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  (وأهميتها تها)طبيع ةبالمجزوءالتعريف  

في تفعيل هذه التربية داخل الفصل موضوع التربية الدامجة ودور المدرس)ة(  تناول هذه المجزوءةت

ذوي االحتياجات الخاصة، وعلى طفال ض التحول الذي عرفه التعاطي مع فئات األفقد فرالدراسي. 

 الخاصة بضمان حق التربيةالمستجدات التربوية ضرورة مواكبة الخصوص األطفال في وضعية إعاقة، 

ية األطفال من الترب هؤالء االنتقال في التعامل مع تتمثل هذه المستجدات التربوية فيلهؤالء األطفال. 

لى إالحياة العادية، عن خاصة تعزلهم عن المجتمع وفضاءات برعاية في  كانوا يحظون فيهاالتي  الخاصة

في أقسام المدرسة، إلى دمجهم  داخل بعزلهمخاصة  بقيتولكنها محدثة داخل الفضاء المدرسي أقسام 

مع تكييف التدخل ليالئم احتياجاتهم وخصوصياتهم المعرفية  ،عادية مع نظرائهم األطفال العاديين

  .والوجدانية واالجتماعية

وبصرف النظر عن طبيعة  على كل فاعل تربوي متدخل في هذا المجال، يحتم هذا االنتقال وأكيد جدا أن

ضبط إجراءاتها إلى جانب ومرتكزاتها،  أسسهاتعرف وفهم فلسفة التربية الدامجة  دوره ومهامه،

   وممارساتها العملية. 

وبالممارسات المهنية لإلحاطة بالمقاربة الدامجة، تم تصميم هذه المجزوءة التكوينية ومن هذا المنظور، 

 الكفيلة بأجرأتها. 

 

  الفئة المستهدفة 

ية ، ومن خاللهم باقي الفئات التربوالعاملين باألقسامالمدرسين المدرسات وتهدف المجزوءة أساسا فئة تس

 التي يعنيها اإلشراف والتتبع في مجال أقسام التربية الدامجة. 

 

 :الفئة المباشرة

 ،باألقساماألساتذة العاملين واألستاذات تهم هذه المجزوءة بالدرجة األولى  

سواء تعلق األمر باألقسام "العادية"، أو بأقسام دامجة، إلمداد الجميع 

بمقومات العمل وفق منظور التربية الدامجة فهما وتخطيطا وتنفيذا، 

للجميع،  يق التربيةوالمساهمة في تنمية الوعي بأهمية التربية الدامجة في تحق

وضمان تربية منصفة وذات جودة لكل طفل)ة( يوجد داخل الفصل الدراسي، 

 بغض النظر عن الفئة التي ينتمي إليها، وعن نوعية القصور الذي يشكو منه. 

 

  :رةغير المباشالفئة 

وتهم المجزوءة، بكيفية غير مباشرة، باقي األطر التربوية المعنية بتتبع  

ع التربية الدامجة من مفتشين تربويين، ومدراء مؤسسات وتأطير مشرو

تعليمية، وفرق تربوية مساهمة، وذلك من خالل إطالعهم على منظومة 

العمل في إطار قسم دامج وأدوات وإجراءات االشتغال وفق منطق هذه 

 المنظومة، تيسيرا لهم إلعداد مشروعهم الخاص بالتأطير والتتبع والدعم. 
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  المستهدفة  المهنية الكفاية  

 

بية الدامجة التر حول الدليل المعد للمدرسات والمدرسينللمجزوءة في تعزيز فهم تتمثل الوظيفة األساسية 

، وتوسيع استيعابهم لإلجراءات واألدوات المقترحة في الممارسات التربوية 1لألطفال في وضعية إعاقة

داف همهنية عامة تم تفريعها إلى خمسة ألمجزوءة لنفسها كفاية الدامجة. وتحقيقا لهذه الوظيفة، حددت ا

  تكوينية أساسية.  

 
 

 :تسعى المجزوءة إلى

 لمواقفالمشكلة من ا في أبعادها ية الدامجةوممارسة التربالتمكين المستفيدين من التكوين من التحكم في 

في  ،وتقويمها التربوية وتدبيرهانشطة تخطيط األعلى مستوى وتجسيدها عمليا ، والمعارف والمهارات

 دامج والمشاريع البيداغوجية الفردية.المشروع القسم مع  وتكامل انسجام
       

 

 األساسية التكوينية األهداف 

بتركيزها على المدرسين وعلى الممارسة التربوية الدامجة داخل األقسام الدراسية، تسعى المجزوءة الحالية 

 التكوينية األساسية التالية:إلى تحقيق األهداف 

  

الهدف 

 :1التكويني 

   تعرف التربية الدامجة من حيث مفهومها وأسسها ومرتكزاتها وما يميزها

 عن غيرها من األنماط التربوية األخرى.

 

الهدف 

 :  2التكويني 

  وتوصيف اإلعاقات وأنواع  ،المتداولة وأبعادها تََمثل اإلعاقة في معانيها

القصور المختلفة المستهدفة في مشروع الدمج المدرسي لفائدة األطفال في 

 وضعية إعاقة.

 

الهدف 

 :3التكويني 

   في أبعاده الوقوف على الخصوصيات المميزة للمشروع التربوي الدامج

مشروع القسم الدامج، المشاريع مشروع المؤسسة الدامج، المختلفة )

 .(البيداغوجية الفردية
 

الهدف 

 : 4التكويني 

   التدرب على الممارسات البيداغوجية الدامجة من تخطيط وتدبير وتقويم بما

 يضمن أجرأة فعلية لمشروع القسم الدامج وللمشاريع البيداغوجية الفردية.

 

الهدف 

 : 5التكويني 

  على   المساعدة االستئناس بثقافة التأمل االستبصاري في الممارسة المهنية

 .وقع منتوجها على محيطها المباشر فهم الذات الفاعلة وتحديد

 

 

                                                      
لعملي، ادليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  - 1 

 . 2018بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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  )مضمون المجزوءة )مجاالت وأنشطة التكوين 

 أخذا بعين االعتبار منطوق الكفاية المهنية المستهدفة في هذه المجزوءة واألهداف التكوينية المتفرعة عنها،

صميم تم تبويبها حسب التالمقترح تداوله اقتضى االشتغال على مجاالت وأنشطة تكوينية فإن المحتوى 

   المقدم في الجدول أسفله: 

 

 :التربية الدامجة

  األسس والمرتكزات 

مفهومها  اإلعاقة:

 وأنواعها

 تخصوصيا

المشروع التربوي 

 الدامج

الممارسات 

 البيداغوجية الدامجة

الدمج تقويم وقع 

 التربوي

  الحواجز المانعة

 للتربية

  مفهوم التربية

 الدامجة

 ومرتكزاتها

  موقع التربية

الدامجة ضمن 

 أنماط التربية

 

  التمثالت

االجتماعية حول 

 اإلعاقة

  مفهوم اإلعاقة

 وتوصيفها

  أنواع القصور

  (اإلعاقات الخمس)

  أنواع القصور

اضطرابات )

   (التعلم

  مواصفات

 المدرس)ة( الدامج 

 أنواع المشاريع 

 ة الدامجةالتربوي

  مشروع القسم

 الدامج

  المشروع

 البيداغوجي الفردي

 

  إعداد ملمح

المتعلمين وملمح 

 القسم

  التخطيط الدامج

 لألنشطة التربوية

  التدبير الدامج

 لألنشطة التربوية

  التقويم الدامج

 لحصيلة التعلم

  المعالجة

داغوجية يالب

 الدامجة

  لماذا تقويم وقع

 الدمج التربوي؟ 

 وقع الدمج  تقويم

 على المتعلمين

  تقويم وقع الدمج

على الممارسة 

 المهنية للمدرس)ة(

  خطة تعديل

وتطوير 

المدرس)ة( 

 مشروع التربويلل

 الدامج

 

 

  المعتمدة في التكوين المقاربة 

نطلق تيستند التوجه العام المعتمد في االشتغال إلى المبادئ التي تقوم عليها المقاربة األندراغوجية، والتي 

أساسا من حاجات المشاركين والمشاركات وتجاربهم ورغبتهم في المشاركة واالنخراط، وميلهم إلى كل 

 ما هو وظيفي يعين على حل المشاكل المعترضة وتجاوز اإلكراهات المطروحة.

 وءة انطالقا من أنشطة عملية يشاركزوتأسيسا على ذلك، تتم معالجة موضوعات المجاالت التكوينية للمج

 المستفيدون من التكوين في إنجازها، باعتماد المراحل المنهجية التالية:

تقديم وضعية تتضمن مشكال ذا صلة مباشرة بالمحور المدروس، ويستدعي تأمال وتفكيرا جماعيين  -

 .اتجاوزهرفعها أو إلبراز طبيعته المركبة، وأبعاده المختلفة، والتحديات الكبرى التي يطرحها 

(. وتتم Consigneعية للمشكل )عبر مجموعات صغرى(، انطالقا من تعليمة محددة )المعالجة الجما -

هذه المعالجة استنادا إلى الوثائق المرجعية المقترح االشتغال عليها، باإلضافة إلى خبرة المشاركين 

والمشاركات وتجربتهم في الميدان، فضال عن توجيهات المكلف)ة( بالتكوين التي تستهدف تأطير عمل 

 لمجموعات، في اتجاه الوصول إلى إنتاج مشترك يكون قابال للتوليف والتركيب بسهولة.ا

عرض إنتاجات المجموعات بغرض التقاسم واإلغناء والتركيب في شكل خالصات عامة يمكن  -

 االحتفاظ بها لتطبيقها ميدانيا.
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ف)ة( ن لدن المكلالتأصيل النظري والمنهجي لموضوع المجال التكويني، عبر تقديم عرض تكميلي م -

بالتكوين، لتعميق فهم المشاركين والمشاركات للموضوع وإثرائه بالجوانب األساسية التي يتعين 

 االحتفاظ بها.

 

  تقويم المجزوءة 

 يتم تقويم أشغال الوحدة التكوينية على ثالث مراحل:

 

 أثناء إنجاز التكوين:

   َمراحل األنشطة التطبيقية والعروض النظرية تقويم   يتخلل مختلف 

تكويني مفتوح بهدف ربط المعلومات والخبرات المكتسبة من لدن 

 المتكونين وترسيخها بشكل كلي وتركيبي واضح.

 

عند االنتهاء 

مباشرة من إنجاز 

   المجزوءة:

   يوظف التقييم اإلجمالي في نهاية المجزوءة عن طريق تقديم أسئلة

حول المفاهيم النظرية واإلجراءات المنهجية األساسية التي  محددة

ينبغي للمدرس)ة( اكتسابها في نهاية المجزوءة بخصوص طبيعة 

م يتومضمون المجاالت األساسية المعالجة خالل فترة التكوين. كما 

اكتيكية يقوم المشاركون والمشاركات تقديم وضعيات بيداغوجية وديد

 وتقديم حلول مناسبة لها.في التكوين بتحليلها 

 

بعد فترة زمنية من 

 إنجاز التكوين:

   دراسة حالة مرتبطة بموضوع المجزوءة، يقوم بها كل مشارك

ومشاركة في التكوين بعد فترة من إجراء التكوين، يضمنها درجة 

استيعابه للمكتسبات المحققة خالل فترة التكوين، وقدرته على 

 تسبات.االستثمار الميداني لتلك المك
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 األول التكويني المجال
  هامرتكزاتو هاأسسو التربية الدامجةمفهوم 

 
 

 

 

 الحواجز المانعة للتربية 

 هامرتكزاتو مفهوم التربية الدامجة 

 موقع التربية الدامجة ضمن أنماط التربية 
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 تقديم المجال التكويني األول
 

 

التربية الدامجة هدفا أو غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة لتحقيق رفاه كل األطفال من خالل  ليست

تمدرس منصف يحقق الكرامة لجميع األطفال، ويتكيف وفق حاجياتهم ويدمج ذوي االحتياجات الخاصة 

 منهم ضمن وسط تعلمي طبيعي من دون وصم أو ميز أو تهميش.

على حق كل طفل)ة(، ولو كان في وضعية إعاقة، في تعلم ذي جودة يحفظ  تؤكد 2إن المواثيق الدولية

كرامته، ويضمن توظيف إمكانياته، ويسمح له بالتفاعل اإليجابي مع أقرانه كوسيلة لتطوير كفاياته بما فيها 

 كفايات الحياة.

تعلم  ار بإمكانيةلقد جاءت التربية الدامجة كمقاربة تربوية تستهدف تحقيق هذا اإلنصاف من خالل اإلقر

األطفال في وضعية إعاقة، وباقي األطفال اآلخرين ذوي االحتياجات الخاصة، ضمن أقسام عادية مع باقي 

زمالئهم اآلخرين. بل لقد أبان تجريب هذه التربية عن استفادة متبادلة من هذا الوضع، حيث استطاع دمج 

والقيمية لدى األطفال "العاديين" التي من غير  هؤالء األطفال أن يحقق مجموعة من التعلمات االجتماعية

اليسير تعلمها في وضع آخر )تعلم االختالف واحترامه، التعاون، التضامن، المصاحبة...(، وهي قيم 

أساسية جدا في بناء مجتمع متالحم يتميز بالغيرية، واحترام االختالفات العرقية والثقافية، وتباين 

 ة لألشياء وللناس.والنظرة اإليجابي ،اإلمكانيات

إن التربية الدامجة كما تم تحديدها في إعالن سالمنكا تؤكد على "االعتراف بضرورة العمل على خلق 

جيب وتست ،أي مؤسسات تعنى باالختالفات وتثمنها، وتعضد األطفال في تعلماتهم ،''مدارس للجميع"

   3للحاجيات الفردية  لكل واحد منهم".

. حسبف لتربية الدامجة في معطيات تقنية أو في إجراءات تنظيمية وتربوية روتينيةلذلك ال ينبغي اختزال ا

واالتجاهات والتمثالت وإدراك الذات،  إنها فلسفة تتجاوز البيداغوجيا والديداكتيك، لتشمل أيضا مجال القيم

 در.جنب للهبل ومجال االقتصاد أيضا، بحكم ما يمكن أن تحققه هذه التربية من اقتصاد في الموارد وت

وإذا كانت التربية الدامجة هي وضع أطفال ذوي احتياجات خاصة، ومنهم أطفال في وضعيات إعاقة، في 

قبل  ،تلزمتس فإنهاولكن بوتيرة متكيفة حسب إمكانياتهم،  ،أقسام عادية من أجل أن يتهيأوا هم أيضا للحياة

ملمين  ،مؤمنين بمبادئها ،أن يكون مختلف المتدخلين على دراية بطبيعتها ك وبموازاة مع ذلك،ذل

بمرتكزاتها، ومستعدين للقيام بممارسات جديدة تقطع مع تمثالت سابقة أبرزت الدراسات والتجارب 

 مجانبتها للصواب.

تجاه األطفال  اتالتربية الدامجة تربية تغييرية، فهي مقاربة تعتمد على تغيير المواقف واالتجاه تعدلذلك 

ذوي االحتياجات الخاصة، ومنهم األطفال في وضعية إعاقة. وهي أيضا تربية ترتكز على إحداث تغييرات 

من خالل الدفع بالمدرسين وإدارات المؤسسات إلى أن يكيفوا  ،في المناهج التربوية والممارسات الصفية

 ألطفال.الخاصة ل حتياجاتاللوتيرة األنشطة التعليمية وفقا لوتيرة التعلمات، أي وفقا 

                                                      
وقبلهما اتفاقية اليونسكو حول محاربة الميز ضمن  CDPH)(  واالتفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة  (CIDE)اتفاقية حقوق الطفل  - 2 

 (. 1960المجال التعليمي )
3  - UNESCO (2010) EFA Global Monitoring Report 2010 : Reaching the Marginalized, Paris, p. 184, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf [Consulté le 27/10/2018]. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf. 

UNESCO : Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les besoins spéciaux, P. iii 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf
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وهكذا يمكن أن يدفع تبني التربية الدامجة إلى تشكل مدخل إلى التفكير في ممارسة نوع من التربية الفارقية 

التي تتعامل مع كل متعلم وفقا لما يمتلكه من إمكانيات، وبحسب ما يقدر عليه من وتيرة في االكتساب 

 واإلنجاز.

مناسبة لتكوين جديد للمدرسين ولمسيري المؤسسات وللمفتشين التربويين.  ضاأي تشكلإن التربية الدامجة 

 الحتياجاتاوالدية إيجابية متكيفة مع مستلزمات الطفل ذي تربية وهي كذلك فرصة لتكوين األسر من أجل 

 الخاصة.

يدفع إلى مساءلة الذات الجمعية حول  ،ذه التربية مشروعا مجتمعيا بالكامل، يمكن أن تشكل هلهذا كله

موقفها من اآلخر المختلف، وحول مدى قدرتها على احتضان كل الفوارق، وعلى تنزيل مبادئ التضامن 

 والعيش المشترك، وهي مبادئ يمكن البدء في تعلمها ضمن فصول الدراسة.

داية بفي الدامجة، حيث يتناول يحاول هذا المجال، إذن، تقديم مجموعة من القضايا المرتبطة بالتربية ال

وى ال لشيء س ،مهاألطفال، والتي تدفع إلى تهميش نسبة مهمة من جميعالحواجز التي تحول دون تمدرس 

المجال، بعد ذلك، إلى موقع التربية الدامجة بين مختلف ويتطرق . Le modeلكونهم مختلفين عن المنوال 

س التربية في الشق األخير إلى أسيتطرق عليم أولئك األطفال. والتربوية األخرى المتعلقة بتربية وت األنماط

 الدامجة ومرتكزاتها.
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  هامرتكزاتو هاأسسمفهوم التربية الدامجة و  :األول المجال التكويني

 الحواجز المانعة للتربية  : 1النشاط 

 

 

 
 

 رصد تمثالت المشاركين والمشاركات حول الحواجز المانعة لتمدرس جميع فئات األطفال؛ -

 تصنيف التمثالت المرصودة إلى فئات والتداول حول طبيعتها ومصادرها؛ -

تقديم اقتراحات عملية لرفع تلك الحواجز، خاصة ما يرتبط منها بمواقف المدرس)ة( وطبيعة  -

 تدخله. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 

 ... ، جهاز عاكسأوراق كبيرة، أقالم، سبورة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م تقطابهم للتمدرس واالحتفاظ بهاس المؤسسة التعليميةهناك فئات من األطفال في وضعيات خاصة لم تستطع 

. وعند التأمل في هذا األمر، يتبين أن هناك حواجز كثيرة تحول دون استفادة هؤالء األطفال من حقهم في داخلها

بالكشف عنها وتمحيصها، خاصة ما يرتبط منها بالمواقف  التمدرس. يسلط هذا النشاط أضواء على هذه الحواجز

واالتجاهات السائدة لوعيها أوال، ثم للتفكير في سبل رفعها بعد ذلك. ويعتمد النشاط في ذلك على استحضار هذه 

تدابير المشاركين إلى اقتراح الالمشاركات والحواجز وتفييئها إلى أصناف، ومناقشة كل صنف على حدة، ثم الدفع ب

بما يجعلهم يفكرون في جوانب التغيير التي ينبغي أن تطال قناعات الفاعلين التربويين وسلوكاتهم،  ،الممكنة لتخطيها

، مما يضمن مالءمة التدخل الفصول الدراسية وخارجها في إطار األنشطة الالصفيةوكذا نظام االشتغال في 

يع األطفال، كيفما كانت وضعياتهم ودرجة التربوي مع خصوصيات كل طفل)ة(، وبالتالي حق التمدرس لجم

 صعوباتهم.   

 

 الملّخص

 دراسة حالة

 (مقتطف من تصريح أب لطفل في وضعية إعاقة وجد صعوبة في تسجيل ابنه بالمدرسة)
 

أكثر من مدرسة كي أسجل ابني الموجود في وضعية إعاقة، وفي كل مرة كان يقال لي من عرجُت على ... "

األفضل أن ألحقه بمركز مختص ليستفيد من خدماته المكيفة، أو بمدرسة تحتضن قسما للدمج المدرسي يجمع 

 . ومن بين المبررات التي قُدمت لي في إحدى المدارس ما يلي:هانفس أطفاال من الفئة

ال تستقبل إال األطفال العاديين. فالبرامج الدراسية ُوضعت خصيصا لهم وحدهم، والطرق التربوية المتبعة  مدرستنا

 من لدن المدرسين مالئمة لهم فقط، والتالميذ تعودوا على أن يتواجدوا مع أقران لهم من نفس صنفهم... 

نا الشيء فتلبية احتياجاته الخاصة ستكلف إن تسجيل طفل غير عاد في قسم عاد سيربك العملية التعليمية برمتها.

الكثير، وقد يكون ذلك على حساب باقي التالميذ، سيما وأن بعض آباء وأولياء التالميذ لن يقبلوا أن يكون هناك 

 ...". ه، فأحرى في القسم نفسهاأطفال غير عاديين مع أبنائهم في المدرسة نفس

 

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 تمثالت المشاركات والمشاركين -
 )أنظر الملحق بالمجزوءة(، الحواجز المانعة للتربية 1الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

، ما هي فئات هؤالء األطفال الذين ال كثير من األطفال في سن التمدرس ال يلتحقون بالمدرسة -
 ؟لتحقون بالمدرسةي

 وراء عدم التحاق هؤالء األطفال بالمدرسة؟ما هي في نظركم العوامل الكامنة  -
من خالل قراءتكم للحالة، ما هي المواقف واالتجاهات الحائلة دون تمدرس جميع األطفال في سن  -

 التمدرس؟
باالستناد إلى الدعامة المقترحة لالشتغال، صنفوا الحواجز المانعة للتربية، واقترحوا ما يمكن القيام  -

 في كل صنف.  به لتخطي الحواجز المتضمنة
ما هي االستخالصات التي يمكن الخروج بها على مستوى المواقف واالتجاهات التي ينبغي أن  -

 يتصف بها المدرس)ة( إزاء تمدرس األطفال؟  
 
 
 

 :لحظات أربعينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

تمثالت االشتغال على 
المشاركات 
حول فئات  والمشاركين
األطفال غير 

الممدرسين وأسباب 
 ذلك
 دقيقة( 30)

 لمكون)ة( باستقراء باعتماد عصف ذهني سريع، يقوم ا
في التكوين حول فئات  آراء المشاركات والمشاركين

األطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالمدرسة أو 
 .غادروها قبل األوان

 حسب معيار يقترحه المشرف)ة(  األطفالء يتم تفيي
  التكوين.على 

  توضع أمام كل فئة من فئات األطفال أبرز العوامل
 الحائلة دون التمدرس.

  يتم التركيز أكثر في العرض والمناقشة على فئة
وعلى الموانع الكبرى  ،األطفال في وضعية إعاقة

الحائلة دون استفادتهم من الحق في التربية على غرار 
   رائهم "العاديين". نظ

لألطفال غير  ءجدول تفيي
الممدرسين ولألسباب الكامنة 

 وراء ذلك

المواقف واالتجاهات 
الحائلة دون تمدرس 

 جميع األطفال
 دقيقة( 60)

  6إلى  5بواسطة عمل بمجموعات صغرى )من 
أعضاء( تُقرأ الحالة أعاله، للوقوف على الحواجز التي 

 تسجيل ابنه بالمدرسة.صادفها األب عند اعتزامه 

  و واحدا واحدا في ارتباطها بالفرد أتُستخرج الموانع
 بالجهة المسؤولة عنها.

  وتسجل  ،كل مانع على حدةتناقش كل مجموعة
وإلى أي مدى كان باإلمكان  ،مالحظاتها بخصوصه

 تجاوزه. 

 كل وتعقب على ،تضع كل مجموعة مكانها مكان األب 
 مع طرح بديل عن ذلك. ،مانع تم تقديمه

  )تعرض كل مجموعة منتوجها للتقاسم، ويقوم المكون)ة
    بتركيب عام تمهيدا للحظة الموالية من هذا النشاط. 

الئحة المواقف واالتجاهات 
عة لتمدرس األطفال في انالم

 حسب وضعية إعاقة مصنفة
 نوعية المتدخلين

 
المقترحات األولية لتجاوز 
 الموانع المستخرجة من

 دراسة الحالة

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 االشتغالدعامة 



 14 

 المختلفة الحواجز
ودور المانعة للتربية 
 تخطيها المدرس)ة( في

 دقيقة( 60)

  6إلى  5بواسطة عمل بمجموعات صغرى )من 
، واستنادا إلى دعامة االشتغال، تدرس وتحلل أعضاء(

بمن  ،طفالالحواجز المسؤولة عن عدم تمكن جميع األ
من ضمان حقهم في  ،فيهم األطفال في وضعية إعاقة

وأمام كل حاجز، أو مجموعة حواجز، تضع التربية، 
كل مجموعة ما يمكن للمدرس)ة( أن يقوم به من جانبه 
للتقليص من تأثيرها، وبالتالي ضمان حق التربية لجميع 

 األطفال.

  تعرض كل مجموعة منتوجها للتقاسم، ويتم إغناء جميع
لمشرف)ة( المنتوجات بالمناقشة الجماعية وإضافات ا

 على التكوين. 

  يقوم المشرف)ة( على التكوين بتركيب عام لعمل
المجموعات على شكل خالصات يتم التركيز عليها 

باإلغناء والتأطير النظري في اللحظة األخيرة من هذا 
    النشاط.  

تصنيف ألنواع الحواجز 
المانعة للتربية مع مقترح 
إلمكانية التجاوز أمام كل 

 نوع

استخالصات عامة 
نظري  وترسيخ

  لموضوع النشاط
 دقيقة(  30)

  يقوم المكلف)ة( بالتكوين بتجميع عناصر موضوع
يتم  في خالصات تركيبية ومخرجاته النشاط ككل

التركيز عليها من لدن المشاركين والمشاركات في 
   التكوين. 

 ا يكل خالصة من تلك الخالصات يتم تأصيلها نظر
والتوجهات التربوية الحالية التي يُسعى باعتماد المبادئ 

من ورائها إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع األطفال، 
مهما كانت  ،وتمكين كل واحد منهم من الحق في التربية

في  ووتيرته وإيقاعه هوضعيته، ومهما كانت مداخل
 . هتعلم سيرورة

خالصات أساسية مؤطرة 
 بعرض نظري مركز

 
 
 
 

 أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:من 
- UNICEF, France : Pourquoi tous les enfants ne vont-ils pas à l’école ? Fiche 

technique, 2012.   

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

mondiale en faveur des enfants non scolarisés. Résumé du rapport national sur 

les enfants non scolarisés, Octobre 2014.  

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en 

éducation inclusive, 2012, (p. 17, Les barrières à l’éducation). 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005 (p. 7, Attitude 

et comportement de l’enseignant dans l’école inclusive). 

  
 

 
 
 
 

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  هامرتكزاتو هاأسسمفهوم التربية الدامجة و  :األول المجال التكويني

 هامرتكزاتو الدامجةمفهوم التربية  : 2النشاط 

 

 

 
 

 بالتربية الدامجة؛  المقصود لمشاركين والمشاركات حولاألولية ل تمثالتال الوقوف على -

ة المتداولة في األدبيات التربوية الحديث التعاريفعلى ضوء ومراجعتها تحليل التمثالت المقدمة  -

 ؛بخصوص التربية الدامجة

 . الدامجة وإبراز مرتكزاتها األساسية التي تقوم عليهاتدقيق مفهوم التربية  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدى االهتمام بضمان حق التربية لألطفال في وضعيات خاصة إلى ظهور حركة تربوية مع بداية تسعينيات القرن 

الماضي، تمثلت في إقرار الدمج التربوي لهؤالء األطفال كرافعة أساسية ضمن رافعات أي إصالح تربوي. فقد 

ات كلفة مادية باهظة، وأنها بعزلها األطفال تبين أن المراكز الخاصة التي كانت تُفتح في وجه هؤالء األطفال ذ

المستفيدين عن نظرائهم العاديين، تبتعد عن اإلنصاف، وال تحقق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع األطفال. وهكذا 

ظهر مفهوم التربية الدامجة باعتباره نمطا من أنماط تمدرس األطفال، يعترف باختالفهم وتنوعهم، ويتكيف نفسه 

لخصوصيات احتياجاتهم وانتظاراتهم. وفي هذا اإلطار يحاول هذا النشاط أن يوصل المشاركين ليستجيب 

والمشاركات إلى مفهوم التربية الدامجة، من خالل استقراء تمثالتهم أوال لمناقشتها وتحليلها ومقابلتها مع تعاريف 

بغاية التأسيس العلمي لمفهوم هذه  عامة حول التربية الدامجة، ثم بعد ذلك إلعادة النظر في بعض التصورات،

    التربية بأبعادها التربوية واالجتماعية واإلنسانية، وللمبادئ والمرتكزات التي تقوم عليها في ممارساتها التطبيقية.   

 

 الملّخص

 استطالع سريع
 )شذرات من استطالع رأي مدرسين يزاولون عملهم باألقسام حول ما تعنيه التربية الدامجة بالنسبة لهم(

 

  :دمج األنشطة التربوية فيما بينها بحسب تجانسها بما يسهل على المتعلم والمتعلمة عملية هي تربية تهتم باألول

 الفهم واالستيعاب...

  المستويات التعليمية في مستوى واحد يشرف عليه مدرس واحد...الثاني: هي مقاربة لجمع 

 ...الثالث: هي بيداغوجيا نشيطة تستهدف دمج المتعلمين في األنشطة من بدايتها إلى نهايتها 

  :هي مقاربة تربوية تحاول دمج جميع المتعلمين في مختلف األنشطة التربوية بفاعلية وحماس...الرابع 

 :المدرسة في محيطها لتعمق التواصل والعمل التشاركي بين مختلف الفاعلين... هي تربية تدمج الخامس 

  السادس:

 

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 في التكوينوالمشاركين لمشاركات التمثالت العامة ل -
 )أنظر الملحق بالمجزوءة( تعاريف عامة للتربية الدامجة، 2الوثيقة رقم  -
 من دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة 3 الموضوع رقم -
 

 
 

 

 بخصوص التربية الدامجة؟  وضعية االنطالق التحديدات المقدمة فيما تعليقكم على  -
 ؟حسب اطالعكم وتجربتكم للتربية الدامجة اما هو المعنى الذي ترونه مناسب -
مة الدعا رسكم لمفهوم هذه التربية فيكتعاريف للتربية الدامجة بعد تداما تعقيبكم على ما اقترحتموه  -

 المقدمة لكم؟ 
بعد استيعابكم التعريف العام للتربية الدامجة واستقراره في أذهانكم، ما هي اآلن األسس  -

 والمرتكزات التي يقوم عليها هذا النمط من التربية؟  
 
 
 

 :لحظات أربعينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

رصد تمثالت 
المشاركات 
حول  والمشاركين

 مفهوم التربية الدامجة
 دقيقة( 30)

 لف)ة( بالتكوين مقترحات في جلسة عامة يستقبل المك
التربية مفهوم "بخصوص  المشاركات والمشاركين

 .ويدونها على ورق من حجم كبير ،"الدامجة

  يعرض المكلف)ة( بالتكوين التعاريف المقدمة في
شكل ب عليها والتعقيب، والمقارنة بينها وضعية االنطالق

التمثالت العامة التي استقر نتهاء إلى ، ثم االجماعي
 .عليها رأي الجميع

  ليها انتهى إتُنهى اللحظة بتسجيل التمثالت العامة التي
النقاش الجماعي الستثمارها في اللحظة الثانية من 

    النشاط. 

جرد التمثالت العامة 
 للمشاركين والمشاركات

 
على  تعقيبالخالصات 

التعاريف المقدمة في وضعية 
 االنطالق

تحليل التمثالت 
ومقابلتها مع تعاريف 
 عامة للتربية الدامجة

 دقيقة( 60)

  6إلى  5بواسطة عمل بمجموعات صغرى )من 
تقوم كل مجموعة بتدارس التمثالت أعضاء( 

المستخرجة من اللحظة األولى بمقابلتها بالمقترحات 
( وتسجيل 2المقدمة في دعامة االشتغال )الوثيقة رقم 

 .خالصات التدارس

  حجم  منتعرض كل مجموعة منتوجها على ورق
ف ماعية بين أعضاء مختلالكبير للتقاسم ثم المناقشة الج

 . المجموعات

  يقود المكلف)ة( بالتكوين المناقشة نحو التركيب
والتوليف للخروج بفهم عام ومشترك حول معنى التربية 

     الدامجة.

التمثالت المقدمة من لدن 
والمشاركات المشاركين 

 ضوء  فيمنقحة 
 ريف البيداغوجية للتربيةالتعا

 الدامجة
 

ات االشتغال على مميز
ة الدامجة وعلى يالترب

 أسسها ومرتكزاتها
 دقيقة( 60)

  بالرجوع إلى الموضوع الثالث من دليل المدرسين في
التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، تقوم 
كل مجموعة صغرى باستخراج األسس والمرتكزات 

التي تقوم عليها التربية الدامجة وتدارسها بشكل جماعي 
من خالل البحث عن تجلياتها في العمل التربوي داخل 

 القسم. 

جرد بأهم المبادئ 
والمرتكزات التي تقوم عليها 

ي وتطبيقاتها ف التربية الدامجة
العمل التربوي بالقسم 

 الدراسي

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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  تعرض كل مجموعة منتوجها للتقاسم، ويتم إغناء جميع
المنتوجات بالمناقشة الجماعية وإضافات المشرف)ة( 

  على التكوين.

  يقوم المشرف)ة( على التكوين بتركيب عام لعمل
تهم المعنى العام المجموعات على شكل خالصات 

ومرتكزاتها األربعة: الفلسفية،  للتربية والدامجة
والقانونية الحقوقية، واالجتماعية، والعلمية البيداغوجية، 

في اللحظة  لتكون موضوع تركيز من لدن المكون)ة(
 .     األخيرة من هذا النشاط

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 
  لموضوع النشاط

 دقيقة(  30)

 بتركيب مخرجات النشاط المكلف)ة( بالتكوين  يختم
يحتفظ بها لحظات االشتغال في خالصات عامة 
مبادئ أساسية يتم المشاركون والمشاركات باعتباره 

تبنيها واالشتغال وفقها في ممارساتهم البيداغوجية داخل 
 .   الفصول الدراسية

  كل خالصة من تلك الخالصات يتم تأصيلها نظريا
بعرض مركز يعمق الفهم المتوصل إليه، ويرسخه 

جال دة في مبمنطق منطلقات المقاربة البيداغوجية المعتم
  التربية الدامجة وأبعادها النفسية واالجتماعية.

حول خالصات أساسية 
مفهوم التربية الدامجة 

مؤطرة بعرض ومرتكزاتها 
  مختصرنظري 

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
- Handicap International, Outils et ressources pour l’éducation inclusive, Kit de 

formation d’enseignants, 2014.   

