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قد اتجهت المنظومة  ية والتكوين في ل ثاق الوطني للترب يات المي ية إلى تفعيل غا كة المغرب بالممل التربوية 

مجال إرسااااااا طف ا طفال في ررو تربوج دج ووعا وفعاليةن لاااااامن لفؤ اااااال وتكاف  الفر  لكل 

فئات ا طفال عون تمييز ساااواا ا طفال المهم اااين حو الم،رومينن حو لااا،ايا االااالرابات العا ليةن حو 

 خلى رنهمن حو حبناا المهاورينن حو ا طفال في ولعية إراقة.المت

إن هذا التووه فرو رلى منظومة التربية والتعليم بالمغرب لاااااارورا إراعا النظر في م ااااااتويات ت هيل 

عية ما يلزم من المقاربات الت ااااريبالم ساااا ااااة التعليميية رلى الم ااااتويات اظعارية والتنظيمية والتربويةن 

تربوية  تفعيل م ساا ااةالرامية إلى  ااسااتراتيجيةالتغيير المناساال لهذا التووهات  فحول خلوالتكوينية من 

 .2030تعليمية عامجة في حفف سنة 

رلى حن ا طفال في ولااعية  ن وحكدت1رلى طفظ كل طقوق ا طفال عون تمييز لقد ؤ اات المواقيف الدولية

تفعيل كل رلى لااارورا   كما حكدت هذا ااتفاقية ن 2باقي ا طفال ؤف اااها التي يتمته بهاإراقة لهم ال،قوق 

ن وقد اتجه المغرب إلى إرساا هذا 3المقاربات لجعل ه اا ا طفال ي،ضون مولوريا بالتربية والتكوين 

(ن باظلاااافة إلى القواؤين الرامية إلى تفعيله ساااواا رلى الم اااتو  13ال،ف ربر عساااتور المملكة فالف ااال 

والم اااااارو  الميثاااق الوطني للتربيااة والتكوينن ( من 142من دلاا) فالماااعا  وؤااذكرالقلاااري.  مالعااام ح

المذكرات و الدوريات الم ااااااتركةااتفاقيات البين قلارية ووكذا  ااسااااااتعجالينالبرؤامج ( من E1.P7ف

لرورا وله إطار مروعي م س اتي وإعارج متكيف ومتال م مه طف اللفل التي حكدت رلى  الوزاريةن

 في التمدرسن حيا كاؤت طبيعة إراقته. في ولعية إراقة

إن المنظومة التربوية المغربية قد تمكنت منذ حواخر الت ااااااعينات من بلورا إسااااااتراتيجية إعارية وتنظيمية 

وتربوية متدروة ومتلورا ربر م اااارات وبرامج اظ،اااالهن اتجهت إلى ولاااه ا ساااد ا ولية لتمدرس 

ية التجارب ا ولى لعملية التمدرس هذان إا حن فرلااايات م،دوعمن رغم بالا طفال في ولاااعية إراقة. و

بة تجر والممنهج مناسااااااتلارت ااؤتقال التدريجي  تلوير ووعا العرو التربوج لفا دا ه اا ا طفال

من  نInclusion scolaireالدمج المدرسااي  فل اافة ومباع حق ااام اظعماا المدرسااي إلى م،اولة اسااتلهام 

ظعارج والتربوج للم ساااا ااااة التعليمية الدامجة بما يمكنها حن تمن،ه لللفل في حول التقعيد الم ساااا اااااتي ا

ولعية إراقة من فر  متكافئة ومن فة ولامنة ل،قه في التمدرس واستكمال م اراته المدرسية بنجاه 

 وفعالية.

طر اظعارا التربويةن ودل) بهدل تمكين هذا الفئة حفي هذا اظطار تندرا هذا المجزواا التكوينية لفا دا 

 في مجال اظعارا التربوية لم رو  الم س ة الدامجة.وت هيلها 

                                                      
 من اظرالن العالمي ل،قوق اظؤ ان 26البند 1   

 1989ا مم المت،دا طول طقوق اللفل اتفاقية 
 من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 2البند  2

 من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 23البند  3 
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 طبيعة موضوع المجزوءة وأهميته
ات هذا المجزواا إلى بناا ردا للتكوين لفا دا حطر اظعارا التربوية للم ساا ااات التعليمة في مجال يتتجه غا

ع تمل) المواررامي إلى في إطار التكوين الم تمر الهذا المجزواا تدخل وتدبير م رو  الم س ة الدامج. 

ستيعابما تنظيميا وتربويا. م جا ساس في مجال إعارا وتدبير م رو  الم س ة الدام  تقتضيه من فهم وا

 وتلبيقيا. ومرتكزاتها ؤظريا الدامجةفل فة الدمج المدرسي وحسد التربية 

إن التربية الدامجة ح،ااب،ت م،لة مف االية في ساايرورا إرساااا طف ا طفال في ولااعية إراقة في م ااار 

منتج ويةن وخ اااااو،ااااايات إراقاتهمن وفعال وؤاوه في مقارباته التنظيمية والتربلمدرساااااي متكيف ومال م 

وؤاوح رلى م ااتو  ؤتا جه ومخرواته رلى حساااس اسااتهدافه لغايات الدمج المدرسااي الكلي في الم ااتويات 

والت هيلي( من وهةن والدمج ااقت اااعج وااوتماري في حبعاعا العامة  اظرداعجالمدرسااة العليا فال االكين 

 من وهة حخر .

مديرفا( الم ساااا ااااة التعليمية اؤلالقا من إىاااارافه رلى زواا تقترن مهنيا بم اااا وليات ومهام جإن هذا الم

ا عارية والتنظيمية والتربويةن وهذا متضااياتها اظقم اارو  الدمج المدرسااي بم ساا ااتهن وتدبيرا لعملياته وم

يجعل مكوؤات ومضاامين هذا المجزواا التكوينية وتركز رلى الموارع والقدرات والمهارات التي يجل حن 

دامج تخليط سيرورات م رو  الم س ة ال فييتوفر رليها إطار اظعارا التربوية ويتملكها ؤظريا وتلبيقيا 

 .هاوتقويم هاتتبعو رملياته وتدبير

تخليط م اااااارو  الدمج ردا تكوينية في ا سااااااااسن بارتبارها رلى هذا  نوتت،دع طبيعة هذا المجزواا

عارا في ارتباط بخت ا،ات حطر اظ هن وتقويم هوتتبع اوتدبيرالمدرسي لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 التربوية بالمنظومة التعليمية المغربية.

ثالت واظعراكات ااوتمارية الم ساااااا اااااااتية لد  حطر اظعارا إؤها مجزواا ت ااااااتهدل تلوير وتغيير التم

التربوية طول طقوق ا طفال في ولعية إراقة في مدرسة عامجة  وتمدرس  عامج وررو تربوج متكيف 

ومال م مه طاواتهم وإيقاراتهم وطبيعة الق ورات المقترؤة ب ؤماط إراقاتهمن كما تتجه هذا المجزواا حيضا 

را التربوية قياعات فعالة من حول التغيير في مجتمه المدرساااااااة باتجاا تجاوز التمييز إلى وعل حطر اظعا

ال لبي في طف ا طفال في ولعية إراقةن ومن حول لمان استقبالهم وتقبلهم عاخل الف ول الدراسة بدون 

عامج طواوز ؤف ااية اوتمارية حو ماعيةن وعمجهم في ال،ياا المدرسااية من منللف طقهم في م ااار مدرسااي 

 وؤاوح.
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 الفئة المستهدفة
ملون يت، ن ااااتهدل هذا المجزواا حطر اظعارا التربوية العاملين بالم ساااا ااااات التعليمية العموميةن والذيت

 م س اتهم المدرسية. والتربوية لم اريهم  وليات اظعارا الماعية والمالية والتنظيمية 

بير م ااا وليات التدتقه رليها لمجتمه المدرساااة و إن مدير الم سااا اااة المدرساااية يعتبر قياعا إعارية تربوية

ب ااكل مباىاار بضاامان طقوق كامل حطفال  يةمعن ااظعارج والمالي والتنظيمي والتربوج للم ساا ااة. كما حؤه

المدرسة في ررو تربوج من ف ودج ووعا وإؤتاوية. ولهذا فإن تكوين حطر اظعارا التربوية ظل ب كل 

 التربوية. م تمر حهم حهدال إ،اله المنظومة

وقد ارتبرت الكفايات المهنية المرتبلة بتخليط وتدبير وتقويم م اااااارو  الم ساااااا اااااااة من حهم ا هدال 

بتمل)  وخا،ااة ما يت اال نالتي اتجهت إليها البرامج اظ،ااالطية للمنظومة التربوية المغربية ااسااتراتيجية

ل م ااارو  الم سااا اااة التعليمية في اتجاا طر اظعارا التربوية الموارع والقدرات والمهارات المقترؤة بتفعيح

 الدمج المدرسي لألطفال في ولعية إراقة.

من هذا المنللف تتجه هذا المجزواا إلى وعل هذا ا بعاع المتعلقة بت هيل حطر اظعارا التربوية في مجال 

 حهدافها وغاياتها التكوينية. الدامجن حهمتدبير م رو  الم س ة 

 الكفايات المستهدفة
،دع  عاعتت يل  ا ب ت ه هذا المجزواا في  ية ل هحالمهن ية وتمكين قدرات اطر اظعارا التربو هارات  من ال والم

النظرية والتقنية والتلبيقية ظعارا وتدبير م اارو  الم ساا ااة الدامجن وإؤجاه ساايرورات الدمج المدرسااي 

لراغبين في التمدرسن لماؤا ل،قهم في رراية تربوية من فةن وررو ا ولعية إراقةلفا دا ا طفال في 

مدرسااااي فعال ومنتج ومتمركز طول تمكينهم من ىااااروط الم ااااار المدرسااااي الناوح. ولهذا فإن م اااارو  

سيدبرا ويقوعا وي ير رملياته إطار اظعارا التربوية ماعيا  المدرسة الدامج يعتبر اظطار الم س اتي الذج 

ال،ياا ن لااااام ساااااوااميا وتربويا ب اااااكل يتمركز طول تفعيل وتنزيل مباع  التربية الدامجة وإعاريا وتنظي

 .تهوحؤ لالتدريد  يرورات وولعيات العاخل حم المدرسية 

يجعل هذا المجزواا التكوينية ت تهدل إؤماا وتلوير  ااستراتيجيرلى هذا ا ساس فإن تفعيل هذا التووه 

 وفف ما ي تي: التربوية طر اظعارا المهنية  اتالكفاي

 :الكفاية المهنية 

حن يكون إطار اظعارا التربوية رارفا بمباع  ومرتكزات التربية الدامجةن ومتمكنا من المهارات اظعارية 

 تخليط وبناا وتدبير وتقويم م رو  الم س ة الدامج.ل

 

 األهداف الخاصة للمجزوءة
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تتجه المجزواا إلى تمكين حطر اظعارا التربوية من الموارع والمهارات الضاااااارورية لبناا وتدبير وتقويم 

م رو  الم س ة الدامجةن ومن هذا المنللف فإن مجاات التكوين المقترطة وا ؤ لة المرتبلة بها تت،دع 

المت،كم في طبيعة الولعيات لمن إطار الم،دعات ال الفة الذكرن ورلى هذا ا ساس فإن منلف التكوين 

 ي تهدل قالقة حبعاع:وا ؤ لة التكوينية 

التربية الدامجة وخ اااا م تميزها  رنتمكين حطر اظعارا التربوية من المعارل ا سااااساااية  البعد ا ول:

رن باقي حؤوا  العرو التربوج المقدمة لألطفال في ولاااااعية إراقةن مه ت،ديد المباع  الفل ااااافية للتربية 

ن باظلاااافة إلى وعل المديرافا( رلى بينة من اوت اااريعي اوعساااتوري امجةن ومرتكزاتها المروعية طقوقيالدا

 حؤماط المواؤه وال،واوز التي تعوق تنزيل رمليات التربية الدامجة لمن الم رو  التربوج للم س ة.

الدامج  توفر رليها المديروعل المديرفا( واريا بال ااااروط والضااااوابط المهنية التي ينبغي حن ي البعد الثاؤي:

ة الكفايات المهنيو نمن طيث لاااااارورا تغيير التمثالت ال اااااالبية اتجاا تمدرس اللفل في ولااااااعية إراقة

البعد إلى تمكين هذا يتجه  كماالضااااارورية لممارساااااة المهام وا عوار المرتبلة بإعارا المدرساااااة الدامجة. 

 .ومرتكزاته ومن م،دعات م رو  الم س ة الدامجالمديرفا( من الخ ا م المميزا للمدرسة الدامجةن 

طار اظعارا التربوية من الموارع والمهارات الضاااااارورية لبناا وتخليط ح: ي ااااااتهدل تمكين البعد الثالث

وتدبير وتقويم رمليات م اارو  الم ساا ااة الدامج. ودل) رلى م ااتو  اظورااات التدبيرية التي ينبغي حن 

ارات الدمج المدرسااي لألطفال في ولااعية إراقة الذين ي ااتفيدون من ال،ف يقوم بها المديرفا(ن لتفعيل م اا

 في التمدرس لمن م س ته.

 اؤلالقا مما سبف تت،دع ا هدال الخا،ة لهذا المجزواا كما يلي:

 هان وكذا وحساااااا اااااا هاومرتكزاتالتربية الدامجة طر اظعارا التربوية من م،دعات ح: حن يتمكن الهدل ا ول

 تنزيلها لمن الم رو  التربوج للم س ة التعليمية. يغال،واوز والمواؤه التي تعيف ، تعرل رلى حؤوا 

بالتربية الدامجةن  دات ال اااااالةا عوار والمهام بوري الطر اظعارا التربوية من ح: حن يتمكن الهدل الثاؤي

 من تغيير التمثالت ال لبية اتجاا تمدرس ا طفال في ولعية إراقة. بهاوما يقترن 

: حن يتمكن إطار اظعارا التربوية من الت،كم في الموارع والمهارات المهنية ا ساااااسااااية للقيام الهدل الثالث

 ببناا م رو  الم س ة الدامج وتنظيم إوراااته وتدبير وتقويم رملياته.

 اقترانووه مجاات التكوين وولااعياته وحؤ االته لاامن مكوؤات المجزواا رلى حساااس تإن هذا ا هدال 

 .ومخرواتهنتا ج التكوين بهدال ا 
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 مقاربة التكوين 

تراهن سيرورات وولعيات التكوين المقترطة في هذا المجزواا رلى وعل حطر اظعارا التربوية مدركين 

وم،تضااانا لعمليات التربية الدامجة ساااواا رلى م اااتو   ووارين بضااارورا وعل مجتمه المدرساااة متقبال

البرامج والمناهج وىروط تكييفها ومالامتها وبرمجتها عاخل التعلمات المقترطة في الف ول الدراسية مه 

 رلى م تو  حىكال التباعات والتفارالت التربوية التي ت،فل بها حؤ لة ال،ياا المدرسية. حمالمتعلمينن 

ير العلمية الخا،اااة بتغي الم اااا التل سااايرورات ا ؤ ااالة التكوينيةن ينبغي حن ي اااتدمج إن المديرفا( عاخ

التمثالت ال اااالبية طول التمدرس الدامج لألطفال في ولااااعية إراقة سااااواا رلى م ااااتو  تمثالته ومواقفه 

ت ارلى م اااتو  تمثالت ا طر اظعارية والتربوية العاملة بالم سااا اااة وكذا تالميذ وتلميذ حمال اااخ ااايةن 

مجتمه المدرسااااة. كما حن إطار اظعارا التربوية يمكنه حن يلور ربر حؤ اااالة المجزواا إعراكاته ومعارفه 

وتمثالته المهنية النظرية والتلبيقية طول ما تتللبه حعوار ومهام المديرفا( الدامج من حول بلورا وتنظيم 

 وتدبير وتقويم رمليات م رو  الم س ة الدامجة.

  رلى المباع خا،اااااة تعتمدإن هذا ا بعاع الم اااااتهدفة في المجزواان فرلااااات ارتماع بيداغوويا تكوينية 

 :اآلتيةالنظرية واظورااات التلبيقية 

  ااؤلالق من خلخلة واسااااتدراا التمثالت وا فكار واظعراكات المتعلقة ب ىااااكال فهم التربية

 قة.الدامجة والتمدرس الدامج لألطفال في ولعية إرا

  لمبدح المراوطة بينارتماع تقنية عراسااة ال،ااتن وااؤلالق من الولااعيات الم ااكلة تفعيال 

الت،ليل التلبيقي والبناا النظرج قم الروو  إلى الت،ليل التب ااارج للممارساااات اظعارية في 

 ال ياقات المهنية المدرسية.

  مباع ها وربط ا ؤ االة التكوينية بالقضااايا النظرية المتعلقة بمرتكزات فل اافة التربية الدامجة

من وهةن واساااتهدال تلوير الوري والممارساااات المهنية من وهة حخر ن مه التركيز رلى 

 المقتضيات اظورا ية دات العالقة بم رو  الم س ة الدامج.

  لااااعيات المولااااورية والواقعية طول التمدرس سااااناع والدرامات ال،املة للواسااااتهدال ا

الدامج لللفل في ولااااااعية إراقة حو طول اظورااات اظعارية المتعلقة بتنزيل مقتضاااااايات 

ةن دمه الم س ة المدرسيالتربية الدامجة لمن العمليات التربوية والعرو التربوج الذج تق

مراوطااة بين منلف سااااااناااع والاادرااامااات التي ارتماادت في المجزواا ارتماادت الولهااذا فااا 

الولااعيات الم ااكلة وبين منلف الوقا ف المروعية الممكن ارتماعها رلى م ااتو  إورااات 

 التدبير في رمليات م رو  الم س ة الدامجة.
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 ا ؤ ااالة الفرعية والجمارية التفارلية لااامن الورىااااتن مه ارتماع بيداغوويا  ىالتركيز رل

ل الو،ااول إلى الهدل التكويني المن ااوع ال اارا  ال ااوساايومعرفي وتباعل الخبرات من حو

 ما التمثالت حو الممارسات المهنية حو هما معا.إالذج ي تهدل 

  ارتبار حىااكال الت طير النظرج رافدا من روافد التكوين ودل) بإخ اااب ل،ظات تقاساام ؤتا ج

 التدخل النظرج للم طر من حول البناا واظغناا. قم الن اط

 

 تقويم التكوين

التقويم آليااة من آليااات التكوين في المجزواان إد يمكن ارتبااارا إوراا بيااداغوويااا مهمااا في رمليااة يعتبر 

دراا وت،ليل است رند التكوينية سواافي كل ل،ظات ال يرورا  يمكن حن ي،ضرفالتقويم  التكوين وحؤ لته.

 مكن المراهنة رلى وظا فتمثالت الم اركينن حو رند ااؤتهاا من الن اط التكويني إلى ؤ اط آخرن وهنا ي

ما يرتبط  خا،ااااااة االتقويم التكويني بارتبارا عرامة حساااااااسااااااية في تفعيل رمليات التكوين وتلوير ؤتا جه

با ؤ اااالة المتعلقة بتغيير التمثالت والمواقف والممارسااااات اتجاا تمدرس ا طفال في ولااااعية إراقة وما 

 يرتبط به من تمثالت سلبية.

ماع التقوي ما يمكن ارت خل ك كل ساااااايرورات التكوين عا خل المجالن حو ل لة عا تا ج ا ؤ اااااا م اظومالي لن

الم اااتهدفة رلى م اااتويات تلور الت،كم والتمكن من الموارع والمهارات  المجااتن بارتبارا م ىااارا عاا

 المجزواان وقد يبقى هذا النو  من التقويم اظومالي الجز ي للن اااااااط حو للمجال في مقام تقويم تكوينيمن 

 تعديل الم ارات والعمليات التكوينية عاخل المجزواا.تلويرج يووه م ارات 

إن التقويم اظومااالي لمجزواا تكوين حطر اظعارا التربويااة يمكن ربلااه بنهااايااة التكوين وعروااات ت،قف 

 بها. كما يمكن ربله المرتبلةلمجزواا والموارع والمهارات الم ااتهدفة في ام ااتويات ؤمو وتلور الكفاية 

 .جبالنقل التلبيقي الذج سيتم تفعيله خالل الممارسات المهنية عاخل ومن خالل م رو  الم س ة الدام
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مجاالت التكوين وأنشطته
 

  :هامرتكزاتو هاأسسو التربية الدامجةالفلسفة المجال األول  

  :هامقارباتو هاتوصيفو اإلعاقةتعريف المجال الثاني  

 المجال الثالث: المدير الدامج ومشروع المؤسسة الدامج 

 المجال الرابع: تخطيط مشروع المؤسسة الدامج وإجراءاته التنظيمية 

 المجال الخامس: تدبير مشروع المؤسسة الدامج 

 المجال السادس: تتبع وتقويم عمليات مشروع المؤسسة الدامج 
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 اجملال التكويين األول

 النشاط األول: مفهوم الرتبية الداجمة، واحلواجز املانعة 

 ومرتكزاتها مبادئهاو، فلسفتهاوالنشاط الثاني: أسس الرتبية الداجمة    
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 المرتكزات –األسس  –المجال التكويني األول: التربية الدامجة الفلسفة 

 تقديـــــــم

رلى ال،فاظ  1989ل اتفاقية ا مم المت،دا ل،قوق اللفن 1948لقد ركز اظرالن العالمي ل،قوق اظؤ ااااااان 

ن وحن ا طفال في ولااااااعية زن والتغذية والتربية... عون تمييرلى طقوق كل ا طفال في ال،ياان وال،ماية

مولااااوريا بالتربية والتكوين حيا كاؤت طبيعة ل حن ي،ضااااوا بالمقاربات الممكنة لجعلهم يتمتعون إراقة يج

 إراقتهم.

ل ااختيارج المل،ف بها في حبرية المغربية رلى ااتفاقية الدولية ورلى البروتوكول وقد ،ااااااااعقت المملك

 :4ن وتنم هذا ااتفاقية رلى لرورا طر  الدولة رلى التكفل بما يلي2009

 لتعليم المجاؤي اابتدا ي والثاؤوج تمكين ا ىااااخا  في ولااااعية إراقة من ال، ااااول رلى ا

 الجيد والجامه.

 ير  اايط ااول ا ىااخا  في ولااعية إراقة رلى الدرم الالزم في ؤلاق ؤظام التعليم العام لت

 ط ولهم رلى تعليم فعال.

 .توفير تدابير عرم فرعية فعالة تتفف مه هدل الدمج الكامل 

ال اعر بالجريدا الرسمية  1-08-143قم وقد ىكلت هذا البنوع التي تم تضمينها في ؤم الظهير ر

هم المرتكزات المروعية للتووه المغربي ؤ،و التربية الدامجة كمقاربة م ساااااا اااااااتية ح طدحن 2011ساااااانة 

في التربية الدامجة والتمدرس الدامجن ودل) لماؤا  رمال طف اللفل في ولعية إراقةهدل إلى إتمدرسية 

  ير م اركته الفعلية في المجتمه.لكرامته وتعزيزا ارتماعا رلى ؤف هن وتي

هكذا فقد تووهت المنظومة التربوية المغربية تدريجيا ؤ،و تنزيل هذا ا بعاع ال،قوقية لألطفال في ولااعية 

هم ومواهبهم وإبدارهمن وقدراتهم العقلية تلى تنمية ىااااخ اااايإإراقةن خا،ااااة الضااااماؤات التربوية الهاعفة 

 .5مد .والبدؤية وبغية الو،ول بها حق ى 

ومن هذا المنللف اتجهت التدابير القاؤوؤية الدارمة لهذا ال،قوق إلى وعل العرو التربوج الم ساااااا اااااااتي 

يمكن ا ىااااااخا  ا ا طفال في ولااااااعية إراقة من  تعلم مهارات طياتيةن ومهارات في مجال التنمية 

                                                      
 .24نص االتفاقية الدولية لحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة المادة  4 

 .24المرجع السابق، البند األول المادة  5 
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. إن هذا التدابير حومعت 6ن ااوتمارية تي ااار م ااااركتهم الكاملة في التعليم رلى قدم الم ااااواا مه اآلخري

كلها رلى لرورا تجاوز كل المواؤه وال،واوز النف ية وااوتمارية والت ريعية والمنهاوية والبيداغووية 

والمتعلقة ب ااااايغ التدبير اظعارج والتنظيمي للم سااااا اااااة التعليميةن ودل) من حول إرسااااااا مقاربة تربوية 

يعة المنلف التربوج لمقاربة الدمج المدرساااي لألطفال في تلره ا سااائلة طول طب عامجةن وفي هذا اظطار

بية إدا ما قارؤاها بالتر ولااااااعية إراقةن وؤورية التمايز الذج يمكن ارتماعا لت،ديد وتعريف التربية الدامجة

 . Intégration scolaireالمدرسي الخا،ة ومقاربة اظعماا 

يعتمد رلى مرتكزات وفل فة تربوية تتجاوز المقاربات ا خر   Inclusion scolaireإن الدمج المدرسي 

قديم ررو تربوج  ية العالوية حكثر من ت ما رلى المقاربة اللب ة متكيف ومتال م مه طبيعالتي ارتمدت إ

اظراقات اللفليةن حو رلى مقاربة تربوية مدرسااية طالاانة لألطفال في ولااعية إراقة لاامن بنيات تربوية 

 يل اللفل تربويا وتدريجيا ؤ،و عمج وز ي حوا قم كلي فيما بعد.هت تروم وتهدل إلى 

 للم س ة التعليمية وللمنظومة التربوية في آن واطدن بالنظر إلى استراتيجياإن التربية الدامجة تعتبر رهاؤا 

العاملة  ةيوا طر التربوطر اظعارا التربوية حما تتللبه من تغيير وتجديد وتلوير في الوري التربوج لد  

لفل في التمييزية اتجاا ال في الم ساااا ااااة التعليميةن ودل) بغية تجاوز ا طكام الم اااابقة والتمثالت ال اااالبية

ته  ته رلى التعلم وااكت ااااااااب وتلوير قدرا ته وقدرا ؤا ولااااااعية إراقة وطقه في التمدرسن واتجاا إمكا

الم ااتو  التربوج  ماعج ورلىومهاراته إدا توفرت له المي اارات المناساابة رلى الم ااتو  المولااوري ال

البيداغووي والديداكتيكي وإمكاؤات التوا،ااال والتفارل عاخل فضاااااات الف ااال الدراساااي وحؤ ااالة ال،ياا 

 المدرسية.

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .24ق، البند الثالث المادة المرجع الساب 6 
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 مجزوءة تكوين أطر اإلدارة التربوية في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

  هامرتكزاتو هاأسسو التربية الدامجةفلسفة  المجال التكويني األول

 مفهوم التربية الدامجة والحواجز المانعة  1النشاط 
 

 

 
  وموانع تمدرس األطفال.تشخيص تمثالت المتكونين حول حواجز 

 .تحديد المديرين ألصناف حواجز وموانع التمدرس خاصة عند األطفال في وضعية إعاقة 

  وموانع التمدرس من زاوية مركز التمكن من اقتراح الفرضييييييييات العملية لتجاوز ورفع حواجز

 المدير)ة( وأدواره.

 

قهم في نهم من حامرلقد سجل الكثير من اآلباء وأوليات التالميذ أن إدارة المؤسسة لم تقبل تسجيل أطفالهم في المدرسة، وح
أن  لجوء سياسي، أوكون الطفل هو وأمه في وضعية هجرة أو لالتمدرس إما ألسباب تتعلق بالحالة المدنية للطفل واألم، أو 

الطفل يعاني من مرض عضال أو أنه في وضعية إعاقة. وقد تبين أن هناك حواجز كثيرة، وموانع متنوعة تحول دون إعمال 
 حق هؤالء األطفال في التمدرس.

عيها و على ايركز هذا النشاط على استكشاف هذه الحواجز والموانع على مستوى تمثالت أطر اإلدارة التربوية، والعمل معه
 وتصنيفها واقتراح التدابير الممكنة لتجاوزها على مستوى الوعي والمواقف والممارسات والسلوكيات اإلدارية

      ثالث ساعات       

 أوراق جدارية / أقالم / مسالط عاكس   
 

 
الدخول المدرسيييي ( ذهبت به أمه صيييبيحة Trisomie 21طفل في وضيييعية إعاقة ذهنية من نمط )التثلت الصيييب ي  ي:عل

لتسييييجيله بمدرسيييية الحي، ففاجرتها مديرة المدرسيييية، برنه ال يمكن تسييييجيل علي بالمدرسيييية ألن المدرسييييين لن يقبلوه داخل 
هم تواجد علي بوضعية إعاقته معهم في بكأقسامهم، وأن البرامج والمناهج الدراسية مخصصة لألطفال العاديين والذين سير

ات المدرسيية رير مجهزة السييتقبال األطفال في وضييعية إعاقة، وأن جمعية اآلباء لن تقبل القسييم، باإلضييافة إلى أن فضيياء
 تواجد علي في المدرسة.

 

  
 الحواجز المانعة لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة )انظر الملحق( :1الوثيقة رقم 

 

 
 

 :يرتي انطالقا من الحالة المقترحة حدد ما
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  تمدرس األطفال.األسباب والموانع التي تحول دون 
  ألطفال ا المديرين والمدرسييين الرافضيية لقبول التحاق بعض مواقفطبيعة الحواجز التي تبرر

 .هذه المواقف بالمدرسة وتصنيف في وضعية إعاقة
  طر اإلدارة التربوييية اتجيياه حق هؤالء األطفييال في ألمييا هي التمثالت والمواقف اإليجييابييية

 .مجةالتمدرس وإعمال مبادئ التربية الدا
 

 
 ن وهي:ل،ظات حربهينجز الن اط من خالل 

 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به زلحظات اإلنجا

ت ااااااخيم وت،ليااال تمثالت 

ياان طااول ا طاافاااال ؤااتااكااومااالاا

الاما،ارومايان مان الاتامااادرس 

 ومبررات دل).

