
 

 

 

 

 

 

 المصوغة 

3102دجنبر   

منشطي ومنشطات محو األمية تكوين  

تنمية كفايات مستفيدي 

 ومستفيدات محو األمية 
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 تقديم  :

الطرق والوسائل التي تمكن من تنمية كفايات مستفيدي ومستفيدات محو املصوغة موضوع 

ة تكوين منشطي ومنشطات محو األمية. وجذير بالذكر أن هذه املصوغة تندرج األمية. و  في إطار ُعدَّ

ين خصصت هذه العدة مشروع أعدته الوكالة الوطنية ملحاربة األمية في صيغة مصوغاتللتكو 

 .لتعزيز وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو األمية

إلى الرفع من مستوى التكوين، وإعداد الفاعلينواملمارسين واملتدخلين في  وتهدف هذه االستراتيجية

واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، وتهدف  مجال محاربة األمية لتحسين األداء، وتطوير الكفايات

األمية، من وراء هذا املشروع، إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين األداء الوكالة الوطنية ملحاربة 

املنهي للمكونين لبلوغ االحترافية، إيمانا منها أن تأهيل املوارد البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان 

 النجاح لبرامج محو األمية .  

فايات املنشودة لدى وجدير بالذكر، أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والك

ين املكون)ة(للرفع من قدرات  قطاع محو األمية، وكذا املقاربات التي اعتمدها املكون)ة(

 .ات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها.املكون)ة(و 

 ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد من حيث:

 خبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة التحول والتغير بفعل مقاربة منفتحة على ال

 التطورات التي يعرفها حقل محو األمية.

 .مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم 

 نوطة بهم.مقاربة سوسيو مهنية تؤهل الكتساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام امل 

 وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية : 

 القسم األول : خصص لخطة املصوغة واهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها؟ 

  : وآليات تنمية الكفايات املستهدفة في  عطياتاملفاهيم و مختلف امل تناول هذا القسم يالقسم الثاني

املمارسة على توظيف أساليب وتقنيات تتجاوز  املكون)ة( ساعد وتهدف مل ، مجال "محو األمية"

في  أفق توظيف ، ومنهجية نظرية مرجعيةمنظمة تعتمد على االرتجالية إلى العمل وفق خطط 

اتخاذ القرارات حل املشكالت، ومعالجة الوضعيات التي تعترضه أثناء مزاولة عمله و خبرته ل

 .  ..واملبادرة

  أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات من شأنها تعزيز  ح هذا القسم القسم الثالث : يقتر

 الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.

  :القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة. خصص هذاالقسم الرابع 
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 فهرس املصوغة

 1 تقديم

 2 فهرس مواد املصوغة

 3 القسم األول : خطة املصوغة وأهدافها ومضامينها

 4 ياق العام للمصوغةالس .1

 5 ملصوغةأهداف ومضامين ا .2

 6 املقاربات املعتمدة .3

 7 ملصوغةطرق تنفيذ ا .4

 8 إجراءات التكوين ومساطره .5

 9 تقويم أعمال املصوغة .6

 11 القسم الثاني :مداخلة حول طرق التكوين

 11 الكفاية: املفهوم والخصائص في ضوء وضعيات محو األمية وتعليم الكبار 

 12 ات املستهدفة في وضعيات محو األمية وتعليم الكبار مرجعية الكفاياتالكفاي

 14 في برامج محواألمية تنمية الكفايات األساس

 Polyvalentes 15املتعددة  االستراتيجيةكفايات تنمية ال

 16 نماذج من تطوير كفايات الكبار

 18 تعددةاألساليب التي تساعد على اكتساب الكفايات اإلستراتيجية امل

 21 القسم الثالث : ورشات وأعمال تطبيق

 22 . تنمية الكفايات األداتية ملرحلة محو األمية الثانية وما بعد محو األمية1النشاط 

 23 . تنمية الكفايات الحياتية أو النفسية االجتماعية2النشاط

 24 . تنمية الكفايات االستراتيجية املتعددة 3النشاط 

 25 ة الكفايات السوسيو مهنية  . تنمي4النشاط 

 26 القسم الرابع :نصوص ووثائق داعمة

 27 : نماذج من مرجعية الكفايات في مجال محو األمية 1الوثيقة 

 31 ملعلمي الكبار في مجال محو األمية لكفايات األساسية: ا 2الوثيقة 

 32 ؟اذا نعرف عن الكبار كمتعلمين: م 3الوثيقة 

 Colb 33 ج كولب لتعليم الكبارنموذ:  4الوثيقة 
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 خطة املصوغة

 وأهدافها ومضامينها
 

 

 

 

 القسم األول 
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 السياق العام للمصوغة 

 

قطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين، وإعداد  استراتيجيةإطار 

 واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء، وتطوير الكفايات الفاعلين

ة  حاربة األميةالوكالة الوطنية ملواملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، أعدت  تتكون من ُعدَّ

 .خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات مصوغات

ومن شك في أن املكون هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على أرض 

عيل األوراش والخطط والبرامج املرتبطة الواقع واملمارسة، كما أنه العنصر املحوري في تف

بهذا املجال. وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به هذا املكون، كان لزاما 

علينا وضع هذا املدخل لبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر فيه، واملواصفات التي تشتق 

موجها إلى تأهيل املوارد  ، وبذلك صار االهتمام نهامننها الكفايات املطلوب تمكينه من

البشرية الفعالة التي تحقق اإلنتاجية املنشودة، وتسهم في تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم 

 على أفضل وجه. 

وجدير بالذكر، أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة لدى 

للرفع من قدرات املكونين  قطاع محو األميةوكذا املقاربات التي اعتمدتها  املكون،

  .واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها.

 : تحقيق أهداف عامة من أهمها ما يلي تسعى هذه العدة إلى  و

 إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي : العدة بوجه عام،سعى تو 

  مية؛توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األ 

 تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛ 

 االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛ 

 اعتماد مبدأ الالتمركز  والالتركيز  في تدبير ملف محو األمية وضمنه التكوين. 

مواصفات تعتمد  لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون التي

وكفايات مستهدفة محددة. ويقصد باملواصفة مجموع الكفايات والقدرات التي تشكل دورا 

جو بلوغها من أدوار املكون أو وظيفة من وظائف التكوين، فهي وصف لآلثار والغايات املر 

 بفضل عمليات التكوين. 
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 ملصوغةأهداف ومضامين ا 

 أهداف املصوغة :

االرتجالية إلى العمل املمارسة توظيف أساليب وتقنيات تتجاوز على   املكون)ة(تساعد املصوغة 

حل يوظف خبرته لخبير فهو ، ومنهجية نظرية مرجعيةمنظمة تعتمد على وفق خطط 

 .  ..واملبادرةاتخاذ القرارات املشكالت، ومعالجة الوضعيات التي تعترضه أثناء مزاولة عمله و 

 أما أهدافها العملية، فهي :

 ن استيعاب املقاربة بالكفايات وتطبيقاتها في مجال محو األميةالتمكن م 

 اكتشاف مرجعية الكفايات في مجال محو األمية 

 توظيف املكتسب في تدبير العملية التكوينية بفصول محو األمية 

 مضامين  :

 تتناول املصوغة املضامين التالية :

 تها:تقديم خطة املصوغة من حيث  مضامينها أهدافها وطرق صياغ .1

 مداخالت حول التكوين:

 الكفاية: املفهوم والخصائص في ضوء وضعيات محو األمية وتعليم الكبار 

 الكفايات املستهدفة في وضعيات محو األمية وتعليم الكبار مرجعية الكفايات  

 في برامج محواألمية تنمية الكفايات األساس 

 املتعددة  االستراتيجيةكفايات تنمية الPolyvalentes 

 ذج من تطوير كفايات الكبارنما 

 األساليب التي تساعد على اكتساب الكفايات اإلستراتيجية املتعددة 

 ورشات .2

  تنمية الكفايات األداتية ملرحلة محو األمية الثانية وما بعد محو األمية1النشاط . 

 تنمية الكفايات الحياتية أو النفسية االجتماعية2النشاط . 

  ستراتيجية املتعددة . تنمية الكفايات اال 3النشاط 

  تنمية الكفايات السوسيو مهنية  4النشاط . 

 أعمال تطبيقية تتعلق بالتمرن من خالل األنشطة التالية : .3

  نماذج من مرجعية الكفايات في مجال محو األمية 1الوثيقة : 

  ملعلمي الكبار في مجال محو األمية لكفايات األساسية: ا 2الوثيقة 

  ؟عن الكبار كمتعلميناذا نعرف : م 3الوثيقة 

  نموذج كولب لتعليم الكبار:  4الوثيقة Colb 
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  املقاربات املعتمدة 

 

 مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة

وتجاربه مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة، وهي خبرات  املكون)ة(تعتبر خبرات  

 رب شخصية.وتجارب تتشكل من تكوينات سابقة، وممارسة ميدانية، وتجا

 املقاربة التشاركية

مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم،  يعتمد التكوين 

 وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات، وتقاسم التجارب بين املشاركين.

