ٌ تضمن التعلٌم وظٌفتٌن أساسٌتٌن ،ترتبطان فٌما بٌنھما،
وھما :
 تدبير المادة الدراسية
 وتدبيـــــــــــر الفصــل .
 وعلى أساس ھذا التمٌٌز ٌكون المدرس مطالبا بأن ٌقوم:
 بوظٌفة دٌدكتٌكٌة مرتبطة بالمادة المُدرسة. وبوظٌفة بٌداغوجٌة متصلة بتدبٌر التفاعالت والعالقاتداخل جماعة الفصل .
وكال الوظيفتين تشكالن جزء ال يتجزأ من الكفايات الضرورية
لممارسة مھنة التدريس.

تدبير المادة الدراسية
تدبير المادة الدراسيةٌُ ،عد من العملٌات األساس للمدرس فً تدبٌره للفصل
الدراسً ،وٌرتبط:
 بتخطيط التعلمات وبطبيعة المقاربة المتبناةوٌُمكن مقاربة تدبٌر المادة من زواٌا متعددة :
 األنشطة التعلمية، وطريقة تقديم المادة التعلمية (الوضوح ،التنوٌع فً األمثلة) والسبل الكفيلة بجعل المتعلمين ينخرطون في التعلم التحفيز الداخلي من خالل: الوضعٌات المشكلة أو االستكشافٌة ) وطرٌقة طرح األسئلة :وضوحھا،
ارتباطھا بالمستوى المعرفً للتالمٌذ ،حافزٌتھا ،أسئلة مفتوحة أو مغلقة)
 وصٌغ التنشٌط  ،وكٌفٌة تحفٌز المتعلمٌن لألنشطة التعلمٌة ،وأسالٌب التعزٌز
المعتمدة ،وطرق تنظٌم األنشطة (أعمال جماعٌة ،داخل مجموعات،
فردٌة،)...
 والتحقق من فھم المادة الدراسٌة...

تدبيــــــــــــر الفصل
 أما تدبير الفصل ،فھو بمثابة الوجه اآلخر فً عملٌة التدرٌس،
وٌتعلق بمجموعة من القواعد واإلجراءات التً ٌعتمدھا المدرس(ة)
فً تدبٌره للتفاعالت،
 لتوفٌر محٌط صالح للتعلٌم والتعلم، وتطوٌر لدى الطفل حس المسؤولٌة الشخصٌة واالجتماعٌة .وال ٌتأتى ذلك إال بالحرص على
 إرساء قواعد تنظٌمٌة داخل الفصل منذ بداٌة السنة الدراسٌة، والتذكٌر بھا خالل سٌرورة الدرس كلما تم اإلخالل بھا وبصٌغمتعددة (لفظٌة ،حركٌة)،...
 واتخاذ ،متى لزم ذلك ،اإلجراءات التأدٌبٌة أو العقابٌة حسب طبٌعةالحالة.

وجوه أخرى فً التدبٌر
 كما أن التدبٌر ال ٌنحصر فً ھاتٌن الوظٌفتٌن األساسٌتٌن ،بل
ٌتعداھما إلى جوانب أخرى ترتبط بالوضعٌة التعلمٌة .
من ھنا ٌرد الحدٌث عن وجوه أخرى فً التدبٌر:
 قدرة المدرس على تدبير: الزمن( ،وذلك باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعقلنته ،بكيفية ُتراعي زمني البرنامج والتعلم)
 فضاء الفصل (،مكان المدرس ،مكان كل متعلم...؛)
 تنظيم الفصل ،أي كٌفٌة انتظام العالقة بٌن المدرس والتالمٌذ فً
إطار إنجاز مھام محددة (الفصل كله ،جماعة كبرى ،جماعة محصورة ،العمل
بمجموعات صغيرة...؛)
 تدبير الوسائل أو األسناد فً عالقتھا بالمھام والتعلمات (كاستعمال
السبورة ،الحاسوب ،أوراق بيضاء ،صور ،نصوص ،موسوعة)....

