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 تقديم  :

ه املصوغة حول "األندراغوجية" ومناهج تعليم الكبارـ وتتوخى ذيتمحور مضمون ه

نشط واملنشطة  على استكشاف خصائص هده املناهج في عالقتها بمجال املمساعدة 

محو األمية، وتأسيسا على مبادئ األندراغوجيا. كما تمده بآليات ووسائل تمكنه من  

إطار  في تندرجو  ، خالل سيرورة التكوين.أو مراكز اهتمامهاملستفيد  تلبية حاجات

ة تكوين منشطي ومنشطات محو األمية. وجذير بالذكر أن هذه العدة مشروع  ُعدَّ

للتكوين خصصت لتعزيز  أعدته الوكالة الوطنية ملحاربة األمية في صيغة مصوغات

  .وتقوية قدرات منشطي ومنشطات محو األمية

 إلى الرفع من مستوى التكوين، وإعداد الفاعلين وتهدف هذه االستراتيجية

 واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء، وتطوير الكفايات

واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، وتهدف الوكالة الوطنية ملحاربة األمية، من وراء هذا 

املشروع، إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين األداء املنهي للمكونين لبلوغ 

هيل املوارد البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان النجاح االحترافية، إيمانا منها أن تأ

 لبرامج محو األمية .  

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

للرفع من قدرات املكونين  القطاعها اعتمدلدى املكون، وكذا املقاربات التي 

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

 ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد من حيث:

  مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب ؛ حيث تعتبر هذه الخبرات والتجارب دائمة

 التحول والتغير بفعل التطورات التي يعرفها حقل محو األمية.

  الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم.مقاربة تشاركية تعتبر 

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

 وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر التالية :  

  يذهاالقسم األول : خصص لخطة املصوغة واهدافها ومضامينها وطرق تنف. 

  : خصائص و   "ا"األندراغوجي حول  تناول هذا القسم مفاهيم ومعطياتيالقسم الثاني

 مناهج تعليم الكبار ومحو األمية. 

  أعماال تطبيقية في صيغة ورشات وقراءات ومناقشات  القسم الثالث : يقترح هذا القسم

 من شأنها تعزيز الجانب التطبيقي العملي للمصوغة.

  :القسم لتقديم وثائق ونصوص داعمة. هذاخصص القسم الرابع 
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 السياق العام للمصوغة 

 

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

واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء،  وإعداد الفاعلين

حاربة الوكالة الوطنية ملواملقاربات املعتمـدة وتوحيدها، أعدت  وتطوير الكفايات

ة  األمية  .خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات مصوغاتتتكون من ُعدَّ

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

تفعيل األوراش والخطط والبرامج الواقع واملمارسة، كما أنه العنصر املحوري في 

املرتبطة 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، 

ام ، وبذلك صار االهتم نهاواملواصفات التي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه من

موجها إلى تأهيل املوارد 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 

للرفع من قدرات املكونين  يةقطاع محو األموكذا املقاربات التي اعتمدتها  لدى 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 

  األمية؛توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة 

 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. 

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

مواصفات وكفايات مستهدفة محددة. ويقصد باملواصفة مجموع الكفايات والقدرات 

التي تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من وظائف التكوين، فهي وصف لآلثار 

 والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين. 
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 ملصوغةأهداف ومضامين ا 

 أهداف املصوغة :

استكشاف خصائص مناهج تعليم الكبار ومحو األمية على  نشط واملنشطة املتساعد املصوغة 

أو املستفيد  تلبية حاجات كما تمده بآليات ووسائل تمكنه من  في ضوء مبادئ األندراغوجيا.

. كما أنه محور انطالق النشاط التكويني الخاص بالكبارويجعل هذه الحاجات مراكز اهتمامه، 

وضعيات فعلية متصلة باملمارسة  ومبنيا حول حول الواقع،  متمحوراتعلم الراشد  يجعل 

 أما أهدافها العملية، فهي :.العملية وتجارب املتكون 

 أما أهدافها العملية، فهي :

 محو األمية استكشاف خصائص برامج تعليم الكبار و 

 معرفة مبادئ بيليم لتعليم الكبار 

 اإلحاطة بمفهوم األندراغوجيا وتعليم الكبار 

   الخصائص التي تميز فئة الكبار مقارنة مع صغار السن.تعرف 

 االستئناس بسبل عملية للتعامل مع الكبار والراشدين 

 : مضامين 

 تتناول املصوغة املضامين التالية :

  تقديم خطة املصوغة من حيث أهدافها وطرق صياغتها 

 ما يلي :مداخلة تتناول  .1

 األندراغوجيا و تعليم الكبار .أ 

 الحياة : إطار عام بيليم الخاص بتعليم الكبارالتعلم مدى  .ب 

 تصنيف املناهج املعتمدة في مجال محو األمية .ج 

 القرائية من أجل التمكين : نماذج من املناهج .د 

تصنيف املناهج املعتمدة في مجال  تحليل نماذج من املناهج و أعمال تطبيقية تتعلق ب .2

 محو األمية
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  املقاربات املعتمدة 

 

 منفتحة على الخبرة والتجربةمقاربة 

تعتبر خبرات املكون وتجاربه مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة، وهي خبرات وتجارب تتشكل من  

 تكوينات سابقة، وممارسة ميدانية، وتجارب شخصية.

 املقاربة التشاركية

لتكوين شركاء وفاعلين في بناء ال تتحقق أهداف التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في ا

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:

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

 .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

 أندراغوجية لتكوين الكبار، وهذا يفرض أن يكون مؤسسا على املقومات اآلتية:يندرج التكوين ضمن مقاربة  

 تلبية حاجات املكونين املعبر عنها خالل حلقات التكوين 

 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين 

 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي 

 مهنية -مقاربة سوسيو 

لية التكوين مقاربة سوسيو مهنية مؤهلة الكتساب الكفايات تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عم  

 :املهنية الالزمة ملزاولة التكوين

 إعداد مكون قادر على املبادرة والتجديد 

 إعداد املكون التخاذ القرارات وحل املشكالت 

 مقاربة الجودة:

وخاللها وبعدها، ويتم ذلك يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين 

 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  املشاركيناالهتمام بحاجات ورغبات 

 ،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 

 القرارات ، معالجة املشاكل غير املتوقعة والحسم في اتخاذ 

 .تلخيص املداخالت وإعادة صياغتها وتبويبها 

 الوسائل والوسائط :

  ملفاتPower Point   املقترحة 

 ملفات وأنشطة لتذويب الجليد 

 بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل 

 " مرجعية " و"دليل التقويم" و"دليل املدرس" و"القرائية من أجل التمكينكتاب

 "اتالكفاي

 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

 تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية .2

 تحضير وسائل لتذويب الجليد .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

 ي امللف(توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ) توضع بطاقات الحضور ف .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  ويقرأ املقرر تقرير البرنامج اليومييقدم  .11

 امللف

 االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل .12

 الستعانة بالوثائق املقدمة ا .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 :

 عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة .14

 بطاقة التقويم وجمعهاتوزع  .15

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

 

 يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:

