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 السياق العام

تأتي هذه المجزوءة في إطار بلورة عدة للتكوين المستمر في مجال بيداغوجيات تدبير 

سيرورات التعلم واالكتساب بأقسام األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس المغربية، 

الفاعل التربوي / وتعرف هذه األقسام نقصا نوعيا في طرق االشتغال الكفيلة بمنح المدرس 

مجموعة من األدوات ووسائل العمل وصيغ تدبير وضعيات التعلم واالكتساب على مستوى 

ومن هذا المنطلق تسعى  .تعلمات ومعالجة سيرورات االكتسابالتخطيط والتدبير وتقويم ال

هذه المجزوءات إلى محاولة إرساء المقاربات النظرية واإلجرائية التطبيقية الممكن 

 .مدرسين بهذه األقسامها رسميا في الممارسات المهنية للاعتماد

ومؤسسة  ،كما تلبي هذه المجزوءة هدفا مؤسساتيا لوزارة التربية الوطنية من جهة

من حيث الرغبة المشتركة لكال القطاعين من أجل  محمد الخامس للتضامن من جهة أخرى،

بيداغوجيين في مجال التدريس بأقسام ة للفاعلين الن جودة وفعالية المقاربات التدخليالرفع م

، طبقا لمقتضيات االتفاقية الرباعية المبرمة بين المؤسسة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

مستوى مناهج وزارة التربية فعلى . ووزارات التربية الوطنية والصحة واألسرة والتضامن

هنة على جعل التكوين الوطنية للتكوين أصبح الهدف المركزي هو مهننة التكوين والمرا

لمدرسي األطفال في وضعية إعاقة المستمر يفعل عمليات بناء وتطوير الكفايات المهنية 

ى وبالتكامل مع هذا التوجه تسع. والرفع من مستوى الخدمات البيداغوجية المقدمة لهم

 جعل الروافد البيداغوجية في مجال اإلعاقة أكثر جودة مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى

سواء من حيث مضامين التكوينات المقترحة على مستوى الفاعلين  ،وإنتاجية وفعالية

أو على مستوى التأثير اإليجابي لهذه التكوينات مباشرة على  ،التربويين في جهات المملكة

أنشطة )هذه الفئة من األطفال والتالميذ بمدارسنا المغربية، وذلك بمدهم بمنتوج تربوي 

مناسب لكل طفل حسب نوعية ( ...اكتسابية، موارد أساسية وداعمةتعلمية، سيرورات 

 .إعاقته واحتياجاته في التعلم واالكتساب

فتح مجال التكوين على إلى من خالل هذه العدة التكوينية  ومن هذا المنطلق ُيطمح

مستوى أربعة أبعاد مرتبطة مباشرة بالممارسات المهنية للمدرسين بأقسام األطفال ذوي 

 :ياجات الخاصةاالحت

 ويرتبط بإجراءات تخطيط سيرورات التعلم واالكتساب بمنطق التناسب : البعد األول

والتكيف والمالءمة مع خصوصيات هذه الفئة من األطفال في وضعية إعاقة 

 .بالمدرسة المغربية

 ويقترن ببيداغوجيات تدبير سيرورات التعلم واالكتساب باعتماد منطق : البعد الثاني

الفردي للمتعلم ومرتكزات تدبير الزمن والفضاء والوسائل التعليمية  المشروع

 .وصعوبات التعلم لدى هؤالء األطفال
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 ويتعلق بأدوات وإجراءات التقويم بقسم األطفال ذوي االحتياجات : البعد الثالث

الخاصة، سواء تعلق األمر بالتقويم التشخيصي المعتمد في توجيه وإرساء سيرورات 

طفل من خالل المشروع الفردي، أو ما يرتبط باإلجراءات البيداغوجية التعلمات لل

الخاصة بالتقويم التكويني، أو بالتقويم النهائي لقياس درجات ومستويات إرساء 

 .  الموارد ونماء الكفايات عند هؤالء األطفال

 ويخص إجراءات المعالجة المرتبطة بتعديل ودعم االكتسابات والرفع : البعد الرابع

ن مستوى التحكم في التعلمات وتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بسيرورات م

 .األنشطة االكتسابية لدى أطفال هذه األقسام

إن هذه األبعاد األربعة، هي التي حددت مجاالت  التكوين المقترحة في هذا المشروع 

تتجه سيرورات بحيث  ،ها وبلورتها ضمن المجزوءات المقترحة في هذه العدةؤوالتي تم بنا

التكوين المستمر حسب هذا المنطق إلى استهداف أربع كفايات مهنية لدى فئات المدرسين 

 :العاملين بهذا المجال

 م األطفال ذوي االحتياجات الخاصةكفاية تخطيط سيرورات التعلم واالكتساب بأقسا. 

  الخاصة م األطفال ذوي االحتياجاتكفاية تدبير سيرورات التعلم واالكتساب بأقسا. 

 م األطفال ذوي االحتياجات الخاصةكفاية تقويم سيرورات التعلم واالكتساب بأقسا. 

  األطفال ذوي االحتياجات الخاصةكفاية معالجة سيرورات التعلم واالكتساب بأقسام. 

المراهنة على استهداف النشاط التكويني المتمركز حول وقد حاولت هندسة المجزوءات 

كفاية المهنية المراد بناؤها وتطويرها، وذلك بجعل مختلف محطات المتكون وال/ المدرس 

سواء على مستوى ء المدرسين، التكوين أكثر انفتاحا على المحددات المهنية المباشرة لهؤال

 .أو الوثائق واألسانيد الوظيفية والداعمة ،المهام المقترحة في الورشات

مضمون والبعد الوظيفي، بقدر ما إن هذه المجزوءات األربع ليست منفصلة من حيث ال

 هي متكاملة نسقيا وارتقائيا على مستوى الكفايات والممارسات المهنية لدى المدرس بأقسام

ولهذا فكل مجزوءة تتكامل مع األخرى من حيث  .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

هذه العدة الترابط العملي واإلجرائي داخل القسم، وهذا ما استهدفته هندسة التكوين في 

 .المقترحة

ويبقى الوعي بمنطق االشتغال البيداغوجي والتكويني الخاص بهذه المجزوءات ضروريا 

من حيث عملية التنزيل والنقل الوظيفي سواء على مستوى وضعيات التكوين أو على 

 .طفال ذوي االحتياجات الخاصةيات التعلم واالكتساب بأقسام األمستوى وضع
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 تقديم المجزوءة

 

أحدثت الدراسات والبحوث الجديدة في مجال الذكاءات المتعددة ونمو الدماغ  ثورة كبيرة في الطريقة قد ل

مجموعة من التمثالث واليقينيات التي الزمتنا لفترة  زحزحةمما كان له كبير األثر في  .التي نتعلم بها

ومدى أهمية  .حتياجات الخاصةاال بإمكانية التعلم عند األطفال ذويوخاصة منها تلك المتعلقة  ،طويلة

  .استفادتهم من الجودة في التربية والتكوين

أو األقسام المدمجة إن الحاجة إلحداث تحول نوعي في عمليات تعلم األطفال ذوي إعاقة في األقسام 

ورفعه يبدأ من . حد يواجه المجتمعات على كل مستوى من مستويات التنميةأصبحت اليوم تالعادية 

وتقويم  وتدبيرفايات المهنية لألساتذة العاملين في األقسام المدمجة على مستوى تخطيط تطوير الك

ومعالجة التعلم واالكتساب، وذلك بما يجعل المتعلم في القسم المدمج يستفيد مما يقدم له من أنشطة إذا ما 

  .فاعال في وطنهنشطا وأريد له أن يكون  عنصرا 

ساتذة الموجهة أل تضمنت هذه المجزوءة  ،مع حق التميز للجميع وانسجاما ،وإدراكا لتلك التحديات

تتكامل داخليا فيما بينها، وتتكامل مع باقي المجزوات  التي  مكوناتال األقسام المدمجة مجموعة من

لم واالكتساب في المتكون على تدبير فاعل لعمليات التع (ة)تروم جميعها إقدار األستاذو ؛الثالث األخرى

 .مدمجةاألقسام ال

مراعاة اختالف احتياجات المتعلمين وتنوعها داخل القسم  مشروعيةالبيداغوجية   المداخليثمن مكون  

وأشكال  ،يستحضر في تدبيره البيداغوجي اليومي أنماط الذكاءات( ة)ويسعى لجعل األستاذ ؛المدمج

ان ويعبرون فيها عما هم باألمالتهم من خالل وضعيات لعبية تشعروميو ،وتجارب المتعلمين ،التعلم

االرتقاء  ىبما يساعدهم علالتربوي  أو الجماعة للعب دور الوسيط  (ة)يمكنهم القيام به، فيتدخل األستاذ

 .بمكتسابهم وبتعلماتهم

تتم مختلف التدخالت في القسم المدمج في إطار منظم ومحدد يستهدف تطوير المكتسبات وتحسينها في 

 .إلى طفل مشروع فردي يختلف من طفل داخل

يتم تقديم وضعيات  ،للنجاح اوفرص أساليب التفكير والذي ينبغي اعتباره تكامال في ظل االختالف بينو

  . األساس والموارد الداعمة إلرساء الموارد

بالموارد األساس  البيداغوحيات النشطة في االرتقاء جميع يستدعي إرساء الموارد اإليمان بتكامل

على تجاوز الصعوبات  المتعلمينمساعدة  التي تستهدف درسية والموارد الداعمة المرتبطة بالتعلمات الم

بالتنطيق والتربية السمعية  أو تلك المرتبطة غير المكتملة  استراتيجيات التفكير باستعمال بعضالمرتبطة 

 .مثال

 فقد تم ،ماجاإلد تعلم مطلوب منه القدرة على تدبير وضعيات مركبة خالل أسابيع( ة)وحيث إن األستاذ

تمكينه من تنويع التنشيط فيها بما يساعد كل طفل على الوصول  يىتقديم ثالث وضعيات إدماجية تتغ

  .لحلها بحسب قدراته وإمكاناته وخصائصه ويستثمر نتائج تلك الوضعية في حياته
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من جهة إن تدبير الوضعيات اإلدماجية بنجاح من شأنه أن ييسر اندماج الطفل في المجتمع من جهة و

 .أخرى ينمي القدرة على التعامل مع المركب لدى الطفل

مدعو لتكييف مختلف مكونات الوضعية اإلدماجية مع الحفاظ في نفس الوقت على طابعها  (ة)إن األستاذ

مع إدماجية وتنويع أساليب تدبيرها  وتلك مسؤولية تقتضي التمرن على إعداد وضعيات ،التركيبي

 .الوضعية اإلدماجيةتضمينها مختلف مرتكزات 

 (ة)واألستاذ ،في األقسام المدمجة غالبا ما يستعينون ببعض الوسائل الشبه طبية المتعلمينوحيث إن 

نا زاوجنا في التدبير بين أهمية الوعي بوجود وسائل فإن ،مجموعة من الوسائل التعليميةب لالستعانةمدعو 

 .تعلمين بغض النظر عن اإلعاقةلمووسائل مشتركة بين جميع ا ،مختلفة باختالف اإلعاقة

أن فعال مع الوسائل التعليمية اعتبارها مكونات أساس من مكونات الفعل التربوي كما يقتضي التعامل ال

ينبغي إكساب األطفال كيفية التعامل معها  الوسائل المساعدة كالسماعات والنظارات الطبية وغيرها،

  .استمراروتوجيه اآلباء للمحافظة عليها ومراقبتها ب

بمجموعة من المبادئ ( ة)فقد تم تذكير األستاذ ،وحتى يكون فضاء القسم فضاء تربويا وتعليميا وجذابا

التي  التقليديةمن خالل ضرورة تجاوز المقاربة  ن يتوفر عليها فضاء القسم المدمجالتربوية التي ينبغي أ

 .وينيةوتجعله محورا للعملية التربوية التك (ة)تتمركز على األستاذ

بل  ،بعد جمالي أو تربوييستوجب فقط إعادة تنظيمه من أجل  إن تدبير الفضاء في القسم المدمج ال

 .ينبغي أساسا االنطالق من طبيعة اإلعاقة واحتياجاتها كمدخل أساس في أي تنظيم أو إعادة ترتيب

ما م ،لتعليمية بكاملهافي المؤسسة ا ىبل يحي .وحده،المعاق ال يعيش في القسم المدمج (ة)المتعلمإن 

كتبات والقاعات ، المرافق التربوية كالماألقسام العادية، المرافق الصحية)يستوجب التفكير في تأهيلها 

بمن فيهم ذوي  المتعلمينجعلها في خدمة جميع و (نفسهاالمداخل الميسرة للمدرسة متعددة الوسائط و

  .االحتياجات الخاصة

فإنها في ظل المقاربات  ،وي إعاقة سببا فيما سبق لحرمانهم من التعلمإذا كانت صعوبات األطفال ذ   

وتوفير  ،تجاوزها من أجل فقط مدعو للتعرف عليها( ة)واألستاذ ،االجتماعية لإلعاقة أصبحت ال قيمة لها

  .تركز على قدراتهوتيسر النجاح للطفل  فارقية ولوجيات بيداغوجية

فقد تم تناوله من مختلف أشكال التدبير  ،ي في اإلدماج االجتماعيونظرا ألهمية المشروع التربوي الفرد

ويجعل تمدرس األطفال ذوي  ،ومختلف المتدخلين بما يجعل القسم المدمج يمتد في قلب المؤسسة التعليمة

