المممكة المغربية
وزارة التربية الوطني
والتعميم العالي والبحث العممي وتكوين األطر
قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية

دلٌل المكون فً
مجال التربٌة الطرقٌة
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تقديم
في إطار المجهود الذي تبذلو مديرية محاربة األمية وتعليم الكبار ،للقضاء على آفة األمية من جهة ،وتطوير وتحسين
منتوجها التربوي ،ونجاعة وفعالية أعمالها من جهة ثانية  ،وبناء على اإلستراتيجية التي سطرتها ىذه المديرية من أجل تفعيل
وأجرأة تصوراتها على أرض الواقع ،وجعل محاربة األمية ممارسة يومية مندمجة في سياق العملية التربوية،فقد عملت المديرية
على إعداد مشروع تربوي ىادف للتقليل من آفة حوادث السير لدى الفئة المستهدفة بالتكوين ،ويتضمن ىذا المشروع:
 كراسة المستفيد؛ دليل المكون،ويشتمل الكتاب المرجعي األخير على العناصر التالية:
 أسس ومرتكزات منهاج التربية الطرقية ،الممثلة في االختيارات والتوجهات واألبعاد األساسية لهذا المنهاج
ومرجعياتو النظرية التربوية.
 إجراءات تنفيذ منهاج التربية الطرقية ،المجسدة في المقاربة البيداغوجية بالكفايات ،واألنشطة
التعليمية /التعلمية ،والطرائق التعلمية ،والعدة الديدكتيكية ،والتقويم والدعم.
 تجسيد المقاربات التدريسية والتقويمية والدعمية في بطاق ات تقنية مساعدة للمكون على حسن تطبيق
وأجرأة التوجيهات واالختيارات التربوية.
وتتحدد الفئة المستهدفة بهذه الوثيقة المرجعية في كل الفاعلين والمتدخلين في مجالي

 :محاربة

األمية والتربية الطرقية ،من مؤطرين مكلفين بتقويم مردودية المكونين ،وإداريين مسيرين بمؤسسات التكوين،
ومشرفين مسؤولين عن تمرير وتشريب مفاىيم ومبادئ التربية الطرقية لعموم المواطنين ،دونما إغفال المكونين
الذين يشكلون المحور األساسي في ىذا الدليل.
إن تحقيق أىداف "دليل المكون" وبلوغ مراميو لن تتأتى إال عبر حرص المكونين ومختلف الفاعلين
التربويين على التفكير اليومي في واقعنا الطرقي من أجل االرتقاء بالسلوك الطرقي نحو األحسن واألسلم.

واهلل ولي التوفيق
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الباب األولٍٍ :أسس ومرتكزات منهاج التربٌة الطرقٌة

أوال:

منطلقات منهاج التربٌة الطرقٌة ومجاالته :
تستند منطلقات منهاج التربٌة الطرقٌة فً دروس محاربة األمٌة وتعلٌم الكبار ،إلى
مقتضٌات نظامٌة ومحاربة األمٌة فً المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن ذات
الصلة ،ووثٌقة االختٌارات والتوجهات العامة الواردة فً الكتاب األبٌض ،و الكتاب
المرجعً المحدد إلستراتٌجٌة قطاع محاربة األمٌة والتربٌة ؼٌر النظامٌة  ،فً
شقه المتعلق بالجانب التربوي ،وتساهم هذه المنطلقات واألسس فً تحقٌق المبادئ
األربعة لؤلندراؼوجٌة المحددة لدور الكبٌر ك :
( -عضو فً األسرة؛
 مواطن داخل الجماعة؛ منتج للخدمات واألعمال؛ -مستهلك للخدمات واإلعبلم )

( )1مدٌرٌة محاربة األمٌة ( مرجعٌة الكفاٌات فً مجال محو األمٌة ) ،ص:

 25مطبعة البٌضاوي،ط 1:أبرٌل 2009

مدٌري محاربة األمٌة وتعلٌم الكبار عازمة على المساهمة – إلى جانب
ة
وإذا كانت
باقً القطاعات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة – على تقلٌص النسبة المرتفعة لحوادث
السٌر بببلدنا ،من خبلل هذا المنهاج الطرقً الذي ٌستهدؾ توعٌة الكبار بآفة
حوادث السٌر ودفعهم إلى االنخراط الواعً فً الحد من خط ورتها وتفاقمها ،فإن
( المتعددة
الكفاٌات اللؽوٌة والسوسٌوثقافٌة والمهنٌة والكفاٌات العرضانٌة
التخصصات) ( 1 )2للتوسع فً موضوع الكفاٌات األساسٌة فً مجال محو األمٌة ،أنظر المرجع السابق ص 27:
تعتبر مجاال خصبا لتمرٌر مبادئ وقٌم التربٌة الطرقٌة للمستفٌدٌن والمستفً دات،
بؽٌة تحقٌق األهداؾ التالٌة:
 تكوٌن شخصٌة المتعلم تكوٌنا هادفا ووظٌفٌا فً التربٌة الطرقٌة؛ إعداده لمعرفة قوانٌن السٌر واستٌعابها فً مستوٌاته ا المختلفة؛ ممارسة قوانٌن السٌر فً حٌاته الٌومٌة راجبل كان أو راكبا؛ إكسابه القدرات التً تإهله للمشاركة فً الحد م ن آفة حوادث السٌر بببلدنا؛ تنمٌة روح التضامن والعمل الجماعً أثناء السٌر والجوالن فً الطرقات؛3

تشبث بالقٌم الروحٌة واالجتماعٌة الحاثة على التسامح والتعاون
ه
 تكرٌسوعدم التسبب فً إلحاق األذى باآلخرٌن أثناء استعمال الطرٌق؛
 تنمٌة الشعور بالمسإولٌة أثناء استعما ل الطرٌق ،وتحسٌن قدرته – راجبلكان أو راكبا – على االلتزام الواعً بقوانٌن السٌر والجوالن.
وٌمكن تلخٌص أسس ومنطلقات منهاج التربٌة الطرقٌة باستحضار الحقل المعرفً
المرجعً القائم على أربع مجاالت قابلة للتمٌٌز نظرٌا ،ولكنها مترابطة ومتداخلة
فً الواقع،وهً:
- 1المجال المعرفً:
ٌتم فٌه إكساب المتعلم معرفة شاملة بقوانٌن الس ٌر والجوالن المدونة فً
مختلؾ النصوص المرتبطة بحركة السٌر ،والصادرة عن وزارة التجهٌز
والنقل مهما تع ددت صٌؽها القانونٌة بٌن (قانون  ،إعبلن ،منشور ،مطوٌات،
ودعاٌة  ،تلفزٌة ،)....وٌمكننا تصنٌؾ الحقول الوا ردة فً هذه النصوص
القانونٌة إلى:
أ  -حقوق سالبة للراجل وللراكب:
نقصد بها الحقوق األساسٌة الفردٌة ،وهً تلزم السلطة العمومٌة بعدم المس
بها ،مثل حرٌة المرور أثناء الضوء األخضر ،وضمان حركة السٌر
والجوالن.
ب -الحقوق الدائنة:
وتسمى كذلك ألنها تتطلب تدخل السلطة العمومٌة  ،مثل الحق فً المرور
دونما عوائق ،الحماٌة من اآلفات والطوارئ ،السبلمة الجسدٌة،...
وتجدر اإلشارة إلى أن الحقوق السالبة والدائنة قابلة للتحقق والتطبٌق ،إذ ا
تشبع المواطن بمبادئ التربٌة الطرقٌة بشكل إرادي وواع.
- 2المجال القٌمً:
ٌشترك هذا المجال مع عدة مؾاهٌم قٌمٌة أخرى تخص حقوق اإلنسان كالحق
فً التجول والمساواة واألم ن والحٌاة و السبلمة والملكٌة الشخصٌة ،والمساواة
فً الحقوق والواجبات...
وال ٌخلو هذا المجال القٌمً من حمولة أخبلقٌة أساسها تشبع الراجل أو الراكب
بقٌم التربٌة الطرقٌة والعمل بها بكل حرٌة وإرادة ،باعتباره مسإوال عن أفعاله
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وسلوكٌاته ،ومن هذا المنظور ٌستمد هذا الحق داللته الحقوقٌة  ،ألنه ٌعبر عن
ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه اإلنسان الممارس لحقوقه وواجباته  ،والمحترم لحقوق
اآلخرٌن ،لذا فإن وظٌفة التربًة الطرقٌة فً هذا المجال هً تشرٌب هذه القٌم
وترسٌخها فً فكر ووجدان وسلوكٌات وممارسات المستفٌدٌن.
- 3المجال الم هاري  /األدائً (العملً):
تهدؾ مدٌرٌة محاربة األمٌة وتعلٌم الكبار إلى الحد من آفة حوادث السٌر
بببلدنا وذلك من خبلل قٌامها بتم رٌر جزئً لم فاهٌم التربٌة الطرقٌة ،من خبلل
"كراسة المستفٌد" و"دلٌل المكون" فً مجال التربٌة الطرقٌة .
وهً فً ذلك ال تخرج عن اإلطار العام المحارب والمناهض لكثرة حوادث السٌر
داخل المؽرب أو خارجه ،مما ٌعطً لهذه الحملة بعدها الكونً والوطنً ألن هذه المسؤلة
تهم جمٌع المقٌمٌن بببلدنا مؽاربة كانوا أو زائرٌن .

ثانٌا:

االختٌارات والتوجهات العامة لم نهاج التربٌة الطرقٌة:
روعً فً إعداد منهاج التربٌة الطرقٌة ما ٌلً:
 - 1احترام المرتكزات الثابتة للفئة المستهدفة والمجسدة فًما ٌلً:
 مبادئ العقٌدة اإلسبلمٌة وقٌمها الرامٌة لتكوٌن المواطن المتصؾ باالستقامة
والمتسم باالعتدال والمبادرة اإلٌجابٌة والعمل النافع؛
 حب الوطن والمشاركة اإلٌجابٌة فً تدبٌر الشؤن العام والخاص ،والتواصل
باللؽة العربٌة باعتبارها اللؽة الرسمٌة للببلد تعبٌرا وكتابة والتفتح على اللؽات
األجنبٌة؛،
 الجمع اإلٌجابً بٌن األصالة المتجسدة فً الحفاظ على الهوٌة ،و التطلع الدائم
للمعاصرة الممثلة فً االنفتاح على معطٌات الحضارة اإلنسانٌة العصرٌة وما
فٌها من آلٌات تكرس حقوق اإلنسان وتدعم كرامته ...
 - 2االهتداء بالغاٌات الكبرى لمحاربة األمٌة وتعلٌم الكبار من حٌث:
 إكساب المستفٌد /المتعلم ،القٌم والمعارؾ والمهارات التً تإهله للنجاح
واالستعمال األمثل للطرٌق دونما إلحا ق الضرر بذاته أو بؽً ره من مستعملً
الطرٌق.
 تمركز أنشطة التربٌة الطرقٌة حول الم تعلم /المستفٌد؛
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 ممارسته القانونٌة للطرٌق مهما تعددت الوضعٌات الطرقٌة ،وتنوعت الحاالت؛
 تحفٌزه على التعلم الذاتً والم شاركة الجماعٌة فً القضاء على آفة الطرق وما
تخلفه من قتلى وجرحى يومٌا.