 تحقق األهداف املشاركة التأطير

  مالءمة املداخالت

 لألهداف

 تنشيط الورشات 

 تنظيم الورشات 

  املشاركة في املناقشة

 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

     التكوينظروف وفضاءات تنفيذ 

 التنشيط

     املداخالت ولعروض والشروح

     املناقشات واملوائد املستديرة  وجلسات التقاسم

     األعمال التطبيقية والورشات

     الوسائل والوثائق والدعامات

 الخبرة املكتسبة
     األندراغوجيا وومقارباتهامفاهيم 

     املعتمدة في مجال محو األمية بالبرامجالتعريف  

     تحليل نماذج من البرامج 

 استثمار النتائج: .1

 توثيق األعمال املنجزة.  -

 وضع خطط عمل مستقبلية. -

 توضيح آفاق العمل. -
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 طرق التكوين مداخلة حول 

  

 

 

 

 

 
 

 األندراغوجيا و تعليم الكبار .1

 بيليم الخاص بتعليم الكبار التعلم مدى الحياة : إطار عام .2

 تصنيف املناهج املعتمدة في مجال محو األمية .3

  القرائية من أجل التمكين : نماذج من املناهج .4

 
 

 

 القسم الثاني
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 تعليم الكبار األندراغوجيا و 

 

تشكل األندراغوجيا مدخال أساسيا ملحاربة األمية على اعتبار أنها تمكن املنشطين من تبني 

 خصوصيات الكبار وتجاربهم، متجاوزة املنظور املدرس يمقاربات متفتحة على 

األنداراغوجيا علم تطبيقي توصف به طرق تعليم الراشدين الكبار الذين لم يكملوا 

تعليمهم. ومن مرادفاته: التكوين املستمر، والتربية املستديمة، وتعليم الكـبـار أو تكــويــن. 

 لقاء نفسه من أجل تطوير ذاته. وهي كل نشاط تربوي هادف يلتحق به الفرد من ت

 من هو الراشد، وما خصائصه ؟ .1

 من أبرز الخصائص املميزة للراشدين في مجال محو األمية وتعليم الكبار ما يلي : 

 تفاوت كبير في الفئات العمرية. -

 تجارب حياتية متنوعة ومختلفة ومتفاوتة.  -

 تفاوت في املستويات املعرفية واملهاراتية.  -

 اهتمامات وأهداف مختلفة.  -

 تفاوت على مستوى القدرات الجسدية والذهنية مرتبطة بالتقدم في السن أحيانا.  -

األندراغوجيا وتعليم الكبار: املبادئ األساسية  .2
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة بين األندراغوجيا والبيداغواجيا حسب "نولز"  .3
2 

                                                           
1
 Ibid 

2
 عن موسوعة ويكيبيديا  

 خيتتكم ا راشر تتح ا ه، وتتخذ قيكرتته بشرسروتتخ القا تتخذ راتهبتت  لتت  ه   وتتخ قل تت ح
 رخل صة 

 راهرت لاهوم. 1

 

يعود راشر حذ ال سكمشرسذ إىل خربروخ قجت سالخ ا ي يكعلاذ مم  يش ل احيخ ل حسر غق،   قراكجشالة رخلربة. 2
 الكعلا

 رح فزية. 3

 

 رالسو  ز على راوضع، ت رحق،ق،ة قرألدقرس رال كم ع،ة 

يقبغي أن ي ون راكعلا ا فع  قذر طب،عة عمل،ة؛ وقويخ على لور هة قضع، ت رح،ت ة 
 رحق،ق،ة  

  رح   ت. 4
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 األندراغوجيا البيداغوجيا الصفة

 املتعلم

تابع للمعلم، فاملعلم يحدد ماذا 

ومتى وكيف سيؤخذ املوضوع 

مه ويختبر إذا تم
ُّ
 .تعل

يكون التوجه نحو االستقاللية وتكون 

 .مهمة املعلم هي التحفيز والتشجيع

 خبرة املتعلم
قليلة ولذلك تكون طرق التدريس 

 .توجيهّية

مصدر وفير للتعلم، لذلك تكون طرق 

 .التدريس نقاشّية

 االستعداد للتعلم

يتعلم األشخاص ما الذي يتوقع 

منهم املجتمع تعلمه. لذلك تكون 

 .معيارية املناهج

يتعلم األشخاص ما الذي هم بحاجة 

 إليه، لذلك تكون معظم البرامج

 .الحياة العملية التعليمية حول 

 توجهات التعلم
اكتساب جوهر املادة. املناهج 

 .مقسمة إلى مواضيع

تعلم الخبرات يجب أن يستند على 

التجارب، وحيث يكون اهتمام األشخاص 

 .التطبيقية للموضوع بالناحية

 يتعلم الراشد إذا :متى يتعلم الراشد إذن ؟

 ي إذا كان مرتبطا بمواقف الحياة اليومية، وبالخبرات كان ملوضوع التعلم داللة ما، أ

 واالهتمامات الذاتية، وباملكتسبات املعرفية. 

 بفعالية ونشاط وإيجابية في عملية التعلم.  شارك 

  الخبرات والتجارب( وعما يهمه من أمور.  التعبير عن الذاتأتيحت له فرصة ( 

 برات والتجارب، وتقاسم وإياهم املعارف. ، وتبادل معهم الختفاعل تفاعال نشيطا مع أمثاله 

  واملستقل موضع ثقة.  التعلم الذاتيوكذلك قدراته على  ذاتيهاحترمت 

  التي يواجهها، لذا  مـتمركزة حول البحث عن حلول للمشكالتكانت األنشطة التعليمية

 في حياته.  نافعا ومفيداينبغي أن يكون ما يتعلمه 

  وبعيدة عن التلقين والتبليغ.بالحيوية والتنوعكانت طرائق التكوين والتعليم متسمة ، 

 

 

 ما املبادئ التي ينبغي االنطالق مـنها إلكساب الراشدين الكفايات ؟ 
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 يقوم على اعتماد طرائق وأساليب مالئمة لخصوصياته، تتسم التعامل مع الراشـد :

 احترام شخصيته والثقة في قدرته على التعلم.  بالحيوية ) تجنب الرتابة (، وتقوم على

 بناء وضعيات تعليمية أساسها التفاعل بين الراشدين من خالل تبادل املشاركة التفاعلية :

 ما يتوافرون عليه من خبرات ومعارف، وبفضل االنفتاح على املحيط. 

 ته، لذا ينبغي : إن التكوين اختيار واع نابع من حوافز الراشد وحاجااملسؤولية الجماعية

 انتقاء طرائقه ووسائله عن طريق التحاور معه. 

 يتوخى تعليم الراشد، دائما، تحقيق أهداف عملية ذات صلة بحاجات النفعية واالقتصاد :

مباشرة ومرتبطة بمواقف حياتية يومية، لذا ينبغي أن يتسم التعليم باقتصاد الجهد من 

 ا منفعة مباشرة بالنسبة إليه.خالل التركيز على كل ما من شأنه أن يكون ذ

فلكل موضوع من  الكشف عن هذه الحاجات ووضعها تحت املجهر التجربة الحياتية : -

 موضوعات التكوين له عالقة بخبرات املتكون في مسار حياته. 

أمر طبيعي ناتج عن اختالف تجاربهم، فال يلزم أن يكون هذا  الفروق بين املتكونين -

 االختالف سببا في الحكم عليهم إيجابا أو سلبا.

، مثل عدم املشاركة واالكتفاء باإلنصات إلى املكون وهو الكبار ال يقبلون التعلم السلبي -

سريع امللل يقدم املعارف والنصائح، أو مثل الجلوس لفترات طويلة قصد التعلم. إن الراشد 

 من املواقف الروتينية.

