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    ! هذا العمل

  

 جهات تمثلها كل من هذا العمل ثمرة مجهود جماعي ساهم فيه فاعلون تربويون ألربع

. أكاديمية الدار البيضاء الكبرى، والشاوية ورديغة، ومكناس تافياللت، والجهة الشرقية

  :وقد تم إنجازه وفق برنامج عمل يعتمد على الخطوات التالية

حول أسس ومقاربات وإمدادها بمعطيات  إعداد فرق التكوين على مستوى جهوي 

 .المالئمة

فرق من تكوين ومرافقة الفرق المشتغلة على مستوى وضع خطة عمل تمكن هذه ال 

  .إقليمي ومحلي في المؤسسات المدرسية

تأطير أعمال األساتذة في ورشات اإلنتاج بمساهمة الفرق اإلقليمية قصد التوصل إلى  

   .إنتاج نماذج وتجارب قابلة للتصريف في سياق الممارسة العملية

من األساتذة واإلداريين وممثلين عن المجتمع إعداد فرق تربوية إقليمية ومحلية تتشكل  

  )  الفرق اإلقليمية(المدني وغيره؛ وذلك تحت إشراف المؤطرين 

االنطالق من مكتسبات التكوين إلنتاج أعمال وأنشطة، وتجريبها مع المتعلمين من قبل  

  األساتذة الممارسين في وضعيات فعلية؛   

ليات عن طريق لقاءات جهوية وإقليمية تبادل التجارب، وتنسيق الجهود، وضبط العم 

  . ومحلية للتقاسم والتعميق والتحسين

   التربوية قصد تحسينها وتطويرها²مراجعة إنتاجات الفرق 

  المصادقة عليها قصد استثمارها وإغنائها  و تعميم اإلنتاجات التي تمت مراجعتها 

 .تعزيز األعمال المنجزة وتحسينها في ورشات اإلنتاج 

 .وثائق المنجزة وتوثيق اإلنتاجات في شكل ملفات ذات طابع نظري أو منهجياستثمار ال 

المصادقة التقنية على الملفات المنجزة؛ وذلك في ورشات خصصت لهذا الغرض واشترك  

  .فيها أشخاص من ذوي االختصاص
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  4  تصدير –

 5  تقديم –
  4 كيفية استعمال الملف –

  5     طريقة العمل –

 7   والمهنيمشروع التلميذ الشخصي –
 11  مهنالتربية على ال –

 13  ما هو النمو السلوكي أو النمو الشخصي؟   –

 14  البطاقات المنهجية –
 المؤسسات لدنومقترحة من   مع تمارين منقحة،11 إلى 1تمارين نموذجية مرقمة من  –

  2007 و2006ن سنتيالالتعليمية خالل 
52 

 63  خالصة  –

 64 مراجع –
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        تصديرتصديرتصديرتصدير
  

ينجز هذا البرنامج انطالقا من مقاربة تجدون أساسها في مدخل هذا الملف، وهي مقاربة 

 من خالل  مغزى مساره فيلتأمالو  المسطر له، التكوينيالبرنامج ةسايرلم الشخص ؤهلتربوية ت

 يحدد أن من يتمكن كي على الوسط المهني و،على ذاته في آن، ،والتعرف الوقفات المخصصة لذلك،

  .ذاك التكوينمعنى لو ،مسارهذا الل فاهد

  
  :األغراض المتوخاة من هذا البرنامج

 وواثقا يصبح مستقال  حتى،متعلم لدى الوحب االستطالع روح المسؤولية بيتثوتإيقاظ  �
 .بنفسه

 . من تحسين نوعية حياته ومحيطه بذلكيتمكنالموارد وبمتطلبات الوسط؛ ف بلمتعلمتحسيس ا �
 . وكافة المهن،متعلم من أن يتدبر أمره في جميع مستويات األنشطةتنمية مهارات تمكن ال �
 .المشاركة النشيطة في مختلف مشاريع المجتمععلى  و،تنمية قدراته على أخذ المبادرة �

 

  :المنهجية المقترحة

 وتبرز ،متعلمينعين االعتبار الظروف المعيشة للاللجوء إلى طرائق حية ونشيطة تأخذ ب �
  .التعاون فيما بينهم

 .العمل بالمشروع وحل المشاكل والتعلم التعاوني، والتعلم بالتجريب، �
  
  

  : نذكر منها، عدة مراحلقطعيصدر هذا الملف بعد أن 

استوجبت الوعي بواقعنا التربوي، وتكييف جل التمارين مع مناهجنا قد  و؛مرحلة التصور �
  . اقتصادي-ووسطنا التربوي، والسوسيو

التعليم الثانوي  بعض تالميذ يةمعبا البرنامج للتجريب حيث خضع هذ ؛مرحلة اإلنجاز �
  .أللفلمؤسسات المدرجة ضمن الالئحة التابعة إلى ان ياإلعدادي المنتم

و ه، أال وتلقوا فيه تكوينا من قبلديد لم يسبق لهم أن مرحلة تحسيس األساتذة ببرنامج ج �
 ."التربية على االختيار " برنامج 

 .اإلثراء خالل سنة التجريب ورشات التقاسم وتمت ضمنو ؛يممرحلة التقو �
 شديدة التالؤم مع تمارين وه منح اقترامبوذلك  ؛مرحلة المشاركة الفعلية لألساتذة المنشطين �

 .، طبعا، للمقاربة المتبعةضوعخوصارمة الالوسط التربوي المغربي، 
النقد، واإلثراء مرة لورشات المراجعة، والتنقيح، والمناقشة، وث وجاءت ؛مرحلة المصادقة �

   .لصياغة النهائية، وعرض هذا الملف للمصادقةوغير ذلك مما مهد لبتمارين المشاركين، 
ن خصصوا قسطا من وقتهم ال يسعنا إال أن نسجل االنخراط المثمر لجميع األساتذة الذيو

        .مذتنا على تالةيجابياإل ذي يظل لحد اآلن غير إجباري رغم ِعظَم آثاره الإلنجاز هذا المشروع
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 تقديـمتقديـمتقديـمتقديـم
متطلبات المحيط، ومن أجل سين جودة التعلمات، ومالءمتها لفي إطار برنامج المالءمة الهادف إلى تح

 هذا دات األساتذة في تفعيل هذا البرنامج على أرضية الممارسة، يقدميتعزيز الدور الذي يضطلع به السادة والس
تعلمية تمكن المتعلمين والمتعلمات من  -نظيم وضعيات تعليمية أن تساعد األستاذ على تب الملف أدوات ووسائل كفيلة
 واالنفتاح ،) ...التواصل، حل المشكالت، التعلم الذاتي ( ابلة للنقل واالستثمار في الحياة،اكتساب أنواع السلوك الق

قيم التفاعلية والجدية  والحياة االقتصادية، والتطبيق العملي للتعلمات األكاديمية في الحياة العملية، ول،على المهن
  . والمبادرة نحو العمل والحياة المهنية

األساس تنظيم لقاءات، وتقاسم التجارب، وتبادل  من مقاصدها ، لعلالملف ضمن خطة منظمةويندرج هذا 
  .الخبرات وفق ما يكفل تطوير تلك التجارب وإثراءها، وتالقح تلك الخبرات وإغناءها

  :وإعداد الملف على النحو التاليولبلوغ هذه المقاصد تم تنظيم 
  

  :األهداف العامة للبرنامج
من بعض المبادئ التربوية الكفيلة بتحفيزهم على متعلمات والمتعلمين يهدف هذا البرنامج إلى تمكين ال

  .اكتساب مهارات البناء االستراتيجي لمشاريع مستقبلية
  :كما يلي ويمكن تفصيل األهداف العامة

المهن والشعب والتكوينات، ودفعه إلى االعتماد على نفسه، وأخذ ب ممتعلف اليتعر     ����

  .المبادرة في البحث عن المعلومات الضرورية، عوض االكتفاء بما يصله جاهزا

 بأهمية معرفة ذاته، وميوله، ومميزاته الشخصية انطالقا من متعلم الوعيةالعمل على ت     ����

  .نفسه، ومن اآلخرين

  .متعم اللدىمثالت والقيم إثراء مجال الت     ����

 :كيفية استعمال الملف

دراسة محتوى البطاقات المقترحة، والكشف عن أهداف تطبيقها، وخطواتها المنهجية،      �
  .والوسائل الالزمة لتنفيذ تلك الخطوات

إنتاج خطط أو جذاذات أو وضعيات ألجرأة األدوات والوسائل المقترحة وفق مفهوم      �
  .ادهاالمالءمة وأبع

  .تقاسم التجارب، وتطويرها     �
  . وتقويمها،تنفيذ تلك التجارب في وضعيات فعلية     �

��	
� ا���:  
سيغدو   فهل سيظل المدرس مدرسا، أم .امنشط فيها المدرسيستحيل إذ تكتسي طريقة العمل أهمية كبيرة، 

  ؟ا منشطفعال

  : أساسية للمجموعةالمنشط ركيزة

  .يساعد المجموعة، ويضمن لها السير الجيد“ تقني “ نه بمثابة يمكن تعريف المنشط بأ
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  وظائف المنشط

، ثم تقويم سلف تحديده وتقدم تسطيرهتحقيق ما اتها، وتسطير أهدافها، لمساعدة المجموعة على تحديد حاج         �
  ؛ما تم إنجازه

   ؛آنفاة بالتعليمات المتفق عليها الحرص على أن تظل المجموعة وفية لألهداف المتوخاة، وملتزم         �
  ؛رتباط بين مختلف عناصر المجموعةضمان اال         �
  ؛للمجموعة خالل اللقاءات"  التقني "التنشيط          �
  ؛ بهم إلى األمام لالرتقاء بالعملتحفيز عناصر المجموعة، والدفع         �
  .ق عليه مسبقاالحرص على السير الجيد بغية تحقيق ما اتف         �

 دور المنشط

  :يمكن تلخيص دور المنشط، خالل أي لقاء، في النقط التالية
    ؛ح بهدف المجموعة تحقيقا للشفافيةالتصري         �
   ؛ الفوري ألهم مراحل عمل المجموعةالتسطير         �
  ؛)إلخ .. .واالقتراحاتالتساؤالت من خالل ( تيسير تبادل اآلراء بين مختلف عناصر المجموعة          �
   ؛ فرص متساوية إلبراز ومعالجة مختلف وجهات النظر المعبر عنها من قبل كافة عناصر المجموعةإتاحة        �
  ؛الحفاظ على النظام خالل المناقشة         �
  ؛عادلإعطاء الكلمة لمختلف المتدخلين بشكل متكافئ و         �
  ؛)بالتذكير به ( عن الموضوع خروج الحرص على عدم ال         �
  ؛ت التي قد يعتريها نوع من الغموضالمساعدة على توضيح بعض التدخال         �
  ؛من قبل المجموعة بشكل مركز وملخص أو بما تم إنجازه ،التذكير بأهم األفكار المعروضة         �
  ). ولي للقاءتقييم أ (قاء المجموعة القيام بتركيب ألهم ما دار خالل ل         �

  : يتجلى فيبالمنشطالدور األساس المنوط ن   إ

  

  ؛مساعدة المجموعة على طرح األسئلة      ����

  ؛ابته عن كافة التساؤالت المطروحةمساعدة المجموعة على تحري األجوبة، لكن دون إج      ����

  .جموعةللم الجيد امتالك المعرفة الكافية والالزمة التي قد تساعده على التنشيط      ����
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 المهنيلتلميذ الشخصي و اشروعم
 

  
  :تعريف

  
أصبح مفهوم المشروع حاضرا بقوة في جميع المجاالت، وهو ينتقل من مشروع 

مرورا ببنيات  ،) مشروع الحياة ( إلى مشروع شخصي ،) مشروع المجتمع (عام 
  .مشروع المؤسسة ومشروع المقاولةك ،وسطية

أي ما يمكن أن  (ترا دائما بين الغايات والمرامي يمكن أن نعرف المشروع بكونه تو
وبعبارة  .وبين التطبيق الفعلي ألعمال وفق برامج ومخططات ؛)ندعوه هدف المشروع 

أخرى، يمكن القول إن المشروع هو القدرة على وضع أفكار مستقبلية، والتخطيط 
هيئ ظروفا معينة ت يمكن اعتباره مجرد وليد مجموعة معلومات وال لبلورتها في الواقع،

  .ستراتيجية ممتدة في الزمنا يشترط فيه أن يكون مبنيا على ما دام ،ألخذ القرار
 

  :ويحدد المختصون مفهوم المشروع في ثالثة أبعاد أساسية تستوعب مدلوله، وهي كالتالي
   :البعد الحيوي -1

فال يمكننا أن نتصور إنسانا  ،شهدها محيطهمن التكيف باستمرار مع التغيرات التي يمن خالله يتمكن الشخص       
 ه بطريقة آلية وروتينية دون أخذ ما يطرأ على محيطه من تطورات مستمرة أنماط سلوكفي وضعية جمود يكرر فيها

   . بعين االعتبار
   :البعد البراغماتي -2

نجازية التي من خاللها يتم ، بما هو عملية توقعية إجرائية، عن العملية اإل"المشروع "  ال يمكن عزل         
  . بل التطابق أحيانا،نجاز عمليتان مرتبطتان ومتكاملتان إلى درجة التداخلإن التوقع واإل. ه على أرض الواقعتجسيد

  :البعد التنبؤي -3

وهذا التركيب الثالثي في .  إن المشروع، باعتباره سيرورة، هو في نفس الوقت نية ودافعية وبرنامج        
  . المشروع يقتضي التنظيم من جهة، والتخطيط والتقويم من جهة ثانيةسيرورة

 برؤية واعية إلشكاالت ةرتبطم اأهدافأن يضع المشروع مساعدة التلميذ على  يستهدف أن إذن ينبغي
تنسجم مع الشروط الموضوعية فمشروعه الدراسي والمهني، وأن يكيف سلوكه واستجاباته لتحقيق شروطه الذاتية 

   .فرضها محيطهالتي ي
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        مصاحبة التلميذ لبناء مشروعه الشخصيمصاحبة التلميذ لبناء مشروعه الشخصيمصاحبة التلميذ لبناء مشروعه الشخصيمصاحبة التلميذ لبناء مشروعه الشخصي
  


وع ���
ط  � ا��
 أ')'&#$%$#"*(�� :  

• ��-)*� �.�-�,&# وه�  :��
ا�ا

�)ب ا0%12) �/ ���7)رة �/ ��ن ا

8��8 و0&�8 ا��� ��9و  � ���)و:&�.   