- 3جعل المتعلم متوفرا على المواصفات السلٌمة للتربٌة الطرقٌة :
تتمٌز ه ذه المواصفات بارتباطها بالقٌم والكفاٌات والمهارات كما ٌحددها
الجدول التالً:
مواصفات مرتبطة
مواصفات مرتبطة
مواصفات مرتبطة بالقٌم
بالمهارات
بالكفاٌات
والمواقف
 التشبع بقٌم التربٌةالطرقٌة التً ٌصعب
عزلها عن العقٌدة
اإلسبلمٌة ومواثٌق حقوق
اإلنسان والمواطنة؛
لقٌم
 التمثل الفعلًالمواطنة الحقة والمتجلٌة
فً تقدٌم ٌد العون
والمساعدة لآلخرٌن ،وعدم
تعرٌضهم للخطر.

 التمكن من توظٌؾمبادئ التربٌة الطرقٌة فً
الحٌاة الٌومٌة ،أثناء السٌر
والجوالن؛
 التمكن من مختلؾالقوانٌن المنظمة لحركة
السٌر والجوالن فً
المدٌنة والقرٌة ،و مختلؾ
الوضعٌات والحاالت؛
 التمكن من رصٌد ثقافًٌنمً اإلحساس بؤهمٌة
االلتزام بقوانٌن السٌر
والجوالن حفاظا على
سبلمة الذات واآلخر.
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امتبلك مهارات مساعدةعلى تعدٌل السلوك أثناء
السٌر على الطرٌق؛
 التمكن من منهجٌةواضحة الستعمال
الطرٌق،وفق ما تنص علٌه
القوانٌن المنظمة لحركة
السٌر والجوالن بببلدنا.

األبعاد األساسٌة لمنهاج التربٌة الطرقٌة:

ثالثا

ٌقوم منهاج التربٌة الطرقٌة على األبعاد األساسٌة التالٌة :
أ  -البعد المعرفيٌ :تجسد فً تضمن الكتابٌن " كتاب المستفٌد " و"دلٌل
ثقافً تتفاعل داخله ا النصوص القانونٌة
ة
المكون" ،على مضامٌن
والمبادئ األخبلقٌة والقٌم الحقوقٌة اإلنسانٌة والتوجٌه ات التربوٌة .
ب -البعد التواصلً ٌ :تمثل فً اعتبار المنهاج بكتابٌه "كتاب المستفٌد "و
"دلٌل المكون"،أداة تواصل تشرك ا لمتعلم فً بناء المضامٌن وحل
المشكبلت واكتساب القٌم واتخاذ المواقؾ اإلٌجابٌة المرتكزة على
خلفٌات ومكتسباته فً مجال التربٌة الطرقٌة .
ه
ت -البعد التربوي ٌ :تجلى فً بناء الدلٌل على معاٌٌر تربوٌة أساسها
إكساب المتعلم معارؾ ومهارات وظٌفٌة وفق مقاربة "بٌداؼوجٌة
اإلدم اج" المحققة للكفاٌات المستهدفة والمتجلٌة فً قدرة المستفٌد
الطرقً الٌومً مهما اختلفت
على حل مشكبلت تدبٌر الشؤن
الوضعٌات وتعددت الحاالت.
رابعا
:

المرجعٌات النظرٌة والتربوٌة لمنهاج التربٌة الطرقٌة :
ٌقوم منهاج التربٌة الطرقٌة بكتابٌه "كراسة المستفٌد" و"دلٌل المكون"،على
"المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن " و"الكتاب
مرجعٌة رسمٌة مجسدة فً
األبٌض" ووثٌقة "إستراتٌجٌة محاربة األمٌة والتربٌة غٌر النظامٌة " وأخرى
تربوٌة حدٌثة مجسدة فً المداخل التالٌة:

أ  -مدخل التربٌة على االختٌار:
جعلت مدٌرٌة محاربة األمٌة وتعلٌم الكبار التربٌة على االختٌار مدخبل
استراتٌجٌا لمحاربة األمٌة بببلدنا ،لما للتعلٌم ؼٌر النظامً من دور محوري فً
تربٌة المتعلمٌن والمتعلمات على االختٌار،وامتبلك مهارات اتخاذ القرار المناسب
الذي ٌإهلهم لتقدٌر أهمٌة تحمل مسإولٌة تدبٌر الحٌاة االجتماعٌة ،واالقتصادٌة
والسٌاسٌة بببلدنا ،بشكل ٌستجٌب للقٌم المرجعٌة الوطنٌة المنفتحة على القٌم اإلنسانٌة
والكونٌة ،ودلٌلنا فً ذلك تؤكٌد الكتاب المرجعً "استراتٌجٌة محاربة األمٌة والتربٌة
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غٌر النظامٌة" على اعتبار " تربٌة أو تكوٌن الكبار أو ؼٌرها ،لٌست فً الحقٌقة إال
مجموعة عملٌات تعلٌمٌة ،تتم بواسطتها تنمٌة المهارات وإؼناء المعارؾ وتحسٌن
جودة التؤهٌل التقنً والمهنً ،أو إعادة التوجٌه حسب حاجٌات الفرد والمجتمع... ،ذلك
أن المقاربة المواطنة لهذا الموضوع تجعل من محو األمٌة قضٌة مجتمعٌة وسٌاسٌة،
إذ الٌعتبر الشخص األمً  -فً هذا المنظور -م عاقا معرفٌا أو اجتماعٌا تجب معالجته
"( )1كتابة الدولة المكلفة
أو تقوٌمه ،بل مواطنا ٌسعى الحتبلل مكانته فً الحٌاة العادٌة
بمحاربة األمٌة وبالتربٌة ؼٌر النظامٌة،استراتٌجة محاربة األمٌة والتربٌة ؼٌر النظامٌة ،ص 11 :شتنبر 2004

وٌلعب منشطو ومنشطات محا ربة األمٌة وتعلٌم الكبار دورا كبٌرا فً تؤهٌل المتعلم
وجدانٌا ومعرفٌا ومها رٌا لتشرب قٌم التربٌة الطرقٌة،وممارستها فً حٌاتهم الٌومٌة،
وذلك من خبلل:
لمستعملً الطرٌق فً اتخاذ القرار ومناقشة

 تقدٌم النموذج اإلٌجابًنتائجه؛
 إشراك المتعلمٌن فً اتخاذ القرارات التً تهم واقعهم الطرقً؛ تربٌتهم على التسامح وقبول االختبلؾ والتخلً على األنانٌة ،والتشبع بقٌمالعدالة والتعاون والمصلحة العامة؛
 جعل المستفٌد قادرا على النقد الذاتً لسلوكٌات خارقة لقوانٌن السٌروملحقة األضرار بمستعملً الطرٌق؛
 خلق الفضاء التربوي المناسب للتربٌة على االختٌار و اتخاذ أنجع القراراتفً واقعهم الطرقً المعٌش.
ب  -مدخل المقاربة بالكفاٌات:
تراهن المقاربة بمدخل الكفاٌات فً منهاج التربٌة الطرقٌة  ،على إكساب
المتعلم موارد معرفٌة ومهاراتًة ٌقوم بتعبئتها بفعالٌة ،و إدماجها لحل وضعٌة أو
وضعٌات معقدة ومتنوعة ،بكٌفٌة تحقق ا لتكامل واالمتداد بٌن المواد الدراسٌة ،من
خبلل التركٌز على مخرجات المنهاج المجسدة فً التؤكٌد على وظٌفة وفعالٌة
المعارؾ والمهارات كوسائل معتمدة لحل ا لوضعٌات المشكلة المرتبطة بالحٌاة
الطرقٌة الٌوم ٌة ،وفً هذا األمر تجسٌد وتحقً ق لمهارة "تعلم التعلم " ،أو "التعلم
مدى الحٌاة " ،وتستند المقاربة بمدخل الكفاٌات المعتمدة فً منهاج التربٌة الطرقٌة
على عدة نظرٌات تربوٌة نلخصها فً الجدول التالً :
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أنواع المرجعٌات
أ  -علم النفس
الفار قً

المرجعٌات
النفسٌة

ب نظرٌة الذكاءات
المتعددة
ج – الجشطالت
أ  -النظرٌة
البنائٌة

النظرٌات
التربوٌة

المرجعٌات
البٌداغوجٌة

ب -النظرٌة
المعرفٌة
ج-النظرٌة
السوسٌو -بنائٌة

تجلٌاتها ومظاهرها فً منهاج
التربٌة الطرقٌة
لكل متعلم خبرته وتجربته الحٌاتً ة
وإستراتٌجٌته الخاصة فً التعلم.
توفر األفراد على ذكاءات متعددة :
موسٌقً ....؛
ة
رٌاضً ،
ة
منطقً ،
ة
لؽوي،
ة
إدراك الفرد الكل قبل الجزء ،أو العام
قبل الخاص.
ٌبنً المتعلم معارفه استنادا إلى
الخبرات والتمثبلت والمعارؾ السابقة
( ٌبلحظٌ ،نتقًٌ ،صوغ فرضٌات،
ٌحللٌ ،ستنتجٌ ،نظمٌ ،عممٌ ،تخذ
قرارات.).
ٌطور المتعلم كفاٌاته ومهاراته من
خبلل مقارنة إنجازا ته بإنجازات
ؼٌره.
ٌعطً المتعلم لتعلماته معنى اجتماعٌا
من خبلل التفاعل مع مجموعة عمله
فً سٌاق تفاوضً محدد.

أ  -بٌداغوجٌة
حل
المشاكل.

التمركز حول المتعلم،واستنفار /تفجٌر
معارفه و مهاراته ومواقفه لمواجهة
مشكبلت وإٌجاد الحلول لها أو اتخاذ
القرارات المناسبة.

ب -بٌداغوجٌة
اإلدماج.

تجم ٌع مختلؾ عناصر المنهاج بشكل
مترابط ومتناسق تبعا للهدؾ المراد
بلوؼه ،أي ربط التعلمات باستنتاجات
دائمة البناء وإعادة البناء للمعارؾ،
والم هارات والموارد بهدؾ حل مشكل
محدد أو دراسة محور معٌن وذلك
بهدؾ تنمٌة مهارة ما .
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إجراءات التنفٌذ
فً المنهاج
تفرٌد التع لمات المنطلقة
من العام إلى الخاص ،أو
من السهل إلى الصعب،
وتنوع األنشط ة التكوٌنٌة
وتكاملها بشكل ٌؽنً
وٌطورالخصوصٌة
والتفرد.

