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 السياق العام

 

رة عدة للتكوين المستمر في مجال بيداغوجيات تدبير تأتي هذه المجزوءة في إطار بلو

سيرورات التعلم واالكتساب بأقسام األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس المغربية، 

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

يات التعلم واالكتساب على مستوى مجموعة من األدوات ووسائل العمل وصيغ تدبير وضع

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

هذه المجزوءات إلى محاولة إرساء المقاربات النظرية واإلجرائية التطبيقية الممكن 

 .مدرسين بهذه األقساماعتمادها رسميا في الممارسات المهنية لل

ومؤسسة  ،هذه المجزوءة هدفا مؤسساتيا لوزارة التربية الوطنية من جهةكما تلبي 

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

ة للفاعلين البيداغوجيين في مجال التدريس بأقسام ن جودة وفعالية المقاربات التدخليالرفع م

، طبقا لمقتضيات االتفاقية الرباعية المبرمة بين المؤسسة ةاألطفال ذوي االحتياجات الخاص

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

الوطنية للتكوين أصبح الهدف المركزي هو مهننة التكوين والمراهنة على جعل التكوين 

لمدرسي األطفال في وضعية إعاقة لمهنية المستمر يفعل عمليات بناء وتطوير الكفايات ا

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

ستوى الفاعلين سواء من حيث مضامين التكوينات المقترحة على م ،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 ( ...تعلمية، سيرورات اكتسابية، موارد أساسية وداعمة

 .ته واحتياجاته في التعلم واالكتسابإعاق

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 

 :االحتياجات الخاصة

 م واالكتساب بمنطق التناسب ويرتبط بإجراءات تخطيط سيرورات التعل: البعد األول

والتكيف والمالءمة مع خصوصيات هذه الفئة من األطفال في وضعية إعاقة 

 .بالمدرسة المغربية
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 ويقترن ببيداغوجيات تدبير سيرورات التعلم واالكتساب باعتماد منطق : البعد الثاني

ة المشروع الفردي للمتعلم ومرتكزات تدبير الزمن والفضاء والوسائل التعليمي

 .وصعوبات التعلم لدى هؤالء األطفال

 ويتعلق بأدوات وإجراءات التقويم بقسم األطفال ذوي االحتياجات : البعد الثالث

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

 التعلمات للطفل من خالل المشروع الفردي، أو ما يرتبط باإلجراءات البيداغوجية

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

سيرورات من مستوى التحكم في التعلمات وتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة ب

 .األنشطة االكتسابية لدى أطفال هذه األقسام

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

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

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

 :العاملين بهذا المجال

 م األطفال ذوي االحتياجات الخاصةكفاية تخطيط سيرورات التعلم واالكتساب بأقسا. 

  م األطفال ذوي االحتياجات الخاصةكفاية تدبير سيرورات التعلم واالكتساب بأقسا. 

 وي االحتياجات الخاصةم األطفال ذكفاية 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 

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

سواء على مستوى ء المدرسين، تكوين أكثر انفتاحا على المحددات المهنية المباشرة لهؤالال

 .أو الوثائق واألسانيد الوظيفية والداعمة ،المهام المقترحة في الورشات

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

 ستوى الكفايات والممارسات المهنية لدى المدرس بأقسامهي متكاملة نسقيا وارتقائيا على م

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

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

 .المقترحة

كويني الخاص بهذه المجزوءات ضروريا ويبقى الوعي بمنطق االشتغال البيداغوجي والت

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

 

ير أهداف التعليم محطة أساسية في سيرورات التعليم والتعلم، ذلك أن تسط يشكل التقويم

شكل بوتدبير االستراتيجيات الديداكتيكية لتحقيق تلك األهداف يبقى دون معنى إن هو لم يستكمل 

األهداف واكتشاف  ية راجعة للتعرف على مدى تحقق تلكبالحصول على تغذزي أو ختامي موا

ليه وعلى فعالية مكامن الخلل في سيرورات التعلم وتبين مستوى وقيمة المنتوج التربوي المحصل ع

 .اإلجراءات التي تمت خالل مساعي الفعل التربوي

وإذا كان التدريس بأقسام اإلدماج يستلزم تكييفا خاصا لالستراتيجيات والممارسات 

، ن يتميزون بكونهم لهم حاجات خاصةوذلك بما يالئم طبيعة التالميذ المستهدفين والذي ،الديداكتيكية

ك الخصوصيات لأشكالها وتقنياتها ومحطاتها تفترض استحضارا دائما لتفإن عمليات التقويم بمختلف 

 .ووعيا كامال بطبيعة تلك الحاجات

وهكذا يصبح التقويم بالنسبة لتالميذ أقسام اإلدماج المدرسي أداة الكتشاف عناصر القوة لدى 

إلى أن يكتشف إن التقويم هنا يرمي بقوة . كل تلميذ أكثر مما هو أداة للتعرية عن مكامن الضعف

إمكانياته حتى يخلق لديه ذلك االكتشاف الدافعية ، (المدرسة، األسرة)حيطه التربوي قبل م ،التلميذ

 . الالزمة للتطور واالنتقال إلى المناطق المجاورة لمكتسباته بمساعدة من وساطة مربيه

 هذا اإلجراء  ة لمدرسي هذا النوع من األقسام  التعرف على أهدافمن ثم كان ضروريا بالنسب

وبعض تقنياته واالشتغال الواعي على تكييف إجراءاته بما يالئم خصوصية وإمكانيات هذه الفئة من 

 .وفي نفس الوقت العمل على توفير السبل الكفيلة لجعل مبدإ االندماج واقعا ال شعارا ،التالميذ

خاصة )شاف المدخالت ولما كانت هندسة الفعل التعليمي، أينما مورس، ال تستقيم من دون اكت

 ،لمكتسباتهم القبلية وأساسا لما يمتلكونه في البداية التقويم التشخيصي، فإن  (تلك المرتبطة بالتالميذ

 .يبقى شيئا جوهريا للقيام بذلك التكييف الالزم سواء لألهداف والكفايات أو المضامين واألدوات

كي والتربوي يسير في االتجاه المتوخى وال يمكن للمدرس االطمئنان إلى أن اشتغاله الديداكتي

ما لم يسائل ذاته كل مرة حول جدوى ذلك االشتغال ونجاعته؛ األمر الذي يفرض عليه ربط تعليمه 

دائم، مما يسمح بالتأكد من سالمة المنحى ويمنح التغذية الراجعة الضرورية للتدخل  بتقويم تكويني

أو ( معارف أو مهارات)وسواء تعلق األمر بتعليم موارد  .المباشر والمعالجة الفورية والتعديل الالزم

، فإن التقويم التكويني (تعلم كيفية تعبئة تلك الموارد من أجل مواجهة وضعيات مستجدة)بتعليم اإلدماج 

 .وملء الثغرات لمكامن الخلل يعطي للمدرس إمكانية التصحيح الفوري

ثالث يستهدف تشكيل تصور إجمالي حول  تقويم هناكوإضافة إلى هذين النوعين من التقويم، 

إلى تحقيق وظيفة إشهادية، غير أنه  التقويم اإلجماليفي كثير من األحيان يرمي هذا . منتوج التعليم

في التجربة الحالية ألقسام اإلدماج يكون التركيز أساسا على أهمية توفير نظرة شاملة ، مرحلية أو 

، مرحلية لكون كفاية ما تبنى وفق مراحل ونهائية لكون أي نهائية، حول مدى تحقق الكفاية المسطرة

 . مشروع فردي للتلميذ ينبغي التعرف على نتائجه وفي نفس الوقت على مدى نجاح مساره
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عامل بأقسام األستاذ ال التي تتوخى جعل  لمضمون هذه المجزوءة تلك هي المحاور الكبرى

يم في تشخيص احتياجات وإمكانيات المتعلم وفي أدوات وإجراءات التقو قادرا على توظيف اإلدماج

تمكن المدرسين بأقسام اإلدماج من  وهي كفاية مهنية. لدى تالمذته تتبع سيرورات التعلم واالكتساب

بكيفية مراعاة   تجعلهم ملمينالتعرف على مختلف تلك األنواع من التقويم ووظائفها وفي نفس الوقت 