 وه� �.)ع 9.�< :&)تا>'�
ا9&; •


ا�����,:غ ه@? اBC79د ، و(EF 

   .ز��&#

• BHو/& I9
ا  "  K7��ا


وع �/ :" و��&81��� "��L ا

�)ب ����MN ا 
��.� M.,.� ل%P

��Q���R ا(E����:ذج ��S:ر  � ا.  
  

�)ب.)���0 "��S7�  �L, ا�
و�8 ا� W,12 أن �)ء �

 /، ا�;:اب �ا��Zادي�
Y,# ا��R&,E ا�N)2:ي ه:  �  و،��8

  . E^2,8، وذاك �) >" ؟�)ذا 9
"� أن M�E9 �.�-�% " :ا�.]ال

  
  

  

,��S7� ه� �
وع ا�  :ن)ن أ')'&)�

• �9
:ي ".�<  M�� _&-�9@&�,�, 


ار، 9.)ؤ>تaن "1
ح،��'(  

 . �.�-�,Q8&�ء��ة  � إc)ر 9


 �/ ا  �,MEdL ا��,�&@ 0)درا •&�E��

E&/ و�#]ا�P&)رات �. @Pa9 

�Meا>���)ر ا���:"�)ت و�  .g )ق ا

��(d L1E� وع
���M واB0، ا�&h ا��" :19 /" ?


�'(
ار �K7��&�S<   ، 2^.�8:ازاة �B 19:ر ا


أي�
 ا&&e9  /��%ت�( ��@ا.�Q��ا��iC ا   W;"


اء$j�)ب ,�8 ا��� '�.)��? �,N�9 9 L%ا�.�)ح 


ف E����M أ MC ذاL,�89ا .  

 h&�
وع ���
"�.,.%إن �9-&_ ا�' ( W,1�" M ،


ه) و":19 W;" رف و�0رات(E�
�� (Q�&��9ة��  


  .اMY ز��&#�

  
  


وع��� ؟�) �
اMY ا

  
بما أن للمشروع بعدا زمنيا، وبما أن النضج المهني ال يتأتى إال عبر مراحل زمنية متعاقبة، فقد اقتُرح 

تنشيط ب" فيما يسمى تطبيقها ندرج فيما يلي إجرائية  نظرياتوفق مجموع و، عدة على مراحللمشروع ا ذاه تحقيق
 اكتشاف عالقة تراتبية بين أربع مراحل  في هذا الصدد تموالحال، فقد، (ADVP)" التطور المهني والشخصي

  : هيرئيسية
  
  

  : لبناء المشروع الشخصيربعالمراحل األ
 ؛" التفكير المبدع " وتثير ،مرحلة االستكشاف -)1
 ؛" فييصنتالتفكير ال " وتثير ،مرحلة البلورة -)2

 ؟�� ��ا�� ا
���وع
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 ؛" التفكير التقييمي " يروتث ،مرحلة التخصيص -)3
  ." التفكير التضميني " وتثير ،نجازإل امرحلة -)4

  :وتتميز هذه المراحل األربع بالتراتبية والترابط فيما بينها، ويأتي ها هنا تفصيلها
  

 :" لتفكير المبدع ل" ةثيرالممرحلة االستكشاف  -)1
  تهتم بجمع المعلومات وإثارة التساؤالت حول ذات التلميذ من جهة، وحول محيطه مناالستكشاف إن مرحلة

جدوى التفكير المتفتح قصد التزود بأكبر عدد من المعطيات بفهي مرحلة التحسيس بأهمية االطالع، و. جهة أخرى
  .والمعلومات المتعلقة بنفسية التلميذ ومستقبله بصفة عامة، أي دون التقيد باختيار ما

يجرب ل ،عالمه الطفوليمن خاللها أن يخرج من الشخص هي مرحلة إعالم، يحاول إذن  مرحلة االستكشاف إن 
  . فرضياتإثارةتدعو إلى التجريب والتنقيب ومرحلة فهي  ،وبعبارة أدق. أدوار البالغين

  
  
  

  : أهداف إجرائيةةيعرف االستكشاف بخمس

 ؛النخراط في حل مشاكل محيطهللشخص بضرورة المساهمة واإلنتاج أن يحس ا �

 ؛ مهنيةاأن يتخيل ويتقمص أدوار �

 ؛ة متنوعإعالممصادر أن يمتلك  �

ثقافي ال -سوسيوال  ه وسطفر فيامتوأن يحصل على إعالم صعب المنال، غير  �

 ؛المباشر

واحد ال تخضع لجواب  و،تيار في الحياة هي عملية معقدةأن يعي أن عملية االخ �

  .نهائيو
  

  
 :"فييصنتاللتفكير  ل" ةثيرالممرحلة البلورة  -)2

 يكون فكرة عامة عن إمكانية  على أن التلميذحمللى تلي مرحلة االستكشاف مرحلة البلورة التي ترمي إ
يتوصل إلى نوع من االختزال هكذا و.  السابقة ضوء االستفادة التي حصل عليها في مرحلة االستكشاففيتوجهه 

    .وميولهتوجهاته عن نوعية ،  ولو غير مدققة، األفكار والمجاالت المستقبلية التي تراود فكره، فيبلور صورةمعالجةل

  :(	�ف ا
)'&رة "$ر"	� أه�اف إ��ا���  

  ؛أن �	0 ا
�/. -�ورة ا,+*��ر     ����

  ؛أن ���7 "�6 ا3�45� ا
�ا��� وا
�رة     ����

 ،(B�C*D ا
A*��@ وا
��دود�� ا
��ر=�� و<�� ا
��ر=�� أن �)�ز ا
�;7ى ا
9ي  ����


'��Gرات وا
�رات 0���  ؛"*I���ه� دا+� ��ول (

����     6J KA� أن Lأه  B)�MNدرة�
           . S'J إد��ج أآ)� J�د �6 ا
*�Pرب ا
�	���ا

 

 ؟�� ه& ا,=*��Dف
  ؟�� ه0 ا
)'&رة

.�U/*
  ؟�� ه& ا
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 :"التقييميلتفكير  ل" ةثيرالممرحلة التخصيص  -)3
          K&S7��
Y,�� ا>'���)ف و،أ�) �
Y,# ا� 
�� @&�,���,�1:ر ا��)*M ��� ا #&��Y #;&�2 
��E�   رة:,��ا

 ،
-�� ا�@آ(.�
H&)ت  �E، أي S9:ر ���د ا��%�<إ�L ا�E)م  "��-M ا��,�&@ �/ ا��S:رو &Q)ا^� أن "�:ن �0 أ'-I  آM ا


وع ���د وFول. ا>��Y)>ت ا��� > 8�m%9و�� @&�,�,�
ة "�
ز � ) �� B"ر(�
  &Qd 8:د? ) �دة أو ��N�." ي أن:�"

89(0(cو،و WّS"89(�(اه�� M8 آ&  .   

 : تتمثل فييعرف التخصيص بستة أهداف إجرائية

� �I� دأن��� ./�
 ؛(B و�B��W ا

� B��W K)�� ؛أن 

 ؛���ةأن �S'J �UI �	'&��ت ��M�ة و �

� N�X K ؛ �Y� K=�A*) ��AG ا5ه�اف ا
��=&���أن ��(

�  L��Gأن  و، و�*�B)��A و���BB)��&�� ZXر�	أن ��I) ��'"�W ر�(*J,6 ا�	؛�$+9 " 

  . ا
	� �N�A��P�أن �)�W 0Aار] S'J آ� ه9] �
 

   :"التضمينيلتفكير  ل" ةثيرالمنجاز إلمرحلة ا -)4
 ،وأخيرا يصل التلميذ إلى مرحلة اإلنجاز التي تتميز بطابع االنتقال من مرحلة المخاض الفكري

 التلميذ في يبدأ حيث ، التعامل الفعلي مع فكرة المشروع إلى مرحلة؛قةالنوايا المعلّ و،مجردوالتصور ال
الجوانب التي تستدعي وضع  و،صعوبات المرتقبةذلك السياق حددا في  م،دراسة المشروع من كل جوانبه

  . أن توفر لهذا المشروع حظوظا أوفر لالستمرار والصمودب كفيلةاستراتيجيات محكمة 
  : هييعرف اإلنجاز بأربعة أهداف إجرائية

� �	�  ؛ا
*$آ� �Y� �GA ا+*)�ر ا=*�اره� و،�W Bارا( ا
�/.��ا

  ؛ا5دوار ا
�S'J ��AGوا
9ات S'J  �6 إ�Jدة ا
*	�ف ��Y� 6D ا
UI&ل S'J إJ`م ،(/�3^ =�� ا[�P4ز �

� �����9��'*
  ؛(&YW ا
U	&"�ت �a�=�) Y ا
	�N�A ا
�`��� و،ار] �W ا

  .ا
*0X ��DM ا+*��رات "��'� �
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 " مهنالتربية على ال" 
  

  . "مهن الالتربية على "يصاحب هذه المراحل األربع مفهوم جديد يدعى 

  :تعريف

  :كما يلي " مهنالتربية على ال " )KENNETH HOYT(يت هويت يعرف كن

 ، مجهود مشترك بين النظام التربوي والمجتمع، فهي تهدف إلى إصالح التربيةمهن الالتربية على "
عامة  ) employabilité  (مستخدمة واكتساب مهارات ، على ربط التربية بالعملبمساعدة األشخاص

مؤدى عنه  (األمر الذي يؤدي إلى جعل العمل  أنشطة مدرسية خاصة، إدماج ل الحرفي، من خالتطورضرورية لل
 ."  داللة حياتية، وفي نفس الوقت يتم تجاوز العديد من األحكام المسبقة والتمثالت النمطيةذا)  أو غير مؤدى عنه

 :األسس النظرية

  : العملمهن أوال أهداف التربية على
 التلميذ مهارات وكفايات قد تسهل االندماج المهني والنمو الحرفي، تهدف التربية على المهن إلى إكساب
ويصبح التعاون على تحقيق هذا المشروع التربوي بين مختلف . وتحقق الهدف، وتهيئ األشخاص للحياة العملية

 إال من ،داخل الفصل وخارجه ، ذو الداللة الكبرى لكن قد ال يتحقق هذا االرتباط. مكونات المجتمع مسألة ضرورية
 ،وفي هذا الصدد.  فهو الذي يخلق االنصهار بين التوجيه من جهة، وسياق التعليم من جهة أخرى؛خالل المدرس

  :” مهنال التربية على” تجدر اإلشارة إلى مبدأين اثنين يعتبران أساس مقاربة 
   ؛ةعفنمال :المبدأ األول –
 .آزرالت :الثانيالمبدأ  –

 

 (infusion) قعالن : المبدأ األول
  :أهدافه -1

يستدعي هذا المبدأ إدماج معلومات مرتبطة بالتطور الحرفي وبسوق الشغل في السياق         ����

وهكذا، ومن خالل كل األنشطة التربوية، سيتمكن التلميذ من . العادي للمواد الدراسية المقدمة للتالميذ

  ؛للحرفةومن ثم االستعداد والتهيؤ ، واتخاذ القرارات، محيطه واكتشافهمعرفة 

يعتبر هذا المبدأ قيمة مضافة للتعليم التقليدي لكونه ينشئ العالقات والروابط مع عالم         ����

 ماذا سأستفيد من كل هذا في " :الشغل، كما يمكن من اإلجابة عن سؤال رئيس يطرحه التلميذ

  ؛" ؟المستقبل

   ؛ احترام البرامج واألهدافإتطبيق هذا المبد يتطلب        �
����        Iِ
�" Z'	*) ت��&'	� �G��� 0*
�ف، �M*�ض أن ���@ ا
��رس 0X =��ق �6���d ا
�روس ا

B��&*
 . ا��5 ا
9ي �*�W`J @C4 K'3ت (	�ون "�6 ا
��ر=�6 وا�P� 0X 6����U+5ل ا[J`م وا
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  :إدماجه -2
 ومن هنا نشير ،يتندرج الكفايات والمعلومات المبلورة المقدمة للتالميذ في إطار النمو الحرف     � 

  . المستشار في التوجيه التربوي ضمن سياق هذه المقاربةضطلع بهإلى الدور المركزي الذي قد ي
هذه  يؤكدون أن المهني، فمنظّرو النمو بعين االعتبارمختلف مراحل سياق التوجيه أخذ يجب          �
من ذلك  ويتحقق .لجة المشكالت لمعاهي سياقالختيار الحرفي من لدن الشخص إلى ا المؤدية الطريقة

   : )1انظر الوثيقة ( خالل أربع مراحل 
  ؛ي واستكشاف المجال المهن،استكشاف الذات         �
  ؛، وترتيبهاجمع المعلومات         �
  ؛الذات والمعلومات حول عالم الشغلالربط بين المعلومات حول          �
�         ��Q��  .��9"� ا>�P&)ر ا

 

   (Collaboration) آزرت ال:أ الثانيالمبد 
 (مجتمع بمكوناته المختلفة البين  و،يتخذ التآزر ثالثة أشكال مختلفة يتم من خاللها االرتباط بين المدرسة       

  ..). .المقاولة، المنظمات، النقابات، غرف التجارة ، النوادي االجتماعية، إلخ

عمل قد تفيد إعداد التالميذ لمزاولة العمل، بخلق ارتباطات وعالقات وقد تم االتفاق على أن التربية على ال       
لذا، فلكوننا منخرطين . دالة، في إطار التعلمات، بين مختلف مكونات المجتمع، وذلك ضمن مشروع تربوي متكامل

 فإننا نؤمن ،اتأداة تحقيق الذأنه في هذا السياق الفكري، ومعتقدين بأن العمل هو االنعكاس األساس لحياة الفرد، و
   .كذلك بأن االستعداد للحياة المهنية يجب أن يشكل أحد األهداف األساسية للتربية

