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يهحك
يذخم
تى إػذاد ْزا انذنٛم ثُبء ػهٗ يمتضٛبد يمشس ٔصٚش انتشثٛخ انٕطُٛخ ٔانتكٕ ٍٚانًُٓ ٙسلى  829/11ثتبسٚخ 01
يب 2011 ٕٚثشأٌ تُظٛى انغُخ انتكُٕٛٚخ ثغهك تأْٛم أطش ْٛئخ انتذسٚظ ثبنًشاكض اندٕٓٚخ نًٍٓ انتشثٛخ ٔانتكٍٕٚ
فٕج أثشٚم – ََٕجش ٓٚٔ .2011ذف إنٗ تمذٚى تٕخٓٛبد ٔششٔحبد إلَدبص انتذسٚت انًٛذاَ ٙنألعتبر (ح) انًتذسة
(ح)ٔ ،رنك ف ٙإطبس ػًهٛخ انتكٕ ٍٚانًغطشح ف ٙانؼذح انخبصخ ثتأْٛم أطش ْٛئخ انتذسٚظٔ ،تًُٛخ انكفبٚبد انًُٓٛخ
نهحصٕل ػهٗ شٓبدح انتأْٛم انتشثٕ٘ٚٔ .كتغ ٙانتذسٚت انًٛذاَ ٙأًْٛخ خبصخ ف ٙانتأْٛم انًُٓ ٙنألعتبر (ح)
انًتذسة (ح) ثبػتجبسِ يدبال نهتًكٍ يٍ انكفبٚبد انًُٓٛخ نًًبسعخ يُٓخ انتذسٚظ.
ٔلذ حذدد فتشح إَدبص انتذسٚت انًٛذاَ ،ٙحغت انًمشس انٕصاس٘ ،يٍ  01شتُجش انٗ غبٚخ َٓبٚخ ََٕجش 2011
ثبنًؤعغبد انتؼهًٛٛخ ،حٛث ٚمٕو األعتبر (ح) انًتذسة (ح) ثتحًم يغؤٔنٛخ انمغى كبيهخ (انذٚذاكتٛكٛخ ٔانجٛذاغٕخٛخ)
يحتشيب انضٕاثظ انتشثٕٚخ ٔانتٕخٓٛبد انشعًٛخ ٔأخاللٛبد انًُٓخ ،ثتأطٛش ٔيصبحجخ ٔتتجغ ٔتمٕٚى يٍ طشف ػذد
يٍ انًتذخه ٍٛثبنًؤعغخ انًحتضُخ ٔانًذٚشٚخ اإللهًٛٛخ ٔانًشاكض اندٕٓٚخ نًٍٓ انتشثٛخ ٔانتكٕ.ٍٚ
كًب تُغك المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن المستقبلة بٌن األساتذة المتدربٌن ومراكزهم األصلٌة خالل
فترة التدرٌب المٌدانً.
أهداف التدريب الميداني:





انتًشط ػهٗ تذثٛش انفؼم انتشثٕ٘ ثكم أثؼبدِ انًؤعغبتٛخ ٔانجٛذاغٕخٛخ ٔاالختًبػٛخ؛
انتًكٍ يٍ انكفبٚبد انًُٓٛخ انًشتجطخ ثبنتذسٚظ؛
انتًكٍ يٍ األدٔاد ٔاٜنٛبد نتخطٛظ ٔتذثٛش ٔتمٕٚى انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ انتؼهًٛخ؛
تًُٛخ انجؼذ انتجصش٘ ٔتحهٛم انًًبسعبد انًُٓٛخ.

مبادئ عامة:





احتشاو صيٍ ٔإٚمبػبد انتؼهى ػُذ انًتؼهًٍٛ؛
االنتضاو ثبنًُبْح انًغطشح نهتؼهى؛
احتشاو انضٕاثظ انجٛذاغٕخٛخ ٔانتٕخٓٛبد انشعًٛخ؛
االتغبو ثأخاللٛبد انًُٓٛخ.

 .1االنتحبق ثبنًؤعغبد انتؼهًٛٛخ
بعد حضور اللقاء التأطٌري لٌوم  6أو  7شتنبر  6106حسب التوزٌع الخاص بذلك بالمراكز الجهوٌة لمهن
التربٌة والتكوٌن وفروعها اإلقلٌمٌةٌ ،لتحق األساتذة المتدربون بالمؤسسات التعلٌمٌة بٌن  7و 8شتنبر  6106قصد
تسلم المهام المسندة إلٌهم من طرف إدارة المؤسسة والقٌام باإلجراءات التربوٌة الالزمة.