التنمٌة الشاملة لشخصٌة
ومرافقت فً
ه
المتعلم
اإلطار السسٌو-ثقافً العام
الذي ٌتم فٌه تنفٌذ برامج
التربٌة الطرقٌة.

العمل بالمجموعات
الموزعة حسب:
(المستوى ،الحاجات،
االهتمامات)وذلك بهدؾ
تحقٌق اندماج المتعلم فً
المشروع البٌداؼوجً
للقسم أو المإسسة.

ج-البٌداغوجٌة
الفارقٌة
المرجعٌات
البٌداغوجٌة

د-بٌداغوجٌة
المشروع

ه-بٌداغوجٌة
التعاقد

و-بٌداغوجٌة الخطأ

ٌستحضر المنه اج فً تصوراته العامة
وأنشطته وجود فوارق بٌن المتعلم ٌن (
ذهنٌا ،سسٌو-ثقافٌا،فسٌولوجٌا)...
ربط جمٌع األنشطة والمشارٌع
المبرمجة فً المنهاج بالمشروع العام
المتعلم
الهادؾ إلى تلبٌة حاجات
ومجتمعه ،وتمكٌنه من معارؾ
ومهارات وقٌم فعلة فً وا قعه الطرقً
الٌومً.
تتجلى واضحة فً:
مشروع المإسسة ،مشروع القسم،مشروع المجموعات ،المشروع
الشخصً)،ولن ٌتحقق التعاقد إال باتفاق
وتعاقد مجموعة القسم على مجموعة
وااللتزامات
من القواعد والضوابط
ق لهدؾ ما( ،معرفٌا كان أو
المحقة
موقفٌا أو مها رٌا).
اعتبار الخطؤ منطلقا للتعلم وأمرا
طبٌعٌا ٌترجم سعً المتعلم للوصول
إلى المعرفة أو التحكم فً المهارة
المستهدفة  ،رؼم تنوعها بٌن أخطاء
فردٌة خاصة بالمتعلم ،وأخرى جماعٌة
تخص جماعة القسم.
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خامسا
:
ترتبط مجاالت ووضعٌات تنفٌذ منهاج التربٌة الطرقٌة بتشرب المتعلم /المستفٌد ،مفاهٌم
وقضاٌا التربٌة الطرقٌة وممارستها فً حٌاته الٌومٌة ،بعد أن اكتسبها بطرٌقة حوارٌة
مرسخة للم م ارسة الدٌمقراطٌة داخل فضاء التكوٌن ،وهذه المجاالت تتجسد فً الوضع ٌات
التالٌة:
- 1وضعٌة التعبٌر عن الذات:
ٌسمع فً هذه األنشطة صوت المتعلم المتفاعل مع أصوات المكون (ة) وبقٌة زمبلئه
المستفٌدٌن ،وهو ما ٌساهم فً التفاعل الهادؾ والمثمر بٌن جمٌع المتدخلٌن فً التربٌة
الطرقٌة ( مإلفون ،مكونون ،مستفٌدون ،جمعٌات ،شركاء  ،).....داخل فضاء تربو ي
وتواصلً منفتح على اآلخر ومقتنع بحتمٌة المساهمة اإلٌجابٌة للجمٌع فً القضاء على
واجتماعٌا
آفة حوادث السٌر وتجنب الببلد والعباد من آثارها السلبٌة اقتصادٌا
ٌد عن ذاته نذكر ما ٌلً:
وسٌاسٌا....ومن أبرز الوضعٌات التً ٌعبر فٌها المستؾ
 اإلدالء برأي أو التعبٌر عن م وقؾ أو تقدٌم اقتراح فً شؤن الحد من حوادثالسٌر،
 التعبٌر عن الرؼبة فً المشاركة فً عمل جماعً أو القٌام بمهمة ترمً إلى تفعٌلمنهاج التربٌة الطرقٌة ؾي الواقع الٌومً وواقع الشركاء المفترضٌن؛
 اتخاذ المبادرة لحل وضعٌة مشكلة ،أو لعب دور الوسٌط لفض نزاع أو خبلؾحول قضٌة طرقٌة معٌنة،
 أخذ قرار بتوعٌة الذات واآلخر والمحٌط بخطورة الواقع الطرقً بالم ؼرب وتحدٌدسبل تفادي حوادث السٌر بببلدنا،
 تبرٌر الموقؾ أو الرأي أو االقتراح انطبلقا من المعارؾ والمهارات ا لمكتسبة فًمجال التربٌة الطرقٌة؛
مجاالت ووضعٌات تنفٌذ منهاج التربٌة الطرقٌة:

- 2وضعٌة العالقة مع اآلخر:
إن تؤسٌس ا لعبلقة مع اآلخر مكونا كان أو زمٌبل ٌبنى على مبادئ احترام حقوق
اإلنسان ،وعلى رأسها الحق فً الحٌاة ،ومحاربة كل أشكال الموت المجانً المجسد
فً حوادث السٌر ،وهذا األمر ٌفرض على المستفٌد من وحدات التربٌة الطرقٌة العمل
على:
حسن التواصل مع المتعلم اآلخر فً وضعٌة مماثلة لفترة وقوع حادثة سٌر بهدؾ
رصد طبٌعة السلوك المتخذ وتقوٌمه ودعمه؛
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الرقً باألقوال واألفعال أثناء الدرس إلى نماذج تقدم بالملموس السلوك الطرقً
المرغوب فٌه؛
تكسٌر الحواجز التً تحول دون التواصل مع بقٌة المستفٌدٌن بصفة خاصة
ومستعملً الطرٌق بصفة عامة ،وذلك بهدؾ توعٌة الجمٌع بمشكل حوادث السٌر،
وحصر دور كل فرد فً الحد من هذه اآلفة.
 -03وضعٌة الذات واآلخر فً فضاء الطرٌق:
تتضمن هذه الوضعٌة تجسٌدا وتشخٌصا مدرسٌا لفضاء الطرٌق لمإسسة التكوٌن أو
القرٌة والمدٌنة كفضاء عام مإطر لحركة السٌر والجوالن بالمنطقة والطريقة المعتمدة
من قبل عامة المواطنٌن فً استؽبلل هذا الفضاء ،وعلٌه فمن المفروض أن تقود
عملٌة التشخٌص لفضاء الطرٌق المستفٌد نحو:
 االستؽبلل اإلٌجابً لفضاء الطرٌق؛
 االستعداد التام للمشاركة فً أعمال الصٌانة والتطوع للمحافظة على المسالك
الطرقٌة وعدم تخرٌبها أو تدمٌرها أو تلوٌثها؛
 العمل الدائم على إضفاء الجمالٌة على فضاء الطرٌق لٌشكل ممرا للحٌاة
بدل الموت والهبلك.
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الباب الثانً :إجراءات تنفٌذ منهاج التربٌة الطرقٌة
ٌندرج منهاج التربٌة الطرقٌة فً سٌاق اإلستراتٌجٌة الجدٌدة التً اعتمدتها مدٌرٌة
محو األمٌة وتعلٌم الكبار والمتمثلة فً أجرأة كفاٌا ت ومحتوٌات وأنشطة التربٌة الطرقٌة ،
فً "كراسة التلمٌذ " و "دلٌل المكون" ،بهدؾ المساهمة البٌداؼوجٌة الهادفة فً الجهود
الوطنٌة والعالمٌة الرامٌة للتقلٌل من حوادث السٌر  ،مستحضرة فً ذلك مبدأ التدرج
السلس من االستكشاؾ إلى التدرٌب فاإلدماج فً كل مرحلة تكوٌنٌة كما هو موضح فً
الخطاطة التالٌة:
المرحلة األولى
االستكشاؾ

أوال

المرحلة الثانٌة
التدرٌب اإلدماج االستكشاؾ التدرٌب اإلدماج

الكفاٌات النهائٌة
اإلدماج النهائً

مجاالت ومستوٌات تنفٌذ منهاج التربٌة الطرقٌة :
لتسهٌل سٌرورة تنمٌة الكفاٌات بمنهاج التربٌة الطرقٌة ت م االشتؽال الدٌداكتٌكً على ثبلثة
مجاالت أساسٌة لشخصٌة الم ستفٌد/المتعلم ،وهً  :مجال بناء المعارؾ،ومجال ت علم
المهارات ،ومجال تنمٌة القٌم واالتجاهات ،وذلك من خبلل عدة أنشطة نخص منها بالذكر:
 على مستوى بناء المعارف:
 حصر تمثبلت المستفٌدٌن والمستفٌدات حول موضو ع السٌر والجوالن بببلدنا؛ تحفٌز المستفٌدٌن والمستفٌدات على االنخراط فً أنشطة التربٌة الطرقٌة؛ تقدٌم وضعٌات مشكلة حول الواقع الطرقً باإلقلٌم أو الجهة؛ إشراك المستفٌدٌن والمستفٌدات فً اقتراح حلول للوضع ٌة المشكلة موضوعالبطاقة/الوحدة؛
 -التقوٌم الذاتً ثم التبادلي للحلول المقترحة لمعالجة الوضعٌة المشكلة .
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على مستوى التمهٌر والتدرٌب:
 تقدٌم المهارة مصحوبة بصور أو بطاقات دالة؛ تقدٌم المهارة مع الشرح المحدد إلجراءات التفعٌل والتنفٌذ؛ إنتاج المهارة من طرؾ المتعلمٌن بناء على التوجٌهات واإلشارات المحددة ألنشطةاإلنتاج؛
 إنتاج المهارة بطرٌقة آلٌة ،ودونما شرح أو توجٌه؛ إنتاج المهارة وإخضاعها للتقوٌم الذاتً والؽٌري.على مستوى تنمٌة القٌم واالتجاهات:
 تقدٌم نماذج لئلقتداء فً احترام قوانٌن السٌر؛ تقدٌم سلوكٌات سلبٌة بعٌدة عن النموذج القدوة؛ المقارنة بٌن السلوكًن بهدؾ االنتصار للسلوك النموذج( القدوة)؛( الخاصة
 تعزٌز السلوك اإلٌجابً وربطه بالمنفعة والمتعة الذاتٌة والؽٌرٌةوالعامة)؛
 دعم وتثبٌت سلوكٌات المتعلمٌن القرٌبة من النموذج القدوة ،بعد إخضاعها للتقوٌمالشامل.
وإذا كان هذا التقسٌم لؤلنشطة إلى معرفٌة ومهاراتٌة ووجدانٌة قد أملته ضرورة
منهجٌة ،فإن تدخل المكون ٌظ ل أساسٌا لتنمٌة الكفاٌات الخاصة بمنهاج التربٌة
الطرقٌة والكفاٌات المستعرضة من خبلل مقاربة شمولٌة ومتدرجة تتوخى تملك
المستفٌد الكفاٌات النوعٌة والمستعرضة المنشودة.

