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فشٚق انؼًم
اإلعى

انًًٓح

انًشكض أٔ اإلدسج

خذٚدح ُُْٙٛ

أعرارج يكَٕح

انًشكض اندٕٓ٘ نًٍٓ نًٍٓ

أيال فاسعٙ

أعرارج يكَٕح

قاعى

أعرار يكٌٕ

دمحم إٚض٘

أعرار يكٌٕ

انرشتٛح ٔ انركٕ ٍٚتُ ٙيالل
انًشكض اندٕٓ٘ نًٍٓ نًٍٓ
انرشتٛح ٔ انركٕ ٍٚتاندذٚذج
انًشكض اندٕٓ٘ نًٍٓ نًٍٓ
انرشتٛح ٔ انركٕ ٍٚعطاخ
انًشكض اندٕٓ٘ نًٍٓ نًٍٓ
انرشتٛح ٔ انركٕ ٍٚتُ ٙيالل

نبذة عن التكوٌن

ذٓذف ْزِ انًدضٔءج إنٗ دساعح يخرهف انؼُاطش انر ٙذك ٌِٕ انرذتٛش انثٛذاغٕخ ٔ ٙانُداذ انًذسعٙ
تانًؤعغاخ انرؼهًٛٛح انؼًٕيٛح  ٔ ،كزا دساعح انشٔاتؾ ٔ انرذاخالخ انقائًح تْ ٍٛزِ انؼُاطش تغشع
انرؼًٛق ف ٙذؼقٛذاخ ْزا انُٕع يٍ انرذتٛش  ٔ.ذغرطهغ يخرهف انرٛاساخ انفكشٚح اعرُادا ػهٗ أعظ انرؼهى ٔ
انثٛذاغٕخٛا ٔػٕايم َداذ انرهًٛزاخ ٔ انراليٛز ٔ رنهك اَطالقا يٍ انُظشٚاخ ٔ انًُارج راخ انظهح  ،تغٛح
فحض اإلشكاالخ انًؼاطشج ٔ ذحذٚاخ َداذ انرهًٛزاخ ٔ انراليٛز تانًذسعح انؼًٕيٛح ،
ٔعررُأل ْزِ انًدضٔءج اندٕاَة انقإََٛح ٔ سْاَاخ اإلطالذ ٔ ػٕايم انُداذ ٔ انًقاستاخ
انثٛذاغٕخٛح يٍ صٔاٚا يخرهفح.

أهداف التكوٌن
.

 اإلنًاو تانُظٕص انرششٚؼٛح ٔ انرُظًٛٛح انًُظًح ألؽش اإلداسج انرشتٕٚح. دساعح ٔ فٓى ٔ إتذاء انشأ٘ حٕل سْاَاخ اإلطالذ ف ٙيٛذاٌ انرشتٛح . فٓى ٔ ذظُٛف انؼٕايم انشئٛغح نهُداذ انًشذثطح تانقغى ٔ انًذسعح. اعركشاف يخرهف انًقاستاخ انثٛذاغٕخٛح انحذٚثح ٔ انًغردذج. انرؼشف ػهٗ انُظشٚاخ ٔ انًُارج انشئٛغح انخاطح تانرؼهى ٔ تانثٛذاغٕخٛا ٔ انُداذ انًذسع. ٙ ذحهٛم انكفاٚاخ انًطهٕتح نًًاسعح يُٓح انرذسٚظ. -ذًُٛح انًؼاسف ٔ انًٓاساخ ٔ اعرخذاو تؼغ أدٔاخ حم انًشاكم.

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

الكفاٌات المستهدفة

نهًؤعغح.
 انقذسج ػهٗ انرذتٛش انثٛذاغٕخ ٙاندٛذ ِ انرًكٍ يٍ انًثادا األعاعٛح نغٛكهٕخٛح انًُٕ ٔ انرؼهى ٔ األَذساغٕخٛا. انرحكى ف ٙيخرهف انًقاستاخ انثٛذاغٕخٛح ٔاعرشاذٛدٛاخ انرؼهى. انقذسج ػهٗ انرٕاطم انفؼال يٍ أخم ػًاٌ َداذ ٔ ذًٛض انًؤعغح انرؼهًٛٛح. -انرًكٍ يٍ انثحث ػٍ كٛفٛح يؼاندح انًشاكم ٔ ذقذٚى انًقرشحاخ انثذٚهح.

