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ذوي الحاجات الخاصة مجزوءة
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:الكفایة المستهدفة

ــــویم ومعالجـــة سیــــرورات التــــعلم واالكتســــاب للمتعلمـــات  الـــتمكن مـــن تخطیــــط وتدبــــیر وتقـ
.ام مدمجةــقسبأیة عادیة أو ـام دراسـاصة المدمجین بأقسوالمتعلمین ذوي االحتیاجات الخ

:أهداف المجزوءة.1
:األستاذات واألساتذة المتدربینكساب إلى إتسعى هذه المجزوءة 

؛عاقةیجابیة تجاه اإلإمواقف -
وتوظیفها في الممارسة قةاالنماذج والمقاربات التربویة لإلعتمییزالقدرة على-

؛المهنیة
؛في إطار عمل الفریقلحاالتمنهجیة دراسة ا-
المتعلمات والمتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصةمكتسباتتقویمالقدرة على-

وٕامكاناتهم وأسالیبهم ومعیقات التعلم لدیهم؛ 
ذوي ات والمتعلمینلمتعلمتكییف المنهاج الدراسي مع خصوصیات االقدرة على-

؛وحاجیاتهماالحتیاجات الخاصة
؛وتنفیذهامشاریع التربویة الفردیةعداد الإمنهجیة -
؛هموٕایقاعاتات والمتعلمینلمتعلماانتقاء المعرفة وتصنیفها وتوزیعها حسب حاجیات -
ات والمتعلمینلمتعلماحسب حاجیات هالقدرة على تدبیر زمن التعلمات وفضاء-

؛هموٕایقاعات
( ل المتعلمتمركزة حو القدرة على تدبیر التعلمات باعتماد مداخل بیداغوجیة م-

؛...)الوساطة،اللعب-المعرفیة- المشروع-الفارقیة
ات لمتعلماالقدرة على مراعاة  استراتیجیات وأسالیب التعلم والتواصل حسب حاجیات -

؛هموٕایقاعاتوالمتعلمین
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القدرة على استثمار النماذج والمقاربات والطرق الخاصة بتدریس المواد المبرمجة -
ات لمتعلماحسب حاجیات هاوتوظیف...)-ریاضیاتال-الكتابة-القراءة(بالمدرسة االبتدائیة 

؛هموٕایقاعاتوالمتعلمین
لمتعلمین؛ات والمتعلملالقدرة على اعتماد استراتیجیات وأسالیب وتقنیات مالئمة -
التقنیات الحدیثة للتواصل واإلعالم في مجال تدبیر التعلم استثمارالقدرة على -

؛ذوي االحتیاجات الخاصةالمتعلمینو اتلملمتعاواالكتساب لدى 
لدىالقدرة على اعتماد البحث التربوي التدخلي في مجال تدبیر التعلم واالكتساب -

.ذوي االحتیاجات الخاصةالمتعلمینو اتلمتعلما
القدرة على بناء وتنفیذ العدة الالزمة لتقویم التعلم واالكتساب لدى المتعلمات -

. جات التربویة الخاصة ومعالجتهوالمتعلمین ذوي االحتیا

:الغالف الزمني للمجزوءة.2
ساعة للتكوین النظري والعملي20-
ساعة للوضعیات المهنیة 30-

:  توطئة.3
المتعلـق و 2011دجنبـر 23الصادر فـي 2.11.672رقم مقتضیات المرسوملتفعیال

التربیــة الوطنیــة جیة وزارةطــار اســتراتیإوفــيبإرســاء المراكــز الجهویــة لمهــن التربیــة والتكــوین، 
ذوي االحتیاجـــــات ات والمتعلمــــینساســــیة إلدمـــــاج المتعلمــــالــــى اســـــتكمال اللبنــــات األهادفــــةال

تســعى هــذه المجــزوءة ، الخاصــة فــي النظــام التربــوي بأقســام دراســیة عادیــة او بأقســام مدمجــة
وریة لتخطـــیط إلـــى إكســـاب األســـتاذات واألســـاتذة المتـــدربین القـــیم والمعـــارف والمهـــارات الضـــر 

وتــدبیر وتقــویم  ومعالجــة ســیرورات الــتعلم واالكتســاب للمتعلمــات والمتعلمــین ذوي االحتیاجــات 
واعتبـــــارا بنــــاء علیـــــه،.               الخاصــــة المـــــدمجین بأقســـــام  عادیــــة أو أقســـــام مدمجـــــة

لــي وانطالقــا مــن التــراكم المعرفــي والعم،لخصوصــیات هــذا المیــدان وتعــدد مقارباتــه وٕاشــكاالته



