المصوغة 

تكوين منشطي ومنشطات محو األمية

تخطيط التكوين وتدبير التعلم

دجنبر 3102

تقديم :
تندرج املصوغة الخامسة حول تخطيط التكوين وتدبيره في إطار ُع َّدة تكوين منشطي
ومنشطات محو األمية .وجدير بالذكر أن هذه العدة تشكل شقا من مشروع أعدته
الوكالة الوطنية ملحاربة األمية في صيغة مصوغات للتكوين خصصت في مجملها لتعزيز
وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو األمية.
وتهدف الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ،من وراء هذا املشروع إلى الرفع من مستوى
التكوين ،وإعداد الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية ،وذلك بهدف
تحسين األداء ،وتطوير الكفايات واملقاربات املعتمـدة لبلوغ االحترافية ،إيمانا منها أن
تأهيل املوارد البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان النجاح لبرامج محو األمية .
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة لدى
املكون ،وكذا املقاربات الي اعتمدها قطاع محو األمية للرفع من قدرات املكونين
واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات ذات الصلة ببرامج القرائية في مختلف
أوجهها..
ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد وفق ما يلي:





مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة التحول
والتغير بفعل التطورات الي يعرفها حقل محو األمية.
مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم.
مقاربة سوسيو مهنية تؤهل الكتساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام املنوطة باملكونات
واملكونين.

وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :
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القسم األول  :خصص لخطة املصوغة وأهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها؟
القسم الثاني  :بتناول هذا القسم مفاهيم ومعطيات حول التخطيط والتدبير ،وطرق لتحضير
أنشطة البرنامج وإنجاز الدروس.
القسم الثالث  :يقترح هذا القسم أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات من
شأنها تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.
القسم الرابع :خصص هذا القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة.
ويبقى جهد املؤطر واملؤطرة ومساهمة املستفيد واملستفيدة سبيل إلى إغناء هذه املصوغة
وتفعيلها على أفضل وجه.
الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير

فهرس مواد املصوغة
تقديم
فهرس مواد املصوغة
القسم األول  :خطة املصوغة وأهدافها ومضامينها
 .0السياق العام للمصوغة
 .3أهداف ومضامين املصوغة
 .3املقاربات املعتمدة
 .4طرق تنفيذ املصوغة
 .5إجراءات التكوين ومساطره
 .6تقويم أعمال املصوغة

القسم الثاني :مداخلة حول طرق التكوين
 .1تخطيط دروس وبرامج محو األمية

 .2إنجاز عملية التكوين في مجال محو األمية
 .3طرق ووسائل تنفيذ دروس محو األمية
 .4تدبير دروس محو األمية

القسم الثالث  :ورشات وأعمال تطبيق
النشاط  : 1التدرب على مهارات التحضير
النشاط  : 2التدرب على مهارات التدريس
النشاط  : 3تدبير البرنامج

القسم الرابع :نصوص ووثائق داعمة
الوثيقة  : 1التخطيط عملية وسيرورة
الوثيقة : 2املتغيرات التي تحدد منطلقات الدرس
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الوثيقة : 3أنواع األسئلة الحوارية في القسم
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الوثيقة  : 4نماذج من آليات تتبع وتدبير برامج محو األمية

26
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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير

خطة املصوغة
وأهدافها ومضامينها
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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير

القسم األول



السياق العام للمصوغة

إطار استراتيجية قطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين ،وإعداد
الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء ،وتطوير
الكفايات واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،أعدت الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ُع َّدة
تتكون من مصوغات خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات.
ومن شك في أن املكون هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على أرض
الواقع واملمارسة ،كما أنه العنصر املحوري في تفعيل األوراش والخطط والبرامج
املرتبطة بهذا املجال .وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به هذا
املكون ،كان لزاما علينا وضع هذا املدخل لبيان الشروط الي يتعين أن تتوفر فيه،
واملواصفات الي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه مننها  ،وبذلك صار االهتمام
موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة الي تحقق اإلنتاجية املنشودة ،وتسهم في
تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم على أفضل وجه.
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون ،وكذا املقاربات الي اعتمدتها قطاع محو األمية للرفع من قدرات املكونين
واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها..
و تسعى هذه العدة إلى تحقيق أهداف عامة من أهمها ما يلي:
وتسعى العدة بوجه عام ،إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي :
 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األمية؛


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.

لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون الي تعتمد
مواصفات وكفايات مستهدفة محددة .ويقصد باملواصفة مجموع الكفايات والقدرات
الي تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من وظائف التكوين ،فه وصف لآلثار
والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين.
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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير



أهداف ومضامين املصوغة

أهداف املصوغة :
تساعد املصوغة املكون على تدبير سيرورة فعل التعلم انطالقا من تحليل حاجيات التعلم وتحديدها،
وتعبئة موارد التعلم ،وتكييف املادة التعليمية ،وإعداد وضعيات تعليمية تتالءم وحاجات املتعلمين،
فضال عن تدبير فضاء التعلم وزمنه ..أما أهدافها العملية ،فهي :
 تمكين املنشط من تحليل برامج القرائية من أجل التمكين وغيرها ،ومعرفة مقاصدها وغاياتها
وسبل تنفيذها ،وترجمتها إلى إنجازات وإجراءات عملية.
 القدرة على تطبيق مهارات التكوين انطالقا "برنامج القرائية من أجل التمكين"
 القدرة على استخدام الوسائل التعليمية.

مضامين املصوغة :
تتناول املصوغة املضامين التالية :
 تقديم خطة املصوغة من حيث أهدافها وطرق صياغتها
 مداخلة تتناول ما يلي :
 تخطيط دروس وبرامج محواألمية تنفيذ دروس محواألمية تدبير دروس محواألمية أعمال تطبيقية تتعلق بما يلي :
 النشاط  : 1التدرب على مهارات التحضير النشاط  : 2التدرب على مهارات التدريس النشاط  : 3تدبير البرنامجوثائق داعمة تتعلق بما يلي :
 الوثيقة  : 1التخطيط عملية وسيرورة الوثيقة  : 2املتغيرات التي تحدد منطلقات الدرس الوثيقة : 3أنواع األسئلة الحوارية في القسم -الوثيقة  : 4نماذج من آليات تتبع وتدبير برامج محو األمية
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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير



املقاربات املعتمدة

مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة
تعتبر خبرات املكون وتجاربه مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة ،وهي خبرات وتجارب تتشكل من
تكوينات سابقة ،وممارسة ميدانية ،وتجارب شخصية.
املقاربة التشاركية
ال تتحقق أهداف التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء
كفاياتهم ،وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات ،وتقاسم التجارب بين املشاركين ،واتخاذ القرارات
التوافقية.
املقاربة بالكفايات
إن كفايات املكون هي املستهدفة بالتكوين الذي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:
 الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به املكون أثناء مشاركته في التكوين.
 قابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة.
 إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املكون أثناء مزاولته ملهامه.
مقاربة أندراغوجية
يندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين الكبار ،وهذا يفرض أن يكون مؤسسا على املقومات اآلتية:
 تلبية حاجات املكونين املعبر عنها خالل حلقات التكوين
 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين
 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي
مقاربة سوسيو  -مهنية
تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب الكفايات
املهنية الالزمة ملزاولة التكوين:
 إعداد مكون قادر على املبادرة والتجديد
 إعداد املكون التخاذ القرارات وحل املشكالت
مقاربة الجودة:
يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها 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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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير



طرق تنفيذ املصوغة

الخطوات :
تنجز املصوغة وفق الخطوات التالية :
 مداخلة ومناقشة حول املوضوع
 أعمال مجموعات تمتد لساعة اعتمادا على البطاقات املقترحة
 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة
 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد
التنشيط :







االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين وإثارة تفكيرهم،
اعتبار جميع املشاركين متساوين ،وقبول كل األفكار والعمل على تقويمها،
تشجيع التواصل الجماعي ،واملساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.
إيجاد حلول ل وإعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة،
معالجة املشاكل غير املتوقعة والحسم في اتخاذ القرارات ،
تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها.

