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  ةــدمـــمق

  البيداغوجياالنماذج في حقل  موذج/ابستمولوجيا الن

  

 وشكل هندسً أ وتعنً  Modèlusغرٌقٌة   تنحدر من اللفظة اإل    Modèleالنموذج  :  لغة  

نشاء و وبذلك ٌحٌل مفهوم النموذج على اإلخطاطة هندسٌة ٌتم اعتمادها كأساس فً البناء . 

 التنظٌم . أي تمثل و تركٌب للظواهر و الوقائع و العالقات .

 :غوجي يوظف مفهوم النموذج بداللتينافي المجال البيد

للنموذج فً سٌاق منهجً ٌقوم على  درج هذه الداللةنو ت ، شبٌه النموذج بمعنى نظٌر أو  (1

مثل االشتغال الذهنً فً  ، بٌن مجالٌن مختلفٌن  la simulationالتناظر و التماثل  

، و نظام المعالجة الحاسوبٌة للمعلومات ،أو العملٌة التعلٌمٌة فً  كولوجٌاسٌالمجال 

النموذج  و الفعل التواصلً فً نظرٌة االتصال ، فً هذه السٌاقات ٌوظف كتٌكٌداالد

و مختزل حلٌل الظواهر تقوم على تمثل مبسط  باعتباره أداة نظرٌة و منهجٌة لوصف و ت

 له وظٌفتٌن : ، و متعدد األبعادلواقع مركب 

 فً دراسة الظواهر و الوقائع كما ٌتم على مستوى  أو استكشافٌة وظٌفة وصفٌة

 مثال.تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة 
  النموذج كأداة ضمن استراتٌجٌات تكوٌن مختلفوظٌفة تكوٌنٌة حٌنما ٌوظف 

 الفاعلٌن فً الحقل التعلٌمً .

مجموعة من القواعد و الضوابط و المعاٌٌر ، ذات طبٌعة توجٌهٌة  ، أي  النموذج باعتباره (2

بهدف التعدٌل و  و المشارٌع التربوٌة الممارسات الدٌداكتٌكٌة  إطار منهجً لترشٌد و تدبٌر

 م.ٌر . فٌصبح بذلك النموذج فعل مرتب و منظ  التصحٌح و التطو

فالتحلٌل الدقٌق للممارسات التعلٌمٌة ، سواء تعلق األمر بهندسة المناهج الدراسٌة ،أو تدبٌر    

التعلمات ، أو تدبٌر الزمن المدرسً ، أو وضع أسس نظام للتقٌٌم الدراسً كلها ممارسات 

بط و قواعد موجهة، مستنبطة من أي ممارسات موجهة بضوا  Modélisanteمنمذجة 

وهو ما ٌؤكد حقٌقة أنه ال توجد   ـ لكل نموذج مرجعٌة نظرٌة ـ مرجعٌات نظرٌة مختلفة

حلل و نتؤسس لما على أساسه . بل هناك نماذج   Pédagogie modèleبٌداغوجٌا نموذجٌة 

 Modélisante (1)ذاتها فعل منمذج تصرف ، و بذلك تصبح البٌداغوجٌا نوجه و ننتقد، أو ن

 

 

(1) Franc Morandi (2001) : Modèles et méthodes en Pédagogie     Edition : NATAN 
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 البيداغوجي مدرسة النجاح والتميز وإجراءات التدبير              

  I-  التحكمبيداغوجيا النجاح() 

بٌداغوجٌا النجاح أو بٌداغوجٌا التحكم واإلتقان، نموذج بٌداغوجً بمثابة تدخل تصحٌحً   

لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسً، رهانها تأمٌن مردودٌة التعلٌم المدرسً إلى أقصى درجة من 

 خالل تعمٌم النجاحات المدرسٌة.