343

والمیـــداني فــــي مجــــال إدمـــاج ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة فــــي النظـــام التربــــوي، ارتــــأت اللجنــــة 
المكلفــة بإعــداد هــذه المجــزوءة اعتمــاد مــدخلین رئیســیین فــي مقاربــة الــتعلم واالكتســاب بأقســام 

:المتعلمات والمتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة؛ ویتعلق األمر بمدخلي
ذوي االحتیاجات الخاصة قابل للتعلم مهما كانت ) ة(لم، والذي یعتبر المتع"الفرد"-

صعوبته مما یستوجب دراسة وتحلیال دقیقین ومشروعا تربویا وبیداغوجیا وعالجیا فردیا 
یسمح بالكشف عن إمكاناته و مداخل تعلمه قصد تطویرها نحو األحسن؛ 

من خالل تكییفه لخصوصیات وحاجیات وٕایقاعات المتعلمات " المنهاج "و-
المتعلمین؛و 

تبعــا لــذلك، فالمقاربــة المعتمــدة فــي بنــاء هــذه المجــزوءة تســعى الــى التوفیــق بــین المقاربــة 
فــي هــذا الســیاق تــم .المتمركــزة علــى احتیاجــات الفــرد ونجاحاتــه وتلــك المتمركــزة علــى المنهــاج

ات التركیــز علــى أربعــة محــاور تعتبــر مــدخال رئیســا لمقاربــة الــتعلم واالكتســاب بأقســام المتعلمــ
ویتعلـــــق األمـــــر بالمحـــــاور أو الوضـــــعیات التكوینیـــــة ،والمتعلمـــــین ذوي االحتیاجـــــات الخاصـــــة

:التالیة

تخطیط التعلم واالكتساب بأقسام المتعلمات والمتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة -
باعتماد المشاریع الفردیة والمنهاج الدراسي العادي المكیف؛

لمات والمتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة تدبیر التعلم واالكتساب بأقسام المتع-
والیات تنشیط متمركز ) الخ...الفارقیة، اللعب، الوساطة( باعتماد مداخل بیداغوجیة متعددة 

؛)ة(حول المتعلم
تقویم التعلم واالكتساب بأقسام المتعلمات والمتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة -

؛)إمكاناتها وصعوباتها( جاالت الشخصیة باعتماد مقاربات التقویم الدینامي وباستهداف م
.معالجة التعلم واالكتساب بأقسام المتعلمات والمتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة-

مــن جهــة أخــرى، یمكــن اعتبــار هــذه المجــزوءة بمثابــة خارطــة طریــق تســعى إلــى تمكــین 
قاربة الممارسـة من المرجعیات النظریة واألدوات المنهجیة الضروریة لم) ة(المتدرب) ة(االستاذ
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فمـــن خـــالل . التربویـــة والبیداغوجیـــة بأقســـام المتعلمـــات والمتعلمـــین ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة
التعـــرف ) ة(المتـــدرب) ة(یمكـــن لألســـتاذ،وضـــعیات وأنشـــطة التكـــوین المقترحـــة بهـــذه المجـــزوءة

لمـین على أسالیب تخطیط وتدبیر وتقـویم ومعالجـة سـیرورة الـتعلم واالكتسـاب للمتعلمـات والمتع
.اذوي االحتیاجات الخاصة والتمكن منه

: رشادات منهجیةإ.4
:المنهجیة التالیةواإلرشادات اتباع الخطواتیقتضي العمل  بهذه المجزوءة  

ومكتسبات األساتذة المتدربینلتعرف مواقف وتمثالت )تشخیصي( تقویم قبليإجراء-
ئج هذا التقویم  في الوضعیات االحتیاجات الخاصة، مع العمل على استثمار نتافي مجال

واألنشطة التكوینیة الموالیة، خاصة تلك  المتعلقة بإرساء المفاهیم والمقاربات العلمیة 
لإلعاقة؛
مشكلة، معززة وضعیاتاشتغال األساتذة المتدربین، في إطار مجموعات، على حل -

، بحیث یصبح دور )یةأنظر البطاقة التقن(بوثائق وأسناد، مرتبطة بمحاور وأهداف المجزوءة 
.  مقتصرا على التوجیه والمساعدة والمصاحبة) ة(المكون) ة(األستاذ
لتدبیر الوضعیات واألنشطة : الوعي بالتكامل الوظیفي لمكوناتها المعرفیة والمنهجیة-