االحتياجات الخاصة مسؤولية متقاسمة بين األسرة والمدرسة بجميع آلياتها التدبيرية ووزارة الصحة 

 .مدنيوالمجتمع ال
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 لمجزوءةا  ةهندس

 

الوضعيات  الكفاية 

 التكوينية 

 الدعامات/ األسانيد  أنشطة التكوين أهداف التكوين 

 استنادا إلى
المقاربات 

البيداغوجية 
،  يدير المعتمدة
 (ة)األستاذ

سيرورات 
التعلم 

واالكتساب من 
خالل  تكييف 
المنهاج وزمن 

التعلمات 
وتنظيم الفضاء 

واستعمال 
ل وتدبير ئالوسا

صعوبات 
، وذلك التعلم

حسب المشاريع 
الفردية 

 للمتعلمين  

كيف أدبر 
  سيرورات

التعلم 
واالكتساب 

بأقسام اإلدماج 
 المدرسي؟

 

من ( ة)أن يتمكن المتكون
تدبير البيداغوجي ال

لسيرورات التعلم 
واالكتساب وفق 

المقاربات البيداغوجية 
المعتمدة في قسم اإلدماج 

 ،اللعب، الوساطة)
      .(المشروع

بيداغوجيا استثمار 
اللعب والوساطة 

ر بيفي تد  والمشروع
التعلمات بالقسم 

   .المدمج

 وثيقة حول  -
اللعب بيداغوجيا 

 والوساطة والمشروع
بطاقة لتحديد  -

مميزات وأهمية 
وأدوار كل من 

 (ة)والتلميذ (ة)األستاذ
في البيداغوجيات 

 الثالث

-  
ن  م( ة)أن يتمكن المتكون

تدبير إدراك أهمية 
ماج التعلمات بقسم اإلد

وفق مقاربة مندمجة 
جمع بين اللعب ت)تركيبية 

 ضمن إطار( والوساطة

 .هو المشروع

تدبير نشاط اكتسابي  -
إلرساء الموارد بقسم 

اإلدماج باالرتكاز 
 على تكامل 

 .الثالثةالبيداغوجيات 

 منتوج النشاط األول  -
بطاقة لبناء حصة  -

باستحضار تعليمية 
تكامل البيداغوجيات 

  الثالثة

تعلم كيف أدبر 
اإلدماج والوسائل 

والصعوبات 
التعليمية 

 وفضاءات التعلم؟
 

 

من  ( ة)أن يتمكن المتكون
تدبير وضعيات تعلم 

  اإلدماج

تعلم حصة ل تدبير 
في قسم اإلدماج 

 اإلدماج المدرسي

كراسة الوضعية 
اإلدماجية للقسم 

 . األول
   .شبكة التحقق

 

تدبير الوسائل التعليمية 
وفضاء التعلمات  بأقسام 

 اإلدماج المدرسي

تدبير الفضاء 
واستثمار الوسائل 

في قسم  التعليمية
 اإلدماج المدرسي 

بطاقة حول 
إجراءات تدبير 

الوسائل التعليمية 
نماذج من أشكال و

  تنظيم الفضاء

إجراءات التدبير 
البيداغوجي لصعوبات 

تالميذ أقسام التعلم لدى 
 اإلدماج المدرسي

تدبير صعوبات التعلم 
عند األطفال ذوي 

   االحتياجات الخاصة 

إجراءات  بطاقة حول
تدبير الصعوبات من 
   خالل التعلم العالجي

كيف أدبر     
المشروع الفردي 

باعتباره حلقة 
وصل بين مشروع 
القسم  ومشروع 

 المؤسسة؟
 

 

الفردي مشروع التدبير 

ضمن وقعته وم فلللط

القسم  عمليات مشروع

   .المؤسسةومشروع 

  

ر مشروع يدبت
  الفردي  (ة)المتعلم

 المشروعنموذج من 
 (ة)الفردي للتلميذ



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية التكوينية األولى

سيرورات التعلم واالكتساب بأقسام  كيف أدبر

 اإلدماج المدرسي؟
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 التكوينية األولى المرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل اختيار  ،تساهم المدرسة كمؤسسة تربوية تسعى بالوصول بجميع األطفال ألفضل أداء ممكن

يسمح باعتبار المتعلم في القسم المدمج طفال ومتعلما قبل أن  ،البيداغوجي الفاعلأفضل أشكال التدبير 

 . يكون معاقا

الذي  " المشروع"وانسجاما مع ذلك اعتبر المشروع الفردي للطفل إحدى األدوات التي تضع الطفل أمام 

لذاتي؛ يكون بيداغوجية مهمة في التعلم ا هو فرضيات عمل وتجربة حد ذاته، و إنماغاية في  ليس

الطفل  لمواجهة عقبات أو وضعيات معينة يفرض عليه تخطيها   لخلق وضعيات تعلمية تدعو مناسبة

توظيف وتعبئة مكتسباته القبلية ومهاراته مما يدعوه إلى  ...أو التكيف معها  المناسبة الحلول البحث عن

له للمشاركة في الحياة اليومية كل يؤهلتوسيع مجال تعلمه وتنمية كفاياته بش وقدراته، ويفضي في النهاية

     ...الثقافي واالقتصاديل اإليجابي مع محيطه االجتماعي والتفاعو

 وبيداغوجيا االنطالق من بيداغوجيا م اإلدماج المدرسي يستوجب تربوياالنجاح في تلك المهام بأقسا إن

ويمارسه في معظم أوقاته فيكسبه   ،اللعب وذلك باعتبار أن اللعب هو  النشاط الطبيعي للطفل يمثل عمله

نشاط لتعليم  من خالل التجريب والبحث واالكتشاف، أي أنه الكثير من المهارات والخبرات والحقائق،

 (ة)كما أنه يسمح لألستاذ. ومهاراته بما يسهم في تحقيق المتعة والتعلم معا   الطفل وتطوير قدراته،

الق لبناء التعلمات بهذه خل السلوكية التي تعتبر نقطة انطباستكشاف المناطق المتاخمة للنمو وبالمدا

 . األقسام

ل في توجيه ينتق ،المداخل السلوكية وإمكانات الطفل الفعلية عن طريق اللعب (ة)عندما يستكشف األستاذ

يستطيع  ،أوسع وأكبر ممارساته البيداغوجية نحو االهتمام بتطوير تلك اإلمكانات  نحو إمكانات أخرى 

وتصبح اإلعاقة مجرد صعوبات تندرج في إطار الفروقات  ،الطفل القيام بمهامه دون تدخل للراشد فيها

  .ست نقطة ارتكاز في الفعل التربويولي ،الفردية بين المتعلمين

كمااا أن تقااديم  ،كياارهاإلنجاااز الفااردي للوضااعية المطلوبااة منااه يفيااد تطااور اسااتراتيجية تفإن قيااام الطفاال ب

تلاك التاي تؤكاد ضارورة تجااوز ثناء قيامه بمهامه تنادرج فاي إطاار بياداغوجيا الوسااطة المساعدة للطفل أ

عناد إصاداره  أو ،سواء في استقباله للمنبهات ،السلوكي للتعلم نحو منحى إنساني  يؤثر في المتعلم المنحى

قابليات التغيير ين لتحديد ارشتوأهم البيداغوجيات التي استند عليها ف ىبما يجعل الوساطة أحد لالستجابات

 :وقد ميز فيكوتسكي بين نوعين من الوساطة  .في الوظائف العقلية للفرد

ألدوات مان خاالل التواصال اإلنسااني عان كساب الفرد لي تشير إلى إأي تلك الت ،وراء المعرفة وساطة ما

، تقييم لذاتمراجعة ا ،وضع خطة ذاتية، مراقبة الذات: ستطيع تنظيم ذاتهلكي ي ،طريق اإلشارات والصور

 .الذات

أي اكتساااب الطفاال لااألدوات المعرفيااة التااي تكااون ضاارورية لحاال مشااكالت ذات الصاالة : وساااطة معرفيااة

 .بموضوع ما

( اللعاب الوسااطة المشاروع)تكامل هاذه البياداغوجيات الاثالث يستدعي التدبير البيداغوجي الفاعل الوعي ب

ورسام  خل لتحدياد إمكاناات الطفال الحالياةاللعاب مادف .االساتجابة الحتياجاات الطفال دون تفاضال بينهاا في

تاؤمن بكاون  وسااطة بيداغوجياة فاعلاة ميتها نحو مراحل األخارى متاخماة للنماو عبارنخارطة الطريق  لت

ده كفايات الطفل في إطار مشروع يهيئه إسوة بأندا تنمية ي وضعيات مستمدة من الواقع وتتغيىالتعلمات ه

 .  ةأن يلعب أدوارا طالئعية وهام
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 ينأنشطة التكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ؟المدمج بالقسم التعلمات تدبير في  والمشروع والوساطة عبالل بيداغوجيا ستثمركيف أ

 

 النشاط األول

 

 

 

 ؟ الثالثة البيداغوجيات  تكامل على باالرتكازالمدرسي  اإلدماج بقسم الموارد إلرساء ااكتسابي انشاطأدبر  كيف

 

 النشاط الثاني
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 الوضعية التكوينية األولى

 ؟المدرسي اإلدماج بأقسام واالكتساب التعلم سيرورات أدبر كيف

 

 

 النشاط األول
 والوساطة اللعب بيداغوجيا أستثمر كيف 

  المدمج؟ بالقسم التعلمات تدبير في  والمشروع

 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 

 

 لنشاطالهدف من ا : 

التدبير البيداغوجي لسيرورات التعلم واالكتساب وفق المقاربات البيداغوجية المعتمدة في قسم  -

      (المشروع ،اللعب، الوساطة)اإلدماج 

 المنتوج المنتظر : 

 :باألقسام المدمجة تتضمن العناصر التالية ألشكال التدبير البيداغوجي بطاقة واصفة 

 .بيداغوجي ألقسام اإلدماج وفق بيداغوجيا اللعب والوساطة والمشروعمميزات  وأهمية التدبير ال -

  . في كل من بيداغوجيا اللعب والوساطة والمشروع( ة)أدوار األستاذ -

 .  في كل من بيداغوجيا اللعب والوساطة والمشروع( ة)أدوار المتعلم

  التعليمة/ المهمة : 

  :الخاصة وباالستناد إلى تجربتك، 0انطالقا من الوثيقة رقم 

  .أهمية كل من بيداغوجيا اللعب والوساطة والمشروعات ومميزاستخرج  -

 : التالي ناقش ضمن مجموعتك هذه العناصر ودون الخالصات التركيبية على الجدول -
 

 (ة)أدوار المتعلم (ة)أدوار األستاذ األهمية المميزات البيداغوجيا 

     بيداغوجيا اللعب

     بيداغوجيا الوساطة 

     بيداغوجيا المشروع 

 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 5إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 التعليمة ويوضحها بدقة إلى أن يستوعبها الجميع( ة)يقدم المؤطر -

 (ة)تشتغل كل مجموعة على حدة بإشراف وتتبع مستمرين من لدن المؤطر -

 ت، بعرض منتوجها أمام الجميعتقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من المناقشة وتدوين الخالصا -
 

 الوثائق واألسانيد : 

 .وبيداغوجيا الوساطة وبيداغوجيا المشروع اللعب بيداغوجيا :.0الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

بيداغوجيا اللعب ) المدروسة الثالثة تركيب المعطيات المقدمة بالنسبة لكل محور من المحاور -

 (.المشروعاطة وبيداغوجيا وبيداغوجيا الوس

 . (ة)والمتعلم( ة)أدوار كل من األستاذو، مميزات وأهمية كل بيداغوجيااستنتاج خالصات عامة  -
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 الوضعية التكوينية األولى

 ؟المدرسي اإلدماج بأقسام واالكتساب التعلم سيرورات بيداغوجيا أدبر كيف
 

 الثانيالنشاط 
  جاإلدما بقسم الموارد إلرساء اكتسابيا نشاطا أدبر كيف

 ؟ الثالثة البيداغوجيات تكامل على باالرتكاز المدرسي

 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 

 

 الهدف من النشاط : 

 . في تدبير التعلمات بالقسم المدمجتوظيف البيداغوجيات الثالث  -
 

 المنتوج المنتظر : 

من  نطالقااللعب والوساطة والمشروع ا –سيناريوهات متنوعة للتدبير البيداغوجي للتعلمات تدمج  -

 .أمثلة محددة

  التعليمة/ المهمة : 

 : نتائج النشاط السابق انطالقا من 

يداغوجيات الثالثة باعتماد الب بقسم مدمجتدبير التعلمات لنشاط تربوي تستهدف منه  سيناريوضع  -

 . بكيفية مندمجة

 : بالبطاقة التاليةبناء السيناريو   استعن في -
 

 الثالث  مظاهر التكامل بين البيداغوجيات (ة)أنشطة األستاذ (ة)شطة المتعلمأن الوضعية سير    

    الكفايات    

    األهداف التعلمية   

    المضمون   

    الوسائل التعلمية   

    نمط التواصل    

    التقويم    

    المعالجة   
 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 5إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 التعليمة ويوضحها بدقة إلى أن يستوعبها الجميع( ة)ريقدم المؤط -

 إدراج األنشطةثم التفكير في  السيناريوبتدارس تشتغل كل مجموعة على حدة  -

 جميع تقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من المناقشة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمام -

 .المشاركين في التكوين
 

 الوثائق واألسانيد : 

 فيكوتسكي عند الوساطة وأهمية النمو مناطق :1الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

  .ا المشروعيبيداغوجيا اللعب وبيداغوجيا الوساطة وبيداغوجبين  المندمجة تأكيد العالقة  -

 .اتالتعلم في تدبير ومظاهر التكامل بين البيداغوجيات (ة)والمتعلم( ة)األستاذر ادوأإبراز  -
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 الوضعية التكوينية الثانية

 والصعوبات والوسائل اإلدماج تعلم أدبر كيف

 ؟التعلم وفضاءات ميةالتعل
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 المرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية التكوينية الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   كيف أعالج إرساء الموارد بشكل فوري؟ 

 

 النشاط األول

 

 :السياق العلمي للوضعية

يعبيء الموارد التي كانت موضوع تعلمات منفصالة لحال  اإلدماج نشاط ديدكتيكي يستهدف جعل الطفل

ويعتبر مان األنشاطة األسااس التاي ينبغاي . تلك المكتسباتوذلك إلعطاء داللة ومعنى ل ،وضعية مشكلة

 :ألنه ،سواء خالل مرحلة التعلم أو مرحلة التقويم ،االهتمام بها في القسم المدمج

 سيرورة  شخصية تهم كل تلميذ على حدة،  -

 يدمج فيه طفل القسم المدمج الموارد األساس والموارد الداعمة، -

 ات عبر التعامل مع الوضعيات اإلدماجية، يستهدف تنمية وتطوير الكفاي -

يكشف اإلدماج عن صعوبات المتعلمين سواء تلك المتعلقة بإرساء الموارد أو تلك المرتبطة بإدماجها  -

 ومعالجتها بكيفية مركزة خالل فترات المعالجة، 

 : في هذه المهام في القسم المدمج رهين بشرطين أساسيين  (ة)إن نجاح األستاذ -

 :ير فضاءات التعلم بما يمكن من استحضارتدب -

 جماعي، مجموعاتي ، فردي؛ : أشكال  التعلم في القسم المدمج  -

 تدبير األركان التربوية داخل القسم المدمج؛  -

 المدرسي الجزئي؛ التنسيق بين األساتذة للدمج -

 ؛تدبير الوسائل التعليمية -

ي اعتماااد األساااتذة علااى حاسااتي الساامع والبصاار أو ماان األخطاااء الشااائعة فااي أقسااام اإلدماااج المدرساا

التركيز على مظاهر النقص والقصور عوضا عن جوانب القاوة مماا يعماق مشاكالت األطفاال فاي بنااء 

 .  المعلومات الحسية المنقولة

إن تنويع الوسائل التعليمية يساعد المتعلم على إدراكها كما أن بعاض الوساائل التعليمياة األخارى تسامح 

 : لم بحسن استغالل البقايا السمعية أو البصرية ويستدعي استعمالها شرطين  أساسيينللمتع

 ( .... وسائل االتصال البديلة)مرتبطة بطبيعة اإلعاقة؛ نوعها، حدتها شروط 

 .... مجسمات، صور، صور تعبيرية، رموز، إشارات: شروط مرتبطة بأهداف التعلم
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 ؟ المدرسي  اإلدماج قسم في اإلدماج لتعلم حصة ركيف أدب          

 

 

 األول النشاط 

 

 

 

 المدرسي؟ اإلدماج بأقسام التعليمية كيف أدبر الفضاء وأستثمر الوسائل

 

 

 النشاط الثاني

 

 

 

 المدمج؟ القسم في الخاصة االحتياجات ذوي األطفال عند التعلم صعوبات أدبر كيف

 

 

 الثالث النشاط 
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 :الثانية  التكوينية الوضعية

 ؟تعلمال وفضاءات التعليمية والصعوبات والوسائل اإلدماج تعلم أدبر كيف            
 

    ؟ ر وضعيات تعلم اإلدماجكيف أدب النشاط األول
 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 
 

 الهدف من النشاط : 

 .تدبير وضعيات تعلم اإلدماج التمكن من إجراءات  -
 

 المنتوج المنتظر : 

 :تتضمن العناصر التاليةجراءات تعلم اإلدماج بطاقة واصفة إل

  ؛إرساء المواردبين أنشطة و اهوالفرق بين اإلدماج وضعيات طبيعة -

   ؛اإلدماج في األقسام المدمجةمبررات اعتماد  -

  ؛باألقسام المدمجة التكييف والمالءمةإجراءات  -
 

  التعليمة/ المهمة : 

 : وباالستناد إلى تجربتك الخاصة 1،3،1، 0رقم  ثائقانطالقا من الو

، ثم مبررات اعتمادها باألقسام عيات اإلدماجية في القسم العاديوضلالمميزة  المكوناتاستخرج  -

 . المدمجة، وإجراءاتها المالئمة لهذه األقسام

ناقش ضمن مجموعتك هذه العناصر الثالثة عنصرا عنصرا ودون الخالصات التركيبية على  -

 : الجدول التالي
 

مكونات الوضعيات اإلدماجية 

المراحل المنهجية لتدبير وضعيات  و

 في القسم العادي  اإلدماج 

رات اعتمادها في القسم مبر

  المدمج 
 مظاهر تكييفها في القسم المدمج 

   

 

 طريقة االشتغال : 

 ؛أعضاء 5إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 ؛التعليمة ويوضحها بدقة إلى أن يستوعبها الجميع( ة)يقدم المؤطر -

 ؛(ة)تشتغل كل مجموعة على حدة بإشراف وتتبع مستمرين من لدن المؤطر -

 موعة، حين االنتهاء من المناقشة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمام الجميعتقوم كل مج -

 الوثائق واألسانيد : 

بطاقة استثمار الوضعيات اإلدماجية ، أمثلة من الوضعيات اإلدماجية في اللغة : 0الوثيقة رقم  -

 العربية والرياضيات والنشاط العلمي للمستوى األول 

 المناقشة والتركيب : 

مكونات وخصائص )لمعطيات المقدمة بالنسبة لكل محور من المحاور الثالثة المدروسة تركيب ا -

 (.باألقسام المدمجة التكييف والمالءمةإجراءات ، مبرراتها في القسم المدمج  الوضعية اإلدماجية و

استنتاج خالصات عامة تبين طبيعة المعالجة المستهدفة، ولماذا هي أساسية في األقسام المدمجة،  -

 . وما هي إجراءات المعالجة األكثر نجاعة لهذه األقسام
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 الثانيةالوضعية التكوينية 

 ؟التعلم وفضاءات التعليمية والصعوبات والوسائل اإلدماج تعلم أدبر كيف
 

 الثانيالنشاط 
 في التعليمية الوسائل رواستثم الفضاءأدبر كيف 

 ؟ المدرسي اإلدماج قسم

 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 
 

 الهدف من النشاط : 

  .في القسم المدمج تدبير الفضاء واستثمار الوسائل التعليمية -

 المنتوج المنتظر : 

 :باألقسام المدمجة تتضمن العناصر التالية الوسائل التعليميةبطاقة واصفة لطبيعة وأهمية 

 وخصوصياتها في األقسام المدمجة،  الوسائل التعليمية طبيعة  -

 ي أقسام اإلدماج المدرسي وأهميته في األقسام المدمجة  أشكال تدبير الفضاء ف -

 تحديد العالقات بين تدبير الفضاء واستثمار الوسائل التعليمية في القسم المدمج  -

  التعليمة/ المهمة : 

المرتبطة بالوسائل ( 0)النشاط السابق المرتبط بتدبير وضعيات اإلدماج ومن الوثيقة انطالقا 

 : ، وباالستناد إلى تجربتك الخاصةل تدبير الفضاء بأشكا( 1)التعليمية  و

، ثم مبررات اعتمادها باألقسام المدمجة، للوسائل التعليمية استخرج الخصائص المميزة  -

 . وإجراءاتها المالئمة لهذه األقسام

  .استخرج أشكال تدبير الفضاء ، ثم مبررات اعتمادها باألقسام المدمجة، وإجراءاتها المالئمة -

من مجموعتك هذه العناصر الثالثة عنصرا عنصرا ودون الخالصات التركيبية على ناقش ض -

 : الجدول التالي
 

 أشكال تدبير الفضاء
مبررات اعتمادها بقسم 

 اإلدماج المدرسي
 أنواع الوسائل التعليمية

إجراءاتها مبرراتها  و

اإلدماج بقسم  المالئمة

 المدرسي

    

 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 5إلى  5موعات من يتم العمل بمج -

 التعليمة ويوضحها بدقة إلى أن يستوعبها الجميع( ة)يقدم المؤطر -

 (ة)تشتغل كل مجموعة على حدة بإشراف وتتبع مستمرين من لدن المؤطر -

 تقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من المناقشة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمام الجميع -

 الوثائق واألسانيد : 

 الوسائل التعليمية وأشكال تدبير الفضاء ؛: 0رقم الوثيقة  -

 المناقشة والتركيب : 

أنواع  ،الفضاء أشكال تدبير)تركيب المعطيات المقدمة بالنسبة لكل محور من المحاور المدروسة  -

 (.أهميتها باألقسام المدمجة الوسائل التعليمية،

في  ةأساسيتعتبر ، ولماذا عليميةوالوسائل الت الفضاء تدبيرأهمية استنتاج خالصات عامة تبين  -

 . هذه األقسامفي األكثر نجاعة  اتدبيرهاألقسام المدمجة، وما هي إجراءات 
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 الثانيةالوضعية التكوينية 

 التعلم؟ وفضاءات التعليمية والصعوبات والوسائل اإلدماج تعلم أدبر كيف

 

 الثالثالنشاط 
أدبر صعوبات التعلم عند األطفال ذوي كيف 

 ؟ في القسم المدمج جات الخاصةاالحتيا

 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 

 

 الهدف من النشاط : 

 إجراءات التدبير البيداغوجي لصعوبات التعلم لدى تالميذ أقسام اإلدماج المدرسيتحديد  -

 المنتوج المنتظر : 

 :باألقسام المدمجة تتضمن العناصر التاليةصعوبات األطفال التعلمية بطاقة واصفة لطبيعة 

والمداخل البيداغوجية  ؛األقسام المدمجةاألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ب صعوبات التعلم عند -

  .المالئمة

  .م.ب. و م ؛األقسام المدمجةاألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  ب صعوبات التعلم عند -

 .م.ب. و م ؛األقسام المدمجةب  الحركيةاألطفال ذوي اإلعاقة  عند صعوبات التعلم -

  التعليمة/ المهمة : 

المتعلقة ( 1)و  عند األطفال ذوي اإلعاقة الذهنيةبصعوبات التعلم المرتبطة ( 0)الوثيقة من انطالقا 

 : ، وباالستناد إلى تجربتك الخاصةعند األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةبصعوبات التعلم 

  القسم المدمج  كيفية تدبيرها في، ثم  اإلعاقة  أصناف صنف منالصعوبات المرتبطة بكل استخرج  -

ناقش ضمن مجموعتك هذه العناصر الثالثة عنصرا عنصرا ودون الخالصات التركيبية على  -

 : الجدول التالي
 

 الصعوبات المرتبطة بها  أنواع اإلعاقة 
الولوجيات المعمارية 

 والتقنية  
 الولوجيات البيداغوجية 

    

 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 5إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 التعليمة ويوضحها بدقة إلى أن يستوعبها الجميع( ة)يقدم المؤطر -

 (ة)تشتغل كل مجموعة على حدة بإشراف وتتبع مستمرين من لدن المؤطر -

 تقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من المناقشة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمام الجميع -

 الوثائق واألسانيد : 

 ؛ الحركيةعلم واالكتساب عند األطفال ذوي اإلعاقة صعوبات الت: 0الوثيقة رقم  -

 صعوبات التعلم واالكتساب عند األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية؛ : 1الوثيقة رقم  -

 ؛ السمعيةصعوبات التعلم واالكتساب عند األطفال ذوي اإلعاقة : 3الوثيقة رقم  -

 المناقشة والتركيب : 

خصائص المعالجة، )المحاور الثالثة المدروسة  تركيب المعطيات المقدمة بالنسبة لكل محور من -

 (.أهميتها باألقسام المدمجة، إجراءاتها

في األقسام صعوبات  التعلم عند األطفال ذوي اإلعاقة استنتاج خالصات عامة تبين طبيعة  -

 . األقسامبهذه  البيداغوجية المناسبة لكل صنف منها المدمجة، وما هي إجراءات 
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 لثةالوضعية التكوينية الثا

حلقة وصل بين مشروع القسم المشروع الفردي 

 ؟ومشروع المؤسسة
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  لثةالمرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية التكوينية الثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السياق العلمي للوضعية 

المشاريع  ين، فهو من جهة مجموع التمفصالت التي توجد بيفيد مشروع القسم معنيين
الفردية و تمتد داخل المؤسسة التعليمية ومن جهة أخري يمكن أن يكون مشروعا  إضافيا 

، وفي جميع الحاالت هاما منه في تحقيق مشروع المؤسسةيلتزم بتحقيقه القسم المدمج إس
ومن شأن االهتمام بها في  ،فمشروع القسم مكون أساس من مكونات األقسام المدمجة