 عقيقة( 30ف

 مووهة* يقوم المكون بإقارا ر ااااااف دهني ربر حساااااائلة 

اؤلالقا من ال،الةن طول فئات ا طفال المق اااايين من ال،ف 

 في التمدرس.

ات ح،ااانال الفئ  اااتفيدين من التكوينالم* ي،دع المكون مه 

 الجدول.من خالل  الم،رومين من التمدرس ولبط ا سباب

راقة. ويقف رلى كز المكون رلى ا طفال في ولعية إ* ير

 هم من التمدرس.ؤماطرا سباب والمبررات التي تقدم طول 

* واادول يااتم فيااه ت،ديااد فئااات ا طفااال 

الم،ااارومين مااان التمااادرس ماااه لااابط 

ا ساااااباب والمباااااررات خا،اااااة لاااااد  

 ا طفال في ولعية إراقة.

لمواقف  لتمثالت وا ت،ليااال ا

اتجاااا طرمااان بعط ا طفااال 

ماان طااقااهاام فااي الااتاامااادرس 

 ومبررات تل) التمثالت.

 عقيقة( 60ف

 حفراع(. 6ا5ف* ت كيل مجمورات رمل ،غر  

 * الملالبة بت،ديد ال،واوز الوارعا في ال،الة.

المجموراااااااات ال،اااااااواوز وخلفياتهاااااااان ربااااااار  قش* تناااااااا

 تف،م عور اآلباا وا ولياا.

 * تلره المجمورات البدا ل لتجاوز ال،واوز.

 * تقدم ا رمال للتقاسم والمناق ة. 

 ة* ت،اااااادع ا ،ااااااة ال،ااااااواوز الماؤعاااااا

 قة.للفل في ولعية إرالتمدرس ا

* ت اااجيل مقترطاااات تجااااوز ال،اااواوز 

 والمواؤه.

مااااااقاااااااربااااااات وإواااااارااات 

تماادرس اللفاال  طواوزتجاااوز

 في ولعية إراقة

 عقيقة( 60ف

* ت اااااتغل المجموراااااات رلاااااى المقارباااااات واظوااااارااات 

الم س ااااتية واظعارياااة لتجااااوز طاااواوز ومواؤاااه تمااادرس 

 ا طفال في ولعية إراقة.

للتقاسااام والمناق اااة ماااه * رااارو المجموراااات لمنتووهاااا 

 إلافات المن ط وتن يف ا فكار المثارا.

* يقااااوم المن ااااط بتركياااال ؤتااااا ج حرمااااال الورىااااات رباااار 

خال،اااااات ياااااتم إغنايهاااااا بالتااااا طير النظااااارج المناسااااال 

 ن وت،ديد مفهوم التربية الدامجة.لمولو  الدراسة

* ولااه ودول ت اانيفي  ؤماط المواؤه 

ت وال،واوز في خاااؤااة وتقااديم مقترطااا

 تجاوز ال،واوز في الخاؤة المقابلة.

 

الخال،اااااااات التركيبية العامة 

للن ااااااااااط التكوين واظغنااااا 

 النظرج

 (عقيقة 30ف

* يعماااال المن ااااط رلااااى تجميااااه ؤتااااا ج الن اااااط ومااااا تاااام 

تقديماااااه مااااان حفكاااااار ومقترطاااااات طاااااول فئاااااات ا طفاااااال 

الم،اااارومين ماااان التماااادرسن وحؤااااوا  ال،ااااواوز الماؤعااااة 

 إراقة في التمدرس.ل،ف اللفل في ولعية 

* ررو ؤظرج تركيبي طول خلفيااات 

طرمان ا طفال من التمدرس وا ساااباب 

 والمبررات وراا دل)؟

 * ت،ديد طبيعة وفئات ال،واوز.

 

 
 

 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 

 اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 اهج بدرم من اليوؤي يفمديرية المن

 2017عونبر 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

  ومرتكزاتها هاأسسو التربية الدامجةفلسفة  المجال التكويني األول

 ومرتكزاتها مبادئهاو فلسفتهاوأسس التربية الدامجة  2النشاط 
 

 

 
  حول أنواع العرض التربوي الممكن تقديمه لألطفال في المستفيدين من التكوين تعرف تمثالت

 وضعية إعاقة.

 دماج المدرسي والتربية الدامجة.التمييز بين التربية الخاصة واإل 

  .تحديد مبادئ ومرتكزات التربية الدامجة 
 

 

هو وقوفها عند حدود التمييز السييلبي، والحكم  أبرز ما ميز أشييكال التفاعل االجتماعية مع فئات األطفال في وضييعية إعاقة،

الجاهز والقناعات المسيييييييبقة حول كونهم ال يمتلكون القدرات واإلمكانات العقلية والبدنية والتواصيييييييلية للتمدرس ومتابعة 

المسييييار المدرسييييي بما يتطلبه من تحديات. وأمام حق الطفل في وضييييعية إعاقة في التمدرس يتجه هذا النشيييياط إلى جعل 

سوسيوتربوية التي اقترحتها المجتمعات لهؤالء ال سوسيومؤسساتية وال شفون ويتعرفون على أنماط العروض ال مديرين يكت

األطفال، مع التركيز على جعل المديرين يتمكنون من التمييز بين التربية الخاصييية والتربية اإلدماجية والتربية الدامجة من 

 والتنظيمية. حيث المبادئ المرجعية والمرتكزات النظرية

 ثالث ساعات     

 أقالم / مسالط عاكس كبيرة /أوراق جدارية    

 
نتيجة تعرضها في الص ر لاللتهاب السحايا، تجد صعوبة في الجلوس وفي  I.M.Cلدى بسمة شلل دماري حركي نصفي 

اج بمدرسيية برحد أقسييام اإلدم توجدتنسيييق حركاتها. هي طفلة ذكية وتتفاعل بجيجابية مع الوضييعيات التعليمية التعلمية، إنها 
اداتها الخاصيية. اقترح المدير حيها إلى جانب أطفال ذوي إعاقات ذهنية وأخرى سييمعية مع مدرسيية تشييت ل بمفردها وباجته

شلل الدماري الحركي  ها ل فهو األنسبعلى أم بسمة أن تذهب بها إلى مركز مختص في الرعاية الطبية المتخصصة في ال
 حسب رأيه.

 

 
  جدول المقارنة بين أنماط التربية(2الوثيقة رقم( : 

  التربية المتخصصة نقاط القوة والضعف(3الوثيقة رقم( : 

 إيجابيات التربية الدامجة(.4م الوثيقة رق( : 

  مرتكزات للتربية الدامجة( )جدول(.5الوثيقة رقم( : 
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  انطالقا من الحالة حدد أنواع العرض التربوي التي اقترحت أو قدمت للطفلة بسيييييييمة، وحدد
 تصورك لكل نوع منها 

  من خالل تجربتييك المهنييية والوثييائق المقييدميية إليييك حييدد من خالل بطيياقيية الجييدول )الوثيقيية
 كل من التربية التخصصية، والتربية اإلدماجية. والتربية الدامجة. وإجراءاتالمرفقة( أسس 

  حييدد المرتكزات الحقوقييية والتشيييييييريعييية اإلدارييية  5من خالل الجييدول المقترح في الوثيقيية

 بية الدامجة.والتربوية للتر

 
 ل،ظات حربهينجز الن اط من خالل 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ااىتغال رلى تمثالت المتكوؤين 

طول حؤوا  التربياااة المقترطاااة 

رلى اللفلة ب ااامة واساااتك اااال 

كل ؤمط من  ت ااااااوراتهم طول 

 حؤماط التربية.

 عقيقة( 60ف

المقترطاات المتضاااااامناة فيهاا قرااا ال،االاة وت،ادياد * 

 ك ؤماط ررو تربوج.

* اسااااااتخراا وت،ااديااد تعريفااات حوليااة  ؤماااط التربيااة 

 المقترطة.

* بناا مقارؤة تمييزية بين حؤوا  التربية التخ ااا ااايةا 

 اظعماوية فمن خالل ملا الجدول(.

* تتم ا رمال من خالل ورىاااااااات المجمورات طيث 

 تقوم كل ورىة حرمالها.

باااين خ اااا م التربياااة  وااادول مقاااارن* 

 التخ  ية والتربية اظعماوية.

ااىاااااتغال رلى وقيقة  إيجابيات 

 المقاربة التربوية الدامجة 

 عقيقة( 45ف

ماااان خااااالل الوقيقااااة المقترطااااةن ي،اااادع المتكوؤااااون * 

الخ ااااا م والم،اااادعات التعريفيااااة العامااااة للتربيااااة 

 الدامجة وإيجابياتها.

خاااااالل * ت اااااتغل الورىاااااات وتقااااادم حرمالهاااااا مااااان 

  حوراق الجداريات.

ي،ااااادع المتكوؤاااااون رلاااااى الجاااااداريات * 

المنتجاااة فاااي الورىاااات إيجابياااات التربياااة 

 الدامجة.

من خالل  الم ااااااتفياادونيقتره 

ية  ودول حهم المرتكزات ال،قوق

واظعارياااة والتربوياااة للتربياااة 

 الدامجة.

 عقيقة( 45ف

ماااان خااااالل الجاااادول المقتااااره تقااااوم المجمورااااات * 

بت،ديااااااد المرتكاااااازات ال،قوقيااااااة عاخاااااال الورىااااااات 

واظعاريااااااة والتربويااااااة للتربيااااااة الدامجااااااة ومنلااااااف 

 تنزيلها الواقعي في الم س ة التعليمية.

* تقااادم حرماااال الورىاااات فوااادول المرتكااازات( رلاااى 

 حوراق الجداريات من اول التقاسم والمناق ة.

تقااادم مجموراااات الورىااااااااات واااداول * 

الااماارتااكاازات راالااى وااادارياااات لاالااعاارو 

 والمناف ة.

 

تركيااال الخال،ااااااااات العاااامااة 

ورااارو اظغااانااااا الاااناااظااارج 

 لمولو  الن اط

 عقيقة( 30ف

يعمااااال المن اااااط رلاااااى تجمياااااه ا فكاااااار المتعلقاااااة * 

ب ؤمااااط التربياااة المقترطاااة فاااي مجاااال طاااف اللفااال فاااي 

ولااعية إراقااة فااي التربيااة مقاادما خال،ااات تركيبيااة 

 للتربية التخ  يةن واظعماوية والدامجة.

* يقااف المن اااط رلاااى حهاام حساااد ومرتكااازات التربياااة 

 التربوية. –اظعارية  –الدامجة ال،قوقية 

 الخال،ات التركيبية والعرو النظرج.* 

 

 
 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 

 اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 اليوؤي يفمديرية المناهج بدرم من 

 2017عونبر 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, 

page 17 
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 المقاربات –التوصيف  –التعريف  اإلعاقة:مفهوم : الثانيالمجال التكويني 
 

 تقديـــــــم

لقد اتجهت حغلل المواقف التربوية الكالسيكية إلى ارتبار تمدرس اللفل في ولعية إراقة مجرع فرليات 

من متابعة إيقارات الزمن المدرسااااااي وبرامجه  اللفل في ولااااااعية إراقة بالنظر إلى ردم تمكن نطالمة

 اااجل حن حغلل يكما  .وحؤ ااالتهن وردم قدرته رلى اارتقاا في م اااتويات التمدرس من ا عؤى إلى ا رلى

راقة مفهوم اظبمعرفة رميقة  ت اااااادر رنتمثالت الفارلين في مجتمه المدرسااااااة من إعاريين وتربويين ا 

المت االة بها وؤمط اظمكاؤات والقدرات التي يتوفر رليها اللفل وخ ااا م كل ؤو  منها وحؤوا  الق ااور 

 ال،امل ظراقة م،دعا.

وتالمذته غالبا ما تروا إعراكات ومعارل وتمثالت  حن مجتمه المدرسااااااة بإعارته ومدرساااااايهلقد تم الت كد 

تمييز إلى الالة ن بل والميميل إلى ا طكام الجاهزا البعيدا رن المعرفة العلميةتومواقف ؤف ااااااية اوتمارية 

  .ال لبي وطرمان اللفل في ولعية إراقة من طقه في التمدرس

ماعية  إن قات ال ماط ال،واوز والمواؤه والمعي تدرو إلى رفه التمييز ال اااااالبي ومختلف حؤ لدامجة  ية ا الترب

اا تجيرتبط با فكار والري  وحىااااااكال الفهم والمعرفة العامية ا والمنهاويةن وماواللوو ااااااتية واظعارية 

ة من منللف كون فل ااافدل) و تكري اااا لمبدإ اظؤ اااال وتكاف  الفر ن اظراقة واللفل في ولاااعية إراقة

إؤه اقة وح،نافها وتمظهراتها فالتربية الدامجة تدرو ب كل مباىر إلى م االة معارفنا وتمثالتنا ودول اظر

إعارا ومدرسااين ومدرسااات مجتمه المدرسااة بين حطرا من رلى ح من الضاارورج حن تلره ا ساائلة ي ااب

طول تعريف اظراااقااة وؤو  مروعيااة التعريف وحىااااااكااال الت اااااانيف المعتماادا في المروعيااات العلميااة 

والم ساا ااات الدوليةن وحؤوا  المقاربات التي اىااتغلت رلى تعريف وتو،اايف اظراقة من حول تغيير الفهم 

 والتمثالت.

وطدعت ت اااميتها  ةردا عراساااات طول ح،ااانال اظراق العلمية الب،ثفقد قدمت المنتديات الدوليةن ومراكز 

العلمية وتمظهرات حررالها وحسبابها. كما ركزت هذا الدراسات والمقاربات رلى حؤوا  العجز والق ور 

في كل ،ااانف من ا ،ااانالن وطاولت الوقول رند ؤقاط القوا ومكامن الضاااعف لد  اللفل في ولاااعية 

العامية وا طكام الجاهزا اتجاا ا ىاااخا   والت ااارفاتا فكار إراقةن مما حساااهم إلى طد كبير في تجاوز 
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لرورا إراعا النظر في المواقف وال لوكات  ورو،ت كفة دوج العجز حو الق ور خا،ة ا طفال منهمن 

 اظق ا ية والتمييزية والتهمي ية اتجاا ه اا ا طفال.

 اايير وإعارا ال اا ون التربوية لتالميذ م ساا ااته إن إطار اظعارا التربوية بارتبارا قياعا ميداؤية في مجال ت

المدرسيةن ومن منللف كوؤه معنيا بتخليط وتدبير م رو  م س ته في الدمج المدرسين فإؤه مدرو ب كل 

مباىر إلى تغيير المعارل والتمثالت المتعلقة باظراقة ولبط مقارباتها ليد فقط رلى الم تو  ال خ ي 

 اايد والتورية ومراوعة المعرفة ااوتمارية بم ساا ااته طول اللفل في الخا  بهن بل با خم رلى الت،

 ولعية إراقة.

إن تغيير التمثالت والمواقف وال االوكات اتجاا اظراقة يعتبر مهمة إعارية وت،ريا بالن اابة للمديرفا(ن وهذا 

س اللفل اا تمدربل إؤه تدبير لتغيير العقليات والممارسات اتج نيا ب يلاارليد م  لة سل،ية حو إوراا إع

 في ولعية إراقة رند كل حفراع مجتمه المدرسة لت بح م س ة تربوية عامجة.
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

  وتوصيفها ومقارباتها مفهوم اإلعاقة المجال التكويني الثاني

 اإلعاقة وتوصيفها ومقارباتهامفهوم  3النشاط 
 

 

 
  وتعريفهم لهااستطالع تمثالت المديرين المتكونين حول اإلعاقة. 

  أنماط تعاريف اإلعاقة ومرجعياتها.التعرف على 

  تحديد المرتكزات المرجعية للمقاربات التي اشيييييييت لت على تحديد اإلعاقة بناء على وجهات نظر

 متفاوتة، واختيار التعريف اإلجرائي األنسب للتداول في مجتمع المدرسة. 
 

 

تج عنه نرالبا ما تتميز المعرفة االجتماعية حول اإلعاقة واألطفال في وضعية إعاقة بالنقص واالضطراب والتشوش، مما ي
عادلة اتجاه حقوقهم في التمدرس واالندماج في مجتمع المدرسيييييية.  على هذا النوع من المواقف السييييييلبية والتمييزية ورير 

، وفي التعريف الذي ينب ي أن يكون عند وخصيييييائصيييييها ومميزاتهااألسييييياس يجب إعادة النظر في فهمنا ألنواع اإلعاقات 
هذا النشييياط إلى جعل المديرين المتكونين يتجاوزون أحكامهم الجاهزة ومعارفهم فرقاء المدرسييية الدامجة ومجتمعها، يتجه 

قة، والوقوف على المقاربات التي أطرت  تالي جعلهم يتمكنون من بلورة هذا الالمسيييييييبقة حول تعريف اإلعا تعريف، وبال
 .إعاقة داخل مجتمع المدرسةالتعريف والتمثالت اإلجرائية األنسب لتجاوز التمييز السلبي اتجاه األطفال في وضعية 

 ثالث ساعات     

 أقالم / مسالط عاكس كبيرة /أوراق جدارية     

 

ن جمعية ناشطة في مجال اإلعاقة احتجت علي ألنني لم أقبل تسجيل طفل في إسعيد مدير مدرسة ابتدائية قال لصديقه: 
تسجيله؟ قال المدير ألني رأيت أن ذلك الطفل لديه عجز في حركات  توضعية إعاقة بمدرستي. قال صديقه: ولماذا رفض

في  ار، وقصورا كبيياوبصريا نقصا سمع لديهيديه ورجليه، فهو يحرك أعضاءه بصعوبة وبمساعدة األم، كما أني الحظت 
 ذه األعراضتواصله وكالمه وتبادله معي خالل استقباله. قال صديق المدير المدرسة: وكيف استطعت أن تشخص كل ه

خالل لقائك المحدود مع الطفل وأمه؟ أجاب المدير: مثل هذا النوع من اإلعاقات أعراضه واضحة وال يمكن تسجيله مع 
 باقي التالميذ في المدرسة التي أشرف عليها.
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  التعريف حسب سيرورة إنتاج اإلعاقة.6الوثيقة رقم : 

  2006ة : التعريف حسب منظمة األمم المتحد7الوثيقة رقم. 

  مرتكزات المقاربة الطبية والحقوقية لإلعاقة.8الوثيقة رقم : 

  مقارنة بين المقاربة الطبية والمقاربة االجتماعية9الوثيقة رقم : 
 

 
 

  من خالل قراءة وتحليييل نص وضيييييييعييية االنطالق يقييدم المييديرون المتكونون تعريفهم لمفهوم
 القصور. –النقص  –: العجز اآلتيةاإلعاقة، مع تحديد تمثالتهم للمفاهيم 

  يقدم المتكونون من خالل العمل بالورشات تعريفا متوافقا عليه حول اإلعاقة مع  7و 6من الوثيقة

 تدقيق العالقة بين اإلعاقة ومفاهيم النقص والقصور والعجز.

  من خالل جييدول يحييدد المتكونون المحييددات العلمييية والمرجعييية للمقيياربيية الطبييية والحقوقييية
 (.9-8جتماعية، مع تبرير التعريف األنسب لإلعاقة داخل مجتمع المدرسة )اعتماد الوثائق واال

 

 
 ينجز الن اط رلى حربه ل،ظات:

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ااىاااااااتااغاااال راالااى تاامااثااالت 

المااديرين الم اااااابقااة ظرلاااا 

تعريف لمفهوم اظرااااقاااة مه 

الااماافااااهااياام  تاا،ااادياااد عاات

المرتبلاااة العجز ا النقم ا 

 الق ور 

 عقيقة( 30ف

ؤم ولااااااعية  ايللل المن ااااااط من المتكوؤين قراا* 

قة  قديم تعريفهم لمفهوم اظرا ااؤلالقن مه ملالبتهم ت

العجز ا النقم ا  :وعاات المفااااهيم المرتبلاااة باااه

 الق ور.

 فااىتغال بالورىات ا المجمورات(.

لنم ولاااعية ااؤلالق  * تعرو كل مجمورة فهمها

 والتعبير رن موقفها.

* تقدم كل مجمورة تعاريفها لمفاهيم: اظراقة ا العجز 

 ا النقم ا الق ور

حوراق وداريااااة لكاااال مجمورااااة ت،اااادع * 

فيهاااا مفهاااوم اظراقاااة ا العجااازا الااانقم ا 

 الق ور

ااىتغال رلى عراسة وت،ليل 

( من 7-6معليااات الوقااا ف ف

حوااال تغيير وتعاااديااال تعريف 

اظرااااقاااة والت،ااادياااد الااادقيف 

لاااداات الاانااقاام والااعااجااز 

 الق ور.و

 عقيقة( 60ف

للاااال المن ااااط ماااان المتكااااوؤين عراسااااة وت،لياااال ي* 

ن وتقاااااديم تعرياااااف ودياااااد ( 7-6معلياااااات الوقاااااا ف ف

حكثااار عقاااة ورلمياااة لفراقاااة ماااه التركياااز رلاااى بياااان 

الماااااادلوات المتعلقااااااة لمفهااااااوم الاااااانقم ا العجااااااز ا 

 الق ور.

تعاريفهاااااا بعاااااد التااااادقيف  * تعااااارو كااااال مجموراااااة

هان ويقااااوم المن ااااط بتركياااال رااااام العلمااااي لم،اااادعات

لنتاااا ج الورىاااة يركاااز فياااه رلاااى التغييااار التااادريجي 

  للفهم والتمثل.

تقاااااادم المجمورااااااات حوراق وداريااااااة * 

ي،اااادع فيهااااا التعريااااف المعاااادل لمفهااااوم 

مااااااه التركيااااااز رلااااااى حؤماااااااط  اظراقااااااة

 النقم والعجز والق ور

فياااات تغاااال رلى خل  ااىااااااا

المقاااربااات اللبيااة وال،قوقيااة 

 وااوتمارية لتعريف اظراقة

 عقيقة( 60ف

(ن وحن 9-8يللااااااال المن اااااااط عراساااااااة الوقاااااااا ف ف* 

ي اااتخرا منهاااا المتكوؤاااون ربااار وااادول مقاااارن حهااام 

 مميزات كل مقاربة في تعريف اظراقة.

قدم كل مجمورة ربر حوراق ودارية *  ت

ها المقارن لمقاربات تعريف  ودول ت،ليل

 اظراقة.

مة  عا تركيل الخال،اااااااات ال

وراارو اظغاانااااا الاانااظاارج 

 لمولو  الن اط

 عقيقة( 30ف

المن اااااط تركيباااااا راماااااا  هااااادال الن ااااااط  ميقاااااد* 

وؤتا جاااه ومخرواتاااه مركااازا رلاااى ااؤتقاااال والت،اااول 

 في فهم وتعريف اظراقة والموقف منها.

 .الخال،ات التركيبيةحهم * 

 .للتعميف واظغناا العرو النظرج* 
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* ويركاااز المن اااط رلاااى حبااارز ا بعااااع التاااي وااااات 

اللبيااااااة وال،قوقيااااااة وااوتماريااااااة بهااااااا المقاربااااااات 

وعورهاااااا فاااااي تلاااااوير التماااااثالت والمواقاااااف اتجااااااا 

 اللفل في ولعية إراقة وطقه في التمدرس.

 

 
 

 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 

  مديرية المناهج بدرم من ن لفا دا ا طفال في ولعية إراقةاظطار المروعي للهندسة المنهاوية

 2017عونبر ن اليوؤي يف

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, 

page 17 
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 اإلعاقة وتوصيفها ومقارباتهامفهوم  لثانيالمجال التكويني ا

 الميسرات والحواجز و القصوروأنواع اإلعاقات  4النشاط 
 

 

 
 ماط العجز أو القصور المتعلق بهاوأن ةتعرف تمثالت المتكونين حول أنواع اإلعاق، 

 من أنواع القصورات المتعلقة بها، تحديد التعاريف األساسية لبعض اإلعاقات انطالقا 

  والمقاربات في المؤسسة التعليمية.تحديد أنواع الحواجز وأنواع الميسرات على مستوى البنيات 

 
أن تعرف أنماط اإلعاقات وأعراضها وخصائصها وتمظهراتها لدى األطفال في وضعية إعاقة يعتبر من التحديات الكبرى 

. لهذا يركز هذا النشيياط على فتإ إمكانية اكتشيياف األسيياسييية أمام إرسيياء مقاربة الدمج المدرسييي ونموذج المدرسيية الدامجة
المدير)ة( لبعض تمظهرات اإلعاقات المعنية بالتمدرس مع الوقوف عند بعض أشييييكال وأنواع العجز أو القصييييور المتعلقة 

 نبها، مع تركيز النشييياط على اسيييتهداف إنماء مسيييتويات الوعي لدى أطر اإلدارة التربوية برنواع الحواجز التي تحول دو
إنجاح التمدرس الدامج للطفل في وضعية إعاقة، والميسرات الممكن اعتمادها على مستوى البنيات والوسائل واإلجراءات 

 .هذا الهدف لبلوغوالمقاربات التربوية 

 ثالث ساعات   

   
 أوراق جدارية كبيرة / أقالم / مسالط عاكس 
 

 
" بجحدى المدن الم ربية، جاءت إليها إحدى المدرسات متذمرة، ومشتكية البنات  ة "الخنساءسعائشة مديرة لمدراألستاذة 

أنها تعاني من إعاقة ذهنية خفيفة، تبين لها أنها ال إلى نظرا لكون إحدى التلميذات في فصلها والتي يشير ملفها الصحي 
ى نمط واحد، مما يؤثر سلبا تتواصل بشكل جيد خالل الدرس، كما أنها دائمة الشرود وتمارس سلوكات دائرية متكررة عل

على نتائج تعلم هذه الطفلة، وأكدت المدرسة أنها ال تعرف كيف تتعامل مع األعراض التي تصدر عند هذه الطفلة في وضعية 
 إعاقة ألنها ال تعرف الخصائص المميزة لها.

 

 
  القصور الحركي10الوثيقة رقم : 

  القصور السمعي11الوثيقة رقم : 

  القصور الذهني: 12الوثيقة رقم 

  القصور البصري13الوثيقة رقم : 
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  انطالقا من وضيييييييعية االنطالق والحالة المطروحة فيها حدد طبيعة اإلعاقة الذهنية الخفيفة
 وعالقتها باألعراض المذكورة من طرف المدرسة من خالل معارفك الشخصية.

 تهالقصور المتعلقة بها ودرجوطبيعة ة ما هي في نظرك إمكانات تحديد وفهم أنواع اإلعاق. 
  كيف يمكن إلطار اإلدارة التربوية أن يضيييييييبط أشيييييييكال التعامل اإلداري مع ملفات التمدرس

 الراربة في التمدرس في مؤسسته. ةألنواع اإلعاق
 

 
 ل،ظات:  ربهبيتميز الن اط 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ااىاااااااتااغاااال راالااى تاامااثااالت 

المتكوؤين طول حىااااااكااال فهم 

ة طاااباااياااعاااة حؤاااوا  اظرااااقااا

 وتمثالتهم طولها

 عقيقة( 30ف

للل المن ط من الم اركين ياؤلالقا من الولعية المقترطة * 

في ورىاااات التكوين تقديم معارفهم وتمثالتهم طول ال،الة التي 

 تفارلت معها المدرسة.

 إلىو،االهم المن ااط يالم اااركون حىااكال فهمهم لفراقةن و ميقد

ة ال اااا ال رن خ ااااا م ا رراو المميزا  ،اااانال اظراق

 .اوحؤوا  الق ور المرتبلة به

قااادم حفكاااار الورىاااااااااات من طرل المقررين في حوراق ت* 

 .بعد التقاسم والمناق ة الجدارياتن ويعلف رليها المن ط

يقااااااااادم الم ااااااااااركون معاااااااااارفهم * 

وتمااااااثالتهم طااااااول ؤااااااو  اظراقااااااة 

 الملروطة في الولعية.

 اااااااون م،دوعياااااااة معاااااااارفهم * يناق

طاااول حؤاااوا  الق اااور فاااي مثااال هاااذا 

 ةاظراق

* ي ااال الم ااااركون إلاااى لااارورا 

الروااااااو  إلااااااى المعرفااااااة العلميااااااة 

 المتخ  ة.

-10ااىااااتغال رلى الوقا ف ف

( ماااااان حواااااال 11-12-13

اسااااااتخراا حؤماااط ا رراو 

المتعلقاااة ببعط  والق ااااااور

ماان حوااال  حؤاامااااط اظرااااقاااة

 تعريفها وتو،يفها

 عقيقة( 60ف

يق ااام المن اااط الم ااااركين إلاااى حرباااه ورىاااات تخ  اااية * 

ا كاال ورىااة ت ااتغل رلااى ؤمااط م،اادع ماان اظراقااات ا ربااه 

(: كااااال مجموراااااة 13-12-11-10المقترطاااااة فاااااي الوقاااااا ف ف

 ت تغل رلى وقيقة.

* كااال ورىاااة ا مجموراااة تقااادم تعريفهاااا وتو،ااايفها لفراقاااة 

 المعنية لمن ورىتها.

راق وداريااااة للتقاساااام * تقاااادم المجمورااااات حرمالهااااا رلااااى حو

 والمناق ة.

  * يقوم المن ط بتركيل ا فكار واستخال  الخال،ات.

تقاااااادم كاااااال ورىااااااة ا مجمورااااااة * 

 مولاااو فراقاااة ل اوتو،ااايف اتعريفااا

 .لاىتغاا

* يااااااربط المن ااااااط بااااااين المعرفااااااة 

باظراقاااة وحؤاااوا  الق اااور لاااد  كااال 

منلاااااف ماااااه التركياااااز رلاااااى طفااااال 

 ال،ف في التربية الدامجة.

