مسلك االدارة التربوٌة – مجزوءة الحٌاة المدرسٌة

اإلكراهات التً تواجه مدٌر المؤسسة فً تأسٌس وتتبع األندٌة
التربوٌة بمؤسسات التعلٌم االبتدائً والثانوي واالقتراحات الكفٌلة
لتجاوزها

إعداد األطر االدارٌة المتدربة  :محمد نظٌفً – موالي المصطفى أوحدان – لحسن بوستة (فوج ب)-إبراهٌم أفروخ (فوج أ)

تأطٌر األستاذ  :عبد الرحٌم القصوار
السنة التكوٌنٌة 2020-2019:

 .1مدخل :
إذا كانت القٌادة التربوٌة جوهر التدبٌر االداري والتربوي لمؤسسات التربٌة والتعلٌم ،وإذا كانت الحٌاة المدرسٌة
عملٌة التعلٌم والتعلم لما توفره للمتعلم من امكانٌات وفرص إلبراز مؤهالته ومواهبه وكفاٌاته االبداعٌة وفً مجاالت
مختلفة وعبر أنشطة متعددة فً اطار منظم ٌسمى باألندٌة التربوٌة ،ونظرا لتعدد مهام مدٌر المؤسسة وتشابكها فهو
مطالب زٌادة على ذلك بتأسٌس وتفعٌل االندٌة التربوٌة ومجالس المؤسسة والتواصل مع مختلف الجمعٌات الشرٌكة
باإلضافة الى المهام المادٌة والمالٌة عالوة على االجراءات الٌومٌة الروتٌنٌةٌ ،واجه المدٌرون العدٌد من االكراهات
والصعوبات سواء قبل التأسٌس أو بعده أو أثناء تفعٌل األنشطة نظرا لتضافر عوامل ذاتٌة وموضوعٌة وأخرى مادٌة
ومالٌة وبشرٌة ،ماهً هذه االكراهات وما طبٌعتها وما هً السبل الكفٌلة لتجاوزها ؟

 .2االكراهات قبل وأثناء الـتأسٌس :
من األمور التً ال تساعد المدٌر منذ الوهلة األولى :
غٌاب مقترحات التأسٌس لدى األساتذة والتالمٌذ .
غٌاب ثفافة التطوع لالنخراط فً األندٌة التربوٌة ومجالس المؤسسة عامة .
صعوبة اكتشاف مٌول المتعلمٌن ومواهب األساتذة .
توجس ورفض أغلب األساتذة واألستاذات االنخراط فً الحٌاة المدرسٌة مبررٌن ذلك بأن األمر الٌدخل فً
صمٌم اختصاصهم وغٌر مدرج فً استعماالت الزمن .
تخوف المشرفٌن على االندٌة من تحمل المسؤولٌة .
قلة المٌزانٌة المخصصة لألنشطة الموازٌة خاصة بالنسبة للثانوٌات.

 .3االكراهات بعد تأسٌس االندٌة وأثناء تفعٌل أنشطة االندٌة التربوٌة :
فقدان أغلب المشرفٌن على األندٌة للتكوٌن فً مجال التنشٌط .
اقتصار أنشطة االندٌة على الترفٌه والتسلٌة .
تعمل أغلبٌة األندٌة بدون برامج واضحة .
غٌاب أو ضعف الدعم المالً والمادي المخصص لألندٌة فً الخارج عن المٌزانٌة .
غٌاب التشجٌع و التحفٌز الحقٌقٌن للمشرفٌن على األندٌة فً الخارج عن المٌزانٌة .
خلو جداول الحصص الدراسٌة من حصص خاصة لالشتغال فً إطار النوادي التربوٌة .
ضعف التأطٌر داخل النادي لفائدة التالمٌذ.
قلة الفضاءات الخاصة بتفعٌل أنشطة األندٌة التربوٌة  :قاعات اعالمٌات؛ حدائق؛ بساتٌن؛ مالعب
رٌاضٌة...
عدم التزام أغلب التالمٌذ فً المشاركة المستمرة فً أنشطة األندٌة التربوٌة .
قلة الوسائل التعلٌمٌة المساعدة على تفعٌل األنشطة :حواسٌب ؛ األنترنٌت؛ قاعات مجهزة وسائل االشتغال
فً البستنة ووسائل الرسم ولوازم المسرح.. .

