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I. مــةمقد  
  

أدوات ور شامل، ملا تضمنته مـن حمامـل و        سندا ملقاربة احلياة املدرسية من منظ     " الوثيقة اإلرشادية "متثّل  
الـا واإلملـام    ة احلياة املدرسية وإدراك حدود جما     وإضاءات ميكن أن تستخدم كموارد تساعد على فهم طبيع        

إضافة إىل ما توفّره مـن      ... الوقوف عند ما ميكن أن تقدمه إىل املتعلّمني من خدمات خمتلفة          مبقاصد أنشطتها و  
فه من مقاصـد    ما تستهد اة املدرسية جبوهر هذه احلياة و     مادة مرجعية من شأا أن تدعم إملام القائمني على احلي         

 لثقافـة   يؤسـس ذلك وفق متش حيترم معايري اجلودة و      ظائف املدرسة ورسالة التربية، و    غايات يف عالقاا بو   و
  ...االجتهاداملبادرة و

، ومن  مبسط كما تتمثّل أمهية هذه الوثيقة يف األسلوب الّذي متّ اعتماده يف مقاربة خمتلف املسائل بشكل              
ج الساكنة و األمثلة املنمطة الّيت من شأا أن حتد من قدرة مستخدمي             منظور عملي، دون التقيد بصرامة النماذ     

  ...االبتكارختنق لديهم املبادرة واالجتهاد ولى التجديد والتنويع والتصرف وهذه الوثيقة ع

  : حتقيقا ملختلف التوجهات سابقة الذّكر، انعقدت هذه الوثيقة على ثالثة أقسام و
 قسم مرجعي، •

 قسم نظري، •

 .م عمليقس •
سـدى  عل منها ضفرية متجانـسة اخليـوط، و     حيث جاءت املضامني املدرجة ضمنها متكاملة بشكل جي       

مـا  خدماا من روابط وظيفية، و    ا و أنشطتهع بني جماالت احلياة املدرسية و     مكتمل اللّحمة، من منطلق ما جيم     
 هلا القانون التـوجيهي  أسسف األطر الّيت تشترك فيه من ثوابت مرجعية من شأا أن تؤمن التزام اجلميع مبختل        

  ... األمر املنظّم للحياة املدرسيةوضع هلا احلدللتربية والتعليم املدرسي و

 يقتبس منه القـائمون علـى       معينابشتى مضامينها   دو هذه الوثيقة مبختلف أبواا و     ومن هذا املنظور، تغ   
 مفتوحـا   بابـا جعلها متسمة باحلرفية املطلوبة، و    شيد ممارسام و  حيتاجون إليه لتر  احلياة املدرسية بالقدر الّذي     

ملبـادرة املبـادرين     يفتح اال واسـعا      سبيالتستدعيه معايري اجلودة، و   السترشاد وفق ما تقتضيه احلاجة و     ل

 النمطيـة   ذلك متاشيا مع جوهر احلياة املدرسية واستجابة لطبيعة مقتضياا الّيت تكبلها          و... واجتهاد اتهدين 
 ...تنوعهاد صرامةُ التوحيد من ثرائها ووحت
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II. األهداف  
  
  

  :دف هذه الوثيقة اإلرشادية إىل
 
 .توفري مرجعية جامعة ختص احلياة املدرسية باملدارس االبتدائية •
• ة و املفاهالتعريف بأهمصلة باحلياة املدرسية دالّةحتليلها وتقدميهايم املتضمن سياقات عملي . 
  .أنشطتها ملدرسية من خالل التعريف ا ومبجاالا ونشر ثقافة احلياة ااإلسهام يف  •
 . ومتابعتها وتقييمهاهاتنشيطعلى  على احلياة املدرسية  القائمنيتوفري أدوات عمل تساعد •
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لقانون التوجيهي للتربية  النصوص التشريعية والقانونية الواردة يف االوثيقة ه القسم املرجعي من هذيضم
 املؤرخ يف 2437 ويف األمر املنظم للحياة املدرسية عدد 2002 جويلية 23 املؤرخ يف 2002ـ 80والتعليم عدد 

   .2004 أكتوبر 19
. وقد متّ االكتفاء يف التعامل مع هذه النصوص بإدراج ما له عالقة باحلياة املدرسية يف املدرسة االبتدائية

    .     ملذكرات املتصلة ذا اجلانب فقد متّت اإلشارة إليها وإىل تواريخ صدورهاأما املناشري وا
  
  مقتطفات من القانون التوجيهي للتربية والتعليم املدرسي .1

  
  يف رسالة التربية ووظائف املدرسة  : الباب األول  

يا قائما بذاته وهي تعمل كذلك   متثّل املدرسة اخللية األساسية يف النسيج التربوي وهيكال بيداغوج: 6الفصل 
  .وإحيائها وتعريف الناشئة ا على احملافظة على الذاكرة التربوية

تعمل املدرسة يف إطار وظيفتها التربوية ، بالتعاون مع األولياء ويف تكامل مع األسرة ، على تربية   :8الفصل 
 واملبادرة ، وهي تضطلع على هذا الناشئة على األخالق احلميدة والسلوك القومي وروح املسؤولية

  :األساس 
بتنمية احلس املدين لدى الناشئة وتربيتهم على قيم املواطنة وترسيخ اإلدراك لديهم بالتالزم بني  •

احلرية واملسؤولية وإعدادهم لإلسهام يف دعم أسس جمتمع متضامن يقوم على العدل 
  ،جبات املواطنني يف احلقوق والواواإلنصاف واملساواة بني

بتنمية شخصية الفرد بكلّ أبعادها اخللقيـة والوجدانية والعقلية والبدنيـة وصقل مواهبه  •
وملكاته ومتكينه من حق بناء شخصيته على النحو الذي يذكّـي فيه ملكة النقد واإلرادة 

  ،فس وروح املبادرة واإلبـداعالفاعلة لينشأ على التبصر يف احلكم والثقة بالن
جتهاد وحب العمل والتبصر بقيمته األخالقية باعتباره عامال فاعال يف  الناشئة على االبتربية •

  ،شخصية وغرس الطموح إىل التفوقالترشيد الذايت وحنت ال
  .قيم اجلماعيـة وقواعد العيش معابتنشئة التلميذ على احترام ال •
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مية كفايات ومهارات لدى خرجييها حسب سن  تسعى املدرسة يف إطار وظيفتها التأهيلية إىل تن: 10الفصل 
التلميذ واملرحلة التعليمية وتتولّى مؤسسات التكوين املهين والتعليم العايل تطوير هذه الكفايات 

  .واملهارات الحقا
  :، فإنّ املدرسة مدعوة إىل إكساب املتعلّمني القدرة على وهلذا الغرض

  : املسائل اليت تعرض هلم  دبـر البدائل واخليارات يف حلّاستثمار املعارف واملهارات املكتسبة لت - 
  ،التكيف مع املتغيرات *
 ،بتكاراملبادرة واال *
 ،العمل اجلماعي *
  .التعلّم مدى احلياة *

  
   يف حقوق التلميذ وواجباته:الثاين  الباب

         
توجيه املدرسي واجلامعي حتى يتسنى يفيد ال  للتلميذ احلق يف إعالم متنوع وشامل حول كلّ ما: 11الفصل 

  .له اختيار مساره التعليمي واملهين عن دراية واقتناع 
األسرة التربوية وعليه أن يتقيد مبا تستوجبه   على التلميذ واجب احترام املربي وكافة أعضاء: 13 الفصل 

  .حرمة املؤسسة التربوية 
وهو مطالب كذلك باحترام . وض واملهام اليت تستلزمها الدراسةكما أنّ التلميذ مطالب باملواظبة وإجناز الفر

وكلّ جتاوز أو إخالل ذه الواجبات والتراتيب  ،راتيب املنظّمة للحياة املدرسيةقواعد العيش اجلماعي والت
  .يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية 

د إحالته على جملس التربية ومتكينه من حق ميكن معاقبة التلميذ بالطرد ملدة تتجاوز ثالثة أيام إالّ بع وال
  .الدفاع عن نفسه

  
  يف  املؤسسات  التربوية:  الباب الرابع

  
 يتولّى جملس املؤسسة يف املدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملعاهد واملعاهد النموذجية  :32الفصل 

وير طرق عملها وحتسني مناخها واملدارس االفتراضية وضع مشروع املدرسة الذي يستهدف تط
ف التربوية الوطنية واألهداف املرسومة للمؤسسة اوجتويد خدماا التربوية يف إطار األهد
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التالميذ واجلمعيات وذلك بتشريك كلّ األطراف املعنية من األسرة التربوية وممثّلي األولياء و
ماعي عها خصائص حميطها االجتوتراعي املؤسسة التربوية عند وضع مشرو. ذات العالقة

وميكن . املدرسة على مصادقة سلطة اإلشرافويعرض مشروع . وحاجيات التالميذ اخلصوصية
يف إطار مشروع املدرسة أن تنتفع املؤسسات التربوية العمومية مبرونة التصرف يف تنظيم الزمن 

  .ملقاييس واملعايري الوطنيةاملدرسي والتقييم املستمر وتوزيع حمتويات التعليم يف إطار ا
  

يتولّى الس البيداغوجي للمدرسني باملدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملعاهد واملعاهد  : 33الفصل 
النموذجية واملدارس االفتراضية مساعدة إدارة املدرسة على معاجلة املسائل املتعلّقة بتنظيم 

املدرسي وأشكال الدعم واملرافقة للتالميذ وذلك يف إطار التعلّمات والتقييم املستمر والزمن 
  .املعايري الوطنية مع مراعاة خصوصيات املدرسة 

  