 املقاربة بالكفايات 

 ي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:هي املستهدفة بالتكوين الذ املكون)ة(إن كفايات 

  أثناء مشاركته في التكوين. املكون)ة(الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به 

 .قابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة 

  ته ملهامه.أثناء مزاول املكون)ة(إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها 

 مقاربة أندراغوجية

 على املقومات اآلتية: ةيندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين مؤسس 

  ين املعبر عنها خالل حلقات التكويناملكون)ة(تلبية حاجات 

 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين 

 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي 

 مهنية -مقاربة سوسيو 

ة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب تقوم خط  

 :الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة التكوين

 إعداد مكون قادر على املبادرة والتجديد 

  التخاذ القرارات وحل املشكالت املكون)ة(إعداد 

 مقاربة الجودة:

مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق 

 وبعدها، ويتم ذلك اعتمادا على ما يأتي:

 تحضير عدة وأدوات تيسر عمليات التكوين، وتسهل اكتساب الكفايات املستهدفة 

   إجراء وقفات لترشيد عمليات التكوين ضبط عند نهاية كل مقطع من التكوين 

   .تقويم حصيلة التكوين واستشراف آفاقه 
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 ملصوغةطرق تنفيذ ا 

 

 الطرق :

 تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية : 

  مداخلة ومناقشة حول املوضوع 

 عتمادا على البطاقات املقترحة أعمال مجموعات تمتد لساعة ا 

 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة 

 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد 

 التنشيط :

 إثارة تفكيرهم،و  الهتمام بحاجات ورغبات املشاركينا 

 ،قبول كل األفكار والعمل على تقويمها، و  اعتبار جميع املشاركين متساوين 

  ،املساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.و تشجيع التواصل الجماعي 

 إعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة،و  إيجاد حلول ل 

 توقعة والحسم في اتخاذ القرارات ،معالجة املشاكل غير امل 

 .تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها 

 الوسائل والوسائط :

  ملفاتPower Point  املقترحة 

 ملفات وأنشطة لتذويب الجليد 

 بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل 

 " مرجعية " و"قويمدليل الت" و"دليل املدرس" و"القرائية من أجل التمكينكتاب

 "الكفايات

 بطاقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد 

 بطاقة الحضور اليومية 

 )نموذج تقرير املؤطر )ينجزه املؤطر 
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 إجراءات التكوين ومساطره 

 

 أوال : التحضير للورشة :

 تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه املؤطر .1

 التنظيمية والتربوية الوثائق تحضير .2

 وسائل لتذويب الجليد تحضير .3

الحضور نصف ساعة قبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر  .4

 الوسائل

 ثانيا: افتتاح أعمال  الورشة :

 الترحيب باملشاركين .5

 شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل .6

 تقديم األهداف والبرنامج .7

 توضع بطاقات الحضور في امللف( توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ) .8

 بين املشاركين واملشاركاتالتعارف  .9

 ثالثا: إنجاز أعمال  الورشة :

 عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التوقيع في بطاقة الحضور  .11

يضعه في اليوم السابق ويقدمه للمؤطر كي  البرنامج اليوميويقرأ املقرر تقريريقدم  .11

 امللف

 قدم وبفحوى الدليلااللتزام بالبرنامج امل .12

 االستعانة بالوثائق املقدمة  .13

  بطاقة ، و عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع ما يلي بطاقة املعلومات

تقرير إضافة إلى  محضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين ، و الحضور 

 املؤطر

 رابعا :اختتام أعمال  الورشة :

 د الحصيلةعند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحدي .14

 توزع بطاقة التقويم وجمعها .15

 من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير .16

 

 

 



 . عدة تكوين املنشطين واملنشطات. الوكالة الوطنية ملحاربة األمية. منهاج محو األمية

 : تنمية كفايات مستفيدي ومستفيدات محو األمية 4املصوغة  

9 

 

  املصوغةتقويم أعمال 

 

 يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:

 تحقق األهداف املشاركة التأطير

  مالءمة املداخالت

 لألهداف

 تنشيط الورشات 

 تنظيم الورشات 

 في املناقشة  املشاركة

 العامة

  املشاركة في أعمال

 الورشات

  املشاركة في جلسات

 التقاسم

  اإلملام باملفاهيم واملبادئ

 األساس

  تطبيق الطرق واألساليب

 املقترحة

 إنتاج نماذج وأمثلة 

 أدوات التقويم :

 يمكن،  االستئناس بعدة أدوات للتقويم، مثل: 

  أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمةCheck list. 

  أدوات التصويريةEvaluation graphique. 

 

 

 مقاييس التقدير املتدرجة 
 : كثير أو ممتاز((5: قليل أو ضعيف جدا( إلى )1)سلم التقدير تصاعدي من )

ــــم موضوع التقويم  ـــ ـــود التقـويــ  4 3  2 1 بنـــ

 التنظيم
     توزيع مواد املصوغة وأنشطتها

     ذ التكوينظروف وفضاءات تنفي

 التنشيط

     املداخالت ولعروض والشروح

     املناقشات واملوائد املستديرة  وجلسات التقاسم

     األعمال التطبيقية والورشات

     الوسائل والوثائق والدعامات

 الخبرة املكتسبة

     أنماط الكفايات وخصائصها

     مرجعية الكفايات 

     عد على اكتساب الكفاياتاألساليب التي تسا

 استثمار النتائج: .1

 توثيق األعمال املنجزة.  -

 وضع خطط عمل مستقبلية. -

 توضيح آفاق العمل. -
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 طرق التكوين مداخلة حول 

 

 

 

 

 الكفاية: املفهوم والخصائص في ضوء وضعيات محو األمية وتعليم الكبار.1

  م الكبار مرجعية الكفاياتالكفايات املستهدفة في وضعيات محو األمية وتعلي.2

 في برامج محواألمية تنمية الكفايات األساس .3

 Polyvalentesاملتعددة  االستراتيجيةكفايات . تنمية ال4

 . نماذج من تطوير كفايات الكبار5

 األساليب التي تساعد على اكتساب الكفايات اإلستراتيجية املتعددة. 6

 

 

 القسم الثاني
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 وضعيات محو األمية وتعليم الكبار الكفاية: املفهوم والخصائص في ضوء 

 تعرف الكفاية على أنهاجملة قدرات تتيح للمتعلم أداء مهام وأنشطة معينة في وضعيات مختلفة 

  الكفاية فعل وممارسة: إنها قدرة الفرد على التأثير التي تتجلى من خالل املهمة املطلوب

 إنجازها. 

 محددة، ومن ثم فهي تتطلب  الكفاية وضعية: تمارس الكفاية ضمن سياق وضعية

 التكيف مع متطلبات هذه الوضعية وتحوالتها. 

  الكفاية تعبئة وتجنيدMobilisation ؛ فالكفاية تعبئة ملوارد مختلفة، وتنسيق بينها من

 أجل االستجابة ملختلف الوضعيات. 

 إنجاز املهام فعلية والقيام بأنشطة ذات داللة في الواقع. 

 ايات في مجال محو األمية: ملاذا املقاربة بالكف

 تعتمد املقاربة بالكفايات في مجال محو األمية قصد تمكين الراشد من: 

  ،االنطالق، في التعلم، من وضعيات حقيقية مستمدة من صميم الحياة اليومية

 تنطوي على القدر املطلوب من املعارف واملهارات التي ينبغي اكتسابها.

 لمه من معارف والتحكم فيه من مهارات. إدراك داللة وجدوى ما ينبغي تع 

  خبرات...( بكيفية مندمجة ومناسبة  –إعادة استثمار ما تعلمه سابقا ) معارف

 لتجاوز ما يمكن أن يواجهه من مشاكل. 

  .بناء شخصية مستقلة قادرة على التعلم الذاتي واتخاذ القرارات 

إن هذا املنظور الشمولي نقيض للنظرة  -

ئية؛ فهو يهتم بالتمفصل السلوكية التجزي

 الذي يمكن أن يحدث بين التعلمات.

