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دماج    إ 
امهارإت  ال ة  الحي  ي  ي  ت 

سف  دري  الي 



Plan محاور العرض

السياق •

والتحديد/ المفهوم•

مستويات اإلدماج•

.في التدريسالمهارات الحياتية •

.والديداكتيكPARADIGMEالنموذج المعياري •

.المهاراتيةاليقظة شبكة•



:تلرهاناواالمدرسة 

مسألة المعن  :  بيداغوجية-

يفيةالوظ–العالقة المعرفية : ديداكتيكية-

  الدبلوم ال ي: منبثقة عن عالم الشغل-
كف 

ك: اجتماعية- العيش المشتر

اق   ي  السي  وج 
دإغ  ي  ..الي 



:الحياتيةمفهوم المهارات  
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:المهارة في المعجم العربي

5

.وإتقانهالفعلإحكام:المهارة
(مادة مهر).2/234، الزمخشريأساس البالغة، 

..".بالقراءةالحاذق : الماهر(مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة)الحديث وفي 
.(مادة مهر)14/143لسان العرب، ابن منظور، 

المهارة

اإلتقان

اإلنجاز

المعرفة



...الترجمة

وتفيد البراعة والفطنة،( Habilité)ب تترجم عادة المهارة إلى اللغة الفرنسية 
Dictionnaire (francais – francais-arabe).2004. Composé par HARKAT A.P 460.

الحياتيةة والمهةارا  ( Soft skills)الناعمةة ، يقةا  المهةارا  (Skill)ب وتترجم إلى اإلنجليزيةة 
(Life skills.)

DICTIONARY (English- English-Arabic ).2006.Dr ISSAM MAYAS. P 519
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."عقلياأمحسيااألداءهذاكانسواءودقة،بسهولةالفردبهيقومالذياألداء"•
.241ص .االسكندرية، 2004أحمد عبد الفتاح الزكي، دار الوفاء لدنيا النسر والطباعة، /فليةعبدةمعجم مصطلحا  التربية لفظا واصطالحا، فاروق 

."ودقةبسهولةمعينمجا فيمعقدحركيفع أداءعلىعاليةقدرة"•

فيوالطرحكالجمعدراسيةمادةإلتقانالالزمةاألساسيةبالمهارةاألساسيةالمهارةوتعرف
."الحساب

.81ص.حمدانمعجم مصطلحا  التربية والتعليم، وحمد 

القدرةعلىوإماالفرد،بهيقومالذينفسهاألداءعلىإماتطلقالمهارةأنالتعريفينهذينمننفيد
واإلجادةاالتقانمنودرجةوسهولةبيسر(Product)اإلنتاجهوواألداء.األداءعلى

(Performance)،خاصمعرفيمجا فيعقلياأوحركياأوحسياكانسواء.

المهارة في االصطالح التربوي العام
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...متقاربةمصطلحات 
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المهارة

ةالكفايالقدرة



..بالسوسيوبنائيةالمهارة في االصطالح الخاص  

.التي يتم تنظيمها من أجل استعمالها كما هيالمرموزةعناصر المعرفة العلمية 

تصةريف: ويتعلق األمر بوحدا  في مادة دراسية يتم تحديدها عبر فعة  يجةري خةارل السةياق

.المهةارةفع ، مثال، مع مختلف العناصر، في الماضةي والمضةارو واألمةر، يكةون مةن قبية  

كيفمةا )دراسةيا، ومحتةو  ( بةدنيا أو عقليةا)فعةال تضمن المهارة الموصوفة، على هةذا النحةو، 

".الفعة يشةك  موضةوعا لهةذا ( كان مجا  المةادة الدراسةية التةي ينتمةي إليهةا هةذا المحتةو 

.74ص .جونيربنائية، والسوسيوالكفايا 
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:عناصر المهارة

وطنهااااوييةةةدقق مةةا ورد فةةةي التعريفةةةا  العامةةة للمهةةةارة، السوسةةةيوبنائيةالتعريةةف الخةةةاص بالمدرسةةة 