  يف اإلطار التربوي واإلداري واألسرة التربوية:  الباب اخلامس
 
ظائف ، باملهام املوكولة إليها يف نطاق الوتربوية يف كنف التعاون والتكامل تضطلع األسرة ال :47الفصل 

  .بالعنوان الثاين من الباب األولاألساسية للمدرسة  املنصوص عليها 
وتتكون األسرة التربوية من إطار التدريس وإطار اإلشراف اإلداري والبيداغوجي ومرشدي 

  .اإلعالم والتوجيه املدرسي واجلامعي واملرشدين التربويني والقيمني 
ليهم مبجالس املؤسسات لتالميذ واجلمعيات ذات العالقة من خالل ممثّكما تضم األسرة التربوية األولياء وا

  .التربوية
  

  يف الكفايات العامة املستهدفة يف مرجعية التعلّمات ـ  يف جماالت التعلّم ـ :  الباب السادس

  

على امتالك األبعاد وتساعدهم   تؤمن املدرسة تكوين املعلّمني تكوينا متينا ومتوازنا ومتعدد: 48الفصل 
 للمشاركة الفاعلة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يت تؤهلهمف واكتساب الكفايات الّاملعار

ة والثقافية والتعلّم مدى احلياة واملسامهة يف إرساء جمتمع حـر دميقراطي قادر على مواكبة احلداث
 .والتقدم
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شطة امتدادا طبيعيا للتعلّمات وإطارا لتنمية شخصية املتعلّم  متثّل احلياة املدرسية وما يتخلّلها من أن: 49الفصل 
  .الوة على التمرس بالعيش اجلماعيومواهبه ع

  
 تضطلع املدرسة أساسا مبهمة التكوين املعريف للمتعلّمني وإكسام منهجيات يف العمل ويف حلّ  :56الفصل 

لتعليم ويف مجيع جماالت الدراسة وعرب املسائل والتربية على املواطنة كما تعمل يف كلّ مراحل ا
تنظيم احلياة املدرسية واألنشطة  املوازية اليت تقدمها على إكسام كفايات ومهارات عامة متثّل 

  .قاعدة صلبة ملواصلة التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل
  

  : تصنف الكفايات واملهارات العامة كاآليت : 57الفصل
 سب بالتمرس والتجريب يف إطار مقاربة حلّ املسائل وتساهم كلّ املواد يفهارات عملية تكتم •

وباألخص منها العلوم والرياضيات واإلعالمية والتربية  إكساب املتعلّمني هذه املهارات
  .التكنولوجية

مهارات منهجية تتمثّل يف إكساب املتعلّم القدرة على البحث عن املعلومة الوجيهة وترتيب  •
  .تثمارها يف تصور احللول البديلةومات وحتليلها وتبين العالقات بينها واساملعل

كفايات املبادرة وتتمثّل يف تنمية روح االبتكار لدى املتعلّمني وإكسام القدرة على تصور  •
وتكتسب هذه .  إىل املعايري واألهداف املرسومةظرمشروع والتخطيط إلجنازه وتقييمه بالن

 ويف األنشطة املدرسية ل أعمال فردية ومجاعية تنجز يف مجيع جماالت التعلّمالكفايات من خال
  .املوازية

كفايات سلوكية تتمثّل يف تنمية روح املسؤولية واالعتماد على النفس والتعاون مع اآلخرين  •
  .ي املخالفوتقبل النقد والرأ
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  مقتطفات من األمر املنظّم للحياة املدرسية .2
                                   

   يف احلياة املدرسية ومبادئها :العنوان األول

  
، هبه وللتمرس بالعيــــش اجلماعيمتثّل احلياة املدرسية إطارا لتنمية شخصية التلميذ وموا : 1الفصل 

ية تتجسم  فيه عالقات تربوية بني املتعلّمني من ناحية وبينهم وبني بقيــة أطراف األسرة التربو
وضوعية وتالزم احلقوق وهي عالقات تقوم على مبادئ االحترام واإلنصاف وامل: من ناحية ثانية 

  .والواجبات
فيما يتعاطاه التالميذ من أنشطة تربوية ، ، بوصفها امتدادا للتعلّمات يف الفصولوتتمثّل احلياة املدرسية

ووظائف  حية يف انسجام مع رسالة التربيةماعية وصوثقافية وترفيهية ورياضية وما يسدى هلم من خدمات اجت
  .املدرسة

  
   يف مشاريع احلياة املدرسية وأنشطتها وخدماا :العنوان الثاين

  
 التالميذ وتأمني مناخ تربوي درسية وتأطري تعد كلّ مؤسسة تربوية خطّة عمل لتطوير احلياة امل: 4الفصل 

رسة باعتباره تندرج هذه اخلطّة ضمن مشروع املد، اعدها فيه على آداب املواطنة وقويتدربون
عليه خمتلف أطراف األسرة التربوية وإطارا لتحقيق األهداف املميزة للمؤسسة جتسيما ملا اتفقت 

  .كنف األهداف التربوية الوطنيةانطالقا من واقعها اخلصوصي وذلك يف 
  

  ة املدرسيةيف األطراف املتدخلة يف احليا : العنوان الثالث

  
 تتوزع األطراف الفاعلة يف احلياة املدرسية حسب موقعها من املؤسسة  التربوية وأدوارها فيها إىل : 11الفصل 

سة التربوية وأطراف من خارجهاأطراف من داخل املؤس.  
إطار اإلشراف اإلداري واملدرسون والقيمون : يقصد باألطراف من داخل املؤسسة التربوية  �

  .ان اإلداريون والفنيون والعملةلتالميذ واألعووا
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خارج املؤسسة التربوية األشخاص املاديون واملعنويون الذين تربطهم  يقصد باألطراف من �
وهم سة عالقات تعاون وتكامل ومشاركةباملؤس ،:  
  أ ـ األولياء 

، وعلى هذا األساس فإنّ املؤسسة التربوية ممدرسة يف تربية الناشئة وتعليمه ميثّل األولياء طرفا تربويا وسندا لل
  :مدعوة إىل 
  ،ة منظوريهم املدرسية والتربويةإعالم األولياء بانتظام مبسري �
  ،ن منظوريهمتنظيم استقباهلم للتشاور معهم يف كلّ ما يتعلّق بشؤو �
  . على املشاريع التربوية وأهدافهاإطالعهم �

هود املؤسسة التربوية يف متابعة منظوريهم وتأطريهم ، مع واألولياء مطالبون من جهتهم مبعاضدة جم
  .للمدرسة ومكانة املدرس العلميةواجب احترام التنظيمات البيداغوجية 
  ب ـ اجلمعيات ذات العالقة 

 هذا األساس ميكن هلا أن متثّل اجلمعيات الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية سندا تربويا، وعلى
  .من هذا األمر قا ملا ينص عليه الفصل السابع ، وفالفضاء املدرسي ط يفـشتن

 ة ـى مدار السنـتعرض برامج اجلمعيات على موافقة جملس املؤسسة وسلطة اإلشراف، وتنظّم أنشطتها عل
  .ة واحترام السري العادي للدراسةمع مراعاة ما تقتضيه شروط عمل املدرس

  ج ـ اجلماعات احمللية 

م املؤسسة التربوية قيوعلى هذا األساس ت. للمؤسسةتضطلع اجلماعات احمللية بدور فاعل يف احمليط املباشر 
  .حمليط اخلارجي للمؤسسةعالقات تعاون معها إلجناز مشاريع احلياة املدرسية ويئة ا

  

  يف تأطري احلياة املدرسية وتقييمها : العنوان الرابع
  

ل تشتغل داخل وتنشيطها ومتابعتها على صنفني من اهلياكسؤولية تأطري احلياة املدرسية  متتوزع:  12الفصل 
  .املؤسسة التربوية

  .مج واملشاريع التربوية الوطنيةاملمثّلة للسلطة العمومية والضامنة لتطبيق الربا:  أ ـ إدارة املؤسسة
  .بيداغوجي للمدرسنيسة والس ال وتضم جملس املؤس:ب ـ هياكل التشاور 
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  يف تكريس قواعد العيش معا:  العنوان اخلامس

 تعمل إدارة املؤسسة التربوية وكلّ األطراف املتعايشني داخلها وكذلك األولياء على تكريس : 24الفصل 
قواعد العيش معا اليت تقتضي احترام اآلخرين وصون حرمة املؤسسة وحفظ كرامة العاملني فيها 

بلوكات املنافية لألونبذ السخالق وكلّ أشكال العنف والتسي.    