وتحسيس جميع األطر التربوية واإلدارية  ،مجة توثيق صلة التلميذ بمدرستهاألقسام المد
  .واالجتماعية بضرورية استحضار القسم ومن خالله األطفال في قلب االهتمام

سواء بالمعنى  ،إن غياب مشاريع األقسام في المؤسسات المحتضنة في األقسام المدمجة
رة االهتمام سواء من لدن األطر التربوية أو غيب معه هذه الفئة عن دائ ،األول أو الثاني

  .في عزلة تامة (ة)ووضع األطفال والقسم واألستاذ ،اإلدارية أو االجتماعية

إن مشروع المؤسسة الذي ال يستحضر حاجات األطفال في القسم المدمج ال يضع جميع 
طالع على يتيح فرصة للمسؤولين لال كما أنه ال ،األطفال في نفس المستوى من االهتمام

إدراك تلك العالقات من ومن شأن تمكين األساتذة  ،حاجات ونجاحات األقسام المدمجة
إلى لى مشروع القسم ومن مشروع المؤسسة إ الفردي من مشروع الطفل ،المتبادلة

الوعي بانفتاح القسم وبأدواره الريادية في  ،مشروع القسم ثم إلى المشروع الفردي
تعليمة بما يخدم التربية على القيم وعلى التضامن والتسامح التواصل داخل المؤسسة ال

وتقاسم المسؤولية وجعل القسم المدمج ومن خالله األطفال في قلب التفكير اإلداري 
 .والتربوي

( ة)مر موكول في جزئه األكبر لألستاذإن النجاح الجيد في تدبير المشاريع الفردية أ
بات بيداغوجية مندمجة  تستحضر حاضر الطفل وعبر مقار ،بتنسيق مع مختلف المتدخلين

ت المستهدفة من خالل الحرص على إرساء وترتقي به تدريجيا لتكسبه الكفايا ،ومستقبله
وتدبير اإلدماج باستراتيجبات مالئمة تشعر الطفل في  الموارد األساس والموارد الداعمة

 .جميع المراحل بالنجاح
 

        



21 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي ؟المشروع الفرد ركيف  أدب

 

 النشاط األول
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 الثالثةالوضعية التكوينية 

   المؤسسة ومشروع القسم مشروع عمليات ضمن الفردي مشروع تدبير
 

 ؟للطفلمشروع الفردي ال أدبر كيف      األولاط النش
 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 
 

 الهدف من النشاط : 

  المؤسسةالقسم ومشروع  ضمن عمليات مشروعوموقعته  الفردي للطفلمشروع التدبير   

 المنتوج المنتظر : 

 مؤسسةومشروع القسم ومشروع ال( ة)روع الفردي للمتعلمللعالقات بين المشبطاقة واصفة 

  ربط العالقات بين المشروع الفردي ومشروع القسم ومشروع المؤسسةمبررات  -
 

  التعليمة/ المهمة : 

 : ، وباالستناد إلى تجربتك الخاصةالملونة البطاقاتانطالقا من 

 الفردي مشروع المتعلم أشكال التدبير البيداغوجي ل اقترح -

الخالصات التركيبية على الجدول عنصرا عنصرا ودون  العالقاتناقش ضمن مجموعتك هذه  -

 : التالي
 

 المالئمة إجراءاته المتدخل وأدواره   قسم مدمجالمبررات اعتماده ب المشروع 

    المشروع الفردي 

 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 5إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 التعليمة ويوضحها بدقة إلى أن يستوعبها الجميع( ة)يقدم المؤطر -

 (ة)مجموعة على حدة بإشراف وتتبع مستمرين من لدن المؤطرتشتغل كل  -

 تقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من المناقشة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمام الجميع -
 

 الوثائق واألسانيد : 

 : ..............................................0الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

/ المشروع الفردي)لمقدمة بالنسبة لكل محور من المحاور الثالثة المدروسة تركيب المعطيات ا -

المتدخلون، اإلجراءات ، مبررات وجوده بالقسم المدمج مشروع المؤسسة،/ مشروع القسم 

 (.المالئمة

استنتاج خالصات عامة تبين طبيعة المعالجة المستهدفة، ولماذا هي أساسية في األقسام المدمجة،  -

 . اءات المعالجة األكثر نجاعة لهذه األقساموما هي إجر
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 :األولىالوضعية التكوينية 

الكتساب بأقسام اإلدماج كيف أدبر سيرورات التعلم وا

  المدرسي؟

 وثائق العمل 

 

 

والمشروع والوساطة اللعب حول وثيقة  

 

 الوثيقة األولى 

 

 

  األول النشاط منتوج 

الثالثة البيداغوجيات تكامل باستحضار إرساء الموارد  حصة لبناء بطاقة -  

 الوثيقة الثانية 
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 1:الوثيقة رقم 

بيداغوجيا اللعب  :عنوانها

 والوساطة والمشروع

كيف أدبر سيرورات  التعلم  :الوضعية

 واالكتساب بأقسام اإلدماج المدرسي؟

بيداغوجيا اللعب استثمار  النشاط

ر يبفي تد  والوساطة والمشروع

   .التعلمات بالقسم المدمج

 

 بيداغوجيا اللعب

 فيكوتسكي عند اللعب أهمية

 إلى يؤدي مما. الیالخـ على يعتمد أنـه ذلـك أفـضل، نمـو لتحقيق  مهم عـامل اللعـب أن فيكوتسكي يعتقد
 الواقع، يف به امیالقـ عـیيستط ما تفوق بأفعال يقوم اللعب أثناء فالطفل ـ المحتمل النمو منطقة ـ خلق
 أكثر خطـط  تـشكيل إلـى ويؤدي والوعي، الحاجات في رییللتغـ أوسع قاعدة خلق على يساعد ثیحـ
  . النمو أعلىمن مـستوى ـقیلتحقـ لةیوسـ اللعب يجعل مما ،تالالمشكـ لحل دایتعقـ

 لفترة عاإلشبا هذا تأجيل عليه ويصعب ،فورية بصورة حاجاته إشباع إلى يميل الصغير الطفل أن يرىو
 تظهر رغباته من كثيرا   فإن ،المدرسة قبل ما سن في ودخوله العمر في الطفل تقدم مع ولكن ،طويلة
 والوهمي التخيلي التحقيق دوما   هو المرحلة هذه في الطفل لعب وإن ،اللعب خالل من عنها ويعبر تلقائيا  

 الطفل وعي في وجود له ليس دجدي تشكيل الحال هذه في فالمخيلة ،تحقيقها يمكن ال التي للرغبات
 أنماط من نمطا   يعد ال إذا التخيلي فاللعب .الواعي للنشاط خاصا   إنسانيا   نموذجا   يمثل وإنما ،جدا   الصغير
 .الفكرية ذخيرته من تخيليا   موقفا   فيه الطفل يبدع حيث ذاته اللعب هو وإنما ،اللعب

 الدوافع وصوغ األهداف وإبداع التخيلي النشاطف ،الطفل نمو في رئيسا   دورا   للعب أنكذلك  ويرى
 الميول على يحتوي اللعب أن كما  .مراحلال أعلى في ويجعله اللعب خالل من يظهر ذلك كل االختيارية

 : يلي ما تحقيق في ويسهم كلها النمائية

 فإن الطفل يكبر وعندما المجرد التفكير لتنمية منها بد ال ممهدة مرحلة اللعب يعد إذ: المجرد التفكير -1

  .مجرد وفكر داخلية عملياتمن  اللعبفيصبح  .وعي دون اللعب الستخدام أمامه متاحة تصبح الفرصة

 دون االلتزام يحول حيث قصوى متعة له يوفر وأنظمته اللعب بقواعد الطفل التزام إن: الذات ضبط -2

 .ويضبطها حوافزه على يسيطر أن الطفل يتعلم وبذلك المباشرة رغباته تحقيق

 اللعب خالل من الطفل يتجاوز النمائية القوة هذه بفضل إذ: سائد نشاط مجرد ال رائد نشاط اللعب -3

  األمثل ومختبره النمو حقل بهذا إنه  للطفل حيوي نمائي مجال أفضل اللعب يعد ولهذا الواقعي عمره
 يرفض فإنه اللعب لتعريف أساسا   المتعة عد فيجوتسكي فيه يرفض الذي الوقت في أنه نرى وهكذا

 معينة وحوافز حاجات اللعب خالل من يشبع الطفل أن يرى إذ هادف غير نشاطا   اللعب عد بالمقابل
 .أخرى مرحلة إلى عمرية مرحلة من تتغير

 علي راجح بركات:عن ذ نقال، نظرية فيكوتسكي في النمو المعرفي

http://www.psy-cognitive.net/vb/t2584.htm 
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  بيداغوجيا الوساطة

 تشكل باعتبارها التالية، المبادئ ذكر على نركز أن يمكن األطروحات، هذه تفاصيل إلى ندخل أن وبدون

 : التعلم مفهوم حول فيكوتسكي نظرية في هامة أسسا

 النمو عن سابقا أمرا كان إذا إال التعلم، عن للحديث مبرر، من هناك ليس : األول المبدأ -

Developpement، ،الفرد يصل حتى االنتظار إال علينا وما ،شيء بكل األخير هذا تكفل وإال 

 النمو إن. والسلوكي المعرفي النضج من المتوخى يبلغ لكي نموه مراحل من ما مرحلة إلى

 التفاعل خالل من الفرد يعيشها فعالة اجتماعية تنسيقات عن ناتج فهو التعلم أما بالزمن، مرتبط

 . متنوعة تواصلية وضعيات إطار في وذلك الراشدين، مع وخاصة اآلخرين، مع

 الذي" الساذجة" التصورات بين الربط يتم أن البيداغوجية الناحية من يطرح للتعلم، التصور هذا مثل إن

 .لمتوخاةا والكفايات المتعلم بها يأتي

 والسيرورات المعارف بناء في جوهرية عامة أدوات االجتماعية المتغيرات تمثل:  الثاني المبدأ -

 أمام تطرح ما بقدر ومتعددة، متنوعة التعلمية الوضعيات تكون ما بقدر و. الفرد لدى الذهنية

 .سابقةال المكتسبات تصحيح أو لتعديل و جديدة مكتسبات المتالك متنوعة خيارات المتعلم

 أساسية وساطات ،Médiations Sémiotiques  السميوطيقية الوساطات تعتبر:  الثالث المبدأ -

 Zones Proximales de développement للنمو المحادية بالمناطق فيكوتسكي يدعوه لما بالنسبة

 ةاللغ فيها تلعب اجتماعية وضعيات في وتجري تحدث والتنسيقية التربوية العمليات أغلب ألن

 ذات لفيكوتسكي، بالنسبة اللغة، فإن م،ث ومن. األساسية الوسيطية الوظيفة تمظهراتها بمختلف

 جهة من ألنها و ما، تعلمية وضعية على مدلول إضفاء من جهة، من تمكن ألنها تنظيمية وظيفة

  .التعلم عملية من المتوخى بلوغ سبيل في تفكيره باستخدام للمتعلم تسمح ثانية،

 التعلمات وإنجاز إلحداث الفعال الدور اللغة، إلى المستند التواصلي، التبادل يلعب عنى،الم وبهذا

 .المتوقعة

 لتشكيل أساسية أدوات تمثل للفرد، بالنسبة المفاهيمي التفكير أدوات بناء عملية إن : الرابع المبدأ -

 مع لتعاملا و المشكالت حل من الحقا، تمكن، التي الرئيسية  الفكرية بالخطط يسمى ما

 و العمليات نقل من الفرد تمكن التي الرئيسية العملية هو التعلم و. مختلفة و متعددة وضعيات

 من السيرورات نقل أي الذهني، المستوى إلى المعيشي المستوى من االجتماعية السيرورات

 بالفرد مرتبط داخلي إطار إلى Interpersonnel االجتماعية البيفردي إطارها

 .الذهني النشاط و للتفكير عامة أطر إلى تتحول حيث ،  Intrapersonnelالمتعلم

 الجدد نوالفيكوتسكيي فيكوتسكي لدى والتعلم المعرفي النمو نظريات
cfijdida.voila.net/khayri/Apprentissage.doc 
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 المشروع بيداغوجيا

 الترابط لتحقيق  االهتمام محور باعتماد  نادى الذي  Decroly ديكرولي  باسم المشروع بيداغوجيا ترتبط

 بـياجي، بروسـو،) أعمال أسسها ومن البنائـية المرجعية بظهور المقاربة هــذه تدعمت كمــا. المواد بين

 قدرته من واثقا بإمكاناته واعيا الطفل كان إالمتى اليتحقق الذاتي التعلم أن على تؤكد التي...( وتسكيفيك

 تصبح  وهكذا. الذاتي ترشـده  ويتـدعم ستقالليتها تعزز وحينــئذ  ، الشخصية المبادرة اتخاذ على

 كما(. ديوي) نفسها الحياة هي ما بقدر للحياة إعدادا ليست المدرسة أن ذلك ممكنة، بالفعل الحياة ممارسة

 في للمتعلم أساسيا دورا تمنح البـنائية فهذه. بنائهـا في ودورالمتعلم المعرفة بطبيعة المرجعية هذه تهتم

 المرجعــية وتطورت.  المتعلم به يقوم داخلي لبناء نتــيجة إذاك التــعلم فيكون ، المعارف تملك مسار

 الصراعات باستخدام المعرفة اآلخرلبناء مع بالـتفاعل التعلم يتم حـيـث اجتماعية بنائـية لتصبح

 .والمدرس الواحد الفصل  مجموعة بين  المعرفية  االجتماعية

azouzi hed     https://sites.google.com/site/lumieretemplate/projetsi 

Pourquoi choisir une démarche de projet ? 

