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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 األقسامرسميا في الممارسات المهنية لل اعتمادها

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،

داغوجيين في مجال التدريس بأقسام ة للفاعلين البين 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

ة على جعل التكوين الوطنية للتكوين أصبح الهدف المركزي هو مهننة التكوين والمراهن

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  ،إنتاجية وفعاليةو

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 ( ...تسابية، موارد أساسية وداعمةتعلمية، سيرورات اك

 .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 

 :جات الخاصةاالحتيا

 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

لفردي للمتعلم ومرتكزات تدبير الزمن والفضاء والوسائل التعليمية المشروع ا

 .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 

ل من خالل المشروع الفردي، أو ما يرتبط باإلجراءات البيداغوجية التعلمات للطف

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

مستوى التحكم في التعلمات وتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بسيرورات من 

 .األنشطة االكتسابية لدى أطفال هذه األقسام

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

جه سيرورات بحيث تت ،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. 

  لخاصةم األطفال ذوي االحتياجات اكفاية 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 

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

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

 .أو الوثائق واألسانيد الوظيفية والداعمة ،المهام المقترحة في الورشات

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

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

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

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

 .المقترحة

ويبقى الوعي بمنطق االشتغال البيداغوجي والتكويني الخاص بهذه المجزوءات 

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

 .طفال ذوي االحتياجات الخاصةيات التعلم واالكتساب بأقسام األعلى مستوى وضع
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 تقديم المجزوءة

 

المكونات األساسية التي شكل المعالجة البيداغوجية، إلى جانب التخطيط والتدبير والتقويم، أحد ت

فإذا كان التخطيط يرسم الحدود الموجهة لمختلف األنشطة التربوية  .ةمنظمة تعليميكل عملية قوم عليها ت

طات على شكل ، والتدبير يجسد تلك التخطيالتي سيتم ممارستها في الفصول الدراسية وخارجها

ممارسات وإنجازات عملية، والتقويم يتتبع مختلف العمليات المنجزة ونتائجها بعدما يحدد عند االنطالق 

من إمكانات وقدرات وما يعرب عنه من حاجات وانتظارات، فإن المعالجة ( ة)ما يتوفر عليه كل متعلم

المكتسبات عبر التصحيح والتعديل البيداغوجية تستهدف بشكل عام تجاوز التعثرات والنقائص وتطوير 

، والبحث عن السبل المالئمة لتداركه باعتماد أدوات إلى إعمال الفكر في طبيعة التعثر الهادف واإلثراء

 .من طبيعة معرفية تؤصل الموارد المستهدفة وتتيح في الوقت نفسه هامشا لتطويرها واالرتقاء بها

ء تربويا ال يمكن المحيد عنه إذا كنا نروم فعال وبقدر ما تعتبر المعالجة البيداغوجية إجرا

عليه  ونعلى استثمار ما يتوفر مومساعدته ،المتعلمين على اختالف مستوياتهم المعرفية بجميعاالهتمام 

أكثر إلحاحا حينما يتعلق األمر بالتدريس في األقسام  فإن هذا اإلجراء يصبح من قدرات وإمكانات،

 :ألساسية التالية، وذلك لالعتبارات االمدمجة

فتأهيل اإلمكانات  ؛في اإلمكانات والمهارات التي يتوفر عليها( ة)الحاجة إلى تحكم كل متعلم -

والمهارات التي يسفر عنها التقويم التشخيصي األولي وتهييئها بصورة إيجابية سيساعد 

سيمكن على االنطالق منها في أي نشاط تربوي يستهدف التعلم واالكتساب، كما ( ة)المدرس

 .المعني من الشعور منذ البداية بالقدرة والتفوق( ة)المتعلم

مسار بناء التعلم واالكتساب والتدخل في كل لحظة مناسبة لالمستمر تتبع الاألهمية التي يستلزمها  -

قصد الضبط والتعديل، وذلك تفاديا لتراكم التعثرات الذي يؤدي في كثير من األحيان إلى صعوبة 

، ألن تأخر التدخل قد يجعل مهمة التصحيح صعبة، نظرا ألن داللة النشاط حالتدارك والتصحي

في هذا الوقت المتأخر قد تكون غائبة أو يصعب استحضارها بالنسبة للمتعلمين الذين يعنيهم 

 .األمر بأنشطة المعالجة البيداغوجية

لمشاكل مع الوقوف من حين آلخر لترميم بعض التعلمات، ومعالجة تعلم اإلدماج لتصفية ا -

تعلمات مرحلة معينة، وتأهيل المتعلمين بالقسم المدمج الستقبال تعلمات مرحلة جديدة بأقل ما 

 .يمكن من الصعوبات والمشاكل الراجعة إلى المرحلة السابقة

، وتدبير (ة)إن العمل في القسم المدمج يفترض بالضرورة االشتغال بالمشروع الفردي للمتعلم -

معالجة فورية ومركزة أثناء إنجاز ( ة)يفترض بدوره من المدرس هذا األخير بشكل محكم

 .مختلف مراحل المشروع

إن هذه االعتبارات جميعها تبرز أهمية اعتماد المعالجة البيداغوجية في األقسام المدمجة ال 

تفرضها خصوصيات  كنشاط اعتيادي يتوج عادة نتائج التقويمات التي ينجزها المدرسون، بل كضرورة

سام المدمجة نفسها التي تفرز من جهة حاجات تربوية متباينة أكثر مما هو عليه األمر في األقسام األق

 العادية، ومن جهة ثانية إمكانات وقدرات متفاوتة نوعا وحجما تستلزم إيقاظا وشحذا لتجهيزها لالشتغال 
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حين التمكن من تنمية البيداغوجي على أساس أنها ستتخذ مدخال أساسيا لالنطالق في كل تعلم إلى 

 .إمكانات وقدرات أخرى

تم تصور وبناء هذه المجزوءة لتطوير الممارسات المهنية للمدرسين العاملين باألقسام على هذا األساس، 

المدمجة في مجال المعالجة البيداغوجية من منظور المقاربة المعرفية باعتبارها المقاربة األكثر مالءمة 

 :ياجات الخاصة، وذلك من أجلوخدمة لألطفال ذوي االحت

التمكن من شحذ اإلمكانات الفعلية المتوفرة لدى كل متعلم بالقسم المدمج وتجهيزها بشكل وظيفي  -

 .وجعلها موردا قويا قابال لالشتغال في حقل التعلم واالكتساب

الي تفادي تقف حائال أمام تراكم التعثرات، وبالتالتمكن من تتبع التعلم واالكتساب بمعالجة مواكبة  -

 .بالفشل والهزيمة( ة)تضخم شعور المتعلم

المعالجة المواكبة، وفي التمكن من إجراء وقفات عالجية مرحلية لتصفية التعثرات المنفلتة من  -

 .لالنتقال للمرحلة الموالية للتعلم واالكتساب( ة)نفس الوقت ضمان تأهيل المتعلم

المراحل المحددة لها، وذلك باالعتماد على التمكن من تطبيق المعالجة البيداغوجية في جميع  -

إلى تعديل وتطوير نظام  ،منظور المعالجة المعرفية التي تتجاوز تصحيح التعثرات وتعديلها

 .هذا االشتغال االشتغال الفكري بمختلف األدوات المعرفية التي يوظفها

ن في هذه المجزوءة على ولتحقيق هذا المبتغى، تمت صياغة الكفاية المهنية التي يستهدفها التكوي