ئلاااة ي،لااال  المتكوؤون حسااااااا

اظورااات اظعارياااة لتااادبير 

ملف التمااادرس لللفااال في 

مه ت،ااديااد  ولااااااعيااة إراااقااة

 المي رات الممكنة

 عقيقة( 60ف

* يلااااااره المن ااااااط رلااااااى مجمورااااااات الورىااااااات ساااااا ال 

اظواااااارااات اظعاريااااااة لتاااااادبير ملااااااف ت ااااااجيل وتماااااادرس 

ا طفااااال فااااي ولااااعية إراقااااة مااااه التركيااااز رلااااى الملااااف 

 . مه ت،ديد المي رات الممكنة ال ،ي لنو  اظراقة

فاااااااي  * يركاااااال المن ااااااط مختلااااااف المقترطااااااات المقدمااااااة

 الورىات. الجداريات التي ي رطها مقررو

* تقااادم الورىاااات مقترطاااات التااادبير 

اظعارج للملفااااات ال اااا،ية لتماااادرس 

ا طفاااااااال مااااااان طااااااارل مقاااااااررج 

ن ماااه ت،دياااد المي ااارات المجموراااات

 .الممكنة

* ينااااقش الماااديرون ،ااايغ تااادبيرهم 

ألطفاااال فاااي كاااذا لو ةن ؤاااوا  اظراقااا

ولاااااااعية إراقاااااااة الاااااااراغبين فاااااااي 

 م س اتهمبالتمدرس 

الخال،ات التركيبية واظغناا 

 النظرج

 عقيقة( 30ف

* يقاااااوم المن اااااط بتركيااااال رنا،ااااار ومكوؤاااااات مولاااااو  

الن اااط مركاازا رلااى لاارورا ااؤتقااال ماان ا طكااام الم اابقة 

إراقاااة إلاااى والتماااثالت الخاطئاااة اتجااااا اللفااال فاااي ولاااعية 

 ،ات التركيبية للمن ط.* الخال

* العاااااااارو النظاااااااارج للت ،اااااااايل 

 وإغناا ؤتا ج حرمال الورىات.
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المعرفاااة العالماااة طاااول اظراقاااة وحؤاااوا  الق اااور المرتبلاااة 

 بها وربلها بال،ف  في التربية الدامجة.

* ي،اااااول المن ااااط حن ي ،اااال لتعليقااااه رلااااى ؤتااااا ج حرمااااال 

الورىاااات بعااارو ؤظااارج طاااول لااارورا ارتمااااع المعرفاااة 

العلمياااة طاااول اظراقاااات راااوو التماااثالت الخاطئاااة والتميياااز 

 ال لبي. 

 

 
 

 يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف التالية :

 اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 مديرية المناهج بدرم من اليوؤي يف

 2017عونبر 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012  
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 ثالثالاجملال التكويين 

 الرتبية الداجمةب املرتبطةاملدير الدامج والكفايات خصائص النشاط اخلامس: 

 النشاط السادس: ما هي املؤسسة التعليمية الداجمة؟

 همشروع املؤسسة الدامج ومرتكزاتتعريف النشاط السابع: 
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 المدير الدامج ومشروع المؤسسة الدامج :الثالثالمجال التكويني 
 

 تقديـــــــم

يعتبر إطار اظعارا التربوية قا د مجمورات العمل اظعارية والتربوية التي ت هر رلى تدبير ال  ن التربوج 

لمتعلقة اوتقديم الخدمات الت طيرية والتربوية والتعليمية ا التعلمية التي تدخل في إطار ال اياساات ال،كومية 

بمنظومة التربية والتكوين. ومعلوم حن مديرفا( الم س ة التعليمية يعتبر الم  ول اظعارج رلى كل ى ون 

مام ال للة ح امباىر نظيمية والتربويةن كما حؤه المعنيالم س ة الماعية واللووي تية والمالية واظعارية والت

عمليات ل ااساااتراتيجيةاظ،اااالهن وفي التدابير  ال،كومية المخت اااة بتنزيل م ااااريه الوزارا ورياها في

 النهوو بجوعا العرو التربوج المقدم لألطفال المغاربة في المجالين القروج وال،ضرج.

(ن رلى وعل 2030-2015لف،ااااله ف ااساااتراتيجيةإن المدرساااة المغربية قد راهنت وفف مباع  الريية 

الفضاا المدرسي طالنة تربوية عامجة لكل ا طفال ومن لمنهم ا طفال في ولعية إراقة تفعيال لمباع  

فاقيات  ية والتعليمن وتنزيال لما حقرته المواقيف والعهوع واات اظؤ اااااااال وتكاف  الفر ن ولل،ف في الترب

ن وفي كل الت ااااااريعات 2011ترومها في عسااااااتور المملكة الدولية التي ،ااااااااعق المغرب ووقه رليها و

 .ال  نقلارية المبرمة في هذا  –ااتفاقيات البين  ذاوك نالمدرسية التي ،درت في هذا اظطار

كما حن المذكرات الوزارية دات ال لة بالبرامج اظ،الطية قد حفرعت العديد من البنوع والمواع والتعليمات 

سية المنوطة بهم من حول إؤجاه  والتوويهات التي ؤ ت رلى حن يلعل حطر اظعارا التربوية ا عوار ا سا

ت،ديات اظ،اااااله التربوج وخا،ااااة تل) المتعلقة بالاااالال  المدرسااااة بم اااا ولياتها ومهامها في تقديم 

العرو التربوج الجيد والمن ف لكل ا طفال المقبلين رلى التمدرس في ف ولها وحق امها وفضاا ال،ياا 

رسية الخا  بها. إن مديرفا( الم س ة التعليمية ح،بح ملزما بتلوير ت وراته وتمثالته طول ،يغ المد

ودل)  نوحبعاع تقديم العرو التربوج لمدرسته إلى ا طفال المتمدرسين بما فيهم ا طفال في ولعية إراقة

مدرس وم اااااااايرا ا قدرتهم رلى الت قة طول  جاهزا وا طكام الم ااااااب كار ال جاوز ا ف قا ي بت لتلور اارت

 للم تويات الدراسية.
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وهذا ما يفرو اؤتقال ريية المديرفا( وحطر المدرسااااة من مفهوم الم ساااا ااااة لألطفال العاعيين إلى مفهوم 

المدرساااااة للجميهن وهذا يعني لااااارورا ااؤتقال إلى فل ااااافة التربية الدامجة لجميه ا طفال البالغين سااااان 

 .وإراقاتهم همالتمدرس بقله النظر رن ظروفهم وحطوال

رلى هذا ا سااااس تتجه م اااارات اظ،ااااله التربوج ؤ،و تلوير المروعية المهنية  طر اظعارا التربوية 

الدارية إلى اطترام طف ا طفال كل ا طفال عون  هاومباع  هامرتكزاتفل اااااافة التربية الدامجة وؤ،و تبني 

اا وإدك نن حول التنمية الكاملة للاقاتهمولااااااعية إراقة في التربية م منهم ا طفال فياسااااااتثناا وخا،ااااااة 

 وتمكينهم من نوتنمياة مهااراتهم ال،يااتياة وقادراتهم العقلياة والبادؤياة نرهم باالكراماة وتقادير الاذاتوىااااااع

 الم اركة الفعالة في ال،ياا ااقت اعية وااوتمارية  سرهم ومجتمعاتهم.

منظور طقوقي اوتمارين  وففوهكذا ح،ااابح المديرفا( ملزما بتغيير النظرا إلى اللفل في ولاااعية إراقة 

بتجاوز ال،واوز المفتعلة بين ولاااااعيات اللفل في طالة إراقة وبين المكوؤات والنظم ااوتمارية والماعية 

مات ا خد قديم ال مدا في ت لة والمعت تداو ية الم ية والتربو قاف ية والث قاؤوؤ ية لألطفال المتوال درسااااااين ملتربو

 بالم س ة التعليمية.

اؤلالقا من هذا اارتبارات ال،قوقية وااوتمارية والتربوية ح،ااااب،ت ا ساااائلة اظورا ية التي تلره رلى 

اظعارا التربويااة تت،اادع في منلف وكيفيااات ااؤتقااال بااالمااديرفا( من اظعارا التربويااة المكتبيااة الروتينيااة 

ساااواا من الناطية المعرفية والقيمية المتعلقة بالتمثالت والت اااورات عارا التربوية الدامجة والعاعية إلى اظ

والمعارل المرتبلة بتمدرس اللفل في ولااااااعية إراقة و،اااااايغ تجاوز ال اااااالبيات المتعلقة بهان حو رلى 

قة ب ية والتربوية المتعل ية والتنظيم ماع ية وال مال تدبيرية اظعارية وال ية  تفعيلم ااااااتو  اظورااات ال الترب

الدامجة لمن ال ياقات والتباعات والخدمات المدرسية المفترو تقديمها لتي ير التمدرس الدامج لألطفال 

 في ولعية إراقة.

فا( المدير فيهكذا ح،اااااب،ت ا سااااائلة الملروطة تتجه إلى الكفايات والمهارات المهنية المفترو توفرها 

لدامجةن و،يغ وحبعاع المقاربات اظعارية العملية لت ور وبلورا الدامج وإلى الم،دعات المميزا للمدرسة ا

 وتنزيل م رو  الم س ة الدامج.
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 المدير الدامج ومشروع المؤسسة الدامج الثالثالمجال التكويني 

 في مجال التربية الدامجة هوكفايات الدامجالمدير خصائص  5النشاط 
 

 

 
 .رصد تمثالت أطر اإلدارة التربوية حول مهام المدير)ة( الدامج 

 لمدير)ة( الدامج.ل ةتحديد السمات والمهارات والكفايات الضروري 
 

 
 

إن االنتقال بالمؤسسة المدرسية إلى مجال التربية الدامجة وتنزيل مبادئها ومرتكزاتها في الممارسات اإلدارية والتربوية 
لألطر العاملة بالمؤسسة، وفي البنيات التحتية واللوجستية وضمن األنشطة التربوية داخل األقسام وفي نوادي الحياة 

لكبرى أمام مدير)ة( المؤسسة المدرسية. من هنا يطرح السؤال حول الكفايات المدرسية. يمكن اعتباره من التحديات ا
 .الضرورية للمدير)ة( الدامج.والمهارات والقدرات المهنية 

لهذا يتجه هذا النشاط إلى جعل المديرين )في وضعية التكوين( يسائلون تمثالتهم المهنية حول تمدرس األطفال في وضعية 
الجاهزة ومواقفهم السلبية والتمييزية اتجاههم. كما يحاول النشاط تحديد المهارات والكفايات  إعاقة، ويناقشون أحكامهم

 .المتعلقة بمهام إطار اإلدارة التربوية في مجال تنزيل التربية الدامجة بالمؤسسة
 

 ثالث ساعات    

 

  
 أوراق جدارية كبيرة  / أقالم / مسالط عاكس

 

 

 ابتدائية مع زميلتها في اإلدارة التربويةفي حوار بين مديرة مدرسة 
أطفال في وضعية إعاقة بمؤسستي، وأني ال أعرف  أربعةالمديرة: لقد راسلتني المديرة اإلقليمية في شرن تسجيل  -

جلهم، وبرية أقسام سرضعهم، وهل سيقبلهم المدرسون والمدرسات والتالميذ. إنني فعال في سكيف وبرية صي ة سر

 ؟!ورطة
وهل يستطيعون متابعة البرامج الدراسية والمشاركة في الحياة المدرسية وفي أنشطة التالميذ داخل فضاء الصديقة:  -

 المدرسة؟

 المديرة: ال أعرف ما هي اإلجراءات والتدابير التي يمكنني اعتمادها لتدبير هذه الوضعية المشكلة؟؟ -
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 لتربية الدامجة بالمؤسسة المدرسية: أنماط الحواجز والعقبات التي تمنع تنزيل ا14الوثيقة رقم 

 
  انطالقا من وضييعية االنطالق حدد أهم األسييئلة / المشييكالت التي طرحتها المديرة وصييديقتها

 حول إمكانات تمدرس األطفال في وضعية إعاقة موضحا المهام اإلدارية المرتبطة بها.
 امج مبرزا األدوار حدد أهم مجاالت تدخل المدير)ة( من أجل تفعيل حق الطفل في تمدرس د

 في هذا اإلطار.ة والمهارات المهنية الضروري
 الدامجة( )لمديرل قم بصيارة الكفايات المهنية األساس. 

 

 
 ل،ظاتحربه  ينجز الن اط من خالل

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

مدارسة وت،ليل مضمون ولعية 

ااؤلالق والوقول رند ا ساااااائلة 

المتعلقة بإىاااكاات التدبير المهني 

لة  يات الم ااااااك اظعارج للولااااااع

 المقترطة

 عقيقة( 30ف

ي تغل الم اركون والم اركات في مجمورات ا ورىات * 

رلى الولعيات الم كلة اظعارية المقترطة في طالة ولعية 

ااؤلالق. مه التركيز رلى اسااااااتخراا المهاااارات المهنياااة 

 الملروطة.اظعارية المتعلقة با سئلة 

* رند التقاساام والمناق ااة يركز المن ااط رلى ت،ليل التمثالت 

 ال لبية وحىكال التمييز الوارعا في الولعية.

يقاااادم مقااااارروا الورىاااااات * 

حؤااااااااااااااااوا  الم اااااااااااااااااكالت 

الملروطااااة حهاااام المهااااارات 

المهنيااااة المللوبااااة فااااي كاااال 

 ولعية.

ااىااااااتغااال رلى مجاااات تاادخاال 

المااديرفا( الاادامج لتاادبير تماادرس 

 ا طفال في ولعية إراقة

 عقيقة( 60ف

ت ااااتغل الورىااااات رلااااى مهااااارات المااااديرفا( ماااان حواااال * 

لااامان التمااادرس الااادامج لللفااال فاااي ولاااعية إراقاااةن مااان 

 خالل ودول يولح فيه:

 مجال التدخل اظعارج والمهارات الضرورية.

قاااادم الورىااااات حرمالهااااا رلااااى وااااداريات ورقيااااةن ويااااتم ت*

 التقاسم والمناق ة.

المن ااااااط رلااااااى حهاااااام ا عوار المرتبلااااااة بتنزياااااال يركااااااز 

 فا(التربيااااة الدامجااااةن ومااااا يقتاااارن بهااااا ماااان مهااااام الماااادير

  الدامج.

يقاااادم مقااااارروا الورىاااااات * 

 فا(مجاااااااال تااااااادخل المااااااادير

الااااااااااااادامج وحهااااااااااااام حعوارا 

والمهااااااارات المهنيااااااة التااااااي 

فااااي هااااذا  يتملكهاااااينبغااااي حن 

 اظطار.

تقااديم مروعيااة المتكوؤون  ي،اااول

المهنية الخا،ااااة بالمدير للكفايات 

 الدامج

 عقيقة( 60ف

ت اااتغل الورىاااات رلاااى النتاااا ج ال اااابقة مااان حوااال بلاااورا * 

 مروعية للكفايات المهنية للمدير الدامج.

مقترطاتها * تقدم الورىااااااات 

طول مروعية الكفايات المهنية 

 للمدير الدامج.

 

التركيبيااة واظغناااا الخال،اااااااات 

 النظرج

 عقيقة(30ف 

المن اااط بمناق اااة مقترطاااات الورىاااات فاااي مجاااال  يقاااوم * 

الكفايااااااات المهنيااااااة ا ساسااااااية لتنزياااااال التاااااادبير اظعارج 

 ا مثل في مجال التربية الدامجة.

* يقاااادم المن ااااط الخال،ااااات التركيبااااة العامااااة فااااي مجااااال 

 الكفايات المهنية ا ساس للمدير الدامج.

يقااادم المن اااط ررلاااا ؤظرياااا طاااول الضااارورج تاااوفرا * 

 دير الدامج من مهارات وتمثالت وكفايات. رند الم

 الخال،ات التركيبية* 

ت طيرج  * العرو النظرج ال

ن طول كفااايااات الماادير الاادامج

ومهااامااه في تنزياال مقاااربااة 

 التربية الدامجة 

 

 

 
 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 
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  مديرية المناهج بدرم من ن ولعية إراقةاظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في

 2017عونبر ن اليوؤي يف

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, 

page 17. 

 

 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 المدير الدامج ومشروع المؤسسة الدامج المجال التكويني الثالث

 ؟ما هي المؤسسة التعليمية الدامجة 6النشاط 
 

 

 
  الدامجة ومميزاتها المؤسسة التعليميةتعرف خصائص، 

  المادية واللوجسييييتية، وكذلك الموجهات اإلدارية والتنظيمية والتربوية وضييييبط المحددات البنيوية

 للمدرسة الدامجة.

 
ن رض التربوي الرسمي لفائدة األطفال المتمدرسيععني بترمين اليرالبا ما يسود االعتقاد برن المدرسة هي بنية مؤسساتية 

يرية وتنظيمية وتربوية رسمية وهندسة منهاجية وبرامج تعليمية متوافق حولها فيها ضمن إطار تشريعي مدرسي ومقاربة تدب
بحسب المستويات الدراسية. هذا التصور السائد حول المدرسة يختزل العرض التربوي في الفصول واألقسام الدراسة 

ن وتائر وإيقاعات الزم لألطفال العاديين ويقصي باقي األطفال في وضعية إعاقة على أساس أنهم رير مؤهلين لمتابعة
إال أن فلسفة التربية الدامجة ترى برن حق الطفل في وضعية إعاقة في تمدرس  ،المدرسي العادي وأنشطة التعلم المقترحة فيه

ومسار مدرسي دامج يلزم النظام التربوي عموما والمؤسسة المدرسية وإدارتها بشكل خاص بخلق الشروط الموضوعية 
والتربوية لجعل المدرسة وفضائها التربوي حاضنا للسيرورات التربوية الدامجة لألطفال في وضعية  والتنظيمية واإلدارية

هم وأنواع القصور المتعلقة بها. في هذا اإلطار يدخل هذا النشاط الذي يروم جعل إطار اإلدارة تإعاقة مهما كانت إعاق
 اشت الها اإلداري والتربوي. التربوية يفهم ويضبط أبعاد وتمظهرات المدرسة الدامجة، ومنطق

 
 

 ثالث ساعات 
 

 

 أوراق جدارية كبيرة  / أقالم / مسالط عاكس

 

 

ول قال األب مشييييتكيا: إنني سيييييدي المسييييؤ ،خالل مقابلة مع المدير اإلقليمي لمديرية التربية الوطنية برحد األقاليم الم ربية
يله نه من المسيتحيل تسيجإالتربوي ذهبت لتسيجيل ابني الذي يعاني من عجز دماري حركي بمدرسية الحي: فقال لي المدير 

في المدرسييية ألنني ال أتوفر على المرجعيات واإلجراءات اإلدارية لتسيييجيله، وال يمكنني وضيييعه في منظومة مسيييار التي 
سام يصل ابنك إلى األق وميسرات الحركة داخل المدرسة لكي باقي األطفال، كما أنني ال أتوفر على الولوجياتنسجل فيها 

 ال يتوفر المدرسون على البرامج التعليمية المناسبة إلمكاناته... كماأو المراحيض، 
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ثم تابع األب باكيا إن ابني له إمكانات معرفية جيدة، وقدراته العقلية للتعلم واالسيييييتيعاب سيييييليمة، وال يعاني إال من اإلعاقة 
 الحركية فهل هذا سبب مقنع لحرمانه من التمدرس كباقي أصدقائه األطفال تالميذ المدرسة؟؟ 

 

 
 )تحديد أنماط الحواجز والموانع ومعيقات: جدول مقارن بين المدرسة رير الدامجة 15الوثيقة رقم  
قبول التمدرس(، وبين المدرسة الدامجة ومقاربتها التدبيرية لتجاوز الحواجز والعوائق واقتراح ميسرات  

 التمدرس الدامج.

 

  من خالل الحالة المقترحة في وضييعية االنطالق حدد الحواجز والموانع والعوائق التي بسييطها
 ير رفضه لتسجيل ابنه في وضعية إعاقة في المدرسة مع تحديد خلفياته.المدير أمام األب لتبر

  الميييذكورة في الوضيييييييعيييية وريرهيييا من الموانع الحواجزمن خالل الجيييدول المقترح حيييدد 
وكيف يمكن أن تصبإ المؤسسة التعليمية مؤسسة دامجة، وما هي الميسرات التي  والميسرات

 يمكن أن توفرها المدرسة الدامجة؟

 
 

 :اتل،ظ قالث خالل الن اط من ينجز

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

اىااااااتغال الم اااااااركين رلى ال،الة 

المقترطة في ولاااعية ااؤلالق من 

حواال الوقول رلى طواوز ومواؤه 

 التمدرس الدامج

 عقيقة( 60ف

يقتره المن ااااط رلى المديرين ااىااااتغال في ورىااااات * 

الملروطة في ولااااااعية ااؤلالق من حول رلى ال،الة 

ت،ديد خ ا م ومميزات المدرسة غير الدامجة اؤلالقا 

من ت،ليل خلفيات ال،واوز والمواؤه المقترطة رلى ل ان 

 المدير.

* من خالل التقااديم والتقاااساااااام ربر ا وراق الجااداريااة 

للورىاااات يعمف المن اااط النقاا طول الخلفيات ال اااببية 

والمواؤه الماااؤعااة لتماادرس اللفاال في المبررا لل،واوز 

 ولعية إراقة.

م الورىااااااااتا المجموراااااااات دتقاااااا* 

رباااااار ا وراق الجداريااااااة مختلااااااف 

ال،ااااااااااواوز التااااااااااي ت،ااااااااااول عون 

التمااااااادرس الااااااادامج لللفااااااال فاااااااي 

ولاااعية إراقاااة ماااه ت،ليااال خلفياتهاااان 

 ومبرراتها.

في  تره  ق م ل لجااادول ا خالل ا من 

يقاااة ف ق لو كوؤون 15ا ت م ل يقااادم ا  )

ل وال،لول لتجااوز مقترطاات البادا ا

طااواوااز ومااواؤااه الااتاامااادرس لااكاي 

ت ااابح الم سااا اااة التعليمية عامجة: 

سااااة للمدر امقدمين في النهاية تعريف

 الدامجة.

 عقيقة( 60ف

يقااادم المن اااط الجااادول المقاااارن باااين المدرساااة غيااار * 

الدامجااااة وال،ااااواوز والمواؤااااه التااااي تفرلااااها وبااااين 

المدرسااااااااة الدامجااااااااة والت ااااااااور اظعارج والماااااااااعج 

 والتربوج لها مه دكر المي رات التي تقترطها.

* يلالاااااال الورىااااااات بتقااااااديم مقترطاااااااتهم للمدرسااااااة 

 الدامجة من خالل الجدول.

* ينااااااقش المن ااااااط ربااااار التقاساااااام ؤماااااادا تعاااااااريف 

  المدرسة الدامجة وخ ا  ها.

تقااااااادم مجموراااااااات الورىاااااااااتن * 

مقترطاااااات الجااااادول المقاااااارن باااااين 

المدرساااااااة غيااااااار الدامجاااااااة وباااااااين 

 المدرسة الدامجة.

* ين اااط المن اااط النقااااا طاااول كاااال 

النمااااااودوين و،ااااااوا إلااااااى ت،ديااااااد 

 تعرياااااااااااف للمدرساااااااااااة الدامجاااااااااااة

 .وخ ا  ها

الخال،ااااااااات التركيبياااة واظغنااااا 

 النظرج

 عقيقة( 60ف

 

* يركاااز المن اااط رلاااى بلاااورا خال،اااات راماااة طاااول 

ال،ااااواوز والمواؤااااه التااااي تعااااوق تماااادرس اللفاااال فااااي 

المي اارات الم،اادعا للمدرسااة ولااعية إراقااة مااه تقااديم 

 الدامجة.

 * الخال،ات التركيبية

 * العرو النظرج للتعميف واظغناا 

 

 
 يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف التالية :
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 مديرية المناهج بدرم من ن اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة

 2017عونبر ن اليوؤي يف

  فمديرية المناهج بدرم من اليوؤي ين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقةعليل       

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 

  

 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 المدير الدامج ومشروع المؤسسة الدامج المجال التكويني الثالث

 همرتكزاتتحديد مشروع المؤسسة الدامج وتعريف  7النشاط 
 

 

 
 من تحديد تعريف إجرائي لمشروع المؤسسة الدامج. التمكن 

 .تحديد األسس والمرتكزات التربوية واإلدارية لمشروع المؤسسة الدامج، وضبط أهدافه 

 

على محاولة إرساء رؤية موضوعية عملية إلنقاذ المدرسة من مشاكلها  2008/2009لقد عملت وزارة التربية الوطنية منذ 

( عبر تطويرها والرفع من مستواها التعليمي/ التعلمي، 2009/  73وجعلها مدرسة للنجاح )المذكرة البنيوية والوظيفية، 

واالرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها عبر آلية مشروع المؤسسة الذي تمت بلورة شروط بنائه وإرسائه وتدبيره من خالل 

 ء اإلداري التربوي للمؤسسة التعليمية.(، وما تضمنته من شروط وأهداف الرقى باألدا121/2009)المذكرة 

لقد اعتبر مشروع المؤسسة منهجية عمل إلعادة تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وجعلها تساهم في تحسين جودة 

 (. في هذا اإلطار يطرح السؤال / أسئلة التربية الدامجة ومقاربتها لتنزيل حق الطفل في121/2009التعلمات. )المذكرة 

وضعية إعاقة ضمن مشروع للمؤسسة المدرسية الدامجة. إن هذا النشاط التكويني يستهدف جعل المديرين يحددون التعريف 
 .اإلجرائي لمشروع المؤسسة الدامج ويقفون عند أسسه ومرتكزاته اإلدارية والتربوية

 
 

 ساعتان   
 

 

 أوراق جدارية كبيرة  / أقالم / مسالط عاكس

 
وقع تفاوت بين السييييييييد مفتش المقاطعة التربوية وبين أحد مديري المدارس التابعة لهذه المقاطعة حول 

ن مشروع المؤسسة يجب أن يستمد تصوره من األهداف أ المدير رأىمكونات مشروع المؤسسة، حيث 
ع المؤسيييسييية مالتربوية لمدرسييية النجاح، وذلك عبر تحديد مؤشيييرات جودة الخدمات التربوية التي تقدمها 

التركيز على اسييييتهداف رفع المعدالت ونسييييب النجاح. بينما أصيييير السيييييد المفتش أن تعطي األولوية في 
أهداف مشييييروع المؤسييييسيييية للمقاربة التدبيرية اإلدارية والتربوية إلدماج األطفال في وضييييعية إعاقة في 
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نها مؤسسة مدرسية دامجة تعمل ذلك من أجل اعتبارها وإعال، والمستويات الدراسية بالمؤسسة التعليمية
 على إنجاح الدمج المدرسي.

 

  وثيقة تركيبية لتعاريف مشروع المؤسسة الواردة في المذكرة الوزارية16الوثيقة رقم : 

  جدول تحديد أسس ومرتكزات مشروع المؤسسة الدامج مع ضبط أهدافه.17الوثيقة رقم : 

 

 
 يقدم المديرون تعريفا إجرائيا  16وثيقة من خالل وضيييييييعية االنطالق، ومن خالل معطيات ال

 لمشروع المؤسسة الدامجة.
  يقوم الميديرون بيذكر محيددات المرتكزات واألسيييييييس 17اعتميادا على الجيدول في الوثيقية ،

الخاصيية بمشييروع المؤسييسيية الدامج مع ذكر أهدافه وإجراءاته بحسييب المسييتويات المرجعية 
 المؤطرة.

 

 
 :ل،ظات ينجز هذا الن اط من خالل قالث

 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

* اؤلالقاااا من ولااااااعياااة ااؤلالق 

ي ااااااتغااال حطر اظعارا رلى ال،اااالاااة 

ت،ليل التفاوت بين ريية  المقترطة مه

المااادير وريياااة المفتش لم اااااارو  

 الم س ة.

ي اااااتغل المديرون رلى ؤ اااااو   *

( 16التعاااريف المقاادمااة في الوقيقااة ف

مناق تها يقدمون تعريفا لم رو  وبعد 

 الم س ة الدامج.

 عقيقة( 45ف

يعمل المتكوؤون رلى ت،ليل رلى وقا ه ولااااعية ااؤلالق * 

مه ت،ليل التفاوت بين ريية المدير لم اااااارو  الم ساااااا ااااااة 

 وووهة ؤظر المفتش  هدال هذا الم رو .

* ت ااااتغل المجمورات ربر ورىااااات رلى ؤ ااااو  الوقيقة 

بلورا تعريف إورا ي لم اارو  الم ساا ااة (ن وي،اولون 16ف

 الدامج رلى ا وراق الجدارية الكبيرا.

* يناقش الم طر حرمال الورىاااات مه الوقول رلى م،دعات 

 تعريف م رو  الم س ة الدامج؟

ت،ديااااااااد طبيعااااااااة التفاااااااااوت * 

وحؤمااااااط االتقااااااا باااااين ت اااااور 

المااااااااادير والمفاااااااااتشن طاااااااااول 

 م رو  الدمج المدرسي.

تعاريفهاااا * تقاااديم المجموراااات ل

اظورا يااااااااة طااااااااول م اااااااارو  

 الم س ة الدامج.

لجااادول ي،ااادع  من خالل خااااؤاااات ا

المتكوؤون حسااد ومرتكزات م اارو  

الم ساااااا اااااااة الادامج ربر الم،ادعات 

غة  االمووهةن كي يعملو يا رلى ،اااااا

  واظورااات ا هدال

 عقيقة( 45ف

مااااان خاااااالل مجموراااااات الورىاااااات يعمااااال المتكوؤاااااون * 

(ن 17المقتااااره فااااي الوقيقااااة فرلااااى ماااالا خاؤااااات الجاااادول 

ودلااااا) بت،دياااااد حساااااد ومرتكااااازات م ااااارو  الم س اااااة 

 واإلجيييراءات الااادامج وفاااف الم،ااادعات المووهاااة وا هااادال

. 

* بعااااااد التقاساااااام يناااااااقش المن ااااااط مرتكاااااازات وحهاااااادال 

  م رو  الم س ة الدامج.

تقااااااااادم الورىاااااااااات حساااااااااد * 

ومرتكاااازات وحهاااادال م اااارو  

 الم س ة الدامج

واظغنااااا الخال،اااااااااات التركيبياااة 

 النظرج

 عقيقة( 30ف

 

* يقاااااوم المن اااااط ببلاااااورا الخال،اااااات العاماااااة لتعرياااااف 

 م رو  الم س ة الدامج ومرتكزاته وحهدافه. 