متداخلة ومتماسكة حلقاتالتكوینیة للمجزوءة، ینبغي التعامل معها على أساس أنها تشكل
ولیست أنشطة منفصلة فیما بینها؛ فمنتوج النشاط األول  یتم توظیفه تكاملمتربوي لمشروع 

في النشاط الثاني  ومنتوج النشاط األول والثاني یتم استثماره في النشاط الثالث ومنتوج 
نحن . النشاط االول والثاني والثالث یتم توظیفه في النشاط الرابع، وهكذا الى نهایة المجزوءة

من التمكن من ) ة(المتدرب) ة(مشروع فریق یسعى الى تمكین االستاذإذن أمام عمل أو 
المرجعیات النظریة والمنهجیة والطرائق المعتمدة في تخطیط وتدبیر وتقویم ومعالجة 

. سیروررات التعلم واالكتساب للمتعلمین في ذوي االحتیاجات الخاصة
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تجاوز یسهاما نظریا الإ)ة(المكون)ة(ستاذفي نهایة كل وضعیة تكوینیة، یقدم األ-
من المرجعیات والنماذج األساتذة المتدربیندقیقة  لتوحید  التصورات وتقریب 20مدته 

؛المرتبطة بهذه الوضعیة التكوینیةوالمقاربات والمفاهیم 
-عملي-میداني: لبناء الكفایة المستهدفة، وجب اعتماد البرادیغم التكویني التالي-
المیداني مكانة قصوى خالل التكوین  األساس؛-مليمع إیالء البعد العنظري

-برانم-شرطة فیدیوأ-وثائق علمیة( المعتمدة في التكوین والطرق تنویع الوسائل -
؛)ملفات

اعتماد طریقة التكوین عن طریق البحث؛ -
بل أداة اشتغال قابلة باستمرار للتجدید والتطویر المجزوءة وصفة جاهزةعدم اعتبار -

واإلغناء؛
ذوي االحتیاجات التربویة الخاصة االنفتاح على باقي المتدخلین في میدان-

؛ )الخ...المراكز الخاصة،الجمعیات، (
اعتماد العمل التشاركي والتعاوني بین األساتذة المكونین في تیسیر تنزیل مضامین -

هذه المجزوءة؛
یع االساتذة نظرا للغالف الزمني المخصص للمجزوءة وطبیعة الموضوع، ینبغي تشج-

؛الذاتيالمتدربین على التكوین
. اعتماد التكوین عن بعد الستكمال محاور التكوین وتعمیقها-
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الغالف الزمني المؤطرون التقویم التكویني بعض المعینات الدیداكتیكیة 
واالسناد نماذج من وضعیات وأنشطة التكوین

اھداف التكوین

المعارف المتعلقة بھا ارف الفعل ومعارف مع
الكینونة

ساعات3

المكونون

اقتراح وضعیات -
لمواقف یومیة 

مختلفة تجاه االعاقة 
؛

تمریر استمارات -
لتعرف واستبیانات 

مدى اكتساب 
) ة(االستاذ

للمواقف ) ة(المتدرب
تجاه االیجابیة

؛عاقةاإل
اقتراح أنشطة -

للمعالجة الفوریة أو 
دراسة (  ة المركز
اعداد ملف + وثائق
؛)علمي

في سیاق الوضعیات -
المھنیة، یقوم الطلبة 

:االساتذة ب
اجراء مقابالت مع -

الفاعلین في المیدان 

علمیة وملفات وثائق -
؛في الموضوع

اشرطة فیدیو؛-
االتفاقیة الدولیة لذوي -

؛)2006( االعاقة 
اتفاقیات التعاون -

والشراكة؛
الدوریات والمذكرات -

؛الوزاریة
المنظمة لإلدماج -

المدرسي؛
علمیةوملفات وثائق -

في متخصصة 
0MS(وعالموض

؛ ..) .بیان سالمنكا
؛2011الدستورالمغربي-

الرعایة قانون -
لألشخاص االجتماعیة 

؛المعاقین
:  وثائق علمیة حول-

التواصل وأھمیة، 
الشراكات داخل الحقل 

التربوي بالنسبة 
لألطفال ذوي 

االحتیاجات الخاصة ،

-

ة العصف الذھني؛باعتماد تقنی
-
:بما یليالمجموعاتفيعملال
( تحلیل النماذج الثالث لإلعاقة       -

النموذج الفردي واالجتماعي 
؛) والتفاعلي

تحدید أوجھ االختالف والتشابھ بین -
النماذج الثالث؛

المعاییر المعتمدة لتحدید أمثلة من -
وجھة نظر منانواع االعاقات 
-السمعیة- الذھنیة( النماذج الثالث 