هً محاربة ظاهرة التعثر  C.BIRZIAرهان بٌداغوجٌا النجاح التً وضع أسسها سٌزار بٌرزٌا   

توفٌر الشروط التعلٌمٌة التً تمكن جمٌع المتعلمٌن من التحكم فً التعلمات  الدراسً، من خالل

 المدرسٌة، انطالقا من مبدأٌن أساسٌن:

فً شروط تعلٌمٌة مناسبة جمٌع المتعلمٌن قادرٌن على القٌام بالمهام المدرسٌة وتنفٌذها على  – 1

 ى.األقل فً الحد األدن

إمكانٌات حقل البٌداغوجٌا غٌر محدودة من االستراتٌجٌات والنماذج واإلجراءات الكفٌلة  – 2

 برفع الكفاٌة اإلنتاجٌة للمؤسسة التعلٌمٌة.

هً فلسفة للتعلٌم تفترض: أنه  ANDERWو  BLOCKبٌداغوجٌا النجاح كما ٌعرفها كل من    

ٌُعلم لهم. جوهر بٌداغوجٌا فً الشروط التعلٌمٌة المناسبة، كل المتعلمٌن ٌمك ن أن ٌكتسبوا ما 

النجاح إذن هو تكٌٌف السٌرورات التعلٌمٌة مع إمكانات و قدرات المتعلمٌن لتعمٌم فرص 

النجاحات المدرسٌة، انطالقا من قاعدة ، أن المساواة فً الحظوظ تؤدي إلى المساواة فً النتائج 

ء ، و إقصاء فئة عرٌضة من المتعلمٌن عبر و هً بذلك مقاربة تسعى إلى محاربة ألٌة االنتقا

جعل جمٌع المتعلمٌن ٌتحكمون فً التعلمات المدرسٌة، و تكرٌس قاعدة  فرص النجاح لجمٌع 

 المتعلمٌن.

إذن بٌداغوجٌا النجاح شعارها التحكم العام ضدا على االنتقاء، وذلك بالقطع مع عادات   

على العالمات الرقمٌة أو النقط  اعتمادا ، راتبًترتٌب المتعلمٌن فً سلم تتقوم على بٌداغوجٌة 

مصفاة إلقصاء فئة  بمثابة النتقاء أقلٌة منهم، إذ تصبح االمتحاناتهم المدرسٌة، ثم المقارنة بٌن

 ين.عرٌضة من المتمدرس

 داللة النجاح في بيداغوجيا التحكم:

 ماذا ٌعنً تعمٌم النجاح المدرسً فً بٌداغوجٌا التحكم أو النجاح؟ 

لٌس النجاح العام أو اإلتقان العام هو إقرار جمٌع التالمٌذ كٌفما كانت مستوٌاتهم فً التحصٌل   

المقصود بتعمٌم النجاح أن ٌحقق جمٌع المتعلمٌن مستوى أدنى من التحكم فً صٌغة  واالكتساب.

طار على أساس تعاقد بٌن المدرس والمتعلمٌن، كما ٌشكل هذا التعاقد اإل، عتبة محددة سلفا 

 .مكتسباتهم الدراسٌةالمرجعً لكل تقٌٌم دراسً للحكم على مستوٌات 
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بٌداغوجٌا النجاح أو مدرسة النجاح كما تتداول األدبٌات التربوٌة نموذج بٌداغوجً جدٌد    

وتأمٌن مردودٌة المؤسسة المدرسٌة، عبر تعمٌم  ، رهانه محاربة ظاهرة التعثر الدراسً

 فً أطروحته BLOOM إذ حسب .ذ ٌتحكمون فً األهداف التعلمٌةالنجاحات بجعل جمٌع التالمٌ

من المتعلمٌن ان ٌتحكموا فً التعلمات التً تقترح  %59ٌمكن ل ، " نظام تعلٌمً بدون ثغرات" :

وٌتحقق ذلك  .تقدم كل متعلم فً بناء تعلماته لدرجة علٌهم بواسطة المراقبة والتتبع الدائمٌن 