- Ministère de l’Education, Gouvernement de la Saskatchewan, L’éducation 

inclusive, 2017. 

- Ministère de l’Education, Gouvernement de Terre-Neuve-et Labrador, 

L’éducation inclusive, Respect, Diversité, Unité, 2012. 

- UNESCO, Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation, Paris, 2009.  

  
 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  الدامجة: المفهوم، األسس والمرتكزاتالتربية   :األول المجال التكويني

 موقع التربية الدامجة ضمن أنماط التربية  : 3النشاط 

 

 

 
 

 االهتمام باألطفال في وضعيات خاصة فرضهاالكبرى التي  التربوية الوقوف على التحوالت -

 ؛ مستوى التربية والتكوين وضمان حقهم على

 تعرف األنماط المختلفة للتربية التي يمكن أن يستفيد منها األطفال والتمييز بينها؛  -

 .تربية منصفة وذات جودةإبراز مميزات التربية الدامجة في عالقتها بحق األطفال في  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

عرف االهتمام باألطفال في وضعيات خاصة تطورا ملحوظا على مستوى رعايتهم وضمان حقهم في التمدرس، 

عكس نضج مقاربات التعاطي معهم، ومدى تشبعها بنتائج األبحاث والدراسات الحديثة حول استراتيجيات التعلم 

ذا متعارف عليها دوليا. وكان من نتيجة ه وعالقتها بالوظائف الذهنية للمتعلم، وبقيم وثقافة حقوق اإلنسان كما هو

التطور أن بدأت الدعوة إلى تبني المقاربة الدامجة في تربية وتكوين جميع األطفال، وبصفة خاصة األطفال في 

وضعية إعاقة. وتبعا لذلك توجه العمل إلى االنتقال من عزل األطفال في فضاءات خاصة، إلى دمجهم في الوسط 

الميذ، كنمط جديد من أنماط التربية يأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل طفل)ة( واحتياجاته المدرسي مع جميع الت

 المميزة. وهكذا صار يُتحدث اليوم عن أنماط مختلفة من التربية يعكس كل منها فلسفة محددة ومرجعية خاصة. 

وعلى ضوء ذلك، يحاول هذا النشاط، عبر لحظاته المبرمجة، توجيه اهتمام المشاركات والمشاركين في التكوين 

إلى استحضار هذه األنماط المختلفة، والتمييز بينها، والوقوف على اإلضافات النوعية التي جاء بها نمط التربية 

 وضعية إعاقة بصفة خاصة.  الدامجة في تعاطيه مع األطفال بصفة عامة، ومع األطفال في

 

 الملّخص

 

   

 

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 في التكوين المشاركات والمشاركينتمثالت  -
 نظر الملحق بالمجزوءة()ا األطفال في وضعية إعاقةمقاربات تربية ، 3الوثيقة رقم  -
 بين اإلدماج والدمج، هواجس وانشغاالت مختلفة...: 4الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

إلى  )من اليمين مالحظة األشكال المختلفة في وضعية االنطالق إلبراز الفرق بين كل شكل وآخر -
  . اليسار(

اعتمادها في االشتغال مع األطفال على اختالف فئاتهم يتم استخراج أنماط التربية الممكن  -
 .من أشكال االنطالق واحتياجاتهم

في  4و 3تدارس مميزات كل نمط من أنماط التربية انطالقا من دعامتَْي االشتغال )الوثيقتان  -
  الملحق(.

ع ماستخراج خالصات تركيبية خاصة بكل نمط من أنماط التربية، وخاصة النمط األكثر تناسبا  -
 األطفال في وضعية إعاقة. 

 
 
 

 :لحظات أربعينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

تعرف أولي على أنماط 
التربية من خالل 

تمثالت المشاركات 
 والمشاركين

 دقيقة( 30)

  يالحظ أعضاء كل  عات صغرىعمل بمجموالبواسطة
ويحاولون  األشكال في وضعية االنطالقمجموعة 

وصف كل شكل انطالقا من الوضعية التي يمثلها 
)الطاولة ترمز إلى الفصل الدراسي، والعيدان إلى 

المتعلمين، والثقوب إلى المكان الذي يأخذه كل متعلم)ة( 
 داخل الفصل(. 

  بعد تقاسم الوصف بين المجموعات، تُضبط التسميات
 ها. المجسد لشكل البما يطابق 

األنماط التربوية تحديد 
 المعروفة في مجالاألربعة 

 تربية وتمدرس األطفال

على نوعية االشتغال 
كل نمط من أنماط 

التربية باعتماد آليتَْي 
 التحليل والمقارنة

 دقيقة( 60)

 ودعامة االشتغال  مجموعات العمل، باعتماد نفس
تحليل كل نمط من  إلى تعود كل مجموعة المقترحة،

بما يبرز الخصائص المميزة باألشكال األنماط المجسدة 
منها على سبيل  ،لكل نمط انطالقا من عدد من المعايير

 المثال فقط:
التربية  

 العادية 
التربية 
 الخاصة

التربية 
 اإلدماجية

التربية 
 الدامجة

األطفال 
 المستفيدون

    

مواصفات 
 نالمدرسي

    

فضاء 
 المؤسسة

    

المنهاج 
 التربوي

    

طرائق 
 التدريس

    

أشكال 
 التقويم

    

 

خصوصيات ومميزات كل 
 نمط من األنماط التربوية 

 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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  تعرض كل مجموعة منتوجها على الورق ذي الحجم
الكبير للتقاسم ثم المناقشة الجماعية بين أعضاء مختلف 

 المجموعات. 

  يقود المكلف)ة( بالتكوين المناقشة نحو التركيب
يميز كل ما والتوليف للخروج بفهم عام ومشترك حول 

     .نمط من أنماط التربية عن غيره

تعميق فهم التربية 
الدامجة من خالل 
تدارس انشغاالتها 

األساسية بخصوص 
األطفال في وضعية 

 إعاقة
 دقيقة( 60)

  بنفس مجموعات العمل، وباعتماد الدعامة المقترحة
تعمق كل مجموعة فهمها للتربية (، 4)الوثيقة رقم 

وضح انشغاالت كل نمط من بوضع جدول يالدامجة 
لوارد في مضمون االالنمطين على غرار 

 الوثيقة/الدعامة. 

 بغاية التقاسم  بين المجموعات يتم تبادل اإلنتاجات
 .واإلثراء

  يُنهي المكلف)ة( بتنشيط التكوين العمل بتركيب عام
مشاركات والمشاركين لمنتوج هذه اللحظة ودعوة ال

باالحتفاظ به على شكل مبادئ عامة تميز بوضوح بين 
 العمل اإلدماجي والعمل الدامج.  

انشغاالت وهواجس رصد 
التربية الدامجة لألطفال في 

 وضعية إعاقة

استخالصات عامة 
معرفي حول  وتركيز

وأهمية  أنماط التربية
 النمط الدامج

 دقيقة(  30)

  يختم المكلف)ة( بالتكوين النشاط بتركيب مخرجات
يتم عبرها في خالصات عامة  لحظات النشاط ككل

 التمييز الكافي بين األنماط التربوية األربعة.

  كل خالصة من تلك الخالصات نظريا يتم تأصيل
التمييز بين األنماط التربوية من بعرض مركز يعمق 

مج في مجال جهة، ويبرز األهمية الكبرى للنمط الدا
 . التعاطي مع األطفال في وضعية إعاقة

مؤطرة  خالصات أساسية
أنماط التربية حول  نظريا

وأهمية النمط الدامج في 
مجال تمدرس األطفال في 

 وضعية إعاقة.

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
- UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et 

la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014, pp. 19-21. 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005, pp. 4-5. 
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 المجال التكويني الثاني
 وأنواعها  مفهوم اإلعاقة 

 
 

 

 

 التمثالت االجتماعية حول اإلعاقة 

 مفهوم اإلعاقة وتصنيفها 

 )أنواع القصور )اإلعاقات الخمس 

 )أنواع القصور )اضطرابات التعلم 
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 الثاني تقديم المجال التكويني 
 

 

عرف مفهوم اإلعاقة مجموعة من التطورات عبر التاريخ. فسواء على مستوى التعريف أو على مستوى 

مستوى نضج الفكر البشري وتطوره وقدرته على احترام  لتعكسالمقاربة، تغيرت الرؤية وتطورت 

رتبط معرفتها تث يمكن القول إن الموقف من اإلعاقة يعكس مستوى معرفتها، وإن ياالختالف وعقلنته، بح

 إلى حد كبير بطبيعة مقاربة االختالف )اختالف اآلخر عنا(.

ات الحظ أن تلك المقاربية تطورت بتطور المقاربات. وهكذا وفي هذا اإلطار يمكن القول: إن تعريفات اإلعاق

بة االجتماعية، رانتقلت وفق منحى متدرج جعلها تنتقل من المقاربة الالعقالنية، إلى المقاربة الطبية، إلى المقا

 إلى المقاربة الحقوقية. 

 

 المقاربة الالعقالنية: 

ارتكزت هذه المقاربة على مجموعة من التصورات المرتبطة بالفكر الخرافي الغيبي، حيث اعتبرت أن 

عقوبة من هللا لجرم ارتكبه اآلباء )خاصة األم(. لذلك كان التنصيص على  أنهااإلعاقة مس من الجن، أو 

وهم عار على األسرة  ،الشر ويجرون الويل يجلبونل األشخاص المعاقين أو إخفائهم، لكونهم ضرورة عز

 والجماعة. 

 المقاربة الطبية: 

ها نقصا أو قصورا يحد من فعالية الفرد، ويجعله غير قادر على عتبرتمقاربة على اإلعاقة وهذه ال ترتكز

وتنحو هذه المقاربة منحى طبيا يستلزم التدخل الطبي  ممارسة إحدى وظائفه الجسمية أو الذهنية أو النفسية.

أو شبه الطبي من أجل التقليص من العجز أو إزالته تقنيا. وبالتالي فإن هذه المقاربة تركز على الشخص 

 ونقصه، ويبقى دور المجتمع محصورا في معالجة أو إزاحة اإلعاقة.

 المقاربة االجتماعية: 

رهم ، فحتى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أو نعتبمتفاوتة اتن بدرجيمعاق همجميعالناس تعتبر هذه المقاربة 

ع هذه المقاربة أسوياء، هم معاقون بشكل أو بآخر، ألن المجتمع هو ما يعيق وليس الفرد ذاته. وهكذا تُرج  

إلمكانيات ا اإلعاقة إلى عدم توفير المجتمع للوسائل التي تسمح للفرد بأن يستثمر إمكانياته كيفما كانت تلك

)انعدام الولوجيات، عدم تكييف الخدمات وفق احتياجات الفرد، وجود تمثالت واتجاهات سلبية من الشخص 

 في وضعية إعاقة، وجود أحكام مسبقة، طغيان المنظور اإلحساني ...(.

 المقاربة الحقوقية: 

ولية التي صدرت في هذا والمواثيق الد ،وقد ظهرت هذه المقاربة مع المد الذي عرفته حقوق اإلنسان

تركز هذه المقاربة على و لألشخاص في وضعية إعاقة 1992-1983وكذا تخصيص عشرية  الباب،

ضرورة االنتقال من التعامل مع اإلعاقة تعامال إحسانيا، إلى االستجابة الحتياجات األشخاص في وضعية 

ه تعتبر هذكما  والكرامة واالحترامادئ اإلنصاف إعاقة، كحق من حقوقهم التي ينبغي أن ترتكز على مب

ف الالمقاربة أن اإلعاقة مشكل تنظيمي للمجتمع وليس لدى الفرد، لكون هذا المجتمع ال يستطيع تدبير االخت

المناصفة. وهكذا تركز هذه المقاربة على أربعة مبادئ أساسية هي الكرامة،  إبين الناس من خالل إقرار مبد

 نصاف.واالستقاللية، والتضامن واإل
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يمكن تلخيص هذه المقاربات في تيارين: تيار طبي يرجع اإلعاقة إلى الفرد )باثولوجيا الفرد( وتيار اجتماعي 

 :4يرجع اإلعاقة إلى المجتمع )باثولوجيا المجتمع(

 

ة ال ينبغي أن يدفع إلى إغفال كون اإلعاق ،في التعاريف اختالف ينجم عنهإن االختالف في المقاربات الذي 

ر بأشكال مما سيؤث ،وبالتالي فإن االتجاهات والتمثالت والممارسات االجتماعية ستكون مختلفة ،ليست واحدة

 .في وضعية إعاقة مختلفة على تصور الذات والقدرة على تجاوز العجز لدى الشخص

لمجموعة من التصنيفات  اتطويرجاء ، 2001سنة  لقد وضعت المنظمة العالمية للصحة تصنيفا في هذا الباب

على تأكيد الو ،تحديد دور عوامل المحيط في وضعية اإلعاقة وتم فيه التركيز على، ي صيغت في السابقالت

 أن العجز هو نتاج تفاعل بين إمكانيات الفرد ومحيطه. وهكذا تم وضع أربع فئات من اإلعاقة:

o  وظائف  مجالاإلعاقة المرتبطة بالوظيفة العضوية )الوظيفة الذهنية، الحسية، الهضمية( وتحيل على

 األعضاء؛

o بنية الجهاز العصبي، البنية المرتبطة بالحركة...(، وهي تركز  اإلعاقة المرتبطة بالبنية التشريحية(

 على النظام الفيزيقي؛ 

o اإلعاقة المرتبطة بالنشاط والمساهمة )أنشطة التواصل، التنقل، ...(؛ 

o لدعم، العالقات...( وترتكز على العوامل إلعاقة المرتبطة بعوامل المحيط )نتيجة نظام تقني، نظام اا

 الخارجية المعيقة.

 يمكن أيضا اقتراح تصنيف متكيف مع طبيعة العملية التعليمية، وذلك كاآلتي:

o اإلعاقة المرتبطة بالحواس )السمعية، البصرية(؛ 

o اإلعاقة الذهنية؛ 

o  الشلل الدماغي الحركيIMC؛ 

o أطياف التوحد؛ 

o عسر الحساب، عسر الكتابة، عسر النطق، عسر الحركة، انعدام اضطرابات التعلم )عسر القراءة ،

 التركيز مع الحركة الزائدة، اضطرابات الذاكرة(.

 

 

                                                      
4 Handicap International : Comprendre le handicap ; in https://slideplayer.fr/slide/484632/. 

 التيار الطبي

 (امرضباعتبارها )اإلعاقة 

 التيار االجتماعي 

 (اقصورباعتبارها )اإلعاقة 

  مستوى الشخص.اإلعاقة توجد على 

 .إنها ترتبط كلية بالعاهة أو النقص أو العجز الذي لديه 

  اإلعاقة تنحصر في كونها مشكلة طبية ترتبط بصحة

 الفرد.

  الحل يكون بيد اختصاصيين في المجال الطبي أو شبه

 الطبي وفقا لتشخيص طبي.

  المعالجة تتم من خالل عالج اإلعاقة أو إزاحتها أو

 ات طبية أو شبه طبية.التقليص منها عبر أدو

 

  قلية األ منيعتبر الشخص في وضعية إعاقة

 مضطهدة.ال

  يعتبر المحيط الذي يعيش فيه الشخص عامال من

 عوامل اإلعاقة.

  اإلعاقة هي نتاج عوائق مرتبطة بالبيئة الفيزيقية أو

بالتمثالت والمواقف والممارسات االجتماعية، مما ال 

 اإلمكانيات.يحقق اإلنصاف في االستفادة من 

  يتم التركيز في المعالجة على تغيير االتجاهات

وتيسير الولوج إلى مختلف  ،والتمثالت االجتماعية

 الخدمات من أجل تجسيد إمكانيات الفرد.

https://slideplayer.fr/slide/484632/
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  وأنواعها  مفهوم اإلعاقة  :الثاني المجال التكويني

 التمثالت االجتماعية حول اإلعاقة   : 4النشاط 

 

 

 
 

 جرد التمثالت االجتماعية العامة حول اإلعاقة وطرق التعاطي مع الشخص في وضعية إعاقة -

 ؛ وتصنيفها

م ومناقشتها على ضوء خلفياته ودةرالمجالمشاركات والمشاركين في التكوين للتمثالت تحليل  -

 ؛المعرفية

في وضعية إعاقة مع  واألشخاصحول اإلعاقة السائدة مقابلة التمثالت االجتماعية السلبية  -

 . ما يفيد في تعديلهابالحديثة في مجال اإلعاقة االتجاهات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 

 
 

 

 

 

 

 

 

كثيرا ما تكون التمثالت االجتماعية السائدة تجاه ظاهرة ما موجها أساسيا من موجهات التعاطي مع الظاهرة، 

وأحيانا معيقا يحد من تطوير أساليب االشتغال وتطويرها، سيما حينما تكون تلك التمثالت سلبية مبنية على قوالب 

تناول أي موضوع ملزما بالبدء بجرد التمثالت العامة  جاهزة تغلق الباب أمام أي اجتهاد أو مبادرة. وهكذا يصبح

 السائدة حوله لتدارسها وتحليلها ووعي السلبي والخاطئ منها لتجاوزه.  

وموضوع اإلعاقة بدوره ال يسلم من هذا األمر، إذ يتعين استحضار التمثالت االجتماعية العامة السائدة حول 

اإلعاقة والشخص في وضعية إعاقة، ألن استحضارا من هذا النوع يقود إلى وعي ما يجري في الميدان أوال، 

هو ما يسعى النشاط الحالي إلى تحقيقه. ف وإلى بناء مخطط عملي لتعديل وتصحيح التصورات الخاطئة ثانيا. وهذا

يحاول أن يعين على الوقوف على التمثالت االجتماعية المغلوطة حول اإلعاقة، وتقديم العناصر الداعية إلى التفكير 

في سبل تصحيح تلك التمثالت، في اتجاه االرتقاء بالخدمات النفسية والتربوية واالجتماعية لفائدة األطفال في 

 قة.   وضعية إعا

 

 الملّخص

 رأي للتأمل...

ملزمون باستحضار التمثالت االجتماعية مدرسة، باء، ومدرسين، ومديرين، وشركاء من آكل الفاعلين التربويين 

 التي غالبا ما تكون سلبية. وألن من كماشة اإلدراكات االجتماعيةحول اإلعاقة ووعيها، ألنهم بدورهم ال ينجون 

 بالخروج من تلك الكماشة وتغيير تمثالت المجتمع، فإن هذا يقتضيرهينا يل التربية الدامجة بالشكل التام يبقى تنز

التحرك في اتجاه تحويل النظر والتمثالت من الطفل "المعاق" إلى البيئة المدرسية واألسرية اعلين من جميع الف

 ..المعيقة.

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 التمثالت العامة للمشاركات والمشاركين في التكوين -
 بالمجزوءة()أنظر الملحق  التمثالت االجتماعية حول اإلعاقة، 5الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

  والشخص الموجود في وضعية إعاقة. التمثالت االجتماعية العامة حول اإلعاقة جرد -
 خانتين: تمثالت سلبية وتمثالت إيجابية، للمقارنة. تصنيف تلك التمثالت في  -
  تقديم مقترحات عملية لتعديل التمثالت السلبية مع تعليل كل مقترح. -
تركيب منتوج النشاط في خالصات عامة تفيد في الممارسات المهنية داخل األقسام والتواصل مع  -

 الفاعلين والمتدخلين الشركاء. 
 
 
 

 :التالية لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

جرد المشاركات 
والمشاركين للتمثالت 

االجتماعية حول 
 اإلعاقة

 دقيقة( 30)

  تُعرض الفقرة المقدمة في وضعية االنطالق على
 المشاركات والمشاركين للتأمل والتفكير للحظات

 . وجيزة

 فقرة والتحدي الكبيريفتح نقاش سريع حول مضمون ال 
 مبررات ذلك.الذي تطرحه مع التركيز على 

  بواسطة عمل بالمجموعات يتم جرد التمثالت
االجتماعية المحمولة حول اإلعاقة باالعتماد على دعامة 

االشتغال المقترحة وعلى خبرة المشاركات 
 .والمشاركين

 بتقديم كل مجموعة لعملها من أجل اللحظة  تنتهي أشغال
     ية. الموالاالشتغال للحظة  التقاسم، وتوفير أرضية عمل

قائمة التمثالت االجتماعية 
السائدة حول اإلعاقة 

في وضعية ألشخاص وا
 إعاقة

تصنيف التمثالت 
االجتماعية المجرودة 

اإليجابي  في بعديها
 والسلبي  

 دقيقة( 60)

  بواسطة عمل بمجموعات، تقوم كل مجموعة باستخراج
واألشخاص االجتماعية السائدة حول اإلعاقة  التمثالت

 في وضعية إعاقة.

  تصنف التمثالت المستخرجة حسب ما يُعتبر إيجابيا
لفائدة تطوير قدرات الشخص في وضعية إعاقة، وما 

 تطوير تلك القدرات: يعيقيُعتبر سلبيا 
 التمثالت السلبية التمثالت اإليجابية 

 
 

 

 المقترحات تعديلتقاسم منتوج المجموعات من أجل  يتم 
  ها في جدول مشترك.تركيبو

للتمثالت جدول تصنيفي 
االجتماعية حسب ما هو 

 وما هو سلبي منها إيجابي
 

 التمثالتاالشتغال على 
السلبية حول اإلعاقة 
لوضع مقترحات 

 لتجاوزها
 دقيقة( 60)

  ،المرة على  وهذهتعود كل مجوعة عمل إلى االشتغال
  التمثالت السلبية وحدها.

 لبي على حدة، وتضع له سكل مجموعة كل تمثل  تناقش
   لي:كما ي لتغييرهتفسيرا مبررا باإلضافة إلى مقترح 

  هتجاوزل اتمقترح  مبرراته التمثل

   

   

مقترحات لتجاوز التمثالت 
حول اإلعاقة السلبية 

واألشخاص في وضعية 
 مع التعليل إعاقة

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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 بغاية المناقشة  المقترحة نتاجاتهاتتقاسم المجموعات إ
والتركيب بتوجيه من المكلف)ة( بتنشيط  واإلثراء
     التكوين.

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

موضوع  بخصوص
لتمثالت االجتماعية ا

  حول اإلعاقة
 دقيقة(  30)

 لتكوين النشاط بتركيب يختم المكلف)ة( بتنشيط ا
)التمثالت االجتماعية حول  مخرجات لحظات االشتغال

تستلزم وعيها الدائم من في خالصات عامة  اإلعاقة(
، وأخذها بعين االعتبار في والمشاركين المشاركاتلدن 

 .   ممارساتهم التنظيمية والتدبيرية والبيداغوجية

  كل خالصة من تلك الخالصات يتم تأصيلها نظريا
من حيث  بعرض مركز يعمق الفهم المتوصل إليه

 مصادر تلك التمثالت ومنطلقاتها، وكذا سبل تعديلها بما
ييسر الطريق أمام تعاطي علمي مع األشخاص في 

ويفتح المجال أمام إرساء أرضية سليمة ، وضعية إعاقة
 . للعمل وفق منطق التربية الدامجة

 بخصوصخالصات أساسية 
التمثالت االجتماعية مفهوم 

مؤطرة بعرض  حول اإلعاقة
  مركزنظري 

 
 
 
 

 الرجوع إلى الوثائق التالية:من أجل التوسع في الموضوع يمكن 
ن في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، يدليل المدرس -

   ما هي التمثالت واإلدراكات االجتماعية نحو اإلعاقة؟(.) 4رقم  ، الموضوع2018

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 27-29. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  وأنواعها  مفهوم اإلعاقة  :الثاني المجال التكويني

 مفهوم اإلعاقة وتوصيفها   : 5النشاط 

 

 

 
 

قشة الستثمارها في منا حول معنى اإلعاقة استكشاف تمثالت المشاركات والمشاركين في التكوين -

  مفهوم اإلعاقة ومقارباتها؛

لمختلفة المؤطرة: المرجعية الطبية، والمرجعية مقاربة مفهوم اإلعاقة انطالقا من المرجعيات ا -

  االجتماعية، والمرجعية الحقوقية؛

المدرسية الدامجة وتوصيفها العام للخروج بخريطة الوقوف على أنواع اإلعاقات المعنية بالتربية  -

  عامة توجه مجال العمل في التربية الدامجة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

فضال عن التمثالت االجتماعية حول اإلعاقة، والتي تعتبر في مجملها كوابح أمام االرتقاء بالخدمات الموجهة 

األشخاص في وضعية إعاقة، فقد عرف تحديد مفهوم اإلعاقة في اإلنتاجات األكاديمية بدوره تباينا بحسب لفائدة 

المرجعية التي تمثلها كل جهة من الجهات المقتِرحة للتعريف. وهذا ما يجعل الباحث عن تعريٍف لإلعاقة يجد نفسه 

ف وأبعاده، وتنوع اإلعاقات ودرجاتها، والتوصيف منذ البدء أمام تنوع التعاريف. لذا عليه إدراك خلفية كل تعري

 الخاص بكل صنف من أصناف اإلعاقة.

أمام اختالف مقاربات تعريف اإلعاقة، وتنوع التوصيات المحددة لكل نوع، يحاول النشاط الحالي تسليط الضوء 

ي عاقة وفهمها. كما يحاول فعلى هذا اإلشكال، لتبين المقاربات األساسية الممكن االستناد إليها في النظر إلى اإل

الوقت نفسه، الوقوف عند أصناف اإلعاقات المعنية بالتربية المدرسية الدامجة، وبالمميزات العامة التي تسم كل 

 صنف من هذه األصناف، من أجل تحديد منطلقات عامة للتدخل الناجع والمالئم لكل صنف من أصناف اإلعاقة.  

 

 الملّخص

 
 

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

الطفل هو 
منظومة التربية  المشكل

 هي المشكل

 خاصة له احتياجات

مختلف عن األطفال 
 اآلخرين

 غير متقبل من اآلخرين

ال يستطيع المتابعة 
 البرامج

بحاجة إلى محيط 
 خاص

 بحاجة إلى تعليم خاص

 غير قادر على التعلم

 بحاجة إلى تجهيز خاص

 تعليم باتجاهات سلبية

 منهاج تربوي جامد 

 مدرسون بال دعامات 

تعليم غير متمركز 
 حول الطفل 

غياب التجهيزات 
 والوسائل الديداكتيكية

 طرائق تدريس جامدة

 مدرسة بال ولوجيات
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 وألصنافهاحول المعنى العام لإلعاقة  لمشاركات والمشاركين في التكويناتمثالت  -
 )أنظر الملحق بالمجزوءة( مشكلة التحديد اللغوي التقليدي لإلعاقة، 6الوثيقة رقم  -
 ، مقاربة جديدة في مفهوم اإلعاقة )انظر الملحق بالمجزوءة(7الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

تحديدها و ،إلعاقةمفهومها لكل مجموعة تقدم من خالل استثمار معطيات وضعية االنطالق،  -
  ؛لشخص في وضعية إعاقةل
  توصيفاتها؛ وحددتالمقاربات المختلفة التي عرفت اإلعاقة  استخراج -
   معنية بالتربية المدرسية الدامجة؛ديد اإلعاقات التح -
 . ةالتربية الدامج على مشروعاالشتغال  مجال إلعاقة وألصنافها تفيد فيلمفاهيم اوضع خريطة  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

استكشاف تمثالت 
المشاركات 

والمشاركين حول 
 اإلعاقةمفهوم 

 دقيقة( 30)

 عبر عصف ذهني سريع، يقدم كل في جلسة عامة، و
 نواع اإلعاقاتألمشارك ومشاركة مفهومه لإلعاقة و

 .كثر شيوعا وتداوال بين الناساأل

 سبح في فئات تدون التعاريف على السبورة لتصنيفها 
 .تقاربهاتشابهها أو  درجة

  تُخصص فترة قصيرة لمناقشة القائمة المستخلصة
 فيما يخصلعامة( و اتجاهاتها ا)أ يد اتجاهها العامدلتح

 تعريف اإلعاقة.

المشاركات  تمثالتقائمة 
 والمشاركين في التكوين حول

 وأنواع اإلعاقاتاإلعاقة 

االشتغال على مقاربات 
مفهوم اإلعاقة 

   وتوصيفها 
 دقيقة( 60)

  يُشكل المكلف)ة( بتنشيط التكوين مجموعات جديدة
إلتاحة فرصة االحتكاك والتفاعل بين أكبر عدد من 

 المشاركات والمشاركين في التكوين.

  تقوم كل مجموعة بتحديد المقاربات في مرحلة أولى
المعروفة في مجال تحديد مفهوم اإلعاقة وإبراز خلفية 

 تحديدها:
 خلفية المفهوم  مفهوم اإلعاقة المقاربة

   الطبية

   االجتماعية

   الحقوقية

  وفي مرحلة ثانية تحدد كل مجموعة أنواع اإلعاقات
 في التمدرس.  ليستفيد حاملوها من حقهمالمرشحة 

  يتم تبادل منتوج المجموعات قصد التقاسم والمناقشة
 واإلغناء.

  تُختَتم هذه اللحظة من النشاط بتوجيه المكلف)ة( بتنشيط
التكوين نحو بناء جدول تركيبي خاص بمقاربات مفهوم 

المعنية بالتربية  ألنواع اإلعاقةاإلعاقة، مع وضع قائمة 
 المدرسية الدامجة.

جدول تمييزي لمفهوم اإلعاقة 
حسب المقاربات األساسية 

 التي تناولتها
 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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قات تحديد أنواع اإلعا
المعنية بالتربية 
 المدرسية الدامجة

 دقيقة( 60)

  بنفس تركيبة المجموعات، يتم االشتغال على أنواع
اإلعاقات في صفوف األطفال، والتي تعتبر معنية 

 بالتربية المدرسية الدامجة.

  يتم جرد أنواع تلك اإلعاقات في فئات حسب ما هو
لألطفال وارد في اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية 

في وضعية إعاقة، مع تقديم تعريف أولي لكل نوع من 
 تلك األنواع.

  تُعرض منتوجات المجموعات للتقاسم والمناقشة، ثم
التركيب للخروج بتصور موحد يمكن اعتماده أرضية 

 للعمل في مجال التربية الدامجة. 

رصد أنواع اإلعاقة المعنية 
 ها العامبالتمدرس وتوصيف

استخالصات عامة 
مفهوم لوترسيخ نظري 
  اإلعاقة وتوصيفها

 دقيقة(  30)

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب
مفهوم اإلعاقة، مقارباتها مخرجات لحظات االشتغال )

وأصنافها( لتُتخذ منطلقا فيما سيأتي من األنشطة 
 .   الخاصة بهذه المجزوءة التكوينية

 الصات يتم تأصيلها نظريا كل خالصة من تلك الخ
 بعرض مركز يعمق الفهم المتوصل إليه من حيث

كل مقاربة وخلفيتها وأبعادها التربوية  مضمون
 واالجتماعية.

خالصات أساسية بخصوص 
 وتوصيفها مفهوم اإلعاقة

 مؤطرة بعرض نظري مركز 

 
 
 
 

 التالية:من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق 
ن في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، يدليل المدرس -

   .(؟باإلعاقة، وما هي أنواع القصور ما المقصود) 5رقم  ، الموضوع2018

- UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 

2014.  

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en 

éducation inclusive, 2012, pp. 30-43. 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 26-30. 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  وأنواعها  مفهوم اإلعاقة  :الثاني المجال التكويني

 أنواع القصور )اإلعاقات الخمس(   : 6النشاط 

 

 

 
 

 ما يخص أنواع اإلعاقة المعنية بالتمدرس؛  استطالع تجربة المشاركات والمشاركين في -

 ؛ تحديد اإلعاقات المعنية بالتربية المدرسية الدامجة من حيث النوع والدرجة -

 ات)الحركية، الذهنية، السمعية، البصرية، اضطراب الوقوف على توصيف اإلعاقات الخمس -

  .األصناف تلك كل صنف منب الستخراج نقط القوة وكذا االحتياجات الخاصة التوحد(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 

 

 

 الحجم؛  أوراق كبيرة -

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةأقالم،  -
 

 

 

 

 

 

كثيرا ما يقع الخلط في التعامل مع فئات األطفال في وضعية إعاقة المعنيين بالتمدرس، ويتم نهج الطريقة نفسها 

جميعهم، وتُطبق معهم البرامج الدراسية نفسها كما لو كانوا من صنف واحد. في حين هناك  األطفالمع هؤالء 

تفاوت كبير بين صنف وآخر من أصناف اإلعاقة، بل داخل الصنف نفسه من طفل لغيره، بحسب حدة اإلعاقة 

 ودرجتها ومدى استفادة الطفل)ة( من تجارب التطوير واإلثراء.  

واالختالف من كل متدخل لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، أن يميز بدقة بين كل صنف من  يحتم هذا التفاوت

أصناف اإلعاقة، من حيث الخصائص الفيزيولوجية والذهنية، ونواحي القوة التي يمكن االنطالق منها كمداخل 

عض المهارات خصصا لدعم بللتعلم والتوجيه، واالحتياجات األساسية على المستوى التربوي التي تستلزم تدخال مت

 والسلوكات األساسية التي تتوقف عليها سيرورة التعلم لدى الطفل)ة(. 

في هذا اإلطار يسعى النشاط الحالي إلى الوقوف عند اإلعاقات الخمس المعروفة )الحركية والذهنية، والسمعية، 

 االحتياجات األساسية لكل منها.   والبصرية، واضطرابات التوحد( إلبراز نقط القوة الخاصة بكل إعاقة، وكذا

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 تصريحان متقابالن... 

