1

مقرتح إجابة عىل إمتحان إدلرجة إ ألوىل إجملال إلبيدإغويج وإملامرسة إملهنية 2015
إلسالم عليمك رإسلين عدد من الاعضاء يطلبون مقرتح إجابة عن إس ئةل إمتحان إدلرجة الاوىل وخصوصا
إلسؤإل الاول إملتعلق ابلتقارير يس تفرسون هل من إلرضوري الاشارة إىل لك تقرير وما ذكر فيه؟ بنظري
ليس رضوراي ألن إملطلوب هو الاختالالت إلوإردة يف إلتقارير وليس إسامء إلتقارير إليت إهمتت برصد
إختالالت إملنظومة.
حدد (ي) أأبرز إختالالت منظومة إلرتبية وإلتكوين يف إملغرب كام رصدهتا خمتلف إلتقارير إلوطنية وإدلولية.
(5ن)
)2تعرف إملؤسسات إلتعلميية ظوإهر ال تربوية .إقرتح (ي) مرشوعا تربواي للحد مهنا دإخل إلفضاء إملدريس.
(5ن)
)3أأبرز (ي) إلقمي إلرتبوية إليت يمنهيا إلقسم إملشرتك5( .ن)
)4بني (ي) كيف تستمثر إلكتاب إملدريس يف بناء درسك5( .ن)

 ميكن الاشارة إىل أأمه إلتقارير كتقرير إجمللس إ ألعىل للتعلمي مث إملرور إىل ذكر الاختالالت إلسؤإل
عىل مخس نقط يعين مخس إختالالت مركزة مثال :عدم متكن إلتالميذ من إلتعلامت إملفاتيح وإعامتد
إلربإمج عىل إلمك و عىل مترير إملعلومات عن طريق إحلفظ و إلتلقني بطريقة تقليدية وإلية إلتلميذ
يتعمل ليك ميتحن و إفتقادها ملا يعزز إلفكر إلنقدي والابدإعي عند إملتعلمني هناك إيضا عدم وضوح
إلرؤية الاصالحية وعقم مدإخل الاصالح إملعمتدة يف لك إحملطات الاصالحية إلسابقة بسبب
تركزيها عىل ما هو مادي وإغفالها للعنرص إلبرشي وملوإصفات إملتعمل إملنشود إيضا هناك إفتقاد
إملدإرس إملغربية ملعايري إجلودة من حيت إلبنيات إلتحتية ورشوط إلتعمل إلكرمي الاكتظا وغياب
إملرإفق إلرضورية وغياب إلوسائل إلتعلميية إلرضورية للك فصل درإيس غياب الارإدة إجملمتعية
إحلقيقية إليت اكنت سببا وجهيا يف تطور وتقدم إلعديد من إ ألنظمة إلرتبوية عرب إلعامل وأأبسط مثال
س نغافورة إليت صنعت هنضة تعلميها من خالل الارإدة إجملمتعية..
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 ابلنس بة للسؤإل إلثاين إملطلوب هو إقرتإح وختطيط مرشوع تربوي متعلق بوإحدة من إلظوإهر
إلالتربوية إملتفش ية يف إملؤسسات إلتعلميية يف خطوط عريضة:
مرحةل إلتخطيط للمرشوع :عنوإن إملرشوع وضع أأهدإف إملرشوع إلوسائل وإلرشاكء إملدة إلالزمة
مرحةل إلتنفيذ :يوإكهبا تسجيل نقط إلقوة ونقط إلضعف وما جيب تدإركه
مرحةل إلتقومي :إلوقوف عىل إلنتاجئ مقارنة ما حتقق مقارنة مع ما اكن مأأموال حتقيقه ووضع خطة معلية دلمع
إملرشوع وم أل فرإغاته.
مقرتحات مشاريع :إلعنف إملدريس وإلعنف إملتبادل
إلغش يف الامتحاانت وإملرإقبة إملس مترة
أأزمة زمن إلتعلمي وإلتعمل بني إلهدر والاهدإر
 إلسؤإل إلثالث :حول إلقسم إملشرتك وإمه إلقمي إليت يمنهيا بدل إلسلبيات نقوم بتمثني إالجيابيات:
إلتعمل إلتعاوين وإلتعمل اب ألقرإن وإلعمل يف مجموعات
روح إحلوإر والانصات وإحرتإم إلر أأي إلآخر
إذاكء روح إملنافسة وإملثابرة وإمحلاس وتقدير إذلإت فالصغار يطوقون إىل الانتقال إىل إملس توايت إملوإلية حني
يس متعون إىل إدلروس وإملفاهمي إجلديدة فيبدلون لك جمهودمه لتحصيل ذكل ،وإلكبار يشعرون ابلفخر وإلتقدير
ومه يرون فضول إلصغار وإجعاهبم.
 إلسؤإل إلرإبع حول إلكتاب إملدريس ووظيفته إلبيدإغوجية:
إلكتاب إملدريس عبارة عن مرجع للمتعمل يساعده عىل بناء إملفاهمي وإستيعاهبا ويسهل عليه من خالل بعض
إلرسوم وإلنصوص وإلصور فهم بعض إلظوإهر وإملفاهمي إلصعبة الادرإك جمردة ،ذلكل ال جيب منحه هامشا
كبريإ من إ ألمهية يف حياة إملتعمل إلرتبوية كام ال جيب إلتعامل مع معطياته كام يه ومتريرها للمتعمل كاميه بل جيب
إفتحاص معطياته وقياس مدى مالءمهتا ملس توى إملتعلمني ومدى تناس هبا مع مؤهالهتم وإلسهر عىل تغيريها
وإلتوسع فهيا إو الاس تغناء عن بعضها مىت اكن ذكل يف مصلحة إملتعمل
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إن إلكتاب إملدريس مرشد وموجه وليس كام يعتقد كثري من إملامرسني تكل إملعرفة إلهنائية وإملنهتية إليت جيب
أأن يقف عندها إملدرس وإملتعمل بل إنه عكس ذكل إنه تكل إملعرف إليت جيب أأن ينطلق مهنا إملدرس وإملتعمل
حنو إفاق أأوسع يف حفا عىل روحه.
ويف إنسجام مع توجهياته يمت إحلرص عىل منح إملتعمل إفقا أأوسع وجعهل ينفتح من خالهل عىل عامل إملعرفة وإلتعمل
والاكتشاف.
كام جيب إلتعامل حبذر مع زمن إلوقفات وإحملطات إلرتبوية إليت يس تعمل فهيا إلكتاب كس ند حيث جيب إختيار
إلوقت إملناسب الس تعامهل وضبط إلوقت إحملدد للك إس تعامل وإذلي يامتىش مع خصوصيات لك مرحةل من
مرإحل إدلرس.
ابلتوفيق
إ ألس تاذة مرمي إلوإدي