 ل مراحل مسار تعمٌم النجاح:تشك ، بواسطة إجراءات ثالثة

 تحدٌد مستوى أو عتبة التحكم على شكل أهداف محددة. -1

 تحلٌلها إلى مراحل تعلمٌة.   -2

 .تقٌٌم النتائج او األثر-  3     

 بيداغوجيا النجاح ونظام تعليمي بدون ثغرات :

األسس المرجعٌة لنموذجه من  ،لبٌداغوجٌا النجاح أو التحكم المؤسس سٌزار بٌرزٌا استلهم

فرضٌة أنه إذا أمكن  علىٌقوم هذا األخٌر  .نظام تعلٌمً بدون ثغراتى: نموذج بلوم المسم

إذا ما وضعوا  ، فإن الجمٌع ٌمكنهم تحقٌق ذلك ،لشخص ما أن ٌتحكم فً اكتساب معرفة معٌنة

كتساب والتحصٌل بٌن فً مستوٌات اال تكما أن الفروقا.  فً شروط تعلٌمٌة مالئمة لتعلماتهم

ومضامٌنه، واستراتٌجٌاته، ٌجعل هذا  ، بوسائله : نمطٌة الفعل التعلٌمً أن المتعلمٌن راجعة إلى

.، ٌتم اقصاؤها   الفعل ٌكون فً مصلحة فئة من التالمٌذ على حساب فئة عرٌضة منهم  

 مالتحكم العام وتعمٌ : انطالقاً من هذه األطروحة اقترح بلوم نموذج نظام بٌداغوجً شعاره  

االعتدالً، الحامل النظري  SSUGG شكل منحنى كوسٌ الذي . ورص النجاح بدل االنتقاءف

الذي ٌضفً المشروعٌة على آلٌة االنتقاء باُعتباره تمثٌل مبٌانً لقانون  ، لالنتقاء المدرسً

 الصدفة فً توزٌع خاصٌات معٌنة.

، إنه توزٌع ٌتناسب مع النشاط الذي تحكمه المصادفة المنحنى االعتدالً شٌئاً مقدساً  لال ٌشك "

 علٌنا أن بواالعتدال، بٌنما التعلٌم نشاُط مقصود نسعى فٌه إلى جعل التالمٌذ ٌتعلمون ما ٌتوج

  (1) ."نعلمهم، فإذا كّنا فً تعلٌمنا فّعالٌن، جاء توزٌع إنجاز التالمٌذ مختلفاً عن المنحنى االعتدالً

من التالمٌذ قادرٌن على اتقان ما ٌتوجب علٌنا تعلٌمهم لهذا  ( فً المئة59على أن) ٌؤكد بلوم

: ٌقترح بلوم نموذجه بدون ثغرات على ثالثة مبادئ  
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ن خالل والتعلم على المدرسٌن تقلٌص الفروق الفردٌة مقبل االنخراط فً سٌرورة التعلٌم  -1

 .معالجتها عبر تغدٌة راجعة .

ة بشكل غٌر زعمو لمكتسباتوا ، زاتحف)الم للمتعلمٌن  كون التعلم ٌرتبط بالتارٌخ الشخصً-2

التعلٌم بٌن التالمٌذ(. زمنةٌستدعً ضرورة تنوٌع أ ، هذا  منصف بٌن المتعلمٌن  

التعلٌم ٌجب أن تتمٌز بالتجانس أي على جمٌع التالمٌذ أن ٌحققوا أدنى من اإلنجاز  نتائج -3

شكل عتبة محددة سلفا بواسطة تعاقد بٌن المدرس والمتعلمٌن ًف  

4-  

 حاربتها للثغرات الدراسٌةفً مٌقترح نموذج بلوم أن كل استراتٌجٌة تسعى لكً تكون فعالة  ذاله

:لداخٌجب أن تكون ذات ثالثة م ،  

 

 .جعل جمٌع المتعلمٌن متحكمٌن فً المكتسبات القبلٌة قبل انخراطهم فً التعلمات الجدٌدة 

  لتقوٌة الدافع للنجاح ، بهدف تحفٌز التالمٌذ لالنخراط فً سٌرورة التعلمات الجدٌدة

 المدرسً.

