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:ملخص
متس هذه اإلصالحات املناهج اليت تبىن وفق 2003يتبىن النظام الرتبوي اجلزائري إصالحات بدء من سنة 

نسجم مع بيداغوجيا اإلدماج بتناغم ذلك أن مقاربة بيداغوجية جديدة هي مقاربة التدريس بالكفاءات واليت ت
قاطرة اإلدماج هي الكفاءات ويؤسس لتوجه تكويين مهين جديد هو منظور التكوين اإلندماجي الذي يهدف 

يفعل .إىل بناء وتطوير جمموعة كفاءات مهنية عند املعلم واليت ستقوده حنو ممارسات مهنية معقلنة وناجعة
لتحضري املفتشني واملعلمني للمنتظر واملرغوب تشكل نواة وطنية 2007في جهاز هلذا الغرض بدء من جان

وبعد مضي 2008على مستوى كل والية تتكفل بتأطري عمليات تكوينية لفائدة املفتشني بدء من جانفي 
هل هذا النوع من التكوين قائم فعال يف ؟هذه الفرتة نتساءل أين حنن حقيقة من منظور التكوين اإلندماجي

..............سساتنا ومقاطعاتنا أم هو حلم ينتظر التحقيقمؤ 
Résumé:

Le système éducatif algérien adopte des réformes dés l’année 2003.ces réformes

toucheront les curricula qui seront élaborés selon une nouvelle approche pédagogique

dite l’approche par les compétences et qui s’articulera avec la pédagogie d’intégration
alors une nouvelle modalité de formation professionnelle va s’instaurer et qui est la
formation intégratrice qui va s’accommoder avec la nouvelle approche. Elle aura pour
objectif l’installation d’un ensemble de compétences professionnelles chez l’enseignant
qui va l’orienter et le mener vers des pratiques professionnelles réfléchies pertinentes.
Un dispositif d’action est mis en marche dés janvier 2007 pour préparer les inspecteurs

et les enseignants au voulu et le désiré. un noyau national est constitué au niveau de

chaque wilaya dont la tache sera d’encadrer les inspecteurs dés janvier 2008. Et la en

2012 on se pose la question ou on est-en vraiment à la formation intégratrice ? Existe –
elle réellement au niveau de nos établissements et nos circonscriptions pédagogiques ou

tout simplement c’est un rêve à réaliser …

فعامل الرتبية يعيش تطورا سريعا ومتزايدا .ومنها الوظيفة الرتبوية، أصبح التطور يف قلب كل الوظائف اإلنسانية
ويدخل يف أمناطتسيريية وتقوميية جديدة غري معروفة أو غري مطبقة من طرف العديد من األنظمة واحلكومات 

.اليت تتبىن فكر منظمتيومنجمنيت
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مع االقرتاحات واالطروحات ، ة واهلندسة اجلديدة للميزانية والضغوط اليت تفرضهافالقوانني املالية اجلديد
األنظمة السياسية ، العديدة اليت تقدمها توجهنا إىل عامل يتحرر وينفتح على التعاون والشراكة
البشري ومبدأ العرض بالرأمساليتبىن النظريات االقتصادية يف سياساته الرتبوية والتعليمية وخاصة ما يرتبط

وبالتايل فاألنظمة الرتبوية تتجه أكثر حنو الدميقراطية وتربط بني الرتبية والقطاعات األخرى ، والطلب
بالرتكيز على ادوار اجلماعات والشراكة وهذا من اجل إثارة تعاون بني املدرسة ، االقتصادية واالجتماعية

حتدي يواجهها يف عصر العوملة وهو كيفية تسيري تنوع اكربأجوبة علىوإلجياد، واملنظمات املهتمة من جهة
.اختالف مجهورها من جهة أخرى

ورهانات الغد واملستقبل يرفع التحدي النطالقة اقتصادية صحية ومدروسة ، يف هذا السياق العاملي اجلديد
لتفعيل "متعلم  معرفة -م ودقيقة وحترير املدرسة من األمناط التقليدية ومن الكونفورميزم حنو أفق ومنحى معل

.1"وتطوير النظام الرتبوي ومن اجل نوعية وجودة شاملة
مساهم يف التطور االقتصادي و أفضل وتكوين أفضل جلعل الطفل مواطن وأحسن شريكاستثمار

.هذا التحدي تواجهه الكثري من األنظمة الرتبوية لكن ما هي السبل لرفع هذا التحدي، واالجتماعي
؟الوسائل املادية؟التخطيط؟النظريات