، فهم ال يتقبلون بسهولة التوجيه املباشر املعتمد على الكبار ال يغيرون قناعاتهم بسهولة -

 النصائح، بل إنهم ال يقتنعون إال بما جربوه عمليا، وبما خبروه في حياتهم.

يصنفوا وأن ؛ فهم ال يقبلون أن الكبار ال يحبذون أن يكونوا في موقف حكم أو تقويم -

يرتبوا مع زمالئهم، كما ال يقبلون أن يتم الحكم بشكل مدرس ي على أدائهم، وإنما يميلون 

 أكثر إلى مقارنة أدائهم بأهدافهم الخاصة.

الكبار يتعاملون مع التعلم تعامال نفعيا؛ فتعلمهم يتميز باالنتقائية، حيث ينتقون مما يقدم  -

 لهم ما يرونه نافعا لهم في حياتهم.

؛ ولذلك وجب ربط تعلمهم يحبذون التعلم بواسطة األمثلة والتجارب واملحاكاة كبارال -

 بالحياة، ووضعهم في مواقف يحاكون خاللها األدوار
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 التعلم مدى الحياة : إطار عام بيليم الخاص بتعليم الكبار 
 

للمستفيدين يطرح في الوقت الراهن، سؤال أساس ي، وهو: هل التكوين الذي نقدمه 

واملستفيدات يساعدهم في حياتهم، وينفعهم خالل أدائهم للمهام االجتماعية مدى الحياة، 

إن اإلجابة عن مثل هذا السؤال َمعبر إلى   أو أعضاء في املجتمع، أو نشطاء في الحياة  املهنية؟

بي  يجب على محو األمية أن يل  إذ مالمسة معالم اإلشكالية من خالل أبعاد أساسية، 

       تقديم تعلم أكثر منفعة، وأكثر تحفيزا.، و الحاجة امللحة إلى استعمال التعلم في الحياة

 التعلم مدى الحياة مفهوم شامل

م من أجل تحت شعار "ا
ّ
لعيش والتعل

يصلح للحياة: الطاقة الكامنة في مستقبل 

البرازيل املؤتمر الدولي نظم في تعليم الكبار" 

(، في مدينة 6السادس لتعليم الكبار )كونفنتيا 

 : 2119بيليم، 
ً
 مهما

ً
؛ وُيمثل هذا املؤتمر إطارا

م 
ّ
إلجراء حوار بشأن السياسات الخاصة بتعل

الكبار والتعليم غير النظامي والترويج لها على 

 .املستوى العالمي.

 تشمل أهداف هذا املؤتمر ما يلي:

م مدى الحياة، التي تستند  -
ّ
م وتعليم الكبار عنصر مهم من عملية التعل

ّ
االعتراف بأن تعل

 إلى محو األمية؛
ً
  أساسا

م وتعليم الكبار في تحقيق أهداف   -
ّ
تسليط األضواء على الدور الحاسم لعملية التعل

 التعليم والتنمية

وات لعمليات التنفيذ، وذلك من أجل االنتقال من األقوال إلى األفعال في  وْضع أد  -

 .االلتزامات املقررة

هو استمرار بناء املهارات واملعارف طوال حياة الفرد من خالل تجارب  التعلم مدى الحياة -

رسمية كالتدريب واالستشارات والتدريس، واإلرشاد، والتدريب املنهي،( أو غير الرسمية 

 كالتجارب والحاالت، وما إلى ذلك 

، هو السعي للمعرفة من أجل إما ألسباب شخصية أو مهنية. على هذا التعلم مدى الحياة -

النحو، ألنه ال يعزز االندماج االجتماعي، واملواطنة النشطة وتنمية الشخصية، ولكن أيضا 

 القدرة التنافسية وفرص العمل

مدى الحياة مفهوم شامل يحدث على  التعلم

امتداد عمر الفرد كي يساعده في الحصول على 

أكبر تنمية في حياته الشخصية واالجتماعية 

واملهنية...،ويشمل ذلك التعليم الذي يحدث في 

البيت واملدرسة واملجتمع املحلي ومكان العمل 

وعن طريق وسائل االتصال الجماهيري وغيرها 

من املواقف والهياكل بغية اكتساب املعرفة 

 معهد اليونسكو للتربية في هامبورغ  1972 . وتعزيزها

 



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

 األندراغوجيا ومناهج محو األمية وتعليم الكبار: 2املصوغة  

15 

 

 مبادئ مجتمع املعرفة من تقرير جاك دولور :

اكتساب وسائل أداتية للتعلم مدى الحياة :  عرفةللم التعلم

 قراءة، كتابة، حساب....

ومهاراتها املطلوبة إعداد املواطن ألعمال واملهن   للعمل التعلم

 .في الحاضر واملستقبل

حل النزاع سلميا، واكتشاف اآلخرين  التعلم للعيش

وثقافاتهم، وتعزيز الكفاءة الفردية 

 .االجتماعي واالندماج

تعلم اإلنسان في شخصيته الكاملة: فكريا  تعلم أن تكون 

 جماليا  حسيا أخالقيا وجدانيا وروحيا

 

 املجاالت التي يغطيها تعليم الكبار  في إطار عام بيليم الخاص بتعليم الكبار:

 

 تصنيف مناهج محو األمية وتعليم الكبار :

املناهج 

 الكالسيكية 

 وجود محتويات محددة مسبقا   -

 توزيع املحتويات إلى أنشطة منفصلة -

 أهداف تعلمية مسبقة -

  مبني على منطق التلقين -

املناهج 

 الحديثة

 مشكلة تعليم القراءة والكتابة للكبار مرتبطة بإيقاظ الوعي لدى املتعلمين -

 املتعلم مفاعل وليسوا مستقبال لوصفة عالج برنامجا مثيرا للحيوية  -

 ، الوعي ، الحرية . املفاهيم املفتاح للمنهج :الحوار -

 “التعليم البنكي’’ويعتبر هذا املنهج مناقضا ملا سماه ب  -

 تنمية روح االستقاللية لدى املتعلم واحترام ما لديه من معرفة  -

 ملنهج الحواري الذي يشجع فضول املتعلم ورغبته في املعرفة والتساؤل  -

 اتخاذ القرار.ممارسة التفكير النقدي لفهم الواقع املعاش واالستقاللية في  -

التعلم مساعد للتحرر من القهر وفقدان 

 الحرية..

التعلم بقدرة على اإلبداع والتغيير فيه من 

 خالل التفكير والتدبر والوعي.

تعلم الكبار القراءة والكتابة إلى الوعي بالذات 

 وبإمكاناتها..

 تعليم الكبار عملية كلية 

 باولو فريري                                         

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


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

 األندراغوجيا ومناهج محو األمية وتعليم الكبار: 2املصوغة  

16 

 

 تجارب في املناهج :

 األهداف السياسية األوسع االستراتيجيات نتائج التعلم املنهاج

مهارات القراءة  مهارات القرائية

والكتابة 

 والحساب 

يعتمد هذا النهج إلى حد 

كبير على التعليم املدرس ي 

النظامي والبرامج 

والحمالت الوطنية ملحو 

أمية الكبار، وهدفه األول 

 هو القرائية.

محو األمية على الصعيد 

الجماهيري تكافؤ الفرص 

 التنمية وحقوق اإلنسان.