 .2تحًم يغؤٔنٛخ انمغى
ٌتحمل األستاذ (ة) المتدرب (ة) مسؤولٌة القسم كاملة طٌلة مدة إنجاز المهام المسندة إلٌه (ها) وفق
الضوابط الرسمٌة الجاري بها العمل تحت اإلشراف المباشر لرئٌس (ة) المؤسسة .وٌحرص على التفاعل
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اإلٌجابً مع إدارة المؤسسة ومحٌطها ومختلف الفاعلٌن والزمٌالت والزمالء ،وكذا طلب االستشارة فً كل ما
ٌتعلق بتنمٌة كفاٌاته المهنٌة.
ومن بٌن أنشطة وممارسات األستاذ(ة) المتدرب (ة) خالل فترة التدرٌب المٌدانً:
-

انتؼشف ػهٗ يكَٕب د ٔيشافك انًؤعغخ؛
انتؼشف ػهٗ يٓبو االداسح انتشثٕٚخ ٔانتأطٛش انتشثٕ٘؛
انتؼشف ػهٗ يدبنظ انًؤعغخ؛
انتؼشف ػهٗ خًؼٛبد انًؤعغخ؛
يؼبُٚخ يختهف انٕثبئك انخبصخ ثبألعتبر(ح) ٔيٓبيّ (ْب)؛
يؼبُٚخ يختهف انٕثبئك انخبصخ ثبنًتؼهى (ح)؛
انتؼشف ػهٗ ثشَبيح انًغتٕٖ انذساع ٙانًغُذ إنٗ األعتبر (ح) انًتذسة (ح)؛
انتؼشف ػهٗ خصٕصٛبد انًتؼهً ٍٛنهمغى انًغُذ إنٗ األعتبر (ح) انًتذسة (ح)؛
تحًم انًغؤٔنٛخ انكبيهخ نتذسٚظ انمغى أٔ االلغبو انًغُذح إنْ( ّٛب)؛
تخطٛظ دسٔط انمغى أٔ األلغبو انًغُذح إنْ( ّٛب)؛
تذثٛش أَشطخ انتؼهًٛخ نهمغى أٔ األلغبو انًغُذح إنْ( ّٛب)؛
ثُبء ٔتذثٛش أَشطخ تمًٕٛٚخ ٔفك يؼبٛٚش ٔيؤششاد؛
يؼبندخ تؼثشاد انًتؼهًٔ ٍٛانًتؼهًبد ٔدػى تؼهًبتٓى؛
اإلعٓبو ف ٙيششٔع انًؤعغخ ٔأَشطتٓب.

 .3انتٕثٛك ٔإػذاد انًهف انشخصٙ
ٌعتبر الملف الشخصً ( )Portfolioأداة تصف السٌرورة المهنٌة التً ٌقطعها االستاذ المتدرب من أجل
إنجاز مهام معٌنة تساعده على تدبٌر التعلم وتنظٌمه .وٌضم وثائق وأعمال وإنجازات المعنً باألمر ،كما ٌعتبر
أٌضا وسٌلة للتكوٌن الذاتً وأداة للتقوٌم من طرف المؤطر ولجنة التقوٌم النهائً.
فعلى األستاذ(ة) المتدرب (ة) توثٌق جمٌع األنشطة التربوٌة واإلشعاعٌة فً ملفه الشخصً.