     يف احملطّات القّارة للحياة املدرسية :العنوان السادس

  .تحية العلم وأداء النشيد الوطين يستهلّ اليوم املدرسي يف كلّ مؤسسة تربوية بتنظيم موكب ل: 29 الفصل
هم ـدة التالميذ اجلدد ملساعدتراسية يوم مفتوح لفائ ينظّم خالل األسبوع األول من السنة الد: 30الفصل 

، مع احلرص على متكينهم وكذلك أوليائهم من التعرف إىل االندماج يف الوسط املدرسي على
  . املؤسسة التربوية واملدرسني وحتقيق التواصل بينهم

ي للمؤسسة والتحاور مع التالميذ  ختصص احلصة األوىل من السنة الدراسية لتقدمي النظام الداخل: 31 الفصل
  .اصة تلك اليت تتعلّق بالعيش معاحول ما يتضمنه هذا النظام من قواعد ومبادئ وخ

ثالثية ساعة أو أكثر إن لزم األمر، يف املدارس اإلعدادية واملعاهد واملعاهد النموذجية، للحوار وختصص يف كلّ 
ويتولّى أستاذ من . ائل املتعلّقة باحلياة املدرسية يف املسمع التالميذ واإلصغاء ملشاغلهم واقتراحام

  . مع التالميذ يف كلّ فصل على حدةأساتذة القسم إدارة احلوار
تتخلّل السنة الدراسية لقاءات تقييمية يف اية الثالثيتني األوىل والثانية حيضرها األولياء :  32الفصل 

  . يذ والتشاور حول سبل متابعتهممواملدرسون وختصص لتدارس نتائج  التال
ذي خيصص لتقييم نتائج املؤسسة وتكرمي التالميذ الّ" يوم العلم"تتوج السنة الدراسية بتنظيم :  33الفصل 

  .املتفوقني وأعضاء األسرة التربوية وإقامة تظاهرات احتفالية ثقافية وفنية
  

  :  مجلة من املناشري و املذكّرات منها وزارة التربية والتكوينتفعيال لألمر املنظّم للحياة املدرسية أصدرت و
 .2005 – 2 – 12 بتاريخ 2005 – 1- 9املنشور املتعلّق بتنظيم احلياة املدرسية عدد  �
 .2005 فيفري 28 بتاريخ 3679املذكّرة اخلاصة بتنفيذ اإلجراءات املتعلّقة باحلياة املدرسية عدد  �
  .2006 أكتوبر 26 بتاريخ 2006 –1– 76جملس املؤسسة باملدارس االبتدائية عدد املنشور املتعلّق بتركيز  �
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  يرمي  ما بقدر تربوية نظريات استعراض" النظري "القسم هذا هدفستي ال
 األدبيـات  مـن  خمتارة ونصوص املدرسية باحلياة متصلة ملفاهيم إضاءات تقدمي إىل

 . للوثيقة التكويين للبعد رفدا التربوية
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  معجم املفاهيم ذات العالقة باحلياة املدرسية .1

 هذه املفاهيم يف إطار املنظور الرباغمايت  الذي اعتمدناه يف هذه الوثيقة اإلرشادية ، لذلك آثرنا تضبط
رى  املفهوم على مشوليته مرجحني التعاريف الرمسية  يف املقام األول ، مغنني مادة التعريف من مصادر أخوظفية

  .يف مقام ثان كلّما دعت احلاجة

  ـفـــــــهتعـــريـ هــوماملف

  
  

 األسرة التربوية

  هي جمموعة  األطراف الفاعلة يف احلياة املدرسية و تتكـون مـن إطـار                 -
يس والتالميذ وإطار اإلشراف اإلداري والبيداغوجي والعملة  باعتبارهم         التدر

وليـاء واجلمعيـات ذات العالقـة       فاعلني من داخل املؤسسة كما تضم األ      
  .اجلماعات احمللية  باعتبارهم شركاء يتدخلون من خارجهاو

 )11ـف: األمر م ح م  / 47ـف: القانون التوجيهي (

  
  
  

  
  
  

ةاحلياة املدرسي 

تتشكل من ائتالف العوامل الزمانيـة واملكانيـة،        هي كلّ املعيش املدرسي  و     
والتنظيمية، والعالئقية، والتواصلية، والثقافية، والتنشيطية املؤمنة للخـدمات        

  .التربوية اليت تسديها املدرسة للتالميذ
إطار لتنمية شخصية املتعلّم ومواهبه عالوة على التمرس بالعيش " وهي 
اجلماعي ".  

  )49ـف: القانون التوجيهي (

  :  جمال أنشطتها

  أنشطة املرافقة املدرسية -1
  . األنشطة التربوية واملدنية والثّقافية والترفيهية والرياضية-  2
   . الرعاية الصحية و النفسية واالجتماعية - 3

 .  داغوجيالس البي/ لس املؤسسة جم/ إدارة املدرسة :  هياكلها

  

 التربية الشاملة
 املتوازنةو

البعد  املعـريف ، البعـد       : هي تلك اليت تستهدف كلّ أبعاد شخصية املتعلّم         
       البعد احلس ، و  تقوم علـى مبـدإ          -الوجداين، البعد االجتماعي ،حركي 

التوزيع املتراجح لألنشطة املدرسية  املنمية لتلكم األبعاد دومنـا اخـتالل أو             
 .ال إلحداهاإغف
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وبتعـاون  ) خاصة الوظيفة التربويـة   (تحقّق عرب خمتلف وظائف املدرسة      ما ي 
  : وتكامل بني أعضاء األسرة التربوية من 

 .تنمية للحس املدينّ �
 .  إدراك للتالزم بني احلرية واملسؤولية �

 قادر على مواكبة    دميقراطي حر   للمسامهة يف إرساء جمتمع   "  إعداد املتعلّم  �
 .احلداثة والتقدم

 )40 ص48ـ ف: القانون التوجيهي ( 

 دعم أسس اتمع املتضامن القائم على العدل واإلنصاف واملساواة بـني    �
 املواطنني يف احلقوق والواجبات 

 .احترام  القيم اجلماعية وقواعد العيش معا �

  

  

  التواصل
  )التحاور، التشاور(    

 

 يف احلياة املدرسية هو كلّ ما ميكّن عرب قنواته املتنوعة من تبادل املعلومـات              
. واألفكار واملقترحات بني أعضاء األسرة التربوية لتحقيق وظائف املدرسـة         

  :ويقوم التواصل يف هذا اإلطار على مبدأين 
ربات من   التحاور باعتباره أداة فعالة البتكار احللول وحشد الطّاقات واخل         - 1 

  .أجل جتويد وتطوير أداء املؤسسة التربوية
  يف املشاريع و أس الشراكة التربويـة       لتشاور باعتباره ضمانة االخنراط    ا - 2 

 .وشرط التعاقد

  
 التنشئة االجتماعية

وين شخصية  باجلوانب األخالقية والروحية واجلسدية واجلمالية وبتك     " تعىن   -
فهي جمال إكساب القيم وتغيري السلوك وبناء املواقـف      . واطنالفرد وإعداد امل  

مات االندماج االجتماعية  للدرجة . " ودعم مقومسي3 ، ص 3الربامج الر .  

  
  

  تنشيط

  احلياة املدرسية
 

 النشاط بصفة عامة كلّ ما يتحرر أو ينبعث  من طاقة كامنة يف األجـسام                 -
ية التعدية ، أي ذلك العمل الرامي إىل إخراج         والتنشيط يفيد يف صيغته الصرف    

النشاط من حيز الكمون إىل حيز الفعل أو الزيادة يف درجة األداء كما تنشط              
مثال، ويف سياق احلال، هو ذاك العمـل        البدنية جهاز الدورة الدموية     الرياضة  

 ينجز من   املتواصل  الذي يضفي مزيدا من احليوية على احلياة املدرسية عرب ما           
                         ية وثقافية ورياضية وترفيهيةأنشطة اجتماع

 
  التربية

على قيم املواطنة
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  التعاقــد  
 

العهد ، واجلمع عقود، وهي     : العقْد"تعاقد أي أصبح طرفا يف عقٍْد و      :  لغة   -
  )    لسان العرب"(تعاهدوا : عهود ، تعاقد القوم أوكد ال

  "و أكثر يلتزم كلّ منهما مبقتضاه أاتفاق بني شخصني"  يف القانون هو -
ارتباط حر بني شخـصني أو أكثـر وهـو مـرادف            "ويف فلسفة األخالق    

  ..."للعهد
وأساسا مـن أسـس العمـل       . يعد التعاقد مبدأ من مبادئ اإلدارة الرشيدة        

ويفضي اعتماده إىل حتمل املسؤولية اجلماعية لكسب رهان جودة         . التشاركي
  .   من املؤسسة التربويةاخلدمات املسداة

تعتمد احلياة املدرسية على العالقة التعاقدية بني أعضاء األسرة التربوية الذين           و
يشاركون يف تصور املشاريع وتنفيذها و متابعتها وتقييمها خاضعني مجيعـا           

 . لسلطة العقد الذي حدد أدوارهم والتزامام إزاء بعضهم بعضا

  
  

  

  

 التأهيل

يهي للتربيـة و التعلـيم      وظائف املدرسة، وهي يف القانون التـوج       إحدى   -
  :إكساب املتعلّمني القدرة على"املدرسي 

استثمار املعارف واملهارت املكتسبة لتدبر البدائل واخليـارات يف حـلّ            �
 ،املسائل اليت تعرض هلم

 ،التكيف مع املتغيرات �
 ،املبادرة واالبتكار �
 ،العمل اجلماعي �
 ." حلياةالتعلّم مدى ا �

 )10ـف: القانون التوجيهي  (

  

  

تكافؤ الفرص 

 التعليمية

 مبدأ تربوي قوامه توفري أقصى حدود النجاح لكلّ التالميذ بالتساوي مهما            -
اختلفت أوساطهم االجتماعية وتفاوتت نتائجهم املدرسـية ، وقـد تطـور            

ـ             يم وإجباريتـه   تكريس هذا املبدإ  فلم يعد يقتصر على ضمان جمانيـة التعل
فحسب، بل عززته تدابري جديدة مستندة إىل مبدإ التمييز اإلجيايب الـذي متّ             

املدارس ذات األولويـة    : جتسيمه من خالل عدة برامج و مشاريع و آليات            
/ تعميم السنة التحضريية    / إدماج حاملي اإلعاقة بالوسط املدرسي      / التربوية  

  ...اعتماد البيداغوجيا الفارقية/ أنشطة الدعم واملرافقة 
  )4ـف: انظر القانون التوجيهي  ( 
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   ة      يدعم تنشيط احلياة املدرسيعرب إجنـاز أنـشطة     ة مبدأ تكافؤ الفرص التعليمي
املرافقة املدرسية والعمل على إجياد أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية واجتماعية          