النتائج المنتظرة

فَٓ ٙاٚح انًدضٔءج  ،عٛكٌٕ انًركٌٕ ٔ انًركَٕح قادسا ػهٗ :
 انفٓى ٔ االشرغال ٔفق سْاَاخ ٔ أٔنٕٚاخ اإلطالذ انثٛذاغٕخ. ٙ ذٕخ ٔ ّٛذأؽٛش ػًم األعاذزج ف ٙانًدال انثٛذاغٕخ ٔ ٙانُداذ انًذسع. ٙ ذثُ ٙخٛاساخ ٔ اذخار قشاساخ يثُٛح ػهٗ ػٕايم انُداذ انًذسع. ٙ ذُظٛى عٛش انًؤعغح اعرُادا ػهٗ تٛذاغٕخٛا َشٛطح يرًشكضج حٕل َداذ انراليٛز . -دػى ٔ قٛادج انًذسع ٍٛف ٙاخرٛاساذٓى انثٛذاغٕخٛح

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

مماربة التكوٌن

 ػشع حٕل يؼاسف يحذدج ( انًؼاسف انخاطح ) . دساعح انحانح . اَراخاخ يغٛقح . انرذسٚظ انرؼأَ. ٙ ذطثٛقاخ ت ٍٛانذٔساخ انرٕاطم انرفاػهٙ -انؼٕدج انٗ انًؼاسف انغاتقح

تموٌم التعلمات
التقىيم القبلي:
تاإلعتتتترُاد إنتتتتٗ يُطتتتتق اإلشتتتترغال انثٛتتتتذاغٕخ ٙفتتتتئٌ إَدتتتتاص انًدتتتتضٔءج ٚقرؼتتتت ٙيتتتتٍ األعتتتترار(ج)
انًكتتتٌٕ(ج) اػرثتتتتاس َقطتتتتح اإلَطتتتالل انًحتتتتذدج فتتتت ٙانًدتتتضٔءج َقطتتتتح افرشاػتتتتٛح فقتتتؾٔ ،ذثقتتتتٗ انُقطتتتتح
انفؼهٛح ال ًٚكٍ ذحذٚذْا إال تئخشاء ذقٕٚى ذشخٛظٚ ٙقذو طٕسج ٔاػحح ٔطادقح حٕل :
 انًذخشاخ انًؼشفٛح انرًٚ ٙكٍ أٌ ٚحًهٓا انًركٌٕ يؼّ .
 ذح ذٚتتتذ انحاخٛتتتاخ انفؼهٛتتتح فتتت ٙيدتتتال انرتتتذتٛش انثٛتتتذاغٕخ ٔ ٙانُدتتتاذ انًذسعتتتٔ ٙانرتتتٙ
ًٚكٍ انرشكٛض ػهٓٛا ف ٙػًهٛاخ انثُاء .
ٔ تُتتتتاء ػهٛتتتتّ فؼهتتتتٗ األعتتتترار(ج) انًكتتتتٌٕ(ج) اقرتتتتشاذ أَشتتتتطح ٔ/أٔ ٔػتتتتؼٛاخ يُاعتتتتثح نهرقتتتتٕٚى انقثهتتتتٙ
ذختتتتض يكرغتتتتثاخ انًركتتتتَٕ ٍٛحتتتتٕل انرتتتتذتٛش انثٛتتتتذاغٕخ ٔ ٙانُدتتتتاذ انًذسعتتتت ٙتظتتتتفح ػايتتتتح حرتتتتٗ
ٚرغُٗ نّ يؼشفح يغرٕٖ ْزا األخٛش فْ ٙزا يدال.
التقىيم التكىيني:
ْٕ انركٕ ٍٚانًظاحة نؼًهٛح انرأْٛم ف ٙانرذتٛش انثٛذاغٕخ ٔ ٙانُداذ انًذسع ٙتحٛث ٚؼرثش كم َشاؽ
أَدضِ انًركٌٕ(ج) انًركَٕح(ج) ف ٙانًشكض ٔ/أٔ ف ٙيؤعغح انرذسٚة يٕػٕع ذقٕٚى ذكٕٚ ُٙٚؤخز تؼٍٛ
االػرثاس حغة انُغثح انر ٙانر ٙعٛحذد احرغاتٓا ف ٙانرقٕٚى انُٓائ ٙنهًدضٔءج.
التقىيم النهائي:
ٚرخز ْزا انرقٕٚى طٛغا ٔٔػؼٛاخ يرؼذدج يٍ تُٓٛا:
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