فنوعية ...  "املعلم"إماأداة وقلب التطور والتغيري فالكل يعرفه انه، كل هذه تعد وسائل داعمة ومصاحبة
ترتبط بنوعية املعلمني ونوعية التكوين األويل والتحسني املهين الذي ، التعليم اليت حتدد مكتسبات املتعلمني

واحمليط الرتبوي الذي يتواجدون فيه وبذلك يصري املعلم ، ائق املتبناة من طرفهميتلقونه كما ترتبط بنوعية الطر 
.دعامة التطور واإلصالح وتصري كفاءاته قلب تطور املدرسة

لذا تشهد النظم الرتبوية يف العديد من دول العامل إصالحات شاملة إلبعاد العملية الرتبوية فيها واهلدف هو
أكثر مواءمة ملتطلبات التغري السريع واملقرتن مبوجات العوملة وثورة االتصاالت إىل مستوى جيعلها االرتقاء

.وتفجر التقنية املتسارع
 ،

م طرائق عمل متجددة املسالك الذهنية إكساب املتعل2وكان من أبرزها توجيه عملية التعليم والتعلم حنو
واستقاللية يف بناء التعلمات وتشجيع املبادرات وتبين سريورة تأخذ االختالفات والطموحات ، واملعرفية

حتقيقا ملبدأ ، الشخصية بعني االعتبار على حنو يتيح جلميع املتعلمني النمو يف فاعليتهم الذاتية واالجتماعية
.عيةالعدل واملساواة االجتما

حبيث ينبين هذا األخري كممارسة ، ومما ال شك فيه أن حتقيق هذا املخرج النوعي يستلزم ربط التعليم بالتكوين
كي يستجيب ،  

تركيبها وزيادة يف املخزون املعريف فهو تطور للمعارف بإعادة نظمها و ، ملعايري معينة فإذا كان التكوين تعلم
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أكيدوإعادة النظر يف التمثالت وبنائها  هذه اآللية
مث تقوميا من اجل قياس املكتسبات والفوارق املسجلة بني املستوى املدخل واملستوى املخرج أو املفرتض أو 

.3املتوقع
الذي يسعى يف كل إبعاده وامتداداته إىل الرفع من جودة منظومة ، إىل جهاز اإلشراف الرتبويمهمة موكلة 

الرتبية والتكوين عن طريق ضبط آليات اشتغال هذه املنظومة وضمان التنظيم الفعال واحلكام اجليدة ملختلف 
.

وال شك يف أن مهنة اإلشراف الرتبوي من املهن ذات اخلصو 
إىل طبيعة هذه املهنة واىل الدينامية وهذا راجع أساسا، 

حيث تتغري بتغري السياقات الرتبوية الوطنية والدولية وتوجهات ، والتحول اللذين يطبعان أدوارها ووظائفها
.4ع اإلصالحية اليت يراد تنفيذها ميدانياوأولويات املشاري

إذا فهيئة اإلشراف الرتبوي هي من يؤمن الربط املباشر بني آمال وتطلعات اإلصالح الرتبوي والفعل الرتبوي 
.وذلك عرب إعطاء الدينامية واحليوية املنشودة الشتغال املؤسسة التعليمية، املتجسد ميدانيا

ك ال بد من متلكه ملنظومة كفاءات مهنية تتجسد أساسا يف القدرة على وحىت يفلح املشرف الرتبوي يف ذل
، والتشبع بروح الفريق وامتالك احلس املنهجي، التواصل واملصاحبة والتفاوض والبحث واإلقناع واملبادرة واملرونة

.5وبلورة املشاريع الرتبوية إعدادا وتنفيذا وتقييما
حيث تسهل عليه اختيار وانتقاء معارف ، نشاط املشرف الرتبويوتلعب كفاءة البحث دورا بارزا يف تفعيل

وإجراءات التكوين املهين فيحدد العالقة نظرية  تطبيق  مهنية اليت ميكن أن نتناوهلا وفق مقاربات أربعة حسب 
:6جيل فري

ضرااملقاربة الوظيفية اليت حتدد أهداف التكوين من خالل حتليل منصب عمل املعلم داخل املدرسة حا.
املقاربة العلمية واليت تأخذ شرعيتها من جمهودات املعرفة على الرتبية.
ملقاربة التكنولوجية واملرتبطة بتقدم التقنية ا
اليت جتعل إمكانية الرتكيز على عالقة املعلمني املتكونني ، أخريا مقاربة تطور املمارسات السيكوسوسيولوجية

.بالوضعيات الرتبوية املعاشة
درك املشرف الرتبوي انه ال ميكن حتديد تكوين املتعلمني دون اعتبار للمتطلبات املهنية حلاضر املهنة جيب أن ي