؛)اللغویة- النفسیة- البصریة
دراسة وتحلیل استراتیجیات وأسالیب -

التعلم لدى المتعلمات والمتعلمین في 
-ذھنیة( وضعیة إعاقة       

؛)بصریة-سمعیة
دراسة معیقات التعلم حسب حاالت -

اإلعاقة؛
تحلیل تقنیات التواصل حسب طبیعة -

عاقة؛اإل
دراسة الیات التعویض وتحدید -

منظومة الحوافز حسب حاالت 
اإلعاقة؛

:تعرف
:لإلعاقةالنماذج  والمقاربات العلمیة -

:الفرديالنموذج 
ة المقاربة البیوطبی

التعریف الطبي لإلعاقة -
حدود المقاربة الطبیة -
) ة(أھمیة المقاربة الطبیة لألستاذ-

) ة(المتدرب
المقاربة الوظیفیة

التعریف الوظیفي لإلعاقة -
حدود المقاربة الوظیفیة  -
أھمیة المقاربة الوظیفیة  -

)ة(المتدرب) ة(لألستاذ
تعرف

عیة اعاقة؛في وض

:تعرف
سلوك وخصائص  التعلم حسب نوع ودرجة  -

ایقاعات -السیرورات الذھنیة( االعاقة 
التعلم، الیات التعویض، الیات 

؛)الخ...التحفیز
الیات  وتقنیات التواصل حسب حاالت -

االعاقة؛
:النموذج االجتماعي

المقاربة البیئیة
التعریف البیئي لإلعاقة -
یة  حدود المقاربة البئی-

تبني مواقف ایجابیة -1

: من خالل

التخلص من -
ار النمطیة فكاأل

؛اإلعاقةحول 
االقتناع بقدرة -

تھالمعاق وكفاء
للتربیة تھوقابلی

والتعلیم؛
اعتبار االختالف -

بین المتعلمات 
والمتعلمین  

مصدر غنى ولیس 
عائقا للتعلم؛

األطفال ذوي تقبل -
االحتیاجات 

؛الخاصة

2-

واالجتماع
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-المربین- االسر(
لتجمیع ) االساتذة

المعطیات حول 
أسالیب التعلم 

والتواصل ؛
تتبع حاالت االعاقة -

من خالل جرد 
مالحظاتھم حول 

أسالیب 
ات التعلم واستراتیجی

وكذا طریقة 
تواصلھم؛

دراسة مفھوم اإلدماج والدمج -
المدرسیین  من خالل نماذج 

؛تطبیقیة
تحدید حقوق األطفال في وضعیة -

االجراءات والتدابیر إعاقة وكذا 
:المنصوص علیھا في

االتفاقیات الدولیةالمواثیق و-
عاقة التي صادق علیھ حول اإل
المغرب

المتعلقة بالرعایة؛ قوانین ال-
االجتماعیة لألشخاص 

المعاقین؛
المذكرات والدوریات الوزاریة -

؛في مجال االعاقة
تحلیل المرجعیات التشریعیة المنظمة -

للسر المھني؛

أھمیة المقاربة البیئیة   -
)ة(المتدرب) ة(لألستاذ

المقاربة الحقوقیة
التعریف الحقوقي لإلعاقة -
حدود المقاربة الحقوقیة  -
أھمیة المقاربة الحقوقیة  -

)ة(المتدرب) ة(لألستاذ

التفاعلي النموذج
التعریف التفاعلي لإلعاقة-
األھمیة التربویة للمقاربة -

التفاعلیة لإلعاقة؛

-
:المدرسة المغربیة

مظاھر اإلقصاء وتجلیاتھ؛ -
تعریف الدمج المدرسي -

وخصوصیاتھ؛
تعریف اإلدماج المدرسي -

وخصوصیاتھ في المدرسة 
المغربیة

-
والتنظیمیة لإلدماج المدرسي؛

المرجعیات الحقوقیة -
ت التشریعیة المرجعیا-
المرجعیات التنظیمیة-
أدوار المتدخلین التربویین في -