تطبيق القرائية 

لتحقيق أغراض 

 معينة

تطبيق املهارات 

لتلبية 

احتياجات و 

أولويات 

محددة: 

املهارات 

 الحياتية

تعتمد إلى حد كبير على 

البرامج غير النظامية 

املوجهة للكبار وغالبا ما 

خالل القرائية  تسعى من

إلى تحقيق أهداف أوسع 

 كجزء من البرامج اإلنمائية

قوى عاملة قادرة على 

املنافسة: املشاركة 

السياسية واملواطنة: 

القدرة على االستجابة 

ملتطلبات العوملة: 

مجموعة من املنافع 

 السياسية.

مقاربة التمكين 

(Empowerment) 

القرائية 

 وتأهيل املتعلم

املنهجية التعلم تربط هذه 

بإحداث مراكز للتعلم 

الجماعي، وتكوين 

املنخرطين في املشروع ، 

 مدرة للدخل. وخلق أنشطة

)مبادرة اليف التي اطلقتها 

 (2115اليونسكو سنة 

تندرج هذه املنهجية 

ضمن مبادرة اليف التي 

اطلقتها اليونسكو سنة 

للمساهمة في بلوغ  2115

أهداف دكار للتربية 

 للجميع ؛

املهارات  قاربة اإلدماجم

القرائية 

 واملهنية

اعتماد لغة املقاولة في بناء 

 املنهاج 

محيط املقاولة هو مادة 

التعلم ربط مضمون 

التعلم بالتكوين املعتمد 

 داخل املقاولة

إدماج األفراد في الوسط 

 السوسيو اقتصادي
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 تصنيف املناهج املعتمدة في مجال محو األمية  

 األساس يمرحلة التكوين 

 .القرائية من أجل التمكين؛1

 .دليل املكون,2

 ما بعد محو األمية

 محو األمية القانونية 1

 .التربية البيئية؛2

 .التربية الطرقية؛3

 .التربية على املواطنة؛4

 .الصحة؛5

 .مدونة  األسرة.6

تحسين الوضعية السوسيو  مشروع اليف 7

اقتصادية للنساء داخل األسرة وداخل الجماعة 

 القروية والجمعيات واملؤسسات العمومية .(

 .دليل املكون 1

 .كتاب املستفيد؛1

 .دليل املكون 2

 .كتاب املستفيد؛1

 .دليل املكون 2

.مجموعة من األنشطة من بينها إعداد دليل تطبيقي ملكوني 

 األمية وكتاب خاص باملستفيدات ومكونات ما بعد محو

مجال األنشطة 

 املدرة للدخل

مجموعة من الكتيبات تندرج 

 في املشاريع املدرة للدخل

 برامج تستهدف فئة النساء

مجال املشاريع 

 املتجددة

مجموعة من الكتيبات تندرج 

 في املشاريع املتجددة

يتم تمويلها من طرف مديرية محو األمية، وجمعيات املجتمع 

 املدني

 مجال تقويم املكتسبات والتقويم اإلشهادي

 األمية محو مجال في تقويم التعلمات لنظام املرجعي الدليل

 األمية محو مجال في التقويم اإلشهادي لنظام املرجعي الدليل

 مجال التربية على حقوق اإلنسان

 مالحظات الكتاب

 محو األمية القانونية

 .التربية البيئية؛2

 الطرقية؛ .التربية3

 .التربية على املواطنة؛4

 .الصحة؛5

 .مدونة  األسرة.6

 .دليل املكون 1

 .كتاب املستفيد؛1

 .دليل املكون 2

 .كتاب املستفيد؛1

 .دليل املكون 2
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  مشروع اليف: .7

تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للنساء داخل  )

األسرة وداخل الجماعة القروية والجمعيات واملؤسسات 

 العمومية .(

.مجموعة من األنشطة من بينها إعداد دليل تطبيقي 1

ملكوني ومكونات ما بعد محو األمية وكتاب خاص 

  باملستفيدات.

مجال األنشطة املدرة 

 للدخل

مجموعة من الكتيبات 

تندرج في املشاريع املدرة 

 للدخل

 برامج تستهدف فئة النساء

مجموعة من الكتيبات  مجال املشاريع املتجددة

 تندرج في املشاريع املتجددة

يتم تمويلها من طرف مديرية محو األمية، وجمعيات 

 املجتمع املدني

 املؤتمر السادس 

CONFINTEA VI_Cadre 

d'action de 

Belem_Final_ara 

  (CONFINTEA)التعرف على إطار عمل بيليم  -

اعتبار محو األمية نقطة بداية التعلم مدى  -

 الحياة

 اعتبار محو األمية سيرورة للتعلم  -

. التربية على حقوق 1

اإلنسان واملواطنة 

 بالوسط املدرس يّ 

 أهـداف ذات صلة باملواطنة: .

 الوعي بالحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وبااللتزامات الدستورية؛  -

 اكتساب القدرة على املشاركة الفاعلة في الحياة االقتصادية؛  -

 تعرف املؤسسات الدستورية واملكونات األساسية للبناء الديمقراطي؛  -

 تنمية روح اإلخالص للوطن.  -

 .أهداف اجتماعية:2

لى التمايز بين جهات الوطن، وعلى التمييز املمارس ضد النساء؛ وذلك من القضاء ع -

 خالل إيالء أهمية كبرى للعالم القروي وللعنصر النسوي؛ 

 جعل املستفيدين ) املستفيدات ( على وعي بالتزاماتهم تجاه األسرة واملجتمع؛  -

 تنمية روح التضامن والعمل الجماعي؛  -

 الروحية واالجتماعية؛ تقوية االرتباط بالقيم  -

 الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة وعلى البيئة؛  -

 تحسيس الساكنة بأهمية التغذية املتوازنة، وبدورها في حياة الفرد واملجتمع.  -

 .أهداف اقتصادية: 3

 إدراك أهمية التخطيط االجتماعي واالقتصادي والثقافي؛  -

 اكتساب الكفايات األساسية املسهلة لالندماج في الحياة االقتصادية واالجتماعية؛  -

 تنمية اإلحساس باملسؤولية في العمل، وتحسين األداء من أجل الرفع من اإلنتاجية؛ -

 الوعي باملخاطر املهنية، وبقوانين الشغل، وبالتغطية االجتماعية؛  -

 تماعيتنمية محاربة العوز واإلقصاء االج -
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 القرائية من أجل التمكين : نماذج من املناهج 

 توجيهات :

تهدف هذه املرحلة إلى وضع برنامج تكويني يخضع لخصوصيات 

تعليم الكبار ويأخذ بعين االعتبار حاجيات املتعلم وخبراته، 

انطالقا مما اكتسبه من مهارات في تفكيك رموز الحروف األبجدية 

 في مرحلة محو األمية.