 أي مالءمة الفعل التعلٌمً  ،سٌرورة التعلٌم مع إمكانٌات المتعلمٌن وقدراتهم تكٌٌف

 لٌة من المرونة تجنبا للنمطٌة فً العملٌة التعلٌمٌةعادرجة  ابإكسابه، وذلك   همتلمستوٌا

 

II. البيداغىجيا التصحيحيت 

Pédagogie corrective (ANNA BONBOIR) 

 االتقان، أو التحكم لبٌداغوجٌا واالجرائً المنهجً اإلطار التصحٌحٌة االبٌداغوجٌ تشكل
 التعلمٌة الصعوبات ومعالجة لتصحٌح ، التدخلٌة واألنشطة العملٌات من مجموعة تقدم لكونها

. الدراسً التعثر وحاالت  

النقص أو البٌداغوجً صورقال هو مركزي مفهوم على التصحٌحٌة البٌداغوجٌا تتأسس     

(déficience pédagogique) بٌن  المتحقق بٌن المالحظ السلبً الفارق على ٌحل الذي

ما.  تعلٌمٌة مادة دراسةمن  وجتنمك التعلٌمً، الفعل من والمترقبالمتحقق فً الواقع   

   

 ال أن فٌمكن موحدة، صٌغة فً للتالمٌذ التعلمات من جملة ٌقدم التعلٌمً فعل أن من فبالرغم

 نالحظ لذلك. فٌه المرغوب أو المنتظر اإلنجاز مستوى تحدد التً القدرات فً منهم فئة تتحكم
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 ٌكون أن ٌمكن الذي الفعلً أو الحقٌقً والمستوى المتوقع االكتساب مستوى بٌن دالة فروقات

 .(1)( qualitatif) كٌفٌا أو( quantitatif) كمٌا

 أثناءو قبل ، التدخلٌة التصحٌحٌة اإلجراءات كل أن: قاعدة  على التصحٌحٌة البٌداغوجٌا تقوم

، الدراسٌة نتائجهم مستوى على المتعلمٌن بٌن الفروق تقلٌص من تمكن ، التعلمات بناء

 التً و (2) (les correctifs)  بالمصححات البٌداغوجٌا هذه ادبٌات فً ٌسمى ما على اعتمادا

 المتعلمٌن جمٌع تحكم مٌنلتأ جماعٌة أو فردٌة ، عمٌةدال االستراتٌجٌات من مجموعة تعنً

 .تعلمات من لهم ٌقدم فٌما

 

فٟ شىً ٚطفبد  ، ِٓ اإلخشاءاد ٚاألٔشطخ اٌزذخ١ٍخ ِدّٛػخاٌج١ذاغٛخ١ب اٌزظس١س١خ ارْ ٟ٘ 

، ػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بن رجب٠ٓ ث١ٓ ِب ٘ٛ  ٌّؼبٌدخ طؼٛثبد ٚرؼثشاد اٌزؼٍُ ٚ ٌزغط١خ ثغشاد اٌفؼً اٌزؼ١ٍّٟ

إٌزبئح اٌّفزشػخ، ٚإٌزبئح اٌّزسممخ، ثٛاعطخ اخشاءاد  ث١ٓ ِسظً فٟ اٌٛالغ ِٚب وبْ ِٕزظشا، أٞ

 رمبْ ٌٍّٙبَ اٌّذسع١خ ث١ٓ اٌزما١ِز ٚرشًّ ٘زٖ اإلخشاءاد:رظس١س١خ ٌزمش٠ت ِغز٠ٛبد اال

 األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ ػٍٝ شىً ِٙبَ ٚإٔدبصاد. أخشأح  .1