ثانٌا

الكفاٌات األساسٌة لمنهاج التربٌة الطرقٌة:
حدد "المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن "و "الكتاب األبٌض " الكفاٌات األساسٌة المعتمدة
فً مختلؾ أسبلك وأنواع التعلٌم،فً الكفاٌات اإلستراتٌجٌة والتواصلٌة والمنهجٌة
والثقافٌة والتكنولوجٌة ،وهذا ما سنحاول تفعٌل ه وأجرأته تبعا لمواصفات الفئة المستهدفة
فً منهاج التربٌة الطرقٌة ،وذلك من خبلل ما ٌلً:
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الكفاٌات

أجرأتها وتفعٌلها فً كتاب

مظاهرها وتجلٌاتها فً المنهاج

المستفٌد

المستهدفة

ٌتجلى ذلك فً إقدار المتعلم على:

 معرفة الذات والتعبٌر عنها؛ التموقع فً الزمان والمكان المناسبٌن أثناءاستعمال الطرٌق؛
 التموقع بالنسبة لآلخر المستعمل للطرٌق راجبلكان أو راكبا؛

تحصٌل بعض المعارؾوالخبرات المناسبة لمستوى
المستفٌد فً عبلقته بذاته
واآلخرين من خبلل وضعٌة
طرقٌة محددة ؛

 التمكن من تقنًات تدبٌرتعدٌل المنتظرات واالتجاهات والسلوكٌات الطرقٌة فًالفضاء فً بعدٌه الزمانً
على ضوء ما عرفه المؽرب من تطور فً مجال
الكفاٌات
والمكانً أثناء استعماله
السٌر الطرقً،
الطرٌق؛
اإلستراتٌجٌة
 التفتح على المحٌط الطرقًالمحلً والوطنً  ,ومعرفة
طبٌعة التحوالت الطارئة
علٌه وكٌفٌة تدبٌرها.
الكفاٌات
التواصلٌة

التمكن من مختلؾ اإلشارات والعبلمات الضوئٌةالمنظمة لحركة السٌر والجوالن بببلدنا؛
التمكن من مختلؾ أنواع الرموز المتداولة بٌنالسائقٌن أو الراجلٌن أثناء استعمال الطرٌق.

 التواصل عن طرٌق اللؽة أوباإلشارات الدالة على
السلوك المرؼوب فٌه
(توقؾ ,تجاوز ,تنبٌه)...؛
 استعمال رصٌد طرقًقع
وظٌفً ٌرتبط بوا
مستعملً الطرٌق وٌتوسع
تبعا لتطور البرنامج.
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الكفاٌات
المنهجٌة

منهجٌة التفكٌر المنطقً السلٌم فً السٌروالجوالن؛
والمثمر أثناء

منهجٌة التصرؾ والعمل الجاداستعمال الطرٌق؛

منهجٌة تدبٌر الفضاء الطرقً فً مختلؾ صورهومجاالت استعماله.

الكفاٌات
الثقافٌة

 تنمٌة الرصٌد الثقافً فً مجال القوانٌنلحركة السٌر والجوالن بببلدنا؛

 حسن التصرؾ والتدبٌر تبعاللحاجات واإلكراه الطرقٌة؛
 االعتٌاد على الممارسةالسلٌمة للفضاء الطرقً
مهما تعددت المظاهر
واالستعماالت.

المنظمةالتمكن من قوانٌن السٌر
أثناء السٌر والجوالن؛

 -توسٌع دائرة اإلحساسات والتصورات والرإٌة

 التزود بالخبرات المناسبةلبلندماج الطرقً للمتعلم أثناء
سٌره راجبل كان أو راكبا فً
منطقته أو ؼٌرها من مناطق
الببلد.

المعرفة التقنٌة بمكونات السٌارة وطرٌقةاستخدامها والتمكن من إصبلح بعض األعطاب
البسٌطة؛

مٌكانٌكا
التفتح على عالمالسٌارات وإصبلح بعض
األعطاب الطارئة؛

ربط التطور التكنولوجً لواقع السٌر بالقٌمالدٌنٌة والوطنٌة واإلنسانٌة؛

االلتزام بالسلوك اإلٌجابًأثناء السٌر و حسن تدبٌر
بعض حوادثه.

للواقع الطرقً بببلدنا وفً ؼٌره من أقطار
المعمور؛

الكفاٌات
التكنولوجٌة

على
المنطقً
 الحكمسلوكيات السائقٌن والراجلٌن
فً مستوٌاتها المتعددة؛
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ثالثا

مكونات برنامج التربٌة الطرقٌة :
تتجسد مكونات برنامج التربٌة الطرقٌة ،فً الوحدات التالٌة:
الوحدات

األنشطة التكوٌنٌة

البطاقات

سلوكٌات الراجلٌن فً السٌر والطرقات.
البطاقة األولى:

أماكن سٌر الراجلٌن،من أجل احترامها.

أماكن سٌر الراجلٌن سلوكٌات الراجلٌن التً تكون خطرا
على حٌاتهم.

الوحدة األولى:
سالمة الراجلٌن

البطاقة الثانٌة:

أماكن عبور الراجلٌن.

عبور الطرٌق من

اإلشارات الضوئٌة ودورها.

طرف الراجلٌن.

أخطاء الراجلٌن.

البطاقة األولى:

دور حزام السالمة.

سالمة راكبً السٌاراتطرق حماٌة األطفال داخل السٌارة.
والحافالت .

الوحدة الثانٌة
سالمة الراكبٌن

سالمة ركوب الحافلة.

البطاقة الثانٌة:

اإلجراءات الوقائٌة لدى

سالمة راكبً الدراجاتراكبً الدراجات.
طرق السالمة لمستعملً الدراجات.
 لوازم مستعملً الدراجات.

17

رخصة السٌاقة ودورها.
أصناف رخصة السٌارة.
البطاقة األولى:

دور مدارس تعلٌم السٌاقة.

رخصة السٌاقة

كٌفٌة اجتٌاز امتحان نٌل

الوحدة الثالثة:

رخصة السٌاقة.

السالمة الطرقً

عالمات المرور الخاصة بالتنبٌه بالخطر.

للراكبٌن

 عالمات المرور الخاصة بالتنبٌه بالمنع .
 عالمات المرور الخاصة باإلجبار.
 عالمات المرور الخاصة بملتقى الطرق.
البطاقة الثانٌة:

 عالمات المرور الخاصة باإلرشاد.

قانون السٌر

نماذج بعض الوضعٌات الطرقٌة.
البطاقة الرمادٌة.

الوحدة الرابعة:

البطاقة األولى:

شهادة التأمٌن على السٌارة.

وثائق السٌارة

الضرٌبة على السٌارات.
الفحص التقنً للسٌارات.

السٌارة

زٌت محرك السٌارة.
أهمٌة العجالت فً السالمة الطرقٌة.
البطاقة الثانٌة:
مستلزمات السفر
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 أهمٌة الفرامل فً السالمة الطرقٌة.

رابعا

الخطوات المنهجٌة لمقاربة درس فً التربٌة الطرقٌة :
تتحدد هذه الخطوات المنهجٌة فً المراحل واألنشطة البيداؼوجٌة التالٌة:

المراحل

األنشطة واإلجراءات

المنهجٌة

ترتبط ب:

-حوارٌة،

أنشطة
التقوٌم
 تقوٌم حصٌلة ا لمتعلمٌن المعرفٌة وإثارة انت باههم ،وربط -استقرائٌة،التشخٌصً
المعارؾ السابقة بالبلحقة (الجدٌدة)

 -استنباطٌة

أنشطة
االكتشاف
والفهم

تخصص ل:
 التحسٌس بالوضعٌة المشكلة الشدٌدة االرتباط بالواقع الطرقًالمعٌش للمتعلمٌن ،وذلك انطبلقا من نصوص سردٌة أو
حوارٌة.
 تحدٌد المشكلة وصٌاؼتها بدقة ووضوح من خبلل مجموعة منالتعلٌمات /األسئلة حولها؛

منهج حل المشكبلت

 صٌاؼة فرضٌات وتخمٌنات أو سٌنارٌوهات محتملة لحلها؛ فحص الحلول المقترحة من خبلل مناقشة الحلول والبراهٌنالمعتمدة فً معالجتها؛

أنشطة
التدرٌب
والتمهٌر

اعتماد بعض تقنٌات

تتمركز حول:
 استخبلص واستنتاج المكونات األ ساسٌة للظاهرة المدروسةبشكل جماعً أو فً مجموعات عمل وتدوٌنها على السبورة؛
 تطبٌق جزئً الستنتاجات أو خبلصات أو قوانٌن علىوضعٌات مشكلة بسٌطة مماثلة للوضعٌات المدروسة.

تنشٌط عمل المجموعات
 تقنٌة الزوبعة الذهنٌة. تقنٌة فلًب .6x6 -تقنٌة البانٌل.
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أنشطة
اإلدماج

أنشطة
التقوٌم
والدعم

خامسا
:

أعمال فردٌة موجهة نحو

تتٌح هذه األنشطة للمتعلم :
ومهاراته المرتبطة بالكفاٌة المستهدفة
 تعبئة معارفهواستثمارها فً مقاربة وضعٌات مشكلة جدٌدة  ,ومرتبطة
بحٌاته الٌومٌة وذلك بهدؾ التؤكد من حصول اإلدماج النهائً.
تخصص هذه المرحلة الختامٌة لوضعٌات اختبارات التحكم بهدؾ
االنطبلق من نتائجها .
– بعد التخصٌص والتصنٌؾ والتبوٌب لؤلخطاء فً أنشطة الدعم
انطبلقا من التعثرات المرصودة.

تحقٌق التعلم الذاتً.

 استراتٌجٌات وظٌفٌةلتقلٌل الفوارق وتفعٌل
أنشطة الدعم.