يات تالمذتها وهو يحاول القيام بذلك التوظيف أو بصياغة خصوصيات تلك األقسام وطبيعة وحاج

 األدوات والوسائل الالزمة في هذا الشأن

بقدر ما ينبغي  ،ال يمكن االدعاء بأن هذه المجزوءة قد ألمت بكل القضايا المرتبطة بالتقويم

من تصورات ه هذا الحقل ما هي إال نماذج لما يزخر ب اإللحاح على أن المحاور والمواضيع المثارة

وإبداعات معرفية وتقنية، وحدهما المطالعة المستمرة والبحث البيداغوجي هما الكفيالن بإشباع 

 .وتحقيق التكوين المستمرالحاجات المعرفية 

بقدر ما ترمي ، تقديم نظريات ومقاربات بيداغوجيةاإلغراق في كما أن هذه المجزوءة ال ترتئي    

وهي بذلك . ات ووثائق عمليةلى وسائل وأدوتغال ضمن ورشات عشإلى الدفع بالمتكونين إلى اال

ترمي إلى إكساب المتكون معارف الفعل أكثر من معرفة المقاربات والنظريات التي يمكن اكتسابها 

 . في مجاالت أخرى

/ نظري/ولعل من مبادئ التكوين وفق هذه المجزوءة هي اعتمادها على البراديغم عملي 

تجارب المتكونين وخبراتهم الحالية ومن المشاكل التي يستشعرون أنها  عملي، الذي ينطلق من

لذلك يعتمد التكوين وفق هذه . تعترضهم للتداول بصددها ومناقشتها وكذلك استثمار الناجح منها

المجزوءة على جعل المتكون محور التكوين وعلى تبني العمل بالورشات وعلى االنطالق من 

، على أن يتمحور االشتغال على وضعيات العصف الذهني والمناقشة التمثالت  من خالل تقنيات

 .محددة تحيل على أنشطة ذات أهداف واضحة

المتوخى، في نهاية التكوين بهذه المجزوءة، هو توافق المتكونين حول إنتاج أدوات للتقويم  إن

رسون بها، وذلك والتتبع تسمح لهم  بهندسة تقويماتهم خالل رجوعهم إلى أقسام اإلدماج التي يد

 :انطالقا من المبادئ الثالثة التالية

  ؛تكييف تلك األدوات بحسب طبيعة وأهداف أقسام اإلدماج: مبدأ التكييف والمالءمة 

 ن تالميذ أقسام اإلدماج ينبغي أن يتعلموا بشكل يأخذ بعين االعتبار حكم أمبدأ تفريد التقويم ب

فردية، األمر الذي يحتم بالتالي تقويمات  خصوصيات كل تلميذ على حدة وذلك ضمن مشاريع

 ؛فردية أيضا

  هندسة التقويم، اعتبارا ألهميته في ترشيد إجراءات المعالجة سواء كانت في البداية أو مبدأ

فورية أو نهائية واقتناعا بأن أي تقويم اعتباطي وغير مدروس يمكن أن يفضي إلى نتائج سلبية 

 .أحيانا

  

 

 



7 

 

 

 لمجزوءةهندسة ا 

 

الوضعيات  كفاية ال

 التكوينية 

/ األسانيد  أنشطة التكوين أهداف التكوين 

 الدعامات

 

 

 

 

يوظف األستاذ 

المتكون أدوات 

وإجراءات 

التقويم في 

تشخيص 

احتياجات 

وإمكانيات 

المتعلم وفي تتبع 

سيرورات التعلم 

 واالكتساب

كيفية بناء 
وتوظيف أدوات 

التقويم 
التشخيصي 

 واستثمار نتائجه

 المتكونين من ضوابط  بناء تمكن
 أدوات متكيفة لتشخيص إمكانيات 
 التعلم 

 واالكتساب لدى تلميذ قسم
 اإلدماج المدرسي  
المكتسبات السابقة، اإلمكانيات، )

 (  الحاجيات

بناء أدوات 
لتشخيص حاجيات 
وإمكانيات التعلم 

 واالكتساب  

 

ت بطاقانماذج ل
 تقويمية
 نصوص

 

 

  
إجراءات  تمكن المتكونين من

استثمار وتوظيف نتائج التقويم 
التشخيصي في بلورة المشروع 

 الفردي للتلميذ
  

استثمار نتائج تقويم 
تشخيصي في بلورة 

مشروع التلميذ 
 الفردي

 بطاقات إجابات
نماذج لمشاريع 

 فردية
 

كيفية تحديد 
وتوظيف 

إجراءات التقويم 
التكويني 

لسيرورات التعلم 
واالكتساب بقسم 

 جاإلدما

 

التمكن من تحديد وتوظيف  
إجراءات التقويم التكويني لسيرورة 

 إرساء الموارد
  

مرتكزات إجراء 
وتوظيف التقويم 
التكويني خالل 
أسابيع إرساء 

 الموارد 

 بطاقات

التمكن من تحديد وتوظيف 
إجراءات التقويم التكويني لسيرورة 

 إرساء اإلدماج
 

مقومات توظيف 
إجراءات التقويم 

يني  لسيرورة التكو
 اإلدماج 

 بطاقات، شبكة
 نماذج

كيفية تتبع وتقويم 
نتائج مشروع 
فردي بأقسام 

 اإلدماج

التمكن من تحديد إجراءات  تقويم 
مرحلة الكفاية من خالل  المشروع 

 الفردي للتلميذ 
  

إجراءات تقويم 
مرحلة كفاية ضمن 
مشروع فردي بقسم 

 اإلدماج

وثائق، بطاقة 
 تقويم

 

من ضبط إجراءات تقويم  التمكن
المشروع الفردي ودرجة تحقق 

 أهدافه

إجراءات تقويم 
إجمالي لمشروع 

 فردي 

 نماذج
 بطاقات
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 الوضعية التكوينية األولى

كيف يمكن  بناء وتوظيف أدوات التقويم 

بأقسام اإلدماج   التشخيصي واستثمار نتائجه

 ؟المدرسي
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 التكوينية األولى المرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات على احترام شخص التلميذ ذي االحتياجات الخاصة؛ ذلك أن أي إجراء يشكل التقويم أحد المؤشر

يستهدف تمتيعه بحقه في التعلم واالكتساب ينبغي أن يمر عبر رصد اإلمكانيات التي يتوفر عليها 

 .والتعرف على ما يملكه من مكتسبات وخصائص

إقصاء لذاته وبالتالي سقوطا إن تغافل تلك اإلمكانيات وفي نفس الوقت تجاهل حاجياته الخاصة يشكل 

في تصور ميكانيكي للتعلم يتغافل مقوما أساسيا هو كون الذات اإلنسانية  ذاتا فاعلة، وذلك كيفما كان 

 . مستوى قدراتها  ومدخالتها األولية

لذلك ترتئي هذه الوضعية جعل المتكونين يستشعرون أهمية التقويم التشخيصي بالنسبة لتلميذ أقسام 

وفي نفس الوقت الوعي بضرورة توظيف أدوات متكيفة مع خصوصية هذا التلميذ وطبيعة اإلدماج، 

 .إعاقته

وفي غياب أدوات وطنية للتقويم التشخيصي مقررة بشكل رسمي وبحكم أن المدرس مطالب 

باالشتغال المستمر على تكييف أدواته وتفريدها في كثير من األحيان، وكذلك بتطبيقها واستثمار 

فإن التدرب على هذا األمر يشكل جوهر األنشطة التي تتضمنها هذه الوضعية والتي يمكن  نتائجها، 

يتعلق األول بالتدرب على بناء أدوات للتقويم التشخيصي، في حين . تقسيمها إلى نشاطين مترابطين

 يرتبط الثاني بكيفية استثمار وتوظيف نتائج ذلك التقويم في بلورة المشروع الفردي لتلميذ قسم

 .اإلدماج

 

 

        

 

 

  بناء أدوات لتشخيص حاجيات وإمكانيات التعلم واالكتساب

 

 لنشاط األولا

 

 

 