 اٌىشف اٌّغزّش ػٓ اٌفٛاسق ث١ٓ إٌّزظشاد ٚإٌزبئح اٌفؼ١ٍخ. .2

 اٌزذخً ثئخشاءاد ٚأٔشطخ، أٚ ِظسسبد فٛس٠خ أٚ ِشز١ٍخ، فشد٠خ أٚ خّبػ١خ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ANNA .BOBNOIR (1970) la pédagogie corrective 

2  Ibd 
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 :المصصحات واستراتيجية التصحيح

 

رزؼّٓ اٌج١ذاغٛخ١ب اٌزظس١س١خ اٌؼذ٠ذ ِٓ االعزشار١د١بد ٚاٌّظسسبد، أٞ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼذد ٠ّىٓ 

ٌّؼبٌدخ اٌظؼٛثبد اٌزؼ١ٍّخ  ، رٛظ١فٙب ٚاالعزئٕبط ثٙب وئؽبس ِٕٙدٟ ػبَ ٌزذث١ش ِخزٍفخ األٔشطخ اٌزذخ١ٍخ

 مزظش ػٍٝ ّٔٛرخ١ٓ ٌٍزؼش٠ف فمؾ:عٕ ٚ، ٌٍزما١ِز، أٞ إؽبس ِٛخٗ ٌٍفبػ١ٍٓ فٟ ِشبس٠غ اٌذػُ اٌزشثٛٞ

 )االعزشار١د١خ اٌدّبػ١خ(. ANDERSON   ٚLOCKBّٔٛرج  .1

 ٔٙح ٘زا إٌّٛرج فٟ ثماس ِشازً أعبع١خ: (structuration)خ ٠ّٕىٓ ث١ٕ

 ِشزٍخ رسذ٠ذ ِغزٜٛ اٌزسىُ  1.1

 رشىً ِشزٍخ اٌزخط١ؾ ٌىً ٔشبؽ رذخٍٟ ٚرزؼّٓ اإلخشاءاد اٌزب١ٌخ:

  ٚزذاد أَ ِمبؽغ ِغ رسذ٠ذ األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ ٌىً ٚزذح أٚ  فٟرس١ًٍ ِسزٜٛ اٌجشاِح ٚرشر١جٙب

 فٟ إؽبس اٌّؼبٌدخ اٌذ٠ذاوز١ى١خ ٌجشاِح اٌّبدح. ، ِمطغ

  رمبؽؼبد ث١ٓ اٌّؼب١ِٓ ٚاأل٘ذاف.ٚػغ خذٚي ٌٍزخظ١ض ٠غّر ثجٕبء 

 ١ُ دسخخ اٌزسىُ أطمالب ِٓ ِؼب١٠ش رسذد دسخخ اإلرمبْ.١ثٕبء أدٚاد ٌزم 

 :اخز١بس ٚثٕبء اعزشار١د١خ رزؼّٓ ػٕبطش٘ب : ثشِدخ اٌزسىُ 2.1

 .األٔشطخ ٚاٌٛعبئً اٌذ٠ذاوز١ى١خ ٌّمائّخ 

  رؼٍّبرُٙأدٚاد ل١بط ِغز٠ٛبد االوزغبة ِٛاصاح ِغ رمذَ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ ثٕبء . 

  اٌزٕف١ز: 3.1

أٞ أدبص ٚرٕف١ز ِخزٍف األٔشطخ اٌظف١خ اٌزذخ١ٍخ ثٙذف خؼً خً اٌزما١ِز ٠زسىّْٛ فٟ اٌّٙبَ 

 اٌّمزشزخ.