  :الشكل التالي

في بناء مشاريع لدعم  البيداغوجية أدوات وإجراءات المعالجة (ة)المتكون (ة)يوظف األستاذ

 .االكتساب وتطوير التعلمات

تم اقتراح ثالث وضعيات تكوينية تضم كل واحدة منها نشاطين  ولبناء هذه الكفاية المستهدفة،

إلى االشتغال بكيفية ممنهجة التوجيهات التي تقود المستفيد من التكوين مؤطرين بمجموعة من عمليين 

    .تضمن تحقيق األهداف المنشودة
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 لمجزوءةهندسة ا

 

 الدعامات/ األسانيد  أنشطة التكوين أهداف التكوين  الوضعيات التكوينية  الكفاية 

 (ة)يوظف األستاذ
أدوات  (ة)المتكون

وإجراءات 
المعالجة في بناء 

شاريع لدعم م
االكتساب وتطوير 

 التعلمات

أية عالقة بين 
المعالجة وسيرورات 

االكتساب باألقسام 
 المدمجة؟

 

تعرف طبيعة ووظيفية 
إجراءات المعالجة 

 باألقسام المدمجة
  

لماذا المعالجة 
   باألقسام المدمجة؟

 

ما هي المعالجة 
البيداغوجية؟ لمن 
توجه؟ على ماذا 

 تقوم؟
 

ت توظيف إجراءا

 إليقاظالمعالجة 

إمكانات االنطالق 

لدى المتعلمين 

 باألقسام المدمجة

 واالرتقاء بها

كيف أرتقي 
بإمكانات التعلم 

باألقسام المشخصة 
باالستناد المدمجة 

إلى إجراءات 
 المعالجة ؟

تقويم لبطاقة 
حد تشخيصي أل

 ميذ بقسم مدمجتالال

كيف أعالج 
سيرورات االكتساب 
والربط بين الموارد 

 وتعلم اإلدماج؟

 

التمكن من إجراءات 
معالجة سيرورات 

االكتساب خالل 
أسابيع إرساء الموارد 

 (المعالجة الفورية)
  

إرساء كيف أعالج 
بشكل  الموارد
  فوري؟

بطاقة كاشفة لوضعية 
تتبع إرساء الموارد 
 خالل حصة دراسية

 

التمكن من  إجراءات 
معالجة سيرورات 
الربط بين الموارد 

اإلدماج  وتعلم
 (المعالجة المركزة)
 

كيف أعالج الربط 
بين الموارد وتعلم 

اإلدماج بشكل 
  مركز؟

بطاقة كاشفة لوضعية 
تعلم اإلدماج تتبع 

باالعتماد على إنجاز 
 وضعية مشكلة

كيف أوظف 
إجراءات المعالجة 

المعرفية في 
 المشروع الفردي؟

 المعالجة طبيعة تعرف
 وفاعليتها المعرفية
 المدمجة باألقسام

أية فاعلية للمعالجة 
المعرفية باألقسام 

  المدمجة؟

المداخل المعتمدة  -
 في المعالجة المعرفية 
-La remédiation 
cognitive 

إجراءات  توظيف
المعالجة المعرفية 

باألقسام المدمجة من 
خالل سيرورات 
 المشروع الفردي

كيف أوظف 
إجراءات المعالجة 
المعرفية باألقسام 

ة من خالل المدمج
سيرورات 

 المشروع الفردي؟

من أداة  01الصفحة 

برنامج )تنظيم النقط 
اإلثراء األدواتي، 
 (لروفن فورشتاين
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 التكوينية األولىالوضعية 

أية عالقة بين المعالجة وسيرورات االكتساب 

 باألقسام المدمجة؟
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 التكوينية األولى المرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادة ما تساهم برامج التدخل التي تنجز بقسم مدمج في االستجابة للحاجات المشخصة لدى المتعلم، 

ات وذلك باالرتكاز على اإلمكانات والقدرات الذهنية الكامنة لديه، ومحاولة االرتقاء بهذه اإلمكان

غير أن هذه االستجابة وهذا االرتقاء غالبا ما . والقدرات في اتجاه بناء الكفايات البيداغوجية المستهدفة

يستلزمان على مدى إرساء الموارد وبناء التعلمات تدخال وظيفيا داعما، فوريا أو مركزا، يصحح 

 .ويعدل ويثبت المكتسبات المحققة من األنشطة التربوية المنجزة

لمنظور تغدو المعالجة مكونا استراتيجيا في المشروع البيداغوجي المنجز بالقسم المدمج، ال من هذا ا

باعتباره آلية من آليات تقوية اإلمكانات الفعلية للمتعلم وتوسيعها فحسب، بل وأيضا مجاال إلظهار أو 

 . بلورة إمكانات جديدة تحتاج بدورها إلى التطوير واالرتقاء

التكوينيين المقترحين في هذه الوضعية يستهدفان من جهة، تعرف طبيعة ووظيفية  ولذلك، فإن النشاطين

إجراءات المعالجة باألقسام المدمجة، ومن جهة ثانية، توظيف إجراءات المعالجة في تعزيز إمكانات 

 .االنطالق لدى المتعلمين بهذه األقسام

 

 

        

 

 

 لماذا المعالجة باألقسام المدمجة؟

 

 لالنشاط األو

 

 

 

 كيف أرتقي بإمكانات التعلم المشخصة باألقسام المدمجة باالستناد إلى إجراءات المعالجة؟

 

 النشاط الثاني
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 التكوينية األولىالوضعية 

 أية عالقة بين المعالجة وسيرورات االكتساب باألقسام المدمجة؟

 

 لماذا المعالجة باألقسام المدمجة؟ النشاط األول
 :المدة الزمنية

 دقيقة 54إلى  03 

 

 الهدف من النشاط : 

 باألقسام المدمجةومبررات اعتمادها تعرف طبيعة ووظيفية إجراءات المعالجة  -
 

 منتظرالمنتوج ال : 

 :بطاقة واصفة لطبيعة وأهمية المعالجة باألقسام المدمجة تتضمن العناصر التالية

 طبيعة المعالجة والفرق بينها وبين أنشطة المراجعة والدعم -

 باألقسام المدمجة  مبررات اعتماد المعالجة -

 المالئمة باألقسام المدمجة  إجراءاتها -
 

  التعليمة/ المهمة : 

  :وباالستناد إلى تجربتك الخاصة، 0رقم انطالقا من الوثيقة 

إجراءاتها المالئمة ومبررات اعتمادها باألقسام المدمجة، ثم استخرج الخصائص المميزة للمعالجة،  -

  .لهذه األقسام

 : التالي الجدولب مستعيناناقش ضمن مجموعتك هذه العناصر الثالثة ودون الخالصات التركيبية  -
 

 إجراءاتها المالئمة دمج ادها بقسم ات اعتم مبر خصائص المعالجة

 

 

 

  

 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 1إلى  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 -

 ة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمام الجميعتقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من المناقش -
 

 الوثائق واألسانيد : 

 ما هي المعالجة البيداغوجية؟ لمن توجه؟ على ماذا تقوم؟ : 0الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

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

 (.المدمجة، إجراءاتها أهميتها باألقسام

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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 الوضعية التكوينية األولى