أصناف أنشطة القىيم
 اختبارات كتابية اختبارات كتابية وضعيات ممهننة وضعيات مهنية-

اختبارات كتابية
وضعيات ممهننة
وضعيات مهنية
وضعيات ممهننة
وضعيات مهنية

 اخرثاساخ كراتٛح
 اخرثاساخ شفٓٛح
ٔ ػؼٛاخ يًُُٓح
ٔ ػؼٛاخ يُٓٛح
معاييرالتقىيم في التدبير البيداغىجي و النجاح المدرسي
عاليح ٔدقح انًؼاسف
حغٍ ذٕظٛف انًؼاسف انًكرغثح

فؼانٛح ذؼذٚم ٔذطٕٚش انًًاسعح تُاء ػهٗ انرحهٛم انًرثظش

َداػح انردذٚذ ٔاإلتذاػٛح ف ٙاألداء

العتاد البٌداغوجً

Livres obligatoires ou autres
انًشاخغ انؼشٔسٚح أ يظادس اخشٖ

المحتوى

 – 2اطالذ انرؼهٛى
 1-1انسٍاق االقتصادي و االجتماعً و رهاواث اإلصالح
 1-2األطز انتشزٌعٍت و مسؤونٍاث انفاعهٍه اتجاي انىجاح انمدرسً

ًَٕ – 1رج يذسعح انرًٛض
 2-1انفاعهون
 2-2عامم انقسم L’effet classe -
 3-2عامم انمؤسست L’effet établissement -
 4-2انبحث عه انىجاح
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

 انتعهماث و انكفاٌاث-3
 وظزٌاث انتعهم1-3
 انمقاربت بانكفاٌاث2-3

 انمقارباث انبٍداغوجٍت-4
 انمقارباث انمعاصزة1-4
 اندٌداكتٍك و انبٍداغوجٍا و انعالقت مع انتالمٍذ2-4
ً استعمال انتكىونوجٍا بانفصم اندراس3-4

اخ انًذسطٚ كفا-5
 صورة عه انمدرس و انمدرست انجٍدٌه1-5
 االشزاف عهى انتعهٍم2-5
 تقٍٍم انمدرسٍه3-5

ضًٛذج ٔ يذسعح انرٛ انحكايح اند-6
 انحكامت انجٍدة1-6
 استزاتٍجٍت تىظٍم انعمم و تقاسم انمسؤونٍاث2-6

المراجع

AMERICAN
PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION,
MidcontinentRegionalEducationLaboratory
(1995).
LearnercenteredPsychologicalPrinciples, traduit par Réginald Grégoire inc. pour la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, Sainte-Foy, Québec,
33 p.
ARMSTRONG, T.Les

intelligences multiples, Montréal : Chenelière/McGraw-Hill, 1999,

183 p.
GRAVEL, M.Ledîner

traditionnel chinois ou l’image d’un modèle systémique de
l’apprentissage en milieu scolaire. Conférence donnée à des éducateurs québécois et
chinois,
Alma,
2002b.,
15 p.

ًالتدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرس

GRAVEL, M., OUELLETTE, N., ET TREMBLAY, C. (2003).Plan d’apprentissage

personnalisé pour les gestionnaires scolaires. Alma : Forgescom Éditeur, 230
pages.
LEGENDRE, R.Dictionnaire

Actuel de l’Éducation, Paris et Montréal : Les Éditions

Guérin, 1993, 1500 p.
PERRENOUD, P.

125 p.

Construire des compétences dès l’école, Paris : ESF éditeur, 1998,

SHULMAN, L.S.

Teacher portfolios : A Theorical Activity, In Portfolio in Hand,.
New York :TeachersCollege, 1998, pp. 23-38.
STEFANAKIS, E.H.

