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:ملخص المقال
اجلديدة من منظور مقاربة التدريس بالكفاءات ال تقوم على ارجتال دروس ولكٌنها ترتكز مهمة املدرس 

كما تتطلب منه تغيريات ،  التعقيدو وعلى بناء مشكالت متزايدة الرتكيب، تسوية سريورة التعٌلمو على ضبط
تنشيط وتوجيه الو وظيفته اجلديدة على دور التخطيطفمن الطبيعي أن تقتصر . جوهرية يف هويته املهنية

.و املتعلمني
Résumé:

la profession d’enseignant ne se limite plus à la détention du savoir mais après un
riche requis socioculturel, et psychopédagogique ce dernier doit étendre et/ ou

extrapoler  sa profession en aidant les élèves à construire   leurs savoirs afin  d’ installer
leurs compétences par des stratégies adéquates à cette dernière approche (pédagogies:

différenciée, du projet, et la résolution du problème).

هذا يستدعي بالضرورة إثارة نقاش و إىل ترسيخ كفاءات حقيقية لدى املتعلمنيتسعى مناهج اإلصالح
املتدخلني حول ا إلجراءات العملية املصاحبة لإلصالح على مستوى و مستمر بني خمتلف الفاعلنيو واسع

املردوديةاملتابعة داخل الفصول الدراسية لتحسنيو التقوميو طرائق البناءو التنفيذ من حيث العدة البيداغوجية
.حتقيق اجلودة يف املدرسة اجلزائريةو 

لقد  دخلت مهنة التدريس مع تطبيق املقاربة بالكفاءات  طورا جديدا أقل ما يصطلح عليه هو عصر 
، مهنة هلا عالقة مبهن اإلنساين"، و املهنية أو إرادة متهني وظيفة التدريس

.1"الشخصيو ترتبط باملؤسسايتاجتماعية معقدة

عليه من ، لالضطالع مبهمته على أحسن وجهو عامل جذب أو نفور للمتعلمنيو فاملعلم يعترب قطب املدرسة
من جهة أخرى  إتقان الكثري من الكفاءات و الغايات اليت تصبو إليهاو جهة إدراك حتديات مدرسة اليوم

.الالصفيةو املهنية الصفية
املعلم إدراك الرهانات الكثرية اليت توجد املدرسة حتت رمحتها فاالقتصادي الذي يطالب إذ ينبغي على

البيداغوجي ، و متهينهو والسياسي الذي يدعو إىل تعميم التعليم األساسي، براغمايتو املدرسة بتقدمي تعليم نافع
باحملتويات املعرفيةو تعلميهالذي ينادي بتغيري املمارسات التقليدية للمدرسة على مستوى عالقة املدرس مب

دون إمهال الرهان ، معاجلة الثغراتوبالدعم    و إجراءاتهو بالتقوميو بالعدة الديداكتكية اليت سيعتمدهاو 
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تنوعها اليت أصبحت تشكل مصادر أخرى تنافس املعلم الذي كان يف و ظهور شبكات االتصالو التكنولوجي
.  وقت قريب املصدر األساسي للمعرفة
يفرتض تغيريا ، خالل مرحلة التمدرس القاعدي-يف مناهج اإلصالح-إٌن ترسيخ الكفاءات املستهدفة

صار ، فحسب فيليب مرييو، لكفاءاته املهنية اخلاصةو ولطرائق اجنازه ملهامه، جوهريا لعالقة املعلم باملعرفة
، ليس تدريسهمو هو تعليم التالميذ، اهلدف املرصود من مدرسة اليوم هو إقرار مهنة جديدة

فالتعليم بواسطة الكفاءات يقوم يف جانب كبري منه على مبادئ بيداغوجية عامة مثل الرتكيز على شخصية 
على جعل التدريس وعلى الطرائق النشيطة و،املتعلم وعلى البيداغوجيا التفريدية ومراعاة الفروق بني املتعلمني