للمعارف العلمية اليت توضح الفعل للتقدم التكنولوجي احلاصل وللمميزات السيكوسوسيولوجية للوضعيات 
.الرتبوية مبا فيها وضعيات التكوين
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على املشرف الرتبوي أن يدرك جمموعة الكفاءات املهنية املستهدفة ،حىت يسري يف توجه تكويين مهين سليم
يف حتديد مفهوم املعلم املهين الذي ، 1990وهي كما يعرضها منوذج دوين وشاريل  ، بالبناء والتطوير عند املعلم
:جيب أن يكون قادرا على

حتليل وضعيات معقدة بالرجوع إىل شبكات قراءة متعددة.
يات املناسبة لألهداف بكيفية معقلنة واعية وسريعةاختيار االسرتاتيج.
البحث احلقيبة املعرفية والتقنية واالدواتية عن الوسائل املناسبة وهيكلتها يف جهاز.
تكييف مشاريعه بسرعة وفقا لتجربته وخربته.
حتليل موضوعي ملمارساته ونتائج هذه املمارسات.
التقومي املستمر والتعلم مدى مساره املهين.

مدرسية تطبيقية (قائمة الكفاءات هذه تبني بان املهنية عند املعلم ال تتميز فقط بالتحكم يف املعارف املختلفة
اليت تسمح .)إدراك حتليل اختاذ قرار ختطيط تقومي(بل التحكم كذلك يف خمططات ذهنية، )شبكات وضعيات

ضرورية للمهنة كامتالك القناعة حول ضرورة وال ننسى أمهية االجتاهات ال، له بتجنيد معارفه يف وضعية ما
العمل والتنسيق مع اآلخرين والتوجه املهين ، التحكم يف انفعاالته، معرفة تصوراته، احرتام اآلخر، الرتبية

.7االحرتايف
، وجب على املشرف الرتبوي الوعي بان تكوين معلمني لبناء وتطوير كفاءات مهنية ليس باألمر السهل

:وهذا يستوجب منه طرح ثالث أسئلة، ملمارساته التكوينية أن تكون معقلنة واعية ومؤسسةأراد خاصة إذا
؟ما هي طبيعة الكفاءات عند املعلم املهين
؟كيف تبىن هذه الكفاءات املهنية
؟كيف نكون لبناء هذه الكفاءات املهنية

وتغلب عليها توصل وساهم يف ويقدم فيليب بريينو عشرة حتديات للمشرف الرتبوي أو املكون إذا جتاوزها
:تكوين معلمني مفكرين

.العمل على إعطاء معىن وكفاءات للمدرسة دون غلو أو مبالغة.1
.العمل على إجياد هوية مهنية دون ترسيخ منوذج امتياز.2
.الالمعقلنة للفعل وعلى العادات الروتينية دون جتاهلهاالعمل على اإلبعاد.3
.ه دون التحول إىل معاجلالعمل على اإلنسان وعالقته بغري .4
.العمل غلى تناقضات املهنة واملدرسة دون التشاؤم.5
6.
.املساعدة على بناء كفاءات وممارسة جتنيد املعارف.7
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.حماربة املقاومات اجتاه التغيري والتكوين دون احتقارها.8
.ل على الديناميات اجلماعية واملؤسساتية دون إمهاالألشخاصالعم.9

.8ربط املقاربات املستعرضة والديداكتيكية واحملافظة على النظرة النسقية.10
كما تقدم سوزان نادووكلودينبلونشار عشرة حجاج لضرورة تكوين املعلمني وتدريبهم حول التفكري  يف 

:
األويلتعويض ثغرات التكوين املهين.
منح امتياز تكديس املعارف التطبيقية واخلرباتية.
التحضري للتكفل باملسؤولية السياسية واألخالقية.
السماح مبواجهة التعقيد املتزايد للمهام.
املساعدة على مواجهة مهنة مستحيلة.
إعطاء وسائل اكتشاف الذات.
التشجيع على التصدي لنقائص وعيوب املتعلم.
لتنمية املهنيةالسعي إىل ا.
السعي إىل التعاون والشراكة بني الزمالء.
9الزيادة من قدرات التجديد واإلبداع.