Multiple Intelligences and Portfolios, Portsmouth, NH : Danny
Miller editor, 2002, 160 p.
TARDIF, J.Pour

un enseignement stratégique : L’apport de la psychologie cognitive,
Montréal : Les Éditions Logiques, 1997, 474 p.

ًالتدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرس

المحاور

المعارف

نماذج األنشطة

التقويم التكويني

بعض المعينات

المدة

الديداكتيكية و
األسناد

 -1إصالح التعلٌم
 -1-1السٌاق
االلتصادي و
االجتماعً و
رهانات
اإلصالح.

 مرتكزات التدبٌر التربويالمعملن
 -ثمافة المماولة

ممتضٌات المٌثاق الوطنً
للتربٌة و التكوٌن

إطار نظري 00( ppt
دلٌمة)

عمل فً مجموعات :

المشاركة فً تدبٌر
الورشات
عرض و منالشة

انتاجات المتدربٌن
اإلشتغال على وضعٌات
تهدف إلى المماربة االممارنة لجداول ممارنة
بٌن المماولة
و المؤسسة التربوٌة

الٌات اإلنفتاح على المحٌط

4س

تماسم أعمال المجموعات

عمل فً مجموعات لبلورة
مخطط له عاللة برهانات
اإلصالح

تمدٌم عرض حول

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

وثائك (نموذج
مماولة ،المٌثاق
الوطنً

النصوص التشرٌعٌة
المؤطرة
عمل فً مجموعات:
معالجة حاالت فعلٌة مستماة
من تجارب والعٌة (مثال
مجلس تأدٌبً)...
شهادة حالة التضت استعمال
التشرٌع لحلها
 -2-1األطر التشرٌعٌة
و مسؤولٌات
الفاعلٌن اتجاه
النجاح.

تماسم أعمال المجموعات
ومنالشة

العمل فً مجموعات ل:
النصوص التشرٌعٌة و
التنظٌمٌة ووظائفها و
خصائصها و أهم
المستجدات التشرٌعٌة فً
لطاع التربٌة و التعلٌم

تحلٌل مرسوم إحداث
المراكز
تحلٌل ممتضٌات النظام
األساسً الخاص بموظفً
وزارة التربٌة الوطنٌة

الوثائك و المذكرات و
استثمارها فً تدبٌر
المؤسسة

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

نصوص تشرٌعٌة و
تنظٌمٌة ،مراجع
التشرٌع ،الجرٌدة
الرسمٌة ،أشرطة
مصورة ...

الهٌكلة و الفاعلٌن فً الحمل
التربوي و أدوارهم
اإلطالع على مسار
اإلصالح ( المٌثاق الوطنً
للتربٌة و
التكوٌن PROCADEM,
Plan d’urgence,
)…PAGESM

المرسوم المحدث للمراكز
النظام األساسً الخاص
بموظفً وزارة التربٌة
الوطنٌة

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

 -2نموذج مدرسة
التمٌز

ممٌزات مدرسة التمٌز

عروض

شروط التمٌز

تحلٌل وثائك تحلٌل
وضعٌات

مكونات المؤسسة المدرسٌة
التً لها تأثٌر مباشر على
التعلم و نتائجه

تماسم منتوجات
المتدربٌن

المٌثاق الوطنً
للتربٌة و التكوٌن

أنشطة و /أو وضعٌات
تموٌمٌة

أشرطة ،نصوص
ووثائك توجٌهات
مدرسٌة خاصة
بمدرسة التمٌز ...

* تكلٌف المتكونٌن فً إطار
فردي أو مجموعات

 -1-2الفاعلون
دور األسرة
دور المجتمع المدنً
دور المحٌط اإللتصادي و
اإلجتماعً

العمل فً مجموعات إلنجاز
بطالات ممارنة لمهام
الفاعلٌن
اشتغال المتكونٌن فً ورشات
بصٌغة المجموعات المتعالبة
على وثائك و نصوص لانونٌة
تهم هٌكلة المطاع و إختصاصات
الفاعلٌن و الشركاء

بإعداد بطالة حول دور
بعض الفاعلٌن ( جمعٌة
اآلباء لمؤسسة تهم األنشطة ,
مجاالت التدخل
الموارد  ,الصعوبات )...