اٌزؼ١ٍّخ  رم١١ُ األثش ٌّؼشفخ ٔزبئح األٔشطخ اٌزذخ١ٍخ، ػٍٝ دسخخ رسىُ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ األ٘ذاف 4.1

 اٌّمزشزخ

 )أٚ االعزشار١د١خ اٌفشد٠خ( KELLER  ٚSHERMANر١د١خ ااعزش .2
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ػشٚسح رسىُ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ  أػٍٝ ِجذ مَٛفئخ االعزشار١د١بد اٌفشد٠خ، ٠ٚ ٠ٕٓذسج ٘زا إٌّٛرج ػّ

٠مزؼٟ رشخّخ األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ فٟ ط١غخ ِٙبَ ِذسع١خ رسذد ِب ع١ظجر اٌّزؼٍُ  ٚ٘زا األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ

 ٠ذاوز١ى١خ أٚ اٌجؼ١ذ ٔٙب٠خ ٚزذح أٚ ثشٔبِح دساعٟ.ػٍٝ إٔدبصٖ ػٍٝ اٌّذٜ اٌمظ١ش، ٔٙب٠خ ٚػؼ١خ د البدس

ز٠ٛبد اٌذساع١خ فٟ ث١ٕخ سِب ٠غّٝ ثبٌزٕظ١ُ اٌٌٍٛجٟ أٚ اٌسٍضٟٚٔ ٌٍّ ٠SHERMANمزشذ ّٔٛرج 

، أٞ ِسز٠ٛبد فٟ ِغزٜٛ أدٔٝ أٚ ػزجخ ٌد١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ، ثُ اٌزذسج ٔسٛ ِغز٠ٛبد أػٍٝ، فٟ  اٌجشٔبِح

 ٟ ٠ؼبٌح ػٍٝ ِغز١٠ٛٓ ِٓ اٌزسىُ.زمذِخ. وً ِسزٜٛ دساعِط١غخ ٚزذاد 

 .ِغزٜٛ أٌٟٚ ٌٍد١ّغ 

 .ِغزٜٛ ِٓ اٌزسىُ اٌّزمذَ ٌفئخ اٌز١ّض 

٠ؼزّذ فٟ أشطزٗ اٌزذخ١ٍخ ػٍٝ ِدّٛػخ ِٓ اٌذػبئُ  KELLER  ٚSHERMANّٔٛرج 

 اٌذ٠ذاوز١ى١خ:

 اد.زارخ 

 .ٔظٛص ِخزبسح 

 .ٟثطبلبد اٌزظس١ر اٌزار 

 ٍِخظبد 

  و١ف١خ االعزؼّبي.دسٚط ِطجٛػخ ِغ دالئً ٚرٛخ١ٙبد 

 األٔشطخ اٌزؼ١ٍّخ 

  رشو١ت اٌٛزذاد ِٚؼب١ِٕٙب ٠زُ ِٓ ِؼ١بس ِٕطك اٌزشاو١ّخ أٞ اٌزشر١ت ثٕبء ػٍٝ ِٕطك اٌزطٛس

 اٌزمذِٟ ٌٍّؼب١ِٓ، ١ٌٚظ ٚفك ِٕطك اإلػبفخ.
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III. مشروع جيل مدرست النجاح 

 

 التدابير –األهداف  –السياق 
 

 ،االعزؼدب٠ٌٟٕذسج ػّٓ ع١بق رفؼ١ً اٌجشٔبِح  ِششٚع رشثٛٞ E1P5ِششٚع خ١ً ِذسعخ إٌدبذ     

،ِششٚع ٠ٙذف إٌٝ رط٠ٛش إٌّظِٛخ 2009/2010اٌزٞ أطٍك ِغ اٌذخٛي اٌّذسعٟ ٌٍغٕخ اٌذساع١خ،

اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب  االخزماالدئزذٜ أُ٘ و١ٓ خٛدح اٌزؼٍّبد ،ِٚسبسثخ اٌٙذس اٌّذسعٟ ِبرش ػج ، اٌزؼ١ّ١ٍخ