 . ملدرسيتبعا حلاجات املتعلمني و خصوصيات احمليط ا

   
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  التربية اجليدة
 

عليمي إىل أعلى درجـات     هي التربية القادرة على االرتقاء بالفعل التربوي الت       
الفاعلية يف ضوء ما تقره مؤشرات اجلودة املعتمدة يف هـذا اـال             النجاعة و 

  : ومنها
 .جعل مجيع التالميذ يتعلّمون املعارف املقررة باملناهج املدرسية - 
 . تأمني بيئة تعلّم منظمة تسمح باملرونة وبعيدة عن اجلمود  - 

 املدرسة بأحدث التقنيات املساعدة للتالميذ على احلـصول علـى   جتهيز - 

 .املعلومات وتبادهلا

توفري بيئة تعلم منظمة وصحية تشجع أولياء األمور على املشاركة ودعـم             - 
 .من أجل حتقيق النجاح املدرسة

الواقعية وتطبيق   على مهارات حل املشكالت يف احلياةتقدمي تعليم يعتمد - 
 .  منها اكتسابهما متّ

وحتملـهم املـسؤولية    زيادة دافعية التالميذ يف املشاركة يف عملية التعلم - 
 .بشكل كبري

خالل العمل اجلماعي داخـل   توفّر األنشطة املوازية للمناهج الدراسية من - 
 .الفصل أو خارجه

 .تتعدد طرق وأساليب التعلم فيه ها التعليمي و برناجممشولية وتعدد - 

 للنجـاح  )نظامها التعليميعرب (الفردية املناسبة  ت التالميذ املهاراإكساب - 
 . احلقيقية يف القرن الواحد والعشرين من أجل إعدادهم خلربات احلياة

 . علّمني على ممارسة حقوق املواطنة املتتدريب - 

 . ل والتواصـل مـع اآلخـرين    التالميذ قـادرين علـى االتـصا   جعل - 

 يسهم تنشيط احلياة املدرسية يف الرفع من جودة خدمات املؤسسة التربوية           
من خالل توفري مناخ تربوي يساعد املتعلّم على استبطان قواعد العـيش            

 وتأكيد الذّات عرب تفتيق مواهبه      الدميقراطيةاجلماعي والتدرب على احلياة     
  ...اضاتيف شتى الفنون والري
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خدمات احلياة 

 املدرسية

عرب ما يتم إجنازه من     ميذها   تسدي املدرسة جمموعة من اخلدمات لفائدة تال       -
  .ظلّتها خمتلف احلاجات النمائيةأنشطة يف إطار احلياة املدرسية تغطّي م

اسـتثمار  / ية  زيارات ميدان / حصص تدارك   ( أنشطة املرافقة املدرسية     – 1
  )...ترناتفضاءات أن

عمـل  ... / مـشاريع بيئيـة ، تـضامنية        / مبادرات(  أنشطة مدنية    – 2
  ...)تطوعي

  ...)نواد فنية/ تظاهرات/ معارض (  أنشطة ثقافية وترفيهية – 3
   أنشطة رياضية – 4
  ...) فحوصات دورية تتولّاها مصاحل الطّب املدرسي (  رعاية صحية – 5
زيارات تتولّاها خاليا العمـل االجتمـاعي       ( فسية   رعاية اجتماعية ون   – 6

املدرسي(...  
 )العنوان الثّاين: ح م .عن األمر م(

  

  

  

السلوك احلضاري 

احترام القانون  .( كلّ سلوك مندرج ضمن قيم اجلماعة وقواعد العيش معا          -
 التحلّـي /  تقديس العمـل  / التضامن /  األنانية نبذ/ التعاون مع اآلخرين   / 

 نبذ العنف وانتهاج احلـوار حلـلّ        / النزاهة  / قبول النقد   / بروح املسؤولية   
  ...)املشاكل  

ضاري ملا يقتضيه العيش معا     احلياة املدرسية فرصة للتكريس الفعلي للسلوك احل      
احترام اآلخرين وصون حرمة املؤسسة وحفظ كرامة العاملني فيها ونبذ          "من  

  ."خالق وكلّ أشكال العنف والتسيبالسلوكات املنافية لأل
  )24ـالعنوان اخلامس ف: ح م .عن األمر م( 

  

  

  ورداملشخص ال
La personne 

ressource 

 هو شخص يتوفّر على مجلة من الكفايات واملهارات يتوقّع أن تكون ذات             -
  .يف إجناز أنشطة احلياة املدرسيةقيمة مضافة 

هل الفن والثّقافة واالختصاص منتميا      ميكن أن يكون هذا الشخص من بني أ       
 .لألسرة التربوية أو من خارجها
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  العمل التشاركي
 

 أهداف لتحقيق أكثر أو طرفني بني قائم على التعاقد تعاون  الشراكة- 

 .مشتركة
الـيت  املـسامهة  ولطبيعة للعمل، ومضبوط واضح تقسيم وفق الشراكة تتم 

حيث القيمة مهما تنوعت    راف الشراكة من    ويتساوى أط . كلّ طرف  يقدمها
  ، إذ تقوم العالقة ههنا على التكامل من أجل حتقيق اهلدف املـشترك            املهمات

 )ليست هناك مهمات كبرية وأخرى صغرية(
  :ميكّن العمل التشاركي من 

 املستعصية  ابتكار حلول للمشكالت �

 .واخلربات والطاقات اجلهود و املوارد تضافر �
 لنجاعة حتقيق ا �

تدعيم اإلدارة الرشيدة املعتمدة على حتميل أعضاء األسرة التربوية  �
 .مسؤوليام إزاء مردود املدرسة

 املوارد  املفيدين للرفع من مـستوى        –األشخاص  استقطاب اجلمعيات و   �
 .جودة أداء املؤسسة التربوية

  :الناجحة الشراكة شروط
 ولبنوده الشراكة لعقد جيد  فهم-

 عليهـا  والتوقيع الشركاء وتعهدات التزامات  العمل باستمرار على توثيق -

 )اتفاقيات الشراكة. (املشروع إجناز بداية قبل
 .فيذ واملتابعة والتقييم بأنواعه التن-
 كلّ خالل الشركاء ومع املؤسسة داخل الفعال واملستمر  اعتماد التواصل-

 .الشراكة مراحل
  

  
  

  

  سيةاملرافقة املدر

  

 يتمثّل هذا  النشاط  املندرج يف إطار احلياة املدرسية يف تـأمني حـصص                -
أو لذوي  تدارك  ومساندة لفائدة التالميذ غري املتملّكني للكفايات املستوجبة          

من تنظيم  توفري  كلّ ما يعزز حظوظهم يف  التعلّم            االحتياجات اخلصوصية  و   
مليدانية و استثمار املتاح من املـوارد املاديـة         الزيارات ا للرحالت  الدراسية و   

  .والبشرية لتحقيق املنشود
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 املقاربة بصفة عامة هي كيفية دراسة مشكل أو معاجلة وضع أو بلوغ غاية              -
وترتبط باختيارات الدارس الفكرية، فإذا اعتمد املشروع  مسيت مقاربته تلك           

  . وعمقاربة باملشر
مشروع  املؤسسة خطة مؤلفة من جمموعة من األعمال املنسجمة اليت دف            و

إىل احلصول على أفضل النتائج يف املؤسسات التعليمية، عرب استثمار عالقتـها      
   .مبحيطها االقتصادي واالجتماعي و الثقايف

 الّـذي  ن مبثابة العقد ويتم التنفيذ بعد عملية تشاور بني األطراف املعنية ويكو  
  . يربط بينهم

  :وخصائص املشروع ثالث هي
 ، أي ضمان مشاركة كلّ أطـراف   La négociabilité  اخلاصية التفاوضية -1

  . األسرة التربوية دون إقصاء يف كلّ مراحل املشروع
  . أي قابلية التعديل والتطوير L’évolutivité  اخلاصية النمائية -2
3-حديد الزة التمين  خاصيLa limitation dans le tempsة اإلجنازأي ضبط مد   .  
الوظيفـة  . الوظيفة االقتصادية واإلنتاجية  : للمشروع وظائف أساسية مخس     و

الوظيفـة  . الوظيفة االجتماعية والتواصـلية . الوظيفة الديداكتيكية .العالجية
 )تكوين املواطن املدين( السياسية

  

 
 
 
 
 
 

الكفايات املتصلة 

ط احلياة بتنشي

  املدرسية
 

يف حتقيق نوعني   " امتدادا طبيعيا للتعلّمات    " تسهم احلياة املدرسية باعتبارها       
  :من الكفايات على األقلّ باعتبارمها على صلة وطيدة بأنشطتها مها 

  كفايات املبادرة وتتمثّل يف تنمية روح االبتكار لدى املتعلّمني وإكـسام             -
 والتخطيط إلجنازه وتقييمه بـالنظر إىل املعـايري         القدرة على تصور مشروع   

وتكتسب هذه الكفايات من خـالل أعمـال فرديـة          . ألهداف املرسومة وا
  .ومجاعية تنجز يف مجيع جماالت التعلّم ويف األنشطة املدرسية املوازية

 كفايات سلوكية تتمثّل يف تنمية روح املسؤولية واالعتماد علـى الـنفس             -
  .  مع اآلخرين وتقبل النقد والرأي املخالفوالتعاون

 )57ـف: انظر القانون التوجيهي (

املقاربة باملشروع
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  دور احلياة املدرسية يف حتقيق تربية شاملة ومتوازنة .2

 تربـوي  اختيـار  تبني على حتليلها يؤشر خرجيها لدى املالمح من مجلة حتقيق إىل التونسية املدرسة تسعى
   .والتوازن بالشمول يتسم