تعتمد املقاربة بالكفايات على أربعة   -

 مفاهيم أساسية، وهي:
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 : 1الكفايات املستهدفة في وضعيات محو األمية وتعليم الكبار مرجعية الكفايات 

ميز بكونها وصف أعدت مديرية محو األمية مرجعية للكفايات. وتتميز مرجعية الكفايات ت

 –للمعارف واملهارات واملواقف واالتجاهات الالزمة والضرورية للتحكم في وضعية ما ) حياتية 

إلخ.. (. وتشكل مرجعية الكفايات تصنيفا وجردا واصفا للكفايات الالزمة ، اجتماعية –مهنية 

نبغي تعبئتها من والضرورية ملمارسة أنشطة ما. وتترجم هذه الكفايات في صيغة قدرات ضرورية ي

أجل حل مشكل محدد حال موفقا. وتصاغ الكفايات باالنطالق من تجربة وخبرات املعنيين باألمر 

أنفسهم، وبناء على حاجاتهم الفعلية. كما أن اكتساب الكفايات يعد القاعدة التي ينبغي الرجوع 

ن مرجعية الكفايات إليها للحكم على قدرة مستفيد ما على ممارسة مهنة معينة مثال؛ لذلك، فإ

 أداة ال غنى عنها لتقويم درجة التحكم في الكفايات املطلوب اكتسابها. 

تصنيفا وجردا واصفا للكفايات الالزمة والضرورية ملمارسة أنشطة ما. وقد أعدت  مرجعية الكفاياتتشكل 

 اآلتية: األدوارمديرية محو األمية مرجعية للكفايات تنطلق من 

 دور الفرد باعتـباره مواطنا إلى أسرة دور الفرد املنتمي 

 البحث عن القوت اليومي.  -

 البحث عن سكن.  -

 تحمل مسؤولية أسرة.  -

 غرس القيم الدينية واألخالقية في نفس الفرد.  -

 االلتزام بأداء الواجبات والفرائض الدينية.  -

 الحرص على تماسك األسرة.  -

 به. حفاظ الفرد على صحته وعلى صحة أقار  -

 تنمية الذات. -

 ممارسة حقوقه وااللتزام بواجباته باعتباره مواطنا. -

 االنخراط في أنشطة الجماعة التي ينتمي إليها. -

 املشاركة في األنشطة االجتماعية والسياسية. -

 الحرص على إقامة عالقات حسن الجوار. -

 

 دور منتج الخيرات والخدمات دور مستهلك املنتجات والخدمات

 املشاركة في أنشطة اجتماعية وثقافية أو ترفيهية.  -

الحصول على معلومات اعتمادا على وسائط تقليدية أو  -

 إلكترونية. 

 تدبير املوارد املالية.  -

 التحكم في النفقات. -

 تدبير التقاعد.  -

 املشاركة في أنشطة تكوينية. -

 بلورة مشروع منهي وتطويره.  -

 البحث عن عمل.  -

نخراط في سيرورة اإلدماج من أجل العمل لحسابه اال  -

 الخاص. 

                                                           
1
Référentiel de compétences. Direction de la lutte contre l’analphabétisme (TECSULT – CEMEQ) 
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يعد اكتساب الكفايات القاعدة التي ينبغي الرجوع إليها للحكم على قدرة مستفيد ما على ممارسة مهنة معينة 

 مثال، لذلك كانت مرجعية الكفايات أداة ال غنى عنها لتقويم درجة التحكم في الكفايات املطلوب اكتسابها. 

 دد الكفايات املطلوب إكسابها للمستفيدين في مجال محو األمية وتعليم الكبار في ما يأتي: وتتح

 كفايات مرتبطة

 سيةاباملواد الدر 

 التعبير الشفهي. -اإلنصات  –الكتابة  -التواصل باللغة العربية: القراءة  -1

 استعمال اللغة الرياضية ) الحساب والقياسات الهندسية(. -2

 أساليب التفسير املعتمدة في مجال التاريخ والجغرافيا. استعمال منهجيات و  -3

 استثمار تكنولوجيا اإلعالم والتواصل.  -4

 كفايات اجتماعية

 تنظيم الحياة املهنية.  -5

 القدرة على تنظيم عمليات االستهالك والتوفير. -6

 ممارسة الحقوق والواجبات في مجال املواطنة.  -7

 ممارسة عادات صحية، واملحافظة عليها.  -8

 وية التشبث بالقيم الثقافية والروحية. تق -9

 فاياتك

 )متنوعة(

 البحث عن املعلومات، ومعالجتها.  -11

 توظيف استراتيجيات حل املشاكل.  -11

 العمل بطريقة ممنهجة ومنظمة.  -12

 القدرة على االبتكار واإلبداع. -13

 تنمية روح التعاون. -14

 القدرة على إصدار أحكام نقدية وأخالقية.  -15
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  في برامج محواألمية الكفايات األساستنمية 

لكي يكتسب الراشد/ املتعلم الكفايات األساس املتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب في إطار 

املقاربة بالكفايات، يجب أن يرتبط تعلمه بوضعيات ومشاكل حقيقية مستوحاة من حياته 

ب أن ينطوي تعلمه على ثالثة اليومية املألوفة، فيسعى إلى إيجاد حلول ناجعة لها، لذلك وج

 2عناصر أساس، هي: 

 يتعلم الكتابة والقراءة والحساب من خالل موضوعات مرتبطة باستخداماتها في الحياة. -

يكتشف الجدوى من تعلم الحساب أو القراءة مثال، ألنه سبق أن صادف مواقف حياتية   -

 أو غير ذلك.  تطلبت منه قراءة رسالة، أو فاتورة ما، أو تركيب رقم الهاتف،

 أن يكون تعلمه قائما على مشاركته في بناء املعرفة من خالل أنشطة مختلفة. -

 ما يجب القيام به في خطة الدرس:

 في مدخل الدرس:  .أ 

 أستحضر تجربة ميدانية لظاهرة أو حالة ، وأستقص ي معلومات عنها أوظفها في الدرس. -

 تجارب املتعلمين وخبراتهم السابقة." حول موضوع الدرس بحيث تحيل على زوبعة ذهنيةأثير " -

نهم من معاينة ش يء مصنوع أو طبيعي، أو مالحظة ظاهرة متعلقة باملوضوع.  -
ّ
 أمك

أركز معهم على جدوى الدرس وعالقته بمهن وأعمال، أو بممارسات ذات صلة بحياتهم  -

 اليومية.

 في صلب الدرس: .ب 

 . استخدام مكثف لألمثلة املستمدة من حياتهم، ومن محيطهم   -

 الربط بين التعلمات وبين مجاالت األعمال واملهن. -

استثمار الدرس لتنمية كفايات أخرى، كأن نجعل املتعلم قادرا على التواصل، أو العمل في  -

 فريق.

 استخدام أساليب املحاكاة ولعب األدوار لتشخيص أدوار مماثلة للتي توجد في الحياة. -

 عند نهاية الدرس: .ج 

 نصب على املحتويات بغية تعميق فهمها ، وتثبيتها لدى املتعلم.التوسل بتطبيقات عملية ت -

 إتاحة فرص ربط تعلماتهم بمجاالت الحياة من حولهم. -

 خلق امتدادات للدرس عبر أنشطة مهنية، أو حياتية. -

 فتح نقاش حول صعوبات التعلم. -

                                                           
2

 المرجعي للمالءمة.نقال عن وثائق مشروع ألف: الكتاب  -
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 املتعددة االستراتيجيةكفايات تنمية ال Polyvalentes 

املتعددة وصف لنمط من الكفايات التي ال تقصد إلى اكتساب  الكفايات االسترتيجية

تعلمات محددة في مجال من املجاالت، بل هي آليات يمكن أن يوظفها املتعلم في وضعيات 

فهي قابلة للنقل من وضعية إلى أخرى، ومتكيفة مع مواد ومواقف مختلفة،  وحاالت مختلفة،

 ميات، وحل املشكالت، واتخاذ القرار ....كالقدرة على التواصل مثال، واستخدام املعلو 

 األساليب التي تساعد على اكتساب الكفايات اإلستراتيجية املتعددة:
 

العمل في فريق 

 أو في مجموعة

 موضوعا يناسب أهداف العمل الجماعي.  املنشطيختار  -

 يوزع املستفيدين إلى مجموعات؛ فتشتغل كل مجموعة على موضوع. -

 عملها، ويتم االتفاق على نقط معينة.تعرض كل مجموعة نتائج  -

فذلك يكشف العضو املشارك يالحظ كيف يتفاعل أعضاء الجماعة فيما بينهم،  -

 والعضو املهمش أو املنعزل.