الوسائل والوسائط :
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ملفات  Power Pointاملقترحة
ملفات وأنشطة لتذويب الجليد
بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل
كتاب "القرائية من أجل التمكين" و"دليل املنشط (ة)" و"دليل التقويم" و"مرجعية
الكفايات"
بطاقة املعلومات الخاصة بكل مستفيد
بطاقة الحضور اليومية
نموذج تقرير املؤطر (ينجزه املؤطر)

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير



إجراءات التكوين ومساطره

أوال  :التحضير للورشة :
 .1تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه املؤطر
 .2تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية
 .3تحضير وسائل لتذويب الجليد
 .4الحضور نصف ساعة قبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر
الوسائل
ثانيا :افتتاح أعمال الورشة :
 .5الترحيب باملشاركين
 .6شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل
 .7تقديم األهداف والبرنامج
 .8توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ( توضع بطاقات الحضور في امللف)
 .9التعارف بين املشاركين واملشاركات
ثالثا :إنجاز أعمال الورشة :
 .11عند انطالق كل ورشة يجب على املشارك التوقيع في بطاقة الحضور
 .11يقدم البرنامج اليومي ويقرأ املقرر تقرير اليوم السابق ويقدمه للمؤطر كي يضعه في
امللف
 .12االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل
 .13االستعانة بالوثائق املقدمة
 عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع ما يلي بطاقة املعلومات  ،وبطاقة
الحضور ،ومحضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين إضافة إلى تقرير
املؤطر
رابعا :اختتام أعمال الورشة :
 .14عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة
 .15توزع بطاقة التقويم وجمعها
 .16من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير
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الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير



تقويم أعمال املصوغة

يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:
التأطير

تحقق األهداف

املشاركة

 مالءمة املداخالت
لألهداف

 املشاركة في املناقشة
العامة

 تنشيط الورشات

 املشاركة في أعمال
الورشات

 اإلملام باملفاهيم واملبادئ
األساس
 تطبيق الطرق واألساليب
املقترحة

 املشاركة في جلسات
التقاسم

 إنتاج نماذج وأمثلة

 تنظيم الورشات

أدوات التقويم :
يمكن ،االستئناس بعدة أدوات للتقويم ،مثل:
 أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمة .Check list
 أدوات التصويرية .Evaluation graphique

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

التنشيط

الخبرة املكتسبة

 .1استثمار النتائج:
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بن ـ ــود التقـوي ـ ـ ــم
توزيع مواد املصوغة وأنشطتها
ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين
املداخالت ولعروض والشروح
املناقشات واملوائد املستديرة وجلسات التقاسم
األعمال التطبيقية والورشات
الوسائل والوثائق والدعامات
إجراءات التخطيط والتدبير
منهجية تخطيط درس
تدبير البرنامج داخل القسم

 توثيق األعمال املنجزة. وضع خطط عمل مستقبلية. -توضيح آفاق العمل.

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير
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مداخلة حول طرق التكوين

 تخطيط دروس وبرامج محو األمية
 تنفيذ دروس محو األمية
 تدبير دروس محو األمية
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القسم الثاني



تخطيط دروس وبرامج محو األمية

تحضير املادة نشاط من أنشطة اإلعداد والتحضير الي يقوم بها املنشط بعد تحديد أهداف
درسه .فأول عمل يقوم به في مسار تحضير املادة هو البحث عنها في مصادرها .ومصادر املادة
متنوعة ومتعددة ،لكن يمكن اختزالها في نمطين:
كتاب التكوين ودليل املنشط (ة) :يعتبران من املصادر الي يستمد منها املنشط
معطيات مادته ،إذ هما اللذان يوجهانه إلى تمييز املفاهيم األساسية ،والتدرجات الي
تقترح لعرض املادة.
املراجع والوثائق املكتوبة :يحتاج املنشط إلى العودة إلى املراجع املكتوبة والوثائق كي
يحصل على املعلومات الالزمة للتدريس ،وهذا دليل على أنه يمتلك مهارات الستخدام
تلك املصادر.