 لكننا نسجل اإلهمال، بل التقصير الروابط بين المدرسة وعالم الشغل،ولتحقيق هذا الهدف، يجب تمتين 
 من خالل المواد الدراسية، فسيفقدون، فإذا لم يدرك التالميذ النفع الذي يمكن جنيه .والنقص الفادح في هذا المجال

بدون شك، كل الحوافز، ومن ثم ستفقد التعلمات كل معانيها ودالالتها، وسينخفض أداؤهم وتتدنى مردوديتهم، ومن 
 مضاعفة أكيدة لظاهرة االنقطاع عن الدراسة،  كما سينجم عن ذلك؛خاللها حظوظ اكتساب متطلبات عالم الشغل

  .ةكلفة االجتماعية والبشرية جد باهظوف الشباب، األمر الذي سيجعل الوارتفاع البطالة في صف
  :من كل ما سبق يمكن استخالص األهداف العامة لهذه المقاربة

 

 األهداف العامة للتربية على الحرفة

  :هداف التاليةاألتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق 
قة الوطيدة بين مضامين المواد ضمان تكوين أساسي متين يستشف من خالله التالميذ العال   -1

الدراسية وعالم الشغل، تكوين كفيل بأن يبرهن على المالءمة في الدراسة، ويرفع من مستوى 
  ؛التحفيز الدراسي

  ؛تنمية عادات حسنة واتجاهات إيجابية تجاه العمل    -2
   ؛تيسير استكشاف الذات واستكشاف عالم الشغل    -3
  ؛تالميذ من ولوج عالم الشغل واالحتفاظ بالمنصبتنمية كفايات تمكن ال    -4
  .تيسير سياق التوجيه    -5
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  .هذا النمو يحقق مشروعا شخصيا ومهنيا

   .كل نمو يخضع لتطور ويستجيب لمراحل

   ؟ما هو البعد الزمني لهذه العملية

  ؟ضج المهنيأن يصبح الشخص ناضجا مهنيا، فما هو الن

النضج المهني     
 : قواعدخمس لكي يصبح الشخص ناضجا مهنيا ال بد من أن تتضافر   
   

  ؛وموجه نحو هدف واضح االنتقال من نشاط غير متميز إلى نشاط محدد، عبر يتقدم النمو    -1
  ؛يختار الشخص الناضج هدفا ما    -2

  ؛يرتبط سلوكه بهذا الهدف    -3

  ؛لناضج من التبعية إلى االستقاللية إزاء تأثيرات محيطهينتقل الشخص ا    -4

 .يصاحب هذا النمو تطور في الوعي والواقعية    -5
   
    

 المنهجية اإلطار التي تسمح بتوظيف المفاهيم المذكورة في بعدها ، فيما يلي،ونقترح

اركين في النظري، و نشير في هذا الصدد إلى أن البطاقات المذكورة قد صيغت من لدن المش

 . وذلك في إطار ورشات اإلنتاج التي نظمت بنيابة الناظورألف،برنامج 

، بداية، تم تحديد تسعة مجاالت تسمح بأجرأة المشروع الشخصي للتلميذ، وبلورت، انطالقا منها        

  .بطاقات منهجية حسب المجاالت التسعة، تساعد المنشط على إبداع األنشطة ووصفها

  

   

  ؟ما هو النمو السلوكي أو النمو الشخصي
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  :حسب مجاالت األنشطةبنقدم فيما يلي البطاقات المنهجية 

  إنتاج نموذج لبطاقة منهجية

   
  . مستقى من أنماط ومجاالت المشروع الشخصي المهني :عنوان النشاط

  :عدادمرحلة اإل -1

  تحديد الفئة المستهدفة        �

  اختيار نوع النشاط        �

   في إنجاز النشاطالمساهمون        �

  الوسائل        �

        .الموارد        �
    :عمل المنشط -2

  يعلن الهدف       �

  يطرح اإلشكالية       �

  يوجه األعمال       �

  .يوزع التالميذ إلى مجموعات       �
   :عمل المتعلم  -3

 -أليس -  ينتقد–  يدلي برأيه-يناقش( ط ويشارك في النشاط ينخر         �
   )... يحترم رأي اآلخر-يصغي

  ينجز العمل       �

  يستكشف ذاته       �

  يتخذ القرار       �

  يبحث عن المعلومات       �

  يقيم نفسه       �

  .يبرز الصعوبات       �

   
  
  
  
  
  

ات المنهجيةالبطاق  
 
 
 

   
  
 



15 
 

  :مرحلة التقويم  -4
  طريقة التنشيط         �

  الوسائل المستعملة         �

  مدى تحقق الهدف         �

  درجة انخراط وتجاوب التالميذ مع النشاط         �

  الصعوبات المعترضة للمنشط والمستفيد         �

  اإلجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات         �

  .قرارات المستفيد تمثالتمدى ثبات أو تغير          �
  :المجاالت المستهدفة -5

  خذ القرارتأ         �

  عالم المدرسة         �

  عالم المهن         �

  تعرف على الذاتأ         �

  أتلقى إعالما صائبا         �

  .األشياء موأق         �
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  :بطاقة منهجية في مجال

  اتخاذ القرار

  :اإلعداد                �
   

  عنوان النشاط    -1

  الهدف  -2

  الفئة المستهدفة  -3

  المدة الزمنية  -4

  فضاء اإلنجاز  -5

  الوسائل والمواد  -6

  .المساهمون في النشاط  -7
  

             :اإلنجاز                �
      تدرج مراحل النشاط     �
  تمهيد    �

  الوضعية المشكلة     �

  .العصف الذهني والخلخلة �
  

  :االستكشاف                �
  توظيف استمارة      �

  اعتماد روائز     �

  حوار     �

  استشارة     �

  االنطالق من قصة     �

  البحث عن المعلومات �

  تجميع المعلومات وتصنيفها وترتيبها     �

  تنظيمها واستثمارها �

  اختيار األحسن واألفضل     �

  .اتخاذ القرار �
  

  :التقييم                �
  أنشطة تضم مواقف تضع المتعلم أمام اتخاذ قرارات     �

  ....و حاالت أو قصة روائز أ:مثل
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  :بطاقة منهجية في مجال

  عالم المدرسة
  

  عنوان النشاط    -1

  الهدف   -2

  الفئة المستهدفة   -3

  المدة الزمنية   -4

  فضاء اإلنجاز   -5

  الوسائل والمواد   -6

  المساهمون في النشاط   -7

  :تدرج النشاط   -8
   
  تمهيد     �

  اإلشكالية     �

  :االستكشاف     �
   البنية البشرية والمادية:الحياة المدرسية     �

  )المحيط الخارجي ( محيط المدرسة      �
  البحث عن المعلومات     �

  إحداث مجموعات     �

   كل مجموعة تتكلف بنشاط معين:توزيع األدوار     �

  تجميع المعلومات وتقاسمها     �

  تقرير تركيبي نهائي     �

   محاكاة األدوار:تقييمال     �
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  :بطاقة منهجية في مجال

  عالم المهن
  

  :اإلعداد            �
  : عنوان النشاط-1
   تعرف المتعلم على المهنة وتصنيفها: الهدف-2

   الفئة المستهدفة-3

   المدة الزمنية-4

   فضاء اإلنجاز-5

   الوسائل والمواد-6

  .ون في النشاط المساهم-7
  
                :اإلنجاز         �

  . تشويق وإثارة:تمهيد �
  

  :االستكشاف         �
  جرد المهن وتصنيفها     �

  المسالك المؤدية إليها     �

  خصوصياتها     �

 - استدعاء مهنيين -زيارات  ( :البحث عن المعلومات المتعلقة بالمهن     �
  .. ).اإلنترنيت

   وسبل النجاح في المهن أدوات     �

  تجميع المعلومات وتنظيمها     �

  مناقشة وتصويب وإثراء     �

  .المواد الدراسيةوربط العالقة بين المهن  �
  

  :التقويم         �
  :تمارين تطبيقية      �
  أكتشف ميولي إلى مهنة ما      �

  .ة الفردحث التالميذ على إبداع شعارات تبين أهمية المهنة في حياأ      �
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  :بطاقة منهجية في مجال

  االتصال والتواصل
  

  :مرحلة اإلعداد         �
  عنوان النشاط     �

   إكساب المتعلم تقنيات ومهارات التواصل:الهدف من النشاط     �

  :الفئة المستهدفة     �
  الوسائل والموارد الالزمة إلنجاز النشاط وتقويمه     �

  إعداد بدائل عند الحاجة      �

   :اإلعداد للنشاط     �
      :انتقاء وضعيات تمكن التلميذ من تنمية كفاياته التواصلية مع     �
  ه  أقران-       

  ه أسرت-       
  ة العاملين في المؤسس-       

  ) ة وثائقي– شفوية -كتابية ( وتكون     
  اطالمساهمون في النش      �

  .اءمع المساهمين والشركم التنسيق  يت 
  مرحلة اإلنجاز     �

  ل إلى تنمية كفايات التواصل واالتصال التوص:اإلعالن عن الهدف     �

  .. ).داء الرأي إب- قبول االختالف والتوافق -  احترام اآلخر-اإلصغاء (  

    :طبيعة النشاط      �
     . موضوع معينفي ، بكل حرية،فتح مناقشة وحوار إلبداء الرأي

  طريقة فيليبس-العصف الذهني - اتباع تقنيات جديدة( العمل في مجموعات 
6×6... (  

  المحاكاة ولعب األدوار     �

  .إعداد بطاقات تعبيرية، وإنجاز بحوث وثائقية وميدانية �
  

  مرحلة التقويم         �

  يتم فيها تقويم مراحل إنجاز العمل      

  ...الديناميكية – الفعالية :طريقة التنشيط     �

  . فعاليتها- الصعوبات – أهميتها :الوسائل المستعملة     �
  درجة تجاوب التالميذ مع النشاط      �

  . ). الطرائق-ظروف العمل ( الصعوبات التي اعترضت المتعلم      �

  . ). ظروف التنشيط-الوسائل ( الصعوبات التي اعترضت المنشط      �

  لمقترحة لتجاوز الصعوباتتحديد اإلجراءات ا     �

  .رصد آثار النشاط على تمثالت وقرارات التلميذ     �
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  :بطاقة منهجية في مجال

  ـاراإلبـداع واالبتك
  

  :عنوان النشاط         �
 بعد ، أن ينظر التلميذ نظرة جديدة إلى الوسط الذي يحيط به حتى يتمكن:هدف النشاط �

  .غير العادية من الحصول على المعلومات ،ذلك
   

   :مرحلة اإلعداد         �
  إعطاء فرصة للتلميذ إلنتاج عمل ما في مجال يختاره خارج الحصة     �

 للوقوف على مواصفات التجديد بشأنها التالميذ، وفتح مناقشة إنتاجاستثمار      �
  هاتكار فيواالب

  :الوسائل     �

   .المستوى الدراسي أو الفئة المستهدفة �
  

     المساهمون         �
   

   نجازمرحلة اإل         �
    
  تدرج الحصة         �
  
 أن يكون التلميذ قادرا على تغيير وضعيات مألوفة ومعتادة  :اإلعالن عن الهدف �

  .بأخرى مجددة
  

   :طبيعة النشاط          �
  مناقشة وحوار     �

  يـمنقد وتقو     �

  .إغناء وإثراء األعمال المنجزة �
  

  :مرحلة التقويم         �

  تقويم مراحل إنجاز العمل      �

  ... الديناميكية– الفعالية :طريقة التنشيط      �

   فعاليتها- الصعوبات – أهميتها :الوسائل المستعملة      �

  درجة تجاوب التالميذ مع النشاط       �

  . ). الطرائق-ظروف العمل ( الصعوبات التي اعترضت المتعلم       �

  . ). ظروف التنشيط-الوسائل ( الصعوبات التي اعترضت المنشط       �

  تحديد اإلجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات      �

   . تمثالت وقرارات التلميذآثار النشاط علىرصد       ����
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  :بطاقة منهجية في مجال

  التعرف على الذات 

   
  :مرحلة اإلعداد

  ،يكون المتعلم قادرا على معرفة قدراته وميوله واهتماماته أن :الهدف من النشاط     �

  .يتمكن من اتخاذ القرار المناسب لمعالجة الوضعية المشكلة المطروحةو 
  :الفئة المستهدفة     �
 إعداد صيغ لمناقشات حوارية، وإبداء ، االستمارات، الروائز:لمواردواالوسائل      �

  آراء ومواقف

  . يتم التنسيق معهم قبل بداية الحصة:نشاطالمساهمون في ال     �
   

  :مرحلة اإلنجاز

  اإلعالن عن الهدف     �

  طبيعة النشاط     �

  ملء استمارات     �

  هاتأمل وثيقة وإبداء الرأي في     �

  تجربة     �

  إنجاز روائز     �

  .. ). تساؤل- اعتراض –نقاش ( اعتماد مناقشة      �

  .المحاكاة ولعب األدوار �
  

  :مرحلة التقويم

  يتم خاللها تقويم مراحل إنجاز العمل 

  طريقة التنشيط     �

  الوسائل المستعملة     �

  مدى تحقق الهدف     �

  درجة انخراط التالميذ     �

  الصعوبات التي قد تعترض المنشط أو التلميذ     �

  .مدى تغير التمثالت السابقة لدى التالميذ     �
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  : مجالبطاقة منهجية في

         دوري في المجتمع              

  
 :عنوان النشاط

 األهداف: 
 ـ إعطاء المتعلم القدرة على اتخاذ مواقف إيجابية إزاء الظاهرة االجتماعية

 ـ جعل المتعلم يكتسب روح المبادرة واالستقاللية
.ـ تصحيح بعض األحكام المسبقة المتعلقة ببعض األدوار  

  
 مدة اإلنجاز: تختلف بحسب متطلبات اإلنجاز.