  استثمار نتائج تقويم تشخيصي في بلورة مشروع التلميذ الفردي

 

 

 النشاط الثاني
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 وينية األولىالوضعية التك

 بأقسام اإلدماج المدرسي بناء وتوظيف أدوات التقويم التشخيصي واستثمار نتائجهكيف يمكن 

 

 

 بناء أدوات لتشخيص حاجيات وإمكانيات التعلم واالكتساب النشاط األول
 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 

 

 الهدف من النشاط : 

لدى تلميذ قسم  وحاجياتهص إمكانيات التعلم أدوات متكيفة لتشخيوتوظيف تمكن المتكونين من بناء 

 اإلدماج المدرسي

 المنتوج المنتظر : 

 تحديد الئحة بالنقط التي تبرز أهمية التقويم التشخيصي 

  عادي"الئحة العوائق التي يمكن أن تحول دون إجراء تقويم تشخيصي" 

 شخيصيالئحة بالمرتكزات واالستراتيجيات المعتمدة في تكييف أدوات التقويم الت 

 والتوصل إلى صياغة أداة يتم التوافق حولها دراسة نموذج ألداة تقويم تشخيصي بأقسام اإلدماج 

  التعليمة/ المهمة : 

 :مهام يشتغل عليها المتكونون ضمن مجموعات أو من خالل النقاش الجماعي 4يقسم النشاط إلى 

  اإلدماج؟  لتلميذ قسم أهمية إجراء تقويم تشخيصي أبرز تجليات: 1التعليمة 

  التي تحول دون إجراء تقويم  والصعوبات العوائق حددانطالقا من تجربتك، : 2التعليمة

 ؛لتالميذ أقسام اإلدماج "عادي"تشخيصي 
  نقاش )لتلميذ قسم اإلدماج؟ المجاالت التي يمكن أن يطالها التقويم التشخيصي  حدد: 5التعليمة

 ؛(جماعي
  بالنسبة ألقسام  ومرتكزاته أدوات التقويم التشخيصي تكييفحدد استراتيجيات : 4التعليمة

  ؟ اإلدماج
 طريقة االشتغال : 

 ؛يتم تقديم التعليمة وتحديد طبيعة المنتوج المنتظر -

 لالستفادة من تجارب المتكونينوفق تقنية  العصف الذهني  1على التعليمة يشتغل المتكونون  -

 اع اإلعاقة، تقدم نتائج العمل وضمن مجموعات تقسم حسب أن  2يتم تدارس التعليمة  -

 واستخراج النقط على السبورة الورقية 5تتم مناقشة التعليمة  -

أو مجاالت  أنواع اإلعاقة ، يتم العمل عبر مجموعات مصنفة حسب4لالشتغال على التعليمة  -

ع ويطالبون بتدارسها وفق الواق( 1الوثيقة )ة تقويم تشخيصي يقدم للمتكونين نموذج لشبك)تقويم ال

 (تدون تعليقات المتكونينالمدرسي المغربي، 

 الوثائق واألسانيد : 

 تقويم تشخيصي شبكةنموذج : 1الوثيقة رقم  -

 المناقشة والتركيب : 

أهمية التقويم التشخيصي وضرورة تكييف )يقوم المكون بتقديم تركيب شامل للقضايا المتناولة  -

 (.أدواته بحسب حاجات تالميذ أقسام اإلدماج المدرسي
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 الوضعية التكوينية األولى

 بأقسام اإلدماج المدرسي؟ بناء وتوظيف أدوات التقويم التشخيصي واستثمار نتائجهكيف يمكن 

 
 

 استثمار نتائج تقويم تشخيصي في بلورة مشروع التلميذ الفردي الثانيالنشاط 
 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 

 

 الهدف من النشاط : 

 تثمار وتوظيف نتائج التقويم التشخيصي في بلورة المشروع تمكن المتكونين من إجراءات اس

 الفردي للتلميذ

 المنتوج المنتظر : 

 إجابات عن تقويم تشخيصي مصاغة انطالقا من بطاقات نماذج لمشاريع فردية لتالميذ أقسام اإلدماج

 

  التعليمة/ المهمة : 

 .ببلورة مشروع فردي للتلميذ ونيطالب المتكون، يتم افتراضها نتائج تقويم تشخيصي بطاقةمن خالل 

o  يراجع المكوون موع المتكوونين بعوض المعطيوات المرتبطوة ببنواء مشوروع التلميوذ التوي تبينوهوا

 خالل المجزوءة الثانية

o  يشكل المتكونون مجموعات عمل 

o يتم ملؤها بشكل افتراضي تقويم تشخيصي من بطاقة نتائج توزع عليهم نسخ  

o  من أجل صياغة مشروع فردي اقةعلى تلك البطيشتغل المتكونون 

o تعرض النتائج وتناقش جماعيا. 

 طريقة االشتغال : 

 يبين المكون في البداية الهدف من النشاط ويشرح التعليمة بما ييسر عمل المجموعات 

 تتوزع المجموعات بحسب مجاالت اإلعاقة أو مجاالت التعلم واالكتساب 

 نطالقا من بطاقة نتائج إجابته عن تقويم تبلور كل مجموعة مشروعا فرديا لتلميذ مفترض ا

 تشخيصي

 يتم عقد جلسة عامة، حيث يتم عرض نتائج عمل المجموعات ومناقشتها 

 يتم عرض مخطط المشاريع على أوراق يتم إلصاقها على الجدار 

 الوثائق واألسانيد : 

 بطاقة استثمار حصيلة تقويم تشخيصي لبناء مشروع فردي: 2الوثيقة رقم 

 نموذج لمشروع فردي لتلميذ بقسم إدماج: 5م الوثيقة رق
 

 المناقشة والتركيب : 

o إبراز أهمية بناء المشاريع الفردية للمتعلمين على نتائج تقويماتهم التشخيصية. 

o استنتاج أن فرادة إمكانيات المتعلم وحاجياته هو ما يحتم االعتماد على مشاريع فردية متمايزة . 
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 الوضعية التكوينية الثانية

 حديد وتوظيف إجراءات التقويم التكوينيكيف يمكن ت

 ؟اإلدماجلسيرورات التعلم واالكتساب بقسم 
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 المرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية التكوينية الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحتاج مدرس قسم اإلدمواج إلوى التأكود، وبشوكل مسوتمر، مون كوون إجراءاتوه البيداغوجيوة ووسواطته 

كمووا تووم تحديوودها ضوومن أهووداف المشوواريع الفرديووة ومشووروع  الديداكتيكيووة  تعطووي النتووائج المتوخوواة

وحتى يسومح هوذا التأكود بإمكانيوة التودخل الفووري لتعزيوز المكتسوبات المسوتجدة أو تصوحيح . الفصل

االختالالت الطارئة أو تلك التي بقيت عالقة، فإن التقوويم التكوويني يبقوى مكونوا أساسويا مون مكونوات 

في ترشيد سيرورة الوتعلم واالكتسواب لودى األطفوال ذوي االحتياجوات  المنهاج وجزءا ذا أهمية بالغة

 .الخاصة وربما بقدر أكبر مما هو عليه الحال لدى التالميذ اآلخرين

وسواء تعلق األمر بتتبع سيرورة إرساء الموارد أو سيرورة اإلدمواج، فوإن التقوويم التكوويني لتالميوذ 

ل مبوو ادئ  اإلدموواج بكوول دالالتهووا البيداغوجيووة والفلسووفية أقسووام اإلدموواج ينبغووي، موون جهووة أن ُينووز 

االجتماعية، ومن جهة أخرى أن يحترم خصوصيات هوذه الفئوة مون التالميوذ ويتكيوف موع إمكانيواتهم 

 .ويعلمهم كيفية التعلم  وحاجاتهم

إن هذا التكيف هو محور اشتغاالت المتكوونين ضومن هوذه الوضوعية  التوي تحتووي 

 . ضاعلى نشاطين مترابطين أي

 

 

 

        

 

 

  مرتكزات إجراء وتوظيف التقويم التكويني خالل أسابيع إرساء الموارد

 

 

 ألولالنشاط ا

 

 

 