 أية عالقة بين المعالجة وسيرورات االكتساب باألقسام المدمجة؟
 

 الثانيط النشا
باألقسام  المشخصةالتعلم  أرتقي بإمكاناتكيف 

 ؟المعالجةإجراءات باالستناد إلى المدمجة 

 :المدة الزمنية

 دقيقة 54 
 

 الهدف من النشاط : 

 واالرتقاء بها إمكانات االنطالق لدى المتعلمين باألقسام المدمجة إليقاظتوظيف إجراءات المعالجة  -
 

 المنتوج المنتظر : 

، تتضمن تصميما لنشاط (ها)تم تشخيص إمكانات التعلم لديه (ة)لفائدة متعلمللمعالجة  تدخل خطة -

  تربوي بخلفية المعالجة 
 

  التعليمة/ المهمة : 

 : ومن منطلق المعالجة كما تم الخروج بمفهومها في النشاط السابق، 1انطالقا من الوثيقة رقم 

التي أبان عنها التقويم إمكانات التعلم  وتقوية ضع تصميما لنشاط تربوي تستهدف منه تطوير -

 . بقسم مدمج( ة)لمتعلم التشخيصي

 : استعن في تصميمك بالبطاقة التالية -
 

 المؤشرات المرتبطة بالمعالجة  الوصف / الصياغة  مكونات البطاقة

   موضوع النشاط

   األهداف األساسية

   المحتويات األساسية

   منهجية التنفيذ

   ذفي وسائل الت

 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 1إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

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

بتدارس نتيجة التشخيص ثم التفكير في اختيار النشاط العالجي تشتغل كل مجموعة على حدة  -

 المالئم لهذا التشخيص

 جميع ناقشة وتدوين الخالصات، بعرض منتوجها أمامتقوم كل مجموعة، حين االنتهاء من الم -

 المشاركين في التكوين
 

 الوثائق واألسانيد : 

 بطاقة لتقويم تشخيصي ألحد التالميذ بقسم مدمج : 1الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

 .اتمجموعالتأكيد العالقة الوظيفية بين نتيجة التشخيص والنشاط العالجي الذي تم اختياره من لدن  -

ضمان انطالقة قوية ، وبالتالي (ة)رح في تقوية إمكانات المتعلمإبراز دور النشاط العالجي المقت -

 .ومشجعة للتعلم واالكتساب

 . للتعلم وتخطي الصعوبات للتشخيص باعتبارها مدخال أساسيااإليقاظية همية المعالجة استخالص أ -
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 الثانيةالوضعية التكوينية 

الكتساب والربط بين كيف أعالج سيرورات ا

 الموارد وتعلم اإلدماج؟ 
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 البيداغوجية للوضعية التكوينية الثانية المرتكزات العلمية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. االكتساب سيرورة متدرجة كلما تدخل المتعلم في بنائها كلما كان ذلك حافزا على مواصلة التعلم لديه

وضمانا لهذا التدخل بشكل وظيفي وفاعل، فإن األمر يستلزم من كل المدرسين عدم ترك الصعوبات 

تراكم، لتصبح بالتالي عائقا حقيقيا أمام ما يبذله كل من المتعلم من أي نوع كانت عرضة للتجميع وال

 .والمدرس على السواء من مجهودات

من هذا المنطلق، تصبح أنشطة المعالجة باألقسام المدمجة جزءا ال يتجزأ من السيرورة التعلمية، 

والتصحيح، ثم الربط تواكبها دون انقطاع، وتقف عند حصيلتها في النهاية وقوفا مركزا للتعديل العام 

ولعل هذا ما يمكن أن يؤهل المتعلم  لالنتقال بثبات إلى خطوة . بين الموارد المكتسبة وتعلم اإلدماج

 . موالية في مسار التعلم واالكتساب بضمانات أقوى للنجاح وتحقيق األهداف المنشودة

من جهة، التمكن من إجراءات ولذلك، فإن النشاطين التكوينيين المقترحين في هذه الوضعية يستهدفان 

، ومن جهة ثانية، التمكن (المعالجة الفورية)معالجة سيرورات االكتساب خالل أسابيع إرساء الموارد 

 (.المعالجة المركزة)من  إجراءات معالجة سيرورات الربط بين الموارد وتعلم اإلدماج 

 

 

        

 

 

   كيف أعالج إرساء الموارد بشكل فوري؟ 

 

 النشاط األول

 

 

 

 بشكل مركز؟  لربط بين الموارد وتعلم اإلدماجكيف أعالج ا

 

 

 النشاط الثاني
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 الثانيةالوضعية التكوينية 

 كيف أعالج سيرورات االكتساب والربط بين الموارد وتعلم اإلدماج؟
 

    بشكل فوري؟ إرساء المواردكيف أعالج  النشاط األول
 :المدة الزمنية

 قيقةد 54إلى  03 
 

 الهدف من النشاط : 

 (المعالجة الفورية)التمكن من إجراءات معالجة سيرورات االكتساب خالل أسابيع إرساء الموارد  -
 

 المنتوج المنتظر : 

تصميم ألنشطة المعالجة الفورية خالل حصة دراسية يتضمن ما يمكن أن يقوم به مقترح 

 :ة في كل لحظة من لحظات سيرورة الدرسلمعالجلوما يمكن أن يقوم به المتعلمون  ( ة)المدرس
 

  التعليمة/ المهمة : 

والتي تفترض أن حصة دراسية قد أنجزت من غير معالجة فورية ، 3انطالقا من الوثيقة رقم 

  :لكل مرحلة من مراحل الدرسمستعينا بالنموذج أسفله للتعثرات التي عرفها بعض التالميذ، اقترح 

 الميذ المؤشر عليهم في الجدولاألنشطة التي تراها مفيدة للت -

 كيفية إنجاز هذه األنشطة -
 

 أنشطة االستكشاف م التالميذ  أرق
أنشطة مرحلة 

 االشتغال 

أنشطة مرحلة 

 االستخالص

أنشطة مرحلة 

 التوظيف

1     

2     

0     

5     

...     
 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 1إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 ويشرح المطلوب إنجازه وطريقة اإلنجازالتعليمة  (ة)يقدم المؤطر -

بتعبئة الجدول المقترح في التعليمة بناء على المعطيات المقدمة في تشتغل كل مجموعة على حدة  -

 السند/ الوثيقة 

 وتبادل الرأي واإلغناءلمناقشة تعرض اإلنتاجات ل -
 

 الوثائق واألسانيد : 

 رساء الموارد خالل حصة دراسيةبطاقة كاشفة لوضعية تتبع إ: 3الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

االقتراحات المقدمة بخصوص كل مرحلة من مراحل الدرس وبالنسبة لكل تلميذ أو تركيب  -

 .مجموعة من التالميذ

 . وكيفية إنجازها بشكل ممنهج وناجع، الفوريةالمعالجة  أهميةعامة تبين  ضوابطاستنتاج  -

 



15 

 

 

 ةالثانيالوضعية التكوينية 

 كيف أعالج سيرورات االكتساب والربط بين الموارد وتعلم اإلدماج؟
 

 الثانيالنشاط 
 أعالج الربط كيف 

 وتعلم اإلدماج بشكل مركز؟ بين الموارد

 :المدة الزمنية

 دقيقة 54 
 

 الهدف من النشاط : 

 (ركزةالمعالجة الم)التمكن من  إجراءات معالجة سيرورات الربط بين الموارد وتعلم اإلدماج  -
 

 المنتوج المنتظر : 