  
 الوسائل: استمارة - استطالع - بحث …

  
:اإلعداد  

 عمل المنشط: 
 ـ اإلعالن عن الهدف

   ـ االكتفاء بالتنشيط والتوجيه
 ـ توزيع التالميذ إلى مجموعات مع تحديد األدوار ونوعية النشاط

.ـ اختيار مواقع التالميذ داخل المجموعات  
  

:نجازاإل  
 عمل التلميذ: 

 ـ الفاعلية داخل المجموعة والتكامل مع أعضائها
 ـ تفريغ االستمارات وتصنيف المعلومات واستثمارها

.ـ إنجاز االستطالع  
  

 تدرج الحصة:
 ـ التمهيد

 ـ استثمار المكتسبات السابقة
)لحل المشكالت ( ـ التساؤل   

 ـ التصريح باألهداف
.ـ التجربة  

  
:التقويم  
نتيجةـ ال  

 ـ التقويم
  
  
 

  
  

:بطاقة منهجية في مجال  
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 تنمية القيم
  

 عنوان النشاط:
 األهداف: 

 . التلميذ على تمثل القيمقدرة    -
     . محمودةالتشبع بقيم وأخالق    -
   :مدة اإلنجاز    -
  .تختلف بحسب متطلبات اإلنجاز    -

  
 الوسائل والتقنيات: 

  ..قيم استمارة تشتمل على الئحة ال-
  

 األنشطة:
  زيارة مرصد حقوقي -
  إطار- استدعاء شخص -
  المحاكاة ولعب األدوار-
  العمل بالمجموعات-
.. بحث- عرض شريط -  

 
:اإلعداد  

 عمل المنشط: 
 ـ اإلعالن عن الهدف

 ـ مساعدة التالميذ على قراءة استمارة الزيارة واستثمارها
.ـ التوجيه والتنشيط  

 
:اإلنجاز  

 عمل التلميذ:
.ـ تفريغ االستمارة واستثمارها  

.ـ زيارة المرصد  
.ـ تعبئة الشبكة  
 تدرج الحصة:

.ـ اإلعداد التمهيدي  
.ـ تمهيد  

.ـ اعتماد خطة عمل  
.ـ تحديد األنشطة المراد إنجازها  

:التقويم  
  : النتيجةـ

.التوقعات المنتظرة  
  

  :التقييمـ 
.مدى تحقق األهداف المعلن عنها  
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  في مجالبطاقة منهجية
:البحث عن المعلومات  

 عنوان النشاط:
 األهداف: 

  
.ـ اكتساب المتعلم تقنيات البحث عن المعلومات  

.ـ تعرف التالميذ على الوسائط المعلوماتية واستعمالها  
 : اإلعداد  
  

 مدة اإلنجاز: تختلف بحسب متطلبات اإلنجاز.
  

 الوسائل: استغالل القاعة المتعددة الوسائط ـ الخزانة ـ األشخاص المصادر …
  

 المساهمون:
    : اإلنجاز  

 عمل التلميذ:
  

 ـ إجراء استجوابات
 ـ زيارة المواقع اإللكترونية

  استغالل المحيط الوثائقيـ
 ـ االتصال باألشخاص المصادر

.ـ أعمال أخرى  

  
 عمل المنشط: 

..كامل مع المهام األخرى توزيع التالميذ إلى مجموعات، وتكليف كل مجموعة بمهمة مختلفة تتـ  
.ـ التنشيط والتوجيه  

  
 تدرج الحصة:

  
  :ـ الوضعية

  وضع التلميذ أمام مشكل معينـ
 ـ البحث عن الحلول
.ـ تبني االختيارات  

  
: التقويم   

؟ذا تعلم التلميذ ما:ـ النتيجة  
 . تتبع مدى تحقق األهداف:ـ التقويم
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، مع تمارين منقحة مقترحة من لدن 11 إلى 1وذجية مرقمة من تمارين نم
  2007 و2006 نتينسالالمؤسسات التعليمية خالل 

   

   

   

  
  
  



26 
 

  

  تحسيس التالميذ بأهمية بناء المشروع:المحور           
 

 إJ�ادي4�i&ي  ا
�4�h� :ا
*C� Z�(3*&ى
  

  
  

 ا5ه�اف
�  9 /� @&�%��
ف ��&/ اE9ح
�-��
i�(2 ا��  ا
Q�9 #SY&�"# �9�/ ا��%�&@ �/ ا>c%ع �,L أه�اف ��,&# �)ء  �


وع��� ا
   
   

��Aت *
ا
�'�	*C�
  ا

  

�   #�   H:اI ا��M�(E داMP ا��;�:�#-ا��.)ء
�  #"�&Q�9 #SY 

  
   �UI
 : (�رج ا
   

  :تقديم أهداف اللقاءات
 يق اختيار موضوعي في حياته الدراسية والمهنية بناءأن يتمكن التلميذ من تحق

  .على توافق قدراته ومؤهالته الشخصية مع اختياراته الدراسية والمهنية
يتكون البرنامج من عدة حصص تهدف في مجملها إلى معرفة التلميذ لذاته 

  .ومحيطه المهني في هذه المرحلة األولى
  :وتتوالى الحصص على الشكل التالي

  م مبادئ العملتقدي -

   حرية التعبير-

   تفادي أحكام معينة من قبل المنشط تجاه التالميذ-

   االحترام المتبادل بين أفراد المجموعة، وإصغاء األفراد لبعضهم-

   وتقويم نتائجه الدراسية، الفصل بين إنجازات التلميذ داخل المجموعة-

   تحديد مضمون ومحتوى البرنامج-

  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
    

�W�3(
  ا

  � 
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  تأمالت حول المدرسة:المحور                             
 

Z�(3*
  إJ�ادي 4�i&ي ا
C�:��4�h*&ى ا
  
  

  

  

   
   

�'�	*C�
��Aت ا*
�# ا��.)ء  ا - t*:� . ا��-)ر2#– ا���,&M – ا
   

 .')��)ن ا
��ة

  
  

 ا
�dMء .0)�# ا��رس، أو 0)�# ا�Z%م

�UI
 :(�رج ا

�&Q�9:  

  . R"�-9 �)م Y:ل أه�&# ا���ر'# .1

2 . L�Y B��;����M أc^)ل ا #�.��( R&,E��
ةإ�d)ر"# ا�  .'/ ا�.)د'# �

�-&�# ا���ر'#ا��.)ؤل �/  .3 @&�%��  . S9:ر ا

L�
Y,# اFو��  :ا


&�E��
ص �,L ا�E^:"# وا��,-)m&# وا��Sق  � ا��  .x�E9 R�9# ا>'��)رة �B ا

#&2(N�
Y,# ا��  :ا

#Qd:� #,x'ل أ%P /� ل ا>'��)رة%e�'ا R�".  

M&�0 /� #,x'اب �/ أ:;�  :ا

�   �E9 ���Q)�) ا��yا") ا R.�9 #'ر���  ؟-�ون أن ا

�    (� (Q tS�9 #'ر���9
ون أن ا ���  ؟ا�.,�&)ت ا

  ) >�m# ا�.,�&)ت وا��yا") �Sد"^�< 2-)ش (    


ؤ"# ا})ء ����Q�R داMP ا���ر'#�)  �� Rرآ:S9؟  


؟    �&&e��
 ا���ر'#، �) ا��-I ا�N%ث ا��� '&�Q&,� WS) ه@ا ا&&e9 #1,' R�"���: آ)2{    

 ) "^�< ا��-)ش Y:ل ��1,-)ت و�
9�yات ا>�P&)ر (                

   
  

  

  

  �	�X� ا
9ات:ا
��Pل

 ا5ه�اف
���ر'# ( 8�0%� �  
&�^�,� @&�,9 M�� #*
^�   . إY(9# ا

M�-�.���S:ر ا R,E��  . رI أ2�1# ا

�ا
&=�� ... أوراق وأ0%م- �,S-# أوراق - أوراق آ�&
ة -ا'��)رة   

�W�3(
  ا

  � 
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 تصنيف المهن :المحور                                         
 

  
Z�(3*
 إJ�ادي 4�i&ي ا
AC� ا
C�:��4�h*&ى ا

  

النظام التكويني/   عالم المهن:المجال  
  

  

 إلى أحد القواميس اللغوية الكتشاف - من دون شك - ت، لجأكلما احتجت إلى تفسير كلمة تجهل معناها

والقاموس، كما تعلم، يضم كلمات عدة مجموعة ومرتبة  .ها تفسيرمعنى تلك الكلمة التي تبحث عن

واعتبارا لذلك، فإن قائمة المهن التي توصلت . حا لكل منهاوحسب تسلسلها األلف بائي، كما يضم شرب

 :معايير أخرىل خاضعاترتيبها قد يكون ولكن بها مرتبة على هذا النمط، 

  
   
1- ��J&4 KCI" 6G�
 ��K�)�) `h� �AAD ا

��	
  :ا
  

  .المهن التي يتم فيها التعامل مع الناس ومساعدتهم

  .المهن التي يستعمل فيها الذهن والتفكير

 .المهن التي تستعمل فيها األشغال اليدوية

   
2-C�
  :*&ى ا
�را=0 و���AAD أ�KCI" �G(�)�) �d ا

المستوى 

 االبتدائي

السلك الثانوي 

 اإلعدادي

السلك الثانوي 

 التأهيلي
 ........ التكوين المهني  العلياالدراسات

            
            

   

3-�N�+ رات�G� KCI" وآ9ا :  
  

  :الحصول بسهولة على عالقات جيدة مع الناس
   ). اإلدراك العقلي( الذاكرة والفهم  -
 ... القوة واللياقة الجسمية-الة بتكار واألصاال -

4- kAP
  :�6 ا
��6D آ9
K�)�) l ا
�KCI" 6G ا

 .......... مهن تناسب الرجال والنساء بدون تمييز مهن خاصة بالنساء مهن خاصة بالرجال

        
        

5-0U/�
       : آ�� ��m�AU) 6D ا
�KCI" 6G ا
��&ل وا,ه*��م ا

 ....... الميول اليدوية الميول االقتصادية الميول األدبية ةالميول العلمي

          
          

اختر بدورك معايير جديدة . هذه أمثلة لجمع وترتيب المهن، وال شك أن هناك طرقا ومعايير أخرى لترتيبها

  .أخرى

  

�W�3(
  ا

  � 
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 ؟ ما العمل؟ من أنا:المحور                                 
 


*C�Z�(3*&ى ا:��4�h
 إJ�ادي 4�i&ي ا
AC� ا

  ؟من أنا

 ؟ما العمل

  

  معرفة الذات:المجال

  

�'�	*C�
��Aت ا*
 ا'��)رة  
د"# ���:�# �-)ش �B ر &_ ��7)ر   ا

  
               ا
��ة ')��)ن

  
���=&
 ا'��)رة �a&Qة ا

  

��;�:�)ت ��-),#  ا
�dMء a&Q� R.0 

   

#S��  :�9رج ا

��G�)  
  

�Sد آ,�#(Q�'ر(�� M������E~ ا��Q/ ا (Q�0%و� #&S7��   . �^Q:م ا
�S7&# :ا> �
اض( �_ �B 2:�&# ا(1�" M ،# �S�
د ا;��  .) ا>�P&)ر ا���Q� E" <:د 

  .9:ز"B ا>'��)رة
  

S
 ا
���'� ا5و

#&S7��  :�%�< ا
• 
1." @&�,9 M8آ�Q9 ���    ا�S^)ت ا
•  �Yوا Mا? ���1-) "-�مآ
1
ا �9{ �) "' BC&  ،ا�&d 8 
E" _& 
��/ ا�S^)ت  ور8�0 


P{ا L,�   
• W'(��� .آM 9,�&@ "�7)ر ا�S^)ت ا�h�7 اFهR، و".;,Q)  � ا���)ن ا

��4�h
���m< B� M# ا>ه��)�)ت ( ا>ه��)�)ت  ا
���'� ا��^h ا M�(E��  .)"�R ا


h�ا
���'� ا�h #&'ر���)>���)د �,L إ2;)زا89 ا���ر'&# و�&
 ا #&.&m
� آM وا�Y "�)ول أن ".;M �0را89 ا

 ا
���'� ا
�ا"	�
B8 و��&S7� B� _          أو �0را89 /  و اه��)�)89آM 9,�&@ "�)ول M&79 ا��Q/ ا��� "��/ أن 1�9)

)#,Y
�� .)"��/ �.)��ة ا��,�&@ �,L إ2;)ز ه@? ا

   

   

  : الئحة االهتمامات التالية، اختر ثالثة تفضلها أكثر من غيرها، ثم سجلها ضمن  

  أعالج  •

   أساعد وأرشد •

   أعمل في مختبر •

   أعمل في مكتب •


ف �,L ا�@ات ا5ه�افE����)و�# ا  M�#&�:H:� 

�W�3(
  ا

  � 
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   أخبر اآلخرين •

   أحرس وأدافع •

   أتنقل باستمرار •

   اللغات الحية أتقن •

   أتعامل مع األرقام •

   أقوم بعمل دقيق •

   أعمل تقنيا في الصناعة •

   أمارس مهنة فنية •

   أعمل في التجارة •

        جدرانأعمل خارج ال •

   أعمل لحسابي الخاص •

   بالحيواناتأعمل في اتصال بالطبيعة، أو أعتني  •

   أعتني بالمعاقين •

   أعلم أو أربي •

   أهتم باألسفار والترفيه •

   رياضياأمارس نشاطا جسمانيا و •

   أكون في اتصال مع الجمهور •

   أنجز بحثا •

  أعمل ضمن مجموعة •

 ل موظفاأعم    •     

     

  ) تناسبك أكثر اختر الصفات التي،  ليس هناك نعوت أفضل من أخرى( : ضع خطا تحت ما يعنيك من الصفات التالية  

   ماهر اليدين •

   مثالي •

   سلطوي يحب إعطاء األوامر •

   شغال •

   مؤدب •

   مواظب •

   منظم، منهجي ومنطقي •

   انفرادي، مستقل ومنعزل •

   )غير منظم ( فوضوي  •

   جدي •

   متعاون •

   صادق •

   حالم •

   )محب لالستطالع ( فضولي  •

   ذو فكر نقدي •

   ذو تفكير عملي •

   شديد المالحظة •

   شجاع، ومتحمس •

   واسع الخيال •

   عفوي، وطبيعي •

 متطوع، يحب أخذ المبادرة •

   مقاوم للتعب •

   ودود •

   أصيل •

   م، ومنتبه للغيرودخ •

   سريع •

   يحب المسؤوليات •

   مبدع، وخالق •

   منغلق، وخجول •

   فنان •

   ضعيف البنية •

   يعبر بطالقة •

   مقنع •

   متسرع، عصبي، انفعالي •

   نفسه من قلق وغير واثق •

  متفهم، متسامح، مواس •

  دقيق •

   اجتماعي •

   طموح •

  منظم  •

 ميدينا •
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    الشخصيةالميول اختيار :المحور 
 
 
 

  
  معرفة الذات :المجال

  

 
  

�'�	*C�
��Aت ا*
  ا'��)رة  
د"#   ا
 

���=&
&)ن ا��]ه%ت   ا ym9,�&@ ) 1 .م .ب( را M�� #7.2  

  
  ')��)ن  ا
��ة

  
��;�:�)ت ��-),# Q� R.0&�  ا
�dMء a  

  
  

�UI
  :(�رج ا

  

��G�)  
 
•  #S���)ط ا� 
-#ا��@آ&(.�:ا BCو #&S7�� .أ2:ا�Q) آ,�)ت Y:ل �^Q:م ا
• #S��
ض 2�)ط ا�  
• B"9:ز ymا
� إ�1)ء ا��E,&�)تو ،) 1 .م .ب  (  ا
 x�E9# ا>'��)رة •
• im(��� ا'��N)ر ا
9,�&@ "�
Q&  Rd) ا���)�90ِ�َM imو"/  -
ة �/  • Mو آ ،ymا
�Q) داMP ا���Q&,� MS)  � ا �^��"

8^,�. 
  