الوثيقة الداعمة حول برنامج القرائية من أجل اعتمادا على ;

أين يتجلى مبدأ التعلم مدى  (.1  تستخرج املجوعة ما يلي، التمكين

ما الفرق بين املستويين ( 3 أين تظهر وظيفية البرنامج( 2 الحياة 

 األول والثاني

 

 

 

 يهدف البرنامج املعتمد في هذه املرحلة إلى  ما يلي: :التنظيم البيداغوجي ملرحلة محو األمية

الفئااات اعتماااد البعااد الحضاااري والااوظيفي فااي املناااهج انطالقااا ماان االنشااغاالت وحاجيااات  -

 ؛ةاملستهدف

 تبني األندراغوجيا والتمييز بينها وبين البيداغوجيا؛ -

هااااائال وتجااااارب تمركااااز الفعاااال البيااااداغومي حااااول املااااتعلم باعتباااااره يمتلااااك تراكمااااا معرفيااااا  -

 حياتية تؤهله للتعلم؛

 إدراج مواضيع تتعلق بالتربية على حقوق اإلنسان والتربية على املساواة؛ -

إدخاااااال مفاااااااهيم تااااارتبط بالتنميااااااة البشااااارية، وقاااااايم التساااااامح وكااااااذا املساااااتجدات املتعلقااااااة  -

 بمدونة األسرة؛

فااااارد وإدماجاااااه فاااااي اعتباااااار برناااااامج التكاااااوين أداة للتنمياااااة البشااااارية ووسااااايلة لااااارد االعتباااااار لل -

 سيرورة التنمية؛

 للمستفيدين ويدعم قدراتهم االستيعابية؛ اعتماد سقف زمني يراعي الفرو قات الفردية -

 

 الوسائل الديداكتيكية املصاحبة ملرحلة محو األمية:

  :برنامج التكوين األساس ي للكبار
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يعتماااااااد برناااااااامج محااااااااو األمياااااااة فااااااااي  -

بنائه على مقاربة نظاام الوحادات 

L’approche modulaire. 

 تضااااااااااااااااااااامن أنشاااااااااااااااااااااطة متنوعاااااااااااااااااااااةي -

)التعبياااااااار والتواصاااااااال،  ومتكاملااااااااة

القاااااااااااااراءة والكتاباااااااااااااة، الحسااااااااااااااب، 

 القرآن الكريم(.

عنصاار التقااويم والاادعم فااي  أدمااج -

سااياق العمليااة التكوينيااة  وجعلااه 

جاازء ماان األنشااطة هدفااه الاادعم 

 والتثبيت.

 

ساااعة غياار خاضااعة للتنظاايم  115يااتم تنفيااذ هااذه األنشااطة فااي حاادود غااالف زمنااي يقاادر ب -

وهاااااو  املدرساااا ي بقاااادر ماااااا هااااي خاضاااااعة لخصوصاااايات الفئاااااة املسااااتهدفة والقطااااااع املتاااادخل.

 :جدعا مشتركا بين كافة املستهدفين من برامج محو األميةيمثل  يتضمن  في كتاب موحد

يهاااااااادف إلااااااااى إكساااااااااب املسااااااااتفيد املبااااااااادئ األساسااااااااية للقااااااااراءة والكتابااااااااة والتعبياااااااار  مسااااااااتوى  -

الغااالف الزمنااي  والحساااب ويتمثاال فااي الجاازء األول املتكااون ماان الوحاادة األولااى، والتواصاال

 ساعة. 121املحدد له هو 

ستوى يهدف هذا املستوى إلاى تادعيم املهاارات املكتسابة فاي املساتوى األول وترساي  قايم م   -

ومبااااادئ مرتبطاااااة باملواطناااااة والتربيااااة علاااااى حقاااااوق اإلنسااااان والحرياااااات العاماااااة، والتعرياااااف 

الخدمات واألعمال اإلدارية والخدماتياة وقضاايا الساكان واألسارة والبيئاة والتنمياة ببعض 

... 

 :الكتب القطاعية

 تمكين املستفيدين من برامج محو األمية من مهارات وظيفية تستجيب لحاجياتهم املهنية؛ -

االساااااتجابة للحاجياااااات الخاصاااااة بكااااال قطااااااع علاااااى حااااادة، وذلاااااك وفاااااق منهجياااااة تراعاااااي اهتماماااااات  -

 القطاع وانشغاالته؛

 مالئمة برامج محو األمية وتكييفها مع احتياجات تطوير اليد العاملة في كافة املجاالت املهنية؛ -

وماان بااين القطاعااات التااي تاام اسااتهدافها: قطاااع الصاايد البحااري، قطاااع الفالحااة، قطاااع ال ااجون، 

 ت الحليب.قطاع األشغال العمومية وقطاع الصناعة التقليدية والسياحة،وتعاونيا

 إعداد كتب جهوية:
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إدراج الخصوصااايات البيئياااة والجغرافياااة والسوسااايو اقتصاااادية والثقافياااة، لكااال جهاااة مااان جهاااات 

اململكااة فااي باارامج محااو األميااة،وذلك لالسااتجابة الحقيقيااة للحاجيااات املختلفااة  للفئااات املسااتهدفة 

 حسب موقعها الجغرافي.

 صين بالجهتين الشرقية والشماليةوفي هذا اإلطار تم إعداد كتابين جهويين خا

سااااايتم تعمااااايم إعاااااداد الكتاااااب الجهوياااااة علاااااى جمياااااع جهاااااات اململكاااااة بعاااااد تجريبهماااااا بج اااااي الشااااامال 

والشاارق ودلااك اساااتجابة لحاجيااات بعااض الفئاااات التااي لاام ياااتم تصاانيفها ضاامن بااارامج محااو األمياااة 

 األخرى.

 :  برنامج داخل املقاوالت

واملهاااااااارات األساساااااااية للماااااااأجورين فاااااااي مختلاااااااف األنشاااااااطة تأهيااااااال الياااااااد العاملاااااااة وتطاااااااوير املعاااااااارف 

االقتصااااااادية، بهاااااادف كسااااااب الرهااااااان االقتصااااااادي وتأهياااااال القاااااادرة التنافسااااااية للمقاولااااااة لتحقيااااااق 

 .الجودة واالنخراط في مجالي اإلنتاج والتسويق حسب املعايير الدولية

 اع النسيج...محو أمية العاملين والعامالت في قطاعات إنتاجية متعددة مثل قطأمثلة : 

غاااة الفرنساااية، موجاااه للعماااال باملقااااوالت أو الفئاااات التاااي ترغاااب تعلااام اللغاااة لكتااااب ملحاااو األمياااة بال 

 الفرنسية.

  :الوسائل السمعية البصرية ملحو األمية

 تمكين املستفيد من التعلم باستعمال  وسائل حديثة مثل الحاسوب؛ -

 ؛تعويد املتعلم على التعلم الذاتي واالستقاللية -

 ؛تنويع الوسائل الديداكتكية، واعتماد تقنيات حديثة في مجال محاربة األمية -

تسااطير رؤيااا متجااددة باعتماااد التكنولوجيااا الساامعية البصاارية فااي إطااار شااراكة مااع وزارة الشااؤون 

 االقتصادية والعامة  تقتض ي  تحويل مضامين املستوى األول والثاني على قرصين مدمجين

البصاارية وذلااك بااالتفكير فااي إعااداد بوابااة محااو األميااة، كفضاااء للمناقشااة تطاوير األدوات الساامعية 

 بين مختلف   املتدخلين في برنامج  محو األمية....، 

 :محو األمية األسري 

مشروع محو األمية األساري "ألاف الم"، يهادف هاذا املشاروع إلاى إشاراك وتعبئاة تالمياذ املؤسساات  

من أقربائهم بكل من جهة الدار البيضاء الكبارى، ماراكش الثانوية في محو أمية األشخاص األميين 

 تانسيفت، الحوز، سوس ماسة درعه. 
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 ورشات وأعمال تطبيقية
 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث
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مجموعة أن تنطلق من أحد دروس برنامج "القرائية من أجل التمكين" كي تحلل جماعة كل 

 القسم اعتمادا على مفهوم من مفاهيمها.