  تصحيحه...اإلعاقات متشابهة فيما بينها، ال فرق بين هذه وتلك، ألنها كلها تتضمن عجزا من الصعب 

 كل إعاقة تشكل حالة خاصة مختلفة عن إعاقة أخرى. بل داخل الصنف الواحد من اإلعاقة، هناك اختالف ملحوظ، 

 ...وبمقدور أي طفل في وضعية إعاقة أن يتعلم أشياء كثيرة

 وضعية االنطالق
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 األطفال في وضعية إعاقةحول تمدرس المشاركات والمشاركين في التكوين  تجربة -
 )أنظر الملحق بالمجزوءة( وتوصيفها اإلعاقة، أنماط اإلعاقة، 8الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

عرض تجربة مشاركات ومشاركين حول فئات األطفال في وضعية إعاقة المستفيدين من  -
 التمدرس؛

الذهنية، السمعية، البصرية، توصيف كل نوع من األنواع الخمسة لإلعاقة على حدة )الحركية،  -
 ؛ التوحد( اتاضطراب

 . توصيفية عامة لألنواع الخمسة من اإلعاقةوضع خريطة  -
 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

 تجربةاستكشاف 
المشاركات 

فئات والمشاركين حول 
في وضعية األطفال 

إعاقة المستفيدين من 
 التمدرس

 دقيقة( 30)

  ،يقدم واعتمادا على وضعية االنطالق، في جلسة عامة
المشاركون الذين راكموا خبرة في مجال تمدرس األطفال 
في وضعية إعاقة أو عاينوها عن قرب، أنواع اإلعاقات 
المتواجدة في المدرسة، والتداول حولها الستطالع آراء 

 .ركينباقي المشا

  الخروج من خالل المناقشة باإلعاقات الخمس المعنية
والذهنية، والسمعية، اإلعاقة الحركية، )أكثر بالتمدرس 

 .والبصرية، واضطراب التوحد(

عرض تجارب معيشة أو 
 عن قرب عليها تم االطالع

توصيف اإلعاقات 
 ،س )الحركيةالخم

والذهنية، والسمعية، 
والبصرية، واضطراب 

    التوحد(
 دقيقة( 06)

 تقوم كل مجموعة، باالستناد بواسطة عمل بالمجموعات ،
بوضع تعريف إلى الوثائق المرجعية المقترحة عليها، 

مركز لكل إعاقة مع توصيف مركز لها باستخدام الجدول 
 :التالي

 توصيف مركز  تعريف عام نوع اإلعاقة

   الحركية

   الذهنية

   السمعية

   البصرية

اضطراب 
 التوحدطيف 

  

  وجها للمناقشة جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتفي
 .والتعديل واإلثراء

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
تركيب منتوجات  المشاركات والمشاركين نحو
 .المجموعات في جدول واحد

توصيف خاص بكل إعاقة 
 على حدة

 

تركيب نقط القوة 
 واالحتياجات األساسية

بالنسبة لإلعاقات 
  الخمس

 دقيقة( 06)

  تقوم كل مجموعة صغرى باستثمار منتوج اللحظة
السابقة، وتستخرج نقط القوة الخاصة بكل إعاقة وكذا 

 احتياجاتها األساسية باستعمال الجدول التالي:
 االحتياجات األساسية  نقط القوة نوع اإلعاقة

   الحركية

   الذهنية

   السمعية

جدول تركيبي لنقط القوة 
 واالحتياجات الخاصة

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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   البصرية

   التوحد اضطراب

 

  تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم قصد المناقشة
  .واإلثراء

  تركيب المقترحات في جدول تركيبي عام لنقط القوة يتم
يحظى بموافقة جميع المشاركات  واالحتياجات األساسية
 . والمشاركين في التكوين

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

 إلعاقات الخمسل
 الموصوفة

 ( دقيقة 30) 

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب مخرجات
اإلعاقات الخمس: الحركية والذهنية لحظات االشتغال )

 من حيث:( التوحدطيف  اضطرابوالسمعية والبصرية و
 . التعريف والتوصيف العام  -
   واالحتياجات األساسيةنقط القوة  -

 نظريا بعرض مركز يعمق  يتم تأصيل تلك المخرجات
أنواع اإلعاقة الخمسة الفهم المتوصل إليه من حيث 
 .واحتياجات كل صنف منها

خالصات أساسية 
اإلعاقات بخصوص مفهوم 
مؤطرة  الخمس الموصوفة

 بعرض نظري مركز 

 
 
 
 

 يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:من أجل التوسع في الموضوع 
ن في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، يدليل المدرس -

   (.؟باإلعاقة، وما هي أنواع القصور ما المقصود) 5رقم  ، الموضوع2018

- UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 

2014.  

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en 

éducation inclusive, 2012, pp. 30-43. 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 26-30. 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  وأنواعها  مفهوم اإلعاقة  :الثاني المجال التكويني

 أنواع القصور )اضطرابات التعلم(   : 7النشاط 

 

 

 
 

ما يخص أنواع اضطرابات التعلم وتمدرس األطفال  استطالع تجربة المشاركات والمشاركين في -

 ذوي هذه االضطرابات؛ 

 تحديد اضطرابات التعلم المعنية بالتربية المدرسية الدامجة من حيث النوع والدرجة؛  -

الوقوف على توصيف اضطرابات التعلم المعروفة الستخراج نقط القوة وكذا االحتياجات الخاصة  -

 بكل صنف من تلك االضطرابات. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات

 

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

كثيرا ما يقع الخلط في التعامل مع فئات األطفال في وضعية إعاقة المعنيين بالتمدرس، ويتم نهج الطريقة نفسها 

جميعهم، وتُطبق معهم البرامج الدراسية نفسها. في حين هناك تفاوت كبير بين صنف وآخر  مع هؤالء األطفال

 من أصناف اإلعاقة، بل داخل الصنف نفسه من طفل لغيره بحسب حدة اإلعاقة ودرجتها.  

يحتم هذا التفاوت واالختالف على كل متدخل لفائدة األطفال في وضعية إعاقة بمن فيهم ذوي اضطرابات التعلم، 

أن يميز بدقة بين كل صنف من أصناف اإلعاقة واضطرابات التعلم، من حيث الخصائص الفيزيولوجية والذهنية، 

، واالحتياجات األساسية على المستوى التربوي ونواحي القوة التي يمكن االنطالق منها كمداخل للتعلم والتوجيه

 التي تستلزم تدخال متخصصا لدعم بعض المهارات والسلوكات األساسية التي تتوقف عليها سيرورة التعلم.. 

في هذا اإلطار يسعى النشاط الحالي إلى الوقوف أنواع اضطرابات التعلم )عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر 
سر الحركة، فقدان التركيز( إلبراز النقط القوية الخاصة بكل نوع، وكذا االحتياجات الحساب، عسر النطق، ع

 األساسية التي تستلزم األخذ بعين االعتبار.

 الملّخص

 ...أساسيتمييز 

 تعثرات دراسية ذات طابع ظرفي تحدث عبارة عن ليست هي صعوبات التعلم. فإذا كانت األخيرة اضطرابات التعلم

فإن الثانية تعثرات ذات منشأ نورولوجي القة لها بمستوى ذكائه، وال ع يحدث لدى المتعلم)ة(، نتيجة سبب طارئ

 ، وتستلزم تعامال خاصا بحسب نوعية االضطراب. عن إدارة الطفل)ة( وتتصف باالستمرارية يكون خارجا

 وضعية االنطالق

 النشاطأهداف 

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 ؛تعلمالذوي اضطرابات تجربة المشاركات والمشاركين في التكوين حول تمدرس األطفال  -
 .نظر الملحق بالمجزوءة()ا اضطرابات التعلم، 9الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

ن من المستفيدي ذوي اضطرابات التعلممشاركين حول فئات األطفال الو مشاركاتالعرض تجربة  -
 التمدرس؛

 ؛على حدة أنواع اضطرابات التعلمتوصيف كل نوع من  -
 . توصيفية عامة ألنواع اضطرابات التعلموضع خريطة  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

استكشاف تجربة 
المشاركات 

والمشاركين حول فئات 
األطفال في وضعية 
  اضطرابات التعلم

 دقيقة( 30)

  في جلسة عامة، يقدم المشاركون الذين راكموا خبرة في
مجال تمدرس األطفال في وضعية إعاقة أو عاينوها عن 

المتواجدة في المدرسة،  اضطرابات التعلمقرب، أنواع 
 والتداول حولها الستطالع آراء باقي المشاركين.

  المعنية باضطرابات التعلمالخروج من خالل المناقشة 
عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر )أكثر بالتمدرس 

الحساب، عسر النطق، عسر الحركة، فرط الحركة مع 
 (.فقدان االنتباه والتذكر

عرض تجارب معيشة أو تم 
 طالع عليها عن قرباال

اضطرابات توصيف 
ر عس)التعلم المختلفة 

القراءة، عسر الكتابة، 
عسر الحساب، عسر 
النطق، عسر الحركة، 
فرط الحركة مع فقدان 

    (االنتباه والتذكر
 دقيقة( 06)

  ،بواسطة عمل بالمجموعات، تقوم كل مجموعة
باالستناد إلى الوثائق المرجعية المقترحة عليها، بوضع 

اضطراب تعلم مع توصيف مركز له تعريف مركز لكل 
 باستخدام الجدول التالي:

 توصيف مركز  تعريف عام االضطرابنوع 

   عسر القراءة

   عسر الكتابة

   عسر الحساب

   عسر النطق

   الحركةعسر 

   فرط الحركة

 حول  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
اضطرابات التعلم الستة للتقاسم والمناقشة بغرض 

 التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
المشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوجات 

على غرار ما تم القيام به  المجموعات في جدول واحد
 .من قبل

نوع من توصيف خاص بكل 
 على حدة اضطرابات التعلم

 

تركيب نقط القوة 
واالحتياجات األساسية 

الضطرابات بالنسبة 
 التعلم

 دقيقة( 06)

  باستثمار منتوج  من مجموعات العملتقوم كل مجموعة
اللحظة السابقة، وتستخرج نقط القوة الخاصة بكل 

الخاصة بكل األساسية اضطراب تعلم وكذا االحتياجات 
 استعمال الجدول التالي:اضطراب، وذلك من خالل 

 

جدول تركيبي لنقط القوة 
لكل  واالحتياجات الخاصة

نوع من أنواع اضطرابات 
 التعلم

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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 االحتياجات األساسية  نقط القوة االضطرابنوع 

   عسر القراءة

   عسر الكتابة

   عسر الحساب

   عسر النطق

   عسر الحركة

   فرط الحركة

  تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم قصد المناقشة
 واإلثراء. 

  يتم تركيب المقترحات في جدول تركيبي عام لنقط القوة
واالحتياجات األساسية يحظى بموافقة جميع المشاركات 

 والمشاركين في التكوين. 

تخالصات عامة اس
وترسيخ نظري 

 الضطرابات التعلم
 الموصوفة

 ( دقيقة 30) 

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب
 :اضطرابات التعلم الستةمخرجات لحظات االشتغال )

عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر الحساب، عسر 
النطق، عسر الحركة، فرط الحركة مع فقدان االنتباه 

 حيث:( من والتذكر
 التعريف والتوصيف العام.  -
   نقط القوة واالحتياجات األساسية -

  يتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز يعمق
 اضطرابات التعلمالفهم المتوصل إليه من حيث أنواع 

 .نوع منهاواحتياجات كل 

خالصات أساسية بخصوص 
الموصوفة  اضطرابات التعلم

 مؤطرة بعرض نظري مركز 

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
الصعوبات التعلمية واالضطرابات النفسية الشائعة في المدارس )العوارض والحلول(، المركز  -

  بدون تاريخ. التربوي للبحوث واإلنماء، جمعية إدراك،

- Raymond Vienneau : Pédagogie de l’inclusion : Fondements, définition, défis et 

perspectives. Université de Moncton, Faculté des sciences de l’éducation, 

Canada, 2002.   
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 المجال التكويني الثالث
   خصوصيات المشروع التربوي الدامج

 
 

 

 

  المدرس الدامجمواصفات 

 أنواع المشاريع التربوية الدامجة 

 مشروع القسم الدامج 

  المشروع البيداغوجي الفردي 
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  الثالثتقديم المجال التكويني 
 

 

تنطلق التربية الدامجة من ضمان حق جميع األطفال في التربية والتكوين بشكل منصف وذي جودة. وهي 

تدبيرا خطيطا وت ،التعليمي برمته تحكم العمل التربويكآلية  الدامج في هذا الضمان تعتمد المشروع التربوي

من خالل التعامل الفردي مع كل والمدرسة، وفي القسم، ، في التدخلعلى مختلف مستويات و، وتقويما

كبا مر مشروعا؛ مما يجعل المشروع التربوي الدامج ن من عملية الدمجيحالة من حاالت األطفال المستفيد

غر يعني القسم الدراسي، وبعد مص، وبعد متوسط يهم المدرسة برمتها بعد مكبريأخذ أبعادا أساسية ثالثة: 

 يخص الطفل)ة( المتعلم)ة(.

ليجسد توجه المدرسة بنظام يأتي مشروع المؤسسة الدامج (، Macroمستوى المكبر )الفعلى  -

 عبر توفير جميع الشروط ،جميع األطفال تدخلها ومقارباتها في التدبير نحو االهتمام بتمدرس

الموضوعية الضامنة النخراطهم الفاعل في األنشطة التعلمية، من ولوجيات، ولوجستيك مالئم، 

بال للتالميذ والتلميذات الستق ل للمدرسين والمدرسات، وتهييءداكتيكي وظيفي، وتأهيوعتاد دي

نائه ويبقى لمشروع المدرسة منطق بوالتعايش معها. جميعها الحاالت ذات احتياجات خاصة 

 رئيس)ة( المؤسسة بمعية الفرق التي تشتغل معه. وسيرورة تدبيره يتوالهما معا

من خالل (، يأتي مشروع القسم ليجسد مشروع المؤسسة الدامج Mésoمستوى المتوسط )الوعلى  -

العامة تتضمن البرمجة  ،على مستوى وضع خطة عمل للقسم الممارسات المهنية للمدرس)ة(

لألنشطة التربوية وتدبيرها وتقويمها، في عالقة متناغمة مع البرامج الدراسية المقررة من جهة، 

ويعتبر المدرس)ة( المسؤول األول عن قيادة  ومع االحتياجات الفردية لكل متعلم)ة( من جهة ثانية.

عكس حاجيات بما ي ،مشروع القسم بعد بلورته وضبط معالمه بتعاون مع الفريقين التربوي والتقني

 مجموع المتعلمين داخل القسم الدراسي.

توجه عالقة أداة منهجية ، فيأتي المشروع البيداغوجي الفردي (Microأما على المستوى المصغر ) -

 صلجماعة الففرديا وضمن أن يقوم به تحدد لهذا األخير ما يتعين عليه ة( بالمتعلم)ة(، والمدرس)

وتعتبر هذه األداة المنهجية النواة األساسية في عملية الدمج التربوي،  في مختلف مجاالت التعلم.

ص دقيق بناء على تشخي ،ألن االنطالق فيها يتم من خالل تحديد االحتياجات الحقيقية لكل متعلم)ة(

ية من حيث نقط قوتها، وكذا قصورها يأخذ بعين االعتبار وضعيته الجسمية والنفسية واالجتماع

 .المسجل

رية وع مكوناتها البشأعاله، يستلزم من المدرسة بمجم اء وتدبير مشروع تربوي دامج بأبعاده المحددةإن بن

وفق المقاربة الدامجة. ومن جانب المدرس)ة(، فهو مطالب أكثر من لالشتغال والمادية أن تكون مهيأة 

، أن يكون متصفا بعدد من المواصفات غيره بأن يكون مستوعبا لمنطق هذه المقاربة، بل أكثر من ذلك

 تجعله جديرا بلقب مدرس)ة( دامج. 

في هذا اإلطار، يسعى هذا الجزء إلى تسليط الضوء على مواصفات المدرس)ة( الدامج من حيث طريقة 

التعامل مع المتعلمين من جهة، ومن حيث قيادة المشاريع البيداغوجية الفردية من جهة أخرى، ومن خاللها 

 مشروع القسم ككل. 

أخرى تنضاف إلى كفاياته المهنية االعتيادية.  إن المدرس)ة( الدامج ملزم بأن يكون مكتسبا لكفايات مهنية

فبالنظر لخصوصية العمل الدامج، فهو مطالب بأن يكون متحكما في عدد من الممارسات التربوية الدقيقة 

 على رأسها أساسا: 

 كفاية التشخيص لالحتياجات التربوية األساسية وتحليلها؛ -



 38 

 كفاية التكييف والمالءمة؛ -
 كفاية التدخل التفريقي؛ -
 كفاية التعاون والعمل المشترك.    -
إبراز دور المدرس)ة( في قيادة المشروع التربوي الدامج في بعديه المتوسط كما يسعى هذا الجزء إلى     

(Méso( الذي يهم القسم الدراسي ككل، والمصغر )Micro .كحالة فردية خاصة )( الذي يهم المتعلم)ة 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  خصوصيات المشروع التربوي الدامج   :الثالث المجال التكويني

 مواصفات المدرس)ة( الدامج    : 8النشاط 

 

 

 
 

المدرس)ة( الدامج لالشتغال  العامة مواصفاتالحول المشاركات والمشاركين  تمثالت الكشف عن -

 ؛ عليها

 ؛ وتحديد ملمحه الوقوف على أدوار ومواقف المدرس)ة( الدامج -

 بلورة كفايات مهنية خاصة بالمدرس)ة( الدامج انطالقا من األدوار والمهام المنوطة به.  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات أربع

 

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 

 
 

 

 

 
 

 

مواصفات عامة تيسر له إنجاز مهام المدرس)ة( عموما، وقبل أن يكون مدرسا دامجا، مطلوب منه أن يكون ذا 

التدريس. بل من المفترض فيه أن يكون مع الوقت قد طور لنفسه كفايات مهنية تساعده على أداء مهامه بكفاية 

ونجاح. ومن أهم الكفايات التي يتعين أن يتقنها لقيادة الفصل الدراسي وما يجري داخله من أنشطة تعلمية، كفايات 

تقويم، فضال عن القدرة على ضبط الفصل وتدبير العالقات المنسوجة بين جميع أعضائه التخطيط والتدبير وال

 وحل المشاكل التي قد تطرأ من حين آلخر نتيجة التفاعل الدينامي بين مختلف المتعلمين.

والمدرس)ة( الدامج، هو في واقع األمر مدرس بمواصفات المدرس)ة( العادي، باإلضافة إلى اعتبارات خاصة 

بط بمنطق التربية الدامجة ونظام اشتغالها. فهو مطالب باالهتمام بجميع المتعلمين، وأخذ االختالفات بينهم ترت

بعين االعتبار في كل مراحل اشتغاله البيداغوجي، ومطالب أيضا بالتعاون مع مختلف الفرقاء المتدخلين وشركاء 

تستلزم من كل مدرس)ة( دامج القيام بأدوار خاصة، المؤسسة لالرتقاء بمشروع الدمج المدرسي. وهذه االعتبارات 

وتنمية كفايات مهنية تصب في قلب المقاربة الدامجة. وهذا ما يحاول النشاط الحالي إبرازه، وخلق فرص للتفاعل 

 بين المشاركات والمشاركين في التكوين لتنمية جوانب مرتبطة بتلك األدوار والكفايات المعنية.  

 

 الملّخص

 فقال: عن كيف يكون فعال دامجا،ُسئل مدرس دامج 

الطريقة النتيجة ب أعتبر نفسي دامجا بالفعل حينما أرى جميع تالمذتي منهمكين في النشاط، وكل منهم يتوصل إلى

كل حرصي الكبير هو أن يعثر كل متعلم ومتعلمة على طريقه  منهم بقي خارج سرب التعلم... وال أحدالتي تُريحه، 

 الذي سيسير عليه. وال يهمني هنا أن يصل، بقدر ما يهمني أن يسير... 

 

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 ؛الدامجمواصفات المدرس)ة( المشاركات والمشاركين في التكوين حول  تمثالت -
 ؛نظر الملحق بالمجزوءة(أدوار ومواقف المدرس)ة( الدامج )ا: 10الوثيقة رقم  -
 ؛نظر الملحق بالمجزوءة()ا ملمح المدرس)ة( الدامج، 11الوثيقة رقم  -
 .(نظر الملحق بالمجزوءةالخاصة بمدرس)ة( القسم الدامج )ا الكفايات المهنية: 12لوثيقة رقم ا -
 

 
 

 

 ؛مواصفات المدرس)ة( الدامجمشاركين حول المشاركات وال تصوراتعرض  -
 ؛المدرس)ة( الدامجب المنوطةتحديد األدوار والمهام  -
 تحديد ملمح المدرس)ة( الدامج انطالقا من األدوار المحددة؛ -
 . تحديد الكفايات المهنية للمدرس)ة( الدامج انطالقا من الملمح الموصوف -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

تمثالت استكشاف 
المشاركات 

والمشاركين حول 
العامة مواصفات ال
 لمدرس)ة( الدامجل
 دقيقة( 30)

  المشاركون والمشاركات في في جلسة عامة، يقدم
العامة التي ينبغي  مواصفاتالالتكوين تصورهم حول 

 .المدرس)ة( الدامج أن يتصف بها

 ن مالمقترحات المقدمة  جميع يدون المكلف)ة( بالتكوين
 لدن المتدخلين.

  يشارك الجميع في تنظيم المقترحات وتبويبها حسب
محاور تكون بمثابة المنتوج المشترك للمجموعة الكلية 

 لالنطالق منه في العمليات الموالية من النشاط. 

ائمة التمثالت المستخرجة ق
منظمة  من العصف الذهني

ومبوبة حسب مجاالت أو 
 محاور

رصد أدوار ومهام 
    المدرس)ة( الدامج 

 دقيقة( 06)

  ،بواسطة عمل بالمجموعات، تقوم كل مجموعة
تحديد بباالستناد إلى الوثائق المرجعية المقترحة عليها، 

المدرس)ة( الدامج األدوار والمهام المنتظر أن يقوم بها 
 مع توضيح أهمية كل دور وأبعاده:

 أهميتها وأبعادها األساسية األدوار والمهام

  

  

  

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
منتوجات المشاركات والمشاركين نحو تركيب 

 .المجموعات في جدول واحد

الئحة األدوار والمهام 
 المدرس)ة( الدامجب المنوطة

 

تحديد الملمح العام 
 للمدرس)ة( الدامج

 دقيقة( 06)

  تقوم كل مجموعة من مجموعات العمل باستثمار
 وانطالقا من ذلكالسابقة،  االشتغال للحظةالعام  منتوجال

يتم تحديد الخصائص العامة التي ينبغي أن يتميز بها 
 المدرس)ة( الدامج. 

  ،تقترح الصفات أو ميزات ولتسهيل العمل وتنظيمه
 أمام كل دور من أدواره المحددة،المدرس )ة( الدامج 

 مع التعليل: 

لملح العام وصف مركز ا
 للمدرس)ة( الدامج

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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 التعليل المقترح  الصفة المحبذ توافرها  األدوار 

   

   

   

  تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم قصد المناقشة
 واإلثراء. 

 حول  يتم تركيب المقترحات في جدول تركيبي عام
األدوار والصفات النفسية واالجتماعية والخلقية المطابقة 

 . لها

الكفايات المهنية  تحديد
الخاصة بالمدرس)ة( 

 )ة( الدامج
 دقيقة( 06)

  انطالقا من الخصائص والمميزات المستخرجة من
األدوار والتي يكون المدرس)ة( الدامج مطالبا 

تصاف بها، تحدد كل مجموعة من مجموعات العمل باال
 الكفايات المهنية الكفيلة بتشكيل الملمح المطلوب.

 يمكن توجيه عتماد على دعامة االشتغالباال ،
وج بالكفايات المهنية المشاركات والمشاركين إلى الخر

 :مع تفريعها إلى قدرات األساسية التالية
 كفاية التشخيص لالحتياجات التربوية األساسية -

 ؛وتحليلها
 التكييف والمالءمة؛ كفاية -
 كفاية التدخل التفريقي؛ -
    كفاية التعاون والعمل المشترك. -

الكفايات المهنية الالزمة 
تنميتها لدى المدرس)ة( 

 الدامج

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

)ة(  مواصفات المدرسل
 )ة( الدامج

 ( دقيقة 30) 

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب
  على مستوى: مخرجات لحظات االشتغال

 أدوار المدرس)ة( الدامج؛ -
 ملمحه العام؛ -
 كفاياته المهنية؛ -

والتي تشكل مجتمعة التحديد العام لمواصفات 
   الدامج.المدرس)ة( 

  يتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز يعمق
 الفهم المتوصل إليه.

مرتبطة خالصات أساسية 
بمواصفات المدرس)ة( 

مؤطرة بعرض )ة(  الدامج
 نظري مركز 

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
الدمج الشامل للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بين التأييد والمعارضة. نورة عبد القادر السليمان،  -

    . 2017كلية الشرق العربي للدراسات العليا، المملكة العربية السعودية، 

- Formation des enseignants pour l’inclusion (Profil des enseignants inclusifs). 

Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes 

ayant des besoins particuliers, 2012.   

 
 

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  خصوصيات المشروع التربوي الدامج   :الثالث المجال التكويني

 أنواع المشاريع التربوية الدامجة     : 9النشاط 

 

 

 
 

المشروع التربوي الدامج من حيث أنواعه حول الكشف عن تمثالت المشاركات والمشاركين  -

 ؛ ومميزاته

 لمشروع التربوي الدامج وخصائصه العامة؛ل البيداغوجي معنىالتعرف  -

)المشروع الفردي، مشروع القسم، مشروع  أنواع المشاريع التربوية الدامجة التمييز بين مختلف -

 المدرسة، مشروع األسرة(.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعتان

 

 

 

 جهاز عاكس...  للعرض، سبورةالحجم، أقالم،  أوراق كبيرة -
 

 

 

 
 
 
 

مشروع التربية الدامجة مشروع يتقاسمه متدخلون كثيرون، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المركبة للقسم المدرسي 

الدامج، ولخصوصيات األطفال المتعلمين وتنوع احتياجاتهم. ومن هذا المنظور فإن الحديث عن هذا المشروع ال 

ء الحتضان مشاريع عدة، مركبة من مشروع كل يمكنه أن يتم إال بالتعدد، على اعتبار أن المدرسة الدامجة فضا

طفل معني بالدمج المدرسي من جهة، وبمشروع كل فصل دراسي من جهة ثانية، ومن هذه األخيرة التي تؤلف 

 في النهاية مشروع المدرسة الدامج ثالثا. 

ر تصاله المباشومدرس)ة( القسم الدامج، باعتباره دينامو تفعيل الدمج المدرسي داخل المؤسسة التعليمية ال

بالمتعلمين المستفيدين من هذا الدمج، ولكونه الخيط الناظم بين مختلف المتدخلين والفاعلين اآلخرين ومنسق 

مختلف التدخالت، فهو مطالب أكثر من غيره بأن يكون على إلمام بأنواع المشاريع الدامجة، ليموضع تدخله 

 ضمنها في انسجام وتكامل. 

نشاط الحالي أن يسلط الضوء على أنواع مشاريع الدمج، بدءا بالمشروع البيداغوجي لهذا الغرض، يحاول ال

الفردي، وانتهاء بمشروع األسرة الدامج، مرورا بمشروع القسم ومشروع المؤسسة، مع الوقوف على أبرز 

 مميزات كل مشروع من هذه المشاريع الدامجة. 

     

 

 الملّخص

 النشاط أهداف

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 

 ُسئل مدرس راكم تجربة محترمة في مؤسسة دامجة عن معنى المشروع التربوي الدامج، فأجاب:

الفصل والمشروع التربوي الدامج ال يمكن فهمه إال بتعدد أبعاده ومستوياته التي تتوزع بين األسرة والمدرسة، بل 

الدراسي. إنه ملتقى تدخالت عدة أطراف تصب كلها في اتجاه واحد هو تطوير شخصية الطفل)ة( عبر مشروعه 

 الفردي...

 

 وضعية االنطالق
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 ؛المشاريع التربوية الدامجةتمثالت المشاركات والمشاركين في التكوين حول  -
 .نظر الملحق بالمجزوءة()ا ةالدامج ةالتربويع المشاري: 13الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 ؛لتمثالتهم حول المشروع التربوي الدامج وأنواعهمشاركين المشاركات وال تقديم -
 ؛ومواصفاته تحديد معنى المشروع التربوي الدامج -
التمييز بين المشاريع التربوية الدامجة بحسب مشروع المتعلم)ة(، ومشروع القسم، ومشروع  -

 المدرسة، ومشروع األسرة. 
 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

استكشاف تمثالت 
المشاركات 

والمشاركين حول 
المشروع التربوي 

  الدامج وأنواعه
 دقيقة( 30)

  في جلسة عامة، يقدم المشاركون والمشاركات في
 المشروع التربوي الدامجالتكوين تصورهم حول 

 . وأنواعه المختلفة

  يدون المكلف)ة( بالتكوين جميع المقترحات المقدمة من
 لدن المتدخلين.

  يشارك الجميع في تنظيم المقترحات وتبويبها حسب
لدن مجموعات العمل يتم االتفاق عليها من محاور 

 . خالل المناقشة

قائمة التمثالت المستخرجة 
حول من العصف الذهني 

 المشروع التربوي الدامج

التمييز بين أنواع 
     المشاريع الدامجة 

 دقيقة( 06)

  تقوم  ،الشتغالدعامة لك المقترحةالوثيقة باالستناد إلى
إبراز المشاريع الدامجة، ثم  كل مجموعة بجرد أنواع

، باعتماد إطار مميزات وخصائص كل مشروع منها
 : اإلنجاز التالي

 مميزاتها وخصائصها المشاريع الدامجة

  مشروع األسرة الدامج 

  مشروع المدرسة الدامج

  مشروع القسم الدامج

  المشروع التربوي الفردي

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
مختلف  إنتاجاتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب 

في الدامجة  التربوية بخصوص المشاريع المجموعات
 .تركيبي مشتركجدول 

 أنواع المشاريع الدامجة
والخصائص المميزة لكل 

 مشروع
 

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

لمشروع التربوي ل
 الدامج 

 ( دقيقة 30) 

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب
المعنى العام  خرجات لحظات االشتغال على مستوىم

للمشروع التربوي الدامج، وألنواع المشاريع ومميزات 
  وخصوصيات كل مشروع منها.

  يتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز يعمق
فهم المشاركات والمشاركين ويرسخ ما توصلوا إليه في 

 .إنتاجاتهم

خالصات أساسية مرتبطة 
الدامج  بالمشروع التربوي

 مؤطرة بعرض نظري مركز 

 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال



 44 

 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
زارة ، والتربية الدامجة(أقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة البيداغوجية -

  .   2017، ف، بتعاون مع منظمة اليونيسالتربية الوطنية، مديرية المناهج

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  خصوصيات المشروع التربوي الدامج   :الثالث المجال التكويني

 مشروع القسم الدامج    : 10النشاط 

 

 

 
 

ه وخصائصالكشف عن تمثالت المشاركات والمشاركين حول مشروع القسم الدامج من حيث معناه  -

 ؛ المميزة

 تعرف منهجية بناء مشروع القسم الدامج؛ -

 ضبط طريقة تدبير مشروع القسم الدامج.  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةالحجم، أقالم،  أوراق كبيرة -
 

 

 

 
 
 
 

 

لمشروع القسم الدامج أهمية خاصة داخل المؤسسة التعليمية الدامجة. فهو يأخذ موقعا وسطا بين مشروع المؤسسة 

 وعا منن الدامج، والمشاريع البيداغوجية الفردية للمتعلمين. وباعتباره كذلك، فإن مهمته األساسية هي أن يحقق

فردي(، )المشروع البيداغوجي ال الشخصي التوفيق بين البعد المؤسساتي )مشروع المدرسة الدامج( والبعد الفردي

قسم هو ما يجعل طبيعة مشروع ال ،بما يخدم التوجه العام للمؤسسة نحو الدمج المدرسي. وهذا التوفيق بين البعدين

دفع بهذا األخير إلى تأسيس هويته الخاصة، لمركب هو ما ييكتسي طابعا مركبا. وهذا الطابع االدامج في النهاية 

، على اعتبار أن كل مدرسة دامجة يُفترض بما يجعله متميزا عن مشروع قسم آخر في نفس المؤسسة الدامجة

 .فيها أن تكون فضاء لمشاريع أقسام متعددة

 عن باقي مشاريع الدمج األخرىفي هذا النشاط سيتم التركيز على خصوصيات مشروع القسم الدامج، وما يميزه 

)مشروع المؤسسة الدامج، والمشاريع البيداغوجية الفردية الخاصة بالمتعلمين  التي يعتمدها مسلسل التربية الدامجة

بناء مشروع القسم الدامج، وطريقة تدبيره من لدن  التي يمكن اتباعها في منهجيةال، باإلضافة إلى والمتعلمات

 المدرس)ة(. 

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 

عبر أحد المدرسين المبتدئين عن قلقه حينما ُطلب منه أن يُِعد مشروعا دامجا للقسم الذي أوكل أمر تدريسه إليه، 

الوقت الذي تَُحدد فيه البرامُج الدراسية والكتُب المدرسية المقررة كل ما يتعين تدريسه فقال: ما يقلقني حقا هو أنه في 

للتالميذ، يُطلب مني أن أبني مشروعا للقسم، وكأنه علي أن أضرب بعرض الحائط كل ما هو مقرر رسميا، وأنطلق 

 من الصفر...

 

 وضعية االنطالق
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 ؛مشروع القسم الدامجتمثالت المشاركات والمشاركين في التكوين حول  -
 .نظر الملحق بالمجزوءة()ا مشروع القسم الدامج: 14الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 ؛وخصائصه المميزةالدامج  مشروع القسمتقديم المشاركات والمشاركين لتمثالتهم حول  -
 كيف يُبنى مشروع القسم الدامج؟  -
  كيف يُدبر مشروع القسم الدامج؟  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

استكشاف تمثالت 
المشاركات 

والمشاركين حول 
مشروع القسم الدامج 

  وخصائصه
 دقيقة( 30)

  في جلسة عامة، يقدم المشاركون والمشاركات في
 . مشروع القسم الدامجالتكوين تصورهم حول 

  يدون المكلف)ة( بالتكوين جميع المقترحات المقدمة من
 لدن المتدخلين.

  يشارك الجميع في تنظيم المقترحات وتبويبها حسب
محاور يتم االتفاق عليها من لدن مجموعات العمل 

 خالل المناقشة. 

صيف أولي لمشروع القسم تو
 الدامج

االشتغال على كيفية 
 بناء مشروع قسم دامج

 دقيقة( 60)

 وم الشتغال، تقاد إلى الوثيقة المقترحة كدعامة لباالستن
المراحل المنهجية التي يتعين اتباعها  كل مجموعة بجرد

 في بناء مشروع القسم الدامج: 
 توصيف عام  مراحل بناء المشروع

  

  

  

  

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
مختلف  إنتاجاتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب 

المراحل المنهجية المعتمدة في المجموعات بخصوص 
  بناء مشروع القسم الدامج. 

منهجية بناء مشروع قسم 
 دامج 

 

االشتغال على كيفية 
تدبير مشروع قسم 

 دامج
 دقيقة( 60)

  باالستناد إلى الوثيقة المقترحة كدعامة االشتغال، تقوم
كل مجموعة بجرد خطوات وإجراءات تدبير مشروع 

 القسم الدامج: 
 توصيف عام  إجراءات التدبير 

  

  

  

  

  مجموعة منتوجها للتقاسم في جلسة عامة تقدم كل
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

منهجية تدبير مشروع قسم 
 دامج 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
مختلف  إنتاجاتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب 

المجموعات بخصوص المراحل المنهجية المعتمدة في 
 مشروع القسم الدامج.   تدبير

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

لمشروع التربوي ل
 الدامج 

 ( دقيقة 30) 

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب
أهمية مشروع  مخرجات لحظات االشتغال على مستوى

 . ية بنائه وإجراءات تدبيرهجالقسم الدامج ومنه

  يتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز يعمق
والمشاركين ويرسخ ما توصلوا إليه في فهم المشاركات 

 إنتاجاتهم.

