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تقديم
يأتي هذا الدليل يف سياق تعديل عدة التأهيل بعد سنتها التجريبية ،ويف ظل خصوصية الوضع
االستثنائي للموسم التكويين احلالي .3102 – 3102
ويستند هذا الدليل إىل تقارير األيام الدراسية املنعقدة باملراكز يف شهر شتنرب  3102وإىل نتائج أشغال
حمطات ندوة املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين املنظمة يف دجنرب .3102
ويشكل هذا الدليل أرضية لتدبري انطالق املوسم التكويين  3102ـ  .3102وتبقى هذه األرضية قابلة
للتجويد واإلغناء والتكييف مع خصوصيات املراكز ،باستحضار املرتكزات اليت بنيت عليها هندسة التكوين.
متتد حمطة االستقبال طيلة األسبوع األول من السنة التأهيلية  ،ويتم تدبريها على النحو اآلتي:
اليوم األول  :استقبال:
 التعرف على األطر اإلدارية والرتبوية؛ تقديم عرض أو شريط حول هندسة اجملزوءات ،ورزنامة تدبري العدة اخلاصة بسلك تأهيل أطر هيئةالتدريس  3102ـ 3102؛
 االطالع على القانون الداخلي؛ تزويد األساتذة املتدربني بوثائق ( القانون الداخلي  -دليل االستاذ املتدرب )...؛ التعرف على مرافق املركز (القاعات ،املكتبة ،اإلدارة)....،؛ برجمة زيارة فضاء التدريب والتعرف على طريقة االشتغال؛ التعرف على فضاءات اخرى :هيكلة واختصاصات مصاحل األكادميية والنيابة  -زيارات مؤسساتاخرى هلا عالقة بالتكوين؛
 درس افتتاحي حسب امكانات املركز ( ارتباط بالرتبية والتكوين) ؛...اليوم الثاني  :التقويم التشخيصي:
يهدف التقويم التشخيصي إىل حتديد حاجات األساتذة املتدربني املتعلقة باملهارات واملعارف واملمارسات
التبصرية الضرورية إلمناء الكفايات املهنية املستهدفة يف التأهيل ،وذلك اعتمادا على أدوات قياس موضوعية
(روائز ،وضعيات تشخيص تتم صياغتها جهويا) ...
يتم األخذ بعني االعتبار نوعية التكوين األساس لألساتذة املتدربني حسب املسلك :
•مسلك التعليم األولي واالبتدائي (مزدوج) :عربية ـ أمازيغية ـ فرنسية ـ رياضيات.
مسلك التعليم األولي واالبتدائي (أمازيغية) :اللغة األمازيغية .
• مسلك التعليم الثانوي اإلعدادي :مادة التخصص،
•مسلك التعليم الثانوي التأهيلي :مادة التخصص .
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إن املرسوم احملدد لنظام التأهيل (املادة  )32ينص على تأهيل تكميلي يف مواد التخصص بناء على
توصيف للكفايات (التقويم التشخيصي) وهلذا تستثمر نتائج التقويم التشخيصي للمكتسبات السابقة يف
عالقتها بالسلك املدرس والكفايات املستهدفة.
إن التقويم التشخيصي يرمي إىل استخالص جمموعة من األحكام واقرتاح التوجيهات اليت ينبغي
سلكها ،ومن ذلك تشكيل جمموعات حاجات منسجمة يف جمال استكمال التكوين يف مواد التخصص ،تسمح
برتشيد املعاجلة ،وبرجمة مضامني جمزوءات دعم التكوين األساس.
ولتحقيق األهداف املتوخاة من التقويم التشخيصي وضمان مشوليته وتناغمه ،يصبح ضروريا التنسيق
بني خمتلف املتدخلني على مستوى التخصصات وجماالت التأطري.

باقي أيام األسبوع األول  :احملطة األوىل

االستئناس بالوسط املهين وجتميع املعطيات والوثائق املالئمة للتأهيل
الغالف الزمين 33 :س
 -1األهداف


تعرف مكونات ومرافق املؤسسة؛



تعرف مهام اإلدارة الرتبوية والتأطري الرتبوي؛



تعرف جمالس املؤسسة؛



تعرف مجعيات املؤسسة؛



تعرف مصاحل األكادميية اجلهوية و/أو النيابة اإلقليمية؛



معاينة خمتلف الوثائق اخلاصة باألستاذ(ة) ومهامه؛



معاينة خمتلف الوثائق اخلاصة باملتعلم (ة)؛



االطالع على برامج املستويات الدراسية اخلاصة بالسلك املستهدف؛



معاينة فضاء القسم قبل انطالق احلصة؛



معاينة دخول املتعلمني للقسم وضبط الغياب؛



مالحظة سري بعض الدروس.