 األعمال املطلوبة من كل مجموعة:  

 ..تقرأ كل مجموعة مفهوم الجماعة املقترح 

 .)تقدم أمثلة 

 .تعرض نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير 
 .تستخلص استنتاجات حول تنشيط جماعة القسم وحل النزاعات وتدبير الجماعة 

 

 الكبار االختيارات التربوية لتكوين 1النشاط 

 : تدرس املجوعة األولى االختيارات التربوية لتكوين الكبار

 : إن التعامال ماع الراشاادين يساتدعي طرائاق وأساااليب متميازة تالئاام  التعامـل مـع الراشــد
خصوصااااياتهم، وهااااي طرائااااق. فالراشااااد يحااااس، بحكاااام تااااراكم الساااانين، بمياااال إلااااى الرتابااااة 

 باملتعلم،

  فاإن تكويناه ناوع مان التفاعال بااين  ،يارة مان التجااارب:  بماا أن الراشاد يحمال ذخاملشـاركة
تلاك التاي اكتسابها بفضال تكويناه، كماا باين التجارب واملعارف واملعلوماات التاي يمتلكهاا، و 

 يقوم على حوار مفتوح في املكان والزمان مع محيطه والوسط الذي يعمل فيه.

 إن التكااوين اختيااار واع نااابع ماان حااوافز املتكااون، ولااذلك ينبغااي  جماعيــة :ال املســؤولية
أن تكااون محتوياتااه وطرائقااه ووسااائله منتقاااة عاان طريااق التااداول والتحاااور بااين املتكااون، 

 وبين القائمين بالتكوين أو املشرفين عليه.

 :بأهداف عملية تتصل بالحاجات املباشارة، ولاذلك التكوين  يرتبط النفعية واالقتصاد
 له نفع على ممارسة املهنة. اقتصاد الجهد، والتركيز على ما يتم

     : 3إن خصوصيات الكبار تستدعي إجراءات تتطلب ما يلي :سلوك املنشط 

 .معرفة تمثالت املتكون حول ذاته، وحول موضوع التعلم واملتعلمين 
 .اجتناب األحكام املسبقة حول املتكونين، والتي تؤثر في أساليب التعامل معهم 

  .االنفتاح على تجربة املتكونين املهنية وعلى خبراتهم 

 .االعتماد على طرائق االكتشاف الذاتي والبحث 
  .تحفيز قابليات املتكون ورغبته في تطوير خبراته 

 

 

                                                           
3
 Chevroltet, Daniel. Methodes directives et formation des adultes. Ed. E.S.F. Paris,  1979. 
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 تحليل نماذج من املناهج 2النشاط 

 توجيهات :

  مجاالت البرامج( 2 أنواع الكتب والبرامج (. 1اعتمادا على املعطيات التالية، تستخرج املجموعة ما يلي  

 تصور عام عن البرامج 
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 في بناء البرامج الوظيفيةاملقاربة  3النشاط 

 ؟الوظيفيةما املقاربة 

على اعتبار محو األمية تأهيال حقيقيا ملواجهة الحاجات الضرورية  الوظيفيةتقوم املقاربة 

يتعلق بدعم وتقوية املظاهر العملية في مقابل املظاهر التعليمية الصرفة بغية  للحياة. إن األمر

 ربط محو  األمية  بالتنمية البشرية. 

يعد محو األمية الوظيفي مرادفا للتعلم مدى الحياة، ألن هذا املفهوم األخير يشمل أيضا كل ما 

 يدخل في إطار الحياة.

 يمكن، من منظور تربوي، تحديد أربعة أبعاد للمالءمة، وهي: 

، وفي الكفايات األداتية من قراءة وكتابة وحسابيتحكم املتعلم )ة(، في الوقت نفسه، في    .1

تطبيقاتها العملية بغية استعمالها، وتكييفها، بحسب الحالة، مع أنشطة حياته الشخصية 

القراءة أال تغدَو دروس  الوظيفيةاملقاربة واالجتماعية واالقتصادية وغيرها. هكذا تضمن 

مجرد عمليات  مجرد كتابة وخط بل قراءة للخطابات املختلفة. كما ال يبقى الحساب 

 و حساب الكلفة، وامليزانية.، بل هحسابية

: وتشمل هذه الكفايات، على وجه الخصوص: مستعرضةاكتساب معارف وكفايات   .2

 ، والسلوك االجتماعي....بالكتابة االستدالل، وحل املشكالت، والتواصل

تحمل مضامين التكوين قيما ذات عالقة : يجب أن قيم املواطنة والسلوك املدنيتنمية    .3

والسلوك املدني اإليجابي تجاه املسؤولية، تحمل و  واملشاركة السياسية،ة االجتماعي ةحيابال

 .الجماعة والبيئة

 ضمان الوظيفيةإن تفعيل التعلم في الحياة وفق املقاربة غرس إرادة التعلم املستديم:  .4

   مدى الحياة ألنه سيضحى راسخا ومتجذرا.الستدامة التعلم واستمراره 

 في دروس محاربة األمية؟ الوظيفيةكيف أوظف مفهوم املقاربة 

 علّي االنطالق من درس أو موضوع كي أحدد ما يأتي:

 .مستوى الحياة العملية علىربط محتوى الدروس باستعماالته  -

 أن تكون له داللة لدى املتعلم، بحيث يسهل عليه كشف محيطه. -

 أن يرتبط بفعل، أو بإنتاج، أو بعمل ملموس.  -

 في وضعيات مختلفة. أن يستوجب توظيف التعلمات -
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 في بناء البرامج االندماجيةاملقاربة  4النشاط 

 على املجوعة أن تدرس املفاهيم التالية وتربطها ببرامج التكوين.

إن مفهوم اإلدماج يحيل على العملية التي يحصل الفرد بموجبها على مكانته داخل فضاء 

قياس درجة اإلدماج بناء على نوعية/جودة اجتماعي محدد يتم االعتراف به فيه. ومن ثم، يمكن 

االرتباطات التي يقيمها الفرد مع محيطه االجتماعي. وقد تتخذ هذه الروابط أشكاال متعددة 

  اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية وسياسية.

 اإلدماج املنهي:

عي، فهو يشير يحيل مفهوم اإلدماج املنهي، من جهته، على أحد األبعاد الخاصة لإلدماج االجتما

إلى العملية التي بمقتضاها يرتقي فرد ما من حالة الال عمل أو حالة ممارسة أنشطة هشة 

ليحصل على مكانته ضمن محيطه االقتصادي سواء باعتباره مستخدما، أو عامال مستقال، أو 

  مقاوال، أو أي وضع أخر يسمح له بكسب قوته بفضل عمله.  

 محو األمية:اإلدماج في 

 (:1978ألمية الوظيفي )محو ا

، تعريفا ملحو األمية الوظيفي ما يزال متداوال في وقتنا 1978تبنى املؤتمر العام لليونسكو، عام 

متعلما من منظور وظيفي إذا كان  الحالي. ويتخذ هذا التعريف الصيغة اآلتية:" يعتبر شخص ما

جماعته ومجتمعه، ويتيح بإمكانه ممارسة أنشطة يتطلب التعلم بهدف ضمان السير الناجع ل

له، كذلك، االستمرار في استعمال القراءة والكتابة والحساب من اجل تطوره الذاتي وتطور 

 الجماعة التي ينتمي إليها".  