خالصات أساسية مرتبطة 
مؤطرة  القسم الدامجمشروع ب

 بعرض نظري مركز 

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
، وزارة (التربية الدامجةأقسام ) لألطفال في وضعية إعاقة اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية -

    .2017 ف،بتعاون مع منظمة اليونيس مديرية المناهج، التربية الوطنية،

- Indicateurs d’écoles inclusives, Gouvernement d’Alberta, 2013.  

 
 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

  خصوصيات المشروع التربوي الدامج   :الثالث المجال التكويني

 المشروع البيداغوجي الفردي    : 11النشاط 

 

 

 
 

الكشف عن تمثالت المشاركات والمشاركين حول المشروع البيداغوجي الفردي من حيث معناه  -

 وخصائصه المميزة؛ 

 تعرف منهجية بناء المشروع البيداغوجي الفردي؛ -

 ضبط طريقة تدبير المشروع البيداغوجي الفردي.  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةالحجم، أقالم،  أوراق كبيرة -
 

 

 

 
 
 

 

 

في مسلسل التربية الدامجة، والدعامة الجوهرية التي يستند  لبيداغوجي الفردي النواة األساسيعتبر المشروع ا

لخاصة، االمتعلم)ة( كحالة فريدة لها خصوصياتها المميزة واحتياجاتها ببط تإليها المدرس)ة( في تدخله. فهو ير

ية. وهو فيه جميع المشاريع البيداغوجية الفرد ب مشروع القسم الدامج كفضاء تلتقيوفي نفس الوقت يصب في قل

ينطلق من تشخيص وضعية الطفل)ة( وانتظاراته وانتظارات أسرته، ومنه ينطلق المدرس)ة( في بناء تخطيطاته 

وم ملما بمفهدرس)ة( الدامج يكون مطالبا بأن يكون . وتأسيسا على ذلك، فإن الماشتغالهالعامة وتحديد طرائق 

لمشروع البيداغوجي الفردي وألهميته، وأن يكون على دراية بمنهجية بلورته وطريقة تدبيره، بل أكثر من ذلك، ا

أن يضع سيناريوهات لتدبير أكثر من مشروع بيداغوجي فردي في فصل واحد تجمع بين متعلميه أهداف تربوية 

 مشتركة.

ولهذه الغاية، يسعى النشاط الحالي إلى إمداد المستفيدات والمستفيدين من التكوين بالمعطيات المرتبطة ببناء 

مشروع بيداغوجي فردي للدمج المدرسي، وبطرق تدبيره وبالمقاربات البيداغوجية المختلفة الكفيلة بضمان تعاطي 

 لقسم الدراسي.  تربوي دامج مع مختلف المشاريع البيداغوجية المصممة في ا

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 من مبادئ علم النفس الفارقي: 

 كل الناس يتشابهون فيما بينهم؛ 

  بعض الناس يتشابهون فيما بينهم؛ 

 .ال أحد يشبه اآلخر 

وهذا المستوى األخير هو ما يدفع إلى القول بأن لكل متعلم)ة( أسلوبه ووتيرته في التعلم. وفي حالة اإلعاقة، يكون 

 االختالف أوسع وأشد، وهذا ما يقتضي التعامل مع كل حالة على حدة وتوجيهها حسب إمكاناتها الخاصة.  

 

 وضعية االنطالق
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 ؛روع البيداغوجي الفرديالمشتمثالت المشاركات والمشاركين في التكوين حول  -
 .نظر الملحق بالمجزوءة(: المشروع البيداغوجي الفردي )ا15الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 تقديم المشاركات والمشاركين لتمثالتهم حول المشروع البيداغوجي الفردي وخصائصه المميزة؛ -
 كيف يُبنى المشروع البيداغوجي الفردي؟  -
 كيف يُدبر المشروع البيداغوجي الفردي؟   -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

استكشاف تمثالت 
المشاركات 

والمشاركين حول 
المشروع البيداغوجي 
 الفردي وخصائصه 

 دقيقة( 30)

  في جلسة عامة، يقدم المشاركون والمشاركات في
 المشروع البيداغوجي الفردي.التكوين تصورهم حول 

  يدون المكلف)ة( بالتكوين جميع المقترحات المقدمة من
 لدن المتدخلين.

  يشارك الجميع في تنظيم المقترحات وتبويبها حسب
محاور يتم االتفاق عليها من لدن مجموعات العمل 

 خالل المناقشة. 

أولي للمشروع توصيف 
 البيداغوجي الفردي

االشتغال على كيفية 
بناء المشروع 

 البيداغوجي الفردي
 دقيقة( 60)

 وم الشتغال، تقاد إلى الوثيقة المقترحة كدعامة لباالستن
كل مجموعة بجرد المراحل المنهجية التي يتعين اتباعها 

 : المشروع البيداغوجي الفرديفي بناء 
 توصيف عام  مراحل بناء المشروع

  

  

  

  

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
مختلف  إنتاجاتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب 

المجموعات بخصوص المراحل المنهجية المعتمدة في 
 . الفرديالمشروع البيداغوجي بناء 

بناء المشروع منهجية 
  البيداغوجي الفردي

االشتغال على كيفية 
تدبير المشروع 
 الفرديالبيداغوجي 

 دقيقة( 60)

 وم الشتغال، تقحة كدعامة لباالستناد إلى الوثيقة المقتر
المشروع كل مجموعة بجرد خطوات وإجراءات تدبير 

 :البيداغوجي الفردي
 توصيف عام  إجراءات التدبير 

  

  

  

  

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
مختلف  إنتاجاتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب 

تدبير المشروع منهجية 
 البيداغوجي الفردي

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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المجموعات بخصوص المراحل المنهجية المعتمدة في 
 المشروع البيداغوجي الفردي. تدبير

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

لمشروع البيداغوجي ل
 الفردي

 ( دقيقة 30) 

  يختم المكلف)ة( بتنشيط التكوين النشاط بتركيب
أهمية مشروع  مخرجات لحظات االشتغال على مستوى

 . ية بنائه وإجراءات تدبيرهجالقسم الدامج ومنه

  يتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز يعمق
فهم المشاركات والمشاركين ويرسخ ما توصلوا إليه في 

 إنتاجاتهم.

خالصات أساسية مرتبطة 
بالمشروع البيداغوجي 
الفردي مؤطرة بعرض 

 مركز  نظري

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
، وزارة (أقسام التربية الدامجة) لألطفال في وضعية إعاقة اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية -

  .  2017 ،ف، بتعاون مع منظمة اليونيسمديرية المناهج التربية الوطنية،

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en 

éducation inclusive, 2012. 

 

- Handicap International : Outils et ressources pour l’éducation inclusive : Kit de 

formation d'enseignants, 2014.  

 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012.  
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 المجال التكويني الرابع
 الممارسات البيداغوجية الدامجة   

 
 

 

 

 إعداد ملمح المتعلمين والملمح العام للقسم 

 التخطيط الدامج لألنشطة التربوية 

 التدبير الدامج لألنشطة التربوية 

 التقويم الدامج لحصيلة التعلم 

 المعالجة البيداغوجية الدامجة 
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 الرابع تقديم المجال التكويني 
 

 

البيداغوجية اإلطار المؤجرئ للتربية الدامجة بامتياز كبير. فهي التي تنزلها على أرض تعتبر الممارسات 

ياة أنشطة الح إطار فيفي إطار األنشطة الصفية، وخارج الفصل الدراسي  الواقع داخل الفصل الدراسي

 المدرسية. 

 ات عملية لتفعيل العملمن إجراءيقصد بالممارسات البيداغوجية في هذه المجزوءة ما يقوم به المدرس)ة( 

يبرمج  التي واليومية التخطيطات السنوية والدورية كلالتربوي مع المتعلمين. ويدخل في هذه اإلجراءات 

وية لتحضير األنشطة الترب اإلعدادات التي يقوم بهاو من خاللها ما سيقدمه في مختلف المجاالت التعلمية،

 وطرق تدبير األنشطة وتنشيط القسم، وتتبع إنجازات المتعلميناليومية، والعالقات التي يقيمها مع متعلميه 

 وتقويمها. 

من حيث  ،واحتياجاته الخاصة )ة(تنطلق هذه الممارسات أساسا من محاولة معرفة خصوصيات كل متعلم

وهذه المعرفة تستلزم من كل مدرس)ة( يتوخى أن يكون . لهذا النمط والطريقة المثلى المالئمة تعلمه نمط

 . ، ومن خالل ذلك تحديد الملمح العام للقسممسجل بالقسم ملمح كل متعلم)ة(القيام بتحديد  دامجا

ا فمن خالل تحديدهماشتغال المدرس)ة( الدامج.  أساسية في يشكالن دعامةفملمح المتعلم)ة( وملمح القسم 

لق أوال للمدرس)ة(؛ حيث ينطالممارسة البيداغوجية التي تنبني على ضوئها تنطلق العمليات البيداغوجية 

مراعيا في ذلك البرامج الدراسية المقررة، والملمح العام للقسم،  في تخطيط األنشطة البيداغوجية،

ثم ينتقل بعد ذلك إلى تدبير األنشطة . المحدد ملمحهوالخصوصيات المميزة لكل متعلم)ة( كما يعكسها 

و مجموعة أ شتغال تنسجم وخصوصيات كل متعلم)ة(،التربوية المبرمجة باعتماد طرائق تنشيط وأساليب ا

التعلمات وتشخيص التعثرات المصادفة لدعمها من المتعلمين؛ ثم ينتهي باعتماد إجراءات خاصة بتقويم 

 ومعالجتها.

في ضوء التربية الدامجة عبارة عن حلقات متسلسلة تجر كل حلقة منها األخرى. إن الممارسة المهنية 

في تصوره كما في تطبيقه، في قناعاته كما  ،ن يكون دامجاأ من المدرس)ة( بالضرورة قتضيوهذا ما ي

للتعثرات ه معالجتوفي تخطيطه وتدبيره وتقويمه  في سلوكاته، في قوله كما في فعله؛ ويتجلى هذا واضحا

تضح ما ي، مع األخذ بعين االعتبار عددا من المتغيرات المتحكمة في عملية الدمج كوالصعوبات المسجلة

    ذلك في الخطاطة التالية:

 

الممارسات البيداغوجية الدامجة

مالمح المتعلمين 

الملمح العام للقسم 

ةالدامج لألنشطة التربويالتخطيط 

ةالتدبير الدامج لألنشطة التربوي

التقويم الدامج لحصيلة التعلم

المعالجة البيداغوجية الدامجة

ةالمقررات الدراسية الرسمي

مجموع الفصل الدراسي

ررةالتنظيمات التربوية المق
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 الممارسات البيداغوجية الدامجة   :الرابع المجال التكويني

 إعداد ملمح المتعلمين والملمح العام للقسم     : 12النشاط 

 

 

 
 

  ؛المالمح الخاصة بالمتعلمين والملمح العام للقسمالكشف عن تمثالت المشاركات والمشاركين حول  -

 ؛وتصريف ذلك بيداغوجيا ومن خاللها الملمح العام للقسم ،إبراز أهمية تحديد مالمح المتعلمين -

 . منهجية بناء ملمح المتعلم)ة( وملمح القسمضبط  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةالحجم، أقالم،  كبيرةأوراق  -
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

فهما . ة()ح العام للقسم أداتين منهجيتين يُنطلق منهما في كل عمل تربوي للمدرسمالمتعلم)ة( والمليعتبر ملمح 

األهمية  . وبالرغم منتغالفي انتقاء أي مقاربة بيداغوجية، أو اختيار أي إجراء تربوي لالش بمثابة بوصلة توجهه

ية ين في الممارسة التربوية اليومتتظالن غائب القصوى التي تحظى بهما هاتان األداتان، فإنهما، مع ذلك، تكادان

 للمدرسين. 

إن منطق التربية الدامجة الرامي إلى أن يجد كل متعلم)ة( مكانه في الفصل الدراسي، وأن يساير البرامج 

والمقررات الدراسية بحسب إمكاناته ووتيرة تعلمه، يفترض منذ البداية أن يكون المدرس على إلمام كاف 

متعلم)ة(، من حيث نقط قوته ومكامن ضعفه، من حيث أسلوبه في استدخال المعطيات  بخصوصيات كل

السائد... كل هذه المعطيات تشكل ما يسمى بملمح  هذكاءحيث وتيرة إنجازه، من حيث نمط  ومعالجتها، من

وجهة ريطة عامة مالمتعلم)ة(. ومجموع مالمح المتعلمين يعطي في النهاية الملمح العام للقسم الذي يكون بمثابة خ

 للسيرورة التعليمية التعلمية.

وأشكال توظيفه واستثمار معطياته  ،ومنهجية إعداده ،والنشاط الحالي يبرز أهمية ملمح المتعلمين وملمح القسم

 في كل اشتغال تعلمي. 

 ز أهمية تحديد 

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 مقتطف من حوار بين مدرَسْين: 

األول: يقولون: لكي ننجع في عملنا، علينا أن نكون على علم بمميزات كل متعلم على حدة، ثم بالمميزات العامة  -

 للقسم ككل. 

قبل. لكي ننجع علينا باإلعداد الجيد للدروس الثاني: مميزات المتعلم؟ مميزات القسم؟ كالم جديد لم أعهده من  -

 وتحضير الوسائل الالزمة إلنجازها.

 األول: قبل إعداد الدروس وتحضير الوسائل، هناك عمل مهم ينبغي القيام به. -

 الثاني: العمل المهم هو التحكم في المعرفة أوال، ثم في القسم ثانيا، وما عداهما يدخل في نطاق البدع البيداغوجية.  -

 

 وضعية االنطالق
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 مابيعتهطملمح المتعلم)ة( وملمح القسم من حيث تمثالت المشاركات والمشاركين في التكوين حول  -
 ؛وأهميتهما

 ؛نظر الملحق بالمجزوءة()ا : إعداد ملمح المتعلم)ة(16الوثيقة رقم  -
 .الملحق بالمجزوءة(نظر ح العام للقسم )ا: إعداد الملم17الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 ؛ملمح المتعلم)ة( وملمح القسمتقديم المشاركات والمشاركين لتمثالتهم حول  -
 ؟ فيم يفيد تحديد ملمح المتعلم)ة( وملمح القسم -
 ؟  يتم إعداد ملمح المتعلم)ة( وملمح القسمكيف  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  اإلنجازلحظات 

استكشاف تمثالت 
المشاركات 

والمشاركين حول 
المشروع البيداغوجي 
 الفردي وخصائصه 

 دقيقة( 30)

  في جلسة عامة، يقدم المشاركون والمشاركات في
معنى الملمح وأهميته بالنسبة التكوين تصورهم حول 
 .لكل متعلم)ة( وللقسم ككل

 المقترحات المقدمة من لدن المتدخلين. تُدون 

  يشارك الجميع في تنظيم المقترحات وتبويبها حسب
محاور يتم االتفاق عليها من لدن مجموعات العمل 

 خالل المناقشة. 

لملمح أولي توصيف 
 المتعلم)ة( وملمح القسم

أهمية تحديد ملمح 
  وطريقته المتعلم)ة(

 دقيقة( 60)

 درس الوثيقة دعامة االشتغال ويُستخرج منها بواسطة ت
 عمل بالمجموعات ما يلي: 

 المعنى العام لملمح المتعلم)ة(؛ -
الفوائد البيداغوجية لتحديد مالمح المتعلمين  -

 ومجاالت تصريفها:
  مجاالت التصريف البيداغوجي فوائد تحديد ملمح المتعلم)ة(

  

  

  

  

  ملمح المتعلم)ة(؛المراحل المعتمدة في بناء 

 .)نموذج ملمج المتعلم)ة 

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 المجموعات. 

  نموذج لملمح المتعلم)ة(

 ملمح القسمأهمية تحديد 
  وطريقته

 دقيقة( 60)

  بنفس الخطة المتبعة مع تحديد ملمح المتعلم)ة(، تقوم كل
الوثيقة دعامة االشتغال  مجموعة عمل بتدارس

 : الستخراج العناصر التالية
 )ة(؛القسمالمعنى العام لملمح  -
 ومجاالت ملمح القسمالفوائد البيداغوجية لتحديد  -

 ؛تصريفها

 نموذج لملمح القسم

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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 ؛القسمالمراحل المعتمدة في بناء ملمح  -
 القسم. نموذج ملمح -

  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها للتقاسم
 والمناقشة بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 المجموعات.  

استخالصات عامة 
ملمح لوترسيخ نظري 

 المتعلم)ة( وملمح القسم
 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
مع إبراز األهمية الكبرى لتحديد المدرس)ة(  في النشاط

 . لملمح كل متعلم على حدة، ثم لملمح القسم بعد ذلك

  ميق علتيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول ملمح خالصات أساسية 
المتعلم)ة( وملمح القسم 
 مركز  مؤطرة بعرض نظري

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
ة في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديريدليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال  -

: 18ملمح المتعلم)ة(؟ والموضوع رقم  : كيف يمكن تحديد17)الموضوع رقم  2018 المناهج،

    ما هي عناصر الملمح العام للقسم؟(.

- L’apprentissage pour tous, guide de l’évaluation et d’enseignement efficaces 

pour tous les élèves de la maternelle à la 12 année. Ministère de l’Education de 

l’Antario, 2013. 

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 الممارسات البيداغوجية الدامجة   :الرابع المجال التكويني

 التخطيط الدامج لألنشطة التربوية     : 13النشاط 

 

 

 
 

التخطيط البيداغوجي الدامج لألنشطة حول وتمثالتهم المشاركات والمشاركين  استطالع تجارب -

 ؛ التربوية

 ؛التخطيط الدامج لألنشطة التربوية وعناصر بنائهإبراز أهمية  -

التربوية باعتماد مرجعية مشروع القسم التدرب على سيناريوهات للتخطيط الدامج لألنشطة  -

 . والمشروع البيداغوجي الفردي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةالحجم، أقالم،  أوراق كبيرة -
 

 

 

 
 

 

 

 

يشكل التخطيط البيداغوجي لألنشطة التربوية، إلى جانب التدبير والتقويم والمعالجة، محطة هامة من ضمن 

المحطات االستراتيجية التي تقوم عليها العملية التعليمية. فهو منطلق االشتغال داخل الفصل الدراسي، وكلما كان 

ات المتبقية. والعمل الدامج يتطلب بدوره تخطيطا منظما وهادفا، كلما تمكن المدرس)ة( بالتالي من ضبط العملي

 دامجا يستند إلى عدد من األسس والمنطلقات. 

 يحاول النشاط التالي أن يعالج موضوع التخطيط الدامج لألنشطة التربوية من زاويتين اثنتين:

لسنة سدسا )نصف ازاوية التخطيط العام لألنشطة التعلمية لفترة معينة قد تستغرق دورة )ثالثة أشهر(، أو أ -

 الدراسية(، أو سنة دراسية بكاملها؛ 

 مجموع المتعلمين بحسب نوعية مشاريعهم البيداغوجية الفردية.  تخصزاوية التخطيط الخاص بحصة دراسية  -

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 مجرد رأي...

التخطيط هو التخطيط، وكل نعت نُلصقه به لن يزيده شيئا، ما دام مصدره واحدا. فتخطيط األنشطة التربوية مصدرها 

المقررات الدراسية الرسمية، وأي خروج عن هذا المصدر يُعتبر من منظور التشريع المدرسي خرقا سافرا يوجب 

 الخرق...العقوبة على مقترف 

 وضعية االنطالق
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 ؛حول التخطيط الدامج لألنشطة التربوية وتمثالتهم المشاركات والمشاركين في التكوين تجارب -
 ؛نظر الملحق بالمجزوءة()االتخطيط الدامج لألنشطة التربوية : 18الوثيقة رقم  -
 .الملحق بالمجزوءة(نظر )ا التخطيط الدامج للدرس: 19الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 ؛التخطيط الدامج لألنشطة التربويةحول  لتجاربهم وتصوراتهمتقديم المشاركات والمشاركين  -
 ؟ كيف يتم تخطيط األنشطة البيداغوجية وفق منطق التربية الدامجة -
  وضع مقترح سيناريو لتخطيط أنشطة تربوية بكيفية دامجة. -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

تصورات  استطالع
المشاركات  وتجارب

والمشاركين حول 
التخطيط البيداغوجي 

  الدامج 
 دقيقة( 30)

  رصد تصورات باعتماد عصف ذهني سريع يتم
لألنشطة حول التخطيط الدامج المشاركات والمشاركين 

 التربوية والفرق بينه وبين التخطيط العادي.

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المرصودة للرجوع
  إليها في الخطوات الموالية. 

عام للتخطيط الدامج توصيف 
 حسب راي لألنشطة التربوية

 المشاركات والمشاركين

إجراءات وضع تخطيط 
  دامج لألنشطة وللدرس 

 دقيقة( 60)

  خاصة تقوم كل مجموعة عمل بوضع إجراءات
بالتخطيط الدامج لألنشطة التربوية معتمدة في ذلك على 

لمهنية الخاصة لكل مشارك دعامة االشتغال والتجربة ا
 ومشاركة، مع التركيز أكثر على التوفيق بين:

 المقررات الدراسية الرسمية؛ -
 اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية؛ -
المشاريع البيداغوجية الفردية، ومن خاللها  -

 مشروع القسم الدامج.

 والمناقشة  تقوم كل مجموعة بعرض منتوجها للتقاسم
 بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

في منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه  لمجموعاتا
 . التربويةللتخطيط الدامج لألنشطة 

قائمة إجراءات التخطيط 
  الدامج

التدرب على اقتراح 
سيناريو للتخطيط 

 الدامج 
 دقيقة( 60)

  بواسطة عمل بالمجموعات، يتم اقتراح سيناريو
 مرحلتين: عبرللتخطيط الدامج، وذلك 

االشتغال على سيناريو مرحلة أولى يتم فيها  -
خاص بالتخطيط العام لألنشطة )يُراجع هنا 
المقترح المقدم في دليل المدرسين في التربية 

 .الدامجة(
مرحلة ثانية يتم فيه االشتغال على التخطيط الدامج  -

لدرس من الدروس باعتماد المراحل المنهجية 

سيناريو مقترح للتخطيط 
 الدامج 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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المعروفة في بناء الدرس مع التكييف لمراعاة 
 متعلمين داخل القسم.جميع مالمح ال

 للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 . عامةفي خطاطات تركيبية  المجموعات

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري 

لتخطيط الدامج ل
 لألنشطة التربوية

 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
الخاصة للتخطيط الدامج مع إبراز األهمية  في النشاط

 . لألنشطة والدروس

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول خالصات أساسية 
التخطيط الدامج لألنشطة 
 مركز  مؤطرة بعرض نظري

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
، وزارة (أقسام التربية الدامجةإعاقة )طار المرجعي للهندسة المنهاجية لألطفال في وضعية اإل -

 . 2017، ف، بتعاون مع منظمة اليونيسالتربية الوطنية، مديرية المناهج

دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

األنشطة التعلمية ومقتضيات كيف يمكن الربط بين تخطيط : 19)الموضوع رقم  2018 المناهج،

: كيف يمكن التخطيط لحصة 20والموضوع رقم  اإلطار المرجعي للهندسة البيداغوجية؟

 .(دراسية؟

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 الممارسات البيداغوجية الدامجة   :الرابع المجال التكويني

 التدبير الدامج لألنشطة التربوية      : 14النشاط 

 

 

 
 

 استطالع تجارب المشاركات والمشاركين وتمثالتهم حول التدبير الدامج لألنشطة التربوية؛  -

 إبراز أهمية التدبير الدامج لألنشطة التربوية وإجراءات تنفيذه؛ -

التدرب على سيناريوهات للتدبير الدامج لألنشطة التربوية باعتماد مرجعية مشروع القسم  -

 والمشروع البيداغوجي الفردي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورة، أقالم، الحجم أوراق كبيرة -
 

 

 

 
 

 

 

 

ال تقل أهمية عن محطة التخطيط. فهو بدوره يعد رافعة من محطة التدبير البيداغوجي لألنشطة التربوية يشكل 

شتغال داخل الفصل ا لالمنطلق فإذا كان التخطيط يمثل. ككل االستراتيجية التي تقوم عليها العملية التعليميةرافعات 

، يتطلب اتخطيطا دامج الفعلية لما تم التخطيط له. والعمل الدامج بقدر ما يتطلبفإن التدبير هو األجرأة الدراسي، 

 . أيضا تدبيرا دامجا

 :من زوايا متعددة، أهمهاالدامج لألنشطة التربوية  التدبيريحاول النشاط التالي أن يعالج موضوع 

 ؛ تدبير األنشطة المبرمجة في مختلف المجالت التعليمية المقررة -

 ن بما يراعي إيقاعات المتعلمين وخصوصيات المشاريع البيداغوجية الفردية؛تدبير الزم -

تدبير الفضاء من حيث تصميم الفصل الدراسي وتنظيم األركان البيداغوجية وأماكن المتعلمين بحسب  -

 نوعية القصور المسجل لديهم؛

 تدبير العالقات العامة داخل الفصل وضوابط العمل التعاوني بين المتعلمين... -

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 مقتطف من تصريح أحد المدرسين...

صوصياته خحينما عرفُت أن التربية الدامجة مقاربة تمنح كل متعلم)ة( فرصة التعبير عن إمكاناته وتطويرها بحسب 

المميزة، آنذاك أدركت ان العمل داخل الفصل عمل دامج بامتياز، وأن كل ما يتعين علي أن أقوم به ينبغي أن يكون 

تبار آخذ فيه بعين االع ،مبنيا على منطق الدمج. وهكذا فكرت في أن يكون تدبيري لمختلف األنشطة تدبيرا دامجا

 يقي. إشراك كل متعلم)ة( وقيادته نحو التعلم الحق

 وضعية االنطالق
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 ة؛الدامج لألنشطة التربوي التدبيرتجارب المشاركات والمشاركين في التكوين وتمثالتهم حول  -
 .نظر الملحق بالمجزوءة()االدامج لألنشطة التربوية  التدبير: 20الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 الدامج لألنشطة التربوية؛ التدبيرتقديم المشاركات والمشاركين لتجاربهم وتصوراتهم حول  -
 األنشطة البيداغوجية وفق منطق التربية الدامجة؟  تدبيركيف يتم  -
 أنشطة تربوية بكيفية دامجة.  لتدبيروضع مقترح سيناريو  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  اإلنجازلحظات 

استطالع تصورات 
وتجارب المشاركات 
والمشاركين حول 

البيداغوجي  التدبير
 الدامج  

 دقيقة( 30)

  باعتماد عصف ذهني سريع يتم رصد تصورات
الدامج لألنشطة  التدبيرالمشاركات والمشاركين حول 
 العادي. التدبيرالتربوية والفرق بينه وبين 

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المرصودة للرجوع
  إليها في الخطوات الموالية. 

 الدامج للتدبيرتوصيف عام 
 حسب رأي لألنشطة التربوية

 المشاركين

دامج  تدبيرإجراءات 
 لألنشطة وللدرس  

 دقيقة( 60)

  بالتدبيرتقوم كل مجموعة عمل بوضع إجراءات خاصة 
الدامج لألنشطة التربوية معتمدة في ذلك على دعامة 

االشتغال والتجربة المهنية الخاصة لكل مشارك 
األخذ بعين االعتبار ومشاركة، مع التركيز أكثر على 

خصوصيات كل نوع من أنواع القصور المتواجدة 
 :داخل الفصل الدراسي

 ؛الذهنيالقصور  -
 ؛القصور السمعي -
 القصور البصري؛ -
 القصور الحركي. -

 والمناقشة  تقوم كل مجموعة بعرض منتوجها للتقاسم
 بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 تدبيرللفي منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه  المجموعات
 .  الدامج لألنشطة التربوية

 الدامج التدبيرإجراءات 
 لألنشطة التربوية

التدرب على اقتراح 
 دامج ال للتدبيرسيناريو 

 دقيقة( 60)

  بيرللتدبواسطة عمل بالمجموعات، يتم اقتراح سيناريو 
تحدد فيه العمليات األساسية التي يمكن اتباعها الدامج، 

 :أصناف القصورفي التدبير مع كل صنف من 
 اإلجراءات التدبيرية نوع القصور

  

  

  

  

 

 لدامج ا للتدبيرسيناريو مقترح 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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 للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 .  في خطاطات تركيبية عامة المجموعات

استخالصات عامة 
 رللتدبيوترسيخ نظري 
الدامج لألنشطة 

 التربوية
 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
الدامج  للتدبيرمع إبراز األهمية الخاصة  في النشاط

 . لألنشطة والدروس

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول خالصات أساسية 
الدامج لألنشطة  التدبير

 مركز  مؤطرة بعرض نظري

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية لألطفال في وضعية إعاقة )أقسام التربية الدامجة(، وزارة  -

 . 2017ف، المناهج، بتعاون مع منظمة اليونيسالتربية الوطنية، مديرية 

دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

 (.ما هي الممارسات والموارد البيداغوجية الخاصة؟: 21)الموضوع رقم  2018 المناهج،

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

- Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, 

République Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date. 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 الممارسات البيداغوجية الدامجة   :الرابع المجال التكويني

 التقويم الدامج لحصيلة التعلم      : 15النشاط 

 

 

 
 

 ؛ للتعلماتالدامج  التقويم استطالع تجارب المشاركات والمشاركين وتمثالتهم حول -

 وإجراءات تنفيذه؛ للتعلماتالدامج  التقويمإبراز أهمية  -

باعتماد مرجعية مشروع القسم والمشروع  للتعلماتالدامج  للتقويمالتدرب على سيناريوهات  -

 البيداغوجي الفردي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةالحجم، أقالم،  أوراق كبيرة -
 

 

 

 
 

 

 

 

تقويم التعلمات لحظة مهمة في مسلسل العملية التعليمية وقياس نجاعة األنشطة التربوية ومخرجاتها. فهو يشكل 

)ة( استيعاب كل متعلمإجراء يمكن المدرس)ة( من الوقوف على النتائج المحققة في الفصل الدراسي، وعلى مدى 

وإلى جانب هذه األهمية التي يحظى بها التقويم ككل، . على حدة للمفاهيم والمعطيات المقدمة في األنشطة التعلمية

 فهو في القسم الدامج يكتسي أهمية زائدة اعتبارا لخصوصية الحاالت المعنية بإجراءات التقويم الدامج.

 :لتقويم الدامج من انطالقا من الجوانب األساسية التاليةايحاول النشاط التالي أن يعالج موضوع 

 أهمية التقويم الدامج؛  -

 ؛ أنواع التقويم الدامج -

 اإلجراءات الخاصة بكل نوع من أنواع التقويم الدامج؛ -

 سيناريو تقويم األطفال المتواجدين في قسم دامج. -

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 ...تقويم دامج بمالءمة دامجة

إذا كان الدمج التربوي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يقتضي التخطيط الدامج والتدبير الدامج لألنشطة التربوية، 

المعنيون على أن يكشفوا عن مستوى تعلمهم  فمن البديهي أن يكون التقويم بدوره دامجا، وإال سيُجبَر األطفال

  بإجراءات وأدوات غير مالئمة لمداخل تعلمهم وطرق معالجتهم للمعلومات.

 وضعية االنطالق
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 ة؛الدامج لألنشطة التربوي التقويمتجارب المشاركات والمشاركين في التكوين وتمثالتهم حول  -
 .نظر الملحق بالمجزوءة()االدامج لألنشطة التربوية  التقويم: 21الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

 الدامج لألنشطة التربوية؛ التقويمتقديم المشاركات والمشاركين لتجاربهم وتصوراتهم حول  -
 وفق منطق التربية الدامجة؟  التعلمات تقويمكيف يتم  -
 بكيفية دامجة.  تعلماتال لتقويموضع مقترح سيناريو  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

استطالع تصورات 
وتجارب المشاركات 
والمشاركين حول 

   التقويم الدامج للتعلمات
 دقيقة( 30)

  باعتماد عصف ذهني سريع يتم رصد تصورات
 للتعلماتالدامج  التقويمالمشاركات والمشاركين حول 

 .أشكال التقويم العاديوالفرق بينه وبين 

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المرصودة للرجوع
  إليها في الخطوات الموالية. 

 الدامج للتقويمتوصيف عام 
حسب رأي  للتعلمات

 المشاركين

دامج ال التقويمإجراءات 
   للتعلمات

 دقيقة( 60)

 الدامج  للتقويم تصورها تقوم كل مجموعة عمل بوضع
معتمدة في ذلك على دعامة وإلجراءات تنفيذه،  للتعلمات

االشتغال والتجربة المهنية الخاصة لكل مشارك 
ومشاركة، مع التركيز أكثر على األخذ بعين االعتبار 

المتواجدة  خصوصيات كل نوع من أنواع القصور
 داخل الفصل الدراسي:

 القصور الذهني؛ -
 القصور السمعي؛ -
 القصور البصري؛ -
 القصور الحركي؛ -
 اضطرابات التعلم. -

 والمناقشة  تقوم كل مجموعة بعرض منتوجها للتقاسم
 بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتتوجالمشاركات والمشاركين نحو تركيب من

لتقويم في منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه  المجموعات
 . ومكتسباتهم تعلمات التالميذ

 الدامج التقويمإجراءات 
 تعلماتلل

التدرب على اقتراح 
 امج الد للتقويمسيناريو 

 دقيقة( 60)

  ويمللتقبواسطة عمل بالمجموعات، يتم اقتراح سيناريو 
 :للتعلمات حسب كل صنف من أصناف اإلعاقة الدامج
 إجراءات التقويم المالئمة اإلعاقةنوع 

  

  

  

  

 

 لدامج ا للتقويمسيناريو مقترح 

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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 للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 .  جدول تركيبي عامفي  المجموعات

استخالصات عامة 
حول وترسيخ نظري 

 الدامج للتعلمات التقويم
 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
للتقويم الدامج مع إبراز األهمية الخاصة  في النشاط
 . للتعلمات

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول خالصات أساسية 
 للتعلماتالدامج  التقويم

 مركز  مؤطرة بعرض نظري

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية لألطفال في وضعية إعاقة )أقسام التربية الدامجة(، وزارة  -

 . 2017ف، المناهج، بتعاون مع منظمة اليونيسالتربية الوطنية، مديرية 

دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

 كيف يمكن تقويم المشروع البيداغوجي الفردي؟(.: 15)الموضوع رقم  2018 المناهج،

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

- Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, 

République Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date. 