املفاهيم األساس :
التخطيط لغة هو أن تثبت بالرسم أو بالكتابة فكرة معينة بكيفية تجعها دالة
()1
داللة تامة على ما يقصد به من خالل الصورة أو الرسم أو الكتابة...
وفي معجم روبير  ، le robertفإن التخطيط " Planificationتنظيم بحسب
تصميم معين في معجم (هاشيت) فقد وردت لفظة خطط  Planifierبمعنى نظم،
وتوقع في ضوء تصميم أو خطة
واضح من خالل هذين التعريفين األولين أن التخطيط يحمل داللة التنظيم
التخطيط
والتوقع  :التنظيم باعتباره عملية تتطلب الترتيب ،واالنتقاء ،واختيار املنهج،
والتوقع باعتباره تصورا وتمثال ملا سيحدث مستقبال .إن التنظيم والتوقع
الداللتا ن العامتان ألي عملية تخطيط .فأن تخطط لش يء ما أو عمل معين يعني
أن تضع تصورا ،أي عمال فكريا تأمليا تتمثل فيه ما سيحدث مستقبال .يعني
كذلك ،أن تنظم جملة من العناصر واملكونات وفق نظام معين ،ومن ثم تحتي كل
خطة درس معنى النظام .Système
الشك أن الدرس هو الوصف األكثر استخداما لتعيين مقطع من مقاطع عملية
التدريس ،فلئن ولدت ونشأت مصطلحات عديدة لوصف هذه املقاطع ،فإن عبارة
الدرس
درس بقيت األكثر رواجا واستخداما.
 الدرس جزء من كل :
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نتفق مبدئيا على أن الدرس جزء من كل باعتبار أنه مقطع  séquenceأو وحدة
 .unitéفقد يكون "أصغر جزء في البرنامج" إذا اعتبرنا أن التقسيم يعتمد األنماط
اآلتية :
املنهاج  :وصف شامل ألهداف تخصص أو سلك ووسائل تحقيقها وإجراءات
التقويم
البرنامج  :جزء من املنهاج يصف أهداف ومحتويات وأنشطة مرحلة من مراحله.
الوحدة  :مكونة من مكونات يجمعها محور معين.
الدرس  :جزء من الوحدة (أو من البرنامج إذا لم يعتمد على الوحدات).
مرتكزات التخطيط :
تخطيط عملية التكوين يعتمد على مقومات وعناصر من أهمها ما يلي :
 جعل الكفايات مدخال لتدبير عملية التكوين ،وموجها لبناء األنشطة التعليمية :
حيث يرسم املنشط ما يريد الوصول إليه ،ثم يعمل على تحقيقه.
 تمكين املنشطين من تحليل البرامج الدراسية ،ومعرفة مقاصدها وغاياتها وسبل
تنفيذها ،وترجمتها إلى إنجازات وإجراءات عملية.
 ضرورة تخصيص املحتويات ،وضبط املعارف في خضم تعدد مصادر املعلومات
وموارد املعارف عن طريق تمييز املقاصد الي نريدها.
 إتاحة فرص تنظيم التعلم ،وترتيب مقاطعه بكيفية تجعل اكتساب معرفة معينة
يستند إلى املعارف القبلية ،وييهئ ألخرى الحقة.
 تمكين املنشطين من تقويم مسارات التكوين ونتاجاته في ضوء أهداف تكون محكات
ومعايير للحكم على إنجازات املتكون خالل التعلم أو بعده.
تحضير الدرس :
عندما يقوم املنشط (ة) بتحضير درسه فإنه يواجه مشكلة اختيار طرائق ومقاربات ضمن
مجموع متعدد؛ ذلك أنه مضطر بهذا القدر أو ذاك ،إلى توظيف أحد االختيارات التي تتوفر
لديه ،فالذي يدرس مفهوم التوازن اإليكولوجي مثال ،أو قاعدة الحال ،أو مبدأ التعدية يطرح
على الدوام السؤال اآلتي  :من أين سأبدأ ؟ وأي السبل سأقطع خالل الدرس؟
من هنا يكون املنشط (ة) مدعوا إلى اتخاذ قرارات تخص هذا الجانب أو ذاك فهو يتخذ قرارا
الختيار نشاط معين ،أو توظيف وسيلة معينة .إن التخطيط ،بهذا املفهوم ،سبيل من سبل
()1
اتخاذ القرار  Prise de décisionيتطلب القيام باختيار ممكن ضمن مجموع قرارات معينة
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وإذا استتتقرأنا نمتتاذج متتن الخطتتط التتتي تطرقتتت إلاهتتا األدبيتتات التربويتتة نالحت أنهتتا تحتتتوي ،غالبتتا،
على العناصر التالية :
 تحديد الكفايات املعبر عنها في الوثائق الواصفة للمنهاج ،أو اقتراحها إذا لم يتم
التصريح بها في ثنايا هذه الوثائق
 تخطيط األهداف الي تمكن من اكتساب الكفايات استنادا إلى وضعيات التعلم
وشروط التكوين.
 تصميم الوسائل التي تشمل غالبا املحتويات املراد تدريسها والطرائق واألنشطة
والوسائل املساعدة.
 تحديد إجراءات التقويم والدعم
تحضير املادة الدراسية :
تحضتتير املتتادة نشتتاط متتن أنشتتطة اإلعتتداد والتحضتتير التتتي يقتتوم بهتتا املنشتتط بعتتد تحديتتد أهتتداف
درستته .وأول عمتتل يقتتوم بتته املنشتتط ،وهتتو يحضتتر املتتادة ،هتتو البحتتث عنهتتا فتتي مصتتادرها .ومصتتادر
املادة متنوعة ومتعددة يمكن اختزالها في نمطين :
 كتاب التكوين  :ويعتبر من املصادر التي يستمد منها املنشط معطيات مادته ؛ وذلك ألنه
يوجهه إلى تمييز املفاهيم األساسية ،والتدرجات التي تقترح لعرض املادة ،غير أن استعمال
املنشط للكتاب املنشطي ال ينبغي أن يثنيه عن اللجوء إلى املراجع والوثائق املكتوبة.
 املراجع والوثائق املكتوبة  :يحتاج املنشط إلى العودة إلى املراجع املكتوبة والوثائق كي يحصل
على املعلومات الالزمة للتدريس ،ويعني هذا أنه يمتلك مهارات الستخدام تلك املصادر،
ومعارف بقواعد وأعراف استعمالها.
مقومات التحضير وقواعده:
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يفتتترض هتتذا الثتتالوث أن عمليتتة التخطتتيط عبتتارة عتتن توقتتع للكيفيتتة التتتي ستتيتم بهتتا التفاعتتل بتتين
عناصره الثالثة على النحو اآلتي :
 التفاعل بين املنشط واملتعلم :يحدد األنشطة التكوينية وأنماط العمل التربوي.
 التفاعل بين املادة واملتعلم :يحدد أسلوب عرض املادة ومنهجها.
 التفاعل بين املادة واملنشط :يحدد الكيفية التي سيقدم بها املنشط املادة.
وتضاف إلى هذا الثالوث عناصر أخرى كالهدف ،والوسائل ،والتقويم ،وغير ذلك.
عناصر التحضير
تحليل البرنامج

حينم تتا نحل تتل كتاب تتا م تتا ،ف تتإن العملي تتة الت تتي ننجزه تتا تتمث تتل ف تتي تحدي تتد امل تتوارد املس تتتهدفة؛ أي

الدراس

املعارف ،واملهارات واملواقف ،كما تتمثل في تحديد حقل اكتساب الكفايات.

تحليل

ال ترتبط الكفاية إذن بمعرفتة مخصصتة أو بمحتتوى محتدد ،بتل تتعلتق أساستا بوضتعية أو

الكفايات

بمهتتام ،أو بحتتل ملشتتكالت معينتتة ،كتتالتعبير شتتفهيا متتثال ،واستتتخدام العمليتتات الحستتابية فتتي

وتحديد

نشت تتاط اجتمت تتاعي .أمت تتا األه ـ ــداف فتتعلت تتق مباشت تترة بنشت تتاط الت تتدرس ومحتت تتواه ،كت تتأن يكت تتون

األهداف

املستفيد قادرا على نقل جملة نقال صحيحا.

من األهداف إلى من الالزم أن يقوم املنشط بتحديد املحتويات التي سيركز علاها في درسه ،وأن يربط
محتويات

محتويات كتاب التكوين بمعطيات من املحيط تساعد على ربط املوضوع باملعيش اليومي
للمستفيد ،وحياته ،ومحيطه ،وحاجاته ،واهتماماته.

اقتراح األنشطة النشاط وضعيات التعليم والتعلم التي تتم في سياق معين  ،وهي:
ووسائل
التكوين

 أنشتطة التعلتيم والتتعلم :هتي األنشتتطة التتي يقتوم بهتا املنشتتط متن جهتة؛ واألنشتطة التتتييقوم بها املستفيد (ة) من جهة ثانية؛
 املتتوارد والوستتائل املستتاعدة :وتشتتمل املتتوارد املاديتتة والبشتترية التتتي تستتتخدم باعتبارهتتامصادر للتعلم وأدوات مساعدة عليه.