*ظهائر شرٌفة
*المٌثاق الوطنً للتربٌة
و التكوٌن
* مراسٌم
*دلٌل اإلطار المرجعً
للشراكات
*بعض اتفالٌات
الشراكة

و بتوجٌه من األستاذ المؤطر
,لصد بناء منتوج ٌخص :

*لرارات

* اختصاصات و مهام

* مذكرات وزارٌة

اإلدارة المركزٌة

* دالئل

المصالح الجهوٌة

* وثائك و نصوص
منتماة

المصالح اإلللٌمٌة ،المؤسسة
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً
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التعلٌمٌة

* حوارات و شهادات

* أهمٌة الشركاء ودورهم فً
دعم المؤسسة التربوٌة

* مماالت
* تجارب و شهادات
رائدة

مطالبة المتكونٌن بتمدٌم
عروض ،لعب أدوار ،تحلٌل
وثائك ،تحلٌل وضعٌات
حمٌمٌة مصورة  ،بناء
بطالات ...

 2-2عامل المسم

تموٌم منتوج المتكونٌن (
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

وثائك حول شروط

البطالات ،العروض )

المالحظة

الٌات تتبع أنشطة التالمٌذ و
شروط التعلم الجٌد

وضعٌات تموٌمٌة

التعلم الجٌد
وثائك لنماذج
تمارٌراإلشراف
التربوي
التوجٌهات الرسمٌة

أسالٌب اإلشراف التربوي و
تمنٌاته

أشرطة مصورة

تمنٌات تحلٌل و استثمار
نتائج التالمٌذ

عٌنات من جداول
نتائج الالمٌذ

االشرغال ف ٙيدًٕػاخ ػهٗ
ذحهٛم ٔثائق ذشتٕٚح ٔ ذداسب
أسالٌب توجٌه األستاذ
سائذج نٓا ػالقح تانًٕػٕع
الهادفة إلى تحسٌن التعلمات.
العرُراج:

(مشروع المسم ،صٌغ
الدعم البٌداغوجً،
صٌغ التدخل لمعالجة
التعثرات لدى المتعلمٌن،
حاجٌات التعلم لدى ذوي
الحاجات الخاصة)...،

ـ خطٕاخ إَداص يششٔع
انًؤعغح
ـ ذأعٛظ َٕاد٘ ذشتٕٚح ػهٗ
أعاط انًششٔع
ـ َداػح ٔ فؼانٛح انؼًم
تانًششٔع
ـ يؼٛقاخ ٔ إكشاْاخ انؼًم
تًششٔع انًؤعغح

اَطالقا يٍ انًكرغثاخ
انغاتقح ٚؼًم انطهثح ف ٙإؽاس
يدًٕػاخ ػهٗ تُاء يشاسٚغ

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

مذكرات وزارٌة ،
وثائك  ،دلٌل الحٌاة
المدرسٌة ،شهادات

ذشتٕٚح ذشاػ ٙانًشخؼٛاخ
انًؤؽشج ٔ ،اعرحؼاس
انردذٚذ ٔ انرًٛض .

 3-2عامل
المؤسسة

اإلجراءات المتعلمة بالتنظٌم
التربوي
معالجة المشكالت المتعلمة
بالتنظٌم البٌداغوجً
ألٌات تفعٌل أنشطة الحٌاة
المدرسٌة
أسالٌب تدبٌر العنف
المدرسً
كٌفٌة إحداث النوادي
التربوٌة
التشبع بثمافة الصحة
المدرسٌة ،األمن اإلنسانً،
التربٌة البٌئٌة .)...

ورشات إلعداد برنامج
سنوي لسٌر المؤسسة،

)

إعداد مسودة خطة عمل
لتحسٌن التدبٌر البٌداغوجً

عمل ورشات إلنجاز خطة
عمل لبرمجة أنشطة الدعم
بناء على أمثلة لنتائج سابمة
تحلٌل مبٌانات إلحصاءات
وزارٌة خاصة بمماربة
النوع
العمل فً مجموعات إلعداد
شبكات تموٌم خاصة بالنجاح
المدرسً

لتجارب ناجحة فً
هذا المجال،
مداخالت لفاعلٌن
جمعوٌٌن ،و
حمولٌٌن ،أطر
(الصحة  ،الولاٌة
المدنٌة ،األمن...