- Handicap International, Outils de ressources pour l’éducation inclusive, Kit de 

formation d’enseignants, 2014.  
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 الممارسات البيداغوجية الدامجة   :الرابع المجال التكويني

 المعالجة البيداغوجية الدامجة      : 16النشاط 

 

 

 
 

 ةالدامج ةالمعالجة البيداغوجياستطالع تجارب المشاركات والمشاركين وتمثالتهم حول  -

 ؛ والتعثرات للصعوبات

 ؛اوإجراءات تنفيذه ةالدامج المعالجة البيدغوجيةإبراز أهمية  -

باعتماد مرجعية مشروع القسم والمشروع  ةالدامج البيداغوجية ةللمعالجالتدرب على سيناريوهات  -

 البيداغوجي الفردي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 أوراق كبيرة، أقالم، سبورة، جهاز عاكس... 

 
 

 

 

 

 

 

رات التي تعترضهم. غير أن أغلب تلك الصعوبات والثعثلدعم تعلمات التالميذ ومعالجة  أنشطة   اعتمدتطالما 

يتمكن بعض المتعلمين من استيعابها جزئيا أو كليا. وتبعا لذلك  عبارة عن إعادة مركزة لدروس لماألنشطة تكون 

لحظات يتسع فيها حجم الشعور بالفشل والعجز، إذ يزداد المتعلم خاللها وعيا  االعتيادية تغدو حصص الدعم

 بقصوره.

يحاول البحث عن مواطن الخلل أوال، ثم العمل على  اإجراء تدخلي البيداغوجيلذلك تأتي المعالجة بمعناها 

، والبحث هبعد ذلك. إنها بيداغوجيا تدخلية للتصحيح ترمي باألساس إلى مساعدة المتعلم على فهم قصور اتجاوزه

 . ذلك القصورعن نواحي قوته الستثمارها في التغلب على 

منطق المعالجة البيداغوجية وإجراءات اشتغالها مع  إبراز قا من هذا االعتبار، يحاول النشاط الحاليوانطال

األطفال ذوي صعوبات تعلمية بصفة عامة، ومع األطفال في وضعية إعاقة بصفة خاصة. ذلك أن المعالجة 

ا لسيرورة روع تعلمه، ويظل مواكبالبيداغوجية بالنسبة للطفل)ة( في وضعية إعاقة تبقى إجراء ينطلق من بداية مش

هذا المشروع، لتقوية عدد من الوظائف الذهنية والمهارات السيكوحركية التي يتطلبها فعل التعلم، والتي هو أحوج 

إلظهار قدراته الكامنة والتي لم تُتَح لها فرصة التعبير عن نفسها في الممارسات السلوكية  ،إليها أكثر من غيره

 اليومية.  

     

 

 الملّخص

 من تصريح مدرس...

إال وأشعر وكأني أرجع بهؤالء المتعلمين إلى  ،كل مرة أنجز فيها حصة للدعم التربوي لفائدة مجموعة من المتعلمين

الوراء. هم يزدادون تعثرا وفشال، وأنا ازداد خيبة وتذمرا... لست أدري بالتحديد من يكون وراء هذا الوضع. 

 ال يرقى حتى لدروس الدعم؟ .... المعرفي الذي أطريقتي التي أعتمدها معهم، أم مستواهم

 وضعية االنطالق

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل
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 ةالدامج المعالجة البيداغوجيةتجارب المشاركات والمشاركين في التكوين وتمثالتهم حول  -
 ؛والتعثرات للصعوبات

 .نظر الملحق بالمجزوءة()ا ةالدامج المعالجة البيداغوجية: 22الوثيقة رقم  -
 

 
 

 

علمات للت ةالدامج غوجيةاالمعالجة البيدتقديم المشاركات والمشاركين لتجاربهم وتصوراتهم حول  -
 ؛والمكتسبات

 الدامجة؟  المقاربةوفق منطق رات والصعوبات التعلمية كيف تتم معالجة الثعث -
 بكيفية دامجة.  للنقائص والتعثراتللمعالجة البيداغوجية وضع مقترح سيناريو  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  اإلنجازلحظات 

استطالع تصورات 
وتجارب المشاركات 
والمشاركين حول 

 البيداغوجية المعالجة
 ة الدامج

 دقيقة( 30)

  باعتماد عصف ذهني سريع يتم رصد تصورات
وجية المعالجة البيداغالمشاركات والمشاركين حول 
 .ةالبيداغوجية العادي ةالمعالجالدامجة والفرق بينها وبين 

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المرصودة للرجوع
  إليها في الخطوات الموالية. 

للمعالجة توصيف عام 
حسب  البيداغوجية الدامجة

 والمشاركات المشاركين آراء

ة المعالجإجراءات 
   البيداغوجية الدامجة 

 دقيقة( 60)

  للمعالجة تقوم كل مجموعة عمل بوضع تصورها
، معتمدة في اوإلجراءات تنفيذه الدامجةالبيداغوجية 

ذلك على دعامة االشتغال والتجربة المهنية الخاصة لكل 
مشارك ومشاركة، مع التركيز أكثر على األخذ بعين 

القصور االعتبار خصوصيات كل نوع من أنواع 
وأنواع التعثرات  المتواجدة داخل الفصل الدراسي

 .والصعوبات المسجلة

 والمناقشة  تقوم كل مجموعة بعرض منتوجها للتقاسم
 بغرض التعديل واإلثراء.

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 في منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه المجموعات
 .  للمعالجة البيداغوجية الدامجة

المعالجة إجراءات 
 ةالدامج البيداغوجية
 والتعثرات للصعوبات

التدرب على اقتراح 
للمعالجة سيناريو 

  البيداغوجية الدامجة
 دقيقة( 60)

  بواسطة عمل بالمجموعات، يتم اقتراح سيناريو
 :صنف من أصناف اإلعاقةحسب كل  جة الدامجةللمعال
نوع 

 القصور
 اإلجراء المقترح اعتماده التعثر المفترض 

   

   

   

   

 

للمعالجة سيناريو مقترح 
 ةالدامج البيداغوجية

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 االشتغالدعامة 
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 للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 .  في جدول تركيبي عام المجموعات

استخالصات عامة 
حول وترسيخ نظري 

المعالجة البيداغوجية 
 الدامجة

 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
 ةللمعالجمع إبراز األهمية الخاصة  في النشاط

 عثرات والصعوبات التعلمية.البيداغوجية الدامجة للت

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول خالصات أساسية 
 ةالدامج ةالبيداغوجيالمعالجة 

 مركز  مؤطرة بعرض نظري

 
 
 
 

 في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:من أجل التوسع 
اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية لألطفال في وضعية إعاقة )أقسام التربية الدامجة(، وزارة  -

 . 2017ف، اون مع منظمة اليونيسالتربية الوطنية، مديرية المناهج، بتع

ديرية اقة، وزارة التربية الوطنية، مدليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إع -

ما هي أنواع المعالج البيداغوجية، وكيف يمكن تطبيق : 22)الموضوع رقم  2018 المناهج،

 : كيف يمكن تدبير صعوبات التعلم؟(.23والموضوع رقم  ؟المعالجة المعرفية

ة والتعلم(، مؤسسمحمد بيدادة، تربية األطفال المعاقين )مجزوءة آليات المعالجة ودعم االكتساب  -

 .2011محمد الخامس للتضامن، 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

- Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, 

République Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date. 

- Handicap International, Outils de ressources pour l’éducation inclusive, Kit de 

formation d’enseignants, 2014.  

 

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المجال التكويني الخامس
 تقويم وقع الدمج التربوي   

 
 

 

 

 لماذا تقويم وقع الدمج التربوي؟ 

 تقويم وقع الدمج على المتعلمين 

 )تقويم وقع الدمج على الممارسة المهنية للمدرس)ة 

 خطة تعديل وتطوير المدرس)ة( للمشروع التربوي الدامج 
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 الخامس تقديم المجال التكويني 
 

 

ت لدعم التربوي، وفي أحسن الحاالبأنشطة التقويم ثم أخرى ل تعلميهمنهي المدرسون تدخالتهم لفائدة ميُ 

 إجراء وقفة تأملية لكل ما قاموا به مع تالمذتهم بحصص للمعالجة البيداغوجية. فلم يدخل في تقليدهم بعدُ 

فالعادة أن فحصا من هذا القبيل يُترك إنجازه لمشرفين مكلفين . بعد إنهاء تخطيط عام لفترة معينة من الزمن

بتتبع عمل المدرس)ة( وتقييمه، أو لمتدخلين خارجيين تُسند لهم مهام تقييم منتوج المدرسة ومردوديتها في 

 .  بإشراف جهات تربوية معنية يةتقويمية عامة، أو افتحاصات مؤسسإطار دراسات 

شروع منفتح على التطور المستمر في جميع مستوياته: على مستوى مشروع إن المشروع التربوي الدامج م

وأي اشتغال على مستوى من  ، ثم على مستوى مشروع المتعلم)ة(.المدرسة، وعلى مستوى مشروع القسم

لسل مس مجموعيتطلب بالضرورة تحسين األداء بالنظر إلى النتائج المحققة، ومراجعة  ،هذه المستويات

ولذلك، فإن أي فاعل مهني دامج، ل البحث في الجوانب التي تستلزم التعديل والمراجعة. من أج ،التدخل

الدراسية،  فصولسواء كان مديرا مشرفا على المؤسسة التعليمية، أو مدرسا منفذا للعملية التعليمية داخل ال

 لدامج:ثالث دعائم يقوم عليها المشروع التربوي ا بعين االعتبارن يأخذ مطالب في تدخله بأ

 

 
أكثر من غيره بإنجاز تقويمات خاصة ة أعاله، يكون المدرس)ة( مطالبا وتأسيسا على معطيات الخطاط

 باألساس على وقع النتائج المحققة على مستوى:  ليقفعند إنهاء مرحلة معينة من مشروعه الدامج، 

تعلمات التالميذ ومواقفهم واتجاهاتهم بخصوص التربية الدامجة، وبصفة خاصة بخصوص  -

التغيرات الحاصلة على مستوى سلوكهم إزاء الحاالت ذات االحتياجات الخاصة ومدى تعاونهم 

 وتكاملهم معهم. 

يذ مفي اتجاه تقبل جميع التال ،ممارساته المهنية ومدى التحوالت التي عرفتها هذه الممارسات -

عامل مع كل حالة بحسب خصوصياتها ومتطلباتها الفردية، إلى جانب مدى نجاحه في قيادة توال

يب بالرغم من وجود تباينات كثيرة في أسال ،الفصل الدراسي نحو تحقيق األهداف التعلمية المنشودة

 التعلم ووتائر االشتغال وأنماط االستجابة للتعليمات المقدمة إلى المتعلمين. 

عمل تهيئة األرضية لل
الدامج

 التمثالتوعي 
السائدة حول 

االختالف

تنظيم الفصل 
الدراسي 

توفير األدوات 
 المالئمة للتعلم

إرساء نظام 
ى عالئقي قائم عل

التقبل 

الممارسات 
ةالبيداغوجية الدامج

تحديد مالمح 
التالميذ وملمح 

القسم 

التخطيط الدامج 
يةلألنشطة التربو

التدبير الدامج 
يةلألنشطة التربو

المعالجة 
البيداغوجية 

الدامجة

تقويم وقع الدمج 
التربوي

ى تقويم وقع الدمج عل

المتعلمين

تقويم وقع الدمج 

)ة(على المدرس

ى تقويم وقع الدمج عل

رسة دْْ المَْ

ى تقويم وقع الدمج عل

محيط المدرسة

دعامات المشروع التربوي الدامج 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة ءة تكوينمجزو

 تقويم وقع الدمج التربوي   :الخامس المجال التكويني

 لماذا تقويم وقع الدمج التربوي؟      : 17النشاط 

 

 

 
 

فة بص للمدرس)ة( الكشف عن تصورات المشاركات والمشاركين حول تقويم الممارسة التربوية -

 عامة، والممارسة الدامجة بصفة خاصة؛

 ؛ بواسطة التأمل االستبصاري للمدرس)ة( تعويدهم على إعمال الفكر في الممارسة المهنية -

  الوقوف على الجوانب التي ينبغي أن يطالها هذا النوع من التأمل االستبصاري.  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورةالحجم، أقالم،  أوراق كبيرة
 

 

 

 
 

 

 

 

اف ء أن ما قاموا به كوتبعا لذلك يحققون نتائج مشجعة. ويعتقد هؤاليُنجز المدرسون مهامهم بالتزام ومسؤولية، 

كل سنة مع فوج جديد من المتعلمين، ما دامت النتائج تكون ُمرضية في النهاية. غير أن  جدا إلعادة القيام به

هؤالء يفوتون على أنفسهم أن وقفة تأملية في كل ما أنجزوه قد تكشف لهم عن قرب نواحي النجاح في تدخلهم، 

ضاعف ير في تجاوزها، ستوفي الوقت نفسه نواحي النقص في اشتغالهم، وهي نواحي إن تم االنتباه إليها والتفك

 ال محالة من فرص النجاح وتعزيز الثقة في الممارسة المهنية ومخرجاتها.

ي ف أنشطة في ضوء ذلك، يحاول النشاط الحالي إبراز أهمية انتباه المدرس)ة( الدامج لمختلف ما يقوم به من

واقفه م قوده إلى مساءلة نفسه عنتفاعله مع متعلميه، وذلك عبر تأمل استبصاري لممارسته المهنية ككل، بما ي

إمكاناته المعرفية والعالئقية وطرق تصريفها في تدبيره اليومي لألنشطة التربوية المنجزة. وعن  واتجاهاته،

وتفعيال لذلك، يركز النشاط أكثر على أهمية هذا التأمل االستبصاري، وكذا على الجوانب األساسية التي ينبغي 

كذا و ،اقةفي وضعية إع المتعلمين والمتعلماتوظيفي مع سيرورة الدمج التربوي لفائدة أن يطالها في ارتباطها ال

 نظرائهم الموجودين في وضعية عادية.

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 من اعترافات مدرس: 

كنُت كلما أنجزت عملي اليومي داخل القسم، أعتبر نفسي قد أنهيت مهمتي. فحرصي على إنهاء المقرر الدراسي 

كان عندي أكبر من أي حرص آخر، إلى أن قرأت يوما أن مهمتي ال تنتهي عند حد اإلنجاز، بل بفحص أثر هذا 

قرأت. وعندئذ تبينُت أن ما لم أكن أقوم به اإلنجاز ووقعه على مستويات كثيرة. فبحثُت وبحثُت كي أعمق فهم ما 

  ربما أهم بكثير مما كنُت أقوم به. 

 وضعية االنطالق
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 )ة(للمدرس تقويم الممارسة المهنيةتجارب المشاركات والمشاركين في التكوين وتمثالتهم حول  -
 ؛بصفة عامة، والممارسة المهنية الدامجة بصفة خاصة

 توجيهات المكلف)ة( بتنشيط التكوين.  -
 

 
 

 

 التأمل االستبصاري في الممارسة المهنيةوتصوراتهم حول  آلرائهمتقديم المشاركات والمشاركين  -
 ؛للمدرس)ة(

  ؛للمدرس مناقشة أهمية التأمل االستبصاري في الممارسة المهنية -
والتي يتعين أن يطالها التأمل للمدرس)ة(  تحديد أهم المتغيرات المرتبطة بالممارسة المهنية -

 . االستبصاري
 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

تصورات و جرد آراء
المشاركات 

 تقويموالمشاركين حول 
أثر الممارسة المهنية 
 للمدرس)ة( الممارسة

 دقيقة( 30)

 عرض آرائهم المشاركات والمشاركين  يُطلب من
وتصوراتهم حول تقويم أثر الممارسة المهنية 

 للمدرس)ة(، من حيث: 
 حضورها في عمله اليومي؛  -
 أهميتها في تقييم مشروع تدخله؛  -
 .فاعليتها في وضع خطة للتطوير والتحسين -

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  للرجوع  المقدمةيساهم الجميع في تنظيم المقترحات
  . من النشاط المواليةالمراحل  لخالإليها 

آلراء توصيف عام 
 المشاركات والمشاركين حول
تقويم أثر الممارسة المهنية 

 للمدرس)ة(

تحديد أهمية التأمل 
يم تقواالستبصاري في 

الممارسة مردودية 
   للمدرس)ة(المهنية 

 دقيقة( 60)

 تقوم كل مجموعة بوضع عمل بالمجموعات،  بواسطة
مقترحاتها بخصوص أهمية تقويم وقع سيرورة الدمج 

، أي أهمية إعمال الفكر في الممارسة المهنية التربوي
 ، وذلك باعتماد إطار اإلنجاز التالي: للمدرس)ة( الدامج

 شرح وتوضيح  عناصر مؤكدة لألهمية

  

  

  

 المشرف)ة( على التكوين  بعد إنهاء التقاسم، يوجه
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

واحد يُعتمد كإطار موجه  اتفي منتوج المجموعات
 .  لموضوع النشاط

عناصر مبرزة ألهمية تقويم 
 الممارسة المهنية للمدرس)ة( 

حصر المتغيرات 
األساسية التي يمكن أن 

يطالها التأمل 
في  االستبصاري
المهنية الممارسة 
 للمدرس)ة(

 ،يُواَصل االشتغال على تقويم  بنفس المجموعات دائما
، وذلك بتحديد الممارسة المهنية للمدرس)ة( الدامج

المتغيرات أو المجاالت األساسية التي يمكن أن تطالها 
 عملية التقويم: 

 عناصرها المميزة  المتغيرات

  

م لتقويالمتغيرات األساسية 
أثر الممارسة المهنية 

 للمدرس)ة(

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال



 72 

  دقيقة( 60)

 للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 .  في جدول تركيبي عام المجموعات

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري حول 

التأمل االستبصاري في 
تقويم وقع الممارسة 
 المهنية للمدرس)ة(

 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
لتقويم أثر مع إبراز األهمية الخاصة  في النشاط

الممارسة المهنية للمدرس)ة( الدامج وأبعاد ومجاالت 
 هذا التقويم. 

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

تقويم حول خالصات أساسية 
وقع الممارسة المهنية 
مؤطرة  الدامجة للمدرس)ة(

 مركز  بعرض نظري

 
 
 
 

 التالية:من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق 
دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

لماذا تقويم وقع سيرورة الدمج من لدن المدرس)ة(، وما : 24)الموضوع رقم  2018 المناهج،

 (.الذي ينبغي أن يقوم بتقويمه بهذا الخصوص؟

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 تقويم وقع الدمج التربوي   :الخامس المجال التكويني

 تقويم وقع الدمج على المتعلمين      : 18النشاط 

 

 

 
 

وقع الدمج المدرسي على المتعلمين وطريقة الكشف عن تصورات المشاركات والمشاركين حول  -

 ؛تقويم هذا الوقع

 ؛ إبراز أهمية تقويم وقع الدمج المدرسي على المتعلمين -

 .  من التقويمالوقوف على الجوانب التي ينبغي أن يطالها هذا النوع  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... للعرض،  سبورة، أقالم، كبيرة الحجمأوراق  -
 

 

 

 
 

 

 

ن االشتغال في قسم دامج يتجاوز تحصيل المعارف والمعلومات األكاديمية إلى تنمية مهارات سلوكية وبناء قيم إ

عالئقية تقوم أساسا على احترام االختالف والتعايش الدائم في إطاره. فإذا كانت التربية الدامجة تستهدف باألساس 

بضمان حقهم جميعا في تعليم ذي جودة، فإن تحقيق هذا الهدف يستلزم من  ،إنصاف األطفال بدون استثناء

سلوك المتعلمين ومواقفهم فيما يخص االختالف المدرس)ة(، بعد إنجاز المشروع التربوي الدامج، متابعة تطور 

 بين األطفال وتفاوت احتياجاتهم التربوية األساسية. 

وهذه المتابعة تقتضي بدورها الوقوف على التغيرات التي طرأت على المتعلمين على مستوى المتعلمين ذوي 

ستوى المتعلمين العاديين وما والتقدم الذي حققوه في نموهم ومسار تعلمهم؛ ثم على م ،االحتياجات الخاصة

تشبعوا به من قيم التعاون والتعايش واالحترام؛ وأخيرا على مستوى التفاعل الدينامي الحاصل بين الفئتين في 

 اتجاه االرتقاء بالتعلمات في مناخ تسود فيه روح التعاون والتكامل بين الجميع.

، اتوالمتعلم ويم وقع الدمج التربوي على المتعلمينفي هذا اإلطار، يسعى النشاط الحالي إلى إظهار أهمية تق

 بلورة مواقف واتجاهات إيجابية نحو العمل التكاملي أفقفي  ،عبر فحص التحوالت السلوكية التي تطرأ عليهم

 المشترك.       القائم على التعاون

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 ورد في بعض تقارير التقويم ما يلي: 

إن تقويم أثر الدمج التربوي على تعلمات التالميذ مهم جدا لمعرفة درجة اكتسابهم وتحصيلهم المعرفي. لكن األهم 

من ذلك هو معرفة التغيرات التي طرأت على سلوكاتهم، وبالخصوص على مواقفهم واتجاهاتهم إزاء ذواتهم وتقديرها، 

  طاقه. وإزاء االختالف وتقبله وتقديره والعيش المشترك في ن

 وضعية االنطالق
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ة لوقع ممارسته المهنيلمدرس)ة( احول تقويم  وآراؤهمتجارب المشاركات والمشاركين في التكوين  -
 على المتعلمين؛

 توجيهات المكلف)ة( بتنشيط التكوين.  -
 

 
 

 

عملية تقويم المدرس)ة( لوقع الدمج لمشاركين آلرائهم وتصوراتهم حول تقديم المشاركات وا -
 المدرسي على المتعلمين؛

 ؛ تقويم وقع الدمج على المتعلمينمناقشة أهمية  -
 . العناصر التي ينبغي أن ينصب عليها هذا النوع من التقويمتحديد أهم  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

جرد آراء وتصورات 
المشاركات 

والمشاركين حول تقويم 
الدمج المدرسي أثر 

   على المتعلمين
 دقيقة( 30)

  يُطلب من المشاركات والمشاركين عرض آرائهم
الدمج المدرسي على وتصوراتهم حول تقويم أثر 

 من حيث: المتعلمين 
 انخراطهم في مشروع الدمج المدرسي؛ -
 مواقفهم إزاء االختالف والتنوع؛تغير  -
تعاملهم اإليجابي مع المتعلمين ذوي االحتياجات  -

 الخاصة؛
 ؛ رضاهم عن جو المدرسة -
- ................................  

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المقدمة للرجوع
  إليها خالل المراحل الموالية من النشاط. 

توصيف عام آلراء 
المشاركات والمشاركين حول 

تقويم أثر الدمج المدرسي 
   على المتعلمين

تقويم وقع تحديد أهمية 
الدمج المدرسي على 

   المتعلمين
 دقيقة( 60)

  بواسطة عمل بالمجموعات، تقوم كل مجموعة بوضع
قع تقويم و التي يتميز بها هميةاألمقترحاتها بخصوص 
على اتجاهات المتعلمين  سيرورة الدمج التربوي

 ، وذلك باعتماد إطار اإلنجاز التالي: ومواقفهم
 شرح وتوضيح  عناصر مؤكدة لألهمية

  

  

  

  )على التكوين بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

في منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه  المجموعات
 .  لموضوع النشاط

تقويم مبرزة ألهمية عناصر 
وقع الدمج المدرسي على 

   المتعلمين

حصر المتغيرات 
األساسية التي يمكن أن 
يشملها تقويم المدرس 

 ،يُواَصل االشتغال على تقويم  بنفس المجموعات دائما
الممارسة المهنية للمدرس)ة( الدامج، وذلك بتحديد 

المتغيرات أو المجاالت األساسية التي يمكن أن تطالها 

 المعنية المتغيرات األساسية
وقع الدمج المدرسي تقويم ب

 على المتعلمين

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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لوقع الدمج على 
 المتعلمين

 دقيقة( 60)

الخاصة بوقع سيرورة الدمج على التالميذ  عملية التقويم
 : في القسم أو في المدرسة ككل

 المميزة  عناصرها المتغيرات

  

  

  

  

للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 .  في جدول تركيبي عام المجموعات

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري حول 
تقويم وقع الدمج على 

 المتعلمين
 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
 وقعمع إبراز األهمية الخاصة لتقويم  في النشاط

دامج وأبعاد ومجاالت الممارسة المهنية للمدرس)ة( ال
  التقويم بالنسبة للوقع على المتعلمين. هذا

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول تقويم خالصات أساسية 
الدمج المدرسي على وقع 

مؤطرة بعرض  المتعلمين
 مركز  نظري

 
 
 
 

 الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:من أجل التوسع في 
دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

لماذا تقويم وقع سيرورة الدمج من لدن المدرس)ة(، وما : 24)الموضوع رقم  2018 المناهج،

 (.الذي ينبغي أن يقوم بتقويمه بهذا الخصوص؟
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 المدرسين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة مجزوءة تكوين

 تقويم وقع الدمج التربوي   :الخامس المجال التكويني

 تقويم وقع الدمج على الممارسة المهنية للمدرس)ة(      : 19النشاط 

 

 

 
 

انعكاسات سيرورة الدمج على الممارسة الكشف عن تصورات المشاركات والمشاركين حول  -

 المهنية للمدرس)ة(؛

 إبراز أهمية تقويم وقع الدمج المدرسي على الممارسة المهنية للمدرس)ة(؛  -

 الوقوف على الجوانب التي ينبغي أن يطالها هذا النوع من التقويم.   -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

 جهاز عاكس... ، للعرض سبورةة الحجم، أقالم، أوراق كبير -
 

 

 

 
 

 

 

إلى مساءلة نمط تدخله ونظام اشتغاله. والمدرس)ة( المدرس)ة( الذي يتوخى التطوير والتحسين، يسعى دائما 

الدامج يكون مطالبا بإجراء هذه المساءلة أكثر من غيره من المدرسين. إن االشتغال بمنطق التربية الدامجة يعتبر 

 ،هللتأمل في ما أنجز من حين آلخر مسؤولية كبرى، ولكونه كذلك، فهذا يقتضي من المدرس)ة( أن يتوقف مليا

، وبمدى نجاعة ممارساته المهنية التي سلكها ذلكالطريقة التي اعتمدها في مضمون هذا اإلنجاز، ووبخاصة في 

مع المتعلمين داخل الفصل على جميع مستويات اشتغاله، وبصفة خاصة على مستوى التشخيص، والتخطيط، 

 والتدبير، والتقويم، والمعالجة. 

على هذا النوع من المساءلة، بإقامة ربط منطقي بين العمل الدامج  النشاط الحالي يسعى إلى تسليط الضوء

لقيادة التعلمات داخل الفصل الدراسي لفائدة جميع األطفال  ،للمدرس)ة( واالنعكاسات الحاصلة على تدخله المهني

ف عن ط للكشعلى تنوع أصنافهم واحتياجاتهم التربوية األساسية. إذ كلما قام المدرس)ة( عموما بإنجاز هذا الرب

األثر المحدث في الممارسة المهنية، كلما كان ذلك مناسبة هامة تدفع المدرس)ة( إلى إعادة النظر في منظومة 

امج في في االرتقاء بالتدخل التربوي الد تدريجياتدخله، والبحث عن صيغ جديدة للتطوير والتحسين، بما يساهم 

 المؤسسة التعليمية. 

 

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 المدة الزمنية

 وسائل العمل

 إقرار للتأمل والتفكير...

كل مدرس)ة( ال يرتد إلى ذاته يتأملها ويسائلها عما أنجزْت، وكيف أنجزْت، ال يمكنه أن يطور تدلخه. التأمل 

الدقيق للممارسة المهنية للمدرس)ة(، بل ودليل لوضع مقترحات لتعديلها نحو األحسن االستبصاري بوصلة االختبار 

 واألفضل...

 وضعية االنطالق
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تجارب المشاركات والمشاركين في التكوين وآراؤهم حول تقويم المدرس)ة( لوقع سيرورة الدمج  -
 المدرسي على ممارسته المهنية؛

 توجيهات المكلف)ة( بتنشيط التكوين.  -
 

 
 

 

تقديم المشاركات والمشاركين آلرائهم وتصوراتهم حول عملية تقويم المدرس)ة( لوقع الدمج  -
 ؛ممارسته المهنيةالمدرسي على 

 ؛ لممارسة المهنية للمدرس)ة(مناقشة أهمية تقويم وقع الدمج على ا -
 ينصب عليها هذا النوع من التقويم.  تحديد أهم العناصر التي ينبغي أن -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

جرد آراء وتصورات 
المشاركات 

والمشاركين حول تقويم 
أثر الدمج المدرسي 

الممارسة المهنية على 
 للمدرس)ة(

 دقيقة( 30)

  يُطلب من المشاركات والمشاركين عرض آرائهم
وتصوراتهم حول تقويم أثر الدمج المدرسي على 

 من حيث:  الممارسة المهنية للمدرس)ة(
 ؛اتجاهاته ومواقفه -
 أساليب تعامله مع المتعلمين؛ -
 طرق إعداده لألنشطة وتدبيرها؛ -
 حرصه على تطوير كفاياته المهنية؛ -
  المعنية بالدمج؛تعاونه مع األطراف األخرى  -
-  ................................ 

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المقدمة للرجوع
  إليها خالل المراحل الموالية من النشاط. 

توصيف عام آلراء 
المشاركات والمشاركين حول 

 يتقويم أثر الدمج المدرس
الممارسة المهنية  على

   للمدرس)ة(

تحديد أهمية تقويم وقع 
الدمج المدرسي على 
الممارسة المهنية 

  للمدرس)ة(  
 دقيقة( 60)

  بواسطة عمل بالمجموعات، تقوم كل مجموعة بوضع
مقترحاتها بخصوص األهمية التي يتميز بها تقويم وقع 

الممارسة المهنية  سيرورة الدمج التربوي على
 وذلك باعتماد إطار اإلنجاز التالي: ، للمدرس)ة(

 شرح وتوضيح  عناصر مؤكدة لألهمية

  

  

  

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

في منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه  المجموعات
 . النشاطلموضوع 

مبرزة ألهمية تقويم عناصر 
وقع الدمج المدرسي على 

   الممارسة المهنية للمدرس)ة(

حصر المتغيرات 
األساسية التي يمكن أن 
يشملها تقويم وقع الدمج 

 ،يُواَصل االشتغال على تقويم  بنفس المجموعات دائما
، لدن المدرس)ة(سيرورة الدمج المدرسي المعتمدة من 

وذلك بتحديد المتغيرات أو المجاالت األساسية التي 

المتغيرات األساسية المعنية 
بتقويم وقع الدمج المدرسي 

الممارسة المهنية على 
   للمدرس)ة(

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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الممارسة المهنية على 
 للمدرس)ة(  

 دقيقة( 60)

يمكن أن تطالها عملية التقويم الخاصة بوقع سيرورة 
 :  الممارسة المهنية للمدرس)ة( الدمج على

 عناصرها المميزة  المتغيرات

  

  

  

  

للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 .  في جدول تركيبي عام المجموعات

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري حول 
تقويم وقع الدمج على 

الممارسة المهنية 
 للمدرس)ة(  

 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
ج الدم مع إبراز األهمية الخاصة لتقويم وقع في النشاط

الممارسة المهنية للمدرس)ة( وأبعاد  المدرسي على
 . ألدائهومجاالت هذا التقويم بالنسبة 

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

حول تقويم خالصات أساسية 
وقع الدمج المدرسي على 

 الممارسة المهنية للمدرس)ة(
 مركز  نظري مؤطرة بعرض

 
 
 
 

 من أجل التوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية:
دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

المدرس)ة(، وما لماذا تقويم وقع سيرورة الدمج من لدن : 24)الموضوع رقم  2018 المناهج،

 (.الذي ينبغي أن يقوم بتقويمه بهذا الخصوص؟
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 تقويم وقع الدمج التربوي   :الخامس المجال التكويني

      الدامج  مشروع التربويلخطة تعديل وتطوير المدرس)ة( ل : 20النشاط 

 

 

 
 

 تعديل المشروع التربوي الدامجلخطة المشاركات والمشاركين حول  وآراء الكشف عن تصورات -

 ؛وتطويره

  ؛الدامج التربويوضع المدرس)ة( لخطة عملية لتعديل وتطوير مشروع إبراز أهمية  -

  . الدامج خطة تعديل وتطوير مشروع التربويالوقوف على الجوانب التي ينبغي أن  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 

 

  أوراق كبيرة؛ -

  أقالم؛ -

  سبورة؛ -

 جهاز عاكس...  -

 

 

 

من الثابت علميا أن الوقوف عند االنتهاء من إنجاز مشروع ما من غير الكشف عن النتائج المتوصل إليها 

ودراستها واستثمار نتائج هذه الدراسة، ال يفيد كثيرا في االرتقاء باألداء مرة أخرى. فتكرار التجربة كما تم 

يفوت فرص تجاوز الثغرات والنقائص. في هذا اإلطار يعتبر  ،إنجازها من قبل دون االستفادة من مخرجاتها

وضع خطة لتطوير المشروع قبل استئناف إنجازه من جديد، واحدا من أبرز متغيرات إنجاح المشاريع. وفي 

بالنظر إلى خصوصيات  ،مشروع التربية الدامجة، فإن الحاجة إلى هذا النوع من المخططات تكون أكثر إلحاحا

ل الدمج التربوي الذي تُعتبر كل تجربة فيه فريدة من نوعها ينبغي استثمار نتائجها في تصميم العمل في مجا

 رصانة من الناحيتين العلمية والتربوية. وتجارب جديدة أكثر نضجا 

في هذا اإلطار يحاول النشاط الحالي إبراز أهمية وضع خطة لتطوير وتحسين المشروع التربوي الدامج الذي 

س)ة(، مع الوقوف على أبرز الخطوات التي يمكن اعتمادها في بناء هذا النوع من الخطط، وما تتطلبه يدبره المدر

 تتبع، واستثمارووسائل عمل ومكلفين باإلنجاز ومن إشراف و كل خطوة من تلك الخطوات من عمليات وأنشطة

 النتائج لتوظيفها في مشاريع مستقبلية.    