(Localisation )  البرادجمداخ(Paradigme)؛ بحيث جعلهاالسوسيوبنائي:

.؛ بمعنى المنتقاة المالئمة للمجتمع والمتعلمالمرموزةالمعرفة العلمية عناصر: أوال•

.استعمالهاهذه المعرفة تنظيما مناسبا، يمكن من تنظيميتم : ثاني•

دراسةةية محةةددة، أو بمجةةا  معرفةةي محةةدد؛ كةةالجمع والطةةرح فةةي علةةم الحسةةاب، بمااادةمرتبطةةة : ثالثةةا•

.التصريفوتصريف الفع  في علم 
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:المهارة والقدرة

.المهاراتالقدرة نسق من 

".الفردأن تستند إلى مهارا  مستقرة لد  من( )...للقدرا  البد ": جونيريقو  

.75بنائية، ص والسوسيوالكفايا 
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:المهارة والكفاية

لكةةن ينبنةةي اصةةطالحيا متكةةامال؛ بحيةةث ال تتةةرادف، ونساايجاالمصةةطلحا  التربويةةة الثالثةةة أنهةةا تشةةك  

فيهةا لتةيدي حلزونيا في ارتقاء إلى أن تصة  إلةى الةذروة العليةا الةذي تنةدم انبناءبعضها على بعض 

  يشةكوهةو بنةاء ميسةس علةى محتةو  دراسةي جزئةي متفةق عليةه .الوضةعيةدورا مشتركا وهةو حة  

( مجموعةة مهةارا )اجتمعة  ، التةي بةدورها إذا "المهارة"الرسوخ التي تشك  بدورها بعد " المعرفة"

.(Tandem)تزامني ،  في ارتقاء تكاملي "الكفاية"تشك  ، والتي بدورها إذا اجتمع  "القدرة"تشك  
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".ا الكفاي"ب التي يمكن تسميتها العلياواالتقانات" بالمهارا "تسميتها التي يمكن المتدنيةاالتقانات

لتجربةة، فاألولى تعبئ معارف محدودة فقط، من طبيعة إجرائية في الغالب، وهي تحةدد كيفيةة العمة ، علةى أسةاس ا

ن تخطيهةا، لكةن وليس على أساس نظري تفسيري، كمةا أنهةا تسةمت بتوجيةه الفعة  أو باسةتباق الصةعوبا  التةي يتعةي

ف علةى معةارالكفايةا وعلةى العكةس مةن ذلةت ترتكةز ...المشكال ،وجاهتها تظ  منحصرة داخ  فئة محدودة من 

النقة ، تةدرل إمكانيةا  التجريةد والتعمةيم ولهااممتدة وصريحة وتكتسب وجاهتها داخة  فئةة واسةعة مةن المشةكال  

".الفع و، بالمعنى الواسع للكلمة، مادام  هنات إحالة على التداولية أي على دائرة القرار بإتقانفاألمر يتعلق 

.128ص .2015أذار، 49-48، العدد (محكمة)تربوية ، ترجمة عز الدين الخطابي، مجلة ري  بيرنوفيليب .جينذواقع المدرسة بين أنمو: الكفايا تدريس المعارف أم تنمية 
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....العلياواالتقاناتالمتدنية االتقانات
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المهارا 

القدرا 

الكفاية



.م الكفايةمتكاملة ولبنا  متناسقة ومكونا  أسياسية في مفهوبنياتالمعرفة والقدرة والمهارة هي 

التةي تمتلكهةا ( Architecture en cascade)المتدفقةة المعماريةة تبةدو لنةا هةذه البنيةة ":جونيريقو  

".كبر الكفاية بفض  تنظيم مواردها المختلفة داخ  شبكة من العالقا  ذا  أهمية 

.79، جونير، والسوسيوبنائيةالكفايا 

.وهذه األهمية الكبرى  تنبع من حل الوضعيات
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...المتدفقةالمعمارية 