تستلزم من هيئة اإلشراف ، هذه التوجهات يف تكوين املعلم املهين ذي املمارسات املعقلنة الواعية املؤسسة
والنظر للراشد ، مع التغريات احلادثةالرتبوي إن تتخذ من التكوين عقيدة جديدة وأداة فعالة للتكيف املستمر 

املعين بالتكوين على انه شخص حيمل معه معارف ومواقف وجتربة ميدانية مهنية ومتثالت كامنة حول خمتلف 
فيصبح ، كما أن له آفاق انتظار سيعمل على قياس مدى استجابة برنامج التكوين هلا.متغريات التكوين

ة الرتتيب وتفكيك البنية القائمة وذلك خبلق وضعيات معرفية ومهارية 
تروم االنساق ، تستهدف النواة الصلبة للتمثالت القبلية بواسطة عدة حجاجية مستندة على اطر نظرية

من 10تصورات جديدة من جهةتمثالتأواملفتوحة والقادرة من خالل التفاعل على هدم العوائق وإعادة بناء 
حيث ، ، خرىجهة أ

انه خيلق الشروط الثقافية واالقتصادية والسياسية والتشريعية اليت جتعله يصبح مشروعا جمتمعيا يستطيع إدخال 
فالتكوين يستمد ديناميته ، ارهاتوجهات وممارسات مؤسسية جديدة حسب اإلطارات املرجعية اليت مت اختي

 ،11
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2002واملنظومة الرتبوية اجلزائرية وهي تؤسس إلصالح 
، وهي تعزز ملستقبل هذه املدرسة بتبين مقاربات االمتياز والتنافسلذا.تشكل قلب تقدم وتطور املدرسة

:حددت هدفني لإلصالح مها
وتطوير هياكل االستقبال للتعليم الثانوي، سنة16- 6حتجيم التعليم وتسيري متدرساألطفاملن.
لتطورات وارتبط اهلدف الثاين بضرورة رفع املؤهالت من خالل إصالح الربامج التعليمية وتضمينها ا

وأيضا ضمان مؤهالت نوعية للمعلمني وجهاز ، واملسالك املهنية الناجتة عن التطور املعريف والتكنولوجي
.أثناء اخلدمة أو عن بعدأواإلشراف من خالل سياسة جديدة للتكوين سواء كان أوليا

وأوكل التعليم عن بعد لوزارة ، علميوأوكل التكوين األويل للمدارس العليا التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث ال
أوكل التكوين أثناء اخلدمة للمفتشني وطولبوا وفق و. ..الرتبية الوطنية بصيغ جديدة وأهداف معلن عنها

اليت اعتمدت يف ، ، مناشري حمددة برسكلة املعلمني
.عليم التحضريي حىت مرحلة التعليم الثانويبناء املناهج من مرحلة الت

، لسلك املفتشني2004وبرجمت وزارة الرتبية الوطنية سلسلة من العمليات اإلعالمية والتكوينية مع مطلع سنة 
مستعينة خبربات وكفاءات أجنبية .للتعليم املتوسط واالبتدائي1561، ومفتشا للرتبية والتكوين460مست 

PARE:ـيف إطار برنامج تعاون وشراكة عرف بمتثل منظمة اليونسكو Iإي برنامج دعم املنظومة الرتبوية ،
وكان ، والية48ميثلون )لغة عربية رياضيات علوم فيزياء(حيث برجمت عدة ملتقيات ملفتشي التعليم املتوسط

مة وتقدمي اهلدف من هذا التكوين محل هؤالء املفتشني على وصف وحتليل املمارسات امليدانية القائ
.الوضعيات الديداكتيكية املقرتحة يف املناهج اجلديدة حتضريا ملهام املعلم اجلديدة واملستقبلية

حددت حمتويات واسرتاتيجيات التكوين يف ضوء التيارات الكربى ، ويف ظل التوجهات الكربى لإلصالح
.األولوياته أولويةوبناء التعلمات وشكل برادغم املعلم وتكوين، املرتبطة بنظريات املعرفة

 وجاء مشروعPARE IIوهو التكوين ، ويؤسس ملا يعرف اليوم بالتكوين الناجع، ليحدد توجه هذا التكوين
منظور ينطلق من أن كل إصالحأو جتديد ينبغي أن يؤدي إىل تغيري قابل ، الذي ويدار وفق املنظور االندماجي

:ستويات أربعة بطريقة متناسقة وهيوذلك بالعمل وتنمية م، للمالحظة على ارض الواقع
ضمان اندماج املدرسني يف مسارات التغيري:أوال.
ثانيا:.
بتنمية مهارات التدريس ورابعا االرتقاء باملؤشرات اليت تقيس نوعية النظام الرتبوي:ثالثا.
ويسعى هذا التكوين إىل تنمية جمموعة من الكفاءات