اإلدماج المدرسي؛ 
أدوار الشركاء في اإلدماج -

المدرسي 
-

.الخاصة 
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للسر المھني 

ساعات3

المكونون

 +

التطبیق

+

المختصون

:المھنیة ب
تجریب  أدوات -

التقویم في تشخیص 
صعوبات التعلم 

باألقسام الدراسیة 
العادیة واألقسام 

المدمجة؛ 
وات تجریب  أد-

التقویم لتشخیص 
إمكانات األطفال 

ذوي اإلعاقة قصد 
االنطالق منھا 
واستثمارھا؛ 

قراءة وتحلیل -
واستثمار نتائج 

التقویم التشخیصي؛

نماذج من شبكات -
التقویم التشخیصي؛

وثائق علمیة؛-
تقاریر وملفات االطفال -

في وضعیة اعاقة؛
اشرطة فیدیو؛-
امثلة من االنشطة -

ة المعتمدة في عملی
التقویم التشخیصي؛

الفي اطار المتدربون، یقوم االساتذة
:بالمجموعات في
بناء أدوات لتشخیص حاجیات -

وإمكانیات التعلم لدى األطفال ذوي 
.االحتیاجات الخاصة

تطبیق ادوات التقویم المعدة من -
خالل االشتغال على حاالت مستقاة 
من االبحاث والدراسات العلمیة في 

المجال؛
د إمكانیات التعلم ومعیقاتھ  لدى جر-

المتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة؛
تحلیل نتائج التقویم التشخیصي -

عتبات -الحاجیات-األثر-األسباب(
؛)التعلم وعوائقھ

دراسة وتحلیل أدوار مختلف -
المتدخلین في مجال االدماج 

الفریق - األسرة ( المدرسي 
؛)الفریق العالجي-التربوي

قة اشتغال الفریق من تحلیل طری-
خالل نماذج مستقاة من تجارب  

.محلیة ووطنیة ودولیة

:      تعرف
منھجیات إعداد أدوات التقویم التشخیصي -

وتوظیفھا ؛
منھجیة قراءة نتائج التقویم التشخیصي -

وتحلیلھا  ؛
تعرف منھجیة اشتغال الفریق التربوي -

واإلداري واالجتماعي وأدواره اثناء عملیة 
خیص؛التش

دراسة الحاالت-3
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ساعات3
المكونون

 +

التطبیق

، المتدربوناالساتذةیقوم 

 (
تنزیلھ میدانیا

المتدربوناالساتذةیقوم -

شبكات التقویم -
التشخیصي حسب 

الحاالت؛
المنھاج الرسمي؛-
الكتاب المدرسي؛-
-

ثائق علمیة؛و-

شبكات التقویم -
التشخیصي المعدة سلفا 

حسب الحاالت؛
نماذج من المشاریع -

التربویة الفردیة؛
المنھاج المكیف؛-
ملفات االطفال في حالة -

توافرھا؛

المتدربوناالساتذةیقوم 

:یلي  
وم دراسة وثائق علمیة حول مفھ-

التكییف؛
اقتراح تعدیالت على المنھاج -

الدراسي العادي لیالئم حاجیات 
المتعلمین في وضعیة إعاقة؛

وضع خطاطة للمعاییر الواجب -
اعتمادھا لتخطیط التعلمات وفق 

حاجیات المتعلمین الفردیة؛
إعداد تخطیط مكیف،على المدى -

البعید، حسب حاجیات المتعلمین 
ذوي االحتیاجات الخاصة؛

الإیقوم االساتذة
:بما یليالمجموعات،في 
دراسة وتحلیل نماذج من المشاریع -

التربویة الفردیة؛
تحلیل نماذج من المشاریع الشخصیة -

للمتعلمین باألقسام العادیة ومقارنتھا 
بالمشاریع التربویة الفردیة لألطفال 

ذوي االحتیاجات الخاصة؛ 
لتربویة الفردیة إعداد المشاریع ا-

للحاالت التي تم دراستھا سابقا 
باعتماد نتائج التقویم التشخیصي 
ونتائج تكییف المنھاج الدراسي 