  مقومات توظيف إجراءات التقويم التكويني  لسيرورة اإلدماج

   

 

 

 النشاط الثاني
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 الثانيةالوضعية التكوينية 

 ؟ كيف يمكن تحديد وتوظيف إجراءات التقويم التكويني لسيرورات التعلم واالكتساب بقسم اإلدماج
 

 النشاط األول
يف التقويم التكويني خالل أسابيع مرتكزات إجراء وتوظ

 إرساء الموارد

 :المدة الزمنية

 دقيقة 54 
 

 : الهدف من النشاط

 من تحديد وتوظيف إجراءات التقويم التكويني لسيرورة إرساء الموارد المتكونين تمكن

 المنتوج المنتظر : 

 كوينيتحديد الئحة بالنقط التي تبرز أهمية التقويم الت 

 إجراء التقويم التكويني لسيرورة إرساء الموارد بقسم اإلدماج وطوشر  الئحة بضوابط 

  تقويم سيرورة إرساء الموارد بقسم اإلدماجل بطاقةوضع 

 

  التعليمة/ المهمة : 

o وذلك يطلب من المتكونين إبراز أهمية وضرورة تقويم سيرورة إرساء الموارد بقسم اإلدماج ،

 انطالقا من تجاربهم المهنية؛

o نون بوضع الئحة بالضوابط الضرورية التي ينبغي للمدرس مراعاتها خالل إنجاز يطالب المتكو

 تقويم تكويني لسيرورة إرساء الموارد بقسم إدماج

o المتكونين التفكير في األدوات الممكن االعتماد عليها في إنجاز تقويم تكويني  يطلب من

 .هذا البابواالشتغال على نموذج في  لسيرورة إرساء الموارد بقسم اإلدماج

 

 طريقة االشتغال : 

o  بصدد كل نقطة من النقط  في تحديد اقتراحات المتكونينيتم اعتماد تقنية العصف الذهني

 المتناولة

o تسجل االقتراحات وتصنف بعد ذلك على السبورة الورقية 

o تتم مناقشة مختلف االقتراحات 

o لها المقترحات السابقةيشتغل المتكونون على نموذج لبطاقة تقويم تكويني موظفين من خال. 

 

 الوثائق واألسانيد : 

 بطاقة تقويم تكويني: 4 الوثيقة رقم -
 

 المناقشة والتركيب : 

 عليها ويغنيها يقوم المكون بتلخيص مختلف النتائج المتوصل إليها ويعقب  -
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 الوضعية التكوينية الثانية

 لتعلم واالكتسابكيف يمكن تحديد وتوظيف إجراءات التقويم التكويني لسيرورات ا

 ؟ بقسم اإلدماج 
 

 الثانيالنشاط 
  مقومات توظيف إجراءات التقويم التكويني

 لسيرورة اإلدماج

 :المدة الزمنية

 دقيقة 54 
 

 

 الهدف من النشاط : 

 التمكن من تحديد وتوظيف إجراءات التقويم التكويني لسيرورة إرساء اإلدماج       
 

 المنتوج المنتظر : 

o ج بالنسبة ألقسام اإلدماج المدرسي وكيفية مية تقويم سيرورات إرساء اإلدمابطاقة حول أه

 ؛ممارسته

o صياغة شبكة لتقويم سيرورات إرساء اإلدماج. 
 

  التعليمة/ المهمة : 

  برصد النقط التي تعكس  ،وضمن مجموعاتا إلى تجربتهم المهنية استناديطالب المتكونون

ن ممارسته وتوظيفه ضمن قسم لإلدماج أهمية تقويم سيرورات اإلرساء وكيف يمك

  ؛المدرسي

  يطالب المتكونون باالشتغال على (يقدم نموذج)انطالقا من نموذج للشبكة التقويمية التالية ،

  .(االشتغال عبر مجموعات تقسم حسب نوع اإلعاقة)صياغة معايير التقويم 
 

 

 طريقة االشتغال : 

o بالتذكير بطبيعة مرحلة سيرورات إرساء اإلدماج يقوم المكون في البداية بمطالبة المتكونين 

o  يشتغل المتكونون، ضمن مجموعات، على وضع الئحة بالنقط التي تبرز أهمية التقويم التكويني

 لسيرورات إرساء اإلدماج والكيفية التي ينبغي بها ممارسته ضمن أقسام اإلدماج

o أقسام اإلدماج تشتغل المجموعات على نموذج يتم تدارسه مع مراعاة خصوصيات 

o يتم عرض نتائج أشغال المجموعات ويقوم المؤطر بالتعليق والتركيب 
 

 الوثائق واألسانيد : 

 نموذج لشبكة تقويم تكويني لسيرورات إرساء اإلدماج: 5الوثيقة رقم 
 

 المناقشة والتركيب : 

 طر في ختام تناول كل نقطة بالتعليق واإلغناءيقوم المؤ 

 بناء على ما تم التوصل إليه عبر االشتغال بالمجموعات  الص الخالصاتيتم في ختام النشاط استخ

 .والمناقشة
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 لثةالوضعية التكوينية الثا

تتبع وتقويم نتائج مشروع فردي بأقسام  كيف يمكن

 ؟اإلدماج
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  المرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية التكوينية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسمح بيداغوجيا المشروع بمرونة أكبر إلدماج الكفايات في إنجاز مهام المشروع الشخصي 

ن التقويم التكويني يرتكز على رصد اإلنجازات ضمن هذا المشروع بشكل فوري للقدرة وإذا كا. للتلميذ

على التدخل المباشر من أجل التعديل والتغيير في حينه، فإن التقويم المرحلي واإلجمالي لمسار 

 .المشروع وتتبعه يشكالن أداة للتعرف على مدى انبناء الكفاية وجاهزيتها

عرف  مسارا خطيا، فالكفايات ال تنبني كما تنبني المعارف بشكل إن  انبناء الكفايات ال ي

تصاعدي لمكتسبات من نفس المستوى؛ لذلك ال يمكن الحكم على ذلك االنبناء إال اعتمادا على تقويم 

 .كلي وإجمالي يسمح بالتعرف على درجة امتالك الكفاية ونسب التحكم في القدرات المكونة لها

لذلك . ة مؤشرات على ما يمكن أن تكون عليه تلك الكفاية في نهاية المطافوتمنح مراحل كفاية معين

 .كان تقويم تلك المراحل أمرا ضروريا لتتبع وتقويم الكفاية وتوفير الشروط الكفيلة بالتدارك والتعديل

تلك هي محاور نشاطي الوضعية الثالثة التي ترتكز على التقويم اإلجمالي للكفايات سواء بشكل 

 . من خالل تقويم مرحلة الكفاية أو نهائي من خالل تقويم نتائج المشروع الفرديمرحلي 

 

 

 

 

 

         

 

 إجراءات تقويم مرحلة كفاية ضمن مشروع فردي بقسم اإلدماج

 
 
 

 النشاط األول

 

 

 

 إجراءات تقويم إجمالي لمشروع فردي

 

 

 النشاط الثاني
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 الوضعية التكوينية الثالثة

 ؟تقويم نتائج مشروع فردي بأقسام اإلدماج يمكن تتبع و كيف
 

 األولالنشاط 
إجراءات تقويم مرحلة كفاية ضمن مشروع فردي 

 بقسم اإلدماج

 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 
 

 الهدف من النشاط : 

 التمكن من تحديد إجراءات  تقويم مرحلة الكفاية من خالل  المشروع الفردي للتلميذ
 

 المنتوج المنتظر : 

 تقويم مرحلة كفايةذج لشبكة نمووضع 

 

  التعليمة/ المهمة : 

تدبير سيرورات التعلم اعتمادا على ما تم تلقيه خالل المجزوءة الثانية من معلومات حول 

وذلك  واالكتساب وفق مقاربة بالكفايات، يطالب المتكونون بوضع نماذج لشبكة لتقويم مرحلة كفاية

 رسيمة التاليةوفق الت
 

   الكفايةمرحلة 

 

 المجاالت
 مؤشرات اإلنجاز توضيح المهام

مدى تقويم 

 ز  اإلن

اإلجراءات 

 المطلوبة

  