  
  
  
  
  
  

�S7&# وا��&:ل  ا5ه�اف�  اآ��)ف d /� W2(d:اW2 ا

�W�3(
  ا

  	 

_&�1��# $)2:ي إ��ادي2&ا�.�# ا�N): �.�:ى ا     ما ميولي؟  
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  )1. م.ب( رائز بيان المؤهالت 
  :المؤسسة

  :لعائليوااالسم الشخصي 
  :إلجابةا واعتمد على نفسك في ، التعليمات التاليةإاقر


ض �,&� ه@?E9،#^,�7� /Q� >mا:� و�,&� أن 9-:م  ا�:ر#0  (Q�&9
� B� ،#&,C Fا W.� /&E @PFا
�-�ور أي أ�Y أو أي ��ء أن "���E �/ ا�P&)ر �) "E;��ا>���)ر h&�إQ2)   أو ر ~ �) > "E;��،، أ82 

#�a.��S7� ذوق .  
�&.أ82 آ�) } M ،#xc(P ى
Pوأ #�&�* #:dه�)ك أ  /� 
�E9 }دا� (� #�m(* ��:dأ Mن آ:��'

�m(-,��  .ا�P&)رك ا
 #�m%��&# رW9 ا��R$/Q، ) أ (ا0
أ أو> ا(��9
9&�  ا(،��
ا �,L ذ�[� (&,H(^9 #�'(���)Fر0)م  � ا�7)2# ا ، 

 /�1  L�) 6إ#�.�� ،
Nو�0 أآ
9 ��,�
ا�و Nأآ ��;E9 < ��.   
R0 �,:اm< ب، #�.��(��ء �  ...د، ج، �^h ا

�&h ���دا }0:�  .ا
�n&I'�:وردت /Q��e&S# آM أ'�)ء ا 
  .2Z)ثوا و "��/ ا�P&)ره) �/ ا�@آ:ر ، ا��@آ

  
  أ  

    اختصاصي في إصالح هياكل السيارات
    اختصاصي في علم األحوال الجوية

    الرقصفي فن أستاذ 
    إمام أو عالم ديني
    التقسيطبتاجر بالجملة أو 

      مدير بنك أو مصرف 

  ب  
    طبيب

    صحافي
    عالم نفساني

    صاحب فندق أو مطعم
    محاسب أو مقتصد

      حالق
  
  
  ج  

    كاتب أو مؤلف
    ممرض

    مدرب رياضي
    إداري

    عسكري
      فيزيائي

  
  د  

    مفتش إدارة عمومية
    مذيع

    مراقب حركات الطيران
    ميكانيكي

    مفتش الشرطة
      ممثل مسرحي

  
  ه  

    محام
    )رجل جمرك( ركيجم

    طائراتربان 
    أستاذ الرياضيات

    أستاذ اللغة واآلداب
    مدير مؤسسة تربوية أو ناد

  
  

  
  و  

    بائع في متجر
    بحري

    اختصاصي في اإلعالميات
    فنان موسيقي

    االبتدائيبالتعليم ستاذ أ
      )ة(جوي) ة(مضيف



33 
 

  ؟كيف تصحح رائزك •
. ركثأمجموعات تهمك هذه ال، انظر أيا من يولكحسب ذوقك ومب رتبت كل المهن بعد أن ،آلناو

انقل أرقامك ) أ( بالنسبة لالئحة .لهذا ستنقل في الجدول أسفله األرقام التي وضعتها في لوائح المهن
فعليك البدء،  ولكن احذر، ،)ب(  للخانةة الشيء بالنسبسقم بنف). أ( من أعلى إلى أسفل في الخانة

 دائما من المربع بالبدء  األول في المربع الذي يحمل نقطة، ألنك مطالبالرقم بكتابة ،هذه المرة
  .الذي يحمل نقطة

  .عندما تنتهي عملية نقل األرقام في الخانات، اجمعها أفقيا وضع المجموع في الخانة المناسبة
ك ل على االهتمام الذي يروقدأصغر مجموع يف :كاتاهتمامميولك و ستحصل على مبيانوبعد ذلك 

الشيء كرر و. في خانة الترتيب بجانب المجموع"  أول "اكتب و ضعه في المرتبة األولى، :أكثر
 .إلخ ...الثالثبالنسبة للثاني ونفسه 

  
  الرتبة  المجموع  و  ه  د  ج  ب  أ  1.م.ب

                .  واقعي
              .    باحث
            .      فنان

          .        اجتماعي
        .          )مقدام(مبادر
      .            امتثالي

  :ترجمة النتائج المحصل عليها

  :الهولند المقترحة من خالل الجرد الشخصي ةتعريف موجز لألنواع الست
 . وبالموقف الطبيعي،يتميز بالبساطة، باالتجاه العملي :النوع الواقعي -1

االتصال ، و) الت واآل،األدواتو األشياء، : مهارة في األعمال اليدوية ذو(  النوع الواقعي تجذبه األنشطة الملموسة
 ،يهتم كذلك، وعلى سبيل المثال و،ياضيةله إلمام باأللعاب الرو ). ...النباتات ،الحيوانات (الطبيعة المباشر ب
  . أو بتقنيات أخرىابالميكانيك

 كذلكويتميز . ومنهجي  متفتح، ومن صفاته أنه محب لالستطالع، للدراسةبحبههذا النوع  يتميز :النوع الباحث -2
وال يبوح بل متأمل )  ...البيولوجية أو الثقافيةو، ئيةالفيزيا  (المحيطة به فهم الظواهرل بالتجربةظة الدقيقة وبالمالح
  .نه باحث يميل شيئا ما إلى العزلة عن الحياة العمومية إبأسراره،

كل شيء أن يعبر عن والنوع الفنان يحب قبل . يتميز بالحدس واالبتكار واالنفعالية وعدم االمتثالية :النوع الفنان -3
نه يعرف إ، فوعلى العكس من هذا. سيقى والمسرحالموالخطاب والكتابة وأفكاره وطموحاته ومشاعره بواسطة 

  .المفروضة عليهالمقننة، ونوعا من النفور من األعمال 
اعدة ، يرتبط قبل كل شيء بالمسمدرك لمشاكل أمثاله كريم، متفاهم،  شخص ودي،ي االجتماع:النوع االجتماعي -4
  .اإلداري ذات الطابع التقني واألنشطة بل يرفض ، الينفرنه إ، ف وعلى العكس من ذلك. والعالجالتربية واألخبارو
 ، توجيههم أكثر من مساعدتهمرصه علىِحِل ف، مع أمثالهواصلتهذا النوع يبحث عن ال  إذا كان:النوع المقدام -5
 ةيهتم خصوصا بالسياسإنه . نفسه، واثق بطموح  نشيط،قدامالم .ذلك باستعمال خدماتهم لتحقيق أهدافه الشخصيةو

   .ا جيدامنظمما يكون عادة  واالقتصاد، وواألعمال
، ا جيداالمتثالي يظهر إما منفذا ع النو. محب للنظام، للقوانينم، محترر ذو ضمير حي، مثاب:النوع االمتثالي  -6
 . العمل في المكتب ولتوثيقميادين كالمحاسبة وا  خصوصا في،ا ومنهجيا منظما محققاإمو
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   ربط القيم بالمهن:المحور 
  

  والمحيط / معرفة الذات :المجال
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   ارتباط المهن ومسالك التكوين:المحور 

 
 
  
 

  النظام التكويني/ عالم المهن:المجال
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  :المرحلة األولى
 B"9:ز R�"�
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  :المرحلة الثالثة
�Q)دات BH:�  /�H"��د��.)رات ا��را'&# ��
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   المهن المخفية:المحور
  

  
  

التفكير وعالم المهن : المحيطتعرف : المجال
   التصنيفي

  
   تلميذا26  :عدد التالميذ المقبول
  العمل ضمن مجموعة  :التقنيات المستعملة
  يموالتق - التصنيف-االستكشاف:         القدرات المستهدفة
   للمهن اعتبارا للمعايير الخاصة بالتالميذيٍفصياغة تصن          :األهداف المتوخاة

  المهنب الخاصة                            إبراز بعض التصورات المنمطة 
  النمطية في اتجاه إغنائها و                            تحريك التمثالت الضعيفة

  ساعتان      :المدة
  الئحة المهن     :الوسائل
  ب مجموعاتقسم مهيأ للعمل حس      :الفضاء

  تدرج الحصة

  . على السبورة، تبعايدونونها، مثكل المهن التي يعرفونها، على استعراض  التالميذ يتناوب  :حلة األولىرالم
  .يوزع التالميذ إلى مجموعات صغرى

  .تار المنشط مهنة ما دون أن يصرح بهايخ            :المرحلة الثانية
يف حاولة  إلى م، ضمن المجموعة،ى التالميذدعسئلة على أالمهنة المخفية من خالل طرح خمسة تعر

  .األكثر
 األسئلة  ال يتم الجواب عن(فعال نة المقترحة بشكل منظم و شبكة أسئلة موجهة الكتشاف المهتوضع  :المرحلة الثالثة

  . ) " ال "أو "  نعم ": المطروحة إال بلفظي
  

  :رالتفكير في المعايي           :المرحلة الرابعة
مهن  / مهن ذكرية / مهن فكرية / مهن يدوية: مثال ( التبسيطيةت النمطية وإبراز بعض التصنيفا

  .)أنثوية 
  
  
  
  
  

�W�3(
  ا

  � 

_&�1�� ��ادي$)2:ي إا�.�# ا�N)2&#  :�.�:ى ا
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    النتائج المدرسيةنجمة :المحور                      

  
    

  
  

  معرفة الذات : المجال
  

البلورة مع التفكير 
  فييصنتال

  
   تلميذا26      :عدد التالميذ المقبول

  تخطيط مبياني  :ت المستعملةاالتقني
  بطرال – المقابلة - المقارنة  :القدرات المستهدفة
  الوعي بمكونات الجانبية الدراسية   :األهداف المتوخاة

  تحليل الفوارق بين مبيانات النتائج المتوالية      
  ساعتان      :المدة

  ) المدرسيةمستخرجات النقط (  النتائج المدرسيةبيانات - م الرصاصقال أ-بركار - أقالم ملونة - أوراق     :الوسائل
  أ لمجموعات صغرىقسم مهي      :الفضاء

  :تدرج الحصة

 إلى 0 من (  ما يعنيه كل محور، من خالل مثال،يجسد، و)النجمة  ( يقدم المنشط الشكل البياني المعتمد  :المرحلة األولى
   .يشرح طريقة رسم المبيان ثم ،)20

  . بكل تلميذ، ثم يقدم مستخرج النقط الخاصد لون لكل دورة        يحد                    
  :يرسم التالميذ مبياناتهم      :المرحلة الثانية

  .القوةرزون على المبيان مجاالت الضعف ويب      
  )10الذي هو  (يقارنون مبيانهم بمبيان متوسط القسم النظري       
  1ن النتائج المتعاقد حولها في الحصة رقم  مبيا:ون الفوارق بين النتائج الفعليةيقيس      

  ) سريا مستخرج النقط يستعمل فرديا و( أشكال التقويم المدرسييتقبل التلميذ      :شروط اإلنجاح
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  اختيار مهنة :المحور                          
  

  
  
  
  

  البلورة: مجالال
  

  .لمحيط المهني المقترحة في ضوء معرفة التلميذ لنفسه ولتصنيف المهن حسب مقاييس ذاتي         :الهدف
  ) نسخة لكل تلميذ (الئحة المهن         :الوسائل

       - دركي – طفال معوقينأمربي  - رياضي محترف - مضيفة جوية - مهندس معماري
 - ممثل – موثق – إعالمي – مزارع –  ساعي البريد-  كاتب– أستاذ - رسام صناعي

   ............ - بحار – مستخدم في بنك - ممثل شركة - ميكانيكي – محضر في مختبر
  توزع الئحة المهن على كل تلميذ      :   مراحل اإلنجاز

  : ثالثة محاوروفقيصنف كل تلميذ المهن           
 المهن التي تالئمه �

 نها ويستبعدهاالمهن التي ينفر م �

  المهن التي ال يبالي بها �
  .ها، فيدونهإلي مهن يعتبرها أكثر مالءمة بالنسبة أربع أو      ثم يختار كل تلميذ ثالث