  : تتضمنخاصة بالربط بين الموارد وتعلم اإلدماج مؤطرة لحصة المعالجة المركزة بطاقة 

 ضبط المعايير المستهدفة بالمعالجة والتالميذ المعنيين  -

 تحديد األنشطة البيداغوجية المعالجة -

 اقتراح طريقة التنفيذ ووسائل العمل الالزمة لذلك -

 لتالميذ غير المعنيين بالمعالجة المركزة بصفة مباشرةالعمل المقترح ل -
 

  التعليمة/ المهمة : 

مع أعضاء المجموعة التي تنتمي إليها بطاقة للمعالجة أنجز ، 1الوثيقة رقم  معطيات انطالقا من

 :المركزة، مستعينا بالجدول التالي
 

 وسائل العمل  نجاز طريقة اإل األنشطة المقترحة التالميذ المعنيون المعيار المستهدف 

     

     

     

     
 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 1إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 التعليمة ويشرح المطلوب إنجازه وطريقة اإلنجاز( ة)يقدم المؤطر -

تشتغل كل مجموعة على حدة بتعبئة الجدول المقترح في التعليمة بناء على المعطيات المقدمة في  -

 لسندا/ الوثيقة 

 غناءتاجات للمناقشة وتبادل الرأي واإلتعرض اإلن -
 

 الوثائق واألسانيد : 

 باالعتماد على إنجاز وضعية مشكلة  تعلم اإلدماجبطاقة كاشفة لوضعية تتبع : 1الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

أو تركيب االقتراحات المقدمة بخصوص كل حصة من حصص إرساء الموارد وبالنسبة لكل تلميذ  -

 .مجموعة من التالميذ

يضمن  استنتاج ضوابط عامة تبين أهمية المعالجة المركزة، وكيفية إنجازها بشكل ممنهج وناجع -

 . الربط المحكم بين الموارد وتعلم اإلدماج
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 الثالثة الوضعية التكوينية

 كيف أوظف إجراءات المعالجة المعرفية 

 ؟في المشروع الفردي
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  لثةالمرتكزات العلمية والبيداغوجية للوضعية التكوينية الثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كأي فصل دراسي، يعتبر القسم المدمج فضاء لتشخيص إمكانات التعلم وتطويرها عبر أنشطة تتوخى 

وإلى جانب هذه الوظائف الهامة، واعتبارا . البناء وإعادة البناء باعتماد التعديل والتصحيح والتعزيز

فصل المدمج، فإن إثراء أدوات االشتغال الذهني وتطوير التفكير للمتعلمين بهذا الفصل يغدو لطبيعة ال

مطلبا ملحا، ومن ثم تصبح المعالجة المعرفية أنسب المقاربات السيكوبيداغوجية لتأهيل ذهني أفضل 

 .خريمكن المتعلمين من قيادة مشروع شخصي كآلية وظيفية لتنمية قدرات الذات والتواصل مع اآل

إن النجاحات التي حققتها المعالجة المعرفية في مجال التدخل لفائدة األشخاص الذين يعانون من 

صعوبات في التعلم بغض النظر عن أسباب هذه الصعوبات، تدفع إلى االقتناع بأن توظيف هذه 

األطفال ذوي  المقاربة في األقسام المدمجة بإمكانه رفع عدد من التحديات البيداغوجية في مجال تأهيل

 .       االحتياجات الخاصة

ولذلك، فإن النشاطين التكوينيين المقترحين في هذه الوضعية يستهدفان من جهة، تعرف طبيعة المعالجة 

المعرفية وفاعليتها باألقسام المدمجة، ومن جهة ثانية، توظيف إجراءات المعالجة المعرفية باألقسام 

 .الفردي المدمجة من خالل سيرورات المشروع

 

 

        

 

 

 أية فاعلية للمعالجة المعرفية باألقسام المدمجة؟

 

 النشاط األول

 

 

 

 كيف أوظف إجراءات المعالجة المعرفية باألقسام المدمجة من خالل سيرورات المشروع الفردي؟

 

 

 النشاط الثاني
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 الثالثةالوضعية التكوينية 

 ؟أوظف إجراءات المعالجة المعرفية في المشروع الفرديكيف 
 

 ؟أية فاعلية للمعالجة المعرفية باألقسام المدمجة األولالنشاط 
 :المدة الزمنية

 دقيقة 54إلى  03 
 

 الهدف من النشاط : 

  المدمجة باألقساملالرتقاء بالمشروع الفردي  وفاعليتها معرفيةال المعالجة طبيعة تعرف -

 المنتوج المنتظر : 

تحسين نظام االشتغال الذهني  على مستوىبطاقة واصفة لطبيعة وأهمية المعالجة باألقسام المدمجة 

 التكيف االجتماعي واالندماج في الحياة العامة  ودعممفهوم الذات و
 

  التعليمة/ المهمة : 

 : ما تم إنجازه خالل األنشطة السابقة لهذه المجزوءة، وباالستناد إلى 1و 5رقم  قا من الوثيقتينانطال

  حدد معنى المعالجة المعرفية -

 المجاالت التي تستهدفها المعالجة المعرفية لدى الفرد -

 أهمية كل مجال -

    :إلنجاز المطلوب، استعن بالجدول التالي
 

  مفهوم المعالجة المعرفية

 في األقسام المدمجة عليهااالت المستهدفة وأهمية االشتغال المج

  أهمية االشتغال عليه المجال

  

  

  
 

 طريقة االشتغال : 

 أعضاء 1إلى  5يتم العمل بمجموعات من  -

 المطلوب إنجازه  التعليمة ويوضح( ة)يقدم المؤطر -

 منتوجها أمام الجميع تشتغل كل مجموعة على حدة، ثم تقوم بعرض -
 

 وثائق واألسانيدال : 

 المعرفيةالمداخل المعتمدة في المعالجة : 5الوثيقة رقم  -

 المعالجة المعرفية : 1الوثيقة رقم  -
 

 المناقشة والتركيب : 

مقترحات المجموعات في أنساق عامة تبرز أهمية المعالجة المعرفية ومجاالت تدخلها تركيب يتم  -

 .الجةوحاجة طفل القسم المدمج إلى هذا النوع من المع

يعتبر االشتغال بها مطلبا بيداغوجيا ، ولماذا المعرفيةاستنتاج خالصات عامة تبين طبيعة المعالجة  -

 .في األقسام المدمجةأكثر إلحاحا  
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 الثالثةالوضعية التكوينية 

 ؟أوظف إجراءات المعالجة المعرفية في المشروع الفرديكيف 
 

 الثانيالنشاط 
لمعرفية باألقسام كيف أوظف إجراءات المعالجة ا

 ؟المدمجة من خالل سيرورات المشروع الفردي

 :المدة الزمنية

 دقيقة 03 
 

 الهدف من النشاط : 

 المشروع الفردي تتوظيف إجراءات المعالجة المعرفية باألقسام المدمجة من خالل سيرورا -
 

 المنتوج المنتظر : 

 طوير أدوات االشتغال الفكري إلثراء الذهن وتنموذج من تمارين المعالجة المعرفية  إنجاز -
 

  التعليمة/ المهمة : 

، أشكال االنطالق في كل خانة من خانات الورقةقم بإعادة إنتاج نفس ، 1رقم  الدعامةانطالقا من 