التعلم مع 

 النظير

لمْين أو أكثر من تقاسم املعرفة عتمعلى فكرة خلق وضعيات تمكن  هذا التعلم يقوم

 مر الذي يوطد التعاون، والتآزر بينهما.أحدهما اآلخر؛ األ والتجارب، ومساعدة 

 بينهما. والعالقاتمستواهما أو أكثر، وذلك استنادا إلى  متعلمينكون مجموعات تضم  -

عمل: من سيعمل؟ مع من؟ ما األنشطة التي سيقومان طريقة الساعدهما على تحديد  -

 بها؟

 لعمل.اطلع في كل وقت وحين على أعمالهم، وتأكد من مدى التزامهم ببرنامج ا -

 التشــــــــــــــــــــــــخيص

 واملحاكاة

الن أنهما التقيا في فضاء عمومي )إدارة، مصلحة، مصحة ...(،   اجعل متعلمْين يتخيَّ

 ، وأن يسجلوا مالحظاتهم.ذلكمكنهما من التحاور، واطلب من زمالئهما أن يراقبوا  -

 ادع متعلمين آخرين إلى محاكاة وضعية أخرى، واتبع الخطوات نفسها.  -

 ملتعلمات واملتعلمين حول كيفية التواصل فيما بينهم.أجر نقاشا مع ا  -

 الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

 والحكم

 قسم جماعة القسم إلى قسمين: قسم مع الفكرة املطروحة، وقسم ضدها.

 حدد موضوع املناقشة في صيغة مشكل يتطلب اتخاذ موقف أو موافق معارضة. -

 استعرض حجج كل فريق، ويمكنك االقتصار على فرد من كل مجموعة لتقديم -

 الحجج التي أدلى بها زمالؤه.

توقف لحظة للسماح ألفراد املجموعتين بتغيير املجموعة كلما أقنع الفرد بوجهة  -

 ذلك. على أن يبرر نظره

أخيرا، احسب عدد أفراد كل فريق على أن الفريق األكثر عددا هو الذي عرض وجهة  -

 نظره، وأقنع بها.
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 نماذج من تطوير كفايات الكبار 

 املشكالتمنهج حل 

املشكلة، عموما، هي كل وضعية )أو موقف( يواجهها الفرد، وتتطلب منه تقديم حل. ويمكن 

توظيف وضعيات حل املشاكل في مجال محو األمية وتعليم الكبار وفق الخطوات املنهجية 

 اآلتية: 

 واإلحســـاس بهـــا. وللـــتمكن مـــن ذلـــك، الـــوعي باملشـــكلةتجســـد هـــذه الخطـــوة . تحديـــد املشـــكلة:   1

نعــرض علــى املســتفيد مشــكلة تتعلــق بقضــايا الصــحة أو البيئــة أو الســكان، فيــدرك مــن خاللهــا أن 

وذات معنــــى  قابلــــة للمعالجــــةهنــــاك مشــــكال يتطلــــب إيجــــاد حــــل. ومــــن شــــروط املشــــكلة أن تكــــون 

تهــا مــن خــالل ربطهــا بــاملعيش الفــردي أو الجمــاعي فــي تبالنســبة إلــى الفــرد الــذي ســيقدم علــى معالج

 ختلفة )اقتصادية، اجتماعية، صحية، ثقافية(.أبعاده امل

. اقتــــراح إجابــــات محتملــــة تصــــاغ فــــي شــــكل فرضــــيات تنطــــوي علــــى تفســــير مؤقــــت للمشــــكلة. 2

 وتتألف هذه الخطوات من العمليات اإلجرائية اآلتية: 

  تفحص البيانات املتـوفرة وتصـنف، ثـم تطـرح حولهـا أسـئلة مـن قبيـل: حـوادث الطريـق، نتـائج

 نقولة جنسيا على األفراد واملجتمع، بيانات عن النمو السكاني. األمراض امل

  تفســــير أســــباب بعــــض املظــــاهر الصــــحية أو الســــكانية، كعالقــــة التغذيــــة بــــاألمراض، وعالقــــة

 حجم األسرة باقتصادها.

  وضــع الفرضــية عبــارة عــن احتمــاالت أو تكهنــات أو أجوبــة مؤقتــة، كــأن نبــين عالقــة التصــحر

غابة، أو عالقة نمو السكان باالنحراف، أو عالقة سـوء تغذيـة الحامـل باالستغالل الكثيف لل

 بنمو الجنين وصحة الرضيع. 

يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل بيانـــات أو شـــهادات تبـــين أن الفرضـــيات . التحقـــق مـــن اإلجابـــة املحتملـــة: 23

 املطروحة ذات مصداقية وصحة تامة أو نسبية. 

وكات أو مفـــــاهيم مرتبطـــــة بحيـــــاة املســـــتفيد يتعلـــــق بقـــــيم أو ســـــل. الخلـــــوص إلـــــى اســـــتنتاج عـــــام: 4

 وخبرته املباشرة ووسطه، ثم تطبيقه على سلوك الفرد واتجاهاته واقتناعاته.
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 دراسة الحالة

الحالة عرض لوضعية ملحوظة )معيشة( في الحياة الواقعية اليومية واملهنية أو مستوحاة منها. 

حل أو اتخاذ قرار بشأنها. وهي أسلوب مشكلة تتطلب تقديم  -وتتصف الحالة بكونها وضعية 

هادف ومناسب لتمرير املفاهيم الصحية والبيئية والسكانية للمستفيدين، ألنها تربط تلك 

 املفاهيم بوقائع ملموسة.

 وللتدريس اعتمادا على منهجية دراسة الحالة، يمكن اتباع الخطوات اإلجرائية العامة التالية: 

 قشته ودراسته ) قد يكون من اقتراح املستفيدين أنفسهم(.اختيار املوضوع الذي ستتم منا -

وثيقة  -تعرف املستفيدين على الحالة املطلوب دراستها من خالل صيغ متنوعة: شريط  -

 تسجيل صوتي...  -مكتوبة أو مصورة 

 يعبر املستفيدون عن انطباعاتهم وآرائهم وأحكامهم الخاصة بالحالة في جو حر وديمقراطي. -

الحالة املعروضة عليها، وتستخلص املشكل املطلوب دراسته من خالل  تحلل الجماعة -

 الرجوع إلى الوقائع العينية، و املعلومات املتوفرة بغية الوصول إلى فهم أعمق وأشمل.

يحول املستفيدون الحالة إلى مفاهيم إجرائية أو مبادئ قابلة للتعميم، أي ألن تستعمل في  -

 لة املدروسة.وضعيات أخرى مماثلة لوضعية الحا

 يقدم املستفيد االقتراحات والحلول املتفق عليها، ويناقشها ، ثم يقارن بينها ويقومها. -

 يقف املستفيدون على خالصات تركيبية عامة. -
 

 منهج تعليم القيم

القيمة، عموما، صفة غالبا ما تتخذ صيغة حكم نصدره على موضوعات معينة كاألشياء، 

بع  ،راء... إلخ. ولتدريس القيم للمستفيدين من محو األميةوالسلوكات، والتصرفات، واآل 
َّ
نت

 الخطوات اإلجرائية اآلتية: 

املجال  -اقتراح مجموعة من القيم املتناقضة املتعلقة بمجال محدد )املجال السكاني  -

 البيئي...( وحث املستفيدين على فهمها واملقارنة بينها.

 قديم حجج  تؤيد اختيار هذا البديل بالذات.اختيار أحد البدائاللكثيرة املعطاة، مع ت -

 التفكير العميق في نتائج كل بديل، والقدرة على اختيار أحدها. -

 كشف األحاسيس الوجدانية تجاه البديل الذي وقع عليه االختيار.التثمين:  -

بيان مدى ترسخ البديل الذي وقع عليه االختيار، من خالل تعبير  العمل بموجب اختيار: -

 حة عن استعداده لتطبيقه على مستوى سلوكه اليومي.الفرد صرا
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 األساليب التي تساعد على اكتساب الكفايات اإلستراتيجية املتعددة 
 

 توظيف طريقة املشروع في دروس محو األمية:

 :ملعيش بامشروعا قابال للتنفيذ، ومرتبطا بالحياة و  املكون)ة(يقترح  اختيار املشروع

 اليومي.

  يقترح املستفيدون، بمساعدة املنشط، خطة تمكن من إنجاز املشروع  وع:التخطيط للمشر

 )أهدافه، املشاركون، العمليات، األَجل....(

 :يقترح املستفيدون وسائل وعمليات تنفيذ املشروع ) كلفة، مساهمة  تنفيذ املشروع

) ...... 
 

 العمل في فريق أو في مجموعة:

 موضوعا يناسب أهداف العمل الجماعي.  املنشطيختار  -

 يوزع املستفيدين إلى مجموعات؛ فتشتغل كل مجموعة على موضوع. -

 تعرض كل مجموعة نتائج عملها، ويتم االتفاق على نقط معينة. -

فذلك يكشف العضو املشارك والعضو يالحظ كيف يتفاعل أعضاء الجماعة فيما بينهم،  -

 املهمش أو املنعزل.
 

