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 االوىلبطاقة تأطريية للوضعية املهنية         

 

تهيئ ملف شخصي للتكوين الشروع في –ثالثا   
(Portfolio) 

توصيف للمهام المتعين إنجازها من لدن   -ثانيا 
 (ة)المتدرب 

هدافألا -أوال   

بتهيئ  ملف شخصي انطالقا من المكونات ( ة)يقوم  المتدرب 

 :  اآلتية

 مرتب يتضمن ملفات بالستيكية 

)classeur avec des pochettes plastifiées)   

  بيانات شخصية عن : ترتيب الوثائق في شكل بطائق

 –معطيات حول المؤسسات المستقبلة  –األستاذ المتدرب 

 ....مذكرات  –نماذج تخطيط 

  تقرير عن الوضعية المهنية يقدم فيه : 

 المهنية  وصفا لما أنجزه خالل الوضعية 

  تحليال لتجربته داخل الفصل 

  جردا للتعلمات المكتسبة والحاجات من التكوين

 (.ها)لتي تم الوقوف عليها من طرفها

  عدد الحجرات : إعداد بطاقة واصفة للمؤسسة– 

جمعيات  –مجالس المؤسسة –عدد التالميذ  –المرافق 

 .....األندية  –

  عقد جلسات مع الطاقم اإلداري والتربوي 

  تجميع الوثائق اإلدارية والتربوية المرتبطة بالمؤسسة

وثائق مختلف الجمعيات  –القانون الداخلي : والقسم 

 .... –مذكرات تنظيمية  –والنوادي 

  ( معرفية ، لغوية ، ) تشخيص حاجيات المتعلمين... 

  تجميع نماذج من التخطيطات المنجزة من طرف

أو بعيد  –سط متو –تخطيط قصير ) األستاذ المستقبل 

 ( المدى 

  إعداد بطاقة واصفة للوثائق المستعملة في التخطيط

  ستقبللدرس من طرف األستاذ الم

  تخطيط مقطع من درس مرتبط بأهدافه باتفاق مع

 .ستقبلاألستاذ الم

 : التعرف على .1
  مرافق مؤسسة االستقبال 

  مهام اإلدارة التربوية أعضاء و 

  القانون الداخلي 

 مجالس المؤسسة  مختلف 

  الجمعيات والنوادي المدرسية 

 الخاصة باألستاذ ومهامه  االدارية مختلف الوثائق 

  مشروع المؤسسة 

  :معاينة .2

  مختلف وثائق األستاذ التربوية 

  ( ة)مختلف وثائق المتعلم 

 : اإلطالع على .3
  المستويات المسندة لألستاذ المستقبل والبرنامج الدراسي

 الخاص بكل مستوى، 

  ،خصوصيات المتعلمين باألقسام المسندة لألستاذ المستقبل 

   ،كيفية تخطيط درس من طرف األستاذ المستقبل 

  ،كيفية تدبير األستاذ المستقبل لجماعة القسم 

 التعرف على طريقة تخطيط درس . 

  أو لوضعية تعلمية ( أو دروس) إنجاز تخطيط لمقطع من درس

 سي،حسب التوزيع الدوري للبرنامج الدرا

 التعرف على المهام  المرتبطة بتدبير التعلمات. 

 


