوية    لإلصالحاتلإلصالحاتلإلصالحاتلإلصالحات    الـموجهةالـموجهةالـموجهةالـموجهة    التربويةالتربويةالتربويةالتربوية    الـمرجعياتالـمرجعياتالـمرجعياتالـمرجعيات    ....1

 السياقات يف موضح هو ما حنو على ،والتكوين للتربية الوطين يثاقلـما توجهات �

  الحقا؛ ناسبةلـما

 العمومي والتعليم التربية مبؤسسات اخلاص األساسي النظام مرسوم مقتضيات �

 ومهام ؤسسةلـما لوظائف الفعلي التطبيق تستلزم نيةقانو مرجعية باعتبارها

 جمالسها؛

 كل اية يفالـمتعلمني  واصفاتلـم حددةلـما التربوية ناهجلـما مرجعيات �

 القيم على والتربية الكفايات تشمل مداخل من ا يرتبط وما تعليمية، مرحلة

 الفصل داخل وإثراؤها تعزيزها يتم ومداخل مواصفات وهي .االختيار وعلى

 درسية؛لـما احلياة إطار يف ؤسسةلـموا

  ؛مدرسيةـال احلياة أنشطة إجناز وطرائق آليات توضيح  .3

 ،للـمتعلمني الـمدرسية باحلياة االرتقاء جماالت يف الشركاء إسهام تفعيل  ....4
لتعزيز  والوسائل واآلليات األهدافو الرؤى واضحة مشاريع إطار يف وذلك

 اخنراطهم؛

الـمتعلمني،  بإشراك الـمدرسية احلياة تدبري وحسن الـمحلية احلكامة دعم  ....5
 والتشارك التعاقد مبادئ وفق بالـمشاريع والعمل، الـمؤسسة جمالس وتفعيل

 الـمنوطة واألدوار للعالقات داعم تربوي مناخ وتوفري اإلجيايب، والتواصل
  .لـمدرسيةا احلياة يف الـمتفاعلة باألطراف
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 بأن الـمع ،2012-2009 الوطنية التربية لوزارة االستعجايلالـمخطط  مشاريع �

 شروعلـما آليات باعتماد وتدجمها اإلصالح مستجدات تواكب درسيةلـما احلياة

 يف حليةلـما واالجتهادات احلاجات وفقلـم التع وجودة ؤسسةلـمبا لالرتقاء

 واجلهوية للتربية والتكوين؛ الوطنية التوجهات مع قتواف

 ؤسسةلـما ومشروع درسيةلـما احلياة تفعيل شأن يف الصادرة ذكراتلـما �

 .وتعميم خدمات االستشارة والتوجيه

  :الـميدانيةالـميدانيةالـميدانيةالـميدانية    التجاربالتجاربالتجاربالتجارب    مرجعياتمرجعياتمرجعياتمرجعيات    ....2

 وتفعيل مؤسسةـال مشروع إطار يف إجنازها مت متنوعة تربوية جتارب وتشمل

 أو جهوية أو حملية مبادرات إطار يف إجنازه مت ما منها مدرسية؛ـال احلياة أدوار

 ومنها متنوعة؛ وطنية وفعاليات وهيئات ومؤسسات قطاعات مع بشراكة مركزية

 الدوليني وشركائها الوطنية التربية وزارة بني التعاون إطار يف إجنازه مت ما

  .(…ALEF, UNICEF, UNESCO, FNUAP, APEF, GTZ) عديدة ونيابات جبهات

 مؤسساتـال لتستلهم احلايل الدليل يف التجارب هذه من العديد استثمار مت وقد

 إلكتروين موقع على منها عينة نشر وسيتم .اجتهادها تعزيز يف مالئم هو ما

 ومشروع مدرسيةـال احلياة ألنشطة ميداينـال التفعيل لدعم مديريةـال ستعده

  .مؤسسةـال
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 اإلنصاف والنوع االجتماعياإلنصاف والنوع االجتماعياإلنصاف والنوع االجتماعياإلنصاف والنوع االجتماعيمقاربة مقاربة مقاربة مقاربة  اإلدماج لتنمية الكفاياتاإلدماج لتنمية الكفاياتاإلدماج لتنمية الكفاياتاإلدماج لتنمية الكفاياتقاربة قاربة قاربة قاربة مممم

 مقاربة التدبري بالنتائجمقاربة التدبري بالنتائجمقاربة التدبري بالنتائجمقاربة التدبري بالنتائج التعاقديةالتعاقديةالتعاقديةالتعاقديةقاربة قاربة قاربة قاربة لـملـملـملـماااا

 احلقوقيةاحلقوقيةاحلقوقيةاحلقوقيةقاربة قاربة قاربة قاربة لـملـملـملـماااا مقاربة الـمالءمةمقاربة الـمالءمةمقاربة الـمالءمةمقاربة الـمالءمة

 قاربة التشاركيةقاربة التشاركيةقاربة التشاركيةقاربة التشاركيةلـملـملـملـماااا

 يف وتآلفها ومقارباا مكوناا تكامل الـمدرسية ةاحليا جودة حتسني يقتضي

 استعمال احلايل الدليل حياول لذلك وتبعا .حتقيقها تروم اليت األهداف خدمة

 غرار على مشتركة أهداف خلدمة متآزرة مكونات فيها تتفاعل نسقية مقاربة

 تشملو .مؤسسةـال مشروعـل مرجعيـال الدليل يف مفصلةـوال معتمدةـال مقارباتـال

  :أساسني بعدين النسقية هذه

 نسقا باعتبارها وآلياا وجماالا درسيةلـما احلياة مكونات إىل النظر �

 يف األخرى كوناتلـما وظائف ويدعم خاصة وظيفة يؤدي فيه مكون كل منتظما؛

  ومتناغم؛ منسجم تكاملي إطار

 على تركز ةمقارب كل متآلفا؛ نسقا باعتبارها معتمدةـال الـمقاربات إىل النظر �

 يف معها تتفاعل اليت األخرى الـمقاربات وتدعم خاصة، أبعاد له معني جانب

  .الـمدرسية باحلياة االرتقاء يف يصب الذي العام اهلدف حتقيق
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 .متعلـم لكل حقا جيدة مدرسية حياة من االستفادة الـمقاربة هذه جتعل

 بالـميثاق والتكوين التربية يف والواجبات احلقوق مرجعيات مبقتضى وذلك

 االتفاقات مرجعية وكذا الـمختصة، والتنظيمية التشريعية والنصوص الوطين

 الـمقاربة هذه وتقتضي .الـموضوع يف الـمغرب عليها صادق اليت الدولية

 ما لتحديد احلقوقية الـمقاربة ضوء يف الـمدرسية احلياة أوضاع تشخيص

 من االستفادة من احلقوق أصحاب لتمكني االقتضاء، عند به، القيام ينبغي

 امتدادات احلقوقية وللـمقاربة .واجبهم تأدية من الواجب وأصحاب، حقوقهم

 الـمخصص الـمجال يف عليها وسنركز .ومقارباا الـمدرسية احلياة مكونات يف

 .والـمواطنة احلقوق على التربية ألنشطة

 احلقوقيةاحلقوقيةاحلقوقيةاحلقوقيةقاربة قاربة قاربة قاربة لـملـملـملـماااا

 وتنمية درسية،لـما باحلياة عنينيلـما لكافة اإلنصات قاربةلـما هذه تعتمد

 متوافق آليات وفق القرارات اختاذ يف وإشراكهم فيها، الفاعل باإلسهام اقتناعهم

 مقاربة وهي .والتقومي ةواكبلـموا واإلجناز الربجمة يف أدوارهم وتفعيل حوهلا،

 يثاقلـما من انطالقا، ومرجعياا درسيةلـما احلياة مكونات كافة عرب ممتدة

 مبؤسسات اخلاص األساسي النظام مرسوم يف ؤسسةلـما تدبري وآليات الوطين

 تبين إطار يف االستعجايلـمخطط ال اعتمدها وقد .العمومي والتعليم التربية

 الفاعلني كل إشراك تتيح تشاركية رؤية اعتماد تشمل جديدة، منهجية

 .والتكوين التربية منظومة داخل األساسيني

 قاربة التشاركيةقاربة التشاركيةقاربة التشاركيةقاربة التشاركيةلـملـملـملـماااا
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 ولـمختلف الـمدرسية احلياة لتدبري عمليا طابعا الـمقاربة هذه تعطي

 أو الـمشروع من الواضحة النتائج حتديد على بالتركيز السابقة الـمقاربات

 أو اهلدف عوض للتخطيط وحدة الـمنتظرة النتيجة تتخذ حبيث؛ اخلطة

 حمددة إجراءات وفق تطبيقها ويتم .الـمطروحة الـمشكلة حل أو النشاط

 الـمقاربة هذه وتشهد .والتقومي والتتبع لإلجناز واضحة مؤشرات وباستعمال

 تدبري يف والـمحلي واإلقليمي واجلهوي الوطين الـمستوى على متزايدا استعماال

 .والربامج والـمشاريع الـمخططات

 التدبري بالنتائجالتدبري بالنتائجالتدبري بالنتائجالتدبري بالنتائجقاربة قاربة قاربة قاربة مممم

 حيث .الـمدرسية احلياة يف والتشاركية احلقوقية للـمقاربة امتدادا تشكل

 بسبب ميز دون واهليئات األفراد كافة إلشراك ووسيلة مبدأ اإلنصاف يشكل

 أما .واالقتصادية االجتماعية الـمكانة أو اللون أو اجلنس على قائمة اختالفات

 كافة بإشراك وذلك اجلنسني، بني اإلنصاف لدعم وسيلة فتشكل النوع مقاربة

 اإلناث له تتعرض قد ما إلزالة وإناثا، ذكورا الـمدرسية باحلياة) ات(الـمعنيني

 يف وجمحفة للذكور حمابية واجتماعية ثقافية وتقاليد مسبقة أحكام بسبب

 .والتكوين التربية نظام مرجعيات خمتلف يف جذور الـمقاربة وهلذه .اإلناث حق

  .النوع مقاربة لتنمية السادس الـمشروع االستعجايلالـمخطط  خصص وقد

 

 عيعيعيعياالجتمااالجتمااالجتمااالجتما    اإلنصاف والنوعاإلنصاف والنوعاإلنصاف والنوعاإلنصاف والنوعقاربة قاربة قاربة قاربة مممم
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يم عمليات التعليم تروم هذه الـمقاربة تعزيز االشتغال بالكفايات يف تنظ

الـمهارات والقدرات الـمجزأة ووالقيم  رفاعلـماكفي اكتساب يوالتعلـم، حبيث ال 

حصيلة التعلـمات  إدماج علىالكتساب الكفاية، وإمنا حيتاج الـمتعلم إىل التمرن 

مركبة ودالة لتنمية كفاية إجناز الـمهمة الـمطلوبة  وضعياتالـمكتسبة لـمعاجلة 

ويعتمد التقومي وضعيات هلا صلة . لـم الذي ترتبط به الكفايةحسب جمال التع

بوضعيات التمرن، ولكنها جديدة بالنسبة للـمتعلم تتطلب منه إدماج ما هو مالئم 

الـمهارات والقدرات والقيم اليت اكتسبها إلجناز الـمهمة أو الـمهمات و رفاعلـمامن 

  .الـمطلوبة يف التقومي

 الكفاياتالكفاياتالكفاياتالكفاياتاإلدماج لتنمية اإلدماج لتنمية اإلدماج لتنمية اإلدماج لتنمية قاربة قاربة قاربة قاربة مممم

ق حول الـمسؤوليات عمق الـمقاربة التعاقدية الـمقاربات السابقة بالتوافت

ذلك . والـمهام واألدوار واالخنراط الفاعل يف خمتلف جماالت احلياة الـمدرسية

 األطراف بني التعاقد مبدأ وفق التشاركية قاربةلـما وج بالنتائج التدبري" أن

 نلـم، والوسائل واآلليات األهداف حمددة الرؤى، واضحة مشاريع إطار يف عنية،لـما

 التالميذ وأولياء وآباء أمهات من والفاعلني الشركاء كل خنراطا يضمن أن شأنه

  )*("...اقتصاديني وفاعلني دينلـما جتمعلـما ومنظمات حملية ومجاعات

 .2009- 2008مدرسي ـالدخول ال): 2008أبريل  24( 60رقم  مذكرة )*(

 التعاقديةالتعاقديةالتعاقديةالتعاقديةقاربة قاربة قاربة قاربة الـمالـمالـمالـم
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هذه أهم الـمقاربات اليت يستلهمها الدليل عرب مكوناته، إضافة إىل الدعامات 

وهي تشمل يف جمملها دعامات . اليت يسترشد ا لتحسني جودة احلياة الـمدرسية

ـمؤسسة، واحلكامة، والتدبري، والقيادة، والتعبئة االجتماعية، والتواصل مشروع ال

 .الفعال على حنو ما هو مشار إليه يف السياقات الـمناسبة من الدليل

تشكل مالءمة التعلم لـمتطلبات احلياة الشخصية واالجتماعية والدراسية 

وهي تنطلق من التساؤل الـمستمر عن . والـمهنية مقاربة تربوية جلودة التعلم

. الفائدة العملية للتعلم الـمدرسي يف تأهيل الـمتعلم لالندماج الفاعل يف احلياة

الكفايات واألهداف واختيار الـمحتويات وهو سؤال يتحول إىل معيار لتحديد 

وتركز الـمالءمة إمجاال على إكساب . والطرائق والوسائل وأساليب التقومي

الـمتعلم الكفايات والقيم اليت تؤهله للحياة يف انسجام مع الـمداخل الـمعتمدة يف 

  .الـمناهج

كساب وتستمد الـمالءمة مرجعيتها من خمتلف جماالت الـميثاق الـمرتبطة بإ

 ...العملية احلياة يف لالندماج تؤهلهم اليت هاراتلـموا عارفلـموا القيمالـمتعلمني 

 الـمالءمةالـمالءمةالـمالءمةالـمالءمةقاربة قاربة قاربة قاربة مممم
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، موسع فريق مبشاركة الـمدرسية احلياة دليلالصيغة احلالية من  إعداد مت
 الـمشتركة يناتوالتكو الـمدرسية احلياة وتنظيم التقومي مديرية إشرافحتت 

 من تربويني ومفتشني الـمديرية، من أطرا الفريقهذا  ضمقد و .األكادمييات بني
مركزية ـاللجنة الوأعضاء من  ،ةالتربوي بالشؤون ةالـمكلف ةالعام يةالـمفتش

 مواكبة يف جتربة هلم التربية علوم يف ومتخصصني ،مواطنةـحلقوق اإلنسان وال
  .للوزارة الشريكة اجلمعيات بعض وخرباء ،بالـمؤسسات الـميداين العمل

 سار وقد .اإلعداد سري لتطور تبعا توسيعه قبل مصغر بفريق العمل انطلق وقد
  :اآلتية الـمراحل وفق اإلعداد

الـمدرسية  للحياة السابق الدليل مراجعة من انطالقا أويل دليل إعداد �
  سية؛الـمدر واحلياة والتكوين التربية نظام ياتعمرج واستثمار

 الـمركزي الـمستوى على التربويني الفاعلني من عينة على الدليل عرض �
 الدليل؛ إلثراء ومقترحام مالحظام وتلقي واإلقليمي، واجلهوي

 مرجعيات استثمار وتعميق ا، الـمتوصل والـمقترحات الـمالحظات استثمار �
 يف لـمنجزةا والتجارب اجلاري، اإلصالح ومستجدات والتكوين، التربية نظام

 ؛الـميدان

 والتصويب؛ والتعميق والتقاسم اإلعداد سري لتدارس خاصة أيام تنظيم �

 فرق يف واالشتغال الـموسع للفريق عامة جلسات يف العمل بني الـمزاوجة �
 .وخارجها الدراسية األيام أثناء متخصصة صغرى
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        يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    تعريفتعريفتعريفتعريف ....1

 مناسبة، وأوقات أماكن يف االجتماعية للحياة مصغرة صورة يةالـمدرس احلياة تعترب

 عليها تشرف متنوعة تفاعلية أنشطة بواسطة الـمتعلم لشخصية الشاملة بالتنشئة وتم

  .الشركاء خمتلف فيها ويسهم واإلدارة التدريس يأةه

 األوقات مجيع يف الـمتعلمون يعيشها اليت احلياة بأا يةالـمدرس احلياة تعريف وميكن

 العبلـماو الساحةو لفصولا ؛...واإلطعام االستراحةو درسال أوقات( يةالـمدرس واألماكن

 مجيع خالل من ربيتهمت قصد ،...)التربوية واخلرجات الزيارات ومواقع ،الرياضية

 عرفيةلـما اجلوانب تراعي اليت ربجمةلـما والتكوينية التربويةو الدينية األنشطة

 لكافة والفعالة الفعلية شاركةلـما ضمان مع شخصيام، من حركية واحلس والوجدانية

 ،وأمهات آباء التربوي، التوجيه أطر تربوية، إدارة مدرسون، ون،لـممتع( عنينيلـما الفرقاء

   ....)ؤسسةلـما شركاء

 واألساليب األبعاد تعدد أساسها تربية حتقيق يةالـمدرس احلياة تروم لذلك وتبعا

 تدخلنيلـموا الفاعلني مجيع بني وتوافقية مشولية رؤية إطار يف سامهني،لـموا قارباتلـموا

 باعتباره ياخلارج حميطها على انفتاحب ،ؤسسةلـما مستوى على التربوية نظومةلـما يف

 مدرسيةمدرسيةمدرسيةمدرسيةــــتعريف احلياة التعريف احلياة التعريف احلياة التعريف احلياة ال

مواصفات والكفايات مواصفات والكفايات مواصفات والكفايات مواصفات والكفايات ــــالالالال
 الـمنشودةالـمنشودةالـمنشودةالـمنشودة    والقيموالقيموالقيموالقيم

مدرسية مدرسية مدرسية مدرسية ــــأدوار احلياة الأدوار احلياة الأدوار احلياة الأدوار احلياة ال
 ومقومااومقومااومقومااومقوماا
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 حددةلـما واصفاتلـما يققحتو التربوية التنشئة يف ،جانبها إىل يساهم هلا اطبيعي اامتداد

 لالندماج همتؤهل اليت والقيم الكفايات تنميةو ،الـمتعلمني شخصية يف الدراسي نهاجلـما يف

يف متمثل الـمؤسسة ـدون أن ميس هذا االنفتاح على اخلارج جوهر مهمة ال ،1احلياة يف الفاعل

  :أساسا، اليت تروم احلياة الـمدرسية حتقيقها، والقيم الكفايات تشملو .التكوينوالتربية 

 وميكن .والتكنولوجية والثقافية نهجيةلـموا والتواصلية االستراتيجية الكفايات �

 يف لالستثمار قابلة وكفايات الذات، بتنمية رتبطةم كفايات إىل إمجاال تصنيفها

 واالجتماعية؛ االقتصادية القطاعات يف للتصريف قابلة وكفايات ي،االجتماع التحول

 ومبادئها اإلنسان وحقوق واطنةلـما وقيم واإلنسانية اإلسالمية القيم على التربية �

 الكونية؛

 ناسبةلـما واقفلـما تتخذ ومتزنة مستقلة شخصية وتكوين االختيار على التربية �

 .ختلفةلـما الوضعيات حسب

  :االجتماعية واحلياة يةالـمدرس احلياة بني القائمة التفاعالت التالية اخلطاطة وتربز

  
                                                 

  123ص  ملحقـيف ال "اليت تروم احلياة الـمدرسية حتقيقها مواصفاتـالكفايات وال"راجع  1

 الغدالغدالغدالغد    مواطنمواطنمواطنمواطن الـمشروع الـمجتمعيالـمشروع الـمجتمعيالـمشروع الـمجتمعيالـمشروع الـمجتمعي احلياة االجتماعيةاحلياة االجتماعيةاحلياة االجتماعيةاحلياة االجتماعية الـمجتمعالـمجتمعالـمجتمعالـمجتمع

 الـمتعلمالـمتعلمالـمتعلمالـمتعلم مشروع الـمؤسسةمشروع الـمؤسسةمشروع الـمؤسسةمشروع الـمؤسسة احلياة الـمدرسيةاحلياة الـمدرسيةاحلياة الـمدرسيةاحلياة الـمدرسية الـمدرسةالـمدرسةالـمدرسةالـمدرسة
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        ومقوماتهاومقوماتهاومقوماتهاومقوماتها    يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    أدوارأدوارأدوارأدوار ....2

 يف حددةلـما الكفايات ولتحقيق التعليمية، األسالك اية يف الـمتعلمني مواصفات لتحقيق

 تنسجم تربوية خدمات وتقدمي جديدة، اربأدو االضطالع ةالـمدرس على يتحتم ،2نهاجلـما

 ذوي فيهم مبن الـمتعلمني فئات مجيع خصوصيات وتراعي ،احلديثة التربية مفهوم مع

 ةالـمدرس مواصفات بعض والتكوين للتربية الوطين يثاقلـما حدد وقد .3اخلاصة احلاجات

  :تكون ألن تسعى جعلها بأن اجلديدة، الوطنية غربيةلـما

  

  :احلديثة ةالـمدرس إرساء هدف بلوغ ويتطلب

 مباشر ارتباط هلا اليت تلك وتثمني ،والتعليمية التربوية األنشطة خمتلف جرد �

 احلياتية؛ هاراتلـمبا

 ية؛الـمدرس احلياة يف الفاعلني والشركاء الـمنخرطني خمتلف أدوار حتديد �

                                                 
  123ص  ملحقـيف ال "اليت تروم احلياة الـمدرسية حتقيقها مواصفاتـالكفايات وال"راجع  2
  128ص  ملحقـيف ال "اإلدماج الـمدرسي لذوي احلاجات اخلاصة"راجع  3

 إىل الفردي والعمل السليب التلقي جياوز نشيط، تربوي ج بفضل باحلياة، مفعمة �

  ؛اجلماعي االجتهاد يف شاركةلـموا احلوار لىع والقدرة الذايت،لـم التع اعتماد

 قلب يف جتمعلـما استحضار قوامه تربوي ج بفضل حميطها على مفتوحة �

 نسج يتطلب مما ،الوطن على بالنفع يعود ما بكل منها إليه واخلروج ،درسةلـما

  .واالقتصادي والثقايف جتمعيلـموا البيئي وفضائها درسةلـما بني جديدة عالقات

  والتكوين للتربية الوطين الـميثاق من التاسعة ةالـماد
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 .وتقوميها يةالـمدرس احلياة لتفعيل مالئمة آليات وضع �

 من ذلك يفرضه وما العامة، واحلياة يةالـمدرس احلياة بني الوثيق االرتباط من انطالقاو

 عرفيةلـما والتطورات االجتماعية، والقيم االقتصادية، تغرياتلـما مع وجتاوب تفاعل

 ؤسساتيةلـموا التربوية ومهامها بأدوارها تنهض أن ةالـمدرس على والتكنولوجية،

  :أمهها مقومات، عدة على باالرتكاز واالجتماعية والتنظيمية

 الرأي واحترام الرأي وإبداء احلر، والنقاش والتحليل الفهم على والقدرة الفكر، إعمال �

  اآلخر؛

 والدميقراطي؛ احلداثي النهج وتكريس الدميقراطية مارسةلـما على التربية �

 ؛وحس حركيا ووجدانيا ونفسيا عقليا توازنلـما النمو ضمان �

 الشخصية؛ شاريعلـما وبناء والقدرات هاراتلـموا الكفايات نميةت �

 كل مع التعامل أثناء السلوك حبسن والتحلي اإلجيابية، السلوكية ظاهرلـما تكريس �

 ية؛الـمدرس احلياة يف الفاعلني

 من والشباب راهقةلـموا الطفولة مراحل عيش يف وباحلق ذة،لـمالت حبياة االستمتاع �

  ؛وتدبريها يةالـمدرس احلياة أنشطة خمتلف يف لفاعلةا شاركةلـما خالل

 ؛والفعل والتفكري االهتمام قلب يف الـمتعلم جعل �

 واهبلـما اكتسابو اإلبداعية الطاقات حترير على يساعد خصبا فضاء ةالـمدرس جعل �

  جاالت؛لـما خمتلف يف

 ؛...وإعالميا وفنيا ورياضيا يالـموع ثقافيا ؤسسةلـما تنشيط �
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 متعة على لإلقبال جماال خاصة، لمتعلـمل اليومي والعمل عامة، يةالـمدرس احلياة جعل �

 اجلاد؛ التحصيل

  ؛مرحيا وفضاء جذابا قطبا وجعلها ؤسسةلـماوجتهيزات  فضاءات بكل االعتناء �

  ؛والتقييم اجلودة ومقاربيت التشاركية، قاربةلـما اعتماد �

  ؛شاريعلـمبا والتدبري بالنتائج التدبري اعتماد �

 ...واالقتصادي والثقايف االجتماعي حميطها على ؤسسةلـما احانفت �
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 ؤسسةلـما خارج أو داخل الـمتعلم ا يقوم اليت األنشطة، مجيع يةالـمدرس احلياة تشمل

  :متكاملني صنفني إىل تصنيفها سيتم حمضة، منهجية والعتبارات .التعليمية

        الفصليةالفصليةالفصليةالفصلية    نشطةنشطةنشطةنشطةاألاألاألاأل ....1

 يف ،ادةلـما أو القسم مدرس طرف من تنجزو الدراسية، وادلـما حسب موزعة أنشطة هي

  .اخارجه أو الدراسية احلجرة داخل ،معتادة يةلـمتع تعليمية وضعيات

        ندمجةندمجةندمجةندمجةلـملـملـملـماااا    األنشطةاألنشطةاألنشطةاألنشطة ....2

 يشارك قدو ،بالكفايات التدريس مقاربة بفضل الفصلية األنشطة مع تتكامل أنشطة هي

 هامشا تعطيو نهاج،لـما أهداف حتقيق إىل تسعى أا كما .خمتلفون متدخلون ريهاتأط يف

 إىل باإلضافة واجلهوي، حليلـما بالواقع أكثر تم اليت واجلماعية الفردية بادراتلـمل أكرب

 الذايت لمللتع جاللـما وتفتح الراهنة، واألحداث واضيعلـما مناولة إمكانية تيحت كوا

  .الـمتعلمني وصياتخلص الئملـموا

وتعترب األنشطة الـمندجمة جماال خصبا للتجديد والتجريب التربوي لـمقاربات وطرق 

وعليه، سيخصص . ميكن اعتمادها، عند ثبوت جناعتها، يف الـممارسة الفصلية... وتقنيات

هلا حيز مهم يف هذا الدليل للوقوف على خمتلف جماالا، وحتديد مفهومها واألهداف 

وسيقتصر هذا الدليل على ... ية الـمتوخاة منها، وكذا تقنيات تصريفها ومناولتهاالتربو

 .لتفصيل كل جمال على حدةبه إعطاء تصور مشويل هلا، على أن تتطرق الدالئل الـملحقة 

 على ينبين لألنشطة اتصنيف والتكوين للتربية الوطين يثاقلـما ومن جهة أخرى، اعتمد

 خططلـما صنف حني يف ،وحملي جهوي وقسم إلزامي، طينو قسم إىل نهاجلـما تقسيم
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 الدعم وأنشطة واد،لـما تدريس أنشطة إىل التاسع، شروعلـما يف األنشطة، هذه االستعجايل

 االستعجايل خططلـموا يثاقلـما من كل خصص وقد .التفتح وأنشطة ومواد ي،الـمدرس

  .4الذكر سالفة األنشطة ختلفلـم زمنيا توزيعا

 زمنيا حيزا يترك ال مما ،يالـمدرس الزمن مبجمل الفصلية نشطةاأل ستأثرت ال حىتو

 اجتاه يف الدراسية ضامنيلـما قراءة إعادة تستحسن ،ندجمةلـما األنشطة إلجناز كافيا

 خمتلفا فضاء تنفيذها يستدعي مندجمة أنشطة إىل الفصلية األنشطة بعض حتويل

 وختصص ،وطنيا أو جهويا ،حمور بكل صةخا جمزوءات عدادبإ وذلك ،متعددين ومتدخلني

  .الباب هذا يف االستعجايل خططلـما مقتضيات تفعيل أفق يف مناسبة زمنية أحياز هلا

  :5التايل يف فتتجلى ندجمةلـما نشطةاأل جمزوءات يف طلوبةلـما اخلصائص أما

  التكامل واالنسجام
        

  االستقاللية
        

  العناية بالفروق
  يتالفردية والتعلم الذا

                
                
                

                                                    
                                                    

                  

        خصائصخصائصخصائصخصائص
        الـمجزوءاتالـمجزوءاتالـمجزوءاتالـمجزوءات

                  

  قابلية التطبيق
            

  بلورة تكامل
  الـمعارف والعلوم

            

            

            

                                    

                                                    
                                                    

  التنوع
        

  الـمرونة
        

                  التعليم النشيط
                
                

 دىلـما على لألثر وتتبع مواكب لتقومي ندجمةلـما األنشطة تنفيذ خيضع أن وينبغي
  :دقص دراسية سنة أو مشروع أو وءةجمز كل اية يف ختامي وتقومي توسط،لـموا القريب

                                                 
  131يف الـملحق ص " احلياة الـمدرسية يف مرجعيات التربية والتكوينأنشطة "راجع  4
  133يف الـملحق ص " خصائص جمزوءات األنشطة الـمندجمة"راجع  5
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  قصودة؛لـما األهداف وحتقق الكفايات تنمية مدى من التأكد �

 النشاط أو شروعلـما أو جزوءةلـما عناصر من عنصر كل فعالية مدى من التحقق �
 األهداف؛ بلوغ لتيسري ومالءمته

 والتطوير؛ التحسني قصد وأنشطتها جزوءاتلـما مراجعة �

 يف ةالـمدرس إشعاع زلتعزي حليةلـما الربامج أنشطةب خاص معطيات بنك تكوين �
 حميطها؛

 انفتاح وبلورة ناهجلـما وتكييف األنشطة بناء جمال يف حلينيلـما ربنيلـما خربة تعميق �
 حلية؛لـما التنمية ومتطلبات العملية احلياة على ؤسسةلـما

 وإجناز إلعداد ومواكبتها ؤسساتلـمل التربوية جالسلـمل )التفتيش( اإلشراف هيأة دعم �
 االقتضاء؛ عند مكنلـما العون وتقدمي إلثرائها حليةلـما األنشطة برامج وتقومي

 .الـمربني خربات إلثراء ؤسساتلـما بني التجارب تبادل بتنسيق اإلشراف هيأة قيام �

 الشباب، دور عاهد،لـما الرياضية، األندية( جتمعلـما مؤسسات باقي رؤطِّت أخرى، جهة ومن

 والتربوية االجتماعية التنشئة يف التعليمية ؤسساتملـل شريكا باعتبارها ،)...اجلمعيات
 وتنمية الطاقات إبراز يف تساهم اليت وازيةلـما األنشطة من جمموعةً الغد، مواطينلـ

 هذه مع التنسيق التعليمية ؤسساتلـما على يتعني وعليه، .الـمتعلمني لدى واهبلـما وصقل
  .جاالتلـما خمتلف يف واهبلـموا الطاقات واستثمار ؤسسات،لـما

الـمؤسسات االجتماعية الـمؤسسات االجتماعية الـمؤسسات االجتماعية الـمؤسسات االجتماعية  احلياة الـمدرسيةاحلياة الـمدرسيةاحلياة الـمدرسيةاحلياة الـمدرسية
 الـموازيةالـموازيةالـموازيةالـموازية

 الـمجتمعالـمجتمعالـمجتمعالـمجتمع

 األنشطة الـموازيةاألنشطة الـموازيةاألنشطة الـموازيةاألنشطة الـموازية األنشطة الـمندجمةاألنشطة الـمندجمةاألنشطة الـمندجمةاألنشطة الـمندجمة األنشطة الفصليةاألنشطة الفصليةاألنشطة الفصليةاألنشطة الفصلية
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  ؛، مبا حيقق النتائج التربوية الـمنشودةلألنشطة التربوية الصبغةاعتماد  �

  ؛تهدفةسلـما الفئات مستوى مراعاة �

  ؛بوضوح نشاط كل أهداف حتديد �

 والفنية والترفيهية والثقافية االجتماعية( األنشطة برجمة يف والتوازن التنوع �

  ؛الـمتعلمني واهتمامات حاجات لتلبية ...)والرياضية

  ؛والتنظيم واإلعداد الربجمة يف نشيطة بكيفيةالـمتعلم  إشراك �

  ؛لمتعملـل ضرر ألي تفاديا ناسبلـما الفضاء اختيار �

  ؛نشاط كل عن مسؤولني أو مسؤول حتديد �

 ؛اتنظيمه زمعلـما لألنشطة مالئمة ومالية مادية وسائل اعتماد �

منح الـمتعلمني حرية كافية الختيار األنشطة اليت تتناسب وميوالم وقدرام،  �

 مع مساعدم وإرشادهم يف ذلك؛

زيد من البذل تثمني جمهودات الـمتعلمني رغم ضآلتها، حتفيزا هلم على م �

 والعطاء؛

  ...تقومي األنشطة يف أفق تطويرها وجذب اهتمام مزيد من الـمتعلمني ا �
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 ؛التفكري وأساليب هاراتلـموا يوللـموا واالجتاهات القيم تنمية �

 ومهاريا؛ ووجدانيا معرفيا شخصيتهم بناء من نيالـمتعلم متكني �

 م؛وإمكانا موميوال ذوام على تعرفال من متكينهم �

 م؛حاجا وإشباع ممواهبهو وميوالم طاقام إظهار �

 ؛لديهم االبتكارو بادرةلـما حس رسيخت �

 ؛االجتماعية للحياةهم إعداد �

 ؛الفراغ أوقات تدبري حسن منهم متكين �

 ؛وليامؤومس واجبام بتعريفهم وذلك ،سؤولةلـما واطنةلـملهم إعداد �

 احلياة يف ممارستها على موتعويده الدميقراطية، ومبادئ بأسس حتسيسهم �

 درسية؛لـما

 يف ويتبعهم ،نواحٍ يف زمالءه الـمتعلم يقود بأن وذلك ،يهملد القيادة مسة تنمية �

 ؛أخرى نواحٍ

  ...الالمدنية للسلوكات والتصدي ،لديهم السوي السلوك ترسيخ �
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        ؟؟؟؟    الفصليةالفصليةالفصليةالفصلية    باألنشطةباألنشطةباألنشطةباألنشطة    نعنيهنعنيهنعنيهنعنيه    الالالال    الذيالذيالذيالذي    ماماماما ....1

  :تكون نأ ا نعين ال إننا

  ومعلومات؛ معارف حول رتتمحو أنشطة �

  الدراسة؛ حجرة أسوار داخل بالضرورة �

 التعليم؛ حمور هو بذلك فيكون ة،لمالك على الـمدرس فيها يستحوذ تلقينية، ممارسات �

 ال درس،لـمل موحدة حماضرات إىل يستمعون صفوف، إىل الـمتعلمون فيها يتوزع حصصا �

 عرفة؛لـما بناء يف تشركه وال ،لممتع كل خصوصيات االعتبار بعني تأخذ

 ي؛الـمدرس الكتاب على جلها يف أو كليتها يف تستند دراسية أنشطة �

 حرية معها وتنعدم التعاقد، فيها ينعدم ،درسلـمل تناقش ال سلطة حتت أنشطة �

 تكافؤ وعدم والالمساواة العنف فيها ويسود ني،لمتعلـمل واالقتراح والرأي بادرةلـما

 .الفرص

        ؟؟؟؟    صليةصليةصليةصليةالفالفالفالف    نشطةنشطةنشطةنشطةاألاألاألاأل    إذنإذنإذنإذن    هيهيهيهي    فمافمافمافما ....2

 صادقلـما يةالـمدرس الكتب باستثمار زنجت قررة،لـما ناهجلـما يف مسطرة أنشطة إا

 ؤسسة،لـما وجمالس التعليمي جلسلـما إطار يف واجلماعي الفردي باالجتهاد ىنعوت عليها،

 مع وبتنسيق العمومي، والتعليم التربية مبؤسسات اخلاص األساسي النظام عليه ينص ما وفق

 التراكم تتيح دورية تقارير بإعداد االجتهاد هذا مدعي نأ ينبغي كما .التربوي تشفلـما

  .تعاوين إطار يف والتعميق والتقاسم
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� òîàänÛa@òîÛìà’Ûa@òî–‚’Û@a½ÈnáÜZ هاريةلـموا عرفيةلـما اجلوانب تنمي حبيث 

 ينمي مبا البعض، بعضها عن يفصلها ال ،بينها فيما مندمج تفاعلي بشكل والوجدانية

 منفتحا جبعله لمللتع معىن ويعطي ،وحميطه ذاته حنو الـمتعلم لدى إجيابية اجتاهات

  ؛وغريها والفنية والثقافية االقتصادية مبجاالته جتمعلـما على

� ÈnÛaáÜ@ïmaˆÛa@õbäië@a½òÏŠÈZ قصدوي ؛الـمتعلم حول فعال متمحورا التدريس يكون أن ما 

 إن .يتلقاها وال عرفةلـما يبين وجيرب؛ يناول من هو جييب؛ من هو يسأل؛ من وفه

 مع شخصيا يتفاعل لممتع كل جبعل لمالتع تفريد ينبغي هلذا ،فردية عملية لمالتع

 ؛مدرسا أم الممتع أكان أحد، ذلك يف عنه ينوب أن دون عرفةلـما

� ÝàÈÛa@ïÇbà¦a@ï×‰b’nÛa@aë½ò×‰b’@òÛbÈÐÛaZ وال قصدي موجهة األنشطة تكون أن ما 

 "جتهدينلـما" الـمتعلمني بعض يتسابق حبيث الكربى، القسم مجاعة إىل موحد بشكل

 يكون أن قصودلـما بل ؛تشاهد أو تستمع متفرجة األغلبية تظل بينما األجوبة، على
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 وليس ،التعاون لتنمية وفرصة تصغر، أو تكرب ،جمموعات ضمن اجلماعي العمل

 اجلماعي؛ العمل قواعد بناء من به يرتبط وما ،اإلقصائية نافسةلـما وأ االتكالية

� ÕíŠÐm@ÈnÛaÜàpb@IbîuìËa†îjÛa@òîÓ‰bÐÛaHZ إن .ستوىلـما وحيد منسجم؛ قسم يوجد ال 

 هنيتهوم الـمدرس مهارةف ؛واحد لممتع من أكثر تضم دامت ما مشتركة األقسام مجيع

 يوجد ال .االعتبار بعني الـمتعلمني بني الفردية الفوارق أخذ على قدرته يف تكمن

 وسرعته بإيقاعه يتميز لممتع كل أن ذلك ؛متطابقني توأمني كانا ولو متشاان انلممتع

 اخلاصة، ومواهبه وميوله وبذكاءاته ،ملالتع يف اخلاصة واستراتيجيته وخربته

 .ملالعا وفهم إلدراك أخرى من أكثر حلواس وبتوظيفه

 القدرات وينمي ويشجع يربز بشكل األنشطة اختيار يف االعتبار بعني أخذه ينبغي هذا كل

 معامل / تطبيقية أشغال / ورشات/  فردي عمل :متنوعة صيغ عرب الفردية، واخلصوصيات

 .إخل...موسيقى / تشكيل / مسرح / ألعاب /

� Õ§a@¿@dĐ¨a@òíŠyë@�jÈnÛaZ ضروريا بل فيه، مرغوبا فقط ليس األخطاء مع التعامل 

 حول الـمتعلمني ثالتمت من ننطلق مل إذا الصحيحة، عارفلـما تقدمي يكفي فال ،لمللتع

 احللول إىل الوصول أجل من يقطعوا اليت الذهنية ساراتلـما وحول ،معينة معرفة

 احلرية فيها تنعدم أجواء ظل يف لعفت أن اخلطأ لبيداغوجية ميكن وال .طلوبةلـما

 سليب؛ سلوك أنه ىعل أاخلط إىل فيها نظريو

� ÖýĐãüa@åß@òîÈ™ë@O@òÜØ’ßZ اوحصيلة بالكفايات، قاربةلـمل األساسي رتكزلـما إ 

 أو لمالتع بداية على تقتصر ال وهي .احلديثة البيداغوجية نطلقاتلـما من جموعةلـم

 بالتقومي وانتهاء اء،والبن كتسابباال بدءا لمالتع حلظات خمتلف تواكب بل ،الدرس

 وتعطي ة،الـمدرس قلب يف جتمعلـما جتعل أن شكلةلـما / الوضعية شأن ومن .واإلدماج
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 العامة احلياة يف لالندماج مؤهال الـمتعلم وجتعل ،للحياة مالئما فتجعله لمللتع معىن

 والعملية؛

� Éíìäm@ÕöaŠ�@ÈnÛaáÜ@òÈnßë@ÈnÛaáÜZ تعتمد مشوقة، متنوعة لمالتع طرائق تكون نأ ينبغي 

 ميكن ال حبيث ،عليه وحتفزه االخنراط الـمتعلم على تسهل خمتلفة وسائل على

 إن .له االمتثال على الـمتعلمون هكري خارجيا فرضا لموالتع التعليم اعتبار يف االستمرار

 طبيعية غريزة معهو يولد باعتباره ،لإلنسان الطبيعي التوجه يعاكس منطلق هذا

 .له واالستجابة االستعداد هذا ستثمارا هو الفصلية اتلمالتع وواجب ؛لموالتع عرفةلـمل

 اإلكراه يف يكمن لن فاحلل معني، تعليمي نشاط يف يرغب ال الـمتعلم أن تبني وإذا

 من واالنطالق اللعب عرب ،هحلاجات تستجيب أخرى ائلبد عن البحث يف بل والتكرار،

 إطار يف أو مصادر أشخاص واستضافة والزيارات واالستطالع والبحث طبيعية وضعيات

 ؛...ؤسسةلـما مشروع

� Éíìäm@ëm�i†@paõbšÏ@ÈnÛaÜáZ احلجرات داخل دائما الفصلية األنشطة تتم ال أن ينبغي 

 يتعني كما خارجها، أو ؤسسةلـما داخل أخرى، فضاءات يف بل التقليدية، الدراسية

 لقسما جمموعة بني التواصل تيسر خمتلفة وضعيات يف باعتمادها العمل أشكال تنويع

 التعليمية لألنشطة تبعا تتغري صغرية عمل جمموعات ضمن أو أكثر، أو حدالوا

 أخرى؛ تارة وتتباين تارة، تتجانس حبيث ية،لمالتع

� áíìÔm@ÈnÛaàÜpb@ÖýĐãüaë@åß@wöbnã@áíìÔnÛaZ تعكس ال التعليمية مارساتلـما تزال ال 

 لتقوميا منها وخصوصا أنواعه، مبختلف التقومي حيتلها اليت الكربى األمهية

 يف واإلسراع قرراتلـما طول بدعوى عليه القفز تربير ميكن فال ،والتكويين التشخيصي
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 ينبغي مكتسبات على استند إذا إال راسخا يكون أن ميكن ال لمتع أي نأ ذلك ؛استكماهلا

 التقومي؛ طريق عن حتصيلها من أكدالت

� ÝßbÈnÛa@ïib¯⁄a@Éß@lbnØÛa@a½ï�‰†Z لتصريف فرضية سوى ليس يالـمدرس الكتاب 

 أداة جمرد إنه نفسه؛ نهاجلـما أنه على معه التعامل إذن، ،ينبغي الف ،الرمسي نهاجلـما

 وحاجات خلصوصيات تستجيب مكوناته بعض أن يتبني عندما تستعمل ،مساعدة

 ؛ومنتهى منطلق أنه على يالـمدرس الكتاب مع التعامل يتم ال أن إذن ينبغي .الـمتعلمني

 يف تضمنةلـما واألنشطة التمارين ختلفلـم متسلسل إجناز إىل الدرس همبوجب يتحول

 وطرائق ووسائل حقيقية وضعيات عن بديل إىل ويتحول اجتهاد؛ أو تصرف دون الكتاب

 .خيدمه مما أكثر لمالتع يعوق الصورة ذه يالـمدرس الكتاب استعمال إن .مالءمة كثرأ

 تستجيب متنوعة بأنشطة وإثرائه استثماره يف االجتهاد التدريس هيئة من طلوبلـمفا

  .منوهم تطلباتلـمو الـمتعلمني حلاجات
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 الدعم االجتماعي

 تربوي والنفسيالدعم ال

 أنشطة التربية على القيم الدينية

 األنشطة الثقافية والفنية واإلعالمية

 األنشطة الرياضية الـمدرسية

 أنشطة التربية على حقوق اإلنسان والـمواطنة

 أنشطة التربية الصحية والبيئية والتربية على التنمية الـمستدامة
 

 أنشطة الثقافة العلمية والتكنولوجية

 أنشطة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
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        التفتحالتفتحالتفتحالتفتح    أنشطةأنشطةأنشطةأنشطة ....1

1NNNN1@N@N@N@NòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãc@@@@òîi�Ûaòîi�Ûaòîi�Ûaòîi�Ûa@@@@òîz–Ûaòîz–Ûaòîz–Ûaòîz–Ûa@@@@òî÷îjÛaëòî÷îjÛaëòî÷îjÛaëòî÷îjÛaë@@@@òîi�Ûaëòîi�Ûaëòîi�Ûaëòîi�Ûaë@@@@óÜÇóÜÇóÜÇóÜÇ@@@@òîàänÛaòîàänÛaòîàänÛaòîàänÛa@@@@aaaa½½½½òßa†n�òßa†n�òßa†n�òßa†n� 

 6666الصحيةالصحيةالصحيةالصحية    التربيةالتربيةالتربيةالتربية    أنشطةأنشطةأنشطةأنشطة    ....1.1.1

 ظروف خلق من متكنو ني،لمتعلـمل وعقلية ونفسية جسمية صحة ضمان إىل تسعى أنشطة

 داخل هلم صحية خدمات تقدميو تهمصح تتبع خالل من ،وتربيتهم تعليمهم لتتبع أمثل

 تنمية إىل دف تربوية برامج إجناز إىل باإلضافة خارجية، صحية مرافق يف أو ؤسسةلـما

 مع ذلك كل واآلفات؛ األمراض من وقايتهمو عليها، حافظةـملا وسبل الصحة بأمهية وعيهم

  .وعائالم لزمالئهم الصحي الوعي تنمية يف فعليني ومسامهني نشيطني جعلهم

        7777ستدامةستدامةستدامةستدامةلـملـملـملـماااا    التنميةالتنميةالتنميةالتنمية    علىعلىعلىعلى    والتربيةوالتربيةوالتربيةوالتربية    البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية    التربيةالتربيةالتربيةالتربية    أنشطةأنشطةأنشطةأنشطة    ....2.1.1