مهارة  والملكة  
:ال

ترسة  تركيبة مندمجة من قدرا  ومهارا  واتجاها ، تكتسب بالمشةاهدة والمعاينةة و" :الملكة

طةوير بالممارسة وتكرار األفعا ، في إطار ح  مشكال  ومواجهة مواقف، والملكةة قابلةة للت

ذق، حة)خارجيةة ويكةون لهةا تجليةا  سةلوكية ( ..صةفا ، حةاال ، هيةت )المتةدرل  والتراكم 

...("طبعكيس، ذكاء، 

.53، ص الدري نحو تأسيسي نموذل تربوي أصي  في التعليم، محمد : التدريس بالملكا 
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..خالصة

المعارف الكفاية

الملكة القدرة
المهارة
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؛ الخبرهاالقدرة على القيام بشيء جيد:المهارة
(the ability to do something well; expertise. )–

Dictionnery of oxford,..



:مفهوم المهارات الحياتية
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.هي المهارات التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من الحياة" المهارات الحياتية"

دة يمكان اعتبااار أه مهااارة مفياادة فااي حياتاات مهاارة حياتيااة؛ إن ربااط أربطااة الحااذاء والسااباحة وقيااا

.للناسالسيارة واستخدام الكمبيوتر هي مهارات حياتية مفيدة 

What are Life Skills? | Skills You Need (visit: 22/09/2021 at:13:00)

https://www.skillsyouneed.com/general/life-skills.html


..تصنيفات

.الكتساب المعرفة وتوظيفهاالتقنية الضرورية المهارات :المهارات األكاديمية•

Méta-cognitionأتعلم كيف أتعلم 

.يمكن أن تكون مرتبطة بسماتنا الشخصية، وصفاتنا، وطريقتنا في التفاعل مع اآلخرين :المهارات اإلنسانية•

أتعلم كيف أكون

(.حياتيةبكفاياتضرورية للحياة، وتترجم أيضا كفايات): الحياتيةالمهارات •

أتعلم كيف أعيش
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....L’OMSمع 

 :، مميزة بين1993أدرجت منظمة الصحة العالمية المفهوم، سنة 

(.أو العالقات بين  األشخاص أو تواصلية) اجتماعية مهارات •

.، وحل المشكالتمهارات اتخاذ القرار•

(.أو تدبير الذات) عاطفية كفايات•
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الحيايتةتحديد المهارات  
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المهارات الحياتية بالنسبة لليونيسيف

MENA /مينا / : لليونيسيفمهارات الحياة بالنسبة 

•(les cvc)المهارات الحياتية والمواطنة.

...عشراإلثناالمهارات •
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عليها فيلإلشتغال CVCسمات

القسم
أمثلة تسهل بلوغها في القسم تعريف

طبيعة 

المهارات

CVC

كير  تنمية القدرة على االبداع  واألصالة من خالل التف

مستعمال بطريقة أمثل  القيود التي(  المتباعد) 