.تدريبهم على بيداغوجيا حل املشكلة، و دماجهم فيهداال بالنسبة هلم من خالل إ
على ، و تسوية سريورة التعٌلمو لكٌنها ترتكز على ضبطو ال تقوم مهمة املعلم اجلديدة على ارجتال الدروس

فمن الطبيعي أٌن . هذا يتطلب منه تغيريا جوهريا يف هويته املهنية، و متزايدة التعقيدو بناء مشكالت مركبة
إذا كان دوره يف مقاربة ، و التحفيز دون أن حيل حمل املتعلمو ديدة أصبحت تقتصر على التوجيهوظيفته اجل

ترسيخها تقتضي منه امتالك بعض هذه الكفاءات قبل  و فإٌن بناء الكفاءات، احملتويات هو تقمص دور العامل
املرافقو هو املنظمستتحول وظيفة املدرس كليا يف منظور دعاة املهنية حيث سيصبح املدرس ".كل شيء

2"املنشطو املعدلو الوسيطو املقومو املصاحبو 

تعٌلم يهدف إىل إكساب املتعٌلم كفاءات ، ليس برناجما للتعليمو يعترب التدريس بالكفاءات منهاجا للتعٌلم
رسة ، املستقبليةو تربطه باحلياة احلاضرة

ال ، و كفاعل مشارك مساعد ومنشط للتعٌلمات،  اإلبداعو حيث تعطي املعلم جماال واسعا للتصرف، التعليمية
:يستقيم هذا التدريس إالٌ مع التزام املعلم بأدواره اجلديدة اآليت ذكرها

:مساعدة المتعلم على تحويل المعارف إلى موارد يحسن استغاللها بفعالية/1
ال ميكن أن تكون املعارف مواردا جتند حلل املشكلة إٌال حلظة انبثاقها و تعلم إٌال ضمن وضعيةإٌن الفرد ال ي
إٌن  .أنتجهاو كي تنخرط  بفعالية يف سياق الوضعية اليت اختارها املعلم،  يف الوقت املناسبو بشكل جاهز

املتعلم الذي يعجز عن استحضار املوارد مبهارة يف وضعية تقتضي  تدخال حلٌلها
فدور املعلم يف هذه احلالة ال يقتصر على إنتاج وضعيات جٌيدة بل على التدريب ، لن يكون أفضل من جاهل

.اإلدماجو املستمر للمتعلم  على استثمار موارده يف حل وضعيات متكافئة لوضعيات التعلم
احلشو إىل ولتلقني   حتولت مهنة املدرس من بيداغوجيا ا:االنتقال من منطق التدريس إىل منطق التدريب

تكوين و هذا يتطلب طاقة كبرية، و تنشيطهاو بيداغوجيات نشيطة تقوم على هندسة الوضعيات التعلمية
من توريط املتعلمني و حبث متواصل ليتمكن من ترمجة األهداف املعرفية إىل أهداف تعٌلميةو ديداكتيكي عميق

من خالل بناء ، م لديهم  كذلك تسوية سريورة التعلمإثارة الرغبة يف التعلٌ و و يف البحث
.كل هذا يتطلب ثورة ثقافية صغرى تغري الذهنيات احلالية،  مشكالت متدرجة التعقيد
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ال ينبغي أن يتخلى املعلم عن كل تدريس منظم خاصة إذا كان املتعلمون صغارا بل حياول تصور انسجام 
ومنطق الفعل حلل ، املتعلمني من احلدود الدنيا من املعارفمنطق التدريس لتمكني:بني منطقني خمتلفني

.املشكل بإتباع سريورة تفكريية معينة
تصميم الدرسو ضبط و الوضعياتو تركيز املعلم على وظيفة التدريب اليت ال تقوم على عرض املعارف

إقامة روابط بني املعارفو اقرتاحلكن علىو احملافظة على بنيته اهليكليةو ،مطالبة التالميذ التحكم يف مكوناتهو 
دون أن حيل حمل ، التحفيزو التخطيطو وتصبح املهمة اجلديدة للمعلم هي التوجيه، الوضعيات املناسبة هلاو 