الوسائل والدعامات الدٌداكتٌكٌة:
تشمل الوسائل والدعامات الدٌداكتٌكٌة كل الوسائط المتوفرة فً محٌط مإسسة التكوٌن
من وضعٌة المشكلة وانتهاء بالتقوٌم
والقابلة للتو ظٌؾ فً عملٌة التعلٌم والتعلم بدءا
والدعم ,مرورا بمحتوٌات وأنشطة التعلٌم والتعلم  ,فكل من الصو ر والبطاقات والم جسمات
والخرائط وأجهزة العرض ...والواقع الطرقً الٌومً هً دعامات دٌداكٌتكٌة مساهمة فً
تقريب وتشرٌب قٌم التربٌة الطرقٌة لدى المتعلمٌن وتنمٌة مهاراتهم و معارفهم ومواقفهم.
وٌشترط فً اختٌار وتوظٌؾ دعامة دٌداكتٌكٌة معٌنة مراعاة مدى مناسبتها لتنمٌة الكفاٌات
المستهدفة وصبلحٌتها للوضعٌة التعلٌمٌة التعلمٌة  ,وطبٌعة النشاط التعلمً ومواصفات
المتعلمٌن والمتعلمات ودورها األساسً فً بناء التعلمات وتقوٌمها ودعمها  ,وتكمن أهداؾ
توظٌؾ الدعامات الدٌداكتٌكٌة فً التربٌة الطرقٌة فً تحقٌق األهداؾ التالٌة:
 بناء التعلمات على أساس مادي محسوس وملموس؛ شد انتباه المتعلم (ة) وحفزه على المشاركة فً بناء الدرس ؛ ترشٌد الجهد الفكري للمتعلم؛ ونقله من المجرد إلى الملموس؛ تنمٌة قدرة المبلحظة ومهارة المناولة لدى المتعلم؛ ربط المتعلم بالواقع الطرقً المعٌش.وهذا األمر ٌفرض العمل على تنوٌع الدعام ات بٌن دعامات مكتوبة (كتاب مدرسً ,
ملصقات ,صور )...ودعامات سمعٌة ( أشرطة مؽناطٌسٌة رادٌو  )...ودعامات سمعٌة
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برانم())Logiciel

بصرٌة (أقراص مدمجة  ,أفبلم وثائقٌة،
البصرٌة والسمعٌة والحسٌة الحركٌة.
ومما ال شك فٌه أن توظٌؾ الدعامات الدٌداكتٌكٌة يحتم مراعاة القواعد التالٌة:
 حسن اختٌار الدعامة المناسبة للنشاط التعلمً المستهدؾ؛ ضبط دور الدعامة فً تنمٌة الكفاٌة المستهدفة؛لشروع فً
 المعاٌنة القبلٌة ل لدعامة بهدؾ تعرؾ مواصفاتها ووظائفها قبل اتوظٌؾا؛ مع إٌجاد بدائل مفترضة فً حالة تعرضها للعطب أو اإلتبلؾ؛
ه
 تنوٌع الدعامات تبعا لمراحل الدرس دونما إطناب أو تكرار مجانً؛ المعاٌنة الواقعٌة المعٌشة والداعمة للتعلمات الطرقٌة كلما كان ذلك ممكنا؛ -الصٌانة الدائمة للدعامات والمحافظة علٌها فً مكان آمن.

سادسا

بهدؾ االستجابة لحاجًات المتعلم

التقوٌم والدعم:

- 1- 6التقوٌم:
التقوٌم خطة أو نسق ٌستند إلى معاٌٌر تربوٌة محددة ،هدفها إعطاء حكم قٌمً حول
سلوك أو معطى معٌن ،وهو ركن جوهري فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة باعتباره
سٌرورة تهدؾ إلى قٌاس الفرق بٌن األهداؾ المسطرة والنتائج المحققة ،وحصر
تخاذ القرارات الدعمٌة
صعوبات التعلم لدى المتعلم بكٌفٌة موضوعٌة من أجل ا
المناسبة لمعالجة التعثرات.
وال ٌقوم التقوٌم فً المقاربة البٌداؼوجٌة بالكفاٌات على أساس مقارنة أداء المتعلم
بؤداء ؼٌره من أفراد مجموعة القسم ،بل على أساس تقوٌم األداء بالنظر إلى القدرات
" Le référenciel des
"اإلطار المرجعً للكفاٌات
والكفاٌات المسطرة فً
،"compétencesواإلطار المرجعً للتقوٌم "،"Le référentiel d’évaluationوٌستند التقوٌم على
مجموعة من اإلجراءات أهمها:
تحدٌد موضوع التقوٌم وأهدافه؛
البحث عن األداة المبلئمة أو بناإها؛
استعمال األداة وإجراءات التقوٌم؛
 تصحٌح األداءات بهدؾ استخراج المعطٌات؛
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واتخاذ القرارات التصحٌحٌة

معالجة المعلومات المحصل علٌها،
المناسبة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التقوٌم المعتمد فً " كراسة المستفٌد " عملٌة مندمجة فً
الطرقً ككل ،كما هو الشؤن
ة
المجزوءات /الوحدات التكوٌنٌة،وفً منهاج التربٌة
بالنسبة للطرائق وتقنٌات ا لتكوٌن والدعامات الدٌداكتٌكٌة  .ذلك أن التقوٌم ٌعتبر داخل
اإلستراتٌجٌة التعلٌمٌة التعلمٌة عنصرا ٌتفاعل مع مختلؾ عناصر البنٌة ،قصد تنمٌة
الكفاٌات وتحقٌق درجات اإلتقان والجودة المنشودة.
وإذا كانت المقاربة البٌداؼوجٌة بالكفاٌات قد احتفظت بؤنواع التقوٌم
المتداولة إال أنها حددت لها وظائؾ جدٌدة أهمها:
 1- 1التقوٌم األولً ٌ:)Evaluation initiale):ستند هذا التقوٌم إلى وظٌفته
المحددة فً تنظٌم التعلم ،وكشؾ االستعدادات والقدرات الفردٌة
للمتعلمٌن ،بهدؾ استشراؾ المستقبل على أسس واقعٌة ملموسة
وٌنقسم إلى:
أ  -التقوٌم التشخٌصً  )Evaluation diagnostique( :وهو عبارة عن
تشخٌص للمكتسبات السابقة وتحدٌد عبلقتها بالتعلم ات المنتظرة،
أي أنه ٌتٌح للمقوم معرفة ما إذا كان المتعلم قادرا على تتبع دروس
المجزوءة أم ال ،وعادة ما ٌتموقع هذا التقوٌم فً بداٌة المجزوءة أو
البطاقة (الدرس) أو بداٌة الموسم الدراسً؛
التقوٌم التنبؤيٌ )Evaluation pronostique( :قوم هذا التقوٌم
ب-
على:
بناء التوقعات ،حٌث ٌنطلق من الواقع التعلٌمً التعلمً وٌتنبؤ
بحدوث أهداؾ فً شكل أفعال ووقائع تعلمٌة فً زمان ومكان
محددٌن.
تهدؾ
تنظٌم الفعل التعلمً وفق سٌرورة بٌداؼوجٌة محددة
إدماج الم تعلم فً المنظومة القٌمٌة للتربٌة الطرقٌة ،وترشٌد
سلوكٌاته وفق ما تنص علٌه أنشطتها وبرامجها.
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التقوٌم التكوٌنً ٌ ،)Evaluation formative( :نصب هذا التقوٌم
ث-
على مرد ودٌة المتعلم المعرفٌة والمهارٌة والمواقفٌة المحددة فً
أنه ٌعنى بالسٌر ورات والنتائج
برنامج التربٌة الطرقٌة ،أي
الم حصل علٌها من التقوٌم ،وٌتخذها منطلقا وسندا إلجراءات
محددة لتعدٌل مسار التعلٌم أو التكوٌن،حٌث ٌحدد الصعوبات
وٌقترح الحلول المناسبة لمعالجتها ،وذلك بعد حصر أسبابها
ودواعً حصولها.
 - 2- 1التقوٌم التدرٌجً :)Evaluation progressive( :وٌسمى أٌضا
بالتقوٌم التكوٌنً أو المرحلً أو التطوري ،ألنه ٌبلزم كل
مراحل عملٌة التعلم ،وٌحدد درجة اإلتقان التً تم إحرازها فً
كل مرحلة تعلٌمٌة وٌحصر الصعوبات وأسباب حصولها،
وٌقترح استراتٌجٌات دعمٌة مناسبة لتجاوزها وتحقٌق التقدم
المنشود.وؼالبا ما ٌتخذ هذا التقوٌم طابع األسئلة اإلسترجاعٌة
ألنه ٌتموقع فً خاتمة كل مرحلة أو وحدة أو بطاقة.
- 3- 1التقوٌم اإلجمالً ٌ:)Evaluation sommative(:نجز فً وقت محدد
ومضبوط كنهاٌة دورة تكوٌنٌة ،وٌسمح بتقوٌم المنتوج العام أو
الحصٌلة التً تمكن منها المتعلمون خبلل مرحلة معٌنة ،ومن
خصائصه أنه:
ختامً لسلسلة من التقوٌمات التشخٌصٌة والتكوٌنٌة،
ٌإشر على مسار التؽٌٌر فً مسار التكوٌن كاالنتقال إلى المستوى
أو الطور األعلى؛
ٌمكن من قٌاس الفارق بٌن األهداؾ المتوقعة ،والمتحققة فعلٌا؛
ٌخبر ال فاعلٌن التربوٌٌن ( مكونون ،إدارة تربوٌة ،أساتذة،
شركاء )...بالنتائج والمستجدات الطارئة على التعلمات.
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 شروط تقوٌم الكفاٌات فً منهاج التربٌة الطرقٌة:
ٌخضع تقوٌم الكفاٌات فً منهاج التربٌة الطرقٌة لمجموعة من
الشروط ،أهمها:
أن تكون الكفاٌة مصاؼة بدقة تجعلها قابلة للتقوٌم؛
 أن ٌكون عدد الكفاٌات المقومة محدودا؛
 أن تتضمن موضوعات التقوٌم وضعٌات معقدة تعكس بدقة درجات
التمكن من الكفاٌة المعنٌة؛
 أن تكون أسئلة التقوٌم دقٌقة وتتسم بالمرونة واالنفتاح على عدة
استراتٌجٌات وإجراءات للتؤكد من درجة التحكم فً الكفاٌة.

 خطوات إجراءات التقوٌم فً منهاج التربٌة الطرقٌة:
إذا كانت خطوات تقو ٌم الكفاٌات المستهدفة متنوعة وعدٌدة  ،فإننا
نقترح حصرها فً الخطوات التالٌة:
 تعٌٌن الكفاٌة الم ستهدفة بالتقوٌم؛
 صٌاؼة وضعٌتٌن أو ثبلث وضعٌات جدٌدة ٌبرهن من خبللها
المتعلم عن تمكنه من الكفاٌة المعنٌة بالتقوٌم؛
 تحدٌد معاٌٌر التقوٌم وذلك باحترام قاعدة  2/3التً تتؤسس على
مبدأ ضمان ثبلث فرص مستقلة عن بعضها البعض على األقل لكل
متعلم لٌكشؾ عن درجة تحكمه فً معٌار ما؛
 اعتماد جداول التخصٌص (،)tableaux de spécificationsتحدد فٌها
األهداؾ والمستوٌات المنشود تحققها بالنسبة لكل قدرة أو مهارة أو كفاٌة ،وهذا
التحدٌد ٌفرض تفعٌل العملٌات التالٌة:
أ  -التحدٌد الدقٌق للؽبلؾ الزمنً للتعلمات الخاصة بكل قدرة أو
مهارة أو كفاٌة داخل المجزوءة أو البطاقة التعلٌمٌة( الوحدة).
ب  -إبراز األهمٌة المخصصة لكل جانب من جوانب القدرة أو
المهارة أو الكفاٌة؛
ت  -إعداد دلٌل التصحٌح ،وشبكة تفرٌػ النتائج؛
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وتشكل هذه العملٌات األرضٌة الدقٌقة لحصر عدد
وسلم التنقٌط شرٌطة تحقٌق االنسجام والترابط بٌن
االختبارٌة والمهارات والقدرات والمواقؾ والكفاٌات المراد
تنمٌتها لدى المتعلم والمتضمنة فً محتوٌات وأنشطة منهاج
التربٌة الطرقٌة.