 : مع التقيد بما يلي

 جميع النقط المقترحة ينبغي تشغيلها -

 كل نقطة من النقط ال يسمح بتشغيلها إال مرة واحدة  -

 صة كما ال توجد نقط زائدةال توجد نقط ناق -

 ينبغي احترام أحجام أشكال االنطالق -

 يسمح بتغيير اتجاهات األشكال مقارنة مع مثيالتها في خانة االنطالق -

 يمكن الحصول على أشكال متداخلة لكن دون إغفال أن النقطة الواحدة ال تشغل إال مرة واحدة  -
 

 طريقة االشتغال : 

  (إعادة إنتاج أشكال االنطالق) بشكل فردي( ائقدق 01)في مرحلة أولى يتم العمل  -

وبشكل جماعي، تتم مناقشة الخطط الذهنية الموظفة إليجاد األشكال ( دقائق 01)في مرحلة ثانية  -

 األشكال  هذه الهندسية لالتفاق على أجودها وأكثرها ضمانا إليجاد

  (دقائق 01)لمتفق عليها بمحاولة استعمال الجميع للخطة الذهنية ا يواصل اإلنجاز بشكل فردي -

، يفتح نقاش جماعي حول المبادئ العامة التي يمكن (أو االقتراب منه)بعد االنتهاء من اإلنجاز  -

 وتدوين هذه المبادئ على ورق من حجم كبير (دقائق 01)استخالصها من العمل المنجز 

المستخلصة مع مناقشتها  تجسد المبادئ المشروع الفردي للتالميذيقوم المشاركون باقتراح أمثلة من  -

  (  دقائق01)
 

 الوثائق واألسانيد : 

  لروفن فورشتاين األدواتيمن أداة تنظيم النقط من برنامج اإلثراء  01الصفحة ، 7: الوثيقة رقم -
 

 المناقشة والتركيب : 

ة، إلبراز أهمية إعمال الفكر أثناء إنجاز أي نشاط من األنشط المثارة في المناقشةتركيب المعطيات  -

  . وكيف يمكن لهذا اإلعمال أن يقود إلى اإلنجاز إلى النهاية وبشكل ناجح

تطوير في االشتغال  ودور هذا، أهمية االشتغال الذهني المراقباستنتاج خالصات عامة تبين  -

 . المشروع الفردي باألقسام المدمجة
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 الدعامات واألسانيد
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  األسانيد/ الئحة الوثائق 

 

 

 النشاط الوضعية  موضوع الوثيقة الوثيقةرقم 

1 
هي المعالجة البيداغوجية؟ لمن توجه؟ على  ما

 ماذا تقوم؟
 األول األولى

بطاقة لتقويم تشخيصي إلمكانات وحاجات تلميذ  2
 بقسم مدمج

 الثاني األولى

 األول الثانية بطاقة تقويم تكويني لموارد تلميذ بقسم مدمج 0

لوضعية المتعلمين  بيان تصحيح إنجازات 5
 مشكلة 

 الثاني الثانية

 األول الثالثة المداخل المعتمدة في المعالجة المعرفية  4

0 La remédiation cognitive  األول الثالثة 

من أداة تنظيم النقط من برنامج  01الصفحة  7

 اإلثراء األدواتي لروفن فورشتاين
 الثاني الثالثة

 الثاني الثالثة  ردينتائج تقويم مسار مشروع ف 8
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  1: الوثيقة رقم

ما هي المعالجة البيداغوجية؟ لمن توجه؟ على 

 ماذا تقوم؟

 1 :النشاط رقم  الوضعية األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن عبارة " لم يستطع المتابعة"من صعوبات، لكننا نفضل عبارة  إن المعالجة موجهة إلى التالميذ الذين يعانون

 .للتلميذ، خاصة أنها تشير إلى الصعوبة ، ألنها أكثر موضوعية وأقل إدانة"تلميذ ضعيف"
 

كل طفل يمكن أن يجد نفسه في موقف ما وألسباب مختلفة أمام : وبالفعل، فإن كل الصعوبة مالزمة لكل تعلم

 .صعوبة دراسية
 

أفضل من أن نحكم عليه مسبقا " يجد صعوبة"السبب، فإن التساؤل عن األسباب التي تجعل التلميذ  ولهذا

 .بالفشل
 

وينبغي على وجه الخصوص تفادي أن تتحول الصعوبة في لحظة من لحظات التعلم إلى فشل دراسي قد يتعذر 

 .عالجه

 

 

 

 

 ياعبارة طبية مطبقة في البيداغوج: للمعالجةالمجال المفاهيمي 

 عندما نستعمل هذه العبارة في بيداغوجيا التعلم؟" بالمعالجة"ماذا نعني 
 

هذه العبارة بمعناها الطبي تحيلنا إلى الدواء الذي يحدده الطبيب من أجل شفاء مريض، أو سد بعض النقائص 

تأخر نمو )، أو استدراك تأخر ما (بتقديم بعض المقويات)، أو محافظة على صحته الجيدة (فيتامينات مثال)

 وفي المجال المدرسي تستخدم المعالجة بمعنى المساعدة، وهذا معناه جعل تعلم المعارف(. األسنان لدى الطفل

والمهارات والمواقف في مستوى األهداف المسطرة للمدرسة، وإلى حد ما باستعمال التمايز البياغوجي الذي 

 .يأخذ في الحسبان ذاتية المتعلم الخاصة
 

المجال البيداغوجي تحافظ على معناها الطبي الذي يعني فعل العالج، وهي في مجال التعلم المعالجة في 

 .مرادفة لفعل التصحيح، بل تتعداه إلى التعديل

مهمته تقديم نشاطات تعلمية للتلميذ حسب الفوارق  –شكلي إلى حد ما  –المعالجة في البيداغوجيا هي جهاز 

 .ائصه التي أظهرها التقويم التشخيصي والتكوينيالبيداغوجية لتمكينه من استدراك نق
 

 عبد القادر أمير وإسماعيل المان

 وزارة التربية الوطنية

 1118الجزائر، 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 إن المعالجة في الوقت المناسب تمنع الوصول إلى ما ال يعالج، 

 .راسية إلى فشل دراسيوتمنع تحول الصعوبة الد
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  2: الوثيقة رقم
تلميذ  حاجاتتقويم تشخيصي إلمكانات وبطاقة ل

 بقسم مدمج

 2 :م النشاط رق الوضعية األولى

 

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

 

 متوفر .غ متوفر وضعيات التقويم المكنة المجال

 الكـــــــــــــــفايات المســـتعرضة

تعابير األدب، يستطيع أن يصطف، )يحترم التلميذ قوانين الحياة  ك م 0 

 (يتحرك داخل القسم من دون ضجيج

 

 

 

ل على هذه البنود ال تحي

أنشطة محددة دائما، فالمدرس 

يمكنه مالحظة مدى  توفر هذه 

اإلمكانيات خالل اليوم 

 الدراسي

  

   يتخذ المبادرات ك م 1

  x قادر على العمل لوحده لفترة قصيرة ك م 3

   بإمكانه أن ينجز مهمة إلى النهاية ك م 1

  x اح فيهيقبل باالنخراط في نشاط ال يكون متيقنا من النج ك م 5

   يستطيع تصور األدوات التي ينبغي استخدامها في إنجاز مهمة ما ك م 1

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

   يستطيع تدبير أدواته ك م 8

 الشــــــــــــفوي الـــتـــواصــــــــــل

 :  يأخذ الكلمة ش 0

 يرةضمن مجموعات صغ 

 