 نظير:التعلم مع ال

يقوم على فكرة و  وهو شكل من أشكال " الرعاية "، »« le tutoratباألقران""الرعاية يسمى 

أحدهما لمْين أو أكثر من تقاسم املعرفة والتجارب، ومساعدة عتمخلق وضعيات تمكن 

 اآلخر؛ األمر الذي يوطد أواصر الصداقة، والتعاون، والتآزر بينهما.

مستواهما وظروفهما ونوع ثر، وذلك استنادا إلى أو أك متعلمينكون مجموعات تضم  -

 العالقات بينهما.

ساعدهما على تحديد برنامج عمل: من سيعمل؟ مع من؟ متى؟ ما األنشطة التي سيقومان  -

 بها؟

 اطلع في كل وقت وحين على أعمالهم، وتأكد من مدى التزامهم ببرنامج العمل. -

واحرص على استمرار وتيرة  شخص الصعوبات الناجمة عن تفاعل أعضاء الجماعة، -

 العمل.
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 اإلنصات:

اطلب من املشاركين تكوين ثنائيات، فيتحدث كل ثنائي عن موضوع من اختياره ملدة  -

 دقيقة دون إنصات أحدهما لآلخر. 

 أنجز التمرين نفسه، ولكن بهدوء هذه املرة، وبإنصات جيد، مع نقل ما يقال للمجموعة. -

 لتمرين، نظم مناقشة تتمحور حول األسئلة اآلتية: بعد أن تقوم كافة الثنائيات با -

o ما رأيكم في طريقة التواصل الثنائي؟ 

o  ما أهمية اإلنصات لآلخر؟ ) اإلنصات مبدأ أساس في عملية التواصل االجتماعي

 السليم (.

o  بماذا تميز الشخص الذي يتمتع بحسن اإلنصات؟ 

o  ما أهمية اإلنصات لآلخرين في خضم الحوار؟ 
 

 

 على الكتابة الوظيفية: التدرب

 املتعلمين أن يتدربوا على موضوع كتابي باتباع الخطوات اآلتية:املتعلمات و بإمكان 

يحلل املتعلمون واملتعلمات وضعية الكتابة: من املتلقي؟ أهو شخص أم  الخطوة األولى: -

 مجموعة؟ ما وضعه؟ ما مستوى إدراكه للموضوع؟ ما موقفه؟ 

 املرسل؟ إصدار تعليمات، إخبار، تفاوض، استفسار، تهديد...ما غرض  الخطوة الثانية: -

الجمل:  -كيف سنعبر من خالل الخطاب؟ ) النبرة: مناسبة للغرض  الخطوة الثالثة: -

 الدقة: عالمات الترقيم (. -صحيحة وواضحة وقصيرة 
 

 التواصل الوظيفي:

لمون واملتعلمات تماما تعتمد طرق التواصل الوظيفي على مواقف ووضعيات يتواصل فيها املتع

كما يتواصلون في الحياة اليومية. وهذا يستوجب تحديد معالم هذا املوقف التواصلي ) أين، 

َل  ّعِّ
َ
ف
ُ
ومتى(؟ والغرض من التواصل ) ملاذا؟ (، وفحواه )ماذا؟ (، ووسيلته )بماذا؟(. ويمكن أن ن

 هذه الوضعيات بناء على الخطوات اآلتية:

علـــــى املـــــتعلم واملتعلمــــة موقفـــــا تواصـــــليا يتضـــــمن حـــــوارا وظيفيـــــا عـــــرض : ااملوقــــف التواصـــــلي -

زا بصــورة معبــرة عــن املوقـف، ثــم حللــه مــن خـالل عناصــره التواصــلية: املرســل، واملتلقــي،  معـزَّ

 وموضوع الرسالة، وغرضها.

حــــــدد، مــــــن خــــــالل الحــــــوار أو مــــــا ينشــــــئه املتعلمــــــون واملتعلمــــــات، األســــــاليب : األســــــلوباللغوي  -

مــــــــن أغــــــــراض التواصـــــــــل بصــــــــفتها أفعــــــــاال كالميــــــــة، كــــــــاألمر، والنهـــــــــي،  املناســــــــبة لكــــــــل غــــــــرض

 واالستئذان، واالستفسار، والطلب، وغيرها.
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: بناء على عناصر املوقف التواصلي، واألغراض، واألساليب املناسـبة لهـا، يقـوم إعدادالحوار -

املتعلمـــــــون واملتعلمـــــــات، فـــــــرادى أو جماعـــــــات، بإعـــــــداد حـــــــوار مـــــــن إنتـــــــاجهم، مـــــــوظفين فيـــــــه 

 ساليب اللغوية.األ 

 

 :  التشخيصواملحاكاة

كلف كل متعلم، أو كل مجموعة، بتشخيص حوار، أو محاكاة موقف معين، ثم حلل  -

 عناصر املوقف، والكيفية التي تم بها التخاطب بين املتحاورين. 

حّضر مشهدا يجري فيه املتعلمون واملتعلمات مكاملة هاتفية مع ممرض لطلب معلومات عن  -

 . مرض ثم مثله

أعّد مشهدا يقدم فيه املتعلمون واملتعلمات طلبا مباشرا إلى مسؤول بشأن غرض إداري،  -

 ومثله. 

الن أنهما التقيا في فضاء عمومي )إدارة، مصلحة، مصحة ...(، وأرادا أن   - اجعل متعلمْين يتخيَّ

 يتعارفا فيما بينهما.

 املجموعة:بعد انتهاء مجموعات العمل، اعرض النتائج على األستاذ وباقي 

مكنهما من التحاور، واطلب من زمالئهما أن يراقبوا كيفية تحاورهما، وأن يسجلوا  -

 مالحظاتهم.

 ادع متعلمين آخرين إلى محاكاة وضعية أخرى، واتبع الخطوات نفسها.  -

 أجر نقاشا مع املتعلمات واملتعلمين حول كيفية التواصل فيما بينهم.  -
 

 التدرب على الحجاج:

 لقسم إلى قسمين: قسم مع الفكرة املطروحة، وقسم ضدها.قسم جماعة ا -

 حدد موضوع املناقشة في صيغة مشكل يتطلب اتخاذ موقف أو موافق معارضة. -

 فرد من كل مجموعة لتقديم الحجج التي أدلى بها زمالؤه. أواستعرض حجج كل فريق،  -

رد بوجهة نظره، توقف لحظة للسماح ألفراد املجموعتين بتغيير املجموعة كلما أقنع الف -

 ويجب في هذه الحالة أن نطلب منه تبرير ذلك.

أخيرا، احسب عدد أفراد كل فريق على أن الفريق األكثر عددا هو الذي عرض ، أقنع  -

 .وجهة نظرهب
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 ورشات وأعمال تطبيقية

 
. تنمية الكفايات األداتية ملرحلة محو األمية وما بعد محو 1النشاط 

 األمية

 ية الكفايات الحياتية أو النفسية االجتماعية. تنم2النشاط

 . تنمية الكفايات االستراتيجية املتعددة 3النشاط 

 . تنمية الكفايات السوسيو مهنية  4النشاط 

 

 

 

 

 القسم الثالث
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 توجيهات :

من برامج محو األمية وما بعد محو األمية على كل مجموعة أن تنطلق من أحد برنامج 

ة تتعلق بالكفايات األساسية، أو النفسية كي تطبق كي تطبق طريقة جديدة ومبتكر 

 االجتماعية أو املتعددة املعروضة في املداخلة.

 . وخصائصها وتحلل معطياتها محتوى كل بطاقة توجيهية تقرأ  -

 تستخرج منها عناصر الطريقة املقترحة -

 تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير  -

 .املوضوعول تسجل استنتاجات ح -

 توزيع املجموعات :

 ملرحلة محو األمية الثانية وما بعد محو األمية الكفايات األداتيةتنمية :  1املجموعة  -

 ملرحلة محو األمية وما بعد محو األمية  الكفاياتالنفسيةاالجتماعيةتنمية :  2املجموعة  -

 األمية وما بعد محو األميةاملتعددة  ملرحلة محو  الكفاياتاالستراتيجيةتنمية :  3املجموعة  -

 مهنية  املتعددة  ملرحلة ما بعد محو األمية الكفاياتالسوسيو: تنمية  4املجموعة  -
 

 تنمية الكفايات األداتية ملرحلة محو األمية الثانية وما بعد محو األمية 1النشاط 

 توجيهات :

ني أو على برنامج من برامج ما بعد القسم الثا –درس من كتاب "القرائية من أجل التمكين" اعتمادا على 

اختيار موضوع من ماضيع ( 2 تحليل خصائص الطريقة املقترحة(.1محو األمية، تقوم املجموعة بما يلي

 .تطبيق الطريقة املقترحة( 3 البرنامج 

 

في مدخل  -

 الدرس

على  ة" حول موضوع الدرس بحيث تحيل على تجارب املتعلمين وخبراتهم السابقزوبعة ذهنيةأثير " -

 النحو التالي :

 أطلب من املشاركني واملشاركات التعبري، تباعا، عن أفكارهن باختصار -
 قبول مجيع األفكار املطروحة مع االمتناع عن انتقاد األفكار. -
 تشجيع  املستفيدين واملستفيدات على اقرتاح أفكارهن بكامل احلرية -

 أحرص على تقدمي أكرب قدر من األفكار

 وى الدرس وعالقته بمهن وأعمال، أو بممارسات ذات صلة بحياتهم اليومية.أركز معهم على جد -
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في صلب  -

 الدرس

ستخدم مكثف لألمثلة املستمدة من حياتهم، ومن محيطهم االجتماعي والثقافي، أو من بيئتهم أ -

 الطبيعية. 