  ؟ املالمح هذه حتقيق يف املدرسية احلياة مسامهة مدى فما
 كمـا  التونسية املدرسة خريج ملالمح احملقّقة للسلوكات حتليلية قراءة إىل سنعمد السؤال هذا عن لإلجابة

  .     حتقيقها يف املدرسية احلياة مسامهة مدى لتبين)  2004 سبتمرب (الرمسية الربامج يف وردت
   :هي أربعة أبعاد إىل التونسية املدرسة متخرج مالمح تنقسم
 الشخصية األبعاد −
 املدنية األبعاد −
 والثّقافية املعرفية األبعاد −
  العلمية األبعاد −

را 29 عرب األبعاد هذه دوتتجسفيما أساسا، القسم داخل التعلمات على بعضها حتقيق أمر يقع مؤش 
  .ر من نشاط يف أكثاآلخر بعضها بتحقيق للتعلمات، طبيعيا امتدادا باعتبارها املدرسية احلياة تضطلع

 على العميق وقعها مربزين املدرسية احلياة أنشطة لبعض أمثلة احلصر ال الذّكر سبيل على يلي فيما ونسوق
  .متوازن شامل مناء من لديهم حتقّقه مبا التالميذ

 ضامنوالت البيئة جماالت يف واجلماعية الفردية واألعمال واملشاريع املبادرات يف وتتمثل : املدنية األنشطة 1.2
 ممارسـة  على التدرب على املتعلّمني ويعود والتالميذ املؤسسة على بالفائدة يرجع مبا التطوعي والنشاط
  .املسؤولية وحتمل املواطنة

  :وهي اخلريج مالمح يف املستهدفة املدنية األبعاد جلّ مباشرة بصفة األنشطة هذه وحتقّق
   تونس إىل ماءباالنت واالعتزاز اهلوية يف التجذّر �

  والبعيد القريب حميطه مع اإلجيايب التفاعل على القدرة �

  اآلخرين مع العيش على القدرة �

  الغري احترام �

  التضامن �
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  القانون احترام �

   املسؤولية بروح التحلّي �

 :  والترفيهية الثقافية األنشطة 2.2

 واآلداب الفنـون  جماالت يف داعيةبإ أعمال من ومواهبه، ميوله حسب كلّ التالميذ، يتعاطاه فيما لوتتمثّ
 مـن  يواكبوه أن ميكن وما الثقافية واألقسام النوادي يف ثقافية أنشطة من ميارسونه وما والتكنولوجيا والعلوم
  .الثقايف املوروث ومظاهر الفني التعبري بأشكال إليالفهم وتظاهرات عروض

  :التالية املالمح حتقّق يف األنشطة هذه تسهم كما
  تونس إىل باالنتماء واالعتزاز اهلوية يف تجذّرال �

  للتجديد والتحفّز االجتهاد على القدرة �

  بالنفس والثّقة بالذّات االعتزاز �

  املتغيرات مع التكيف �

  وفني مجايلّ حبس التحلّي �

  متعددة بأشكال والتعبري االبتكار على والقدرة اخليال خصوبة �

 التالميـذ  وتدريب امليدانية والزيارات الدراسية الرحالت األنشطة هذه تشمل : املدرسية املرافقة أنشطة 3.2
  .ومراجع موارد من األنترنات وفضاءات التوثيق ومراكز املكتبات توفّره ما استثمار على

  :التالية املالمح األنشطة هذه مثل وحتقّق
  ،والبعيد القريب حميطه مع اإلجيايب التفاعل على القدرة �

  ،تونس إىل باالنتماء واالعتزاز اهلوية يف رالتجذّ �

  ،األخرى الثقافات على التفتح �

  ،املتغيرات مع التكيف �

  .خمتلفة وضعيات يف املكتسبات توظيف على القدرة �
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 يف املؤسـسة  توفّرهـا  ومجاعية فردية رياضات من التالميذ ميارسه ما يف وتتمثّل:  الرياضية األنشطة 4.2
  .والرياضية البدنية التربية حصص جانب إىل املدرسية ياضيةالر اجلمعية إطار

  ،وصيانتها الذّات على احلفاظ على احلرص �

  متعددة بأشكال التعبري �

 على حيتم مبا بال، ذا يعد ومتوازنة شاملة تربية جتسيم يف املدرسية احلياة أنشطة مسامهة مقدار فإنّ وهكذا
  . ا إالّ املدرسة لوظائف اكتمال ال إذ جدية بصفة ا االضطالع التربويني الفاعلني

   
  اجلودة حنو التربوي بالفعل لالرتقاء رافد املدرسية احلياة .3

 :التربية يف اجلودة 1.3

 نتحـدث  فأصبحنا بطبيعته تلون التربوي الفضاء وبدخوله باألساس اقتصاديا مفهوما اجلودة مفهوم يعترب  
ـ الن درجـات  أعلـى  إىل التعليمي التربوي بالفعل االرتقاء على القادرة ربيةالت وهي اجليدة التربية عن  ةـجاع

  .اال هذا يف املعتمدة اجلودة مؤشرات تقره ما ضوء يف والفاعلية
  : أنهامنها نذكر التربوي الفعل يف للجودة األساسية اخلاصيات من جمموعة اليونسكو منظمة وحددت 

  اإلنسان حلقوق مساندة �
  . العامل اموعة، العائلة،: انتمائه دوائر خمتلف يف متفردة، ذاتا باعتباره املتعلّم أدوار ملختلف قّقةحم �
  والسالم اإلنصافو العدل:  بـ عالقة يف قيم نشر يف مسامهة �
  احمللّية للخصوصيات عاكسة �
 .للمستقبل ومهيئة حلاضرها مواكبةو ماضيها من مستفيدة �
 ومواقـف  لتـصورات  ومنمية العامة للحياة ضرورية وقيم وكفايات  معارف اكتساب على مساعدة �

امت صلة .  
  أفضل الواقع جعل على تساعد ألدوات موفّرة �
 لقيسل قابلة �
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 مؤسـسات  شبكة: "عنوان حتت وثيقة والتكوين التربية وزارة أعدت التونسية، املدرسة يف اجلودة ولتقييم
 حسب وموزعة مبؤشرات موضحة املعايري من مجلة فيها ضبطت 1"التربوية باملؤسسات اجلودة مرجعية التميز،
  :التالية ااالت

  

  
  
 

  : املدرسية واحلياة اجلودة  2.3

 الفعـل  جتويـد  يف أنشطتها تؤديه الّذي الدور تربز الّيت الفصول من بعدد املدرسية للحياة املنظّم األمر جاء    
فاحلياة  اليونسكو، حددا الّيت اجلودة خاصيات جاءت يف تناغم مع    الفصول هذهو ،للتعلّمات امتداد ك التربوي
  :املدرسية

  . والتكوين التربية وزارة وضعته الّذي )référentiel (املرجعي باعتماد للتقييم قابلة أنها قابلة للقيس مبا •
 وقـيم  ومواقف تصورات بناء وكذلك العامة للحياة ضرورية وكفايات ارفمع اكتساب "على ةساعدم •

  .  من خالل وضع قواعد منظّمة للحياة املدرسية"واتمع تتماشى
 خمتلـف  عليه اتفقت ملا جتسيما "الّذي يعترب  املؤسسة خالل مشروع  من" احمللّية للخصوصيات "عاكسة •

 اخلـصوصي  واقعهـا  مـن  انطالقـا  للمؤسسة املميزة األهداف قلتحقي وإطارا التربوية األسرة أطراف
 بـل  جاهزة حلول هلا تتوفّر ال اخلصوصيات وهذه. 2"الوطنية التربوية األهداف كنف يف كـــوذل
 خمتلف بني والتواصل التشاور بدعم الكفيلة اإلجراءات واستنباط "وجتديد وتفكري حبث إىل حاجة يف هي

  ."ويةالترب األسرة أعضاء
 تعليمية موارد هاتوفريب De Ketele, 1999(3 (البيداغوجي بالرفاه عالقة له ما وخاصةضامنة لإلنصاف  •

  .  الطبيعي حميطه يف املتعلّم لدى تتوفّر ال قد وبشرية ومادية
                                                 

 2008وزارة التربية والتكوين، شبكة مؤسسات التميز، مرجعية اجلودة باملؤسسات التربوية، جانفي  1
� ا���ّ�� �����ة ا���ر�ّ�� 2���� ا  
3 Actes du colloque international "l'approche par les compétences au service d'une éducation de qualité pour 

tous, Sousse, 19-21 avril 1999 

 اجلودة

 باملؤسسات

 التربوية

 يف التصرف
 املادية املوارد

 

 احلياة تنظيم
 املدرسية

 املؤسسة قيادة
 التربوية

  إجناز
 التعلّمات 

 يف التصرف
 البشرية املوارد

 

  التصرف
 امليزانية يف 
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 التربويـة  املؤسسة ظّمهتن " ما االنتماء، من خالل   يطحم كان مهما والتميز للنجاح متكافئة حلظوظ مؤمنة •
  .1"ورياضية وترفيهية وثقافية مدنية وأنشطة مدرسية مرافقة أنشطة من التالميذ، لفائدة

 ومـساندة  تـدارك  حصص" هاتأمينبوإجنازام   املتعلّمني أداء يف توفّرها املؤمل ملعايريا مسامهة يف حتقيق   •
 الدراسية الرحالت وتنظيم اخلصوصية اتاالحتياج لذوي أو املستوجبة الكفايات من يتمكّنوا مل ملتعلّمني

 األنترنات وفضاءات التوثيق ومراكز املكتبات توفّره ما استثمار على التالميذ وتدريب امليدانية والزيارات
 .2"ومراجع موارد من

  