:البيداغوجية ويقوم على أسس نذكر منها
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وذلك بالتعرف على حاجات ، إشراك املدرسني أو فريق منهم يف ضبط التوجهات الكربى للتكوين
.املدرسني مث حتليلها مع إضافة مسائل يراها إطار اإلشراف والتسيري ذات أولوية يف التكوين

ءتني مهنيتني أو ثالث على أقصى تقدير قصد تنميتها لدى املعلمني خالل الدورة التكوينيةضبط كفا.
االنطالق يف التكوين من معاجلة وضعية مشكلة أو دراسة حالة.
وذلك بالتزامهم بأنشطة ضمن أفواج صغرية وإجناز أعمال ، مسامهة املعلمني يف تعلمهم بطريقة استقرائية

.، إنتاج شخصيداخل الورشات تفضي إىل
 دقيقة20حيز العروض النظرية قصري وضيق اليتجاوز.
خالل الدورة التكوينية أو قبيل إنتهائها تشهد على ، دعوة املشاركني إىل إنتاج عمل ذي طابع مركب

.اكتساب الكفاءات املهنية املستهدفة
اعتماد ثالثة أنواع من التقومي:
ا.
تقييم الكفاءات املكتسبة يف ختام التكوين.
تقييم النقل إىل امليدان.
 فيما بعد اختتام التكوين ذلك أن احلكم بنجاح التكوين جيب أن يقرتن مبالحظة تغري ملموس على مستوى

.املمارسات خالل األسابيع أو األشهر اليت تلي التكوين
12حتليل احلاجات وفق هذا املنظور يتبىن مقاربتني اثنتني:
دون ، ترى بأن اخلبري أو املفتش هو الذي يقرر كفاءات التكوين بعد معاينة امليدان:مقاربة موضوعية

.وتسعى هذه املقاربة إىل حتديد الفوارق بني الوضع القائم والوضع املنشود.الرجوع إىل املعلمني
ويعمل املكون على تقليص الفوارق بني الوضع القائم ، :مقاربة بنائية

.استنادا إىل تصور املشاركني، والوضع املنشود
حيث تتحدد الكفاءات املهنية املستهدفة ، واملالحظ أن كلتا املقاربتني تتكامالن وفق املنظور االندماجي

ن الواقع واليت ترتبط مبمارسات جديدة أقرها النظام الرتبوي يف استنادا إىل حاجات التكوين النابعة م
باعتبارهم أصحاب خربة ميدانية وما هم مستعدون لالندماج فيه بصورة 13وما يعرب عنه املعلمون، إصالحاته

.عملية
 أي كل تغيري يالحظ لدى املتكون، هو تكوين مبين على حتقيق النتائجاالندماجيالتكوين وفق املنظور

وله عالقة مباشرة أو وثيقة بالتكوين ومن خصوصيات النتائج ، وهو داخل الدورة التكوينية أو بعدها
.املستهدفة أن تكون حمددة بوضوح ودقة من خالل الكفاءات املهنية املقرر تنميتها
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ملدرسون ذلك أن خري النتائج هي ما يعاينه ا، نتائج تتحقق على املدى القصري واملتوسط مث املدى البعيد
:إىل أنوتكون على املدى القصري وعلى املدى املتوسط اعتبارا، وأصحاب القرار على أرض الواقع

.النتائج اليت تربز على املدى القصري تقيم العالقة بني التكوين واملمارسات امليدانية-
-.
.نتائج متأصلة وثابتة ترتبط مبمارسات املعلم اليومية وال تكون ممارسات ظرفية-
نتائج قابلة للقياس بطريقة مباشرة كمعاينة التغيري الذي يطرأ على ممارسات املعلم داخل الفصل أو بطريقة -

.14غري مباشرة من خالل خطاب املعلم حول ظاهرة تربوية معينة
وهي إنتاج أو ، زمن ومسمى هذه النتائج فهي نتائج متوقعة قبل الشروع يف التكوينوحيدد املنظور اإلندماجي 

وهي أثر التكوين إذا عاد املعلم إىل فصله وهي مفعول التكوين إذا ، منتوج التكوين عند االنتهاء من التكوين
.14)أشهر(مضى على التكوين زمن معني

حكم يف مجلة أدوات وتقنيات تنشيط تسهل عليه توجيه منظور التكوين اإلندماجي يلزم املكون ضرورة الت
:املعلمني املتكونني حنو بناء الكفاءات املهنية املستهدفة

.كتقنية حل املشاكل أو دراسة احلالة-
.تقنية العرض احلواري-
.تقنية لعب األدوار-
-.
.وغريها...... .تقنية الثالثيات-