:تعرف -
؛مفھوم التكییف-
الحذف والتخفیف؛ ( أشكال التكییف-

،)اإلضافة والتوسع واإلغناء
تكییف المضامین، ( محتویات التكییف-

الوسائل، الطرق وأسالیب التدریس، 
...)الزمن

:تعرف-

المعاییر المتحكمة في تخطیط التعلم -
واالكتساب بالنسبة للمتعلمین في وضعیة 

اعاقة؛
منھجیة تخطیط التعلمات باعتماد نتائج-

التقویم التشخیصي للمتعلمین ذوي 
االحتیاجات الخاصة والمنھاج الدراسي 

العادي؛
-

مكونات ؛

- )-
) الفریق العالجي-التربوي

عضو وحدوده؛

-
فردیة ؛ال

4-

االحتیاجات الخاصة 

5-

ع

الطفل  ونجاحاتھ؛  
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ساعات3

المكونون

 +

التطبیق

-

-
فردیة المشاریع التربویة ال
وعرضھا وتقویمھا

-
-

-من الوضعیات المھنیة

االحتیاجات الخاصة

شبكات التقویم -
التشخیصي المعدة سلفا 

حسب الحاالت؛
المنھاج الدراسي -

المكیف؛
یع التربویة المشار-

الفردیة؛
نماذج لتخطیط مقطع -

او حصة تعلمیة لذوي 
االحتیاجات الخاصة؛

العادي ؛
تحدید معاییر ومؤشرات تقویم ھذه -

المشاریع الفردیة؛
تحدید المعاییر المتحكمة في إعداد -

المشاریع الفردیة؛
صیاغة عقود االدماج لكل مشروع -

فردي؛

-
:العمل  في المجموعات ب

دراسة نماذج لتخطیط مقطع او -
حصة تعلیمیة لذوي االحتیاجات 

الخاصة؛
تحدید الضوابط المتحكمة في تخطیط -

مقطع او حصة تعلمیة لذوي 
االحتیاجات الخاصة؛

إعداد خطاطة لمقطع او حصة -
تعلمیة؛

:تعرف

الیات تخطیط مقطع او حصة تعلمیة -
لالطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 6-

والمنھاج
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ساعتان2

المكونون
–

-

و
المتفق علیھا 

المشاریع التربویة -
الفردیة؛

التخطیطات المكیفة؛-
الكتاب المدرسي للسنة -

االولى
المذكرات الوزاریة -

المنظمة للزمان 
المدرسي؛

نماذج من استعماالت -
الزمان ألقسام االدماج 

المدرسي
نماذج الستعماالت -

الزمن  باألقسام االولى

-
:العمل في المجموعات ب

مقارنة استعماالت الزمن االقسام -
العادیة  واألقسام المدمجة؛

دراسة وتحلیل المذكرات الوزاریة -
المتعلقة بالزمان المدرسي واقتراح 
التعدیالت الضروریة حسب حاالت 

االعاقة؛
تحلیل نماذج الستعماالت الزمن -

ة؛المعمول بھا باألقسام المدمج
وضع خطاطة للمعاییر التي ینبغي -

احترامھا في تدبیر زمن تعلمات 
المتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة؛

تعرف المحددات المتحكمة في تدبیر زمن -
:تعلم األطفال ذوي االعاقة من خالل

مراعاة زمن الخدمات الطبیة والشبھ طبیة،-
مراعاة زمن الخدمات االجتماعیة؛ -
ت المدرسیة بقسم مراعاة زمن التعلما-

االدماج والقسم العادي
؛)االدماج الجزئي او الكلي( -
تعرف الثابت والمتغیر في زمن تعلمات -

المتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة ؛

7-
المدرسي لألطفال ذوي 

التربوي الفردي

ساعتان2 المكونون

ی
–

-

المتفق علیھا؛

المشاریع التربویة -
الفردیة؛

التخطیطات المكیفة؛-

نماذج لتدبیر الفضاء-

وثائق علمیة حول -
اھمیة تدبیر الفضاء

ي 
:المجموعات ب

تحید اھمیة ووظائف الولوجیات في -
المدرسة او القسم؛

تحلیل نماذج لتدبیر فضاء األقسام -
المدمجة؛

مقارنة نماذج لتدبیر فضاء األقسام -
العادیة  واألقسام المدمجة؛

اقتراح نماذج لتدبیر الفضاء والوسائل -
التعلیمیة في األقسام المحتضنة 

الخاصة؛  للمتعلیمن ذوي االحتیاجات 

:تعرف
الضوابط العلمیة والبیداغوجیة المتحكمة -

في تدبیر فضاء أقسام االدماج المدرسي 
او االقسام العادیة المحتضنة للمتعلمین في 

وضعیة اعاقة؛

مفھوم األركان التربویة؛-

وظائف األركان التربویة؛-

الیات تدبیر االركان التربویة-

وكیفیة توظیفھا؛

8-
المدرسي لألطفال ذوي 

التربوي الفردي
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ساعات3

المكونون

 +

التطبیق

-یقوم االساتذة المتدربون

:ب-المھنیة
تدبیر التعلم واالكتساب -

بأقسام ذوي 
الخاصة االحتیاجات

وفق  مداخل 
بیداغوجیة متنوعة  

ومتكاملة؛ 
استثمار التكنولوجیا -

الحدیثة وتسخیرھا 
لخدمة األطفال ذوي 
االحتیاجات الخاصة 

المشاریع التربویة -
الفردیة؛

التخطیطات المكیفة؛-

الكتاب المدرسي للسنة -
االولى والسنة الثانیة 

ابتدائي

وثائق ألشكال تدبیر -
التعلمات بالقسم 

لمدمج  ا

وثائق علمیة حول -
استثمار الموارد 

الرقمیة؛

-،

:المكیفة حسب حاالت االعاقة ب
اقتراح المداخل البیداغوجیة المالئمة -

( للفئة المستھدفة  والیات تفعیلھا
- اللعب-الوساطة-المشروع-الفارقیة

؛ )الخ...-المعرفیة

دراسة وتحلیل نماذج من الوضعیات -
واألنشطة التعلیمیة باألقسام 

في ضوء ) ابتدائي(االولى
خصوصیات المتعلمین في وضعیة 

اعاقة ؛

اقتراح تعدیالت على الوضعیات -
واألنشطة بما یتالءم وخصوصیات 

وحاجیات المتعلمین في وضعیة 
اعاقة؛

االجراءات البیداغوجیة الواجب تحدید-
اتباعھا لتدبیر حصة تعلیمیة؛

اقتراح طرق التنشیط المالئمة للفئة -
المستھدفة؛

جرد  لتقنیات والیات التواصل  حسب -
حاالت االعاقة؛ 

انتقاء الوسائل والمعینات الدیدكتیكیة -
حسب  طبیعة االنشطة  وخصوصیات 

االعاقة؛

:تعرف -

المداخل البیداغوجیة لتدبیر درس او -
تعلمیة لذوي االعاقة؛-حصة تعلیمیة

الخطوات المنھجیة لتدبیر درس او حصة -
تعلمیة لذوي االعاقة؛- تعلیمیة

- طرق تنشیط درس او حصة تعلیمیة-
تعلمیة لذوي االعاقة؛

تیكیة وظیفة الوسائل والمعینات الدیداك-

الموارد البیداغوجیة الرقمیة في خدمة -
:ذوي االحتیاجات الخاصة

9-

في وضعیة اعاقة
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لرقمیة استثمار الموارد البیداغوجیة ا-
في قسم ذوي االحتیاجات الخاصة

ساعات3
المكونون یة  االختبارات اإلشھاد

شبكات ألشكال التقویم -
التكویني والدینامي 

للتعلمات بالقسم 
المدمج؛  

نماذج من االختبارات  -
اإلشھادیة قصد 

تكییفھا 

إ-
:بما یليالمجموعات، في عملال

بناء شبكات تتبع المشروع التربوي -
الفردي؛

بناء شبكات لتقویم أثر الخدمات الطبیة-
والشبھ طبیھ على االكتساب والتعلم؛ 

بناء اختبارات إشھادیة مكیفة حسب -
حاجات  األطفال ذوي االحتیاجات 

الخاصة؛ 

:تعرف
الیات التقویم التكویني لسیرورات التعلم -

واالكتساب لألطفال ذوي االحتیاجات 
الخاصة؛

توظیف إجراءات التقویم التكویني خالل -
سیرورة التعلم واالكتساب؛

ظیف التقویم التكویني خالل سیرورة تتبع تو-
المشروع التربوي الفردي؛

بناء عدة التقویم اإلشھادي لألطفال ذوي -
االحتیاجات الخاصة؛

10-

إعاقة

ساعتان2

المكونون
:یقوم الطلبة األساتذة ب

تحلیل أنشطة -
رفیةالمعالجة المع

اقتراح نماذج من -
أنشطة المعالجة 

لألطفال ذوي 
االحتیاجات الخاصة

وثائق علمیة حول -
المعالجة المعرفیة ؛  

-

نماذج من أنشطة -
المعالجة المعرفیة 

الإیقوم 
:بما یليالمجموعات، في 

تحدید العالقة بین المعالجة -
وسیرورات التعلم واالكتساب 

قسام األطفال ذوي االحتیاجات بأ
الخاصة؛

تحدید آلیات استثمار المعالجة -
المعرفیة في بدایة وسیرورة ونھایة 

نشاط اكتسابي؛ 

آلیات توظیف المعالجة المعرفیة -

:تعرف
آلیات المعالجة في أقسام األطفال ذوي -

االحتیاجات الخاصة؛

ي االرتقاء توظیف إجراءات المعالجة ف-
بإمكانات االنطالق لدى المتعلمین بأقسام 

ذوي االحتیاجات الخاصة ؛
وفاعلیتھاالمعرفیةالمعالجةطبیعةتعرف-

بأقسام ذوي االحتیاجات الخاصة؛
قسام توظیف إجراءات المعالجة المعرفیة بأ

خالل سیرورات المشروع الفردي؛

)ة(األی-11
أدوات )ة(درب

لدعم التعلمات المعالجة 
وتطویرھا
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خالل سیرورة المشروع الفردي؛
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: مرجعیة التقویم.5
:التقویم النهائي للمجزوءة-أ