 تقييمهـا  مكانباإل التونسية باملدرسة التربوي الفعل جتويد يف املسامهة ااالت من كمجال املدرسية واحلياة   
 أفردهـا  وقـد  والتكوين، التربية وزارة قبل من املُعدréférentiel "" باملرجعي الواردة املعايري من عدد باعتماد
 اال ضمن إدراجه متّ املؤسسة مبشروع اخلاص املعيار أنّ علما امعيار 31 من معيارا 11 (املعايري من عدد بأكرب
  :3االبتدائية باملدرسة املدرسية باحلياة املؤشرات ذات العالقة يلي فيما ونورد ،")بويةالتر املؤسسة قيادة "األول
  

  
  

                                                 
  من األمر املنظّم للحياة املدرسية 1

 املرجع السابق 2
 نورد هذه املؤشرات كما وردت باملرجعي الصادر عن وزارة التربية والتكوين 3

 والتوثيق اإلعالم فضاءات
 بفعالية وتشغل متوفّرة

 اإلعاقة حاملي التالميذ
 ةمالئم مبساعدة ينتفعون

 حلاجيام

 للتالميذ النفسية املساعدة
 مؤمنة املعنيني

 املساعدة خدمات 
 مضمونة االجتماعية

 

   للتالميذ الصحية املتابعة
 مؤمنة
 

 متنوعة رياضية أنشطة
 التالميذ على مقترحة

 دعم دروس تؤمن املؤسسة
 املتعثّرين لفائدة

 

  الثقايف التنشيط
 نمؤم 

 

 يف اجلماعية احلياة تنظيم
 على يشجع املؤسسة

 التعايش

 اخلاصة اجلودة معايري

 املدرسية احلياة بتنظيم
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  : العملية اإلجراءات بعض  3.3

  :يلي ما نذكر املعايري هلذه احملقّقة العملية اإلجراءات ومن
 والثّقافية، واالقتصادية االجتماعية املؤسسة وضعية ذكر (املؤسسة وضعية وفق مدرسة مشروع إعداد �

  ).ومالحقها املشروع وثيقة املعايري، قائمة السابقة، النتائج
  .األطراف خمتلف بني بالتعاون املشروع إعداد �
  .وتقييمه تنفيذه تتابعل املشروع قيادة جلنة بعث �
  )الداخلي النظام نص املدرسة، رمز (التربوية للمؤسسة الداخلي النظام حتيني �
  )مثال املدرسية اإلذاعة (التالميذ تأطري تأمني �
  ).إمضائه بعد واألولياء التالميذ لدى الداخلي النظام توفّر (املدرسية للحياة املنظّمة القواعد احترام �
  )...دفتر االقتراحات/ االنتخابات/ االقتراحات صندوق (املواطنة على التربية على التشجيع �
  .تنفيذه ومتابعة احمليط مع بالتعاون ثقايف برنامج دإعدا �
  .خمتلفة جماالت يف تنشيط نوادي بعث �
  .وجتهيزات فضاءات من ميكن ما توفري �
  )...االختصاصات املتعددة القاعة مكتبة، (وجدت إن الفضاءات خمتلف على التردد على التالميذ حثّ �
  .احلصص هذه أثر متابعة مع ناجع تشخيص إىل نادااست املتعثّرين التالميذ لفائدة دعم دروس تأمني �
  ).املدرسة حميط مع بالتنسيق مدرسية رياضية مباريات (رياضية أنشطة برنامج إعداد �
 .األساسية واألدوية  األوليةاإلسعاف وسائل مبختلف جمهز متريض حملّ توفري �
 معلّقات وتوفري املدرسية الصحة نوادي بعث �
 )...متابعة جداول لقاءات، ومواعيد برنامج (االجتماعي لالعم خلية تفعيل �
 .معوزين لتالميذ جمانية دعم دروس تقدمي �
 .اإلعاقة حلاملي مالئمة وجتهيزات هياكل توفري �
 ).م خاص أنشطة برنامج ضبط (املؤسسة يف إدماجهم قصد اإلعاقة حاملي لتأطري إجراءات اتخاذ �
     ).    وجدت إن (ةالنفسي للحاالتتأمني الرعاية  �
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 السلوك احلضاري يف الوسط املدرسي .4

املدرسة مؤسسة اجتماعية وتربوية صغرى ضمن اتمع األكرب، باعتبارها فضاء يقوم بالرعايـة والتربيـة        
ر ـــمما جيعلها تتحول إىل هيكل نابض باحلياة قادر على التأثي         . املواطن الصاحل والتنشئة االجتماعية وتكوين    

وازنـة  بـني املعرفـة    مواقفهم بالقدر الذي يساعدهم على ربط املدروس بـاملعيش  وامل   يف سلوك املتعلمني و   
لتربوية إىل فـضاء    من هذا املنظور يبقى الدور الرئيسي للحياة املدرسية متمثال يف حتويل املؤسسة ا            و.  والسلوك

. اجتماعي ملمارسة خمتلف األدوار اليت تؤهل التلميذ الكتساب مقومات السلوك احلضاري يف خمتلف جتلياتـه              
  ؟هفما هو السلوك احلضاري؟ وما هو دور املدرسة يف ترسيخ

  :مفهوم السلوك احلضاري  1.4

ومفـاهيم أخـرى    فهومه  يكاد جيمع كل من تناول موضوع السلوك احلضاري على وجود تداخل بني م            
  ...هذا التداخل جيعل من الصعب  تقدمي تعريف ائي وأحادي اجلانب . تعترب روافد رئيسية

  : فالسلوك احلضاري مرتبط بـ
 حيث أنه يقوم على أساس التفاعل االجتماعي ، والعالقات باعتبارهـا            سلوكات األفراد واجلماعات   −

  خطوطا لالرتباط االجتماعي
 إطار   اليت من غاياا تكوين اإلنسان املواطن الواعي املمارس حلقوقه وواجباته يف           واطنةالتربية على امل   −

، وهذا ما دف إليه التربيـة علـى         يتأهل للتواصل اإلجيايب مع حميطه    ، حىت   اجلماعة اليت ينتمي إليها   
  . السلوك احلضاري

طن املتشبع بـالقيم الدميقراطيـة       هذه التربية اليت دف إىل تكوين املوا       التربية على حقوق اإلنسان،    −
ومبادئ حقوق اإلنسان والقادر على ممارستها يف سلوكه اليومي من خالل متسكه حبقوقه واحترامـه               

  .حلقوق غريه
  .  ذلك أن القيم تعترب أحد احملددات اهلامة للسلوك االجتماعي،القيم واألخالق −

يت تصدر من الفرد فتدل على أنه قـد         ية واحلركية الّ  ايل فإن السلوك احلضاري هو خمتلف التعبريات اللفظ       بالتو
 أجـل   تطوع بكامل إرادته وبكل وعي من أجل التكيف مع متغريات جمتمعه و قد آثر التوافق مع غريه مـن                  

، ضمن قواعد ومؤسسات عادلة تضمن للجميـع الكرامـة           حمليا وجهويا ووطنيا وعامليا    :العيش املشترك   

  .ختالفاته أو خصوصياتهاملستحقة لإلنسان مهما كانت ا
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   :دور املدرسة يف ترسيخ السلوك احلضاري .2.4

  املدرسة كمجتمع صغري ، تعترب الورشة احلقيقية اليت يتمرن فيها املتعلم على احلياة الفضلى وعلى التعاون                إنّ
ب علـى   وية فـضاءات للتـدر    رت املؤسسة الترب   إذا وفّ  ق إالّ هذا لن يتحقّ  واالجتماعي وعلى ترسيخ السلوك     

املـشاريع  اركة الفعلية يف إجنـاز األعمـال و       املشلواجب األخالقي و  الوعي بقيمة ا  ل املسؤولية و  حتمالتعاون و 
تبادل وأتاحت فرصا للحوار و    )..رياضية/ثقافية/تنموية/اجتماعية/بيداغوجية/تربوية( اجلماعية مبختلف أصنافها  

  .فكرا وقوال وفعالالرأي وتصبح ثقافة السلوك احلضاري هي ثقافة املؤسسة 
   

   :آليات العمل املقترحة لترسيخ السلوك احلضاري يف املدرسة 3.4

ليت تقتضي احترام اآلخـرين       حتصني املؤسسة التربوية بنظام داخلي للمدرسة يكرس قواعد العيش معا ا      −
ـ   السلوكات املنافية لألخالق و    نبذسسة و حفظ كرامة العاملني فيها و      صون حرمة املؤ  و كال كل أش

  )25و 24 نالفصال : للحياة املدرسية انظر األمر املنظم.( التسيب والعنف 
 قيم حيزا من  ه من مبادىء و   ـ دراست إعطاء املمارسة العملية ملا تتم    تمام املدرسني بسلوك املتعلمني و    اه −

  . التقومي
 ى التكيف مع  ـلساعدم ع مآرائهم و  أفكارهم و  ر عن ـمني من التعبي  متكن املتعلّ  ر حوار ـتنظيم مناب  −

  .واقعهم والتعامل اإلجيايب معه
 مني لبعض املسؤوليات ضمن مشروع وإشعارهم بأمهيتهم وقدرام على أدائهـا داخـل            تقاسم املتعلّ  −

  .املدرسة وخارجها
− ربوي كموارد لتنشيط احلياة املدرسيةاستغالل قدرات اإلطار الت.  
ـ ل بني املعلمني واملتعلمني وحتويل املدرس     تعميق روح التواصل واالحترام املتبادل وحسن التعام       − ة ــ

  .اء املستمر اهلادف والتشاور البنإىل فضاء للحوار
دعم األنشطة الثقافية املوازية للدروس مبا ميكن املتعلم من صقل مواهبه وبناء شخصيته، ويتيح له فرص                 −

