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انطالقا من معارفك السابقة ،قدم تعرٌفا للمصطلحات التالٌة
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تدبٌر الفصل الدراسً

التدبٌر البٌداغوجً للتعلمات
التدبٌر الدٌداكتٌكً للتعلمات

كفاٌات المدرس

التخطٌط

كفاٌة تؤسس لفعل
التدبٌر وإدارة
أنشطة العملٌة
التعلٌمٌة التعلمٌة

التدبٌر

ـ التدبٌر هو فعل
مركب وتنزٌل إجرائً
لما خططنا له سابقا
ـ التدبٌر هو مجال
التفاعل مع مختلف
الوضعٌات

التقوٌم

كفاٌة تحدد
وتقٌس درجات
ونسب تحقق
األهداف التعلمٌة

الدعم

كفاٌة تسعى لدعم
التعثرات المالحظة
بناء على نتائج
التقوٌم
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فً مفھوم التدبٌر

التدبٌر فً المجال التربوي هـو ” مجموعة من األفعال التً
ٌتصورها المدرس(ة) وٌنظمھا وٌنفذها مع تالمذته ومن أجلھم،
قصد دفعھم إلى االنخراط فً التعلمات ودعمھم وتوجٌھھم
وتطوٌر تعلماتھم.
)(CLERMONT, 1997

تدبٌر التعلمات جزء من تدبٌر الفصل

1.1

•
•
•
•

الفصل بنٌة مركبة

بنٌة اجتماعٌة وسٌاق عالئقً ومادي مركب
له قواعد وقوانٌن صرٌحة (االنضباط ،زمان ومكان التعلم)... ،
له معاٌٌر ضمنٌة تحدد عالقة الفرد بجماعة الفصل (تماسك /
تنافر /هٌمنة /تعاقد دٌداكتٌكً)...
طبٌعة التواصل الصفً (مشجعة /منفرة /محفزة)...

راجع (ي) فً هذا اإلطار دٌنامٌة جماعة الفصل وأنماط القٌادة التربوٌة والتواصل الصفً

1.2

فً مفھوم تدبٌر الفصل

ٌعتبر تدبٌر الفصل مھمة مركبة ٌتطلب نجاحھا مجموعة من
القدرات التً تشمل:
ـ أسلوب التدبٌر (شخصً :مرن /متسٌب /سلطوي)
ـ تنظٌم وضعٌات التعلم (الزمان ،الفضاء ،الوسائل واألسناد)
ـ تدبٌر التعلمات
ـ تحفٌز المتلعمٌن
ـ ضبط القسم والتعامل مع جماعة الفصل

1.3

ماذا نراعً لتدبٌر الفصل؟

• برنامج المادة الدراسٌة؛
• خصوصٌات المستوى الدراسً؛
• خصوصٌات الفصل الدراسً؛
• خصوصٌات أنشطة التعلم واالكتساب وإٌقاعات المتعلمٌن والمتعلمات؛
• الوسائل والمعٌنات الدٌداكتٌكٌة؛
• توظٌف وسائل اإلعالم واالتصال TICE

مراعاة خصوصٌات الفصل الدراسً:

محددات تقنٌة ومنھجٌة
ٌقتضً تدبٌر الفصل العمل على:
• إرساء القواعد التنظٌمٌة لتوفٌر مناخ صالح للتعلم ،فً محطات مختلفة :بداٌة
السنة الدراسٌة ،أثناء سٌرورة الدرس...؛
• وضع القواعد بكٌفٌة تشاركٌة؛
• الحرص على التذكٌر بالقواعد بكٌفٌات مختلفة (لفظٌة ،حركات ،الصمت)...؛
• اعتماد استراتٌجٌة تواصلٌة تستحضر الحاجات النفسٌة للتلمٌذ وتعمل على
إشباعھا :كحاجة تقدٌر ذات المتعلم؛
• اتخاذ اإلجراءات المناسبة الكفٌلة بضبط السلوكات غٌر المرغوب فٌھا والحد
من انتشارها ،مع وضع هامش للتسامح

مراعاة خصوصٌات الفصل الدراسً:

محددات تقنٌة ومنھجٌة
• تدبٌر العالقات بٌن المتعلمٌن والمدرس من جھة والمتعلمٌن فً ما
بٌنھم من جھة أخرى؛
• اعتبار تدبٌر الزمن والمكان مكونٌن أساسٌٌن :التوقٌت المخصص
لكل مكونات الدرس،
• مراعاة كٌفٌة توزٌع المتعلمٌن فً القاعة ،وتموضع األستاذ بالقسم
ٌؤثر فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة -التعلمٌة.
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ٌتأثر التدبٌر بطبٌعة المقاربة
البٌداغوجٌة المعتمدة

* المقاربة المرتكزة على المضامٌن
* المقاربة المرتكزة على األهداف
* المقاربة المرتكزة على الكفاٌات
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التدبٌر الدٌداكتٌكً للتعلمات