 تهم،ببيئ الوعي على جموعاتلـموا األشخاص خالهلا حيصل دائمة سريورةأنشطة تشكل 

 بالفعل، هلم تسمح اليت اإلرادة وكذلك والتجارب والقدرات والقيم عارفلـما ويكسبون

  .للبيئة ستقبليةلـموا احلالية شاكللـما حل يف الكل ليساهم ومجاعيا، شخصيا

2.1@N@N@N@N@òĐ’ãc@òĐ’ãc@òĐ’ãc@òĐ’ãc@áîÔÛa@óÜÇ@òîi�Ûa@áîÔÛa@óÜÇ@òîi�Ûa@áîÔÛa@óÜÇ@òîi�Ûa@áîÔÛa@óÜÇ@òîi�Ûaòîäí†Ûaòîäí†Ûaòîäí†Ûaòîäí†Ûa 

محة، فقها أنشطة تسعى إىل تربية الناشئة على قيم ومبادئ الشريعة اإلسالمية الس

وممارسة، مبا يساهم يف تقوية ثقافتهم اإلسالمية، وتصحيح معتقدام اخلاطئة، وبناء 

متسم ـمتصف باالستقامة والصالح، والـمواطن الـتكوين ال"السلوك القومي، ومن ثَم 

متوقد لالطالع ـمعرفة يف أرحب آفاقهما، والـباالعتدال والتسامح، والشغوف بطلب العلم وال

  .8"مبادرة اإلجيابية واإلنتاج النافعـمطبوع بروح الـع، والواإلبدا

                                                 
  135ص  ملحقـيف ال "أنشطة التربية الصحية"راجع  6
  138يف الـملحق ص " ية على التنمية الـمستدامةأنشطة التربية البيئية والترب"راجع  7
  .الـميثاق الوطين للتربية والتكوين. الـمبادئ األساسية: القسم األول. الـمرتكز األول من الـمرتكزات الثابتة 8
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هجرة  وذكرى الكرمي، ورمضان، األضحى وعيد الفطر كعيد، الدينية مناسباتـال وتبقى

ر بد غزوة وذكرى معراج،ـوال اإلسراء وذكرى وعاشوراء، ،� مولده وذكرى ،� الكرمي الرسول

 مدرسيةـاحلياةال أنشطة باقي استغالل كنمي كما. األنشطة هذه لتكثيف حمطات... الكربى

 زوايا من مناولتها تتم مشتركة، مواضيع حول تتمحور ومندجمة مستعرضة أنشطة لربجمة

  .ذلك يف والدولية الوطنية األيام استغالل جانب إىل ومتكاملة، خمتلفة

3NNNN1@N@N@N@NòĐ’ãþaòĐ’ãþaòĐ’ãþaòĐ’ãþa@@@@òîÏbÔrÛaòîÏbÔrÛaòîÏbÔrÛaòîÏbÔrÛa@@@@òîäÐÛaëòîäÐÛaëòîäÐÛaëòîäÐÛaë@@@@òîßýÇ⁄aëòîßýÇ⁄aëòîßýÇ⁄aëòîßýÇ⁄aë9 

تهم شخصي وتنمية ،الـمتعلمني وإبداعات لطاقاتوا واهبلـما إبراز يف تساهم أنشطة

 وتثمن واجلهوية، حليةلـما الكفاءات مع التواصل على شجعهمت كما واجلمايل، الفين همحسو

  .عليه حافظةلـموا واجلهوي حليلـما بتراثهم التعريف يف مشاركتهم ضمنتو بدعني،لـما عمل

4.1@N@N@N@NþaþaþaþaòĐ’ãòĐ’ãòĐ’ãòĐ’ã@@@@™bíŠÛa™bíŠÛa™bíŠÛa™bíŠÛaîîîîòòòò@@@@aaaa½½½½òî�‰†òî�‰†òî�‰†òî�‰†10 

، بتأطري من مدرسي التعليمية ؤسساتلـما داخل متارس اليت ياضيةالر األنشطة جمموع

ويبدع  يشارك ووطنيةوجهوية  حملية ببطوالت تتوجقد اليت و ،التربية البدنية والرياضية

 ني،لمتعلـملوالعقلية  اجلسمية القدرات تنمية إىل األنشطة هذه وتسعى .الـمتعلمون فيها

 .، مع حتقيق متعتهم النفسيةاجلسمية مطاقا تفريغو القوي، التنافس يف مرغبا تلبيةو

 اليت ")الكم( لجميعل رياضة" يف يتجلى أوهلما صنفني؛ إىل األنشطة هذه تصنيف وميكن

 حاجامو البدنية مكانامإو يتالءم مبا الـمتعلمني من ممكن عدد كربأ تأهيل إىل دف

 وهوبةلـما الرياضية الطاقات كتشافا إىل دف اليت "النخبة رياضة" وثانيهما ؛النفسية

  .الدولية نافساتلـماالوطنية و يةالـمدرس البطوالتوتتبعها للـمشاركة يف 

                                                 
  141يف الـملحق ص " األنشطة الثقافية والفنية واإلعالمية"راجع  9

  143يف الـملحق ص " الرياضية الـمدرسيةاألنشطة "راجع  10
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5.1@N@N@N@NòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãc@@@@òîi�Ûaòîi�Ûaòîi�Ûaòîi�Ûa@@@@óÜÇóÜÇóÜÇóÜÇ@@@@ÖìÔyÖìÔyÖìÔyÖìÔy@@@@æb�ã⁄aæb�ã⁄aæb�ã⁄aæb�ã⁄a@@@@ëëëëaaaa½½½½òä�aìòä�aìòä�aìòä�aì11 

 كفضاء ؤسسةلـمبا رتبطةلـموا ،الـمتعلم حول تمحورةلـما والتدخالت األنشطة جمموعة

 اليافع / الطفل جعل على احلرص مع حق، صاحب لـمومتع نسانكإ األساسية هقوقحب للتمتع

 سلوكات يف وجتليها وممارستها وترسيخها الكاملة واطنةلـما مفاهيم استيعاب يف مسامها فردا

  .ومدنية حقوقية

6.1@N@N@N@NòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãc@@@@òÏbÔrÛaòÏbÔrÛaòÏbÔrÛaòÏbÔrÛa@@@@ÈÛaÈÛaÈÛaÈÛaàÜàÜàÜàÜòîòîòîòî@@@@äØnÛaëäØnÛaëäØnÛaëäØnÛaëììììòîuìÛòîuìÛòîuìÛòîuìÛ12 

 إطار يف متعلمالـ ا يقوم اليت واإلجنازات األنشطة جمموع من يلـمالع النشاط يتكون

 تنمية من الـمتعلم ميكن وعملي فكري نشاط وهو عامة، بصفة التجريب تعتمد اليت العلوم

 والتعاون، التواصل على تنبين اجتماعية سلوكات اكتسابو ناولةلـموا الحظةلـما حس

 والتحقق قارنةلـموا واالفتراض الحظةلـما على القدرة يف تتجلى وعملية يةلـمع وسلوكات

 فاهيملـما اكتسابو همتثالت تصحيح على يساعده مما التجريب، طريق عن تنتاجواالس

 وتطبيق لتنظيم جماال التكنولوجيا وتعترب .للتطوير قابلة كحقائق وإدراكها يةلـمالع

 تعتمد اليت والتحليل التعليل أنشطة أن ذلك ؛عملية أغراض أجل من يةلـمالع عرفةلـما

 يف واالستعمال التطبيق من ميكن واقعيا معىن تعطي اذجمن إىل تتحول النظرية الصياغة

  .اليومية احلياة جماالت كافة

                                                 
  147يف الـملحق ص " حقوق اإلنسان والـمواطنةعلى أنشطة التربية "راجع  11
  151يف الـملحق ص " أنشطة الثقافة العلـمية والتكنولوجية"راجع  12
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7.1@N@N@N@NòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãc@@@@pbîuìÛìäØmpbîuìÛìäØmpbîuìÛìäØmpbîuìÛìäØm@@@@aaaa⁄⁄⁄⁄âýÇâýÇâýÇâýÇ@@@@Þb–müaëÞb–müaëÞb–müaëÞb–müaë13 

باستعمال صلة ذات مبواضيع االتصالو معالاإل بتكنولوجيات تعلقةلـما األنشطة عىنت 

 لـمتع حول جهة، من تتمحور، هيف .يةلـمالتع التعليمية العملية إطار يف تينترناألو احلاسوب

 أخرى، جهة منو .لـمالتع يف الستغالله احلاسوب استعمال كيفية الـمتعلمنيو نيالـمدرس

 جيب إذ ؛األخرى األنشطة جماالت داخل تندمج عرضية وسيلة التكنولوجيات هذه تعترب

  .فحسب اإلعالميات مادة لـمتعو تعليم يف حصرهاعدم 

 الدعمالدعمالدعمالدعم    أنشطةأنشطةأنشطةأنشطة ....2

1.2@N@N@N@NòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãc@@@@ÛaÛaÛaÛaáÇ†áÇ†áÇ†áÇ†@@@@ïÇbànuüaïÇbànuüaïÇbànuüaïÇbànuüa14 

 رىع توثيق إىل يهدف عمل وكل والتسامح، والتكافل بالتضامن مرتبط عمل كل هي

 يف الغري مع التضامن على وتنشئتهم ،جتمعلـما أفراد وبقية الـمتعلمني بني واإلخاء حبةلـما

 إىل كذلك ودف .الناشئة لدى والتضامن واطنةلـما روح وإذكاء ،العامة صلحةلـما سبيل

 العمل واقع يف تدرجييا وإدماجهم الذات وحب األنانية دائرة عن حييدون الـمتعلمني جعل

  .البناء

2.2@N@N@N@NòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãcòĐ’ãc@@@@áÇ†ÛaáÇ†ÛaáÇ†ÛaáÇ†Ûa@@@@ðìi�Ûaðìi�Ûaðìi�Ûaðìi�Ûa@@@@ï�ÐäÛaëï�ÐäÛaëï�ÐäÛaëï�ÐäÛaë15 

 ،اتباعها ينبغي اليت واالستراتيجيات ،اختاذها ينبغي اليت والعمليات اإلجراءات جمموع

 كافة دعن سطرةلـما لكفاياتا حتقيق على قادرا التربوي النظام جتعل أن شأا من واليت

                                                 
  154يف الـملحق ص " ات اإلعالم واالتصالأنشطة تكنولوجي"راجع  13
  157ص  ملحقـيف ال "أنشطة الدعم االجتماعي"راجع  14
  160الـملحق ص يف  "أنشطة الدعم التربوي والنفسي" راجع 15
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 واحلس الوجدانية، والنفسية عرفية،لـما جوانبهم مبراعاة شرط، أو ميز دون الـمتعلمني

  .حركية

        16161616التربويالتربويالتربويالتربوي    ههههالتوجيالتوجيالتوجيالتوجي    أنشطةأنشطةأنشطةأنشطة ....3

 واختيارام وملكام وميوهلم نضجهم وتيسري الـمتعلمني مواكبة إىل دف أنشطة

 األوىل السنة من ابتداء ذلك، إىل لضرورةا دعت المك توجيههم وإعادة هنية،لـموا التربوية

  .العايل التعليم إىل اإلعدادي الثانوي التعليم من

                                                 
  166يف الـملحق ص " أنشطة التوجيه التربوي"راجع  16
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� pbuŠ�@òíìiŠm@ pýy‰ë    ا يقوم إىل ، حتت إشراف وتأطري تربويني،الـمتعلمون 

 ،...والـمهنية والطبيعية واالقتصادية مبكوناته الثقافية لـمؤسسةاخلارجي ل حيطمالـ

إلجناز بعض األنشطة الـمسطرة يف الـمقررات الدراسية، أو الـمربجمة يف إطار 

مفاهيم جديدة، وتعزيز تلك  اكتساباألنشطة الـمندجمة، حىت يتمكن الـمتعلمون من 

 ؛17.تشاف واالحتكاك بالواقعالـمكتسبة، من خالل الـمالحظة واالك

� òíìiŠm@pbÏ�ªë@pb‘‰ëë@ÝßbÈß من االستئناس مبهنة، وتطبيق التعلمات  الـمتعلمنيكن مت

من يلقى ذاته ـميل إىل ممارستها لـفضال عن تنمية ال ،مرتبطة مبزاولتهاـية الالـمدرس

 :حبيث ،ازواإلجن الحظةلـما تعتمد أنشطة تضمو .فيها

 اء،لـما تطهري( فعالو قوال به يقوم ما يشرح وهو مامهمأ العمل دربلـما ينجز •

 غرس رياضية، حركات خشبية، مصنوعات سعافات،اإل تقدمي طرز، ،خياطة

 ؛)...كتاب قراءة شجرة،

                                                 
  172يف الـملحق ص " اخلرجات والرحالت التربوية"راجع  17

 ورحالت تربويةخرجات 

 إنتاج ابتكاري

 أشغال تطبيقية

 عروض وشهادات

 أحباث

 معامل وورشات وحمترفات تربوية

 مسابقات وألعاب تربوية

 عروض مسعية بصرية

 معارض ومنتديات وأبواب مفتوحة وملتقيات

 ...مدرسية؛ جملة حائطية؛ نشرات إذاعة

 ...ـمسرح الـمدرسي؛ احلكي؛ لعب األدوار؛ الـمحاكمةال
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 مبحاوالت والقيام اكاتهحمعملون على ييعاين الـمتعلمون كيفية إجناز العمل، و •

 عليه؛ يدرم ما إلجناز تقريبية

 اليت اإلجناز مهارة كتسابال ،ءاضاالقت عند أخرى، حصص يف التدريب يتواصل •

 ...واالبتكار للتنويع الباب تفتح

� ÞbÌ‘c@òîÔîjĐm يف ومناهج وقواعد ومفاهيم رفامع لتطبيق تدريبات عن عبارة تكون 

 يف هلمتع مت ما تستثمر أشغال وهي حلية،لـما احلياة مبجاالت مرتبطة عملية ممارسات

 بعدا لمللتع تعطي اليت حليةلـما البيئة معطيات تستثمر كما الدراسية، ناهجلـما

 ،الـمتعلمني شؤون تدبري يف الدميقراطي العمل ممارسة مثل العملية؛ احلياة يف وظيفيا

 واألنشطة بالبيئة والعناية والعالج والنظافة الوقاية يف عملية بإجنازات والقيام

 ؛...والثقافية االقتصادية

� āëŠÇ@pa…bè‘ë يف خرباء استضافةك ،أنشطتها إطار يف ةالـمدرس طرف من تربمج 

 وذلك عملهم، جماالت عن وشهادات عروضا نيلمتعلـمل ليقدموا ختلفةلـما جاالتلـما

 واخلربات الطاقات من واستفادا حميطها على ةالـمدرس انفتاح تدعم بكيفية

 فيها تستثمر اتوشهاد عروضا أيضا ةالـمدرس تنظم أن وميكن .حميطها يف تاحةلـما

 حليةلـما احلياة مبجاالت الصلة ذات الدالة الوثائقية الربامج ومشاهدة اإلعالم وسائل

 .وشركائها ةالـمدرس بني بتعاون لكلذ الوسائل توفرت إن

 اكتسابهم من نمكِّأنفسهم، مما ي الـمتعلمنيكما يمكن إجناز هذه العروض من طرف 

معلومات ـمنظم جلمع الـوالتعاون، والعمل ال مهارات البحث والتنظيم والتواصل

تنمية مهارات التعبري عن ، وومعاجلتها، والبحث عن أجنع السبل لتبليغها إىل اآلخر

 ؛مغاير واحترامهـالرأي، وتقبل الرأي ال
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� tb¡c أو عمل أو موضوع عن وشهادات ووثائق علوماتلـم الـمتعلمني مجع على تقوم 

 الحظةلـما على تدرم توجيهات وفق ،عليها غالتشواال هلابتباد يقومون معينة، ظاهرة

 ؛مجعوه مما لالستفادة والتركيب والتصنيف قارنةلـموا واالستكشاف

� xbnãg@ð‰bØnia عمال أو رمسا أو موضوعا الـمتعلم ينجز حبيث واألصالة، اجلدةب يتصف 

 على متعلمنيالـ تشجيع يتطلب ما وهو ينتجه، أن قبل الصيغة بتلك موجودا يكن لـم

 وصنع والتنظيم والرسم التعبري يف التقليد وجتنب واالبتكار والتخيل االنطالق

 اليدوية واألشغال والرسم سرحلـموا ةالـمدرس وجملة القسم جملة وتعترب .األشكال

 يف يستثمر الذي االبتكاري اإلنتاج على شجعةلـما الوسائل من يةالـمدرس واإلذاعة

 حيط؛لـما معطيات مع ةالـمدرس تفاعل لدعم وجهوي ندجمةلـما األنشطة

� bÔib�ßp    وفنية ثقافية، lbÈÛcë@òíìiŠm البناء، والتنافس التشويق طابع عليها يغلب 

 استعملت إن تعةلـموا الفائدة بني وجتمع ،واجلماعي الفردي لمالتع على وحتفز

 كما ،حليةلـما البيئة معطيات خمتلف تشمل ألن قابلة سابقاتلـموا .اهادف استعماال

 ؛عديدة أقسام بني أو الواحد القسم من جمموعات بني تنجز ألن قابلة أا

� āëŠÇ@òîÈ�@òíŠ–i؛  

� ā‰bÈß@pbí†näßë@laìicë@òyìnÐß@pbîÔnÜßë؛  

� òÏbz–Ûa@a½òî�‰†Z@òÇa‡g@Lòî�‰†ß@òÜ©@LòîĐöby@paŠ’ãNNN؛ 

� a½�Š�@a½ï�‰†L@LïØ§a@kÈÛ@L‰aë…þa@a�òà×bNNN  
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 حمددة عمل خمططات وفق األنشطة إجناز إىل تؤدي اليت التربوية الربامج جمموع هي

 والنخبوية ومسيةلـما لتفادي ومنسجمة متكاملة مشاريع إطار يف وذلك منتظرة نتائج لبلوغ

  .واالرجتال والتشتت

        ؤسسة التعليميةؤسسة التعليميةؤسسة التعليميةؤسسة التعليميةلـملـملـملـمعلى مستوى اعلى مستوى اعلى مستوى اعلى مستوى ا ....1

 مثل ،ةالتعليمي ؤسسةلـما داخل إجنازها مكنلـما شاريعلـمل وأنواع مستويات دةع هناك

 أو ؤسسةلـما مشروع إطار يف تنجز قد اليت اخلاصة التربوية شاريعلـما أو ؤسسةلـما مشروع

، أو التربوي النادي مشروع أو القسم مشروع مثل حمدود بنطاق الرتباطها عنه باستقالل

  .ؤسسةالـمشروع الرياضي للـم

 مهام ؤسسةلـمل التربوي جلسلـما يتوىل وتكاملها، شاريعلـما هذه خمتلف انسجام ولضمان

 .18شاريعلـما هذه إطار يف قترحةلـما التربوية األنشطة ختلفلـم والتقومي والتتبع التنسيق

 ختلفلـم تنظيمية توجيهات إعطاء دراسية، سنة كل بداية عند جلس،لـما هلذا وميكن

 ترك مع شاريعهم،لـم إعدادهم قبل احلياة الـمدرسية يفلشركاء الـمنخرطني الفاعلني وا

 الوطنيةو الدينية األيام لتخليد أنشطة بإدراج تهمطالبمو ،هلؤالء ضامنيلـما اختيار حرية

   .وبراجمهم مشاريعهم مع وتتناسب خيتاروا اليت 19يةلـموالعا

                                                 
مرسوم رقم (من النظام األساسي اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي  23من مهام الـمجلس التربوي حسب الـمادة  18

  ):2004دجنرب  17بتاريخ  2.04.675رقم كما وقع تغيريه وتتميمه بالـمرسوم  2002يوليوز  17بتاريخ  2.02.376
 ؛اوتقوميه تنفيذها وتتبع إعداد مشاريع الربامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة، وبرامح األنشطة الداعمة والـموازية -
  ...والفنية والرياضية الثقافية مسابقاتـوال مبارياتـوال األنشطة تنظيم -
  174يف الـملحق ص " الـميةختليد األيام الدينية والوطنية والع"راجع  19
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 ...الـمتعلمنيو واألقسام، األندية، عمشاري دراسة على ذلك بعد التربوي جلسلـما وينكب

 ختليدها ينبغي اليت األيام اختيار مع ،ؤسسةلـمل التربوي التنشيط مشروع ضمن وإدراجها

 احلياة يف نخرطنيلـما والشركاء فاعلنيلـا خمتلف مبشاركة ؤسسة،لـما صعيد على

 .مناسب زمين بانتظام األصناف خمتلف تغطية مراعاة مع ،يةالـمدرس

1.1@N@N@N@Naaaa½½½½ÊëŠ’ÊëŠ’ÊëŠ’ÊëŠ’@@@@ð…ŠÐÛað…ŠÐÛað…ŠÐÛað…ŠÐÛa@@@@áÜÈnàÜÛáÜÈnàÜÛáÜÈnàÜÛáÜÈnàÜÛ@@@@@@@@

 حتت ،فردية مشاريع إطار يف عليها يشتغلوا أن خاصة اهتمامات ذوي نيلمتعلـمل ميكن

 أن على ،آخرين متدخلني أو ،اإلداريني أو ،نيالـمدرس أو التربوي، التوجيه أطر إشراف

  .ؤسسةلـما أو القسمب زمالئهمل مأنشطته نتائج تقدمي من واتمكني

2NNNN1@N@N@N@NÊëŠ’ßÊëŠ’ßÊëŠ’ßÊëŠ’ß@@@@á�ÔÛaá�ÔÛaá�ÔÛaá�ÔÛa20@@@@@@@@

هؤالء  يتمتع، يف إجناز الـمشروع، حبيث نيالـمتعلمبتأطري  ،أو مدرسو القسم درسيقوم م

 نيالـمدرس دور قتصروي وتنفيذها، وتتبعها وإعدادها وختطيطها شاريعلـما اختيار حبرية

 بالطابع يتصف الذي شروعلـما إلجناز واتيةلـما الظروف وتوفري ،واإلرشاد التوجيه على

  .ندجمةلـما األنشطة جماالت من جمال يف حمدد موضوع على ويركز ،ليالعمو التربوي

3NNNN1@N@N@N@NÊëŠ’ßÊëŠ’ßÊëŠ’ßÊëŠ’ß@@@@ð…bäÛað…bäÛað…bäÛað…bäÛa@@@@ðìi�Ûaðìi�Ûaðìi�Ûaðìi�Ûa21@@@@@@@@

، واالهتمامات يوللـما حسب الـمتعلمني جموعاتلـم ملتقى تشكل أا األندية خصائص من

 الـمتعلمني حاجاتو الفردية الفروق مراعاة يتيح ما وهو ،واضح اهتمام مركز ناد لكلحيث 

 إطار يف وينفذها أنشطته النادي يربمجو .أيضا حليةلـما اخلصوصيات ومراعاة همومواهب

 مث اهتمامه، جمال يف شكللـما وضعية حتليل من انطالقا األهداف حيدد الذي لناديا مشروع

                                                 
  179يف الـملحق ص " اخلطوات الـمنهجية لـمشروع القسم"راجع  20
  181يف الـملحق ص " النادي التربوي"راجع  21
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 مكنلـما أو توفرةلـما احلاجات ةمراعا مع لإلجناز زمنيا جدوال هلا ويضع األنشطة خيتار

  .توفريها

4NNNN1@N@N@N@N½a½a½a½aŠ’Š’Š’Š’@Êë@Êë@Êë@Êëò��ûàÜÛ@ï™bíŠÛaò��ûàÜÛ@ï™bíŠÛaò��ûàÜÛ@ï™bíŠÛaò��ûàÜÛ@ï™bíŠÛa@@@@@@@@

بالـمؤسسة على إعداد وتطبيق الـمشروع  22يسهر مكتب اجلمعية الرياضية الـمدرسية

الرياضي للـمؤسسة، وذلك حتت إشراف الـمجلس التربوي وبتنسيق مع مفتشي التربية 

البدنية والرياضية الـمسندة إليهم مهام اإلشراف التربوي على هذه الـمؤسسة، وذلك يف 

برنامج النشاط الرياضي الـمدرسي الوطين من جهة، ويف تناغم وتكامل مع باقي  انسجام مع

ومير إجناز الـمشروع الرياضي للـمؤسسةإمجاال بالـمراحل  .الـمشاريع التربوية بالـمؤسسة

  :التالية

 تشخيص حالة الـمؤسسة ماديا وبشريا ورياضيا؛ �

 ضية الـمزمع مزاولتها؛برجمة النشاط الرياضي للمؤسسة، وحتديد األنشطة الريا �

  .تقومي الـمشروع الرياضي للمؤسسة واستخالص النتائج يف أفق التطوير والتحسني �

5NNNN1@N@N@N@NÊëŠ’ßÊëŠ’ßÊëŠ’ßÊëŠ’ß@@@@aaaa½½½½ò��ûò��ûò��ûò��û23@@@@@@@@

 احلاجاتو اخلصوصيات االعتبار بعني يأخذ وآلية، ومقاربة إطارا ؤسسةلـما مشروع يعترب

 تناسقةلـموا تبطةرلـما العمليات من جمموعة من ويتشكل وروادها، ؤسسةلـمل حليةلـما

 فعالية حتسني ا يراد واليت أهداف، عدة أو هدف حول تمحورةلـموا تكاملة،لـموا

                                                 
شوال  16الصادر يف  06.87القانون رقم ، طبقا لـمقتضيات الـمادة الرابعة من يتكون مكتب اجلمعية الرياضية الـمدرسية 22

صفته رئيسا، وبصفة أعضاء كل من ب مدير الـمؤسسة من الـمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،) 1988فاتح يونيو ( 1408
هم من طرف زمالئ ني الـمنتخبني، والـمتعلم)يف حدود الثلثني(أساتذة التربية البدنية والرياضة الذين يعينهم مدير الـمؤسسة 

ئيس مجعية آباء وأمهات وأولياء التالميذ، أو من ينوب عنه، والـمسؤول عن كل من ر مستشارين، وبصفة )يف حدود الثلث(
  .النشاط الـموازي بالـمؤسسة

  )2008(من إصدارات الوزارة ". دليل مرجعي - مشروع الـمؤسسة لتفعيل احلياة الـمدرسية وحتسني جودة التعلم "راجع  23
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 ميكن قاربة،لـما هذه اعتماد أجل ومن .جودا من والرفع خدماا وجناعة ؤسسةلـما

 مرجعية أسس من شروعلـمبا يتعلق ما كل يتضمن الذي ؤسسةلـما مشروع بدليل االستئناس

  .وتقومي وتتبع وإجناز إعداد نهجيةوم مؤطرة،

 مشروع القسم، مشروع ،الـمتعلم مشروع( السابقة شاريعلـما نع ؤسسةلـما مشروع خيتلف

 لتنسيق نيلمتعلـمل احلرية فيها تركت اليت ،)...، الـمشروع الرياضي للـمؤسسةالنادي

 التعليمية، ؤسسةـملا لواقع شامل تشخيص على ينبين بكونه رغبام، من انطالقا شاريعلـما

 التنظيمية اجلوانب وكذا ،لمالتع جوانب تشمل برامج ووضع ،األولويات حتديد من ميكن

، وكذا النادي أو بالقسم اخلاصة شاريعلـمل ينبغي أنه إىل اإلشارة وجتدر .والتدبريية

  .ؤسسةلـما مشروع ضمن تندرج أنالـمشروع الرياضي 

        ركزيةركزيةركزيةركزيةلـملـملـملـموية واوية واوية واوية واصالح اإلقليمية والجهصالح اإلقليمية والجهصالح اإلقليمية والجهصالح اإلقليمية والجهلـملـملـملـمعلى مستوى اعلى مستوى اعلى مستوى اعلى مستوى ا ....2

 اليت اآلليات وتقومي ودعم ومواكبة بتتبع ركزيةلـموا واجلهوية اإلقليمية صاحللـما تقوم

 حاجات وعلى حلية،لـما خصوصياا على بناء يةالـمدرس احلياة لتفعيل ؤسسةلـما تعتمدها

  .بأنشطتها عنينيلـما خمتلف

1.2@N@N@N@NáÇ†ÛaáÇ†ÛaáÇ†ÛaáÇ†Ûa@@@@ÉjnnÛaëÉjnnÛaëÉjnnÛaëÉjnnÛaë@@@@@@@@

 اهوتنفيذ هاإعداد على سهربال ،التعليمية ؤسسةلـما مشاريع دعم خالل من وذلك

 على ترتكز ادةقي لوحة بوضع القيادة على ومساعدة وتقنية، مادية ومساعدة تشخيصا،

  .عملية تتبع مؤشرات

2.2@N@N@N@NwßbãŠiwßbãŠiwßbãŠiwßbãŠi@@@@ÝàÈÛaÝàÈÛaÝàÈÛaÝàÈÛa@@@@ïàîÜÓ⁄aïàîÜÓ⁄aïàîÜÓ⁄aïàîÜÓ⁄a@@@@ðìè¦aëðìè¦aëðìè¦aëðìè¦aë@@@@@@@@

 إعداده ويتم والالتركيز، الالمركزية سياسة مع لمويتأق الوطنية، التوجهات يعكس

 وينبغي .واجلهة باإلقليم الرئيسيني والشركاء ركزيةلـما صاحللـما ثليمم مع نسيقبت



   المدرسية الحياة دليل 

������  

  

 52<<<<
52

 حسب موضوعاتيا شكال يتخذ أن وميكن التعليمية، ؤسساتلـمل الفعلية احلاجات على تأسيسه

 ؤسساتلـما من ا توصلي اليت التربوي التنشيط مشاريع من انطالقا رصودةلـما الظواهر

 واجلهوية اإلقليمية صاحللـما أساسها على تقوم واليت وبر،أكت شهر منتصف قبل التعليمية

  :ربجمةب يةالـمدرس باحلياة كلفةلـما

 ؛جاالتلـموا شاريعلـما طبيعة حسب ؤطرينلـما لفائدة الالزمة التكوينات �

 الوطنية األيام بعض لتخليد احتفالية وتظاهرات ومسابقات وجهوية إقليمية منتديات �

  .التربوية مشاريعها يف ؤسساتلـما غلبأ أدرجتها اليت والدولية

3.2@N@N@N@NwßbãŠiwßbãŠiwßbãŠiwßbãŠi@@@@òĐ’ãþaòĐ’ãþaòĐ’ãþaòĐ’ãþa@@@@pa‡pa‡pa‡pa‡@@@@ÉibĐÛaÉibĐÛaÉibĐÛaÉibĐÛa@@@@��ìÛa��ìÛa��ìÛa��ìÛa@@@@@@@@

 على يتأسس الوطين الطابع ذات ألنشطةا برنامج إعداد ركزيلـما ستوىلـما على يتم

 من وميكِّن والتعليم، التربية جمال يف الوطنية التوجهات ويساير اجلهوية، التنشيط برامج

 وتعبئتهم وشركائها، التربوية نظومةلـما يف تدخلنيلـما فخمتل بني االنسجام حتقيق

 األهداف بتحقيق الكفيلة اليةلـموا اديةلـموا البشرية اإلمكانات توفري مع وحتفيزهم،

  .نشودةلـما التربوية

 ية،الـمدرس باحلياة كلفةلـما ركزيةلـما صاحللـما تقوم الوطين، الربنامج هلذا ومواكبة

 شاريعلـما طبيعة حسب ؤطرينلـما لفائدة وطنية تكوينات نظيمتب شركائها، مع بتنسيق

 األيام بعض لتخليد احتفالية وتظاهرات ومسابقات وطنية منتديات وكذا جاالت،لـموا

  .التربوية براجمها يف اجلهات أغلب أدرجتها اليت والدولية الوطنية

4.2@N@N@N@Nñ…bîÔÛañ…bîÔÛañ…bîÔÛañ…bîÔÛa@@@@ñ†î¦añ†î¦añ†î¦añ†î¦a@@@@@@@@

 إعدادو العمل، وبرامج االستراتيجيات، بناء أجل من اجلماعي العمل اعتماد خالل من

 ينبغي الصدد هذا ويف .ستوياتلـما مجيع على نسقنيلـما بني علومات،لـما وتبادل التقارير،
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 وسائل وإعداد التشاركية، التربوية القيادة حول تكوينات وضمان مشترك، تصور بناء

  .منها واألكادمييات والنيابات التعليمية ؤسساتلـما ومتكني القيادة،

 اإلقليمي ىستولـما على نسقياتلـما من شبكة وتفعيل تشكيل يتم الصدد، هذا ويف

 ومن ية،الـمدرس باحلياة عنيةلـما صاحللـما عن سؤولنيلـما من تتكون ركزي،لـماو واجلهوي

 ؤسساتلـمبا يةالـمدرس احلياة تفعيلُ اإليه عهدي ...الشركاء وممثلي التربويني، فتشنيلـما

 وتقوميها، تتبعها على والسهر والربامج، والتوجهات االستراتيجيات وضع خالل من ةالتعليمي

  .تدخلنيلـما ختلفلـم الالزمة التكوينية الدورات تنظيم كذاو

 ركزيةلـما نسقياتلـما خمتلف بني التواصل يف والسهولة والسرعة رونةلـمل توخياو

 مع ...)اإللكتروين الربيد( احلديثة التواصل تقنيات اعتماد ينبغي ،واإلقليمية واجلهوية

  .يةالـمدرس حلياةبا اخلاصة الوطنية لكترونيةاإل بوابةال وإغناء استغالل

 تركييب تقرير وكذا دراسية، سنة كل بداية اعمله برامج بتقدمي ياتنسقلـما اتهه قومتو

 والصعوبات اإلكراهات أهم إىل اإلشارةو اإلجنازات بأهم معززا ،السنوية نصف اأنشطته عن

 ستوىلـما على الوزارة ياباتن عن سؤولنيلـما إىل لتجاوزها، العملية قترحاتلـما وكذا

 ستوىلـما على يةالـمدرس احلياةوعن  اجلهوي؛ ستوىلـما على اتكادميياألوعن  اإلقليمي؛

  .ركزيلـما

 ازإجن األنشطة، جماالت من جمال كل ويف الثالثة، ستوياتلـما من مستوى كل على ويتم

 ربجمة،لـما األنشطة تطوير أساسه على يتم والذي التنشيطية، الربامج ختلفلـم تقومي

 لتخطي ناسبةلـما اإلجراءات اختاذ وكذا ،ؤسساتلـما خمتلف على منها تميزةلـما وتعميم

  .رصودةلـما كراهاتاإلو صعوباتال
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æìÜÇbÐÛaæìÜÇbÐÛaæìÜÇbÐÛaæìÜÇbÐÛa@@@@õb×Š’Ûaëõb×Š’Ûaëõb×Š’Ûaëõb×Š’Ûaë@@@@aaaaà�Ûà�Ûà�Ûà�Ûæì�Š‚äæì�Š‚äæì�Š‚äæì�Š‚ä@@@@¿¿¿¿@@@@ñbî§añbî§añbî§añbî§a@@@@�‰†à�Ûa�‰†à�Ûa�‰†à�Ûa�‰†à�Ûaòîòîòîòî@@@@@@@@



 

 



   المدرسية الحياة دليل 

������  

  

 56<<<<
56

 3��4��� 5 3�/�6����8�ء �!�) ������������  

8�ء�!�) 3��4���  

 نظومةلـما تتوالها متقامسة جمتمعية مسؤولية وتنشيطها يةالـمدرس احلياة تفعيل

 ،والتأطريية والثقافية التربوية الوظائف ذات ؤسساتلـما وكذا األسرة جانب إىل التعليمية،

 الزمنية لفترةوا فرد كل حياة يف كانتهالـم بالنظر ،درسةلـمل ركزيلـما الدور أن اعتبار على

 ما بقدر مبهامها، القيام عن جتمعلـما وهيئات فعاليات باقي ختلي يعين ال فيها، يقضيها اليت

  .الوظائف اختالف مع األدوار تكامل على تأكيد هو

 من ،واالقتصاديني واالجتماعيني التربويني الفاعلني عيمج جهود تضافر يقتضي وهذا

 أسر من ؤسسةلـما شركاء خمتلفو ،تربويني ومؤطرين ،وإداريني ،ومدرسني ني،لـمعمت

 اقتصاديني وشركاء ،حملية وسلطات اتمجاعوالتالميذ،  وأولياء أمهاتو آباء ومجعيات

 والنهوض مبهامها القيام درسةلـمل يتسىن حىت دينلـما جتمعلـما فعاليات وكل ،واجتماعيني

 أهم التالية اخلطاطة تلخصو .الظروف أحسن ويف طلوب،لـما الشكلب اإلشعاعية بأدوارها

  :يةالـمدرس احلياة يف نخرطنيلـما والشركاء الفاعلني
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        ونونونونلملململمتعتعتعتعممممللللاااا. . . . 1

، ليس باعتباره مستهدفا فقط، بل طرفا الـمتعلم حول التربوية األنشطة خمتلف تتمحور

 العمل وبرنامج الداخلي، النظام إعداد يف إشراكه يستدعي مما يف حتقيق كل األهداف،

 ،وميوله رغباته حسب وأنديتها ؤسسةلـما جمالس يف اخنراطهو القسم، ومشاريع السنوي،

 وتقوية حتفيزه يتطلب ما وهو ،...ؤسسةلـما داخل والنشيط ستمرلـما هحضور جانب إىل

 لالعم حب وغرس ،والواجبات احلقوق ثقافة وترسيخ قدراته، واستثمار لديه االنتماء حس

  .نفسه يف

        درسوندرسوندرسوندرسونممممللللاااا    ....2

 وظائف وفق رئيسيا فعال وتنشيطها يةالـمدرس احلياة تفعيل يف نيالـمدرس تدخل يعترب

 ويف ؤسسة،لـما مشاريع يف االخنراط التدريس هيئة واجب من وهلذا .اجلديدة ةالـمدرس

 ليةسؤولـما بروح والتحلي خارجه، أو الفصل داخل ،جاالتلـما مجيع يف يالـمدرس التنشيط

 البيداغوجية الطرائق تبين مع ،ومنوذجاً قدوةً لتكون العمل يف والتفاين وااللتزام

 وتنظيم ،نيلمتعلـمل والعاطفية النفسية حاجاتلل تستجيب اليت الئمةلـما والديداكتيكية

 واجلهوي حليلـما جتمعلـما على منفتحة أندية وتكوين ،والداعمة ندجمةلـما األنشطة

  .واإلبداع الفكر جمال يف الفعاليات الستقطاب والوطين

        التربويةالتربويةالتربويةالتربوية    اإلدارةاإلدارةاإلدارةاإلدارة    ....3

 تدخلنيلـما لقيام ناسبةلـما األجواء وتوفري القيادة يف التربوية اإلدارة أمهية تكمن

 التواصل تقوية على والعمل التربوي، والتنشيط والتنظيم التأطري وكذا التربوية، بأدوارهم

 التدبريو التشاركي التدبري اعتمادو ،يةالـمدرس ياةاحل يف تدخلنيلـما خمتلف بني والتنسيق

  .بالنتائج
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 كل فيه يشارك الثانوي، التعليم مستوى على أسبوعي، اجتماع عقد ينبغي اإلطار هذا ويف

 للخارجية العامني واحلراس األشغال، ورئيس ؤسسة،لـما وناظر رئيسا، ديرلـما من

 نصرم،لـما األسبوع حصيلة تدارس هخالل يتم ...التربويني لحقنيلـموا ،والداخلية

 كل استدعاء وميكن .اجلديد األسبوع برنامج حتديد إىل باإلضافة الطارئة، ستجداتلـموا

  .االجتماع هذا يف ومفيدا ضروريا حضوره اإلدارة ترى من

        ييييالتربوالتربوالتربوالتربو    والتخطيطوالتخطيطوالتخطيطوالتخطيط    والتوجيهوالتوجيهوالتوجيهوالتوجيه    اليةاليةاليةاليةممممللللواواواوا    اديةاديةاديةاديةممممللللواواواوا    التربويةالتربويةالتربويةالتربوية    راقبةراقبةراقبةراقبةممممللللواواواوا    التأطيرالتأطيرالتأطيرالتأطير    هيئةهيئةهيئةهيئة    ....4

 إال تىأيت لن التربوية راقبةلـموا طريأالت هيئة إليه تسعى الذي التعليم جودة حتسني إن

 وإجناز ،ومستمرة دائمة بكيفية وتقوميها يةالـمدرس احلياة تتبعو تنشيط يف سامهةلـمبا

  .جاللـما ذا خاصة تقارير

        ؤسسةؤسسةؤسسةؤسسةلملململماااا    مجالسمجالسمجالسمجالس    ....5

 جلسلـما ،القسم جملس التربوي، جلسلـما التدبري، جملس( ؤسسةلـما جمالس تلعب

  :يتطلب ما وهو ،24يةالـمدرس احلياة تفعيل يف أساسية أدوارا )التعليمي

 التنظيمية؛ النصوص مقتضيات وفق جالسلـما هذه أعضاء وانتخاب انتقاء �

 جالس؛لـما هذه أدوار تفعيل �

 اخنراطهم بأمهية منهم، اخلارجيني وخصوصا جالس،لـما هذه أعضاء مجيع حتسيس �

 .يةمدرسالـ احلياة يف الفعلي

        ركزيةركزيةركزيةركزيةلملململمواواواوا    والجهويةوالجهويةوالجهويةوالجهوية    اإلقليميةاإلقليميةاإلقليميةاإلقليمية    صالحصالحصالحصالحلملململماااا. . . . 6

  :ـب ركزيةلـموا واجلهوية اإلقليمية صاحللـما تقوم أن ينبغي

                                                 
كما وقع تغيريه  2002يوليوز  17بتاريخ  2.02.376ظام األساسي اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي رقم النمرسوم  24

  )31... ، 18، 17الـمواد ( 2004دجنرب  17بتاريخ  2.04.675وتتميمه بالـمرسوم رقم 
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 وطويلة متوسطة قصرية، عمل وبرامج ططاتخمب االشتغالو استراتيجيات وضع �

  دى؛لـما

  بالنتائج؛ والتدبري شروعلـما مبنهجية العمل اعتماد �

  الرهانات؛ وحجم تتماشى والتمويل والتكوين تنسيقوال للعمل جديدة آليات ابتكار �

 إدارة من التعليمية ؤسساتلـمبا التربوية األنشطة على القائمني وتتبع ودعم حتفيز �

  وغريهم؛ نيلـمومتع ومدرسني

  تعميميها؛ أجل من الناجحة بالتجارب التعريف �

  ها؛استمراريت ضمان على والعمل والتواصل للنشر وفعالة حديثة آليات توفري �

 ا والتعريف واإلمكانات، اجلهود كل هلا أتعب قارة ووطنية حملية تظاهرات تنظيم �

  إعالميا؛

  .الالزمة بالكفاءات يةالـمدرس ةاحليا جمال دعم �

        ؤسسةؤسسةؤسسةؤسسةلملململماااا    شركاءشركاءشركاءشركاء. . . . 7

1.7@N@N@N@NbîÈà¦abîÈà¦abîÈà¦abîÈà¦apppp@@@@pbîãëbÈnÛaëpbîãëbÈnÛaëpbîãëbÈnÛaëpbîãëbÈnÛaë@@@@òíìi�Ûaòíìi�Ûaòíìi�Ûaòíìi�Ûa@@@@@@@@

 خلق يف اسيأس بدور يةالـمدرس باحلياة رتبطةلـما والتعاونيات التربوية اجلمعيات تقوم

 أنشطة حتقيق طريق عن ؤسسةلـماب الـمتعلمني بني ؤازرةلـموا واالندماج التعاون روح

  :اجلمعيات هذه أبرز بني ومن .ؤسسةلـمبا واجتماعية ثقافية ومشاريع

  االبتدائية؛ ؤسساتلـمبا يالـمدرس التعاون تنمية مجعية �

  ؛)الثانوية التعليمية سساتؤلـمبا( والثقافية والتربوية االجتماعية األنشطة مجعية �

 ؛يةالـمدرس ةيالرياض معيةاجل �

  .التالميذآباء وأمهات وأولياء  مجعية �
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  :ينبغي ا، نوطةلـما هاملـمبا اجلمعيات هذه تضطلع ولكي

 ا؛ ترتبط اليت التعليمية ؤسساتلـما يلممتع خدمة يف األوىل بالدرجة تكونأن  �

 سامهة؛لـما التعليمية ؤسسةلـمل اجلمعيات هذه مداخيل من األكرب القسط يخصصأن  �

عمل على تشجيع مجيع الـمتعلمني على االخنراط فيها، من خالل إجنازاا أن ت �

وبراجمها لفائدم، على أن ال يعترب عدم اخنراط بعضهم سببا يف توقيفهم عن 

 ؛، أو حرمام من اخلدمات اليت تقدمها الـمؤسسةالدراسة

 ،مكاتبها وجتديد اجلمعيات هذه لتأسيس ا عموللـما داريةاإل ساطرلـما بسطتأن  �

 إليها؛ احلاجة وحبكم سنة، كل ويتغريون ينتقلون ئهاأعضا من كثريا أن حبكم

 جمالس إىل أنشطتها عن وأدبية مالية تقارير وكذا عملها برامج اجلمعيات هذه ترفعأن  �

 وذلك ية،الـمدرس باحلياة كلفةملـا ركزيةلـموا واجلهوية اإلقليمية صاحللـموا التدبري

 من اليةلـما مواردها واستخالص التربوية، األسرة إىل أعضائها انتماء حبكم

 ؛الـمتعلمني

 التشريعية النصوص يف عليها نصوصلـما اآلجال يف مكاتبها جتديد على تعملأن  �

 ؛العمل ا اجلاري

 على االقتصار بدل ممسامها مداخيل منالـمنخرطني  الـمتعلمني مجيع يستفيدأن  �

 معينة؛ خنبة

 على االقتصار بدل خمتلفة مصادر من إضافية وعينية مادية موارد تعبئة على تعمل أن �

 .الـمتعلمني مسامهات

2NNNN7@N@N@N@NòîÈºòîÈºòîÈºòîÈº@@@@@õbîÛëcë@pbèßcë@õbie@õbîÛëcë@pbèßcë@õbie@õbîÛëcë@pbèßcë@õbie@õbîÛëcë@pbèßcë@õbieˆîßýnÛaˆîßýnÛaˆîßýnÛaˆîßýnÛa@@@@@@@@

  :يف أساسا تمثلةلـما بأدوارها اجلمعية هذه تضطلع أن ينبغي

 ؛واألسر التعليمية ؤسساتملـا بني ستمرلـما التواصل جسور مد �



   المدرسية الحياة دليل 

������  

  