 ثقافـة الـسلوك     يت تقتـضيها  التمرس بضرورات احلياة مع الغري واكتساب الفضائل والسلوكات ال        
  .احلضاري

تنشط يف كنف املؤسسة التربويـة      النوادي اليت تعمل و   لمني على االخنراط يف اجلمعيات و     تشجيع املتع  −
  .إدارة شؤواتشريكهم يف تسيريها وو

، ة مبنظومـة القـيم واحلقـوق      وضع جدولة سنوية لتوظيف خمتلف املناسبات الوطنية والعاملية املرتبط         −
 .التالميذ معا يف تأطري ورشااومسامهة املتخصصني و
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   :املراجـــــع

، سلـسلة التكـوين     )الطفل والفـضاء املـسرحي    (الطفل بني األسرة واملدرسة     الطيب أموراق وحممد صابر،      −
  .66:،ص1،1981التربوي،ط

  ، مطبعـة النجـاح اجلديـدة، الـدار البيـضاء،          احلياة املدرسية وإشكالية احلداثـة والتطـرف      حممد مكسي،    −
  .7: ص،2003 ط

، السنة 1،الطبعة 2، منشورات رمسيس، ج مشروع املؤسسة والتجديد التربوي يف املدرسة املغربية      حممد الدريج،    −
  .73:، ص1996

، 1، ترمجة حممد احلبيب بلكوش، دار توبقال للنشر، الـدار البيـضاء، ط            تربيةالتوجهات جديدة يف    : جان بياجي  −
  .53:، ص1988

− Vitalie C, La vie scolaire, Hachette, Nouvelles approches, 1997
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   :احليـاة املدرسيـة واملشروع   .5

 هلا عليم املدرسي ال ميكنربية والتوجيهي للتس هلا القانون التيت أس رسالة التربية ووظائف املدرسة الّإنّ
وتطوير أساليب  هلاأبعد مقاصدها إال إذا متكنت املدرسة من جتديد آليات اشتغاأن تتجلى يف أمشل معانيها و

يشكل أنبل مقاصدها و أوسع معانيها وتوسيع جماالت عملها مبا يساعدها على حتقيق رسالتها يفنشاطها و
دعامة لتحسني جودة ) ويةاألسرة الترب( املشروع باعتباره خطة تربوية متكاملة يعدها اتمع املدرسي املوسع

  .انطالقا من احلاجات واخلصوصيات احملليةؤسسة التربوية التعلم وتفعيل احلياة املدرسية واالرتقاء بامل
  كيف يساهم يف تنشيط احلياة املدرسية؟فما هو املشروع ؟ و

  :ـروع الـمش  1.5

     التربويمفهوم املشروع  1.1.5

االرتقاء   ما يسهم يفأي كلّ» ع إىل األمامالدف« هو " Projetمشروع"األصل االيتيمولوجي لكلمة 
د الذايتمن املسؤولية واالستقاللية وإجيايب حنو املزيد نصر فاعل ولميذ كعبالتر والترشالتحر.  
دة لالرتقاء باملؤسسة التربوية مقاربات جدي املشروع فضاء رحبا لالجتهاد واالبتكار واستكشاف سبل وعديو

  .ربطه باحلياة العمليةوحتسني جودة التعلم و
  مبادئ املشروع  2.1.5

   :أنّى مبادئ أساسية أمهها يقوم املشروع عل
  ،ينطلق من استقراء حقيقي لواقع املدرسة •
  ،يستهدف التلميذ أساسا وينبع من حاجياته املتصلة بواقعه •
  ،يكون ناتج شراكة فعلية مبنية على التشاور والتفاوض واالخنراط •
  ،يكون متوافقا مع الغايات التربوية اجلاري ا العمل •
  .قابال للتعديلجنازه ومؤشرات تقييمه وإل يكون واضحا يف أهدافه ومراح •

   )Une école en projet( ملؤسسة التربوية تعيش املشروعوهي مبادئ كفيلة جبعل ا
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مني داخل املؤسسة فاعل بني املدرسني واملتعلّد كيفية التهو مشروع حيد:  املشروع البيداغوجي •
 .التربوية

 التأليف واالنسجام بني مكونات خمتلفة وهكذا جيد ة عمل وأداة ا يتمهو خطّ: مشروع املؤسسة  •
كل طرف مكانه يف املشروع وتصبح املصاحل مشتركة واالختالفات حمترمة والغاية واحدة واخليط 

 . لناظم بني األطراف املختلفة واملؤلف بينها والضامن لتماسكها هو العقد املعنوي الذي يربطهم مجيعاا

 –بيداغوجي البعد ال –: وال يستقيم مشروع املؤسسة إال إذا توفرت فيه ثالثة أبعاد رئيسية وتفاعلت وهي 
وع وحموره وهو املستهدف واملستفيد ؤسسايت، وال شك أن التلميذ هو مدار املشراملبعد ال –تربوي البعد ال

  .األول
افر لتحقيق التعلم الناجع ضوقد اعترب مشروع املؤسسة إطارا أمشل ملشاريع فرعية لكنها تتكامل داخله وتت

  :ي االحتياجات اخلاصة ونذكر على سبيل املثالووجتويد النتائج وتنقية املناخ العالئقي وإدماج ذ
  .....روع التلميذ مش /مشروع الدرجة/ مشروع القسم

    

  
   :خصائص املشروع 4.1.5

اوض للتف الفرص الساحنة لألطراف املتدخلةيوفر املشروع :  la négociabilitéالتفاوضية  •
  .تقييماإجنازا وتعديال ووالتحاور واملناقشة تصورا و

  يفةـــموعة قابل للتعديل واملراجعكل مشروع حمدد من قبل اl’évolutivité : النمائية •
املوارد بناء على الصعوبات والعراقيل اليت قد تعترض من داخل مستوى األهداف والوسائل و

ينفي صفة اجلمود فاملشروع متحرك ينمو ا مما يضفي صفة التطور للمشروع واملؤسسة أو خارجه
 .وال يعرف اجلمود

دد تتراوح مدته بني يندرج املشروع يف زمن حم  la limitation dans le tempsلتحديد يف الزمن ا •
   .سنتني أو ثالث سنوات أو مخس 

    أنواع املشاريع 3.1.5

خالله اإلطار املرجعي للعمل حسب االختيارات القيمية والفلسفية  د منحيد:  املشروع التربوي •
 والسياسية
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 : وظائف املشروع 5.1.5
 

 املدلول الوظائف

 وظيفة إضفاء املعىن
 املشروع يضفي معىن على التعلمات واملمارسات حبيث تسهم يف جعل التلميذ - 

 . حمور العملية التربوية

 وظيفة إجرائية
وية وحيسن املردود الداخلي للمؤسسة  املشروع يساهم يف تطوير املنظومة الترب- 

 .بإمناء اقتدارات املتعلّمني

 وظيفة اجتماعية
 -التواصل–التفاوض ( يؤمن املشروع تعبئة األطراف املتدخلة عن طريق - 

 .لتنمية احلس اجلماعي) التشاور

 وظيفة ديناميكية

فيز وحت  ميثل املشروع فرصة لإلنتاج اجلماعي والتجديد ولتحريك الطاقات- 
اهلدف وهو فرصة لتنويع األدوار اهلمم لدى خمتلف األطراف قصد حتقيق نفس 

 .تداول املسؤولياتو

 وظيفة تكوينية
اخلربات دف تكون والتكوين وتبادل التجارب و املشروع فضاء مناسب لل- 

 .تعديل التمشيات وتقومي املسارات

  
  :مراحل املشروع  6.1.5

  حتليل الوضع احلايل •
 املشروعاختيار  •

 ضبط األهداف •

 )حتديد وسائل العمل/ ضبط الروزنامة/ توزيع املهام(وصف دقيق للعمليات  •
 تنفيذ عمليات املشروع •

 التقييم التعديلي للمشروع •

 التقييم النهائي للمشروع •

 املشروع اجلديد •
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 دور املشروع يف تنشيط احلياة املدرسية 2.5

 مناخ تأطري التالميذ وتأمنيتطوير احلياة املدرسية وطة عمل لتعمل كل مؤسسة تربوية على إعداد خ
قواعدها وعلى جعل هذه اخلطة مندرجة ضمن مشروع  املدرسة، باعتباره جتسيما تربوي يثمن قيم املواطنة و

 إطارا لتحقيق األهداف املميزة للمؤسسة حىت تكون املدرسة فضاء للعالقاتا اتفقت عليه األسرة التربوية، ومل
يعترب مشروع املؤسسة و.  فيه كل طرف أسباب حتقيق ذاتهالتكافل والعمل، جيدسليمة والتعايش والبشرية ال

  :االرتقاء ا حنو األفضل مبا يساعد على ملدرسية تسهم يف تنويع خدماا وآلية لتنشيط احلياة ا

  ،درسيةإرساء السلوك املقام على التحاور يف الشؤون التلمذية ذات العالقة بأنشطة احلياة امل •
 ،انتهاج مقاربة تشاركية تتجلى يف حتسيس كل طرف وتوعيته بأدواره يف تدبري الشأن املدرسي حمليا •
باعتبار أن املشروع مبختلف أشكاله هو املقاربة اليت (تالميذها قة وطيدة بني املؤسسة التربوية وبناء عال •

لمني مستجيبة حلاجات املتعجتعل املؤسسة اته وخصوصيالتعلم استجابة حلاجات املتعلم وجتعل 
 ،)وخصوصيام وخصوصية بيئتهم

 ،تطوير العالقات القائمة بني خمتلف األطراف الفاعلة يف الوسط املدرسي •
 ،ة التربوية على حميطها الثقايف واالجتماعيدعم انفتاح املؤسس •
 .دعم املردود الداخلي للمؤسسة التربوية •