 * تقديم الخال،ات التركيبية

 * تقديم العرو النظرج لفغناا.

 

 

 
 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 
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  مديرية المناهج بدرم من ن لفا دا ا طفال في ولعية إراقةاظطار المروعي للهندسة المنهاوية

 2017 عونبر -اليوؤي يف 

 فمديرية المناهج بدرم من اليوؤي يةن عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراق      

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاجملال التكويين ال

 مشروع املؤسسة الدامج النشاط الثامن: بناء وختطيط

 النشاط التاسع: تنسيق عمليات ختطيط إرساء مشروع املؤسسة الدامج

 النشاط العاشر: التنظيم الزمين والرتبوي ملشروع املؤسسة الدامج

 النشاط احلادي عشر: تنظيم القضايا باملدرسة الداجمة

 التعليمية الداجمةالنشاط الثاني عشر: تنظيم احلياة املدرسية باملؤسسة 
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 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج واإلجراءات التنظيمية :الرابع المجال التكويني

 تقديـــــــم

يعتبر م رو  الم س ة الدامج آلية منهجية لبلورا وإرداع مجمو  العمليات اظعارية واللووي تية والتنظيمية 

والتربوية المقترؤة ب يرورات الدمج المدرسي لألطفال في ولعية إراقةن وهذا يعني حن مديرفا( الم س ة 

رداع لتوا،لية والتعبوية من حول اظضبط مختلف اظورااات التنظيمية والت ريعية واحن يالتعليمية يجل 

الجيد لم رو  م س ته في مجال الدمج المدرسي. ولت،قيف هذا الهدل فإؤه ملزم بوله اظطار المنلقي 

لتخليط هذا الم رو  ولبط رملياتهن وت،ديد م  وليات ال ركاان وحعوار الفرقاا اظعاريين والتربويين 

رو  الم س ة الدامجن والضبط الجيد لمنلف كل رملية و هدافها المعنيين بالتخليط اظورا ي لمكوؤات م 

مه ت،ديد ،يغ التتبه  نوزمن إؤجازها وت،ديد حعوار الم  ولين رن إؤجازها ول يغ اظؤجاز وموا،فاته

ولدروات ت،قف ا هدال الخا،ةن  التربوجنوآليات التقويم الممكن ارتماعها لقياس م تويات ووعا العرو 

 وا هدال العامة لم رو  الم س ة الدامج.

م حن التخليط الم،كرلى وقد بنيت تجارب الدول في مجال إرساا النمادا الم،لية لم رو  الدمج المدرسي 

والعلمي للمنلف المنهجي لعمليات الم رو  يعتبر في طد داته م ىرا من م ىرات ؤجاه م ارات الدمج 

 درسي لألطفال في ولعية إراقة بالم س ة التعليمية.الم

ا يمكن حن تكون  نمن رمليات م ااااارو  الدمج المدرساااااي وفف فل ااااافة التربية الدامجةدل) حن كل رملية 

ن سااواا بالن اابة للمديرفا( حو باقي الفرقاا نمرتجلة وا ارتباطية في ت ااورها وتنزيلها وحورحتها وتدبيرها

ة س منهجية ت ااااركيرملية من رمليات الم ااارو  رلى حساااا لكل الهاعلالعقالؤي  بل يجل حن يتم التخليط

وتوافقية وتكاملية بين مختلف المتدخلين في ساااااايرورات الدمج المدرسااااااي لألطفال في ولااااااعية إراقة 

ومن هذا المنللف فإن المديرفا( يجل حن يكون متمكنا من آليات ومقاربات  .بالم سااا اااة التعليمية العمومية
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الم اارو  من مختلف ا بعاع المقترؤة بالدمج المدرسااي لألطفال في ولااعية إراقة لاامن ا ق ااام  تخليط

الدراسااايةن وفي ال ااايرورات الديداكتيكية والبيداغووية لألؤ ااالة التعليميةن ورلى م اااتو  ،ااايغ التنظيم 

 لى حم رفرعج سااااواا رلى الم ااااتو  ال نلألؤ اااالة ااكت ااااابية له اا ا طفال والتربوج الزمني والمكاؤي

رلى م اااتو  الولوويات والمي ااارات لل،ركة والتنقل حم  اظيقارات العامة للم سااا اااة وا ق اااام الدراسااايةن

والتباعل والتوا،اال مه مجتمه المدرسااةن وكذل) التخليط لبرامج إىاارال اللفل في ولااعية إراقة لاامن 

ي ي عرا بالكرامة وااؤتماا وااؤدماا فؤواعج وحؤ لة ال،ياا المدرسية الفنية والريالية والثقافية وكل ما 

 م،يله ااوتماري.

إن التخليط لم رو  الم س ة الدامج ا ينف ل حيضا رن لرورا مراراا حعوار ال ركاا والماؤ،ين في 

مجال عرم وإؤجاه الدمج المدرسين ودل) بت،ديد مواقعهم وتدخالتهم وحعوارهم كل ب، ل خلفيته ا سرية 

 حطر اللبي الذين ي اركون –عويةن حو اؤتما ه للمديرية اظقليمية حو لللاقم اللبي حو ىبه حو المهنية حو الجم

اظعارا التربوية في ولااااه مخلط م اااارو  الدمج المدرسااااي لم ساااا ااااته التعليمية. إن تخليط م اااارو  

ة ساا االم الم ساا ااة الدامج وتنزيله وإرسااا ه رلى الم ااتو  اظعارج يمكن ارتبارا ت،ديا إورا يا لمديرفا( ا

  .التعليمية
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج وإجراءاته التنظيمية  لرابعالمجال التكويني ا

 بناء وتخطيط مشروع المؤسسة الدامج 8النشاط 
 

 

 
  ؛هليات تخطيطوعممشروع المؤسسة الدامج تعرف تمثالت المديرين حول مرتكزات  

  ؛مشروع المؤسسة الدامجتحديد أهم مرتكزات 

 ع المؤسسة الدامجضبط أهم عمليات تخطيط مشرو. 
 

 

م من الوثائق اإلدارية والتربوية الالز وثائقياعمال رالبا ما يتجه بعض أطر اإلدارة التربوية إلى اعتبار مشييروع المؤسييسيية 
 والمنتج أثبتت أن والهادفتوفرها عند المدير)ة(، إال أن الدراسييييييات والتجارب العلمية في التدبير المؤسييييييسيييييياتي العلمي 

بني في إطار تشيياركي بين كل الفاعلين اإلداريين  اتخطيط مشييروع المؤسييسيية يعتبر شييرطا من شييروط نجاحه، خاصيية إذ
العاملين بالمؤسيييييسييييية وباقي الشيييييركاء. على هذا األسييييياس يتجه هذا النشييييياط التكويني إلى مسييييياءلة التمثالت  والتربويين

واإلجراءات المهنية ألطر اإلدارة التربوية حول المقاربات الممكن اعتمادها في مجال بناء وتخطيط مشييييروع المؤسييييسيييية 
 الدامج. 

 

 ثالث ساعات    

 

 

 / مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم 
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خبارهم برنها ارترت أن تفتإ إمكانية ات العاملين بمؤسستها المدرسية إلين والمدرسسرعقدت إحدى المديرات اجتماعا للمد
تسجيل التالميذ / األطفال في وضعية إعاقة بالمدرسة، وأنها استشارت مع بعض أطر المديرية  اإلقليمية وبعض المفتشين 

وقامت المديرة بتوزيع المهام على األطر التربوية التي ستستقبل األطفال في وضعية إعاقة ضمن فريدوا هذه المبادرة. 
فصولهم الدراسية، فاعترض هؤالء ورفضوا االستجابة ألوامر المديرة من منطلق أن المبادرة مرتجلة ورير مخطط لها 

 تربويا وتنظيميا وإداريا.

 

 لتخطيط مشروع المؤسسة الدامج. : جدول المرتكزات والشروط18الوثيقة رقم 

 

  تحليل األفكار والمواقف المقترحة في وضيييييعية االنطالق، مع تحديد االختالالت واالقتراحات
اإليجابية فيما يتعلق بما ينب ي فعله إلنجاح مشيييييييروع التمدرس الدامج لألطفال في وضيييييييعية 

 إعاقة.
  المؤسسة الدامج؟ما هي أهم المرتكزات والشروط األساسية لتخطيط مشروع 
 ما هي أهم عمليات تخطيط مشروع المؤسسة الدامج؟ 

 

 
 :ل،ظات حربه في الن اطز ينج

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

غال رلى ال،الة في ولااااااعية تىاااااااا *

ااؤلالق من حول اساتخراا ااختالات 

وااقتراطااات اظيجااابيااة اتجاااا تخليط 

 الدامج. م رو  الم س ة

* تقااديم م،اادعات ال،اااوااة إلى تخليط 

 م رو  الدمج المدرسي.

 عقيقة( 30ف

يقتره المن ااااط رلى الم اااااركين والم اااااركات * 

ت،ليل ال،الة في ولاااعية ااؤلالق من حول ت،ديد  

ااختالات والوقول رنااد ااقتراطااات اظيجااابيااة 

 .اتجاا تخليط م رو  الم س ة الدامج

خالل الورىااات ويقدمون  ي ااتغل المتكوؤون من* 

 .حفكارهم رلى ا وراق الكبيرا

قااااديم حوراق وداريااااة كبياااارا فيهااااا ت* 

ااخااااااتالات المقترطااااااة فااااااي ال،الااااااة 

والمقترطاااات اظيجابياااة اتجااااا تخلااايط 

 م رو  التمدرس الدامج.

* إباااااااراز م،ااااااادعات ال،اواااااااة إلاااااااى 

 تخليط م رو  الدمج المدرسي.

يقدم الم اااااااركون والم اااااااركات من  *

خالل وااادول المرتكزات وال اااااااروط 

ا سااااساااية لتخليط م ااارو  الم سااا ااة 

 الدامج.

 عقيقة( 60ف

يقاااادم المن ااااط وقيقااااة الجاااادول التااااي سااااي،اول * 

المتكوؤااااااون ماااااان خاللهااااااا لاااااابط المرتكاااااازات 

وال اااااااااروط ا ساساااااااااية لتخلااااااااايط م ااااااااارو  

 الم س ة الدامج.

المتكوؤااااااااااون الجاااااااااادول الم،اااااااااادع  ينجااااااااااز* 

للمرتكااااااااازات وىاااااااااروط تخلااااااااايط م ااااااااارو  

 لم س ة الدامج.ا

* يقااااوم المن ااااط بتركياااال ا فكااااار الااااوارعا فااااي 

  رروو الورىات.

يعاااارو المتكوؤااااون ؤتااااا ج حرمااااال * 

الورىاااااات للمناق اااااة والتقاسااااام رلاااااى 

حوراق وداريااااااااااة ي،اااااااااادعون فيهااااااااااا 

مرتكااازات وىاااروط تخلااايط م ااارو  

 الم س ة الدامج.

ي اااااااتغااال المتكوؤون رلى مختلف * 

المكوؤاااات بعملياااة تخليط م اااااارو  

 الم س ة الدامج.

* ي،دع المتكوؤون العمليات واظورااات 

التااادبيرياااة لبلورا وبنااااا تخليط رلمي 

يقتاااااره المتكوؤاااااون مختلاااااف رملياااااات بنااااااا * 

 .وتخليط م رو  الم س ة الدامج

* يللاااال المن ااااط حن ت ااااتغل المجمورااااات ماااان 

ت،دياااد ولااابط رملياااات خاااالل الورىاااات رلاااى 

تخلاااايط م اااارو  الم س ااااة الاااادامج مااااه لاااابط 

 خلفياتها وىروط تنفيذها.

* تقاادم الورىااااااااات مقترطاااتهااا طول 

 مروعية الكفايات المهنية للمدير الدامج.

جدارية   قديم الورىاااااااات لألوراق ال * ت

التي ت،اادع رمليااات تخليط م اااااارو  

 الم س ة الدامج.
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مولااااوري لم اااارو  الدمج المدرسااااي 

 .بالم س ة

 عقيقة( 60ف

 الخال،ات التركيبية * 

 النظرج * اظسهام 

 عقيقة( 30ف

يقااادم المن اااط خال،اااات تركيبياااة ي،ااادع فيهاااا * 

 حهمية المرتكزات وال روط ا ساسية.

* ومااااان حوااااال تعمياااااف وت هيااااال ا فكاااااار طاااااول 

رملياااااات تخلااااايط م ااااارو  الم س اااااة الااااادامج 

  يقدم المن ط ررلا ؤظريا تركيبيا.

 * الخال،ات التركيبية

رااباار الااعاارو الاانااظاارج  اظغاانااااا* 

 المعمف التركيبي

 

 
 يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف التالية :

 نمديرية المناهج بدرم من اليوؤي يفن اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 2017عونبر 

 2018اليوؤي يفمديرية المناهج بدرم من ن عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة. 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج وإجراءاته التنظيمية  المجال التكويني الرابع 

 تنسيق عمليات تخطيط إرساء مشروع المؤسسة الدامج 9النشاط 
 

 

 
  مهام تخطيط وإرسييياء إليهمالتمكن من ضيييبط وتحديد الفاعلين والفرقاء والشيييركاء الذي سيييتوكل 

 المؤسسة الدامج وتحديد أدوارهم.مشروع 

  ضيييبط صييييس التنسييييق التكاملي الضيييرورية لتحديد وتخطيط عمليات مشيييروع المؤسيييسييية الدامج

 ومنطق اشت الها المؤسساتي والتربوي.
 

 

إن التخطيط لعمليات مشروع المؤسسة ليست إجراء أو عمال مكتبيا فرديا يمكن للمدير)ة( أن يقوم به بمفرده، بل هو عمل 
كل الفاعلين في المؤسسة التعليمية بمجالسها وأطرها اإلدارية والتربوية وفرقاء المديرية اإلقليمية،  جهوديحتاج إلى تكامل 

طفال في وضعية إعاقة سواء األسر أو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لهذا يتجه والشركاء المتدخلين في تمدرس األ
هذا النشاط التكويني إلى تمكين أطر اإلدارة التربوية من مهارات ودرايات العمل على التخطيط المشترك لعمليات مشروع 

 .المؤسسة الدامج بحسب المواقع واألدوار الخاصة لكل الفاعلين في هذا اإلطار
 

 ساعتان     

 

 
 

 أوراق جدارية كبيرة  / أقالم / مسالط عاكس
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عثمان مدير المدرسيية االبتدائية بجحدى الجماعات القروية بمنطقة الحوز، أن يبني مشييروع مؤسييسييته في مجال  دأراد السييي
زمني، ارية والتنظيم الالدمج المدرسي لألطفال في وضعية إعاقة، فقام رفقة بعض المدرسات بوضع برنامج للعمليات اإلد

 وصيس الدمج التربوي بالفصول الدراسية المعنية.
إال أن بعض اآلباء وأعضييياء إحدى الجمعيات الناشيييطة في مجال اإلعاقة احتجوا على المدير على اعتبار أنهم معنيون إلى 

 جانب أطراف أخرى بالتخطيط لمشروع المؤسسة الدامج وعملياته والسهر على ضمان نجاحها.

 

  جدول تحديد المتدخلين في تخطيط عمليات مشيييروع المؤسيييسييية الدامج من خالل 19الوثيقة رقم :

 مواقعهم وأدوارهم.

 
 

  االشيييت ال على دراسييية الحالة في وضيييعية االنطالق من أجل ضيييبط وتحديد الفاعلين والفرقاء
لمهام التي المتدخلين في تخطيط وبناء مشروع المؤسسة الدامج من حيث مواقعهم وأدوارهم وا

 يمكنهم القيام بها في هذا اإلطار.
  تحديد صيييييس التكامل من أجل تخطيط عمليات مشييييروع المؤسييييسيييية الدامج: عبر تحديد أنواع

العمليات والمتدخلين في التخطيط مع ضيييبط أدوارهم في كل عملية )من خالل االشيييت ال على 
 (19الجدول في الوثيقة )

 

 :قالث ل،ظات ينجز الن اط من خالل

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ااىااااااتغااال رلى ال،ااالااة في  *

ولااااااعياااة ااؤلالق من حوااال 

الوري بمن يجل حن ي ارل في 

تخليط رملياااات الم ااااااارو  

الدامج مه لبط موقعه وحعوارا 

 ومهامه.

 عقيقة( 45ف

يقتره المن ااااااط رلى المتكوؤين ااىااااااتغاااال في * 

 مختلفل لاابط وال،الة من حمجمورات ورىااات رلى 

المتدخلين في تخليط رمليات م رو  الم س ة الدامج 

 كل من موقعه وحعوارا.

* يقدم المتكوؤون ا رمال ط ااااال الورىاااااات من حول 

سم والمناق ةن ويعمل المن ط رلى تركيل ا فكار  التقا

 وإغنا ها.

يقاااااااااادم المتكوؤااااااااااون رلااااااااااى ا وراق * 

الجدارياااااااة مالطظااااااااتهم رلاااااااى مبااااااااعرا 

الماااااااديرا وينتقلاااااااون إلاااااااى لااااااابط كااااااال 

الفاااااااارلين والفرقااااااااا الاااااااذين ينبغاااااااي حن 

ي ااااهموا فاااي تخلااايط م ااارو  الم س اااة 

 الدامج.

من خالل الجااادول المقتره في 

ي،دع الم ااااااااركون  19الوقيقة 

ربر حرمال الورىااااااات رمليات 

في  ينالم ااارو  ومن الم ااااهم

تخليلهاااا وتتبعهاااا وماااا هي 

 .محعواره

 عقيقة( 45ف

ن اااااط مااااان خاااااالل التعليمياااااةن اىاااااتغال يباااااين الم* 

مجموراااات الورىاااات رلاااى ت،دياااد العملياااات وحؤاااوا  

المتاااااااادخلين فااااااااي تخليلهااااااااا وولااااااااه حهاااااااادافها 

 وم ارات تنزيلها إورا يا.

* يقااادم الم ااااركون الجاااداول المقترطاااة فاااي ا وراق 

الكبياااااارا ماااااان حواااااال التقاساااااام والمناق ااااااة وي،اااااااول 

  المن ط حن يركل حفكار الورىات.

دول الم اااااااركين والفرقاااااااا تقااااااديم واااااا* 

والفااااارلين فااااي بناااااا وتخلاااايط رمليااااات 

 الم رو  كل ط ل موقعه وحعوارا.

* ي اااال المن ااااط والمجمورااااات إلااااى حن 

تخلااايط م ااارو  الااادمج يقتضاااي مقارباااة 

ت ااااااااركية موساااااااعة كااااااال مااااااان موقعاااااااه 

 وحعوارا.

 الخال،ات التركيبية* 

 اظسهام النظرج * 

 عقيقة( 30ف

 لخلاب الن اط.يركل المن ط حرمال * 

* ي ،ااااال المن اااااط لألفكاااااار مااااان خاااااالل رااااارو 

  ؤظرج.

 التلخيم المركل لألفكار* 

 .* العرو النظرج 
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 يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف التالية :

 مديرية المناهج بدرم منن اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 2017عونبر ن اليوؤي يف

 عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة 

       مديرية المناهج بدرم من اليوؤي يف

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  

 

 

 

 

 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج وإجراءاته التنظيمية  المجال التكويني الرابع 

 المؤسسة الدامج التنظيم الزمني والتربوي لمشروع 10النشاط 
 

 

 
 .التمكن من مقاربات وإجراءات التنظيم الزمني لمشروع المؤسسة الدامج 

 .التمكن من مقاربات وإجراءات التنظيم التربوي لمشروع المؤسسة الدامج 
 

 
 

رالبا ما تتميز عمليات مشييروع المؤسييسيية بخضييوعها لنظام تربوي بحسييب السييلك ومسييتوياته وإيقاعاتها 
الخاصة. وهذا البعد يقترن دائما بصيس تنظيمية ذات طابع مؤسساتي إما عام صادر على السلطة الزمنية 

اإلدارية المختصييية )األكاديمية أو المديرية اإلقليمية(، أو خاص تبلوره إدارة المؤسيييسييية التعليمية بحسيييب 
درسي، لتدبير المخصوصياتها المحلية على مستوى المجال )حضري/ قروي( أو اختياراتها في التنظيم وا

لهذا يتجه هذا النشاط إلى مساءلة المقاربة التنظيمية عند المدير)ة( بحسب منطق مشروع المؤسسة الدامج 
 وأنواع اإلعاقات المتمدرسة بالمؤسسة وصيس التخطيط الممكنة لذلك؟

 ساعتان ونصف   
 

 

 مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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إعاقة ذهنية، وسييلمى في وضييعية إعاقة حركية، تم تسييجيلهما في المدرسيية بالنظر سييليم طفل في وضييعية 
إلى إعاقتهما الخفيفة، وقد عمد مدير المؤسييييسيييية إلى إخضيييياعهما لنفس التنظيم الزمني والتربوي المتعلق 
باألقسييييييام التي وضييييييعوا فيها دونما تكييف أو مالئمة، مما أدى إلى احتجاج األسيييييير والجمعية المؤطرة 

مدرسهما في إطار الشراكة مع المؤسسة، وطالبوا بجعادة تخطيط عمليات التنظيم الزمني والتربوي لهذه لت
 األقسام انطالقا من مبدأ رفع الحواجز والتيسير من أجل إنجاح مسارات التمدرس الدامج لهؤالء األطفال.

 

 
  جدول صيس التنظيم الزمني20الوثيقة رقم : 

  ربات التنظيم التربوي.: جدول مقا21الوثيقة رقم 

 
 .إعداد وبلورة وتقديم فرضيات للتنظيم الزمني في إطار مشروع المؤسسة الدامج 
  سجام مع منطق المؤسسة تقدم مقترحات للتنظيم التربوي باعتماد مبدأ التكييف والمالئمة واالن

 التعليمية في إطار مشروع المؤسسة الدامج.
 

 

 :قالث ل،ظاتينجز الن اط من خالل 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

اؤلالقا من ولعية ااؤلالق  *

يثير المن ط حسئلة التنظيم الزمني 

والتنظيم التربوج لفا دا تي ير 

التمدرس لألطفال في ولعية 

 إراقة.

 عقيقة( 30ف

يقتره المن ط قرااا الولعية والوقول رند ا فكار * 

رملياااات التنظيم الزمني والتنظيم المتعلقاااة بتخليط 

التربوج لتمدرس ا طفال في ولااااااعية إراقة وبلورا 

 ا سئلة اظورا ية.

يقدم الم ااااااركون حسااااائلتهم * يتم العمل في ورىاااااات 

  ومقترطاتهم من خالل حوراق ودارية.

الم ااااركون حهااام ا سااائلة طاااول * يقااادم 

تخلااااااايط رملياااااااات التنظااااااايم الزمناااااااي 

 س اااااة والترباااااوج لااااامن م ااااارو  الم

 الدامج.

يقدم المن اااااط اؤلالقا من ؤتا ج  *

الورىاااااة ال اااااابقة ال ااااا ال طول 

إورااات تخليط الزمن المدرسي 

في م اااارو  الم ساااا ااااة الدامج. 

 عقيقة( 45ف( . 20ارتماع الوقيقة ف

تقاااااوم الورىاااااات باست،ضاااااار حؤمااااااط اظراقاااااات * 

الممكااان تمدرساااها بالم س اااةن ولااابط ال ااا ال طاااول 

التربااااوج المي اااار لتماااادرس ،اااايغ التنظاااايم الزمنااااي 

 (.20اللفل في ولعية إراقة فالوقيقة 

* ياااتم التقاساااام والمناق ااااة وي،اااااول المن ااااط تركياااال 

  ا فكار وت،ديد ال يغ التنظيمية الزمنية.

تقاااادم الورىااااات ماااان خااااالل ا وراق * 

الجداريااااة مقترطااااات ال اااايغ التنظيميااااة 

للاااازمن التربااااوج الممكاااان ارتماااااعا فااااي 

ا ماااان الوقيقاااااة م اااارو  الاااادمج اؤلالقاااا

 (20ف

يقتره المن ااااط ولااااه حساااائلة  *

مااقاااارباااات الااتاانااظااياام الااتااربااوج 

والتخليط لهااا من خالل فالوقيقااة 

 عقيقة( 45ف( . 21

( بولاااه 21* تقاااوم الورىاااات اؤلالقاااا مااان فالوقيقاااة 

 حسئلة ومقاربات التنظيم التربوج والتخليط لها.

مااااان خاااااالل * يركااااال المن اااااط حرماااااال الورىاااااات 

التعليااااف والتعمااااف فااااي إواااارااات التنظاااايم الزمنااااي 

 والتربوج. 

* تقاااادم الورىااااات ماااان خااااالل ا وراق 

الجداريااااااة مقترطااااااات ،اااااايغ التنظاااااايم 

 (21التربوج بناا رلى فالوقيقة 

 الخال،ات التركيبية* 

 *  اظسهام النظرج

 عقيقة( 30ف 

 

* يقاااااادم المن ااااااط الخال،ااااااات التركيبيااااااة العامااااااة 

 للن اط.

ل ويعماااااف ،اااااالمن اااااط ررلاااااا ؤظرياااااا ي * يقااااادم 

ا فكاااااااار وال ااااااايغ المرتبلاااااااة باااااااالتنظيم الزمناااااااي 

 والتربوج لم رو  الم س ة الدامج. 

 * الخال،ات التركيبية العامة

 * العرو النظرج .
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج وإجراءاته التنظيمية  المجال التكويني الرابع 

 تنظيم الفضاء والبنيات اللوجيستية بالمدرسة الدامجة 11النشاط 
 

 

 
  التمكن من وعي وضييييبط أنواع الحواجز والموانع ومعيقات التمدرس الدامج للطفل في وضييييعية

 إعاقة بفضاء المؤسسة وبنياتها.

  ضييييييبط وتحديد الميسييييييرات التي ينب ي توفيرها إلنجاح سيييييييرورات التمدرس الدامج للطفل في

 وضعية إعاقة. 
 

 

ال يمكن أن نتكلم عن مشيييييروع دامج بالمؤسيييييسييييية المدرسيييييية إال بشيييييرط التفكير في المجال والفضييييياء والبنيات التحتية 
التي ال تنسييجم مع إمكانات وقدرات وخصييائص اإلعاقة واللوجيسييتية ومدى خلوها من الحواجز المادية والموانع المعيقات 

عند الطفل المتمدرس. لهذا يتجه هذا النشييييياط إلى طرح األسيييييئلة حول أنواع الحواجز التي ينب ي رصيييييدها بالمؤسيييييسييييية 
نة كالمدرسية باعتبارها معيقات للتمدرس الدامج سواء على مستوى البنيات المادية أو اللوجيستية، واقتراح الميسرات المم

 لتحقيق أهداف الدمج.
 

  ونصف ساعتان     

 

 
 

 عاكس مسالطأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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حسييام طفل في وضييعية إعاقة حركية، يسييتعمل كرسيييا متحركا، تدفعه أمه إلى باب المدرسيية، ويسيياعده أصييدقاؤه لولوج 
مؤدي إلى المكتبة، فسيقط من فوق كرسييه وشيج سياحة المدرسية والقسيم، أراد أصيدقاء حسيام أن يسياعدوه ليصيعد الدرج ال

 رأسه وأدمى وجهه وأنفه، فاحتج اآلباء والتالميذ والمدرسين على هذه الوضعية لدى السيدة مديرة المؤسسة.

 

: جدول تحديد الحواجز والمعيقات أمام تمدرس الطفل في وضيييييييعية إعاقة والميسيييييييرات 22الوثيقة رقم 

 تنظيم فضاء المؤسسة التعليمية الدامجة.الممكن اقتراحها على مستوى 

 
 

  انطالقا من دراسة الحالة حدد أنواع الحواجز والموانع التي تشكل معيقات أمام تمدرس الطفل
 في وضعية أعاقة بالمدرسة الدامجة.

  حدد أنواع الميسرات التي يمكن أن تقترح لتسهيل التمدرس الدامج لألطفال في وضعية إعاقة
 (22)في الوثيقة  باعتماد الجدول

 

 ينجز الن اط من خالل قالث ل،ظات:

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ااىتغال رلى ولعية ااؤلالق  *

من حول الت ايل طول طواوز 

وروا ف التمدرس الدامج في 

 .فضااات الم س ات التعليمية

 

 عقيقة( 60ف

لعية وقا ه الو يقتره المن ط رلى الم اركين ت،ليل* 

وااؤتقاااال إلى ت،ااادياااد ال،واوز والمواؤه والمعيقاااات 

 يتي فضاااااااات الم سااااا اااااات التعليمية والالموووعا ف

 في ولعية إراقة. ت،ول عون التمدرس الدامج لللفل

* ااىتغال في مجمورات ورىاتا ت جيل المقترطات 

  وا ووبة رلى حوراق كبيرا.

تقااااادم حرماااااال الورىاااااات التاااااي * 

حؤااااوا  ال،ااااواوز والمواؤااااه ت،اااادع 

التااااااااي تووااااااااد فااااااااي فضااااااااااات 

 الم س ات.

( ي،دع 22من خالل ودول الوقيقة ف *

الم اركون حؤوا  ال،واوز والمعيقات 

حؤوا  اظراااقااات الراغبااة  هالتي تواواا

في التمدرس رلى م اااتو  فضاااااات 

الم ساااااا ااااااات والمي اااااارات الممكن 

 . اقتراطها من حول مدرسة عامجة

 عقيقة( 60ف

( 22المن اااط الجااادول المقتاااره فاااي الوقيقاااة ف يقااادم* 

وي اااااره التعليمااااااة الداريااااااة إلاااااى ت،ديااااااد طااااااواوز 

وروا ااااف التمااااادرس الااااادامج فااااي فضااااااا الم س اااااة 

والبااااادا ل حو المي ااااارات الممكااااان اقتراطهاااااا ب، ااااال 

 اظراقات لجعل الم س ة عامجة.