Marc Bru et Louis Not distinguent cinq principales fonctions à la pédagogie du 
projet :  

Une fonction économique et de production : l’accomplissement du projet doit 
tenir compte des contraintes économiques, temporelles, matérielles et 
humaines. Elle amène donc les formés à gérer leur environnement. 

Une fonction thérapeutique : elle renouvelle l’intérêt des élèves pour l’école 
en leur permettant de s’engager dans une activité signifiante aussi bien sur le 
plan de l’apprentissage que sur celui de l’engagement social et professionnel.  

Une fonction didactique : les actions nécessaires à la réalisation du projet sont 
le moyen de mobiliser des savoirs et savoir-faire acquis et de développer des 
compétences et des connaissances nouvelles. 

Une fonction sociale et médiationnelle : si le projet fait appel à des 
partenaires, la pédagogie de projet amène les apprenants à s’ouvrir aux autres, 
à d’autres institutions, à être reconnus pas eux. Elle amène également le 
groupe à partager les compétences et à confronter les avis, les opinions… 

Une fonction politique : la participation active à un projet implique une vie 
collective. Le projet devient alors également une formation à la vie civique. 

La démarche de projet apporte également des bénéfices secondaires au niveau 
de la gestion de la classe en permettant l’implication d’un groupe dans une 
expérience "authentique" forte et commune et en modifiant les rapports entre 
l’enseignant et les élèves (complicité, changement de rôle).  azouzi hed 

 

https://sites.google.com/site/lumieretemplate/projets
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فيكوتسكي عند الوساطة وأهمية النمو مناطق  

 

 المفروضة النمو بدرجة رةیكبـ بدرجة محدد ریغـ نسانإلا أن على( المحتمل النمو منطقة) فكرته تؤكد
 من نیمستويـ تحديد من بدال التعلم، اتیوإمكانـ النمو ـةیعملـ نیبـ ـةیقـیالحقـ قةالالعـ ولكشف ه،ـیعلـ

  : هما النمو

 مرحلة من نتهاءالا عن تنتج والتي ةـیالعقلـ اتیالعملـ نمو مستوى إلى وترجع ة،ـیالواقعـ النمو مرحلة(  أ
  .النضج من محددة درجة إلى أي نةیمعـ نمو

 نموه المرحلة به تسمح ما فوق الطفل يحققه أن يمكن الذي المدى إلى وترجع المتوقع، والنم مستوى(  ب
 نیبـ المدى) بأنها ويعرفها. المحتمل للنمو كمنطقة تسكيفيكو يحدده ما وهذا( نضجه درجة) ـةیالواقعـ
 ينجزه أن كنيم الذي المحتمل والمستوى مشكلة حل على ةیالواقعـ الطفل بقدرة يحدد كما الواقعي النمو
 . (الرفاق مع التعاون أو الكبار ـهیتوجـ تحت ـةیالواقعـ قدرته تفوق ثیبحـ تالمشكـ حل في الطفل

 :مثال   

 الو للطفل السؤا تقدم قد( : )المحتمل) دنىألا النمو منطقة عن مفهومه لشرح مثلةألا بعض يورد    
 حل، إلى يصل فإنه صدقاءألا مع التعاونب أو الكبار من ـهیوالتوجـ المساعدة ببعض ولكن حله، ـعیيستط
  . فقط الواقعي لنموه جةیكنتـ الحل من يتمكن لم أنه على لیدلـ وهذا

 في فهما.  العقلي عمرها من الثامنة وفي الزمني عمرها من العاشرة في نیطفلـ هناك أن لنفرض      
 المدرسي إنجازهما بأن يعتقد وقد.  سنوات ثمان لسن مقنن اختبار إنجاز ـعانیويستط العقلي العمر نفس

 ـهیعلـ عرض يمكن الفمثـ منهما واحد مساعدة تمت إذا لكن ، لديهما الذكاء نسبة لتساوي نظرا متساو
 المشكلة حول المساعدة سئلةألا بعض تقديم أو.  معها يتعامل أن يمكن فیوكـ ، المشكلة حل يمكن فیكـ
 ويعتقد ، يختلف الطفل أداء فإن المساعدات بهذه.  الحل ينهي الطفل وترك بالمساعدة الحل وبدء ،

 ةیالعقلـ القدرات يحسن ذلك أن فيكوتسكي 

 الجدد والفيكوتسكيون فيكوتسكي لدى والتعلم المعرفي النمو نظريات
cfijdida.voila.net/khayri/Apprentissage.doc 

 

 

 

 

 2:الوثيقة رقم 

   :عنوانها
 عند الوساطة وأهمية النمو مناطق

 فيكوتسكي

  سيرورات أدبر كيف: الوضعية

 دماجاإل بأقسام واالكتساب التعلم

 المدرسي؟

تدبير نشاط اكتسابي إلرساء  :2النشاط

الموارد بقسم اإلدماج باالرتكاز على 

 .الثالثة البيداغوجيات  تكامل 

 :الثانية الوضعية التكوينية 

الصعوبات  و الوسائلاستثمار تعلم اإلدماج و  كيف أدبر
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تدبير حصة  :النشاطكيف أدبر تعلم اإلدماج والوسائل  :الوضعية 1:الوثيقة رقم 

 

  وثيقة -

 

 الوثيقة األولى 

 

 

  األول النشاط منتوج  -

 تدبير الوسائل التعليمية وتنظيم الفضاء وثيقة -

 الوثيقة الثانية 
 

 

   بير الصعوبات من خالل التعلم العالجيإجراءات تدإرساء  حصة لبناء بطاقة  -

 الوثيقة الثالثة  
 

 

  األول النشاط منتوج  -

 تدبير الوسائل التعليمية وتنظيم الفضاء وثيقة -

 الوثيقة الثانية 
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 حول وثيقة :عنوانها

   اإلدماج تعلم إجراءات

في قسم تعلم اإلدماج ل والصعوبات التعليمية وفضاءات التعلم؟

 .اإلدماج المدرسي
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 2:الوثيقة رقم 

وضعية إدماج في اللغة :عنوانها

 العربية 

كيف أدبر تعلم اإلدماج  :الوضعية

والوسائل والصعوبات التعليمية 

 وفضاءات التعلم؟

تدبير حصة  :النشاط

في قسم تعلم اإلدماج ل

 .اإلدماج المدرسي
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 3:الوثيقة رقم 

وضعية إدماج في :عنوانها

 الرياضيات  

كيف أدبر تعلم اإلدماج  :الوضعية

عليمية والوسائل والصعوبات الت

 وفضاءات التعلم؟

تدبير حصة  :النشاط

في قسم تعلم اإلدماج ل

 .اإلدماج المدرسي
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 3:الوثيقة رقم 

وضعية إدماج في النشاط :عنوانها

 . العلمي 

كيف أدبر تعلم اإلدماج  :الوضعية

والوسائل والصعوبات التعليمية 

 وفضاءات التعلم؟

تدبير حصة  :النشاط

في قسم تعلم اإلدماج ل

 .اإلدماج المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

يتوقف على توفير شروط مادية ضرورية تقوم على  أهدافهمهما كان إعداد المنهاج جيدا، فإن تحقيق 

 .حسن االنتقاء والتوظيف المالئم

ومن العوامل األساسية التي تساهم في إنجاح الفعل التعليمي، التنظيم المادي لفضاء التربية وتجهيزه 

ل البيداغوجية الضرورية المالئمة و المتنوعة التي يجب أن تستجيب باألدوات والدعائم والوسائ

 لمتطلبات الوضعيات التعليمية المختلفة

-I فضاء القسم : 

 :تعريف فضاء القسم

 والتطوين المحتضنة لقسم اإلدماج المدرسي  في أية مؤسسة من مؤسسات التربيةيعد القسم فضاء أساسيا 

 .اإلعدادالتنظيم و و يتميز عن القسم العادي من حيث

يحتوي القسم على أركان و ورشات منظمة بكيفية بيداغوجية وتتسم بالتشويق والجمال حيث يتم تنظيمها 

ومتطلبات األنشطة  لطفل ذوي االحتياجات الخاصةوتجديد وسائلها على أساس الحاجات النمائية 

 .التعليمية الواردة في المنهاج

، حيث يقضي فيه أطول وقت من اليوم لذا، يجب أن يجد فيه ما يمثل فضاء القسم وسط حياة للطفل

 .يستجيب لحاجاته شخصية كانت أو اجتماعية

  :أهمية تنظيم فضاء القسم-1

القدرة على االعتناء بهذا الفضاء من حيث التنظيم والتجهيز (: ة)من الكفاءات المشترطة لدى المربي 

العملية و المشروع التربوي الفردي وعا في إنجاحوحسن االستغالل،و يعتبر هذا في حد ذاته، شر

 :فتواجد الطفل لمدة طويلة ال بد أن يتم في جو يستجيب لحاجاته. برمتها  التعلمية

 ( ....توفير أماكن الراحة، حرية الحركة)الفيزيولوجية  -

 (ائليالمحيط الجمالي والمريح، وجود بعض األشياء التي لها عالقة بمحيطه الع)والوجدانية  -

   والتربوية  .(تعدد وتنوع العالقات والتعامل مع األقران و الراشدين)واالجتماعية والثقافية  - 

  على أساس األركان و الورشات المدمج كيفية تنظيم القسم 

من مقاييس تنظيم القسم، أن تكون مختلف األركان ذات وظائف مختلفة و منظمة بطريقة بيداغوجية تتسم 

جمال إن تنظيمها يعد عامال أساسيا إلنجاح الفعل التعلمي و يتم بتحديث وتجديد وسائلها كلما بالتشويق وال

اقتضت الضرورة وكلما تنوعت المحاور التعلمية، باإلضافة إلى ضرورة وضع األدوات في متناول 

  .األطفال

 :المدمج األركان و الورشات األساسية في فضاء القسم -2

غير أن . بتعدد مجاالت األنشطة كما تتنوع بتنوع الفضاءات وإمكانياتها المادية تتعدد األركان والورشات

تنمية الكفايات هناك حد أدنى ،من هذه األركان والورشات ،الذي ال بد من توفيره إذا رغبنا في 

ركن المكتبة والقراءة، :فمن بين أهم األركان التي يجب تأسيسها.  الدراسي  المنهاج المستهدفة من 

رشة العلوم و التكنولوجيا و ركـن أو ورشة الفنون، التي يمكن أن تتفرع إلى أنواع أخرى و ذلك حسب و

 .خصوصيات كل فضاء

 الفضاء أمثلة عن أشكال تدبير

 4:الوثيقة رقم 

تدبير الفضاء في القسم :عنوانها

 المدمج   

كيف أدبر تعلم اإلدماج  :الوضعية

والوسائل والصعوبات التعليمية 

 وفضاءات التعلم؟

 الفضاء تدبير   :النشاط

 الوسائل ارواستثم

 قسم في التعليمية

 . المدرسي دماجاإل
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  -2- للتعلم منتجة التربوية الوسائط

 الذي التعلم هو الفعال أو الحقيقي التعلم أن للتربية النظرية والخالصات السيكولوجية الدراسات أثبتت لقد

 وظواهره الواقع وموضوعات الحقيقية األشياء هو الذي التعلم بموضوع مباشر واحتكاك ،خبرة عن يتم

 المواقف تكون أن يفرض مما مكوناته، بمختلف للمتعلم والثقافي واالجتماعي الطبيعي المحيط تشكل التي

 واألفالم الصور تشكل توفرها على االستحالة حالة وفي. اليومية الحياة من مستمدة وضعيات التعليمية

 .التعلم إلحداث المواقف هذه تخلفه الذي األثر التربوي مفعولها يقارب لها بديال والنماذج

 من مجموعة عليه يباشر تعلمه، موضوع مع مباشرة مواجهة في المتعلم تجعل التربوية فالوسائط

 التعليمية الوسائل تعتبر التقليدية البيداغوجيا كانت وإذا... يركب يفك، يجرب، يقيس، يالحظ،:  الفعاليات

 في فالوسائل صعوبته، وتبسط غموضه توضح المحتوى عنصر خدمة في فقط هي هامشيا، عنصرا

 فتح هو أساسيا مبدءا تحقق بذلك وهي له، ومنتجة للتعلم مصدر هي الجديدة الديداكتيكية الممارسة

 جل هاجس وهو التعلم، سيرورة في وانخراطه اإليجابي، وحضوره للمتعلم الذاتي للنشاط المجال

 .المعاصرة التدريس ونماذج البيداغوجية النظريات

 العملية يطور بل تعلمه، في الذاتية المتعلم فعالية فقط يضمن ال التعليمي العمل في الوسائل إدماج إن

 البحث يوه تطورا، أكثر فاعلية إلى للمعرفة الذاتي االكتساب من باالنتقال أرقى مستوى إلى التعليمية

 في مصادرها من عنها والتنقيب البحث أو صنعها، في المتعلمين بإشراك اكتسابها ووسائل أدوات عن

 الكلي اعتماده من يقلص الذي الشيء مباشر بشكل المتعلم معها ويتواصل يتفاعل والتي. المحلية البيئة