     

 

 الملّخص

 أهداف النشاط

 الزمنيةالمدة 

 وسائل العمل
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وضع خطة لتعديل وتطوير المشروع تجارب المشاركات والمشاركين في التكوين وآراؤهم حول  -
 ؛التربوي الدامج

 . في الموضوع توجيهات المكلف)ة( بتنشيط التكوين -
 

 
 

 

وضع خطة لتعديل وتطوير المشروع تقديم المشاركات والمشاركين آلرائهم وتصوراتهم حول  -
 التربوي الدامج؛

 وضع خطة لتعديل وتطوير المشروع التربوي الدامج؛مناقشة أهمية  -
 وضع خطة لتعديل وتطوير المشروع التربوي الدامج؛تحديد أهم عناصر  -

 
 
 

 التالية: لحظاتالينجز النشاط وفق 
 النتيجة المنتظرة  ما يُقترح القيام به  لحظات اإلنجاز

جرد آراء وتصورات 
المشاركات 

خطة والمشاركين حول 
لتعديل وتطوير 

المشروع التربوي 
   الدامج

 دقيقة( 30)

  يُطلب من المشاركات والمشاركين عرض آرائهم
خطة تعديل وتطوير المشروع وتصوراتهم حول 
 من حيث: التربوي الدامج 

 أهداف الخطة؛ -
 مكونات الخطة؛ -
 العمليات األساسية التي يمكن القيام بها؛ -
 تتبع تنفيذ الخطة؛ -
  تقويم نتائج الخطة؛ -
 استثمار نتائج الخطة.  -

 لمناقشتها وتبادل الرأي  المتدخلينمقترحات  تُدون
 .حولها

  يساهم الجميع في تنظيم المقترحات المقدمة للرجوع
  إليها خالل المراحل الموالية من النشاط. 

توصيف عام آلراء 
المشاركات والمشاركين حول 

خطة لتعديل وتطوير 
   المشروع التربوي الدامج

وضع تحديد أهمية 
خطة لتعديل وتطوير 
المشروع التربوي 

   الدامج  
 دقيقة( 60)

  بواسطة عمل بالمجموعات، تقوم كل مجموعة بوضع
يكتسيها وضع خطة مقترحاتها بخصوص األهمية التي 

 وذلك عملية لتعديل مشروع الدمج التربوي وتطويره،
 باعتماد إطار اإلنجاز التالي: 
 شرح وتوضيح  مبررات اعتماد خطة للتعديل 

  

  

  

  

  التكوين بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

في منتوج واحد يُعتمد كإطار موجه  المجموعات
 .  لموضوع النشاط

وضع مبرزة ألهمية عناصر 
خطة لتعديل وتطوير 

   المشروع التربوي الدامج

 المكوناتحصر 
األساسية التي يمكن أن 

خطة تعديل شملها ت

 ،وضع يُواَصل االشتغال على  بنفس المجموعات دائما
، وذلك خطة لتعديل وتطوير المشروع التربوي الدامج

أهم الجوانب التي يتعين أخذها بعين االعتبار في بتحديد 
  بناء الخطة المعنية.

خطة ل األساسية المكونات
تعديل وتطوير المشروع 

 التربوي الدامج  

 التعليمات

 طريقة اإلنجاز

 دعامة االشتغال
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وتطوير المشروع 
 التربوي الدامج  

 دقيقة( 60)

  يمكن للمكلف)ة( بتنشيط التكوين قيادة أشغال
المجموعات نحو بناء منهجية إلعداد الخطة على شكل 

 جدول يتم ملؤه )الجدول التالي على سبيل المثال(: 
 

النتيجة  العمليات 
 المنتظرة

المكلف  األنشطة  
 باإلنجاز

تاريخ 
 اإلنجاز

     

     

     

     

للتقاسم  في جلسة عامة تقدم كل مجموعة منتوجها
 التعديل واإلثراء. من أجلوالمناقشة 

  بعد إنهاء التقاسم، يوجه المشرف)ة( على التكوين
 جميع اتالمشاركات والمشاركين نحو تركيب منتوج

 . عامفي جدول تركيبي  المجموعات

استخالصات عامة 
وترسيخ نظري حول 
خطة تعديل وتطوير 
المشروع التربوي 

 الدامج  
 ( دقيقة 30) 

  مخرجات لحظات االشتغاليركب المكلف)ة( بالتكوين 
لوضع خطة مع إبراز األهمية الخاصة  في النشاط

لتعديل وتطوير المشروع التربوي الدامج في االرتقاء 
وبالمردودية المدرسية بالممارسة المهنية للمدرس)ة( 

 . بصفة عامة

  ميق لتعيتم تأصيل تلك المخرجات نظريا بعرض مركز
الفهم وتركيز النتائج المتوصل إليها خالل أشغال 

 النشاط. 

وضع حول خالصات أساسية 
خطة لتعديل وتطوير 

 المشروع التربوي الدامج
 مركز  مؤطرة بعرض نظري

 
 
 
 

 الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية: من أجل التوسع في
دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، مديرية  -

لماذا تقويم وقع سيرورة الدمج من لدن المدرس)ة(، وما : 24)الموضوع رقم  2018 المناهج،

 (.؟الذي ينبغي أن يقوم بتقويمه بهذا الخصوص

 

 

 

  

 إثراء وتوسع 
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 دعامات االشتغال
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 : الحواجز المانعة للتربية 1الوثيقة رقم 
 

Les barrières à l’éducation 
L’expérience montre que beaucoup d’enfants jusqu’à nos jours, n’ont pas accès à 
l’éducation. Les causes sont multiples et diverses. Des barrières existent à deux 
niveaux : les barrières au niveau de l’accès et celles relatives au maintien à l’école. En 
dehors des difficultés intrinsèques aux enfants exclus, ce sont surtout des facteurs 
extrinsèques qui constituent un frein à la scolarisation de bon nombre. On peut classer 
les barrières en trois catégories :  
Les barrières environnementales  
Les barrières les plus faciles à identifier sont celles liées à l’accessibilité physique des 
infrastructures.  
Cependant, ce qui est non moins important, mais parfois difficile à identifier, ce sont 
les difficultés liées à la communication (relation maître/élève, élèves/élèves, langue de 
communication …), Par exemple :  

- Ecoles très éloignées des élèves ou enclavées ;  
- Cour de l’école accidentée et/ou dangereuse pour les élèves ;  
- Mauvais état de la route ;  
- Elèves éloignés des infrastructures sociales et économiques (dispensaires, 

marchés…) ; 
- Absence de rampes d’accès ;  
- Matériel d’apprentissage inapproprié (trop compliqué, pas de traduction en 

braille, pas de communication en Langue de Signe…) ;  
- Manque de latrines appropriées ;  
- Coût de la scolarité élevé dans le privé (pauvreté des parents) ; Etc.  

Les barrières liées aux attitudes  
Des attitudes néfastes dues aux préjugés, aux mythes et à certaines valeurs 
culturelles, constituent des barrières qui influencent négativement l’accès à l’éducation 
des enfants.  Par exemples :  

- Certains élèves sont victimes de traitements discriminatoire basé sur la 
religion, les croyances, l’appartenance ethnique/raciale/sociale, le genre et le 
handicap à l’école ;  

- Les parents obligent leurs enfants à entreprendre des activités génératrices 
de revenus (exploitation minière, pauvreté des parents) ;  

- Les parents obligent leurs enfants à faire des tâches domestiques au lieu 
d’aller à l’école ;  

- Les parents nomades qui refusent de scolariser leurs enfants et qui préfèrent 
qu’ils gardent les troupeaux ;  

- L’ignorance de certains parents ;  
- Les enfants des réfugiés (déstabilisation psychologique) ;  
- Un enseignant qui pense qu’un enfant n’est pas capable d’apprendre ; Etc.  

Les barrières institutionnelles :  
Ce sont les lois et les pratiques qui ne permettent pas l’accès ou la participation aux 
activités d’une certaine catégorie de personnes. Par exemple :  

- Législation inadéquate, inexistante ;  
- Les enseignants qui n’ont pas assez de compétences pour prendre en compte 

les besoins individuels des élèves ;  
- Les curricula non adaptés. 

 
Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (Burkina 

Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, p. 17. 
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 لتربية الدامجة: تعاريف عامة ل2رقم الوثيقة 

 
Définitions de l’éducation inclusive 

Lorsque l’on cherche à définir l’éducation inclusive, on s’aperçoit que même s’il 
n’existe pas de définition, les principes généraux restent les mêmes Handicap 
International définit l’éducation inclusive de la manière suivante :     
« L’Éducation Inclusive est un processus qui vise à accroître la participation et à 
réduire l’exclusion en répondant efficacement aux différents besoins de tous les 
apprenants. Elle prend en compte les besoins individuels en matière d’enseignement 
et d’apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation 
et de vulnérabilité : enfants des rues, filles, groupes d’enfants appartenant à des 
minorités ethniques, enfants issus de familles démunies financièrement, enfants issus 
de familles nomades/réfugiées/déplacées, enfants vivant avec le VIH/sida et enfants 
handicapés.  
L’Éducation Inclusive a pour objectif d’assurer à ces enfants l’égalité des droits et des 
chances en matière d’éducation. »  
D’autres organisations proposent d’autres définitions de l’éducation inclusive et il est 
intéressant d’examiner et de comparer les différentes définitions. Lorsque l’on définit 
l’inclusion, il est important de souligner :  
 
Qu’il s’agit d’accueillir la diversité 
Chaque individu est différent des autres. Chaque individu a un physique différent des 
autres, parle différemment et dispose de capacités différentes. Les écoles qui 
accueillent la diversité doivent donc valoriser chaque personne et ne doivent pas 
considérer qu’une personne ou un groupe est « plus compétent » qu’un autre. Les 
différences doivent être respectées et considérées comme une ressource pour 
l’apprentissage.  
 
Qu’elle doit bénéficier à tous les apprenants et pas seulement cibler les exclus 
Il est important d’appréhender l’Éducation Inclusive comme un concept bien plus large, 
qui désigne le droit de tous les apprenants, dont les enfants handicapés mais aussi 
les autres groupes marginalisés, d’accéder à et de recevoir une éducation formelle et 
informelle. L’Éducation Inclusive s’adresse aux apprenants de tout âge, enfants 
comme adultes, et doit également bénéficier aux apprenants qui n’ont pas été exclus 
en améliorant la qualité de l’éducation pour tous.  
 
Qu’il s’agit d’enfants à l'école pouvant se sentir exclus 
L’Éducation Inclusive ne se limite pas à la présence des enfants à l’école ; c’est 
également une  
 
Qu’il s’agit d’assurer l’égalité de l’accès à l’éducation ou de prendre certaines 
dispositions pour certaines catégories d’enfants sans les exclure  
L’Éducation Inclusive est une approche qui valorise la diversité comme un élément 
essentiel du processus pédagogique et d’apprentissage et qui promeut le 
développement humain. Elle vise à garantir que ces enfants bénéficient d'une égalité 
des droits et des chances en matière d’éducation, à lutter contre la marginalisation des 
individus et à promouvoir l’acceptation de la différence.  
 

Handicap International, Outils et ressources pour l’éducation inclusive :  
Kit de formation d'enseignants, 2014. 
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 مقاربات تربية األطفال في وضعية إعاقة: 3الوثيقة رقم 

  
Les approches de l’éducation des enfants en situation de handicap 

 
Trois principales approches de l’éducation pour les enfants handicapés ont 
existé.  L’approche de la ségrégation envisage que les enfants soient classés en 
fonction de leur déficience et qu’ils doivent fréquenter une école conçue pour répondre 
à cette déficience particulière.  L’approche de l’intégration estime que les enfants en 
situation de handicap doivent être placés dans le système traditionnel, souvent dans 
des classes spéciales, ou dans une classe générale, sans aide ni soutien ou avec une 
aide et un soutien inadaptés. Enfin, l’approche de l’inclusion vise la reconnaissance 
de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques dans les 
écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves. L’inclusion inclut 
également l’obligation d’éliminer les obstacles qui entravent cette possibilité. 
 

L’éducation spécialisée 
Dans la lignée du modèle médical du handicap, l’approche majoritairement privilégiée 
jusqu’à présent a globalement été de répondre aux déficiences individuelles et aux 
groupes de personnes handicapées par le biais des établissements d’enseignement 
spécialisé / distinctes (par exemple, une école pour les aveugles, une école pour les 
sourds, etc.) ou d’intégrer les enfants en situation de handicap dans des classes 
ordinaires ou des unités distinctes au sein même des écoles ordinaires. C’est ce que 
l’on peut voir dans la première partie du diagramme, sur la page précédente.  
Les établissements d’enseignement spécialisé ou les classes séparées ont été 
considérés comme une bonne alternative à d’autres formes d’éducation ou même à 
aucune éducation. Les classes étant, en effet, plus petites et les bâtiments plus 
souvent adaptés aux besoins des élèves, il y a davantage de chances pour qu’il y ait 
moins de discrimination entre les élèves. De plus, comme les enseignants sont 
souvent formés pour faire face aux enfants ayant des déficiences spécifiques, on 
suppose qu’ils peuvent apporter une aide personnalisée aux élèves. Toutefois, les 
établissements d’enseignement spécialisé sont coûteux et, pour la plupart, situées en 
ville, ce qui limite les possibilités et opportunités éducatives de la majorité des enfants 
en situation de handicap vivant dans les zones rurales et semi-urbaines. Dans certains 
pays, comme en Bulgarie par exemple, le budget par enfant inscrit dans un 
établissement d’enseignement spécialisé peut être trois fois plus élevé que celui d’un 
enfant semblable qui suit un enseignement dans une école ordinaire. 
Souvent, les enfants dans les établissements d’enseignement spécialisé n’ont pas 
accès à un programme aussi approfondi et large que celui enseigné dans les écoles 
ordinaires qui sont inclusives. Des recherches ont aussi montré que, dans les 
établissements d’enseignement spécialisé, les élèves passent moins de temps sur les 
engagements académiques. Il y a moins d’attentes de résultats académiques pour les 
enfants handicapés à cause des effets à long terme du système éducatif et de la 
société, qui ne valorisent pas suffisamment la réussite et les bons résultats atteints par 
les enfants en situation de handicap. En général, la recherche a prouvé que les 
établissements d’enseignement spécialisé ont été moins efficaces qu’une éducation 
inclusive correctement planifiée. Vous pourrez trouver davantage d’informations dans 
la section suivante sur l’éducation inclusive. 
En outre, la tendance est de n’avoir seulement que quelques établissements 
d’enseignement spécialisé dans chaque pays, ce qui signifie que les enfants et les 
jeunes qui fréquentent ces écoles restent souvent éloignés de leurs familles pour de 
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longues périodes. Par exemple, selon L’Inclusion Inter Americana, en septembre 
2000, au Salvador, « le nombre de jeunes handicapés en âge d’aller à l’école était de 
222 000. 2000 d’entre eux suivaient des cours dans des établissements 
d’enseignement spécialisé (répartis dans 30 établissements dans tout le pays). Ce qui 
signifie que moins de 1% fréquente un établissement d’enseignement spécialisé ou 
une quelconque école d’ailleurs ». 
 
L’éducation inclusive 
L’UNICEF définit l’éducation inclusive selon la définition proposée par l’UNESCO et 
communément acceptée. L’éducation inclusive se définit donc « comme un processus 
visant à tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants et à y répondre 
par une participation croissante à l’apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et 
à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. Elle suppose la transformation 
et la modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec 
une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité du système éducatif général d’éduquer tous les 
enfants ». 
Dans la pratique, l’éducation inclusive se réfère à un large éventail de stratégies, 
d’activités et de processus qui visent à rendre réel le droit universel à une éducation 
de qualité, pertinente et appropriée. 
Pour plus de clarté, voici une liste des caractéristiques et principes clés de l’éducation 
inclusive :  

- L’éducation inclusive est basée sur les droits et suit le modèle social du 
handicap. 

- Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’élève et non changer 
l’élève pour qu’il s’adapte au système. Le « problème » de l’exclusion est 
inhérent au système et non pas lié à la personne ou à ses caractéristiques. 

- Il est reconnu que l’apprentissage débute dès la naissance et qu’il se poursuit 
tout au long de la vie et comprend l’apprentissage au sein du foyer et dans la 
communauté ainsi que dans des situations formelles, informelles et non 
formelles. Cela couvre un large éventail d’initiatives communautaires, y 
compris, par exemple, les programmes de Réadaptation à Base 
Communautaire (RBC). 

- L’éducation inclusive est un processus dynamique qui évolue constamment en 
fonction de la culture locale et du contexte. 

- L’éducation inclusive vise à permettre aux communautés, systèmes et 
structures de combattre la discrimination, de valoriser la diversité, de 
promouvoir la participation et de surmonter les obstacles à l’apprentissage et à 
la participation de toutes les personnes. 

- Toutes les différences liées à l’âge, au genre, au groupe ethnique, aux langues, 
à l’état de santé, au statut économique, à la religion, au handicap, au style de 
vie et aux autres formes de différences sont reconnues et respectées. 

- L’éducation inclusive fait partie d’une stratégie plus large de promotion du 
développement inclusif, qui a pour but de créer un monde où règnent la paix, la 
tolérance, l’utilisation durable des ressources et de la justice sociale et où les 
besoins et droits fondamentaux de tous sont respectés. 

Comme mentionné dans l’article 24 de la CDPH, l’éducation inclusive exige à la fois la 
suppression active des obstacles à l’inclusion (comme l’élimination des obstacles liés 
à l’accès physique dans les bâtiments scolaires) mais aussi la création 
d’environnements, dans les écoles ordinaires, centrés sur l’enfant et incluant les 
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représentations du spectre complet des personnes existantes dans la société et pas 
seulement les personnes en situation de handicap.  
 
Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’enfant et non changer 
l’enfant pour qu’il s’adapte au système 
 
L’éducation inclusive suppose que tous les enfants devraient avoir des opportunités 
d’apprentissages équivalentes et systématiques dans un large éventail d’écoles et 
d’établissements d’enseignements supplémentaires (sur une base communautaire 
comme avec les centres de Réadaptation à Base Communautaire), et devraient 
également recevoir un soutien individuel pour faciliter leur inclusion. 
Il est important de souligner que l’éducation inclusive ne consiste pas à enseigner à 
des élèves comment s’adapter à un système éducatif indifférent. L’éducation inclusive 
est le moyen par lequel les méthodes d’enseignements, les programmes, le personnel 
et le support pédagogique sont adaptés à l’apprentissage de TOUS les enfants, 
incluant ceux que le système traditionnel n’a pas été capable d’atteindre. Pour être 
efficace, l’éducation inclusive doit aussi être intersectorielle et impliquer de nombreux 
ministères et parties prenantes, et pas juste impliqués dans le domaine de l’éducation. 
L’éducation inclusive doit s’appliquer à tous les domaines, y compris, par exemple, 
l’éducation physique et les loisirs. 
En résumé, l’éducation inclusive propose une approche pédagogique 
fondamentalement différente de celle enracinée dans le handicap ou la différence. 
L’accent est mis sur : 

- Le plein potentiel d’apprentissage de chaque élève plutôt que la hiérarchie des 
compétences cognitives ; 

- La réforme des programmes et une pédagogie transversale qui reconnaît le 
potentiel d’apprentissage de chaque enfant plutôt que le besoin de se focaliser 
sur les lacunes des élèves ;  

- Une participation active des élèves dans le processus d'apprentissage plutôt 
que l’accent mis sur la connaissance de la discipline spécialisée comme clé de 
l'expertise de l’enseignant ; 

- Un programme commun pour tous, basé sur l’instruction différenciée et/ou 
individualisée, plutôt que sur un programme alternatif développé pour les élèves 
en difficulté. 

- Des enseignants préparés et capables d’appliquer une méthodologie inclusive 
centrée sur l’enfant et qui reconnait les divers besoins de chaque enfant. 

 
UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et la 

contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014, pp. 19-21. 
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 مختلفة... وانشغاالت : بين اإلدماج والدمج، هواجس4الوثيقة رقم 

 

Entre l’intégration et l’inclusion, des soucis et préoccupations 

différents… 

 

Approche traditionnelle (qui peut 

inclure l’intégration) 

Approche inclusive  

 Focus sur l’apprenant ; 

 Évaluation de l’étudiant par un 

spécialiste ; 

 Programme de diagnostic / 

normatif ; 

 Placement dans le programme 

approprié ; 

 Besoins pour les élèves « spéciaux 

» ; 

 Changement / remédiation ; 

 Avantages pour l’élève ayant des 

besoins spécifiques d’être intégré ; 

 Professionnel, expertise de 

spécialiste et support officiel ; 

 Interventions techniques 

(enseignement spécial, thérapie). 

 

 Focus sur la classe ; 

 Évaluation des facteurs 

d’enseignement /d’apprentissage ; 

 Résolution collaborative des 

problèmes 

 Stratégies pour les enseignants ; 

 Environnements de classes 

ordinaires qui s’adaptent et 

apportent du soutien aux élèves ; 

 Droits de tous les élèves ; 

 Changement de l’école ; 

 Avantages de l’inclusion complète 

pour tous les étudiants ; 

 Soutien informel et expertise des 

enseignants « ordinaires » ; 

 Bon enseignement pour tous. 

 

 

UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et la 

contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014, p. 23. 
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 : التمثالت االجتماعية حول اإلعاقة5الوثيقة رقم 
 

 

أثبتت العديد من الدراسات في مجال علم النفس االجتماعي أن في الثقافة الغربية وما يدور في فلكها، يتم 

اولتها وذلك خالل محتضخيم تقدير خصائص الفرد على حساب العوامل الخارجية التي تحيط بوضعيته، 

حيث  ،تفسير السلوك اإلنساني. وهذا ما يبرر أن أغلب المقاربات التي تناولت اإلعاقة نحت هذا المنحى

 .ركزت على الفرد عوض محيطه

وهكذا ليس غريبا أن تسود المقاربة الطبية في المخيال االجتماعي، وأن يتحدث الناس، وهم يتمثلون 

و النقص أو العجز، وليس عن عدم قدرة المحيط على التكيف مع ألعاهة الشخص في وضعية إعاقة، عن ا

 حاجاته الخاصة أو إمكانياته.

إن هذا التمثل االجتماعي المبرر بمسؤولية الفرد واستقالليته، يخفي موقفا إيديولوجيا مضمرا يتجلى في 

اقة ضمن المخيال ويمكن القول أيضا إن صورة الشخص في وضعية إع عدم مصداقية مساءلة المحيط.

االجتماعي، هي نتاج لسيرورة تاريخية. وبالتالي فالصورة التي يحملها المجتمع اليوم عن المعاق، هي 

 رالسابع عشنتاج مجموعة من األساطير واألحداث والتصورات التي تراكمت عبر أحقاب )مثال في القرن 

طرف المجتمع، من مثل المرضى،  كان يتم عزل كل من هو مختلف عن الناس "العاديين" ومرفوض من

والمنحرفين، والشاردين، والحاملين إلعاقة. وفي المجتمع اإلسالمي ومجتمعات أخرى تم ربط اإلعاقة 

 (.باألخطاء األخالقية التي تُربَط دائما بالمرأةبالغضب اإللهي، وبالمس، وبالشيطان، والنحس، و

حد ل زالت بقاياها مهيمنة وفلسفات اجتماعية قديمة، الإن مثل هذه الصور الذهنية التي أفرزتها ظروف 

وتأخذ تفسيرات خرافية وغريبة في المجتمعات المتخلفة، وتنحو في الغالب اآلن في كثير من المجتمعات، 

 صم. والو منحى سلبيا يدفع إلى الحذر والعزل والميز

و في أحسن األحوال على معلومات هذه التمثالت في منطلقها على معارف غير عقالنية خرافية، أوترتكز 

خاطئة. وهكذا تخلق اتجاهات ومواقف سلبية من الشخص في وضعية إعاقة، تتباين بين الشفقة واالستصغار 

)تمثل العجز والقصور(، أو النفور )تمثل السوء(، األمر الذي ينعكس على الموقف من دمجه في الحياة 

 العادية )مدرسة، شغل، خدمات عامة، إلخ...(.

إن رفض الشخص في وضعية إعاقة واستصغاره لكونه مختلفا، يجعل المجتمع يركز على إعاقته ال على 

 إمكانياته التي لم يعمل المحيط على استثمارها وتوظيفها وتطويرها، بل لم يفعل سوى طمسها وقتلها.

الدامجة لألطفال ذوي انطالقا من هذا االعتبار تبقى التمثالت االجتماعية واحدة من معيقات التربية 

االحتياجات الخاصة، ومنهم األطفال في وضعية إعاقة، لكونها ال تسمح بالنظر إلى تلك اإلمكانيات، 

وبالتالي ال ترى إمكانية لكي يتعلم مثل هؤالء األطفال في نفس الفضاءات مع األطفال اآلخرين الذين 

 يعتبرون "عاديين".

 فائدة األطفال في وضعية إعاقة، دليل المدرسين في التربية الدامجة ل
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديرية المناهج،

 24-23، ص ص: 2018 
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 مشكلة التحديد اللغوي التقليدي لإلعاقة: 6الوثيقة رقم 

 
 

Le problème de la terminologie traditionnelle du handicap 
La terminologie traditionnelle du handicap comprend le handicap comme un problème 
propre à la personne. Pour décrire ce problème, quelques caractéristiques sont 
extraites, regroupées et étiquetées. L’accent est mis sur les causes et caractéristiques, 
ou en d’autres termes sur l’étiologie et la pathologie des maladies et des troubles. Par 
exemple, le syndrome de Down est une maladie génétique associée à un ensemble 
de symptômes mentaux et physiques qui peuvent aller du plus léger au plus sévère. 
Cependant, même en sachant qu’Anna, Sara et Pablo ont le syndrome de Down, cela 
ne nous donne aucune indication sur leur situation de vie. Par ailleurs, même en 
sachant qu’ils ont tous les trois des déficiences intellectuelles, cela ne nous permet 
pas de comprendre leurs expériences spécifiques du handicap. Plus important encore, 
même en connaissant les troubles d’une personne et les déficiences qui y sont 
associées, cela ne nous apprend rien sur les capacités et talents de cette même 
personne. 
Les concepts de catégories du handicap reflètent l’approche médicale du handicap. 
Les facteurs environnementaux sont considérés comme déterminants pour expliquer 
l’émergence d’un problème ou les facteurs de risques qui pourraient l’aggraver, mais 
n’expliquent pas le problème en soi. Les dynamiques sociales complexes sont réduites 
à des termes comme « l’alcoolisme », qui devient la seule cause prise en considération 
pour expliquer les déficiences et troubles dans des cas comme Sara. Bien que 
l’approche médicale ait été discréditée comme étant partiale et inutile dans le contexte 
des droits humains, les approches catégorielles pour décrire le handicap prévalent 
encore. La plupart des gens ne remettent pas en question les principes qui sous-
tendent ces termes et la simplification excessive des enjeux complexes qu’ils 
représentent. 
La terminologie traditionnelle du handicap cache les dynamiques et complexités que 
l'approche du handicap fondée sur les droits de l'homme tente de révéler. Les « 
troubles d’apprentissage », par exemple, se réfèrent à un problème de participation 
défini au regard des attentes des enseignants et des écoles. Le « retard mental » 
implique un retard du développement cognitif et ne dit rien des capacités cognitives 
d’une personne. Le 
Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) décrit la limite à mener à 
bien des activités spécifiques, comme rester assis sur une chaise des heures durant. 
Peu de cas est fait de l’utilisation d’une telle terminologie qui ramène automatiquement 
le problème à la personne. Mettre des étiquettes aux personnes pour des difficultés 
qui surgissent dans des situations, cela contribue à saper les efforts de l’éducation 
inclusive. 
Un argument de taille contre l’utilisation de la terminologie traditionnelle des catégories 
de handicaps pour décrire la situation des enfants, tient dans le fait que ces étiquettes 
nient les obstacles existant dans l’environnement. Ainsi, trois enfants souffrant du 
syndrome de Down, et bien que diagnostiqués avec la même maladie, vivront sans 
aucun doute dans des conditions différentes et auront, par conséquent, des défis 
différents dans leurs vies. Pour certains d’entre eux, ces défis n’auront aucun lien avec 
leur maladie, mais contribueront pourtant à leur handicap. Être né dans une famille 
aimante ou être placé dans une institution peu après la naissance constituera une 
différence plus marquée pour le développement d’un enfant qu’avoir le syndrome de 
Down ou non. 
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Un autre argument contre les conceptualisations de catégories du handicap tient dans 
le fait qu’elles mettent l’accent sur des caractéristiques qui seraient fixes et immuables. 
Il est compréhensible que de telles étiquettes paralysent les enseignants étant donné 
qu’elles ne fournissent aucun levier pour qu’ils puissent agir. Les enseignants ont 
besoin d’informations sur les forces et talents des enfants, mais plus important encore, 
sur les réelles expériences d’apprentissage et de participation des enfants. Trois 
enfants souffrant du syndrome de 
Down seront très différents en ce qui concerne leur capacité à interagir avec les autres, 
à apprendre et à s’adapter à ce qu’on attend d’eux dans une salle de classe. Connaitre 
leurs déficiences intellectuelles existantes ne facilite en rien la compréhension de leurs 
aptitudes, capacités, talents et aspirations. Les différences qui peuvent réellement 
changer les choses dans l’apprentissage restent cachées et sont, par conséquent, 
souvent incomprises. 
On peut donc en conclure que la terminologie traditionnelle est, en elle-même, un 
obstacle majeur à la mise en œuvre de l’éducation inclusive. Elle favorise les préjugés 
et la discrimination, et met l’accent sur les caractéristiques fixes plutôt que sur ce que 
les enseignants peuvent changer. Elle rend les enseignants impuissants et démunis 
au lieu d’encourager leurs actions. Elle les fait également se sentir dépendants des 
spécialistes qui seraient les seuls capables de dispenser un enseignement à ces 
enfants. Les catégories de handicaps ne tiennent pas compte des influences 
environnementales, y compris les processus sociaux qui ont mené à l’identification 
d’un enfant appartenant à cette catégorie. 
 
UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 2014, pp. 9-10. 
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 مقاربة جديدة في مفهوم اإلعاقة: 7الوثيقة رقم 
 
Une nouvelle approche dans la conceptualisation du handicap 
Les questions autour de l’identification des enfants comme « étant handicapés », 
d’après le modèle médical, ont été pointées du doigt il y a plusieurs décennies. Depuis 
les années 1970, de nouvelles approches pour définir le handicap ont été tentées. Dès 
lors, pour comprendre le handicap, plusieurs perspectives différentes basées sur le 
modèle social ont été développées. Cependant, elles mettent l’accent, en général, sur 
la création et la dynamique du « handicap » comme concept abstrait, au lieu de faire 
face au problème consistant à décrire effectivement les « handicaps » spécifiques que 
les individus vivent. Le handicap a été fixé dans un contexte de discrimination, de 
pauvreté et de diversité, de restriction de l’accès et des droits humains. Ces 
perspectives impliquent que le handicap est un phénomène bien plus complexe et ne 
peut se comprendre à travers de simples catégories proposées. Le handicap doit ainsi 
être compris comme étant le résultat d’une interaction entre les caractéristiques de 
l’environnement et de la personne. 
La CDPH fait le lien entre le handicap et les personnes détentrices de droits, mais se 
focalise sur l’interaction des déficiences avec les obstacles de l’environnement qui 
entravent la participation pleine et entière dans la société. En fait, c’est la situation de 
la personne qui devrait être mise en relief, et non la personne. Cette compréhension 
du handicap ne devrait pas seulement guider le processus de suivi et de mise en 
œuvre, elle devrait également guider toutes les activités de l’UNICEF relatives au 
handicap (l’UNICEF étant membre du groupe de développement des Nations Unies). 
C’est une autre agence spéciale des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la 
Santé, qui a, entre autres, le mandat d’élaborer et de publier une série de 
classifications liées à la santé. Une de ces classifications est la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, publiée en 2001. Une 
version dérivée de la CIF pour les Enfants et Adolescents (CIF-EA) a été publiée en 
2007. En 2012, l’OMS a décidé de fusionner les deux classifications en une seule tout 
en procédant à des mises à jour et des révisions. 
 

UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, 

 Définition et classification du handicap, 2014, pp. 10-11. 
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 : اإلعاقة، أنماطها وتوصيفها8الوثيقة رقم 

  
LA DÉFINITION DU HANDICAP  

Apport d’informations  
 
 
HISTOIRE DU MOT  
En Angleterre, il y a plusieurs siècles, hand in cap, littéralement « main dans le 
chapeau » était un jeu dans lequel trois parieurs engageaient une somme égale, le 
sort désignant l’unique vainqueur. Le terme renvoie donc à la notion de hasard.  
Au 18e siècle, apparaît la course de chevaux à handicap. Le terme s'applique alors à 
cette course avant laquelle le commissaire veille à ce que toutes les chances soient 
égalisées au départ, en obligeant les meilleurs chevaux à porter un poids plus lourd, 
ou à parcourir une distance plus grande. C'est le sens qui prévaut encore aujourd'hui 
sur les champs de courses.  
Par un curieux basculement, la langue française entend spontanément par handicap 
ce qu'un être a « en moins », ce qui le rend moins apte à certaines actions.  
Le terme « handicap » renvoie au départ à l’idée de hasard. Secondairement il en est 
venu à désigner la différence et la difficulté que vont éprouver certaines personnes à 
vivre de façon ordinaire, en raison d’une déficience ou d’une carence, qu’elle qu’en 
soit la nature. Et progressivement on en est venu, en particulier sur le plan des 
législations, à préciser ce que la société doit faire « en plus » pour les personnes que 
nous pensons « handicapées ».  
 
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DU HANDICAP (CIH, OMS 1980)  
Dans cette classification, le handicap était découpé selon trois niveaux de 
conséquences définis comme suit :  

 La déficience : Elle « correspond à toute perte de substance ou altération d’une 
fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique ». Ici, 
c’est l’aspect lésionnel du corps qui est mis en avant.  

 L’incapacité : Elle « correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) 
partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon, ou dans 
les limites considérées comme normales pour un être humain ». Ici, c’est 
l’aspect fonctionnel qui est considéré.  

 Le désavantage associé à la dimension sociale, il s’agit du préjudice résultant 
de la déficience ou de l’incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement d’un 
rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs 
socioculturels. C’est à ce niveau que l’on parle de handicap : le handicap est 
défini comme un préjudice social.  

Cette nomenclature présentait à l’époque deux intérêts majeurs :  

 Proposer pour la première fois une classification internationalement reconnue 
qui permettait d’appréhender objectivement le handicap.  

 Introduire un changement dans la représentation du handicap, en évoquant le 
désavantage social. Le handicap n’était plus seulement considéré à travers les 
notions d’infirmité, d’invalidité ou d’incapacité mais envisagé comme un 
phénomène complexe et multidimensionnel.  

Cependant, la CIH a une approche individuelle et médicale très marquée : en effet, 
dans cette conception, c’est l’individu qui est considéré comme le porteur du problème 
qu’il faut corriger.  
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Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, République 

Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date, p. 44. 

 

 ضطرابات التعلمتعريف المنظمة العالمية للصحة ال: 9لوثيقة رقم ا
 

تتجه تعريفات منظمة الصحة العالمية إلى التركيز على تسعة أنواع من اضطرابات التعلم المعترف بتمظهراتها الطبية 

 والسيكوبيداغوجية دوليا، وهي كالتالي: 

: وتتحدد كمجموعة من االضطرابات الحادة والدائمة في تعلم واكتساب اللغة المقروءة والمكتوبة  Dyslexieالديسليكسيا 

 : انية حادة، ومن ضمن عالماتهااألطفال ذوي ذكاء عادي، بدون أية أسباب أو اضطرابات حسية أو اختالالت وجد عند

  أخطاء القراءة الغير نمطية، والتي تتميز ببطء شديد في كل األنشطة المتعلقة بالقراءة والكتابة مما يؤدي إلى صعوبة

 معالجة نشاط قرائي أو كتابي كامل.