.تفرضها المشكلة الواجب حلها

، التخصصات الفنية،  واألشكال األدبية للغات وكذلك التربية البدنية

ل تسه(  حل أصيل)الرياضيات والفيزياء ( وضعية الفرضية) والعلوم 

.  الوصول إليه  وكل التخصصات في النهاية

قدرة  الفرد على إثبات الجدة 

واألصالة في  قضاياه الفكرية أو

.العملية
اإلبداع

ش، االشتغال على وضعية الفرضية، وفهم ما يناق

والشك في المعلومات الموجودة  في الشبكات 

.السعي إلى مناقشة قيم  التالميذ وآرائهم

الوضعيات المشكالت التي تؤدي ، انطالقا من وضعية  انطالق، إلى 

الفرضيات التي سيبحث عن حل لها  بواسطة  الحجاج، والتجريب، 

..والتوثيق المبرر

، ومناقشتها، بالبدهياترفض 

واقتراح طرق أخرى للنظر 

والتصرف
ديالتفكير النق

األشكلة، المواجهة بين التمثالت ومنها األهمية 

الممنوحة للتناظر بين األفكار والبحث عن حل 

.للمشكلة المطروحة

يمكن تدريس جميع التخصصات العلمية انطالقا من وضعيات 

هم و تقوم المهارات الحياتية على مساعدة التالميذ على ف. مشكالت

.المنهجية  المطابقة لها

تعميقها ويمكن توظيفها في وضعيات الحياة اليومية بيسر، كما يمكن

.في السياق الخارج للمدرسة

أنها  القدرة على الستحواذ  على 

اح مسألة ليس لها  حل مباشر، واقتر

.طريقة عمل  من أجل السعي لحلها

.

المشكلةحل

د من تحدي)  توزيع األدوار  بشكل جلي داخل الفريق 

يكتب، من يوزع الكلمة، من يدبر الزمن، من يركب

ضمن وضعيات معينة ، (  الخالصات أثناء العمل

.وضمن الممارسات الرياضية الجماعية

عمل الفريق،

بيداغوجية المشروع

ل ليس التعاون بحثا عن  المواجهة ب

ة هو وضع الفرد  إلمكاناته  في خدم

الفريق  التي يشتغل معه من أجل

.بلوغ هدف مشترك، وتقاسمه
التعاون



سمعليها في القلإلشتغالسماتها

إلدماجها في مناهج المواد
أمثلة تسهل بلوغها في القسم تعريف

طبيعة المهارات

تثمين الربح والخسارة بالنسبة

لي ولغيري في وضعية تثير 

خالفا، وتقويم ما تحمله من ربح  

.بالتساوي  للطرفين

كل األنشطة الجماعية تنطوي على 

التفاوض، خاصة عندما تتعارض فيها 

وكل تفاوض  يسعى إال الظفر . المصالح

...(ثمن، سوق، مقابلة) بشيء معين 

القدرة على إدراك وجهة نظر الغير، 

والمقارنة معها، واقتراح حل يرضي 

.الطرفين التفاوض

ردد االنصات، االستشارة، عدم الت

فية في تقديم حله واقتراحه بكي

جدية محددا جوانبه اإليجابية 

والسلبية التي يمكن إخفاؤها

اتخاذ القرار هو وقف حركة تلقائية، 

والبحث عن حل أكثر عقالنية 

وموضوعية واالستعداد للتناظر

ين  الحل الفصل بين حلين مختلفين، وتعي

.الذي سيتبعه اتخاذ القرار

أال يطلب دوما موافقة األستاذ، 

وأن وأن يقترح  أنشطة لتنفيذها،

.يكون قادرا على تنفيذها

، أال أثناء نشاط بدني ، أو فني، أو معرفي

ان يتردد الفرد في اقتراح أفكاره، وبي

ى كيف يمكن السعي إليها، والتوصل إل

.فعلها

مراقبة الفرد  الذاتية لغرائزه، 

ليه  واستقالليته  في طرح أفكاره ، و تح

.بالثقة الكافية  في الذات
الذات تدبير 

(االستقاللية)