 61<<<<
61

 واإلدارة التدريس هيئة أطر خمتلف وبني بينها والعالقات االجتماعية الروابط نسج �

 ؛ؤسسةلـمبا العاملة التربوية

 بأوضاع النهوض يف األساسي بدورهم وحتسيسهم واألمهات اآلباء وعي مستوى من الرفع �

 والثقايف االجتماعي إشعاعهاو اخدما تطوير ويف ،وإداريا تربويا التعليمية ؤسساتلـما

 ؛والفين

 وجعلها ؤسسة،لـما جمالس يف متثيليتها خالل من ،ؤسسةلـما شؤون تدبري يف سامهةلـما �

 والتآزر التضامن ومبادئ واطنةلـما روح لتكريس وجماال التربوية، للعملية جذابا فضاء

  التنظيمية؛ النصوص عليه تنص ما وفق الفاضلة، واألخالق

 حول اقتراحات وتقدمي ،ولوياتاأل وحتديد لتربويا الشأن تدبري يف ةسامهلـما �

 .جاالتلـما خمتلف يف التوقعية الربامج

 إىل تتحول ال حىت عنويةلـموا اديةلـما باالستقاللية اجلمعية هذه تتمتع أن وينبغي

 منعوي .االقتراحية وقوا مبادرا من حيد مما أخرى، جهة أية إىل أو لإلدارة تابع جهاز

 هذا يف عليها وصاية ممارسة أو اديةلـما ممتلكاا يف التصرف اإلدارة على الصدد هذا يف

 جتاه وظائفها أداء على ساعدالـم الالزمة عنويةلـموا اديةلـما التسهيالت منحهامع  الشأن،

 اتاجلمعي مع فقط تتعامل أن على حترص أن اإلدارة على ينبغي كما .التعليمية ؤسساتلـما

 .لقوانينها وفقا دميقراطية بصورة هياكلها جددت اليت

 بني باشرلـما التواصل اجلمعية هذه تعوض أن األحوال، من حال بأي ينبغي، ال كما

 وتتبع ؤسسة،لـمل التربوي والتدبري لألبناء، الدراسي سارلـما لتتبع األسر ومجيع ؤسسةلـما

 التعليمية ؤسسةلـما بني منتظمة دورية قاءاتل عقد جيب الصدد، هذا ويف .اجلمعية أنشطة

  :واآلباء

 لالقتراحات؛ واإلنصات ستجداتلـما على للتعرف الدراسية السنة بداية يف لقاء �
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 لتدارس خيصص واآلباء، واألمهات األساتذة بني مباشر )الدورة منتصف يف( دوري لقاء �

 ؤسسة؛لـمل العامة التربوية القضايا بعض

 أو واألساتذة اآلباءو األمهات بني قصرية ددلـم شهرية، نصف أو أسبوعية لقاءات �

 .الفردية القضايا عاجلةلـم وختصص مؤسسة، كل خصوصيات وفق تربمج اإلدارة،

 لتعبئة دورة كل منتصف يف يوم ختصيص اللقاءات، هذه إىل باإلضافة ويستحسن،

 لتحسني وقائيةال اإلجراءات واختاذ أبنائهم، متدرس لتتبع واألمهات اآلباء مجيع

 .مسارهم

3.7@N@N@N@NòÇbà¦aòÇbà¦aòÇbà¦aòÇbà¦a@@@@aaaaà�Ûà�Ûà�Ûà�ÛòîÜzòîÜzòîÜzòîÜz@@@@@@@@

 سلطة باعتبارها ،حليةلـما اجلماعة ا تقوم أن جيب اليت األساسية األدوار بني من

 حدودها يف دةووجلـما التعليمية اتؤسسلـمل أمهية ويلت أن الشاملة، التنمية تضمن منتخبة

 للحياة الشباب بإعداد تقوم ؤسسةلـمفا مستقبلها، رجال تكوين مصدر باعتبارها ،الترابية

 بواجبات حليةلـما اجلماعة تقوم الوعي، هذا على وبناء .اجلماعة لفائدة نتجةلـما العملية

  :خالل من ،والتكوين التربية جمهود يف واإلسهام التعليمية ؤسسةلـما مع الشراكة

 التعليمية؛ ؤسساتلـمبا واألمنية الصحية اجلوانب تعزيز �

 ية؛الـمدرس اءاتبالفض االرتقاء �

  .باجلماعة والتكوين التربية مشاكل تدبري يف الفعلية سامهةلـما �

4.7@N@N@N@NæìÜÇbÐÛaæìÜÇbÐÛaæìÜÇbÐÛaæìÜÇbÐÛa@@@@æìí…b–nÓüaæìí…b–nÓüaæìí…b–nÓüaæìí…b–nÓüa@@@@æìîÇbànuüaëæìîÇbànuüaëæìîÇbànuüaëæìîÇbànuüaë@@@@æìíìi�Ûaëæìíìi�Ûaëæìíìi�Ûaëæìíìi�Ûaë@@@@@@@@

 جتمعلـما ومجعيات مقاوالت من ،الشركاء مجيع إشراك على احلديثة ةالـمدرس تعمل

 ومعنويا ماديا ختلفةلـما شطتهاوأن مشاريعها دعمو ،اشتغاهلا آلية تطوير أجل من ...دينلـما

 انفتاح يف أساسيا دورا واالجتماعيون االقتصاديون الفاعلون يلعب حىتو .إشعاع مركز جلعلها

  :تعنيي حميطها، على ؤسسةلـما
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  ؛ؤسسةلـمل ومدعمني شركاء عن البحث يف التدبري وجملس اإلدارة اجتهاد �

 عنويةلـموا اديةلـموا البشرية اإلمكانات تربز تقنية وبطاقات حتمالت دفاتر إعداد �

 حاجاا تلبية مقابل الشركاء لفائدة ا وتساهم ؤسسةلـما توفرها أن ميكن اليت

  ؛ومتطلباا

 الشراكات وتنمية تدبري أجل من واجلهوي واإلقليمي حليلـما ستوىلـما على التنسيق �

  وتقوميها؛ تتبعها على العمل مع ،مؤسسة من أكثر تغطي اليت

 .ا عموللـما والتشريعات القوانني وفق طرف كل ومهام األهداف حتدد شراكة عقد �

 بني معني بنشاط خاصة اتفاقيات بإبرام االكتفاء الظرفية احلاالت بعض يف وميكن

  .التدبري وجملس تدخللـما الطرف

5.7@N@N@N@NŒ×aŠßŒ×aŠßŒ×aŠßŒ×aŠß@@@@åíìØnÛaåíìØnÛaåíìØnÛaåíìØnÛa 

 بواسطة إذ ؤسسات،لـما مع تعاقدي إطار يف أساسي بدور تقوم أن التكوين راكزلـم ميكن

 ،ةالتربوي األنشطة خمتلف يف تساهم أن ميكن ا العاملني ؤطرينلـموا الباحثني األساتذة

 رصدها يتم اليت الظواهر بعض معاجلة يف وتساهم أدائها، تطوير على ؤسسةلـما فتساعد

 .وحميطها ؤسسةلـما فضاءات داخل التربوية مارساتلـما أثناء

 خمتلف هاملـم العريضة اخلطوط حتدد العمل ا جلاريا التنظيمية النصوص كانت وإذا

 ختصص منتظمة، جهوية لقاءات عقد يتطلب وحتيينها ضبطها فإن وأدوارهم، تدخلنيلـما

 طرف من اإلجناز، فترات على توزيعها مع ،مفصل بشكل متدخل بكل نوطةلـما هاملـما جلرد

 يعمج إشارة رهن وضعها يتمل زية،ركلـموا واجلهوية اإلقليمية ستوياتلـما على خمتصة جلن

  .منهم اجلدد وخاصة تدخلني،لـما
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 االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة    مفهوممفهوممفهوممفهوم. . . . 1

 واحلوار والتواصل التوعية على تقوم ومترابطة متنوعة عملياتالتعبئة االجتماعية 

 جتمعيةلـما شاركةلـما وتفعيل واخلربات، واجلهود الطاقات دحلش رافعةلـموا والدعوة

 مقاربات وفق وذلك .والتكوين بالتربية لالرتقاء الرامية واخلطط شاريعلـما يف وسعةلـما

 لتحقيق واخلطط يعرشالـما بلورة مراحل كافة يف جتمعيةلـما شاركةلـما تعزز وإجراءات

  .واخلربات واردلـموا الطاقاتو اإلرادات أجلها من تتضافر مشتركة أهداف

 تعميم مثل خاصة، أمهية هلا قضية أو ملحة مشكلة معاجلة على أحيانا التعبئة تركز قد

 حياة يف ومكانتها التربية أولوية ولكن ؤسسات،لـما تأهيل أو اهلدر حماربة أو التمدرس

 اإلصالح ريعمشا لتواكب االجتماعية التعبئة استدامة تقتضي ومستقبال، حاضرا جتمعلـما

  .جماالا وتنوع مشوليتها يف والتطوير

 االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة    دواعيدواعيدواعيدواعي. . . . 2

  اجلميع؛ مسؤولية والتكوين التربية �

 البشرية؛ والتنمية التربية نظام إصالح يف والشراكة للتعبئة ركزيلـما الدور �

 من يةالـمدرس للحياة مشويل منظور إلرساء واخلربات النظر وجهات تنوع من االستفادة �

 والتدريس؛ اإلدارة هيئة منظور الشركاء، منظور ،الـمتعلمني منظور :متكاملة زوايا

 تقنية موارد لتوفري والفعاليات األطراف من ممكن عدد أكرب مسامهة من االستفادة �

  .هلا الداعمة شاريعلـموا يةالـمدرس احلياة ختدم متنوعة ومالية ومادية
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        االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    ئةئةئةئةالتعبالتعبالتعبالتعب    تفعيلتفعيلتفعيلتفعيل    فيفيفيفي    ؤسسةؤسسةؤسسةؤسسةلـملـملـملـماااا    أدوارأدوارأدوارأدوار. . . . 3

1.3@N@N@N@NÇÇÇÇóÜóÜóÜóÜ@@@@ôìn�ßôìn�ßôìn�ßôìn�ß@@@@�î�znÛa�î�znÛa�î�znÛa�î�znÛa@@@@Þb–müaëÞb–müaëÞb–müaëÞb–müaë@@@@@@@@

 أولوية؛ اتصاالت خلق �

 وجماالا؛ مكوناا وحتسني يةالـمدرس احلياة بأمهية الشركاء توعية عمليات تدبري �

 درسية؛لـم ا احلياة حول والتواصل التوعية بعمليات اخلاصة الالزمة الوثائق إعداد �

  والتمدرس؛ ةالـمدرس موضوعات للتداو الفعال التواصل تقنيات استعمال �

  ة؛الـمدرس أوضاع حتسني على تعمل حملية دينامية خلق على التعاون �

 عن االنقطاع وحماربة التعليم تعميم بضرورة لإلقناع رافعةلـما أساليب استعمال �

 الدراسة؛

 جتمعلـموا الفاعلني اخنراط جللب ناصرةلـموا التوعية يف التدريس هيئة مشاركة �

  ؤسسة؛لـما شؤون يف دينلـما

  والتعاون؛ التضامن مثل السكان بني السائدة الثقافة استثمار �

   حلي؛لـما جتمعلـما أو اجلهة خصوصيات مرعاة �

 اجلمعوي؛ العمل بأمهية التحسيس �

 احلياة يف سامهةلـما على ومهنيني ومنتخبني أعيان من حليةلـما الفعاليات تشجيع �

  .يةالـمدرس

2.3@N@N@N@NóÜÇóÜÇóÜÇóÜÇ@@@@ôìn�ßôìn�ßôìn�ßôìn�ß@@@@ñ‰ìÜiñ‰ìÜiñ‰ìÜiñ‰ìÜi@@@@‰b’ß‰b’ß‰b’ß‰b’ßÉíÉíÉíÉí@@@@aaaaà�Ûà�Ûà�Ûà�Ûò��ûò��ûò��ûò��û@@@@ÝîÈÐnÛÝîÈÐnÛÝîÈÐnÛÝîÈÐnÛ@@@@ñbî§añbî§añbî§añbî§a@@@@�‰†à�Ûa�‰†à�Ûa�‰†à�Ûa�‰†à�Ûaòîòîòîòî@@@@´�¤ë´�¤ë´�¤ë´�¤ë@@@@ñ…ìuñ…ìuñ…ìuñ…ìu@@@@ÈnÛaÈnÛaÈnÛaÈnÛaá�Üá�Üá�Üá�Ü 

 ميكن من وكل واالقتصاديني االجتماعيني والفاعلني ؤسسةلـما جمالس خمتلف إشراك �

 .وعملياته شروعلـما مراحل مجيع يف مفيدة مشاركته تكون أن
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3.3@N@N@N@NóÜÇóÜÇóÜÇóÜÇ@@@@ôìn�ßôìn�ßôìn�ßôìn�ß@@@@òîÈºòîÈºòîÈºòîÈº@@@@õbiŁaõbiŁaõbiŁaõbiŁa@@@@pbèßþaëpbèßþaëpbèßþaëpbèßþaë@@@@õbîÛëþaëõbîÛëþaëõbîÛëþaëõbîÛëþaë@@@@@@@@

  يتها؛وأمه اجلمعية بدور التحسيس �

 يف بأدوارها لتقوم هلا مكنةلـما ساعداتلـما كافة وتقدمي اجلمعية، تفعيل على احلرص �

 العمل؛ ا اجلاري القوانني حسب ؤسسةلـما

 تدخلها؛ وجماالت بأدوارها اجلمعية أعضاء توعية �

 التدريس؛ وهيئة اجلمعية بني والتواصل االتصال تيسري �

 حتدث؛ أن ميكن اليت اتللرتاع احلكيم التدبري على ساعدةلـما �

 ؤسسة؛لـما حاجيات ضبط يف اجلمعية مساعدة �

  .أنشطتها يف النسوي العنصر مشاركة بأمهية اجلمعية حتسيس �

        يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    جودةجودةجودةجودة    تحسينتحسينتحسينتحسين    فيفيفيفي    االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    التعبئةالتعبئةالتعبئةالتعبئة    دوردوردوردور. . . . 4

  ية؛الـمدرس احلياة جلودة الداعمة الوسائل توفري يف سامهةلـما �

 يةالـمدرس األنشطة وإجناز إعداد يف ومهنيني وأطر نيتقني من مصادر أشخاص إسهام �
 من حليلـما والقسم ؤسسةلـما ومشروع يةالـمدرس احلياة أنشطة فيها تندمج اليت

 ؛الـمتعلمنيو الشركاء مبسامهة ؤسسةلـما تعده الذي الربنامج

 ية؛الـمدرس احلياة جودة وحتسني ؤسسةلـما مشاريع متويليف  الفاعلني ةمسامه �

 طلوبة؛لـما الكفايات لتدعيم مستمرالـ تكوينلا دعم �

 الءمة؛لـموا اجلودة لتحسني عملية وتطبيقات وخرجات وزيارات ورشات تنظيم �

 ني؛لـمتعلـمل واالجتماعي النفسي الدعم يف اإلسهام �

  .حميطها على ؤسسةلـما انفتاح �
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 الشراكةالشراكةالشراكةالشراكة    مفهوممفهوممفهوممفهوم. . . . 1

 مشتركة؛ أهداف لتحقيق أكثر أو طرفني بني وتعاقد تعاون الشراكة �

 رابح،( أكثر أو اثنني طرفني بني واخلدمات نافعلـما تبادل إمبد على الشراكة تقوم �
 ؛)رابح

 كل يقدمها اليت سامهةلـما ولطبيعة للعمل، ومضبوط واضح تقسيم وفق الشراكة تتم �
 طرف؛

 فقد ا؛ لتزمةلـما األطراف أو الطرفني اتفاق حسب وجماالا اكةالشر أشكال تتنوع �
 تأخذ وقد وجماالته، مراحله كافة لتشمل تتسع أو ،شروعلـما من جزء على تقتصر
 إىل تترجم مشولية خطة إطار يف البعيد دىلـما على ستراتيجيةا شراكة طابع

 ؛متوالية مشاريع

 أغىن؛ وآخر فقري طرف أو ،أقوى وآخر ضعيف طرف بني جتمع عالقة الشراكة ليست �
 مواردـال من ويستفيد ومتقامسة، حمددة بأدوار طرف كل فيه يساهم تعاون هي بل

 .الشراكة أهداف لتحقيق رصودةلـما والوسائل

        الشراكةالشراكةالشراكةالشراكة    دواعيدواعيدواعيدواعي. . . . 2

 واخلربات؛ والطاقات اجلهود تضافر بفضل ستعصيةلـما شكالتلـمل مبتكرة حلول إجياد �

 نتظرة؛لـما والنتائج واردلـموا وااللتزامات األهداف حتدد اقديةتع مقاربة اعتماد �

  تاحة؛لـما اإلمكانات من لالستفادة واخلربات اجلهود وتضافر اإلرادات تالقي �
                                                 

  186يف الـملحق ص " استمارة البحث عن شراكات داعمة"راجع  25
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  واخلربات؛ التكاليف تقاسم بفضل حمدودة موارد من انطالقا األحسن أو الكثري إجناز �

  تذليلها؛ على العمل أو التدبري مشكالت من احلد �

  ومطلوبة؛ مفيدة جتارب أو خاصة معارف أو خربة ذوي أشخاص تذاباج �

 واألفكار؛ هاراتلـموا عارفلـمل األمثل االستخدام �

 وتبعاا؛ الصعوبات وتقاسم القرار، وسلطة سؤولياتلـما اقتسام �

  .الشراكة خارج واستقالليته طرف كل هوية على اإلبقاء �

        الناجحةالناجحةالناجحةالناجحة    الشراكةالشراكةالشراكةالشراكة    مستلزماتمستلزماتمستلزماتمستلزمات. . . . 3

 إجناز بداية قبل عليها والتوقيع األطراف خمتلف وتعهدات التزامات بكتابة التوثيق �

  شروع؛لـما

  تطبيقها؛ ومتابعة التعهدات بتنفيذ االلتزام �

 إىل شروعلـمل األوىل راحللـما منذ وحمتملني معنيني شركاء من األطراف كافة إشراك �

 ايته؛

  ولبنوده؛ الشراكة لعقد جيد فهم �

 مراحله؛ كافة يف شروعلـما تدبري يف التشاركية قاربةلـما اعتماد �

 الشراكة؛ مراحل خمتلف عرب الشركاء ومع ؤسسةلـما داخل الفعال التواصل �

 .تصويب إىل حيتاج ما تصويب حول والتوافق الشراكة إجناز لسري شتركلـما التتبع �
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        وادوادوادوادلـملـملـملـماااا    وجلبوجلبوجلبوجلب    التعاونالتعاونالتعاونالتعاون. . . . 4

 التعبئة أو اخلدمات دلوتبا التعاون إطار يف ومالية ومادية بشرية موارد على للحصول
 للتعاون ةمتنوع مببادرات القيام ؤسسةلـمل ميكن ؤسسة،لـمل الداعمة االجتماعية

  :منها ،26والتعبئة

 مؤسسات حكومية، قطاعات( متنوعة وهيئات مؤسسات مع اخلدمات وتبادل التعاون �

 ؛...)دينلـما جتمعلـما مجعيات خاصة، أو عامة

 يتطوعون )وغريهم وأمهات آباء( ...وحرفيني نيوتقني أطر من مصادر أشخاص تعبئة �

 ؤسسة؛لـموا الـمتعلمني لفائدة وأنشطة أعمال يف سامهةلـمل

 محالت ورياضية، وفنية ثقافية أنشطة حفالت، معارض،( وتظاهرات أنشطة تنظيم �

 لتعبئة ...)جتاري هدف هلا ليس للدخل مدرة أنشطة االجتماعية، والتعبئة الدعم

 حلرياتا ظهري قتضياتلـم وخاضعة ؤسسةلـمل داعمة مجعية سطةبوا مالية موارد

  .العامة

                                                 
  187ص  يف الـملحق" بطاقة األنشطة واألساليب: جلب الـموارد -التعاون الشراكة و"جع را 26
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 والتفاعل اإلعالم تيسر هادفة تواصلية خطة اعتماد يةالـمدرس احلياة جودة تتطلب

 وميكن .والشركاء ؤسسةلـمبا والعاملني الـمتعلمني اخنراط وتقوي وخارجيا، داخليا

 دعامة باعتباره التواصل أدوار لتفعيل خطة إلعداد بعده قترحةلـما ضامنيلـمبا االستئناس

  .جودا حتسني ومشاريع يةالـمدرس للحياة

        لتواصللتواصللتواصللتواصلاااا    فهومفهومفهومفهوممممم. . . . 1

 ،ألخرى جمموعة من أو آلخر شخص من والتوجيهات واألفكار علوماتلـما بادلت مليةع �

 ةالـمدرس وبني ةالـمدرس داخل جموعاتلـموا األفراد بني فاعلالت حتدث مليةع وهي

  وشركائها؛

 الذي القرار واختاذ واالقتناع واإلقناع والتأثري والتعبئة اإلعالم يف حيوية مليةع �

 قرارا ليكون وآثارها ختلفةلـما الحتماالتا عن مكنةلـما علوماتلـما كافة فراتو يتطلب

  ؛رشيدا

 من التدبري لعمليات وركيزة ومشاريعها، يةالـمدرس حلياةا مكونات ختلفلـم عامةد �

  .وتتبع وتقومي وتنشيط ومراقبة وتنسيق وجيهتو وتنظيم ختطيط

        ومشاريعهاومشاريعهاومشاريعهاومشاريعها    يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    تفعيلتفعيلتفعيلتفعيل    فيفيفيفي    وأدوارهوأدوارهوأدوارهوأدواره    التواصلالتواصلالتواصلالتواصل    وظائفوظائفوظائفوظائف. . . . 2

 يف سامهنيلـموا يةالـمدرس باحلياة عنينيلـما كافة بني واآلراء األخبار تبادل يتيح �

 ا؛مشاريعه

 حدثةلـما العمل وفرق ؤسسةلـما جمالس خمتلف بني وتنسيقا وتعاونا تفاعال خيلق �

 ؛ا
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  حيط؛لـما على واالنفتاح الشركاء مع والعالقات ؤسسةلـما إشعاع خيدم �

  ومشاريعها؛ يةالـمدرس احلياة تدبري وحسن الشفافية إرساء يتيح �

 حملية، ومجاعات ت،وسلطا وأمهات، آباء من ةالـمدرس شركاء مع التفاعل ينمي �

 واقتصاديني؛ اجتماعيني وفاعلني دين،لـما جتمعلـما ومجعيات

 تغذية على واحلصول تقوميها من وميكن نجزة،لـما والعمليات راحللـمبا اإلخبار يضمن �

 راجعة؛

 األدوار؛ وتوزيع القرار اختاذ يف عنيةلـما األطراف إشراك يضمن �

 حظوظ من ويقوي ومشاريعها، يةالـمدرس احلياة منظور إبراز على إعالميا يساعد �

  .جناحها

        ؤسسةؤسسةؤسسةؤسسةلـملـملـملـماااا    فيفيفيفي    وقنواتهوقنواتهوقنواتهوقنواته    التواصلالتواصلالتواصلالتواصل    وسائطوسائطوسائطوسائط. . . . 3

 برئاسة ؤسسةلـما لتدبري آليات باعتبارها حمدثة رمسية جمالس :ؤسسةلـما السجم �

 القرارات اختاذ يف شاركةلـموا التدبري يف هامة أدوارا 27رسوملـما هلا ويسند دير،لـما

  ؛تشاركية بكيفية

 التعاوين والتفكري اإلداري لإلشراف أساسية سيلةو :جالسلـمل لدوريةا اعاتالجتما �

 اخلطط ووضع نجزة،لـما والعمليات راحللـمبا واإلخبار واآلراء األفكار وتبادل لبناءا

 على واحلصول ومشاريعها، يةالـمدرس احلياة أنشطة سري على واإلطالع والربامج

 الراجعة؛ التغذية

                                                 
كما وقع تغيريه  2002يوليوز  17بتاريخ  2.02.376النظام األساسي اخلاص مبؤسسات التربية والتعليم العمومي رقم مرسوم  27

  )31... ، 18، 17الـمواد ( 2004دجنرب  17بتاريخ  2.04.675وتتميمه بالـمرسوم رقم 
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 جالسلـما أو التدبري جملس أو ؤسسةلـما تشكلها عمل جمموعات :واللجان العمل فرق �

 ؤسسةلـمل الداخلي النظام إىل تستند ما وغالبا معينة، أعمال أو بعمل للقيام األخرى

 واالقتضاء؛ احلاجة حسب واللجان الفرق تشكيل إمكانية تفتح اليت وجمالسها

 جالسلـما بني والقرارات وماتلعلـما تبادل يف امه دور اهل :واللجان الفرق اجتماعات �

 لتقاريراو حاضرلـما بني تتراوح وهي واألكادميية، والنيابة ةالـمدرس وشركاء واللجان

 الغرض؛ حسب

 وتتطلب ،ؤسسةلـمبا العاملنيو واألمهات واآلباء الـمتعلمنيو الشركاء مع قابالتلـما �

 قابلة؛لـما روطش مراعاة

 ونشرة ةالـمدرس وجملة طوياتلـموا لصقاتلـموا طبوعاتلـموا واإلعالنات راسالتلـما �

 البيانات؛ مجع وأدوات ية،الـمدرس واإلذاعة نترنيت،األ على ؤسسةلـما وموقع االتصال

 ؛الـمتعلمني إجنازات ومعارض فتوحةلـما األبواب وأيام ةالـمدرس عيد يوم لقاءات �

 ةالـمدرس حتتضنها أو ؤسسةلـما تنظمها اليت والرياضية والفنية الثقافية األنشطة �

  والشركاء؛ الـمتعلمني لفائدة

 .وشركائها ؤسسةلـما اجتهادات حسب أخرى وسائط �

        يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    بالحياةبالحياةبالحياةبالحياة    عنيينعنيينعنيينعنيينلـملـملـملـماااا    بينبينبينبين    الفعالالفعالالفعالالفعال    التواصلالتواصلالتواصلالتواصل    خصائصخصائصخصائصخصائص. . . . 4

 :وتقنياته التواصل وقنوات واخلطاب تلقيلـموا رسللـمبا مرتبطة خصائص �

 به؛ عنينيلـما واألفراد األطراف لدى التواصل من اهلدف وضوح �

 التواصل؛ يف الكم بدل الكيف على التركيز �

 به؛ عنينيلـمول التواصل ألهداف ومناسبتهما واللغة األسلوب وضوح �
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 إىل أحسن هي باليت والدعوة واإلقناع واالستمالة التحبيب أساليب اعتماد �

 ومشاريعها؛ يةالـمدرس احلياة يف االخنراط

 عنينيلـما واألفراد األطراف بني التواصل على اإلجيايب التفكري سيادة �

 للتواصل؛ موضوعا تكون اليت القضايا أو العمل من واقفلـما وعلى بالتواصل،

 وقنوات وسائط بواسطة الشركاء ومع ؤسسةلـما داخل التواصل استمرارية �

 ية؛الـمدرس باحلياة عنينيلـما لدى معروفة

 تفعيل يف واصلالت أدوار تعزز بكيفية قنواته وتنوع التواصل وسائط تكامل �

 ية؛الـمدرس احلياة

 :أمهها من اليت الشفهي التواصل معيقات وجتنب لمتكلـمل اجليد اإلنصات �

 مناسبة؛ غري حبركات عنه واالنشغال لـمتكلـما إىل النظر عدم �

 اجلدل؛ أجل من واجلدل بالرأي واالستبداد ةلمالك احتكار �

 نظره؛ وجهة إىل االستماع قبل لمتكلـما على الرد �

 بسيط؛ عيب على اشتماهلا بسبب جمملها يف حاورلـما مقترحات ضرف �

 يقوله؛ ما على وإسقاطها حاورلـما عن مسبقة سلبية بنظرة التأثر �

 لباقة؛ ودون خبشونة التواصل �

 .مواقفهم على أو عليهم التهكم أو اآلخرين لوم �

 .التركيز وانعدام باستمرار احلديث موضوع تغيري �

 مع الفعال االجتماعي للتواصل عززةلـما واالجتاهات واقفلـماب مرتبطة خصائص �

  :الشركاء
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 وتفهمها، وظروفهم أحواهلم عن واالستفسار والشركاء لسكانا مع التجاوب �

 ؛جتاههم إجيابية مواقف واختاذ

 العادات احترامو ،تأفف دون االجتماعية ناسباتلـموا التظاهرات يف شاركةلـما �

 ؛حليةلـما والتقاليد

 السلطاتو واجلماعات ،اآلباء ومجعية واألمهات اآلباء مع ايباإلجي التعامل �

 شركاء؛وال ؤسسةلـما يفيد مبا واجلمعيات والفاعلني حليةلـما

 يف العاملني بسلوك ثللـموا القدوة وإعطاء العمل يف واجلدية االنضباط �

 ومواقفهم؛ ؤسسةلـما

 لسكانا بني صراعات وجود حال يف اإلجيايب واحلياد اإلنصاف التزام �

 والشركاء؛

 حمو برامج يف سامهةلـموا مهم، اليت جاالتلـما يف شركاءلل خدمات تقدمي �

  .حليةلـما التنمية ومشاريع الشركاء ونشطة التوعية ومحالت األمية
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        يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    جودةجودةجودةجودة    فيفيفيفي    الحكامةالحكامةالحكامةالحكامة    أدوارأدوارأدوارأدوار. . . . 1

1.1@N@N@N@NâìèÐßâìèÐßâìèÐßâìèÐß@@@@òßbØ§aòßbØ§aòßbØ§aòßbØ§a@@@@@@@@

 خمتلف يف العامة للشؤون والسليم اجليد التدبري مبتطلبات احلكامة مفهوم يرتبط

 كثفةلـما شاركةلـموا اإلنسان وحقوق والشفافية الدميقراطية بتطبيق وذلك جاالت،لـما

 كافة على التنمية مشاريع تدبري حلسن اصةخ أمهيةى وتعط .جمال بكل عنينيلـمل

 ومن .حليلـما ستوىلـما على مباشرة عنينيلـموا الفاعلني أدوار على التركيز مع ستوياتلـما

  :للحكامة تداولةلـما فاهيملـما بني

 التوجهات وفق شاريعلـموا ؤسساتلـموا القطاعات خمتلف تدبري حلسن مرجعية �

 واإلجناز والتنظيم التخطيط حسن طريق عن عليها، توافقلـما الكربى االستراتيجية

 ساءلة؛لـموا والتقومي راقبةلـموا والتتبع واحلفز والتوجيه

 حسن وعلى ساءلة،لـموا والشفافية واإلنصاف التشارك على يقوم التدبري يف أسلوب �

 داخليا الفعال والتواصل اخلربات تضافرو سؤولياتلـماو هاملـما وتوزيع التنظيم

  .وخارجيا

2.1@N@N@N@N��c��c��c��c@@@@òßbØ§aòßbØ§aòßbØ§aòßbØ§a@@@@¿¿¿¿@@@@ñbî§añbî§añbî§añbî§a@@@@aaaa½½½½òî�‰†òî�‰†òî�‰†òî�‰†@@@@@@@@

 رجعياتلـما وفق يةالـمدرس احلياة تدبري يف زيواالترك مركزيةالال تطبيق �

 واألدوار هاملـما وتقاسم الشفافية واعتماد والتكوين، التربية لنظام االستراتيجية

 ية؛الـمدرس واحلياةلـم التع جبودة االرتقاء على والتركيز التواصل وتفعيل
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 وأمهات آباء ومجعيات والتقنية واإلدارية التربوية األطرو والشركاء الـمتعلمني راكإش �

 وتتبعها وإجنازها يةالـمدرس احلياة مشاريع إعداد مراحل خمتلف يف التالميذ وأولياء

 وتقوميها؛

 ال حىت وجدت إن والرتاعات شكالتلـما وحل القرارات واختاذ التفاوض تدبري حسن �

 تربية صاحل إىل االحتكام يتم حبيث قضية، العام الصاحل ودل االختالف يفسد

 ية؛الـمدرس احلياة مشاريع مدار جبعلها الـمتعلمني

 العوامل حتسني على االشتغال يتم حبيث أنشطتها،و يةالـمدرس احلياة خدمات جودة �

 وتطلعات الـمتعلمني حلاجات االستجابة وعلى ية،الـمدرس احلياة جودة يف ؤثرةلـما

 احلياة ومتطلبات للتنميةلـم التع مالءمة وعلى التربويني، الفاعلني وطموحات ركاءالش

 العملية؛

 والقيام والبعيد، توسطلـموا القصري دىلـما على استراتيجية )منظور( رؤيا اعتماد �

 لتحسني حملية تربوية سياسة لبلورة والضعف القوة واطنلـم دقيق تشاركي بتشخيص

 ةالـمدرس ومواصفات واجلهوية الوطنية التوجهات مع وافقت يف يةالـمدرس احلياة

 .حميطها على نفتحةلـموا باحلياة فعمةلـما غربيةلـما

3.1@N@N@N@N�íbÈß�íbÈß�íbÈß�íbÈß@@@@òßbØ§aòßbØ§aòßbØ§aòßbØ§a@@@@¿¿¿¿@@@@�i†m�i†m�i†m�i†m@@@@ñbî§añbî§añbî§añbî§a@@@@aaaa½½½½òî�‰†òî�‰†òî�‰†òî�‰†@@@@@@@@

 حسب وتكييفها اإلمنائي تحدةلـما األمم برنامج يف احلكامة مبعايري االستئناس ميكن

   :وأدوارها يةالـمدرس احلياة طبيعة

 لتمكني الدميقراطية مارسةلـموا اإلنصاف تطبيق يف ويتجلى ::::شاركةشاركةشاركةشاركةلـملـملـملـماااا    معيارمعيارمعيارمعيار �

 خمتلف يف والفاعلة الفعلية شاركةلـما من يةالـمدرس باحلياة عنيةلـما األطراف

 والعمليات؛ راحللـما
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 لكل حقا جيدة مدرسية حياة من االستفادة جعل يف وتتمثل :احلقوقيةاحلقوقيةاحلقوقيةاحلقوقية    قاربةقاربةقاربةقاربةلـملـملـملـماااا    معيارمعيارمعيارمعيار �

 التربية يف والواجبات احلقوق مرجعيات مقتضى جبعل وذلك .ةلـمعومتلـم متع

 وكذا ختصة،لـما والتنظيمية التشريعية والنصوص الوطين يثاقلـمبا والتكوين

 هذه وتقتضي .وضوعلـما يف غربلـما عليها صادق اليت الدولية اتياالتفاق مرجعية

 ما لتحديد احلقوقية بةقارلـما ضوء يف يةالـمدرس احلياة أوضاع تشخيص قاربةلـما

 حقوقهم من االستفادة من احلقوق أصحاب لتمكني االقتضاء، عند به، القيام ينبغي

  .واجبهم تأدية من الواجب وأصحاب

 من اجلميع ومتكني ،وقتها يف الدقيقة علوماتلـما توفر ويقتضي :الشفافيةالشفافيةالشفافيةالشفافية    معيارمعيارمعيارمعيار �

 قاربةلـما نطاق وسيعوت ئبة،الصا القرارات اختاذ يف واستثمارها يهاعل إلطالعا

 االختالالت تصحيح أجل من حاسبةلـموا التقومي آليات واعتماد والتشاركية، احلقوقية

 مكنة؛لـما التدبري وانزالقات

 خدمات جبودة ويرتبط :والطموحاتوالطموحاتوالطموحاتوالطموحات    والتطلعاتوالتطلعاتوالتطلعاتوالتطلعات    للحاجاتللحاجاتللحاجاتللحاجات    االستجابةاالستجابةاالستجابةاالستجابة    حسنحسنحسنحسن    معيارمعيارمعيارمعيار �

 دون علمنيالـمت مجيع خدمة على ؤسسةلـما وبقدرة تها،طنشأو يةالـمدرس احلياة

 ؛استثناء

 من تضاربةلـما صاحللـما بني التحكيم على ؤسسةلـما قدرة يف ويتثمل ::::التوافقالتوافقالتوافقالتوافق    معيارمعيارمعيارمعيار �

 درسية؛لـم ا احلياة جودة يف ممثلة العامة غايةال حول واسع إمجاع إىل الوصول أجل

 واردلـمل سؤوللـموا الرشيد التدبري على ؤسسةلـما بقدرة ويربط ::::حاسبةحاسبةحاسبةحاسبةلـملـملـملـماااا    معيارمعيارمعيارمعيار �

 القيام وعلى ية،الـمدرس احلياة جودة ختدم مشاريع تنفيذل توفرةلـما اناتواإلمك

 عند مكنةلـما بالتصويبات والقيام التدبري حسن من للتثبت حاسبةلـموا بالتقومي

 االقتضاء؛
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 متكامل مشوىل منظور اعتماد يف وتتمثل ::::االستراتيجياالستراتيجياالستراتيجياالستراتيجي    نظورنظورنظورنظورلـملـملـملـماااا    أوأوأوأو    ااااالرؤيالرؤيالرؤيالرؤي    معيارمعيارمعيارمعيار �

 .والقصري توسطلـموا البعيد األمد على يةالـمدرس احلياة جودة لتحسني

        يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    جودةجودةجودةجودة    فيفيفيفي    التدبيرالتدبيرالتدبيرالتدبير    أدوارأدوارأدوارأدوار. . . . 2

1.2@N@N@N@Naaaa½½½½âìèÐâìèÐâìèÐâìèÐ@@@@sí†§así†§así†§así†§a@@@@�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa 

 منها وخاصة اإلدارة،لم بع تعلقةلـما الدراسات تطور نتيجة واإلدارة التدبري مفهوم تطور

 لذلك وتبعا .هوعمليات التدبري ووظائف والقيادة اإلداري بالتنظيم تعلقةلـما الدراسات

 اإلدارية والقرارات ساطرلـما وتنفيذ والتسيري الرئاسة على القائم فهوملـما من تطور حصل

 ؤسسةلـمبا لالرتقاء وعملياته التدبري بوظائف والقيام القيادة يعتمد مفهوم إىل ركزيةلـما

  .يةالـمدرس واحلياةلـم التع جودة وحتسني

 عديدة، عوامل نتيجة األخرية السنوات يف ويةالترب اإلدارة إىل النظرة تطورت وقد

   :أمهها

 مهنة صاحب ديرلـما واعتبار اإلدارة، على والعملية يةلـمالع الصبغة إضفاء حماولة �

  والتدبري؛ القيادة كفايات امتالك تستلزم

 إنسانية؛ وعالقات وتفاعالت وعمليات وظائف باعتباره )اإلدارة( التدبري إىل النظر �

 اهتماماا؛ قلب يف الـمتعلم وجعل ستفيدةلـما بالفئات التربوية سةؤسلـما اهتمام �

 حلي؛لـموا اجلهوي التدبري نظام إىل ركزيلـما التدبري نظام من التوجه �

 األهداف حتقيق يف الفعالية من مزيد عن حبثا جديدة وتقنيات مقاربات اعتماد �

 والنتائج؛

 وأساليبها القيادة وطرائق وعملياته، التدبري وظائف :رئيسيني بعدين بني تكامل إقامة �

 .التدبري يف
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2.2@N@N@N@NÑöbÃëÑöbÃëÑöbÃëÑöbÃë@@@@�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa@@@@émbîÜàÇëémbîÜàÇëémbîÜàÇëémbîÜàÇë@@@@@@@@

 باعتباره )اإلدارة( التدبري حتديد نظرية اإلدارةلـم ع يف تداولةلـما النظريات بني من

  .ؤسسةلـما أهداف لتحقيق بينها فيما تفاعلةلـما والعمليات الوظائف من جمموعة

 والتنسيق، والتوجيه، والتنظيم، التخطيط، :ارياإلد العمل وظائف أهم وتشمل

  .راقبةلـموا

 ما لتحديد معينة مشكلة أو موضوع خبصوص القرار الختاذ قبلي إعداد :التخطيطالتخطيطالتخطيطالتخطيط �

 وأمهيته صعوبته يف اإلعداد وخيتلف .عشوائيا التدبري يكون ال حىت إجنازه سيتم

 شكلة؛لـما أو وضوعلـما حسب

 القرارات لتنفيذ هاملـما وتوزيع واردلـما واستعمال اإلجناز كيفية حتديد :التنظيمالتنظيمالتنظيمالتنظيم �

  فعالة؛ بكيفية تخذةلـما

 واحلفز والتنشيط والتواصل والسلطة القيادة استعمال تشمل مركبة عملية :التوجيهالتوجيهالتوجيهالتوجيه �

 طلوب؛لـما االجتاه يف والشركاء ؤسسةلـمبا والعاملني التربوية العملية لتوجيه

 تدبري يشملها اليت كوناتلـموا العناصر خمتلف بني والتكامل االنسجام إقامة :التنسيقالتنسيقالتنسيقالتنسيق �

 التدبري ومكونات اإلداري، التدبري ومكونات التربوي، التدبري مكونات فهناك ؤسسة،لـما

 يتطلب ما وهو .حيطلـموا الشركاء مع ؤسسةلـما عالقات وتدبري ايل،لـموا اديلـما

 بوية؛لتر ا العملية أهداف حتقيق يف لتصب وتضافرها اجلهود تنسيق

 إىل دف وهي .عليها حصللـما والنتائج ستثمرةلـما واردلـمل تقومي عملية :راقبةراقبةراقبةراقبةلـملـملـملـماااا �

 واخلطط ؤسسةلـما أهداف أن من التيقن يتم حىت الضرورية التعديالت دخالإ

  .احترامها سيتم لتحقيقها وضوعةلـما
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3.2@N@N@N@Nåßåßåßåß@@@@�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa@@@@ð†îÜÔnÛað†îÜÔnÛað†îÜÔnÛað†îÜÔnÛa@@@@µgµgµgµg@@@@�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa�i†nÛa@@@@sí†§así†§así†§así†§a@@@@ÛÛÛÛÜÜÜÜààààò��ûò��ûò��ûò��û@@@@ñbî§aëñbî§aëñbî§aëñbî§aë@@@@aaaa½½½½òî�‰†òî�‰†òî�‰†òî�‰†@@@@@@@@

 ))))اإلدارة احلديثةاإلدارة احلديثةاإلدارة احلديثةاإلدارة احلديثة((((خصائص التدبري احلديث خصائص التدبري احلديث خصائص التدبري احلديث خصائص التدبري احلديث  28282828))))اإلدارة التقليديةاإلدارة التقليديةاإلدارة التقليديةاإلدارة التقليدية((((التدبري التقليدي التدبري التقليدي التدبري التقليدي التدبري التقليدي خصائص خصائص خصائص خصائص 

غلبة مهام ممارسة السلطة واالنفراد بالقرار على  *

راقب رمسيا لتطبيق لـمدير اآلمر والـمسلوك ا

 29.دير الرئيسلـمساطر وفق سلوك الـما

اره دير بأدوار قيادية يف التدبري، باعتبلـمقيام ا *

قائدا منسقا ومشجعا ومنشطا يعترب اإلدارة وسيلة 

 . دير القائدلـموفق سلوك ا لـمالتعليم والتعدمة خل

  (Management) فهوم احلديث لإلدارةلـماعتماد ا *  (Administration- Gestion)اعتماد مفهوم التسيري  *

هام التقنية واإلجراءات وتطبيق لـمالقيام با *

ة من إدارة عليا، مع سيادة الرتعة التعليمات الوارد

  .البريوقراطية

القيام بوظائف ومهام وأدوار متنوعة، ترتكز على  *

التقنيات احلديثة يف التدبري لتحقيق نتائج إجيابية 

  .والعمل على تعميقها وتطويرها باستمرار

  .تطوير واإلبداعبادرة واللـماستلزام أخذ ا * .بادرةلـما أخذ دون إداريا حمددة مبهام القيام *

ساطر الشكلية لـمالتركيز على اإلجراءات وا *

  .وتنفيذ التعليمات

التخطيط، : القيام بعمليات منظمة ومتكاملة تشمل *

  . راقبة، والتقومي، والتتبعلـموالتنظيم، والتنفيذ، وا

  .شاريعلـمقاربة التشاركية والعمل بالـماعتماد ا *  .اعتماد العمل الفردي *

ام مبجاالت معرفية متنوعة منها لـماستلزام اإل *  .ستلزام التمكن من جماالت معرفية خمتلفةعدم ا* 

  .النفس والقانون اإلداري لـماإلدارة وفروع ع لـمع

قلة االهتمام واالنشغال بالفعالية، واعتماد تقومي  *

  .ؤسسات على االلتزام بالتعليماتلـما

رية عن طريق وارد البشلـماعتماد التدبري الفعال ل *

التواصل اجليد واحلفز والتقومي القائم على النتائج 

  .اليةلـمادية والـموارد الـموالفعالية يف استعمال ا

تركيز سلطة القرار بني يدي شخص واحد غالبا ما   *

سيادة (يكون يف إدارة أعلى ضمن اهلرم اإلداري 

  ).ركزيلـمالنظام ا

ؤسسة ملـختويل قسط كبري من سلطة القرار ل *

نفسها، وغالبا ما تكون هذه السلطة مقسمة بني 

مكونات وجمالس ضمن مقاربة تشاركية غري 

 .متمركزة

                                                 
مفهوم احلديث أو القدمي لإلدارة، وإمنا حيتاج إىل صفة حتدد ـال يدل مصطلح التدبري أو اإلدارة يف حد ذاته على ال 28

مغرب العريب ترمجة للمصطلح ـمشرق العريب، بينما شاع مصطلح التدبري يف الـوما زال مصطلح اإلدارة شائعا يف ال. طبيعته
  .(Gestion)ي الفرنس

 .)2002(من إصدارات الوزارة ". مدرسة يف أفق الشراكة التربويةـتدبري ال"راجع  29
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 يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    الحياةالحياةالحياةالحياة    جودةجودةجودةجودة    فيفيفيفي    القيادةالقيادةالقيادةالقيادة    دواردواردواردوارأأأأ. . . . 3

1.3@N@N@N@NâìèÐßâìèÐßâìèÐßâìèÐß@@@@ñ…bîÔÛañ…bîÔÛañ…bîÔÛañ…bîÔÛa@@@@òíìi�Ûaòíìi�Ûaòíìi�Ûaòíìi�Ûa@@@@ÛÛÛÛàÜàÜàÜàÜò��ûò��ûò��ûò��û@@@@@@@@

 نشاط لتوجيه القائد ديرلـما به يقوم سلوك درسةلـمل التربوية (Leadership) القيادة �
 وظيفة والقيادة .ةالـمدرس رسالة لتحقيق والشركاءـمتعلمني وال واألساتذة جالسملـا