 عشرية األمم املتحدة من أجل محاربة األمية:

، "عشرية األمم املتحدة من أجل محو األمية" التي 2112أطلقت منظمة األمم املتحدة، عام 

املعتمدة بكون  التوصيات. وتم التنصيص في إحدى 2112حتى  2113تغطي الفترة املمتدة من 

الحياة، مؤكدة على أنه من "األهمية بمكان، بالنسبة إلى كل  محو األمية في جوهر التعلم مدى

طفل وشاب وراشد،  أن يكتسب الكفايات األساسية التي تتيح له مواجهة املشاكل التي قد 

وأنه، فضال عن ذلك، يشكل مرحلة أساسية في التربية األساسية التي تعد وسيلة  تفرزها الحياة،

 Nations)   الواحد والعشرين".   ة االجتماعية في القرن ضرورية للمشاركة الفعلية في الحيا

Unies, 2002b) 
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 نصوص ووثائق داعمة

 
  إطار عام بيليم الخاص بتعليم الكبار 1الوثيقة : 

  تقنية املعلومات واالتصاالت:محو األمية بواسطة  2الوثيقة 

  تطوير منهاج التكوين األساس ي للكبار : 3الوثيقة 

  القرائية من أجل الحياة  : 4الوثيقة 

 

 

 الرابع القسم
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 إطار عام بيليم الخاص بتعليم الكبار 1الوثيقة 
 

 

م من أجل مستقبل يصلح للحياة: الطاقة الكامنة في تعليم تحت شعار "ا
ّ
لعيش والتعل

(، في مدينة بيليم، في 6البرازيل املؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار )كونفنتيا نظم في الكبار" 

؛ ويضم هذا املؤتمر الدول األعضاء في اليونسكو، 2119كانون األول/ديسمبر  4و 1الفترة بين 

والوكاالت التابعة لألمم املتحدة، ومنظمات التعاون املتعددة األطراف والثنائية األطراف، 

تابعة للمجتمع املدني والقطاع الخاص، ودارسين من جميع مناطق العاملوُيمثل هذا    ومنظمات

 
ً
 مهما

ً
م الكبار والتعليم غير النظامي: املؤتمر إطارا

ّ
 إلجراء حوار بشأن السياسات الخاصة بتعل

 .الترويج لها على املستوى العالمي.و 

 تشمل أهداف هذا املؤتمر ما يليت

م وتع -
ّ
م مدى الحياة، التي تستند االعتراف بأن تعل

ّ
ليم الكبار عنصر مهم من عملية التعل

 إلى محو األمية؛
ً
  أساسا

م وتعليم الكبار في تحقيق أهداف التعليم   -
ّ
تسليط األضواء على الدور الحاسم لعملية التعل

 والتنمية

 في  وْضع أدوات لعمليات التنفيذ، وذلك من أجل االنتقال من األقوال إلى األفعال  -

 .االلتزامات املقررة

 التعلم مدى الحياة :
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 املبادئ األساس :

 
 



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

 األندراغوجيا ومناهج محو األمية وتعليم الكبار: 2املصوغة  

30 

 

 املشاركة واإلنصاف :

 

 الجودة :

 
 

 



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

 األندراغوجيا ومناهج محو األمية وتعليم الكبار: 2املصوغة  

31 

 

 تقنية املعلومات واالتصاالتمحو األمية بواسطة  2الوثيقة 
 

أدركت املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم أن استخدام التقنيات ضروري لتقليل لقد 

الفجوة الرقمية ومساعدة الدول للوصول إلى مجتمع املعرفة، ولذا أصبح دعم وتشجيع 

مشروعا  13استخدام التقنيات من األهداف املحورية لليونسكو حيث أنها شرعت في تطبيق 

 (.Perrier, 2004,p.4نيات لتطوير التربية والعلوم والثقافة ) حول كيفية توظيف التق

إن الوصول إلى مجتمع املعرفة يتطلب توفير فرص عديدة ومتنوعة للتعلم مدى الحياة، وتعتبر 

تقنية االتصاالت واملعلومات من األدوات التي ستساعد على تسهيل عمليتي التعليم والتعلم 

اعد على التغلب على تحديات التكلفة والوقت واملكان. وتشير للكبار والصغار السيما وأنها تس

االتجاهات الحالية في الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية إلى الربط 

بين تعليم الكبار واستخدام الحاسوب بهدف توفير فرص التعلم مدى الحياة، والتطوير 

 (.Perrier, 2004,p.5الوظيفي للعاملين واملوظفين) 

 عملية ومنخفضة التكلفة لتحسين 
ً
إن تقنية املعلومات واالتصاالت يمكن أن توفر حلوال

التعليم، وإن ظهور شبكات للمعلومات واملعرفة عالية االستجابة والتطوير السريع للبرمجيات 

الذكية باإلضافة إلى سائر شبكات االتصاالت، يوفر فرصة حقيقية للتغلب على جوانب 

قص في األنظمة التعليمية في جميع أنحاء العالم. وقد أثبتت تجارب كثير من البلدان في الن

استعمال تقنية املعلومات واالتصاالت في التعليم أنها تساعد في توصيل التعليم إلى األشخاص 

 في تحسين نوعية التعلم.
ً
 The World)املستبَعدين من العملية التعليمية وأنها تساعد أيضا

Summit on the information society, 2003) ) 

ولقد أكدت املرحلة األولى من القمة العاملية ملجتمع املعلومات التي ُعقدت في جنيف في ديسمبر 

على األهمية الحيوية للتعليم، حيث ذكر في إعالن املبادئ أن "محو األمية والتعليم  2003

االبتدائي للجميع إنما هما من العوامل الرئيسية في بناء مجتمع معلومات يشمل الجميع". وقد 

 
ً
اقترحت خطة العمل التي اعُتمدت في املرحلة األولى من القمة العاملية ملجتمع املعلومات عددا

األمور التي تهدف إلى زيادة مساهمة تقنية املعلومات واالتصاالت في تحقيق هدف التعليم  من

للجميع في جميع أنحاء العالم. فقد أوصت الخطة بتطوير السياسات املحلية لتوظيف تقنية 

املعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب على جميع املستويات، بما في ذلك تطوير املناهج 

 ملفهوم التعليم مدى الدراس
ً
ية وتدريب املعلمين وإدارة وتنظيم املؤسسات التعليمية، دعما

  (The World Summit on the information society, 2003 الحياة
 

 راشد بن محمد بن سالم الحجري
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 تطوير منهاج التكوين األساس ي للكبار 3الوثيقة 
 

ضااامن حركياااة عاماااة لإلصاااالح الترباااوي فاااي بالدناااا، فهاااي اساااتجابة ينااادرج تطاااوير منهااااج التكاااوين األساسااا ي للكباااار 

للتوجهااات امللكياااة الساااامية التاااي جعلاات مااان محاااو األمياااة إحااادى دعااائم التنمياااة االجتماعياااة والبشااارية وتأهيااال 

 " املواطن في كافة القطاعات لتطوير اإلنتاج واملساهمة في محاربة الفقر

صدي لظاهرة األمية انطالقا من الوعي بأهمية تحرير املجتمع من "الت وقد توخت هذه اإلستراتيجية     .2  

العائق الرئيس ي في وجه تنميته الشاملة، استلزم  إيجاد مفهوم جديد ملحو األمية، يؤسس إلستراتيجيات 

 4وشاملة تواجه الظاهرة في كل أبعادها سواء منها الرقمية أو الكيفية أو القطاعية أو الجهوية" . عملية

لفرد رافعة أساسية للتنمية البشرية، واملتمثلة في الوعي بأهمية املعرفة والتعلم والوعي "جعل ا -

 بالحقوق االجتماعية والثقافية وتنمية روح املواطنة و االندماج في الحياة االقتصادية...؛ "

 وتعزيز قدراته في مجال اإلبداع واالبتكار في كل مجاالت الحياة."  "تقدير الفرد لذاته، -

التفتح على التجارب الدولية الرائدة في هذا املجال ساهم في بلورة رؤى كونية بمنظور محلي لهذه "  -

 املعضلة، الش يء الذي أعطي لبرامج محو األمية التميز والجاذبية".