 .للمعرفة وكمصدر كسلطة، المدرس على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5:الوثيقة رقم 

تدبير الوسائل التعليمية  في :عنوانها

 القسم المدمج   

كيف أدبر تعلم اإلدماج  :الوضعية

لصعوبات التعليمية والوسائل وا

 وفضاءات التعلم؟

 الفضاء تدبير   :النشاط

 الوسائل ارواستثم

 قسم في التعليمية

  المدرسي اإلدماج
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 -1-التدريس تنويع لتدعيم التكنولوجيا استخدام

 التالميذ تعلم ألنماط وفقا   التدريس تنويع في له المتاحة التكنولوجية الوسائط استخدام  المعلم يستطيع

 .عام بشكل وميولهم

 :المثال سبيل وعلى

 :البصرية الوسائط  1-

 من العديد اإلنسان يجمع البصر طريق فعن كلمة، ألف تساوي الواحدة الصورة أن جميعا   نعرف كما

 المعلومات

 انتباه يشد فهو البصرية الوسائط بعض المعلم استخدام وعند. الموضوع عن علمية خلفية وتكوين

 المتعلمين،

 .واالستمرار المتابعة على ويشجعهم

 األمثلة وبعض المجسمة، األشكال الخرائط،أو البيانية،أو الرسوم الصور،أو شكل المصادر هذه تأخذ وقد

 .التوضيحية الصور مع الكالم تضم التي لعروضوا الحركية،

 :خالل من التعلم يفضلون الذين التالميذ خاص، بشكل البصرية المصادر من ويستفيد

 .المطلوبة والمفاهيم المعلومات منها فيستخلصون األشكال، بين عالقات توضح أشكال رؤية

 .األساسية المفاهيم على زالتركي مع مرئية بصورة المعلومات توضح التي واللوحات الخرائط

 .تركيز وفي ببساطة والمعلومات المعاني توضح التي المتحركة وبخاصة البيانية الرسوم

 .المطبوع المقروء،أو الكالم من أكثر صورة� الم والتسجيالت واألفالم الصور

 .مباشرة المطلوب منها يفهم رموز صورة في المركزة المعلومات

 :الصوتية الوسائط 2-

 :المثال سبيل على ومنها مختلفة، ألغراض وتستخدم ومتنوعة كثيرة وهي

 .صوتية شرائط على المسجلة والمقاالت الكتب

 .إلخ...  حوارات قراءات، موسيقى، تحمل التي CD المضغوطة االسطوانات

 .الناطقة الكلمات

 . األصوات أو الكالم، على ويعتمد الكمبيوتر، شبكة على الخاصة المواقع

 .الصوتية ميسالقوا



37 

 

 هذه من ويستفيد الكمبيوتر، أجهزة خالل من المدارس معظم في متوافرا   أصبح المصادر هذه من وكثير

 :خالل من أفضل بشكل يتعلمون الذين التالميذ المصادر

 .بأنفسهم قرءوه لو فهمه في صعوبة ويجدون النص إلى االستماع

 .العادي التلميذ مستوى من بةصعو أكثر نص مع التعامل يريدون الذين الموهوبون

 .سليمة بصورة والكلمات الحروف نطق تعرف يريدون ممن األطفال رياض مرحلة في

 .لمفرداتها السليم النطق تعلم ويريدون أجنبية لغة يتعلمون الذين

 مستوى على أو صغيرة، مجموعة وفي أحيانا ، كله الفصل مع الصوتية الوسائل تستخدم أن ويمكن

 .الدرس وهدف المتعلم الحتياج قا  وف األفراد

   :الرقمية التكنولوجيا

 المكتوب للنص مصاحبة توضيحية سوما   ور المختلفة،صورا   المواد في الدراسية الكتب معظم تتضمن

 .أفضل بصورة واالستيعاب الفهم من التالميذ وتمكين إثرائه، بهدف

 هيئة على والرسوم الصور هذه تكون أن الممكن من أصبح الحديثة التكنولوجية إلمكانات ا وبتطور

 اسطوانة

 التوضيحية الصور خاللها من تعرض Multi Media متعددة وسائط تحمل للكتاب مصاحبة مضغوطة

 حسب وتصغيرها تكبيرها ويمكن مجسمة، صور و متحركة، شكال أ هيئة على للنص المصاحبة

 النص بإثراء ،  بمصطلح نقصده ما وهذا. الصورة مع النص لشرح بصوت مصحوبة وتكون الرغبة،

 األساسي الهدف وهو واالستيعاب الفهم من قدر أكبر تحقيق من تمكننا التي الرقمية التكنولوجيا باستخدام

 .التدريس لتنويع

 اليونيسكو: 21ص الفصل في التدريس تنويع كتاب
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                        -3- لوسائل المساعدةاألجهـــــــزة التعويضية وا                               

 والسمع والتنقل الحركة على تساعدهم لكـي المعــــــوقون األفراد يستخدمها التي واألجهزة الوسائل هي
 . االعتيادية اليومية الحياة وممارسة والتعلم قوالنط والتواصل

 كهربائية بطرق مايعمل ومنها البالستيكيةو والمعــدنية الخشبية المواد من مصنع ماهو الوسائل هذه ومن
 . المصاب جهد على تعتمد ذاتـــــية أوطرق

 ونوع المصاب الشخص حالة باختالف والوزن والمقاييس األنواع حيث من األجهزة هذه وتختلف
 ..ووزنه ــهوسن اصابته

 (والبصرية ركيةالح االعاقة لذوي))والتنقل الحركـة على المعوق تساعد التي واألجهزة الوسائل 

 .(السمعية االعاقة لذوي) والنطق والتواصل السمع على تساعد التي واألجهزة الوسائل

 التعليمية الوسائل أو المكفوفين بتعليم الخاصة كالوسائل)  التعلم على تساعد التي واألجهزة الوسائل
 .(والبصرية السمعية

 .عتياديةاال اليومية الحياة في تستخدم التي واألجهزة الوسائل

 :لالستفادة منها وجب 

 .استخدامه عند التعويضي الجهاز صالحية من التأكد ضرورة

 .الالزمة االحتياطات وأخذ سليم بشكل الجهاز لبس من التأكد ضرورة

 .عليه والمحافظة وصيانته بالجهاز العناية على وتدريبه المصاب الشخص تعليم ضرورة

 .الجهاز وخلع لبس في الذات لىع االعتماد على المصاب تدريب ضرورة

 .مضاعفات حدوث من تخوفا استخدامه إهمال وعدم الجهاز واستخدام بلبس االنتظام ضرورة
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 -2-صعوبات األطفال المعاقين سمعيا

 :األصم عالقة اإلعاقة السمعية بالنمو العقلي للطفل

  :ىعل يظهر التأثير الحادث لإلعاقة السمعية فى النمو العقلي من خالل انعكاسه

لظروف بيئية أو أسباب  إما األصم متخلفًا بحوالي عامين ومرجع ذلك الذكاء والقدرات العقلية، إذ يكون
حيث القدرات العقلية العامة وجدت فروق  من عضوية، وعند مقارنة الطفل األصم والطفل عادي السمع

الحرمان من المثيرات والخبرات المتاحة، وأن استجابات الطفل  نتيجة في القدرات العقلية العامة بينهم
 .السمع ال تختلف عن استجابات الطفل عادي -والتي تتفق مع نوع إعاقته -الذكاء  تباراتالخ األصم

 الصم العمليات العقلية لدى

 : الذكاء-أ

مستوى الذكاء بثالث إلى  الصم بأنهم متأخرون فى لدى IQ وقد أشارت الدراسات التى أجريت عن الذكاء
أن الذكاء يلعب دورًا فعااًل في قدرة اإلنسان علي  بينما نجد .العاديين أربع سنوات مقارنة بإقرانهم

من ذوي  الذكاء إعاقته، فكلما كان أكثر ذكاء زادت قدرته علي التوافق والتكيف بعكس محدود مع التكيف
 .وانعدام الثقة اإلعاقات، فتصبح لديهم الحياة أكثر تعقيدًا ويزداد شعورهم باليأس

تؤثر علي الجانب العقلي  اإلصابة بالصمم ال م موضحًا أناألص ىومن ناحية أخري ينحاز آخرون إل
السمع والطفل األصم في القدرات العقلية،  فروق جوهرية بين الطفل عادى لدي الطفل، إذ إنه ال توجد

ويفند ذلك  .السمع الصم لديهم قدرات عقلية تفوق األطفال عادي اختبارات الذكاء أن معظم األطفال وتؤكد
مثل األطفال السامعين، كما أنه ال  في الذكاء الصم لديهم جوهريًا نفس التوزيع العام الرأي من حيث أن

والذكاء، خاصة وأن اإلصابة باإلعاقة السمعية ال تتضمن  السمعي توجد عالقة مباشرة بين الفقدان
 العقلي،ولذلك قد نجد أن ثنائية فقدان السمع والغباء ما هي إال منطق مبتور بالضرورة التخلف

األخطاء في  أن التفكير الخاطيء بأن اإلعاقة في الكالم يعني إعاقة في القدرات المعرفية، أو ىعل قائم
عدم وجود عالقة في القدرة  يري كتابة األطفال الصم تنعكس علي ذكائهم تبعًا لذلك، وهناك رأي آخر

 .والسامعين بين األطفال الصم الفكرية علي التفكير المجرد في عالقة اللغة بالعمليات

 5:الوثيقة رقم 

تدبير الوسائل التعليمية  في :عنوانها

 القسم المدمج   

كيف أدبر تعلم اإلدماج  :الوضعية

والوسائل والصعوبات التعليمية 

 تعلم؟وفضاءات ال

 تدبير   :النشاط

 في الصعوبات التعلمية 

  المدرسي اإلدماج قسم
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 : التحصيل الدراسى -ب

  كما أشارت الدراسات التى أجريت عن التحصيل الدراسى أو النسبة التعليمية

بين ثالثة إلى خمسة أعوام، وأن هذا التخلف  أن األطفال المعاقين سمعيا كانوا متخلفين بمقدار يتراوح ما
المعاقين سمعيا األكبر سنا كانوا أكثر تخلفا يشير إلى أن األطفال  كان يزداد مع تقدم العمر األمر الذى

األقل سنا،  من أقرانهم المعاقين سمعيا-من خالل قياس النسبة التعليمية لديهم  -الدراسى  فى التحصيل
وقد تم إجراء دراسة مسحية فى مدارس المعاقين سمعيا أوضحت أن العمرالزمنى لهؤالء األطفال والذين هم 

، وأن من هم فىسن الخامسة عشرة منهم وصلت النسبة التعليمية لديهم %17ى فى سن الثانية عشرة يساو 
فهم معانى الفقرات والكلمات والعمليات : الدراسة لديهم من خالل  ، وقد ظهر التخلف فى%71إلى 

المتغيرات  ومن ناحية أخرى ربطت الدراسات بين التحصيل الدراسى وبعض .والهجاء الحسابية
التلميذ بمعاهد  السنوات التى قضاها ابة باإلعاقة السمعية، وزمن اإلصابة، وعددكالذكاء،ودرجة اإلص

 .الصم

  المعاقين سمعيا الذين يتلقون تعليمهم يوميا فى وأفادت الدراسات أن األطفال

 .اإلقامة الداخلية كانوا أكثر تحصيال من زمالئهم من ذوى –الخارجية  من ذوى اإلقامة –معاهد الصم 

  هذا المجال يتأثر بعمر الطفل عند حدوث اإلعاقة السمعية فكلما زادفى  وأيضا

التعليمية  في العملية حدث فيه الصمم كانت التجارب السابقة في محيط اللغة ذات فائدة كبيرة السن الذي
يقع بين السنة الرابعة والسادسة  بالصمم هي ما وقد بينت البحوث أن السن الحرجة والخطيرة عند اإلصابة

األساسية لهذا فكل من األطفال المولودين بالصمم أو من فقدوا  وقواعدها وهي الفترة التي تنمو فيها اللغة
أصيبوا  قورنوا بمن أعوام غالبًا يعانون تخلفًا في التحصيل الدراسي في المستقبل لو 7-4فيما بين  سمعهم

النشاط العقلي بمقدار سنتين  ر فييتأخ بالصمم في سن متأخرة عن ذلك، وبينت دراسات أخرى أن األصم
الفرق يتضاءل قلياًل بالنسبة لمن أصيبوا بالصم بعد  هذا وخمس سنوات دراسية عن زميله العادي إال أن

يحصل األصم على نفس المقدار العلمي الذي يحصل عليه التلميذ  أن ست سنوات مما يتعذر معه
 . العادى

 : الذاكرة -جـ

المعوقون  أبعاده يفوق ناك أثر للحرمان الحسي والسمعي على التذكر ففي بعضالدراسات أن ه ولقد أثبتت
الشكل أو التصميم وتذكر الحركة  فمثاًل تذكر سمعيًا زمالئهم العاديين وفي بعضها اآلخر يقلون عنهم

ا أن كم .بينما يفوقالعاديين زمالئهم الصم في تذكر المتتاليات العددية يفوق فيه الصم زمالئهم العاديين
 .عادي السمع في بعض جوانب التذكر، كتذكر الشكل الصم يتفوقون علي
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 : مفهوم الزمن لدى الصم -د