بعاااد  * يركااال المن اااط الخال،اااات ا ساساااية للن ااااط

 مضامينها. تقديم حرمال الورىات وتقاسم

تقاااااادم المجمورااااااات مقترطااااااات * 

إواباتهاااا طاااول مي ااارات التمااادرس 

 الدامج ب، ل حؤوا  اظراقات.

 * الخال،ات التركيبية

 *  اظسهام النظرج

  

 عقيقة( 30ف

 

يقاااوم المن اااط ببلاااورا الخال،اااات التركيبياااة طاااول * 

تنظااااايم فضااااااا المدرساااااة الدامجاااااة ودلااااا) بإزالااااااة 

الااااادمجن وت،دياااااد المواؤاااااه وال،اااااواوز ومعااااارقالت 

المي اااارات الممكاااان إعخالهااااا فااااي فضاااااا المدرسااااة 

 الدامجة.

* يقااااادم المن اااااط ررلاااااا ؤظرياااااا لتعمياااااف حفكاااااار 

  وخال،ات الن اط

طول * الخال،اااااااااات التركيبياااة 

طواوز وروا ف الادمج المادرسااااااي 

 والمي رات الممكنة.

 النظرج.* العرو 
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج وإجراءاته التنظيمية  التكويني الرابع  المجال

 تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسة التعليمية الدامجة 12النشاط 
 

 

 
 .استطالع تمثالت المشاركين حول الحياة المدرسية في إطار التربية الدامجة 

  المدرسيية ضيمن مشيروع المؤسيسية تحديد األسيئلة التنظيمية عند تخطيط عمليات وأنشيطة الحياة

 الدامج.

 .تقديم فرضيات العمليات التنظيمية للحياة المدرسية ضمن مشروع المؤسسة الدامج 

 

تعتبر أنشطة الحياة المدرسية بعدا من األبعاد التربوية والتنشئوية اإلستراتيجية في مشروع المؤسسة، بل يُشكل وزنها 
جودة وفعالية العرض التربوي بالمؤسسة المدرسية، فاألندية التربوية الرياضية والفنية الترطيري التربوي محددا داال على 

والثقافية والبيئية وريرها تعتبر حاضنة نفسية اجتماعية تربوية لها كبير األثر في المسار الدراسي لكل أطفال المدرسة بصفة 
لى إثارة األسئلة التنظيمية التي يمكن لمدير)ة( المؤسسة عامة وللطفل في وضعية إعاقة بشكل خاص. لهذا يتجه هذا النشاط إ

 أن يعتمدها لكي يفعل أنشطة الحياة المدرسية في إطار رؤية التربية الدامجة.

 

 ساعات 3    
 

 

 مسالط عاكسأقالم /  كبيرة /أوراق جدارية 

 

 

أرادت إحدى المدرسييات بقسييم دامج أن تشييرك طفلين في وضييعية إعاقة، في نوادي الحياة المدرسييية، فرفض المدرسييون 
منسييقوا النادي الرياضييي والنادي الفني ونادي الخرجات والرحالت طلبها، مبررين رفضييهم برن الطفلين لهما إعاقة ذهنية 
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هما مجاراة إيقاعات باقي التالميذ في هذا اإلطار، فرفعت ، وأنهما ال يمكنTrisonnie 21من صييييييينف الثلث الصيييييييب ي 

 المدرسة طلبها إلى مدير المؤسسة للتدخل من أجل إنصاف هؤالء األطفال؟

 

  جدول أنشطة الحياة المدرسية وأنواع الحواجز23الوثيقة رقم : 

  جدول عمليات تنظيم أنشطة الحياة المدرسية والميسرات24الوثيقة رقم : 

 

 
 من الحالة المقترحة في وضييعية االنطالقة حدد إمكانات مشيياركة األطفال في وضييعية  انطالقا

 إعاقة في أنشطة الحياة المدرسية.
  طار اإلدارة التربوية عند ها إ مد ية التي يمكن أن يعت لة التنظيم عة الموانع واألسيييييييئ حدد طبي

 تخطيط عمليات وأنشطة الحياة المدرسية ضمن مشروع المؤسسة الدامج.
 رح بعض فرضييات العمليات التنظيمية ألنشيطة الحياة المدرسيية ضيمن مشيروع المؤسيسية اقت

 الدامج.

 
 ل،ظات حربهينجز الن اط من خالل 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

اىتغال الم اركين رلى ت،ليل  *

حبعاع ولعية ااؤلالق والت ايل 

طول إمكاؤات م اركة ا طفال في 

ولعية إراقة في حؤ لة ال،ياا 

 .المدرسية

 عقيقة( 30ف

يقتره المن اااط رلى الم ااااركين ت،ليل حبعاع * 

ال،الة في ولاااعية ااؤلالق مه ت،ديد مواقفهم 

وبلورا ا ساااااائلة طول م ااااااااركة ا طفال في 

ولاااااعية إراقة في حؤ ااااالة ال،ياا المدرساااااية 

 فالعمل في مجمورات ا الورىات(

حرمال الورىااات يركز  * بعد التقاساام ومناق ااة

  المن ط رلى ا سئلة التنظيمية.

يقااادم الم ااااركون آرااهااام وماااواقفهم طاااول * 

 ا طداث المقترطة في ال،الة.

* ويقترطااااااااون ا ساااااااائلة طااااااااول إمكاؤااااااااات 

م اااااركة ا طفااااال فااااي ولااااعية إراقااااة فااااي 

 حؤ لة ال،ياا المدرسية.

 * تقديم ا رمال رلى ا وراق الجدارية.

الم اااركين رلى ا ساائلة اىااتغال  *

المتعلقاااة بلبيعاااة حؤ اااااالاااة ال،يااااا 

المدرسااااية وؤو  ال،واوز والمواؤه 

التنظيمياااة التي ت،ول عون وعااال 

ال،ياا المدرسااااية تتضاااامن حؤ اااالة 

 .(23فودول الوقيقة  ةعامج

  عقيقة( 60ف

ي ااااتغل الم اااااركون فااااي ورىااااات طااااول * 

حؤ اااالة ال،ياااااا المدرسااااية وحؤااااوا  ال،ااااواوز 

وق اسااااتعاعا التلميااااذ فااااي عااااالتااااي تالتنظيميااااة 

 ولعية إراقة من هذا ا ؤ لة.

* تقاااااادم الورىااااااات حرمالهااااااا فااااااي ا وراق 

 الجدارية.

* يركاااااز المن ااااااط رلااااااى مناق ااااااة خلفيااااااات 

  ال،واوز التنظيمية.

ماااااااان خااااااااالل ا وراق تقاااااااادم الورىااااااااات * 

الجدارياااااة حؤاااااوا  حؤ ااااالة ال،يااااااا المدرساااااية 

وحؤاااااوا  ال،اااااواوز التنظيمياااااة التاااااي تعاااااوق 

اسااتفاعا اللفاال منهااا. مااه ت،ديااد مبااررات هااذا 

 ( 23ال،واوز من خالل ودول فالوقيقة 

ي،دع الم اااركون حؤوا  العمليات  *

التنظيمية المقترؤة ب ؤ اااااالة ال،ياا 

الماادرساااااايااة مه تقااديم فرلاااااايااات 

التي ااااااير الممكنة فمن خالل ودول 

 ( 24الوقيقة 

 عقيقة( 60ف

* ؤقااااااادم الورىاااااااات العملياااااااات التنظيمياااااااة 

 ؤ اااااالة ال،ياااااااا المدرسااااااية فااااااي م اااااارو  

الااادمج المدرساااي والمي ااارات الممكناااة فرلاااى 

 (. 24ودول الوقيقة 

رلاااى ا وراق الجدارياااة تقااادم المجموراااات * 

( العملياااااات 24ماااان فخااااالل وااااادول الوقيقااااة 

التنظيمياااااة  ؤ ااااالة ال،يااااااا المدرساااااية ماااااه 

 .المي رات الممكنة

 ،ات العامة* الخال

 *  العرو واظغناا النظرج

 عقيقة( 30ف

* يركااال المن اااط مختلاااف حفكاااار الن ااااط ماااه 

التركياااااز رلاااااى حهااااام اظوااااارااات التنظيمياااااة 

المتعلقااااة بال،ياااااا المدرسااااية وؤااااو  ال،ااااواوز 

المفرولاااة فاااي ال اااياقات المدرساااية ال،الياااة 

 * تركيل الخال،ات العامة للن اط

طير  لتااا  ل بي  ي ترك ؤظرج  يم ررو  تقاااد  *

 واظغناا.
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وفرلااااايات المي ااااارات التنظيمياااااة الممكناااااة 

 الدامج.رلى م تو  م رو  الم س ة 

* يقااااادم المن اااااط ررلاااااا ؤظرياااااا لفغنااااااا 

 واظقراا والتعميف. 
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 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس اجملال التكويين اخل

 النشاط الثالث عشر: التدبري اإلداري ملشروع املؤسسة الدامج

 التنظيمي ملشروع املؤسسة الدامجالنشاط الرابع عشر: التدبري 

 النشاط اخلامس عشر: التنظيم الرتبوي ملشروع املؤسسة الدامج

 النشاط السادس عشر: تنظيم أنشطة احلياة املدرسية يف مشروع املؤسسة الدامج

 النشاط السابع عشر: تدبري الشراكات من أجل إجناح مشروع املؤسسة الدامج
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 تدبير مشروع المؤسسة الدامج :الخامس التكوينيالمجال 

 تقديـــــــم

 رلى م تو  مختلفلعل من حكبر مهام حطر اظعارا التربوية مهمة قياعا وإعارا وت يير الم س ة المدرسية 

حبعاعها ومكوؤاتها الماعية واللووي اااتية والمالية من وهةن وفيما يتعلف بمنلف اىاااتغالها اظعارج والتنظيمي 

 والتربوج وكل ما يرتبط بموارعها الب رية وتالميذها وىركايها من وهة حخر .

إن مجتمه المدرسااة هو بنية مركبة تلتقي لاامن سااياق تربوج تعليمي متمركز طول اللفلاالتلميذ بارتبارا 

 إد تدور طوله كل العمليات والتقاطعات بين ىااااركاا الفعل التربوج من حول ه؛ؤف ااااالوقت هدفا وغاية في 

مة والم ااااااتجيل لمباع   بالجوعا والمال  بة والعرو التعليمي المتميز  قديم الخدمات التربوية المناساااااا ت

 اظؤ ال وتكاف  الفر  لفا دا وميه ا طفال عون استثناا حو تمييز.

وإن ااتجاا الم ساا اااتي ؤ،و ت،ويل الم ساا ااة المدرسااية إلى مدرسااة حو إرداعية عامجةن يلره العديد من 

ول منلف الفعل والممارسااااة اظعارية التدبيرية المقترؤة بالتربية الدامجة وم اااارو  الم ساااا اااة ا ساااائلة ط

الدامج رلى حكثر من م اااتو ن خا،اااة حن فعل التدبير اظعارج حو التنظيمي حو التربوج حو المالي والماعج 

ي بالروتين اليومي فا يقف رند طدوع اظورااات والممارسااات ال االوكية دات اللابه المكتبي حو المقترؤة 

الت ااااايير واظعارا في طدوع ا رمال المكتبيةن بل يتعد  دل) إلى طره حسااااائلة الفهم واظعرال ااوتماري 

للمهام وا عوار والمقاربات المتعلقة بالدمج المدرساااي لألطفال في ولاااعية إراقة وما يرتبط بها من ريية 

تلبيقي( طول الدمج المدرسااااااي لألطفال في ولااااااعية إراقة في كل حبعاعا  –حو ت ااااااور إورا ي فؤظرج 
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خم مديرفا( الم س ة التعليمية حيا كان ال ل) التربوج الذج ت،تضنه وتدير م توياته تالم س اتية التي 

 التعليمية.

 إن مديرفا( الم سااا اااة المدرساااية حمام م ااارو  الدمج المدرساااي يكون ب ااادع تفعيل ريية تدبيرية وديدا

ومختلفة لمجتمه المدرساااة التي يدبر ىااا وؤهان حا وهي المقاربة التدبيرية واظعارية لمجتمه المدرساااة من 

راهن رلى التلوير والتغيير في تخالل مباااع  التربيااة الاادامجااةن ا مر الااذج يتللاال منااه تاادبيرا وإعارا 

 حم رلى م اااتو إراقة الت اااورات والذهنيات رلى م اااتو  اساااتقبال وتقبل تمدرس ا طفال في ولاااعية 

الم ار المدرسي الدامج والناوح. كما حن التغيير الذج سيقوعا مديرفا( ا يقف رند طدوع لقااات التوا،ل 

لم سا اة بالد  ا طر اظعارية والتربوية العاملة  هورهاؤاتالدمج المدرسااي والتعبئة والت، اايد بمرتكزات 

ن التغيير سااااايلال بالضااااارورا إرها التربوجن بل المدرساااااية والفرقاا وال اااااركاا المتدخلين في م ااااارو

ها ساااواا في ىاااكل نالت اااورات وحىاااكال الوري والفعل المتعلف بالممارساااات التربوية اليومية بالم سااا اااة

في م اااتويات إراعا النظر في البنيات الماعية واللوو اااتية للم سااا اااة  مالتنظيمي حو التربوجن ح حم اظعارج

لووياتهان ومي رات ااستفاعا من مرافقها ومكوؤاتها ومالربها وؤواعيهان المدرسية ومرافقها وساطاتها وو

وخدماتها. إن الم ساا ااة الدامجة بهذا المعنى لي اات بنية تربوية طوباوية حو طالمةن بل رلى العكد ممكنة 

في ىااروط الم ساا ااات التعليمية المغربية ال،اليةن وهذا هو م اارو  الت،دج بالن اابة للمديرفا(ن حج كيف 

ولااعها ال،الي إلى م ساا ااة مدرسااية عامجة من خالل بلورا وتنزيل م اارو   منمكن ااؤتقال بالمدرسااة ي

الم سااا اااة الدامج وتخليط رملياتهن وتفعيل إورااات تدبيرا الماعج واظعارج والتنظيمي والتربوجن ربر 

ية حو يين للمديرية اظقليمالتكامل والعمل الم ااترل مه كل ا طر اظعارية والتربوية ومختلف الفرقاا اظعار

 ال ركاا الفارلين في مجال تمدرس ا طفال في ولعية إراقة.
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 التدبير اإلداري لمشروع المؤسسة الدامج الخامسالمجال التكويني 

 اإلداري لمشروع المؤسسة الدامجالتدبير  13النشاط 
 

 

 
 .تحديد األبعاد والمجاالت المستهدفة في التدبير اإلداري لمشروع المؤسسة الدامج 

 .ضبط عمليات التدبير اإلداري لمشروع المؤسسة الدامج واإلجراءات المتعلقة بها 

 

الروتينية المتعلقة بالمراسالت وإجراءات المراقبة وتدبير رالبا ما يتم اختزال مهام اإلدارة التربوية في األعمال المكتبية 
ر التصور ية دامجة تقتضي ت ييوالشرن التربوي اليومي للمؤسسة المدرسية، إال أن عملية االنتقال بالمدرسة إلى مؤسسة ترب

ويين وال اريين والتربالنظري والتطبيقي إلجراءات التدبير اإلداري، ال على مستوى االشت ال على عقليات الفاعلين اإلد
على مستوى اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بعمليات الدمج المدرسي لألطفال في وضعية إعاقة باألقسام الدراسية بالمؤسسة. 
في هذا اإلطار يتجه هذا النشاط إلى تحليل إجراءات التدبير اإلداري للعمليات المرتبطة بالدمج المدرسي والمهام المطلوبة 

 .المؤسسة المدرسية الدامجة من مدير)ة(
 
 

 ثالث ساعات     
 

 
 

 مسالط عاكسأقالم /  كبيرة /أوراق جدارية 
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في اجتماع جمع المدير مع األطر التربوية العاملة في مؤسييييسييييته التعليمية أخبرهم برن المديرية اإلقليمية 
أطفال في وضييعية إعاقة، وأن عليه أن يوافي المصييالإ المختصيية في المديرية  4فرضييت عليه اسييتقبال 

يرتكز سالتدبير التي  بالعمليات التي سيعتمدها في مشروع الدمج المدرسي بمؤسسته مع تحديد إجراءات
في هذا اإلطار، إال أن بعض األطر التربوية ردوا في تدخالتهم برن هذا األمر إداري صيييرف ومن  اعليه

اختصيييييياص المدير وليس األطر التربوية. فركد لهم المدير أن الموضييييييوع يهم كل الفاعلين، وأن اإلدارة 
 ! إعاقة...؟رسي لألطفال في وضعية خاصة في مجال الدمج المد تدبيري تشاركيالتربوية إجراء 

 

: جدول ضبط مجاالت التدخل اإلداري اإلجرائي في مشروع المؤسسة الدامج، اإلجراءات 25الوثيقة رقم 

 المطلوبة.
 

 
 حدد مجاالت التدخل اإلداري اإلجرائي في مشروع المؤسسة الدامج 
 التدخل اإلداري لمديرة)ة(  حدد اإلجراءات التدبيرية اإلدارية الخاصيييية بكل مجال من مجاالت

 المؤسسة
 

 
 ينجز الن اط من خالل قالث ل،ظات

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

من خالل ال،اااالاااة الملروطاااة في  *

ولااعية ااؤلالق ي،دع الم اااركون في 

التكوين لااااااابط مجااااات التااادخالت 

 اظعارية لم رو  الدمج المدرسي

 عقيقة( 60ف

لة المقترطة في ولااااااعية من *  ،ا خالل عراساااااااة ال

ن يقتره المن ااااااط حن ي ااااااتغل المتكوؤون من ااؤلالق

رلى منلف م اااااارو   مجموراااات ورىاااااااااتخالل 

الم ساااااا ااااااة الدامج ورلى المجاات التي ساااااايدبرها 

 إورا يا.

قادم الورىاااااااات مقترطااتهاا رلى حوراق وادارياةن ت* 

ة  االلتقاساام والمناق ااة حوراق وداريةن للتقاساام والمناق

 مه ت،ديد مجاات التدخل التدبيرج اظعارج.

* يركل المن ااااااط حفكار ومقترطات الورىاااااااتن مه 

 التركيز رلى إبراز مجاات التدخل اظعارج للمديرفا(.

تقاااااادم الورىااااااات مقترطاتهااااااا * 

المتعلقاااااااااة بالمجااااااااااات التاااااااااي 

ساااااااتتللل التااااااادخل التااااااادبيرج 

 اظعارج.

وادول التادخال اظعارج ا رلى ارتمااع *

التااادبيرج ي،ااادع المتكوؤون اظورااات 

 التدبيرية اظعارية الخا،ة بكل مجال

 عقيقة( 60ف

ارتمااااعا رلاااى الجااادول المقتاااره فاااي الوقيقاااة رقااام * 

يللاااااال المن ااااااط ماااااان حطاااااار اظعارا التربويااااااة  25

ل ت،ديااااد ماااان خااااالل ورىااااات ماااان حوااااااىااااتغال 

اظوااااارااات اظعارياااااة الخا،اااااة بكااااال مجاااااال مااااان 

 الم س ة الدامج.مجاات م رو  

عااااد تقاساااام ا رمااااال والمناق ااااة يركاااال المن ااااط ب* 

حبعاااااااع وحؤااااااوا  التاااااادبير اظعارج المللوبااااااة فاااااااي 

 م رو  الم س ة الدامج.

 تقااااادم الورىاااااات اظوااااارااات* 

ريااة الخا،ااة بكاال التدبيريااة اظعا

ل تاااااادخمجااااااال ماااااان مجاااااااات 

 مديرفا( الم س ة الدامجة.

العامة والعرو النظرج * الخال،ات 

 عقيقة( 60ف

يركاااااال المن ااااااط حهاااااام ؤتااااااا ج الن اااااااط بت،ديااااااد * 

 اظورااات اظعارية المللوبة في كل مجال.

  ويقدم ررلا ؤظريا ظغناا الن اط 

 العامةالخال،ات تركيل * 

لترساااااااي  النظرج  العرو*  ل

 والتعمف
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 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 

  مديرية المناهج بدرم من ن المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقةاظطار المروعي للهندسة

 2017عونبر ن اليوؤي يف

 فمديرية المناهج بدرم من اليوؤي ين عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة       

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  

 

 

 

 

 

 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 مشروع المؤسسة الدامجتدبير  المجال التكويني الخامس

 التدبير التنظيمي لمشروع المؤسسة الدامج 14النشاط 
 

 

 
 التمكن من ضبط مجاالت ومحددات التنظيم الزمني والتربوي لمشروع المؤسسة الدامج 

  التمكن من ضيييبط التدابير التنظيمية للزمن المدرسيييي والمشييياريع التربوية لمشيييروع المؤسيييسييية

 الدامج.

 

التنظيمي الزمني والتربوي إليقيياعييات وعمليييات التمييدرس يعتبر تحييديييا مهمييا لييدى أطر اإلدارة التربوييية على إن التييدبير 
سام والبنيات التحتية للمؤسسة، إال أننا عندما نتحدث عن مشروع المؤسسة الدامج وعمليات  مستوى األطر التربوية واألق

ظيمي الناجإ والفعال تصبإ أكثر حضورا في مجال إدارة المؤسسة الدمج لألطفال في وضعية إعاقة فجن أسئلة التدبير التن
الدامجة. فهذا النشيياط التكويني يطرح هذه األسييئلة التي تهدف إلى تطوير مهارات التدبير التنظيمي لدى مدير)ة( المؤسييسيية 

 التعليمية الدامجة.
 

 ثالث ساعات   
 

 
 

 مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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أطفال في وضيييعيات إعاقة مختلفة، وتبني المدير)ة( مقاربة الدمج المدرسيييي  أربعةلقد احتضييينت إحدى المدارس االبتدائية 
إلدارة المدرسيييية ومسييييارات تمدرس هؤالء األطفال في وضييييعية إعاقة ضييييمن إطار نفس السيييييرورات الزمنية والتربوية 

اجات هؤالء األطفال إلى الخدمات الطبية وشييبه الطبية وحصييص العادية، إال أن المدرسييين طرحوا عدة مشيياكل تتعلق بح
التعلمات الداعمة، واسييتحضييروا طبيعة إيقاعاتهم في التعلم من خالل مشيياريعهم التربوية الفردية ضييمن األقسييام الدامجة، 

سام م التربفطالبوا بضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية متكيفة مع هؤالء األطفال على مستوى الزمن المدرسي، والتنظي وي لألق

 ! الدامجة، فقال لهم المدير)ة( نعم ولكن كيف؟؟

 

 : جدول إجراءات التدبير التنظيمي الزمني والتربوي26الوثيقة 

 
  حدد من خالل الحالة في وضييعية االنطالق األسييئلة التنظيمية التي تطرحها مسييارات تمدرس

 األطفال في وضعية إعاقة
  تدابير التنظيمية التي لدامجة حدد ال  علىيمكن أن يعتمدها مدير)ة( المؤسيييييييسيييييييية التعليمية ا

 الزمني والتربوي للمؤسسة. المستويين

 
 ينجز الن اط من خالل قالث ل،ظات

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

من خالل ال،اااالاااة الملروطاااة في  *

ولااعية ااؤلالق ي،دع الم اااركون في 

التاادخالت  التكوين ج لاااااابط مجاااات

لم اااااارو  الااادمج  التنظيمياااة اظعارياااة

 المدرسي

 عقيقة( 60ف

يقتره المن اااااط العمل بمجمورات الورىاااااات * 

رلى ال،ااالااة في ولااااااعيااة ااؤلالقن وتوويااه 

المتكوؤين إلى اكت ااااال الولااااعيات الدارية إلى 

مقاربة تنظيمية تربوية وزمنية خا،اااااة لااااامن 

 .بهام رو  الدمج المدرسي وا سئلة المرتبلة 

 * يركل المن ط حرمال وؤتا ج الورىات. 

قااااااااادم الورىاااااااااات رلاااااااااى ا وراق ت* 

الجدارياااااة ولاااااعيات التنظااااايم الزمناااااي 

والترباااااااااااوج وا سااااااااااائلة التدبيرياااااااااااة 

 المرتبلة بها.

ي ااااااتغاال الم اااااااااركون رلى واادول  *

( 26إورااات التدبير التنظيمي فالوقيقة 

زمنية المن حول ت،ديد التدابير التنظيمية 

 والتربوية لم رو  الم س ة الدامجة.

 عقيقة( 60ف

( ي،ااادع 26مااان خاااالل الجااادول ففاااي الوقيقاااة * 

الم ااااااركون ربااااار ااىاااااتغال فاااااي الورىاااااات 

،اااايغ التاااادبير التنظيمااااي الزمنااااي والتربااااوج 

ل ااااايرورات تمااااادرس ا طفاااااال فاااااي ولاااااعية 

 إراقة بالم س ة التعليمية الدامجة.

* يركااااااااال المن اااااااااط خال،اااااااااات حرماااااااااال 

بااااااااالتركيز رلااااااااى اظواااااااارااات الورىااااااااات 

 التدبيرية التنظيمية.

مقترطاااااات ال ااااايغ * تقااااادم الورىاااااات 

التدبيرياااااة للتنظااااايم الزمناااااي والترباااااوج 

ل ااااااايرورات تمااااااادرس ا طفاااااااال فاااااااي 

 ولعية إراقة بالمدرسة الدامجة.

العامة والعرو  التركيبية * الخال،ات

 النظرج

 عقيقة( 60ف              

ا فكاااار المتعلقاااة يقااوم المن اااط بتركيااال حهااام * 

ب اااااااااايغ وإواااااااااارااات التنظاااااااااايم الزمنااااااااااي 

 والتربوج.

 والتعميف. * يقدم ررلا ؤظريا للترسي  

 لتركيبيةالخال،ات ا بناا* 

 لفغناا.العرو النظرج تقديم * 
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 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 الدامج.تدبير مشروع المؤسسة  المجال التكويني الخامس

 التدبير التربوي لمشروع المؤسسة الدامج 15النشاط 
 

 

 
  تحديد المجاالت واألبعاد والقضيييييييايا التربوية التي يديرها إطار اإلدارة التربوية في مشيييييييروع

 المؤسسة الدامج.

 .ضبط اإلجراءات التدبيرية التربوية ضمن مشروع المؤسسة الدامج 
 

 

اإلدارة رالبا في تحديد وضبط سيرورات مضامين وبرامج التعلمات للمستويات الدراسية طبقا تتحدد المهام التربوية ألطر 
للمنهاج الدراسيييييي واألهداف والتوجيهات المؤطرة له، وصييييييس البرمجة الممكن اعتمادها تنظيميا عبر التوازيع السييييينوية، 

رسييي الخاص بالمسييتويات الدراسييية، إال أنه ومحددات اإلسييناد الخاص بالمدرسييين وخبراتهم، ومنطق رهانات النجاح المد
في مجال الدمج المدرسي فجن أسئلة التكييف والمالئمة والبرمجة، ومنطق الدمج المدرسي تصبإ حاضرة بقوة في التنظيم 

 لالتربوي للمدير)ة( ولهذا يتجه هذا النشيييياط إلى تحديد المهارات المتصييييلة بهذه األسييييئلة لدى أطر اإلدارة التربوية من أج
 إنمائها وتطوير على مستوى النظرية وإجراءات الممارسة التدبيرية.

 

 ثالث ساعات    

 

 مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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 قالت إحدى المديرات للسيد المفتش:
لخاصة اإنني طالبت المدرسين الذين استقبلوا األطفال في وضعية إعاقة برقسامهم أن يحددوا صيس التنظيم التربوي  -

برقسامهم وأن يحددوا آليات التكييف والمالءمة المتعلقة ببرمجة التعلمات في التوازيع التربوية السنوية الخاصة بهم، 
 إال أنهم سرلوني عن المحددات الممكن اعتمادها في التنظيم التربوي.

اقة، ثم فردي للمتعلم في وضعية إعفقال لها السيد المفتش، إن المالئمة والتكييف يجب أن تتحدد أوال في المشروع ال -
 ثانيا في التوزيع التربوي السنوي للمدرس مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات إيقاعات التعلم المرتبطة بكل إعاقة.

أجابت المديرة: لسيييييت أدري حضيييييرة المفتش كيف يمكنني أن أنزل إجرائيا التدابير التربوية ألربعة أقسيييييام دامجة  -

 ! عندي في المؤسسة؟؟

 

 
 جدول المجاالت وأشكال التدبير التربوي في مشروع المؤسسة الدامج: 27الوثيقة رقم 

 

 
 رصد األبعاد المستهدفة بالتدبير التربوي 
 .تحديد إجراءات التدبير التربوي لمشروع المؤسسة الدامج 

 

 
 :قالث ل،ظاتينجز الن اط من خالل 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ي ااااتغل الم اااااركون رلى ال،الة 

في ولعية ااؤلالق لكي ي،دعوا 

ا بعااااع الم ااااااتهااادفاااة باااالتااادبير 

 التربوج

 عقيقة( 60ف

* يعمااال الم ااااااااااركون باااالمجموراااات عاخااال 

ورىاااااااتن وي،دع المن ااااااط التعليمية في ت،ليل 

ولااااااعية ااؤلالق من حول لاااااابط المجاات 

ولااااااه ا ساااااائلة المعنية بالتدبير التربوج مه 

 التدبيرية ا ساسية في المجال التربوج.

* تقااااااادم الورىاااااااات مااااااان خاااااااالل رااااااارو 

ا وراق الجداريااااااة حهاااااام مجاااااااات التاااااادبير 

التربااااوج مااااه لاااابط ا ساااائلة التدبيريااااة فااااي 

 المجال التربوج.

من خالل ااىتغال رلى مكوؤات 

( ي،اادع 27الجاادول في فالوقيقااة 

الم اركون حبعاع مجاات التدبير 

ربوج واظورااات اظعاريااة ا الت

 التدبيرية المتعلقة بها

 عقيقة( 60ف

* ي اااااتغل الم ااااااركون رلاااااى الجااااادول فاااااي 

( مااان حوااال ت،دياااد حبعااااع مجااااات 27فالوقيقاااة 

واظوااااااارااات اظعارياااااااة التااااااادبير الترباااااااوج 

 .المتعلقة به

* ي،ااادع المن اااط مااان خاااالل التركيااال حهمياااة 

مجااااااااااات التااااااااادخل التااااااااادبيرج الترباااااااااوج 

 واظورااات اظعارية الالزمة. 