االطالع على العتاد والدعامات البيداغوجية املتوفرة يف املؤسسة؛



التعرف على الكتب املدرسية املقررة؛
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 -2األنشطة املكونة للوضعية املهنية
 إعداد بطاقة واصفة للمؤسسة :عدد احلجرات -مرافق -عدد التالميذ والتلميذات -جمالس -
أندية ...-
 عقد جلسات مع الطاقم اإلداري والرتبوي؛
 جتميع الوثائق اإلدارية والرتبوية املرتبطة باملؤسسة :قانون داخلي -وثائق خمتلف اجملالس واجلمعيات
واألندية -مشروع املؤسسة -مذكرات تنظيمية...
 جتميع الوثائق الرتبوية املرتبطة بأستاذ السلك املستهدف وتعرف دورها وكيفية تعبئتها؛
 جتميع معطيات حول مصاحل األكادميية اجلهوية و/أو النيابة االقليمية :اهليكلة ،الشؤون الرتبوية،
املوارد البشرية...
 إجناز تقرير عن احملطة األوىل.
 -3مكونات ملف التكوين الشخصي Portfolio
ُ تجمع كل الوثائق يف ملف التكوين الشخصي لألستاذ املتدرب كاآلتي :مرتب Classeur
يتضمن ملفات بالستيكية ()pochettes plastifiées؛
ُ ترتب الوثائق يف شكل:
 oبطائق  :معلومات عن األستاذ املتدرب  -معطيات عن املؤسسة  -ملخص ملشروع
املؤسسة
 oوثائق تربوية مرتبطة باألستاذ -مالحق (مذكرات -معلومات إضافية)...
 oتقرير عن الزيارة
 oصور ،رسوم ،خطاطات ...إلغناء امللف.
تستثمر هذه الوثائق يف األنشطة املمهننة جملزوءة التخطيط؛ وتعتمد كدعامات يف الوضعية املهنية
الالحقة.
-4

التحضري للوضعية املهنية ومقتضيات االجناز

يتم التحضري هلذه احملطة انطالقا من األسبوع األول للموسم التكويين (بعد الدخول الرمسي لألساتذة
املتدربني) من خالل:
 تفويج األساتذة املتدربني على مؤسسات التطبيق واملرشدين الرتبويني ؛
 تفويج األساتذة املتدربني يف إطار وظيفة التوجيه والتتبع واملصاحبة على األساتذة املكونني؛
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 تنظيم لقاء تواصلي قبل انطالق احملطة املهنية األوىل ،حيضره كل املتدخلني يف الوضعيات املهنية،
بهدف:
 oاالطالع على األنشطة املستهدفة من هذه احملطة؛
 oتقديم وتقاسم شبكة التقويم اخلاصة باحملطة؛
 تنشيط ورشات حول األنشطة املستهدفة يف هذه احملطة مع األساتذة املتدربني.
-5

تأطري الوضعيات املهنية

يؤطر هذه احملطة كل من السادة :مدير مؤسسة التطبيق  -املفتش الرتبوي  -املرشدون الرتبويون -
األساتذة املكونون  -أطر مصاحل األكادميية أو النيابة...
-6

تقويم األداء املهين لألستاذ املتدرب باحملطة املهنية األوىل

يتم تقويم األداء املهين لألستاذ املتدرب ،حسب املعايري التالية:
 - 0مكونات امللف الرتبوي:
 بطاقة واصفة للمؤسسة واملسلك :عدد احلجرات -مرافق  -عدد التالميذ والتلميذات باملؤسسة -
جمالس  -أندية ...-
 الوثائق اإلدارية والرتبوية املرتبطة باملؤسسة واألستاذ :قانون داخلي  -وثائق خمتلف اجملالس
واجلمعيات واألندية  -مشروع املؤسسة  -شراكات -مذكرات تنظيمية – وثائق األستاذ (ة),
 تصنيف وتنظيم مكونات امللف حسب اجملاالت والوظائف.
- 2تقرير تركييب :وصف املكونات وتفسري أهميتها ،وتقديم استنتاجات.
-7

احلصيلة والضبط والتصويب والتطوير

 حتليل املعطيات وتصنيفها؛
 استخراج خصوصيات املؤسسة؛
 اختيار الوثائق املالئمة للمسار التأهيلي؛
 توقع عمل األستاذ املتدرب يف احملطات املقبلة.
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