أكثر أثناء املمارسات البيداغوجية صل إىل تشكيل توليفة بني تقنيتني أوواملكون اخلبري هو الذي يتو 
.والديداكتيكية مبا حيقق الكفاءات املستهدفة

األمر يبدو صحيحا لكن احلقيقة غري ؟اندماجيممارسة الطرائق النشيطة يف التكوين هل يعين تبين تصور
أي أن هناك فعال يف ، بإنتاج شخصي مركبهنا بسب أن هذا املنظور يلزم املتكون أي املعلم ، ذلك

السريورات التكوينية وذلك من خالل موضعة املتكون يف مركز التعلمات باإلضافة إىل الفعل يف اإلنتاجان اليت 
.تربهن على متلك الكفاءات املستهدفة من التكوين

:إىل مخس فئاتتقسم الكفاءات املهنية األساس واملراد بناؤها ومتلكها وتطويرها عند املدرس 
الذي يقتضي التنظيم يف اإلطار ، ترتبط بالقدرة على ختطيط التعلمات مبفهوم اإلدماج:كفاءة التخطيط

وذلك يف أفق تيسري اكتساب الكفاءات األساسية ، والتعلمات اللحظية وتعلمات اإلدماج، الزمين للتعلمات
:ويكون التخطيط على مستويني، 

.ويكون توجيهيا أو إرشاديا بالنسبة للمدرس، املستوى املركزيختطيط عام على-
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.ختطيط على مستوى املعلم يرتبط بالتنظيم امللموس للتعلمات الالحقة خالل سنة دراسية أو خالل ثالثي-
التعلمات الالحقة املرتبطة بكفاءة وبيداغوجيا اإلدماج تعطي األفضلية للتخطيط السنوي الذي يتيح موضعة

.مع ضرورة حتديد الدرجة أو العتبة املستهدفة خالل كل وحدة إدماج، لى طول سنة دراسيةمتتد ع
وتتضمن بناء وضعية هدف الذي يبقى مفهومها مركزيا أو أساسيا بالنسبة :كفاءة إدماج املكتسبات

تعلماته حلل أووهي تعين بناء املعلم لوضعيات مركبة تدفع املتعلم إىل إدماج مكتسباته ، لبيداغوجيا اإلدماج
املكون مطالب بدفع املتكون إىل بناء هذه .14وضعية مشكلة ويتعلق األمر بالدراياتواإلتقانات وحسن التواجد

من خالل تقدمي وضعيات مستوفاة خلصائص وشروط الوضعية اهلدف مع الرتكيز ، الوضعيات والتحكم فيها
االندماجي للوضعية وطابع الداللة السياقية والطابع ، على الرابط الذي يربط بني الوضعية والكفاءة

كما حيرص املكون على إغناء اإلنتاجات يف هذه الوضعيات من منطلق أن كل متكون أو معلم . االجتماعية
وحىت يتشكل على ، مطلوب منه إنتاج وضعيات تشهد على متلكه لكفاءة بناء وضعية هدف من جهة

.يات يوضع حتت تصرف اجلميع مع ضرورة جتديده وتفعيلهمستوى كل مؤسسة أو مقاطعة تربوية بنك وضع
تثبيت التعلمات أي الوحدة اليت يتم فيها، تتضمن كذلك تدبري وحدة إدماج:كفاءة إدماج املكتسبات

حتديد عدد الوضعيات املراد تقدميها لبناء ، وهذا التدبري يستلزم ختطيط مضمونه، اللحظية واملتعلقة باملوارد
.أو للتقييم التكويين أو للمعاجلة، هل هي للتمرن أي تعلم اإلدماج، ديد وظيفتهاالكفاءة مع حت

إذا استغلت الوضعيات ألهداف مترينية وجب حتديد منط تنظيم الفصل الدراسي أي ستحل الوضعية بكيفية 
ر كل حتديد عدد أعضاء الفوج أفواج متجانسة أم غري متجانسة حتديد دو ، مفردنة أم يف إطار عمل أفواج

.عضو داخل الفوج
فاحلل يكون فرديا والوضعية جيب أن ترتبط بعائلة الوضعيات ، إذا استغلت الوضعيات ألهداف بنائية تكوينية

هل و ؟وكيف؟هل يكون من طرف املعلم أم املتعلم، احملققة للكفاءة وأن تتسم هذه الوضعية باجلدة التصحيح
؟جيب تقدمي نقطة أو عالمة