الم
ـــــــ

ل 
جا

1 
 

    

    

    

    

    

 

 طريقة االشتغال : 

 تحدد أهداف النشاط من طرف المؤطر وتقدم التعليمة 

 ينقسم المتكونون إلى مجموعات بحسب مجاالت التعلم واالكتساب 

 متكونون عبر تلك المجموعات على محاولة ملء الترسيمة أعالهيشتغل ال 

 تقدم كل مجموعة نتائج أشغالها ضمن جلسة عامة 

 تناقش النتائج 
 

 الوثائق واألسانيد : 

 شبكة تقويم مرحلة كفاية: 6الوثيقة رقم 

 المناقشة والتركيب : 

o يقوم المؤطر بتركيب النتائج المتوصل إليها والنقاش الذي تبعها. 

o حول أهمية وكيفية تقويم مراحل الكفايةاستنتاج خالصات عامة في األخير  يتم . 
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 الوضعية التكوينية الثالثة

 كيف يمكن تتبع وتقويم نتائج مشروع فردي بأقسام اإلدماج ؟
 

 مشروع فردي بقسم اإلدماجل إجماليإجراءات تقويم  الثانيالنشاط 
 :المدة الزمنية

 دقيقة 06 
 

 الهدف من النشاط:  

 التمكن من ضبط إجراءات تقويم المشروع الفردي ودرجة تحقق أهدافه
 

 المنتوج المنتظر : 

o  تقويم إجمالي لمشروع فردي بطاقةتعديل 

o يم إجمالي لمسار مشروع فردي صياغة بطاقة تقو  
 

  التعليمة/ المهمة : 

o  من مشروع فردي، تطالب المجموعات بوضع شبكة لتقويم إنجاز المشروع انطالقا 

o مشروع  تقويم مسار مسار إنجاز مشروع، يطلب من المجموعات  لبطاقة تقويمعتمادا على نموذج ا

 .مفترضفردي 

 

 طريقة االشتغال : 

o  يقوم المؤطر، في البداية، بتوضيح أهداف النشاط ويوضح التعليمة األولى 

o لون على ينطلق المتكونون من نموذج لمشروع فردي تم تدارسه خالل المجزوءات السابقة ويعم

 واعتمادا على نموذج وذلك عبر مجموعات لتقويم النتائج بطاقةصياغة 

o تقوم كل مجموعة بعرض نتائج أشغالها وتناقش تلك النتائج 

o يقدم المؤطر التعليمة الثانية 

o  مسار إنجاز مشروع ويحاولون تكييفها  لبطاقة تقويميشتغل المتكونون عبر مجموعات على نموذج

 قسم اإلدماج وفق خصوصيات مشاريع

o تقوم كل مجموعة بعرض نتائج أشغالها 

o تناقش النتائج المقدمة 
 

 الوثائق واألسانيد : 

o  مشروع فردي لتلميذ بقسم إدماج: 3الوثيقة رقم 

o  مشروع فردينتائج بطاقة تقويم : 7الوثيقة رقم 

o  مسار إنجاز مشروعبطاقة تقويم نموذج : 8رقم  الوثيقة 
 

 المناقشة والتركيب : 

o لمؤطر تركيبا عامايقدم ا 

o إلغناء معارف المتكونين النظرية، مركزا  يقوم المؤطر بتقديم عرض داعم لمضامين المجزوءة

على أهم القضايا والمفاهيم وكذا اإلشكاليات التي يمكن أن تغني معارفهم النظرية وفي نفس الوقت 

 . كفاياتهم المهنية
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 الـــــوثــــــــائـــــــــــــــق
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  ئحة الوثائقال

 

 

 

 الصفحة موضوع الوثيقة رقم الوثيقة

 

1 
 22 بطاقة تقويم لتشخيص اإلمكانيات والحاجات

 23 بطاقة  استثمار حصيلة تقويم تشخيصي لبناء مشروع فردي 2

 1المجزوءة  نموذج مشروع فردي 5

 22 بطاقة تقويم تكويني لموارد التلميذ 4

 27 اء اإلدماجشبكة تقويم تكويني لسيرورات إرس 3

 28 تقويم مرحلة كفايةبطاقة  2

 23 بطاقة تقويم نتائج مشروع فردي 7

8 
 

 53 مشروع فرديمسار تقويم بطاقة 
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  1: الوثيقة رقم

 بطاقة تقويم لتشخيص اإلمكانيات والحاجات
 1 :النشاط رقم  الوضعية األولى

 

 .................................. :اسم التلميذ

 

 غير متوفر متوفر وضعيات التقويم المكنة المجال

 

 الكـــــــــــــــفايات المســـتعرضة

تعابير األدب، يستطيع أن يصطف، )يحترم التلميذ قوانين الحياة  ك م 1 

 (يتحرك داخل القسم من دون ضجيج

 

 

 

هذه البنود ال تحيل على 

أنشطة محددة دائما، فالمدرس 

توفر هذه  يمكنه مالحظة مدى 

اإلمكانيات خالل اليوم 

 الدراسي

  

   يتخذ المبادرات ك م 2

   قادر على العمل لوحده لفترة قصيرة ك م 5

   بإمكانه أن ينجز مهمة إلى النهاية ك م 4

   يقبل باالنخراط في نشاط ال يكون متيقنا من النجاح فيه ك م 3

   خدامها في إنجاز مهمة مايستطيع تصور األدوات التي ينبغي است ك م 2

   يستطيع القص عبر اتباع خطوط مستقيمة أو ملتوية أو محيط شكل  ك م 7

   يستطيع تدبير أدواته ك م 8

 

 الشــــــــــــفوي ـــتـــواصــــــــــلال

 :  يأخذ الكلمة ش 1

 ضمن مجموعات صغيرة 

 

 

 

 

 مالحظة التلميذ داخل الفصل

  

 أمام القسم   

 في الساحة   

 مع الكبار   

   يستمع لآلخرين

   يتدخل في صميم الموضوع
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 :إذ ال يأخذ الكلمة هل ش 2

  (إشارة، ميم، حركة، تعبير لغوي)يجيب على طلب 

   

 هل يعبر بطريقة مفهومة ش 5

 ينطق 

   

 ينطق الحروف بشكل سليم   

 ش 4

 

 ما مدى غنى رصيده اللغوي؟

  بسيطة وفي محلها يستعمل كلمات 

   

 يصوغ طلبات   

 يعرف استعمال صيغ أدب أولية   

 أحداث عامة، حدث محلي يعرف كيف يتحدث عن أحداث بشكل مفهوم 

 

  

 

 الــــــــــــقـــــــــــــــــراءة

كل طفل يقوم بالبحث عن  يعرف اسمه الشخصي ق 1

بطاقة اسمه  من على الحائط 

 ويضعها أمام مقعده

  

   مثال من خالل ضبط الغياب يتعرف على أسماء أخرى ق 2

 يبدي اهتماما بقصة يحكيها المدرس ق 5

 بإمكانه اإلنصات 

 

 

 

 القراءة النموذجية

مع اختيار الحكايات ذات 

 العالقة باهتمام األطفال

  

 بإمكانه استخراج موضوع الحكاية   

 بإمكانه ذكر الشخوص   

 ة ونهاية الحكايةبإمكانه تحديد بداي   

 بإمكانه تلخيص الحكاية   

 يجيب عن األسئلة   

   ..، األلوان، الشهوراأليام  شساعة رصيده اللغوي ق 4

   حروف،  يدرك المعنى الحقيقي للقراءة ق 3

   يعرف حروف الهجاء ق 2
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 الكــتـــــــــــــــــــابـــة

   مطالبته بالكتابة هل هو يسري اليد؟ ك 1

    يستطيع التحكم في مساحة الورقة ك 2

    يتحكم في القلم ك5

    قادر على الكتابة على الورقة ك 4

    قادر على الكتابة على سطر ك 3

    بإمكانه نقل أشكال ك 2

   مطالبته بتلوين شكل بإمكانه تلوين شكل ك 7

   بنقلهرسم حرف ومطالبته  بإمكانه نقل حرف ك 8

 