 األعمال واملهن؛.الحياة االجتماعية و  الربط بين التعلمات وبين مجاالت -

عند نهاية  -

 درسال

التوسل بتطبيقات عملية تنصب على املحتويات بغية تعميق فهمها وإدراكها، وتثبيتها لدى  -

 املتعلم.

خلق امتدادات للدرس عبر أنشطة مهنية، أو أو تعلم بمجاالت الحياة الإتاحة فرص ربط  -

 حياتية.

 فتح نقاش حول صعوبات التعلم. -
 

 جتماعيةتنمية الكفايات الحياتية أو النفسية اال  2النشاط 

 توجيهات :

موضوع بتعلق بالرعاية الصحية املطلوب إعداد نشاط يستأنس بطرق اكتساب الكفايات اعتمادا على 

تحليل خصائص الطريقة (.1النفسية االجتماعية أو الحياتية  محو األمية، تقوم املجموعة بما يلي

 .تطبيق الطريقة املقترحة( 2 املقترحة

 

 املوضوع، من خالل حاالت وظواهر معيشة .يكتشف املستفيد  التحسيس

 قدم لهم أمثلة مرتبطة بحياتهم اليومية كالحديث مثال عن أمراض تنشأ عن اإلهمال.

 نقدم للمتعلم الحالة املتعلقة بالرعاية الصحية واملشكالت الناجمة عن سوء الرعاية

 ابل ملا تعبر عنه الحالةالرافض أو الق ردود فعل ذات طابع شخص ي أو انفعالي تحليل  رد الفعل

 تتعلق بآثار سوء الرعاية الصحيةيحلل املستفيد ردود الفعل في ضوء قيم ومبادئ  التحليل

"الوقاية خير من العالج" من خالل أمثلة مثل النظافة، والتغذية السليمة  إدراك مغزى قيمة  التثمين

 والتلقيح والفحوص والتحاليل.

 التمثل

 

لن خالل سلوكات "الوقاية خير من العالج"  واقف تدل على تمثله قيمة يعبر املستفيد عن م

 تدفعه إلى تغيير سلوكه ومواقفه. ومواقف

 تتعلق بحياته الشخصية  واألسرية )ماذا سيفعل؟ ينتهي املستفيد إلى حلول واختيارات القرار
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 تنمية الكفايات االستراتيجية املتعددة   3النشاط 

 توجيهات :

تحليل (.1نشاط من برامج محو األمية أو ما بعد محو األمية، تقوم املجموعة بما يليا على اعتماد

 .تطبيق الطريقة املقترحة( 3 اختيار موضوع من مواضيع البرنامج ( 2 خصائص الطريقة املقترحة
 

في  -

مدخل 

 الدرس

، وتتخذ هذه أبين لهم أن هناك مواقف ووضعيات  يكون املرء مدعوا فيها إلى اتخاذ قرار ما -

الوضعيات بعدا خاصا، بل خطيرا في بعض األحيان، عندما يتعلق األمر بصحة الفرد أو 

 الجماعة. 

حـدـد، في البداية، املشكل املطلوب اتخاذ قرار بشأنه انطالقا من مناقشة مفتوحة مع  -

 املستفيدين واملستفيدات يعبرن فيها عن اهتماماتهن وحاجاتهن

على البحث عن حـل له : مثال : يدرك الناسفي غالب األحيان صغ املشكل صياغة تحفز  -

مضار اإلكثار من تناول بعض األصناف من األطعمة وسلبيات ذلك على صحتهم، ولكنهم 

 .يستمرون، مع ذلك، في تناولها.

في صلب  -

 الدرس

اقترح على املستفيدين واملستفيدات تكوين مجموعات صغرى، واالنكباب على تحليل 

 قترح ملعرفة مسبباته ومظاهره وأبعاده السلبية واإليجابية.املشكل امل

وزع ا املستفيدين واملستفيدات إلى مجموعات معتمدة في ذلك على معيار معين، مثل: تنوع  -

 الخبرات الحياتية، تقارب وجهات النظر، إلخ..(.

 وزع املهام على املجموعات.و  فضاء العمل بكيفية تسهل عمل املجموعاتم نظ -

 رشادات وتوجيهات واضحة تخص كيفية اإلنجاز ومدته...قدم إ -

 أفسح املجال أمام املجموعات، بعد انصرام مدة اإلنجاز، لكي تعرض نتائج أعمالها. -

، واحرص على أن تتدخل من أجل التوضيح، أو التصحيح، أو همنظم مناقشة عامة بين -

 التلخيص، أو استثمار النتائج وبيان أهميتها.

واملستفيدات إلى اقتراح حلول في صيغة بدائل قابلة للتطبيق بناء على وجه املستفيدين  -

 للمشكل متحليله

اطلب من كل مجموعة أن تعمل على ترتيب الحلول املقترحة بحسب معيار أو معايير   -

 متعددة مثل: درجة الضرر الذي قد يحلق بصحة الفرد ك.

 املجموعات األخرى.الرأي وتقاسم نتائج عملها مع  عرضافتح لكل مجموعة باب  -

عند  -

نهاية 

 الدرس

اقترح على املجموعات اختيار الحل املناسب بناء على معيار واضح )أو معايير واضحة( 

 كالقابلية للتطبيق مثال، أو انخفاض كلفته املادية، إلخ..

 يمكنك اعتماد معايير من قبيل: لتقويم عملهم، 

 درجة تفاعل أعضاء املجموعات فيما بينها. -

 إتقان املجموعات، ومدى أدائها ملهامها، ومردوديتها بالنسبة إلى املوضوع املقترح...درجة  -
 



 . عدة تكوين املنشطين واملنشطات. الوكالة الوطنية ملحاربة األمية. منهاج محو األمية

 : تنمية كفايات مستفيدي ومستفيدات محو األمية 4املصوغة  

25 

 

 تنمية الكفايات السوسيو مهنية   4النشاط 

 توجيهات :

تحليل خصائص الطريقة (.1نشاط من برامج ما بعد محو األمية، تقوم املجموعة بما يلياعتمادا على 

 .ةتطبيق الطريقة املقترح(  2 املقترحة
 

في  -

مدخل 

 الدرس

النشـــاط بتطبيـــق تقنيـــة العصـــف الـــذهني التـــي تعتمـــد علـــى ابتكـــار أفكـــار ، بحيـــث يحـــاول كـــل  ابـــدأ

 مشارك تقديم مواصفات تتعلق بمهنة يرغب في مزاولتها:

؟ أهـــو ذو أو علـــى القـــوة مـــا طبيعـــة العمـــل الـــذي يرغـــب فيـــه كـــل مـــتعلم؟ أيعتمـــد علـــى الدقـــة -

 طبيعة فنية؟  أيوظف أجهزة..؟

 في أي فضاء يحبذ أن يمارس مهنته؟ ما نوع العمل الذي يناسب اختيارات كل واحد؟ -

 يقتض ي منك اعتماد تقنية العصف الذهني اتباع الخطوات التالية:

تحرير الطاقات الفكرية والخيالية الخالقةمن القيود املنطقية، ومن قواعد التفكير  -

 النمطية املعتادة.

 إطالق العنان للفكر والخيال اإلبداعي و التحرر من الخوف من األخطاء -

 وجه انتباههم إلى ضرورة احترام القواعد التالية:

 .ر عنها  ينبغي تفادي نقد األفكار املعبَّ

 .ينبغي أن تكون األفكار املعبر عنها أصيلة وذاتية 

  أكبر قدر ممكن من هذه األفكار. إثارةينبغي 
في صلب  -

 الدرس

هنـــــة التـــــي يرغـــــب فـــــي ممارســـــتها، يكّونـــــون فرقـــــا أو مجموعـــــات بعـــــد أن حـــــدد كـــــل مشـــــارك طبيعـــــة امل

 متجانسة بحسب نمط املهن املراد مزاولتها.