 القائد ديرلـما لتمكني لـمبالع الفن فيها يتفاعل وكفاية التدبري، جناح يف أساس دور هلا
 على القدرة ومن والشركاء، والتالميذ واألساتذة جالسلـما واحترام ثقة كسب من

 أهداف حتقيق يف الفعال االخنراط إىل وحفزهم هم،ومواقف سلوكهم يف التأثري
  ة؛الـمدرس

إمكان التمييز بني اإلدارة والقيادة من خالل مصدر التأثري االجتماعي لرئيس  �
 :ؤسسةلـمواصفات اليت يتحلى ا وتطبع إدارته للـمؤسسة والـما

يني ستندة إىل التعلـمرتبط بالسلطة اإلدارية الـمالتأثري االجتماعي الرمسي ا �
  :الرمسي

ؤسسات على هياكل تنظيمية ومناصب وظيفية منها منصب لـمتتوفر ا �

 دير؛لـما

رؤوسيه وتعترب لـمؤسسة حق إعطاء األوامر لـمتعطي القوانني لرئيس ا �

  ذلك واجبا عليه؛

حيظى هذا النظام بالقبول الضمين أو الصريح باعتباره عقدا ينظم  �

  هلا الفعلي واحلقيقي؛مستوى اشتغا جموعة علىلـمويضبط فعالية ا

يضع النظام عقوبات متنوعة لردع التصرفات اليت ال حتترم الضوابط  �

 عمول ا؛لـما
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قنن لفرض لـميستند التأثري االجتماعي الرمسي غالبا على سلطة الردع ا �

رؤوسني لألوامر خوفا من لـموميتثل كثري من ا. احترام قواعد العمل

  وشخصية الرئيس؛ر عن قيمة األوامر العقاب بغض النظ

جموعة وهلا سلطة لـمدير من لدن جهة خارجة عن الـميتم تعيني ا �

  .إدارية أعلى

تستمد سلطتها من التعيني  التأثري االجتماعي غري الرمسي للقيادة اليت ال �
  :الرمسي

القيادة تأثري اجتماعي غري رمسي ينجم عن عالقات التأثري اإلجيايب بني  �

رغوبة لفرد ما على أعضاء لـمالرائدة واجموعة، واألدوار لـمأعضاء ا

 جموعة اليت تتقبل ريادته؛لـما

جموعة لـماآلثار اإلجيابية لشخصية القائد تنعكس على أهداف ا �

 ؛وحاجاا وقيمها

جموعة من اخلارج؛ وإمنا هو عضو مشارك لـمالقائد ال يفرض نفسه على ا �

يادته وتثق جاوب معه وتتقبل رجموعة اليت تتلـميف احلياة الفعلية ل

 فيه؛

جموعة تبعا لتغري عالقات لـمالقيادة دور قابل للتداول بني أعضاء ا �

التأثري والقيم واألهداف، وال يستطيع القائد االستمرار يف الريادة دون 

 .عطياتلـمجموعة إن تغريت الـمرضا ا
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2.3@N@N@N@NpbÐ•aìßpbÐ•aìßpbÐ•aìßpbÐ•aìß@@@@†öbÔÛa†öbÔÛa†öbÔÛa†öbÔÛa@@@@ê‰aë…cëê‰aë…cëê‰aë…cëê‰aë…cë30@@@@@@@@

 احلياة وجودة ؤسسةلـما داءأ وتطوير لإلصالح استراتيجي )رؤيا( منظور امتالك �
 التطوير؛

  ومقنعة؛ وجذابة واضحة بكيفية لإلصالح منظوره تبليغ على القدرة �

 عملية خطط إىل اإلصالح ترمجة يف لالخنراط عنيةلـما األطراف تعبئة على القدرة �

  ية؛الـمدرس احلياة جودة لتحسني

 احللول وإجياد لعملا إثراء يف تسهم جديدة واقتراحات أفكار استشراف من التمكن �

 الئمة؛لـما

  موقف؛ كل طبيعة حسب الئملـما والتصرف بادرةلـما على والقدرة الشخصية قوة �

 فيه؛ ومسامهتهم للعمل تبنيهم وتعزيز للفرقاء واإلنصات التشاركي التدبري تفعيل �

 والسلوك؛ العمل يف القدوة إعطاء �

 والشركاء؛ الـمتعلمنيو ربنيلـما مع الفعال التواصل �

 ا؛ العاملني وألدوار ؤسسةلـما جالسلـم الفعال لتنشيطا �

  .قيادي بأسلوب ...)وتوجيه وتنظيم ختطيط من( وعملياته التدبري وظائف إجناز �

                                                 
  188ص  يف الـملحق" مدى القيام باألدوار القيادية يف تدبري احلياة الـمدرسيةـاستمارة التقومي الذايت ل"راجع  30
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 ���� �@�: AB����������  

 ���� DB�E�������� ���FC���)  

 تدخلني،لـما من جمموعة بني مقتسمة مجاعية حياة باعتبارها ية،الـمدرس احلياة تتطلب

 سؤوليات،لـموا والواجبات احلقوق ثقافة على تقوم مجاعية قوانني وفق واالنضباط النظام

 ويتجسد ،الداخلي نظامها يف التعليمية ؤسسةلـما مستوى على يتجسد واضح تعاقدي إطار يف

 خمتلف بني وكذلك ،الـمتعلمنيو الـمدرس بني حوهلا ومتفق وواضحة شفافة عالقات يف أيضا

 الداخلي النظام يشملها ال عندما يةالـمدرس احلياةلفاعلني والشركاء الـمنخرطني يف ا

  .خلصوصيتها نظرا ؤسسةلـمل

        31313131النظام الداخلي للـمؤسسة التعليميةالنظام الداخلي للـمؤسسة التعليميةالنظام الداخلي للـمؤسسة التعليميةالنظام الداخلي للـمؤسسة التعليمية. . . . 1

 فضاءات وبني وبينهم تدخلني،لـما بني العالقات لتنظيم يومية أداةهذا النظام  يعترب

  :أمهها مبادئ على ويقوم ؤسسة،لـما

  مقتضياته؛ وتطبيق ونشره صياغته يف واإلشراك التشارك ثقافة تماداع �

  والقانون؛ احلق احترام ظل يف الدميقراطية ومبادئ واطنةلـما تكريس �

  سؤوليات؛لـما وحتديد والواجبات احلقوق ثقافة ترسيخ �

  ية؛الـمدرس احلياة تعرفها اليت والتربوية التنظيمية القضايا ختلفلـم مشوليته �

  اإلنسان؛ وحقوق للتربية العامة بادئلـما عم انسجامه �

                                                 
  190ص  يف الـملحق "النظام الداخلي"راجع منوذج من  31
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 أو اخلاطئ، للتأويل جماال تدع ال حبيث لبنوده وبسيطة، وواضحة، قانونية، صياغة �

  لالعتراض؛

 تعرفها اليت للظواهر والتطرق التعليمية، ؤسسةلـما خصوصيات راعاةلـم بنوده تدقيق �

  األخرية؛ هذه

 ،الـمتعلمني( يةالـمدرس احلياة يفنخرطني الفاعلني والشركاء الـم كل طرف من احترامه �

  ...)...التربوية اإلدارة ني،الـمدرس

  :لـمؤسسات التعليميةل الداخلية األنظمة يف إدراجه ميكن ما بني ومن

 الدراسية، وادلـموا والتكرار، التمدرس، سنوات حيث من الدراسة تنظيم �

  ؛...واالمتحانات

  عمل؛ال ا اجلاري سطرةلـموا التغيبات ضبط �

  ؤسسة؛لـما وإغالق فتح أوقات �

 وإدارية، تربوية وأطر ،متعلمات من يالـمدرس جتمعلـما مكونات بني العالقات تنظيم �

  ؛...الـمتعلمني وأولياء وآباء

  األقسام؛ ممثلي ومهام بأدوار تذكري �

  طاقاا؛ تفوق مبتطلبات األسر كاهل إثقال عدم، مع احلرص على الـمتعلمني هندام �

  ؤسسة؛لـما وأزمنة ءاتفضا تنظيم �

  والعقوبات؛ حظوراتلـموا سؤولياتلـموا والواجبات احلقوق �

  ...والسالمة الوقاية إجراءات �
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 إىل إضافة تضع أن داخلية أقسام ا توجد اليت التعليمية ؤسساتلـما على يتعنيكما 

 يهدفو .الداخلي بالقسم الـمتعلمنيب خاصا تعاقديا إطارا العمل به اجلاري الداخلي النظام

 العاملني وظفنيلـموا الداخليني الـمتعلمني بني واالنسجام الوئام حتقيق إىل النظام هذا

 أحسن يف العمل على ويساعدهم، عادية حياة هلم يضمن عائلي جو إطار يف الداخلي بالقسم

  :األساسية التالية اجلوانب النظام هذا يغطي أن يتعنيكما  .ومعنويا ماديا مكنةلـما الظروف

        اجلانب التربوي واخللقياجلانب التربوي واخللقياجلانب التربوي واخللقياجلانب التربوي واخللقي    ����

 االستراحة وقت ويف راقد،لـما ويف األكل، قاعة ويف طالعة،لـما قاعة يف السلوك �

  الفراغ؛ وأوقات

  واهلندام؛ العام السلوك �

  ...التأديبية اإلجراءات �

        اجلانب الصحياجلانب الصحياجلانب الصحياجلانب الصحي    ����

  ...الطبية واإلسعافات صحةلـموا واالستحمام، والنظافة، التغذية، �

        اجلانب اإلدارياجلانب اإلدارياجلانب اإلدارياجلانب اإلداري    ����

  الداخليني؛ الـمتعلمني تسجيل وكيفية وطشر �

  معه؛ والتنسيق التواصل وآليات الـمراسل حتديد �

 ؛...)الضمانة األمتعة، ادية،لـما الواجبات الوثائق،( طلوبةلـما اللوازم �

 األهايل استقبال الزيارات، واالستثنائي، العادي واخلروج الدخول نظام ضبط �

  ...واخلرجات
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  :يتعني نيلـمتعللـم فعلي راطواخن مالئمة إقامة ولضمان

 إعداد يف يشاركون، الدراسي وسملـما بداية يف، عنهم ممثلني انتخاب على مساعدم �

، ؤسسةلـما وإدارة الداخلية ييمبرب االتصال ويربطون، الداخلي القسم نظام وصياغة

 تدبري يف مشاركتهم وتعترب. االقتضاء عند التدبري جملس اجتماعات يف وحيضرون

 ؛القسم هلذا جيد سري لضمان أساسية وسيلة الداخلي القسم نشؤو

 بالقسم يةالـمدرس احلياة تنشيط يف تساهم تربوية أندية خلق على تشجيعهم �

 والرحالت والرياضية والفنية الثقافية األنشطة يف شاركةلـموا والترفيه، الداخلي

  .لـمؤسسةا طرف من نظمةلـما

 اإلعالنات سبورة على مستمرة بصفة التعليمية سسةؤلـمل الداخلي النظام نشر وينبغي

 كل بداية يف مقتضياته، شرح معوتعميمه على خمتلف الـمعنيني،  العامة، احلراسة ومكاتب

 ؤسسةلـما حرمة على حفاظا وذلك احترامه بضرورة اجلميع وحتسيس دراسي، موسم

 حسب كل النظام هذا على اإلشراف ؤسسةلـما جمالس تتوىلو .النبيلة قيمها وترسيخ

  .العمل ا اجلاري التنظيمية النصوص مبوجب له خولةلـما اختصاصاته

        يةيةيةيةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرسالحقوق والواجبات في الحياة الحقوق والواجبات في الحياة الحقوق والواجبات في الحياة الحقوق والواجبات في الحياة . . . . 2

1.2@N@N@N@NáÜÈn½a@ÖìÔyáÜÈn½a@ÖìÔyáÜÈn½a@ÖìÔyáÜÈn½a@ÖìÔy@@@@@@@@

الـمجتمع  يف لالندماج تؤهله اليت هاراتلـموا عارفلـموا القيم اكتسابو ،لمالتع يف احلق �

  ؛طلوبةلـما والكفايات طالشرو استوىف الـمك العملية احلياةويف 

 بالتهميش وحتسيسهم اآلخرين إقصاء إىل يؤدي ال الذي ،التميز إبراز من متكينه �

  ؛واجتهاداته قدراته أهلته الـمك والدونية،
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 ذلك على تنص كما عام بوجه واإلنسان رأةلـموا للطفل ا صرحلـما باحلقوق متتيعه �

  ليها؛ع صادقـملا الدولية واثيقلـموا واالتفاقات عاهداتلـما

  القانون؛ يكفله الـم طبقا ،أنثى أو كان كراذ ،الفرص وتكافؤ ساواةلـمبا متتيعه �

  ؛هلا حلول إجياد يف سامهةلـموا ،التربوية قضاياه ومعاجلة ،مبصاحله االهتمام �

  ؛الـمتعلمني من ممثليه عرب مؤسسته شؤون تدبري يف فعالة بصفة إشراكه �

 وفق واإلدارية ةيالـمدرس حبياته رتبطةلـما والوثائق علوماتلـما من متكينه �

  ؛يةالـمدرس التشريعات

 القوانني إطار يف خدمته يف ؤسسةلـمبا توفرةلـما اديةلـما والوسائل اإلمكانات جعل �

  ؛ا عموللـما التنظيمية

 ؤسسةلـما وأندية مجعياتو أنشطة يف والفعال الفعلي الخنراطه جاللـما فسح �

  ؛تفعيلها يف همويسا يشارك كي وجمالسها

  ؛عنويلـموا اديلـما والعنف السيئة عاملةلـموا االمتهان أشكال كل من محايته �

  ...هلا نظمةلـما الشروط وفق ؤسسة،لـما مرافق مجيع من االستفادة �

2.2@N@N@N@Na@pbjuaëa@pbjuaëa@pbjuaëa@pbjuaë½½½½áÜÈnáÜÈnáÜÈnáÜÈn@@@@@@@@

  ؛وجه أحسن على واجلماعي الفردي والتحصيل االجتهاد �

  ؛ونزاهة وجدية باطبانض ستمرةلـموا النهائية التقوميات إجناز �

  ؛وقواعدها الدراسة واقيتلـم واالنضباط واظبةلـما �
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 طلوبلـمل وفقا الدروس تتطلبها اليت يةالـمدرس واللوازم واألدوات الكتب إحضار �

  الدراسية؛ وادلـما بني متييز ودون تاحةلـما واإلمكانات

 الثقايف وإشعاعها ،ؤسسةلـمل واجلماعي الفردي التنشيط يف الفعالة سامهةلـما �

  ؛ومظهرها رونقها على حفاظا نظافتها حسن على والعمل ،والتعليمي

 ممتلكات كل على حافظةلـموا والكتب راجعلـموا عداتلـموا بالتجهيزات العناية �

  صيانتها؛ يف سامهةلـموا ؤسسةلـما

  ؛الطبيعي وسريها الدراسة صفو يعكر ما كل وإبعاد ،البناء التعاون ترسيخ على العمل �

  ؛ؤسسةلـمل العام بالنظام خلةلـما الفوضى أو العنف مظاهر كل عن اداالبتع �

  ؛والتسامح البناء احلوار مبدأ إىل باالحتكام طروحةلـما والقضايا شاكللـما معاجلة �

 العاملني مجيع واحترام ا، عموللـما والقانونية والتربوية اإلدارية للضوابط االمتثال �

  ؛عليها والوافدين ؤسسةلـمبا

 بالتقدير حيظى حرمته له فضاء ؤسسةلـما جيعل ما كل يف بإجيابية امهةسلـما �

  ؛واالحترام

  ؛يةالـمدرس التعريف وبطاقة الغياب بورقة تعلقةلـما التعليمات احترام �

 على الوطين، بالنشيد غريبلـمالـم الع بتحية ةالـمدرس فضاء يف شاركنيلـما كل يقوم �

 لحسل اخيوترس ،شتركلـما النتماءل اديسجت ايته، ويف أسبوع كل بداية يف األقل

  .الوطين
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 واإلناث الذكور اختالط على األسالك، مبختلف التعليمية، ؤسساتلـما إدارة حترص �

 أدوار تفعيل يف يساهم بشكل الدراسية، وادلـما خمتلف ويف الواحد، القسم داخل

  عامة؛ معيةجتلـموا خاصة، يةالـمدرس احلياة دعم يف ؤسسةلـما

ـمتعلمني لل العادل التوزيع على األسالك، مبختلف التعليمية، ؤسساتلـما إدارة حترص �

 يف التربوي جلسلـما ويشارك. واضحة بيداغوجية معايري على بناء األقسام، على

 طرف من قدمةلـما القسم تغيري طلبات وكذلك ؤسسةلـما إىل االنتقال طلبات دراسة

 يتعني فإنه ساواةلـموا الشفافية إبدلـم وحتقيقا .حددةلـما لاآلجا داخل الـمتعلمني

 والصحية التربوية ربراتلـمبا معللة حماضر صياغة الطلبات، يف البث بعد

  لـمؤسسة؛ل العادي بالسري اإلخالل عدم مراعاة مع واالجتماعية،

 بختري أو إتالف بكل اإلدارة بإشعار ملزم ؤسسةلـما فضاءات من فضاء على قيم كل �

  جتهيزاته؛ يطال

 الذين األقسام، عن ممثلني باختيار التربوي، الطاقم مبساعدة ؤسسة،لـما إدارة تتكلف �

 يف الـمتعلمني بتمثيل هلم تسمح دميقراطية بطريقة مناديب بينهم من ينتخبون

  ؤسسة؛لـما جمالس

 تتبعو مراقبة الداخليني الـمتعلمني ومراسلي واألولياء واآلباء األمهات على يتعني �

 عن ترتبةلـما سؤولياتلـما كامل ويتحملون وانضباطهم، الدروس على أبنائهم مواظبة

  سلوكهم؛ سوء أو غيام
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 فور عناوينهم على يطرأ قد تغيري بكل ؤسسةلـما إشعار األولياء أو اآلباء على يتعني �

  حدوثه؛

 الزمين، لهاستعما يف مسجلة حصة آخر اية قبل ؤسسةلـمل غادرلـما ،الـمتعلم يتحمل �

 هلذه مسؤولية أية ذلك عن يترتب وال ؤسسة،لـما أسوار خارج له يقع حدث كل تبعات

  األخرية؛

 داخل أشياء من وظفنيلـما أوـمتعلمني لل يضيع قد عما مسؤولة غري ؤسسةلـما �

  قيمتها؛ كانت مهما جبوارها أو ؤسسةلـما

 تغيبات عن الستفسارهم ءاألولياأو األمهات أو  أو اآلباء ؤسسةلـما إدارة تستدعي �

  االقتضاء؛ عند التأديبية حاالم ودراسة وتأخرام، أبنائهم

 متلكاتلـم ختريب، أو إتالف كل تعويض مسؤولية األولياء أوأو األمهات  اآلباء يتحمل �

 حتديد حالة يف فردية، بصفة أبناؤهم فيه يتسبب لتجهيزاا، أو ؤسسةلـما

  سؤولية؛لـما

 فترات خالل ؤسسةلـما داخل الـمتعلمني عن مسؤولة ؤسسةلـما إدارة تعترب �

 عاتق على تقع مسؤوليتهم أن كما .داومةلـما بقاعة وجودهم وخالل االستراحة،

 األنشطة خالل ؤطرلـما أو نشطلـما كاهل وعلى الدراسية، احلصص أثناء الـمدرس

 كلفلـما وظفلـما أو الـمدرس عاتق على أو ؤسسة،لـما وخارج داخل ندجمةلـما

  معينة؛ فترات خالل باحلراسة

 اخلاصة الزمن استعمال جداول يف سجلةلـما االستراحة أوقات تقضى أن جيب �

  ية؛الـمدرس لإليقاعات طبقا فتراا احترام وعليهم ؤسسة،لـما فضاء داخل الـمتعلمنيب
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، الزمين استعماهلم جداول وفق الدارسني الـمتعلمني وجه يففقط  ؤسسةلـما باب يفتح �

  ؛أو أوالئك الـمسامهني يف نشاط تربوي معني وفق الربنامج الـمسطر لذلك

 هدوء يف اصطفافهم مكان من انطالقا الدرس قاعة إىل همتعلمي الـمدرس يصطحب �

 أن على التربوية، احلراسة طرف من يؤطرون حيث إىل القاعة من وخيرجهم ونظام،

وفق ما يقتضيه جدول  يغادرها من وآخر الدرس، قاعة يلج من أول الـمدرس يكون

  ؛حصصه

، ويتم الـمدرسد وتضمن الـمؤسسة للـمتعلـمني سريا مناسبا للدراسة يف حالة عدم وج �

هذا بشكل تضامين بني اجلميع، يف إطار تعاوين هدفه السعي إىل النجاح العام 

وميكن هلذا الغرض إجياد حلول ترتكز . للـمؤسسة ككل، وليس لبعض أجزائها فقط

أو الفاعلني التربويني، كما ميكن  الـمتعلمنيأو حىت بعض  نيالـمدرستطوع بعض على 

اعتماد االشتغال والتعلم الذاتيني يف إطار نظام حمدد، لتجاوز اإلكراهات االستثنائية 

  الـمرتبطة بعدم وجود األطر التربوية؛

 تعجالتسلـما قسم إىل ينقل فإنه مالـمتعلم  رياضية أو مدرسية حادثة وقوع عند �

 باحلادثة،ه أمر ويل وخيرب عمومي، مستوصف أقرب إىل أو العمومية، ستشفياتلـمبا

  وضوع؛لـما يف الالزمة اإلدارية باإلجراءات القيام ؤسسةلـما إدارة وتتوىل

 بتر أو متزيق أي أو ضياعه حالة يف له عارلـما الكتاب تعويض وليه، أو ،الـمتعلم يتحمل �

  فيه؛

 كتبةلـما مع وضعيته تسوية بعد إال تسجيله يعاد واللم تعلـمل وثيقة أيةلـم تس ال �

  االقتصاد؛ ومصلحة
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 الداخلي القسمني بني التنسيق الداخلي، الـمتعلم ومواظبة سلوك تتبع يستوجب �

  به؛ يتعلق مستجد بأي اآلخر الطرف طرف كل وإخبار واخلارجي،

 اإلدالء بعد إال عديةلـما اضواألمر العصبية باالضطرابات صابلـما الـمتعلم يقبل ال �

  الدراسة؛ مبتابعة له تسمح طبية بشهادة

 ؤسساتلـما أو الداخليني، باستثناء اخلاصة، الـمتعلمني مراسالت ؤسساتلـما تتلقى ال �

  عزولة؛لـما ناطقلـما بعض يف وجودةلـما

 ةسن كل مطلع يف ؤسسةلـمل الداخلي النظام على الـمتعلمونو واألولياء اآلباء يطلع �

  ...به وااللتزام عليه التوقيع مع دراسية

4.2@N@N@N@N�a�a�a�apa‰ìÄpa‰ìÄpa‰ìÄpa‰ìÄ@@@@@@@@

 أو ،وحول حميطها ؤسسةلـما مرافق داخل واخلمور خدراتلـما وتناول التدخني مينع �

 وادلـمكا( العمومية الصحة على خطرا تشكل اليت وادلـما ترويج وكذا تروجيها،

  ؛)شاهما ما أو فرقعات،لـموا السامة،

 حرم داخل الـمتعلمني قبل من حموللـما اهلاتف استعمال عن تجالنا التشويش مينع �

  ومرافقها؛ ؤسسةلـما

 إدارة على إحالته عند إال الدرس، من تالمذته أحد حبرمان مدرس ألي يسمح ال �

 تقريرا وينجز للحصة، الطبيعي السري عرقلة إىل يؤدي بسلوك قيامه بسبب ؤسسةلـما

 األجهزة على اعتمادا القانونية اإلجراءات ذتتخ اليت لإلدارةلـم يس وضوعلـما يف

  الغرض؛ هلذا عدةلـما

  احلادة؛ األدوات محل مينع �
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  ؤسسة؛لـما إىل بأنواعها والدراجات السيارات إدخال مينع �

إلقامة حظائر لتربية  امينع استغالل فضاءا، ومينع إدخال احليوانات إىل الـمؤسسة �

  ا ضمن برامج ومشاريع تربوية؛الدواجن والـمواشي ما لـم يكن ذلك مندجم

  عشوائية؛ سكنيات إقامة أو للسكن ؤسسةلـما فضاءات استغالل مينع �

 للتربية اجلهوية األكادميية من مكتوب إذن دون ؤسسةلـما داخل مرافق إضافة مينع �

  جتاوز؛ أي عن اإلبالغ مسؤولية راقبةلـما وأجهزة اإلدارة وتتحمل والتكوين،

 اإلدارة وعلى الشخصية، لألغراض ؤسسةلـما ومرافق ممتلكاتو جتهيزات استغالل مينع �

  .خالفنيلـما حق يف فورية تأديبية إجراءات اختاذ واجلهوية واإلقليمية حليةلـما

        ييييالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرسميثاق الفصل ميثاق الفصل ميثاق الفصل ميثاق الفصل . . . . 3

 حيدد أخرى، جهة من الـمدرس وبني وبينهم جهة، من بينهم فيما الـمتعلمني بني تعاقد هو

 مناخ وخلقلـم، التع جودة حتسني بغية يالـمدرس الفصل داخل مبينه تربط اليت العالقة

 التجهيزات استعمال وحسن، القسم بفضاء االرتقاء على والعمل، تعاقدينلـما بني سليم

  :إىل ويتطرق .عليها حافظةلـموا والوسائل

  ؛...)القسم أنشطة يف شاركةلـما ساواة،لـما االحترام،( الفصل داخل احلقوق �

  ؛...)أشكاله بكل العنف عدم الواجب، أداء االنضباط،( الفصل لداخ الواجبات �

 التصريح( الدراسية ادةلـمبا اخلاصة التربوية العمليات خمتلف وضبط توضيح �

 يف الشفافية واعتماد، عتمدةلـما التدريس طرق وتوضيح تنميتها، رادلـما بالكفايات

 واالطالع والتصحيح لةاألسئ نوع حتديد من للتقومي صاحبةلـما اإلجراءات خمتلف

  ......)عدالتلـما احتساب وكيفية واستثمارها النتائج على
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 التربوية اإلدارة إخبار ينبغي فإنه بالغة، أمهية من الفصل ميثاق يكتسيه الـم ونظرا

 احلياة يف تدخلنيلـما خمتلف بني مواثيق وضع على تشجع أن ميكن بدورها واليت بفحواه،

  .)...التالميذآباء وأمهات وأولياء  مجعية التربوية، باإلدارة العاملني ني،الـمدرس( يةالـمدرس

        إجراءات تنظيميةإجراءات تنظيميةإجراءات تنظيميةإجراءات تنظيمية. . . . 4

1.4@N@N@N@Nmmmm½a@lbîË@�i†½a@lbîË@�i†½a@lbîË@�i†½a@lbîË@�i†´àÜÈn´àÜÈn´àÜÈn´àÜÈn@@@@@@@@

 الدراسة، ومتابعة التحصيل مستوى على سواء خطرية، انعكاسات ذات ظاهرة الغياب يعترب

 دةلـما قصرية بتغيبات تبدأ كانت وإن فهي، .ؤسسةلـما وخارج داخل الـمتعلمني سلوك على أو

 بشكل تتطور فإا ،نوالـمتعلمو ونالـمدرسو واآلباء اإلداريون ا يستخف ومتكررة

 لتشكل الدراسة عن االنقطاع إىل للدروس تغيبلـما مواكبة عدم بسبب يؤدي تصاعدي،

  .االحنراف حنو األوىل اخلطوة متثل كما ي،الـمدرس اهلدر أسباب أهم أحد بذلك

 حد على التربوية واإلدارة درسلـمل فعلي قلق مصدر شينةلـما لظاهرةا هذه وتشكل

 الوسائل إىل اللجوء قبل والبيداغوجية، التربوية الوسائل بكل هلا التصدي تستدعي سواء،

 كحالة الغياب دراسة التربوي الشأن يف تدخلنيلـما على وجب لذا، .والزجرية القانونية

 وقد آخر، إىل شخص من ختتلف قد اليت مسبباا دوحتدي تربوية، أو اجتماعية نفسية

  .ذاتية أو موضوعية تكون
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        تطور ظاهرة الغيابتطور ظاهرة الغيابتطور ظاهرة الغيابتطور ظاهرة الغياب. . . . 1.1.4

  مرحلة
  االستئناس

  .حاولةلـموا التجريب بدافع وتكون ،مبحدوديتها تتميز

�    
  مرحلة
  التثبيت

 األوىل رحلةلـما خالل والتدخل راقبةلـما انعدام خلفيةن ع تتولد
  ).الشهر يف يومني(

�    

  مرحلة االبتعاد
  ةالـمدرسعن 

 يف أيام ثالثة( الوقت مرور مع تصاعدي بشكل التغيبات تتكاثر
 االلتحاق يصعب مما تغيبلـما لدى االستياء من نوعا مولدة ،)الشهر

  .عزميته يثبط وبالتايل بزمالئه
�    

  مرحلة االنقطاع
  عن الدراسة

 يعزف الـمتعلم جيعل الشهر، يف أيام مخسة يفوق األمد طويل غياب
 قرب أو الشارع يف البقاء ويفضل الدرس، وقاعات ةالـمدرس ولوج عن

 الـمعا ويلج خدرات،لـموا التدخني يتعاطى أن ميكن حيث ،الـمؤسسة
  .أنواعه مبختلف لالحنراف عرضة ويصبح منه، اخلروج الصعب من

        

        معاجلة ظاهرة الغيابمعاجلة ظاهرة الغيابمعاجلة ظاهرة الغيابمعاجلة ظاهرة الغياب. . . . 2.1.4

 فإا التقليدية، اإلدارية قاربةلـما على باألساس عتمدت الغياب ظاهرة معاجلة كانت إذا

 أو لكثرا، نظرا اخلطورة طابع تكتسي اليوم الظاهرةتقتضي مقاربة من نوع آخر؛ ف اليوم

 .يالـمدرس للهدر مرتفعة نسب من عنها يترتب وما ،الـمتعلمني أوساط يف تكاثرها األقل على

د مقاربات أخرى إجيا يف التفكري التربوي باحلقل منيهتلـما على لزاما كان نطلقلـما هذا ومن

  .متنوعة ومتكاملة
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 اإلدارية عاجلةلـما تتجاوز لكوا حتما، إجيابية نتائج تعطي قد التربوية قاربةلـما ولعل

 وحتاول مدرسية، كإشكالية وتدرسها جوانبها مجيع من بالظاهرة وحتيط ،البسيطة

 على باألساس تعتمد فهي .مسبباا خمتلف ديدوحت وتكرارها مدا حيث من تشخيصها

 واإلدارة ني،الـمدرسو ،الـمتعلمني وأولياء آباء من التربويني الفاعلني مجيع إشراك

 مشاكل خمتلف إىل واالستماع اإلقناع بغرض التحاور طريق عن وذلك ،...التربوية

ويكون من األفيد  .أحيانا اخلطورة طابع تكتسي سلوكات تبين إىل تؤدي اليت الـمتعلمني

أنفسهم يف التقليل من حجم هذه الظاهرة، على اعتبار أم قد  الـمتعلمنيكذلك إشراك 

  .يكونون أدرى حباالت زمالئهم ووضعيام ومشاكلهم أكثر من غريهم

 إذ اإلدارية، ساطرلـما تطبيق عن التخلي يعين ال التربوية قاربةلـما هذه تبين أن غري

 التجاوب من مينع ال لكنه السنة، بداية منذ للغاية مطلوب الـمتعلمني مع التعامل يف احلزم

 الـمتعلمني غياب من احلاالت هذه عدد كان إذا خاصة أمورهم، أولياء مع والتواصل معهم

 األسباب معرفة وحماولة تغيبني،لـما الـمتعلمني مع احلوار شأن من أن ذلك؛ ومتكررة مرتفعة

 بدل حماربتها يف اخنراطهم خالل من وذلك الظاهرة، حياصر أن تغيبهم، وراء الكامنة

   .فيها االنغماس

 األنشطة تفعيل الظاهرة، حجم تقليص يف اعتمادها مكنلـما احللول، أهم من ولعل

 حتبيب يف فعال دور من هلا الـم التعليمية، ؤسساتلـمبا ...واالجتماعية والتربوية الثقافية

  .منها نفورال عوض ؤسسةلـموا القسم فضاء
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        مسطرة معاجلة الغيابمسطرة معاجلة الغيابمسطرة معاجلة الغيابمسطرة معاجلة الغياب. . . . 3.1.4

 :الغياب عاجلةلـم كربى مراحل ثالث هناك

        ضبط التغيباتضبط التغيباتضبط التغيباتضبط التغيبات: : : : الـمرحلة األوىلالـمرحلة األوىلالـمرحلة األوىلالـمرحلة األوىل    ����

 الغياب، ورقة على احلصة بداية يف تغيبنيلـما الـمتعلمني تسجيل الـمدرس على ينبغي �

  لوحده؛ تبعاته يتحمل طرفه من تقصري وكل

 بطائق على حينها يف والتربيرات التغيبات مجيع تسجيل على التربوية اإلدارة حترص �

  .ذلك أمكن الـمك مساعد معلومايت نظام اعتماد وحيبذ الغياب،

        معاجلة الغيابمعاجلة الغيابمعاجلة الغيابمعاجلة الغياب: : : : الـمرحلة الثانيةالـمرحلة الثانيةالـمرحلة الثانيةالـمرحلة الثانية    ����

  :واإلدارية التربوية قاربةلـما على عتمدةلـما اآلتية سطرةلـما وفق الغياب معاجلة تتم

        ربرربرربرربرالغياب الـمالغياب الـمالغياب الـمالغياب الـم    ����

 غضون يف به، تعلقةلـما بالوثائق اإلدالء مت أو، به اإلخبار مت إذا مربرا الغياب يعترب

 تأخذ أن استثنائية، حاالت يف ؤسسة،لـما إلدارة وميكن .حصوله من األوىل الثالثة األيام

  .حددلـما األجل خارج ةلمسلـما القانونية ربراتلـما أو الطبية الشهادات االعتبار بعني

 تيسر الـمك عليها، مصادق بشهادة اإلدالء يتعني إنهف صحية، ألسباب الغياب كان وإذا

 وليه أو عينلـمالم تعلـمللم ويس لدا، من ةلممس أو ية،الـمدرس الصحة مصاحل لدن من ذلك،

 يسمح وال .همةلـما هلذه ؤسسةلـما رئيس طرف من نتدبلـما اإلداري كلفلـما من وصل

 بعد إال دراسته باستئناف آلخرينا على خطورة يشكل الذي رضلـما حاالت يفلم تعلـمل

  .الدراسة مبتابعة له تسمح طبية بشهادة اإلدالء
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 الحقا إجرائها من يعفيه ال االمتحانات بعض يف قانونية مبربرات الـمتعلم غياب إن

  .الـمدرسو اإلدارة بني بتنسيق

        ربرربرربرربرالغياب غري الـمالغياب غري الـمالغياب غري الـمالغياب غري الـم    ����

  :يةاآلت سطرةلـما اعتماد خالل من ربرلـما غري الغياب يعاجل

        اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلدارية        اإلجراءات التربويةاإلجراءات التربويةاإلجراءات التربويةاإلجراءات التربوية        مدة الغيابمدة الغيابمدة الغيابمدة الغياب
يوم متقطع 
  أو مسترسل

 طرف من الغياب خبطورة الـمتعلم توعية
  التربوية اإلدارة

 تربير بعد دراسته باستئنافلم تعلـمل يسمح
  .أمره ويل وخيرب تنبيهه، ويتم غيابه،

ن ايوم
ن أو امتقطع

  نمسترسال

 أسباب قصاءباست ؤسسةلـما أطر أحد يكلف
 الـمتعلم ساعدةلـم حلول اقتراح وكذا الغياب

  وتتبعه تغيب،لـما

 ويف تغيب،لـما الـمتعلم أمر ويل يستدعى
 جمددا األمر ويل يستدعى العود حالة

 على الـمتعلم مواظبة بتتبع كتابة ويلتزم
   الدراسة

أسبوع 
مسترسل أو 

  متقطع

 الـمتعلمني مع لقاء )*(تتبع الغياب جلنة تعقد
 أجل من أمورهم أولياء حبضور تغيبنيلـما

 واختاذ التغيب مسببات على التعرف
 ختطي على ساعدةلـما التربوية اإلجراءت
  اإلشكال

 الـمتعلم أمر ويل ؤسسةلـما إدارة تراسل
 لديها به صرحلـما عنوانه إىل عادية برسالة

 الـمتعلم التحق فإذا األسبوع، انصرام بعد
 رفقة إليه يوجه يابهغ من العاشر اليوم قبل
 نقط مخس منه وختصم إنذار، أمره ويل

 يف والسلوك واظبةلـما نقط من تقديرية
  .النقطة هذه اعتماد حالة

ن اأسبوع
ن أو مسترسال
  نامتقطع

 انصرام بعد ؤسسة،لـما إدارة تبعث
 ،الـمتعلم بغياب تذكريا الغياب، من األسبوعني

 ةرسال بواسطة الدراسة، الستئناف وتدعوه
 يف تغيبلـماالـمتعلم  أمر ويل إىل عادية
 وجوب على حلثه لديها، به صرحلـما عنوانه
 هلذه استجاب فإذا .بدراسته عينلـما التحاق

 يوجه الثالث، األسبوع انصرام قبل راسلةلـما
 تقديرية نقط عشر خصم مع توبيخ حقه يف
 حالة يف والسلوك واظبةلـما نقطة من

  .النقطة هذه اعتماد

تشكَّل جلنة تتبع الغياب على مستوى الـمؤسسة  )*(
التعليمية، وتضم أطرا إدارية وتربوية، حتت إشراف 
مدير الـمؤسسة، مع إمكانية إشراك فاعلني آخرين، 
كممثلي مجعية آباء وأمهات وأولياء التالميذ، أو 

وتعمل . غريهم ممن ترى اإلدارة فائدة يف مسامهته
الغياب والبحث يف  هذه اللجنة على تتبع ظاهرة

  .مسبباا قصد اقتراح حلول عملية هلا
وتعهد هذه الـمهمة، بالنسبة لـمؤسسات التعليم 

  .االبتدائي، إىل خاليا اليقظة
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        اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلدارية        اإلجراءات التربويةاإلجراءات التربويةاإلجراءات التربويةاإلجراءات التربوية        مدة الغيابمدة الغيابمدة الغيابمدة الغياب

ثالث أسابيع 
  مسترسلة

 الـمتعلمني مع لقاء تتبع الغياب جلنة تعقد
 أجل من أمورهم أولياء حبضور تغيبنيلـما

 اذواخت التغيب مسببات على التعرف
 ختطي على ساعدةلـما التربوية اإلجراءت
  اإلشكال

 يلتحقلـم  إذا الـمتعلم على بالتشطيب إنذار
 مضمونة مراسلة بواسطة أسبوع غضون يف

  به صرحلـما العنوان يف أمره لويل

  -  شهر
 بالتشطيب تغيبلـما الـمتعلم أمر ويل إشعار
  مضمونة رسالة بواسطة األخري هذا على

        ::::مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
اإلدارة على عدم جعل قرار الطرد أو التشطيب قرارا صادرا عنها، بل قرارا تعمل  •

الـمنقطعني  الـمتعلمنييسجل أمرا واقعا، وينبغي أن تتخذ كافة اإلجراءات السترجاع 

عن الدراسة وفقا للقانون، مع اختاذ اإلجراءات التأديبية الصارمة يف حق كل موظف 

  ع التغيبات؛تثبت مسؤوليته عن االنقطاع أو تشجي

 ميكن لكن الدراسية، السنة اية القسم جملس من بقرار فعليا التشطيب يصبح •

 عنه؛ التراجع

 رسلةلـما ضمونةلـما الرسائل التصوبو راسالتلـما جبميع الـمتعلم ملف يف حيتفظ •

 .أمره ويل إىل

        تتبع الغيابتتبع الغيابتتبع الغيابتتبع الغياب: : : : الـمرحلة الثالثةالـمرحلة الثالثةالـمرحلة الثالثةالـمرحلة الثالثة    ����

• ِتقريرا وترفع ،32ؤسسةلـمبا الغياب رةظاه حول إحصائيات التربوية اإلدارة دتع 

 جملس ألعضاء منه نسخةم يلتسمع  اإلقليمية صاحللـما إىل الظاهرة بوضعية شهريا

اختاذ  قصد قوية، مؤشرات وجود حالة يف استثنائية، بصفة ينعقد الذي التدبري،

 استفحاهلا؛ قبل الظاهرة عاجلةلـم االستعجاليةاإلجراءات 

                                                 
  198ص  يف الـملحق "إحصاءات الغياب"راجع منوذج  32
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• جلنةُ اإلقليمية ابةالني صعيد على لشكَّت وتضم النائب، السيد إشراف حتت يقظة 

 جمموع يف النظر إليها يعهد ،ةضروري عضويته النائب يرى من وكل وتربويني، إداريني

 من تعاين اليت تلك يف يداينلـما والتدخل التعليمية، ؤسساتلـما من الواردة التقارير

 اإلدارية اإلجراءات ختاذوا احلقيقية األسباب عن للبحث الظاهرة استفحال

  .الظاهرة هذه من للحد الالزمة والتربوية

2.4@N@N@N@NpaõaŒ¦apaõaŒ¦apaõaŒ¦apaõaŒ¦a@@@@@@@@

        كافآتكافآتكافآتكافآتالـمالـمالـمالـم. . . . 1.2.4

 نضبطنيلـما تفوقنيلـما حق يف كافآتلـما دراسية، دورة كل اية يف القسم، جملس يقرر

  :التايل النحو على متنح ،الـمتعلمني من

  ؛)20/12( 20 من 12 عن يقل ال مبعدل الشرف، لوحة �

  ؛)20/14( 20 من 14 عن يقل ال مبعدل التشجيع، �

  ).20/16( 20 من 16 عن يقل ال مبعدل التنويه، �

 عروضةلـما احلاالت حسب تكييفها أو عايريلـما هذه تطبيق جلسلـما اختصاص من ويبقى

  .عليه

 جوائز خالله توزع تكرمييا حفال ؤسسةلـما تقيم أن دراسية دورة كل اية يف ويحبذ

 وعلى ية،الـمدرس احلياة تنشيط يف تميزينلـما وعلى ،الـمتعلمني من تفوقنيلـما على

 حىت ؤسسة،لـما تنمية يف اخنراطهم ويف حتصيلهم يف ومنوا تقدما سجلوا الذين الـمتعلمني

 الصعوبات، ذوي حساب على تفوقنيلـما جناح فرص من وتزيد الفشل ؤسسةلـما تعمق ال

 تدخلنيلـما مع وبتعاون ؤسسة،لـما جمالس إطار يف راتالقرا هذه تتخذ أن وينبغي

  .ناسبنيلـما
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        العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات. . . . 2.2.4

 حق يف تخذةلـما العقوبات كذلك، دراسية دورة كل اية يف القسم، جملس يقرر

  :التايل النحو على متنح خلني،لـما تهاوننيلـما الـمتعلمني

  ؛)20/08( 20 من 8 عن يقل مبعدل ،التنبيه �

  ؛)20/06( 20 من 6 عن يقل دلمبع ،اإلنذار �

  ).20/05( 20 من 5 عن يقل مبعدل ،التوبيخ �

 يفاقم أن شأنه من التصنيف هذا أن القسم جملس ارتأى إذا خمالفة قرارات اختاذ وميكن

لـم تس مكتوبة حماضر يف ذلك تربير يتم أن شرط ،الـمتعلمني لبعض الدراسي الفشل

  .لإلدارة

 اختاذ صالحية تأدييب، كمجلس نعقدلـما القسم، لسجلـمو ؤسسة،لـما إلدارة وتبقى

 وذلك ؤسسة،لـمل الداخلي النظام بنود بأحد خلنيلـما الـمتعلمني حق يف مناسبة عقوبات

  :اآلتية راحللـما وفق

 بالنظام خللـموا قبوللـما غري السلوك أو الدروس، عن ربرلـما غري التغيب حالة يف �

 توضعلم تعلـمل مكتوبة مالحظة توجيه ـمدرسال أو فلإلدارة ؤسسة،لـمل الداخلي

 يوجه الثالثة رةلـما ويف كتايب، إنذارلم تعلـمل يوجه خالفةلـما تكررت وإذا فه،لـمب

  كتايب؛ توبيخ

 على مباشرة وتعرض التصاعدية العقوبات مبدأ تتجاوز أن ؤسسةلـما إلدارة ميكن �

 ،"جسيمة خالفةلـم" تكبنيرلـما الـمتعلمني تأدييب، كمجلس نعقدلـما ،القسم جملس

  السابقة؛ الفقرة مسطرة ضبطهم يف تنفعلـم  الذين الـمتعلمني وكذا
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 شطط كل يف سؤوليةلـما كامل ويتحمل ومربرا، ضروريا ذلك كان إذا ؤسسة،لـما لرئيس �

 جملس طرف من قضيته يف البت انتظار يف الدراسة عنمتعلم  أي توقيف ،التقدير يف

  .تأدييب كمجلس نعقدلـما القسم

 هذا بسلوكات إلشعاره عينلـما الـمتعلم أمر ويل استدعاء يتم احلاالت، هذه مجيع ويف

  .شأنه يف تخذةلـما وبالقرارات األخري،
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 ���� �@�: AB����������  

,�ءG� ���� ��������  

        الفضاءاتالفضاءاتالفضاءاتالفضاءات    تصنيفتصنيفتصنيفتصنيف. . . . 1

 ،يةالـمدرس احلياة أنشطة ختلفلـم نحتضلـما جاللـما هي يةالـمدرس احلياة فضاءات

  :كما يلي تصنيفها وميكن

  

1.1@N@N@N@NÏÏÏÏpaõbšpaõbšpaõbšpaõbš@@@@aaaa½½½½ò��ûò��ûò��ûò��û@@@@@@@@

 خمتصة قاعاتو ،العام للتعليم قاعات إىل األساسي توظيفها حسب وتصنف :قاعاتقاعاتقاعاتقاعاتالالالال �

 ،التكنولوجياو الفيزيائية، والعلوم واألرض، احلياة علوم تدريس( هلا التابعة رافقلـموا

 القاعات •

 الـمؤسسة ساحة •

 الرياضية الـمرافق •

 اإلدارية الـمرافق •

 واإلعالم التوثيق مركز •

 االختصاصات متعددة قاعة •

 الـمداومة قاعة •

 الصالة قاعة •

 الصحية الـمرافق •

 التمريض قاعة •

 التربوية األندية فضاء •

 الـمدرسي الـمطعم •

 ...ومرافقه داخليال القسم •

 للتربية مراكز( خمتصة فضاءات •
 ...)ومتاحف والعرض والتوثيق

 وخصوصية عمومية تعليمية مؤسسات •

 طبيعية أوساط •

 عمومية مكتبات •

 موسيقية ومعاهد الشباب ودور مسارح •

 ...وفنية، ثقافية، ومعارض متاحف •

 صناعية، فالحية،( اقتصادية منشآت •
  ...)سياحية جتارية،

  يةرياض أندية •

 ...تكوين ومعاهد مراكز •
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 ،واإلعالميات وسيقية،لـما والتربية ،التشكيلية والفنون األسرية، والتربية