ذقاعى ،ػشع ٔ يُاقشح
يُرٕج انًركٍَٕٛ
دساعح ٔػؼٛاخ ٔاقؼٛح

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

عرض حول منهجٌات و
الٌات البحث

 4-2البحث عن
النجاح المدرسً

شروط النجاح المادٌة و
الموضوعٌة
وسائل تشجٌع التعلم و
تعزٌزه
إجراءات عملٌة لتحمٌك
النجاح
اإلجراءات المتعلمة بتنمٌة
التمدرس و ضمان حسن
سٌر الدراسة و العمل.
أدوات توجٌه استثمار نتائج
التحصٌل الدراسً لتنمٌة
عملٌات الدعم و التموٌم
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

أهمٌة إدماج مماربة النوع
فً الفضاء المدرسً.
بناء مؤشرات تموٌم النجاح
الٌات البحث حول
مستجدات التعلٌم و التربٌة (
دراسات حول البرامج،
المناهج ،الكتب الوسائط)...
لتنمٌة اتجاهات اٌجابٌة نحو
التجدٌد و التطوٌر.

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

دراسة وثائك،
برامج سنوٌة ،
مبٌانات ،نماذج
لشبكات تموٌم ،
خطط عمل
لمؤسسات تعلٌمٌة،

 - 0التعلمات و
الكفاٌات

4س
 اإلشتغال على وثائك ونصوص -صٌاغة بطالات تمنٌة حول

 -إنتاج المتكونٌن لجداول

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

وثائك ،نصوص،

نظرٌات النمو
نظرٌات النمو

نظرٌات التعلم

نظرٌات التعلم

اعتماد لوانٌن النمو
وضع بطالات تمنٌة لتحدٌد األسس
السٌكولوجٌة للتدبٌر البٌداغوجً

ممارنة

شرائط،

نظرٌات النمو و التعلم و
عاللتها بتوجٌه األستاذ،
انجاح مشروع المؤسسة....

اإلشتغال فً مجموعات
حول تحلٌل وثائك مرتبطة
بالمماربة بالكفاٌات
المماربة بالكفاٌات

المماربة بالكفاٌات

مهام أو وضعٌات
تموٌمٌة

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

وثائك حول المماربة
بالكفاٌات :كتب
مدرسٌة ،مناهج
دراسٌة...،
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 4المماربات
البٌداغوجٌة

أهم المماربات البٌداغوجٌة
المعاصرة:

 بناء جداول ممارنة حولالمرتكزات المعتمدة فً
البٌداغوجٌات المتمركزة حول
المتعلم

البٌداغوجٌا الفارلٌة  1-4الممارباتالمعاصرة

بٌداغوجٌا الخطأ-بٌداغوجٌا المشروع

 التوظٌف الدٌدكتٌكًللبٌداغوجٌات اثناء التدارٌب
المٌدانٌة

البٌداغوجٌا المعرفٌةكتب مدرسٌة

-بٌداغوجٌا الكفاٌات

 إنتاج المتكونٌن لجداولممارنة

-بٌداغوجٌا التحكم و اإلتمان

وثائك
تمرٌر حول عملٌة توظٌف
مختلف البٌداغوجٌات

 بناء جداول ممارنة حولالمرتكزات المعتمدة فً
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

دروس مصورة
شبكات المالحظة

البٌداغوجٌات المتمركزة حول
المتعلم

  2-4الدٌدكتٌن،البٌدغوجٌا و
العاللة بالتعلم

المفاهٌم (بٌدغوجٌا،
دٌدكتٌن)...
 خصائص المواد الدراسٌبةو مكوناتها ،أسسها
البٌداغوجٌة
و الدٌدكتٌكٌٌة
 أدوار أطراف التالوتالبٌداغوجً و الدٌدكتٌكً
(متعلم ،أستاذ ،المعرفة ).