صعوبات فى فهم والتعرف  استرعى مفهوم الزمن لدى الصم اهتماما كبيرا نظرا للملحوظات المتكررة بوجود
صور اللغة يؤدى إلى استنبط البعض أن ق على الموضوعات التى تتعلق بالنشأة والتطور، ولذلك فقد

 .الصم إحداث تأثير سلبى على مفهوم الزمن لدى

 : اكتساب المفاهيم -هـ

العاديين إال إن اكتساب  يكتسبون المفاهيم بنفس درجة التسلسل التى لدى أشارت الدراسات إلى أن الصم
صعوبات فى  العاديين، كما إنهم يعانون من للمفاهيم المختلفة يتم فى أعمار زمنية اكبر من الصم

  اكتساب المفاهيم المتناقضة والمفاهيم

أن فقدان السمع بما يمثله من تعطيل : ويتضح .بعضها البعض المتشابهة ودمج بعض المفاهيم مع
األصم  من الكل مما قد يؤثر بدورة علي القدرات العقلية لدي الطفل يمثل تعطياًل لجزء للجهاز السمعي،

ناضج،  نموها غير كامل وغير هذا إلي اضطراب تلك القدرات، وأن يصبح المختلفة، وقد يؤدي بعملياتها
والمواقف الحياتية  خالل التفاعالت اليومية كمرجعية لقصور اإلدراك اللحظي البيئي المكتسب من

 .والعقلية ذات الذكاء الحاد المهارة في الحرفة المعاشة، ولذلك قد يوصف الصم بسمة
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 ال ذوي اإلعاقة الذهنيةصعوبات األطف

 وكان سنوات ثالث منذ المدرسة إلى يذهب ذهنيا، اختالال ويشكو سنوات 9 العمر من يبلغ" اتيان

 عليهم تعود بمن محاطا يكون حتى الحي بمدرسة وجوده على يلحان اللذين أبويه من بطلب بها ترسيمه

 .األشخاص من

 على العاملة البيداغوجي التنظيم مرونة أن إذ لمؤسسةا هذه سير من حيزا أخذ المدرسة بهذه إدماجه إن

 الفعلية المشاركة من مكناه العمل وأشكال التوقيت فتعديل كثيرا، ساعدته قد المتعلمين مختلف مع التكيف

 مع التكيف في يتمثل الدائم المربين هم كان ولقد. التعلم تمشيات في االنخراط ومن المدرسة حياة في

 .واالهتمام الصعوبة درجة حيث من معدلة أنشطة من بتمكينه عليه تظهر التي التعب وحاالت فعله ردود

 هذا لترافق المدرسية الحياة على معينة بتدخل تتمتع المدرسة أصبحت األخيرة الدراسية السنة نهاية منذ

 .ذهنيا تخلفا يشكو الذي التلميذ

 :الحساب

 في تكمن المشكلة فإن العشرة حتى العد إلى توصل أنه من فبالرغم الباب في هامة تبدو" اتيان" صعوبات

 القيام في الحاسوب يستعمل أصبح إذ للممارسة تمارين عليه اقترحت الثمانية إلى السبعة من المرور

 عدد على كالتعرف الرياضي لعمله مدلوال تعطي وظيفة وضعيات في وضعه تم كما الحر العد بألعاب

  .العائلة أفراد من فرد لك اقتناها التي اليانصيب أوراق

 :الزمن مفهوم

 التجريد مستوى بعد يبلغ لم لكنه الحلقات من سلسلة في بعد هو وما قبل هو ما بين يميز أن التيان يمكن

 كفيل األيام تسلسل على التعرف مثل حياتية وضعيات من االنطالق أن إال والالحق السابق إلدراك

 .الزمن مفهوم بناء على بمساعدته

 لعالقاته بالنسبة يتموقع أن بإمكانه فإنه ذلك جانب إلى بانتظام السبورة على التاريخ بكتابة كلف فقد كلذل

 حول مشروع إطار ضمن اندرجت أعمال وهي المتتالية األعمار وذكر العائلة شجرة كبناء االجتماعية

 .ماضية أحداث استعراض على نشجعه كما" يمضي الذي الوقت"

 ءالفضا في التموقع

 على قادر غير اتيان كان فإذا بدني، بنشاط األمر يتعلق عندما إشكال أي يطرح ال الموضوع هذا

 عمودي وضع في وثيقة لنسخ أفقية مساحة استعمال باستطاعته فإنه الفضاء في للتوجه مخطط استعمال

 األخطاء وإصالح نسي ما تدارك مع العناصر لمختلف المتتالية المواضع على التعرف في ينتج كما

 هو وكما االتجاه هذا في التقدم على مسـاعدته يتعين وبالتالي المجرد إلى المرور في اتيان مشكلة تكمن

    باستعمال التعلم مغامرة من االنطالق فـي المبدأ يتمـثل التالميذ بقية مع الحـال

 إلى للوصول عدة مارساتم من انطالقا العدد بناء نحاول فإننا وهكذا. المناسبة البيداغوجية الوسائل

 ثم محسوسة بوضعيات عالقة في البداية في تكون جمل وإنتاج قراءة من تمكنه القراءة في. بياني تمثيل
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. التحضيرية األقسام تالميذ مع يستعمل ما تشبه المتوخاة الطريقة إن. المعيشي السياق عن تدريجيا تبعد

 .أبطأ بنسف لكن التالميذ قيةب مع يحصل عما كثيرا يختلف ال هذا التعلم فبناء

. المكتسبات كل ضياع فيها يخشى درجة إلى أعمق أنها إال التالميذ بقية مثل نكوص فترات اتيان تعتري

 البيداغوجي العمل بثبات نواصل أن شريطة المشكلة هذه تجاوز يمكن السابقة المراحل إلى بالرجوع لكن

 .المقترح

 الجماعي الحوار في المشاركة

 وفهم االنتباه تعليمه على الفارطة السنة في االهتمام ركز لقد. المضمار هذا في واضح إتيان متقد إن

 معني غير كان فإذا. نقاش من يجري ما ومتابعة للمشاركة دعي فقد السنة هذه في أما الحوار موضوع

 لتملك يقةطر وهي إليه استمع رأي إعادة خالل من يتدخل أن بإمكانه فإنه الحوار بموضوع مباشرة

 قرأها. آخر تلميذ مع باالشتراك شكوى قدم حديثا. جديدة عناصر إضافة مع النقاش محور الوضعية

 آخرين قبل من مقدمة أو سابقة الوضعيات هذه مثل زمني، ترتيب في بإعادتها مالبساتها وشرح جزئيا

 الفكري األعداد أن رضنفت لذلك متالزمان المدرسي والتعلم االجتماعي التعلم أن فكرة من انطالقا

 .مدرسية مكتسبات على للحصول يجند أن يمكن الوضعيات هذه في المستخدم

- تونس  –دمج ذوي االحتياجات في المدارس العادية 
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  -3 -صعوبات األطفال المعاقين حركيا

 الممكنة الصعوبات *

 وتتمظهر الحضانة فترة منذ حركي نشاط بإنجاز األمر تعلق كلما المتعلم لدى الحركية الصعوبات تبرز
 وتتجلى... والتلصيق والطي القص عن العجز وفي مثال والمربكات بالمكعبات اللعب على القدرة عدم في
 بالحركة القيام على القدرة عدم بسبب هندسية أشكال رسم إلى التوفق عدم في المدرسة في ذلك بعد

 (...منقلة بركار،) الالزمة الهندسية اتواألدو الوسائل مسك يتطلبها التي الدقيقة

 الممكنة التكييفات *

 أدوات بتوفير يدوية مهارة تتطلب التي باألنشطة القيام في( آخر طرف/ المعلم) المتعلم نعين أن يمكن
 ويمكن... جاهزة ورسوم بخرائط وبمده الثقيل المعدن من وأمواس ومساطر مسكها لتسهيل مقابض ذات
 حتى هندسي شكل لتحليل والمصطلحات المفاهيم وتقديم النشاط هذا من ذلك عليه استحال من إعفاء
 أضالع أربعة من يتكون المربع أن يتعلم كان وذلك ذهنيا التنظيم هذا تمثل ومن الفضاء تنظيم من يتمكن

 .متقايسة

 العمل تنظيم -2

 الممكنة الصعوبات *

 .الوقت نفس في ومتعددة مختلفة معلومات عوجم ما لعمل المكونة العناصر مختلف بين التصنيف -

 .هندسي شكل بناء عند األمر هو كما منهجية بطريقة العمل تنظيم -

 أو الذاكرة في اضطرابات من يعانون من لدى سابقا لها تعرض أخرى تذكر أو جديدة معلومات حذف -

 .االنتباه في ضعف من

 الممكنة التكييفات *

 على بمساعدته وذلك المتعلم لدى العمل وتنظيم المعلومات أخذ استراتيجيات تحسين الضروري من
 في ويفكر يحققها التي والنجاحات يرتكبها التي األخطاء يدرك حتى ومرافقته ذهنية تمشيات ضبط
 .يتوخاها التي الطرق

 وشد االنتباه في التدرج على تعتمد أنشطة اقتراح هو هنا فالمطلوب انتباها تتطلب التي األشغال في أما
 يتطلبه الذي اإلجرائي اإليقاع وفق انجازه من تمكينه مع العمل في والظاهرة المهمة العالمات إلى المتعلم
 .قدراته به تسمح ما حسب التدريب

 األساسية التعلمات -3

 والكتابة القراءة

 تهم به الخاصة التكييفات أو أحدهما صعوبات تحديد فإن لذلك االرتباط وثيق النشاطان هذان يرتبط
 لذلك المتعلم جهود أغلب يعبئ وإنما فقط الفضاء وتنظيم بالذاكرة الخط نشاط يتعلق ال إذ. أيضا اآلخر
 التي للحروف معنى يعطي أن من المتعثر المتعلم الخطية الرموز بيداغوجيا تمكن أن المهم من يكون

 وذلك الحروف لتصوير الالزمة الحركات في الجسدية والهيئة العضلي الضعف يؤثر قد. يرسمها
 اإلدراك ضعف في فتتمثل الثانية الصعوبة أما. حركاتهم على يسيطرون ال الذين لدى بالخصوص

 الضعف هذا يمنع وقد. اإلبصار في اضطرابات عن أو البصري المجال في تقلص عن الناتج البصري

 :من حامله
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 ببعضهما نقطتين ربط-

 ..خاصياته وتعيرف أشكال رسم-

 والحروف األشكال بين الفضائي البصري التناسق في بضعف المصابون األطفال يميز ال قد القراءة في
 أو كلمات بترك يقرؤون وقد والمقاطع الرموز قراءة في عسرا يجدون وقد االضطراب هذا بسبب
 .الذاتية استراتيجياتهم على اعتمادا فرائية لكفايات منهم العديد تحقيق دون يحول ال ذلك لكن سطور

 االبيداغوجية التكييفات *

 :بـ والوضوح المقروئية تيسير على يحرص القراءة في

 (التهوئة) متسعة كلماتها بين المسافات تكون بنصوص المتعلمين مد-

 النص من كلمات تأطير-

 تحملها التي األرضية مع فيها الحروف أشكال تتباين نصوص تقديم-

 .المسترسلة القراءة على ساعدت النص في بها لالهتداء ملونة عالمات وضع-

 .البصرية ذاكرته تنبيه-

 .المطلوب لتوضيح الشفوي بالخطاب االستعانة-

 .للحروف تهجئة أو للكلمات تصويرا ليس النشاط هذا ألن القراءة في المتعلم ترغيب-

 الخط في

 :بـ المتعثرين لدى االهتمام

 عليه يعتمدون متكأ لهم توفر حتى متعلمينال صدر مستوى في المنضدة تكون العمل مناضد في جلستهم-

 .الكتابة أثناء

 .مائل وضع في وجعله للكتابة المعد الحامل تكييف-

 .عليه الخاطئة الكتابة محو يسهل لوح استعمال-

 يتحرك ال حتى ذلك بعد تثبيته مع يختاره الذي الوضع الورق إعطاء من المتعلم تمكين-

  .بها الكتابة لسهولة الرصاص قلم أو اللبدية األقالم استعمال-

 .الحركة سهولة لديه تنمو حتى السريعة الكتابة على الطفل تدريب-

 .الكلمات نسخ في البصرية الذاكرة على االعتماد-

 والحساب العد في

 أخرى تعلمات عليه تبنى أساسا تمثل ألنها وناجحة متينة الحساب في األساسية التعلمات تكون أن يجب
 .الرياضية الوضعيات وفهم العمليات تملك من تمكن

 الممكنة الصعوبات *
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 واحدا واحدا المجموعة لعناصر البصري المسح -

 واحدة مرة باألصبع عنصر كل إلى اإلشارة

 بالعد التصريح -

 أو األرقام بعض رؤية لعدم وإنجازها العمليات فهم إلى أو وكتابتها األعداد لقراءة المتعلم يهتدي ال قد -

 (فوق إلى أسفل من أو اليمين إلى اليسار من الرياضية الكتابة) الصحيح االتجاه ولعكس الرموز

 الممكنة التكييفات *

 حتى... كاألقراص والمتحركة المحسوسة األشياء من مجموعات استعمال يفضل العد من المتعلم ليتمكن
 (...علبة في صفوف، في) للعد ويسخرها يريد مثلما ينظمها

 هذه على عمليات إنجاز خالل أو الكبيرة األعداد دراسة عند أصحابه من األسوياء برةبخ االستعانة-