  .يراها مناسبة لصديق يعرفه جيدا ثالثا أومهنتين بعد ذلك يختار كل تلميذ      
   التي اختارها لهمو ااختاروه التي بين المهن التالميذ أن يقارن غايته حوار ثم يدار

  .هماؤصدقأ
رق بين نظرة الشخص الفوا العالقة بين المهنة والشخصية، وم المناقشة حول موضوعتعم

  . إليهيننظرة اآلخرإلى نفسه و
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  دراسة حالةوالمهني ني وصياغة المشروع التكوي: المحور
  

  
  
  

  
  التخصيص: المجال

  
  

  

  .المهنيمشروعه التكويني وصياغة تمكين التلميذ من   :الهدف
  . نسخة لكل تلميذ تتناول حالة معينة:الوسائل
  . للمناقشةعرضي استيعاب مضمونه،توزيع النص على جميع التالميذ، وبعد قراءته و: اإلنجاز

  :حلة األولىالمر

          ؟  ما العناصر التي اعتمد عليها التلميذ الختيار مهنة الطبيب الجراح-                
     الشعبة التي سيختارها-               
 النتائج المدرسية المحصل عليها -

 إمكانية االنتقال إلى الرباط من أجل متابعة الدراسة -

 ) التكوين (إمكانية تحمل نفقات التمدرس  -
 القدرة على متابعة الدراسة لمدة طويلة -

  لمساعدة اآلخرينالستعدادا -

 حب العمل الجماعي -

 .الذهنيبين العمل اليدوي وحب الجمع  -
  :المرحلة الثانية

  .اذكرها ،ة الطبيب الجراح أغفلها النصصلة بممارسة مهنمتلديك عناصر أخرى ال شك في أن 
  :المرحلة الثالثة

  ؟ عن اختياره، في نهاية األمر، يتخلى على أنم . التلميذ المعني عحملتما المعيقات التي  -    
  ؟؟عدم تحمل الوقوف لمدة طويلة / حب العمل المنظم من حيث التوقيت / لتزامات العائلية اال هيهل                  

أخذ مجموعة ، مع  يطلب من كل تلميذ التفكير بجدية في صياغة مشروعه الخاص،في نهاية الحصة -
  :من بينهاو ،االعتباربعين من العناصر 

المسار الدراسي / نة ظروف ممارسة المه / المحيط العائلي / النتائج المدرسية / العوامل الشخصية
  ........... المعيقات المحتملة / المطلوب التكوينيو
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  دراسة حالة

. عإن . هو مقبل على اختيار الشعبة التي سيتابع فيها دراسته الثانوية، و إعدادي ثانوي تلميذ في مستوى السنة الثالثة.م .ع

ولة  إلى مزا، ماا يوم،هو الوصول، أال وة لبلوغ الهدف الذي يتوخاه من الدراسة جد واع بأن االختيار يشكل مرحلة أولي.م
 خالل ،أن والديه كثيرا ما همسا في أذنيهي المهنة المفضلة التي حلم بها منذ صغره، خاصة وهمهنة طبيب جراح، و

  . بأنهما يتمنيان أن يصبح طبيباطفولته،
أن عليه اختيار  فأكدوا له ،إلى مساءلة بعض أساتذته في هذا الشأن، فبادر هأن يتعرف إمكانية تحقيق هدف .م. علقد أراد 

  باللغة الفرنسية ألن االهتمام أكثر عليهنلك . حماسه ألنه فعال متفوق في المواد العلميةمن وهذا ما زاد ،شعبة علمية
إضافة .  على نتائج متوسطة، إال عادة، يحصل فيها الهذه المادة التيى ال بأس به في الدراسة في كلية الطب تتطلب مستو

كالوريا قد رمة، كما أن مدة الدراسة بعد البيعلم أن االلتحاق بكلية الطب يتم عبر عملية انتقاء صا. م. ع فإن ،إلى ذلك
أن مركز التكوين يوجد مدرس يمكن أن تكون باهظة، خاصة ون تكاليف التمعنى ذلك أ و،تستغرق أكثر من سبع سنوات

  .ن المدينة التي تقيم بها عائلتهبعيدا ع
هو يضع نصب عينيه  العزم على تحقيق مشروعه، خاصة و، فإنه عقديدركها جيدا .م. عرغم العراقيل التي أصبح لكن، 

لجمع بين العملين المفضلة ستسمح له بإبراز قدراته، وكما أن ممارسة مهنته ا. ن هدفه األسمى هو مساعدة اآلخرينأ
  . هذه المهنة ستتيح له الفرصة لممارسة العمل الجماعي الذي يميل إليهكون فضال عن، اليدوي والذهني

ه قصد الحصول على معلومات  االتصال بالمستشار في التوجي.م. ع، قرر راب مرحلة اختيار الشعبة المفضلةعند اقت
 تبين ،ناقشة الموضوع بشكل معمقأثناء مو. إضافية، فعرض عليه مشروعه جيدا، وقدم له كل التفاصيل التي يتوفر عليها

 من ،أنه مقتنع بعدم قدرته على تجاوزهاو عنه أثناء بلورته لمشروعه الشخصي، أساسية غابت عراقيل أن هناك .م. ع ـل
بينها رغبته في أن يقضي وقتا طويال مع أسرته عندما يصبح أبا، باإلضافة إلى كونه ال يطيق الوقوف بشكل مستمر لمدة 

  .تفوق ساعتين
 مطالبا بالقيام بمهامه في كل وقت أن مهنة الطبيب الجراح ستجعله يعيش حياة غير منظمة ألنه سيكون. م. عهكذا أدرك 

  .قرر التفكير في مهنة بديلةن حالته الصحية لن تسمح له بذلك، ومن ثم  كما أ،حينو
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  الحياة المدرسية :المحور      

   
  
  

 

  حيط المدرسي المتعرف : المجال

  

  
 

  

التقنيات 

  المستعملة

  

 مجموعاتتكوين   •
 

  المؤسسة   وأطر مساءلة تالميذ •
  

 

القدرات 

  المستهدفة

  

 ة عليها ظف واالقتناع بضرورة المحا، بأهمية فضاءات المؤسسةيسلتحسا •

حث الب /قسم إلى ال شخص ى فيهادعيرسالة / العمل الجماعي (اكتساب تقنيات جديدة  •
 ) ... دوارمحاكاة األ/  العروض/ الميداني 

   .المؤسسةتعرف تخليق الحياة المدرسية من خالل  •

  
  

 ...ةسالمياإلعالميات، التربية البدنية، التربية اإلبية، العر :و الموادأالمادة    �  الوسائل

  
  

  المدة       

  
  ساعتان

�UI
 )أساليب تنفيذ النشاط طرق و ( :(�رج ا
 

  

  المتوخاة األهداف

والتربوية عن  داريةاإلطر المؤسسة أاكتشاف الوضعيات الحياتية والعملية لمختلف  •
  طريق تشخيصها

  الداخلي هاقانونتعرف هياكل المؤسسة و •

  

  �UA&ر ا
9ه)0ا
�C=t�  بطاقة
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 :المؤسسةتعرف  �

 نسبة اإلنجاز
المشاركون في 

 اإلنجاز
 المحاور األنشطة تجليات المالءمة

 
 
100 % 

التالميذ بمعية 
بتعاون و ،األستاذ

مع األطر 
 اريةاإلد

التعرف على الهياكل المسيرة 
 للمؤسسة
  التواصل
  العروض

  مواجهة الجمهور
 ... التنقيب في الوثائق

،      مهام مجلس التدبير:1الفريق 
 . المشاركة فيهعناصروال

  . مجلس القسم:2الفريق 
  .المجلس التربوي  :3الفريق 
 .المجلس التعليمي: 4الفريق 

 هياكل المؤسسة

 
100 % 

           المشاركون
 نفسهمأ

تطبيق   بأهميةالتحسيس
 ...ه  واحترام،القانون

 فييتكلف تلميذان بإنجاز بحث 
مختلف بنود القانون الداخلي 

 .للمؤسسة
 القانون الداخلي

 المؤسسةتعرف 
 )ض كتابيةعرو(

 
 
100 % 

 ،التالميذ
أساتذة التربية 
البدنية، أستاذ 
  اإلعالميات

 األطر اإلدارية

بضرورة الحفاظ على  التحسيس
 قدر ، والسعي،الفضاءات
 . إلى تحسينها،المستطاع

 ... تقدير ممتلكات المؤسسة

ينبغي   وما، ما هو كائنفيبحث 
 : في،أن يكون

  المالعب الرياضية
  المكتبة

  قاعة اإلعالميات
 ساحة المؤسسة

 
  الفضاءات

  

 :المؤسسةتعرف  �

 نسبة اإلنجاز
المشاركون في 

 اإلنجاز
 المحاور األنشطة الءمةتجليات الم

 
 
100 % 

 إضافة ،الضيوف
لى التالميذ إ

 نالمعنيي

 التواصل •

كسر الحواجز  •
بين التالميذ 

  األطرو

اكتساب  •
 تسيير مهارات
تنظيم النقاش و
  الحوار 

اكتساب القدرة  •
رتجال على ا

المعلومات عن 
طريق ابتكار 

 رحضسئلة لم تُأ
 ....من قبل 

مدير، حارس  (اختيار الضيف  •
 )  األساتذةأحدام، مقتصد، ع

  طريقة كتابة رسالة الدعوةتعرف  •

  سئلة المناقشة في فرق أعداد إ •

  استقبال الضيف  •

 ثم ،سئلة مع طرح األ،نصاتاإل •
  فكار تسجيل األ

  لة التصوير فيديو آاالستعانة ب •

  التقرير في بطاقات تقنيةتدوين •

أطر 
 المؤسسة

 المؤسسةتعرف 
 ) عروض كتابية (
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   مقاولةنشاءإ :ورالمح
  
  

  
  

   التعرف على الذات:المجال
  
  

 :الجذاذة

 نشاء تعاونية حرفية إ :نوع النشاط  

 انفتاح المدرسة على عالم :مجال المالءمة  
  المقاولة 

   نادي الخياطةأعضاء :الفئة المستهدفة  

  :الكفايات المستهدفة

 @&�%��
 N�9%ت ا&&e9�  #�,�-)و
)Démysthifier(  

  على المبادرةالقدرة   
  :توظيف المكتسبات  
   )مادة التربية الفنية  (–) مادة التكنولوجيا (           

  قناع  القدرة على التواصل واإل  

 :األهداف

 تنمية ثقافة المقاولة  

  النفسفي زرع الثقة   
  التوجه تحديد القطاع و  
  بناء المشروع الشخصي  

 :سير النشاط

 لى مجموعاتإتوزيع التالميذ  

  يد مهام كل مجموعة تحد 
   ذهنية لمعرفة تمثالت التالميذ إثارةخلق 

 :المجموعات

 المالي واإلداريمجموعة التسيير  

  مجموعة الموارد البشرية 
  وعة التسويقممج 

   :المالي واإلداريمجموعة التسيير 

 ية المقاولةالسهر على استمرار 

  البحث عن موارد مالية  
  ربط شركات   

 :ةمجموعة الموارد البشري

 توظيف المستخدمين  

  الضمان االجتماعي   
 الوضعية القانونية للمستخدم  

 :مجموعة التسويق

 البحث عن أسواق 

   أو الزبون دراسة حاجات المستهلك  
  بالمنتجالتعريف   

  
  
 
  

 ابن الثانوية اإلعدادية بطاقة
   تاوريرتنيابة  - نايس

   األستاذ أعرج:من إنجاز
��اديإ  $)2:يا�.�# ا�N)2&#: �.�:ى ا���1&_  عالل   
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   المشروع الشخصي:المحور      
  ربط الصفات بالمهن          

  
  
  

  الذات معرفة :المجال
 

  لصفاتالئحة ا - :الوسائل
  قائمة بأنواع الشخصية -
  الئحة المهن -

   قاعة الدرس:            المكان
  :مراحل النشاط

 النعوت على التالميذتوزيع لوائح الصفات و •

 كتابة األسماء أو الرموز الدالة على كل تلميذ •

  الغامض منهاقراءتها وتفسير •

نظر الئحة الصفات ا ( أخرى ال تهمهمصفات  5، و صفات مثيرة الهتمامهم5دعوة التالميذ إلى اختيار  •
 ) 45صفحة 

 :وضع عالمة •
  باألخضر على ما يهمك  -
 باألحمر على ما ال يهمك -

  :بعد تعبئة المطبوع
 صيةخيكشف األستاذ عن قائمة أنواع الش -

 التساوي، ال، وفي ححسب العدد األكبر من الصفات المختارة من هذا النوعبالشخصية المناسبة ضمن نوع يضع التلميذ نفسه  -
 .تارة باعتماد النوع األقل عدداخالمإلى الصفات غير المهمة ويتم اللجوء 

 . يتم تقديم الئحة المهن الخاصة بكل نوع،بعد معرفة التلميذ لنوع شخصيته -
 . والمحددة في نوع شخصيتهم،رغباتهملمهنة التي تتوافق مع ميولهم و الختيار ا دعوة التالميذ-

   بوعرفةمؤسسة الفتح     

  :لمهن المرتبطة بهاوانوع الشخصية 

  المهن المرتبطة بها  نوع الشخصية

  فالح - بناء – خياط – نجار – لحام – نيكيميكا  النوع الواقعي
  مهندس -عالم آثار - تقني فالحي - تقني مختبر - اختصاصي في األحوال الجوية  النوع الباحث
  مذيع -ممثل -موسيقي - فوتوغرافي- كاتب  النوع الفنان

  طبيب - صاحب فندق -مساعد اجتماعي - أستاذ -صحفي  النوع االجتماعي
   قاض- محام – رجل مطافئ - مقتصد – محاسب  النوع المقدام
    موثق - داري إ – بحار – موظف – عسكري  اليالنوع االمتث

  ؤسسة الفتح بوعرفةم بطاقة

  نيابة فجيج           
محمد  -عباس عبد الوهاب: من إنجاز
  نادية المرتحي -عالل النعيمي -بنمومن