 .غايات تكوين الكبار:2.2

التواصل والتعبير القضاء على األمية عن طريق تعليم األفراد القراءة والكتابة، وجعلهم قادرين على  -

 باللغة العربية ،في وضعيات مختلفة من حياتهم اليومية؛

تطوير املجتمع من خالل الرفع من مستوى الفرد فكرا وسلوكا وجعله عنصرا فعاال في مشاريع  -

 التنمية؛ 

تطوير الكفايات اإلنتاجية لألفراد، وجعلهم فاعلين في نماء اقتصاد البالد وقادرين على املبادرة  -

 تفاعل مع املحيط ؛وال

غرس قيم املواطنة ومبادئ التربية املدنية عبر توعية املواطن بحقوقه وواجباته، وتعريفه  -

 بتشريعات بالده؛

تمكين الفرد من املساهمة في رفاهية مجتمعه وأسرته عبر وعيه بسالمة املواطن وصحته وظروف  -

 عيشه

ئي تتجلى في تحقيق التوازن االجتماعي إكساب الفرد سلوكات ايجابية تجاه محيطه البشري والبي -

 واملحافظة على البيئة؛

 تكريس التشبث بالقيم الروحية والدينية. -
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 القرائية من أجل الحياة 4الوثيقة 
 

أكد للمرة األولى على العالقات املتداخلة بين محو األمية والتنمية، وأبرز مفهوم محو األمية 

اعتبار محو األمية غاية في حد ذاته، بل ينبغي اعتباره  الوظيفي، ومفاده أن >>من الواجب عدم

طريقة إلعداد اإلنسان لكي يؤدي دورا على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

 يتجاوز التدريب على مبادئ محو األمية الذي يقتصر على تدريس القراءة والكتابة.

 إلى العمل. إكساب القرائية عن طريق االختبار والتعلم املوجه

وعلى الرغم من أن مفهوم محو األمية الوظيفي ركز في البداية على تعزيز عوامل الفعالية 

واإلنتاجية، فقد تم توسيع داللته في وقت الحق في ضوء الخبرات املكتسبة في إطار البرنامج 

 .التجريبي العالمي ملحو األمية ليشمل مجموعة أوسع نطاقا من شواغل البشر وطموحاتهم

تعتمد النظرة إلى دور التدريب في مجال محو األمية، كما تعتمد أشكاله، على جميع املهام التي 

تؤديها الناس، سواء كانوا مواطنين أو منتجين أو أرباب أسر في أسرهم، أو قراهم، أو املناطق 

املادي املجاورة لهم، أو كانوا أفرادا يبحثون عن أجوبة عما يطرحونه من أسئلة بشأن العالم 

واالجتماعي واألخالقي والفكري الذي يعيشون في كنفه. ومن هذا املنطلق يعد محو األمية 

الوظيفي مرادفا للتعلم مدى الحياة، ألن هذا املفهوم األخير يشمل أيضا كل ما يدخل في إطار 

 الحياة.

 باولو فرايري ومحو األمية كعامل من عوامل التغيير )السبعينات(

ضمن جملة -توعية((، التي طرحها باولو فرايري خالل السبعينات والتي اعتبرتإن نظرية )) ال

أن الوعي االجتماعي واالستقصاء النقدي عامالن رئيسيان من عوامل التغيير االجتماعي،  -أمور 

اكتسبت شعبية في البلدان النامية. وكان لهذه النظرية أيضا تأثير كبير في صياغة مفاهيم 

 ة لدى اليونسكو واملنظمات الدولية األخرى.متجددة ملحو األمي

واملعقودة في بيرسيبوليس )إيران(، –، أثناء الندوة الدولية املعنية بمحو األمية 1975وفي عام 

منحت اليونسكو فرايري جائزة محمد رضا بهلوي ملحو األمية. وعكس إعالن بيرسيبوليس تأثير 

يتجاوز عملية تعلم مهارات القراءة، والكتابة هذه النظرية، وأقر بأن محو األمية ينبغي  أن 

 والحساب، وأن يسهم في )تحرير اإلنسان( والنهوض به على نحو كامل.

ووفق هذا التصور ، فإن محو األمية يضع الشروط التي ال غنى عنها الكتساب وعي نقدي 

يسعى إلى  بعوامل التناقض الكامنة في املجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان، وفي األهداف التي

تحقيقها: وإضافة إلى ذلك، فإن محو األمية يحث على اتخاذ املبادرات ومشاركة الناس في 

استحداث مشروعات من شأنها التأثير على العالم، وتغييره، وتحديد أهداف عملية حقيقية 

ت للتنمية البشرية.كما ينبغي أن يمهد محو األمية السبيل للتمكن من التقنيات وتنظيم العالقا
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 اإلنسانية. فمحو األمية ليس غاية في حد ذاته، بل إنه يشكل حقا أساسيا من حقوق اإلنسان.

 ثالثة نهوج من أجل اكتساب القرائية

األهداف السياسية  االستراتيجيات نتائج التعلم 

 األوسع

مهارات القراءة والكتابة  مهارات القرائية

 والحساب بلغة أو بلغات معنية

إلى حد  يعتمد هذا النهج

كبير على التعليم 

املدرس ي النظامي 

والبرامج والحمالت 

الوطنية ملحو أمية 

الكبار، وهدفه األول هو 

 القرائية.

محو األمية على 

الصعيد الجماهيري 

تكافؤ الفرص التنمية 

 وحقوق اإلنسان.

تطبيق القرائية 

لتحقيق 

 أغراض معينة

تطبيق املهارات لتلبية 

دة: احتياجات و أولويات محد

 املهارات الحياتية

تعتمد إلى حد كبير على 

البرامج غير النظامية 

املوجهة للكبار وغالبا ما 

تسعى من خالل القرائية 

إلى تحقيق أهداف أوسع 

كجزء من البرامج 

 اإلنمائية

قوى عاملة قادرة على 

املنافسة: املشاركة 

السياسية واملواطنة: 

القدرة على االستجابة 

 ملتطلبات العوملة:

مجموعة من املنافع 

 السياسية.

التمكين 

 والتحويل

التمكين: املهارات التخصصية: 

 التحول االجتماعي

تقنيات فرايري أو 

التقنيات التشاركية: 

محورها الدارس: 

يستهدف القرائية في حد 

 ذاتها أو أهدافا أوسع.

التمكين البشري 

واالجتماعي، املواطنة 

الناشطة: املشاركة 

تعبئة االجتماعية: ال

 االجتماعية.
 

 

 
 