* تقاااااادم الورىااااااات الجااااااداول رلااااااى حوراق 

وداريااااة مااااه ت،ديااااد حبعاااااع مجاااااات التاااادبير 

التربااااوجن وحهاااام التاااادابير اظعاريااااة المتعلقااااة 

 بها.

 * الخال،ات التركيبية.

  * العرو النظرج

 عقيقة( 60ف

* ي،اااااول المن ااااط حن يقاااادم حبعاااااع ومجاااااات 

التااادبير الترباااوج للماااديرفا( وحهااام اظوااارااات 

 التي يجل القيام بها.

* يقااادم العااارو النظااارج مااان حوااال الترساااي  

 والتعميف.

 * تقديم الخال،ات التركيبية.

* تقااديم العرو النظرج من حواال الترسااااااي  

 والتعميف.
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 لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة

 تدبير مشروع المؤسسة الدامج. المجال التكويني الخامس

 تدبير أنشطة الحياة المدرسية في مشروع المؤسسة الدامج 16النشاط 
 

 

 
 .تحديد أبعاد وأهمية أنشطة الحياة المدرسية في تحقيق أهداف مشروع المؤسسة الدامج 

  للمدير)ة( في إدارة أنشطة الحياة المدرسي.تعرف وتحديد اإلجراءات التربوية 
 

 

تتجه مواقف وآراء بعض الفاعلين التربويين إلى اختزال الفعل والممارسييييية التربوية في التدريس وأنشيييييطة التعليم والتعلم 
ا كل مالمقدمة داخل الفصيييول الدراسيييية، علما برن الزمن التربوي واألنشيييطة المدرسيييية تتجاوز ما يجري في األقسيييام إلى 

ذا هو اإلطار . وهيمكن أن تقدمه فعاليات وأنشيييطة الحياة المدرسيييية، بنواديها ولجانها الفنية والثقافية والرياضيييية والبيئية..
جمكانات النجاح المدرسييي وتحقيق المؤسييسيية التربوية مراميها وراياتها في التربية والتنشييئة االجتماعية، التربوي الخاص ب

ا النشيياط إلى مسيياءلة اإلجراءات التدبيرية للمدير)ة( في مجال الحياة المدرسييية ضييمن مشييروع من هذا المنطلق يهدف هذ
 المؤسسة الدامج.

 ثالث ساعات   

 
 مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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قدم منسق نوادي الحياة المدرسية تقريره للسيد)ة( المدير)ة( مؤكدا مشاركة تالميذ المؤسسة بفعالية في المسابقات الرياضية 
والثقافية والفنية المنظمة من طرف المديرية اإلقليمية، فسيييرله المدير)ة( عن إشيييراك األطفال في وضيييعية إعاقة في نوادي 

ضمن أقسامهم الدامجة؟ فقال السيد المنسق برن هؤالء األطفال رير قادرين ورير راربين  الحياة المدرسية واستفادتهم منها
في المشيييياركة في هذه النوادي، كما أنهم ال يسييييتطيعون مسييييايرة إيقاعات هذه األنشييييطة، وال يمكننا تحمل مسييييؤوليتهم في 

رسية دامجة فالمدرسة للجميع، ويجب أن تقدم المسابقات والرحالت والخرجات التربوية. فقال له المدير)ة( إننا مؤسسة مد

 ؟!! فيهم أبناؤنا التالميذ في وضعية إعاقة المدمجين عندنا في المدرسة. نجميع األطفال بملالعرض التربوي المتكيف 

 

 
 : جدول أنشطة الحياة المدرسية وظائفها وإجراءاتها التدبيرية28الوثيقة رقم 

 
 

 المدرسيييية في مشيييروع المؤسيييسييية الدامج، والميسيييرات  ضيييبط أنواع ووظائف أنشيييطة الحياة
 الممكنة

 تحديد إجراءات التدبير التربوي ألنشطة الحياة المدرسية من خالل مشروع المؤسسة الدامج 
 

 
 

 ينجز الن اط من خالل ل،ظتين:

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ااىااااااتغاال رلى ال،االاة في 

من حول  ولااااااعية ااؤلالق

لاااااابط حساااااائلة الدمج عاخل 

حؤ اااااالة ال،ياا المدرسااااااية 

ودل) ربر لاااااابط مجاات 

ا ؤ اااااالة وموقه اللفل في 

 ولعية إراقة فيها.

 (عقيقة 60ف

ره المن ااط رلى الم اااركين ت،ليل تيق *

المواقف اتجاا إىاارال اللفل في ولااعية 

إراقة في حؤ ااااالة ال،ياا المدرسااااايةن مه 

 الممكنةلبط حؤوا  ا ؤ لة والمي رات 

 لفىرال.

* يقف المن ااااااط رنااد حؤوا  ا ؤ اااااالااة 

والمواقف ال اااااالبياااة اتجااااا اظىاااااارال 

 وم االة المي رات الممكنة.

* تقاااااااادم المجمورااااااااات رباااااااار ا وراق 

الجدارياااااااةن المواقاااااااف اتجااااااااا إىااااااارال 

اللفااال فاااي ولاااعية إراقاااة فاااي حؤ ااالة 

ال،ياااااا المدرسااااية مااااه ت،ديااااد ا ؤ اااالة 

 والمي رات الممكنة.

الاااجااادول فاااي مااان خاااالل 

( ياااا،اااادع 28فالااااوقاااايااااقااااة 

الم ااااااركون حؤوا  حؤ ااااالة 

لدامجة  ية ا مدرساااااا ال،ياا ال

لدامجة  ية ا ها التربو ووظا ف

مه لااااابط إورااات التدبير 

 التربوج الخا  بها.

 (عقيقة 60ف

* ت اااتغل الورىاااات رلاااى الجااادول فاااي 

(ن ماااااه تعرياااااف حؤ ااااالة 28فالوقيقاااااة 

ال،ياااااا المدرسااااية ووظا فهااااا وحهاااادافها 

لتاااادبير التربااااوج المتعلقااااة وإواااارااات ا

 بها.

* يركاااااااااااااال المن ااااااااااااااط ا فكااااااااااااااار 

والخال،اااااااااااات المتعلقاااااااااااة بالااااااااااادور 

الااوظيفي  ؤ ااالة ال،ياااا المدرساااية فاااي 

 الدمج المدرسي. 

* تقااااااادم المجموراااااااات اؤلالقاااااااا مااااااان 

رااااااااااارو الجااااااااااادول رلاااااااااااى ا وراق 

الجدارياااة مقترطاااات التعااااريف الخا،اااة 

ب ؤ اااااالة ال،ياااااااا المدرسااااااية ووظا فهااااااا 

 ربوية المناسبة لها.والتدابير الت

 * الخال،ات التركيبية.

  العرو النظرج*  

 (عقيقة 60ف

 

* يركاااااال المن ااااااط حهاااااام الخال،ااااااات 

 المتعلقة ب ؤ لة ال،ياا المدرسية.

* يقااااادم العااااارو النظااااارج للترساااااي  

 والتعميف.

 * التركيل العام للن اط.

 * العرو النظرج
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 عاقةمجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إ

 تدبير مشروع المؤسسة الدامج. المجال التكويني الخامس

 تدبير الشراكات من أجل إنجاح مشروع المؤسسة الدامج 17النشاط 
 

 

 
 نجاح أهداف تفعيل وتطوير تمثالت أطر اإلدارة التربوية حول أدوار الشييييراكة والشييييراكات في إ

 مشروع المؤسسة الدامج

  أجل إنجاح مشروع المؤسسة الدامج الشراكات منتحديد مقاربات وإجراءات تدبير 
 

 

اتجهت برامج إصيييالح المنظومة التعليمية بالم رب إلى جعل المقاربة التشييياركية بين الفاعلين التربويين وفعاليات المجتمع 
محورا المدني إطارا عمليا له قوي األثر على سيييييرورات وتطوير جودة العرض التربوي للمؤسييييسيييية المدرسييييية، وجعلها 

 التقييائيييا بين البعييد المؤسيييييييسييييييييياتي والبعييد االجتميياعي لخييدميية رييايييات التعلم المنتج والنييافع المتمركز حول الطفييل.
من هذا المنطلق يتجه هذا النشييياط إلى طرح السيييؤال حول صييييس تفعيل وتدبير الشيييراكات مع كل الفعاليات المؤسيييسييياتية 

 ان عرض تربوي متكيف ومتالئم مع الطفل في وضعية إعاقة. والمدنية لخدمة وإنجاح مشروع المؤسسة الدامج، وضم
 

 ثالث ساعات        
 

 
 مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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 في حوار بين مديرة مؤسسة مدرسية وبين السيد المسؤول عن مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية اإلقليمية.

التي تشيييييت ل مع األطفال في وضيييييعية إعاقة بمدرسيييييتك وتقدمي لهم يد قال المسيييييؤول: عليك التعاون مع الجمعية  -
 المساعدة.

قالت المديرة: إنني أقوم بمهامي وهم يقومون بمهامهم، أعطيتهم القاعة الدراسييييية ومعهم المدرسيييية )س(، ال أعرف  -
 ما يقومون به، وليست لي دراية برنشطتهم، وال أستشار في برامجهم التي ينوون القيام.

 فيلمسيييييييؤول: إن الجمعية مكونة من آباء وأمهات، وبعض النشيييييييطاء في مجال اإلعاقة، كما أنهم ينشيييييييطون قال ا -
المؤسيييسييية التي تشيييرفين عليها ويقدمون خدمات لتالميذك، وبرامجهم تدخل ضيييمن إطار إدارتك التربوية، فحاولي 

 االستفادة من هذه الشراكة لخدمة مشروع الدمج لمؤسستك.
إنهم يفعلون ما يريدون، ويتجاوزني في أرلب األحيان، وأنا ال أعرف ما يمكنني أن أقدم لهم أكثر من القاعة قالت المديرة: 

 ! والمدرسة؟؟
 
 

 
شراكات من أجل إنجاح أهداف 29الوثيقة رقم  شركاء حسب مواقعهم وإجراءات تدبير ال : جدول أنواع ال

 مشروع المؤسسة الدامج
 

 
 

  وأدوارها في إنجاح مشيييروع المؤسيييسييية الدامج وضيييبط أنواع وأبعادها تحديد مفهوم الشيييراكة
 الشركاء

  التمكن من إجراءات تدبير العالقات مع الشيييييييركاء وأدوارهم ومهامهم في إنجاح مشيييييييروع
 الدامج المؤسسة

 
 

 :قالث ل،ظاتينجز الن اط من خالل 

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

المتكوؤون رلى ال،الة في ي تغل 

ولااااااعياااة ااؤلالقن من حوااال 

ت،ديد مفهوم ال ااااااراكة وحبعاعها 

الم ساااااا اااااااااتياااة وحعوارهاااا في 

 م رو  الم س ة الدامج

 عقيقة( 60ف

* يقتره المن ااااط رلى مجمورات الورىااااات 

ت،لياال المواقف المثااارا في ال،ااالااة وت،ااديااد 

 حىكال فهم ال راكة من خالل ال،الة.

 تعريف إورا ي لل ااراكة من* تم يقتره تقديم 

حول حهدال الدمج المدرساااي مه لااابط حؤوا  

 ال ركاا في هذا اظطار.

لمفهاااوم ال اااراكة  ت اااوراتها * تقااادم الورىاااات

 كما طره في ال،الة والتعليف رليه.

* تقااادم الورىاااات تعريفاااا إورا ياااا لل اااراكة مااان 

حوااااال الاااااادمج المدرسااااااي مااااااه ت،ديااااااد حؤااااااوا  

 ال ركاا في هذا اظطار.

تغل المتكوؤون رلى الجدول ي اااااا

( من حول ت،ديد 29فالوقيقة رقم 

طبيعة ال ااااااركاا في م اااااارو  

الم ساااا ااااة الدامج و،اااايغ تدبير 

هدال  رالقة ال ااااااراكة لخدمة ح

 الدمج المدرسي.

 عقيقة( 60ف

* ت اااتغل الورىاااات رلاااى مكوؤاااات الجااادول 

( مااان حواااال 29المقتاااره فاااي فالوقيقاااة رقااام 

تاادخالتهم فااي ت،ديااد موقااه ال ااركاا وحؤااوا  

 م رو  الم س ة الدامج.

* تضااابط الورىاااات ،ااايغ التااادبير اظعارج 

لعالقاااات ال اااراكة مااان حوااال ت،قياااف حهااادال 

 الدمج المدرسي.

* يركااااال المن اااااط حهااااام ا فكاااااار المتعلقاااااة 

 بال ركاا وتدبير العالقة معهم. 

* تقااااااااادم الورىاااااااااات م،ااااااااادعات التعرياااااااااف 

بال اااااركاا المعنياااااين بالااااادمج المدرساااااي مااااان 

 مواقفهم وحعوارهم.خالل 

تقاااااادم الورىااااااات إواااااارااات التاااااادبير اظعارج 

لعالقاااات ال اااراكة ب، ااال خدماااة حهااادال الااادمج 

 المدرسي.
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 * الخال،ات التركيبية.

للترساااااااي   * العرو النظرج

 عقيقة( 60فوالتعميف 

 

* يركاااال المن ااااط حهاااام الخال،ااااات طااااول 

تااااادبير رالقاااااات ال اااااراكة لخدماااااة حهااااادال 

 الدمج المدرسي

 الخال،ات التركيبية.* تقديم 

 * العرو النظرج 

 

 
 يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف التالية :

 مديرية المناهج بدرم من ن اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة

 2017عونبر   - اليوؤي يف

 فمديرية المناهج بدرم من اليوؤي ين عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة      

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادساجملال التكويين ال

 النشاط الثامن عشر: التتبع والتقويم التطويري لعمليات مشروع املؤسسة الدامج

النشاط التاسع عشر: تقويم أثر سريورات الدمج على الطفل يف وضعية إعاقة 

 األطر الرتبوية باملؤسسةوعلى ممارسات 
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 تتبع وتقويم عمليات مشروع المؤسسة الدمج :السادس المجال التكويني

 تقديـــــــم

ورااات اظعارية والتنظيمية والتربوية اا ا دع إا بعملياته وسااايرور،إن م ااارو  الم سااا اااة الدامج ا يت

فعالية هذا العمليات وووعا ؤتا جها وقوا من  فلنت كدن وبناا رلى هذا  لها والمفعلةلهذا العمليات الم طرا 

إلافة  نالتمثالت والمواقف الم طرا للمدرسين والتالميذ وكل الفارلين كذات قيرها رلى مجتمه المدرسةن و

اقة رإم ااتويات ااؤتقال ال االبي وا طكام الجاهزا والمعارل الم،دوعا اتجاا اللفل في ولااعية  ت،ديد إلى

مكن حطر مقاربة تقويمية ت بتبنيفإؤنا ملزمون  نباتجاا التقبل اظيجابي اظعارج والتربوج المدرساااااة وت،ول

اظعارا التربوية من تتبه وتقويم م ارات الدمج في بعدها الم س ي اظعارج وسيرورات التمدرس الدامج 

 في م،دعاتها التربوية.

 ااارو  الم سااا اااة الدامج بالن ااابة ظطار اظعارا التربوية ا يقترن إن التقويم والتتبه الممكن ارتماعا في م

 :ةحبعاع ر ي ي ةرداع الناو،ين بل ابد حن ي تهدل قالقحبالم ىرات الرقمية لن ل ومعدات النقط و

  ها لالبعد المتعلف بإورااات تتبه م ااارات تنفيذ رمليات م اارو  الم ساا ااة الدامج كما تم التخليط

 وت،ديد حهدافها.

  البعد المقترن بتقويم حقر سيرورات الدمج رلى اللفل في ولعية إراقة رلى م تو  التموقه عاخل

 م ارات التمدرس الدامج وم ىرات ؤتا ج الدمج.
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  البعد المرتبط بتقويم حقر سااايرورات الدمج المدرساااي رلى تمثالت وممارساااات الفارلين اظعاريين

 والتربويين.

اظعارج لم ااارو  الم سااا اااة الدامج ا يمكن ارتبارا تقويما من حول إؤتاا ورلى هذا ا سااااس فإن التقويم 

نجاه ساااااايرورات التقويم التلويرج ل اااااال رمليات الم اااااارو ن بل هو يدخل في مقاربة فال،كم بنجاه حو 

التمدرس الدامج لللفل في ولعية إراقةن إؤه تتبه وتقويم لت خيم ال عوبات وت،ديد الم اكل والعراقيل 

اع . إؤه تقويم وتتبه من حول إيجوالتنظيمية والتربوية الم قرا ساالبا رلى م ااارات الدمج المدرسااياظعارية 

 طلول ظؤجاه الدمج وتجويد الخدمات المقدمة لللفل في ولعية إراقة رلى الم تويين اظعارج والتربوج.

هذ كل لم ااااااا اإن التقويم ب ت طيرج الموا تدخل ال يات المعنى هو إوراا إعارج للتتبه وال جاز العمل ارات إؤ

يقف رند طدوع إ،ااادار المخلط لها ب، ااال حهدال م ااارو  الم سااا اااة الدامجن وهذا اظوراا اظعارج ا 

بل هو إوراا إعارج للتفعيل والت اا،يح وتعديل م ااارات اظؤجاز رلى  نالمالطظات وتقديم ا طكام النقدية

م ااتو  كل رملية حيا كاؤت طبيعتها حو الم اا ولين رنهان ولهذا فهو ا يراهن رلى طا،اال النتا جن بل هو 

 لنتا ج.اتقويم تلويرج من حول الت،قيف حفضل 

 

 إعاقة مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية

 لعمليات مشروع المؤسسة الدامج التتبع والتقويم التطويري السادسالمجال التكويني 

 التتبع والتقويم التطويري لعمليات مشروع المؤسسة الدامج 18النشاط 
 

 

 
  ة عمليات مشروع المؤسسفي  هوأدوار هوتحديد أبعادالتتبع والتقويم التطويري التمكن من فهم

 الدامج

  التطويري لمشروع المؤسسة الدامج إجراءات تدبير عمليات التتبع والتقويمتحديد 
 

 

رالبا ما يتجه مدير)ة( المؤسسة المدرسية إلى قياس نتائج مشروع مؤسسته بنسب المعدالت المحصل عليها، أو مؤشرات 
الدامج  ةمشروع المؤسسالتقويم في  الدراسية وفي االمتحانات اإلشهادية، إال أن بين المستوياتوعدد الناجحين في االنتقال 

يتجه إلى قياس مدى فعالية عمليات الدمج المدرسي على كل المستويات. لهذا يتجه هذا النشاط إلى مساءلة تصورات أطر 
 لقة بها.اإلدارة التربوية حول إجراءات التتبع والتقويم وعمليات التدبير اإلداري المتع

 

 ثالث ساعات    

 

 

 مسالط عاكسأوراق جدارية كبيرة  / أقالم / 
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أكد مدير)ة( إحدى المدارس االبتدائية في إحدى االجتماعات أن نتائج مشيييروع المؤسيييسييية ترتبط مباشيييرة بالمعدالت التي 
بعض األطر  رأتحصيييييل عليها التالميذ خالل االمتحانات وإجراءات المراقبة المسيييييتمرة واالختبارات اإلشيييييهادية، بينما 

خدمات التربوية المقدمة من طرف المؤسيييييييسييييييية التعليمية بكل فرقائها التربوية أن التقويم يجب أن يقيس درجات جودة ال

 ! وأنشطتها، خاصة إذا اتجهت إلى أن تكون مؤسسة مدرسية دامجة؟

 

 : جدول أبعاد التتبع والتقويم التطويري لعمليات مشروع الدمج واإلجراءات المرتبطة بها29الوثيقة رقم 

 
  التتبع والتقويم التطويري المرتبطة بعمليات مشييييروع حدد من خالل وضييييعية االنطالق أدوار

 المؤسسة الدامج.
 حدد اإلجراءات التدبيرية اإلدارية لتتبع وتقويم عمليات مشروع المؤسسة الدامج 

 

 
 

 قالث ل،ظات ينجز الن اط من خالل

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ي اااااتغل الم ااااااركون رلى ولاااااعية  *

ااؤلالق من حول لاااااابط حعوار وحبعاع 

لتلويرج  قويم ا ت ل به وا ت ت ل لياااات ا رم

 لعمليات م رو  الم س ة الدامج.

 عقيقة( 60ف

يقتره المن ااااااط العمل بالمجمورات من حول * 

ااؤتقااال من ا بعاااع الملروطااة في ولااااااعيااة 

قويم  ت ل بعااااع وحعوار ا ت،ااادياااد ح لى  ااؤلالق إ

 رسي.التلويرج لعمليات م رو  الدمج المد

* ينتقل المن اااط بالم ااااركين إلى ت،ديد تعريف 

 إورا ي للتتبه وللتقويم التلويرج.

تقاااادم الورىااااات ماااان خااااالل ا وراق  *

الجداريااااة حبعاااااع وحعوار التتبااااه والتقااااويم 

التلاااااويرج لعملياااااات م ااااارو  الااااادمج 

 المدرسي بالم س ة المدرسية.

يعمل الم اااااااركون من خالل الجدول  *

رلى ت،ااديااد إورااات ( 29في فالوقيقااة 

تدبير التتبه والتقويم التلويرج لعمليات 

 م رو  الم س ة الدامج.

 عقيقة( 60ف

وراااات الورىاااات يقتاااره المن اااط رلاااى مجم* 

( مااان حوااال 29غال رلاااى وااادول فالوقيقاااة تىااااا

لاااابط إواااارااات التتبااااه والتقااااويم التلااااويرج 

 لعمليات م رو  الم س ة الدامج.

الورىاااات مااان حوااال * يركااال المن اااط حفكاااار 

م ااااردا المتكاااوؤين رلاااى ت،دياااد حؤمااااط التتباااه 

  والتقويم الخا،ة بكل رملية.

تقاااادم الورىااااات حرمالهااااا ماااان خااااالل * 

الجاااااااداول مولااااااا،ة ؤورياااااااة التتباااااااه 

والتقاااااويم المناسااااال لكااااال رملياااااة مااااان 

 رمليات م رو  الدمج المدرسي.

 الخال،ات التركيبية * 

العرو النظرج من حوال الترسااااااي  * 

 والتعميف

 (عقيقة 60ف

يبلااااااور المن ااااااط حهميااااااة التتبااااااه والتقااااااويم * 

التلااااااويرج فااااااي إؤجاااااااه رمليااااااات م اااااارو  

 الدمج المدرسي.

  * العرو النظرج.

 * الخال،ات التركيبية

 للترسي  والتعميف.النظرج العرو * 

 

 

 
 

 التالية:يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف 
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  مديرية المناهج بدرم من ن المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقةاظطار المروعي للهندسة

 2017عونبر ن اليوؤي يف

 فمديرية المناهج بدرم من اليوؤي ين عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة       

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجزوءة تكوين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة

 التتبع والتقويم التطويري لعمليات مشروع المؤسسة الدامج. المجال التكويني السادس

 19النشاط 
ي فتقويم أثر سييييرورات الدمج على الطفل في وضيييعية إعاقة وعلى الفاعلين 

 المؤسسة الدامج. مشروع
 

 

 
 ى الطفل المتمدرس في وضعية إعاقةالتمكن من تحديد أهداف وإجراءات تقويم أثر الدمج عل 

  ن لفاعليعلى تمثالت وممارسيييات ا هوإجراءاتتقويم أثر الدمج المدرسيييي التمكن من تحديد أهداف

 في مشروع المؤسسة الدامج
 

 

نادرا ما يطرح إطار اإلدارة التربوية أسئلة األثر والترثير على فرقاء مجتمع المدرسة ارتباطا بمشروع تربوي أو مستجد 
اط إذن المناسبة. يتجه هذا النشوجراءات التقويمية المؤسساتية واإلدارية التحديد ا قياس األثر والترثيريقتضي ومؤسسي، 

إلى محاولة تفعيل المساءلة التقويمية عند أطر اإلدارة التربوية من أجل محاولة تعرف األثر والترثير الذي يمكن أن تنتجه 
 اء الفاعلين في هذه العمليات.عمليات مشروع المؤسسة الدامج على الطفل في وضعية إعاقة وعلى الفرق

 

 ثالث ساعات   

 



69 
 

 
 

 مسالط عاكسأقالم /  كبيرة /أوراق جدارية 

 

 

الحظت مديرة المؤسييسيية أن التحاق بعض األطفال في وضييعية إعاقة برقسييام الدمج في مؤسييسييتها، لم يحقق نتائج واضييحة 
القسييم وتفاعلهم مع أنشييطة المواد الدراسييية، كما  و ندماجهم في جماعةتعلمهم ونتائج هؤالء األطفال على مسييتوى تمدرس 

الحظت المديرة أن تفاعالت التالميذ ومجتمع المدرسييييييية لم تت ير ت ييرا ملحوظات في السيييييييلوكات والتعامالت مع هؤالء 
اء عند قاألطفال، فاقترح عليها أحد الزمالء المديرين أن تفعل بعض آليات التقويم لقياس مسييتويات األثر والترثير عوض الب

 ! حدود األحكام االنطباعية العامة؟
 

 
جدول تحديد إجراءات التقويم الخاصة بترثير عمليات الدمج على الطفل في وضعية : 30الوثيقة رقم 

 إعاقة وعلى تمثالت وممارسات الفاعلين في مشروع المؤسسة

 

 
 

  إعاقة وأهدافها.حدد إجراءات تقويم ترثير عمليات الدمج على الطفل المتمدرس في وضعية 
  حدد إجراءات تقويم ترثير عمليات الدمج على الفاعلين في مشيييييروع المؤسيييييسييييية الدامج على

 مستوى تمثالتهم وممارساتهم.

 
 قالث ل،ظات ينجز الن اط من خالل

 النتائج المنتظرة  ما يقترح القيام به لحظات اإلنجاز

ي تغل الم اركون من خالل ولعية  *

سئلة قياس وتقوي ااؤلالق رلى ت،ديد م ح

 ا قر.

 عقيقة( 60ف

يلره المن ط من خالل قرااا ؤم ولعية * 

ااؤلالق حساااااائلاااة تقويم وقيااااس حقر الااادمج 

المدرسااااي رلى اللفل المتمدرس في ولااااعية 

 إراقة ورلى الفارلين.

تقااادم الورىاااات حسااائلة تقاااويم وقيااااس * 

حقاار الاادمج رلااى اللفاال ورلااى الفااارلين 

 الدامج.في م رو  الم س ة 

ي ااتغل الم اااركون من خالل الجدول  *

( رلى ت،ادياد ولاااااابط 30في فالوقيقاة 

إورااات تقويم حقر الااادمج رلى اللفاال 

 ولعية إراقة.في 

* تم تنقل الم اركون من خالل ؤفد 

( إلى طره 30الجدول ففي الوقيقة 

حسئلة تقويم ا قر لد  الفارلين في 

 .م رو  الدمج

  

 عقيقة( 90ف

الورىااااات الجاااادول * يقتااااره المن ااااط رلااااى 

( عاريااااا إياااااهم إلااااى ت،ديااااد 30فااااي فالوقيقااااة 

إواااارااات التقااااويم لقياااااس حقاااار الاااادمج رلااااى 

 اللفل في ولعية إراقة حوا.

قاام ااؤتقااال إلااى لاابط حقاار إواارااات الاادمج 

وتقويماااه لاااد  تماااثالت ومواقاااف وممارساااات 

 الفارلين التربويين.

ا التقاااويم * يركااال المن اااط حهمياااة ؤتاااا ج هاااذ

 في م رو  الم س ة الدامج.

 تقدم الورىات من خالل الجدول:* 

* حهاام إواارااات تقااويم حقاار الاادمج رلااى 

 اللفل في ولعية إراقة.

* حهاام إواارااات تقااويم حقاار الاادمج رلااى 

الفااااااااارلين فااااااااي رمليااااااااات م اااااااارو  

 الم س ة الدامج.

 * الخال،ات التركيبية 

 * العرو النظرج

  

 عقيقة( 30ف

التركيبياة حهم الخال،اااااااات المن ااااااط  يقادم* 

  والعرو النظرج للتعميف

 العامة* الخال،ات 

 * العرو النظرج 
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 يمكن الروو  في هذا اظطار إلى الوقا ف التالية :

 مديرية المناهج بدرم من ن اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة

 2017عونبر ن اليوؤي يف

  فمديرية المناهج بدرم من اليوؤي ين المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقةعليل       

2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

    Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داالدعامات واألسن
 

 

 

 

 

 

 ملحوظة
 تم اقتباسها بت رل من: فباستثناا وداول ااىتغال( حغلل الوقا ف المعتمدا في المجزواا

 مديرية المناهج بدرم من اليوؤي يفن إراقة اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية 

 2017عونبر 

 مديرية المناهج بدرم من اليوؤي يفن عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة       
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2018 

 2014عولية إراقة  –يوؤي ف ن ردا التكوين لتقوية وعرم كفايات ا طر التربوية واظعارية في مجال التربية الدامجة 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel de 

formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول أسباب املوانع واحلواجز جتاه متدرس الطفل يف وضعية

 الرتبية الداجمةإعاقة وفرضيات التجاوز حنو مفهوم 

 

 

 الحرمان من التمدرس  سبابأ
 الموانع والحواجز

 فرضيات تجاوز موانع وحواجز التمدرس

  * 
-  
-   
- 

 على مستوى العقليات في مجتمع المدرسة*  
-  
-  
-  

  * 
 
-  
-   
- 

 جراءات اإلدارية والتدبيرية في المدرسة.على مستوى اال*  
-  
-  
-  

  * 
 
-  
-   
- 

 على مستوى البنيات والموافق وأنشطة الحياة المدرسية*  
-  
-  
-  
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  * 
 
-  
-   
- 

 على مستوى البرامج الدراسية والطرق البيداغوجية*  
-  
-  
-  

.................................................................. تقديم تعريف للتربية الدامجة
.......... 