ٌقتضً هذا الصنف تدبٌر التعلمات بشكل ٌستحضر:
• كفاٌات وأهداف المادة (التخطٌط ٌنطلق من كفاٌة سنوٌة)
• خصائص وطبٌعة المادة الدراسٌة (دٌداكتٌك المادة)
• منھجٌات التدرٌس ( الجذاذة  /االنجاز) واستراتٌجٌات التعلم والتعلٌم
• أفعال التدرٌس وأنشطة التعلم وعوائقه
• تدبٌر أنشطة التقوٌم والدعم والمعالجة
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التدبٌر البٌداغوجً للتعلمات

تدبٌر أشكال التواصل والتفاعالت الصفٌة حسب النموذج
البٌداغوجً
الطرق التعلٌمٌة (عموما فً عالقة بالمادة الدراسٌة)
أسالٌب التدرٌس (خاصة)
تدبٌر وضعٌات ومقاطع التعلم
البٌداغوجٌات المتمركزة حول المتعلم :حل المشكالت ـ
البٌداغوجٌا الفارقٌة – بٌداغوجٌا المشروع – بٌداغوجٌا الخطأ –
بٌداغوجٌا اللعب..

تنظٌم
وضعٌات
التعلم والتولٌف
والتقوٌم

مراعاة
حاجات
المتعلم
وتمثالته
االنطالق من
التعلمات
والمكتسبات
السابقة

التعامل مع
مختلف
العوائق

التدبٌر
المتمركز
حول المتعلم

اعتماد
بٌداغوجٌات
نشٌطة
بعد
تبصري
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أسالٌب التدرٌس من زاوٌة بٌداغوجٌة

 األسلوب اإللقائً:
• المدرس ٌبلغ المعلومات واألفكار للتالمٌذ عن طرٌق اإللقاء اللفظً
• ٌركز على محتوى المادة دون أن ٌھتم بحاجات المتعلم(ة)؛
• ٌعتبر نفسه مالكا لمعرفة سٌتلقاها المتعلم؛
• ٌستعمل فً أغلب األحٌان السلطة المفرطة لٌوجھه اهتمام المتعلم(ة)؛
• ال ٌثق فً أجوبة المتعلمٌن؛ وال ٌمنح فرصة المبادرة؛
• ٌقتصر دور المتعلم(ة) هنا على االستماع؛
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أسالٌب التدرٌس من زاوٌة بٌداغوجٌة

 األسلوب االستفھامً:
• ٌحاول أن ٌركز على المتعلم(ة) انطالقا من أسئلة موجھة للجواب المنتظر؛
• ٌقتصر على إجابات المتعلمٌن المتفوقٌن فقط؛
• ٌركز كذلك على محتوى المادة على حساب المتعلم(ة)؛
• ٌعتبر نفسه أٌضا حامال للمعرفة التً سٌتلقاها المتعلم؛
• ٌستمد سلطته من نوع األسئلة التً ٌطرحھا؛
• فً أغلب األحٌانٌ ،قتصر المدرس على إكمال أجوبة المتعلمٌن حٌث
ٌصبح المنتوج جماعٌا.
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أسالٌب التدرٌس من زاوٌة بٌداغوجٌة

 األسلوب التحفٌزي:
• ٌركز على ما هو عالئقً وإنسانً بٌنھ وبٌن المتعلمٌن؛
• ٌعتبر المتعلم(ة) محور التعلمات؛
• ٌسھر على استقاللٌة المتعلم(ة) عند تقدٌم األجوبة؛
• ٌشجعٌ ،صححٌ ،عدل ٌ ،ساعد...
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أسالٌب التدرٌس من زاوٌة بٌداغوجٌة

 األسلوب الموجه:
• ٌركز على الوضعٌات التفاعلٌة (العصف الذهنً ،وضعٌات تواصلٌة،
نقاش عملً)...،؛
• ٌساهم المتعلم فً بناء التعلمات بٌنما ٌعتبر األستاذ نفسه موجھا إلرساء
هذه التعلمات؛
• ٌقترح أنشطة تقع ضمن اهتمامات المتعلم(ة)؛
• ٌعتبر المتعلم محور التعلمات؛
• استقاللٌة المتعلم(ة) خالل تقدٌم األجوبة؛
• ٌعتبر التقوٌم وسٌلة لتكوٌن المتعلم(ة) ولٌس جزاء؛
• ٌتابع كٌفٌة إرساء التعلمات أو إدماجھا لدى كل متعلم(ة)؛

5

أسالٌب التدرٌس من زاوٌة بٌداغوجٌة

 األسلوب المجٌز:
• ٌعتبر المتعلم(ة) محور التعلمات؛
• ٌقتصر دور المدرس(ة) على تٌسٌر التعلم (ٌقترح ،وٌجٌب حسب
الحاجة)...؛ وٌترك المجال للمتعلم(ة)
• إلنماء كفاٌته فردٌا أو بمساعدة زمالئه؛
• ٌقدم أنشطة تعلمٌة مستمدة من واقع المتعلم(ة)؛
• ٌجعل المتعلم(ة) مسؤوال على تطوٌر تعلماته وتحسٌنھا من خالل
التكوٌن الذاتً...
• ٌستعمل المدرس(ة) التقنٌات الفعالة من أجل تدبٌر جٌد ألعمال
المجموعات ،وجعل المتعلم(ة) ٌنخرط بشكل اٌجابً وفعال فً
العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة؛
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