 مــــعــرفة األعـــــداد

   عد التالميذ، عدد األشياء 13يستطيع العد شفويا إلى حدود  ع 1

   23يستطيع العد إلى حدود  ع 2

   يستطيع العد إلى حدود أكثر من عشرين ع 5

   تقديم بطاقات يتعرف على األرقام المكتوبة ع 4

   األقالم والمحفظات عدد من يستطيع تبين عالقة حدا بحد ع 3

   كتابة عدد التالميذ بإمكانه كتابة األعداد إلى أي حد ع 2

 

 التــــمـوقــــع في الـــزمــــان

يومية، ترتيب صور في  يستطيع التموقع في اليوم ز 1

 الزمان

  

   يستطيع التموقع ضمن األسبوع ز 2

   يعرف ترتيب األيام ز 5

   مطالبته بالتعبير عن أنشطة البارحة، غدا، اليوم، قبل ، بعد)صيغ الزمان يستخدم بشكل سليم  ز 4

   استخدام يومية يستطيع تحديد تاريخ ضمن يومية ز 3
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 2: الوثيقة رقم

 استثمار حصيلة تقويم تشخيصي لبناء مشروع فردي  
 2 :النشاط رقم  الوضعية األولى

 

 

 .... ../ / : ..تاريخ إجراء التقويم التشخيصي...........           ........................: اسم التلميذ

 

 

 المضامين العامة للمشروع حصيلة التقويم 

الكفاية الالزم  الحاجات نقط القوة المجاالت

 تطويرها

 التقويم اإلجراءات

 

الكفايات 

 المستعرضة

 

     

 

 التواصل الشفوي

 

     

 

 القراءة

 

     

 

 الكتابة

 

     

 

العد والتموقع في 

 الزمان
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 4: الوثيقة رقم

 بطاقة تقويم تكويني لموارد التلميذ  
 1 :النشاط رقم  الوضعية الثانية

 

 .../...../....: تاريخ إجراء التقويم                 .................................:  اسم التلميذ

 

 
 القدرات

 
 اإلنجازات

حظات مال مستوى التمكن
للمعالجة 
 الفورية

 جيد حسن متوسط ضعيف منعدم

فهم خطاب شفوي 
للتمكن من 

االستجابة لحاجات 
 أو إنجاز مهمة

       تتبع تعليمات

       فهم تعليمة من أجل االستجابة

       االستجابة لتعليمة

فهم النقط 
األساسية لخطاب 

 شفوي

       تحديد موضوع الخطاب

ض النقط ضمن استخراج بع
 الخطاب

      

 
 

 الكتابة

       نقل حرف أو كلمة

       كتابة من خالل إمالء

       كتابة خطاب بسيط

       كتابة تقرير بسيط عن حدث

 
 

 القراءة

       تعرف حرف

       فهم المعنى العام لوثيقة مكتوبة

تحديد بعض المعطيات ضمن 
 نص

      

 
 
 
 
 

 لشفويالتفاعل ا

تدبير تبادالت اجتماعية 
تقديم نفسه، تحية، )قصيرة 

 ..(شكر

      

طلب معلومات، تقديم 
معلومات حول معطيات 

 حياتية

      

التحاور حول مواضيع مألوفة 
المدرسة، األذواق، األسرة، )

 ، مشاهير(الطقس

      

التعبير عن أذواق، قبول 
اقتراح، رفض، التعبير عن 

 اقتراحرأي، تقديم 

      

 

 العد

       .....إلى ....يعد بسالسة من 

       يقرأ األعداد

       يكتب األعداد

       يدرك العالقة حدا بحد

       ينجز عالقة جمع بسيطة

يعرف تتابع أيام األسبوع 

 .والزمن
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 4: الوثيقة رقم

 شبكة تقويم تكويني لسيرورات إرساء اإلدماج  
 2 :النشاط رقم  وضعية الثانيةال

 
 .........................................: اسم التلميذ

 
 

 المعايير                    
 
 الوضعية/ تعليمةال

تأويل صحيح 

 نقطة 1/ للوضعية

استعمال سليم لألدوات 

 نقطة 1/ 

 انسجام اإلجابة 

 نقطة 1/ 

دقة وتنظيم 
 اإلجابة

 نقطة 1/ 

 : ......................1التعليمة 

 
 

 
يحصل المتعلم على 
النقطة إذا أبانت 
إجابته عن فهم 
للمطلوب ضمن 

 الوضعية

 
يحصل على النقطة إذا 

هو أبان من خالل 
إجابته على استخدام 

 سليم للوسائل واألدوات

 
حصل على النقطة ي

إن هو توصل إلى 
نتيجة تعكس االنسجام 

 والترابط في النشاط

يحصل على 
لنقطة إذا خلت ا

ورقة إجابته من 
التشطيب 

والوسخ وإذا 
احترم الخطوط 
ودقة الرسوم 

 واألشكال
 : ........................2التعليمة 

 

 
" " 
 
 

 
" " 

 
" " 

 

 : .......................5التعليمة 

 
" " 
 
 

 
" " 

 
" " 

     

 
 المجاميع

 5/ن... .. 5/ن......  5/ن...........  5/ن......... 
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 0: الوثيقة رقم

 بطاقة تقويم مرحلة كفاية
 1 :النشاط رقم  الوضعية الثالثة

  
 ............................................. :مرحلة الكفاية ..................................................: اسم التلميذ

  معايير التقويم
 

 الوضعيات

 
رقم 

 الوضعية
االستعمال  اإلتقان

 السليم لألدوات

 المالءمة

 مجال التواصل الشفوي 

 ش 1 (الموضوع )   

 ش 2    

 ش 5    

 مجال التعرف على الكلمات والقراءة 

 ق 1    

 ق 2    

 ق 5    

 مجال الكتابة واإلمالء 

 ك.1    

 ك.2    

 ك 5    

 مجال التعرف على األعداد 

 ع 1    

 ع 2    

 ع 5    

 مجال الحساب 

 ح 1    

 ح 2    

 ح 5    

 مجال التموقع في الزمان 

 ز 1    

 ز 2    

 ز 5    

 مجال التموقع في المكان 

 م 1    

 م 2    

 م  5    

 مجال االستقاللية والتواصل االجتماعي 

 س 1    

 س 2    

 س 3    
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 7: الوثيقة رقم

 بطاقة تقويم نتائج مشروع فردي  
 2 :النشاط رقم  الوضعية الثالثة

 

 المسار الهوية 

 :صاحب المشروعالتلميذ 

 :تاريخ االزدياد

 :اسم األب

 :اسم األم

 :التمدرس السابق :مالحظات

 :التتبع الخارجي

 

 

 

 2الفترة 

 الحصيلة النهائية ت الُمدَخلةالتعديال الحصيلة المرحلية مضامين المشروع نتائج التقويم التشخيصي

 الصعوبات مكامن القوة

      

 

 1الفترة 
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 8: الوثيقة رقم

 بطاقة تقويم مسار مشروع فردي  
 2 :النشاط رقم  الوضعية الثالثة

 

 ................: ........................المستوى............................................   : اسم التلميذ

 ال نعم المؤشرات المعايير

 

 Cohérence االتساق

 

 توافق المشروع مع الغائيات واالنتظارات

  

 

  Pertinence الوجاهة

 

درجة التوافق بين خطة العمل والحاجات الحقيقية 

 لألطفال من جهة وبين األهداف المعلنة من جهة أخرى 

  

 

  Efficacitéالجدوى

 

قنيات لوسائل واألدوات الموظفة والتين االتوافق ب

المقررة إلنجاز األنشطة المبرمجة من جهة ونتائج 

 التقويم المرحلي من جهة أخرى 

  

 

  Efficience النجاعة

 

ر المعتمدة في تطوير المردود واألث أثر األدوات والتقنيات

 الحاصل

  

 

  Négociabilité التفاوضية

 

لة للتفاوض دخمدى توفير المشروع لألطراف المت

ل حياة المشروع عامة تصورا والتحاور والمناقشة حو

 وإنجازا وتعديال

  

 

  Evolutivité النمائية

 