.املتعلم
:االنطالق في التدريس من مشكالت مطروحة/2

واملكثفة جهة املستمرةيؤكد الديداكتكيون أٌن اكتساب املتعلمني للكفاءات العالية يتحقق عند املوا
اختاذ القرارات و تنوعها وواقعيتها تسمح ببلوغ اهلدف املرصود منهاو تعقيدهاو 

.من مث يظل التدريس املنظم حول مشكلة ضرورياو املناسبة إزاءها
مقاصد حمددة يزيل و إعدادها ألهدافو ال خيلو مفهوم املشكلة من الغموض إٌال أٌن تدريب املعلم عليها

.ضبط العوائق املعرفية اليت يريد أن يضع املتعلمني فيهاو الغموض عندما تتم حماصرة جوانب املوضوع
يتعني على املعلم استحضار أصناف خمتلفة من الوضعيات املشكالت كمرحلة أوىل ُمث تشغيل القدرات 

جلديرة باحلل هي اليت تنبع من اهتمام واضح فاملشكلة ا".حي كُلما تعذر بناء وضعية مشكلةو بشكل واقعي
3"اليت تعطي املتعلم أكثر من حل واحد هلا، و 

،، ال تعترب الوضعية املشكلة جمرد وضعية ديداكتكية عادية
على استثمار مكتسباته اليت حتفز املتعلم ، يتميز باملقاومة الكافية، و حمدداو يستحسن أن يكون واضحاو 

إىل وضعه يف سلسلة من القرارات اليت ينبغي و إعادة النظر فيهاو تصوراته بكيفية تقود إىل مساءلتهاو السابقة
.أن يتخذها لبلوغ اهلدف

فمهمة املعلم "، "اهلدف العائق"ألمهيته يطلق عليه الباحثونو ،يعد العائق احملور الرئيسي للعمل البيداغوجي
وحىت 4"من خالل تصور وضعيات صعبة قابلة للحل، يف إيقاظ الرغبة للتعلم من خالل تلغيز املعرفةتتمثل 

ُيٌضِ◌من املدرس املشكلة بعض املؤشرات ، كشف جوانب صعوبتهو يساعد املتعلمني على التعرف عليه
قضاء وقت طويل يف حمو العجزو تفاديا ألحاسيس اإلحباط، املساعدة على تلمس سريورة احلل

.التلقائية
ال خيلو العمل بالوضعيات املشكالت من اإلجيابيات لكن بلوغها يقتضي تغيريا يف هوية وكفاءات املدرسني 

:ومن ذلك
يأخذ من املمارسات االجتماعية من ، إٌن إبداع وضعيات ديداكتكية يقتضي نقال ديداكتكيا مركبا:2/1

حىت ، أخرىا ألمر الذي يستوجب من املعلم تكوينا بيداغوجيا متخصصاومن املعارف العاملة من جهة، جهة
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  ،
عملمشجعة على الو التغيري جتعل الوضعيات اليت بناها حمفزةو كما أٌن امتالك املعلم للقدرة على التطوير

.البحث املستمرينو 
حتقيق األهداف املرصودة من الوضعية املشكلة يتطلب من املعلم إملاما مبحتويات املنهاج من حيث 2/2

الطريقة اليت و دمج التعلماتو والتمشي الديداكتيكي املناسب لبناء، الكفاءات املستهدفة بالبناء عند املتعلم
عالقة األنشطة ببعضها و األسئلة اليت يطرحها املضمونو ليت يقدمهاالتحكم مبحتوى املادة ا، و 

.
السريورات و املهامو يستدعي بناء العائق يف وضعية مشكلة من املعلم قدرة كبرية لتحليل الوضعية2/3

نسيان خرباته اخلاصة حىت ال يؤثر على حل املتعلمني أو ، و قدرة على التجرد من ذاتيته، و الذهنية للمتعلمني
الصعوبات اليت تعرتض و كما تستلزم قدرات تسيريية للفصل الدراسي،  أن يأخذ مكان املتعلم لفهم ما يعوقه