 .األعداد

 (خضراء نقطة إلى للوصول مثال حمراء نقطة من االنطالق) ملونة بنقاط الكتابة اتجاه تحديد-

 العدد في موقعها حسب األرقام وقراءة وتسلسلها األعداد ترتيب في الرياضي المنطق إبراز-

    .أفقيا إنجازها يمكن العمودي الوضع وفق الرياضية العمليات إنجاز استجابة عند-

 البدنية التربية في

 لدى المفقودة القدرات لتحديد الطبيب يستشير أن التلميذ ولي أو المدرس على حركية إعاقة حالة في
 ذات في وتحديد العاديون ميذالتال بها يقوم التي الحركات بنفس القيام من فقدانها يمنعه والتي المتعلم
 .مالئم رياضي نشاط ممارسة من لتمكينه لديه المتوفرة المؤهالت الوقت

 الصعوبات *

 (ضعيف جهد المسك، في صعوبة األداء، في تثاقل بطء،) عادية اإلعاقة حامل حركات تكون ال قد

 المستوجبة االحتياطات *

 المستوجبة طاتلالحتيا األساسي المرجع الطبيب رأي هنا يكون -

 (األعصاب تقلص من الطقس برودة تزيد) معينة حرارة درجة في البدني النشاط يتم أن -

 وقدراته تتماشى ال التي الحركات تجنب -

 بالصرع المصابين لدى عصبية نوبات تسبب قد التي األنشطة من الحذر -

 األعصاب بارتخاء المصابين لدى اإلرهاق تجنب -

 األسوياء لدى األداء هذا تقييم عن يختلف إعاقة لحامل ياضيالر األداء تقييم -

  .المتعلم يحملها التي للصعوبات تبعا ونسقه النشاط قواعد تيسير -

 تونس  –دمج ذوي االحتياجات في المدارس العادية                                            
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قسام العاديةتوجيهات تربوية إلدماج األطفال ذوي إعاقة في األ  

 محمد مكاوي

 مفتش تربوي منسق مركزي تخصصي 

ينـدرج االدمــاج المدرسـي ضمـن بدائل   المنظومــة التربويــة لوزارة التربية الوطنية والتعليم        

العالي وتكوين األطر  وذلك انطالقا مما   تقوم عليه من مرتكزات ودعائم تستهدف  العنايــة بجميع 

بيـة وتعليميا  وتأهيال دون أي تمييز طبقا للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مختلف األطفال  تر

من  البرنامج االستعجالي  7المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفي إطار تفعيل المشروع رقم

رسة الذي يستهدف إنصاف األطفال والجماعات ذات االحتياجات الخاصة،  مما يستوجب على المد

المغربية اتخاذ التدابير واإلجراءات الميسرة  لإلدماج والضامنة لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع األطفال 

  المغاربة وضمان حقهم في التعلم والنمو السليم  واالستقاللية والتأهيل لالندماج االجتماعي

توسطة في المدارس العادية فإنه وفي إطار العناية التي ينبغي إيالؤها لألطفال ذوي إعاقة خفيفة أو م    

  : من الالزم

 أن تعمل المدرسة على استقبال هذه الفئة من ذوي اإلعاقات الخفيفة أو المتوسطة   دون أي تمييز، -1

أن تهيئ  الظروف المناسبة  لخصائص كل متعلم بما يسمح له بتحقيق االندماج االجتماعي واالرتقاء  -2

طبقا للتشريعات ....( ولوجيات التعلم، مرونة الزمن ومرونة  التقويم  ولوجيات  الفضاء ،) المعرفي 

المنظمة ، بحيث يتم العمل على إزالة مختلف المعيقات  التي قد تحد من االندماج في الوسط المدرسي 

  .والتركيز عن مواطن القوة وما يمكن أن يفعله المتعلم

جعل تمدرسه ذي معنى واستحضار حاجياته خالل تنويع المقاربات البيداغوجية داخل الفصل بما ي-3

 . عمليات التخطيط والتدبير والتقويم والمعالجة

في حالة اإلعاقة السمعية  فإنه من الضروري تحديد حاجيا ت األطفا ل حا ملـــــي االعا قــة حتــى  -4

حيث  إن تصنيف هــؤالء يتــم علــى ضــوئهــا تحديــد الطرق والوسائل الدما جهم با لوسط المدرســـي 

 األطفــا ل ال يتم حســـب نــوع االعا قــة بــل حســب الحـا جـــة

  :فمثال

  مــــن خصا ئص الطفل حــا مــل االعا قـة السمعيــــة أنه   

 ال يستقبل الرسا ئـل الشفوية1–

 ال يفهـم الخطا ب الشفــوي2 –

 ال يتواصل بسهـولة3 –

 التعـلـم يعا ني صعوبا ت فـــي•

ينبغي على . يعا نـي نقصــــا فـــي رصيـــد اللغـــوي نتيجـــة    فقـــر فـــي الصـــور السمعيــــة •

  : األستاذة واألستاذ  العمل على أن

     يكــون أمام الطفــــل وأن يعتمــد علــــى الحركــــة با ألســـا س لمــا لهـــا مـــن دور فـــي

 ( الحركة تعوض الشرح ،  الحركــة تكمـــل الشرح  الحركــة ترافــق الشرح )التواصـــل 
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  يكون ثا بتــا أما م الطفــل طيلـــة بــث الرسا لــة الشفوية -

  دون لحية أو شارب أومنديل: يكـــون ظا هــر الوجــه  -

 –الفــرح ) ى ابـــراز المشا عـرويلعــــب االيمـــاء دورا ها مــا فـــي التواصــل ويساعـــد علـــ   

 – الغضب

 (.........التســــاؤل –الــرفــض  –الشكــر  –الحيــرة    

تلعـــب العينــا ن دورا هــا مــا عبــر اتقــاء النظــارات فـــي تحقيـــق : يكــون ظا هـــر العينيــــن  - 

ـر اليــه يفهـــم أن الخطا ب موجــه اليـــــــــه كما التواصــل واستمراره عندما يرى الطفل أن األستاذ ينظـ

   أنه عليه أثناء التواصل

  ــ أن يتكلم بشكل طبيعي

 ــ أن ال يرفع صوته

 . أال يسرع حتى يتمكن األصم من متا بعته   -

  ــ أ ال يبطئ حتى تحرف طريقة النطق

  ــ  أاليشعر اآلخرين بالملل

  ــ أن يكون معتدل الصوت

 نسبة للموارد المستهدفة فإن األستاذ مدعو لتكييفها بما يجعلها أقرب لذهن المتعلمة والمتعلموبال

  اإلعاقة البصرية 6

ال تختلف أساليب العناية  باألطفال المعاقين بصريا عن أساليب العناية باألطفال السمعية إالمن حيث 

البصر مما يستوجب على األستاذ  اعتماد المعاق بصريا على حاستي السمع واللمس لتعويض  حاسة

إدخال تعديالت ةتكييفات على المنهاج الرسمي لجعله يستجيب لحاجات األطفال واعتماد وسائل تعليمية 

بارزة  وإيالء أهمية للمحسوس أثناء تقديم الموارد وتحفيز المتعلم على المشاركة والتعلم واعتماد وسائل 

  لمه والحرص علىتكنولوجية فردية داخل القسم لتيسير تع

  التكلم بكيفية طبيعية أثناء الشرح  -

  تعمد تكرار بعض الشروحات لتكون سندا للمتعلم ذي اإلعاقة البصرية -

  استعمال األساليب اللغوية بكيفية واضحة - 

 تيسير تنقل الطفل في فضاء القسم، -

   بالنسبة لإلعاقة الذهنية الخفيفة والمتوسطة -5

ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في القسام العادية إجراء مجموعة من التعديالت يقتضي استقبال ا

والتكييفات على المنهاج الدراسي ومقاربة التدريس بالكفايات واألهداف التعلمية  من أجل ضمان  

اندماجهم  االجتماعي واستحضار الفروقات الفردية بين كل حالة على حدة واعتماد نشاط تربوي يحد من 

نشاط الزائد للمعلق واعتماد وسائل تعليمية متنوعة في مداخل التخطيط وفي عمليات التدبير البيداغوجي ال

  للتعلمات وتكييف زمن الزمن المدرسي مع احيتياجاته

 : كما يستدعي نجاح األستاذ في مهامه  
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 ــ مالءمة الطرق واألساليب البيداغوجية للنشا ط المستهــدف

 لتنشيط داخل النشا ط التعلمي الـــــوا حــــدــ تنويع أ ساليب ا

 ــ األخذ بعين االعتبا ر ميوالت المتعلميــن وقدراتهـــم الذهنيـــة والحركيــة والحسيـــة

 ــ اعتما د البيداغوجيا الفا رقيــة واألجهـــزة العالجيــة للدعـــم عنــــد االقتضـــــا ء

المقا ربة بالكفا يا ت، مشروع ) تربويــــة لتيسيـــر عمليـــة االدمــــا ج ــ تطويـــع كـــل المشاريــــع ال

 (المدرسة ذات األولويــــة
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 :الثالثة الوضعية التكوينية 

مشروع القسم باعتباره  حلقة وصل بين المشاريع كيف أدبر 
  ؟سةالفردية ومشروع المؤس

  
 وثائق العمل 

 

 

 تدبير المشروع الفردي   -                       

 وثيقة نشاط التخطيط    -                       

 

 الوثيقة األولى 
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Glossaire                                                              المعجم     

 العربية الفرنسية 

Accessibilité الولوجيات 

Accomodation مالءمة 

activité نشاط 

adaptation تكييف 

apprentissage تعلم 

Approche médicale مقاربة طبية 

Approche sociale مقاربة إجتماعية 

Approches psychopédagoqiques مقاربات سيكوبيداغوجية 

Approches scientifiques مقاربات علمية 

Assimilation إستيعاب 

Autisme  االنطوائية 

Axes et piliers scientifiques محاور و مرتكزات علمية 

Brainstorming زوبعة ذهنية 

Cadres et références scientifiques إطارات ومرجعيات علمية 

Capacité كفاءة 

catégorie شريحة 

Centre specialisé مركز مختص 

Circulaire ريةدو 

Classe d’acceuil قسم استقبال 

Classe d’intégration scolaire(clis) قسم اإلدماج المدرسي 

Classification تصنيف 

Commission spécialisée لجنة مختصة 

compétences كفايات 

Contexte سياق 
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Contractualisation تعاقد 

Convention اتفاقية 

Critére معيار 

Degré درجة 

Démarches إجراءات 

Education inclusive   تربية الدمج 

Education spéciale   التربية الخاصة 

Educatrice مساعدة تربوية 

Educablité القابلية للتربية 

Elaboration إعداد 

Enfants à besoins spécifiques أطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

Environnement محيط 

Equipe pluridisciplinaire فريق متعدد االختصاصات 

Espace فضاء 

Evaluation certificative تقويم إشهادي 

Evaluation diagnostique  (توجيهي)تقويم تشخيصي 

Evaluation formative  (تكويني)تقويم تتبعي 

Evaluation par accompagnement تقويم بالمصاحبة 

Facilitateur مسهل 

Fonctionnelle وظيفية 

Gestion تدبير 

Habiletés fondamentales مهارات أساسية 

Handicap إعاقة 

Handicap  auditif   اإلعاقة السمعية 

Handicap de langage إعاقة لغوية 

Handicap léger إعاقة خفيفة 

Handicap mental إعاقة ذهنية 
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Handicap moteur إعاقة حركية 

Handicap moyen قة متوسطةإعا 

Handicap profound إعاقة عميقة 

Handicap sensorial إعاقة حسية 

Inclusion دمج 

Indicateur مؤشر 

Individualisation تفريد 

Infirmité motrice cérébrale شلل دماغي 

Institutionnalisation مأسسة 

Intégration partielle إدماج جزئي 

Integration scolaire دماج المدرسياإل 

Intégration partiel  جزئيإدماج 

Intégration Totale إدماج كلي 

Intervenants متدخلون 

Isolement عزل 

Législateur مشرع 

Législation تشريع 

Mesures تدابير 

Objectif هدف 

Objectif de formation هدف تكويني 

Obstacle المعيق 

Opérationnalisation تفعيل 

Outil اآللية 

Outil أداة 

Outis didactique  الوسائل التعليمية 

Palier مرحلة  

Partenaire شريك 



54 

 

Partenariat شراكة 

Pédagogie de l’intégration بيداغوجيا اإلدماج 

Pédagogie de la médiation بيداغوجيا الوساطة 

Pédagogie du jeu بيداغوجيا اللعب 

Planification خطيطت 

Pratiques didactiques ممارسة ديداكتيكية 

Pratiques pédagogiques ممارسة بيداغوجية 

Procéssus d’apprentissage et d’acquisition سيرورات التعلم و اإلكتساب 

Profil سحنة/ ملمح / صورة جانبية 

Projet مشروع 

Projet d’Etablissement مشروع مؤسسة 

Projet de classe مشروع قسم 

Projet éducatif individualisé مشروع تربوي فردي 

Rendement مردودية 

Représentation تمثالت 

ségrégation إقصاء 

situation وضعية 

Situation formative وضعية تكوينية 

Structure بنية 

Suivi تتبع 

Suivi médical تتبع طبي 

Supports أسناد 

Surdité صمم 

Système  éducatif منظومة تربوية 

Trisomie تثلت صبغي 

Zone proximal de développement  المناطق المتاخمة للنمو 
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