  مقروءة في محتواها أو في شكلها )على مستوى الخط أو اإلمالء أو تقطيع الكلمات(.كتابة غير 

  صعوبات في التنظيم وهيكلة المعطى الكتابي، أو التنظيم وهيكلة الفعل القرائي نظرا لالضطراب في إدراك إحداثيات

 الصفحة والنص والجملة والكلمة. 

 أو التردد الصوتي أو أخطاء التمييز البصري...  صعوبات عند القراءة ناتجة عن البطء أو األخطاء 

 صعوبة في االنتباه والتركيز وانزعاج من األصوات، مع ئية جد مضطربة ومليئة باألخطاءكتابة إمال. 

 

: وتتحدد في اضطرابات أو صعوبات استيعاب أو اضطرابات الكتابة اإلمالئية Dysorthographieالديسوأورتوكرافيا 

ة على مستوى الكتابة التلقائية أو الكتابة اإلمالئية، وغالبا ما ترتبط باضطرابات على مستوى التحويل القواعد اإلمالئي

، وتقطيع مكونات الجملة، واستحضار القواعد اإلمالئية أو القواعد اإلمالئية النحوية، Phonographiqueالخطي -الصوتي

البا ما يرتبط هذا االضطراب بالديسليكسيا أو باالضطرابات البصرية ويعتبر هذا من أبرز اضطرابات التعلم عند هذه الفئة، وغ

الفضائية على المستوى اإلنجاز الخطي أو اضطرابات الذاكرة، أو النشاط الزائد أو اضطرابات الناتجة عن عدم التناسق بين 

 االستجابات العصبية واإلنجازات السلوكية للطفل. 

 

: وتتحدد في االضطرابات التي تتمظهر كبطء حاد في إنجاز االنتاجات الخطية أو الكتابية أو Dysgraphieالديسكرافيا 

 التشكيل المضطرب للحروف، وغالبا ما تتميز بما يلي: 

  .صعوبات حركية ضاغطة عند إنتاج األشكال الخطية 

 جد  مع كتابة جد خفيفة أوإنتاج خطي  ،كتابة )تشنج عضالت وأصابع اليد(عياء أو تقلصات عضلية حركية عند ال

 ضاغطة على القلم. 

  .حركات مرتعشة أو غير متحكم فيها مع عدم ضبط األبعاد واتجاه الخط 

  .بطء شديد وصعوبات في التمارين الكتابية 

  .غالبا ما يشعر الطفل بالقلق والتوتر عند وصوله تمرين/نشاط الكتابة 

 ة الدقيقة، خاصة ما يتعلق بالصياغة الشكلية المطابقة لطبيعة هندسة غالبا ما يرتبط هذا االضطراب بمشاكل في الحركي

 الحرف، أو ببعض أنشطة التخطيط والرسم. 

 

 : أو اضطراب المهارات الرياضية Dyscalculieالديسكالكوليا 

ق األمر لوهي ترتبط بصعوبات االكتساب والتحكم في المعارف ومعارف الفعل والمهارات المتعلقة بالرياضيات، سواء تع

بتحصيل األرقام والترقيم واألعداد فيما يرتبط بالعمليات الحسابية، أو حل المشكالت والمسائل الرياضية، أو أنشطة الهندسة. 

إن األمر يتعلق هنا باختالل سيكومعرفي ال يتعلق باالضطرابات الحسية أو الحركية أو أية إصابة نرولوجية، وغالبا ما يتميز 

 عرا  التالية: هذا االضطراب باأل

  .صعوبات في التخزين الذاكروي ومعالجة المعلومات 

 .اضطرابات في اللغة خاصة ما يتعلق بالمفهمة 

  .صعوبات في إدراك وفهم منطوق أو تعليمات المسائل الرياضية 

  .تنظيم مضطرب للزمان والمكان مما يؤثر سلبا على أنشطة العد والعمليات الرياضية 
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  المهارات الحركية والمشاكل في الجانبية مما يؤثر على العمليات الهندسية كرسم األشكال وتمييز اضطراب في

 وإدراك أبعاد الوجوهيات واألشكال الهندسية.

  ... بطء في اكتساب العمليات الذهنية التي أقرها بياجي مثل االحتفاظ والسلسلة 

 راب في الصور الذهنية.صعوبات في تخطيط المهام والتحكم فيها بالنظر إلى اضط 

   .صعوبة أو عدم القدرة على العد التلقائي باألصابع 

 

مما يؤدي إلى فشل في اكتساب اللغة على مستوى االستقبال  : أي اضطرابات في نمو الكلمة واللغة،Dysphasieلديسفازيا ا

ي أو اضطراب وجداني حاد، ويمكن والتعبير، والتي ال تقترن أو تنتج عن إعاقة ذهنية أو عن قصور حسي سمعي أو بصر

 أن نسجل في هذا النوع من االضطراب ما يلي: 

 ،اضطرابات خاصة على مستوى التعبير: اضطرابات في النطق ووضوحه وفصاحته 

 .اضطرابات في استدعاء الكلمات وتوظيفها 

  .اضطرابات في إرسال المعلومة عن طريق الجملة الخبرية 

  ناتجة عن اختالالت في التركيب النحوي للجمل مما يضطر الطفل إلى استعمال اضطرابات على مستوى الصياغة

 األسلوب التيليغرافي. 

 ل الطفل إلى اللغة التلقائية المختزلة: التعبير بنعم أو ال أو بهز الرأس، أو تجنب أخذ الكلمة أو االمتناع عن الكالم. مي 

 فظية نظرا النعدام السياق، أو أية دعامة ملموسة. صعوبات في الفهم، خاصة ما يتعلق بفهم التعليمات الل 

 .اضطرابات التجريد، والرعونة المعرفية/أو في العمليات الذهنية 

  .اضطرابات ومشاكل سلوكية عندما يتعلق األمر بالتكيف مع وضعيات جديدة 

 

عبارة عن  ر محدد، إنه: وهو اضطراب غير مرئي وغي spatiale-Dyspraxie visuoالديسبراكسيا البصرية الفضائية 

يرتبط باختالل  غالبا ماو وماتيكي لمقاطع الحركات والسلوكات )للفم، للرجلين، لليدين أو للعينين(.تاضطراب في التحكم األو

وهذا ما ينتج عنه على مستوى  .وى السلوك في المكانفي الحركة نظرا الضطراب التنسيق البصري الحركي على مست

التعلمات اضطرابات عميقة على مستوى كتابة األصوات المسموعة، أو نقص في المرونة السلوكية مثال: )كتابة النقط المتتابعة 

 . طية، أو ترتيب األرقام بالتتابع(أو التخطيط في شكل مغلق أو كتابة األحرف وتركيبها على شبكة خ

حظ لدى أطفال هذه الفئة من االضطرابات عدة تمظهرات منها عدم تنظيم دفاترهم، عدم النقل على المستوى المدرسي نال

 الدقيق للنصوص واألشكال، ال يستطيع الطفل أن يدرك تموقعه في المكان، ال يستطيع استعمال المسطرة... إلخ. 

 

 : ويتعلق األمر باالضطرابات التالية للذاكرة: Troubles de la mémoireاضطرابات الذاكرة 

 .اضطرابات إدماج المعطيات 

  .اضطرابات االحتفاظ بالمعطيات 

  اضطرابات إعادة استغالل المعطيات، مثل القدرة على البحث على المعلومة في الذاكرة أو القدرة على االحتفاظ على

النشط لمعطيات الذاكرة عن طريق الربط بشبكة المعلومات  المعلومة على مستوى الذاكرة، أو القدرة على االستعمال

 المخزنة في الذاكرة: البعيدة المدى، القصيرة المدى، أو ذاكرة االشتغال. 

 

: يتميز هذا االضطراب بكونه مرتبط بأحد أنواع االختالالت النورولوجية  Déficit attentionnel  اضطرابات االنتباه

 مظاهر التالية: الصعبة التشخيص ويتميز بال

 .الطفل غالبا ما يكون غير منتبه يتأمل داخل أفكاره، بصر شارد، وال يسمع إال عندما نناديه 

 .قد يخزن الطفل بعض المفاهيم ولكنه ال يعالجها على مستوى آلية التخزين 

  نسيانسريع ال ويكون من أخطائه،يتعلم ، وال واجباته أو ينجزها بطريقة رديئة ال ينجزو لديه،كل التعلمات صعبة . 

 قسم، يقاطع المتكلم أثناء الكالمطفل اندفاعي، ال يحترم قواعد ال. 

  .طفل غير قادر على المكوث واالستقرار في مكانه ألنه ال يتحكم في نشاطه الحركي المفرط مهما كانت الوضعيات 

 
 ، وزارة التربية الوطنية، مديرية المناهج، الدامجة( التربيةأقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية

 .203-202ص:  ، ص2017بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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 : أدوار ومواقف المدرس)ة( الدامج10الوثيقة رقم 

 
ترتبط األدوار األساسية للمدرس)ة( الدامج بمشروع التربية الدامجة ككل، على اعتبار أن عمل المدرس)ة(، 

على أهميته الكبيرة، ليس سوى حلقة من حلقات ِعدة تستلزم تدخل أطراف مختلفة بشكل تكاملي )مدير 

ات الشريكة، الفريق شبه المؤسسة، الطاقم التربوي، تالميذ المدرسة، آباء وأولياء األطفال، الجمعي

الطبي...(. لذا يتوجه اهتمام المدرس)ة( بالدرجة الكبيرة إلى القسم الدامج وتدبير أنشطته وفق منظور 

 التربية الدامجة، وهو قسم يُفترض أن يجد فيه كل متعلم ومتعلمة مكانه وجدانيا، ومعرفيا، واجتماعيا. 

 التالية:لذلك تُحدد األدوار األساسية في العناصر 

 

االشتغال على الذات من أجل تحويل وظيفة المدرس)ة( من ملقن للمعارف والمعلومات للمتعلمين  -

بنفس الطريقة، ومنتظر منهم تحقيق نفس النتائج، إلى وسيط بشري مساعد لهم على اكتساب 

 المعارف وفهمها وتوظيفها. 

 

)ة(، وذلك بمراعاة طبيعة وحاجات تخطيط العمل التربوي برمته على أساس التمركز حول المتعلم -

جميع األطفال المتواجدين في الفصل الدراسي، وجعلها في قلب األنشطة التربوية التي ينجزها 

 المدرس)ة(. 

 

تكييف المحتويات الدراسية وطرائق االشتغال وتفريقها بما يالئم الفروق الفردية القائمة بين  -

متعلمين والمتعلمات التي تستلزم من المدرس)ة( اهتماما المتعلمين، واألخذ بعين االعتبار حاالت ال

 خاصا.

    

خلق الفرص المتنوعة للتعلم التي تتيح للمتعلمين استثمار إمكاناتهم الفعلية وتطويرها، وترتقي  -

بالتعلمات بشكل تدريجي، بما يعزز تقدير الذات واعتبارها لدى كل متعلم)ة(، ويحفز على 

 ابية بناءة.  االستزادة من التعلم بإيج

 

التواصل مع مختلف فرقاء المؤسسة وشركائها في اتجاه دعم مشروع الدمج المدرسي في أفق  -

ضمان تمدرس ذي جودة لكل متعلم ومتعلمة، كيفما كانت وضعيته الفيزيولوجية، أو النفسية، أو 

 السوسيوثقافية. 

 

 2018إعاقة، وزارة التربية الوطنية، دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية 

 : أدوار ومواقف المدرس)ة( الدامج6الموضوع رقم 
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 : ملمح المدرس)ة( الدامج11الوثيقة رقم 

 

Profil de l’enseignant inclusif 

Quatre valeurs fondamentales relatives à l’enseignement et à l’apprentissage ont été 
identifiées comme point de départ du travail de tous les enseignants dans l’éducation 
inclusive. Ces valeurs fondamentales sont associées à des domaines de compétences 
des enseignants. Les domaines de compétences sont constitués de trois éléments : 
attitudes, connaissances et qualifications. Une certaine attitude ou croyance exige 
certaines connaissances ou niveau de compréhension et ensuite des qualifications en 
vue de mettre en œuvre ces connaissances dans une situation pratique. Pour chaque 
domaine de compétence identifié, les attitudes, connaissances et qualifications 
essentielles qui les sous-tendent sont décrites.  

Le Profil a été élaboré autour de ce cadre de valeurs fondamentales et de domaines 
de compétences :  

Valoriser la diversité des élèves – les différences entre élèves constituent une 
ressource et un atout pour l’éducation.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur :  

- Les conceptions de l’éducation inclusive ;  
- Le point de vue de l’enseignant sur les différences entre élèves.  

Accompagner tous les apprenants – les enseignants attendent beaucoup des 
résultats de tous les apprenants.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur :  

- Encourager l’apprentissage académique, pratique, social et émotionnel de tous 
les apprenants ;  

- Des approches d’enseignement efficaces dans des classes hétérogènes.  

Travailler avec les autres – collaboration et travail en équipes sont des approches 
essentielles pour tous les enseignants.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétence portent sur :  

- Travailler avec les parents et les familles ;  
- Travailler avec d’autres professionnels de l’éducation.  

Formation professionnelle personnelle continue – enseigner est une activité qui 
s’apprend et les enseignants doivent prendre en charge leur propre apprentissage tout 
au long de la vie.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur :  

- Les enseignants en tant que praticiens réflexifs ;  
- La formation initiale des enseignants comme fondement de l’apprentissage et 

de la formation professionnelle continue.  

 
Formation des enseignants pour l’inclusion (Profil des enseignants inclusifs). Agence 

européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins 

particuliers, 2012, pp. 7-8. 

 
 



 98 

 

 

 : الكفايات المهنية الخاصة بمدرس)ة( القسم الدامج12الوثيقة رقم 

 

إن مهام المدرس)ة( الدامج هي نفسها مهام المدرس)ة( العادي، مع األخذ بعين االعتبار فلسفة التربية 

الدامجة وطرق اشتغالها الرامية أساسا إلى احتضان جميع األطفال واالرتقاء بتعلمهم إلى أقصى حد ممكن، 

 رغم ما يكتنف بعضهم من صعوبات. 

يات الجدول أعاله، يمكن اختصار مهام وكفايات المدرس الدامج واستنادا إلى العناصر الواردة في معط

 في الخطاطة التوضيحية التالية: 

 
 

 2018دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، 

 الكفايات المهنية الخاصة بمدرس)ة( القسم الدامج 7الموضوع رقم :
 
 

  

الدامج ) ة(كفايات المدرس

يكفاية التدخل التفريق مة كفاية التكييف والمالء
يل كفاية التشخيص وتحل

االحتياجات الخاصة

كفاية التعاون والعمل 

المشترك

القدرة على تشخيص •

ة الصعوبات ومواطن القو

المتعلمين؛ لدى 

القدرة على تحليل •

المتعلمين؛حاجات 

مح الملالقدرة على تحديد •

)  ة(العام لكل متعلم

.الدراسيوللفصل 

القدرة على تكييف •

 المحتويات واألنشطة مع

؛خصوصيات المتعلمين

القدرة على نهج طرائق •

؛تفريقيةتدريس 

القدرة على توظيف •

مة مالئ ديداكتيكيةأدوات 

لنوعية االحتياجات 

. الخاصة

القدرة على إظهار •

)  ة(إمكانات كل متعلم

وتقديرها؛ 

القدرة على إقامة عالقة •

قائمة على المساعدة 

؛ التعلماتتعزيز و

القدرة على مواكبة •

).ة(كل متعلم تعلمات

 القدرة على التعاون مع•

المتعلمين، وفريق 

المدرسة، واآلباء 

والشركاء؛ 

القدرة على االشتغال •

بنجاعة مع الفريق 

؛التربوي وشبه الطبي

ع القدرة على التصرف م•

الجميع بالتزام 

.ومسؤوؤلية
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 المشاريع التربوية الدامجة :13الوثيقة رقم 

 
 
 

 
 

  

جة المشاريع التربوية الدام

مشروع األسرة الدامجمشروع القسم الدامج

3مشروع القسم الدامج 2مشروع القسم الدامج  1مشروع القسم الدامج 

المشروع البيداغوجي 
1الفردي 

المشروع البيداغوجي 
2الفردي 

المشروع البيداغوجي 

3الفردي 

المشروع البيداغوجي 
1الفردي 

المشروع البيداغوجي 
2الفردي 

المشروع البيداغوجي 

3الفردي 

المشروع البيداغوجي 
1الفردي 

المشروع البيداغوجي 
2الفردي 

المشروع البيداغوجي 

3الفردي 
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 ةالدامج التربية قسم: مشروع 14الوثيقة رقم 
 

تقترح الهندسة المهناجية لألطفال في وضعية إعاقة ضرورة إعادة النظر في األبعاد المؤسساتية المادية واللوجستية 

، من أجل االنتقال إلى Intégration scolaire CLISواإلدارية والتنظيمية والتربوية ألقسام اإلدماج المدرســــي 

وهذا المنظور يعتبر  ،L’inclusion scolaireبوية للدمج المدرسي  المقاربة المؤسساتية اإلدارية والتنظيمية والتر

إلى زمن تربوي يتم عبره منح الطفل هندسة  ،انتقاال من وضع الطفل في دائرة زمن تربوي غير مجدي وغير منتج

وبرامج تعليمية متكيفة مع طبيعة إعاقته، ومقاربة سيكوبيداغوجية متالئمة مع إيقاعاته في التعلم  ،منهاجية

 الذي يمكن أن نحدد تعريفه وأبعاده الوظيفية فيما يلي:  (CEI)التربية الدامجة قسم واالكتساب، وهذا ما يقترحه 

 لذين ا ،لألطفال في وضعية إعاقة إنه بنية مدرسية مخصصة مؤسساتيا على المستوى المادي واللوجستي

، في إطار (، من منطلق حقه االجتماعي في مقعد في قسم بالمدرسة العمومية5/6وصلوا سن التمدرس )

  منظور ومسار التربية الدامجة.

 ت ومن الخدما ،إنه بنية مدرسية مؤسساتية تضمن لهذا الطفل حق االستفادة من العر  التربوي الرسمي

ان دمجه ، وذلك بضميمية التي تقدمها المدرسة العمومية لكل األطفال البالغين سن التمدرسالتربوية والتعل

  بشكل تدريجي في السيرورات المدرسية العليا للتعلم واالكتساب. 

 وعلى مستوى تدبير الفضاء والولوجيات وتوفير  ،إنه بنية مدرسية يجب أن تكون مجهزة ماديا ولوجستيا

التي  ،وكل أنواع المعدات السيكوبيداغوجية والديداكتيكية والمعلوماتية ،ديداكتيكيةالوسائل والمعينات ال

 يمكنها أن تخدم إمكانيات التعلم واالكتساب لكل طفل حسب إعاقته. 

 اضحا وفق ملف طبي يحمل تشخيصا و ،الخفيفة أو المتوسطة اتإنه بنية مدرسية تستقبل األطفال ذوي اإلعاق

ودقيقا حول نوع ودرجة اإلعاقة وتاريخها ومسار تطورها، وعن نوع الخدمات العالجية والتربوية التي 

من طرف األسرة واألطباء والفرق المتعددة  ،تلقاها الطفل في وضعية إعاقة قبل مجيئه إلى المدرسة

طفال على األكثر،  12أطفال إلى  8 ما بين هذا القسم عدد األطفال فيأن يتراوح االختصاصات، ويشترط 

حيث يفتر  مبدئيا أن يكونوا متجانسين من حيث نوعية اإلعاقة أو في مستويات تنتمي إلى نفس دائرة 

 اإلعاقة. 

 ة، ولهيئة وللمديرية اإلقليمي ،إنه بنية مدرسية تخضع لإلشراف اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

وخاضعة للقوانين والتشريعات المعتمدة رسميا من طرف الوزارة في  ،ولمدير المؤسسة المدرسية ،فتيشالت

 هذا الشأن. 

  إنه بنية مدرسية تخضع لتنظيم تربوي تحت إشراف السيد مفتش المقاطعة التربوية، والسيد مدير المؤسسة

الذي يشرف  ،شروع المؤسسة الدامج.ضمن إطار م(CEI)التربية الدامجة الذي يتحمل مسؤولية وضع قسم 

 عليه شخصيا بتكامل مع مجلس التدبير وباقي المجالس التربوية والتعليمية بالمؤسسة. 

  إنه بنية مدرسية تربوية ال تنفصل من حيث المشاريع التربوية لألقسام عن باقي المستويات الدراسية لألقسام

اة المدرسية وباقي أنواع الفعاليات التربوية المنظمة المتواجدة بالمدرسة، وليست معزولة عن أنشطة الحي

 المؤسسة. ب

  ،إنه بنية مدرسية تسند إلى مدرس )ة( واحد أو أكثر بحسب طبيعة اإلعاقات المتواجدة والمسجلة بالمدرسة

ق المقاربات ، وفالتربية الدامجةالذي يفتر  فيه أن يكون قد خضع إلى تكوين تربوي مهني تأهيلي في مجال 

أو  (ة)لبيداغوجية المناسبة لهؤالء األطفال في بعدها التخصصي، وقد يكون هذا المدرس)ة( مرافقا بمربيا
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بحسب الشروط التنظيمية للمدرسة أو شراكاتها مع جمعيات المجتمع المدني  في الحياة المدرسية ، (ة)مساعد

 . اإلعاقة العاملة في مجال

  التربية الدامجة يعتمد التدريس بقسم(CEI)  على المقاربات المنهاجية والسيكوبيداغوجية والديداكتيكية

شروع السيكوبيداغوجية المتعلقة بالم اتالمقترحة في الهندسات المنهاجية المكيفة حسب كل إعاقة، وعلى اآللي

ة جظيمية التربوية واستعماالت الزمن، وبرمن، وبالتالي يتم اعتماد منطق التوازيع التPPIالفردي  البيداغوجي

 و ،من منطلق هذه الهندسة الفرعية ،والشهرية والدورية أو حسب األسدسواألسبوعية التعلمات اليومية 

 اقة. نفس اإلع ضمنحسب منطق التفريد والمقاربة الفارقية المعتمدة على كل مشروع فردي على حدة ولو 

  ين حصص ، وبالتربية الدامجةيستفيد الطفل في وضعية إعاقة من إمكانية المراوحة بين زمن التمدرس بقسم

حسب تنظيم زمني يقترحه الفريق المتعدد  ،الشبه طبيةالطبية والتعلمات الداعمة المقدمة من طرف الفرق 

عه، وتحت إشراف مدير االختصاصات المشرف على هذا البعد، بتنسيق مع الفريق التربوي وتكامل م

وقد يخضع التنظيم الزمني لساعات التمدرس اليومية  .ش المقاطعة المسؤول عن هذا القسممفتوالمدرسة، 

 (بصريةالسمعية وال)للتفاوت بحسب نوعية وطبيعة اإلعاقة، بحيث يستفيد األطفال ذوي اإلعاقات الحسية 

في المدرسة، بينما قد تنقص هذه الحصص  من نفس الحصيص الزمني اليومي للتمدرس كباقي األطفال

ال اضطرابات التعلم، وتبقى برمجة استعم وأبالنسبة إلعاقة التوحد، اإلعاقة الذهنية، الشلل الدماغي الحركي، 

الزمن األسبوعي تحت إشراف ومسؤولية السيد مفتش المقاطعة المدرسية والسيد مدير المؤسسة والفريق 

 المتعدد االختصاصات.

 نية تمنح للطفل إمكا ،سنوات ستيمتد إلى  مفتوح ومرن الطفل في وضعية إعاقة من زمن تمدرس يستفيد

التحكم في الكفايات والقدرات واألهداف التعلمية األساسية للمواد الرئيسية بالمدرسة، وكذلك االستفادة من 

ضمن له التأهيل للدمج الكلي أنواع التعلمات الداعمة المساعدة على التحكم في هذه التعلمات األساس، بما ي

ي فالمحددة وفي أهداف التعلم واالكتساب  ،في األقسام العليا حسب درجات تحكمه في الكفايات المسطرة

الهندسات المنهاجية الفرعية الخاصة بكل إعاقة، والتي تعتمدها هيئة  ضمنالمجاالت التعلمية المقترحة 

 .التربية الدامج قسملالتدريس في برمجة مخطط السنة الدراسية 

  على مقاربات وإجراءات تقويم تشخيصي وتكويني  التربية الدامجةقسم لتعتمد مقاربة التنظيم التربوي

مديد التأو  ،تكون موازية لمسارات التعلم بما يمكن الفريق التربوي من اتخاذ القرار المتعلق بالدمج ،وإجمالي

 .أو اتخاذ قرار نهائي بربط الطفل بمركز مختص في اإلعاقة المرن إلى ست سنوات،

وال تتخذ إجراءات التقويم المتعلقة بالمراقبة المستمرة، والتقويم النهائي المحدد لقرار الدمج أو عدم الدمج المدرسي 

 آخرون.  ءمجلس تعليمي يضم إدارة المؤسسة والفريق التربوي والفريق المتعدد االختصاصات وأعضاإطار إال في 

 
 ، وزارة التربية الوطنية، مديرية المناهج، الدامجة( التربيةأقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية

 .51، ص: 2017بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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سائدا لدى األوساط التربوية طيلة العشرية السابقة،  PEIلقد ظل االعتقاد بنجاعة المشروع التربوي الفردي 

ولكنه لم يكن فعاال من حيث التصور والبناء واألجرأة التنظيمية والتربوية والبيداغوجية، وذلك الرتباطه 

ة باتجاه الشتغاله بنجاعة مع اإلعاقات العميقبالخلفية والمقاربة الطبية والسوسيوتربوية للمراكز المختصة، و

 تحقيق االستقاللية والتنشئة االجتماعية المتكيفة. 

نى يب مشروع بيداغوجي فردي مدرسينحو  االنتقال بالمشروع التربوي، ورغبة في وعلى هذا األساس

مع  ومنسجم المدرسين ضمن منظور تعليمي تعلمي مدرسي خاص بالطفل في وضعية إعاقةمن طرف 

، حيث ينسجم مع المنطق PPI مقاربة المشروع البيداغوجي الفرديطبيعة إعاقته، تم االنتقال إلى اقتراح 

ية الدامجة الترب قسمداخل به أن يتم االشتغال ، ويمكن لهندسة المنهاجية لألطفال في وضعية إعاقةالمدرسي ل

(CEI). 

تعلمات لالسيكوبيداغوجية والديداكتيكية ل برمجةوال بالهندسةيتعلق  PPIالمشروع البيداغوجي الفردي ف

الهندسة  وفي إطار كحالة فردية ضمن مجموع تالميذ القسمفي وضعية إعاقة الخاصة بكل طفل واالكتسابات 

، وهذا المشروع يبنى على أساس مجموعة من الخطوات التنظيمية المنهاجية الرسمية المعتمدة مدرسيا

ية والبيداغوجية والديداكتيكية بتنسيق تام بين إدارة المؤسسة والسيد المفتش، واإلدارية واإلجراءات التربو

والمدرس)ة(، والفريق المتعدد االختصاصات، واألسرة، وجمعيات المجتمع المدني، ومن أهم خصائصه 

 نذكر ما يلي: 

 الة حإنه مشروع بيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة حسب خصوصية حالته الفردية وما يميز هذه ال

على مستوى: طبيعة اإلعاقة، وطبيعة سيرورات التعلمات واالكتسابات التي يمكن برمجتها باتجاه 

 .دف التأهيل من أجل الدمج المدرسيه

  إنه مشروع بيداغوجي ينطلق من آليات التشخيص الطبي والشبه طبي لطبيعة اإلعاقة، وأنواع

والمعلومات التي يمكن أن توجد في الملف الطبي للطفل،  ،القصور، وطبيعة إيقاعات التعلم عند الطفل

ساس مات األعلى اعتبار أنها ضرورية لبرمجة أنواع التعلمات الداعمة التي يمكن أن تخدم مسار التعل

 .من أجل التأهيل للدمج

  جراءات تشخيص حاجيات التعلم األساس في مجال اللغة إإنه مشروع بيداغوجي ينطلق كذلك من

الشفوي، القراءة، التخطيط والكتابة(، وفي مجال العلوم )الرياضيات : الحساب، الهندسة،  )التعبير

القياس(، )والنشاط العلمي(، وكذلك في مجال التنشئة االجتماعية والتفتح: )التربية الدينية، والتربية 

غة الكفايات وصياالفنية، والتربية البدنية، والتربية على المواطنة(، إن هذا التشخيص يمكن من وضع 

بحسب طبيعة  فردي بيداغوجيواألهداف التعلمية المؤطرة والموجهة للتعلمات داخل كل مشروع 

 نطق الزمني التربوي المتوافق معه.اإلعاقة، وبحسب إيقاعات التعلم واالكتساب عند الطفل، وبالم

  علمات وهما مسار متكاملين من مسارات الت نبيداغوجي يبنى على أساس نوعيالإن هذا المشروع

على أساس أنهما يتكامالن في اإلنجاز والبناء وتحقيق  ،التعلمات األساس ومسار التعلمات الداعمة
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 عتوزيالوالتنظيم في نتائج التأهيل من أجل الدمج، ومن تم يخضعان لنفس منطق البرمجة الزمنية 

 .اقة كل طفل ودرجتهاجع لخصوصية إعاألسبوعي والشهري أو الدوري أو حسب األسدس، وهذا را

  إنه مشروع بيداغوجي يخضع النتقاء مهدف للمضامين واألنشطة التعلمية من داخل الهندسة المنهاجية

 درجتها،كل طفل وعند عاقة اإلبشرط إخضاعها للتكييف والمالءمة حسب خصوصية  ،الفرعية

 .وإيقاعاته في التعلم واالكتساب

  دبير تبناء وتخطيط وفي وديداكتيكية إنه مشروع بيداغوجي يخضع إلجراءات سيكوبيداغوجية

حسب تنظيم المراحل بكذا و المعتمدة فيها، والوسائل اللوجستية والديداكتيكية ،وتنشيط التعلمات

 . PPIخصوصية كل حالة على حدة، وهو ما ينبغي احترامه داخل كل مشروع بيداغوجي فردي 

 ة والدعم والمعالجة تكون متكيفالتكويني وع بيداغوجي يخضع إلجراءات خاصة في التقويم إنه مشر

 ومتالئمة مع طبيعة اإلعاقة وطبيعة اإليقاعات الخاصة بهذا الطفل. 

  يرتبط بمقاربة تقويمية إجمالية متكيفة وخاصة من أجل اتخاذ قرار التأهيل من  بيداغوجيإنه مشروع

 أجل الدمج لفائدة الطفل في وضعية إعاقة.

 
 ، وزارة التربية الوطنية، مديرية المناهج، الدامجة( التربيةأقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية

 .53، ص: 2017بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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Élaborer un profil d’élève 

Le profil d’élève présente des informations détaillées sur les points forts et les besoins 
d’un seul élève en matière d’apprentissage. Il complète le profil de classe comme outil 
pour planifier une évaluation et un enseignement ciblés des élèves qui ont besoin 
d’attention et d’aide supplémentaires dans certains domaines d’apprentissage.  
Le profil d’élève est un outil de compilation des informations sur un élève pour orienter 
le choix des outils d’évaluation, des stratégies d’enseignement et des aides les mieux 
adaptés aux styles d’apprentissage, préférences, points forts, besoins, intérêts et 
degré de préparation de l’élève. Le profil d’élève donne au personnel enseignant les 
précisions dont il a besoin pour créer une évaluation et un enseignement qui tiennent 
compte des besoins particuliers de l’élève, tout en tirant parti de ses points forts.  
Une des informations clés du profil d’élève est le niveau de réussite actuel de l’élève 
dans les domaines où il rencontre des défis. Le profil d’élève facilite essentiellement 
l’analyse de l’écart de rendement qu’il faut effectuer pour déterminer les compétences 
de l’élève par rapport au niveau de développement approprié pour son âge dans 
certains domaines d’apprentissage. C’est à partir de cette analyse que l’on peut fournir 
un enseignement ciblant directement les habiletés que l’élève a besoin de développer.  
L’encadré ci-dessous énumère quelques-unes des raisons pour élaborer le profil 
individuel d’un l’élève.  
Pourquoi élaborer un profil d’élève ?  

L’élaboration d’un profil d’élève fournit au professionnel de l’enseignement la 
possibilité :  

- D’examiner la façon d’utiliser les points forts de l’élève et de construire à partir 
de ceux-ci ;  

- D’examiner des moyens de s’appuyer sur les points forts que l’élève a 
démontrés dans d’autres matières, sur ses acquis dans divers domaines, sur 
son style d’apprentissage ou ses préférences à ce chapitre et sur ses intérêts 
parascolaires afin de le motiver et de stimuler son apprentissage dans une 
matière donnée ;  

- D’élaborer des stratégies d’évaluation et d’enseignement adaptées à l’élève ;  
- D’évaluer les avantages pour l’élève d’être regroupé ou jumelé à certains de 

ses camarades pour divers types d’activités ;  
- De prévoir les mesures de soutien et d’adaptation spéciales, les médias et les 

technologies appropriés, les modes particuliers d’enseignement et d’évaluation, 
de même que les outils et ressources dont l’élève pourrait avoir besoin, et d’en 
planifier l’utilisation.  

 
Les profils individuels des élèves peuvent mieux préciser et personnaliser 
l’enseignement et l’évaluation, notamment pour les élèves :  

- Qui n’apprennent pas autant qu’ils le pourraient ;  
- Qui doivent faire face à des défis sociaux, affectifs ou comportementaux ou qui 

ont du mal à s’organiser ;  
- Qui vivent mal une transition donnée ou les transitions en général ;  
- Qui ont une situation personnelle qui entrave leur apprentissage ;  
- Qui se sont désintéressés des activités scolaires ;  
- Qui pourraient avoir des besoins particuliers.  
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La planification de l’évaluation et de l’enseignement pour les élèves qui ont besoin 
d’une aide supplémentaire est un procédé intégré et souvent collaboratif. Il débute 
avec la ou le titulaire de classe et l’aide éventuelle de l’équipe-école. Lorsque les 
stratégies d’enseignement choisies ont été appliquées pendant une période de temps 
suffisante, leur efficacité est revue, en collaboration avec l’équipe-école qui peut 
formuler d’autres conseils et recommandations. Une communication continue entre la 
ou le titulaire de classe, la direction d’école, l’élève, les parents, les autres 
professionnels de l’enseignement et l’équipe-école est importante pour assurer la 
réussite de la coordination des interventions et du partage des informations en faveur 
de l’élève.  
Les informations recueillies pour élaborer le profil d’un élève constituent une 
importante ressource pour les membres des équipes-écoles ainsi que pour tout 
professionnel de l’enseignement ou tout prestataire de services professionnels étant 
donné l’aide supplémentaire dont peut avoir besoin l’élève, surtout si l’on envisage la 
création d’un plan d’enseignement individualisé ou même seulement celle d’un plan 
de transition.  
Il faut aussi noter que, comme avec l’élaboration des profils de classe, l’élaboration du 
profil d’un élève implique l’élève lui-même, ce qui lui procure des informations dont il 
peut se servir pour son portfolio de cheminement (de la maternelle à la 6e année) et 
son plan d’itinéraire d’études (de la 7e à la 12e année). 
 