تموٌم عمل المجموعات

 التوظٌف الدٌدكتٌكًللبٌداغوجٌات اثناء التدارٌب
المٌدانٌة

 رصد و تحلٌل الصٌغ التطبٌمٌةللبٌداغوجٌات على مستوى
أشكال التفاعل فً
التدبٌرالدٌدكتٌكً و البٌداغوجً
من خالل دروس مصورة
 تحلٌل المرتكزات الموجهةلسٌرورات التدبٌر الدٌدكتٌكً و
البٌداغوجً حسب البٌداغوجٌات
من خالل الوضعٌات المهنٌة

التوجٌهات التربوٌة و
البٌداغوجٌة و العملٌة
لتحسٌن تدبٌر توزٌع التالمٌذ
اعتماد العمل بالورشات فً:
فً المؤسسة.

 تحلٌل المرتكزات الدٌداكتٌكٌةالمعتمدة فً تدبٌر التعلمات
حسب خصائص مكونات المادة
الدراسٌة
 تحلٌل أنشطة التعلم والتدرٌسالتدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

من خالل دروس مصورة
 مالحظة وتحلٌل دروس فًوضعٌات مهنٌة

عمل مجموعات لتمدٌم الئحة
أدوات الرلمٌة الخاصة باكل
مادة  ،و بنوعٌة األنشطة
البٌداغوجٌة
  3-4استعمالالتكنولوجٌا فً
المسم
أهمٌة استعمال التمنٌات
الحدٌثة فً المسم

تمدٌم عروض  ،بحوث،
أعمال تطبٌمٌة

أهمٌة التكنولوجٌا فً المسم
الٌات االستخدام البٌداغوجً
للتكنولوجٌا فً المسم حسب
خصوصٌات المواد

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

حواسب ،مسالط
رلمً ،سبورة
تفاعلٌة

 -5كفايات
المدرس

مواصفات المدرس الجٌد
مهام و أدوار المدرس

صورة عن
المدرس

تعلٌم مصغر ،
أدوات اإلشراف على التعلٌم

اإلشراف على
التعلٌم

تموٌم األستاذ

تحٌل و ثائك مصورة ،
عمل مجموعات حول مهام
المدرس ،

تموٌم عمل المجموعات،

المتدخلون فً اإلشراف
على التعلٌم

تحلٌل وثائك خاصة
باإلشراف التربوي

المجاالت الرئٌسة لتموٌم
األساتذة

تمدٌم مجاالت و أدوات تموٌم
ظروف التعلٌم و التعلم

أدوات التموٌم

تذوٌب الجلٌد

الٌات تتبع تطور أداء
األستاذ

عمل فً مجموعات:

توجٌه األساتذة لتصوٌب
أدائهم
الٌات مرالبة جودة أداء

وثائك ،أشرطة
مصورة ،توجٌهات
رسمٌة ،مذكرات
وزارٌة

وضعٌات تموٌمٌة
تماسم

النتاج بطالة مالحظة أداء
األستاذ
تصمٌم أدوات لتموٌم عمل
األستاذ
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

مذكرات وزارٌة،
تمارٌر ،مراسٌم ،
جرٌدة رسمٌة

8س

األستاذ

 -6الحكامة
الجٌدة والمدرسة
المستملة

أساسٌات التدبٌر الحدٌث و
ووظائفه و عملٌاته و
ممارباته

التوجهات الحدٌثة لتدبٌر
نظام التربٌة و التكوٌن
(استراتٌجٌات تنظٌم العمل،
توزٌع المسؤولٌات)

جدوى المماربات الحدٌثة
لتدبٌر المؤسسة التعلٌمٌة

أساسٌات التدبٌر فً تفعٌل
مستجدات تدبٌر الم ِؤسسة

مؤشرات تدبٌر الموارد
البشرٌة

محاكاة أدوار،مشاهدة شرٌط
مدٌر مجدد،
عمل فً ورشات ،عمل
بمجموعات
منالشة و تركٌب
حصٌلة المحور

داللئل المدٌر،
وثائكَٓ*( ،ح انحكايح
تموٌم انتاجات
التأكد من مدى توصل
المتكونٌن إلى إجراءات
عملٌة إلستعمالها فً
تحسٌن جودة أداء
المؤسسة.