تحليل وضعية صعبة لتقويم 

الردود المحتملة والعوائق حسب 
ضمن وضعية عاطفية صعبة،  يصل  

ب القدرة على تدبير القلق النفسي، والكر

الناجم عن التغيرات أيا كانت طبيعتها، 
الصمود



 CVCسمات

عليها في القسملإلشتغال

إلدماجها في مناهج المواد

أمثلة تسهل بلوغها في القسم تعريف

طبيعة المهارات

...النص، الرسم، الخطاطة

ط الرسم البياني، النموذج، الخطاب، الخرائ

.لالذهنية ،  واإلشارة هي كلها أنماط للتواص

كل نشاط شفوي أو كتابي يسوغ اإلبالغ ، 

. ويتخذ ذريعة للتبادل مع الغير

القدرة على االتصال بالغير شفويا او كتابيا 

.وحتى جسديا

التواصل

ء اللعب مع زمال(  في الرياضة مثال )يحاول 

وفي موضوع الساعة السعي. أقل قوة منه

.إلى فهم ردود فعل الغير عن بعد

يتعلق األمر في كل األحوال بوجود رغبة في 

العيش المشترك، زيادة على دعم التضامن   

.من خالل تكييف أقواله

هي القدرة على قبول االختالفات العاطفية 

والجسدية واإلثنية والدينية والثقافية 

واالجتماعية،  والجنسية ، والحرص على 

.احترام آراء الغير وتصوراته احترام النوع

سدية، القدرة على تفكيك اللغة الشفوية والج

فية هويته المعر) وضع فرضيات حول الغير 

ذا وكيف دخل في اتصال معه، إ(  والوجدانية

شعرت بصعوبات حاول تحليلها معرفيا

.ووجدانيا

ير لعب دور، األنشطة المسرحية، محاولة تفس

ي تفكير زميل، توضيح عاطفة الشخصية ف

.األدب، وفي تاريخ العلوم

قدرة الشخص على وضع نفسه مكان الغير

بحثا عن فهم ما يشعر به ، وكيف يفكر أو

.يتصرف التعاطف

معرفة رهان الوضعية، اقتراح عناصر  حل

ح الصعوبات المصادفة أو عناصر لتوضي

اقتراح عناصر لمخطط عمل لحل صعوبة أو  

العمل على تطوير مشروع من خالل تحري 

ضعية القدرة على االشتراك بكيفية فعالة في و

جماعية أو ضمن فريق،  وذلك بالعمل على 

المشاركة



السوسيوبنائية: PARADIGMEالنموذج المعياري 

الذا 

المجتمع

التعلم

27

النمو 
االستعداد

السياق
الوضعيا 



:Approche pédagogiqueالبيداغوجيةالمقاربة 
الكفايات

قيم
مهارات

معارف

28



http://www.free-powerpoint-templates-design.com

..؟إدماج المهارات الحياتيةمستويا  

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


المناه 

المدرسة

التدريس

المفردات•

ةاألهداف التعليمي•

مشروع المؤسسة•

األندية التربوية•

فيذالتخطيط والتن•

عالتقويم والتتب•



في المواد الدراسيةالحيايتةالمهارتتدريسية 



التعلم والتعليم



...التالميذنترصف بناًء عىل ما يعتقدونه بخصوص طريقة تعلم

ي التدريس
 
:هناك ثالث طرائق رئيسية للتفكير ف

ح أو التوضيح)اإللقائية الطرائق ❑ لذي يتلقاها دون ؛ حيث يقوم المدرس، مالك المعرفة، بنقلها إىل التلميذ ا(الشر

  بنائها ؛
التعاون ف 

  جعل المتعلم يكتشف بنفسه ما نريد تع(االستفهامية)الطرائق الحوارية ❑
  تتمثل ف 

ليمه إياه؛؛ والنر

  تنطلق من المبدأ القائل بأن  أفضل طريقة للتعلم تقوم عىل بناء الم؛الطرائق النشطة-❑
تعلم تعلماته الخاصة النر

.بنفسه



لم منننننن نجننننننل نت يكوسنننننم المتعلمننننننوت ق ا ق يينننننم نت تسننننننم  طرائنننننق التنننننندريس نثنننننناء الننننننتع

...(الصمود التعاوت واإلبداع والتفكير النقدي و )بشكل رصينننن  باستحضار هذه المهارات 

:الطرائق النشطة هي نكير الطرائق قدرة عىل السماا بذلك

المشاريننننع بيميع/ لعم األدوار / الوضعيات المشكالت / العمل بالميموعات 

..والبحوث االستطالعات / ننواعها 



والمواطنة في المؤسسةالتخطيط للمهارات الحياتية
La planification des cvc dans le collège