بناء على التقييم والتعديل في مستوى األهداف والوسائل 

 الصعوبات مما يساعد على تطوير المشروع 

  

 

  Temporalité الزمنية

 

تغييرها كلما دعت  االلتزام باآلجال المحددة قبليا وتبرير

طة دقيقة تبنى أساسا خ إتباعالضرورة إلى ذلك ووجوب 

 على رزنامة واضحة المعالم من حيث الحيز الزمني
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 األســــــــانــــــيــــــــد
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 1: سند رقم

 
 

 الوظائف واألشكال: التقويم البيداغوجي
 
 

 المرحلة
 

 نمط التقويم األهداف

 
 

 قبل التكوين

 التوجيه 
 االنتقاء 
 اإلخبار 

 
 

 
 تقويم تشخيصي تنبئي

 :تكويني بالنسبة ل

 التلميذ 
  السيرورة

 التربوية
 

 
 
 
 
 

 أثناء التكوين

 
 :مراقبة ينتج عنها إما

 تطور 
  معالجة بالنسبة

للبعض 
وتعميق 
بالنسبة 

للبعض اآلخر 
في نفس 
 الوقت

 

 
 
 
 

 تقويم تكويني

 
 :تكويني بالنسبة ل

 التلميذ 
  السيرورة

 لتربويةا
 
 

 
 

 في نهاية التكوين

 
 تقديم حصيلة

 ترتيب
 إشهاد

 
 

 تقويم دوري

 
 إجمالي بالنسبة

 للتلميذ 
  للسيرورة

 التربوية 
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 2:رقم سند 

Des balises pour évaluer les compétences 

Dans le contexte de la réforme, le passage de l’enseignement à l’apprentissage oblige les 

enseignants à revenir aux fonctions essentiels du processus évaluatif. Fondamentalement, à 

quoi cela sert- il d’évaluer les élèves ? Du côté des enseignants, l’évaluation permet de 

porter un jugement sur le degré de maitrise des apprentissages que les élèves ont réalisés 

afin d’orienter les interventions pédagogiques en vue de les aider à poursuivre leur 

progression. Du côté des  élèves, l’évaluation permet d’obtenir une rétroaction sur les 

apprentissages effectués de façon à valider ce qu’ils savent et connaître les étapes qu’ils leur 

restent à franchir pour atteindre les buts fixés. Dans un cas comme dans l’autre, l’évaluation 

constitue un processus dynamique où la rétroaction maître – élève vise à favoriser 

l’apprentissage. 

On constate que le fait d’offrir de la rétroaction aux élèves se situe au cœur même de l’acte 

d’enseignement – apprentissage. Alors que dans le modèle d’enseignement par objectifs, 

l’évaluation constitue un temps permettant à l’enseignante ou à l’enseignant de contrôler la 

matière transmise. Dans le cadre d’une approche  par compétences, elle devient plutôt un 

processus permettant d’apprécier ce que les élèves ont appris. Or, compte tenu des plus 

récentes recherches sur le transfert, qui constitue l’objet sur lequel porte l’évaluation, les 

modalités d’enseignement s’avèrent totalement désuètes. En matière d’évaluation de 

développement des compétences chez les élèves, ce modèle, constituant encore 

actuellement la norme de référence dans notre système scolaire devra être mis au rancart 

de façon définitive. 

De par les paramètres qu’il impose pour la gestion des situations évaluatives, le modèle 

d’enseignement par objectifs génère des phénomènes pour le moins, notamment : 

 La distinction formelle existant entre les situations d’apprentissage et les situations 

d’évaluation ; 

 La démarcation instituée entre les évaluations formatives et les évaluations 

sommatives ; 

 L’obligation de faire appel à des évaluations « objectives » et décontextualisées pour 

établir la progression des élèves, 

 La nécessité d’évaluer les connaissances  isolément, sans tenir  compte de leur 

enchâssement dans les compétences qu’elles permettent de mobiliser 

  Bissonnette, Steve et Richard, Mario  (2001) : Comment construire des compétences en classe, des 

outils pour la réforme ; les Editions de la Chenelière, Montréal P. 99 
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 3:رقم سند 

 نوعان من التقويم لنوعين من التعلمات

 : ين كبيرين من التعلماتفي إطار بيداغوجيا اإلدماج من نوعتتكون مكتسبات التالميذ " 

لتي تشكل موضوع التعلمات تقليدية، واالموارد، وهي كل المعارف والمهارات التي تعلم في المدرسة بالطرق ال -

 .الجزئية

الكفايات، وهي تمارس عندما يواجه التالميذ وضعيات مركبة تتطلب، من أجل حلها، تعبئة الموارد التي تم  -

هذه الكفايات تنمى من خالل مصوغات اإلدماج  التي تعرض على التالميذ وضعيات مركبة دالة . اكتسابها من قبل

 .وتدربهم على حلها

فالموارد، مثلها مثل الكفايات ، يجب أن يتم التحكم : على التقويم أن يأخذ بعين االعتبار هذين النوعين من التعلمات

م هذه األخيرة لنتأكد من أن ذلك التحكم حصل فعال  .فيها من طرف التالميذ، ومن المهم أن تقو 

 :لكل نوع من هذين التعلمين تقويمه الخاص به

 د بواسطة اختبارات بسيطة نسبيا، تنصب على األهداف الخاصة التي تتشكل منها التعلمات يتم تقويم الموار

وتتمثل طريقة تصحيح هذه االختبارات في تحديد ما إذا كان التلميذ قد أجاب بشكل صحيح عن األسئلة . الجزئية

 .المطروحة عليه والتعرف، بالتالي، على الموارد التي تم أو لم يتم التحكم فيها

 وتمكن هذه الوضعيات . ما تقويم الكفاية فيتم بعرض وضعيات مركبة على التالميذ ويطلب منهم حلها بشكل فرديأ

، من يتوجب على التلميذ، لكي يجد حال للوضعية، أن يتعرف ومعنى ذلك أنه. التالميذ من تعبئة مواردهم المكتسبة

وال يكفي لتصحيح . ن يربط بينها إليجاد حل للوضعيةوأ. بين موارده المكتسبة، على تلك التي هو في حاجة إليها

كانت إجابة التلميذ صحيحة أم خاطئة، بل ينبغي استعمال المعايير، وهي ر من هذا النوع أن نتأكد مما إذا اختبا

مختلف الرؤى التي ننظر من خاللها إلى منتوج التلميذ لنرى هل هو متطابق مع ما هو مطلوب وما هي 

ما هو مطلوب في الوضعية ، حتى ولو كذا نتساءل مثال هل فهم التلميذ وه. واجهها هذا األخيرالصعوبات التي ي

ونتساءل أيضا هل استعمل التلميذ أدوات المادة . كان بها أخطاء لغوية أو أخطاء في إنجاز العمليات الحسابية؟ إلخ

وذلك بصرف النظر عن مالءمة . ساباستعماال سليما، بما يعني أنه لم يرتكب أخطاء لغوية أو أخطاء في الح

 إجابته أو عدم مالءمتها للوضعية؟

ومن المستحيل تقويم كل التعلمات في وقت واحد، لذلك سيكون على المدرس تقويم مكتسبات التالميذ بكيفيات 

تقويمات ، نقوم بإجراء (أسابيع إرساء الموارد)فخالل فترة التعلمات الجزئية ... مختلفة وفي لحظات مختلفة كذلك

هذا التقويم هو قبل كل ... قصيرة لذلك الهدف يأخذ أشكاال مختلفة كاألسئلة الشفوية والتمارين الكتابية والروائز

 .شيء تقويم تكويني، القصد منه هو التأكد من أن التحكم في الهدف قد حصل بالنسبة للتالميذ

تنجز الوضعية األولى . م من تعبئة الموارد المكتسبةللتالميذ وضعيات مركبة تمكنه إلدماج، نقدموخالل فترة تعلم ا

. بشكل جماعي أو من خالل العمل في مجموعات صغيرة، وذلك بهدف تدريب التالميذ على حل وضعيات مركبة

فتنجز بشكل  -التي هي جديدة ولكن في نفس الوقت من نفس مستوى تعقيد الوضعية األولى –الوضعية الثانية  أما