ف ٙيُظٕيح انرشتٛح ٔ
انركٕ – ٍٚيذٚشٚح
انشؤٌٔ انقإََٛح ٔ
انًُاصػاخ

*دنٛم انحٛاج
انًذسعٛح1002

*دنٛم يششٔع انًؤعغح

انرًٛٛض تًَ ٍٛط ٍٛيٍ انرذتٛش
 :انفشد٘ ٔ انرشاسكٙ

1002

انرثثد يٍ اعرٛؼاب انطهثح
ألعاعٛاخ انرذتٛش انحذٚث
ٔاقرُاػٓى تدذٔاِ يٍ أخم

* دنٛم انرذتٛش انرشتٕ٘
ٔاإلداس٘ ٔانًانٙ
نهًؤعغح 1002

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً
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اندٕدج

اإلشتغال على وثائك

يهحٕظح :ذخظض عاػراٌ نرقٕٚى انًدضٔءج

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

*انًزكشج انٕصاسٚح سقى
155ف ٙيٕػٕع
ذفؼٛم أدٔاس انحٛاج
انًذسعٛح تانًؤعغاخ
انرؼهًٛٛح)...

اختبارات كتابية
ضبط الجهاز المفاهٌمً
سالمة ودلة المعارف المعتمدة فً
تدبٌر االبٌداغوجً و النجاح المدرسً للتدبٌرالبٌداغوجً

اختبارات شفوية
ضبط الجهاز المفاهٌمً للتدبٌر البٌداغوجً

-

ضبط المرتكزات األساسٌة ضبط المرتكزات األساسٌة للنجاح
المدرسً
للنجاح المدرسً
التمٌٌز بٌن أنماط التفاعل
والتواصل البٌداغوجً
حسن توظٌف األسس النظرٌة فً
التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

فعالٌة تعدٌل وتطوٌر ممارسة التدبٌر
البٌداغوجً بناء على التحلٌل
المتبصر

وضعيات ممهننة

التمٌٌز بٌن أنماط التفاعل والتواصل
البٌداغوجً

-

بناء نماذج ممارنة

التعلٌل النظري الختٌار بٌداغوجٌا معٌنة

تحلٌل نماذج من وضعٌات حمٌمٌة أو نماذج
لتخطٌطات تدبٌرمؤسسات تعلٌمٌة

بلورة إجراءات لتدبٌر
البٌداغوجً وفك
خصوصٌات المؤسسات
التعلٌمٌة

التعلٌل النظري لإلجراءات الممترحة فً
التدبٌرالبٌاغوجً

مالحظة دروس بالمؤسسة التطبٌمة وتحلٌل
مماؤساتها البٌداغوجٌة فً التدبٌر

صٌاغة بطالة تمنٌة تحدد
أنماط التفاعل والتواصل
داخل المؤسسات التعلٌمٌة

التعلٌل النظري إلجراءات التفاعل
والتواصل داخل المؤسسة

تطبٌك شبكات لمالحظة وتحلٌل أشكال
التفاعل المدرسً

جرد الئحة الصعوبات
المرتبطة بالتدبٌر
البٌداغوجً وتحلٌل سببٌتها
السٌكوبٌداغوحٌة

التعلٌل السٌكو-البٌداغوجً لطبٌعة
صعوبات التدبٌر االبٌداغوجً

صٌاغة تمرٌر عن صعوبات التدبٌر
البٌداغوجً خالل وضعٌات مهنٌة وذلن
وفك الضوابط السٌكو-بٌداغوجٌة

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

نجاعة التجدٌد واإلبداعٌة فً األداء

إنتاج بطالة تمنٌة لحلول
سٌكوبٌداغوجٌة لتعدٌل
ممارسة التدبٌرالبٌداغوجً

التعلٌل النظري الختٌارات الحلول
السٌكوبٌداغوجٌة لتجاوز صعوبات التدبٌر
البٌداغوجً

تجرٌب حلول سٌكوبٌداغوجٌة بدٌلة فً
حصة للتعلٌم المصغر

إنتاج بطالة تمنٌة تحدد
األسس النظرٌة لموجهات
التعدٌل

التبرٌر النظري لدواعً التعدٌل والتنمٌح

تجرٌب نظرٌات و ممترحات بدٌلة عبر
لعب أدوار

صٌاغة ممترحات لتجدٌد
الممارسات التدبٌرٌة

توضٌح مبررات الصٌغ الممترحة للتجدٌد

تجرٌب نظرٌات و ممترحات جدٌدة للتدبٌر
البٌداغوجً

التدبٌر البٌداغوجً و النجاح المدرسً