التخطيط على مستوى دراسي
UNe planification  POUR un niveau collègial

بالنسبة(4)الحياتيةالمهاراتبعضعلىالتخصصاتجميعتركزالحالة،هذهفي•
.تقييمهاطرقبينهاوتبادلالدراسيةالسنةخاللمدرسيمستوىلكل

أو)أساتذةيجمعوإطارمختلفةتخصصاتيهملمشروعمناسبةهذهتكونقد•
واسمالقعلىالضوءلتسليط(التربويالمجلسأوالمؤسسةتدبيرمجلسأعضاء

.المشتركةوالمنهجيةوالمقارباتالمواقفحيثمنالمشتركة



التخطيط على مستوى دورة
Une planification au niveau semestriel 

النسبةبالحياتيةالمهاراتبعضبتفضيلالقسمأعضاءيحددالحالة،هذهفي•
بالبرنامجالمرتبطة(دراسيمستوىلكلبالنسبةمهارتين)دورةلكل

الدورةونهايةبدايةبينالتالميذتطورمالحظةعلىويعملالدراسي،
.الدراسية

ليستطفقإنهااألخرى،الحياتيةالمهاراتبقيةتجاهلتعنيالالتفضيالتهذه•
.التدرجمبدأعلىسنعملذلتإلىباإلضافةالبداية،فيأولويةلها



التخطيط للمهارات الحياتية على مستوى مادة دراسية، وخالل ثالثة سنوات متعاقبة

Une planification au niveau d’unE Discipline, par années successives 

قطب،اللغاتقطب،العلومقطب)دراسيةأقطابعلىوالموزعينالموادمختلفمدرسي•

الحياتيةاتالمهاربعضتفضيلعلىسنةبعدسنةالتوافقيمكنهم،(القيمقطبالتفتح،مواد

منينةمعحياتيةمهارةإكتسابفيالتدرجمبدأاالعتباربعيناألخذمعقطب،لكلبالنسبة

سنة)ىالمدبعيدتربويمشروعإطارفيهذاكلويتمإعدادي،الثالثةالسنةإلىاألولىالسنة

.(سنواتثالثةأوسنتينأو

كمنيالالبدايةفيولكناالعتبار،بعينتأخذالاألخرىالحياتيةالمهاراتأنيعنيالهذا•

.أولويةذاتاعتبارهم



التخطيط على مستوى المؤسسة
Une planification au niveau d’un établissement 

التفكيروالتعاونمثلعليهالالشتغالالحياتيةالمهاراتبعضإختياريمكنمعينة،تعليميةمؤسسةفي:مثال•

اإلبداع:مثلأخرىالحياتيةالمهاراتتفضيليمكنأخرىمؤسسةوفيوالتعاطف،الذات،وإدارةالنقدي،

األقطاباراالعتببعينيأخذالذيالمؤسسةمشروعإطارفييكونأنيجباإلختيارهذا.التنوعواحتراموالتفاوض

دبيرتمجلسأعضاءمعالتشاورفإنالمعنى،وبهذا.ومحيطهاالمؤسسةوخصائصالتالميذوحاجياتالدراسية،

.فيهمرغوبومهمأمرالتالميذوأولياءوأمهاتآباءوجمعيةالمؤسسة

سيتمكما.البرنامجفيأولويةلهاتكونلنولكنإهمالهايمكنالإختيارهايتملمالتيالحياتيةللمهاراتيالنسبة•

غرفةووالمسرح،المتعددة،الوسائطوقاعةالداخلية،ووالمقصف،والمكتبة،الساحة،)موازيةأنشطةفيادماجها

.اإلداريينالموظفينوالتزامتدخليطلبحيث(...الموسيقيةأوالفنيةاألنشطة



..التدبير /التنفيذ: ثانيا



التصريت بعناصر اليقظة يقظةالعناصر 

ن بيولوجي نفسي أو متعددة التخصصا  تهمه ككائ/ تجع  الوضعية التعليمية التعلمية التلميذ ينخرط في مهمة تخصصية  و 

.اجتماعي معرفي

تلميذا عندما نسمت نشرت. االهتمام الذي سيُظهره مرتبط بنقطة انطالق الحصة بقدر ما يرتبط بالتقدم المحرز في نق  المعرفة

له باالنخراط في وضعية ما

انخراط المتعلم-1

مهمة تحسيس ، مهمة دراسة ، مهمة ح  مشكلة ، مهمة البحث عن المعلوما  ، : يمكن أن تتخذ هذه المهمة عدة أشكا ( أ .