األسئلة
األسئلة

 معاٌٌر التقوٌم:
إذا كان المعٌار خاصٌة مبلزمة لموضوع معٌن ٌعتمد علٌه إلصدار حكم
قٌمً تقدٌري على نشاط أو سلوك محدد ،فإن التقوٌم المعٌاري ٌنصب على
عمل المتعلم ،انطبلقا من إطار ومصدر مرجعً محدد لدرجة االستٌعاب ،أو
للسلوك المرتقب ،وهو ما ٌفرض على المقوم التحق ق المسبق من نوعًة
العملٌات العقلٌة واألنشطة التعلمٌة التً ٌنتظر من المتعلم إبرازها وإظهارها قبل
إجراء التقوٌم ،ومن أبرز مزاٌا تحدٌد معاٌٌر تقوٌم الكفاٌات نذكر:
 منح نقط موضوعٌة ودقٌقة عن التعلمات؛ تثمٌن وتعزٌز الجوانب اإلٌجابٌة فً إنجازات المتعلمٌن؛ تشخٌص تعثرات المتعلمٌن بشكل دقٌق؛ونظرا ألهمٌة المعاٌٌر فً عملٌة التقوٌم  ،فإن منهاج التربٌة الطرقٌة قد
حصر عددها فً معٌارٌن أساسٌن هما:
):(les critères minimauxهً معاٌٌرإشهادٌة
أ  -معاٌٌر الح د األدنى
( )Certificativesتمكننا من التصرٌح بنجاح المتعلم أو رسوبه وإخفاقه ،ومن
تم اتخاذ قرار تكراره أو دعمه دعما تصحٌحٌا خاصا ...
ب -معاٌٌر التمٌز ) :(les critères de perfectionnementتمكن هذه المعاٌٌر من
الكشؾ عن األداء الفردي لكل متعلم ،وترتٌب المتعلمٌن ترتٌبا تفاضلٌا .
وٌستند تدبٌر هذٌن النوعٌن من المعاٌٌر على قاعدة  3/4التً تنص على
تخصٌص نسبة  1/4على األكثر من مواضٌع التقوٌم وسلم التنقٌط لمعاٌٌر
التمٌٌز ،ونسبة  3/4لمعاٌٌر الحد األدنى ،مما ٌفسح المجال للتباري بٌن
جمٌع المتعلمٌن بهدؾ تحقٌق النجاح .
وهكذا ٌتضح أن التقوٌم ببٌداؼوجٌة الكفاٌات المعتمدة فً منهاج التربٌة
الطرقٌة ال ٌقؾ عند الحكم بنجاح المتع لم أو فشله  ،بقدر ما ٌعتبر التقوٌم
مكونا أساسٌا من مكونات العملٌة التعلٌمٌة ،ألنه ٌحقق عدة وظائؾ أهمها :
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التشخٌص ،المراقبة ،التنبإ ،الضبط ،الوقاٌة ،التصحٌح ،الدعم ،حٌث ٌفٌد
التقوٌم فً منهاج التربٌة الطرقٌة فً تشخٌص ومعرفة اإلستراتٌجٌات التً
ٌعتمدها المتعلم فً اكتساب المعارؾ وتنمٌة المهارات وتشرب القٌم،
وطبٌعة التعثرات التً ٌقع فٌها ،و نوع الصعوبات التً تعترضه فً تنمٌة
كفاٌاته المعرفٌة والتواصلٌة والمنهجٌة واإلستراتٌجٌة والتكنولوجٌة ،فالتقوٌم
بالنسبة للمتعلم أداة ل:
 الكشؾ عن القدرات والمهارات؛ رصد مدى التمكن المعرفً والتحكم األدائً(المهاراتً)؛ تعرؾ استراتٌجٌات وطرائق توظٌؾ المكتسبات والمهاراتوالمواقؾ؛
وٌعتبر التقوٌم بالنسبة للمكون وسٌلة تمكنه من :
 تعرؾ مدى نجاعة طرائق التدرٌس وتقنٌات التنشٌط؛ رصد مواطن القوة والضعؾ فً المعارؾ والمهارات والمواقؾالمقدمة للمتعلم ٌن؛
فً
 وضع استراتٌجٌات دعمٌة مناسبة لمعالجة مواطن القصورمختلؾ مكونات المنهاج (كفاٌات  ،محتوٌات ،طرائق ،دعامات ،تقوٌم )،
من جهة ،وتصحٌح ومعالجة الوضعٌا ت التعلمٌة المتعثرة من جهة أخرى
وتتنوع أشكال التقوٌم فً "كراسة المتعلم " بٌن تقوٌم تشخٌصً وآخر تكوٌنً،
وثالث إجمالً ،كما هو جلً فً الجدول التالً:

أنواع

تجلٌاته فً كراسة المتعلم(ة)

موقعه فً كراسة المتعلم(ة)

التقوٌم
ٌنجز عند بداٌة المجزوءة أو الحصة -أي
التقوٌم
التشخٌصً قبل بداٌة أنشطة التعلم – وٌستهدؾ تعرؾ
المكتسبات القبلٌة للمتعلمٌن والمتعلمات
مدخبلت عملٌة التعلم()Input
والكشؾ عن مواطن ضعفهم وقوتهم؛
ٌنطلق من نتائجه فً انتقاء مضامٌن
التعلم المناسب،وأنشطة الدعم الوقائً
المبلئم لتجنب المعوقات التً تإدي إلى
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حصول التعثرات لدى المتعلمٌن
والمتعلمات خبلل تعلمهم؛
ٌ واكب سٌرورة تدبٌر أنشطة التعلم فً
كل حصة دراسٌة،وهو أداة أساسٌة للتؤكد
من اكتساب المعارؾ والمهارات الجزئٌة
قبل االنتقال للمعارؾ الموالٌة؛

التقوٌم
التكوٌنً

توظٌؾ ردود أفعال المتعلمٌن
والمتعلمات فً تكٌٌؾ سٌرورة األنشطة
التعلمٌة والطرائق والدعامات الدٌدكتٌكٌة
تبعا لخصوصٌة الفئة المستهدفة والكفاٌات
المنشودة؛

سٌرورة مواكبة لعملٌة
التعلم

تستثمر نتائجه المرحلٌة فً اعتماد
المكون دعما مندمجا (عبلجٌا وتصحٌحٌا )
مواكبا لكل مرحلة من مراحل الدرس .
ٌنجز عند نهاٌة كل مجزوءة لرصد مدى مخرجات عملٌة
التمكن من المعارؾ والمهارات والمواقؾ
التعلم()output
المنشودة؛
التقوٌم
اإلجمالً

تعتمد معطٌاته فً تصحٌح الفارق بٌن
النتائج المحصلة والكفاٌات المستهدفة
،وذلك من خبلل أنشطة الدعم التعوٌضً
الصفً والدعم المإسسً والخارجً بهدؾ
تنمٌة الكفاٌات الممتدة.

وإذا كان بناء الكفاٌات ال ٌتم فً مجزوءة واحدة أو فترة زمنٌة محدد ة ،بقدر
ما ٌتطلب ذلك مدة زمنٌة ممتدة تبعا لموضوعات المجزوءات وأنشطتها،
فإن تقوٌم كفاٌة بٌداؼوجٌة ٌتم فً سٌاق الوضعٌات التقوٌمٌة المتعددة
للكفاٌة المستهدفة ،وفٌما ٌلً المراحل األساسٌة لتقوٌم كفاٌة بٌداؼوجٌة:
تحدٌد الكفاٌة المستهدفة؛
بناء الوضعٌة/الوضعٌات المشكلة؛
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تحدٌد معاٌٌر ومإشرات إنجاز الكفاٌة المستهدفة ،وذلك ب حصر :
المهام المنتظر من المتعلم إنجازها؛
الموارد المنتظر تعبئتها وتوظٌفها لتحقٌق الكفاٌة المستهدفة
(معارؾ ،مهارات،مواقؾ)...؛
 حقٌبة الوثائق()المستثمرة فً إنجاز الكفاٌة المستهدفة؛
شبكة تقوٌم الكفاٌة المستهدفة.

لتوضٌح المسألة بشكل جلً سنعمل على تقدٌم النموذج التالً :

نموذج تقوٌم كفاٌة السالمة الطرقٌة للسائق
 - 01تقدٌم الوضعٌة المشكلة:
وعد الحاج علً ابنه خالدا بمكافؤة مهمة فً حال نجاحه فً امتحان
البكالورٌا.
ا
تجلت المكافؤة فً مساعدته على الحصول على رخصة السٌاقة ،ثم اقتناء
سًارة من النوع المستعمل .
نجح خالد بالفعل فً امتحان الباكالورٌا ،وحصل على رخصة السٌاقة ،لكنه
وجد صعوبة كبٌرة فً اختٌار السٌارة .
 المهمة:ساعد (ي) خالدا فً اختٌار واقتناء السٌارة المرؼوب فٌها.
 التعلٌمات:أ  -وضح(ي) لخالد األشٌاء والمواقع التً ٌنبؽً فحصها ومعاٌنتها فً أجزاء كل
سٌارة مستعملة قبل شرائها.
ب -حدد (ي) له الوثائق الضرورٌة الواجب توفرها عند السائق الستؽبلل السٌارة
بشكل قانونً.
ت -ذكره بقواعد السبلمة الطرقٌة للسائق حتى ٌضمن سبلمته وسبلمة اآلخرٌن .
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- 02حقٌبة الوثائق:
اختر من حقٌبة الوثائق ما ٌساعدك
المشكلة.

على اإلجابة عن

تعلٌمات الوضعٌة

أ  -وثائق التعلٌمة األولى:
 صور مختلفة تجسد ما ٌلً:
فحص العجبلت ،فحص محرك السٌارة ،فحص زٌت محرك السٌارة ...

ب -وثائق التعلٌمة الثانٌة:
 صور تجسد ما ٌلً:
بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة ،البطاقة الرمادٌة ،رخصة السٌاقة ،شهادة التؤمٌن ،شهادة الفحص التقنً،
الضرٌبة عن السٌارة...