أو بيداغوجي كصعوبة ضبط الوقت الذي سيستغرقه ، العمل اجلماعي أو الفردي منها ما هو ابستمولوجي
فسي يرتبط بقوة أو ضعف دافعية املتعلمني لتجاوز العائق وحل املشكلةحل املشكلة أو ن

:ابتكار عدة ديداكتكية جديدة/3
املعارف وتراعي الكفاءات املستهدفة بالبناء     ، مالئمةو حيتاج املعلم البتكار وضعيات مستقلة مفيدة

التمارين احملضرة مل تعد تفي بالغرض يف إطار فكراسات ، احلصص املتوفرة عليهاو سن املتعلمنيو 
.التدريس بالكفاءات

يصعب على املعلم يف حاالت كثرية ابتكار عدة وضعيات لتغطي أنشطة يوم واحد خاصة إذا كانت توكل 
لذلك يتعني ، و إليه مهمة تنشيط مخس أنشطة يف اليوم كما هو احلال بالنسبة ملعلم السنة اخلامسة ابتدائي

بتوجيهات ، و مقرتحات حول الوضعيات املمكنةو أن تزوده بأفكار، الديداكتكيةو ملصاحل البيداغوجيةعلى ا
أن تكون من   متخصصني يف املقاربة بالكفاءات ال و من الضروري أن تتجاوز الشكل التجاري، و منهجية

أمام الفئات املتباينة املستوى خاصة إذا علمنا أٌن اجلهد الديداكتيكي للمعلم له حمدوديته، من املتطفلني عليها
.من املتعلمني

:الوصفات التدريسية  اجلاهزة ينبغي على املعلم أنو لتجاوز مشكلة منطية الوضعياتو
.أن يتبناهاا الرمسية إن احتاج، و يستقل عن سوق الوسائل التعليمية اجلاهزة* 
أن       و حسب الكفاءة املرصودة انطالقا من املعطيات املتوفرة لديهأن ينتج وضعيات مشكالت *

أٌن الربامج و خاصةأن يبتكر الوسائل التعليمية املالئمةو يوزع املقاطع على احلصةو الوظائفو حيدد األدوار
.سهلة ألداء املعلمو املعلوماتية متوفرة

:ة اإلدماجيةتوجيههم لحل الوضعيو التفاوض حول مشاريع المتعلمين/4
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العالقة األحادية التسلطية من املعلم حيث ال ميكن تصور أٌن املعلم و إٌن العمل مبقاربة الكفاءات يتناىف
تقدمي مقرتحات من و مهمته اجلديدة أضحت التحفيز، وحده هو الذي حيدد سريورة حل الوضعية املشكلة

يعترب التفاوض صيغة دالة عن احرتام آرائهم ، و ملتعلمنيفتصبح دالة تستقطب اهتمام ا، خالل التفاوض حوهلا
.ووسيلة إلشراكهم يف العمل بعد إعداد الوضعيات املناسبة

، ممارسة ذلك عن قناعةو إرساء قواعد الدميقراطيةو اقتسام السلطة مع املتعلمني4/1
.إشراكهم يف املسئوليةو

بدينامية اجلماعات الصغرية                       و شروط العمل التعاوينو كافية خبصائصمعرفة4/2
.باسترياتيجية املشروعو

يؤكد فيليب برينو ، توزيع األدوارو حتليل املهام، و تنشيط املناقشاتو التفاعلو القدرة على التواصل4/3
املسامهة يف جمهود مجاعي إلجناز و اإلشراكدور املتعلم يف بيداغوجيا الوضعيات املشكالت يكمن يف"إىل أنٌ 
إظهار ، و اخلطأ وهو مدعو لإلفصاح عن شكوكهو له احلق يف احملاولةو بناء كفاءات جديدةو مشروع