تحديد إجراءات تشتتمل إج تراءات التقتتويم والتتدعم جميتتع املقتضتتيات التتتي يتطلبهتتا إج تراء عمليتتات التقتتويم،
التقويم والدعم والسياق الذي سيجرى فيه .ويتحدد التقويم تبعا ملا يأتي:
14

الوضعية التي ينجز األداء وفقها؛ أي هل سيكون إنجاز املستفيد (ة) فرديا أو جماعيا
داخل الصف أم خارجه؟
اإلنجاز الذي سيقوم به املستفيد (ة) :استرجاع ،تلخيص ،تطبيق...
معايير تدل على مدى إتقان العمل.
مؤشرات تساعد على تحديد وصفات اإلنجاز.
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جذاذة الدرس :تشتمل جذادة الدرس على ثالثة عناصر أساسية:
 تخطيط األهداف استنادا إلى وضعيات التعلم وشروط التدريس.
 تص ت تتميم الوس ت تتائل واملحتوي ت تتات امل ت تراد تدريس ت تتها فض ت تتال ع ت تتن الطرائ ت تتق واألنش ت تتطة والوس ت تتائل
املساعدة.
 تحديد إجراءات التقويم والدعم.
تتجلى هذه املكونات الثالثة في بناء خطة الدرس من خالل عناصر الجذاذة التي نستخدمها عند
تحضير الدرس ،وهي:
نموذج التصميم األفقي لجذاذة الدرس
الكفيات املستهدفة :تستمد من
الحصة :
النشاط .............. :
مرجعية الكفايات
.........
املوارد والوسائل املساعدة
موضوع الدرس- .............. :
أهداف الدرس

محتوى املادة

أنشطة التكوين

عدة التقويم

نموذج التصميم العمودي لجذاذة الدرس
الكفايات املستهدفة :تستمد من
.............. :
النشاط
مرجعية الكفايات
الحصة .............. :
املوارد والوسائل املساعدة
موضوع الدرس- .............. :
األهداف
محتوى املادة
أنشطة التعليم والتعلم
املوارد والوسائل
عدة التقويم
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إنجاز عملية التكوين في مجال محو األمية

وضعيات التكوين في مجال محو األمية:
وضعيات التعليم والتعلم  Situation d’enseignement apprentissage :تصف وضعيات
التعليم والتعلم وضعية تتم في سياق معين ،هو القسم الدراس غالبا ،وتتفاعل فيها أطراف
مشاركة تتكون من املنشط واملستفيدين .وتتكون كل وضعية تعليمية من عناصر أساسية،
()0
وهي :
 املادة التعليمية الي يكتسبها املتعلم.
 املنشط (ة) باعتباره عنصرا فاعال في التعلم.
 املتعلم الذي يتفاعل مع املادة واملنشط (ة) معا.
 املوارد واملصادر والوسائل الي تستخدم في هذا التفاعل.
 السياق الذي يقع فيه التفاعل  :زمان – مكان..
املفاهيم املفاتيح إلنجاز الدرس :
فعل التعليم
والتعلم

استراتيجية
التعليم والتعلم
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يستخدم مفهوم فعل التعليم والتعلم للداللة على التفاعالت التي تتم
داخل وضعية التعليم والتعلم .وفعل التعليم هو سلوك املنشط (ة)
داخل القسم مثل  :يسأل ،يكتب ،يملي ...،أما فعل التعلم فهو سلوك
املتعلم داخل القسم مثل  :يدون ،يركب ،يعرف ،يسرد ...ويفيد هذا األمر
أن فعل التعليم والتعلم تفاعل بين السلوكين.
 .يقترب مفهوم عملية التعليم والتعلم من مفهوم الفعل التعليمي التعلمي
ويقصد به أيضا ،التفاعل الذي يتم بين األطراف املقصودة به ،في سياق
معين وهي املنشط (ة) ،واملتعلم ،واملادة الدراسية.
يستخدم مفهوم استراتيجية التعلم للداللة على مجموع اإلجراءات
والخطط واألساليب واملوارد املنظمة ستقوم املتعلم إلى بلوغ أهداف
معينة.
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التفاعل بين الثالوث  :املنشط (ة) ،املتعلم ،املادة :
تتجسم وضعية التعليم والتعلم في الثالوث الذي يتكون من املنشط (ة) ،واملتعلم ،واملادة ،إذ
من خالل تفاعل عناصره تتكون هذه الوضعية .ويسمى هذا الثالوث املثلث التعليمي .وقد حدد
الباحث أحمد شبشوب األسئلة التي تولدها عالقات عناصر هذا الثالوث ،والتي تثير اهتمام
()1
الباحث ،وذلك كما يلي :
عالقة املتعلم
باملعرفة

 كيف يمتلك املتعلم املعرفة ؟ ما العوائق الي تحول دون تملكه للمعرفة ؟ -ما التصورات الي تجعل امتالك املتعلم للمعرفة صعبا ؟

عالقة املنشط (ة)  -كيف يعالج املنشط (ة) املعرفة ؟
باملعرفة
 كيف ينقل املعرفة مصادرها إلى نطاق التدريس ؟عالقة املنشط (ة)  -مسألة عالقة املنشط (ة) باملتعلم.
باملتعلم
 مسألة "العقد التعليمي" الذي يربط بين املتعلم واملنشط (ة).إن طغيان جانب من جوانب هذه العالقة يعطينا نمطا معينا من الوضعيات التعليمية
التعلمية ،ومثال ذلك ما يلي:
في حالة طغيان العالقة بين
املنشط (ة) واملادة تكون الطرق
املوظفة ذات طابع تلقين

في حالة التأكيد على عالقة املتعلم
باملادة تكون الطرق بنائية تعتمد
على نشاط املتعلم

في حالة التركيز على عالقة املنشط
(ة) باملتعلم تكون عالقة املساعدة
والتعاون أساس طرق التدريس.

نستخلص ،في ضوء هذه املعطيات ،أن تخطيط وضعية التعليم والتعلم نوع من التحديد
لعالقة املنشط (ة) ،واملتعلم ،واملادة الدراسية .فكيف يتجسم هذا التفاعل في عملية
التحضير؟
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طرق ووسائل تنفيذ دروس محو األمية

تصنيف األنشطة :
أنماط األنشطة
باعتبار فضاء العمل

 العمل داخل القسم  :ويضم جميع األنشطة التي ستجرى داخلالقسم.
 العمل خارج القسم  :ويضم املهام و الواجبات التي سيقوم بهاملنشط (ة) خارج القسم.

أنماط األنشطة
باعتبار وضعية
املتعلم

 العمل الفردي الذي يقوم به املتعلم بمفرده. -العمل الجماعي الذي ينجزه التالميذ جماعة.