 

 

 

 مالحظة التلميذ داخل الفصل

  

 أمام القسم   

 في الساحة x  

 مع الكبار   

   يستمع لآلخرين

   يتدخل في صميم الموضوع

 :إذ ال يأخذ الكلمة هل ش 1

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

 x  

 هل يعبر بطريقة مفهومة ش 3

 ينطق 

 x  

 كل سليمينطق الحروف بش   

 ش 1

 

 ما مدى غنى رصيده اللغوي؟

  يستعمل كلمات بسيطة وفي محلها 

   

 يصوغ طلبات x  

 يعرف استعمال صيغ أدب أولية   

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

بالبحث عن  كل طفل يقوم يعرف اسمه الشخصي ق 0

بطاقة اسمه  من على الحائط 

 ويضعها أمام مقعده

x  

   مثال من خالل ضبط الغياب يتعرف على أسماء أخرى ق 1

 يبدي اهتماما بقصة يحكيها المدرس ق 3

 بإمكانه اإلنصات 

 

 

 

 القراءة النموذجية

مع اختيار الحكايات ذات 

 العالقة باهتمام األطفال

  

 الحكاية بإمكانه استخراج موضوع   

 بإمكانه ذكر الشخوص x  

 بإمكانه تحديد بداية ونهاية الحكاية   

 بإمكانه تلخيص الحكاية   

 يجيب عن األسئلة   

   ..األيام ، األلوان، الشهور شساعة رصيده اللغوي ق 1

   حروف،  يدرك المعنى الحقيقي للقراءة ق 5

  x يعرف حروف الهجاء ق 1

 ــــــــــــــــابـــةالكــتـــ

   مطالبته بالكتابة هل هو يسري اليد؟ ك 0

    يستطيع التحكم في مساحة الورقة ك 1

  x  يتحكم في القلم ك3

    قادر على الكتابة على الورقة ك 1

    قادر على الكتابة على سطر ك 5

    بإمكانه نقل أشكال ك 1

  x ن شكلمطالبته بتلوي بإمكانه تلوين شكل ك 7

  x رسم حرف ومطالبته بنقله بإمكانه نقل حرف ك 8

 مــــعــرفة األعـــــداد

  x التالميذ، عدد األشياء دعد 01يستطيع العد شفويا إلى حدود  ع 0

   11يستطيع العد إلى حدود  ع 1

   يستطيع العد إلى حدود أكثر من عشرين ع 3

  x تقديم بطاقات يتعرف على األرقام المكتوبة ع 1

   عدد من األقالم والمحفظات يستطيع تبين عالقة حدا بحد ع 5

   كتابة عدد التالميذ بإمكانه كتابة األعداد إلى أي حد ع 1

 التــــمـوقــــع في الـــزمــــان

يومية، ترتيب صور في  يستطيع التموقع في اليوم ز 0

 الزمان

x  

   عيستطيع التموقع ضمن األسبو ز 1

  x يعرف ترتيب األيام ز 3

   مطالبته بالتعبير عن أنشطة البارحة، غدا، اليوم، قبل ، بعد)يستخدم بشكل سليم صيغ الزمان  ز 1

   استخدام يومية يستطيع تحديد تاريخ ضمن يومية ز 5
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  0: الوثيقة رقم

 بطاقة تقويم تكويني لموارد التلميذ
 1 : النشاط رقم الوضعية الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .............................................: قسم

 
 القدرات

 
 اإلنجازات

مالحظات  مستوى التمكن
للمعالجة 
 الفورية

 جيد حسن متوسط ضعيف منعدم

فهم خطاب شفوي 
للتمكن من 

االستجابة لحاجات 
 أو إنجاز مهمة

     x  تتبع تعليمات

    x   فهم تعليمة من أجل االستجابة

     x  االستجابة لتعليمة

فهم النقط األساسية 
 لخطاب شفوي

     x  تحديد موضوع الخطاب

استخراج بعض النقط ضمن 
 الخطاب

x      

 
 

 الكتابة

    x   نقل حرف أو كلمة

    x   كتابة من خالل إمالء

    x   كتابة خطاب بسيط

     x  كتابة تقرير بسيط عن حدث

 
 

 القراءة

    x   تعرف حرف

     x  نى العام لوثيقة مكتوبةفهم المع

تحديد بعض المعطيات ضمن 
 نص

x      

 
 
 
 
 

 التفاعل الشفوي

تدبير تبادالت اجتماعية 
تقديم نفسه، تحية، )قصيرة 

 ..(شكر

   x   

طلب معلومات، تقديم 
معلومات حول معطيات 

 حياتية

  x    

التحاور حول مواضيع مألوفة 
 المدرسة، األذواق، األسرة،)

 ، مشاهير(الطقس

 x     

التعبير عن أذواق، قبول 
اقتراح، رفض، التعبير عن 

 رأي، تقديم اقتراح

 x     

 

 العد

       .....إلى ....يعد بسالسة من 

    x   يقرأ األعداد

    x   يكتب األعداد

     x  يدرك العالقة حدا بحد

       ينجز عالقة جمع بسيطة

ام األسبوع يعرف تتابع أي

 .والزمن
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  5: الوثيقة رقم

 بيان تصحيح إنجازات المتعلمين حول وضعية

 مشكلة

 2 :النشاط رقم  الوضعية الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد إنجاز سلسلة من الحصص الخاصة بإرساء الموارد، من خالل المشاريع الفردية للتالميذ بقسم اإلدماج، و

 وبعد. (وضعية الهاتف) مشكلة وضعية بحلجميعا  ، فكلف هؤالءلتعلم اإلدماجتقويم إجراء ب( ة)قام األستاذ

:أسفلهالجدول  العامة التالية التي يقدمهاالنتائج  الحصول علىأمكن  ا،وتجميعه تصحيح اإلنجازات  

 المعيار الثالث

(3على )  

 المعيار الثاني

(3على )  

 المعيار األول

(3على )  
 أرقام المتعلمين

  0 (ة)المتعلم 3 0 1

1 (ة)المتعلم 0 3 1  

3 (ة)المتعلم 1 1 1  

1 (ة)المتعلم 3 1 1  

5 (ة)المتعلم 1 3 1  

  1 (ة)المتعلم 0 1 1

7 (ة)المتعلم 0 3 1  

  8 (ة)المتعلم 1 0 1

9 (ة)المتعلم 3 3 0  

01 (ة)المتعلم 3 3 1  
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  4: الوثيقة رقم

 المداخل المعتمدة في المعالجة المعرفية
 1 :النشاط رقم  الوضعية الثالثة
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  0: الوثيقة رقم

 المعالجة المعرفية
 1 :النشاط رقم  الوضعية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REMÉDIATION COGNITIVE 
 

La remédiation cognitive s'adresse à des enfants et des jeunes qui sont en difficulté scolaire 

depuis un certain temps et pour lesquels les parents ou les enseignants n'arrivent pas à 

trouver de méthodes qui semblent leur convenir:  

 

Ces enfants et ces jeunes ne savent pas correctement : 

- Lire une consigne,  

- Considérer plusieurs sources d'informations à la fois,  

- Faire des liens entre les évènements, 

- Définir un problème, 

- Distinguer des données pertinentes de celles qui ne le sont pas, 

- Faire des hypothèses, 

- Avoir un raisonnement logique… 
 

Ils ont souvent un comportement impulsif, un vocabulaire pauvre car ils ne lisent pas ou peu, un 

mode de communication égocentrique… 
 

Très souvent, les parents pensent que l'enfant ne veut pas apprendre, qu'il ne fait pas l'effort 

nécessaire, les enseignants y voient de la mauvaise volonté, un manque de motivation. Or, tout cela 

est faux. L'apprenant a certainement fait beaucoup d'efforts pour essayer de sortir de sa situation, 

en vain, alors il se décourage et finit par "baisser les bras". Le manque de confiance s'installe, le 

doute le submerge, la peur de l'échec est présente. Il finit par ne plus faire, découragé, ne 

comprenant pas ce qui lui arrive. 
 