. 5"التواصلو احلفظو الوعي بطرائقه يف الفهم، و استدالالته
:اعتماد تصميم ديداكتيكي مرن عند التخطيط/5

تتمحور حول معارف مهمة، هادفةو قويةو لكفاءات على العمل بوضعيات ثريةيرتكز التدريس بواسطة ا
حىت يتمكن من حسن اختيار احملتويات الضرورية حلل الوضعية على املعلم أن ، و تنتج عنها تعٌلمات مرصودةو 

:يتميز مبا يلي
.  ضبط النفس عند التخطيطو اهلدوءو التحلي باملرونة* 
على خلق التفاعل بني األنشطة حتقيقا و فاءات املستعرضة كٌلما أمكن ذلكالقدرة على بناء الك*

.للتدرج املتنامي يف املنهاج التعليمي
العمل على اختيار الوضعيات املشكالت       و بالكفاءات السنويةو الوعي الكايف بأهداف املنهاج*

.هودات أكرباملناسبة مع مراعاة احملتويات اهلامة اليت حتتاج إىل جم
اليت و استخالص املهم منها بالرجوع دائما إىل املصادر املنقول منهاو القدرة على قراءة املضامني قراءة نقدية*

القدرة على فهم الواقع والبعد و تكشف عن كفاءة املعلم يف اختيار املعارف حسب اخللفية اليت تصدر منها
. اإلبستمولوجي للمعرفة

:غوجي جديد مع المتعلماعتماد عقد بيدا/6
روح التنافس ليتحول و خيتلف دور املتعلم يف بيداغوجيا الوضعيات عن دوره السابق إذ يقطع صلته بالفردية

عقد ، العمل على بناء كفاءات جديدة، و املشاركة يف حتقيق املشروعو إىل االخنراط يف روح العمل اجلماعي
الربهنة على الكيفيات اليت ، و طرائق احلل اخلاصةو تصوراته، و كوكهإظهار ش، و اخلطأو يتمتع خالله باحملاولة

فاملواقف املشكلية احلقيقية ذات ".مفكر يف جمموعة الصفو ممارسو فهو متعاون، الفهمو 
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االكتشاف من خالل العمل مع بعضهم البعض مماٌ يزيد من دافعيتهم و املعىن تدفع التالميذ للقيام باالستقصاء
6."املهاراتو واحلديث لنمو التفكرييزيد من فرص املشاركةو ألداء املهام

، قطيعة مع الثقافة املهنية الفرديةو إٌن هذا التغيري يف العالقة الديداكتكية يتطلب جمهودا خاصا من املعلم
علم حسب حممد حيتاج امل، و 

:محود للكفاءات املهنية اآلتية
.تشجيع احملاوالت التجريبية للمتعلمنيو القدرة على التوجيه*
حتليل وشريطة العمل على فهم          ، التقدمو قبول أخطاء املتعلمني باعتبارها مؤشرا جوهريا للضبط*

معربا و متثل نقطة انطالق، و اكتساب املعرفةو بطريقتها اخلاصة يف تطورو تساهم األخطاء".تلك األخطاء
وهلذا ال ينبغي االعرتاف حبق املتعلم يف اخلطأ فحسب بل ينبغي . ضروريا لقيام معرفة علمية باملعىن الصحيح
.7".العمل بكل جدية الكتشاف مصدر اخلطأ

معقدة و تعزيز التعاون مع املتعلمني عند أدائهم ملهام صعبةو تثمني*
على االنتباه للمقاومات اليت           ، و مواصفات العقد الديداكتيكيو ة على توضيح مكوناتالقدر *

.، يبديها املتعلمني
8.وعلى جتاوز وضعية احلكم أو املقوم، القدرة على االخنراط الشخصي يف العمل*

:اعتماد التقويم التكويني عند تقويم الكفاءات/7
الواقع الذي ميكن أن ينفي أو يؤكد و املعلمو مصدرها املتعلمو قوم التقومي التكويين على التغذية الراجعةي