.عيات للمعاجلة نقطة البدء هي التشخيص الدقيق مث توفري األدوات الضرورية للمعاجلةإذا استغلت الوض
وجديد ، كفاءة تصحيح ورقة املتعلم وكفاءة بناء اختبار للتقييم مع شبكة التصحيح:كفاءة التقييم وتشمل

عليه أجرأة األهداف التكوين وفق املنظر اإلندماجي هو أن هذا املنظور يزود املعلم املتكون مبمارسات تسهل 
، والكفاءات

وال بد ، "ثالثة من أربعة"أمهها معايري احلد األدىن اليت تظهر درجة التحكم يف الكفاءة وختضع لقاعدة، معايري
أقصى أدىن (قابلة للمالحظة والقياس وحىت حتدد عتبة التحكم من أجرأة هذه املعايري إىل مؤشرات تكون 

أي وجب إعطاء للمتعلم ثالث فرص يف كل "اثنني من ثالثة"إضافة إىل العمل بقاعدة)جزئي ال حتكم
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ويعترب املعيار حمققا إذا توصل املتعلم إىل اإلجابة على فرصتني من الثالث واجلداول التالية تبني ، معيار
:15ذلك
.)هدف(اد شبكة تصحيح انطالقا من وضعية إدماجإعد
:معايري احلد األدىن-01

:)املالءمة(الوجاهة 01-1
املؤشراتتفسري املعيار

-مدى  مالئمة املنتوج مع الوضعية اإلدماجية

سلم التنقيط
ال حتكمحتكم جزئيحتكم أدىنحتكم أقصى

3/32/31/30/3
:االستعمال السليم ألدوات املادة

املؤشراتاملعيارتفسري
.االستعمال السليم ألدوات املادة

سلم التنقيط
ال حتكمحتكم جزئيحتكم أدىنحتكم أقصى

3/32/31/30/3
:معيار االنسجام

املؤشراتتفسري املعيار
.استخدام خطة منطقية

.الوضوحو احرتام الرتابط
.عقالنية النتائج
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سلم التنقيط
ال حتكمحتكم جزئيحتكم أدىنحتكم أقصى

3/32/31/30/3

:)اإلبداعو األصالة(معيار اإلتقان
املؤشراتتفسري املعيار
.جودة العرض
.نظافتهاو شكل الورقة
.األصالةو اخلط اجلميل

أمساء التالميذ

ألدىنمعايري احلد ا
م
ج

م
غير
م

)االنسجام يف اإلنتاج(3املعيار)االستعمال السليم ألدوات املادة(2املعيار)املالئمة(1املعيار
ت
ت.إج.تت أدت أقت.إج.تأد.تأق.تت.إج.ت.ت أد1.أق

1XXX3-2التلميذ 
2XXX3-2التلميذ 
3XXX2-1التلميذ 
4XXX3التلميذ 
5XXX3-2التلميذ 
6XXX3التلميذ 
7XXX3التلميذ 
/8XXXالتلميذ 
9XXX3-2التلميذ 
10XXX3التلميذ 
11XXX3التلميذ 

12XXX3-2ميذالتل
13XXX3التلميذ
14XXX3-2التلميذ
15XXX3التلميذ
16XXX3التلميذ
/17XXXالتلميذ
18XXX3-2التلميذ
19XXX3التلميذ
/20XXXالتلميذ

املعيار/فشل
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سلم التنقيط
ال حتكمجزئيحتكمحتكم أدىنحتكم أقصى

2/2½0.5/20/2
شبكة التصحيح هذه تسمح برصد صعوبات وثغرات املتعلم بشكل دقيق وموضوعي ما جيعلنا ننتقل إىل أخر  

:كفاءة وهي
وهو مؤشر دال على ، معروف اليوم أن اخلطأ وارد يف السريورة التعليمية:كفاءة التشخيص والمعالجة

وبالتايل بناء الكفاءة املرصودة للتملك ، يت تعيق املتعلم يف بناء معرفتهالصعوبات أو التصورات اخلاطئة ال
يساعد املعلم على بناء جهاز للمعاجلة انطالقا من خطوة أوىل هي خطوة .  والتكوين وفق املنظور االندماجي

رورية لتملك أي املعايري الض، 
مث خطوة املعاجلة اليت تتضمن عاملني رئيسني مها املعايري املتسمة بالقصور يف التمكن والعناصر ، الكفاءة

.الفاعلة يف سريورة املعاجلة
بالنسبة للمعايري املتسمة بالقصور على مستوى التمكن يستلزم هذا األمر مباشرة معاجلة تتخذ طابع 