 تشتغل كل مجموعة على إعداد بطاقة واصفة للمهنة، مع التركيز على العناصر التالية:

 ما طبيعة املهام التي يضطلع بها صاحب املهنة؟ املهام: -

نـة؟ يمكـن للمجموعـة أن توظـف املعلومـات التـي مـا ظـروف ممارسـة هـذه امله شروط العمل: -

 حددتها بالنسبة إلى فضاء العمل وظروفه.

 ما مواصفات الشخص الذي يمارس هذه املهنة؟. املواصفات: -

 ما التكوين الذي ينبغي أن يتبعه الشخص كي يكتسب هذه املهنة؟ التكوين: -

عند  -

نهاية 

 الدرس

تي تم اختيارها، يتم التقاسـم بـين املشـاركين؛ بحيـث بعد أن هّيأ كل فريق بطاقة واصفة للمهنة ال

تعـرض كــل مجموعـة نتــائج عملهــا. وفـي الختــام يصـل املتعلمــون إلــى اتخـاذ قــرارات معقلنـة بنــاء علــى 

 التساؤالت التالية:

 هل أمتلك قدرات ومؤهالت تخول لي ممارسة هذه املهنة؟ -

 ؤهل ملمارسة هذه املهنة؟هل أمتلك كفايات تتيح لي ولوج املؤسسة التكوينية التي ت -

 هل أمتلك مؤهالت شخصية للنجاح في هذه املهنة؟ -

 ما مشروعي الشخص ي لكي أكون مؤهال لولوج هذه املهنة؟ -
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 نصوص ووثائق داعمة

 
 : مناذج من مرجعية الكفايات يف جمال حمو األمية 0الوثيقة 
 و األميةملعلمي الكبار يف جمال حم لكفايات األساسية: ا 3الوثيقة 
 ؟اذا نعرف عن الكبار كمتعلمني: م 2الوثيقة 
 Colb منوذج كولب لتعليم الكبار:  4الوثيقة 

 

 

 القسم الرابع
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 نماذج من مرجعية الكفايات في مجال محو األمية 1الوثيقة 
 

 كفاية التواصل باللغة العربية: .1
 القراءة باللغة العربية:  -1-1

 التحكم يف العمليات األساسية للقراءة  -0-0-0   
 بناء املعىن -0-0-3   
 تنظيم القراءة  -0-0-2   
 القراءة بانتقائية  -0-0-4   
 التصرف كقارئ حقيقي  -0-0-5   
 الكتابة باللغة العربية:  -1-2  
 التحكم يف رسم احلروف من أجل كتابة الكلمات  -: 0املستوى    
 استعمال اجملال الكتايب  -          
 ري بدون ارتكاب أخطاء نقـل نص قص -          
 الكتابة السليمة لكلمات إمالئية بسيطة  -          
 إنتاج ملفوظ بسيط -          
 حترير نص قصري -: 3املستوى    
 إنتاج ملفوظ قصري مستمد من احلياة اليومية  -          
 إنتاج ملفوظ مركب مستمد من احلياة اليومية  -          
 نص طويل إنتاج -          
 القدرة على التعبري الشفهي:  -1-3  
 إنتاج ملفوظ بسيط مرتبط مبعـيش احلياة اليومية باستعمال  -:    0املستوى   

 كلمات مألوفة ومعلومات حمدودة                                                
 وصف بسيط إنتاج ملفوظ متماسك يف صيغة سرد أو  -                           

 إنتاج نص سردي يتضمن أحداثا ماضية أو مستقبلية -:     3املستوى                            
 القدرة على التلخيص  -                                            
 التعبري عن الرأي ضمن مجاعة  -                                            

 القدرة على التواصل مع اآلخرين  -                                            
 القدرة عـلى اإلنصات:  -1-4  
 التمييز بني خمتلف أصوات احلروف اهلجائية  -:    0املستوى    

 فهم مجل قصرية من نص مسموع  -                                            
 فهم حمتوى وثائق مسعية متوسطة الطول  -:     3 املستوى                           



 . عدة تكوين املنشطين واملنشطات. الوكالة الوطنية ملحاربة األمية. منهاج محو األمية

 : تنمية كفايات مستفيدي ومستفيدات محو األمية 4املصوغة  

28 

 

 استثمار املعارف السابقة -                                            
 توظيف اسرتاتيجيات اإلنصات. -                                            

 كفاية استعمال لغة الرياضيات وأدواهتا:  -2
 ية: إجناز العمليات احلساب -2-1

 : 0املستوى  
o  مجع العشرات واملئات 
o مجع الوحدات واملئات مع االحتفاظ 
o طرح الوحدات واملئات مع االحتفاظ 
o ضرب األعداد العشرية 
o  ٍقسمة األعداد العشرية بباٍق أو بدون باق 
o  تطبيق قيم ترتيبية من الوحدات إىل العشرات واملئات 
o التعبري عن القيم بواسطة الكسور 

 : 3وى املست       
o  التعبري عن القيم يف صيغة عالقات 
o  التعبري عن القيم يف صيغة نسب مئوية 

 إجناز قياسات:  -2-2
 : 0املستوى   

o )معرفة وحدات القياس والعالقات بينها ) مثل املرت والسنتيمرت، والغرام والكيلوغرام.. إخل 
o  أخذ قياسات خطية 
o  قياس السعة، واحلجم، والكتلة 

 : 3املستوى   
o  قياس الزمن 
o  قراءة يومية 

o  تطبيق أمثلة ألنواع القياس 

 . حل مسائل هندسية: 3
 : 0املستوى   

o  .اتباع تعليمات من أجل تغيري مكان شيء، وحتديد موقعه  بالنسبة إىل شيء آخر 
o  وصف موقع شيء معني بالنسبة إىل شيء آخر باستعمال معجم تعرف الوجهة يف املكان

 )الفضاء(
 : 3 املستوى      

o )وصف أشكال هندسية ذات بعدين ) مثل: الدائرة واملربع واملثلث واملستطيل 
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o  تعرف أشكال هندسية متنوعة ذات ثالثة أبعاد بواسطة أدوات رسم مناسبة 

o  تعرف أشكال من احمليط جتسد التماثل 

 كفاية استعمال منهجية وطرائق التفسري املعتمدة يف التاريخ واجلغرافيا:. 4
 منهجية وطرائق التفسري استعمال   

 :0املستوى         
o  التموقع يف املكان والزمان 
o  معرفة الراشد للخصوصيات اجلغرافية ملنطقته 

 : 3املستوى           
o  تفسري واقعة أو حدث معاصر اعتمادا على معطيات تارخيية 
o الرتبة، القرب من البحر،  إقامة روابط  بني ثراء وفقر منطقته واملعطيات اجلغـرافية ) املناخ، طبيعة

 إخل.. (.
 . كفاية استثمار تكنولوجيا اإلعالم والتواصل: 5

 : استعمال اهلاتف 0املستوى  
 : استعمال احلاسوب 3املستوى  

I.  :الكفايات االجـتـــماعـــية 
 كفاية تنظيم احلياة املهنية:  -6

  به. وعي الراشد بأمهية الرتبية بالنسبة له وللمحيطني -: 0املستوى  
 معرفة الراشد بشخصيته.  -                       
 تفسري كيفية عمل مجعية ما أو تعاونية، إخل..  -                       

 معرفة اخلدمات العمومية األساسية  -:  3املستوى          
 املشاركة يف سريورة اإلدماج املهين  -                       

 CVإعداد سرية ذاتية  -                       

 كفاية تنظيم عادات االستهالك والتوفري:  -7
 تدبري ميزانية  -: 0املستوى 

 تعرف املرفق اإلداري املناسب حلل مشكل مطروح  -                       
 القدرة على االختيار الصائب واملوقف بني املشرتيات واخلدمات.  -:  3املستوى          

 ية ممارسة احلـقــوق والواجـبات املدنية: كفا  -8
 استعراض احلقوق والواجبات املدنية األساسية.  -: 0املستوى           

 تسمية املؤسسات الدستورية وقواعد البناء الدميقراطي األساسية.  -                       
 ربة الفقر واإلقصاء االجتماعي.التعريف بتصرفات املواطن الضرورية حملا -                       
 تطبيق قواعد احلياة داخل اجلماعة، وااللتزام هبا. -                       
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 احرتام قواعد احلياة املشرتكة.  -: 3املستوى           
 االنتخابات ( .  –اجمللس البلدي  –تعرف مرافق احلياة اإلدارية ) الوالية  -                       

 كـفاية اتـباع عادات صحية يف احلياة: -8
 إبراز أمهية التغذية املتوازنة ودورها يف حياة الفرد واجملتمع.  -:  0املستوى 

 معرفة مبادئ النظافة الشخصية واجلماعية.  -                             
 البيئة.  التعريف بأمهية املسائل ذات الصلة باحملافظة على -:    3املستوى            

 وصف بعض القواعد البسيطة لسالمة السري يف الطرقات.  -                             
 استعمال تقنيات تنظيم الوقت. -                             