تعترب ل عالل التقومي التكويين عنصرا أساسيا يف التكوين .التوقعات اليت حددها املعلم يف وضعية االنطالق
قة يف نفسه من أجل حتقيق هدف التعلمميده بالثو يساعده على تصحيح مساره التكويين، الذايت للمتعلم

أنشطة التكوينو إيقاعات التعلمو األهداف و تتطلب ممارسة املدرس تغيري تصوراته على مستوى وضعية التعلم"
جناح و ضبط األهدافو تفسري نتائجهاو أشكال املراقبة، و الضبطو التقوميو مشاركة التالميذو التفريدو 

9".الدرس

يكون عاما يف البداية ٌمث تفريديا خاصا بكل متعلم )عائقا(عية مشكلة تضم هدفا ينطلق املعلم من وض
ال ميكن أن يتم التقومي إٌال من خالل مالحظة ، و ال يواجهون نفس املهام، و ألنٌه ال تعرتضهم نفس العوائق

.اجنازه بشكل فرديو املعلم ألداء املتعلم
مي التكويين  الذي جيعله يعدل عن وظيفته التأديبية للتقومي ممٌا يعتمد املعلم يف ممارسته اليومية على التقو 

.الغرورو التنافس و قبول اإلجنازات اجلماعية يذيب روح الفر دانيةو يكسب املتعلم ثقة أكرب
اختالف و يتخلى املعلم عن توحيد التقومي النمطي لتباين مستوى التحكم يف الكفاءات بني املتعلمني

إٌمنا يركز خالل وضعية املشكلة اليت اقرتحها عليهم ممٌا ال يسمح بوضع سلم تنقيط واحدسريورات حٌلهم لو 
.البعضى اعتماد معايري مستقلة عن بعضهاعلو التقومي على اخلربة يف احلكم من جهة
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:التخصصاتو كسر الحواجز المصطنعة بين المواد/8
هذا يتطلب رؤية ابستمولوجية دقيقة و ا متكامالإٌن اهلدف احلقيقي للمدرسة هو تكوين املتعلم تكوين

فمسعى التدريس ، تتجاوز النظرة الضيقة للمواد بفصل الواحدة عن األخرى، ملختلف املواد اليت يدرسها
القواسم املشرتكة املساعدة على فهم و بالكفاءات يركز على انفتاحها على بعضها إلدراك عمقها التكويين

. العامل احمليط باملتعلم
:لتجاوز مشكلة الفصل بني املواد يشرتط من املتعلم

.ضرورة إحساس املعلم مبسئوليته عن التكوين الشامل لكل متعلم*
كلما مسحت الفرصة العلمية بإثارة احلديث حول ،  السعي لالستفادة من زمالئه ذوي اخلربة*

.  البحثو عرفةاملو قضايا منهجية أو ابستمولوجية ذات عالقة بالكتابة
بني األنشطة الديداكتكية و تقدير حجم التداخل املوجود بني املواد الدراسيةو ضرورة إدراك*

.لتخصصات خمتلفة
.استحضار حمتوى أكثر من مادة عند اجناز املشروع* 

:المواصفات التي يتطلبها منهم مسعى اإلصالحو اطالع المتعلمين على المبادئ/9
أدوار املتعلم كونه وطلب العمل يف منظور التدريس بالكفاءات حتليل التغريات اليت تطرأ على وضعيةيت

حيث ثبت أنُه كُلما كان املتعلم مطلعا على معىن العمل، شريكا أساسيا يف العملية التعٌلمية التعليمية
عيل العقد الديداكتيكي املقرتح عليه ينخرط بتلقائية لتفو املعارف املدرسية يأخذ موقفا اجيابيا إزاء مدرسهو 

.يتعاون مع معلمه ليبتكر وضعيات مشكالت مالئمة يندمج معهاو يبدعو حيث ينشط

:التوجيه/10
تعريفهم بأفضل و ضعفهمو و يرتبط بأهم أدوار املعلم حينما يوجه أنظار املتعلمني إىل أخطائهم"