.  برٙب و١ّب ٚٔٛػ١بخشخثّ  االسرمبء ٚ ِٓ خماي رسغ١ٓ أداء اٌّؤعغخ اٌّذسع١خ ، ٚرٌه    إٌّظِٛخ،

زط٠ٛش إٌّزٛج اٌزشثٛٞ ٌ ، االٔمطبعرخف١غ ٔغجخ ٚ  ، ثبٌّزؼ١ٍّٓ  االززفبظ ثبٌشفغ ِٓ ٔغجخ إٌدبذ ٚ

 ػبِخ. ٌٍّذسعخ اٌّغشث١خ

 (1)األهداف -    
 :األهداف الكمية

 
  ٟ2015/2014أفك  90%ثذْٚ رىشاس رظً إٌٝ  االثزذائٟرسم١ك ٔغجخ اعزىّبي اٌزّذسط ف. 

 ، ٓ2013/2012فٟ أفك، 90 %عٕخ ،رظً إٌٝ 12ٚ14رسم١ك ٔغجخ رّذسط اٌجبٌغ١. 

  2018/2017فٟ  أفك: 80%رسم١ك ٔغجخ اعزىّبي اٌزّذسط فٟ اإلػذادٞ ثٕغجخ. 

  2021/2020فٟ  أفك : 60%ثٍٛؽ ٔغجخ اعزىّبي اٌزؼ١ٍُ اٌثبٔٛٞ اٌزأ١ٍٟ٘ ،رفٛق. 

 األهداف النوعية

 .ٟرسم١ك أطمالخ ِز١ّضح ٌألعمان اٌزؼ١ّ١ٍخ ثذءا ثبٌّغزٜٛ األٚي اثزذائ 

 .ٟاٌشفغ ِٓ ٔغجخ إٌدبذ ثبألٌٚٝ اثزذائ 

 اٌشفغ ِٓ ٔغجخ اٌّؼذالد اٌّسظً ػ١ٍٙب 

 ، ٓٚالجبٌُٙ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚػٍٝ اٌس١بح. اٌشفغ ِٓ اٌذافؼ١خ ٚاٌسبفض٠خ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّ 

  ٚاٌّٛا٘ت ٚرط٠ٛش٘ب.اوزشبف اٌمذساد 

 .ٓرؼض٠ض اٌغٍٛو١بد اٌّٛاؽٕخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّ 

  ثبٌّزؼ١ٍّٓ. االززفبظاٌشفغ ِٓ ٔغجخ 
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 مديريت المناهج وزارة التربيت الىطنيت 6جيل مدرست النجاح ص   مشروع  (1)           

٠غزذػٟ إدخبي رؼذ٠ماد ػٍٝ أداء ٚأدٚاس  زأع١ظ خ١ً ِذسعخ إٌدبذ فٌٚزسم١ك ٘زٖ األ٘ذاف    

ثشىً  ، اٌج١ذاغٛخ١خ  ،ٚإٌّبرج ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّب٘ح اٌّذسع١خ ٚاٌّّبسعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌّذسعخ 

رفشع ّٔٛرخب ٚز١ذا ،ٚرزخٍٝ ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ال ٠غزط١ؼْٛ  ِٛاوجزٗ  ٠ؤٍ٘ٙب ٌٕمٍخ ٔٛػ١خ ،

بشكل ٌتٌح فرص النجاح  ، متعلم وً ِغ خظٛط١بد ٚاِىب١ٔبدّٔبرخٙب  ِذسعخ رى١ف  اٌٝ

 لمجتمع المدرسً.لودمقرطة الخدمات التعلٌمٌة  ، تحقٌقا لمبدأ تكافؤ الفرصمٌع ، لج

 

 اإلطار المنهجي لتدبير مشروع جيل مدرست النجاح

 
إؽبسا ػ١ٍّب ٠غزٕذ إٌٝ  ٘زا اٌّغزدذ فٟ إٌّظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، جبدعزٕال، اٌٛط١خالزشزذ اٌٛصاسح 

 : (1) دػبِبدأسثغ 

 . خٛخ١ث١ش اٌج١ذاغااٌزذ: الدعامة األولى

 

 ،وترتبط به مجموعة من اإلجراءات. "التدريس" بالكفايات تعميم -1

 استكمال تكوٌن األساتذة . 