 .4انتأطٛش ٔانًصبحجخ
ٌستفٌد األستاذ (ة) المتدرب (ة) خالل هذه الفترة من التأطٌر والمصاحبة والتتبع من طرف المدٌرٌات اإلقلٌمٌة
للوزارة بتنسٌق مع المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن المستقبلة ،وذلك بمساهمة المكونٌن وأطر هٌئة التفتٌش
والمراقبة التربوٌة ومدٌري المؤسسات التعلٌمٌة التً تجرى بها هذه التدارٌب .وتتوزع أدوار المتدخلٌن كما ٌلً:
 على مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:
 المدٌرٌات اإلقلٌمٌة:
 توزٌع األساتذة المتدربٌن على المؤسسات التعلٌمٌة؛
 التنسٌق مع المراكز بشأن تتبع التدارٌب المٌدانٌة؛
 تتبع ودعم األساتذة المتدربٌن خالل فترة التدرٌب.
 المفتشات والمفتشون التربوٌون:
 تأطٌر وتتبع وتقوٌم األساتذة المتدربٌن خالل التدارٌب المٌدانٌة؛
 المشاركة فً تقوٌم المشروع الشخصً.
 مدٌرات ومدٌرو المؤسسات التعلٌمٌة:
 استقبال األساتذة المتدربٌن ٌومً  7و 8شتنبر 6106؛
 اسناد مهام مسؤولٌة القسم لألساتذة المتدربٌن؛
 تتبع ودعم وتقوٌم األساتذة المتدربٌن خالل فترة التدرٌب؛
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 تسهٌل االندماج المهنً لألساتذة المتدربٌن واالستفادة من ذوي الخبرة والتجربة من بٌن زمالئهم.
 المساهمة فً تأطٌر المشروع الشخصً وتقوٌمه.
 األستاذ (ة) المصاحب (ة):
 الدعم ومؤازرة األستاذ المتدرب خالل فترة التدرٌب.
 على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:
 المدٌرون والمدٌرون المساعدون بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن:
 استقبال األساتذة المتدربٌن ٌومً  6و 7شتنبر  6106حسب البرمجة الخاصة بذلك؛
 تقدٌم العرض التأطٌري وتوزٌع دلٌل التدرٌب المٌدانً لتأهٌل أطر هٌئة التدرٌس؛
 التنسٌق مع المدٌرٌات اإلقلٌمٌة والمتدخلٌن فً التدارٌب المٌدانٌة.
 األستاذات واألساتذة المكونون:
 تأطٌر وتتبع وتقوٌم التدارٌب المٌدانٌة لألساتذة المتدربٌن؛
 المشاركة فً االشراف وتتبع وتقوٌم المشروع الشخصً.

 .5انًششٔع انشخص ٙانًؤطش
فً نهاٌة التدرٌبٌ ،نجز األستاذ (ة) المتدرب (ة) تقرٌرا إجمالٌا عن سٌرورة التدرٌبٌ ،تضمن معالجة
ظاهرة تربوٌة تمت معاٌنتها أثناء الممارسة المٌدانٌة (الرصد وتجمٌع المعطٌات ،التحلٌل والتفسٌر ،اقتراح الحلول
وتجرٌبها ،نتائج وخالصات)؛ وٌعرضه وٌناقشه أمام لجنة التقوٌم خالل شهر نونبر ( .6106أنظر الملحق)
ٌهدف إنجاز هذا التقرٌر إنماء قدرات األستاذ (ة) المتدرب (ة) على الوصف والتحلٌل واالستنتاج والتعامل
المنهجً مع الظواهر البٌداغوجٌة والتربوٌة.

 .6تمٛٛى انتذسٚت انًٛذأَ ٙانًششٔع انشخصٙ
ٌتم تقوٌم كفاٌات األستاذ (ة) المتدرب (ة) فً إطار التكوٌن العملً من خالل:


تقدٌم درس ومناقشته أمام لجنة ٌتم تكوٌنها من بٌن األساتذة المكونٌن بالمراكز والمفتشٌن التربوٌٌن
ومدٌري المؤسسات التعلٌمٌة وأستاذات وأساتذة من ذوي الخبرة بناء على شبكة معدة لذلك.



عرض ومناقشة المشروع الشخصً أمام لجنة بناء على شبكة معدة لذلك.

يهحك
العناصر األساسية للتقرير
ٌشتمل التقرٌر على العناصر األساسٌة التالٌة:
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صفحة الغالف :تضم االسم والنسب والمسلك والتخصص ،عنوان الموضوع  ،تارٌخ المناقشة ،المركز
الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن األصلً ،المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن المستقبل ،اسم المؤطر(ة)
تصميم التقرير
المقدمةٌ :وضح من خاللها األسباب والحوافز الختٌار الموضوع ،الظاهرة المراد دراستها.
المضمون :توصٌف سٌرورة التدرٌب ،تحدٌد الظاهرة وتحلٌلها والنتائج التً توصل إلٌها األستاذ (ة)
المتدرب (ة) ،المشاكل واالكرهات ،الحلول واالقتراحات...
الخاتمة :خالصة للتقرٌر
المراجع :الكتب ،النصوص القانونٌة ،مجالت ،منشورات ،مواقع االنترنٌت...
الملحقات :الوثائق التً تم االستعانة بها.