ذلك بتفاعله الدائمو إنتاجهاو االخنراط يف بناء املعرفةو املشاركةيتيح التوجيه للمتعلم'،"أساليب األداء
حاجياته و متطلباتهو ملوضوعات التعلم باهتماماتهأنواعها مبا يتطلبه ذلك من ربطو املستمر مع أشكاهلاو 

.ليكون تعلمه أكثر داللة
يقوم بوظيفة املنشط املشارك املتواصل تتطلب البيداغوجيا املوجهة من املتعلم يقظة كبرية من املعلم جتعله "

اكتشاف يتجهون فيها و حيث جيعلهم يف وضعية  حبث، املثري للغز املراقب دون أن يشعر متعلموه بذلك
10".أٌن فن التفكري هو فن الطرح اجلٌيد لألسئلةو خاصة، لطرح األسئلة طرحا جٌيدا قبل اإلجابة عنها

:التحفيز/11
باعتباره يؤدي إىل تعزيز ، التحفيز عامل من العوامل األساسية لتحقيق تعٌلم فٌعالتؤكد معظم األحباث أنٌ 

.اإلجنازو إثارة الدافعية للتعٌلمو، و إىل تقدم ملموس يف بناء الكفاءاتو التعٌلم
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:ميكن للمعلم أن يلجأ إلسرتاتيجيات عملية متكنه من حتفيز التعٌلم نذكر منها
.احلوافز املالئمة هلمو أنواع حوافزهمو التعرف على خصائص املتعلمني*
.حتقيقهاو و االستجابة البٌناءة مليوهلم*

:كما ميكنه استخدام تقنيات لتنشيط احلوافز منها
.ربط الدرس بالتجربة اليومية للمتعٌلم*
.الوجداين للمتعٌلمو ملستوى النمو الذهينمالءمة احملتوى*
.توضيح الفائدة من تعلم حمتوى معني*

:العمل على تشجيعه عليهاو االعتراف باألدوار البنائية الجديدة للمتعلم/12
:االنسجام مع متطلبات اإلصالحو تساعد املتعلم على االخنراطمن بني األدوار اليت

املتعلم دور العامل الصغري املكتشف ملا تعلمه من خالل ممارسته للتفكري يتقمص":المسئولية12/1
مشارك يف مسئولية إدارة و باإلضافة إىل أنٌه بان ملعرفته، فهو باحث عن معىن خلربته مع مهام التعٌلم، العلمي
11."التقوميو التعٌلم

املشاركة يف العمل و ىل االخنراطحتولت إ، و املستجيب ألسئلة املدرسو تغريت وظيفته من املستمع
، أن يسأل، أن يغامر، فمهمته أن يبادر، بناء الكفاءات املرصودة من الوحدةو اجلماعي خالل اجناز املشروع

ممٌا يكسبه ثقة ، بلذة اكتشافاته، و أن حياجج حول داللة ما يقوم به حىت يشعر مبسئوليته يف بنائه، أن خيطئ
يف اجنازات مسئولة من خالل أنشطة حقيقية تساعده يف تنمية املهارات املناسبة يف قدراته على ترمجة مؤهالته

.حلل املشكالت سعيا لتحقيق األهداف التعٌلمية
:متعلميه يفرتضان أن ميتلك املعلم القدرات اآلتيةو إٌن العقد البيداغوجي الذي جيمع بني املعلم"

.بيةقيادة احملاوالت التجريو القدرة على تشجيع* 
على مقاومات التالميذ      القدرة على اإلنصات، و إحكام العقد الديداكتيكيو القدرة على إبراز*
. و
. "دون أن يكون ندا هلم، القدرة على االخنراط الشخصي يف العمل دون االكتفاء بدور احلكم أو املقوم*

:التعاون/13
العمل ، و شروع استحضار كافة الكفاءات اليت ميتلكها املتعلمونيستدعي العمل بالوضعية املشكلة أو بامل