Alors que se passe-t-il chez ces enfants ? Pourquoi sont-ils si résistants aux apprentissages ? A 

l’origine de tout dysfonctionnement intellectuel, il y a un problème de médiation. Pour ces enfants, 

la médiation a fait défaut pour diverses raisons, ce qui entraîne une incapacité ou une capacité 

réduite à apprendre.  
 

Le rôle du psychopédagogue est de repérer à quel moment de l'acte de pensée des 

dysfonctionnements apparaissent et de proposer un programme très structuré, le Programme 

d’enrichissement instrumental, qui a pour objectif de corriger ces dysfonctionnements 

intellectuels et permettre ainsi à l'apprenant de retrouver le plaisir d'apprendre et une motivation 

intrinsèque. 
 

Le concept de médiation :  

L’idée est que dès la naissance, tout individu doit organiser son environnement pour survivre. A 

partir du moment où il est confronté à un environnement, il a besoin de quelqu’un qui l’aide à 

l’interpréter, qui lui fournisse un «mode d’emploi» pour comprendre ce qui l’entoure. Cette 

personne sera un médiateur. 
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Le rôle du médiateur est de guider l’apprenant dans ses expériences, de donner du sens à ses actes 

pour l’aider à s’approprier sa culture d’appartenance. 

Les parents sont les premiers médiateurs de leurs enfants, en particulier la mère, c’est par elle que le 

bébé va prendre conscience de son environnement. Elle va lui interpréter ce qu’il voit, donner du 

sens, attirer son attention, développer sa perception dans toutes les situations de la vie quotidienne. 

Ensuite ce seront les enseignants qui continueront à aider l’enfant à investir suffisamment les 

stimuli qui lui sont proposés. C’est toutes ces médiations qui créent chez l’enfant la faculté à 

apprendre. 
 

Selon le Professeur Feuerstein, Directeur du Centre International pour la Promotion du 

Potentiel d’apprentissage, c’est le manque de médiation qui est à l’origine d’un développement 

intellectuel insuffisant. Pour ce psychologue clinicien « Toute personne est capable de changement 

quelque soit son âge ou son handicap ». Il est possible de réintroduire ces médiations qui ont fait 

défaut, par une pédagogie adaptée. Cet apprentissage par la médiation a donné naissance à 2 outils 

spécifiques qui sont : 
 

Le Programme d’Enrichissement Instrumental (P.E.I) :  

Ce programme éducatif vise à développer les capacités de réflexion de l’enfant, à inculquer des 

stratégies d’apprentissage, à apprendre à apprendre. Il s’agit donc de ne plus travailler uniquement 

sur la transmission des savoirs mais sur leur médiation pour permettre à l’enfant d’éveiller sa 

curiosité, sa motivation, pour lui redonner le goût d’apprendre pour qu’il devienne acteur de sa 

propre formation afin de modifier durablement ses propres structures de pensée en développant ses 

fonctions cognitives. 
 

Le P.E.I est composé de 14 cahiers d’exercices. Chaque cahier a pour objectif de remédier à un 

dysfonctionnement spécifique. L’apprenant a par exemple une incapacité à faire des liens, à 

comparer ou encore des difficultés d’ordre spatiale ou temporelle. L’interaction entre le médiateur 

et l’élève est déterminante car c’est par elle qu’interviendront tous les changements. Le médiateur 

cherche constamment à solliciter l’élève, à l’encourager, à réguler son comportement, à le pousser à 

se surpasser pour surmonter ses difficultés cognitives. 

Ce programme qui a transformé la vie de milliers d’enfants dans le monde s’applique aussi à des 

adultes souhaitant développer leurs capacités intellectuelles. 
 

Le Programme d’Enrichissement instrumental de Base :  

Ce programme s’adresse aux enfants à partir de 3 ans pour :  

- Prévenir les difficultés d’apprentissage, 

- Remédier aux dysfonctionnements cognitifs,  

- Accélérer le développement.  

Il comprend 10 cahiers ayant pour objectif de doter l’enfant de connaissances de base en 

développant ses fonctions cognitives pour lui permettre de s’adapter le mieux possible à l’école ou 

dans son environnement.  

Ce programme travaille aussi sur l’intelligence émotionnelle, il s’agit de: 

- Reconnaître les émotions chez les autres 

- Prendre conscience de ses propres émotions 

- Avoir de l’empathie 

- Imaginer des solutions face à des situations de conflits. 
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  7: الوثيقة رقم

من أداة تنظيم النقط من برنامج  01الصفحة 

 اإلثراء األدواتي لروفن فورشتاين 

 2 :النشاط رقم  لثةالوضعية الثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

  8: الوثيقة رقم

 نتائج تقويم مسار مشروع فردي 
 2 :النشاط رقم  الوضعية الثالثة

 

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

 

 ال نعم المؤشرات المعايير

 Cohérenceاالتساق 
 

 توافق المشروع مع الغائيات واالنتظارات
 

  

  Pertinence الوجاهة

 

درجة التوافق بين خطة العمل والحاجات الحقيقية 

 لألطفال من جهة وبين األهداف المعلنة من جهة أخرى
  

  

  Efficacitéالجدوى

 

التوافق بين الوسائل واألدوات الموظفة والتقنيات 

لمبرمجة من جهة ونتائج المقررة إلنجاز األنشطة ا

 التقويم المرحلي من جهة أخرى
  

  

  Efficience النجاعة

 

أثر األدوات والتقنيات المعتمدة في تطوير المردود 

 واألثر الحاصل
 

  

  Négociabilité التفاوضية

 

مدى توفير المشروع لألطراف المتدخلة للتفاوض 

ا والتحاور والمناقشة حول حياة المشروع عامة تصور

 وإنجازا وتعديال
 

  

  Evolutivité النمائية

 

التقييم والتعديل في مستوى األهداف والوسائل بناء على 

 الصعوبات مما يساعد على تطوير المشروع
  

  

  Temporalité الزمنية

 

االلتزام باآلجال المحددة قبليا وتبرير تغييرها كلما دعت 

نى أساسا الضرورة إلى ذلك ووجوب إتباع خطة دقيقة تب

 على رزنامة واضحة المعالم من حيث الحيز الزمني
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  معجم المصطلحات 
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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 ستقبالقسم 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 

Educabilité القابلية للتربية 

Elaboration إعداد 

Enfants à besoins spécifiques أطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

Environnement محيط 

Equipe pluridisciplinaire فريق متعدد االختصاصات 
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Espace فضاء 

Evaluation certificative  إشهاديتقويم 

Evaluation diagnostique  (توجيهي)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  طةمتوسإعاقة 