...مناقشة ، مهمة لعب األدوار ، التمثي  المسرحي ، مهمة تنفيذ مشروو مهمة تقييم/ مهمة حوار 

بنينة/لحظة استقصاء ولحظة هيكلة: ك  مهمة ، مهما كان  طبيعتها ، ستيدي إلى لحظتين أثناء حصة التعلم والتعليم( ب

المهمة أي ما -2

يجع  المتعلم في 

وضعية نشاط

ة جوانب يتخذ ثالث. إنه يتعلق بما يجب على التلميذ فعله معرفيًا وعاطفيًا وعالئقيًا لمواجهة الوضعية الذي يواجهه بها  المدرس

النشاط المعرفي العاطفي ، االنعكاسية على ما تم فعله ، نق  المعرفة المكتسبة في وضعيا  جديدة: مهمة
  نشاط المتعلم خال-3

المهمة

يسمت توقع العقبة للمدرس بتوقع . عائق/إن المدرس وهو يكلف المتعلم بإنجاز مهمة ليس لها إجابة فورية فهو يواجهه بعقبة

االنسداد المحتم  وقوعه للمتعلم وتوقع المواقف من حيث الدعم واإلجراءا  المساعدة على تجاوزه
العائق-4
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التصريت بعناصر اليقظة يقظةالعناصر 

عية البصرية ، الكتاب المدرسي ، األسناد المكتوبة ، المسموعة ، السم: هي جميع الوسائ  التعليمية التي يحتاجها المدرس

...الكمبيوتر ، والمواد الخاصة بك  تخصص 

أشكا  المساعدة -5

نادالبيداغوجية أو األس

.قد تتنوو هذه األوضاو الثالثة أثناء الحصة وتتعاقب. فردي ، في مجموعا  ، جماعي تنظيم القسم-6

من المستحسن االنتباه محممن الممكن خال  الجلسة نفسها ، اعتماًدا على الوق  ، العم  على واحدة أو عدد قلي  من 

لتي تولد ؛ إلى الوضعية ا(ماذا نقو  على سبي  المثا  عندما نالحظ على بطاقة منهجية كلمة اإلبداو: )إلى خصائصها 

هر حديد األوقا  المعينة التي تظتالمهارا ؛  من الصعب بناء حصة كاملة على مهارة واحدة أو على ك  :  هذه المهارة

لبطاقة يتطلب ، قب  بدء الحصة الدراسية ، في ا  و في محمفيها هذه المهارة؛ التفكير في إدمال وليس إدرال 

.التي سيتم التعام  معها ، وفي أي وق محمالمنهجية للدرس ، وليس في نهايته ، اإلشارة إلى 

ةالمهارا  الحياتي-7

حظة السلوت مطلوبة ربما تكون مال.المتضمنة في الدرسمحميتم تحديد تقييم المحتو  التخصصي ، ولكن أيًضا تقييم 

ركيز على المواقف والت( التقييم الذاتي أو التقييم بالنظير)يمكن أن يأخذ التقويم العديد من األشكا  . في الحالة األخيرة

.والتصرفا 

التقويم-8
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..مهاراتيةنحو يقظة : ثالثا

../Documents/My Bluetooth/18356(1).docx


مالحظاتغيابحضور املؤشراتعناصر اليقظة

اإلشراك1.