 رٛف١ش وشاعبد . 

 ..رى٠ٛٓ ِذ٠شٞ اٌّؤعغبد . 

 ٌذِدخ ٌألؽفبي فٟ ٚػؼ١خ إػبلخّ. رى٠ٛٓ ِذسعٟ ِٚذسعبد األلغبَ ا...... 

 .العدة الديداكتيكيةتعزيز  -2

 تزوٌد المؤسسات بوثائق تربوٌة .. 

 عجٛساد ، . رد١ٙض وً ِؤعغخ ثسم١جخ ِزؼذدح اٌٛعبئؾ: زٛاع١ت ، ػبوظ ،ِٛاسد سل١ّخ.

 ...رفبػ١ٍخ

 تعزيز دالئل جيل مدرسة النجاح -3  

    اد دالئل اضافٌة.د. اع 

    .دالئً اإلداسح اٌزشث٠ٛخ . 

    .ِٓظٛغبد اٌزى٠ٛ.… 
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   2010أكتوبر  25/     164المذكرة الوزارية رقم       (1)

 

"التربٌة  تحث شعار ، تكافؤ الفرص بين جميع األطفال في سن التمدرس -4

رزجغ ازذاس ٚرد١ٙض األلغبَ    ٌٍد١ّغ" ثّٛاطٍخ رشد١غ ٌٚٛج األؽفبي فٟ ٚػؼ١خ إػبلخ،

 . اٌّذِدخ

تدريس مادة التربية البدنية والرياضة المدرسية وتعميمها بسلك  -5

    االبتدائي

 :ارساء آليات التقييم المنتظم للتعلمات - 6

 تعلمات التالمٌذ عبر خمس محطات: تقٌٌم 

 و  صٌة لرصد صعوبات التحصٌل ،ٌشختٌٌمات القاستثمار نتائج الت

 تخطٌط وتنفٌذ أنشطة الدعم الفردي والجماعً.

 .توفير الصحة واألمن بالمؤسسات التعليمية  - 7      

 والمواطنة. ترسيخ قيم حقوق اإلنسان  - 8       

  تنمية التعليم األولي - 9       

 

 . واالجتماعًالدعم المادي  :الدعامة الثانية

 

 تدابٌر التأطٌر والحكامة. : الدعامة الثالثة

 

 .المبادرة صل حولاالتعبئة والتو :الرابعةالدعامة 

 
 
 

 464ملحوظة : تفاصٌل الدعامات متضمنة فً المذكرة رقم 
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 الئحة المصادر والوثائق
 
 

 المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن :اللجنة الخاصة بالتربٌة والتكوٌن -4

 2002كتٌب :مشروع جٌل مدرسة النجاح مدٌرٌة المناهج غشت. - 2

،التوجهات والتدابٌر المؤطرة لمبادرة 2040أكتوبر  25الصادرة فً  464المذكرة رقم: - 3

 جٌل مدرسة النجاح.

 إحداث ثانوٌات التمٌز التأهٌلٌة. ،2002ٌونٌو  45،الصادرة فً 404المذكرة  - 4

 .2002مٌثاق ثانوٌة التمٌز التأهٌلٌة مارس  مشروع تشجٌع التمٌز، - 5

 .جٌل مدرسة النجاحمشروع  2002غشت  24الصادرة بتارٌخ  420المذكرة  - 6

وزارة التربٌة . جمٌعا من أجل مدرسة النجاح :  االستعجالًملف شامل لمشارٌع البرنامج  - 7

 الوطنٌة.
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