هذا اإلجراء يسمح ، و التنسيق بني أفراد اجلماعةو التعاوين اجلماعي حلل املشكلة يتم من خالل توزيع األدوار
و فالتعٌلم ألتشاركي ه"، روح االجتهادو املثابرةواخلجل لتعوض باحلماسو بتخلص بعض املتعلمني من السلبية

تستدعي السمة ...يتعلم بواسطته التالميذ من بعضهم البعض. شكل تفاعلي لتنظيم العمل داخل الفصل
أخرى مجاعية يبين و منهجية فردية، اإلدماجية للتعلمات يف بيداغوجيا اإلدماج منهجية مزدوجة لبناء املعرفة

."12
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يشجع العمل وفق مقاربة الكفاءات املتعلم على الكشف عن سريورات حل :رر من تبعية املعلمالتح
ثقة فاهلدف هو تقدم العمل و كيفيات التصرف حيث يظهر خالهلا املتعلم أكثر حترراو طرق التفكريو املشكلة

فاقرتاح ".الفرديةو ليس على املنافسةو اجلماعي القائم على معيار توزيع األدوار
، فاهلدف هو خلق مناخ وظيفي، أحيانا يكره بعضها البعض اآلخرو حتتقر، شخصيات خمتلفة تتجاهل أحيانا

يقومون  بأنفسهم أسباب ، و جياوبون دون عدوانية، يستمعون بشغفو مريح يشارك التالميذ فيه بوجاهة
13"مشرتكةفقد جتاوزوا فرديتهم ملنفعة، النجاحو الفعالية

أٌما املعلم فينبغي أن يتفهم متعلميه حىت يتمكن من توفري الظروف املناسبة وقد ترتكز
حيرتم ، و حريةو و هذه األنشطة على مشكلة يسمح هلم من خالهلا بالتعبري عن آرائهم

معه ليعرف منه اإلسرتاتيجية اليت أصبح مطالبا بالتواصل، و كيفية التعامل مع املوضوعو خصوصيات كل متعلم
، أضحى االهتمام بتتبع مسار تكوين املتعلم هو األٌهمو التمشي الذهين الذي تبناهو اختارها للحل مع تربيرها

.
اإلصالح مرهون إىل أقصى حد بتكوين خنلص من كل ما سبق إىل القول بأٌن جناح النموذج املتبىن يف

موقف ، نشاط ينجزه(النجاح بكفاءة يف وضعية عملو فالكفء هو القادر على التصرف"مدرسني أكفاء
، أي وضع ممارسة مهنية وجيهة بتجنيد توليفي للموارد من معارف)مشروع ينفذه، مشكل حيله، يواجهه
ألٌن الكفاءات املهنية من أهم ، كيز على التكوين املستمرفأوىل على املسئولني الرت 14، "سلوكات، اداءات

فاملهنية هي مدخل للقدرة على حل "متطلبات املمارسة التعليمية لدى املعلمني القائمني على التدريس 
15".االستقالليةو.املتنوعة دون إتباع إجراءات مفصلة يصنعها الغريو املشكالت املعقدة

يستوجب أن ، القيم أمر أساسيو املعارفو خصصون يف الديداكتيك أٌن امتالك هؤالء للمهاراتيرى املت
فقد ، ترسيخها لدى املدرسني من أجل تأهيلهم للقيام بدورهم بفعاليةو 

لكفء أٌن أمهية البحوث اليت تناولت جودة التدريس أو اليت تطرقت إىل املدرس او أثبتت معظم الدراسات
وما زٌكى هذه األمهية وجود فروق بني املدرسني تعزى لعامل ، اكتساب الكفاءات املهنية أمر ال جيادل يف

إنُه رجل الوضعية القادر على ، فاملهين هو من يعرف كيف يشغل كفاءاته يف مجيع الوضعيات."املؤهل العلمي
P".عية جديدةاهليمنة على كل وضو على التكيفو هو يشتغلو التفكري 316
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