أنماط األنشطة
 األنشطة املعتمد على التبليغ واإللقاء.بحسب أساليب عرض  -األنشطة املعتمدة على املناقشة والحوار.
املادة الدراسية
األنشطة املعتمدة على االستقصاء والبحث
أنماط األنشطة
 أنشطة تساعد على إيصال املعلومات األساسية  :عرض وإخبار،بحسب التطور في
حوار ،تحليل خطابات وإرساليات.
مراحل الدرس
 أنشطة تساعد على التدريب والتثبيت  :تمرين – تطبيق –تلخيص – مناقشة عامة.
أنشطة التكوين :
أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الحوار أداة للتدريس ألنه يساعد على إثارة االهتمام وحفز املستفيد(ة) وتركيز االنتباه على
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار موضوع الدرس ،وتلخيص ما سبق شرحه وتفسيره وتحليله وتنشيط الفكر الناقد وإثارته،

واملناقشة

واملساعدة على صوغ األسئلة.
وتختل تتف املناقش تتة ع تتن الح تتوار م تتن حي تتث إنه تتا منفتح تتة عل تتى خب تترة امل تتتعلم ،ومتقبل تتة ملبادرته تتا؛
فاملستتتفيد(ة) ال يتتتعلم باإلصتتغاء والتلقتتي فقتتط ،بتتل إنتته يبتتادر بالتتتدخل .ولتتذلك يستتهم املنشتتط
في إدارة املناقشة بين املتعلمين من خالل أداء مجموعة من األدوار والوظائف األساسية

أساليب

يتم العمل الجماعي بأساليب متعددة من أهمها ما يلي :

العمل

 يقت تترح املنش تتط عل تتى الفئ تتة املس تتتهدفة املوض تتوع ال تتذي سيش تتكل مح تتور البح تتث والدراس تتة
واملالحظة

الجماعي
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الصورة

امللصقات

االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
بالبيئة
الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعية
البصرية
األشـ ـ ـ ــخاص-
املصدر

19

 ينقسم املشاركون بحرية تامة إلى مجموعات صغرى.
 تختار كل مجموعة املوضوع الذي ستعمل على بحثه.
 يضع املنشط تحت تصرف املجموعات وسائل العمل الضرورية  :مراجع ووثائق ...
 تعرض كل مجموعة  ،عند االنتهتاء متن العمتل ،نتتائج أعمالهتا علتى بتاءي أعضتاء املجموعتات
األخرى.
 تفتتح مناقشة عامة حول هذه النتائج.
 يك تتون التق تتويم جماعي تتا يمك تتن م تتن تتب تتع تق تتدم املجموع تتات ف تتي إنج تتاز امله تتام املوك تتول إلاه تتا
إنجازها ،وتشخيصيا يتيح إمكانية وضع اليد علتى الثغترات والنقتائص التتي تعتتري عمليتات
التعلم.
الصورة أداة تواصل بصرية تعطي داللة حسية وتغني عن الخطاب اللفظي وتعوض املالحظة
واملعاينة املباشرة وتقرب عقلية متنوعة مثل املالحظة والوصف والتفسير والتحليل..
وهذه الصور أنواع ؛ منها التي يوفرها كتاب التكوين ومنها الصور التي يعرضها املنشط أو تلك
التي يجمعها الفئة  ،ومنها الصور التي تحيط باملستفيد(ة) في بيئته سواء بالبيت "التلفزة"،
اإلنترنيت "أو بالشارع ،مما يحتم اكتساب املستفيد(ة) ملهارة التعامل مع الصور فيصبح قادرا
على اتخاذ مواقف سليمة إزاءها.
امللصقات وسيلة تعليمية تتناول مواضيع مختلفة كحماية البيئة والصحة ،وحقوق الطفل،
وغيرها ،وبذلك تمثل مصدرا للمعلومات واألفكار وتعتبر أداة تواصل هامة تثير املشاعر
واالنفعاالت
تعتبر البيئة وسيلة فعالة ألنها املجال الذي يتفاعل معه املستفيد(ة)  ،ويمنك االستفادة من
البيئة من خالل األمثلة املستقاة منها والتي تساعد املستفيد(ة) على تصور الحقائق
واملعلومات عن طريق قياس األشياء .
تجمع بين الصوت والصورة مما يدفع الفئة املستهدفة إلى التعامل على موضوع الدرس
بإيجابية ،باإلضافة إلى مساهمتها في تنمية عدة مهارات وفي تعديل سلوك املتعلمين من خالل
اتخاذهم للمواقف املرغوب فاها ،وفي إكسابهم القيم الجمالية .ولتحقيق هذه األهداف ينبغي
أال تتعدى مدة عرضها
بإمكان املنشط أن يتفتح على الفاعلين املحليين حيث يتم استدعاء بعض األشخاص
للمساهمة في النشاط التكويني داخل الصف مثل الطبيب ،واملحامي ،واملستشار الجماعي،
والرياض ي ،ورجل األمن ,والصانع… والغرض من ذلك أن يكتسب الفئة املستهدفة الخبرة
االجتماعية من مصادر حية تكون لها صلة باملوضوع ،ويمكن تنشيط الحلقات بدعوة ضيف
إلى القسم كي يستفسره الفئة املستهدفة حول موضوع معين ،ويستفيدوا من تجربته وخبرته
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تدبير دروس محواألمية

من أجل تقوية نظام التكوين وضمان تتبع وتقويم مختلف مستويات التدخل أعدت كتابة
الدولة دالئل لكل من املكون واملشرف واملنسق تتضمن أدوات للتتبع والتقويم ،باإلضافة
إلى التقارير التركيبية حول البرامج على مستوى النيابات اإلقليمية واألكاديميات.
أهداف التتبع والتقويم :







تشخيص وضعية هذه البرامج وكيفية إنجازها من طرف مختلف الشركاء.
مواكبة عمل كل الفاعلين في مجالي محاربة األمية والتربية غير النظامية.
الوقوف في املشاكل واملعيقات التي تحول دون السير الجيد للبرامج.
تركيب التقارير اإلقليمية للتتبع واملراقبة.
اختبار املناطق والبرامج التي ينبغي افتحاصها من طرف مكاتب الدراسات.
تتبع عمل مكاتب الدراسات واستثمار التقارير والتوصيات املنجز من طرفها.

الوثائق املوضوعة للتجريب  :دليل املكون/املنشط
الوثائق الدورية

الوثائق الشهرية

الوثائق السنوية



التخطـ ــيط الشـ ــهري
للبرنامج



تق ـ ـ ـ ـ ــويم امله ـ ـ ـ ـ ــارات
املكتسبة



معلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول
املتدخل



التخطـ ـ ـ ــيط السـ ـ ـ ــنوي
لألنشطة املواكبة



التخطـ ــيط الشـ ــهري
لألنشطة املواكبة



بطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مستوى التحصيل



التعريف باملكون







السـ ـ ـ ـ ــجل الشـ ـ ـ ـ ــهري
للحضور والغياب



بطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
األنشطة املواكبة

التعريـ ـ ــف بالفصـ ـ ــل
الدراس

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي
للغياب واالنقطاع



انقطاع املستفيدين



معلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول
املوقع





التعري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
باملستفيدين

الئحـ ـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ـ ــتفيدين
املقتـ ــرحين ل دمـ ــاج فـ ــي
التعليم النظامي





التخطـ ــيط السـ ــنوي
لألنشطة التعليمية

الئحـ ـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ـ ــتفيدين
املقت ــرحين ف ــي التك ــوين
املنه
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القسم الثالث