ت -وثائق التعلٌمة الثالثة:
صور تجسد ما ٌلً:
صور لوضعٌات طرقٌة مختلفة ،عبلمات التنبٌه بالخطر ،عبلمات المنع ،عبلمات اإلجبار،
عبلمات ملتقى الطرق ،عبلمات اإلرشاد...
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 : -2-6الدعم
ٌحمل مفهوم الدع م فً األدبٌات التربوٌة اصطبلحات متباٌنة فً عدة منظومات
ي( ،)Pédagogie curativeالبٌداؼوجٌة
تربوٌة ٌمكن إجمالها فً  :البٌداؼوجٌة العبلج ة
التعوٌضٌة( ،)Pédagogie de compensationالبٌداؼوجٌة التصحٌحٌة ( Pédagogie de
 ،)correctionبٌداؼوجٌة التحكم ( ،)Pédagogie de compensationبٌداؼوجٌة
الدعم(،)Pédagogie de soutienالبٌداؼوجٌة الخاصة(...)Pédagogie spécifique
ولكل نوع من هذه البٌداؼوجٌات أهدافه الخاصة وإجراءاته المناسبة لمعالجة
الحاالت المعروضة علٌه ،والنوع الذي ٌهمنا بالدرجة األولى هو الدعم البٌداؼوجً
باعتباره إستراتٌجٌة هادفة من العملٌات واإلجراءات التً تتم فً وضعٌات محددة،
بهدؾ الكشؾ عن التعثرات الدراسٌة وتشخٌص أسبابها وتصحٌحها ومعالجتها من
أجل تقلٌص الفارق بٌن الهدؾ المنشود والنتٌجة المتحققة.
- 1أنواع الدعم ومعاٌٌره:
تختلؾ أنواع الدعم البٌداؼوجً تبعا لمعاٌٌر التصنٌؾ المع تمد ،و ٌمكن إجمال أهمها
فٌما ٌلً:
أ  -المعٌار الزمنً :
ٌرتبط بتوقٌت التدخل الدعمً ،وهو ٌتنوع إلى دعم و قائً ٌؤتً مباشرة بعد إجراء
متابعتهم
التقوٌم التشخٌصً الكاشؾ عن بعض تعثرات المتعلمٌن وصعوبة
التحصٌل الدراسً ،ما لم تتخذ تدابٌر دعمٌة وقائٌة تمكنهم من متابعة تع لمهم فً
(التتبعً)
ظروؾ عادٌة ،ودعم تتبعً فوري مواكب للتقوٌم التكوٌنً التطوري
الذي تكشؾ بعض نتائجه عن وجود صعوبات لدى بعض المتعلمٌن فٌتدخل الدعم
التتبعً لمعالجتها حتى ال تتراكم التعثرات وتتحول إلى معٌقات تحول دون
االستمرارٌة الطبٌعٌة والعادٌة للتحصٌل الدراسي ،ودعم ثالث تعوٌضً مرتبط
بنتائج التقوٌم اإلجمالً لمجزوءة أو مجموعة من المجزوءات ،وٌهم تعوٌض
النقص الحاصل فً التعلمات.
ب -المعٌار المجالً:
(النفسٌة واالجتماعٌة
ٌتمحور هذا المعٌار حول مجال شخصٌة المتعلم المدعم
والمهارٌة) ،حٌث ٌنصب الدعم النفسً على معالجة المعً قات والمشاكل النفسٌة
التً تحول دون امتبلك المتعلمٌن والمتعلمات المعارؾ والمهارات والقٌم ،بٌنما
ٌساعدهم الدعم االجتماعً على تخطً الصعوبات والمعٌقات االجتماعٌة التً
تشؽلهم عن تنمٌة الكفاٌات المستهدفة وٌؤتً الدعم المهاري أو األدائً لٌساعد
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المتعثرٌن على تعرؾ األخطاء المهارٌة وتقدٌم أنجع السبل لتجاوزها واكتساب
مهارات أدائٌة مناسبة لمإهبلتهم وللوضعٌات المطلوب حلها ومقاربتها .
ت -المعٌار الكمً:
ٌتنوع بٌن الدعم الجماعً والدعم الفرديٌ ،خص النوع األول جمٌع المتعلمٌن
والمتعلمات بالقسم الذٌن كشؾ التقوٌم عن عدم توفقهم فً مقاربة وضعٌة مشكلة
عمل
معٌنة ،وإذاك ٌقوم المكون بتقسٌم المتعلمٌن والمتعلمات إلى مجموعات
متجانسة ٌجمع بٌنه ا ارتكاب نفس الخطؤ فً التمرٌن الواحد ،وٌخصهم بؤنشطة
هادفة للقضاء على التعثرات الملحوظة ،ومجموعات أخرى ؼٌر متجانسة من
المتعلمٌن والمتعلمات لهم مإهبلت و قدرات ومستوٌات معرفٌة متباٌنة ،مما ٌفرض
بٌن
على المكون دعم الكفاٌات المستعرضة اعتمادا على أنشطة تربوٌة أفقٌة -
المتعلمٌن أنفسهم – تقوم أساسا على التعاون والتكامل والتشارك واالندماج...فهذا
الدعم المتعدد المستوٌات ال ٌلؽً الدعم الفردي المتجلً فً إلتزام المتع لم الفرد
بإنجاز أنشطة فردٌة ومهام إضافٌة لتجاوز تعثراته وتٌسٌر اندماجه فً مجموعة
الفصل.
ث -المعٌار الداخلً والخارجً:
ٌخص الدعم الداخلً الجانب المإسسً المتجلً فً أنشطة الدعم المندمج الصفً،
والدعم المنظم خارج أوقات الدراسة العادٌة والمخصص للفئة التً تعانً من
تراكم كبٌر للتعثرات ،وٌرتبط الدعم الخارجً بالشراكات التً تعقدها مؤسسات
مع الجمعٌات والفاعلٌن التربوٌٌن واالجتماعٌٌن
ومراكز محاربة األمٌة
واالقتصادٌٌن المهتمٌن بموضوع أحداث السٌر والقضاء على هذه اآلفة
الخطٌرة ،وٌمكن للمكون أن ٌعتمد فً دعمه التربوي ألنشطة التربٌة الطرقٌة على
أحد أنواع الدعم السابقة أو الجمع بٌنها كلما دعت الضرورة الدعمٌة لذلك.
- 2استراتٌجٌات وعملٌات الدعم:
تشمل هذه اإلستراتٌجٌات حقول الدعم وعملٌاته المحددة فٌما ٌلً :
 عملٌة التقوٌم المنصبة على األنشطة والمهارات المعرفٌة والمواقؾ المكتسبة فًبرامج التربٌة الطرقٌة بهدؾ الحصول على معلومات ومعارؾ تخص مواطن
الضعؾ والقوة فً التحصٌل الدراسً للمتعلمٌن.
 عملٌة التشخٌص للتعثرات وحصر أسبابها البٌداؼوجٌة ( طبٌعة األنشطة ،إجراءاتالتدرٌس ،استراتٌجٌات التعلم ،مواصفات المتعلم ،تدبٌر العدة الدٌداكتٌكٌة )...وؼٌر
البًداؼوجٌة( تؤخر عقلً ،حاالت نفسٌة ،وضعٌات اجتماعٌة خاصة,)...
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 عملٌة التصحٌح والمعالجة للتعثرات الدراسٌة بهدؾ تجاوز الصعوبات الذاتٌةوالموضوعٌة أثناء العملٌة التعلٌمٌة -التعلمٌة ،ومتابعة اكتساب معارؾ وقٌم
ومهارات البرنامج الطرقً بصورة طبٌعٌة وناجحة .
وإذا كان الدعم التربوي شدٌد االرتباط بطبٌعة التعثرات الجماعٌة أو الفردٌة
للمتعلمٌن والمتعلمات ،فإن كل نوع ٌفرض اعتماد خطة دعمٌة خاصة كما سنعمل
على توضٌحه فٌما ٌلً:
أ  -أنشطة الدعم الجماعً:
ترتبط باألخطاء والتعثرات المشتركة بٌن جماعة المتعلمٌن والمتعلمات التً
كشؾ عنها التقوٌم(التشخٌصً أو التكوٌنً أو اإلجمالً ) والتً ٌنطلق منها
المكون للقٌام ب:
 إعداد جذاذة ضابطة للتعثرات الجماعٌة ومضامٌن وأنشطة الدعم
وإجراءات التنفٌذ والتقوٌم؛
 تؽٌٌر األنشطة التعلمٌة وتقنٌات التنشٌط وأسالٌب التقوٌم وربطها
بوضعٌات تطور األداء التعلمً أ ثناء تدبٌر حصص الدعم والتقوٌة؛
تبنً خطة دقٌقة مشجعة للمتعلمٌن والمتعلمات على "التعلم الذاتً" أو "تعلم
التعلم" المحققة المتداد حصص الدعم خارج الحصص النظامٌة ،ألن العدٌد من
التعثرات ٌصعب القضاء علٌها كلها فً حصص دراسٌة محدودة األهداؾ
والتوقٌت.
ب -أنشطة الدعم الفردي(الخاص):
ٌخص هذا النوع طبٌعة وجنس التعثر لدى مجموعة من المتعلمٌن والمتعلمات
داخل الفصل ،وهو ما ٌفرض على المكون القٌام باإلجراءات التالٌة :
 توزٌع المتعثرٌن والمتعثرات إلى مجموعات حسب نوع التعثر،
المناسبة لكل
إعداد جذاذات متضمنة للمحتوٌات واألنشطة الدعمٌة
مجموعة،
اعتماد استراتٌجٌات جدٌدة مناسبة لتعدد المستوٌات ونوعٌة التعثرات،
وتشجٌع المتعلمٌن والمتعلمات على القضاء على تعثراتهم بؤنفسهم .
ج -أنشطة الدعم الموازي:
ٌشمل كل األنشطة الداعمة للتعلمات شرٌطة استجابتها للحاجات المعرفٌة
والمهارٌة للمتعلمٌن والمتعلمات ،وتطلعات الشركاء وانتظارات "منهاج التربٌة
الطرقٌة" من المكونٌن ،وتشتمل (ملصقات التربٌة الطرقٌة فً السبورة الحائطٌة،
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مسابقات ثقافٌة ،كتابة مواضٌع إن شائٌة ،تقارٌر

مشاهدة برامج وأفبلم وثائقٌة،
مٌدانٌة.)...
ومما الشك فٌه أن المكون المدعم بحاجة إلى اب تكار تقنٌات وطرائق وأسالٌب
تنشٌطٌة جدٌدة ومناسبة للحاجات المعرفٌة والمهارٌة التً كشؾ عنها التقوٌم
بمختلؾ أشكاله.
وفٌما ٌلً نموذج للبطاقة التوجٌهٌة:

 نموذج بطاقة توجٌهٌة لعملٌة الدعم

الكفاٌة المستهدفة........................
 األهداف التعلمٌة......................... :
المدة الزمنٌة............................. :
العدة الدٌدكتكٌة:
الدروس؛ ()carnet de bord

 دفتر مراقبة سٌر دفتر المتعلم ،تسجل فٌه المبلحظات والتعثرات؛ -بطاقات دعمٌة.