 مبختلف التقين بالتعليم خاصة ومشاغل قاعاتو ...)واللغات ،االجتماعياتو

  .ختصصاته

 خضراء جماالت تتخللها ،مبلطة مساحات ا تكون أن ناسبلـما من :ؤسسةؤسسةؤسسةؤسسةلـملـملـملـماااا    ساحةساحةساحةساحة �

 كمالعب الساحة استغالل عدم ينبغيو ا، ىحتمي سقيفة على وحتتوي ثابتة، وكراسي

 لنشرل اتسبور ا توضع أن ينبغيو .أخرى بدائل وجود أو العبلـما توفر عند رياضية

  ...احلائطية تجاللـما عرضِو ،اتواإلعالن

  :وتشمل ،الرياضيةالرياضيةالرياضيةالرياضية    رافقرافقرافقرافقلـملـملـملـماااا �

  ؛جهزةلـما العبلـما •

  ؛)أساتذة إناث، ذكور،( البسلـما مستودعات •

  ادة؛لـمبا اخلاصة األدوات مستودع •

  البدنية؛ التربية مكتب •

  النظافة؛ ومرافق رشاشات •

  .النظرية للدروس ختصص قاعة •

 يسمح ال حبيث ومسيجة الدراسة، قاعات عن بعيدة رافقلـما هذه تكون أن ويستحسن

  .ؤسسةلـما معها تتعاقد اليت للجهات أو ،الرياضية باحلصة عنينيلـما نيلـمتعلـمل إال بولوجها

 مرافق خمتلف على منفتحة اإلدارية كاتبلـما تكون أن ينبغيو :ريةريةريةريةاإلدااإلدااإلدااإلدا    رافقرافقرافقرافقلـملـملـملـماااا �

 ختصص أن على داخلها، وجودينلـما خمتلف مع التواصل معه يسهل بشكل ؤسسةلـما

 يف ستشارلـمبا خاص مكتب مع ؤسسة،لـما أجنحة ضمن مدجمة مكاتب العامني للحراس

  .تالميذالآباء وأمهات وأولياء  جلمعية وآخر التربوي، التوجيه
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  :اآلتية رافقلـما على يشتمل جناح وهو ،واإلعالمواإلعالمواإلعالمواإلعالم    التوثيقالتوثيقالتوثيقالتوثيق    مركزمركزمركزمركز �

  والتوثيق؛ كتبةلـما قاعة •

  الوسائط؛ متعددة قاعة •

  .طالعةلـمبا خاص جمال •

 تستغل أن ميكنها كما وسعة،لـما لالجتماعات ختصصو ،االختصاصاتاالختصاصاتاالختصاصاتاالختصاصات    متعددةمتعددةمتعددةمتعددة    قاعةقاعةقاعةقاعة �

  .وغريها وتداريب مسرحية أو فنية وعروض معارض من ،خمتلفة ألنشطة

 ويستحب العادية، الدروس قاعات من حجما أكرب خاصة قاعة وهي ،داومةداومةداومةداومةلـملـملـملـماااا    قاعةقاعةقاعةقاعة �

  .ا ملحقة أو كتبةلـما من قريبة تكون أن

 إلمكانيات تبعا ناسبنيلـما والشكل وقعلـما هااختيار يف ويراعى ،الصالةالصالةالصالةالصالة    قاعةقاعةقاعةقاعة �

  .ؤسسةلـما

 من الالزمة العناية إيالؤها يتم وأن الكايف، بالعدد تتوفر أن وينبغي ،الصحيةالصحيةالصحيةالصحية    رافقرافقرافقرافقلـملـملـملـماااا �

  ...منتظمة ومراقبة وصيانة ونظافة جتهيز

 اإلسعافات وتقدمي الطارئة، احلاالت الستقبال مؤهلة قاعة وهي ،التمريضالتمريضالتمريضالتمريض    قاعةقاعةقاعةقاعة �

 نيلـمتعلـمل الصحية لفاتلـما لترتيب حائطية خزانات على توفرها يفترض األولية،

  .العمومية الصحة ممرض قبل من مستمرة مراقبة الصحية حالتهم تستدعي الذين

 ،أخرى فضاءات جانب إىل ،األندية تستغله تواصلي فضاء وهو    ،،،،التربويةالتربويةالتربويةالتربوية    األنديةاألنديةاألنديةاألندية    فضاءفضاءفضاءفضاء �

 والسمعية علوماتيةلـموا كتبيةلـما بالوسائل جمهزا يكون أن وينبغي أنشطتها، زاولةلـم

  .البصرية
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 جمهزا يكون أن وينبغي الغذائية، الوجبات فيه تقدم فضاء وهو ،ييييالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    طعمطعمطعمطعملـملـملـملـماااا �

 فضاء يشكل وأن الضرورية، الصحية الشروط فيه تتوفر وأن ستفيدين،لـما الستقبال

  .وسليمة صحية غذائية عادات كتسابال

 طبخلـموا الصحية، رافقلـموا راقد،لـما القسم هذا يشملو ،ومرافقهومرافقهومرافقهومرافقه    الداخليالداخليالداخليالداخلي القسمالقسمالقسمالقسم �

 للداخلية العام حلارسا ومكتب الترفيه، وفضاء ،البسلـما تنظيف وقاعة األكل، وقاعة

 وأن الئمة،لـما التجهيزات على رافقلـما هذه تتوفر أن وينبغي ...االقتصاد ومصلحة

 اخنراطهم بأمهية ستفيدينلـما حتسيس مع مستمرة، بكيفية الالزمة بالعناية حتظى

  .اتالعملي مجيع يف الفعلي وإشراكهم ة،صيانالو تدبريال يف

 التربوية، ؤسساتلـما من عدد يف متوفرة تكون تكاد اامبواصف رافقلـما هذه كانت وإذا

 األمر الضرورية، رافقلـما بعض إىل يفتقر ؤسساتلـما هذه من به يستهان ال آخر عددا فإن

 .هامن متوفر هو ما ترشيدو اخلصاص، لتدارك ووسائل إمكانيات عن البحث يستدعي الذي

 منشطي مجيع إشارة رهن التعليمية سسةؤلـمبا توفرةلـما التجهيزات مجيع وضع ينبغي كما

  .يةالـمدرس احلياة

 ؤسساتلـما بعض يف داخلية أقسام تأسيس على وتعاون، شراكات إطار يف العمل، ميكن كما

 الصعوبات بعض وجتاوز ي،الـمدرس اهلدر من احلد أجل من الثانوية، أو منها االبتدائية سواء

   .اجتماعية أو جغرافية وصياتخص ذات فئات أو الفتيات بتمدرس رتبطةلـما

2.1@N@N@N@NpaõbšÏpaõbšÏpaõbšÏpaõbšÏ@@@@òîu‰b�òîu‰b�òîu‰b�òîu‰b�@@@@@@@@

 أو االنفتاح أو التعاون إطار يف خارجية فضاءات إىل متتد أن يةالـمدرس للحياة ميكن

 أو تربوي طابع ذات إدارات أو مجعيات أو مؤسسات مع ؤسسةلـما تعقدها اليت الشراكة
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 ذلك وحتقيق ية،الـمدرس ياةاحل جمال توسيع شأا من فضاءات وهي اقتصادي، أو اجتماعي

  :الفضاءات هذه بني منو .حميطها على ؤسسةلـمل نشودلـما االنفتاح

  ؛وخصوصيةوخصوصيةوخصوصيةوخصوصية    عموميةعموميةعموميةعمومية    تعليميةتعليميةتعليميةتعليمية    مؤسساتمؤسساتمؤسساتمؤسسات �

 الوطين ستوىلـما على ،)ومتاحف والعرض وللتوثيق يةوترب مراكز( خمتصةخمتصةخمتصةخمتصة    فضاءاتفضاءاتفضاءاتفضاءات �

 والزوار نيتتبعلـما على وتنفتح نجزاتلـما تثمن ذاكرة تعترب ،واإلقليمي واجلهوي

 :من متكنو اخلارجيني،

  ؛...والصحية والبيئية والثقافية الفنية الـمتعلمني إنتاجات عرض •

  ووطنية؛ وجهوية حملية وبرامج ومشاريع رائدة جتارب عرض •

 .األندية وأعضاء نشطنيلـمل يةالـمدرس احلياة جماالت يف والتكوين التنسيق •

  ؛طبيعيةطبيعيةطبيعيةطبيعية    أوساطأوساطأوساطأوساط �

  ؛عموميةعموميةعموميةعمومية    مكتباتمكتباتمكتباتمكتبات �

  ؛موسيقيةموسيقيةموسيقيةموسيقية    ومعاهدومعاهدومعاهدومعاهد    لشبابلشبابلشبابلشباباااا    ودورودورودورودور    مسارحمسارحمسارحمسارح �

  ؛...،وفنيةوفنيةوفنيةوفنية    ثقافية،ثقافية،ثقافية،ثقافية،    ومعارضومعارضومعارضومعارض    متاحفمتاحفمتاحفمتاحف �

  ؛...)...)...)...)سياحيةسياحيةسياحيةسياحية    جتارية،جتارية،جتارية،جتارية،    صناعية،صناعية،صناعية،صناعية،    فالحية،فالحية،فالحية،فالحية،((((    اقتصاديةاقتصاديةاقتصاديةاقتصادية    منشآتمنشآتمنشآتمنشآت �

  ؛رياضيةرياضيةرياضيةرياضية    أنديةأنديةأنديةأندية �

 ...تكوينتكوينتكوينتكوين    ومعاهدومعاهدومعاهدومعاهد    مراكزمراكزمراكزمراكز �
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        عامةعامةعامةعامة    تنظيميةتنظيميةتنظيميةتنظيمية    ترتيباتترتيباتترتيباتترتيبات. . . . 2

 كوناتلـم يتيح مرحيا، وظيفيا وفضاء جذابا، قطبا التعليمية ؤسساتلـما جعل إىل سعيا

 خاصة وبصفة ة،الـمدرس وشركاء وإدارية تربوية وأطر نيلممتع من ،يلـمدرسا جتمعلـما

 التنظيم جماالت يف وقدراا إمكاناا توظيف ،تالميذالآباء وأمهات وأولياء  مجعيات

 هذه فضاءات إيالء يتعني ،...واالجتماعي والرياضي والثقايف التربوي والتنشيط والتأطري

 عقالين بشكل استغالهلا على والعمل طلوبة،لـما األمهية نيةوالتكوي التربوية ؤسساتلـما

  :التالية الترتيبات باختاذ وذلك ناسبني،لـما والزمان كانلـما إجياد تنوعةلـما لألنشطة يتيح

  توفرة؛لـما الفضاءات تدبري طرق لحو مفصلة هةموج وثيقة إعداد �

 مرافق مجيع تشمل للنظافة، منتظمة محالت على التركيز فيه يتم برنامج وضع �

 والفاعلني الـمتعلمني مبسامهة اخلارجية واجهاا تزيني على العمل مع ؤسسة،لـما

  واالجتماعيني؛ التربويني

 األكادميية،( وانتمائها ورمزها، امسها كتابة مع ؤسسة،لـما دخللـم فائقة عناية إيالء �

 أبواب جعل مع ،)......Logo البصرية وهويتها وهاتفها، ،وعنواا ،)اجلماعة النيابة،

 ؛عليها باالطالع حيطلـمل تسمح وشفافة اخلارج، على مفتوحة ؤسسةلـما

، إال يف عزلتها تعمق محائية وإجراءات عالية بأسوار ؤسسةلـما عزل يف بالغةلـماعدم  �

 حالة تشكيل حميطها ديدا أو خطرا على سالمة األشخاص والـممتلكات؛

 حد على وحميطها ؤسسةلـما رواد تزعج اليت ،الدراسة مواعيد إعالن صفارات استبدال �

  التعليمية؛ ؤسساتنالـم طلوبةلـما باجلمالية تتسم أصوات ذات بأجهزة سواء،
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 بستنة، ،جداريات( متنوعة وأشكال بطرق الداخلي ؤسسةلـما فضاء تزيني يف اإلبداع �

 أمثالو ريفة،ش نبوية وأحاديث قرآنية، آيات تدوين على والعمل ،...)جمسمات أصص،

 اجلدران، على الوطنية واألحداث الدولية واثيقلـما من ةمقتطف وعبارات وحكم

 التسامح وقيم واطنةلـمبا والتشبت الفاضلة، األخالق إىل تدعو اليت تلك خاصة

 والتضامن؛

 ية،لمالع خترباتلـموا التربوية، كاإلدارة ؤسسةلـما مرافق لكل توجيهية لوحات وضع �

 ستودعات،لـموا الرياضية، العبلـموا تخصصة،لـما والقاعات ية،مدرسالـ كتبةلـموا

 ؛والقاعات األجنحة تسمية أو ترقيم مع ،التربوية األندية ومقرات

 التعليمية، ؤسساتلـما لفضاءات العام نظرلـما على التعليمي التربوي الطابع إضفاء �

 السكنيات عزل على لعملوا جتارية، إعالنات وضع أو جات،اوالدر السيارات إدخال مبنع

 على اخطر أو ضررا تشكل حيوانات وجود تفادي مع ،ؤسسةلـما مرافق باقي عن

 ؛روادها

 اإلنصات، زكمراك ية،الـمدرس احلياة أنشطة ببعض خاصة فضاءات ختصيص �

 قاعات إىل تفتقر اليت ؤسساتلـمل أولوية إعطاء مع ،...يةالـمدرس صحاتلـموا

 بنيتها استكمال على ومساعدا الرياضية، العبلـموا العروض وإلقاء التنشيط

 واالجتماعيني التربويني والفرقاء الشركاء مع بالتعاون وذلك وجتهيزاا،

 شبكة إطار يف التعليمية ؤسساتلـما فضاءات استغالل من ومتكينها واالقتصاديني،

 برنامج فقو يةالـمدرس احلياة أنشطة خمتلف إلجناز يةالـمدرس واألحواض ؤسساتلـما

 ومدروس؛ دقيق
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 واختاذ ،يةالـمدرس ياةاحل أنشطة لتفعيل التعليمية ؤسساتلـما فضاءات استغالل �

 حىت والترفيهية والفنية الرياضية األنشطة ممارسة دائرة لتوسيع الالزمة اإلجراءات

 والعطل األسبوع اية وعطل البينية الفترات وخالل الدراسة، أوقات خارج

  ية؛الـمدرس

 ؤسساتلـما فضاءات حالة حول ديرينلـموا فتشنيلـما طرف من خاصة تقارير ازإجن �

  ؛تدبريها طرقو

 على والعمل ،تدخلنيلـما مجيع مسؤولية التعليمية ؤسسةلـما على احلفاظ راعتبا �

  ...إليها باالنتماء شعورهم تنمية
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 واألسبوعية السنوية احلصص وتدبري تنظيم إىل يةالـمدرس تاإليقاعا مفهوم يشري

 التنظيم هذا يراعي حبيث والعالئقية، هاريةلـموا الفكرية الـمتعلم ألنشطة واليومية

  .لملتعل ناسبةلـما واألوقات ،لمتعلـمل والنفسية اجلسمية الصحة

 من ومتكينها تربوية،ال ؤسسةلـما دور تفعيل لمتعلـمل يةالـمدرس اإليقاعات تدبري ويقتضي

 مع اإلجيايب التفاعل حتقق حبيث ،الزمنية األحياز يف التصرف هلا يتيح الذي احلرية هامش

 وهيئات واجتماعية، اقتصادية ومؤسسات آباء من ختلفة،لـما مبكوناته باشرلـما حميطها

 الدراساتو يةلمالع عطياتلـما وباستحضار ودميقراطية، بشفافية ،وغريها دينلـما جتمعلـما

 والنفسية اجلسمية الـمتعلم حلاجات وأخريا أوال يستجيب أن ينبغي هذا أن الـمع .حليةلـما

 ؤسسةلـما تقدمها اليت اخلدمة من ستهدفلـما بصفته ،ثقافية والسوسيو يةالـمدرسو

 تستلزمها اليت الصرامة وبكامل صالحياا، بكامل تتدخل أن اإلدارة على وينبغي .التعليمية

 وتضمن الغرض هذا ختدم حصص وجداول زمن استعماالت تبين أجل من ،الـمتعلمني حةمصل

  .منقوص غري كامال قررلـما الزمين الغالف تنفيذ

        الدراسيةالدراسيةالدراسيةالدراسية    السنةالسنةالسنةالسنة    تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم. . . . 1

 السنة تنظيم لزم ؤسسة،لـما حيطلـم واالقتصادية االجتماعية احلياة تطلباتلـم مراعاة

 الوقت يف ويسمح التعليمية، األسالك خمتلف بني ماالنسجا حيقق موحدا تنظيما الدراسية

 العام بالتنظيم لإخال دون ناسبةلـما اإلجراءات باختاذ اجلهوية التربوية للسلطات نفسه

  :سنوي وزاري مبقرر حتديده يتم الذي الدراسية للسنة
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 ناخيةلـموا الطبيعية والظروف اخلصوصيات يراعي مرن بشكل الدراسية السنة تنظم �

 الزمين اجلدول تعديل أو ةساالدر عن االضطراري بالتوقف سمحي حبيث صادية،واالقت

 الزمين بالغالف إخالل دون ،الئمةلـما األوقات يف تعويضال مع ،للدراسة السنوي

 ؛عنيةلـما التربوية السلطات مع تنسيقبو اإلمجايل،

 ثقافيةوال واالجتماعية والـمؤسسية والنفسية البيداغوجية اإلكراهات مراعاة �

  لألنشطة؛ واليومي واألسبوعي السنوي التنظيم يف واجلغرافية واالقتصادية

 التقومي، نتائج االعتبار بعني يأخذ دقيق لتخطيط وفقا الدعم حصص تستثمر �

 وضعيات يف السابقة اتلـمالتع يدمج ومبا ،الـمتعلمني فئات ختلفلـم الفعلية واحلاجات

 توزيع وفق هذا يتم أن وينبغي ؛باحلياة أكثر طهوترب لمللتع معىن تعطي مركبة جديدة

  ؛نيلمتعلـمول للزمن مالئم

  ؛الدعم حلصص موحد امتحان كل قبل ما األسبوع خيصص �

 الفترات يف جالسلـما لعقد خصصةلـما واأليام الدراسية للسنة اإلعداد فترة تعترب �

 أنشطة جمةوبر السابقة الفترات ونتائج أعمال تقومي خالهلا يتم وقفات البينية

  .الالحقة الدراسية الفترات

        الدراسيالدراسيالدراسيالدراسي    األسبوعاألسبوعاألسبوعاألسبوع    تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم. . . . 2

 وتبعا ،اجلهوية التربوية السلطة لدن من واألسبوعي اليومي يالـمدرس التوقيت حيدد

  :يلي ما االعتبار بعني تأخذ وواضحة حمددة سطرةلـم

 والثقافية واالقتصادية االجتماعية للخصوصيات يةالـمدرس اإليقاعات مالءمة �

 مع انسجام يف ...)الفالحية، الـمواسم األسبوعية، األسواق( واجلهوية الـمحلية

 الوطنية؛ التوجهات
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 يف خاصة األسرة، عن بعيدا الـمتعلم يقضيها اليت الزمنية ددلـمل اإلجيايب االستثمار �

 ؛السكن عن ؤسسةلـما موقع فيها يبعد اليت ناطقلـما

 البيت بني الـمتعلمني بعض لتنقل بذولملـا والوقت للجهد الـمالئمة عاجلةلـما �

 يكون أن ينبغي وهذا ،األقلية حقوق يضمن ومبا باألغلبية يضر ال مبا ؤسسة،لـموا

 كل فوق الـمتعلمني مصلحة تضع اخلاصة، صاحللـما عن متجردة اجتهادات موضوع

  ؛اعتبار

 مرحلة كل يف نيلمتعلـمل والـمعرفية والفكرية والنفسية اجلسمية ميزاتلـما احترام �

 االستعمال لمتعلـمل يتيح بشكل ايته، إىل األسبوع بداية من ،التدرج مراعاةو ،معينة

 ؛والذهنية اجلسمية إلمكاناته األمثل

الـمالئمة من الناحيتني  األوقات يف األنشطة الفصلية والـمندجمة برجمة �

 يقتضيه الذي جهودلـما لبذل مهيئاالـمتعلم  فيها يكون اليتالبيداغوجية والعملية، و

 يف مطول زمين ظرف قضاءالـمتعلم  لتجنيب فضاءاتإجنازها، مع مراعاة تنوع ال

 :رتيبة وأنشطة وضعيات

 سنا األكربالـمتعلمني  لدى اليوم خالل نسبيا استقرارا االنتباه مستوى يعرف �
 ؛)سنوات 10 من ابتداء(

 حني يف احا،صب اجلمعة ويوم اخلميس يوم مستوى أعلى إىل االنتباه يصل �
 ؛صباحا االثنني يوم مستوى أدىن يسجل

يرتفع االنتباه بشكل ملموس بعد مرور حوايل ساعة ونصف من انطالق احلصة  �
ارتفاع طفيف حوايل الساعة الرابعة،  معالصباحية، ويضعف عموما بعد الزوال 

 ...33مما يقتضي تركيز الدراسة يف الفترة الصباحية أكثر من الفترة الـمسائية

                                                 
  199ص  يف الـملحق "مراحل االنتباه خالل اليوم"راجع  33
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  ؛تام بشكل هبتنفيذ نيالـمدرس التزامو ،للربامج خصصلـما الزمين الغالف احترام �

 الحيةص لإلدارة أن الـمع ،الزمن استعماالت إعداد يف ،التربوي جلسلـما استشارة �

 يف جاللـما ذا رتبطةلـما واالستعدادات الترتيبات تتخذ أن وينبغي .القرار اختاذ

 األطراف خمتلف بني والتشاور واالستشارة للتنسيق صةالفر تتيح حىت الئم،لـما الوقت

 عرب والية،لـما الدراسية للسنة القبلي التخطيط يقتضي وهذا .قرار أي اختاذ قبل

 إمكانية أن الـمع ختصة،لـما اجلهات طرف من عليه صادقةلـموا متكامل، مشروع إعداد

  ؛عطياتلـما لتجدد تبعا واردة دائما تظل وتعديله حتيينه

 حصص وجداول الـمتعلمني زمن استعماالت يف الـمندجمة األنشطة حصص راجإد �

  ؛ذلك أمكن كلما نيالـمدرس

 احلرص على تباعد حصص نفس الـمادة خالل األسبوع؛ �

 الرياضية اجلمعية ألنشطة األسبوع يف يوم نصف من أكثر ختصيص يستحسن �

 حسن وضمان ها،في الـمتعلمني من ممكن عدد أكرب إشراك يتسىن حىت الـمدرسية

  ؛34توفرةلـما العبلـموا التجهيزات استغالل

 بناء الدراسي الزمن تنظيم على اإلقليمية، النيابة طرف من الالزمة، التعديالت إدخال �

 وأولياء وآباء التربوي، اإلشراف هيئة آراء وعلى ات،لـمالتع تقومي نتائج على

 على هلم تعويدا الثانوي، لتعليمبا خاصة ،الـمتعلمني من األقسام وممثلي ،الـمتعلمني

 يف اهدر هناك أن تبني المك وذلك التربوي، الشأن يف الفعالة والـمشاركة القرار اختاذ

  .به عموللـما الزمن

                                                 
وكذا الـمذكرة الوزارية  ،)2001شتنرب (من إصدارات الوزارة ". التوجيهات التربوية اخلاصة بالرياضة الـمدرسية"راجع  34

  .يف شأن حصص التربية البدنية والرياضة الـمدرسية 2003شتنرب  26بتاريخ  119رقم 
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 للكفايات نعرض االستئناس، باب ومن .ضاألبي الكتاب يف وردت كما للكفايات تصنيفا يلي فيما نقدم

 .الباب هذا يف األورويب نظورلـما عن تعرب اليت "احلياة طيلة األساسية الكفايات" وثيقة يف وردت كما

œîiþa@lbnØÛa@k�y@pbíbÐØÛa@Ñîä–m@@

 مضموامضموامضموامضموا أنواع الكفاياتأنواع الكفاياتأنواع الكفاياتأنواع الكفايات

 االستراتيجيةاالستراتيجيةاالستراتيجيةاالستراتيجية

  عنها؛ والتعبري الذات معرفة - - - - 

  كان؛لـموا الزمان يف التموقع - - - - 

 ؤسسةلـما األسرة،( جتمعيةلـما ؤسساتلـمل وبالنسبة لآلخر بالنسبة التموقع - - - - 

  عامة؛ بصفة البيئة ومع معها والتكيف )جتمعلـما التعليمية،

 تطور يفرضه ما وفق الفردية والسلوكات واالجتاهات نتظراتلـما تعديل - - - - 

 .جتمعلـموا والثقافة عرفةلـما

 نهجيةنهجيةنهجيةنهجيةلـملـملـملـماااا

  العقلية؛ جهمدار وتطوير لتفكريا منهجية - - - - 

  وخارجه؛ الفصل يف لعملا منهجية - - - - 

 ومشاريعه الذايت تكوينه وتدبري ووقته، وشؤونه الـمتعلم ذات تنظيم منهجية - - - - 

 .الشخصية

 التواصليةالتواصليةالتواصليةالتواصلية

  األجنبية؛ اللغات من والتمكن األمازيغية اللغة على والتفتح العربية اللغة إتقان - - - - 

 يف وخارجها عليميةالت ؤسسةلـما داخل التواصل أنواع خمتلف من التمكن - - - - 

  الدراسية؛ وادلـما لـمتع جماالت خمتلف

 يف تداولةلـما ...)والفين يلموالع األديب( اخلطاب أنواع خمتلف من التمكن - - - - 

 .والبيئة جتمعلـما حميط ويف التعليمية ؤسسةلـما
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 مضموامضموامضموامضموا أنواع الكفاياتأنواع الكفاياتأنواع الكفاياتأنواع الكفايات

 الثقافيةالثقافيةالثقافيةالثقافية

 دائرة وتوسيع ،لمتعلـمل الثقايف الرصيد بتنمية رتبطلـما الرمزي شقهـا - - - - 

 تفتح مع بتناغم البشرية، وللحضارة ملللعا ورؤيته وتصوراته إحساساته

 مع منسجم وكإنسان مغريب كمواطن هويته وبترسيخ مكوناا، بكل شخصيته

  ؛ملالعا ومع بيئته ومع ذاته

 .عامة بصفة عرفةلـمبا رتبطلـما وسوعيلـما شقهـا - - - - 

 التكنولوجيةالتكنولوجيةالتكنولوجيةالتكنولوجية

  قنية؛الت نتجاتلـما وإنتاج وإبداع ورسم تصور على القدرة - - - - 

 ومعايري وتقنيات والقياس، عايرةلـموا والتقدير التحليل تقنيات من التمكن - - - - 

  واالستشراف؛ بالتوقعات رتبطةلـما والتقنيات اجلودة مراقبة

 احلاجات مع وتكييفها نتجاتلـما تلك لتطوير الالزمة العمل وسائل من التمكن - - - - 

  تجددة؛لـما تطلباتلـموا اجلديدة

 يلمالع بالتطور رتبطةلـما واألخالقيات واحلرف، نهلـما أخالقيات استدماج - - - - 

 واطنةلـما وقيم واحلضارية، الدينية القيم منظومة مع بارتباط والتكنولوجي

  الكونية؛ ومبادئها اإلنسان حقوق وقيم

 .واالتصال لإلعالم احلديثة التكنولوجيات مع التعامل من التمكن - - - - 

a@åß@pbíbÐØÛa@Ñîä–m½ïië‰ëþa@‰ìÄä@@

 كونةلـما الدول خمتلف بني نسبيا، التفكري، وحدت اليت األساس اللبنة الكفايات هوممف أصبح

 الدول هذه بني بالتعاون رتبطةلـما السياسة إطار يف األكيدة الرغبة هذه وظهرت .األورويب حتادلال

 عقدت الغرض وهلذا .امةع واالجتماعية االقتصادية والتنمية ،خاصة والتكوين التربية جمايل يف

 مبجال الصلة ذات الوثائق من جمموعة وأنتجت ،لتقياتلـما من جمموعة األورويب االحتاد دول

 ،)2006 شتنرب 12 بتاريخ عليها صودق( "احلياة طيلة األساسية الكفايات" وثيقة آخرها كان الكفايات،

 والقدرات، عارف،لـما من توليفة" أا على ،الدولية الدراسات من انطالقا ،الكفاية مفهوم وضحت
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 للتفتح تؤسس اليت تلك يف األساس الكفايات وحددت ".معينة لوضعية الئمةلـما واالجتاهات

  :يلي كما وهي والشغل، النشيطة، واطنةلـموا االجتماعي، واالندماج الشخصي،

 األم؛ باللغة التواصل - - - - 

 أجنبية؛ بلغة التواصل - - - - 

 والتكنولوجيا؛ العلوم يف األساسية والكفايات Mathématique الرياضية الثقافة - - - - 

 الرقمية؛ الثقافة - - - - 

 ؛لـمالتع لـمتع - - - - 

 دنية؛لـموا واالجتماعية ،Interculturelles والبيثقافية ،Interpersonnelles البيشخصية الكفايات - - - - 

 قاواليت؛لـما احلس - - - - 

  .Sensibilité culturelle الثقافية احلساسية - - - - 

a@…Šu½òîàîÜÈnÛa@Úý�þa@k�y@pbÐ•aì@@
a@¿@õbu@bß@ÕÏëœîiþa@lbnØÛ@@

 ,��?����&9���  K�L� �
��" 5�M�9B;  

 نهجيةلـموا واالستراتيجية التواصلية اجلوانب على وبالترتيب، التركيز، يتم    ::::االبتدائياالبتدائياالبتدائياالبتدائي    التعليمالتعليمالتعليمالتعليم    يفيفيفيف    ****

  .والتكنولوجية والثقافية

        ::::الـمتعلمالـمتعلمالـمتعلمالـمتعلم    جعلجعلجعلجعل    يفيفيفيف    تتجلىتتجلىتتجلىتتجلى    االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    قاييسقاييسقاييسقاييسلـملـملـملـمواواواوا    بالقيمبالقيمبالقيمبالقيم    مرتبطةمرتبطةمرتبطةمرتبطة    مواصفاتمواصفاتمواصفاتمواصفات

  واإلنسانية؛ والوطنية واخللقية لدينيةا بالقيم متشبثا �

 والرتاهة؛ والتسامح التضامن بروح متشبعا �

 البيئة؛ ومحاية الصحية الوقاية مببادئ متشبعا �

 الطبيعي حميطه على تنطبق اليت األساسية والتقنيات والنظم فاهيملـما اكتشاف على قادرا �

 .باشرلـما والثقايف واالجتماعي
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        ::::الـمتعلمالـمتعلمالـمتعلمالـمتعلم    جعلجعلجعلجعل    يفيفيفيف    تتجلىتتجلىتتجلىتتجلى    ضامنيضامنيضامنيضامنيلـملـملـملـمواواواوا    بالكفاياتبالكفاياتبالكفاياتبالكفايات    مرتبطةمرتبطةمرتبطةمرتبطة    مواصفاتمواصفاتمواصفاتمواصفات

 األمازيغية؛ اللغة على ومنفتحا العربية باللغة السليم التعبري على قادرا �

 أجنبية بلغة والنطق وتعبريا، قراءة األوىل، األجنبية باللغة الوظيفي التواصل على قادرا �

 ثانية؛

 األسرة،( مستوياته اختالف على االجتماعي حيطلـما ومع اآلخر، مع التفاعل على قادرا �

 البيئة؛ مع والتكيف ،)ةالـمدرس

 واالنضباط؛ )والوقت الذات تنظيم( التنظيم على قادرا �

 واحلركية؛ واحلسية العقلية ملكاته بتطوير له تسمح هاراتلـم مكتسبا �

 التفاعلي؛ واإلبداع االتصال وعلى اإلعالميات استعمال على قادرا �

 .هلندسةوا للحساب األولية بادئلـمبا المم �

 ,��?����&9���  K�L� �
��" 5 N�"�O�N@�4H  

 نهجيةلـما اجلوانب وعلى التواصلية اجلوانب على التركيز يستمر    ::::اإلعدادياإلعدادياإلعدادياإلعدادي    الثانويالثانويالثانويالثانوي    السلكالسلكالسلكالسلك    يفيفيفيف    ****

  .قبل ذي من أكثر أمهية التكنولوجية اجلوانب وتعطى والثقافية، واالستراتيجية

  ؛جنبيةاأل اللغات ومن ،العربية اللغة من تمكنال �

  ؛التعليمية ؤسسةلـما يف تداولةلـما اخلطاب أنواع خمتلف من تمكنال �

  ؛وحلها الرياضية شكالتلـما وطرح التجريد على ةقدرال �

  ؛والبيئية والطبيعية الفيزيائية للعلوم األولية بادئلـمبا املـماإل �

  ؛وخارجه الفصل داخل والعمل للتفكري منهجية من مكنالت �

 حيطلـمبا الصلة ذات األساسية والفنية والرياضية هنيةلـموا التقنية هاراتلـما من تمكنال �

  ؛درسةلـمل اجلهوي حليلـما

  ؛هنيةلـموا يةالـمدرس باحلياة الصلة ذات الشخصية شاريعلـما تكييف على ةقدرال �
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  ؛الرأي وإبداء السلوكات تعديل على تساعده اليت هاراتلـما امتالك �

  ؛واآلخر لذاته ورؤيته سهإحسا ينمي ثقايف رصيد من تمكنال �

  .عطياتلـما تبادل ويف دراسته جماالت خمتلف يف احلديثة التكنولوجيات استعمال على القدرة �

 ,��?����&9���  K�L� �
��" 5���(P9� N�"�O�  

 مكونات الستكمال التأهيلي الثانوي السلك يف شتركلـما اجلذع خيصص ::::التأهيليالتأهيليالتأهيليالتأهيلي    الثانويالثانويالثانويالثانوي    السلكالسلكالسلكالسلك    يفيفيفيف    ****

 االستراتيجية للكفايات األولوية ذلك بعد وتعطى والثقافية، نهجيةلـموا التواصلية الكفايات

 يف يفيد مبا والتواصلية والثقافية نهجيةلـما الكفايات وتطوير تنمية يف االستمرار مع والتكنولوجية،

  .الدراسية األقطاب خمتلف من التخرج مواصفات حتقيق

  ؛عنها والتعبري ذاته معرفة على القدرة �

  ؛مشاريعه وبلورة واجتاهاته سلوكاته تعديل يف تمثلةلـما القدرات من تمكنال �

  ؛نهجيلـما والبحث العمل وتنظيم والتعبري والتواصل الربهان مهارات من تمكنال �

 وحاجات حاجاته مع ومالءمتها ستجداتلـموا تغرياتلـما مع والتكيف الذايت لـمالتع على القدرة �

  ؛جتمعلـما

 أبعادها يف اإلنسان وحقوق واطنةلـما وبقيم عريفلـما بالتطور رتبطةلـما خالقياتباأل املـماإل �

  ؛والكونية اخلصوصية

  ؛العليا الدراسات متابعة أو هنيةلـموا االجتماعية احلياة يف االندماج على القدرة �

 ناهجلـمبا رتبطةلـما البصرية السمعية والوسائل لإلعالميات تعددةلـما االستعماالت من مكنالت �

  .ئيااإعالمي ومعاجلتها عطياتلـما عن البحث طرق ومن ،التربوية
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منظمات غري ـمنذ بداية الستينات من طرف اجلمعيات والبدأ االهتمام باألطفال الـمعاقني 

األطر التربوية واإلدارية والكتب  دور وزارة التربية الوطنية يف تزويدها ببعضاحنصر و ،احلكومية

اليت تتكلف  ،مكفوفنيـمنظمة العلوية لرعاية الـالمن بني هذه الـمنظمات واجلمعيات و ؛مدرسيةـال

 13حيث توفر هلم كذلك السكن والتغذية ب  ،معاهد التابعة هلاـمعاقني بالـبتمدرس هذه الفئة من ال

لال أمساء للصم والبكم تم بتمدرس األطفال الذين  كما أن مؤسسة ؛مدنـمركزا موزعا على خمتلف ال

 .معاقني ذهنيا يف مراكز خاصةـباإلضافة إىل مجعيات أخرى تم بإدماج ال ،يعانون من إعاقة مسعية

يتابعون الدراسة باألقسام العادية خصوصا  معاقنيـال ال ينفي أن عددا كبريا من األطفالغري أن ذلك 

  .اقة حركيةمنهم الذين يعانون من إع

مواثيق ـمقتضيات الـوتنفيذا ل ،ملكية الساميةـبناء على التوجيهات الويف بداية التسعينات، 

جتربة إحداث  ،باتفاق مع بعض اجلمعيات ،موضوع، قررت الوزارةـمتعلقة بالـالدولية والوطنية ال

مندوبية السامية ـوبعد جناح التجربة، قامت الوزارة وال. مدارس العموميةـأقسام مدجمة داخل ال

 اإلعاقة ذوي من األطفال متكني إىل هدفمدرسي يـمعاقني آنذاك بوضع مشروع لإلدماج الـلألشخاص ال

 اإلدماج وأقسام العادية باألقسام الدراسة متابعة من، متوسطةـال أو اخلفيفةالذهنية أو السمعية، 

ا مت مبوجبها فتح عدد من األقسام وقعت اتفاقية شراكة بينهم ،وهكذا .التعليمية مؤسساتـال داخل

مع كتابة الدولة يف  2004مارس 30حتيني اتفاقية الشراكة يوم مث معاقني، ـاخلاصة باألطفال ال

 2006األسرة والتضامن والعمل االجتماعي، كما مت توقيع اتفاقية رباعية للشراكة يوم فاتح أبريل 

مكلفة باألسرة ـوكتابة الدولة ال ،ووزارة الصحة ،وزارةالحتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلاللة بني 

األطراف على توفري مبوجبها  تعملومؤسسة حممد اخلامس للتضامن،  ،معاقنيـوالطفولة واألشخاص ال

معاقني، كما تسعى ـمختصة لألطفال الـمدجمة أو الـضمان التربية اللمالئمة ـالظروف التربوية ال

تماعية والصحية لفائدم من خالل توظيف اإلمكانات األطراف إىل حتسني اخلدمات االجهذه 

  .متاحة لديهمـمؤسساتية الـمادية والبشرية و الـال
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  معطيات حول اإلعاقة بالـمغرببعض الـ
 شخص يف حالة إعاقة؛ 000 530 1 � % 5,12تنحصر نسبة تفشي اإلعاقة بالـمغرب يف  �

 طفل معاق؛ 000 230 � % 2,5سنة  15تبلغ نسبة تفشي اإلعاقة يف صفوف األطفال أقل من  �

 طفل معاق متمدرس؛ 730 74 � % 30) سنة 15و 4بني (ال تتجاوز نسبة متدرس األطفال الـمعاقني  �

 طفال يف وضعية إعاقة لن يلج التربية؛ 917 155 �

  ...% 20ال تتعدى نسبة التمدرس يف الوسط القروي  �
            

  
  

½a½a@òi‰bÔñ†ànÈ  
            

 ،رمسيا ا معمولـال الربامج مدرسي تعتمدـتعتمد وزارة التربية الوطنية مقاربة وطنية لإلدماج ال
 تشخيص من انطالقا األطفال حاجات على والتركيز ،التدريس وتقنيات وطرق محتوياتـال تكييف مع

 1994سالمنكا ، وتلتقي يف التصور مع منظور اليونسكو وتوصيات مؤمتر تعلمهم ريةتوو لقدرام دقيق
  :مدرسة اجلامعةـحول ال

 واألطفال ،الشوارع وأطفال ،موهوبنيـوال ،قنيامعـلا األطفال مجيع تقبل أن ينبغي مدارسـال إن"
 ،ثقافية أو إثنية أو لغوية أقليات إىل أو البدو مجاعات أو نائية جمتمعات إىل منتمنيـال العاملني

  "...أومهمشة حمرومة أخرى مجاعات أو مناطق من اآلتني واألطفال
  الثالثة الفقرة اخلاصة، التربوية االحتياجات بشأن سالمنكا عمل وإطار بيان

            

  
  

ñ†ànÈ½a@xbß…⁄a@òi‰bÔß@Òa†çc  
            

 :وتتضمن معاقني،ـال لألطفال يالـمدرس اإلدماج قاعدة توسيع �
 ؛معاقنيـال ألطفالل مدرسية خريطة وضع �
 ؛...)الصحية والتجهيزات والتغذية النقل( االجتماعية مجاالتـال يف الوزارة إمكانيات دراسة �
 ؛معاقنيـال األطفال تسجيل على التشجيع أجل من حتسيسية محالت تنظيم  �
 .يالـمدرس الدمج بأقسام العاملة األطر تكوين �

  :واالجتماعية والصحية التربوية اخلدمات جودة حتسني �
 اإلعاقة؛ نوعية حسب يمدرسالـ اإلدماج أقسام مواصفات دليل اعتماد �

 ي؛الـمدرس اإلدماج أساتذة الختيار معايري اعتماد �

 ي؛الـمدرس اإلدماج ألقسام الضرورية والوسائل التجهيزات توفري على العمل �



   المدرسية الحياة دليل 

������  

  

 131<<<<
131

 معاق؛ متعلم لكل بالنسبة الفردية التربوية مشاريعـال تشجيع �

 والتقومي؛ والتتبع والتأطري التنسيق آليات حتسني �

  ؛يالـمدرس اإلدماج جمال يف والتربوية ميدانيةـال ثالبحو تشجيع �
 حالتهم وتتبع معاقنيـال الـمتعلمني لفائدة منتظمةـال الطبية للفحوصات سنوي برنامج وضع �

 الصحة؛ وزارة مصاحل مع بشراكة الصحية

 معاقني؛ـال ـمتعلمنيلل الطبية التجهيزات وتوفري الطيب التكفل إىل اهلادفة األنشطة دعم �

 اجلمعيات؛ مع بتعاون معاقنيـال ـمتعلمنيلل االجتماعي واالندماج مهينـال التكوين نشطةأ دعم �

 اخلاص مبيادـاألول مع بتعاون معاقنيـال ـمتعلمنيلل والرياضية الترفيهية األنشطة تشجيع �
 .معنيةـال واجلمعيات

  :يالـمدرس الدمج جمال يف التعاون ومشاريع الشراكات تعزيز �
 ؛معنيةـال احلكومية القطاعات مع لتعاونوا الشراكة تعزيز �
 الدويل؛ التعاون إطار يف يالـمدرس اإلدماج أنشطة لدعم مشاريع يئ �

 واألنشطة يالـمدرس اإلدماج جمال يف متدخلنيـال خمتلف مع والتعاون الشراكة اتفاقيات تشجيع �
  .معاقنيـال األطفال م اليت

            

  
  

ñŠÄnä½a@wöbnäÛa  
            

 لغوي؛ وتواصل ورياضيات وكتابة قراءة من األساسية التعليمية معارفـال ةتنمي �

 ؛الدراسية مساراتـبال أقرام مع الكلي مث اجلزئي لالندماج األطفال من الفئة هذه إعداد �
 على واالعتماد االستقاللية إكسام بغية قدرام تطوير على مرتكزةـال االجتماعية التنشئة غرس �

 ة؛الـمدرس وخارج داخل اليومية ومواقفهم القامع وتطوير النفس

  .مهينـال التكوين زمراك حنو األطفال من الفئة هذه توجيه �
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 االهتمام بالبعد الـمحلي والبعد الوطين للمضامني، ومبختلف التعابري الفنية والثقافية؛ �

 ري؛اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بني خمتلف أنواع الـمعارف وأشكال التعب �

احلرص على توفري حد أدىن من الـمضامني األساسية الـمشتركة جلميع الـمتعلمني يف خمتلف  �

 األسالك والشعب؛

 االهتمام بالـمضامني الفنية؛ �

  ...تنويع الـمقاربات وطرق تناول الـمعارف �

  

م الثانوي على يجزوءات من التعليم األويل إىل التعللـمتوزيع جممل الدروس ووحدات التكوين وا

 :ثالثة أقسام متكاملة

  سلك؛ بكل التكوين مدة من ائةلـما يف 70 حدود يف الوطين الصعيد على إلزامي قسم �

 من ائةلـما يف 20 إىل 15 حدود يف درسنيلـما بإشراك اجلهوية التربوية السلطات حتدده قسم �

 ؛اجلهوية احلياة وإطار حليلـما الشأن يف تكوينا بالضرورة وتتضمن دة،لـما تلك

 15 حوايل حـدود يف الراشدين، نيالـمتعلمو اآلباء على درسةلـما تعرضها االختيارات من عدد �

 أو لذلك، حتاجنيلـما نيلمالـمتع لفائدة البيداغوجي الدعم لساعات إما وختصص ائة،لـما يف

 .للدعم حتاجنيلـما غري نيلـمتعلـمل بالنسبة للتفتح وأنشطة موازية مدرسية ألنشطة
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 :سيعاد توزيع الغالف الزمين اعتمادا أربعة مبادئ موجهة

 ؛التخفيف من احلصة الزمنية الـمخصصة لتدريس الـمواد بالتركيز على التعلمات األساسية �

 الدعم البيداغوجي، للـمناهج اجلهوية، وأنشطة التفتح؛ختصيص غالف زمين للتمارين وألنشطة  �

 ...تعميم مواد التفتح الثانوي التأهيلي �

 .ةاالبتدائيالـمدارس  صعيد على البدنية التربية تعميم �

 توزيع الغالف الزمين حسب األنشطة

 

  

الـمرونة يف تنظيم احلصص الدراسية وتكييف مضامينها مع حاجات : يف التعليم االبتدائي �

 لـمتعلمني باألساس، ومع متطلبات البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية الـمباشرة؛ا

اعتماد حلول تربوية تسمح بالعمل بإيقاعات متفاوتة تناسب مستوى الـمتعلمني ووترية التعلم  �

لديهم مبا يفيد الرفع من الـمردود الداخلي للمؤسسة، ويف ترشيد استعمال البنيات التحتية 

 ؛هيزات التعليميةوالتج

 ...ختصيص جماالت زمنية لألنشطة الثقافية والفنية ضمن احلصة األسبوعية �
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 واضحة بأهداف تستقل حبيث غريها، مع تكاملها إطار يف بعناصرها مستقلة جمزوءة كل ::::االستقالليةاالستقالليةاالستقالليةاالستقاللية �

 تكوين يف ا اخلاص النوعي إسهامها تبلور ،مرسومة وإجراءات معلومة ووسائل حمددة وأنشطة

 ؛الـمتعلمني

 تتفاعلو بينها فيما اوحدا تترابط ،ومتماسكا مركبا نسقا جمزوءة كل تشكل ::::كاملكاملكاملكاملالتالتالتالتوووو    االنسجاماالنسجاماالنسجاماالنسجام �

 جانب على التركيز يتم ال حىت األنشطة، من والـمنشودة الـمتنوعة األهداف حتقيق يف لتتضافر وتتكامل

 األخرى؛ اجلوانب وإغفال

 اإلمكانات حسب للتطبيق قابلة ةالـمؤسس قبل من الـمعدة الـمجزوءات تكون أن ينبغي ::::التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق    قابليةقابليةقابليةقابلية �

 البدء ويستحسن ورق، على حربا تبقى أو إجنازها يتعثر ال حىت الـمتاحة والبشرية الـمادية والـموارد

 تؤدي وقد تنفيذها يصعب طموحة بأنشطة البدء بدل مباشرة، عملية فائدة وذات ودالة ميسرة بأنشطة

 العزائم؛ تثبيط إىل

 تربوية وخرجات يدوية وأشغال عملية تطبيقات فيها متنوعة أنشطة عادة الـمجزوءة تتضمن ::::التنوعالتنوعالتنوعالتنوع �

 أنشطة خالل من ،والفائدة الـمتعة بني وجتمع ،الـمتعلم لشخصية الـمختلفة باجلوانب تعتين ...وورشات

 وهادفة؛ دالة عملية

 قابلة كونت حبيث أخرى، جهة من والـمرونة جهة من والضبط الدقة الـمجزوءات خصائص من ::::الـمرونةالـمرونةالـمرونةالـمرونة �

 لـمتطلبات تبعا توجيهها بعد أخرى مستويات أو جمموعة مع الستثمارها والـمواءمة واإلثراء للتكييف

 اجلديد؛ االستعمال

 )الـمتعلم حول الـمتمحور( النشيط التعلـم جعل الـمندجمة األنشطة طبيعة تقتضي ::::النشيطالنشيطالنشيطالنشيط    التعلـمالتعلـمالتعلـمالتعلـم �

 الـمعززة الظروف وتوفري ذلك، أمكن كلـما عمليا اطابع تكتسي اليت، وهلا الـمخصصة الـمجزوءات مركز

 والتقين والعلـمي واألديب الفين التفتح وتتيح التعلـم إىل تفضي دالة أنشطة يف الـمتعلمني الخنراط

 جمموعة؛ كل وميول هوايات حبسب ...والرياضي
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 وجماالت مواد من اتوخرب معارف إدماج بالـمجزوءات العمل يتيح حبيث ::::والعلوموالعلوموالعلوموالعلوم    الـمعارفالـمعارفالـمعارفالـمعارف    تكاملتكاملتكاملتكامل    بلورةبلورةبلورةبلورة �

 الـمعارف؛ بني والتفاعل التكامل تقتضي أنشطة أو نشاط يف خمتلفة

 أما غري عامة، والطرائق الـمناهج يف مطلوبان مبدآن ومها ::::الذايتالذايتالذايتالذايت    والتعلـموالتعلـموالتعلـموالتعلـم    الفرديةالفرديةالفرديةالفردية    بالفروقبالفروقبالفروقبالفروق    العنايةالعنايةالعنايةالعناية �

 الفردية الفروق مراعاة تتطلب اليت التفتح وأنشطة الـمندجمة األنشطة يف خاصة أمهية يكتسبان

 وتقنيات بوسائل الـمتعلمني تزويد تتطلب كما التعلـم، ووترية والـمواهب الـميول بتنوع األنشطة وتنويع

 .مستواهم حسب الذايت للتعلـم مبسطة
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 الرئيسية الـمحددات بني من الـمالئمة والنفسية واالجتماعية الصحية الظروف توفري يعترب

 التدريس مواد أنشطة ضمن الصحية التربية إدماج مت الـمنطلق، هذا ومن .الـمتعلم مردودية لتحسني

 مؤطرة ووقائية، ومحائية توعوية تدابري عرب والتوجيه، والدعم التفتح أنشطة يف تعزيزها مع

  .الـمؤسسات داخل الـمتعلمنيو والتربوية إلداريةا واألطر الصحية اجلهات مع ومنظمة فعالة بشراكة

 متكن ،الـمتعلمنيو اتلـمتعلـمل وعقلية ونفسية جسمية صحة ضمان إىل الصحية األنشطة وتسعى

 صحية خدمات وتقدمي الـمتعلمني صحة تتبع خالل من وتربيتهم، تعليمهم لتتبع أمثل ظروف خلق من

 تنمية إىل دف تربوية برامج إجناز إىل باإلضافة ية،خارج صحية مرافق يف أو ؤسسةلـما داخل هلم

 جعلهم مع ذلك كل واآلفات؛ األمراض من ووقايتهم عليها، حافظةلـما وسبل الصحة بأمهية وعيهم

  .وعائالم لزمالئهم الصحي الوعي تنمية يف فعليني ومسامهني نشيطني

            

  

  

Òa†çþa  
            

 بالصحة؛ الـمتعلقة احلياتية مهارام وتنمية صحية، قافةث اكتساب نم الـمتعلمني متكني �

 والـمجتمع؛ واألسرة الـمؤسسة داخل الصحية التربية مبادئ نشر يف إشراكهم �

  .صحتهم فقدان إىل تؤدي اليت واالختالالت اآلفات خمتلف من محايتهم تعزيز �
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 :الطبية التدخالت �

 إىل وتوجيههم الـمتعلمنيو للـمتعلـمات الصحية احلالة تتبع أجل من الصحي الـملف تعبئة �

 مرض؛ أي تشخيص حالة يف الصحية الـمراكز

 أمراض وحماربة واألسنان الفم صحة محالت التلقيح؛ محالت منتظمة؛ طبية فحوصات إجناز �

  ...احلبييب؛ والرمد العيون

 :الصحية التربية �

 الزكام؛ السحايا؛ التهاب الطيور؛ انفلوانزا السل؛ ):فنيةالتع( نقولةلـما األمراض من الوقاية �

  ؛...اللوزتني التهاب العيون؛ أمراض جنسيا؛ نقولةلـما واألمراض السيدا اجللدية؛ األمراض

 الدقيقة الغذائية وادلـما يف النقص :خمتلفة اختالالت عن الناجتة األمراض ضد التحسيس �

  ؛...)الفيتامينات - اليود – احلديد(

  ؛الصرع الربو؛ السكري؛ داء :مزمنة بأمراض صابنيلـما جتاه السليم التدخل بطرق لتعريفا �

  ...السري الفيضانات؛ ؛الزالزل :حوادث وقوع حالة يف األولية اإلسعافات �

 :السليمة احلياة أمناط �

 الصحة االستهالكية؛ التربية الغذائية؛ التربية :جمال يف السليمة الصحية السلوكات تبين �

 ؛الطرقية التربية جنابية؛اإل

 ؛)والـمحيط اجلسم، لبس،لـما( النظافة على التربية �

  ...)...خدراتلـموا التدخني حماربة( وحماربتها اآلفات من الوقاية �

 :والداخليات التعليمية بالـمؤسسات الصحية الـمراقبة �

 الصحية الةاحل مراقبة الداخلية؛ باألقسام والكم النوع حيث من الغذائية الوجبات مراقبة �

 لقاعات الصحية الوضعية الداخليني؛ لـمتعلمنيل الصحية احلالة مراقبة واألعوان؛ للطباخني

  .التعليمية ؤسساتلـمبا الصحية رافقلـموا الدروس
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  والـملبس؛ والـمحيط اجلسم نظافة بقواعد وعي على يكون أن �

 شراء جتنب استهالكه، قبل منتوج أي عنونة قراءة مثال( االستهالكية التربية مببادئ واعيا يكون أن �

  ؛...)الـمحمية غري البضاعة

  ...)...اجلنسي التحرش( الـمنحرفني بعض سلوكات من نفسه محاية على تعويده �
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  جنسيا؛ الـمنقولة األمراض خبطورة وعي على يكون أن �

  الـمخدرات؛ وأنواع خبطورة وعي على يكون أن �

  التدخني؛ خبطورة وعي على يكون أن �

  صحي؛ ناد يف فاعال يكون أن �

  اإلجنابية؛ الصحة مببادئ وعي على يكون أن �

  األولية؛ اإلسعافات جمال يف تكوين من استفاد قد يكون أن �

  ...الصحية التربية جمال يف توعوية محالت يف شارك قد يكون أن �
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 وممارساا البشرية، العناصر بني والتفاعل الترابط عالقات كافة كمفهوم البيئة تتضمن
  .أخرى جهة من للوسط الطبيعية والـمكونات جهة، من والثقافية اعيةواالجتم االقتصادية

 الـمحلية التوازنات حيترمون بيئتهم على مسؤولني مواطنني تكوين إىل البيئية التربية ودف
 التربية يف ذا تساهم وهي واالقتصادية، والثقافية واالجتماعية اإليكولوجية :منها سواء والكونية

   .مستدامةالـ التنمية على

 على والـمجموعات األشخاص خالهلا حيصل دائمة سريورة" اليونيسكو حسب البيئية التربية تعترب
 بالفعل، هلم تسمح اليت اإلرادة وكذلك والتجارب والقدرات والقيم الـمعارف ويكسبون ببيئتهم، الوعي

  ".ئةللبي والـمستقبلية احلالية الـمشاكل حل يف الكل ليساهم ومجاعيا، شخصيا

 األعمار، جبميع األفراد مجيع إىل الـمستدامة التنمية على والتربية البيئة على التربية وتتوجه
 فاعلني وشركاء ومتعلـمني مربني طرف من والـمندجمة الفصلية التربوية الربامج إطار يف وتنجز

  .عملهم وتنشط حتفزهم اليت القيم بأنفسهم حيترمون
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 وتعقدها، وتنوعها وهشاشتها، وغناها البيئة لفهم الضرورية الـمعارف اكتساب من الـمتعلم متكني �
  جتاهها؛ ومسؤوليته اإلنسان ومكانة مشاكلها وكذا

 والـمشاركة الـميداين العمل على قادرا يصبح حىت )ها(ومواقفه الـمتعلم وقدرات شخصية تنمية �
  البيئة؛ جتاه وفاعل مسؤول مواطن نلتكوي إجيابية سلوكات وتبين اجلماعية

  احلياة؛ وجودة الفضاءات جبمالية للرقي البيئي الـمجال وتطوير محاية يف الـمسامهة من متكينه �
 القيم وإكسام واالجتماعية االقتصادية بالـمجاالت وارتباطها البيئة بقضايا لديه الوعي إذكاء �

  .تدامةالـمس التنمية يف للـمسامهة الالزمة واالجتاهات
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 تنمية واحد، آن ويف بالضرورة ستدامة،لـما التنمية على والتربية البيئية التربية أنشطة تستهدف
 تصنيف يف منهجيا االعتماد مت وقد .والسلوكات والقيم عارفلـمبا الرقي خالل من واجلماعة الشخص

  :ومحايتها البيئة دةجو لتطوير البيئي الفضاء مدخل على جاالتلـما

  :يةالـمدرس البيئة جمال �
  والطاقة؛ الـماء اقتصاد على التربية �
 اخلضراء؛ بالـمساحات العناية على التربية �

 ...النفايات وتدبري النظافة على التربية �

   :الـمحلية البيئة جمال �
  النفايات؛ تدبري �
  والتطهري؛ الـماء استعمال ترشيد �
  ...)...مائي هوائي، مسعي،( أشكاله مبختلف التلوث حماربة �

  :القروي الوسط جمال �
  السائل؛ والتطهري والسقي الشروب الـماء تدبري �
  النفايات؛ تدبري على التربية �
  ...الفالحية األنشطة �

  :الطبيعية األوساط جمال �
 ذات الـمناطق الـمحميات، الـمنتزهات، :الطبيعية األوساط غىن تثمني :الـمحمية الـمناطق �

  محايتها؛ وسبل واإليكولوجية وجيةالبيول األمهية
  ...ضايات حبريات، أودية، :الرطبة الـمناطق �
  ؛...الغابات :الطبيعية األوساط �
  والبحرية؛ الساحلية الـمناطق �

  :العالـمية البيئية القضايا جمال �
  الـمناخية؛ التغريات �
  البيولوجي؛ التنوع �
  التصحر؛ �
  ...الـمستدامة التنمية �
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 ملتقى تشكل الـمستدامة التنمية على والتربية البيئية التربية فإن مواضيعها، وتعقد مشولية بفعل
 وال عموما؛ للتربية مدجما مكانا وتتبوأ للـمواد، عابرة فهي دراسية، وختصصات مواد لعدة تعليميا
 أن ينبغي وعليه، .اسيةالدر الـمواد بقية إىل تضاف جديدة مادة األحوال من حال بأية اعتبارها ميكن

 إدماج على الدراسي الـمنهاج يف الـمستدامة التنمية على والتربية البيئية التربية اعتماد يقتصر ال
  :مناسبة ومنهجيات واستراتيجيات مقاربات تبين يتعني بل فقط، وتدريسها البيئية الـمفاهيم

 الـمؤسسة، ومشروع البيئي، ناديال ومشروع القسم، ومشروع ،الـمتعلم مشروع :الـمشروع منهجية �
  ؛...اخلضراء األقسام ومشروع

 الـمستقبل، سيناريو احلاالت، دراسة الـمجاة، البيئي، األوديت الـمشكالت، حل :نشيطة طرق �
  :على تقوم طرق وهي .القيم توضيح

  ؛ـمتعلمنيلل األولية التمثالت اعتبار �
 وتكاملها؛ الـمختلفة الدراسية الـمواد تقاطع �

 ؛...)حتليل جتربة، اكتشاف،( والطرق ...)وجتريبية حسية، علـمية،( الـمقاربات دتعد �
 ؛...)النسق، متثيل الواقع، قراءة( والتركيب التحليل وسائل تنوع �

 وس؛لـملـما يداينلـما للعمل األولوية إعطاء �

 عرفة؛لـما يف والرغبة الفضول إذكاء �

  .تشاركية بيداغوجيات تطبيق �
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 جماال التعليمية الـمؤسسات صعيد على واإلعالمية والفنية الثقافية باألنشطة االهتمام يشكل

 واجلمايل الفين احلس وتنمية الـمتعلمني وإبداعات والطاقات الـمواهب إبراز يف يساهم خصبا

 عمل وتثمني واجلهوية، الـمحلية الكفاءات مع التواصل على يشجعهم كما لديهم، والشخصية

 ويزودهم ،عليه والـمحافظة واجلهوي الـمحلي بتراثهم التعريف يف مشاركتهم ويضمن الـمبدعني،

  .اخلطابة على ويعودهم واألديب، اللغوي حسهم وينمي الثقافية، الـمعلومات من الـمناسب بالقدر

 الـمؤسسة، مكتبة القسم، مكتبة( يةالـمدرس اتلـمكتبا دور تفعيل من األنشطة هذه حتقيق ويمكِّن

 عمق عن ينم حمتواها وتلخيص الكتب، ومطالعة القراءة على الـمتعلمني وتشجيع ،)الـمتنقلة الـمكتبة

 نادي القصة، نادي الشعر، نادي السينما، نادي( األندية أدوار وتقوية ،االطالع وسعة الفهم

 الـمؤسسة، معرض القسم، معرض( الـمتاحفو الـمعارض وزيارة إحداث أنشطة إحياءو ،...)سرحالـم

  .والوطين واجلهوي الـمحلي الصعيد على الـموجودة الـمتاحف زيارة

 حتصني ويف العولـمة، ظل يف الوطنية، الثقافية اهلوية ترسيخ يف كبري بشكل األنشطة هذه وتساهم

 والتلفزية اإلذاعية للربامج اختيار حسن على قدرته بتنمية الواسع، إلعالميا االنفتاح أمام الـمتعلم

  .ا كلي تأثر أو سليب اجنذاب دون هلا، الواعية النقدية القراءة على وقدرته الـمعروضة،

 دراسة خالل من والدولية الـمحلية الثقافية السياحة دعم يف كذلك األنشطة هذه تساهم كما

  .ا والتعريف وزيارا الثقافية الـمعامل
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  ؛وإثرائها وتثمينها وصقلها ...)والتعبريية واجلسمية واللغوية اإلبداعية( الطاقاتو الـمواهب إبراز �

 ؛...)التعبري اخلطابة، الـمواجهة،( التواصلية والـمهارات القدرات بعض تنمية �

 ية؛الثقاف والـميوالت الكفايات تنمية �

 ؛للـمتعلم اجلمايل الذوق تربية �

 الثقايف للـموروث االعتبار ورد والوطين واجلهوي الـمحلي الثقايف تراثهم على الـمتعلم تعرف �

  واستثماره؛ وإغنائه عليه احلفاظ على والعمل به التعريف يف إشراكهم مع الـمغريب

 ؛سانيةواإلن الـمحلية بثقافتهم والتحسيس التوعية يف الـمتعلم مشاركة �

  ...معها اإلجيايب والتعايش الـمختلفة الثقافات تقبل على الـمتعلم تعويد �
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        الـمجال اإلعالميالـمجال اإلعالميالـمجال اإلعالميالـمجال اإلعالمي          الـمجال الفينالـمجال الفينالـمجال الفينالـمجال الفين          الـمجال الثقايفالـمجال الثقايفالـمجال الثقايفالـمجال الثقايف
 التراث الثقايف •

 الرواية واحلكاية •

 الكتابة القصصية •

 الشعر •

  ...اخلطابة •

 الـمسرح الـمدرسي •  

 السينما والتلفزة •

 ألناشيد والـموسيقىا •

 الرسم والفنون التشكيلية •

 التصوير الفوتوغرايف •

 الكاريكاتور •

  ...اخلط العريب والزخرفة •

 اإلذاعة الـمدرسية •  

 التلفزة الـمدرسية •

 الـمجالت والنشرات •

  ...الكتابة الصحفية •

 بني وتداخالت تقاطعات هناك إن حيث فقط، منهجيا يبقى التصنيف هذا أن إىل اإلشارة جتدر
 احلياة أنشطة كافة لتفعيل وآليات أنشطة الوقت نفس يف تشكل اليت الـمجاالت، هذه خمتلف
  .يةالـمدرس
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الرياضية اليت متارس داخل الـمؤسسات  تشكل األنشطة الرياضية الـمدرسية جمموع األنشطة
، بتأطري من مدرسي التربية البدنية والرياضية، واليت قد تتوج ببطوالت حملية وجهوية عليميةالت

وتسعى هذه األنشطة إىل تنمية القدرات اجلسمية والعقلية . ووطنية يشارك ويبدع فيها الـمتعلمون
. تهم النفسية، مع حتقيق متعاجلسمية ميف التنافس القوي، وتفريغ طاقام رغباللـمتعلمني، وتلبية 

اليت دف إىل )" الكم(رياضة للجميع "وميكن تصنيف هذه األنشطة إىل صنفني؛ أوهلما يتجلى يف 
؛ وثانيهما النفسية حاجاممكانام البدنية وإو مبا يتالءم كرب عدد ممكن من الـمتعلمنيأتأهيل 

تبعها للـمشاركة يف وتاكتشاف الطاقات الرياضية الـموهوبة اليت دف إىل  "رياضة النخبة"
  .الـمنافسات الدوليةالوطنية والبطوالت الـمدرسية 
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الـمدرسية وتطويرها، والـمسامهة يف إشعاعها الـمحلي واجلهوي النهوض بالتربية الرياضية  �

 والوطين والدويل؛

 ؛لضمان منو طبيعي ومتسارع تشجيع مجيع الـمتعلمني على الـممارسة الرياضية الـمنتظمة �

مواهب والـمهارات الـلدى الـمتعلمني، وصقل والصحي والوقائي الرياضي  تنمية الرصيد الـمعريف �

 الرياضية؛

 تنمية القدرات اجلسمية والعقلية للـمتعلمني؛ �

 ؛يم الـمبادئ التربوية واألخالقيةوتدعوروح الـمنافسة الشريفة، تنمية الروح الرياضية العالية،  �

 ؛، وعدم اليأس عند الفشلدعم التميز والتفوق، وترسيخ روح الـمثابرة والعطاء والبحث عن النجاح �

 ؛والتضحية يف سبيل اجلماعة ، وروح التعاون والتضامنالعمل اجلماعيتنمية  �

  .لجماعة وااللتزام بالقوانني والنظملاالنتماء تقوية حس  �
            

  



   المدرسية الحياة دليل 

������  

  

 145<<<<
145

  

püb�a  
            

يقصد ا األلعاب الرياضية، اجلماعية والفردية، اخلاضعة ، اليت الـمقننةالـمقننةالـمقننةالـمقننةياضية ياضية ياضية ياضية الرالرالرالراأللعاب األلعاب األلعاب األلعاب جمال جمال جمال جمال  �

 :لقوانني متعارف عليها وطنيا ودوليا

 اجليدو؛ اجلمباز اإليقاعي؛ اجلمباز؛ ألعاب القوى؛؛ العدو الريفي: األلعاب الرياضية الفردية •

لريشة، الكرة احلديدية، ، كرة االـمصارعة؛ رفع األثقال؛ السباحة؛ التنس؛ تنس الطاولة

 ...الشطرنج، السكرابل

 ...كرة السلة؛ كرة اليد؛ الكرة الطارئة؛ كرة القدم؛ الروكيب: األلعاب الرياضية اجلماعية •

تعامل من حيث ال، اجلماعيةوفن ممارسة احلياة  ،م ممارسها الذكاء االجتماعيعلِّاليت ت

 .مع اآلخرين... والتكاملتعاون الو

، بوسائل وأدوات بسيطة ءبعض األحيااليت كانت متارس يف  العتيقةالعتيقةالعتيقةالعتيقةالرياضية الرياضية الرياضية الرياضية لعاب لعاب لعاب لعاب األاألاألاألجمال إحياء جمال إحياء جمال إحياء جمال إحياء  �

اليت  ، وإمنا تبقى قوانينها عرفية تبعا خلصوصيات الـمناطقموحدة واليت ال ختضع لقوانني منظمة

 وهي ألعاب من الـممكن برجمتها يف مجيع الـمؤسسات التعليمية على اعتبار أا ال تتطلب. تنتشر ا

 ...يف غالب األحيان فضاءات خاصة، وإمكانات بشرية ومادية

اليت تظهر على  ،رياضيةاللعاب األتكييف اعتماد أو االجتهاد يف ويقصد به  ،،،،جمال التجديد الرياضيجمال التجديد الرياضيجمال التجديد الرياضيجمال التجديد الرياضي �

بسيط تمع أو ابتكار ألعاب جديدة، ، الساحة الدولية، وفق اخلصوصيات الوطنية واجلهوية والـمحلية

داعمة لتلك الـمعتادة، تساهم إىل  اعتمادها كأنشطة رياضية، قصد هلانظمة الـمقوانني الأو وضع 

  .جانبها يف خلق التشويق والـمتعة لدى الـمتعلمني مبا يكثف اخنراطهم فيها
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 حتديد األهداف التربوية الـمتوخاة من كل نشاط رياضي؛ �

ء الــمنخرطني يف احلياة الـمدرسية قصد برجمة وتنفيذ التنسيق مع خمتلف الفاعلني والشركا �

الصحة، : االحتفال باأليام العالـمية(أنشطة رياضية تنسجم وتتكامل مع أنشطة الـمجاالت األخرى 

 ؛...)التدخني، الـمخدرات، البيئة، الـمرأة

مدرجة يف تنويع األنشطة الرياضية من خالل االجتهاد يف برجمة أنشطة جديدة داعمة لتلك الـ �

الربنامج الوطين للنشاط الرياضي، إىل جانب تنويع طرائق وصيغ الـممارسة مبا يكفل اخنراط 

غالبية الـمتعلمني يف هذه األنشطة، وميكن يف هذا الصدد برجمة مطافات ومسابقات ودوريات رياضية 

 ...لعقليةاتتضمن أنواعا متعددة من األلعاب مبا فيها 

لـمدرسية من خالل االنفتاح على مكونات الـمحيط واستغالل ما توفره من تنويع فضاءات الرياضة ا �

 ؛...)مساحات خضراء، مالعب رياضية، دور الشباب(بنيات حتتية 

ضمان شروط السالمة والوقاية يف خمتلف فضاءات الرياضة الـمدرسية، واختاذ كافة التدابري  �

  )......تنظيمية وإدارية، إسعافات أولية، إجراءات( عند االقتضاء الالزمللتدخل 
            

  

  

áîÄänÛa  
            

 ::::على صعيد الـمؤسسة التعليميةعلى صعيد الـمؤسسة التعليميةعلى صعيد الـمؤسسة التعليميةعلى صعيد الـمؤسسة التعليمية �

 تنظم األنشطة الرياضية يف إطار الـمشروع الرياضي للمؤسسة؛ �

 :تصنف األنشطة الرياضية إىل صنفني �

، وتسعى، طيلة السنة الدراسية، إىل تنشيط أكرب عدد ممكن من )الكم(رياضة للجميع  •

، وإعطائهم تكوينا رياضيا يتالءم وإمكانام وحاجام، وتزويدهم مبعلومات الـمتعلمني

 تقنية ومبعارف نظرية خاصة باألنشطة الرياضية والـمبادئ الصحية والوقائية؛

رياضة النخبة، وتسعى إىل انتقاء الـمتعلمني الـموهوبني رياضيا، انطالقا من مشاركتهم يف  •

ضمن الفرق الـممثلة يف البطوالت الـمدرسية الوطنية للمشاركة " رياضة الكم"منافسات 

، بالرعاية واجلدية الالزمة "رياضة الكم"، يف إطار الـموهوبنيه ينبغي تتبع إال أن. والدولية

 .لـمساعدم على التطور وبلوغ التفوق الـمنشود
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 ::::واألكادمييةواألكادمييةواألكادمييةواألكادميية    على صعيد فرع اجلامعة بالنيابةعلى صعيد فرع اجلامعة بالنيابةعلى صعيد فرع اجلامعة بالنيابةعلى صعيد فرع اجلامعة بالنيابة �

ار برنامج النشاط الرياضي الـمدرسي الوطين قصد تأهيل تنظم بطوالت بني الـمؤسسات يف إط �

 الفرق الفائزة للمشاركة يف بطولة األكادميية؛

تحدث مراكز إقليمية لتكوين وصقل مهارات الـمتعلمني الـموهوبني رياضيا، وإعداد الـمنتخبات  �

 ؛ابة واألكادمييةنيالرياضية الـمدرسية لل

يابات الـمنتمية لكل أكادميية قصد تأهيل الفرق للمشاركة تنظم بطوالت بني فروع اجلامعة بالن �

يف البطولة اليت تنظم بني فروع اجلامعة باألكادمييات، ما عدا بطولة العدو الريفي اليت تؤهل 

 للمشاركة يف البطولة الوطنية مباشرة؛

 الوطنية؛يف البطولة  ةشاركللمتنظم بطوالت بني فروع اجلامعة باألكادمييات قصد تأهيل الفرق  �

 ::::الوطين والدويلالوطين والدويلالوطين والدويلالوطين والدويلصعيد صعيد صعيد صعيد الالالالعلى على على على  �

تنظم بطوالت وطنية تشارك فيها فرق اجلمعيات الرياضية للمؤسسات أو الـمنتخبات الـمؤهلة  �

 عن بطولة ما بني فروع اجلامعة باألكادمييات؛

الدولية تشارك منتخبات األمؤسسات التعليمية والـمنتخبات الوطنية يف خمتلف البطوالت  �

  .سيةللرياضة الـمدر
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 بداية منذ التربوية السياسات كل يف أساسيا مكونا والـمواطنة اإلنسان حقوق موضوع أصبح
 يف اخنراطه الـمغرب استكمال يف العامة اإلرادة مع تفاعال وذلك الـماضي القرن من التسعينيات

 هذا عرف وقد .اجلديدة والعالـمية واجلهوية الوطنية للتحوالت واستجابة اإلنسان حقوق منظومة
 أوراش فتحو واجتماعية، وحقوقية وسياسية، دستورية، خمتلفة، مستويات على مستجدات عدة السياق
 الوطين الـميثاق خالل نم الوطنية التربية جمال بينها من الـمجاالت خمتلف يف لإلصالح كربى

  .االستعجايل الـمخطط وأخريا التربوي، النظام لتنمية االستراتيجي واإلطار والتكوين، للتربية

 احلياة دليل يف الـمندجمة األنشطة مكونات من كمكون والـمواطنة اإلنسان حقوق على التربية إن
 الـمستوى وعلى التربوي توىالـمس على عنه حميد ال استراتيجي، اختيار من ينبع يةالـمدرس

 مستوى من للرفع الفصلية األنشطة يف الـمستهدفة الكفايات لتطوير أساسية ضرورة هوف االجتماعي،
 البعد تعزيز خالل من باحلياة مفعمة ةالـمدرس جعل لرغبة واستجابة .الـمتعلمني لدى التحصيل
  .يةالـمدرس احلياة مكونات خمتلف عرب احلقوقي

 عددا فإن الكونية، الـمعايري وفق والتحقيق اإلجناز يف كبريا شوطا قطع قد الـموضوع هذا كان وإذا
 خمتلف يف القيم هذه وأجرأة السلوك تغيري بدرجة يتعلق ما خصوصا تنتظره الزالت التحديات من

 .يةالـمدرس احلياة نواحي

 اإلصالح مكتسبات ومع اجلديد النفس مع تالءمي عامة، واإلنسان الطفل حقوق بثقافة لنهوضا إن
 والكتب والـمناهج الربامج مستوى على سواء تصاعدية، وبوترية تدرجييا تترسخ اليت التربوي،
 يف وارد هو كما ،يةالـمدرس بالفضاءات النهوض أو يةالـمدرس احلياة تنمية مستوى على أو ية،الـمدرس

 أن أجل من القطاع، به يقوم لذيا الـمستمر العمل يواكب فتئ ما توجه وهو االستعجايل، الـمخطط
 والـمشاريع الـمبادرات لكل أساسية نواة بثقافتها والنهوض اإلنسان حقوق على التربية برامج تصبح

  .الـمغربية ةالـمدرس تعرفها اليت التربوية،
            

  
  



   المدرسية الحياة دليل 

������  

  

 149<<<<
149

½aâìèÐ  
            

 ،الـمتعلم حول تمحورةالـم والتدخالت األنشطة على والـمواطنة اإلنسان حقوق على التربية تدل
 على احلرص مع حق، صاحب ومتعلـم كإنسان األساسية حبقوقه للتمتع كفضاء ةالـمدرسب والـمرتبطة

 وجتليها وممارستها وترسيخها الكاملة الـمواطنة مفاهيم استيعاب يف مسامها فردا اليافع / الطفل جعل
  .ومدنية حقوقية سلوكات يف

ثقافة ختص الفرد منظومة معارف إىل منح مواطنة ـاإلنسان والالتربية على ثقافة حقوق ترنو و
وإمناء مواقف  ،مساءلةـالو، الدميقراطيةوالواجب، واحلريات، والكرامة، : مواطنةـوال اإلنسانحقوق 

كفايات معرفية وعالئقية، تشعره بإمكاناته  كتسابفردية ومجاعية، ال، وجدانية عرب أنشطة تعلمية
 الـمواطنة وقدرات كفايات وتقوية تطوير خالل من ذلك ويتم .رية واختياروبنجاعة استثمارها حب

 والتحلي ،واإلنسان الوطن قضايا مع اإلجيايب والتفاعل ،باحلق والـمطالبة ،بالواجب للقيام الـمؤهلة
خنراط يف جمالس واال والتطوع الـمشاركة أجل من ،اآلخر وجتاه الذات جتاه الـمسؤولية بروح

شعور المما يقوي  ،ية بتلقائية والتزامالـمدرسالقيام بأدوار ومسؤوليات احلياة و ،مشاريعهاو مؤسسةـال
  .العامل يف كل أبعاده، ويؤهل للتواصل واالنفتاح على مواطنةـبال

            

  

  

Òa†çþa  
            

 ::::األهداف العامةاألهداف العامةاألهداف العامةاألهداف العامة �

اه الذات وجتاه جيابية جتا فوإمناء مواقمببادئ وقيم حقوق اإلنسان والـمواطنة؛  التشبع �
  اآلخرين؛

  .وواجبام والـمواطنات الـمواطنني وحقوق لإلنسان األساسية باحلقوق الوعي �

 ::::األهداف اخلاصةاألهداف اخلاصةاألهداف اخلاصةاألهداف اخلاصة �

  وممارسة؛ فكرا ا والنهوض اإلنسان حقوق ثقافة نشر �
  النقدي؛ التفكري ممارسة �
  سلـمية؛ بطرق الرتاعات وحل الوساطة على االعتماد �
 التعاون وروح واالنضباط للـمسؤولية السامية الـمعاين بلورة يف ماإلسها على الـمتعلمني حفز �

  العنف؛ ونبذ االختالف واحترام التفاهم أسس بارساء وذلك والتضامن،
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 سلوك تنمية أجل من الـمسؤول، التغيري أشكال لكل جماال الـمؤسسة فضاء جعل على العمل �
  البيئة؛ محاية فيها مبا الـمواطنة،

 ؛ية ويف الشأن الـمحلي والوطينالـمدرساحلياة  يف اإلجيايب واالخنراط ةالفاعل الـمشاركة �

        ...للتنظيم االجتماعي واإلداري على الـمستوى الـمحلي واجلهوي والوطين النشيطاالكتشاف  �
            

  

 
½aë@püb�a´ßbš  

            

  بثقافتها؛ والنهوض اإلنسان حقوق على التربية �
  إلنساين؛ا الدويل القانون استكشاف �
  الفرص؛ وتكافؤ واإلنصاف اجلنسني بني الـمساواة �
  والدميقراطية؛ الـمسؤولة الـمواطنة �
  بالشفافية؛ االرتقاء �
 .السلبية الظواهر من احلدوالـمدين  السلوك ترسيخ �

  
 الـمسامهة على يالـمدرس الفضاء داخل إجنازها يساعد اليت األنشطة حقل الـمجاالت هذه متثل

 مدخله من التربوي الشأن مستوى على القطاع طرف من حتقيقها مت اليت سباتالـمكت تعزيز يف
  التربوي مدخله من احلقوقي والشأن احلقوقي

            

  

  
ñ†ànÈ½a@pbi‰bÔ½a  
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  والـمواطنة اإلنسان حقوق أندية �
  والوساطة االستماع مراكز �
  يةالـمدرس التعاونيات �
  بالـمؤسسات اللجن وخمتلف التدبري جمالس �
  واجلهوية الـمحلية الـمناهج �
  الشباب فضاءات �
  القسم مشروع الـمؤسسة، مشروع ،الـمتعلم مشروع �
  ...)مسابقات معارض، مسرح، حائطية، جملة( التواصل �
 الـمؤسسات ذه احلقوقي بالـمجال خاصة ومواثيق للـمؤسسات، الداخلي القانون �

      

  

  
bnäÛaòjÔmŠ½a@wö  

            

  معززة؛ ا والـمطالبة )والـمشاركة احلماية احلياة، النمو، حق( احلقوق معرفة يف الـمتعلمني قدرات �
 معززة؛ ا والقيام واجبام معرفة يف الـمتعلمني قدرات �

 احلقوقية؛ الـمقاربة وفق تشتغل التعليمية الـمؤسسات �

  .الـمتعلمني لدى مترسخ الـمدين السلوك �
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 على يركز حيث ية،الـمدرس احلياة مكونات من أساسيا مكونا والتكنولوجيا العلوم أنشطة تعترب
 على يشجع مما والـمعلوماتية والتكنولوجية واالستراتيجية والثقافية والـمنهجية التواصلية اجلوانب
  .العقالين االختيار مبدأ باعتماد والتقنية العلـمية الشعب إىل التوجه

 أنشطة إطار يف الـمتعلم ا يقوم اليت واإلجنازات األنشطة جمموع من العلـمي النشاط ويتكون
 تنمية من الـمتعلم ميكن وعملي فكري نشاط وهو عامة، بصفة التجريب تعتمد اليت العلمي التفتح
 وسلوكات والتعاون، التواصل على تنبين اجتماعية سلوكات اكتسابو والـمناولة ـمالحظةال حس

 عن واالستنتاج والتحقق والـمقارنة واالفتراض الـمالحظة على القدرة يف تتجلى وعملية علـمية
 فهم على تساعده علمية وثقافة مفاهيم اكتسابو همتثالت تصحيح على يساعده مما التجريب، طريق
  .علميا تفسريها وعلى حميطه، يف الـمنتشرة الظواهر فخمتل

 أن ذلك عملية، أغراض أجل من العلـمية الـمعرفة وتطبيق لتنظيم جماال التكنولوجيا وتعترب
 من ميكن واقعيا معىن تعطي مناذج إىل تتحول النظرية الصياغة تعتمد اليت والتحليل التعليل أنشطة

  .اليومية احلياة تجماال كافة يف واالستعمال التطبيق
            

  
  

Òa†çþa  
            

 واالستكشافية، احلسية، الـمهارات( لـمتعلـمل واحلركية واحلسية العقلية لكاتلـما وتطوير تنمية �
  ؛...)والتطبيقية والتثقيفية،

 ؛وممارسته ،نهجيلـما العلمي البحث مهارات تنمية �

 ؛والـمنطقي يلـمالع الفكر تكريس �

  ؛تطبيقية بطريقة العلمية معارفـال تبسيط �
 ؛واإلبداع االبتكار ملكة تنمية �

  ؛بتكاريةاال ـمعارفال سبل وتنويع مقننـال العلمي الوعي نشر �
 ؛الـمنتج اليدوي العمل على الـمتعلم تدريب �

  .والتقنية العلمية الشعب على اإلقبال تشجيع �
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 وتتميز )اليومية واحلياة ( الطبيعة من مستقاة موضوعات ىعل والتكنولوجيا العلوم أنشطة ترتكز
 األمر تعلق سواء الـمختلفة جماالا يف التنمية بقضايا الوثيق الرتباطها نظرا متعددة خباصيات
 والبيئة والتغذية بالصحة مرتبط هو ما أو ، عام بشكل واالقتصاد والصناعة الفالحة مبجاالت

  ... ةوالسالم والوقاية واالستهالك

  بعض أصناف العلوم وجماالا

        اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةالعلوم العلوم العلوم العلوم           الطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالعلوم العلوم العلوم العلوم           العلوم األساسيةالعلوم األساسيةالعلوم األساسيةالعلوم األساسية
 الرياضيات •

 الفيزياء •

  ...الكيمياء •

 احليوان •  

 النبات •

 البيئة •

 الفلك •

  ...األرض •

 التاريخ •  

 االجتماع •

 االقتصاد •

  ...الفلسفة •

  أهم الـمجاالت التطبيقية التكنولوجية

  الكهرباء والبناء  ياتالبصر  اهليدروليك  يكانيكلـما

  اإللكترونيات  الطباعة  الطاقة  التعدين

  ...  ياه والزراعةلـما  تصاالتالا  احلاسوب
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 خالل من تناوله يتم مشروع أو حمور من االنطالق تفرض والتكنولوجيا العلوم أنشطة طبيعة إن
 عمل أدوات واستعمال ،"مهمة"ـب مرتبطة معايري باعتماد ،ةندجملـما الدراسية وادلـما من جمموعة
 على قائمة مقاربة األنشطة هذه لتناول الئمةلـما الـمقاربة فإن ،وبالتايل .يلـمع ج وفق حمددة
 وطبيعة ستهدفةلـما الفئة حسب متنوعة بيداغوجيا اعتماد مع ي،لـمالع نهجلـموا وادلـما وحدة

 أو ،قرار واختاذ التحقق أو ،الفضول وإيقاظ باالكتشاف األمر تعلق سواء حتقيقها، رادلـما األهداف
  .اإلبداع
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 الوسائط تعددةمو ،ختصةلـما والقاعات ،ختربلـما إىل باإلضافة ،شاغللـموا األندية وتعترب
 األنشطة هذه زاولةلـم مناسبة فضاءات هوية،اجل والتكنولوجية العلمية التربية ومراكز بالـمؤسسة،

 يلـمالع البحث ومراكز واالقتصاية الصناعية رافقلـما على االنفتاح يف بالتفكري وذلك ،تنويعها مع
  .ؤسسةلـما حميط من القريبة

 اليد" برنامج قبيل من والتكنولوجية العلمية الثقافة نشر إىل تسعى اليت ،واألنشطة الربامج ومتثل
 كتظاهرة والوطنية، واجلهوية اإلقليمية والتظاهرات ،"Les petits débrouillards"و ،"لعجنيا يف
  .التجارب وتعميم لتبادل وفرصة الـميدان، يف اخلرباء مع للتواصل حقيقية مناسبات ،"والعلم الشباب"
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 احلكومة تبنت ،وفعال سريع بشكل التعليم يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيات أدوات إدماج إىل سعيا

 يالـمدرس بالتعليم واالتصال اإلعالم تكنولوجيات بتعميم تقضي ستراتيجيةا 2005 مارس يف

  .ضامنيلـما تطويرو لتكوين،او التحتية، البنية :بينها فيما متكاملة حماور ثالث على تقوم ،العمومي

 ابتدائية مدارس( يةالـمدرس ؤسساتلـما مجيع لتجهيز يهدف برناجما الغرض هلذا وضعت وقد

 بشبكة مرتبطة الوسائط متعددة بقاعات ،2008 سنة متم قبل )أهيليةتو إعدادية وثانويات

 بني انسجام وخلق ،يةالـمدرس الربامج وجتديد التعليم، جودة حتسني يف للمسامهة .االنترنيت

  .ا عموللـما الدولية والتوجهات مارساتلـما

 وبنوك علوماتلـما مصادر من باالستفادة الفرص تكافؤ حتقيق يف التكنولوجيات هذه تساهم كما

 تساويلـما غري والتوزيع الندرة مشكلة حل يف تكلفة بأقل يسهم مما ،التواصل وشبكات عطياتلـما

 يف التقنيات هذه إدماج على والتكوين التربية سلطات تعمل حبيث ،عيةرجلـما والوثائق للخزانات

 أفق يف الوسائط، متعددة وخزانة معلوميايت موقع مؤسسة لكل يتحقق أن أساس على ي،الـمدرس الواقع

  .35القادمة العشرية

 صولاحل من مستعمليها متكن اليت احلديثة الوسائل من مجلة واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تعترب

 لـمعا إىل بدخوهلا وهي .وسريعة منظمة بطريقة جموعةلـما مع واقتسامها واستثمارها علومةلـما على

 للجميع متاحة بيانات قواعد من االستفادة من الـمتعلمني متكن مضافة قيمة تشكل والتكوين التربية

 لـمالتع يف صالفر تكافؤ ضمانو ،علومةلـما استثمار دمقرطة يف تساهم مث ومن .الوقت طوال

 يكونون الزمن، مرور مع الذين، ستعملنيلـما من متسعة شبكات حوله تنسج مهم جمال وهي .والتحصيل

                                                 
  من الـميثاق الوطين للتربية والتكوين 119الـمادة  35
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  .اجلميع طرف من االستثمار وإعادة لالستعمال القابلة ضامنيلـموا الوسائل من حقيقية ثروة

 فهي .الوقت نفس يف ووسيلة غاية والتكوين التربية سياق يف التكنولوجيات هذه اعتبار وميكن

 ما كل دراسة( معقلنة بطريقة استعماهلا لـمتع ناشئتنا على جيب حيث لـم؛التع مكونات من مكونا تعترب

 حىت ،)الربامن وخمتلف التشغيل أنظمة مستوى على وكذا عداتلـما مستوى على باحلاسوب يتعلق

  .ألخرىا وادلـموا جاالتلـما كافة يف عرضية، بكيفية استعماهلا، هلم يتسىن

 إليها اللجوء ميكنه حيث ،درسلـمل تاحةلـما الوسائل مجلة إغناء شأا من وسيلة كذلك تعتربو

 الوقت ربح له ختول ...)حماكاة، تطبيقية، متارين تقدميية، عروض دروس،( رقمية مضامني شكل على

 الوسائل على صعبي لإلمكانات متناهيا ال استعماال وكذا القسم داخل واإللقاء التحضري مستوى على

 احلاالت بعض يف إليها اللجوء للـمدرس ميكن كما .تقدميه ...) اخلريطة، السبورة، الدفتر،( التقليدية

 له ميكن حيث ،الدراسية اخلرجات تنظيم أو ،احلقيقية العلوم خمتربات استغالل فيها عليه يتعذر اليت

  .التكنولوجيات هذه إىل باللجوء حماكاا
            

  

 

þaÒa†ç  
            

 والـمعلومات؛ الـمعارف على احلصول يف الفرص تكافؤ حتقيق �

 واالتصال؛ اإلعالم تكنولوجيات من العملي والتمكن االستئناس �

 التكنولوجيات؛ هذه مع التعامل جتاه ومتزنة إجيابية مواقف الـمتعلم تبين �

 الذايت؛ التعلم ومهارات قدرات تنميةو ،لبحثل حديثة آليات الـمتعلم إكساب �

 الرقمية؛ الوسائط من الـمستمدة للمعلومات األمثل لالستثمار عملية طرق من الـمتعلم متكني �

 ون،الـمدرس النادي، أعضاء( يالـمدرس الـمجتمع مكونات مع الرقمي التواصل ثقافة ترسيخ �

 والدولية؛ الوطنية الفعاليات خمتلف على واالنفتاح ...)األقران،

 ؛وتقامسها الـمعلومات تشارك خالل نم اجلماعي العمل تقوية �

  ...الدراسي التحصيل دعم يف التكنولوجيات ذه الـمرتبطة التعلمات تطبيق �
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 على واالتصال اإلعالم تكنولوجياتب تعلقةلـما األنشطة تنبين األخرى، األنشطة معظم غرار على
 مشروع التربوي، النادي مشروع القسم، مشروع الفردي، الـمشروع( شروعلـمبا العمل منهجية

  ...)ؤسسة،لـما
            

  
  

  

        ::::بعض جماالت تطبيق التعلماتبعض جماالت تطبيق التعلماتبعض جماالت تطبيق التعلماتبعض جماالت تطبيق التعلمات

العروض  � وإخراجها ومعاجلتها النصوص حترير �
 � الربجمة أصول � البيانات قواعد تدبري �ية التقدمي

 �معاجلة األفالم  �معاجلة الصوت  �معاجلة الصور 
 � البحث حمركات استعمال � نترنتيف شبكة األ اإلحبار