L’apprentissage pour tous, guide de l’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les 
élèves de la maternelle à la 12 année. Ministère de l’Education de l’Antario, 2013, pp. 43-45. 
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Élaborer un profil de classe 

Le profil de classe est à la fois un outil de collecte de renseignements, un outil de 
référence et un outil de suivi. Il permet au personnel enseignant de planifier une 
évaluation et un enseignement efficaces pour tous les élèves de la classe, de suivre 
leurs progrès et d’intervenir à temps au besoin.  
 
Le profil de classe fournit un instantané des points forts, des besoins, des intérêts et 
du degré de préparation à l’apprentissage de ses élèves. Cette ressource de 
planification contient une grande quantité d’informations essentielles, visibles d’un seul 
coup d’oeil et constitue un inventaire des données accumulées. C’est un document 
évolutif, c’est-à-dire à la fois un outil de référence pour planifier l’évaluation et 
l’enseignement au début d’une année, d’un semestre ou d’un trimestre et un outil de 
suivi permettant de surveiller les progrès, de consigner les changements, d’ajuster les 
stratégies pédagogiques, de planifier les prochaines étapes ou interventions 
pédagogiques et de partager les informations avec les professionnels de 
l’enseignement et les parents.  
Le profil de classe est à préparer au début de l’année scolaire, du semestre ou du 
trimestre, au moment où l’enseignante ou l’enseignant entreprend le processus 
d’évaluation au service de l’apprentissage. Il permet de consigner et de résumer les 
données collectées au moyen de l’évaluation diagnostique avant l’enseignement et de 
l’évaluation formative pendant l’enseignement. Il peut être mis à jour au fil de l’année 
scolaire, du semestre ou du trimestre, et aide l’enseignante ou l’enseignant à repérer 
des tendances et à regrouper les élèves en fonction d’un ou de plusieurs des éléments 
suivants :  

- Leurs préférences et styles d’apprentissage (souvent appelés profil 
d’apprentissage);  

- L’étape atteinte dans l’apprentissage ou le degré de préparation à 
l’apprentissage, par rapport aux attentes pour une matière ou un domaine dans 
une discipline, une année d’études ou un cours déterminé, ainsi que les points 
forts de l’apprentissage et les domaines à améliorer ;  

- Leurs intérêts et leurs talents ; 
- Leurs caractéristiques socioaffectives ;  
- Les défis rencontrés pour répondre à leurs besoins d’apprentissage et le 

soutien nécessaire.  
 

Pourquoi élaborer un profil de classe ?  

Le profil de classe aide à :  
- Trier, catégoriser et résumer les données sur sa classe ;  
- Repérer les similarités et les différences entre les élèves afin de mieux planifier 

l’évaluation et l’enseignement ;  
- S’engager dans des enquêtes en matière de données probantes, menées par 

les enseignants et axées sur l’apprentissage des élèves ;  
- Utiliser les données pour appliquer une différenciation pédagogique ;  
- Former des regroupements souples ;  
- Suivre les progrès des élèves en notant les résultats des évaluations continues 

;  
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- Procéder à des ajustements suite aux résultats des évaluations afin de mieux 
cibler l’enseignement ;  

- Partager l’information avec les professionnels de l’enseignement et les 
parents.  

 
L’apprentissage pour tous, guide de l’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les 
élèves de la maternelle à la 12 année. Ministère de l’Education de l’Antario, 2013, pp 35-36. 
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  لألنشطة التربوية الدامج تخطيطال: 18الوثيقة رقم 
 
 

Planifier et préparer des leçons pour inclure tous les élèves 
 
La planification-préparation des leçons est une activité cruciale pour préparer 
l’inclusion de tous les enfants lors des activités d’enseignement-apprentissage. C’est 
au cours de la planification-préparation que l’enseignant va poser les bases de la leçon 
qui permettront à tous d’accéder aux compétences, savoirs et savoir-faire, de 
participer à l’apprentissage et à la vie de la classe, et de progresser et réussir au 
mieux. C’est au cours de la préparation que l’enseignant va réfléchir aux moyens à 
mettre en place pour apporter un soutien à tous.  
 
1. Des objectifs différenciés  
En lisant la section « Planifier les leçons » de la Ressource clé TESSA Planifiez et 
préparez vos leçons, vous avez remarqué l’importance des objectifs  

 Qui sont une exposition de ce que l’enseignant a l’intention que les élèves 
acquièrent de nouveau au cours de la leçon et ce, à différents niveaux ;  

 Qui recouvrent différents éléments (compréhension, savoir, 
compétence/savoir-faire) ;  

 Qui doivent être mesurables à travers les résultats d’apprentissage.  

Les objectifs expriment 
ce que l’enseignant a 
l’intention qu’à la fin de la 
leçon les élèves…  

Exemples : A la fin de la 
leçon, les élèves…  

Résultats 
d’apprentissage : 
Comment évaluer si les 
objectifs ont été atteints ?  

Comprennent 
(Compréhension) ou  

Démontreront comment et 
pourquoi se forment les 
méandres des rivières  

De quelles manières 
mesurer la 
compréhension à propos 
des méandres ?  

Sachent (Savoir) ou  Pourront dessiner et 
nommer les parties d’une 
renoncule  

De quelles manières juger 
ce que les enfants savent 
des plantes ?  

Fassent 
(Compétence/savoir-
faire)  

Auront réalisé un pot en 
argile  

Les pots sont-ils terminés 
?  

 
Il est important d’ajouter deux autres caractéristiques des objectifs  

 Les objectifs doivent être réalisables par tous les enfants à différents niveaux. 
En effet, si les objectifs ne sont pas réalisables, les enfants se trouveront en 
situation d’échec, seront frustrés parce qu’ils ne peuvent pas faire ce qui est 
attendu d’eux et au bout du compte, seront démotivés et il se peut même que 
l’école n’ait plus d’attrait pour eux/elles.  

 Les objectifs (et les résultats d’apprentissage) doivent être différenciés de 
manière à prendre en compte et reconnaître les talents et besoins de tous les 
élèves. Une manière de différencier les objectifs consiste à définir ce que :  

- Tous les élèves comprendront / sauront /pourront faire  
- La plupart des élèves devraient comprendre / savoir / pouvoir faire  
- Quelques élèves pourraient comprendre / savoir / pouvoir faire  

Par exemple  
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 Tous les élèves auront fait un pot.  

 La plupart des élèves devraient faire un pot avec des parois droites et 
étanches.  

 Quelques élèves pourraient faire un pot avec des parois droites, étanches et 
décorées, et avec une anse.  

2. Des apprentissages par petites étapes  
Vous avez remarqué en lisant la section « Planifier les leçons » de la Ressource clé 
TESSA qu’il est important de diviser les sujets ou les thèmes à aborder pendant les 
cours en sections qu’il sera possible de traiter en une leçon. Il arrive souvent que la 
portion du sujet ou thème sélectionnée pour une seule leçon demeure complexe, parce 
qu’elle se compose de plusieurs éléments, ou parce qu’elle fait appel à des 
compétences ou des savoirs annexes ou nouveaux, mais aussi parce que les enfants 
acquièrent les nouvelles compétences ou les nouveaux savoirs en « bouchées » de 
tailles différentes. Il est donc nécessaire de décomposer leur acquisition par petites 
étapes, bien articulées, organisées logiquement pour permettre à tous d’atteindre 
l’objectif de la leçon.  
Il vous faudra prévoir aussi une ou des activités permettant d’évaluer si les élèves ont 
appris, ce qu’ils ont appris et combien ils ont appris.  
 
3. Un répertoire d’activités  
Ayant décidé des objectifs de la leçon et de tous les éléments à mettre en place, il 
s’agit maintenant de décider des activités qui permettront le mieux aux élèves d’entrer 
dans le processus d’apprentissage et d’en atteindre les objectifs. Et quand on parle 
d’activités, il s’agit essentiellement d’activités que les élèves feront, de manière à 
apprendre activement. Il est bon de se souvenir que nous avons tous des manières 
différentes et préférées d’apprendre :  

 Certains, les visuels, apprennent en visualisant les informations. La vue est leur 
sens de prédilection. Pour eux, une image ou un diagramme parle plus fort que 
1000 mots. Ils aiment expliquer en dessinant ou en faisant des schémas.  

 D’autres, les auditifs, en écoutant. L’ouïe est leur sens prédominant. Ils aiment 
les mots, la parole, la musique et la communication orale. On dit qu’ils prennent 
peu de notes et choisissent souvent de se souvenir de choses en les mettant 
en rythme ou en musique. Ils inventent des comptines pour s’aider à 
apprendre.  

 Et finalement, les kinesthésiques, en bougeant, en touchant ou en faisant. 
Ils préfèrent expérimenter plutôt que de suivre des instructions.  

4. Des ressources pour tous  
L’enseignant doit préparer ses leçons pour qu’elles stimulent l’intérêt des élèves. Un 
aspect de la préparation est l’identification de ressources qui aideront, voire inciteront, 
les élèves à apprendre.  

 Où se procurer des ressources  
Il n’est pas toujours facile de se procurer les ressources dont on a besoin. Il faut 
souvent être créatif et inventif.  
 Les ressources TESSA offrent de nombreux exemples de l’ingéniosité des 
enseignants en matière de ressources : une liste d’objets est établie pour la confection 
d’instruments de musique (Ressource 2, Section 4, Module 3 des Sciences Humaines 
et Art) ou de vieux outils traditionnellement utilisés dans l'agriculture apportés par un 
membre de la communauté (Étude de cas 2 de la Section 2 du même Module 3). 
L’enseignant ne peut se priver de ce soutien inestimable. Il se peut même que certains 
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membres de la communauté soient heureux de contribuer à la fabrication de 
ressources pour la classe et pour l’école.  

 Choisir ou confectionner des ressources pour apprendre  
Lorsqu’il choisit ou prépare les ressources, l’enseignant se doit de les considérer sous 
différents angles, qu’elles soient confectionnées spécialement ou collectées dans la 
classe, l’école ou la communauté.  
 
5. Pédagogie différenciée  
La pédagogie différenciée est le processus qui permet d’adapter l’enseignement-
apprentissage pour prendre en compte les besoins de tous les apprenants : « Le but 
de l’éducation pour tous est le même ; les objectifs sont les mêmes. Mais le soutien 
dont les enfants auront besoin pour progresser vers ces buts sera différent. » La 
pédagogie différenciée est donc un processus qui veut que l'enseignant reconnaisse 
la variété des besoins individuels dans sa classe et qu'il planifie pour pourvoir à ces 
besoins le plus efficacement possible afin de donner à chacun accès à l'apprentissage 
au mieux de ses capacités et lui permettre de combler la différence entre ses 
compréhension, compétences et savoir actuels et ce dont il est capable.  
Ce processus n'arrive pas tout seul : il faut le planifier. Différencier veut dire que 
l’enseignant(e) va faire quelque chose intentionnellement. Ceci est lié à la préparation 
qu’il fait afin de répondre aux besoins des individus. Elle est basée sur une 
compréhension des différences individuelles, ainsi que sur la valeur accordée à 
l'apprentissage de chaque élève.  
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut planifier des programmes d’apprentissage 
différents pour chacun des élèves de la classe ; il s’agit de reconnaître que tous les 
enfants ont des manières et des rythmes différents pour atteindre les nouvelles 
compréhensions, compétences et savoirs. Il s’agit donc de trouver des manières de 
présenter la leçon afin de donner à chacun(e) accès au nouveau matériel pour qu’elle/il 
puisse progresser au mieux.  
 
 

Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la formation des 

enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005, p. 26. 
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  للدرس الدامج تخطيطال: 19الوثيقة رقم 
 

 

Planification de la leçon 
 
Le plan d’une leçon est un guide pour l’enseignant. C’est un calendrier d’instructions 
qui est organisé selon des objectifs. Il est important que les objectifs soient très clairs, 
pour faciliter la vérification du degré d’acquisition des apprentissages des élèves.  
Les leçons bien planifiées favorisent une bonne continuité et la progression cohérente 
dans les apprentissages.  
Chaque leçon doit être bien planifiée par l’enseignant avant d’être dispensée. C’est 
une bonne préparation de la leçon qui permettra à l’enseignant de garantir la 
participation active de chaque élève et de s’assurer de la prise en compte de ses 
besoins réels. En plus des prescriptions pédagogiques actuelles, l’enseignant doit tenir 
compte des pratiques pédagogiques inclusives apprises durant la formation en EI 
(différenciation l’enseignement, tutorat, méthodes actives, PEI, besoins 
spécifiques…).  
Voici une liste des éléments qui doivent figurer dans le plan d’une leçon :  

 La matière qui précise la discipline sur laquelle l’enseignant veut intervenir 
Exemple : étude du milieu, mathématique, français, dessin…  

 Le titre qui est la partie qui annonce l’objet de la leçon (Exemples : addition 
avec retenue, la poule, ma région, …). 

 Le niveau de la classe (CP – CE1 – CE2 – CM2 - …).  

 Les prérequis : l’enseignant doit se demander ce que les élèves savent déjà 
sur la leçon.  

 Le ou les objectif (s) spécifique (s) qui doivent être clairement précisés afin 
de vérifier la compréhension de la leçon par les apprenants. (Exemple : à la fin 
de la séance les élèves doivent être capables de nommer les différentes parties 
du corps humain).  

 La méthodologie :  
- Quelles méthodes d’enseignement l’enseignant va-t-il utiliser ?  

L’enseignant doit utiliser une variation des méthodes actives et participatives 
pour pouvoir faciliter l’apprentissage de chaque élève (cf. Intelligences 
multiples) en donnant l’attention à la manière dont il présente sa matière.  

- Quelles activités vont faire les élèves ? Est-ce que chaque élève pourra-t-il 
participer à toutes les activités ?  
Les activités (exercices) que les élèves vont faire doivent aussi être variées 
pour répondre aux besoins différents. Il est donc important de bien préparer des 
activités qui prennent en compte les besoins spécifiques des élèves ayant des 
déficiences afin de faciliter la participation active de chacun. Il est aussi 
nécessaire de prévoir différents activités (cf. différenciation du contenu) 
adaptés aux besoins des élèves.  

- Comment l’enseignant va-t-il disposer la classe ? Est-ce que les élèves vont se 
placer en petits groupes autour des tables, ou est-ce que les élèves seront assis 
dans un « u ». Est-ce que la leçon se déroulera en dehors de la classe ? Dans 
la disposition de la classe, l’enseignant doit veiller à ce que chaque élève puisse 
facilement accéder à sa place.  

 Le matériel didactique : L’enseignant note tout le matériel dont il aura besoin 
durant la leçon, et doit aussi s’assurer que ce matériel sera disponible. 
L’enseignant doit s’assurer de prévoir du matériel didactique qui va permettre à 
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tous les élèves de comprendre la leçon. Il doit prévoir des images, des objets 
concrets, et adapter le matériel selon les besoins spécifiques des élèves ayant 
une déficience. Exemple : Objets concrets que les élèves peuvent manipuler, 
un texte en gros caractère pour l’élève malvoyant, des dessins qui illustrent la 
leçon pour l’élève ayant une déficience intellectuelle ou auditive…  
L’enseignant doit être créatif dans la recherche du matériel didactique. Il peut 
utiliser du matériel qu’on peut trouver dans le milieu. (Exemple : des cordes, du 
sable, des feuilles, des bûchettes, des boites, des bouchons, des capsules…).  

 La durée : L’enseignant doit indiquer combien de temps va prendre la séance 
et quelle sera la durée de chaque activité. Cela lui permettra de prévoir le temps 
supplémentaire (tiers temps) à accorder à certains enfants en cas de besoins.  

 L’évaluation doit décrire la manière dont l’enseignant va vérifier ce qui a été 
appris. Il est important de différencier les méthodes d’évaluation et de faire des 
adaptations en fonction des besoins des élèves.  

 
Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (Burkina 

Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, pp. 74-75. 
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  لألنشطة التربوية التدبير الدامج: 20الوثيقة رقم 
 

PRATIQUES DE CLASSE ET DÉFICIENCES  
 
La déficience auditive  
Les adaptations dans la classe  
Les professeurs doivent s’assurer :  

 Que l’enfant est assis aussi près que possible du professeur ;  

 Qu’ils sont en face de l’élève, lorsqu’ils parlent ;  

 De ne pas cacher leur visage derrière un livre lors de lectures ;  

 De ne pas parler en écrivant au tableau ; 

 Que la lumière ne vient pas de derrière eux afin que leur visage ne soit pas 
dans l’ombre ; 

 De travailler en pleine lumière, afin que l’enfant puisse voir le visage, les lèvres 
et les mains ;  

 Que la disposition des tables permet aux enfants de voir les visages des autres 
;  

 Que les bruits de la classe sont peu importants. Il peut être pertinent d’utiliser 
une salle qui se situe dans une partie plus calme de l’école.  

 
Les stratégies pédagogiques pour les élèves malentendants  

 Si l’enfant a un appareil auditif, s’assurer qu’il le porte, que l’appareil est allumé 
et que les piles sont bonnes.  

 Parler clairement et à voix haute.  

 Utiliser des mots et des phrases simples, ainsi que des gestes, des images, du 
matériel concret pour aider l’enfant à comprendre.  

 Faire travailler l’enfant en binôme avec un élève entendant. Ce camarade peut 
l’aider à trouver la bonne page, répéter les consignes, etc.  

 Vérifier avec l’élève qu’il comprend ce qu’on attend de lui ou d’elle.  

 Il se pourrait que les enfants avec des déficiences auditives rencontrent plus de 
difficultés dans les situations de groupe, lorsque tout le monde parle en même 
temps et que les voix se recouvrent. Profiter de ces circonstances pour donner 
directement à un élève avec une déficience auditive des consignes 
personnalisées.  

 Si l’élocution de l’enfant n’est pas claire, prendre le temps d’écouter ce qu’il 
essaie de dire, encourager l’enfant à parler.  

 
Les stratégies pédagogiques pour les élèves sourds  

 Avec des enfants sourds – ou ceux qui entendent très peu –, les principaux 
moyens de communication sont :  

- La langue des signes,  
- La lecture sur les lèvres,  
- La lecture et l’écriture.  

 Il est utile que les professeurs apprennent la langue des signes ; de la sorte, 
cela leur permettra de récapituler la leçon en langue des signes pour leurs 
élèves sourds ou de faire alterner la langue parlée avec celle des signes durant 
les leçons.  
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 Si c’est possible, faire venir régulièrement à l’école un interprète et des 
professeurs de langue des signes pour aider l’enfant sourd et pour faciliter la 
communication entre l’enfant, le professeur et les autres élèves.  

 Dès que possible, aborder la lecture, car c’est un des moyens les plus 
importants d’apprentissage pour l’enfant et de communication avec les autres.  

 Proposer des livres ou du matériel écrit aussi souvent que possible. 
La déficience visuelle  
Les adaptations dans la classe  

 Placer l’enfant à l’endroit où il voit le mieux le tableau.  

 S’assurer que la lumière ne fait pas de reflets sur le tableau et que la craie est 
bien visible.  

 Si les yeux de l’enfant sont sensibles à la lumière, l’écarter de la fenêtre, lui faire 
porter un chapeau à visière ou utiliser en guise d’écran un carton pour faire de 
l’ombre, quand il lit et quand il écrit.  

 S’assurer que l’enfant sait s’orienter dans l’école et dans la classe.  
Les stratégies pédagogiques pour les élèves malvoyants  

 Adopter une grosse écriture pour écrire au tableau ou pour les aides visuelles.  

 Permettre aux enfants de s’approcher du tableau ou des aides pédagogiques, 
pour qu’ils puissent mieux voir et lire à voix haute ce qui est écrit au tableau.  

 Préparer des matériels imprimés en gros caractères : d’autres enfants de la 
classe peuvent contribuer à leur préparation, agrandir des images à la 
photocopieuse, imprimer un document informatisé avec des polices de 
caractères plus grosses. Cela peut aussi aider les enfants qui rencontrent des 
difficultés de lecture.  

 Donner des feuilles avec des lignes plus épaisses pour l’écriture.  

 Encourager les enfants à utiliser une baguette ou leur doigt quand ils lisent. 
Cachez le reste de la page avec du papier, excepté le paragraphe lu par 
l’enfant.  

 Les enfants malvoyants doivent apprendre par le toucher comme par l’écoute. 
Il conviendrait de leur donner l’occasion de tenir des objets.  

 Faire travailler l’enfant en binôme avec un élève voyant qui peut l’aider à 
organiser son travail. Ce camarade peut l’aider à trouver la bonne page, répéter 
les consignes, etc.  

 Féliciter l’enfant oralement ou le toucher pour l’encourager. Appeler les élèves 
par leur nom au cours des discussions de classe, afin que l’enfant sache qui 
parle.  

Les stratégies pédagogiques pour les élèves aveugles  
Les enfants aveugles ont une vue très faible. Certains peuvent seulement faire la 
différence entre l’obscurité et la lumière.  

 Les enfants aveugles devraient apprendre le Braille : cela leur donne un moyen 
de lire et d’écrire.  

 Dessiner des images tactiles (sur du papier Braille ou en utilisant les matériaux 
disponibles sur place : ficelle, sable, etc.). Les enfants voyants peuvent créer 
ces aides pédagogiques. Celles-ci aident aussi les autres enfants.  

 Un boulier aidera les enfants dans leurs leçons de mathématiques.  

 Les enfants aveugles doivent apprendre à s’orienter et à se déplacer en toute 
confiance. Il faut les encourager à se déplacer de manière indépendante dans 
l’école, en utilisant une canne (formation par des spécialistes).  

 Laisser l’enfant aveugle toucher les autres enfants, apprendre à reconnaître 
leurs voix, à identifier leurs noms, etc.  
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La déficience mentale  
Les adaptations dans la classe  

 Limiter les sources de distraction.  

 Asseoir les enfants qui ont tendance à courir partout du côté du mur, à côté de 
plus grands enfants ou leur donner des tâches qui leur permettent de se 
déplacer (distribuer des feuilles, etc.).  

Les stratégies pédagogiques  

 Montrer à l’enfant ce qu’on veut qu’il fasse, plutôt que de simplement le lui dire.  

 Utiliser des mots simples lors de la formulation des consignes et s’assurer que 
l’enfant a bien compris.  

 Utiliser des objets que l’enfant puisse toucher et manipuler plutôt que de le faire 
travailler avec un crayon et du papier.  

 Etablir un lien entre les leçons et les expériences de l’enfant dans sa vie 
quotidienne.  

 Utiliser des mots et des phrases simples, ainsi que des gestes, des images ou 
du matériel concret pour aider l’enfant à comprendre.  

 Décomposer la tâche en petites étapes, du plus facile au plus difficile. Revenir 
à une étape plus facile, si l’enfant rencontre des difficultés.  

 Encourager et féliciter vivement l’enfant quand il réussit.  

 Les enfants ont besoin de mettre en pratique leurs aptitudes avec différents 
matériels (travailler l’écriture sur le sable, en peignant avec ses doigts…).  

 
L’infirmité motrice et cérébrale  
Les adaptations dans la classe  
Pour les enfants ayant contracté des formes mineures d’infirmité motrice cérébrale, 
très peu d’adaptations s’avèrent nécessaires dans la classe. Cependant, les enfants 
avec une IMC plus sévère peuvent avoir besoin :  

 De sièges spéciaux tenant droite leur tête et leur corps quand ils sont assis,  

 De bureaux spéciaux leur permettant de travailler à la hauteur voulue,  

 D’utiliser des tableaux de communication (par exemple, avec des images ou 
des symboles), afin que le professeur et ses pairs puissent le comprendre,  

 D’une aide supplémentaire pour utiliser les toilettes (barres d’appui),  

 D’un transport pour se rendre à l’école. 
Les stratégies pédagogiques  
De nombreuses suggestions faites dans les chapitres précédents peuvent s’appliquer 
aux enfants avec infirmité motrice cérébrale.  
En particulier :  

 Si l’élocution de l’enfant n’est pas claire, imaginer des moyens alternatifs de 
communication, par exemple par le biais d’images ou de symboles dessinés. 
Ces derniers peuvent être mis sur un tableau et l’enfant montrera l’image pour 
transmettre le message. Il en existe des versions informatisées : quand l’enfant 
touche l’image ou le symbole, un synthétiseur vocal dit le mot.  

 L’écriture sera particulièrement difficile pour les enfants qui ont des difficultés à 
contrôler leurs mains et leurs bras. Ils peuvent avoir besoin de plus de temps 
pour écrire, on peut leur fournir également une copie écrite de l’information ou 
bien un autre élève peut écrire pour eux.  

 
Manuel de formation en éducation inclusive, Ministère des enseignements primaire, 

secondaire et de l’alphabétisation, République Togolaise, pp. 86-91. 
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 التقويم الدامج للتعلمات: 21الوثيقة رقم 
 

Evaluer l’apprentissage 
 

(…) Comme mentionné précédemment, l’évaluation de l'apprentissage est un 
processus continu qui permet de guider l’apprentissage et l'enseignement. 
L’enseignant peut choisir comment préparer les leçons et décider des stratégies 
pédagogiques à utiliser.  
Il est possible de collecter les informations avec des évaluations formelles ou 
informelles. Les évaluations formelles comprennent les tests standardisés, les 
examens et tests d’État ou les devoirs conçus par l’enseignant. L’évaluation peut se 
faire de manière informelle en observant l’enfant, en l’écoutant, en regardant le travail 
réalisé et en lui posant des questions. Toutes les informations collectées par le biais 
de l’évaluation permettront aux enseignants de planifier leur enseignement en fonction 
des besoins individuels.  
Il faut recueillir les informations suivantes :  

 Que sait l’enfant et que peut-il faire ?  

 Qu’est-ce que l’enfant ne sait pas ?  

 Qu’est-ce qu’il ne peut pas faire ?  

 À quoi s’intéresse l’enfant ?  

 Quelles sont les expériences quotidiennes de l’enfant ?  

 Quel est son style d’apprentissage préféré ?  
 
Différentes manières d’évaluer l’apprentissage : 
 
Évaluation 
continue  

Évaluer ce que l’enfant sait, comprend et peut 
faire.  
Suivre l’apprentissage et les progrès de 
l’enfant.  

L’enseignant fait des observations 
pendant le travail et les exercices, et 
évalue la réussite de l’enfant. Qu’est-ce 
que l’enfant a appris ? Qu’a-t-il bien 
compris ?  

Évaluation  Évaluation générale de l’apprentissage de 
l’enfant à partir de l’évaluation continue à la fin 
du semestre, de l’année.  

Après une certaine période, par exemple 
à la fin du trimestre, l’enseignant peut 
utiliser les observations issues de 
l’évaluation continue pour formuler une 
évaluation plus générale de l’enfant.  

Test  A généralement lieu à la fin d’un sujet étudié 
pour évaluer ce que l’apprenant a appris – 
principalement relatif aux connaissances 
théoriques.  
Le test se fait généralement par écrit et a lieu à 
la fin d’une année ou d’un cycle. Le résultat de 
l’examen prend la forme d’une note avec 
quelques remarques constructives sur la 
manière de progresser.  

Large gamme de questions : choix 
multiples, vrai ou faux, rédactions, relier 
des éléments.  

Tâches 
d’évaluation  

Évaluer ce que les apprenants savent et 
peuvent faire. L’enseignant vérifie que les 
apprenants ont atteint les objectifs des leçons. 
Des travaux d’évaluation bien conçus 
permettent souvent aux enfants d’apprendre 
beaucoup.  

Écrire des histoires, faire des modèles, 
résoudre des problèmes, jeux de rôle  

 
Adaptations possibles pour les enfants avec des besoins spécifiques 
 
Déficience 
auditive  

 Réduire les pénalités d’orthographe.  

 Dispense d’apprendre une 2ème ou une 3ème 
langue.  

 

 Ces enfants éprouvent des difficultés 
à entendre les différences subtiles 
entre les sons comme « b » et « p » 
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et ont souvent des difficultés 
d’alphabétisation.  

 Ils ne doivent pas être pénalisés pour 
une orthographe incorrecte si l’objectif 
de la leçon est de comprendre un 
sujet scientifique.  

Malvoyance   Accorder un temps supplémentaire selon la 
sévérité du trouble, par ex., 15 min. 
supplémentaires par heure.  

 Augmenter la taille de la police et utiliser 
plus d’espaces.  

 Utiliser des dessins simplifiés avec de forts 
contrastes de couleur.  

 Permettre à l’enfant d’utiliser les appareils 
et accessoires fonctionnels qu’il a 
l’habitude d’utiliser.  

 Il faut plus de temps à l’enfant pour 
lire un texte et interpréter les images.  

 Améliorer la visibilité.  
 

Utilisateurs 
aveugles du 
Braille  

 Accorder du temps supplémentaire ou 
décomposer le test en différentes parties.  

 Convertir le texte en Braille ou faire appel à 
un lecteur et à un transcripteur.  

 Plus d’espace pour travailler.  

 Si l’enfant utilise un logiciel de lecture 
d’écran et sait taper correctement, lui 
permettre d’utiliser un ordinateur.  

 Il faut plus de temps pour lire le braille 
et pour répondre, et les équipements 
nécessitent plus d’espace.  

Déficience 
motrice  

 Accorder des pauses régulières et du 
temps supplémentaire en fonction.  

 Si l’enfant écrit lentement, accorder du 
temps supplémentaire ou mettre un lecteur 
et un transcripteur à disposition.  

 Si l’enfant a des difficultés pour écrire à 
cause de capacités motrices réduites, vous 
pouvez lui permettre de répondre 
oralement aux questions et noter vous-
même ses réponses, ou demander à un 
assistant de le faire.  

 Rester assis longtemps est 
inconfortable ; l’enfant peut avoir 
besoin d’un cathéter ou d’aller aux 
toilettes.  

Déficience 
intellectuelle / 
difficultés 
d’apprentissage
  

 Simplifier le langage et utiliser des images 
pour favoriser la compréhension.  

 Préférer les tâches pratiques aux tâches 
écrites.  

 Mettre un lecteur et un transcripteur à 
disposition.  

 Accorder du temps supplémentaire et des 
pauses régulières.  

 Agrandir la police et utiliser un espacement 
clair.  

 Les enfants avec des difficultés 
d’apprentissage ont souvent de 
grosses difficultés à traiter le langage, 
écrit comme oral, et il est important 
de tester leur compréhension des 
concepts qu’ils apprennent, (par ex., 
en maths ou en sciences) plutôt que 
le langage utilisé.  

 
 

 Limiter les examens oraux et donner la 
possibilité d’écrire les réponses.  

 Utiliser des images, des objets, des fiches 
avec du texte que l’enfant peut désigner.  

 Il est important de tester les capacités 
de l’enfant dans la matière, plutôt que 
sa capacité à parler (ou à écrire) du 
sujet.  

 
Handicap International, Pratiques inclusives de la classe, Kit de formation d’enseignants, 2014, 

pp. 15-17. 
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 للنقائص والتعثراتالمعالجة البيداغوجية الدامجة : 22الوثيقة رقم 
 

Un soutien approprié pour tous 
 
Opérer le changement vers une école inclusive n’est pas chose facile et il est 
indispensable de considérer les soutiens possibles dont les élèves et les enseignants 
pourraient avoir besoin et/ou bénéficier. Les enseignants peuvent recourir à une 
variété de formes de soutien pour favoriser l’apprentissage et l’inclusion de tous les 
enfants. Il est aussi important de se souvenir que, pour que les enseignants opèrent 
la transition vers l’école inclusive dans les meilleures circonstances, ils ont besoin de 
soutien pour mettre en place un processus qui fréquemment constitue un défi à leurs 
valeurs, leurs attitudes et leur pratique de (souvent) plusieurs années.  
Formes de soutien pour les élèves  
Il existe plusieurs manières d’apporter un soutien aux élèves pour leur permettre 
d’accéder à l’apprentissage.  
Formes de soutien intégrées aux techniques d’enseignement :  
Lorsque l’enseignant prépare ses leçons, il est important qu’il décide de quel soutien 
les élèves auront besoin pour faire le travail attendu d’eux : par exemple le choix et ou 
l’adaptation des activités et des ressources, le questionnement habile. Une fois qu’il a 
établi le soutien nécessaire à ses élèves, l’enseignant doit le planifier avec soin.  
Soutien intégré aux activités  

 Préparez une feuille avec le titre « Soutien à intégrer aux activités »,  

 Au fur et à mesure que vous allez lire les documents suivants, notez les idées 
de soutien que vous trouvez pour permettre à tous les enfants de faire les 
activités décrites. S’il vous vient d’autres idées à l’esprit, ajoutez-les. Organisez 
vos notes pour qu’elles soient vraiment claires et utiles quand vous préparerez 
vos leçons.  

Soutien par des ressources variées et ou adaptées  

 Préparez une feuille avec le titre « Soutien par les ressources »,  

 Au fur et à mesure que vous allez lire les documents suivants, notez les idées 
que vous trouvez sur des ressources variées et ou adaptées. S’il vous vient 
d’autres idées à l’esprit, ajoutez-les. Organisez vos notes pour qu’elles soient 
vraiment utiles quand vous préparerez vos leçons.  

Soutien par des questions appropriées  

 En pensant au stade d’apprentissage atteint par vos élèves dans le thème 
étudié, de la découverte de la réflexion.  

 En pensant à vos élèves. Quel(s) type(s) de question utiliserez-vous pour 
permettre à vos élèves les plus faibles de trouver la bonne réponse ? Quel(s) 
type(s) de question poserez-vous pour aider vos élèves les plus doués à 
réfléchir encore plus et accroître leur capacité à résoudre des problèmes ?  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer une fiche « Des questions pour apporter 
un soutien aux élèves » pour vous aider à préparer vos leçons.  
Si vous travaillez avec un(e) collègue, partagez et discutez vos réponses et vos listes.  
Conservez ces listes. Lorsque vous découvrirez de nouvelles stratégies d’évaluation 
pour l’apprentissage, ajoutez-les sur la liste qui convient.  
 

Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la formation des 

enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005, p. 45-47. 
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