بطاقة توجيهية بشأن تأطري البخوث التدخلية و التقازيس حول املمازسة املهنية
لفائدة األستاذات و األساترة أطس األكادميية – فوج 8108
 -0المرجع:
 دليل حول إجراءات تدبير السنة التكوينية بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين – الموسم التكويني
 – 8108الوحدة المركزية لتكوين األطر  8فبراير 8108
 المذكرة الوزارية رلم  0288-18بتاريخ  01مارس ،8108

 -8تذكير بهندسة التكوين – فوج -8108
 السنة األول::تدوم ستة أشهر عل :األلل  ،وتنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين (تكوين حضوري) و بالمؤسسات
التعليمية (تداريب ميدانية ووضعيات ممهننة)،

 السنة الثانية:يتول :األستاذ (ة) موظف(ة) األكاديمية مهام التدريس بممر تعيينه (ها) بمؤسسات التربية و التعليم العمومي،
ويتحمل كليا مسؤولية المسم.

 -3البحث التربوي التدخلي والتمرير اإلجمالي:
باإلضافة إل :األنشطة المترتبة عن وضعية التحمل الكلي لمسؤولية المسم ،ينجز األستاذ(ة) موظف (ة)
األكاديمية خالل السنة الثانية:
* بحثا تربويا تدخليا لمعالجة ظاهرة تربوية تتم معاينتها اثناء الممارسة الميدانية؛
* تمريرا إجماليا عن سيرورة عمله عل :شكل ملف شخصي ).(portfolio

 -1توصيف البحث التربوي التدخلي:
تنص المذكرة الوزارية رلم  0288-18في هذا الشأن عل :أن المطلوب هو تمرير إجمالي يتضمن:


رصد ظاهرة تربوية بعد معاينتها خالل الممارسة الميدانية؛



تجميع المعطيات ومعالجتها ،



تحليل المعطيات وتفسيرها،



التراح الحلول وتجريبها،

تمديم النتائج المحصل عليها.



و ينجز البحث التربوي ما بين  01و  31صفحة  ،يصف فيها الظاهرة التربوية المرصودة ويحدد أهداف بحثه
وطريمة تجميع المعطيات و البيانات و معالجتها و تحليلها وتفسيرها و الحلول التي يمترحها وكيف جربها و
النتائج المحصل عليها.
 -1تصميم البحث


يشتمل البحث عل :العناصر األساسية التالية:

 صفحة الغالف:تضم اإلسم و النسب و السلن و التخصص و عنوان الموضوع و المديرية اإللليمية و ممر العمل و المركز
الجهوي لمهن التربية و التكوين (ممر رئيس أو فرع إلليمي) و اسم المؤطر.
الممدمة:
يمدم من خاللها أسباب االختيار و الحوافز و تمديم الفرضيات.
المضمون:
 رصد الظاهرة ووصفها و تجميع المعطيات، معالجة الظاهرة و تحليلها وتفسيرها، التراح الحلول و تجريبها، تمديم النتائج، الخاتمة: خالصة التمرير و التوصيات المراجع: الكتب  ،النصوص المانونية ،مجالت ،منشورات ،موالع األنترنيت... * ملحوظة:  -يمكن اإلشتغال عل :نفس الظاهرة بشكل جماعي (في حدود أربعة أفراد) ولكن مع تمديم منتوجات فردية.  -تنالش البحوث من طرف لجن تحدث لهذا الغرض بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خالل شهر دجنبر.آخر أجل لتمديم البحوث هو  01دجنبر .8108

 -6توصيف التمرير)(portfolio
 هو تمرير إجمالي عن سيرورة عمل المتدرب عل :شكل ملف شخصي يرتب فيه ما أنجزه خالل تحمله الكلي
للمسم ،من بطالات و تمارير ووثائك ...
* ملحوظة :يتم تمييم التمرير خالل منالشة البحوث.

 -7مواكبة البحوث التدخلية و التمارير:
 بالنسبة للبحوث التربوية:
يستفيد األستاذ(ة) موظف(ة)األكاديمية من تتبع ميداني أو عن بعد من طرف أستاذ(ة) مكون(ة) بالمركز
الجهوي لمهن التربية و التكوين.
 بالنسبة للتمرير:
يستفيد المتدرب من آلية المصاحبة و من تأطير مباشر من طرف مدير(ة) المؤسسة ومن تأطير تربوي
و بيداغوجي من طرف المفتش(ة) التربوي(ة) وكذا من تتبع ميداني أو عن بعد من طرف استاذ(ة) مكون(ة).

الصيغ الممكنة للتتبع الميداني /التتبع عن بعد:
 تمديم وثائك للمتدرب عبر المولع الرسمي للمركز وعبر المديريات اإللليمية و لنوات أخرى،...

 تنظيم لماء تواصلي جهوي مع المتدربين (بتنسيك مع األكاديمية و المديريات اإللليمية ) كلما أمكن ذلن،
 تنظيم لماءات مصغرة داخل الفصول بالمركز ،عبر دفعات كلما أمكن ذلن،
 توزيع استمارات عل :المتدربين عبر المولع الرسمي للمركز و عن طريك المديريات اإللليمية و إدارات
المؤسسات التعليمية ،ثم إرجاعها بعد تحديد الظاهرة التربوية للبحث و كتابة المعلومات الشخصية الضرورية
للتواصل هاتفيا أو عبر البريد اإللكتروني .ليتم بعد ذلن تعيين المتتبعين لكل مجموعة بالطرق الممكنة.

استمارة حول البحث التربوي التدخلي المطلوب إنجازه خالل السنة الثانية
من تكوين األستاذات و األساتذة موظفي األكاديمية – فوج 8108
-1معلومات شخصية:
اإلسم والنسب...........................................................................................:
Nom et Prénom :………..
السلك....................................................................................................:
التخصص...............................................................................................:
مديرية التعيين..........................................................................................:
المؤسسة................................................................................................:
الهاتف...................................................................................................:
البريد اإللكتروني........................................................................................:

 -8معلومات حول موضوع الظاهرة التربوية والبحث:
عنوان البحث التربوي التدخلي......................................................................:
عدد أفراد فريق البحث................................................................................:
هل ينتمي أفراد الفريق لنفس الحوض المدرسي؟....................................................
اسم المفتش المسؤول.................................................................................:
إمضاء األستاذ(ة)................:
ملحوظة:
 يسمح بالبحث الجماعي شريطة:
 ان ينتمي الفريك لنفس الحوض المدرسي أو نفس المديرية اإللليمية، اال يتعدى عدد أفراد فريك البحث أربعة أشخاص،-ان تكون دراسة الظاهرة التربوية جماعيا  ،و أن يمدم كل واحد بحثا فرديا في اربع نسخ ولرص مدمج.