  _&�1����اديإ  $)2:يا�.�# ا�N)2&#:�.�:ى ا  
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  ) 1بطاقة بطاقة   ((لنشاط األول لنشاط األول اا
مرحلة ، مرحلة االستكشاف  (: مراحل هيالذي يبنى على أربع  التحسيس بأهمية بناء المشروع الشخصي والمهني-

  .) نجاز مرحلة اإل،مرحلة التخصيص، البلورة
  . من التالميذ في مرحلة االستكشافنجز استهدف فئةمالعمل ال

  ) ...  طموحاتي-ي ميول- قدراتي-مؤهالتي  (؟ناأن م :الشخصية/ ذات التعرف على ال : الهدف-
  .ختار دراستي ومهنتي بموضوعيةأسئلة الصحيحة كي طرح األ تعلمأ -
  . واإلصغاء للجميع، المتبادلاالحترام ، حرية التعبير: مبادئ العمل-
 .ين هذا النشاط والنتائج الدراسية عدم وجود عالقة ب-

  )  )    22بطاقة بطاقة   ((مالت حول المدرسة مالت حول المدرسة تأتأ  ::المحور األولالمحور األول
 .سئلة وإبداء الرأيأل المحيط بواسطة طرح االمساعدة على استكشاف: لهدفا

 : األسئلة التاليةن لإلجابة عنقاش حر ومفتوح
          ؟مزايا المدرسة •
  ؟ نواقص المدرسة•
           ؟لمدرسةإلى ا اآلباء  نظرة•
 ؟ألشياء التي كنتم ستغيرونها ما ا، سلطة تغيير المدرسةلديكملو كانت  •
  ةةمختلفمختلف  معاييرمعايير  حسبحسببب  المهنالمهن  تصنيفتصنيف  وو أ أترتيبترتيب  ::الثانيالثاني  المحورالمحور

   . األشغال اليدويةتتطلب المهن التي - المهن التي يستعمل فيها الذهن والفكر -أ
  . التعامل مع الناس ومساعدتهمتقوم على المهن التي -ب 
  .حسب المستوى الدراسيبترتيب المهن  - ج
  )  ...القوة الجسمية ،  قوة الذاكرة،بتكارالا ( حسب المهارات الخاصةبيب المهن  ترت- د
  .حسب الجنسب ترتيب المهن - ه
   ...)- يدوية – تقنية – اقتصادية - دبية أ–ميول علمية  ( :هتمام الشخصيحسب الميول واالب ترتيب المهن -و 

    ))  11استمارة استمارة   ((النشاط الثاني النشاط الثاني 

  

  ““االستكشافاالستكشاف””  المشروع الشخصي والمهني للتلميذ:المحور

  على الذات التعرف :المجال

مؤسسة اإلمام  بطاقة  
 الشافعي

  خريبكةنيابة 
  محمد النجار:من إنجاز

 �.�:ى ا���1&_: ا�.�# ا�N)2&# $)2:ي إ��ادي
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   ) اختر منها التي تفضل(الهتمامات ئحة ا ال-
   )اختر منها ما يعنيك أكثر  (الئحة الصفات  -
  ) قائمة القيم  –قائمة المهن (  ربط المهن بالقيم -
  ؟ ما هي صفاتك وقيمك-
  ؟ صفات صديقكما هي -
   .كليإ ونظرة اآلخر ،نفسكى لإرن بين نظرتك  قا-
  ؟لواقع اإلىأيهما أقرب  -
  
  

 رائز بيان المؤهالت
 

   إعدادي ثانوي    الثانية:ستوىالم
 16: عدد التالميذ

  مطعم المدرسة       :الفضاء
  غير محددة         :المدة

  فردي     :التصحيح
 قابلة للتغير في مراحل النضج القادمة       :النتيجة

  32 - 31:  صنظر صا ) 1.م. ب:       ( الرائز
 

  )32 - 31:  صصنظر  ا( رائز بيان المؤهالت
  

  
  
  
  
  
  
  

 ���ن

���� 

�	�
 ا��

 ���در

 ا������

 وا���

��أ  
  إذن
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  كراسة المشروع الشخصي والمهنكراسة المشروع الشخصي والمهن
ppoorrttffoolliioo  

 
 

  :فظ التلميذ داخل هذه الكراسة الشخصية بيحت
  .نتيجة هذا الرائز وروائز أخرى •
  .نتائج بعض الفروض التي تدل على تفوقه في بعض المواد •
  . بعض الشعب أو المهنبشأنمعلومات  •
  .محيطهإلى نظرته اآلنية  •
التوجيه  أخرى تمكن أساتذته ومستشاره في خصائصو ،صائص شخصيتهخ، هواياته ،مستقبله ىلإتطلعاته  •

 .من مساعدته على االختيار
 

 :مستقبال به القيام المزمع النشاط
 

الثانوي  (اإلعدادي الثانوي التكوينية بعد عطاء فكرة أولية عن مختلف الشعب والمسالك التعليمية وإ •
  ).التأهيلي والعالي 

  ؟ هذه الشعب والمسالكإليهاما المهن التي تؤدي  •
  : من قبيلأسئلة ناإلجابة ع: الهدف •

     ؟اطمئنانهل يمكنكم اآلن تدوين اختياركم على بطاقة الرغبات بكل 

إذ ال يحق ، لتعليمي مستقبال دون تدخل الغيرهل أصبحت لديكم القدرة على تحديد مساركم التكويني أو ا
  ؟ألحد أن يختار مكانكم
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   الشخصية للمهن الشخصية للمهن الميول الميول:المحور

  
  

   المحيطتعرف : المجال

 
  ؟لماذا ال تستغل محيطك من أجل تعليم أفضل

  االنفتاح على الحياة االقتصادية  لمجال  اا
  ديعداثانوي إالسنة الثانية   مستوى التطبيق

  )التعبير (و الفرنسية أاللغة العربية   المادة
   ساعات5  المدة الزمنية

  15  التالميذعدد 

زيارات    -ات ودع  التقنيات المستعملة  
    القسم  الفضاء

  :هدافألا

    .لشعباالتلميذ المهن والتكوينات وتعرف  •
  .الحياة االقتصاديةاالنفتاح على المهن و •
  .عالم جديدةإمصادر تعرف  •

  

 :النشاط

  . بالحاجباإلقليميزيارة المستشفى المركزي  •
  . المهني بالحاجبمركز التأهيلزيارة  •
   الزيارتينعنبإعداد تقرير شامل مطالبة التالميذ  •

  المعلوميات*              
  االميكانيك             * 
 الخياطة             * 

 الوقايةاالستشفاء و*              

 تا ثالث ساع:المدة

  

  :طلب من التالميذ

  . تحضير أسئلة تطرح على الضيوف-1
  .مسالك التكوين المهنة المختارة وبشأن بحث -2
  . إخبار التالميذ بموعد الزيارتين-3

   دقيقة30 :المدة الزمنية
  

  :التقويم

  عرض البحوث •
  عرض التقارير •
   عليهماألسئلة طرح و،استقبال الضيوف •
 بمهنة كل مناقشة حول مسالك التكوين الخاصة •

 .مجموعة
  رابط أنترنيت للتوجيه التربويرابط أنترنيت للتوجيه التربوي

  
  

مؤسسة ابن  بطاقة       
 خلدون نيابة الحاجب

  -يمجهد أ:األساتذةمن إنجاز 
     ولغياط-لوغوي

  
 �.�:ى ا���1&_: ا�.�# ا�N)2&# $)2:ي إ��ادي
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   خلق موقع خاص بالمؤسسةخلق موقع خاص بالمؤسسة: : المحورالمحور

  ))  أو جريدة مدرسيةأو جريدة مدرسية  ((
  

  .تا
)6J vI ا
�	'&�� :ا
��Pل �
  

    
  :األهداف �

  .اكتساب منهجية العمل الجماعي •
  .بحث عن المعلوماتاكتساب تقنيات ال •
 . واستعمالها،تعرف الوسائط المعلوماتية •
 ). ... م، التفهر، الصبنقبول االختالف، التعاو (: اكتساب قيم •

  :اإلعداد �

 ). إعداد جريدة ( صحفي، ) خلق الموقع ( أستاذ مادة المعلوميات، أساتذة،  المدير،تالميذال :المساهمون •

  . )scanneur(خ فوتوغرافي ناس ،USBحواسيب، : الوسائل المستعملة •
  ساعتان :المدة �

 . دقيقة30 وس 1: اإلنجازمرحلة  •
 .اعةس 16 :مرحلة التقويم   •

  .السنة الثانية :الفئة المستهدفة �
  .) أو قاعة األنشطة (  قاعة متعددة الوسائط:نجازفضاء اإل •
  .ات البيداغوجية، وتجريب استعمالهاتحضير المعين •
 . وموضوع الزيارةمكانإخبار الضيف المصدر بموعد و •

 . وي قدرات ومهارات مختلفةانتقاء تالميذ ذ •

  :نجازاإل �

  :ـ الوضعية اإلشكالية1      

من خالل )  أو الجرائد الوطنية ( اكتشاف محتوى إحدى المواقع التربوية الجيدةتمكين التالميذ من تفقد و •
  .مطالبتهم بالبحث عن معلومة

  :والمطالبة بتبرير اإلجابة عنه، طرح السؤال التالي على المشاركين •
  ؟) أو جريدة ( هل تستطيع بمفردك بناء موقع تربوي مماثل –
 .......... نعم ـ............                              ـ ال –

  .=	�� أ�GP�ي: ا5=*�ذ
�C=t�
  إJ�اد�� ا"6 +'�ون: ا

�"��A
�K: ا�I
 ا
  

 �.�:ى ا���1&_: ا�.�# ا�N)2&# $)2:ي إ��ادي
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  ............  كيف...........                               لماذا –
  حالة يتوجب على المدرس بمعية التالميذ                                    في هذه ال –
  .                                   إبراز التناقضات والصعوبات –

  :طرح السؤالين التاليين على المشاركين •
  ؟) أو جريدة (  خلق موقع مماثل،مجموعةباعتباركم  ،هل تستطيعون –
 ؟ تعذر إتمام هذا العملما الحل البديل في حال  –
–   

  :ن الحلولـ  البحث ع2 

  ). أو إعداد جريدة ( تقنيات بناء موقعيستفسر الضيف اإلطار عن مبادئ و •
  . قدراتهم ومهاراتهم الخاصة على الضيفيعرض التالميذ  •
ات التي يجب توفيرها لبناء رات التالميذ بالتقنيات واإلمكانطالب الضيف بمقارنة قدرات ومهاي •

  ). أو إعداد جريدة ( موقع جيد
كذا تحديد فوائد ، و ومناقشة األجوبة بشكل حواري مع الضيف،لة الوضعية اإلشكاليةعاد طرح أسئي •

  .العمل الجماعي
 لتقويما �
 

 ). يمكن أن يكون على شكل عمل جماعي أو مهام منزلية  ( :1 التقويم �

  :يطلب من المتعلم
  .اختيار عمل يصعب عليه إنجازه بمفرده •
  .عيانجاز هذا العمل جماتحديد مراحل اإلعداد إل •
  .تجاوزها الصعوبات التي يمكن أن تعترضه، وكيفية تحديد  •
  . تعذر إتمام هذا العمل جماعياالستعداد للحل البديل في حالا •
أو جريدة مدرسية تعبر عن  ( خلق موقع خاص بالمؤسسة التي ينتمي إليها التالميذ :2 لتقويما �

 .) ...المؤسسة وحاجياتها و مكونات
 

  :مرحلة اإلعداد_ 1  

تحريك  سرعة الكتابة الرقمية،  (TIC وي قدرات ومهارات مختلفة في مجالذنتقاء تالميذ ا •
  ). .. المحتوى  جمع،تقنيات خلق موقع دمج الصور، األشياء،

• بتقنيات استعمال يكون من بينهم تلميذ ملم dreamweaver أو FrontPage، له  دراية ال  وآخر
  .مجال المعلومياتب
  :ى مجموعاتتوزيع التالميذ إل •

  . عن المحتوى بالتنسيق مع المساهمينثمجموعة البح –
  .لتوثيق الرقمي للمحتوى الكتابيمجموعة ا –
  .تحريك األشياءمجموعة الرسم و –
  .مجموعة التزيين –
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  .خارجها ومجموعة التنسيق بين المجموعات داخل القاعة –
  ...  خلق الموقعجاألشياء المتحركة ببرناممجموعة إدماج المحتوى الكتابي والرسومات و –

   )... التنظيم،  التوجيه،التحفيز (ا الحرص على أن يكون دور المنشط ثانوي •
  . قتدى به يانموذج  grh/ma.gov.men.wwwاختيار موقع  •

  :نجازمرحلة اإل_ 2  
 هؤ الذي يجب بنا األساسية للموقعلتقنية والعناصرحصة لالتفاق على المعالم األولية للمكونات ا •

  ...).، الشكل المحتوى، موضوع الموقع(
 .نجازهام كل مجموعة، وتكليفهم بالشروع  في إتحديد مها   •
 . وكيفية تجاوزهاتي اعترضته،تدوين المنشط للصعوبات ال   •
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 ا
	�� ا
*0J&3 :ا
�I&ر         
  

  
  
 

  .دوري   � ا��;��B  :المجال �
  . اآ��)ف ا�@ات �/ P%ل ا�M�E ا�;�E:ي:األهداف �

  :ا[J�اد �
9
:"# - أ')9@ة –9%�&@  :المساهمون � 
cن– أ:":E�d ن:,�(  .  
  . ا�-)2:ن ا��اP,�-آ�W ��ر'&#  :الوسائل المستعملة �
 .')��)ن :المدة �
�N# $)2:ي إ��ادي :الفئة المستهدفة �(N�  .ا
  .ا��]'.#: نجازفضاء اإل �

  :ا[�P4ز �
  تدرج الحصة �

  :ـ الوضعية اإلشكالية1     
 لماذا يوجد : أو انطالقا من السؤال،إثارة العصف الذهني من خالل أسئلة تتعلق بجمعية محلية

  ؟أشخاص متطوعون وآخرون غير متطوعين

 :المرحلة األولى  
 اإلسالمية، وكذا يتم خاللها استثمار المكتسبات السابقة من خالل دروس االجتماعيات والتربية