..................................................................
........... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 تعاريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التربية المتخصصةEducation spécialisée 

هذا النو  من التربية ي،يل رلى المقاربة اللبية التخ  ية دات ال لة بنورية العالا حو الرراية 

ب اانف اظراقةن كما يرتبط بريية خا،ااة لل اايرورا التربوية التي تقتضااي تمدرس اللبية المقترؤة 

 ا طفال في ولعية إراقة عاخل م،يط معزول كمركز حو م س ة متخ  ة.

اللابه التخ ا اي ي تي كذل) من كون اللرق البيداغووية المعتمدا خا،اةن ووساا ل التعلم 

 ق ور.وم هالت الم طرين مكيفة ط ل كل ؤو  من حؤوا  ال

 مثال: مركز الة حسماا لل من م س ة ابن بيلار لفراقة ال،ركية.

إن ارتماع ؤظام الداخليات في بعط الم ساااا ااااات المتخ اااا ااااة ا يقوم بعزل ا طفال في 

ولاااعية إراقة من حقراؤهم بال،ي ف، ااالن بل يبعدهم رن را التهم طوال ال ااانة الدراسااايةن وهكذا 

 ااؤتماا للعا لة.فاللفل ا يلور إط اسه بالم،بة و

 :تربية اإلدماجEducation Intégratrice 

ا طفال في ولعية إراقة يتمدرسون عاخل م س ات رموميةن فاللفل ي جل بالمدرسة لكنه يتلقى 

 عروسا من حساتذا متخ  ين عاخل حق ام معزولة.
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 إيجابيات وسلبيات التربية المتخصصة

 

 Education spécialiséeالتربية المتخصصة   

 نقاط الضعف نقاط القوة
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  تتميز بخبرتها العميقة في مجال

 اإلعاقات وأنواع القصور؛

 

 

  المربي المتخصصصصصصصصم يوطر مجموعصصة

صصصصصصميرة من ا طيال في نيس صصصصصصنف 

اإلعاقة وبالتالي يسصصتييد  ل طيل بنسصصبة 

 أ بر من التأطير والرعاية البيداغوجية؛

 

  قة يتعلمون عا ية ت ا طيال في وضصصصصصصصع

ويصصتصصطصصورون مصصع أقصصرانصصهصص  مصصن نصصيصصس 

اإلعصصاقصصةا ممصصا قصصد يسصصصصصصصم  بتطوير   

 لتبادالت وأش ال تياعل مشتر ة.

 صصصصصصصصة غالبا ما توجد تن المدارس المخت

ي التجمعصصصصات الحضصصصصصصصريصصصصة والمصصصصدن ف

 ال برى؛

 

  تن الرعصصصايصصصة في  صصصس  المصصصدارس ت ون

مخصصصصصصصصصصصصصصصصصة لطيصصل أو ف صصة قليلصصة من 

ا طيصصصال بصصصالن ر تلى قلصصصة الوسصصصصصصصصصا صصل 

 وا دوات الطبية وندرتها؛

 

 ليةال صصصصة ت ون عالية تتن البنيات المخ 

بالنسبة لألسر مما يعني عد  استمرارية 

قا ها مر  ونة  س  المقاربة التربوية وب

 بإرادة المانحين والمحسنين الخارجيين؛

 
   ة التربييجد ا طيال بعد خضوعه  لهس

الت يف مع  صصصصصصصصة صصصصصصصصعوبات فيتالمخ

 أسر   أو أقرانه  أو مجموعاته ؛

 
 صصصصصصصصة تعمل على تتن  س  البنيات المخ

ترسصصيف ف رة عزل ا طيال في وضصصعية 

 تعاقة.

 

 

 

 

 

 

 
 إيجابيات التربية الدامجة

 

 
 
 
 
 

 :التربية الدامجةEducation inclusive 

 من حهم إيجابيات التربية الدامجة ؤجد:

ت مح التربية الدامجة باطترام طف ا طفال في ولعية إراقة في التربية؛ 

ت مح التربية الدامجة ببقاا ا طفال في ولعية إراقة عاخل حسرهم ومجتمعاتهم؛ 

 التربية للجميه؛تعمل التربية الدامجة رلى ت، ين ووعا 
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 تمرين

 
 

 Education inclusiveاألسس المرجعية للتربية الدامجة   

األسس الحقوقية 
 والتشريعية

األسس المؤسساتية 
 والتنظيمية واإلدارية

 األسس السوسيوتربوية 
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 PPHالتعريف حسب سيرورة إنتاج اإلعاقة 

 

 
 
 
 
 
 
 

 روامل الم،يط

 مي ر ⟷معيف  

 روامل الخلر فال بل(

 روامل الم،يط

 
 م هالت

 قدرا ⟷  رجز

 الجهاز العضوج

 ⟷  ق ور
 سالمة

 تفارل
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 السبب
الشصصصصصخم ر على سصصصصص مة الخطر التي تتسصصصصصبب في تصصصصصصابة أو تو  عوامل 

 ا مراض الورا ية...( –حوادث الوالدة  –)حاد ة سير   وتطور

 القصور
القصصصصصور  –نقم أو تميير جز ي أو  لي لعضصصصصو ما )القصصصصصور الجسصصصصد  

 القصور الس ني...( –السمعي 

 العجز
شاط )القصور الجسد : صعوبة ضعف جز ي أو  لي للقدرة على القيا   بن

القيا  بحر ات / القصصصصصور البصصصصصر : صصصصصعوبة الن ر/ القصصصصصور السصصصصمعي: 
 صعوبة السمع / القصور الس ني: صعوبة التي ير المنطقي(.

  ل ما يعيق القيا  با نشطة اليومية. معيق

  ل ما ييسر القيا  با نشطة اليومية ميسر

 

 

 
 (ONU/2006المتحدة )التعريف حسب منظمة األمم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 من اتفاقية طقوق ا ىخا  دوج اظراقة 1الماعا 

 الغرو:

الغرو من هذا ااتفاقية هو تعزيز وطماية وكفالة تمته وميه ا ىااااااخا  دوج اظراقة تمتعا كامال رلى 

 لة.المت ،قدم الم اواا مه اآلخرين بجميه طقوق اظؤ ان وال،ريات ا ساسيةن وتعزيز اطترام كرامتهم 

وي اااامل م ااااللح  ا ىااااخا  دوج اظراقة  كل من يعاؤون من راهات طويلة ا ول بدؤية حو رقلية حو 

دهنية حو ط اااااايةن قد تمنعهم لد  التعامل مه مختلف ال،واوز من الم اااااااركة ب ااااااورا كاملة وفعالة في 
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 مش ل )فقدانا شسوسا غياب( في الو ا ف أو ا عضاء أو الهيا ل. قصور

 و ييي )استحالة أو محدودية( للقيا  بنشاط يومي. اخت ل عجز

 على مستوى المواقف أو المحيط أو القوانين. عا ق معيقات

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 مرتكزات المقاربة الطبية والحقوقية لإلعاقة

 
 
 
 

 جسد  ينتج عنه قصور في ا داء البشر . –اخت ل و ييي س ني  اإلعاقة-1

 المقاربة الطبية
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 لها أسباب عضوية مرتبطة بالسات أو بالعوامل الخارجية. اإلعاقة-2

 تستدعي المقاربة التخصصية. اإلعاقة-3

 تيترض تربية تخصصية. اإلعاقة-4

 
 
 

 لحقوق اإلنسان. اقاعدي امن مقابل التربية الجامعة مرت ز االنط ق-1

 اإللزامي مجاني ميسر الولوجا يحتر  الحرياتا متدرج التنييس. التعلي -2

ميعا ليا دة الجواإلعداد  شصصصصصصصخم له الحق في التربية: تلزامية التعلي  االبتدا ي   ل-3

 مة في النمو ال امل للشخم.هالمجانية والمس

يسرة م تجراءاتقبول  ل تيرقة أو است ناء أو تقييد بدافع اإلعاقة أو الحرمان من  عد -4

 أو التأ ير السلبي أو تقليم االعتراف أو التمتع بممارسة الحق في التعل .

التمييز : عندما يجد الطيل في وضصصصصصعية تعاقة أنه مقصصصصصصي من المدارس بيعل  اليعل-5

غياب ولوجيات معمارية أو ت وين المدرسصصصينا أو عد  ت ييف البرامج الدراسصصصية وتوفير 
  للموا بة اليردية:  ل  سا يم ل ت انة لل رامة اإلنسصصصصصصصانية المعدات أو االفتقار تلى ن ا

 من العهد الدولي. 2للطيل وفقا لليقرة ال انية من المادة 

 

 

 
 مقارنة بين المقاربة الطبية والمقاربة االجتماعية

 
 

 نموذج المقاربة االجتماعية نموذج المقاربة الطبية

 المقاربة الحقوقية
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تشصصصصصصص صصاليصصة تتعلق بصصالواقع المصصاد  اإلعصصاقصصة  ي  اإلعاقة  ي فقط سوال طبي
 للشخم المعاق والمحيط االجتماعي.

 ية فرد ة با ولوجياإلعاقة ين ر تليها 

Pathologie individuelle 

 اعيةاجتم با ولوجيةباعتبار ا اإلعاقة ين ر تليها 

Pathologie sociale 

المشصصصصصصص صصل  و اليردا فصصاإلعصصاقصصة  ي 
 النتيجة المباشرة للقصور.

أساسا نتاج للحواجز االجتماعية على اإلعاقة  ي 
مسصصصتوى اإلم انات في التربية وفي االندماج وفي 

 اليرم. وجيات وت افوالول

ا مر يتعلق بمصصا ال يم ن للشصصصصصصصخم 
 فعله: ال يم نه الحر ة والمشي.

الر صصصان يت  على مسصصصصصصصتوى تم صصصانصصصات وقصصصدرات 
 الشخم في وضعية تعاقة.

الحلول تقترح من طرف خبراء طبيين 
 على قاعدة التشخيم.

الحلول والمقاربات دا ما ينبمي أن تتحدد وتوجد 
 على مستوى المجتمع.

الحلول المقترحة ت ون دا ما: ع جات 
داخل المسصصصصتشصصصصييات أو مع مختصصصصصين 
وسلصصصن من أجصصصل الصصصدفع بصصصالمعصصصاق تلى 
االقتراب من حصصصالصصصة السصصصصصصصواء. على 
المسصصصصصصصتوى التربو  تقترح مصصصصدارس 

 .متخصصة أو رياضات خاصة

الحلول المقترحصصصة ت ون دا مصصصا: تحييصصصد الحواجز 
المصصاديصصة واالجتمصصاعيصصة واالقتصصصصصصصصصصاديصصةا وتوفير 
الخصصدمصصات الصصدامجصصة )المصصدارس العصصاديصصة والتربيصصة 

 الدامجةا والرياضات الدامجة تلف...(

 
 
 
 

 

 
 الشلل الدماغي الحركي

 
 
 
 
 

 ال فلية من الج م.ي مى حيضا ق ور طركين ويمكن حن يتعلف با طرال العلوية حو 

:عالمات 

o طرل واطد حو حطرال من الج اااااام بترتن حطد ا طرال حو وزا من الج اااااام مفقوع مند

 الواعان ت وهات في ا در  حو ا ،ابه حو ال اقين حو حوزاا حخر  من الج م؛

o م اااي ،اااعل وم لم: يميل ال اااخم رلى واؤل واطد في كل خلوان حو يم اااي وركبتاا
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 القصور السمعي

 
 
 
 
ا يالطظ الق ور ال معي ب كل سهل. وحطياؤا قد ا ؤ تليه التفكير حن طفال ا ي مه ب كل ويدن  

 ن هذا الق ور غير ظاهر. كما حن اللفل ال غير ال ن ا ي تليه حن يعبر رن م كلته  ؤه ا 

 يعرل حؤه ح،م

:مستويات فقدان السمع 

o لل اامه هو ال ااممن وإن طدوث ال اامم قبل حو بعد ؤمو الكالمن ي قر إن الفقدان ال اابه التام
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 القصور الذهني

 

الذهني هو حكثر حؤوا  الق ور ىيورا. وت تعمل م ميات حخر  للتو،يف من قبيل: ت خر رقلين  الق ور

 إراقة رقلية حو ،عوبات التعلم ال،اعا.
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ي القدرا رلى الت،مل الذاتواكت اب اللغةن وي يل الق ور الذهني كل مناطي ؤمو اللفل: النمو الج دجن 

 والت،كم في المعارل النظرية.

تفادي الخلط بين القصووور الذهني والمرا العقليو وإجماال فالمرا العقلي يسووتعمل عندما انتباه: يجب 

وأحاسيسه وسلوكاتهو ويمكن عالجه بعالج  يصاب شخص في حالة صحية جيدة بمرا يصيب مزاجه

 مالئمو

بعط ا طفال رند الواعا حو بعدها بقليلن لكن  لد يتم الك اااااف ب اااااكل مبكر رن الق اااااور الذهني 

الكثير منهمن يتم الك ف رنه رند الدخول إلى المدرسةن رغم حن ا رراو قد تكون طالرا قبل دل)ن حج 

 منذ ،غر سنهم.

هم ق اااااور دهني طاع وقد ي اااااابون ب ووه ق اااااور حخر ن كالق اااااور ديبعط ا طفال قد يكون ل

 .ةال متعدعج اظراقالب رج حو ال معي. وي مون ب طف

 7وككل حىكال الق ورن فإن الق ور الذهني له عروات

 

 قصور عميق قصور متوسط إلى حاد قصور خفيف

   محصصصصدود نمو معرفي
 ملحو و
المسصصصصتمرة تلى  الحاجة-1

 التي ير الملموس؛
يتزايصصد تصصدريجيصصا  تصصأخر-2

في التعلمات الدراسصصصصصصصيةا 
يسصصصصصصصصتصصلصصز  قصصصصدرات فصصي 

 الترميز والتجريد.

   قد يدات في مجال النمو المعرفيا  تقي
تحصصد من قصصدرات التعل  في ارتبصصاطهصصا 

 أ داف البرامج الدراسيةب

   تقييصصصدات مهمصصصة في مجصصصال النمو
 :يالديممراف

من المسصصتحيل االسصصتيادة من  تجعل-1

 برامج الدراسة العادية؛ و
 برمجة فردية. تتطلب-2

   قدرات و ييية محدودة على مسصصصصتوى
 االستق لية الشخصية واالجتماعية؛

  الحاجة تلى المسصصصصصاعدة لتن ي  أنشصصصصصطة
جديدة أو التدريب على أنشصصصصصصصطة أولية 

 في االستق لية الساتية.

  قدرات ضصصصصعيية جدا على مسصصصصتوى
ماعية  ية واالجت لسات ية ا االسصصصصصصصتق ل
تسصصصصصصصتلز  الصصصدع  والتصصصأطير للقيصصصا  

 بأنشطة يومية.

  صصصصصعوبات ملحو ة في النمو الحسصصصصي
والحر ي وأيضصصصصصصصصا التواصصصصصصصصليا وقد 

 يستلز  سلن تدخ  خاصا.

  مهارات حسصصصصصصية وحر ية محدودةا
تتطلصصصصب طرقصصصصا للتقيي  والتحييزا 

 فردية وم يية

 
 القصور البصري

 
 
 
 
 

                                                      
 

الق ور الب رج هو ،عوبة العين في الريية ب كل ويدن ؤتيجة إ،ابتها في وظيفتها الت ري،ية 

 حو الوظيفية.

 إن الق ور الب رج ا يكون عا ما كليان وؤميز بين ،نفين من الق ور ال رج:

.لعف الب ر: وهي طالة ىخم ا ير  ويدا حو له اللرابات في الريية 

:أمثلة 

oعوبة ريية ا ىياا البعيدا فق ر النظر(؛، 

oعوبة ريية ا ىياا القريبة فب ر ال يخوخة(؛، 

o الوال،ة.الريية المضلربةن غير 
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 جدول أنماط الحواجز والموانع والمعيقات
 الممكنة دامجة والميسراتالتي تجعل المدرسة غير 

 

 

 حؤماط ال،واوز والمعيقات التي تمنه تنزيل 

 التربية الدامجة بالم س ة المدرسية

 ،يغ تجاوزها والمي رات المتاطة حؤماط ال،واوز والمعيقات 
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التدبير  م تو رلى 

م رو  ل ااعارج

الم س ة وال،ياا 

 المدرسية

 

 

 

 

 

 

م تو  البرامج رلى 

والمواع الدراسية 

 وإيقارات التمدرس

 

 

 

 

 

 

م تو  مقاربات رلى 

 التدريد

 

 

 

 

 

 

م تو  بنيات رلى 

 ومرافف فضاا المدرسة

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 جدول مقارن بين نموذج المؤسسة التعليمية

 ر الدامجة وبين نموذج المدرسة الدامجةغي 

 
 

نموذج المدرسة غير  مؤشرات اإلدارة والتدبير
 الدامجة الحواجز والموانع

نموذج المدرسة الدامجة 
 الميسرات ومقاربات الدامج
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* على المسصصصصصصصتوى اإلدار  
)تجراءات التسصجيلا وتدابير 

 ملف التمدرس...(

 
 
 
 

 

* على المسصصصصصصصتوى المصصصاد  
واللوجيسصصصصصصصتي )الولوجيصصات/ 

 الوسا ل(

 
 
 
 
 

 

 * على المستوى التن يمي:
 التن ي  الزمني -
 التن ي  التربو  -

 
 
 
 
 

 

 * على المستوى التربو :
 م ءمة البرامج والتعلمات -

 
 
 
 

 

حيصصصصاة  ل توى ا * على مسصصصصصصصص
 المدرسية.

 
 
 
 

 

للمصصصدرسصصصصصصصصصصة تقصصصدي  تعريف 
 الدامجة:

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 تعريف مشروع المؤسسة في المذكرات والوثاق الوزارية

 
 
 
م رو  الم س ة يعني برؤامجا إراعيان  وخلة م لفة من مجمورة من العمليات المن جمة التي  ( 1 

التعليميةن والرفه من م تو  الت، يل بهان تهدل إلى ال، ول رلى حفضل النتا ج في الم س ات 

 وال مو بجوعا رالقتها بم،يلها ااقت اعج وااوتماري والثقافي. 

 عليل التكوين الذاتي للمديرين

 1997وزارا التربية الوطنية 
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 هومرتكزاتمشروع المؤسسة الدامج وأهدافه أسس جدول 
 

 

 
 

 مشروع الموسسة الدامج
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 األهداف محددات األسس والمرتكزات

 * على المستوى اإلدار 
-  
-  
-  

 
 
 
 

لبنيصصصصاتمسصصصصصصصصتوى المعلى *   رافق وا
 ةاللوجيستي

-  
-  
- 

 
 
 
 
 

 * على المستوى التن يمي
-  
-  
- 

 
 
 
 
 

 * على المستوى التربو 
-  
-  
- 

 
 
 
 

 على مستوى الشرا ات *
-  
-  
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 األساسية  هوشروطتخطيط مشروع المؤسسة الدامج جدول مرتكزات 

 

 

 

 تخطيط مشروع الموسسة الدامج
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 الشروط المرتكزات

 ( على المستوى الموسساتي والحقوقي1
-  
-  
-  

 
 
 
 

 ( على المستوى اإلدار 2
-  
-  
- 

 
 
 
 
 

 التن يمي ( على المستوى3
-  
-  
- 

 
 
 
 
 

 ( على المستوى التربو 4
-  
-  
- 

 
 
 
 

( على المسصصصصصصصتوى المصصصصاد  والبنيصصصصات 5
 التحتية

-  
-  
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 جدول تنظيم عمليات المتدخلين في

 تخطيط مشروع المؤسسة الدامج
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المهام واألدوار في مجال  أنماط المتدخلين
 مقاربة الدمج المدرسي

لعمليات مشروع التخطيط 
 المؤسسة الدامج

 
 مصال  المديرية اإلقليمية 

 

 :1العملية  
- ..... 
- ..... 

 :2العملية 
....... 
..... 

 
 أطر التيتيش

  

  

 
 اليريق الطبي وشبه الطبي

 

  

 
 مجالس الموسسة

 

  

 
 المدير)ة(

 

  

 
ا طر التربويصصصصة الم ليصصصصة 

 بالدمج.
 

  

 
ا مهات  –اآلباء  –ا سصصر 

 ا ولياء –
 

  

 
 جمعيات المجتمع المدني 

 

  

 

 

 

 

 جدول مقاربات التنظيم الزمني للتمدرس

 الدامج لألطفال في وضعية إعاقة
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أسئلة تنظيم الزمن التربوي  أنماط اإلعاقات
 بالمؤسسة المدرسية

المقاربات والصيغ الممكن اعتمادها 
 لتنظيم الزمن المدرسي

  التوحد تعاقة-1
-  
 
-  

-  
 
-  

  الس نية اإلعاقة-2
-  
 
-  

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصصصاقصصصصصصصصصصة-3
 الحر ية 

 
-  
 
-  

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصصصاقصصصصصصصصصصة-4
 السمعية

 
-  
 
-  

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصصصاقصصصصصصصصصصة-5
 البصرية 

 
-  
 
-  

-  
 
-  

 اضصصصصصصصطرابصصات-6
 التعل  

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مقاربات التنظيم التربوي للتمدرس

 الدامج لألطفال في وضعية إعاقة
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أسئلة التنظيم التربوي بالمؤسسة  أنماط اإلعاقات
 المدرسية

 صيغ التنظيم التربويو مقاربات

  التوحد تعاقة-1
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-2
 الس نية

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-3
 الحر ية 

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-4
 السمعية

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-5
 البصرية 

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اضصصصصصطرابات-6
 التعل  

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 

 

 

 جدول حواجز وعوائق التمدرس الدامج

 في فضاء المؤسسة التعليمية والميسرات الممكنة
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 حواجز وموانع التمدرس الدامج أنماط اإلعاقات
على مستوى بنيات فضاء 

 المؤسسة

في الميسرات الممكن إدراجها 
 فضاء المؤسسة

  التوحد تعاقة-1
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-2
 الس نية

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-3
 الحر ية 

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-4
 السمعية

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-5
 البصرية 

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اضصصصصصطرابات-6
 التعل  

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 

 

 جدول تنظيم أنشطة الحياة المدرسية في إطار

 )أنواع الحواجز( مشروع المؤسسة الدامج
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أنواع أنشطة الحياة المدرسية  أنماط اإلعاقات
 الطفل فيها أن يشاركمكن تي يال

 في وضعية إعاقة

 أنواع الحواجز التنظيمية

  التوحد تعاقة-1
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-2
 الس نية

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-3
 الحر ية 

 
-  
 
-  
 

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-4
 السمعية

 
-  
 
-  

-  
 
-  

 اإلعصصصصصصصصاقصصصصصصصصة-5
 البصرية 

 
-  
 
-  

-  
 
-  

 اضصصصصصطرابات-6
 التعل  

 
-  
 
-  

-  
 
-  

 

 

 

 

 

 جدول العمليات التنظيمية إلشراك األطفال في

 وضعية إعاقة في أنشطة الحياة المدرسية مع تحديد الميسرات
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أنشطة الحياة المدرسية وفق 
 مشروع الدمج المدرسي

 واإلجراءات الميسرة العمليات التنظيمية

 * نواد  ا نشطة الرياضية
-  
 
-  
 
-  

 * العمليات التن يمية 
-  
-  

 * اإلجراءات الميسرة
-  
-  

 * نواد  ا نشطة الينية 
-  
 
-  
 
-  

 * العمليات التن يمية 
-  
-  

 * اإلجراءات الميسرة
-  
-  

 * نواد  ا نشطة البي ية 
-  
 
-  
 
-  

 * العمليات التن يمية 
-  
-  

 * اإلجراءات الميسرة
-  
-  

* نواد  أنشطة الرح ت والخرجات 
 التربوية  

-  

-  

-  

 * العمليات التن يمية
- 
- 

 * اإلجراءات الميسرة
- 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مجاالت التدخل اإلداري في مشروع المؤسسة

 الدامج واإلجراءات اإلدارية المطلوبة
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التدخل اإلداري للمدير)ة( في مجال 
 مشروع المؤسسة الدامج

اإلجراءات اإلدارية المطلوب من المدير)ة( 
 القيام بها

استقبال الطيل/التلميس في وضعية تعاقة  *
وضبط ملف تسجيله المدرسي والعمليات 

 المرتبطة به.

-  
 
-  
 
-  

تعداد الولوجيات والميسصصصصصرات وت ييف  *
واللوجسصصصصصصصتيصصة لموا بصصة البنيصصات التحتيصصة 

 مشروع الدمج المدرسي.

-  
 
-  
 
-  

تعداد وبناء العمليات التربوية لمشروع  *
الدمج المدرسصصيا والتحسصصيس والتواصصصل 
مع مجتمع المصصدرسصصصصصصصصصة )المصصدرسصصصصصصصون/ 

 الت ميس...(

-  
 
-  
 
-  

يقصصصصاعصصصصات  * تربو  وت ل لزمن ا ن ي  ا ت
ية  مدرسصصصصصصص طة الحياة ال التمدرس وأنشصصصصصصص

 المدرسي.ومسارات الدم  

-  
 
-  
 
-  

تن ي  الشصصصصصصصرا ة والعمل الت املي مع  *
اليريق التربو  والطبي أو شصصصصصصصبه الطبي 
ومع اآلبصصاء والجمعيصصات من أجصصل تنجصصاح 

 مشروع الدمج المدرسي.

-  
 
-  
 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 جدول إجراءات التدبير التنظيمي الزمني والتربوي

 لسيرورات التعلم لمشروع المؤسسة الدامج
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 إجراءات التدبير التنظيمي 
 لزمن المدرسيل

 إجراءات التدبير التنظيمي التربوي

ليومي وا سصصصصصصصصبوعي  تمصصصصدرس ا ل * زمن ا
 )استعمال الزمن(

-  
 
-  
 
-  

* التدبير التن يمي التربو  لتوزيع ا طيال  
 على أقسا  الدمج

-  
 
-  
 
- 

* صصصصصيظ تن ي  المراوحة بين زمن التمدرس 
 الطبية وشبه الطبيةوزمن الخدمات 

-  
 
-  
 
-  

* التصصصدبير التن يمي التربو  للمشصصصصصصصصصصاريع  
 التربوية اليردية داخل أقسا  الدمج.

-  
 
-  
 
- 

 * صيظ تن ي  زمن أنشطة الحياة المدرسية.
 
-  
 
-  
 
-  

* التصصصصدبير التن يمي التربو  لمشصصصصصصصصصصاريع  
 ا قسا  الدامجة )التوزيع السنو (.

-  
 
-  
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جدول المجاالت وأشكال التدبير التربوي في مشروع المؤسسة الدامج
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 إجراءات التدبير التربوي مجاالت التدبير التربوي

تعصصصصددة  * م ل جنصصصصة ا ل ل على ا اإلشصصصصصصصصراف 
االختصاصات من أجل وضع ا طيال في 

 ا قسا  الدامجة.

-  

-  

- 

-  

تعصصصصددة  * م ل جنصصصصة ا ل ل على ا اإلشصصصصصصصصراف 
ضصصصصصبط برنامج االختصصصصصصاصصصصصصات من أجل 

التعلمصصات ا سصصصصصصصصصاس والتعلمصصات الصصداعمصصة 
 وتحديد ا دوار وصيظ التن ي .

-  

-  

-  

-  

- 

اإلشصصصصصراف على بناء المشصصصصصاريع اليردية  *
ومشصصصصاريع أقسصصصصا  الدمج وضصصصصبط التوازيع 

 السنوية.

-  

-  

- 

-  

اإلشراف على ضبط صيظ تن ي  أنشطة  *
الحيصصصاة المصصصدرسصصصصصصصيصصصة مع ا طر التربويصصصة 

 المجتمع المدني.وجمعيات 

-  

- 

-  

- 

-  

- 

 

 

 

 
 جدول أنشطة الحياة المدرسية وظائفها وإجراءاتها التدبيرية
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 وظائف النشاط الدامج  أنشطة الحياة المدرسية الدمجة
 وإجراءات تدبيره التربوي

 * الو ا ف وا  داف  * أنشطة الدع  التربو  
-  
-  

 * تجراءات التدبير التربو 
-  
-  

 *   * أنشطة النواد  الرياضية 
-  
-  
 * 
-  
-  

 *   * أنشطة النواد  الينية
-  
-  
 * 
-  
-  

 *   * أنشطة النواد  البي ية
-  
-  
 * 
-  
-  

 *   نواد  الرح ت والخرجات التربوية* أنشطة 
-  
-  
 * 
-  
-  

 *   * ا نشطة الجمعوية
-  
-  
 * 
-  
-  

 

 

 والتقويم التطويري لعمليات مشروعجدول أبعاد التتبع 

 المؤسسة الدامج واإلجراءات المرتبطة به
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 اإلجراءات التدبيرية للتتبع والتقويم عمليات مشروع المؤسسة الدامج

وبناء الملف اإلدار  * عمليات تدارة اسصصصتقبال 
التربو  للدمج المدرسصصي لألطيال في وضصصعية 

 تعاقة )رفع الحواجز/الميسرات(.
  

 تجراءات التتبع*  
-  
-  

 التقوي * تجراءات 
-  
-  

تدارة تخطيط وبناء عمليات مشصصصصروع الدمج * 
  المدرسي.

  

  * 
-  
-  
 * 
-  
-  

المقصصاربصصة التن يميصصة للبعصصد الزمني والتربو  * 
  لمشروع الدمج المدرسي.

  

  * 
-  
-  
 * 
-  
-  

   المقاربة التدبيرية لمسارات الدمج التربو .* 
  

 * 
- 
- 
 * 
- 
- 

المقاربة التدبيرية لسصصيرورات أنشصصطة الحياة * 
   المدرسية.

  

 * 
- 
- 
 * 
- 
- 

* المقاربة التدبيرية للشصصصصصصرا ة في تطار الدمج 
 المدرسي.