التالميذ األولية حول املوضوعتمثالترصد ي

يضع  التالميذ في موقف التفكير والبحث الفعال

املالئم للتعلمبيداغوجييخلق املناخ 

يقترح وضعية انطالق لتحريك العمل

يثير انتباه التالميذ للمهمة

املهمة1.

ويقدمهاالتعلماتيحدد أهداف 

يالئم  درجة صعوبة املهمة مع مستوى املتعلمين
يقود املتعلمين إلى تحديد املشكلة  ووضع فرضيات لحلها

يجعل  التالميذ  يركزون على املشكلة

يشرح ويقدم تعليمات واضحة ودقيقة

، ويقوم بالتغذية الراجعةاألخطاء يصحح  

يستعمل لغة بسيطة وواضحة في التدريس

يجذب التالميذ إلى طرح األسئلة  واقتراح األجوبة

تقييم النتائجيجذب التالميذ إلى 

نشاط التلميذ1.
يتمثل  األسئلة املطروحة

يبحث  عن املعلومات لبناء استدالل

ينجز  املنتج املطلوب

يتأمل طريقة تعلمه ويفكر فيها

العائق1.
يتوقع إمكانية عجز التلميذ 

يقترح مهمات ذات صعوبة مالئمة

وضعيات مناسبة  لتخطي العجزقبليايتصور 

يدبر أخطاء التالميذ

البيداغوجيةالوسائل 1.
الضرورية لألنشطة املقدمة للتالميذ، ويستعملهاالبيداغوجيةُيِعد املعينات 

متجددة/ يستعمل وسائل تعليمية متنوعة

تنظيم الفصل1.
...(ورشاتعمل فردي، املجموعات، جماعي، )األهداف يدبر صيغ العمل الصفي وفق 

يدبر فضاء الحجرة

يدبر زمن الحصة

ينظم الوسائل التعليمية

يجعل التالميذ في وضعية التقويم الذاتي و التقويم بالقرينالتقويم1.

يجري التقويم التكويني

يستعمل وسائل التقويم

يوظف استراتيجية للتقويم واملعالجة

التحويل/ االستثمار1.
بامتداداتها في الحياة املدرسية والحياة العامةالتعلماتيربط 

(نقد الذاتالتساؤل، الشك و ) ( التأمل) للتفكير يقترح وضعيات 

يستثمر  التعلم في سياق جديد
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La planification entre CVC au niveau disciplinaire et CVC au niveau de la vie de l’élève dans l’établissement
Niveau 
scolaire

Pôles disciplinaires Clubs scolaires La Vie dans 
l’etablissement

C .V. C. 1
ère 

2
ème

3
ème

sciences langues Art /
musi

E.I. H.G
.

EPS ass santé écologie theatre lecture cour bibli
o

refe
c

inte
rnat

salle
s

créativité

Pensée 
critique

Résolution pb.

coopération

négociation

Prise de 
décision

communicatio
n

résilience

Gestion de soi

participation

empathie

Respect de la 
diversité



..خالصات
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.إتقان+ عم + معرفة : المهارة-1

علم بواسطة ي يكتسبه المتذالجيد ال/الحسن/التصرف المناسب: المهارات الحياتية-2

(.تعليم/تعلم)أنشطة صفية 

:أنواعالمهارات الحياتية أربعة -3

.ح  المشكال /التفكير النقدي/اإلبداو: التعلم✓

.صنع القرارا /التفاوض/التعاون: التوظيف✓

.إدارة الذا /الصمود/التواص : تمكين الذات✓

.احترام النوو/التعاطف/المشاركة: المواطنة الفعالة✓
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:الحياتيةمستويات إدماج المهارات -4

/..(المنهاجيةالمفردا  /األهداف التعليمية)المناهج ✓

/..(التعليميةاألندية /مشروو الميسسة)المدرسة✓

(.التقويم/التنفيذ/التخطيط)التدريس✓
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شكرا على حسن االنتباه

MERCI
pour votre attention
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...الورشات
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