Handicap profound  عميقةإعاقة 

Handicap sensorial  حسيةإعاقة 

Inclusion دمج 

Indicateur مؤشر 

Individualisation تفريد 

Infirmité motrice cérébrale  دماغيشلل 

Institutionnalisation مأسسة 

Intégration partielle  جزئيإدماج 

Intégration scolaire  يمدرسإدماج 

Intégration Totale  كليإدماج 

Intervenants متدخلون 

Isolement عزل 

Législateur مشرع 

Législation تشريع 

Mesures تدابير 

Modifiabilité القابلية للتعديل 

Objectif هدف 

Objectif de formation  تكوينيهدف 

Obstacle المعيق 

Opérationnalisation تفعيل 

Outil ليةاآل 
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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  مؤسسةمشروع 

Projet de classe  قسممشروع 

Projet éducatif individualisé فرديتربوي  مشروع 

Rendement مردودية 

Représentation تمثالت 

ségrégation إقصاء 

situation وضعية 

Situation formative  تكوينيةوضعية 

Structure  بنية 

Suivi تتبع 

Suivi médical  طبيتتبع 

Supports أسناد 

Surdité صمم 

Système  éducatif  تربويةمنظومة 

Trisomie بغيص تثلث 

Zone de développement actuel منطقة النمو الراهن 

Zone proximale de développement  المنطقة المحايثة للنمو 
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 مراجع حول المعالجة المعرفية 
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La Remédiation Cognitive et ses méthodes 

 

Ouvrages 

Des méthodes pour développer l’intelligence : EM, PEI, TANAGRA, ARL / Gérard JEAN 
MONTCLER – Belin, 1991 – 143 p. 
Les transformations des situations de travail exigent des savoirs toujours plus abstraits dont 
l'acquisition devient de plus en plus difficile. Ce besoin impose une pédagogie qui ne soit plus 
uniquement la transmission de savoirs formels. 
Quelles actions didactiques envisager alors ? L'auteur présente 4 d'entre elles : l'Entraînement 
mental, le Programme d'enrichissement instrumental, Tanagra et les Ateliers de raisonnement 
logique. 
 

Les ateliers de raisonnement logique : pratique et évaluation / Gérard TESCHNER – Retz, 1993 – 
191 p. 
Après une large présentation des théories les plus actuelles, l'auteur nous décrit minutieusement le 
fonctionnement des ARL. Au moyen d'analyses détaillées d'une dizaine de séances, il montre 
comment les utiliser, et comment manier les concepts de médiation, de métacognition, de conflit 
cognitif... 
 
Médiation éducative et éducabilité cognitive : autour du PEI / Guy AVANZINI, Claudine LONGHI, 
M. T. DE LA BOURDONNAYE et alii – Chronique sociale, 1996 – 160 p. 
Contributions d'auteurs sur le thème de l'Educabilité et des Pédagogies de la Médiation constituant 
des points d'appui réflexifs et méthodologiques pour les initiatives éducatives visant à à réintégrer les 
jeunes et les adultes dans des cursus scolaires, de formation continue et d'emploi. 
 
Outils de développement cognitif : théories, méthodes, pratiques / Evelyne DERET, Pierre 
DELPIROU, Guy POPIEUL – L’Harmattan, 1991 – 220 p. 
ARL, PEI, TANAGRA, Cubes de Mialet : quels sont ces outils de développement cognitifs ? 
Dans quel contexte et avec quelles finalités sont-ils utilisés en entreprise ? 
Qu'est-ce qui les différencie les uns des autres et à partir de quels critères choisir celui qui sera le plus 
adapté à un projet donné ? 
Quelle appréciation générale peut-on porter sur leur efficacité ? 
Cet ouvrage, fruit d'une collaboration entre l'Association Développement & Emploi et le département 
d'Education permanente de l'Université de Paris IX Dauphine, répond à cet ensemble de questions. 
 
Pédagogies de la médiation : autour du P.E.I. / Reuven FEUERSTEIN – Chronique sociale, 1990 – 
207 p. 
Les travaux du professeur FEUERSTEIN ressituent la personne et ses potentialités au cœur des 
évolutions actuelles. 
Son originalité est d'avoir défini la relation pédagogique en terme de médiation selon des critères 
rigoureux qui permettent aux formateurs d'apprécier et de moduler leur attitude vis à vis des 
apprenants. 
Cet ouvrage apporte un éclairage novateur dans le développement de la pensée pédagogique 
contemporaine. 
 

Peut-on éduquer l’intelligence ? : L’évaluation d’une méthode d’éducation cognitive / Even 
LOARER, Daniel CHARTIER, Michel HUTEAU et alii – Peter Lang, 1995 – 215 p. 
Compte rendu d'une expérience destinée à évaluer les effets du Programme d'Enrichissement 
Instrumental de FEUERSTEIN, sur de jeunes adultes effectuant un stage les préparant à entrer dans 
une formation d'ouvrier qualifié. 
Les résultats montrent clairement que les effets de la méthode sont modestes. A partir de là, les 
auteurs mettent en cause quelques-uns des postulats et avancent quelques propositions. 
 
Pratiquer la médiation en pédagogie / Anne CARDINET – Dunod, 1995 – 186 p. 
S’appuyant sur les outils pédagogiques inspirés du P.E.I. et de la psychologie cognitive, la médiation 
met l’accent sur l’importance des interactions dans l’acte d’apprendre. Cet ouvrage traite de 
l’ensemble des questions que soulève cette pratique nouvelle. 
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Pratiques nouvelles en éducation et en formation : l’éducabilité cognitive / Maryvonne SOREL – 
L’Harmattan, 1994 – 462 p. 
Présentation critique des principales méthodes de l'éducabilité cognitive et apport réflexif utile pour 
faciliter l'appropriation progressive des différentes options concernant le développement et le 
fonctionnement de l'appareil cognitif. 
 
Réflexions (sur les pratiques) et enquête sur les outils de développement cognitif en formation 
de publics en difficulté – CLP, 1994 – 116 p. 
Analyse des résultats d'une enquête effectuée auprès de praticiens sur l'utilisation des outils de 
développement cognitif en formation de publics en difficulté. 
Cette enquête est complétée par la réflexion de 4 pédagogues sur les pratiques, au-delà des 
méthodes. 

 

Outils de remédiation cognitive 

ASLOS : ateliers de structuration logique et spatiale – CAFOC de Nancy, 1996 
Les Ateliers de Structuration Logique et Spatiale (ASLOS), visent à permettre aux publics en grande 
difficulté d'apprentissage de passer du niveau pré-opératoire au niveau concret dans les domaines de 
l'espace et du logicomathématique (passer de l'intuition aux opérations, d'une pensée figurative, 
statique et descriptive à une pensée capable de décentration, de dépasser son point de vue immédiat 
et de structurer la réalité par la raison) - Outil en 3 classeurs. 
 
ARL : Ateliers de raisonnement logique : exercices progressifs pour l’apprentissage des 
opérations intellectuelles – Jonas Formation, 2004 
Les Ateliers de Raisonnement Logique (ARL) sont une démarche pédagogique (progression, 
méthodes et principes pédagogiques) adaptée à un public d'adultes, d'adolescents, de niveaux 5e, 
CPPN ; SES et 4e Technologique. Ils sont une situation de remédiation cognitive, visant une 
réhabilitation des fonctions cognitives déficientes. 

 

 

 

 

 

 