  

 * 
- 
- 
* 

 

 جدول تحديد إجراءات التقويم الخاصة بتأثير عمليات الدمج

 على الطفل في وضعية إعاقة وعلى تمثالت وممارسات 

 الفاعلين في مشروع المؤسسة 
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إجراءات تقويم أثر الدمج على 
مسااااارات تمدرس الطفل في وضااااعية 

 إعاقة

إجراءات تقويم أثر الدمج على تمثالت وممارسات 
 الفاعلين في مشروع المؤسسة

 * التياعل مع فضاء المدرسة ومرافقها.
 

 * اإلجراءات:
-  
-  
- 

ية الطيل في وضصصععلى مسصصتوى اسصصتقبال وتقبل تمدرس * 
 تعاقة وتدريسه في القس  الدامج.

 * اإلجراءات:
-  
-  
-  

* التيصصاعصصل مع المصصدرس وجمصصاعصصة القسصصصصصصص  
 ومجتمع المدرسة.

 
 * اإلجراءات:

-  
-  
- 

على مسصصصصصتوى ت ييف المضصصصصصامين وا نشصصصصصطة وم ءمة * 
 مقاربات التمدرس.

 * اإلجراءات:
-  
-  
-  

 * التيصصصصاعصصصصل مع أنشصصصصصصصطصصصصة التعل  والزمن
 المدرسي.

 
 * اإلجراءات:

-  
-  
- 

على مسصصصصصصصتوى المسصصصصصصصصاعصصدة في دمج الطيصصل في الحيصصاة * 
 المدرسية

 * اإلجراءات:
-  
-  
-  
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 مالحق
 املرجعيات احلقوقية والتشريعية
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في إطار منظومة ا مم المت،دا مجاا قا ما بذاتهن ودل) منذ حوا ل ا لفية الثاؤية. ت كل قضية اظراقة 

لقد اؤخرطت المملكة المغربية في منظومة طقوق اظؤ ان الكوؤية و،اعقت رلى ول ااتفاقيات والعهوع و

ن 2011الدولية والبروتوكوات المل،قة بهان كما ترومت إراعتها هاته بالتن يم رليها في عستور 

وح،ب،ت ااتفاقيات الدولية كما ،اعقت رليها المملكةن ت مو رلى الت ريعات الوطنيةن ووول العمل رلى 

 مالامة هذا الت ريعاتن مه ما تتللبه تل) الم اعقة.

كما عخل المغرب في م ارات قلارية متعدعا من حول إرمال طقوق اظؤ ان وطمايتهان ربر م ل ل 

المجااتن رلى الم تويات الدستورية والت ريعية وال ياسية والقاؤوؤية والتربوية تدريجي متنو  ا ىكال و

 ل،ماية طقوق اظؤ ان والنهوو بثقافتهان ومن لمنها ما يتعلف ب،قوق ا طفال في ولعية إراقة.

وي كل ا ىخا  في ولعية إراقة م،ط اهتمام ردع من الن و  الم س اتية التي تهدل إلى النهوو 

 بإعماوهم ااوتماري وااقت اعج ويتج د دل) من خالل ؤ و :

 م س اتية ت،ث الدول رلى اارتقاا باظعماا المدرسي لألطفال في سن التمدرس؛▪ 

قاؤوؤية تنظيمية وتعليماتية فمذكرات( توويهية ت،دع ىروط استقبال وتعليم ا ىخا  في ولعية ▪ 

 إراقة.

Iالنسق العالمي: و 

 عونبر 13 رليها في الم اعقة تمت إعاقة: وضعية في باألشخاص المتعلقة االتفاقية الدولية 

. .2007 مارس 30 في رليها التوقيه باب وفتح المت،دان لألمم العامة طرل الجمعية من 2006

 الفرعية ال كاو  لتقديم آلية إرساا رلى بهان المل،ف البروتوكول خالل من ااتفاقيةن ؤ ت كما

 .ااتفاقية إرمال بمتابعة المكلفة اللجنة إلى مباىرا طلبات بتقديم لألفراع ت مح التي للجنة الدولية

 و،در 2009 حبريل 14 في ااختيارج والبروتوكول ااتفاقية هذا رلى المغرب ،اعق 

 . وت كل2011غ ت  2 بتاري  الرسمية بالجريدا المن ور 143 08 1رقم  ظهير في

 ويتعين رليهن الم اعقة رند ا رضاا للدول ُملزما ؤ انناظ ل،قوق كوؤيا   ميثاقا   ااتفاقية

 التدابير التنفيذ قيد تضه وحن ال،قوق هذا وطماية باطترام تقوم حن هذا الدول رلى

 .ااتفاقية في رليها المن و 

 بارتماع حساسا ا مر ويتعلف ا رضاان البلدان التزامات ت،ديد ااتفاقية تم   من 4 الماعا في 

 بم،اربة ت مح التي القاؤوؤية القاردا ت كل التي ااتفاقيةن مه من جم ت ريعيإطار 

 والثقافية وااوتمارية وااقت اعية ال ياسية ال،قوق اظراقة وتفعيل حساس رلى التمييز

 ااتفاقية. رليها ؤ ت كما

 المعقولة  التي يرية الترتيبات ”ومفهوم اظراقةن حساس رلى التمييز مفهوم ااتفاقية تُعرل“ 

 ن) 2و  1الماعتان ( الت ميم العام  في   ”و
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 ن3) الماعا( العامة في  المباع  ت،دع 

 ن10 ) و 9ن7ن6ن5 المواع(  رضاا في  الدول ا رلى المترتبة االتزامات ت خ م 

 ن30إلى 11 من المواع(ظلزامي في   ا اللابه دات ا ساسية ال،قوق تف ل) 

 31 ) الماعا(والبياؤات في   المعليات ومه حهمية إلى النظر تلفت  

 ن 32) الماعاففي الدولي  التعاون عور 

 33) الماعا(الوطني في   الم تو  رلى والر،د التنفيذ هيئات ت،دع.  

 34) الماعا  ( الر،د و للتتبه رالمية لجنة خلف رلى ااتفاقية تنم 

 40و .35 عورية فالمواع تقارير ظؤجاز آلية تضه) 

 

  وتتضمن طقوق البقاا والنماا وطقوق 1989الدولية لحقوق الطفل المعتمدة سنة االتفاقية :

منها رلى طقوق ا طفال في ولعية إراقةن  23الم اركة وطقوق ال،ماية مه التخ يم في الماعا 

 والتي تنم رلى ما يلي:

ظرول  ن فيتعترل الدول ا طرال بوووب تمته اللفل المعاق رقليا حو و ديا ب،ياا كاملة وكريمة .1

 تكفل له كرامته وتعزز ارتماعا رلى النفد وتي ر م اركته الفعلية في المجتمه.

من هذا الماعا مجاؤا  2إعراكا لالطتياوات الخا،ة لللفل المعاقن توفر الم اردا المقدمة وفقا للفقرا  .2

اللفلن وينبغي كلما حمكن دل)ن مه مراراا الموارع المالية للوالدين حو غيرهما ممن يقومون برراية 

حن تهدل إلى لمان إمكاؤية ط ول اللفل المعاق فعال رلى التعليم والتدريلن وخدمات الرراية 

ال ،يةن وخدمات إراعا الت هيلن واظرداع لممارسة رملن والفر  الترفيهية وتلقيه دل) ب ورا 

ن لثقافي والروطيت عج إلى ت،قيف ااؤدماا ااوتماري لللفل وؤموا الفرعجن بما في دل) ؤموا ا

 رلى حكمل ووه ممكن. 

  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

  م مد  ال،ياا للجميه – 4الهدل  لمان التعليم الجيد المن ف وال امل للجميه وتعزيز فر  التعل 

  لجميه البنات والبنين فر  ال، ول رلى ؤورية ويدا من النماا والرراية  إتاطةلمان

ا والتعليم قبل اابتدا ي طتى يكوؤوا واهزين للتعليم اابتدا ي ب،لول في مرطلة اللفولة المبكر

 2030رام 

 في  الزياعا بن بة كبيرا في ردع ال باب والكبار الذين تتوفر لديهم المهارات المناسبةن بما

دل) المهارات التقنية والمهنيةن للعمل وىغل وظا ف ا قة ولمباىرا ا رمال ال،را ب،لول رام 

2030 
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  القضاا رلى التفاوت بين الجن ين في التعليم ولمان تكاف  فر  الو،ول إلى وميه

م تويات التعليم والتدريل المهني للفئات الضعيفةن بما في دل) ا ىخا  دوج اظراقة 

 2030 وال عوب ا ،لية وا طفال الذين يعي ون في ظل حولا  ه ةن ب،لول رام

 الفروق بين الجن ين واظراقة وا طفال ورفه م تو   بناا المرافف التعليمية التي تراري

 ه.للجمي المرافف التعليمية القا مة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وم موؤة وخالية من العنف

IIالنسق الوطني: و 

ررفت ولعية طقوق ا ىخا  دوج ااطتياوات الخا،ة بالمغرب خالل ال نوات ا خيرا 

الخا،ة التي يوليها واللة المل) م،مد ال اعس له اا تلورات مل،وظة وؤورية بفضل العناية 

ا ىخا ن والجهوع المبذولة من طرل ال للات العمومية لتلوير سبل اؤدماوهم في المجتمه 

 وتعزيز م اركتهم في التنمية ااقت اعية وااوتمارية.

  كما تعزز  رلى طظر ومكاف،ة كافة حىكال التمييز رلى حساس اظراقةن 2011نصت ديباجة دستور

من الدستور التي ؤ ت تبارا رلى الم اواا وال،ف  34و 31و 19طظر التمييز بمقتضيات المواع 

في تعليم ر رج مي ر الولوان والتزام ال للات العمومية بإرداع برامج تضمن ولوا ا ىخا  

 .دوج اظراقة إلى كافة ال،قوق وال،ريات رلى حساس الم اواا

  م السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى من الدستور يلز 34الفصل

 األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصةو 

  تقوم ال للات العمومية بوله وتفعيل سياسات مووهة إلى ا ىخا  والفئات من دوج

 ااطتياوات الخا،ة. ولهذا الغرون ت هر خ و،ا رلى ما يلي:

الن اا وا مهاتن ولألطفال وا ىخا  الم نين معالجة ا ولا  اله ة لفئات من  -

 والوقاية منها؛

إراعا ت هيل ا ىخا  الذين يعاؤون من إراقة و ديةن حو ط ية طركيةن حو رقليةن  -

وإعماوهم في ال،ياا ااوتمارية والمدؤيةن وتي ير تمتعهم بال،قوق وال،ريات المعترل بها 

 للجميه.

  ن الذج يعتبر التعليم ا ساسي طف وواول 2000ماي  19بتاريخ قانون إلزامية التعليم األساسي

 سنوات؛  6لجميه ا طفال المغاربة دكورا وإؤاقا البالغين 

  يوليوز  07 بتاريـــــخ 81و05قانـون الرعـايـة االجتماعيـة للمكفوفيـن وضعـاف البصـر رقـم

اظراقات الخفيفة حو المتوسلة  الذج ي ير في ماعته ال،اعية ر را إلى إعماا ا طفال دوو 1982
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البالغون سن التمدرسن في م س ات التعليم العام وم س ات التكوين المهنين ب ق ام عراسية راعية 

 حو حق ام عراسية متخ  ة مندمجة؛

  الداري إلى  1993أكتوبر  10بتاريخ  92و07قانون الرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقين رقم

التعليم والتكوين المهني في م س ات ومراكز التعليم والتكوين العاعيةن  حن ال خم المعاق يتلقى

 كلما كان دل) ممكنا. 

  ن إد ي ير في ماعته الثاؤية ر را إلى 2003ماي  12بتاريخ  03و10قانون الولوجيات رقم

 تخ يم ؤ بة من المقارد لفا دا ا ىخا  المعاقين بالم س ات التعليمية. 

 ل اإلدماج االجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة من خالل مخطط عمل سياسة عمومية في مجا

استراتيجي وطني على ضوء التوجهات االستراتيجية الجديدة للنهوا بحقوق األشخاص في 

 :المكونات التاليةيعتمد على  .2014البحث الوطني حول اإلعاقة  وضعية إعاقة ببالدنا ونتائج

  إلى تعزيز طقوق ا ىخا  دوج ااطتياوات وله إطار ت ريعي ىامل ومندمج يهدل

 الخا،ة؛

  معالجة ا ولا  اله ة لفئات من الن اا وا مهاتن ولألطفال وا ىخا  الم نين

 ووقايتهم؛

 طركيةن حو رقليةن -إراعا ت هيل ا ىخا  الذين يعاؤون من إراقة و ديةن حو ط ية

 عهم بال،قوق وال،ريات.وإعماوهم في ال،ياا ااوتمارية وااقت اعيةن وتي ير تمت

 .تعزيز عور المجتمه المدؤي في النهوو ب،قوق ا ىخا  في ولعية إراقة 

 ( 2030 -2015الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم :) الهاعفة إلى ت،قيف تكاف  الفر  واظؤ ال

في  جوالجوعا واارتقاا الفرعج والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية اظ،اله التعليمي والتربو

وهي حسدن وخيارات كبر  ؤاظمة لف،الهن تقدم خارطة طريف بمداخل ؤ قية  ىموليتها

وبرافعات للتغيير الم تهدلن وتواكل ت،ديات ورهاؤات تجديد المنظومات التربوية. وؤ ت 

 لألىخا  والتكوين التربية ولوا في ال،ف ت مينالرافعة الرابعة من الريية ااستراتيجية رلى: 

 خا،ة ولعيات في حو إراقةن ولعية في

 قيام إلى يدرو لذل)ن .ااوتمارية والعدالة اظؤ ال ،ميم في يقه الرهان هذا ك ل حن المجلد يعتبر

 إراقةن ولعية في ا ىخا  تجاا بواوبها والتكوينن بالتربية المكلفة ال،كومية ال للات اسيما الدولةن

ن من المدرسة مكوؤات مختلف لمن الجيدين والتكوين التعليم في ال،ف لمان في خا،ةن ولعيات في حو

 خالل مخلط رمل يتضمن ما يلي:
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 اظراقةن ؤورية باارتبار حخذا نوالتمييز اإلقصاء وضعية إلنهاء المدارس في المعاقين األطفال إعماا-1

 واؤل إلى الدراسي النجاه في فر،هم تكاف  ىروط وت،قيف إؤ افهم بضمان الكفيلة الم تلزمات توفير مه

 .حقراؤهم

 :خالل من نخاصة وضعيات في أو إعاقة، وضعية في األشخاص وتكوين تربية-2

 ولعيات في حو إراقةن ولعية في لألىخا  الدامجة التربية لتفعيل وطني مخلط وله 

 البيداغوويةن والمقاربات والبرامج والمناهج المدرسينن ي مل المد  القريلن رلى خا،ةن

 يتم حن رلى .والولعيات اظراقات لمختلف الديداكتيكية المال مة والدرامات التقييم وحؤظمة

 المتوسط؛ المد  رلى المخلط هذا تفعيل

 لألطر الم تمر التكوين برامج لمن وإعراوها الدامجةن التربية من متمكنين مدرسين تكوين 

 المدرسية؛ لل،ياا وتوفير م اردين التربويةن

 إراقة؛ ولعية في ا ىخا  طاات مه يازهااوت وظرول اامت،اؤات تكييف 

 إطداث ق د المدؤين المجتمه ومه بال ،ة المكلف ال،كومي القلا  مه ال راكة تعزيز 

 المتعلمين بين اظراقة طاات وتتبه لت خيم ااخت ا،اتن متعدعا ،،ية وطدات

 طبية؛ رراية من يلزم مما وتمكينهم والمتعلماتن

 المجالن هذا في تكوينات إرساا سياق في حونبية م س ات مه حكاعيمية ىراكات رلى ااؤفتاه 

 .التربية رلوم كلية قبيل من مغربية وامعية بم س ات

 ناإلنسان وحقوق القيم على التربية في اإلعاقة عن النمطية والصور السلبية التمثالت محاربة إعماا-3

 .وقنواته حؤواره بمختلف اظرالم وفي

 

IIIالتنظيمية:المذكرات  و 

رمال رلى وله إطار تنظيمي وبنيوج لفعماا المدرسي لألطفال المعاقين يوفر له المروعية 

دار بإ، الضرورية ويضمن له مكاؤته كعملية راعية في إطار المنظومة التربوية الوطنيةن قامت الوزارا

إرلاا ال،ف لجميه  مذكرات وزارية وتوقيه اتفاقيات لل راكة وعوريات م تركة مه ىركا ها من حول

ا طفال دوج اظراقات الخفيفة والمتوسلة في الت جيل بالمدرسة العمومية با ق ام المدمجة والعاعية ؤذكرها 

 كالتالي:

  طول إورااات تنفيذ الباب الثالث من المرسوم  1998فبراير  16بتاريخ  10المذكرة الوزارية عدد

 05.81( للقاؤون رقم 1997عونبر  19ف 1418بان من ىع 18ال اعر في  2.97.218التلبيقي رقم 
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المتعلف بالرراية  07.92المتعلف بالرراية ااوتمارية للمكفوفين ولعال الب رن والقاؤون رقم 

 ااوتمارية لألىخا  دوج اظراقة؛ 

  طول إعماا ا طفال المعاقين بال ل) ا ول  1998شتنبر  28بتاريخ  104المذكرة الوزارية عدد

من التعليم ا ساسين والتي تعلي ال،ف لجميه ا طفال دوج اظراقات الخفيفة والمتوسلة في 

  الت جيل بالمدرسة العمومية با ق ام العاعية حو المدمجة؛

  التي ت،ث طول تمدرس ا طفال المعاقينن و 2000أبريل  07بتاريخ  008المذكرة الوزارية عدد

وميه مديرج الم الح المركزية رلى ا خذ بعين اارتبار وووع التالميذ دوج اظراقة وااستجابة 

 وجالت طير التربو التجهيزو ل،اوياتهم الخا،ةن ودل) رند إرداع برامجهم القلارية مثل الولوويات

  المناهج وغيرها......؛و

  بين وزارا التربية الوطنية وال باب وكتابة  2004أكتوبر  12بتاريخ  130الدورية المشتركة رقم

الدولة المكلفة با سرا واللفولة وإعماا المعاقين في ى ن إورااات الدخول المدرسي الخا،ة 

  با طفال دوج ااطتياوات الخا،ة. واهتمت بالجواؤل التالية:

  إراعا النظر في إورااات ت جيل التالميذ بإطداث لجنة ؤيابية تتكلف بالنظر في ملفات

 الت جيل الم،الة رليها وفي الخريلة التربوية لألق ام المدمجة؛ 

  ال،ث رلى القيام ب،مالت للتورية والت، يد من حول ت جيل ا طفال دوج ااطتياوات

  الخا،ة؛

 كلفين بالتدريد في ا ق ام المدمجة؛وله معايير اختيار ا ساتذا الم  

 .ت،ديد موا،فات لق م اظعماا  

  2006ا2005طول إورااات الدخول المدرسي  2005غشت  19وبتاريخ 89مذكرة الوزارية عدد 

التي ت،ث رلى تمتيه فئة ا طفال دوج ااطتياوات الخا،ة با سبقية في إطار مقاربة التمييز 

ن ا ق ام المدمجة اؤلالقا من ال،اوات المعبر رنها ووفف الموا،فات اظيجابي ودل) بفتح المزيد م

تالميذ في كل ق م مدمج(ن مه توفير الظرول البيداغووية  10التقنية المتعارل رليها عوليا فطوالي 

والتجهيزات الالزمة لها بتن يف مه ىركاا الوزاران وارتماع تنظيم تربوج لفعماا المدرسي لهذا 

  طفال؛الفئة من ا 

  طول إطداث لجان للتن يف مه مختلف  2007مارس  14بتاريخ  07و201المراسلة الوزارية عدد

 المتدخلين في حؤ لة اظعماا المدرسي رلى الم تويات المركزية والجهوية واظقليمية والم،ليةن

  طول تمدرس ا ىخا  دوج ااطتياوات  2009أكتوبر  13بتاريخ  143المذكرة الوزارية رقم

والرامية إلى ت،قيف تكاف  الفر  بين ا طفال في سن التمدرس واسيما ت، ين الخدمات  .الخا،ة
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التربوية وااوتمارية وال ،ية المال مة لتمكين ا طفال واليافعين في ولعية إراقة من طقهم في 

  التمدرس بم س ات التعليم بكافة م توياتهن بغية ت،قيف  التربية للجميه  ؛

 في ى ن ت طير اتفاقيات ال راكة مه  2010مايو  19بتاريخ  192850لوزارية رقم المذكرة ا

  الجمعيات الن يلة في مجال العناية با ىخا  دوج ااطتياوات الخا،ة؛

  والمتعلقة باظورااات التنظيمية لتكييف  2013أبريل  30بتاريخ  3-2274المذكرة الوزارية عدد

ظىهاعية لفا دا التالميذ دوج اظراقة والذين يواوهون ،عوبات المراقبة الم تمرا واامت،اؤات ا

في الكتابة والنلفن ودل) لماؤا ل،ف هذا الفئة من ااستمرار في الم س ة التعليمية من خالل 

 مراراا ال عوبات التي تعاؤي منها اوتياز اامت،اؤات في وو مناسل لولعياتهم ااطتياوية؛

  طول تفعيل ال راكات المبرمة بين  2014أبريل  03بتاريخ  039و14المذكرة الوزارية عدد

ا كاعيميات الجهوية للتربية والتكوين وومعيات المجتمه المدؤي في مجال تمدرس ا طفال دوج 

ااطتياوات الخا،ةن والعمل رلى تنفيذ كل االتزامات المتضمنة بااتفاقيات المبرمةن وارتماع 

ا كاعيميات الجهوية والنيابات اظقليميةن والجمعيات الفعالة ودات مقاربة ت اركية وت اورية بين 

 م داقية لتلوير البرامج التربوية المعدا لهذا الفئة من ا طفال؛

  721و14الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة رقم 

جنة اللبية اظقليمية التابعة لوزارا ال ،ة في مجال تفعيل وعرم عور الل 2014يونيو  25بتاريخ 

وكذا عور اللجنة النيابية التابعة لوزارا التربية الوطنية والتكوين المهني والمكلفة بااستقبال 

والتوويه والتتبه في مجال تربية ا طفال دوج ااطتياوات الخا،ةن ودل) لت هيل رملية عراسة 

اآلوال المناسبةن ووله آليات التن يف بينهما في ما يخم ملفات تمدرس هذا الفئة من ا طفال في 

 الت خيم والتوويه والتتبه؛

  طول اتخاد اظورااات والتدابير التي  2014شتنبر  22بتاريخ  14و412المذكرة الوزارية عدد

يمكن ؤهجها من حول تفعيل مضامين وميه الدوريات الم تركة والمذكرات الوزارية ال اعرا في 

 س ا طفال دوج ااطتياوات الخا،ة؛مجال تمدر

  المقررات الوزارية ال نوية في ى ن عفتر م اطر اامت،اؤات اظىهاعية لألسالل التعليمية الثالقة

 التي تتضمن إورااات تكييف ظرول ااوتياز والت ،يح لفا دا المترى،ين في ولعية إراقة.

  ن ت جيه تمدرس ا طفال في في ى 2018مارس  29بتاريخ  88/18المذكرة الوزارية عدد 

 ولعية إراقة بم س ات التعليم المدرسي الخ و،ي؛

  في ى ن إورااات تكييف امت،ان ؤيل ىهاعا  2018مايو  23بتاريخ  79/18المذكرة الوزارية عدد

 الباكالوريا لفا دا الترى،ين في ولعية إراقة؛
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  ير يض السيد مدير المناهج بالتدبتفورلى م تو  تدبير ملف تمدرس ا طفال دوج اظراقة فقد تم

واإلمضاء والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتمدرس األطفال ذوي اإلعاقة تبعا لقرار السيد 

)فاتح يوليوز  1437من رمضان  25صادر في  16و2289وزير التربية والتكوين المهني رقم 

 (و2016شتنبر  26) 1437ذو الحجة  24بتاريخ  6503( وصادر بالجريدة الرسمية عدد 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة المراجع
 

 اظطار المروعي للهندسة المنهاوية لفا دا ا طفال في ولعية إراقة 

 2017عونبر    مديرية المناهج بدرم من اليوؤي يف

 عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة 

 2018      اليوؤي يفمديرية المناهج بدرم من 
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 عليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في ولعية إراقة 

 2018      مديرية المناهج بدرم من اليوؤي يف

 ردا التكوين لتقوية وعرم الكفايات المهنية للمدرسين في مجال التربية الدامجة 

  -2015وزارا التربية الوطنية حكاعيمية سوس ماسة عررة   –إراقة عولية  –يوؤي ف            

 ن من ورات رم يد اظعارا التربوية بين التدبير البيداغووي والنجاه المدرسين وميل طمداوج

2013 

  2008 –عليل ا ؤدية التربويةن مديرية المناهج وال،ياا المدرسية 

  من وال باب وكتابة الدولة المكلفة با سرا والتضااتفاقية إطار لل راكة بين وزارا التربية الوطنية

 ؛2004مارس  30والعمل ااوتماري. موقعة بتاري  

  ااتفاقية الربارية بين وزارا التربية الوطنية وم س ة م،مد الخامد للتضامن ووزارا ال ،ة

قين  المعاوكتابة الدولة المكلفة با سرا واللفولة وا ىخا  المعاقين من حول  تربية ا طفال 

 ؛2006حبريل  01

  اتفاقية ىراكة بين م س ة ت يير المركز الوطني م،مد ال اعس للمعاقين ووزارا التربية الوطنية

وتكوين ا طر والب،ث العلمي من حول   عرم برامج الدمج المدرسي لألطفال المعاقين  

 ؛2007ا11ا02

 الب،ث العلمي وكتابة الدولة لد  وزير عورية م تركة بين وزارا التربية الوطنية وتكوين ا طر و

 12التنمية ااوتمارية وا سرا والتضامن المكلفة با سرا واللفولة وا ىخا  المعاقين؛ بتاري  

 ؛2004حكتوبر 

  عورية م تركة بين وزارا التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارا ال ،ة في مولو :  تفعيل

والنيابية في مجال تمدرس ا طفال دوج ااطتياوات الخا،ة ؛ عور اللجن اللبية اظقليمية 

 ×2014يوؤيو  25بتاري  

 وقا ف منظمة اليوؤ يف ومنظمة إراقة عولية؛ 

  2006سعيد م،مد سعيد وآخرون:  برامج التربية الخا،ة  رالم الكتلن القاهرا . 

 ة ات الخا،ةا وزارا التربيعليل التنظيم التربوج  ق ام اظعماا المدرسي لألطفال دوج ااطتياو

الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا طر والب،ث العلميا مديرية المناهج وال،ياا المدرسيةا ؤوؤبر 

 ؛2009

  مجزواات التكوين الم تمر طول تربية ا طفال المعاقيناا وزارا التربية الوطنية والتعليم العالي

م س ة م،مد الخامد  اوال،ياا المدرسية( وتكوين ا طر والب،ث العلمي فمديرية المناهج 

 ؛2011للتضامنا حبريل 

  مجزواا إرساا بيداغوويا اظعماا في تدبير التعلمات ب ق ام اظعماا المدرسيا وزارا التربية

الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا طر والب،ث العلمي فمديرية ال،ياا المدرسية والمركز الوطني 

 ؛2011والتجريل(ا يوليوز للتجديد التربوج 

  مجزواا دوج ال،اوات الخا،ةا وزارا التربية الوطنيةا الوطدا المركزية لتكوين ا طرا يوليوز

 ا 2012

 ا وزارا تقرير تركيبي طول ال،الة الراهنة لتمدرس ا طفال في ولعية إراقة بجهة سوس ماسة

ة اعيمية الجهوية للتربية والتكوين لجهالتربية الوطنيةامنظمة اليوؤي يفا منظمة إراقة عوليةاا ك

 ؛2014فبراير ا سوس ماسة

  ت،ليل اظطار الت ريعي والتنظيمي لتمدرس ا طفال في ولعية إراقةاوزارا التربية

الوطنيةامنظمة اليوؤي يفا ا كاعيمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسةا فبراير 

 ؛2015
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  التربية الدامجةا وزارا التربية الوطنيةامنظمة اليوؤي يفا مجزواا التكوين الم تمر في مجال

 2015ا كاعيمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسةا ؤوؤبر 

  ردا الدورا التكوينية في مجال إرداع وتتبه وتقويم م اريه الم س ات التعليمية الدامجة.ا وزارا

 وية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسةا ؤوؤبرالتربية الوطنيةامنظمة اليوؤي يفا ا كاعيمية الجه

 ؛2015

  فهم ت،ديات التربية الدامجة بالتعليم الثاؤوج اظرداعج بجهة سوس ماسةا تقرير تركيبي طول

وزارا التربية الوطنيةامنظمة اليوؤي يفا منظمة إراقة عوليةاا كاعيمية الجهوية للتربية والتكوين 

 ؛2016ا فبراير لجهة سوس ماسة

 تقبال التالميذ دوج الق ور با ق ام العاعيةا وزارا التربية الوطنيةامنظمة اليوؤي يفا منظمة اس

 2016إراقة عوليةا ا كاعيمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسةا عونبر 

  عليل الم اطبة التربوية واظعارية في الدمج المدرسي لألطفال في ولعية إراقةا المركز الم،لي

 ا ؤاعج المعاق لجمعية حبي رقراقا غير م رخ؛ CLIOىاع وتوويه ا ىخا  المعاقين لفر

  عليل عمج طفل دو إراقة با ق ام المدرسيةا المركز الم،لي لفرىاع وتوويه ا ىخا  المعاقين

CLIO ا ؤاعج المعاق لجمعية حبي رقراقا غير م رخ؛ 

 لتربية الدامجةا المركز الم،لي لفرىاع وتوويه ااتفاقيات الدولية وطف ا طفال دوج اظراقة في ا

 ا ؤاعج المعاق لجمعية حبي رقراقا غير م رخ. CLIOا ىخا  المعاقين 
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