ويكتفي المدرس بالتنقل بين التالميذ . كل تلميذ فرصة تعبئة مكتسباته بشكل فردي ومستقلفردي لكي تتاح ل

 .لمصاحبتهم في حل الوضعية

وخالل فترة تقويم اإلدماج، تعرض على التالميذ وضعية ثالثة لحلها بشكل فردي، ويقوم المدرس، على إثر ذلك، 

م أنشطة العالج على ضوء الصعوبات التي تم تشخيصها لدى بتصحيح أعمال التالميذ انطالقا من المعايير، ثم ينظ

 .هذا التقويم هو كذلك تقويم تكويني. التالميذ

هذا األخير يجب أن . وفي نهاية السنة الدراسية، أو بعد حصول التحكم في الكفاية، يجري المدرس تقويما إشهاديا

لبعض الموارد أن تشكل موضوعا للتقويم يمكن . ينصب على الكفاية النهائية، ويتم بواسطة وضعية مركبة

 ".في المائة من النقط المخصصة للتقويم اإلشهادي  23اإلشهادي، ولكن تقويم الموارد ال ينبغي أن يتجاوز 

 www.collab.tarbya.ma :رالمصد                                                                              
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 4:رقم سند

Peut-on évaluer une compétence de l’élève ? 

Sur le plan de l'évaluation, se pose une question importante : peut-on évaluer la 
compétence de l'élève ? Il était facile de leur soumettre une liste de questions sur 
des savoirs (restitution) et sur des savoir-faire (applications), mais évaluer leur 
compétence réelle, est-ce possible ? La réponse est oui, à certaines conditions.  

 Tout d'abord, les compétences doivent être rédigées de manière à pouvoir 
être évaluées. Par exemple, formuler une compétence sous la forme « respecter 
son environnement » ne prête pas à l'évaluation, sauf si l'enseignant, se 
transformant en une mouche par un coup de baguette magique, pouvait suivre le 
moindre acte de chaque élève, en situation naturelle. L'école ne peut 
malheureusement pas se le permettre, sauf peut-être si les classes ont des 
effectifs très réduits (une dizaine ou une quinzaine d'élèves). Si on veut évaluer 
cette compétence, il est nécessaire de la formuler de manière plus restrictive, 
moins riche sans doute, mais plus concrète, plus réaliste, comme par exemple « 
une situation-problème relative au respect de l'environnement étant donnée, 
analyser les causes, et proposer des solutions pour y remédier, en faisant appel 
aux notions étudiées au cours ».  Une formulation à la fois complexe (l'élève doit 
traiter la complexité, sans la réduire), et concrète, donc évaluable.  

 Ensuite, le nombre de compétences doit être limité : 2 ou 3 par discipline et 
par année constitue un maximum. Augmenter ce nombre présente un travers 
majeur : on risque de réduire la complexité, en découpant davantage les choses, et 
d'évaluer plus un savoir-faire limité qu'une compétence.  

 Les épreuves d'évaluation doivent elles-mêmes être constituées de situations 
complexes qui sont le témoin de la compétence que l'on a définie. Trop souvent, 
des pratiques dites innovantes, basées sur des méthodes actives, débouchent sur 
des évaluations traditionnelles, parce que l'enseignant ne sait pas comment faire 
autrement. Le bénéfice est réduit, quand on sait que les élèves et les enseignants 
adaptent en grande partie leurs comportements en fonction du type  d'évaluation.  
Bien sûr, les situations présentées à l'élève ne sont pas des situations naturelles, 
des situations vécues, mais des situations qui se rapprochent de situations réelles, 
comme par exemple une situation complexe qui repose sur quelques documents 
inédits (photos, illustrations, textes...) que l'élève doit traiter. 

 Enfin, les épreuves d'évaluation doivent être rédigées de manière telle que 
l'évaluation que l'on fait des compétences des élèves soit une évaluation juste. Par 
exemple, si l'on ne proposait à l'élève qu'une seule occasion de vérifier sa maîtrise, 
on ne pourrait pas tirer des conclusions valables sur son degré de maîtrise de la 
compétence.  

 

مكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب : التقييم وفق بيداغوجيا اإلدماج ، هل يمكن تقييم كفاءات التالميذ؟ ضمن : افيي روجبرسكز

 301 -301ص ص  ، ، الرباط6002تحوير البيداغوجيا في الجزائر، : العربي 
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 Glossaire:      معجم  

Accessibilité الولوجيات 

Accomodation  مالءمة 

activité نشاط 

adaptation تكييف 

apprentissage تعلم 

Approche médicale  طبيةمقاربة 

Approche sociale  إجتماعيةمقاربة 

Approches psychopédagoqiques  سيكوبيداغوجيةمقاربات 

Approches scientifiques  علميةمقاربات 

Assimilation إستيعاب 

Axes et piliers scientifiques  علميةمحاور و مرتكزات 

Brainstorming زوبعة ذهنية 

Cadres et références scientifiques  علميةإطارات ومرجعيات 

Capacité كفاءة 

catégorie شريحة 

Centre specialisé مركز مختص 

Circulaire دورية 

Classe d’acceuil قبالستقسم ا 

Classe d’intégration scolaire(clis) قسم اإلدماج المدرسي 

Classification تصنيف 

Commission spécialisée  مختصة لجنة 

compétences كفايات 

Contexte سياق 

Contractualisation تعاقد 

Convention اتفاقية 

Critère معيار 

Degré درجة 

Démarches إجراءات 

Educatrice مساعدة تربوية 

Elaboration إعداد 

Enfants à besoins spécifiques أطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

Environnement محيط 
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Equipe pluridisciplinaire فريق متعدد االختصاصات 

Espace فضاء 

Evaluation certificative  إشهاديتقويم 

Evaluation diagnostique  (وجيهيت)تقويم تشخيصي 

Evaluation formative  (تكويني) تتبعيتقويم 

Evaluation par accompagnement تقويم بالمصاحبة 

Facilitateur مسهل 

Fonctionnelle وظيفية 

Gestion تدبير 

Habiletés fondamentales  أساسيةمهارات 

Handicap إعاقة 

Handicap de langage غويةإعاقة ل 

Handicap léger  خفيفةإعاقة 

Handicap mental  ذهنيةإعاقة 

Handicap moteur  حركية إعاقة 

Handicap moyen  متوسطةإعاقة 

Handicap profound  عميقةإعاقة 

Handicap sensorial  حسيةإعاقة 

Inclusion دمج 

Indicateur مؤشر 

Individualisation تفريد 

Infirmité motrice cérébrale  غيدماشلل 

Institutionnalisation مأسسة 

Intégration partielle  جزئيإدماج 

Intégration scolaire  مدرسيإدماج 

Intégration Totale  كليإدماج 

Intervenants متدخلون 

Isolement عزل 

Législateur مشرع 

Législation تشريع 

Mesures تدابير 

Objectif هدف 

Objectif de formation  تكوينيهدف 

Obstacle المعيق 

Opérationnalisation تفعيل 

Outil اآللية 
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Outil أداة 

Palier مرحلة 

Partenaire شريك 

Partenariat شراكة 

Pédagogie de l’intégration بيداغوجيا اإلدماج 

Pédagogie de la médiation بيداغوجيا الوساطة 

Pédagogie du jeu بيداغوجيا اللعب  

Planification تخطيط 

Pratiques didactiques  ديداكتيكيةممارسة 

Pratiques pédagogiques  بيداغوجيةممارسة 

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

Profil سحنة/ ملمح / صورة جانبية 

Projet مشروع 

Projet d’Etablissement  ةمؤسسمشروع 

Projet de classe  قسممشروع 

Projet éducatif individualisé  فرديمشروع تربوي 

Rendement مردودية 

Représentation تمثالت 

ségrégation إقصاء 

situation وضعية 

Situation formative  تكوينيةوضعية 

Structure  بنية 

Suivi تتبع 

Suivi médical  طبيتتبع 

Supports نادأس 

Surdité صمم 

Système  éducatif  تربويةمنظومة 

Trisomie  صبغيتثلت 
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