إحداث وحتيني مواقع  �استخدام الربيد اإللكتروين 
  ... �الويب 

وينبغي تطبيق خمتلف هذه التعلمات يف إجناز أنشطة وينبغي تطبيق خمتلف هذه التعلمات يف إجناز أنشطة وينبغي تطبيق خمتلف هذه التعلمات يف إجناز أنشطة وينبغي تطبيق خمتلف هذه التعلمات يف إجناز أنشطة 
، مع التركيز ، مع التركيز ، مع التركيز ، مع التركيز ـمدرسية، الفصلية منها والـمندحمةـمدرسية، الفصلية منها والـمندحمةـمدرسية، الفصلية منها والـمندحمةـمدرسية، الفصلية منها والـمندحمةاحلياة الاحلياة الاحلياة الاحلياة ال

على أمهيتها كوسيلة عرضية فعالة، إن أُحسن استعماهلا، على أمهيتها كوسيلة عرضية فعالة، إن أُحسن استعماهلا، على أمهيتها كوسيلة عرضية فعالة، إن أُحسن استعماهلا، على أمهيتها كوسيلة عرضية فعالة، إن أُحسن استعماهلا، 
 يف الرفع من جودة العملية التعليمية التعلميةيف الرفع من جودة العملية التعليمية التعلميةيف الرفع من جودة العملية التعليمية التعلميةيف الرفع من جودة العملية التعليمية التعلمية
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 ؤسسةلـما بني للتفاعل جديد تصور بلورة اإلصالح وترية تسريع وبرنامج الوطين يثاقلـما يقترح

 يزخر رافدا التعليمية ؤسسةلـما التصور هذا ويعترب .واالقتصادي ثقايف السوسيو حيطلـموا التعليمية

 احلياة يف االخنراط على قادرة احلية، وبالطاقات تنوعةلـما وباخلربات تعددةلـما واردلـمبا

   .جتمعلـما بناء يف ةومسامه وفاعلة جتمعية،لـما

 اخلارجي، بالدعم مستهدفة كوا إىل باإلضافة نظور،لـما هذا وفق التعليمية ؤسسةلـما تصبح

 دعما تقدمها اليت االجتماعية األنشطة من جمموعة عرب حيطهالـم ومؤازرة ودعم خربة مصدر

 اليت السائدة لتمثالتا تتجاوز وذا ...خاصة حاجات ذوي أو معوزين، أفراد أو أخرى، ؤسساتلـم

  .حيطهالـم اخلدمات إسداء على قادرة غري تعتربها

 يهدف عمل وكل والتسامح، والتكافل بالتضامن مرتبط عمل كل يف االجتماعي الدعم أنشطة وتتمثل

 التضامن على تنشئتهم وإىل جتمع،لـما أفراد وبقية الـمتعلمني بني واإلخاء حبةلـما عرى توثيق إىل

 أنشطة وهي .الناشئة لدى والتضامن واطنةلـما روح إذكاء وإىل العامة، صلحةلـما سبيل يف الغري مع

 يف تدرجييا إدماجهم وإىل الذات، وحب األنانية دائرة عن حييدون الـمتعلمني جعل إىل كذلك دف

 ،لـمالتع ألنشطة ومكملة داعمة باعتبارها تربوية قيمة تكتسي بذلك وهي .البناء العمل واقع

  .الـمتعلم لدى النبيلة القيم من جمموعة ترسيخ على ساعدةوم
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 ؛الـمتعلمني لدى جتمعلـما/جموعةلـمل باالنتماء الشعور تشجيع �

 لديهم؛ البناءة االجتماعية والسلوكات القيم من جمموعة دعم �

 ومساعدم؛ اآلخرين عاناةلـم اإلجيابية االستجابة من متكينهم �

 االجتماعي؛ الدعم جمال يف جمموعات وداخل فردية وأنشطة مشاريع بناء من متكينهم �

  وحميطها؛ ؤسسةلـما بني التضامن عالقات تقوية �

  .االجتماعي العمل طريق عن التربية جودة يف سامهةلـما �
            

  
  

püb�a  
            

  

  
            

  

        تقدمي الدعم االجتماعي الـماديتقدمي الدعم االجتماعي الـماديتقدمي الدعم االجتماعي الـماديتقدمي الدعم االجتماعي الـمادي
 لذوي والنظارات التقومي أدوات توفري •

  ؛اخلاصة احلاجات

 األدوات أو الكتب، أو الـمالبس توفري •
 من مجعها أو بشرائها، إما ،...الـمدرسية

 ؛عنها الـمستغنية األسر أو التالميذ

  ؛الـمعوزين للـمرضى العالج توفري •

 الضرورية احلاجات توفري يف لـمسامهةا •
 ؛الـمعوزة لألسر

 لألطفال اإلعذار محالت تنظيم  •
  ...الـمعوزين

  

        الجتماعي الـمعنويالجتماعي الـمعنويالجتماعي الـمعنويالجتماعي الـمعنويتقدمي الدعم اتقدمي الدعم اتقدمي الدعم اتقدمي الدعم ا
 زيارة الـمرضى، زيارة :التضامن محالت •

  ...نئة تعزية، والعجزة، األيتام دور

 أنشطة يف والـمسامهة الفاعل االخنراط •

 غري التربية أنشطة ويف األمية حماربة

  ...النظامية

 خدمات تقدمي يف الـمسامهني تكرمي •

 طاقم متعلـمون،( بالـمؤسسة اجتماعية

  ...)...مجعوين، حمسنون، ،وتربوي إداري

  

        التربية على التضامن االجتماعيالتربية على التضامن االجتماعيالتربية على التضامن االجتماعيالتربية على التضامن االجتماعي
 أنشطة خالل من ين)ة(الـمتعلم لدى االجتماعية واخلدمة التضامين احلس تنمية إىل دف

 أمهية حول متمحورة ...ومسرحيات أدوار، ولعب وورشات، وحماضرات، عروض قبيل من يةتربو

 للفرد ...والنفسي واالجتماعي، االقتصادي، الوضع على اختالله وآثار االجتماعي، التوازن

  .ضئيال بدا مهما مادي أو معنوي دعم لكل الوازن الدور حول وكذا والـمجتمع، واألسرة
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 :التالية احلاالت يف والـمادي الـمعنوي االجتماعي الدعم أنشطة إجناز ميكن �

 ؛الـمتعلمني فئات خمتلف بني الـمؤسسة داخل �

 دور األيتام، دور أخرى، مؤسسة( حميطها مكونات إىل اخلصوصية أو العمومية الـمؤسسة من �
 ؛...)مستشفيات ة،العجز

 .الـمؤسسة إىل الـمحيط من �

 ستهدفنيلـمل دقيق وحتديد للوضعية تشخيص بعد ادي،لـما االجتماعي الدعم أنشطة تنجز �

 تنظيمها على يسهر مادية تربعات جلمع محالت خالل من تعبئتها، الـواجب واإلمكانات واحلاجيات

 وميكن .الباب هذا يف ا عموللـما قانونيةال النصوص ووفق تربوي إشراف حتت أنفسهم، الـمتعلمون

 ...حليونلـما والفاعلون حسنونلـما أو أسرهم، أو أنفسهم، الـمتعلمون :التربعات ذه يساهم أن

 أو األقسام، مشاريع أو ،األندية مشاريع أو أنشطة ضمن تندرج أن االجتماعي الدعم ألنشطة ميكن �

 فاعلني أو واإلدارية، التربوية األطر أو ـمتعلـمني،لل ذاتية مببادرات أو الـمؤسسات، مشاريع

 .الـمؤسسة خارج من اجتماعيني

 الدخول( اخلارجي الفضاء على ؤسسةلـما من انفتاحا تستدعي اليت ناسباتلـما كل استثمار �

 واحلمالت األنشطة إجناز أجل من ،...)الطبيعية الكوارث والوطنية، الدينية األعياد ي،الـمدرس

  ة؛االجتماعي

 اخلارجي الفضاء يف تاحةلـما واردلـمول ؤسسةلـما حلاجات التشخيص عمليات بنتائج األنشطة ربط �

  ...وحاجاته وحدوده
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 ���� � !"#��������  

�L���) N�BU� �4�� � !"#  

âìèÐ½a  
            

 منما  فردا أو سسةمؤ متكناليت  العمليات من جمموعة والتقوية الدعم اعتبار ميكن عام، بشكل
 على مقاوالتـال جمال ففي .الفرد أو للمؤسسة احلقيقية الوضعية من منشودةـال الوضعية تقريب
 هو الدعم يكون و ،الربح من معينة نسبة حتقيق لنفسها حتدد أن ما لشركة ميكن مثال،ـال سبيل

 فعال محققةـال رباحاأل نسبة بني الفارق بتقليص تسمح اليت والتدخالت اإلجراءات من جمموعة
  .فيها مرغوبـال والنسبة

 ،اختاذها ينبغي اليت والعمليات اإلجراءات موعويف الـمجال التربوي، يعترب الدعم جم
 حتقيق على قادرا التربوي النظام جتعل أن شأا من واليت ،اتباعها ينبغي اليت واالستراتيجيات

  .شرط أو ميز دون التالميذ كافة عند مسطرةـال الكفايات
            

  

  

Òa†çþa  
            

 ي؛الـمدرسعلى االندماج يف الوسط  الـمتعلمنيمساعدة  �

 ؛كتسابتشجيع وتقوية الرغبة يف التعلم واال �

 ؛من التحكم يف الكفايات األساسية بكل أنواعها الـمتعلمنيتمكني لدعم التعلمات  �

  ...تعميم النجاح �
            

  

  

òî�b�þa@ù…bj½a  
            

منطلقات ـمبادئ والـأصحاب نظريات بيداغوجيا الدعم والتقوية من جمموعة من ال نطلقي
 :مسلمات وهي كالتايلـوال

  التحصيل الدراسي؛دمقرطة التمدرس و �

  ؛كل األطفال قادرون على التعلم �
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  ؛لكل طفل وترية معينة للتعلم �

  ؛يف التعلمأسلوب لكل طفل  �

  رية يف التدريس؛لكل مدرس وت �

  ؛ التدريسلكل مدرس أسلوب يف �

 ...االنتماء االجتماعي واالقتصادي والثقايفكميكن تفسري الفروقات يف التحصيل بعوامل خارجية  ال �

أسلوبه يف التدريس ويدير العملية التعليمية وفق وتريته  الـمدرسيف التدريس اجلماعي يستعمل 
اك وترية واحدة وأسلوب يف التحصيل، حبيث إن هن الـمتعلمنياخلاصة، ومن هنا تبدأ الفروقات بني 

الذين  الـمتعلمنيوهذا من شأنه أن يكون يف صاحل . واحد للتدريس مقابل وتائر وأساليب متعددة للتعلم
لسد هذه . الـمدرستنسجم وترية التعلم لديهم وأساليبهم يف التدريس مع وترية وأسلوب التدريس لدى 

مادية توفر هلم أساتذة خاصني ـاإلمكانيات الالذين تتوفر أسرهم على  الـمتعلمنيالثغرات، جند أن 
يبقى اهلدف و. لتجاوز صعوبام يف التحصيل الـمتعلمنييعملون على تكييف تدريسهم خلاصيات أولئك 

منوطة ـمهام الـمجموع األطفال يدخل ضمن الـعملية الدعم هو جعل هذا الشيء ممكنا لمن 
  .مؤسسة التعليميةـبال

            

  

  

áÇ†Ûa@püb©  
            

 ،أو جمموعة منها ،مجاالت األساسيةـبناء على نتائج التشخيص، ميكن ألنشطة الدعم أن م أحد ال
مجال ـوتتخذ أنشطة الدعم أشكاال خمتلفة ومتنوعة حسب ال .منظومة التربويةـال ةحسب مردودي

  :تايلمجاالت اليت ميكن أن تكون معنية بالدعم، بشكل عام، فهي كالـأما ال. مستهدفـال

مالحظ ليس مرتبطا ـ، عندما يتبني من خالل نتائج التشخيص أن التعثر اليف حد ذاتهيف حد ذاتهيف حد ذاتهيف حد ذاته    الـمتعلمالـمتعلمالـمتعلمالـمتعلم �
معريف، اجلانب ـاجلانب ال( الـمتعلمبعوامل خارجية بل له عالقة فقط بأحد مكونات شخصية 

  ؛)حركي الوجداين والنفسي، اجلانب احلس

، عندما يفضي التشخيص إىل نتائج خل القسمخل القسمخل القسمخل القسمالظروف الـمحيطة بالعملية التعليمية التعلمية داالظروف الـمحيطة بالعملية التعليمية التعلمية داالظروف الـمحيطة بالعملية التعليمية التعلمية داالظروف الـمحيطة بالعملية التعليمية التعلمية دا �
ومرتبطة مثال بطرق التدريس،  ،كفرد الـمتعلمراجع إىل عوامل خارجة عن  الـمتعلممفادها أن تعثر 

بالعالقة مع أو بعدم التالؤم بني وترية التدريس ووترية التعلم، أو باستعمال الوسائل التعليمية، أو 
 ؛...بالتقومي واالمتحاناتأو ، لمنيالـمتع، بالعالقة مع باقي الـمدرس
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، عندما يتضح من خالل نتائج التشخيص أن التعثر مرتبط بعوامل خاصة الظروف الداخلية للمؤسسةالظروف الداخلية للمؤسسةالظروف الداخلية للمؤسسةالظروف الداخلية للمؤسسة �
التجهيزات والبناءات وتتبع التالميذ، والتدبري اإلداري والتربوي، ومؤسسة، كالبنيات التحتية، ـبال

 ـمتداخلة؛مواد الـمادة الواحدة والـوبني مدرسي الالتنسيق بني مدرسي القسم الواحد ووالفضاءات، 

لوسط الذي توجد فيه ل، عندما يقودنا التشخيص إىل نتائج مفادها أن مباشر للمؤسسةمباشر للمؤسسةمباشر للمؤسسةمباشر للمؤسسةــــمحيط المحيط المحيط المحيط الــــالالالال �
بيع أغدية غري مراقبة والتبغ (مؤسسة أثر سليب على الصحة اجلسدية أو النفسية أو االجتماعية ـال

 ؛...ية للمؤسسة مرتبطة بالظروف املناخية وغري آمنةمؤدـالطريق ال، مؤسسةـيف حميط ال

متفككة أو اليت تعيش ـأو األسر ال ،معوزينـ، كاألطفال الالظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرةالظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرةالظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرةالظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة �
 ؛بأسرته الـمتعلمأو عالقة  ،مشاكل بني أفرادها

الكفايات اليت ال  يكون التعثر راجع باألساس إىل طبيعة بعضعندما ، مناهج الدراسيةمناهج الدراسيةمناهج الدراسيةمناهج الدراسيةــــالربامج والالربامج والالربامج والالربامج وال �
مكتسبات القبلية الضرورية نظرا ـالعدم توفر أو  ،بالتحكم فيهاـمتعلمني مستوى النمائي للـيسمح ال

  .منهاجـللطريقة اليت بين ا ال
            

  

  

áÇ†Ûa@pbîäÔm  
            

        ::::كمجال للدعمكمجال للدعمكمجال للدعمكمجال للدعم    الـمتعلمالـمتعلمالـمتعلمالـمتعلم. . . . 1

معرفية ـكونات شخصيته البالنظر لكل م الـمتعلمميكن لعمليات الدعم أن تنصب حول الفرد 
يتم احلديث عن أنواع متعددة من الدعم هلا عالقة  ،ويف هذا الصدد. والوجدانية واحلس حركية

وجتدر اإلشارة أن لكل نوع . االجتماعي والدعم النفسي ،مجاالت كالدعم البيداغوجيـمباشرة ذه ال
  .معين بالدعمـمجال الـمختلفة للدعم، أنشطة تتطابق مع خاصية الـمن هذه األنواع ال

        ::::معريف، غالبا ما تستعمل أنشطة ذات طابع بيداغوجي، مثلمعريف، غالبا ما تستعمل أنشطة ذات طابع بيداغوجي، مثلمعريف، غالبا ما تستعمل أنشطة ذات طابع بيداغوجي، مثلمعريف، غالبا ما تستعمل أنشطة ذات طابع بيداغوجي، مثلــــمجال المجال المجال المجال الــــيف اليف اليف اليف ال. . . . 1.1

وقد خصصت له أسابيع حمددة خالل السنة الدراسية  ؛الدعم الـمربمج يف الـمناهج الدراسيةالدعم الـمربمج يف الـمناهج الدراسيةالدعم الـمربمج يف الـمناهج الدراسيةالدعم الـمربمج يف الـمناهج الدراسية �
اخل القسم متدخل األساسي يف هذه العملية، ويتم دـال الـمدرسيعترب و. بالنسبة للتعليم االبتدائي

  ـمتعلمني؛عن طريق إعادة الدروس بشكل مجاعي لل

بلورة جمموعة من األدوات  الـمدرساليت تستدعي من  ،البيداغوجية الفارقية والتقومي التكويينالبيداغوجية الفارقية والتقومي التكويينالبيداغوجية الفارقية والتقومي التكويينالبيداغوجية الفارقية والتقومي التكويين �
تصحيح تعثراته من  هوتقدمي أدوات متكن متعلم،تسمح له بتشخيص دقيق للتعثرات اخلاصة بكل 

  بنفسه؛
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أنشطة (مؤسسة التعليمية أو خارجها ـداخل ال على شكل أنشطة تربويةعلى شكل أنشطة تربويةعلى شكل أنشطة تربويةعلى شكل أنشطة تربويةالدعم الـمقدم للـمتعلمني الدعم الـمقدم للـمتعلمني الدعم الـمقدم للـمتعلمني الدعم الـمقدم للـمتعلمني  �
  ؛)...مواد، خرجات،ـمتداخلة ال

اف مؤطرين أو أطرـمن طرف ال يف دور الطالبة والطالب والداخلياتيف دور الطالبة والطالب والداخلياتيف دور الطالبة والطالب والداخلياتيف دور الطالبة والطالب والداخليات    الـمتعلمنيالـمتعلمنيالـمتعلمنيالـمتعلمنيالدعم الـمقدم لبعض الدعم الـمقدم لبعض الدعم الـمقدم لبعض الدعم الـمقدم لبعض  �
  خارجية يف إطار شراكات؛

ب نقط القوة ونقط حس الـمتعلمنيبني بشكل متبادل الدعم يتم الذي يقتضي أن  ،الدعم باألقرانالدعم باألقرانالدعم باألقرانالدعم باألقران �
  الضعف لكل واحد؛

  .بإجناز حبث ميداين أوبيبليوغرايف الـمتعلمنيجمموعة من  أو متعلميتكلف حيث ، الدعم بالـمشروعالدعم بالـمشروعالدعم بالـمشروعالدعم بالـمشروع �

        ::::ل النفسي والوجداينل النفسي والوجداينل النفسي والوجداينل النفسي والوجدايناااامجمجمجمجــــيف اليف اليف اليف ال. . . . 2.1

اجتماعي و ،من توازن نفسي مع ذاته الـمتعلممستعملة يف هذا اجلانب إىل متكني ـتسعى التقنيات ال
  :مستعملةـومن بني التقنيات ال .مستقبلـالثقة يف ال وإكسابه ،ةالـمدرسيف وحتبيبه  ،مع اآلخر

  ، ومتكينه من بعض الـمسؤوليات؛الـمتعلمالتركيز على نقط القوة اليت يتوفر عليها  �

 ؛واإلشارة إىل ما هو إجيايب يف اإلخفاقات ،الـمتعلمونتشجيع النجاحات اليت حيققها  �

  ؛للتالميذ تاإلنصا اتتقني �

  درة على التواصل والعمل اجلماعي؛تقنيات تنمية الق �

  ...تقنيات دينامية اجلماعة �

        ::::حركيحركيحركيحركي    مجال احلسمجال احلسمجال احلسمجال احلســــ ال ال ال اليفيفيفيف. . . . 3.1

  ...معنيةـمهارات الـمن أجل التحكم يف ال ،متكررةـواإلعادة ال، محاكاةـتستعمل تقنية ال

        ::::مجاالتمجاالتمجاالتمجاالتــــتداخل التداخل التداخل التداخل ال. . . . 4.1

ما ميكن ومن بني  .مجاالت أو البعض منها يف آن واحدـل هذه الميكن لعملية الدعم أن تستهدف ك
  .مقاربة بالكفايات وبيداغوجيا الدمجاستعماله يف هذا الـمجال، الـ

        ):):):):مؤسسايتمؤسسايتمؤسسايتمؤسسايتــــالدعم الالدعم الالدعم الالدعم ال((((مؤسسة كمجال للدعم مؤسسة كمجال للدعم مؤسسة كمجال للدعم مؤسسة كمجال للدعم ــــالالالال. . . . 2

 امكوناا اليت تبني أن هلا أثر ،كل أو، مؤسسة التعليمية يف بعضـميكن ألنشطة الدعم أن م ال
  :ومن بني هذه األنشطة. الـمتعلمنيعلى مردودية  اجيابيإ

مشروع، ـالتدبري بالومايل، ـالتدبري اإلداري والالتخطيط، و: تكوين األطر اإلدارية يف عدة جماالت �
  ؛...بالنتائجدبري التو
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  ؛...قاعات متخصصةأو جتهيز /وبناء  �

  ......)اخلية، الصحة،الد(مؤسسة بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى ـالتدخل يف حميط ال �

        ::::الوسط االجتماعي واالقتصادي للتلميذ كمجال للدعمالوسط االجتماعي واالقتصادي للتلميذ كمجال للدعمالوسط االجتماعي واالقتصادي للتلميذ كمجال للدعمالوسط االجتماعي واالقتصادي للتلميذ كمجال للدعم. . . . 3

والذي ميكن أن  ،الـمتعلممتعلقة بالوسط الذي يعيش فيه ـيستهدف الدعم يف هذه احلالة اجلوانب ال
  .قا أمامه يف حتقيق نتائج إجيابيةيشكل عائ

            

  

  

áÇ†ÜÛ@òîvèä½a@paìĐ¨a  
            

  :لدعم من خالل ثالث خطوات أساسيةتتم عملية ا

 ::::الـمتعلمنيالـمتعلمنيالـمتعلمنيالـمتعلمنيرصد وتشخيص تعثرات رصد وتشخيص تعثرات رصد وتشخيص تعثرات رصد وتشخيص تعثرات : : : : اخلطوة األوىلاخلطوة األوىلاخلطوة األوىلاخلطوة األوىل �

والدعم هو العملية  .مقارنة ما ينبغي أن يكون مع ما هو كائن ،مبعناه الواسع ،التشخيص

التشخيص مسألتني يقتضي منطلق، ـمن هذا ال. التصحيحية لتقليص الفارق احلاصل بني الوضعيتني

  .حتديد الوضعية احلقيقية؛ ومرجعيـأو ما يسمى باإلطار ال ،متوخاةـيد الوضعية الحتد :أساسيتني

يف جمال التعلمات، اخلطوات املنهجية  الـمتعلمنيبالنسبة لتشخيص تعثرات  ،يتطلب التشخيص

 :التالية

  ؛)التعلمات(حتديد موضوع التقومي  �

  ؛معنيةـيل دقيق للوثائق العربحتل) مرجعي للتقوميـاإلطار ال(متوخاة ـحتديد الوضعية ال �

  ؛مراد استجالؤهاـبناء أدوات مالئمة للوضعية احلقيقية ال �

  ؛التجريب القبلي لألدوات وصياغتها يف شكلها النهائي �

  ؛معطيات عن طريق تنظيم عملية التشخيصـمجع ال �

  .معطيات وحتليل النتائجـمسك ال �

لتشخيص كيفما كان نوعه وموضوعه، منهجية ضرورية إلجناز عملية اـإذا كانت هذه اخلطوات الو

  .فإن مفهومها وطرق إجنازها ختتلف من مقاربة إىل أخرى
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        ::::مقاربة باألهدافمقاربة باألهدافمقاربة باألهدافمقاربة باألهدافــــالالالال* * * * 

بالنسبة للكفايات أو األهداف اليت مت التطرق إليها  ،مقاربةـهذه ال حسب ،رى عملية التشخيصجت

جاالت الثالث مبعزل عن ـملنجز التشخيص داخل كل جمال من اوي .التعلمية يف العملية التعليمية

  .)الـمجال احلس حركي/ الـمجال الوجداين /  الـمجال الـمعريف( اآلخرين

        ::::مقاربة بالكفاياتمقاربة بالكفاياتمقاربة بالكفاياتمقاربة بالكفاياتــــالالالال* * * * 

مقاربة أن التشخيص ينبغي أن ينصب حول الكفايات اليت مت تدريسها سواء ـأصحاب هذه ال يعترب

على تعبئة هذه الكفايات  الـمتعلمة حول قدرو، )مواردـال(حركية  كانت معرفية أو وجدانية أو حس

، علما أن حل هذه الوضعيات االختبارية من قبل موضوعا للتقومي شكلتيف وضعيات مل ) مواردـال(

  .اكتسبهااستعمال تلك الكفايات اليت  الـمتعلميتطلب من 

 ::::البحث عن أسباب التعثرالبحث عن أسباب التعثرالبحث عن أسباب التعثرالبحث عن أسباب التعثر: : : : اخلطوة الثانيةاخلطوة الثانيةاخلطوة الثانيةاخلطوة الثانية �

  حتليل الـمعطيات  األدوات  أسباب التعثر

يف  الـمتعلممرتبطة ب أسباب
  حد ذاته

مجع بعض  ىتتوخـمتعلم، استمارة موجهة لل* 
ة الـمدرسمتعلقة باحلافزية جتاه ـمعطيات الـال

ورأيه حول الطرق البيداغوجية  ،مواد الدراسيةـوال
الناحية  من هيشعوكذا ظروف  ،مستعملةـال

  ؛...االقتصادية واالجتماعية
  .استمارة موجهة لآلباء* 

االستمارات  حتليل* 
حسب كل متغري، مث 
حتليل التداخل فيما 

  ؛بينها
حتليل التقاطعات * 

بني التحصيل لدى 
ومتغريات  الـمتعلمني
  .االستمارة

أسباب مرتبطة بالعملية 
  التعليمية داخل القسم

  )مجال البيداغوجيـال(

معطيات حول ـاستمارة موجهة للمدرس جلمع بعض ال
مستعملة ـواألدوات الالطرق وحافزيته يف التدريس، 

  ...ريس والتقوميالتد يف

  مؤسسةـأسباب مرتبطة بال
معطيات حول ـاستمارة موجهة للمدير جلمع ال

التدبري التربوي واإلداري والبنية التحتية للمؤسسة 
  ...وحميطها

        ....ختطيط وتنفيذ عمليات الدعم حسب التعثرات الـمرصودة وأسبااختطيط وتنفيذ عمليات الدعم حسب التعثرات الـمرصودة وأسبااختطيط وتنفيذ عمليات الدعم حسب التعثرات الـمرصودة وأسبااختطيط وتنفيذ عمليات الدعم حسب التعثرات الـمرصودة وأسباا: : : : اخلطوة الثالثةاخلطوة الثالثةاخلطوة الثالثةاخلطوة الثالثة �
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N�BU� [�:�9�  

âbÈÛa@Öbî�Ûa  
            

 ا،لـممتع إنسانا الفرد من جتعل اليت األساسية عارفلـما حتصيل يف تنحصر التربية غايات تعد مل
 فردا منه جتعل ومواقف وسلوكات وكفايات مهارات الـمتعلم إكساب م أخرى جوانب لتشمل اتسعت بل

 ومؤهال واالجتماعي، األسري حميطه يف بيسر االندماج على وقادرا والنضج، لنموا ومكتمل متوازنا
 حياته يف تصادفه اليت الوضعيات خمتلف ومع ،مافيه الطارئة والتحوالت تغرياتـمال مع فللتكي

 .وتطلعاته طموحاته أقصى تحقيقل

 أهدافه وتتعدد لتربويا التوجيه غايات تتحدد نشودة،لـما التربوية الغايات هذه وصلب إطار ويف
 تتعلق قرارات واختاذ الشخصي، مشروعه بناء على ومساعدته الـمتعلم مواكبة إىل أساسا ترمي اليت

 مكانة التربوي التوجيه جمال يبوئ وهذا .ومسؤولية بوعي واحلياتية هنيةلـموا الدراسية باختياراته
  .حميطها على انفتاحها ويف يميةالتعل ؤسساتلـمل يةالـمدرس احلياة يف أساسيا ودورا هامة،

            

  
  

a½âìèÐ  
            

 عالقتها يف الذاتية جوانبها بتنمية الـمتعلم شخصية إنضاج إىل دف تربوية سريورة التوجيه
 حاجياته مع ينسجم بشكل هينلـموا الدراسي مستقبله لـممعا رسم على مساعدته وإىل حيط،لـمبا

 متغريات مع والتكيف التموقع على قادرا ليصبح ومؤهالته، وقدراته تهإمكانيا مع ويتالءم وميوالته،
  .شخصي مشروع بلورة من وإدراك بوعي ومتمكنا حيط،لـموا الذات

 لـمالتع سريورة يف بدوره يساهم الـمتعلم جيعل تربوي أسلوب ج يتطلب قاربة،لـما هذه واعتماد
 العمل على وحيفزه اهتماماته يثري فضاء خلدا وفعاال نشيطا عنصرا باعتباره الشخصي والتكوين

 الوضعيات خمتلف مع التعامل كيفية الـمتعلم لـميتع الشخصية، جتربته من وانطالقا .ثابرةلـموا
 الالزمة الوسائل عن والبحث شاريعلـما إعداد على ويتمرس جتاوزها، على والعمل شكالتلـموا

 جتعله واقفلـموا والسلوكات هاراتلـموا الكفاياتو اآلليات من رصيدا يكتسب جيعله مما لتحقيقها،
 سبيل على بينها، ومن .واحليايت هينلـموا الدراسي مبساره تعلقةلـما القرارات اختاذ يف ومسؤوال فاعال
  :احلصر ال الذكر
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  � االستطالع حب � نهجيلـموا العملي احلس � بادرةلـما اختاذ � النفس يف الثقة �

  � اهلادف التقييم � البناء احلكم إصدار � النقدي احلس اكتساب � النجاح يف القوية اإلرادة �

  � شاكللـما معاجلة � يةسؤوللـمبا الشعور � القرار اختاذ منهجية � االختيار حسن � التخطيط �

 ... � التواصل حسن � اجلماعي العمل يف االخنراط �

 منو مراحل يواكب تدرجيي بشكل سبتكت أا واقف،لـموا والسلوكات الكفايات هذه خصائص ومن

 هذه من الـمتعلم لتمكني واحلامسة ناسبةلـما رحلةلـما بسلكيه الثانوي التعليم جيعل مما راهق،لـما

  .هينلـما نضجه وتيسري كتسباتلـما

 مستوى على التربوي بالشأن عنينيلـما لكل فعليا اخنراطا التوجيه يف التربوية قاربةلـما وتقتضي

 أمور وأولياء وآباء التربوية واإلدارة واألساتذة التربوي التوجيه أطر من الثانوية لتعليميةا ؤسسةلـما

  .التعليمية ؤسسةلـما خارج من وفاعلني متدخلني إىل إضافة الـمتعلمني
            

  

  

òßbÈÛa@Òa†çþa  
            

 مشولية، بصفة ينيةوالتكو التربوية العمليات كل حمور الـمتعلم جتعل اليت الغاية مع انسجاما

 ،الـمتعلمني مجيع استفادة تروم أهداف األخرية هلذه تتحدد خاصة، بصفة التربوي التوجيه وخدمات

 األهداف هذه وتتلخص منهم، وتقريبها والتوجيه واالستشارة اإلعالم من بسلكيه، الثانوي بالتعليم

  :يلي فيما أساسا

 متثالته؛ وتصحيح ومؤهالته تهوميوال وقدراته ذاته معرفة من الـمتعلم متكني �

 مهين؛ والسوسيو والتكويين الدراسي حميطه مكونات على للتعرف الـمتعلم تأهيل �

 وحميطه؛ ذاته مكونات بني تطابق على مبنية لةؤومس اختيارات عن لتعبريا من الـمتعلم متكني �

 معىن إعطاءو لتحقيقه الالزمة الوسائل عن والبحث الشخصي مشروعه إلعداد الـمتعلم تأهيل �
  .هينلـما بالواقع اموربطه وحياته لدراسته
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a@áçc�püb  
            

 إحاطة ا ويقصد :الذاتالذاتالذاتالذات    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة �
 وميوالته شخصيته مبميزات الـمتعلم

 وقدراته؛

 :والتكويينوالتكويينوالتكويينوالتكويين    ييييالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرس    حيطحيطحيطحيطلـملـملـملـماااا    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة �
 والشعب سالكلـموا األسالك( ا ويقصد

 لدراسة،ا نظام التقومي، نظام الدراسية،
 ؛...)التكوينات

 هنلـما( :هينهينهينهينلـملـملـملـماااا    حيطحيطحيطحيطلـملـملـملـماااا    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة �
 ؛...)ومتطلباا وخصائصها وجماالا

    الشخصيالشخصيالشخصيالشخصي    شروعشروعشروعشروعلـملـملـملـماااا    تدبريتدبريتدبريتدبري    استراتيجياتاستراتيجياتاستراتيجياتاستراتيجيات �
 وإجياد وختطيها الصعوبات وترقب التخطيط آليات على االشتغال يف أساسا وتتجلى :القرارالقرارالقرارالقرار    واختاذواختاذواختاذواختاذ
  ...البديلة، احللول

            

  
  

pbîÛŁa  
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  اإلعالماإلعالماإلعالماإلعالم    ����
 وأمهام نيلـمتعلـمل قدمةلـما للخدمات األساسية الركائز من هينلـموا يالـمدرس اإلعالم يعترب
 علوماتلـما مبختلف مستمر بشكل وتزويدهم تنويرهم إىل دف حيث أمورهم، وأولياء وآبائهم

 يالـمدرس اإلعالم خدمات دومتت .هنيةلـموا والتكوينية الدراسية سالكلـمبا تعلقةلـما عطياتلـموا
 ستوياتلـما يف وتتجلى التربوي، التوجيه ألطر سنوية برامج وفق الدراسية السنة مدار على هينلـموا

  :التالية

 سلك من النهائية السنة إىل إعدادي األوىل السنة من ابتداء قسم لكل إعالمية حصص تنظيم �
 البكالوريا؛

 شترك؛لـما االهتمام ذوي الـمتعلمني من جموعةلـم موضوعاتية إعالمية حصص تنظيم �

 وخارج داخل وغريهم الـمتعلمني إشارة رهن ووضعها إعالمية ودعائم وسائط وحتيني إعداد �
 التعليمية؛ ؤسسةلـما

 إعالمية؛ وملتقيات مفتوحة أبواب تنظيم �

 ممارساا؛ وواقع هنيةلـما جاالتلـما ببعض للتعريف ومهنيني مصادر أشخاص استضافة �

 ؛الـمتعلمني لفائدة واإلنتاج التكوين ؤسساتلـم ميدانية زيارات متنظي �

 ؛الـمتعلمنيآباء وأمهات وأولياء  مع إعالمية لقاءات تنظيم �

  .واستثمارها علومةلـما عن البحث يف الذات على واالعتماد االستعالم تقنيات يف الـمتعلمني تأطري �

        قابلةقابلةقابلةقابلةلـملـملـملـماااا    ����
 عرب للوقوف التربوي التوجيه أطر يعتمدها اليت التقنيات من يةاجلماع أو الفردية قابلةلـما تعترب

   :على الـمتعلم مع باشرلـما احلوار

 ية؛الـمدرسو واالجتماعية الشخصية حدداتلـما بعض �

 والسوسيو االجتماعي وحميطه وذاته الدراسية حياته واقع خبصوص الـمتعلم واحتياجات تساؤالت �
 ما؛بينه فيما الربط وإشكالية اقتصادي

 ؛الـمتعلم ميوالت �
 .الشخصي مشروعه بلورة سياق يف والـمهنية التربوية الـمتعلم اختيارات �

 كاالستمارات الـمحددات، بعض لقياس أو للتعرف إضافية أدوات على اآللية هذه تعتمد ما وغالبا
        ...)والـمهن، الـميوالت استمارة( والروائز
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        التربويالتربويالتربويالتربوي    الدعمالدعمالدعمالدعم    ����
  :عرب وذلك أنواعه بكل يالـمدرس اهلدر من للحد للتوجيه التدخلية تالعمليا أساسيات من وهو

 أو كانت دراسية رصدها، يتم اليت اإلشكاالت على والوقوف ،متعلمنيلـل الدراسية ساراتلـما تتبع �
 ؛)حلول تشخيص، وقاية،( عاجلتهالـم عمل خطط اقتراح مع نفسية، أو اجتماعية

 الدراسة؛ عن واالنقطاع الفصلب هددينلـموا تعثرينلـما وتأطري رصد �

 اخلاصة؛ احلاالت ولذوي للجدد بالنسبة ؤسسةلـما يف االندماج تيسري �

 وآليات مستويات وحتديد ،لـمالتع صعوبات ومعاجلة برصد الكفيلة والتقومي للتتبع أدوات إعداد �
  .التربوي الدعم بعملية عنينيلـما تدخل

        التوجيهالتوجيهالتوجيهالتوجيه    علىعلىعلىعلى    التربيةالتربيةالتربيةالتربية    ����
 تكوينية وضعيات مالمسة من الـمتعلم متكني إىل الباب هذا يف تدخل اليت نشطةواأل الربامج دف
 متثالته تصحيح على تساعده وسلوكات كفايات خالهلا من يكتسب خمتلفة، جتارب ومعايشة ومهنية،
 وأشكال صيغ وتتنوع تتعدد وقد .ومهين دراسي شخصي مشروع حتقيق أفق يف الدراسي، مساره وتدبري

 أطر يؤطرها ،وخارجها ؤسسةلـما داخل ومتارين أنشطة شكل وتأخذ ،السياق هذا يف التدخالت
  .آخرين ومتدخلني تربويني فاعلني مبساعدة التربوي التوجيه

  :للمتعلم الشخصي الـمشروع
 عن الشخص يعرفه ماـل الراهنة احلالة تدمج للتمثالت، وتعبري ،فكرية وحدة الشخصي مشروعـال
 متثلي إدماج إنه )....الشغل وسوق يالـمدرس النظام( حميطه عن يعرفه وما ،)اتذال معرفة( نفسه

 فكريا ونشاطا بناء عمال يقتضي وهذا .مستقبليةـوال اآلنية حياته يف للشخص االجتماعية للمكانة
 بشكل ايتذال العمل وتبين ،التكوينية وأ التعليمية السريورات يف االخنراط من الشخص سيمكن دائبا

 مجاالتـال من كغريه التربوي، مجالـال ويف .مشروعـال حتقيق إىل النهاية يف يؤول اعمود متحمس
 بني القائمة اجلدلية تثريها اليت رتوالتو احلرية حالة جتاوز من الشخصي مشروعـال ميكن ألخرى،ا

 يعترب وعليه .مفروضةـال والضوابط اإلكراهات وبني ،االختيار وعملية اتذال معرفة إشكالييت
 بني مواءمةـال لضرورة السيكولوجي التدبري على خالهلا الشخص ينكب ريورةس الشخصي مشروعـلا

 طريق عن إجناحه إمكانيات عن البحث وكذا ،أمامه متاحةـال والفرص وتطلعاته وقدراته طموحاته
  .مالئمة استراتيجيات بلورة
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        والتقوميوالتقوميوالتقوميوالتقومي    القياسالقياسالقياسالقياس    ����

 أن جيب تربوية، ممارسة يعد كما التربوية، العملية اتمكون من هاما مكونا التربوي التقومي يعترب
 إمجاليا أو تشخيصيا أو تكوينيا طابعا ممارسته تتخذ وقد .والتكامل والشمولية باالستمرارية تتصف

  .ذلك غري أو تنبؤيا أو

 مرتكزا ويعترب بالتوجيه، مباشرة، غري أو مباشرة بصفة التقومي، يرتبط أهدافه، كانت ومهما
 مدى على الوقوف يتم خالله من إذ بالتوجيه، الـمعنية الـمستويات يف خصوصا مرتكزاته، من أساسيا

 والـمهارية الـمعرفية الـمكتسبات حتصيل مستوى وعلى الـمسطرة، التعليمية األهداف بلوغ
 واستعداداته الـمتعلم قدرات وعلى ومسبباا، ذلك دون حتول اليت العوائق رصد مع ...والوجدانية

 ومؤهالته وتطلعاته يتالءم مناسب توجيه اختيار على تهمساعد يف كله ذلك واستثمار ...ميوالتهو
 وواع موضوعي قرار اختاذ من متكيته وكذا والتشغيل، والتكوين التربية أنظمة وضوابط ...وميوالته
  .ومسؤول

 ...والـمصداقية ة،والرتاه والشفافية، بالـموضوعية، التقومي يتصف أن ينبغي الـمنطلق، هذا ومن
 كل عن بعيدا الباب، هذا يف ومصداقيتها جناعتها أثبتت ووسائل وأدوات تقنيات على فيه يعتمد وأن

  .استعماهلا من الـمتوخاة التربوية باألهداف اإلخالل شأا من ممارسة
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بالـمحيط اخلارجي للمؤسسة، واالنفتاح على خمتلف مباشر ـ، االتصال اليةالـمدرساحلياة تستوجب 

إلجناز بعض األنشطة الـمسطرة يف الـمقررات الدراسية، أو  ...مكوناته الثقافية، والطبيعية، واالقتصادية

تلك تعزيز مفاهيم جديدة، و اكتسابمن  الـمتعلمونالـمربجمة يف إطار األنشطة الـمندجمة، حىت يتمكن 

  .الـمالحظة واالكتشاف واالحتكاك بالواقعكتسبة، من خالل مالـ

يف اتصال مباشر مع بيئته  الـمتعلمجعل يف  أمهيةمن  تكتسيه اخلرجات والرحالت التربويةما ـونظرا ل

 ، ويف حتبيبه للـمتعلمني، ينبغي العمل علىكتسابوما تلعبه من دور فعال يف تنويع طرائق التعلم واالوحميطه، 

واختاذ كافة التدابري الالزمة لتحقيق األهداف التربوية  ،حالت التربويةتكثيف هذه اخلرجات والر

  :ومن بني هذه اإلجراءات. الـمنشودة

 هذه اخلرجات والرحالت لدعم التعلمات؛ ختصيص �

برجمة مجيع اخلرجات والرحالت التربوية منذ بداية السنة، بتنظيم زمين دقيق، وإرسال هذا  �
الـمشار إليها يف الفصل اخلاص بآليات تفعيل ية الـمدرسمية للحياة الربنامج إىل الـمنسقية اإلقلي

 ية؛الـمدرسأنشطة احلياة 

يف الفصل أو يف األنشطة  وفق برنامج مفصل الستثمارها الحقاهذه اخلرجات والرحالت  ءإجرا �
 ؛مندجمةـال

  ؛قبل القيام بأية زيارة ميدانية ـمعمول االاإلجراءات اإلدارية احترام  �

 وإعداد حقيبة اإلسعافات األولية؛ ،ميدانيةـال للزيارةالالزمة والوثائق األدوات  ييء �

للخرجة أو الرحلة التربوية من خالل حتديد األهداف، والربنامج، والـمستلزمات،  الـمتعلمنيإعداد  �
 )......،تقسيم الـمجموعات، وتوزيع األدوار( واالحتياطات الواجب اختاذها، وطرق التنظيم

 ؛بأمهية احترام موقع الزيارة هميسحتسو

يف خمتلف الـمراحل اإلعدادية للخرجة، وكذا يف التنظيم الـميداين، ويف التأطري  الـمتعلمنيإشراك  �
 إن أمكن؛

 15إىل  10من (توفري العدد الكايف من الـمؤطرين، بشكل يضمن استفادة كل جمموعة عمل مصغرة  �
الستفادة من خربات خمتلف الفعاليات التربوية يف إطار من مؤطر، وميكن يف هذا الصدد ا) متعلما
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التعاقدات أو الشراكات اليت تربمها الـمؤسسة التعليمية أو الـمصاحل اإلقليمية أو اجلهوية يف هذا 
  الـمجال؛

موقع ذهابا ـمؤسسة إىل الـمن ال الـمتعلمنيمبرافقة مؤطري اخلرجة أو الرحلة التربوية التزام  �
  إن أمكن؛ إخبار اإلدارة بذلك قبل االنطالق، والغيابوإيابا، مع ضبط 

إىل الـمنسقية  ماورفعهوبطاقة تقنية حول الـموقع، إعداد تقرير حول اخلرجة من طرف مؤطريها،  �
 .ية، قصد استثماره، واختاذ كافة التدابري الكفيلة بتطوير العمل ذه اآلليةالـمدرساإلقليمية للحياة 

  :العمل على ية،الـمدرسللحياة  الـمنسقيات اإلقليميةعلى  عة وأكثر يسرا يتعنيوجلعل اخلرجات أكثر جنا

تكوين بنك معلومات عن األوساط والـمواقع والـمؤسسات اليت تكتسي أمهية علمية وثقافية وطبيعية  �
مع تفادي األمكنة اخلطرية حفاظا على سالمة واليت متكن زيارا، ... واقتصادية واجتماعية

 ؛الـمتعلمني

مع استثمار التقارير والبطائق التقنية ، هذه الـمواقع إعداد بطاقات تقنية حول طرق استغالل �
 ؛الـمتوصل ا من طرف منظمي اخلرجات والرحالت التربوية على مستوى الـمؤسسات التعليمية

ع اليت وضع بنك الـمعلومات والبطائق التقنية رهن إشارة الـمؤسسات التعليمية قصد اختيار الـمواق �
 تتناسب واألنشطة الـمربجمة من جهة، وكذا االستئناس ذه البطائق يف التنظيم؛

ني على إعداد الوثائق اإلدارية الالزمة للحصول على الـمدرستبسيط اإلجراءات اإلدارية ومساعدة  �
 الرخص؛

  ؛طرينمساعدة الالزمة للمؤـتيسري وتنسيق وتأطري كل ما يتعلق باخلرجات والرحالت وتقدمي ال �

تكوين وتأطري الـمشرفني على اخلرجات والرحالت التربوية يف جمال التنشيط يف الفضاءات  �
 ؛...اخلارجية، والسالمة واإلسعافات األولية، والتنظيم والتأطري

 واألطر اإلدارية والتربوية الـمتعلمنيليشمل مجيع  """"التأمني االختياريالتأمني االختياريالتأمني االختياريالتأمني االختياري"تعميم حث الـمؤسسات على  �
 ؛اخلرجات والرحالت التربويةللمستفيدين من بالنسبة ا خاصة 