صعوبات التعلم التً كشف عنها التقوٌم:
المعرفٌة

المهاراتٌة
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صعوبات أخرى

 الوضعٌات الدعمٌة:
 - 01مدخالت عملٌة الدعم:
 تشخٌص المكتسبات بهدؾ رصد وضعٌة االنطبلق المناسبة؛
 دعم وقائً وعبلجً للتعثرات قبل البدء فً األنشطة المبرمجة للدعم .
 - 02سٌرورات عملٌة الدعم:
أ -أنشطة الدعم واإلدماج:
 أنشطة دعمٌة موجهة لمعالجة صعوبات التعلم  -بعد تصنٌفها وتحدٌد
مصادرها-
تدخبلت تصحٌحٌة وآنٌة لترشٌد التعلمات ،تتجلى فٌما ٌلً :
إعادة تركٌز بعض المعارؾ والمعطٌات؛
إعادة شرح ما صعب فهمه؛
ضبط جهد المتعلم وتوجٌهه وسد ثؽراته .
تسجٌل مبلحظات حول السلوك الدراسً للمتعلم ونشاطه وتقدمه .
ب -أنشطة التثبٌت واإلدماج:
مبلمسة ثانٌة للصعوبات الفعلٌة وربطها بواقع الفصل والحاجات
المعرفٌة والمهاراتٌة للمتعثرٌن ،فرادى كانوا أو جماعات .
( دعم فردي
تنوٌع طرائق وأنشطة الدعم تبعا للتعثرات الملحوظة
لتبلمٌذ منفردٌن ٌعبرون عن نقص معٌن ،ودعم جماعً لمجموعة من
التبلمٌذ تجمعهم تعثرات وصعوبات معٌنة ).
تقوٌم مرحلً بهدؾ توجٌه بعض المتعلمٌن نحو أنشطة إضافٌة تستجٌب
للجوانب التً مازالت بحاجة إلى الدعم.

 - 03مخرجات عملٌة الدعم:
معالجة وضعٌة مشكلة لتقوٌم مدى قدرة المستفٌد (ة) على إدماج التعلمات؛
فحص نتائج تقوٌم الدعم بهدؾ اتخاذ قرارات جدٌدة من قبٌل :
اتخاذ تدابٌر تعوٌضٌة للضعاؾ وأخرى معززة ومقوٌة للمتفوقٌن؛
إقدار الم تعلمٌن المتعثرٌن على معالجة بعض نواحً تعثرهم،
والمتفوقٌن على تعزٌز وتنمٌة معارفهم ومه اراتهم عن طرٌق التعلم الذاتً
الموجه.
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المالحق

نموذج جذاذة للبطاقة األولى

المادة :التربٌة الطرقٌة.
الوحدة األولى :سبلمة الراجلٌن.
البطاقة األولى :أماكن سٌر الراجلٌن.
الكفاٌة المستهدفة  :تمكٌن المستفٌدٌن من تبنً سلوكٌات سلٌمة ،تجنبهم
مخاطر الطرٌق.
األهداف التعلمٌة للبطاقة األولى :أن ٌتعرؾ المستفٌدون:
 أماكن سٌر الراجلٌن فً المدٌنة والقرٌة؛
 السلوكٌات المرفوضة التً تعرض حٌاة الراجلٌن للخطر.
 السلوكٌات الواجب تبنٌها من طرؾ الراجلٌن من أجل سبلمتهم .

مراحل

أنشطة التعلٌم والتعلم

العدة والموارد

الدرس
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صور...

االنطالق منها ،وذلك إلرساء المعارف الجدٌدة .

 -حوار -.سرد قصة -.موقف-.

المكتسبات والمعارف السابقة لدى المستفٌدٌن ،من أجل

أٌن تتوقفون؟

بواسطة أسئلة أو مواقفٌ ،ستطٌع المنشط أن ٌتعرف عن

أو المستوصف ...كٌف تسٌرون؟

تشخٌصً

الدٌداكتٌكٌة
للذهاب إلى السوق أو المسجد

تقوٌم

التقوٌم

المستفٌدٌن

فً بناء الدرس الجدٌد .

كراسة المستفٌد
-كراسة المستفٌدٌن.

-حوار.

بأنفسهم.

لماذا؟

الوضعٌة

سٌاق أو بواسطة مواقف تحفز المستفٌدٌن ،على إٌجاد الشرح

 ٌثٌر المنشط بواسطة أسئلة دافعٌة المستفٌدٌن لمناقشةمضامٌن النص.

ألنها تضاٌقت من كثرة االزدحام .ب -هل احترمت زٌنب قانون السٌر؟ ولماذا؟
لم تحترم زٌنب قانون السٌر ألنها كانت تسٌر على قارعة الطرٌق،بدل السٌرعلى الرصٌف المخصص للمارة .

استثمار

ت-نبه زٌنب للمخاطر التً قد تتعرض لها من جراء سلوكها

النص

المتعنت.
إذا بقٌت ٌا زٌنب،على قارعة الطرٌق،فإنك:تعرضين نفسك للخطر -،أو تداهمك إحدى السٌارات،و قد تدوسك إحدى الدراجات،
تضاٌقٌن العربات وقد تتسببي فً وقوع حوادث خطٌرة .

36

حوار

أ-لماذا فضلت زٌنب السٌر على الطرٌق ؟

ما أنواع األخطار التً قد تتعرض لها زٌنب؟

على التعلٌمات،للوضعٌة المشكلة :

-هل كانت زٌنب على حق فً السٌر على قارعة الطرٌق؟

ٌ-دفع المنشط المستفٌدٌن إلى استثمارا النص عن طرٌق اإلجابة

هل كانت زٌنب تسٌر بجانب عبد -هلالرحمن؟تفعلون،أنتم مثل مل فعلت زٌنب فً الطرٌق؟

فهم

للمستفٌدٌن ،بعد ذلك ٌنتدب بعضا منهم لقراءات فردٌة.

ٌ -تخلل القراءات الفردٌة للنص شرح الكلمات الصعبة ،وذلك داخل

لبعض المستفٌدٌن.

االنطالق

ٌقرأ المنشط أو ٌعمل على تسمٌع نص الوضعٌة المشكلة

تقوٌم القراءات المتعثرة -من المتحدثان فً النص؟

وضعٌة

 -صوٌرات.خبرات

لتشوٌق المستفٌدٌن وتحفٌزهم ،لالنخراط

 -حوار.مواقف.

تمهٌد

ٌمهد المكون للدرس بكل ما ٌراه مناسبا

كراسة المستفٌد

واإلجابة بعد ذلك ب كلمة " نعم " أو " ال " أمام الجمل المقترحة فً كراسة
المستفٌد مثل:
ٌسٌر الراجلون على قارعة الطرٌق :ال.ٌ-تزلج األطفال على الرصٌف  :نعم

كراسة المستفٌد

نشاط رقم

:02أتعرف أماكن سٌر الراجلٌن من أجل احترامها :

ٌحفز المنشط المستفٌدٌن على مالحظة الصورتٌن وملء الجدول
بوضع عالمة ()Xفً المكان المناسب مع ذكر السبب ،مثال :
 ٌسٌر الراجلون على الرصٌف فً المدٌنة +سلوك (صحٌح) والسبب هو كون الرصٌف
مخصص للراجلٌن .

من وسط الطرٌق.
بٌ-طالب المنشط المستفٌدٌن بذكر بعض السلوكٌات األخرى التً
ال ٌجب القٌام بها على الرصٌف.
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-حوار

الطفل رقم  -04سلوكه سٌعرضه للخطر ،ألنه ٌجري اللتقاط الكرة

-كراسة المستفٌد

المعرضٌن للخطر  :مثال:

-لماذا ٌشكل التدافع والجري عللى الرصٌف إزعاجا للمارة؟

أٌ-حفز المنشط المستفٌدٌن على مالحظة الصور وتحدٌد أرقام األشخاص

-لماذا ال ٌجوز لعب الكرة على الرصٌف وعلى قارعة الطرٌق؟

نشاط رقم

 :03أتعرف سلوكٌات الراجلٌن التً تشكل خطرا علٌهم:

-لماذا ٌسٌر الراجلون

فً
من لهم الحق فً السٌر على قارعةالطرٌق؟ البادٌة على الحافة الٌسرى للطرٌق؟

المالحظة
والتعرف
ت

ٌطالب المنشط المستفٌدٌن بمالحظة الصورتٌن ،وفهم معناهما

-من ٌسمح لهم بالسٌر على الرصٌف؟

نشاط رقم

 :01أتعرف سلوكٌات الراجلٌن فً السٌر على الطرٌق :

-حوار -صور

كراسة المستفٌد،كراسة المستفٌد،
-حوار -صور
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هل ٌمكن مشاهدة حٌوانات متوحشةتمشً معنا على الرصٌف أو على
قارعة الطرٌق؟

والدعم

ما هً األشٌاء والسلوكٌات غٌر المحمودةالعواقب للراجلٌن؟

التقوٌم

ما هً األشٌاء الخطٌرة التً ٌنبغًتجنبها فً الطرٌق؟

ٌحفز المنشط المتعلمٌن على مالحظة الصور المقترحة فً كراسة
المستفٌد ،إلٌجاد خمس وضعٌات خطٌرة أو غٌر منطقٌة .

-أٌن ٌسٌر الراجلون فً المدن؟ و لماذا؟

االستنتاج

ٌحفز المنشط المستفٌدٌن ،بواسطة أسئلة وصور ومواقف للوصول إلى
استنتاج عامٌ ،لخص من خالله القواعد الوا جب تبنٌها من طرف الراجلٌن
إلجل السالمة ،مثل :
ٌسٌر الراجلون فً المدن على الرصٌف، فً البوادي وفً المناطق التً ال ٌوجد بها رصٌفٌ ،سٌر الراجلونعلى الحافة الٌسرى من الطرٌق ،لٌتمكنوا من رؤٌة العربات القادمة
من اإلتجاه المعاكس،
على الرصٌف ال ٌجوز اللعب بال كرة ،ألن ذلك ٌزعج المارة ،وٌعرضحٌاتهم للخطر .

فهرس المحتوٌات
المكونات

الصفحات

الباب األول :أسس ومرتكزات منهاج التربية الطرقية:

03

أوال :منطلقات منهاج التربية الطرقية ومجاالتو؛

03

ثانيا :االختيارات والتوجهات العامة لمنهاج التربية الطرقية؛

05

ثالثا :األبعاد األساسية لمنهاج التربية الطرقية؛

06

رابعا :المرجعيات النظرية والتربوية لمنهاج التربية الطرقية؛
خامس :مجاالت ووضعيات تنفيذ منهاج التربية الطرقية.
ا


07
10

الباب الثاني:إجراءات تنفيذ منهاج التربية الطرقية:

13

 أوال :مجاالت ومستويات تنفيذ منهاج التربية الطرقية؛

13

ثانيا :الكفايات األساسية لمنهاج التربية الطرقية؛

14

ثالثا :مكونات منهاج التربية الطرقية؛

17

رابعا :الخطوات المنهجية لمقاربة درس في التربية الطرقية؛
 خامسا :الوسائل والدعامات الديداكتيكية؛
 سادسا :التقويم والدعم.

المالحق :نموذج جذاذة درس.
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