  ...الدستور المغربي واألنترنيت
 . تجمع المعلومات قبل بداية الحصة:مالحظة

  : المرحلة الثانية   
   يتم خاللها توزيع التالميذ إلى مجموعات يتكلف بعضها باستجواب األساتذة، وتالميذ المؤسسة، 

بعد ذلك . عيات خارج المؤسسةوجمعية اآلباء، بينما يتكلف بعضها اآلخر باستجواب فاعلين في جم
يفتح نقاش بين التالميذ يستنتج من خالله مدى رغبتهم في التطوع أم عدمها، مع تجنب إصدار 

وأثناء النقاش، يجب التطرق إلى الجوانب اإليجابية .  التطوع ضروري:أحكام قيمة، من قبيل

 :والسلبية للتطوع من خالل الجدول التالي
  ',�&)89  إ";)&)ت ا��1:ع

    

  
أو يطلب من التالميذ إنشاء جمعية القسم، ليأخذ كل واحد دوره، ومن خاللها يتبين أن هناك 

  .متطوعين وغير متطوعين، وبعد ذلك يفتح نقاش لتوضيح مواقف كل من الجانبين

� L�&*
  :ا
  ؟ سيفيدك العمل الجمعوي في مستقبلك المهنيفيم

L=,ا:m6 را�C� . 
 �C=t�: 117ى;�) ���A� .  
 �"��A
 .  +�M�Aة:ا

 �.�:ى ا���1&_: ا�.�# ا�N)2&# $)2:ي إ��ادي
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     "��ن 403:ا
�I&ر              
  

 
 
  

  .القرارا79)ذ  :ا
��Pل
  :ا5ه�اف �

�&��.]و @&�,��  . m(�2;8 ا��را'&#إزاء h&.�98 ا
  :ا[J�اد �

 .. ة، المنشط، اإلدارذالتالمي :المساهمون �

  . بيضاء، بيانات نقط، آالت حاسبةأوراق :الوسائل المستعملة �
  .ساعتان :المدة �
   من التعليم الثانوي اإلعداديالسنة األولى أو الثانية: الفئة المستهدفة �
  . قاعة:نجازفضاء اإل �

  :�P4زا[ �
1��
�Du]ا ��	-&
  :ـ ا

  .بعضهمصيل نتائج غير مرضية على نفسية  التالميذ توضح وقع تحقبلإنجاز مسرحية من 
      

2–S
 : ا
���'� ا5و

     ) عمل فردي (ة يفي بداية السنة الدراس 
  ( bulletin vierge)زيع بيانات فارغة لنقط التالميذتو •

ذلك في جميع  في تحقيقها خالل األسدس األول، ويطلب من التالميذ تدوين نتائج يرغبون •
 .النقطالمواد الواردة في بيان 

يطلب من التالميذ القيام بعملية حسابية لتحديد المعدل المتوقع الحصول عليه في األسدس  •
 .األول

يتم جمع هذه البيانات قصد توزيعها على تالميذ أقسام أخرى لتعبئة الخانات الخاصة  •
 .)للتعديل  قابلة أمثلة  مجردهيو: ( اعتمادا على الطريقة التاليةباألساتذة 
  . )تابع  (حسن جدا •
  .مستحسن •
  . ) بجميع المواداعتن( متوسط  •
 .دون المتوسط •

  . همإليترجع النتائج إلى أصحابها قصد االطالع على تقديرات أصدقائهم الموجهة  •

  ��Aن �SM3U:ا5=*�ذ
��I� J :�اد��ا
4�h&�� ا[
k��/
  أزرو،ا

  إ�Xان:��4"�
 

Z�(3*
J�اديإ  4�i&ي��ا
AC� ا
C�: 4�h*&ى ا  
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 .ق هذه النتائجإخالص قصد تحقي على العمل بجد والتالميذ  األستاذ بحثيقوم •
 الجدول وفق زمالئهمب نتائج  تكلف لجنة منتخبة من التالميذ بترتي،بعد جمعها مرة أخرى •

  :التالي
  

 
#x^�  ا��.�#  ا��Eد ا���;�B  ا��.�#  �;�:ع ا��%�&@  ا

]13- 20[          
]10 - 13[          

]8- 10[          
]0 - 8 [          

          ا��;�:ع

       

     3-��4�h
  :  ا
���'� ا

  ): عمل فردي ( الدورة األولى ةفي نهاي 
قصد مقارنتها ) I(  األولىم المحصل عليها في الدورةيطلب من التالميذ إحضار نتائجه •

 .  اإليجابيات والسلبيات:واستثمارها في توقعاتهم، وتحديد

4-�h
�h
  : ا
���'� ا

  :عمل جماعي 
  :  يوزع القسم حسب الفئات التالية

 ]20 -13[الفئة األولى  •

 ]13 - 10[الفئة الثانية  •

 ] 10 - 8[الفئة الثالثة  •
 ] 8 - 0[الفئة الرابعة  •

  . الدعم باعتماد التعليم باألقرانئ فيي يمكن استغالل هذا التفي:مالحظة
 :بشأنالمناقشة باب بعدها يتم فتح 

 .تائج المرغوب فيها بالنتائج الحقيقيةمقارنة الن •
 .مقارنة المعدل المالحظ للقسم بمعدالت باقي األقسام •

  . للحصول على نتائج مرضيةيجب أن تصب المناقشة في اتجاه تحفيز التلميذ على العمل

 :التقويم �

   ؟هل فكرت في خطة لتحسين نتائجك الدراسية مستقبال -
  ؟هل بإمكانك إطالعنا على خطتك -
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 اآ*��ف ا
�6G    :ا
�I&ر          
  

 
 

 
�R :ا
��Pل(� /Q��  ا

 
 :ا5ه�اف �

�ف ا��,�&@ )آ��ا �/Q��Q)، واE� 8�%c~ ا #1�9
��E~ ا��E,:�)ت ا L,�.  
� (;��
 �Q�� �< ا&�^9 
�� 8�,&7�
ح .&� @&�,��  .ل أ�)م ا

  :ا[J�اد �
�I- �%�&@ا� :ا
��Cه�&ن ���� . ا
� �'�	*C�
�&I :ا
&=��� ا���1
"-# ا� (E�9.  
 ')��)ن :ا
��ة �
� �X�G*C�
 . �/ ا��R&,E ا�N)2:ي ا��Zاديا�.�# اFو�L أو ا�N)2&# :ا
xM� ا
��P4:M�Eز�dXء ا[ �(  .�;�:�)ت  �  9 #�(0.�< 

  :ز4�Pا[ �
       1��
�Du]ا ��	-&
  :ـ ا


 :L,� (Q2 ا�.�:رة •E" ����I �/ ا��%�&@ �9و"/ ا��Q/ ا���
ورة ،"W,1 اH B� 

ىPأ /Q� (Qm(�إ�.  

  :ا,=*��Dف - 2
��Q/ ا��� آ��{ �,L ا�.�:رة"(  � ا�E) X( #2(7%�#ا�BH 9: و،�� ا�;�ول أ'^,8 

#�'(���  :ا
  

#�Q���&#  ذه�&#  ا��d)�&#  درة���E9 ا���)   �&#  "�و"#  ا(Nى  ا��
Pأ  
 
 
 
  

              

، وانتماءها  وإيجابياتها، وسلبياتها،    يلي ملء الجدول مناقشة عامة تتضمن خصوصيات المهنة
  .) عام -خاص (

(Q&�  .ا�.�M ا��]د"# إ
� L�&*
  :ا

 I
Y (Q)ول أن 9 #1�9
��&/ ا��:اد ا��� �9ر'Q) وا��Q/ ا.  
*(P ت(Q&d:9 ت و(�Y%�I����( #: 

1.  L,� @&�,�� . ا�;�ول�Mءأن ".)�� ا
��:اد ا��را'&# .2( /Q�� .أن "
I ا
3. /Q��
و # ��ى ا��%�&@)�Q� أن "t&C إ��m(0 L# اE� 

ى �&Pأ . 

  

��	� ا
7<�ري: اF'�)ذ&"  
Z2:"# ا(N� ����A 11: ��اد"#ا

 (;7ى
�"��A
+�M�Aة:  ا  

 �.�:ى ا���1&_: ا�.�# ا�N)2&# $)2:ي إ��ادي
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     ($�`ت �&ل ا
��� :ا
�I&ر     
  

 
 
 

 ا���&I اآ��)ف :المجال
  : اFه�اف �


"#وإ.,�&)ت � ا��,�&@ اآ��)ف •-�&)ت ا(;".  
•  MN�9#"
-,�  .ا�@ات 

  :ا��Zاد �
�I-  9%�&@:المساهمون ��� . 
�&E�9 I) :الوسائل المستعملة ����1
"-# ا�.  
 .')��)ن :المدة �
  .��اديا�.�# اFو�L أو ا�N)2&# �/ ا��R&,E ا�N)2:ي اZ :الفئة المستهدفة �
�M�E   � �;�:�)ت: C)ء ا2Z;)ز �( >�.9 #�(0 .  

� Z2;)زا:  
1-��G�) :  

 :القرية التي يعيش فيهات بخصوص العالقة بين المتعلم واؤالطرح مجموعة من التس -
  ؟ماذا تمثل القرية بالنسبة إليك

2-S
  : ا
���'� ا5و
  : الفراغ في الجمل التاليةامإل

  ........................................................... أحب قريتي ألني -
 ................................................ا تعاني المرأة في القرية ألنه -

 .........................................الفتاة في القرية تنقطع عن الدراسة  -
 .......................................الفتور في قريتي حين أشعر بالملل و -
  ........................................................... حلمي الوحيد هو -

 3 -��4�h
  : ا
���'� ا
  .، وثانيتهما بسلبياتها بمزايا وإيجابيات القريةتكوين مجموعتين تتكلف أوالهما

             4-�h
�h
  : ا
���'� ا
  االجتماعية،على مراعاة الجوانب االقتصادية و المنشط ، على أن يحرص بالنسبة للمدينة نفسه الشيءيعاد
  .القريةالمدينة ولخدمات التي تتميز بها كل من او

   .إثراء النشاطغناء وكما يمكنه أن ينسق مع أساتذة المواد األخرى إل
5 - L�&*
 :ا

  فك لقريتك في حياتك المستقبلية؟ سيساعدك اكتشافيم
  

  
  

 

 –<7واS*�" 04  :ا5=*�ذان
.��I� �Wوي  

ا[��م ا
��X	0: إJ�اد��  
�"��A
.+��)D�:  ا  

 �.�:ى ا���1&_: ا�.�# ا�N)2&# $)2:ي إ��ادي
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  ا
��Iة ا
��ر=�� :ا
�I&ر    
  

  .  البحث عن المعلومات:المجال
  :األهداف
  .داريةميذ واع بدور األطر التربوية واإلتل •
  .كفايات تواصلية محسنة لدى التالميذ •
 .سلوكات محسنة لدى المتعلمين •
  .االرتقاء بالمؤسسة إلى مستويات أفضل •

  
  :اإلعداد �

  .ةأطر إداري -  أساتذة–  تالميذ  :المساهمون �
  .وثائق خاصة بالمجالس التقنية -  القانون الداخلي:سائل المستعملةالو �
 .ساعتان        :المدة �
 .��اديا�.�# اFو�L أو ا�N)2&# �/ ا��R&,E ا�N)2:ي اZ    :الفئة المستهدفة �
  .قاعة االجتماعات - المكاتب اإلدارية - القاعة –مؤسسة  ال     :نجازفضاء اإل �

  :اإلنجاز �
  :تدرج الحصة �

  :تمهيــــد -1          
  ؟ ماذا تعرف عن مؤسستك:عبارة عن سؤال •

  :مراحل النشاط -2
 :أوال �

  :تكوين مجموعات
 ، وذلكإداريةمجموعة األولى استجواب أستاذ معين، ثم استجواب أطر تتولى ال -

 : التاليةبناء على العناصر
  النسب واالسم

  التكوين
  المهمة

  المنجزات
  الصعوبات

 الهواية
تولى المجموعة الثانية إطالع التالميذ على محتوى القانون الداخلي تفي حين  -

 .للمؤسسة
 التالميذ على مختلف المجالس التقنية للمؤسسة  فتتولى إطالع،أما المجموعة الثالثة -

 ...) المجلس التربوي مجلس التدبير، (
البنية ت المؤسسة، وتتولى المجموعة الرابعة إطالع التالميذ على فضاءا مابين -

 .التربوية
 :اثانيـ �

م تفاديا  مع مراعاة التنويع في التقدي، يتم عرضها داخل القسم في إطار التقاسم،بعد تجميع المعلومات
 ) ...  بوير بوانت–استعمال أوراق العرض  (للملل 

 :اثالثـ �

��I� / ا
	&04 ا
	��0u  :=*�ذا5
.�J"&ي  


ا
�UA&ر ا
9ه)4�h : ،0&�� ا[J�اد��ا
 (PA�اد
�"��A
.ا
�ا�u���:  ا  
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يستحسن اعتماد طريقة محاكاة األدوار من خالل تقمص شخصيات و بعدها تأتي عملية التطبيق،
  ....)مقتصد  ، مدير(مختلفة 

  
  : التقويم- 3

 تتضمن أسئلة ثقافيةذلك من خالل مسابقة ستيعاب المتعلمين لمضامين النشاط، وقياس مدى ا
 ...؟عدد األقسامكم  ؟ كم عدد أطر المؤسسة:متعلقة بمحتوياته، مثل
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  برنامج المالءمةى لإأهمية هذا البرنامج بالنسبة 
 

  تقبل نفسه وذاته)ة(متعلمال يستطيع 

 شخصيا يدير شؤونهف ، ثقة بنفسهلديهصبح ت 

 د عن تقليد اآلخرين ويبتع،يقتنع بنفسه 

 فكارهأل ضبطايصبح أكثر مرونة و 

 يتبنى األفكار التي تتماشى مع ميوله 

 وواقعية يصبح أكثر اتزانا 

   في شؤونهيعرف نفسه أكثر، فيتخلص من تدخل اآلخرين 
 اآلخرين يتقبل 
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Y�  :��ا
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