اقتناء كراء أو العمل على حل إشكالية النقل على مستوى النيابات واألكادمييات، مبا يف ذلك إمكانية  �
  .مؤسسات وفق برنامج دقيق ومنسق للخرجاتـخمتلف المن  الـمتعلمنيحافالت خاصة لنقل 
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 القيمب التشبع وكذا ودوليا، وطنيا عليها الـمتعارف والقيم الـمبادئ وتكريس الوعي ترسيخ إىل سعيا

 ضمن تندرج    قبلية،قبلية،قبلية،قبلية،    سنويةسنويةسنويةسنوية    برامجبرامجبرامجبرامج    وضعوضعوضعوضع على العمل ينبغي والتضامن، التسامح وبقيم الـمواطنة، روحو الدينية

 العمومي، والتعليم التربية لـمؤسسات الـمنظم الـمرسوم عليه ينص الذي ،للـمؤسسة السنوي الربنامج

 حول تتمحور متنوعة أنشطة تتضمن ،والدولية والوطنية الدينية والـمناسبات األيام ببعض لالحتفال

 احلياة تفعيل يف ومساهمة التعلـمية، التعليمية السريورة يف مندجمة تكون حبيث ا، الـمحتفى األيام موضوع

 وفنية ثقافية ومسابقات ،تربوية وملتقيات تظاهرات تنظيمب وذلك التعليمية، بالـمؤسسات يةالـمدرس

 وأمهية ونوع طبيعة مع تتناسب ،وغريها حتسيسية، ومحالت ميدانية، وأشغال ،ومعارض ،وإبداعية ورياضية

 الـمنظومة وخارج داخل من وفاعلني متدخلني إشراك على احلرص مع ذلك وكل .حدة على مناسبة كل

 وميكن ...وندوات عروض وإقامة األنشطة، هذه نتائج لتقدمي ا ىفالـمحت األيام وختصص .التربوية

 الشعار( الـموضوع يف والدولية الوطنية التوجهات ببعض لالستئناس الويب مواقع إىل الصدد هذا يف الرجوع

  .واجلهوية الـمحلية اخلصوصيات وفق وتكييفها ...)توصيات، معطيات، السنوي،

 توجيهات تستدعي واليت الـملحق، يف إليها الـمشار الـمناسبات خالل زاريةو مذكرات إصدار وسيقتصر

  .هلا الـمصاحبة والـمستجدات مناسبة، كل خصوصيات حسب مكملة أو مغايرة وإجراءات
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        ية ية ية ية الـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرسأنشطة احلياة أنشطة احلياة أنشطة احلياة أنشطة احلياة 
        من خالل األيام الوطنية والدوليةمن خالل األيام الوطنية والدوليةمن خالل األيام الوطنية والدوليةمن خالل األيام الوطنية والدولية

  ))))مت إدراج األيام اليت تقع خالل الـموسم الدراسي فقطمت إدراج األيام اليت تقع خالل الـموسم الدراسي فقطمت إدراج األيام اليت تقع خالل الـموسم الدراسي فقطمت إدراج األيام اليت تقع خالل الـموسم الدراسي فقط((((
  

        التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        األيام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ا        ناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةأصأصأصأص
      

أنشطة التربيـــة 
  الصحيــة والبيئية

  إلسعافات األوليةاليوم العالـمي ل
  األوزون طبقة حلماية العالـمي اليوم
  للبحر العالـمي اليوم

  لقلباليوم العالـمي ل
  الطبيعية الكوارث من للوقاية العالـمي اليوم

  اليوم العالـمي للحيوان
  للبيئة العريب اليوم
  للتغذية العالـمي اليوم
  للشجرة الوطين اليوم
  للسيدا العالـمي اليوم
  للمعاقني العالـمي اليوم
  البيئة لنظافة العالـمي اليوم
  البيولوجي للتنوع العالـمي اليوم

  اليوم العالـمي للـمناطق الرطبة
  اليوم العالـمي لـمكافحة مرض السرطان

  غابةلل العالـمي األسبوع
  اليوم العالـمي لألرض

  للـماء العالـمي اليوم
  اليوم العالـمي للرصد اجلوي

  السل مرض كافحةلـم العالـمي اليوم
  للصحة العالـمي اليوم

  شتنرب 9
  شتنرب 16

  شتنرب شهر من األخري األسبوع
  شتنرب 26

  أكتوبر شهر من الثاين األربعاء
  أكتوبر 4
  أكتوبر 14
  أكتوبر 16
  نونرب 14

  دجنرب فاتح
  دجنرب 3
  دجنرب 8
  دجنرب 29
  فرباير 2
  فرباير 4
  مارس 28 إىل 21 من
  مارس 21أو  20
  مارس 22
  مارس 23
  مارس 24
  أبريل 7
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        التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        األيام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ا        ناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةأصأصأصأص
      

  اليوم العالـمي لـمرض باركنسن
  للهيموفيليااليوم العالـمي 
  ألرضاليوم العالـمي ل
  ـمكافحة مرض الـمالريااليوم العالـمي ل

  للشمس ميالعالـ اليوم
  لكائنات الـمهددةاليوم العالـمي ل
  لتمريضاليوم العالـمي ل
  لتنوع البيئياليوم العالـمي ل
  من أجل تنمية صحة الـمرأةاليوم العالـمي 

  تدخني بدون العالـمي اليوم
  للبيئة العالـمي اليوم

  لمحيطاليوم العالـمي ل
  واجلفاف التصحر لـمحاربة العالـمي اليوم
  الـمخدرات لـمكافحة يالعالـم اليوم
  السكري داء لـمحاربة العالـمي اليوم

  أبريل 11
  أبريل 17
  أبريل 22
  أبريل 25
  ماي 3
  ماي 11
  ماي 12
  ماي 22
  ماي 28
  ماي 31
  يونيو 5
  يونيو 8
  يونيو 17
  يونيو 26
  يونيو 27

األنشطة احلقوقية 
والتربية على 

  الـمواطنة

  للسالم العالـمي اليوم
  حتاللـقاومة احلروب واالاليوم العالـمي ل
  العنفاليوم العالـمي ل

  للطفل العالـمي اليوم
  للـمرأة الوطين اليوم
  الـمتحدة لألمم العالـمي اليوم
  اخلضراء الـمسرية ذكرى

  لحريةاليوم العالـمي ل
  والتنمية للتسامح العالـمي اليوم
  االستقالل عيد
  حلقوق الطفل العالـمي اليوم

  يناير 1/  شتنرب 21
  شتنرب 27
  أكتوبر 2
  أكتوبر 7
  أكتوبر 10
  أكتوبر 24
  نونرب 6
  نونرب 9
  نونرب 16
  نونرب 18
  نونرب 20
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        التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        األيام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ا        ناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةأصأصأصأص
      

  ءالنسا ضد العنف لـمناهضة العالـمي اليوم
  الفلسطيين الشعب مع للتضامن العالـمي اليوم
  للقضاء على الرق العالـمي اليوم
  اإلنسان حلقوق العالـمي اليوم
  االستقالل وثيقة تقدمي ذكرى
  لـمرأةقوق احل العالـمي اليوم

  اليوم العالـمي لـمكافحة التمييز العنصري
  للشغل العالـمي اليوم
  الصحافة حلرية العالـمي اليوم
  ألطفال الـمختفنيالعالـمي لاليوم 

  لطفولةاليوم العالـمي ل
  لألطفال ضحايا االعتداءات العالـمي اليوم
  األطفال تشغيل لـمحاربة العالـمي اليوم

  نونرب 25
  نونرب 29
  دجنرب 2
  دجنرب 10
  يناير 11
  مارس 8
  مارس 21

  ماي فاتح
  ماي 3
  ماي 25
  يونيو 1
  يونيو 4
  يونيو 12

األنشطة الثقافية 
  والفنية

  األمية لـمحو العالـمي اليوم
  واإلعالم للصحافة الوطين اليوم
  للتلفزة العالـمي اليوم

  اليوم العالـمي للغة األم
  اليوم العالـمي للشعر

  لـمسرحل العالـمي اليوم
  التارخيية والـمواقع للـمباين العالـمي اليوم

  لكتاب وحقوق الـمؤلفاليوم العالـمي ل
  لملكية الفكريةاليوم العالـمي ل

  يالـمدرس للـمسرح العالـمي اليوم
  والالسلكية السلكية للـمواصالت العالـمي اليوم

  للـمتحفاليوم العالـمي ل
  احلوار والتنميةللتنوع الثقايف من أجل  العالـمي اليوم

  شتنرب 8
  نونرب 15
  نونرب 21
  فرباير 21
  مارس 21
  مارس 27
  أبريل 18
  أبريل 23
  أبريل 26
  ماي 14
  ماي 17
  ماي 18
  ماي 21
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        التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        األيام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ااأليام الـمحتفى ا        ناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةناف األنشطةأصأصأصأص
      

  ةالـمدرس عيد  األنشطة االجتماعية
  الـمسنني لألشخاص العالـمي اليوم
  للسكن العالـمي اليوم
  للـمدرس العالـمي اليوم
  الفقر ىعل للقضاء العالـمي اليوم

  الفقر ضد للتضامن الوطنية احلملة
  يالـمدرس للتعاون الوطين اليوم
  الـمعاقني لألشخاص العالـمي اليوم
  للتضامن اإلنساين العالـمي اليوم

  مي لألسرةـاليوم العال
  الرشوة لـمحاربة الوطين اليوم
  األمحر للهالل العالـمي اليوم
  االجتماعية لألعمال الوطين اليوم
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üëc@NÊëŠ’½a@‰bîn�a  
            

وحاجام لتشكل منطلقا  الـمتعلمنيمناسبة حسب ميول ـمتنوعة والـمشاريع الـالئحة من ال حتضري �
 ؛للعمل

 ؛تبدو هلم ضروريةخيتارون منها ما يناسبهم، مع إدخال التعديالت اليت  الـمتعلمنيجعل  �

م على صياغتها وحصر موضوعها وجماهلا واختيار ساعدماقتراح مشاريع، و على الـمتعلمنيز يفحت �
 ؛)تقنية العصف الذهين مثال(ما هو مناسب منها 

 :مشروع الذي وقع عليه التوافق خصائص من بينهاـرص على أن تتوفر يف الاحل �

 ؛منهاج الدراسيـمع حماور ال التوافق �

 ؛، والتوافق مع إمكانامالـمتعلمنيالهتمامات  تجابةاالس �

  .للتنفيذ القابلية �
            

  
  

bîãbq@NÊëŠ’½a@…a†Çg  
            

مشروع، ومراحله، ووسائل تنفيذه ـإىل إعداد تصميم أو خطة حتدد أهداف ال الـمتعلمني هيجتو �
  ؛...وآجاهلا، وتنظيم العمل،

 ؛)...ماديةومالية وتقنية وبشرية (مشروع ـتنفيذ الموارد الالزمة لـإىل حتديد التوجهيهم  �

 ؛جعلهم يقترحون آليات التنفيذ والتتبع، ويناقشوا فيما بينهم لكي يتوافقوا حوهلا �

  .مهام بينهم بدقةـإىل توزيع األدوار وال ومدع �
            

  
  

brÛbq@NÊëŠ’½a@ˆîÐäm  
            

  ؛خلطة اليت حددوهامشروع وفق اـال الـمتعلمونسهر على أن ينفذ ال �
م، من خالل وقفات للضبط والتتبع، على جتاوز العوائق، وحفزهم على اقتراح البدائل ساعدم �

  ـمناسبة؛ال
لتنظيم العمل، وأساليب متكنهم من التوظيف األمثل للموارد  عليهم، كلما كان ذلك ممكنا، ح صيغااقتر �

  .متوفرة لديهمـال
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bÈia‰@NÊëŠ’½a@áí†Ôm  
            

مشروع، مع احلرص ـإىل اقتراح معايري حمددة ومضبوطة ينطلقون منها لتقومي ال الـمتعلمنيتدرج بال �
  :على توجيههم إىل التركيز على ما يلي

  تقومي مسار إعداد الـمشروع؛ �
  ؛تشخيص الصعوبات اليت واجهتهم �
  ادة منها عند إجناز مشاريع الحقة؛اقتراح بدائل وحلول ميكن االستف �
  .موارد وضبط آجال التنفيذـص العوائق اليت اعترضتهم على مستوى توظيف التشخي �
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 من ،الـمتعلمني من "متجانسة" جمموعة هوو ية،الـمدرس احلياة أنشطة لتفعيل آلية التربوي النادي

 حبيث النادي، اشتغال حمور ،لألنشطة الـمشترك ميلالـ صفة جتمعهم الدراسية، الـمستويات خمتلف

 جمموعة تكوين هلم يتيح مبا تربوي، إشراف حتت ،هاإجناز يف الفعليو التلقائي االخنراط على يقبلون

 والتطوع، االختالف، وقبول باالنتماء، الشعور يسوده جو يف التربوية، والكفايات اخلربات من

  ...والتضامن ،تعاونوال اجلماعي، والعمل رة،مبادـوال

 يتوارى ،واآلين الـمحلي بالواقع وربطها ،تعلماتالو رباتاخل وتعميق لتبادل فضاء التربوي والنادي

  .مبادرـوال مشاركـال الـمتعلم حمله ليحل ،سليب بشكل للمعلومات متقبلـال الـمتعلم ذاك هجمال يف
            

  

  

Òa†çc@ðìi�Ûa@ð…bäÛa  
            

 اجلماعي؛ االنتماءب الشعور تقوية �

 اجلماعي؛ العمل على والتربية الفردية، الـمبادرة دعم �

 الـمتبادل؛ اجلماعي والتعلم بالنظري، التثقيف دعم �

 االختالف؛ وقبول اآلخر، الرأي واحترام الرأي، إبداء على التربية �

 والكفايات؛ والقيم واالجتاهات الشخصية تنمية �

 اندماجية؛ توضعيا يف وتوظيفها التعلمات استثمار �

 الـمسؤولية؛ حتمل وعلى الدميقراطية الـممارسة على التمرن �

 والعطاء؛ واألخذ واالستماع التواصل مهارات إغناء �

 ؛تسيريية أدوات وامتالك تطوير �

  ...اخلارجي الـمحيط على االنفتاح تعزيز �
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 وميثاقه؛ لنظامه اطنضبواال النادي، يف االخنراط يف احلق �

 النادي؛ أنشطة إجناز يف الفعالة الـمشاركة �

 اجلماعي؛ والعمل الـمبادرة �

 ؛اجلماعي التعلم �

 والتضامن؛ التعاون �

 لآلخر؛ واالستماع التواصل �

 ؛االختالف وقبول البناء النقد �

  ...اخلارجي الـمحيط على االنفتاح �
            

  

  

ðìi�Ûa@ð…bäÛa@òîäi  
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        خبار الـمصاحل اإلقليميةخبار الـمصاحل اإلقليميةخبار الـمصاحل اإلقليميةخبار الـمصاحل اإلقليميةمرحلة إمرحلة إمرحلة إمرحلة إ. . . . خامساخامساخامساخامسا
. تقوم الـمؤسسة بإخبار الـمصاحل اإلقليمية بواسطة رسالة مرفوقة بنسخ من حمضر التأسيس

مييات جبميع اإلحداثات على مستوى الـمؤسسات كما تقوم النيابات اإلقليمية بإخبار األكاد
التعليمية التابعة هلا، واليت تعمل بدورها على إخبار الـمصاحل الـمركزية الـمعنية؛ وذلك حىت 
يتسىن لـمختلف هذه الـمصاحل تتبع أعمال هذه األندية، وبرجمة الدعم الالزم هلا على خمتلف 

  .الـمستويات
 

        تشكيل جلنة التنسيقتشكيل جلنة التنسيقتشكيل جلنة التنسيقتشكيل جلنة التنسيقمرحلة مرحلة مرحلة مرحلة . . . . رابعارابعارابعارابعا
 مؤسسة،بالـ التربويةاألندية  على الـمشرفني مجيع تضم جلنة الـمؤسسة، صعيد على تشكل،
  .الـمدرسي الـمجتمع مكونات باقي وبني بينها وفيما ،األندية هذه بني فيما التنسيق وتتوىل

  

        شكيل النواديشكيل النواديشكيل النواديشكيل النواديتتتتمرحلة مرحلة مرحلة مرحلة . . . . ثالثاثالثاثالثاثالثا
ين من خمتلف الـمستويات التعليمية )ة(يفتح االخنراط يف كل ناد تربوي يف وجه الـمتعلم •

 بالـمؤسسة، ممن تتوفر فيهم الشروط الـمنظمة لالخنراط يف كل ناد على حدة؛

 الـمكتب لتشكيل عاما مجعا اإلدارة، حتددها اليت الفترة داخل حدة، على ناد كل منخرطو يعقد •

 .الدميقراطي االنتخاب طريق عن) منسق النادي، ومساعده، ومنسقو اللجن الوظيفية( الـمسري

  

        اعتماد النوادياعتماد النوادياعتماد النوادياعتماد النواديمرحلة مرحلة مرحلة مرحلة . . . . ثانياثانياثانياثانيا
 الـمراد التربويةاألندية  مقترحات، إىل غاية األجل الذي حتدده، الـمؤسسة إدارة تتلقى •

 شكل على اإلدارية، أو التربوية طراأل أو ،)ات(ين)ة(الـمتعلم منمببادرات  والـمقدمة إحداثها،

ويف حالة غياب مبادرات، تقوم اإلدارة بإحداث نواد يف . ت تقنية، أو مشاريع متكاملةبطاقا

 الـمجاالت اليت حتددها؛

 الـمشرفني واختيار الـمعتمدة،األندية  حتديد على التربوي، الـمجلس من بتنسيق اإلدارة، تعمل •

  .األندية هذه على لإلشراف الـمناسبة الشروط فيهم وفرتت ممن الـمؤسسة أطر من عليها
  

        ::::اإلخباراإلخباراإلخباراإلخبارمرحلة مرحلة مرحلة مرحلة . . . . أوالأوالأوالأوال
 األنشطة جماالت حتديد على التربوي، الـمجلس مع بتنسيقو ،بداية السنة الـمؤسسة إدارة تعمل
 ترك مع، الـمجاالت هذه يف بويةتر نواد إحداث الـمؤسسة عزم عن تعلن مث األولوية، ذات

  .واهتمامام تتناسب أخرى جماالت القتراح للـمعنيني احلرية
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 ه،تعترض اليت الصعوبات تذليلو سريه، حسن وضمان إحداثه، على النادي على رفونالـمش يسهر �
 باقي ومع ،التربوي الـمجلس بنيو هبين التواصل ضمانو ه،أعمال وتقومي تتبعو ،أعضائه تأطريو

 ي؛الـمدرس الـمجتمع مكونات

 النادي مشروع ووضع دي،النا ميثاق وكذا للنادي، الداخلي النظام بوضع للنادي الـمسري الـمكتب يقوم �
 للمصادقة؛ الـمنخرطني باقي على عرضه مث )عمله برنامج أو(

 إىل )عمله برنامج أو( مشروعه وكذا وميثاقه، ،للنادي الداخلي نظامال الـمسري الـكتب يرفع �
 التربوي؛ الـمجلس مصادقة على لعرضه عليه الـمشرفني

 الوظيفية اللجن بتشكيل )عمله برنامج أو( النادي مشروع على الـمصادقة بعد الـمسري، الـمكتب يقوم �
 جلنة تشكيل ضرورة معو ،والفرق اللجن هذه مستوى على التوازن ضمان على احلرص مع ،العمل وفرق
 والتواصل؛ واإلعالم التوثيق مهام تتوىل

 بالتراضي؛ الـمنخرطني على والـمهام األدوار توزيعب الـمسري الـمكتب يقوم �

 النادي؛ سري حسن على ومساعده، دي،النا منسق يسهر �

 وبني بينها وفيما الـمسري، والـمكتب اللجن هذه بني فيما التنسيق الوظيفية اللجن منسقو يتوىل �
 ي؛الـمدرس الـمجتمع مكونات وبني بينها وفيما البعض، بعضها

 تشرف اليت عملال فرق أعمال تنسيق وعلى إليها، الـموكولة الـمهام إجناز على الوظيفية اللجن تسهر �
 الـمسري؛ الـمكتب إىل ورفعها أعماهلا توثيق يتوىل مقررا وتنتدب عليها،

 إىل ورفعها أعماهلا توثيق يتوىل مقررا وتنتدب إليها، الـموكولة الـمهام إجناز على العمل فرق تعمل �
 هلا؛ التابعة الوظيفية اللجنة

 يف الـمشاركة وعليهم النادي، يف منخرطني الوظيفية اللجن وأعضاء الـمسري، الـمكتب أعضاء يعترب �
 العمل؛ فرق أعضاء جانب إىل أنشطته إجناز

 عليه؛ الـمشرفني إىل أنشطته عن دورية تقارير رفع على الـمسري الـمكتب يعمل �

 مرحليا؛ تقوميها وعلى الـمربجمة، األنشطة إجناز تتبع على الـمسري الـمكتب يعمل �

 ...النادي الشتغال الضرورية الوثائق إعداد على الـمسري الـمكتب يعمل �

  

 مشروعه، يف الـمدرجة األنشطة وطبيعة النادي، خصوصيات وفق الـمقتضيات هذه تعديل وميكن

  .التربوي الوظيفي اجلانب تغليب مع مكوناته، خمتلف بني الوظيفية العالقات حتدد أن على
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 السالمة شروط فيه تتوفر التربوية األندية أنشطة لـمزاولة فضاء توفري على سةـمؤسال تعمل �
 والصحة؛

 األنشطة؛ جنازإل الضرورية واإلمكانات بالوسائل الفضاء هذا تجهيزب الـمؤسسة تقوم �

 مبقتضياته؛ رواده مجيع ويلتزم الفضاء، هلذا داخليا نظاما اإلدارة تضع �

 طرف من الفضاء هذا استغالل حسن ضمان اإلدارة، إشراف حتت لألندية، التنسيقية اللجنة تتوىل �
 دقيق؛ زمين بتنظيم األندية، مجيع

  ...وإغنائها جتهيزاته وصيانة ،الفضاء هذا على احلفاظب التربوية األندية مجيع تلتزم �
            

  

  

@pbßìÔßÝàÈÛa@òí†ãþbi@òíìi�Ûa  
            

 أدوارها؛ تفعيلو األندية ءإرسا مراحل مجيع على مؤسسةـال مدير إشراف �

 النادي؛ أنشطة إلجناز الضرورية الشروط توفري �

 النادي؛ ألنشطة صاحبةلـموا واكبةلـما �

 والتنشيط التخطيط حمطات يف التالميذ وأولياء وأمهات آباء جلمعيات الفعلي االخنراط ضمان �
 بوية؛التر األندية ألنشطة والتقومي مصاحبةـوال مواكبةـوال والتتبع والتنفيذ

 للتنفيذ؛ وقابلة فعالة شراكات إجناز إىل السعيو محيطـال على االنفتاح �

 للتتبع؛ جهويةو إقليمية خاليا إحداث �

  ،والـمشرفني منشطنيـوال مكوننيـال لتأطري اجلهوي مستوىـال على للتكوين نواة تشكيل �
 واألكادميية؛ النيابة إىل النادي أنشطة عن دورية تقارير رفع �

 أو تعليمية، مؤسسة مستوى على( والنشر للتوثيق واحد مركز يف وجتميعها األندية ةأنشط توثيق �
 ؛)باألكادميية التربوي واإلنتاج روالنش التوثيق مركز أو ،إقليمية نيابة

 ؤسسة؛لـما أندية بني تقاسم ورشات إجناز �

  ...تقاربةلـما ؤسساتلـما أندية بني تقاسم ورشات إجناز �
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        استمارة لالستثمار من لدن جملس التدبري بقيادة الـمديراستمارة لالستثمار من لدن جملس التدبري بقيادة الـمديراستمارة لالستثمار من لدن جملس التدبري بقيادة الـمديراستمارة لالستثمار من لدن جملس التدبري بقيادة الـمدير
        ية ومشروع الـمؤسسةية ومشروع الـمؤسسةية ومشروع الـمؤسسةية ومشروع الـمؤسسةالـمدرسالـمدرسالـمدرسالـمدرسللبحث عن شراكات داعمة للحياة للبحث عن شراكات داعمة للحياة للبحث عن شراكات داعمة للحياة للبحث عن شراكات داعمة للحياة 

  

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        اجلواباجلواباجلواباجلواب        السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
      ؟ ما األعمال اليت قامت ا الـمؤسسة الستكشاف الشركاء الـمحتملني .1
      ؟ ية اليت أجنزا لالتصال م قصد استقطامما اإلجراءات العمل .2
      ؟ من قام بتلك االتصاالت، وما القنوات والتقنيات الـمستعملة يف ذلك .3
      ؟ هل يضم فريق مشروع مؤسستنا أعضاء من خارج الـمؤسسة .4
      ؟ من هؤالء األعضاء يف حال اجلواب بنعم .5
      ؟ هل تساهم يف مشروع مؤسستنا مجعيات تنموية .6
      ؟ ل يساهم أشخاص مصادر يف ورشات التعلـم لفائدة التالميذه .7
      ؟ من هؤالء الشركاء أو األشخاص يف حال اجلواب بنعم .8
      ؟ الشركاء يف كافة مراحل الـمشروع) أو يساهم(هل ساهم  .9
      ؟ ما الـمراحل واألعمال اليت سامهوا فيها إن كان اجلواب نعم .10
      ؟ اجحة يف مشاريعهاهل شهدت الـمؤسسة جتربة شراكة ن .11
      ؟ ما أسباب جناح التجربة إن وجدت .12
      ؟ ما الـمقاربات واألساليب اليت يسرت جناح التجربة .13
      ؟ هل شهدت الـمؤسسة جتربة شراكة متعثرة يف مشاريعها .14
      ؟ ما أسباب تعثر التجربة إن وجدت .15
ة والـمشاريع الـمدرساحلياة  لتحقيق مشاركة جمتمعية موسعة يف ةماذا ينبغي أن تفعله الـمؤسس .16

  الـمرتبطة ا ؟
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        نوع الـمبادرةنوع الـمبادرةنوع الـمبادرةنوع الـمبادرة
األنشطة والتظاهرات واخلدمات اليت األنشطة والتظاهرات واخلدمات اليت األنشطة والتظاهرات واخلدمات اليت األنشطة والتظاهرات واخلدمات اليت 
ميكن أن تنظمها الـمؤسسة لتعبئة ميكن أن تنظمها الـمؤسسة لتعبئة ميكن أن تنظمها الـمؤسسة لتعبئة ميكن أن تنظمها الـمؤسسة لتعبئة 

        الـمواردالـمواردالـمواردالـموارد

األساليب واإلجراءات والتقنيات الناجعة األساليب واإلجراءات والتقنيات الناجعة األساليب واإلجراءات والتقنيات الناجعة األساليب واإلجراءات والتقنيات الناجعة 
        لتيسري احلصول على الـمواردلتيسري احلصول على الـمواردلتيسري احلصول على الـمواردلتيسري احلصول على الـموارد

التعاون وتبادل 
اخلدمات مع قطاعات 
ومؤسسات وهيئات 
متنوعة حكومية 

  ...وغري حكومية

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

تعبئة أشخاص 
مصادر متطوعني من 

أطر وتقنيني 
وحرفيني للـمسامهة 
يف أنشطة لفائدة 

 الـمتعلمني
        ...والـمؤسسة

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

تنظيم أنشطة 
وتظاهرات لتعبئة 

مالية بواسطة موارد 
        ...مجعية داعمة

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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  :مفتاح تقدير درجة األمهية
        أقوم به أحياناأقوم به أحياناأقوم به أحياناأقوم به أحيانا: : : : 3                نادرا ما أقوم بهنادرا ما أقوم بهنادرا ما أقوم بهنادرا ما أقوم به: : : : 2                ال أقوم بالدورال أقوم بالدورال أقوم بالدورال أقوم بالدور: : : : 1
  بدون رأيبدون رأيبدون رأيبدون رأي: : : : 0            ألتزم القيام به دائماألتزم القيام به دائماألتزم القيام به دائماألتزم القيام به دائما: : : : 6        لقيام بهلقيام بهلقيام بهلقيام بهأحرص على اأحرص على اأحرص على اأحرص على ا: : : : 5        أقوم به يف أحيان كثريةأقوم به يف أحيان كثريةأقوم به يف أحيان كثريةأقوم به يف أحيان كثرية: : : : 4
   

        سلـم القيــاسسلـم القيــاسسلـم القيــاسسلـم القيــاس        أدوار القائد ومسؤولياتهأدوار القائد ومسؤولياتهأدوار القائد ومسؤولياتهأدوار القائد ومسؤولياته
1        2        3        4        5        6        0        

                أطور عالقات إنسانية مبنية على الثقة واالحترام الـمتبادلني -1
                أحرص على تنمية روح االنتماء للـمؤسسة ولفرق العمل النشيطة فيها -2
                على تنمية التواصل الـمفتوح داخل الـمؤسسة ومع الشركاءأحرص  -3
                والفاعلني التربويني والشركاء وأشجعهم بتثمني جهودهم الـمتعلمنيأحفز  -4
                أساعد أعضاء الـمجالس وفق العمل على تنمية اخلربة ورفع مستوى أدائهم -5
                ية وتطبيقها الـمدرساحلياة  أحرص على اخنراط اجلميع يف تدارس ضوابط -6
                أساعد يف حل الـمشكالت بكيفية ناجعة حسب السياق واحلاجات والـموارد -7
                أطبق تقنيات التفاوض الفعال -8
                أتوقع الرتاعات وأحول دون حتوهلا إىل نزاعات شخصية -9
                اء يف سريورة اختاذ القراروالفاعلني التربويني والشرك الـمتعلمنيأشرك  -10
                والفاعلني التربويني والشركاء على أخذ الـمبادرات الـمتعلمنيأشجع   -11
                 أفوض الـمسؤوليات إىل أبعد حد دون التخلي عن مسؤولييت -12
                يةالـمدرسأشكل فرقا فاعلة حسب متطلبات مشاريع احلياة  -13
                يةالـمدرسلف األطراف الـمعنية باحلياة أنسق بني خمت -14
                أسهر على حسن إعداد الـمشاريع والربامج اليت تنجزها الـمؤسسة  -15
ية يف إطـار التوجهـات   الـمدرسأعمل مبشاركة الـمعنيني على حتسني احلياة  -16

  االستراتيجية إلصالح نظام التربية والتكوين 
              

ــى تعب  -17 ــل عل ــاة    أعم ــاريع احلي ــاالخنراط يف مش ــاعهم ب ــاعلني وإقن ــة الف ئ
  يةالـمدرس

              

أشجع التجديد والتجريب التربوي وتطبيقـات مالءمـة التعلــم لــمتطلبات      -18
  احلياة 
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        سلـم القيــاسسلـم القيــاسسلـم القيــاسسلـم القيــاس        أدوار القائد ومسؤولياتهأدوار القائد ومسؤولياتهأدوار القائد ومسؤولياتهأدوار القائد ومسؤولياته
1        2        3        4        5        6        0        

                ية الـمدرسأحبث عن اجلودة والتميز يف مشاريع احلياة  -19
                ؤسسة يف حميطهاأحث عن الوسائل الكفيلة لضمان إشعاع الـم -20
                أتبع سري األعمال والتقومي التشاركي للنتائج وحتديد التدابري التصحيحية -21

األدوار 
القيادية اليت 
أعتزم القيام 
ا لتحسني 
جودة احلياة 

ية يف الـمدرس
ضوء نتائج 
التقومي 
  الذايت
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  :يلي مبا االلتزام إداريني أو أساتذة من ؤسسةلـما داخل فاعل أو متعلـم كل على جيب
 للتربية خمصص عمومي فضاء ؤسسةلـماأن  عتبارعلى ا ،والسياسي اإليديولوجي احليادب االلتزام �

 السياسية ةيالدعا بأعمال بداخلها للقيام يسمح وال مسيا،ر حمددة مناهج وفق والتكوين،
 واإليديولوجية؛

 ما؛ خالف نشوب حالة يف احلوار وإيثار ،اآلخرين جتاه واالحترام بالتسامح التحلي �

 عموميا؛ ملكا باعتبارها ؤسسةلـما ومعدات ممتلكات على حافظةلـموا العناية �

 وااللتزام ،متلكاتلـموا األشخاص احترام خالل من ،واجلماعي الشخصي واألمن السالمة على احلفاظ �
 كارثة، حدوث حالة يف رافقلـما بإخالءو ،عداتلـموا األدوات استعمالب تعلقةلـما التعليمات جبميع

 ؛ؤسسةلـما فضاءات داخل الضوابط احترامبو

 ؛ةالـمدرس إىل بأنواعها والدراجات السيارات إدخالعدم  �

 ما واشيلـموا الدواجن لتربية حظائر إلقامة ؤسسةلـما فضاءات غاللاست أو احليوانات إدخالعدم  �
  .النيابة من مكتوب إذن على احلصول وبعد ،تربوية راضغأل ذلك يكن لـم

�&�U�א�	א��+�&�U�א�	א��+�&�U�א�	א��+�&�U�א�	א��+��������

��RאR�0אR�0אR�0א��0����������א�>�R��Lوא�>א�>�R��Lوא�>א�>�R��Lوא�>א�>�R��Lوא�>��Kق�ووא=;���K�0ق�ووא=;���K�0ق�ووא=;���K�0ق�ووא=;��0 �� �� �� �

������1د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 السياسية الدعاية بأعمال سسةؤلـما داخل القيام بعدم ملزم لكنه ،والتعبري التفكري حبرية يتمتع متعلـم كل

  .كتاباته أو أفعاله خالل من سواء واإليديولوجية
������2د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 العنف أشكال كل من الوقاية حبق بداخلها يتمتع متعلـم وكل اجلماعية للحياة فضاء التعليمية ؤسسةلـما

  .مصدرها كان مهما والتمييز
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������3د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 أو بالعنف يتم سلوك كل عن باالبتعاد الـمتعلم لزموي حترام،اال قواعد على ؤسسةلـما داخل العالقات تقوم
  .للغري بدين أو نفسي ضرر يف يتسبب أن شأنه من ما كل
������4د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 االستعمال حبسن ويتعهدون وجتهيزاا، ؤسسةلـما قفمرا على حافظةلـمبا معنيني الـمتعلمون يعترب
 ؤسسةلـما ألثاث تكسري من هفي تسبب ما تعويض اإلتالف عن سؤوللـما ويتحمل اإلتالف، من ومحايتها

  .ووثائقها لكتبها متزيق أو بتر أو وجتهيزاا،
������5د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
  .بينهم وموحد مناسب مدرسي بزي ويلتزمون ؤسسة،لـما داخل للهندام خاصة عناية الـمتعلمون ويلي

  
������6د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

  :الـمتعلمني على مينع
 ؤسسة؛لـما داخل التدخني �

 شاها؛ وما السامة وادلـمكا العمومية الصحة على خطرا تشكل يتال وادلـما ترويج �

 .ؤسسةلـما داخل احلادة األدوات محل �

������7د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 أوقات خارج الصالة ألداء إال ارتيادها ميكن وال ؤسسة،لـمبا الصالة قاعة احترام واجب الـمتعلمني على

 .الدراسة

 �����8د��د��د��د�������������אאאא

 كما الدراسية، احلصص وخالل ؤسسةلـما داخل الشخصية تسجيلال وآالت حموللـما اهلاتف استعمال مينع
 .مسؤولية أية تتحمل ال ؤسسةلـما فإن ضياعها حالة ويف النفيسة، األمتعة إحضار مينع

������9د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 حيدد الذي الزمين الستعماله طبقا وذلك ،منها واخلروج ؤسسةلـما إىل الدخول حبرية يتمتع متعلـم كل

  .طةواألنش الدراسة أوقات
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��وא)��Wدא
	�א�LQ�אא�	
��وא)��Wدא�LQ�אא�	
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������10د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 اخلاصة التعليمات جمموع احترام عليه قابللـموبا التعليمية، ؤسسةلـما داخل الدراسة يف احلق متعلـم لكل

  .عواقبها من للتخفيف أو احلوادث لتفادي السالمةب
 الواجب بالسلوك الـمتعلمون وخيرب ،قاعة كل باب على السالمة بشروط اخلاصة العامة التعليمات تعلق(
  ).السنة بداية يف وذلك ؤسسةلـما من واخلروج الدخول أثناء تباعها
������11د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 التطبيقية، واألشغال البدنية التربية حصص أثناء بالسالمة اخلاصة التعليمات احترام متعلـم كل على جيب
  .حترفاتلـموا باألندية والعمل

������12د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 إدالئه بعد إال باستئنافها له يسمح وال ،الدراسة عن وجوبا ينقطع خطري أو معد مبرض أصيب متعلـم كل

  .شفاءه بتثت طبية بشهادة
������13د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 أو مستوصف بأقرب ستعجالتلـما قسم إىل صابلـما الـمتعلم ينقل ؤسسةلـما مرافق بأحد حادثة وقوع عند
 القيام ؤسسةلـما إدارة وتتوىل باحلادث، األمر ويل وخيرب ؤسسة،لـما مع متعاقدة مصحة أو عمومي مستشفى

  .اإلدارية باإلجراءات

��������א��אXBא��אXBא��אXBא��אXBא��+	�א��+	�א��+	�א��+	�

��وא�> ������دא
	�א��BO��0א���Yאא�	
��وא�> ������دא��BO��0א���Yאא�	
��وא�> ������دא��BO��0א���Yאא�	
��وא�> ������دא��BO��0א���Yא�������������Q�T�Q�T�Q�T�Q�T� �� �� �� �

������14د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 يف عنها علنلـما واللوازم طبوعاتلـموا الوثائق جبميع )ت(تقدم إذا رمسية، بصفة مسجال الـمتعلم يعترب
  :كالتايل وهي والرياضي يالـمدرس التأمني وواجب التسجيل رسم )ت(وأدى ؤسسة،لـمبا عالناتاإل سبورة

������15د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 االستثنائية التسجيل حاالت وختضع .سنة كل من ... قبل التسجيل وإعادة التسجيل عملية تنتهي

  .العمل ا اجلاري التنظيمية قتضياتلـمل
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������16د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
  .ةالـمدرس لعيد وايللـما اخلميس يوم اوجوبو فعليا الدراسة تنطلق

������17د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
  :يلي ما معرفة السنة بداية يف الـمتعلمني حق من

 الربامج؛ مضمون �

 ؛الـمدرس طرف من حددةلـما نهجيةلـموا التربوية والتعليمات االمتحانات نظام �

 ستمرة؛لـما راقبةلـما وطبيعة نسبة �

 .عدالتلـما احتساب ومنط التقومي مقاييس �

������18د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 غري غياب أي ويتجنب حدد،لـما التوقيت واحترامه حبضوره قررةلـما احلصص مجيع من الـمتعلم يستفيد

  .مربر
������19د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 واالمتحانات الدورية واالختبارات ستمرةلـما راقبةلـموا للدراسة التنظيمية الضوابط الـمتعلمون حيترم
  .ربجمةلـما األنشطة وخمتلف

������20د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 واجباته بإجناز ويقوم ؤسسة،لـما فضاءات وسائر الدرس حجرات داخل األنشطة يف ـمتعلمال يساهم

  .البدنية التربية ولوازم يةالـمدرس األدوات وإحضار دروسه ةعومراج رتليةلـما
������21د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 ؤطرلـموا النشاط، نوعية مبوجبها حتدد دقيقة لضوابط للدراسة الرمسية األوقات خارج األنشطة ختضع
  .الفضاءات استعمال وشروط ل،وسؤـملا
������22د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 نيومدرس إداريني من اجلميع مسؤولية وحماربته ونبذه ، أخالقي ال سلوك واالمتحانات االختبارات يف الغش
 ويعرض االمتحان أو االختبار مادة يف صفر نقطة لـمتعلـمل متنح الغش ثبوت حالة ويف وأوليائهم، متعلمنيو

   .حقه يف التأديبية اإلجراءات اذالخت القسم جملس على
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��Yא�	א��+��Yא�	א��+��Yא�	א��+��Yא�	א��+''''��������

���������������Eא�DBא�����دא
	�א�Eא�DBא�����دא
	�א�Eא�DBא�����دא
	�א�Eא�DBא�����دא
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����������23د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 يف منهم تغيبنيلـما ويسجل يؤطرها، اليت نشطةواأل الدروس حصص خالل متعلميه عن مسؤول الـمدرس

  .الغياب ورقة
������24د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 إال دقائق مخس من ألكثر )ت(تأخر وأ سابقة حصة يف احلضور عن )ت(ختلف متعلـم أي الـمدرس يقبل ال

  .اإلدارة من لـممس الدخول بإذن إدالئه بعد
������25د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 الدرس قاعة يلج من أول ويكون ،)نه(همفوقو مكان من انطالقا الدرس قاعدة إىل متعلميه الـمدرس يصطحب
  .يغادرها من خرآو
������26د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 كتايب إنذار ملفه، يف ترتب مكتوبة مالحظة ـمتعلـملل توجه مقبول، غري سلوك أو مربر، غري غياب حالة يف
  .بذالك األمر ويل وخيرب توبيخ مث خالفة،لـما تكرار حالة يف
������27د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 رتكبنيلـما الـمتعلمني القسم جملس على وتعرض التصاعدية العقوبات تتجاوز أن ؤسسةلـما إلدارة كنمي
  .السابقة اإلجراءات معهم تنفع لـم الذين الـمتعلمني وكذا جسيمة، خالفةلـم
������28د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

  .يالـمدرس جتمعلـما لصاحل خبدمة بالقيام العقوبة تعويض الـمتعلم على يقترح أن القسم جلسلـم مبكن
������29د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 يشطب العام السجل على توقيعه ومبجرد األمر، ويل حبضور إال ؤسسةلـمل الـمتعلم مغادرة شهادة لـمتس ال

  .ؤسسةلـما لوائح من ياائ الـمتعلم اسم على
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��RאR�0אR�0אR�0א��0����������א�>�R��Lوא�>א�>�R��Lوא�>א�>�R��Lوא�>א�>�R��Lوא�>�6�Bو#و����6�B�6و#و����6�B�6و#و����6�B�6و#و�����K////�6ق�ووא=;���K�0ق�ووא=;���K�0ق�ووא=;���K�0ق�ووא=;��0 �� �� �� �

������30د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 وخمتلف الدروس على أبنائهم مواظبة بتتبع الداخليني الـمتعلمني ومراسلو الـمتعلمني وأولياء آباء يلتزم

  .متييز بدون األنشطة
������31د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 هلم استفسارها على لإلجابة دعوا الـمك ؤسسةلـما إىل باحلضور اإلدارة مع الـمتعلمني وأولياء اآلباء بتعاون
   .الدراسة أو السلوك أو بالغياب األمر تعلق سواء وأبنائهم بنام تصرفات حول

������32د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 اخلاصة ستجداتلـما وبكل وأبنائهم لبنام الدراسية بالنتائج الـمتعلمني وأولياء آباء ؤسسةلـما خترب

  :بواسطة وذلك يةالـمدرس احلياة بتنظيم
  ؛الدراسية النتائج بيان �

 راسالت؛لـما �

 اإلخبارية؛ االجتماعات �

 .واألولياء اآلباء مجعية اجتماعات �

������33د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
  .هواتفهم وأرقام عناوينهم على يطرأ تغيري بكل ؤسسةلـما إدارة واألولياء اآلباء خيرب

XB�Q�א�	א��+XB�Q�א�	א��+XB�Q�א�	א��+XB�Q�א�	א��+��������

���א����א)&%$��א]��,�א)&%$��א]��,�א)&%$��א]��,�א)&%$��א]��,H��\אو��H��\אو��H��\אو��H��\و����������א�א�א�א�����.��.��.��.� �� �� �� �

����������34د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 على االطالع وبعد ؤسسةلـمل التدبري جملس موافقة بعد وذلك ،وفنية ثقافية أندية تكوين لـمتعلـمنيل حيق

 للتعليم العامة بادئلـما مع منسجمة األندية هذه أهداف تكون أن وجيب وضوع،لـما يف ديرلـما تقرير
   .العمومي

������35د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 التظاهرات يف شاركةلـموا األندية خمتلف يف باالخنراط يةالـمدرس اةاحلي تنشيط يف الـمتعلمون يساهم

  .واالجتماعية والرياضية والفنية الثقافية
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������36د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 سنة كل مطلع يف ونائبه للقسم مندوب بانتخاب والتأهيلي اإلعدادي الثانوي التعليم سلك يف الـمتعلمون يقوم

  .وضعه يف الـمتعلمون يشارك الذي لألقسام الداخلي انونالق إطار يف مبهامه ندوبلـما ويقوم دراسية،
������37د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

 وخالل ،لـمتعلـمنيل بالنسبة الدميقراطية ممارسة يف درسا األقسام ومندويب مندوبات انتخاب عملية تعترب
 االطالع االقتضاء وعند ترشحنيلـموا ترشحاتلـما على األسئلة طرح لـمتعلـمنيل ميكن االنتخابية احلملة

  .السري االقتراع بواسطة ندوبنيلـموا ندوباتلـما انتخاب عملية تتم كما ،)نه(براجمهم على
����������38د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �

  :األقسام ومندويب مندوبات إىل يعهد
 ::::القسمالقسمالقسمالقسم    داخلداخلداخلداخل •

 تعترضهم؛ اليت الصعوبات حول واستشارم نبالـمتعلم مع اجتماعات عقد �

 الوسيط؛ ربدو والقيام هلم شورةلـما وتقدمي الـمتعلمني مساعدة �

 ني؛الـمدرس وحماورة استشارة �

 والفروض بالدروس ومدهم مربرة لظروف تغيبنيلـما كمساعدة الـمتعلمني بني التعاون أواصر خلق �
 رتلية؛لـما

 .الـمتعلمني بني احلوار وتشجيع القسم داخل احلياة تنشيط �

 ؤسسةؤسسةؤسسةؤسسةلـملـملـملـماااا    داخلداخلداخلداخل •

 بامسه؛ الرمسي الناطق مبهام والقيام القسم متثيل �

 وأطر التربوي التوجيه يف ستشارينلـما مع يةالـمدرس احلياة م اليت القضايا يف حاورلـما بدور القيام �
 التربوية؛ اإلدارة

 .األقسام مندويب عاتااجتم يف شاركةلـما �

������39د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
  :القسم مندوب يعترب ال

 للقسم؛ رئيسا �

 احلضور؛ سجل عن مسؤوال �

 .طبوعاتلـمل موزعا �
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������40د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
   .التدبري جملس يف )نه(ميثلهم من ببانتخا لتأهيليا الثانوي بالتعليم األقسام مندوباتو مندوبو يقوم

������41د��د��د��د�������������אאאא �� �� �� �
 القيام على ساعدملـم وذلك الدراسة أوقات خارج الدراسية السنة خالل تكوينا األقسام مندوبو يتلقى

  .لذلك الضرورية علوماتلـموا الوثائق جبميع ومدهم م نوطةلـما هاملـما مبختلف
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