:معاییر التقویم النهائي للمجزوءة

المؤشراتالوضعیاتالمعاییر

تدبیر الفروق (اإلنصاف 
)الفردیة بین المتعلمین

:اختبار كتابي

:نموذج من الوضعیات
لة؛دراسة حا-

بناء شبكة للتقویم التشخیصي حسب خصوصیات -
المتعلمات والمتعلمین واحتیاجاتهم التربویة الخاصة

)ثالث مؤشرات على األقل لكل مجال(
- األنشطة- األهداف( بناء المشروع التربوي الفردي -

الیات التتبع والتقویم - رزنامة العمل- المتدخلون
؛ )وٕاجراءات المعالجة

ذي ) ة(تدبیر نشاط اكتسابي لمتعلماقتراح إجراءات-
على ( احتیاجات خاصة في قسم عادي او قسم مدمج

مؤشرات مرتبطة بالبیداغوجیات وطرق 3االقل 
)التنشیط والتقویم والمعالجة

التعبئة المناسبة لموارد الكفایة

التمییز بین النماذج والمقاربات العلمیة لإلعاقة       -
ج االجتماعي والنموذج النموذ-النموذج الفردي( 

؛)التفاعلي
التمییز بین أسالیب التعلم حسب نوع اإلعاقة ودرجتها -

)مؤشر واحد على االقل لكل أسلوب (
- األنشطة- األهداف( بناء المشروع التربوي الفردي -

الیات التتبع والتقویم - رزنامة العمل- المتدخلون
؛ )وٕاجراءات المعالجة

قابلیة االنجاز

):وضعیة مهنیة(اختبار مهني
تدبیر حصة تعلمیة بقسم 
االدماج المدرسي لذوي 

االحتیاجات الخاصة

بناء شبكة للتقویم التشخیصي حسب خصوصیات -
( المتعلمات والمتعلمین واحتیاجاتهم التربویة الخاصة 

)/على االقل ثالث مؤشرات لكل مجال
- األنشطة- األهداف( بناء المشروع التربوي الفردي -

آلیات التتبع والتقویم - رزنامة العمل- المتدخلون
؛ )وٕاجراءات المعالجة

ذي ) ة(اقتراح إجراءات تدبیر نشاط اكتسابي لمتعلم-
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على ( احتیاجات خاصة في قسم عادي او قسم مدمج
مؤشرات مرتبطة بالبیداغوجیات وطرق 3االقل 

)التنشیط والتقویم والمعالجة
ي تنشیط حصة تعلمیه في قسم مدمج او قسم عاد-

ذي احتیاجات خاصة ) ة(محتضن لمتعلم

الفعالیة

ذي احتیاجات ) ة(اعداد خطاطة لحصة تعلمیة لمتعلم-
خاصة؛

تنشیط حصة تعلمیه في قسم مدمج او قسم عادي -
ذي احتیاجات خاصة باعتماد ) ة(محتضن لمتعلم

اللعب  والوساطة  والفارقیة؛
تقویم التعلم في قسم مدمج او قسم عادي محتضن -

على االقل نشاط ( ذي احتیاجات خاصة) ة(لملمتع
؛)واحد

)على األقل نشاط واحد( المعالجة  الفوریة للتعثرات -

في جمیع انواع الوضعیاتجودة التقدیم
سالمة اللغة؛-
دقة المفاهیم؛-
التواصل الفعال؛-

أنشطة المعالجة- ب
) ة(المكون) ة(تاذبالنسبة لألساتذة المتدربین الذین لم یستوفوا المجزوءة، یمكن لألس

اقتراح انشطة للمعالجة والدعم في اطار التكوین الذاتي او التكوین عن بعد؛ ومن بین االنشطة 
:التي یمكن اقتراحھا نذكر

اعداد ملف علمي حول االحتیاجات التربویة الخاصة یتضمن تحدیدا للمفاهیم والمقاربات التربویة  -
لإلعاقة؛
؛)روع تربوي فردي اعداد  وتنفیذ مش( دراسة حالة -
دراسة وتحلیل  وثائق علمیة حول االعاقة من اجل اعادة بناء الجهاز المفاهیمي ؛-
انجاز دراسة میدانیة حول االحتیاجات التربویة الخاصة؛-

بیبلیوغرافیا
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