ورشات وأعمال تطبيقية

النشاط  : 0التدرب على مهارات التحضير
النشاط  : 3التدرب على مهارات التدريس
النشاط  : 2تدبير البرنامج
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توجيهات :
كل مجموعة أن تنطلق من أحد املهارات املقترحة في التخطيط والتدريس والتدبير لتتدرب علاها
وتقدمها أمام زمالئها.
األعمال املطلوبة من كل مجموعة:
 تقرأ كل مجموعة مفهوم الجماعة املقترح..
 تقدم أمثلة عن مهارات التدريس.
 تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير.
 تستخلص استنتاجات حول املوضوع.
النشاط 0

التدرب على مهارات التحضير

اختر أحد الدروس وأنجز تحضيرا له،
الدرس  : 0القراءة والكتابة :

الدرس  : 3الحساب :
22
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الدرس  : 2القرآن الكريم :
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النشاط 3

التدرب على مهارات التدريس

على كل مجموعة أن تنطلق من دروس مختلفة من برنامج "القرائية من أجل التمكين" كي
تطبق مهارة من املهارات التكوينية  ،ثم تعرضها على باقي املجموعة في شكل تعليم مصغر
مدته  5إلى  7دقائق لكل مجموعة.,
األعمال املطلوبة من كل مجموعة :
 املجموعة  : 1تطبيق مهارة التمهيد للحصة املجموعة  : 2تطبيق مهارة الشرح والتوضيح املجموعة  : 3تطبيق طرق الحوار واملناقشة املجموعة  : 4تطبيق مهارة استخدام الصورة -املجموعة  : 5تطبيقمهارةربطالتعلمباملحيط

املجموعة األولى
نموذج تمهيد لدرس من دروس القراءة :
 أمهد للحصة بواسطة أسئلة مركزة تثير اهتمام املستفيد واملستفيدة وتربط املوضوعبمحيطه وحياته,
 أفتح حوارا ستكشافيا ألصل إلى موضوع الجملة النواة. انطلق من الكلمة أو العبارة أو الجملة القرائية النواة مسجلة على السبورة ،وادعاملستفيدين إلى مالحظتها ،ثم اقرأها علاهم قراءة جهرية متأنية  ،اطرح علاهم أسئلة تتعلق
بمعنى ما تمت قراءته ،وتدرج بهم إلى مالحظة التلف بالحرف املستهدف في وضعيات مختلفة
داخل الجملة وداخل كلمة أو كلمتين في الجملة ومعزوال في أشكاله املختلفة).
 شخص التمهيد في  5إلى  7دقائق مع زمالئك وكأنك تمارس في القسم.
 استمع إلى مالحظات زمالئك حول تجربتك.
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املجموعة الثانية
نفيـذ الحــوار واملنـاقشـة:
 قدم املوضوع ،وأبرز أهميته ،ثم اطرح سؤاال عاما (أو عدة أسئلة).
 أنصت إلى اإلجابات ،وافتح املجال أمام اآلراء املختلفة.
 احرص على تنظيم املناقشة وتوزيع الكلمة بكيفية عادلتة ،وحفتز املستتفيدين واملستتفيداتت
على التدخل.
 لخص اآلراء ،ووضح ما كان غير واضح منها ،مع احترام كافة اآلراء التي يتم التعبير عنها.
 حدد االستنتاجات األساسية بعد كل مرحلة من مراحل الحوار واملناقشة.
 حدد الخالصات العامة من الحوار واملناقشة.،
 شخص الحوار في  5إلى  7دقائق مع زمالئك وكأنك تمارس في القسم.
 استمع إلى مالحظات زمالئك حول تجربتك.
املجموعة الثالثة

يطلب املنشط من املستفيدين واملستفيدات مالحظة الصورة باعتبارها عنصرا خارجيا ،يض يء
موضوع الدرس ويسقط عليه معنى معينا؛ فيطرح علاهم أسئلة تدعوهم إلى مالحظة الصورة
انطالقا مما يلي :
 قراءة شاملة :وتتضمن أسئلة حول مضمون الصورة وما تعبر عنه (من في الصورة؟
ماذا يفعل؟ أين ؟)
 قراءة بؤرية  :وتنصب على بؤر معينة في الصورة لها عالقة بدالالتها وأبعادها (ماذا
يمسك في يده؟ عالم تدل هيئته؟).
 قراءة إسقاطية  :وهي قراءة نسقط فاها معنى على الصورة أو على داللة ال توجد فاها
ولكنها قد توحي بها ،وقد نتوقع أمرا معينا وكأننا نشخص الصورة ونبعث فاها الحياة
(تصور أنك مكانه ،ماذا ستفعل ؟ تخيل ما يفكر فيه؟)
 شخص املهارة في  5إلى  7دقائق مع زمالئك وكأنك تمارس في القسم. -استمع إلى مالحظات زمالئك حول تجربتك.
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املجموعة الرابعة
-

-

-

استدرج املستفيدين منذ البداية إلى مالحظة الحالة أو املشكلة أو القضية موضوع النشاط
عن طريق طرح أسئلة في متناولهم تنصب أساسا على الجوانب األثيرة باالهتمام ،واملساعدة
على املناقشة والحوار ،واملتصلة بالنشاط أو باملهارة قيد الدرس.
افتح باب الحوار مع املستفيدين ،مستدرجا إياهم إلى استثمار مكتسباتهم السابقة،
واستغالل خبراتهم الشخصية ،واستحضار معارفهم حول املوضوع ،والتعبير عن آرائهم
وتمثالتهم في عالقة بواقعهم.
 حالة من الواقع سلوك يالحظه املستفيد يوميا تجربة حياتبة تجربة عرضت في اإلعالم شهادة شخصيةارجع إلى املوضوع كي تشرح لهم القيمة أو الفكرة أو السلوك املستهدف.
شخص املهارة في  5إلى  7دقائق مع زمالئك وكأنك تمارس في القسم.
استمع إلى مالحظات زمالئك حول تجربتك.

املجموعة الخامسة
لكي تشرح مفهوما مثل توازن األسرة ،أو املواطنة ،أو غيرهما يمكن االعتماد على طريقيتين ،اختر واحدة
منهما وطبقها على مفهوم :
طريقة استقرائية

طريقة استنتاجية
 يقدم املكون تعريفا للمفهوم.



 تستخلص صفات املفهوم وخصائصه.



 يس تتتدل عل تتى التعري تتف والص تتفات بأمثل تتة وظ تتواهر
ملموسة.

 يعم ت تتم التعري ت تتف عل ت تتى أمثلةأخرى،وتؤك ت تتد ص ت تتحته
وصالحيته.


يقدم املكون مثاال أو ظاهرة
يفحص املستفيدون املثال أو الظاهرة ويميزون
خاصيات وصفات.
يجردون من الصفات مفهوما عاما يتصل بها
ويجردها.
يعمم املفهوم على أمثلة وظواهر أخرى.