 كفاية تـقوية القـيم الثـقافية والروحية:   -9
 استعمال آيات قرآنية ألداء الصالة . -:  0املستوى       

 تفسري القيم األخالقية املتضمنة يف سور قرآنية قصرية.  -                            
 إضفاء النسبية على ثقافته.  -                            

 استعمال آيات قرآنية ألداء الصالة.  -:      3املستوى               
 لحضارة العربية اإلسالمية. سرد األحداث األساسية ل -                                
 األخذ باالعتبار القيم الدينية يف العالقات مع األفراد اآلخرين. -                               
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لمعلمي الكبار في مجال محو األمية  لكفايات األساسيةا 2الوثيقة   
 

ة بناء ذلك اإلنسان المتعلم الراقي، بما يمتلكه يأتي دور المعّلم الذي يقع على عاتقه مسؤولي 
من وعي ومعرفة، فالمعّلم "هو العامل الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاح التربية في بلوغ غايتها 
وتحقيق دورها، في إعداد الجيل لمستقبل أفضل، وهو القادر على تحقيق أهداف التعليم 

 ًا من أركان العملية التعليمية." وترجمتها إلى واقع ملموس، باعتباره ركنًا أساسي

فلمعّلم الكبار دوران أساسيان: األول في مجال التعليم داخل غرفة الصف، ويتطلب أداؤه 
مجموعة من الكفايات التعليمية )المهنية(، والكفايات المتعلقة بالمعارف والمهارات حول 

)خارج غرفة الصف(: المواضيع التخصصية التي يدرسها)دور داخلي(. والثاني دور خارجي 
يتعلق بالمشاركة في أنشطة المجتمع المحلي، من خالل المساهمة في نشر التوعية والدعوة 
لالنضمام إلى صفوف محو األمية، أو تعديل بعض االتجاهات والقيم المحلية، واإلرشاد 

مجتمع. والتدريب فيما يتعلق بالمهن المختلفة، من خالل ندوات واجتماعات يعقدها مع أفراد ال
"لذلك فإن من أهم مسؤوليات معّلم محو األمّية ومن أخطر واجباته، إيمانه بدوره في بناء 
المجتمع عن طريق إعداد المواطن المستنير، الذي يعمل وينتج ويتفاعل مع أسرته وبيئته ويبذل 
جهده في سبيل النهوض بنفسه، وفي رفع مستوى مجتمعه في مختلف المجاالت االقتصادية 

 ثقافية والسياسية."وال
وتعتبر البرامج التدريبية التي تركز على فكرة الكفايات في تدريب المعلمين من االتجاهات 
الحديثة والفعالة، حيث تعتمد هذه البرامج على تزويد المعلم بمجموعة من الكفايات والمهارات، 

مح التربية المعاصرة، التي يحتاجها ألداء أدواره بدرجة عالية من اإلتقان، فهي"من أبرز مال
وأكثرها شيوعًا وشعبية في األوساط التربوية المهتمة بتربية المعلمين، ولقد سادت هذه الحركة 

 معظم برامج تربية المعلمين في الدول المتطورة تربويًا." 

. 
 

 هالة عدنان عبد الحفيظاملصدر: 
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 ؟اذا نعرف عن الكبار كمتعلمينم 3الوثيقة 
 

 أ( يحتاج ال
ً
 معينا

ً
 .كبار إلى معرفة ملاذا يتعين عليهم تعلم شيئا

عند املتعلمين بأن  "الحاجة إلى املعرفة" ولذلك فإن من املهام األولى ملعلم الكبار هو تنمية

يوضح قيمة ما يتعرضون له في حياتهم وأدائهم، على املعلم على األقل أن يثبت هذا بواسطة 

ناجحين في هذا املجال واألفضل من ذلك أن يقدم خبرات االستشهاد من خبرته أو خبرة أحد ال

حقيقية أو مشابهة تمكن املتعلمين من معرفة فوائد أن يعرفوا وما يمكن أن يفقدوه إذا لم 

 .يعرفوا

 .ب( لدى الكبار حاجة عميقة ألن يوجهوا أنفسهم بأنفسهم

سؤول عن حياته هو ذلك الذي حقق مفهوم الذات بحيث أنه م "للراشد" تعريف علم النفس

فإن  "مفهوم الذات" واتخاذ قراراته وتحمل نتائجها. عندما نصل إلى هذه النقطة من امتالكنا

عامل على أننا 
ُ
عامل كراشدين من قبل اآلخرين، تنمو داخلنا ونحتاج إلى أن ن

ُ
الحاجة إلى أن ن

 .قادرين على تحمل مسؤولية أنفسنا

 :من الخبرة عما يمتلكه الصغار ج( الكبار لديهم حجم أكبر ونوعية مختلفة

كلما عشنا أطول كلما كانت خبرتنا أكثر وكلما تراكمت خبرات متنوعة لدينا، وهذا املخزون 

 :الكبير من الخبرة يؤثر في التعلم بطرق متعددة أهمها

  يأتي الكبار إلى املوقف التعليمي بخلفية من الخبرة التي في ذاتها مورد غني لتعلمهم هم

تعلم اآلخرين، لهذا ففي تعلم الكبار تأكيد أكثر على استخدام طرق التعلم أنفسهم ول

 .املستندة على الخبرة مثل املناقشات وتمارين حل املشكالت أو الخبرات الحقلية

  لدى الكبار قاعدة أوسع من الخبرة التي يربطون بها األفكار الجديدة واملهارات ويعطونها

 .معنى أكثر غنى وخصوبة

  قع أن مجموعة من ا لكبار، خاصة إذا كانوا في أعمار مخالفة سيكون لديهم من املتو

 .اختالفات كثيرة في االهتمامات والقدرات وأنماط التعلم بدرجة أكبر من الصغار

  أكبر بالتعلم 
ً
 مجموعات غير متجانسة مما يتطلب اهتماما

ً
مجموعات الكبار هي إذا

 .والتوجيه الفردي

 . اليمن برنامج تنمية المجتمعات المحلية .المدربين دليل المدرب في تدريب  
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 Colb نموذج كولب لتعليم الكبار 4الوثيقة 
 

ه يتم اعداد ئعند اعداد ورشة تدريبية لتعليم الكبار يراعى تسلسل معين على ضو 

الورشة مع مهماتها وهذا التسلسل وفق نموذج كولب يالقي نظرية تعليم الكبار في االربع 

 :تيةمراحل اال

ادراك املعرفة باستخدام  -اوال:الخبرة امللموسة: حيث يتم استدعاء املعرفة السابقة 

  املعرفة السابقة

تعليم الكبار: يتعلم الكبار املعرفة الجديده باستخدام املعرفة السابقة , لديهم خبرة 

 واسعه , اهتمامهم باملوضوع يتم وفق حاجاتهم, حيث يبدأ بطرح مشكلة تهمهم

مالذي تعرفه عناالعالم  -: عصف ذهني حول مشكلة واستدعاء معرفة سابقة مثال

 الجديد؟

ادراك املعرفة من خالل  -ثانيا:املالحظة االنطباعية: عرض الحقائق حول املوضوع 

 املشاهده

تعليم الكبار: يميلون للشك فيجب اعطاءهم حقائق النهم ال يتقبلون االخرين وافكارهم 

 ملعرفة مايهمهم فهم يتعلمونه بسهولة بسهولة, كما يحتاجون 

مثال: استخدام اسلوب املحاضرة في اعطاء املادة النظرية حول حقائق و معلومات في 

مفهوم وتعريف االعالم  –نفس املوضوع الذي يهمهم ويحتاجون معرفته ,العداد خطة 

 الجديد يتم عرضه

 عتمد على املنطق و التحليلي ادراك املعلومات -ثالثا: املفاهيمية املجرده: التفكير 

تعليم الكبار: يحلون املشاكل ,يديرون أنفسهم ذاتيا ,يتوجهون نحو أهداف محدده , 

 يحتاجون ملعرفة ما يهمهم فهم يتعلمونه بسهولة

مثال: مهمات يقومون من خاللها بالتحليل وجمع املعلومات للوصول إلى كيفية التطبيق 

أمام املتدربين و من خاللها معرفة كيفية تطبيق مهمة من خالل وضع خطة  –في العمل 

 إستراتجية االعالم الجديد

 رابعا: التجربة النشطة : إدراك املعلومة بتطبيقها عمليا

تعليم الكبار:عمليون, يملون عند الجلوس لفترات طويلة, يملون عند الجلوس بشكل 

هم بالواقع أو حياتهم سلبي لفترات طويلة, يتعلمون بسهولة األشياء إلي تفيدهم وتربط

 العملية, يتعلمون بالتطبيق واملشاركة

 مثال: التطبيق العملي وإعداد خطة درس تحتوي استراتيجيات االعالم الجديد

 