وذلك تبعا لطبيعة ودرجة التبعات اليت ميكن ، عية كل التالميذ أو جمموعة منهماالستعجال والدقة والعمق مب
وعلى املعلم أن يقدم وضعية جديدة مركبة للمتعلم ، أن يولدها هذا الالمتكن والذي يعيق متلك الكفاءة

:للحكم على مدى قدرته يف استثمار نتائج املعاجلة
:جدول التحسيس بالمعالجة

.حتكم جزئي:ت ج.حتكم أدىن:ت أد.حتكم أقصى:ت أق
.معيار غري مكتسب:غري م.م.معيار اجلودة:ج.م.انعدام التحكم:إ ت

فاعلني بالنسبة للعناصر الفاعلة يف عملية املعاجلة فتتقيد بوضعنة جهاز املعاجلة فاملدرس هو من حيدد دور ال
املدرس هو الفاعل أو)الوصاية(تلميذ مبفرده أو تلميذ مع زميله 

:تتمحور سريورة املعاجلة حول أربعة أساسية هي
تشكيل جمموعات مستويات انطالقا من الثغرات احملددة واليت ترتبط حباجيات مشرتكة.
ناء التعلمات ومتلك الكفاءةالتعرف على األولويات أي االنطالق من الثغرات اليت تشكل أولويات يف ب.
 اختيار اسرتاتيجيات للمعاجلة واليت تالئم الوضعية والصعوبة واخلطأ ويقرتح ديكيتيل وشارل باكي سلسلة

من اإلسرتاتيجيات نذكر أمهها فمثال املعاجلة بالتغذية الراجعة واملعاجلة بالتكرار أو عن طريق أعمال تكميلية 
.ة للتعلماملعاجلة باستخدام طريقة جديد

 بناء أدوات للمعاجلة وتكون متنوعة يف شكل متارين متضمنة يف كتب مدرسية أو تكون من وضع وبناء
.16املعلم أو يف شكل حوامل معلوماتية
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:املؤرخ يفو10وزاري حيمل رقم أسست املنظومة الرتبوية اجلزائرية هلذا املنظور التكويين اجلديد إصدار ومنشور 
الذي يلزم كل من مديريات الرتبية بتشكيل نواة وطنية من املتكونني يف جمال املقاربة و ، 2007أكتوبر 22

ختضع لتكوين على يد خرباء أجانب دوليني ، PAREIIبالكفاءات يف إطار برنامج التعاون مع اليونيسكو 
املفتشنيو ساتذةاألو لتتكفل هي بدورها أي هذه النواة بتاطري عمليا تكوينية تشمل املعلمني، يوم21مدته 

.2008- 2007رؤساء املؤسسات على مستوى كل والية خالل سنيت و 

كان اهلدف من ذلك  هو و و انطلقت هذه العمليات التكوينية لتؤسس ملا يعرف اليوم بالتكوين اإلندماحي
، يالفشل املدرسو االحرتافية للقضاء على مشكالت التسربو جعلها تقرتب من املهنيةو تغيري املمارسات

وضعية ، املمارسات الرتبوية من منطلق نظري يؤسس لوضعية تعلمو ذلك بعقلنة األفعالو لرفع نسب النجاحو 
.جهاز معاجلة، شبكة تصحيح، وضعية هدف، إدماج

فهناك من املعلمني من يزال ، لكن واقع امليدان يبني أن ممارسات املدرسة اجلزائرية تتخبط يف  مقاربات ثالث
لكن ، هناك من يسعى للعمل مبقاربة اإلصالح، و هناك من يتشبث مبقاربة األهداف، و ملضامنييعمل مبقاربة ا

أو هلشاشته حبكم مقاومة ، املنهجية الديداكتيكية النعدام التكوين يف هذا املنظورو تنقصه األدوات املعرفية
.املالمحو انعدام سياسة تكوينية واضحة علمية حمددة األهدافو التغيري
يد رفع نسب النجاح بشكل موضوعي صريح وجبت عقلنة املمارسات املهنية حبيث ختضع جلملة فإذا أر 

الكفاءات املهنية األساس من ختطيط دقيق خطي للتعلمات من منظور إدماجي مث التدريب على بناء 
ووجب العمل بشبكات التقومي لتشخيص اإلختالالت.فاملعاجلة، فالتقومي، وضعيات تستهدف التمرين

بناء أجهزة معاجلة فعالة تعدل مسارات التعلم و اليت هي جل التطبيق يف املناسبات التقوميية الوطنيةو الصفاتو 
.الكفاءات املنتظرةو و اخلاطئة

قمتها و املفتشنيو 
.قرارات سياسية حكيمة مستمرة
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