شخص املهارة في  5إلى  7دقائق مع زمالئك وكأنك تمارس في القسم
26

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير

النشاط 2

تدبير البرنامج

توجيهات  :على كل مجموعة أن تدرس وثيقة من الوثائق املقدمة وتستخرج منها مستلزمات
ومقتضيات التدبير .ثم تقدمها خالل الجلسة العامة في تقرير مختصر.
 املجموعة األولى  :الوثيقة  : 0وثائق التدبير :تقدم املجموعة مثاال عن تعبئة
الوثيقتين بعد التعريف بهما:
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 املجموعة الثانية  :وثائق التخطيط  :اعتمادا على كتاب التكوين ،تقدم املجموعة
مثاال عن تعبئة الوثيقتين بعد التعريف بهما:
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 املجموعة الثالثة  :الوثيقة  : 2وثائق التتبع  :تقدم املجموعة مثاال عن تعبئة
الوثيقتين بعد التعريف بهما:
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نصوص ووثائق داعمة

الوثيقة  : 0التخطيط عملية وسيرورة
الوثيقة : 3املتغيرات الي تحدد منطلقات الدرس
الوثيقة : 2أنواع األسئلة الحوارية في القسم
الوثيقة  : 4من آليات تتبع وتدبير برامج محو األمية

30

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  : 5التخطيط والتدبير

القسم الرابع

الوثيقة 0

التخطيط عملية وسيرورة

إن املنشط (ة) ال ينطلق في تخطيطه من فراغ ،وال يصمم أنشطته وفق هواه ،بل إن دروسه،
كما أسلفنا ،تنفيذ ملنهاج أو برنامج عام .من هذا املنطلق ال تكتسب خطة الدرس مصداقيتها
إال إذا كانت مالئمة للمنهاج العام .واملنهاج يقدم للمنشط (ة) االستراتيجية العامة التي يسعى
النظام التربوي إلى تنفيذها في سياق املمارسة .ولكن الدروس واألنشطة التي يخططها
املنشط (ة) هي صاحبة الكلمة الفاصلة في ذاك التنفيذ ،لذلك يكون املنشط (ة) مطالبا في
كثير من األحيان بأن يتالءم مع املعطيات اآلتية :
 التالؤم مع األهداف العامة واملقاصد التي يتوخاها املنهاج.
 التالؤم مع خطة التنفيذ التي يقترحها املنهاج.
 التالؤم مع التوجاهات التي يقترحها املنهاج.
من هذا املنطلق يمكن القول أن الدرس وحدة صغرى ضمن نظام معين .ويفيد هذا األمر
أنه ال يمكن النظر إلى الدرس في معزل عن النظام الذي يندرج فيه ،وهو باألساس ،املنهاج
أو البرنامج الدراس ي الذي يخطط للمقاصد واألهداف العامة ،ويترجم توجهات مسؤولي
التربية ،واختياراتهم بالنسبة إلى مجال من مجاالت املعرفة .من هذا املنطلق يشكل الدرس
نظاما مصغرا ينتمي إلى نظام أكبر وأشمل.
عالقة الدرس باملنهاج:
فاملنهاج مشروع شامل وعام يشتمل على األهداف واملقاصد العامة ،واملحتويات املقررة،
واألنشطة والطرائق املقترحة لتنفيذه ،وأساليب التقويم املقدمة .فهو على حد تعبير دينو،
تخطيط للعمل البيداغوجي أكثر اتساعا من البرنامج التعليمي لكونه ال يتضمن مقررات
املواد فقط .بل كذلك الكيفية التي سيتم بها تقويم التعليم والتعلم .من هذا املنطلق يعتبر
الدرس وحدة صغرى داخل املنهاج ،فمن خالله يستمد عناصره وتوجهاته مادامت تتجاوب
في تشكيله مكونات مثل التصور التربوي ،واألهداف املتوخاة منه ،واملجاالت التي تكون
مصادره ،ومعايير اختيار موضوعاته ،والتوجهات املتعلقة بطرائق تنفيذه وأساليب
()2
تقويمه
عبد اللطيف الفاربي  :تحضير الدرس .مطابع النجاح الجديدة .الدار البيضاء
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الوثيقة 2

املتغيرات الي تحدد منطلقات الدرس

كل منشط (ة) مدعو ،عند تخطيط أهداف دروسه ،إلى امتالك معلومات حول
املتغيرات التي تعرف املنشط (ة) بالوضيعات التي سيمارس فاها دروسه .وتسمى هذه
الوضعيات ،بحسب تحديد ديكورت وضعية االنطالق ،وهي  :مجموع املعطيات
الشخصية واإلجتماعية واملنشط (ة)ية والوضعياتية التي قد تكون لها عالقة
باألهداف التعليمية املراد تحقيقها ،والتي يمكن أن تمارس -أو تمارس فعال -تأثيرا على
مسار عمليات التعليم – التعلم ونتائجها )1( .ومعنى هذا أن الذي يخطط ألهداف
درسه مدعو إلى أن يعتبر املتغيرات التي تتدخل في اختياره ،والتي ستؤثر على ممارسته
()2
داخل القسم .ويحدد ديكورت متغيرات وضعية اإلنطالق كما يلي :
 املتعلم  :ويتعلق األمر بجوانب من شخصيته ،كمواقفه ،وطريقة عمله ،وذاكرته،
وذكائه ،واهتماماته ،وتجاربه السابقة.
 املنشط (ة)  :وهو العنصر الفاعل في الدرس ،القائم بعملياته ،والذي تكون ملؤهالته
آثار على تدريسه ،مثل كفاءاته املهنية ،واهتماماته ،وحوافزه اإلبداعية ،ومواقفه تجاه
التالميذ ،ووسطه السوسيو ثقافي .ويوضح ديكورت أن لكل منشط (ة) طابعا خاصا
يميزه مثل روح الدعابة ،واإلحساس بالعدالة ،وموهبة التنظيم وغيرها.
 القسم  :ويتعلق األمر باملناخ السائد داخل القسم من حيث طبيعة العالقة بين
املنشط (ة) تالميذه ،ودرجة تفاعلهم.
 البرنامج  :ويشير هذا املتغير إلى عوامل تنظيمية مثل تصميم نظام الدراسة ،واستعمال
الزمن ،وأساليب تسيير العمل الدراس ي ،والخدمات املتوفرة ،واألجهزة ،والبنايات
وغيرها.
 املعطيات الوضعياتية  ،Situationnelles :وهي املتغيرات التي تؤثر على
الدرس مثل أوقات الدراسة ،ولحظات اليوم ،والظروف املناخية ،واملواسم.
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الوثيقة 3

أنواع األسئلة الحوارية في القسم
()1

 شبكة تورانس Torrance P.E. التذكير  :يكمل معطيات – يسترجع -1أسئلة لألخبار :
 التعرف  :يختار وينتقي  -يرتب التحليل  :يؤول – يقارن -2أسئلة للتفكير :
 التركيب  :يوحد وجهة النظر – يعيد تحديدا. أسئلة مفتوحة  :يثير اختالف وجهات النظر. أسئلة التقويم  :يحس باملشكالت – يميز بين الصوابتستفز والخطإ
 -3أسئلة
 توضيح التفكير ،الربط – بيان مواطن الخلل والثغرات،العقل:
إدراك الظواهر بكيفية مخالفة ،مالحظة النتائج املتولدة عن
ش يء.
 أسئلة افتراضية. أسئلة لإلصغاء. أسئلة للقراءة الواعية والذكية. أسئلة إلقامة عالقات جديدة. شبكة بابليدر وآخرون Batchelder, Me glasson Sholorig أسئلة للمقارنة ،واختالف الظواهر. أسئلة التخاذ قرار باالتفاق أو املعارضة. أسئلة لتطبيق معطيات جديدة. أسئلة إلقامة العالقات. أسئلة لتقديم أمثلة أو التوضيح اسئلة للنقد. أسئلة للمناقشة. أسئلة للبحث عن الخطوط العريضة ملوضوع. -أسئلة للتعريف والتفسير.
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نماذج من آليات تتبع وتدبير برامج محو األمية