هناك من اآلباء من ٌمنع أبناءه من المشاركة فً األندٌة التربوٌة باعتبار أن األمر مضٌعة لوقت المتعلم وغٌر
ذي جدوى .
تعقد مساطر الحصول على رخص القٌام بالرحالت خارج المؤسسة وتوجس المسؤول األول عن المؤسسة
من الخرجات نظرا لما قد تخلفه من حوادث ومتابعات قضائٌة .
ثقل الغالف الزمنً ألساتذة التعلٌم االبتدائً  ،وكثرة المواد المدرسة ( الجذاذات المتعدة  -التصحٌح -
فروض المراقبة المستمرة) ...
عدم استقرار أطر التدرٌس خصوصا المجدون منهم غالبا ما ٌغٌرون المؤسسة أو السلك.
غٌاب التأطٌر الالزم من قبل المفتشٌن لهٌئة التدرٌس فً موضوع الحٌاة المدرسٌة عموما .
سكن األساتذة بعٌدا عن المؤسسة و قلة وسائل النقل خاصة فً العالم القروي.

 .4الحلول واالقتراحات لتجاوز معٌقات تفعٌل األندٌة:
تخصٌص حٌز زمنً إلزامً فً جداول حصص األساتذة واستعماالت زمن التالمٌذ لتنشٌط الحٌاة المدرسٌة
ادراج مجزوءات خاصة بتفعٌل األندٌة التربوٌة فً مراكز التكوٌن لفائدة األساتذة الجدد .
التشجٌع والتحفٌز وذلك برسائل الشكر والشواهد التقدٌرٌة والتنقٌط اإلداري العادل والمنصف .
العمل على توثٌق األنشطة المنجزة من قبل األندٌة.
مواكبة اإلدارة للمشرفٌن على األندٌة من خالل تقدٌم الدعم والمساعدة والتأطٌر .
حرص اإلدارة على تأسٌس األندٌة وفق الضوابط القانونٌة الجاري بها العمل وإشراك مختلف الشركاء فً
بناء البرامج السنوٌة لألندٌة .
دعوة أطر المراقبة والتأطٌر للقٌام بالمهام المنوطة بها فً هذا المجال .
إدراج نقطة المشاركة فً تفعٌل الحٌاة المدرسٌة من بٌن نقط شبكة تقٌٌم عمل األستاذ وفً الترقٌة .
توفٌر وسائل العمل والدعم اللوجٌستٌكً لألندٌة .

إحداث مسابقات إقلٌمٌة أو جهوٌة أو وطنٌة النتقاء أجود أعمال األندٌة ومكافأة أصحابها.
القٌام بحمالت توعٌة بشراكة مع جمعٌة اآلباء ،بأهمٌة أنشطة األندٌة التربوٌة فً المسار التعلٌمً للتالمٌذ.

 .5خاتمة:
لتفعٌل األندٌة التربوٌة بالشكل الذي ٌخدم الحٌاة المدرسٌة البد من توفٌر اإلمكانات الالزمة و الضرورٌة
من أجل التحقٌق الفعلً لحٌاة مدرسٌة كما نص علٌها المٌثاق الوطنً للتربٌة و التكوٌن والرؤٌة االستراتٌجٌة
 ، 5101-5102مدرسة جدٌدة ومتجددة مفعمة بالحٌاة و السعادة ومدرسة االنصاف وتكافؤ الفرص ومدرسة
الرقً بالفرد والمجتمع.