الوثيقة 4

.مؤشرات التتبع والمراقبة في مجال محاربة األمية :
مؤشرات ”مدخلية“

مؤشرات الجـودة :

مجموع املؤشرات املرتبطة

نسب األمية ،نسب عدم

بالسياق الذي سيؤطر برامج

التمنشط (ة) والعرض

محاربة األمية و التربية غير

والطلب املرتبطة بهذه

النظامية هدفها الوصول الى

البرامج.

محو أمية الجميع وتصحيح
الفوارق بين العرض و الطلب.

مؤشرات التدبير :







ضمان التتبع و التقييم املستمر لبرامج محو
األمية
توفير املوارد البشرية الالزمة للقطاع
تطوير الشراكة وتعبئة مختلف الفاعلين
تطوير البحث العلمي ،املساعدة التقنية و
تبادل الزيارات
إحداث مرصد لتتبع وتقييم تطور قطاع محو
األمية.

مرجعيات تحديد المؤشرات:
 .1.2ما إجراءات التتبع والتقويم ؟

 بناء األدوات :شبكة المؤشرات ،دفاتر جمع المعلومات من لدن مختلف الفاعلين
 زيارات التتبع والمراقبة بالميدان
 إحداث خاليا تفتيش البرامج

 تكوين أطر المصالح الخارجية والمرشدين التربويين في مجال التقويم
 التقويم الخارجي واالفتحاص
 نظام تصنيف الجمعيات العاملة في مجال محاربة األمية ()SCADA

 .1.2ما الوثائق الموظفة للتتبع والتقويم:
 -دليل المفتش

 -دليل المكون

 -دليل المنسق  -دليل النيابة اإلقليمية

 .1.2ما الهدف من دالئل التتبع والتقويم ؟

 التتبع :مواكبة تنفيذ برنامج التكوين
 المراقبة :مراقبة أعمال األطراف المساهمة في عملية التكوين
 التقويم :تقويم نجاعة التكوين

 .1.2متى يتم استعمال وثائق التتبع والتقويم ؟
 شهريا  -دوريا  -سنويا

الوثائق الموضوعة للتجريب  :دليل المكون/المنشط
الوثائق الشهرية

الوثائق الدورية

الوثائق السنوية

 التخط ت تتيط الش ت تتهري  تق ت ت ت تتويم امله ت ت ت تتارات  معلومات حول املتدخل
املكتسبة
للبرنامج
 التعريف باملكون
 التخط ت تتيط الش ت تتهري  بطاق ت ت ت ت ت ت ت تتة تتب ت ت ت ت ت ت ت تتع  التعريف بالفصل الدراس ي
لألنشطة املواكبة
مس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتوى  معلومات حول املوقع
التحصيل
 الست ت ت ت تتجل الشت ت ت ت تتهري
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 التخطتيط الستنوي لألنشتتطة
املواكبة
 الست ت ت تتجل الست ت ت تتنوي للغيت ت ت تتاب
واالنقطاع
 انقطاع املستفيدين
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للحضور والغياب

 الئحتتة املستتتفيدين املقتتترحين
 بطاق ت ت ت ت ت ت ت تتة تتب ت ت ت ت ت ت ت تتع  التعريف باملستفيدين
لإلدماج في التعليم النظامي
األنشطة املواكبة  التخطيط السنوي لألنشطة
 الئحتتة املستتتفيدين املقتتترحين
التعليمية
في التكوين املنهي

الوثائق الشهرية

الوثائق الدورية

 البرنامج الشهري لإلشراف
 السجل الشهري للحضور والغياب
 ورقة تقنية حول الغالف الزمني
 ورقت ت ت تتة تقنيت ت ت تتة حت ت ت تتول جت ت ت تتودة اإلعت ت ت تتداد
والبرمجة

 ورقة تقنية حول تقويم املكتسبات
 ورقت تتة تقني ت تتة ح ت تتول تتب ت تتع األنش ت تتطة
املواكبة

الوثائق السنوية
 التعريف باملشرف
 بطاقة حول اللجنة املشرفة على البرنامج
 أعداد املستفيدين
 تسرب املستفيدين
 جدول املدمجين بالتعليم العمومي
 جدول املدمجين بالتكوين املنهي
 املكونون الذين يشرف علاهم املفتش

دليل املنسق

الوثائق الدورية

الوثائق السنوية

 املوارد البشرية

 غياب املستفيدين

 تعريف املتدخل

 الوسائل الديداكتيكية املستعملة

 التخطيط لحصص التكوين

 البنية التحتية للمتدخل

 الجانب البيداغوجي

 استيعاب املستفيدين

 البرنامج

 خطاطة التقارير التقنية الدورية

 بطاقة تتبع األنشطة املواكبة

 املعطيات اإلحصائية (خريطة التوقعات)

 تكوين املوارد البشرية
 حضور املستفيدين

 وثائق اإلثبات

 الخريطة التوقعية للمتعلمين

 امليزانية واملصاريف

 معطيات خاصة باملستفيدين (الخريطة التوقعية)

 طبيعة املصاريف

 االنقطاع

 بطاقة التتبع املالي

 نسبة النجاح (عند نهاية البرنامج)
 معطيات حول املكونين

 بطاق تتة التتب تتع امل تتالي الخ تتاص ب تتاملجتمع
املدني

 املدة الزمنية املخصصة للبرنامج
 املدمجون بالتعليم النظامي
 املدمجون بالتكوين املنهي
 خطاطة التقرير النهائي

الوثائق الشهرية
 بطاق ت ت ت ت ت تتة تتب ت ت ت ت ت تتع األنش ت ت ت ت ت تتطة
املواكبة

دليل النيابة اإلقليمية
الوثائق الدورية

الوثائق السنوية

 ميزانية البرنامج

 الخريطة التوقعية

 بطاق تتة تتب تتع حض تتور املس تتتفيدين حس تتب البرن تتامج
والوسط

 تكوين العاملين في البرنامج
 توزيع الفصول

 أسباب التغيب حسب البرنامج والوسط
 أسباب االنقطاع حسب البرنامج والوسط

 أعداد العاملين بالبرنامج
 معطيات حول التكوين

 بطاقة التتبع املالي للبرنامج

 سجل املتدخلين
 نسبة النجاح عند نهاية البرنامج
 جدول املدمجين بالتعليم النظامي
 جدول املدمجين بمراكز التكوين املنهي
 التخطيط لحصص التكوين
 املكتسبات املعرفية للمتعلمين
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