  املراجع

 2003/2004 السنة اجلامعية -سعدة لألستاذة حلومة بو،التطبيقيت بني النظري وبالكفايا املقاربة ،وحدة تكوينية −

 )"اجلزء الثاين( 120/1 تونس الوحدة عدد -باردو -التكوين املستمر للتربية واملعهد األعلى 

    سلسلة  - الديداكتيكيا و معجم علوم التربية ومصطلحات البيداغوج    : عبد اللطيف الفاريب وحممد آيت موحى      −
 -الرباط-لوم التربية ع

  

 



 2009 -  باملدارس االبتدائية املدرسيةاحلياة 

 37

   :احليـاة املدرسيــة فضـاء  للتربيــة على املواطنـــة .6
  

ي إىل تأسيس القيم التدف إىل مترير معارف حول املواطنة، بقدر ما دف ، ال ربية على املواطنة التإنّ
تقوم على تبني قيم  بل هي تربيةعارف تربية تستهدف اكتساب املترتبط ا، فالتربية على املواطنة ليست 

ال ميكن للمدرسة  إىل قناعات الفرد واتجاهاته ومواقفه وسلوكاته وه باألساس بالدرجة األوىل، تتوجومواقف
 وغري امة واحلرية واملساواة واالختالفال تكتفي بتقدمي معلومات حول الكرتجاه ذلك أا أن حتيد عن هذا اال

ة ومتنوعة ارستها عرب ما توفره احلياة املدرسية للتالميذ من فرص متعددم من ممذلك من القيم بل متكن املتعلّ
  .لتنشئتهم على املواطنة

  فما هي املواطنة ؟ وما هي التربية على املواطنة؟
  وكيف تكون احلياة املدرسية فضاء للتربية على املواطنة؟ 

  

  املواطنة مفهوم 1.6

ة ليشمل إضافة ــسع معىن املواطنقد اتو "لبلد الذي هو فيهاهو مولد اإلنسان و"و املواطنة نسبة إىل الوطن
   .الشعور بالتعلق به واالنتماء إىل تراثه التارخيي إىل النسبة إىل البلد،

يف صلب هذه احلركة تنسج العالقات، و. وحتوالته وتارخيهاتمع  ويتشكل مفهوم املواطنة يف سياق حركة
  .ربز احلقوق، وتتجلى الواجبات واملسؤولياتوختلق احلاجات، وت وتتبادل املنافع،

  .اإلنسان ومسؤوليته جتاه نفسه وجتاه اجلماعة اليت ينتمي إليها فاملواطنة حقوق وواجبات، ومبادرة
 

  مفهوم التربية على املواطنة 2.6

 طارواجباته يف إملواطن الواعي املمارس حلقوقـه وا/املواطنـة يف تكويـن اإلنسان تتمثل التربيـة على

تؤهله مستقبال حلماية خصوصياته وهويته         الطاقات اليت  تنمية  القدرات ويفاجلماعة اليت ينتمي إليها، و
   .أداء واجباته بكل وعي ومسؤولية، حىت يتأهل للتواصل اإلجيايب مع حميطهوممارسة حقوقه و

  :ل أمهها يف ما يليتقوم التربية على املواطنة على عدة دعائم يتمثّو
  احلوار •
  التالزم بني احلرية و املسؤولية   •
  التالزم بني احلق و الواجب •
  التعاون مع اآلخر •
  االستقاللية •
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  املبادرة •
  االلتزام •
  أخذ القرار •
  الدميقراطية •
  التسامح •
  السلوك املدين •

  

ى قـيم   تنمية احلس املدين لدى الناشئة و تربيتهم عل       " بـ     - يف إطار الوظيفة التربوية    –تضطلع املدرسة   
س جمتمع متضامن   إعدادهم لإلسهام يف دعم أس    راك لديهم بالتالزم بني احلرية واملسؤولية و      ترسيخ اإلد املواطنة و 

  )8القانون التوجيهي، الفصل " (الواجبات وق واملساواة بني املواطنني يف احلقيقوم على العدل واإلنصاف و
ريب التالميذ على املمارسة الفعلية ملختلف القيم       من هذا املنظور تعترب احلياة املدرسية اال األنسب لتد         و

ميارسونه داخل الفضاء املدرسي من مواقـف ووضـعيات         م على املواطنة عرب ما يعيشونه و      املفضية إىل تنشئته  
  توظيـف   مىت متّ  ق على الوجه املطلوب إالّ    ال ميكن لكل ذلك أن يتحقّ     القة مباشرة ذه القيم و    تربوية ذات ع  
فاعل مع قيم املواطنة    التل التلميذ للعمل اجلماعي و    يؤهشكل يستجيب ملقتضيات هذه القيم و      ب احلياة املدرسية 
  .بصورة عملية

    

  :سبل تربية التلميذ على املواطنة وتدريبه على التمرس بقواعد العيش معا  3.6

لداعمة تنويع ما تقدمه من خدمات حىت تكون من الروافد اعمل على تنشيط احلياة املدرسية و ال● 
  .للتربية على املواطنة

 تشريك التالميذ يف إدارة شؤون احلياة املدرسية و تنشيطها مع متكينهم من التقدم مبقترحات بغرض ●
  .تطويرها 

ذلك يف إطار إجناز أعمال مجاعية تقتضيها مستلزمات التعايش مع نشئة التالميذ على سلوك التطوع و ت●
   اآلخرين

يت املسائل الّ إبداء رأيهم يف مجيع املواضيع و داخل جملس املؤسسة مبا ميكنهم من ضمان متثيلية التالميذ●
  .تعرض على هذا الس
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  : تدريب التالميذ على ●
  )من خالل اخنراطهم يف مشاريع مجاعية(ة اجلماعيحتمل املسؤولية الفردية و −
  .العمل معهمالعيش مع اآلخرين و −
− فاهم مع اآلخرين الت  
− خرينعاون مع اآلالت  
− حاور والتشاور مع اآلخرين مبا يتيح هلم التوصل إىل حلول مشتركةالت .  
  .ع االلتزام بقواعد العيش اجلماعيأخذ القرار ماملبادرة و −
  .ممارسة احلرية املسؤولة −
 االجتهاد يف العمل - احلوار– التعاون - التضامن-التسامح( ممارسة قيم الواجب األخالقي  −

  ....).واملثابرة
  .قالليةاالست −
  .برامج العمل يف كنف الوعي بالتالزم بني احلرية و املسؤوليةمناقشة املشاريع و −
  .مهيكلةقترحام باعتماد أساليب منظمة وتبليغ آرائهم وم −
برامج العملوإشراكهم يف خمتلف التدابري و" نواب األقسام"من خالل انتخاب ممارسة العمل النيايب  −

 

    .شؤوم كتالميذ أي املمارسة الفعلية للسلوك الدميقراطي وذات العالقة حبيام املدرسية
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  املدرسة فضاء للتربية على املبادرة وإيناس املتعلّمني بثقافة املؤسسة .7
تشمل وظائف املدرسة التربية والتعليم والتأهيل، فتتعدى بذلك حدود الفعل التعليمي يف مفهومه الـضيق              

ا تقتضيه هذه التنشئة من     أكثر اتصاال بالتنشئة االجتماعية للمتعلّم، بكلّ م      ى جماالت تربوية أرحب، و    نفتح عل لت
اتجاهات، متكّن الناشئة من متلّك خمتلف الكفايات واملهارات الّـيت يـصنفها            معارف ومهارات حياتية وقيم و    

  : تايل كال) 57الفصل (القانون التوجيهي للتربية و التعليم املدرسي 
ـ   مهارات عملية  •   تـساهم كـلّ املـواد    ي يف إطار متابعة حلّ املـسائل، و  تكتسب بالتمرس التجريب

 ...يف إكساب املتعلّمني هذه املهارات

على البحث يف املعلومة الوجيهة وترتيب املعلومات        تتمثّل يف إكساب املتعلّم القدرة       مهارات منهجية  •
 .استثمارها يف تصور احللول البديلةة بينها وتبين العالقات القائمحتليلها وو

  إكسام القدرة على تصور مـشروع     ة روح االبتكار لدى املتعلّمني و     تتمثّل يف تنمي   و كفايات املبادرة  •
  األهداف املرسـومة، وتكتـسب هـذه الكفايـات         يط إلجنازه وتقييمه بالنظر إىل املعايري و      التخطو

 .يف األنشطة املدرسية املوازيةجز يف مجيع جماالت التعلّم وة تنمجاعيمن خالل أعمال فردية و
عاون مع اآلخرين، وتقبـل     التتمثّل يف تنمية روح املسؤولية واالعتماد على النفس و         ت كفايات سلوكية  •

 ...الرأي املخالفالنقد و
  

ه مـن   ــا تنجزه لفائدت  من هذا املنظور، فإنّ املدرسة مدعوة إىل تربية املتعلّم و تعليمه و تأهيله عرب م              و
ال يتسنى هلا القيام ذا الدور على أحـسن وجـه إالّ مـىت              أنشطة متنوعة وتسديه إليه من خدمات خمتلفة، و       

رتقاء بفاعلية الفعل التربـوي وضـمان       استطاعت أن تتجاوز أدوارها التقليدية ومهامها املألوفة، من خالل اال         
إضفاء  عرب إقداره على توظيف املدروس و      "يعيش التعلّم "ى جعل التلميذ    تأمني قدرته عل  انفتاحه على احلياة، و   

  ...الداللة على املعرفة و استغالهلا ضمن سياقات حية
  

 يف إطار التوجه سابق الذّكر، ملا هلما مـن          التربية على املبادرة و إيناس التالميذ بثقافة املؤسسة       تندرج  و
املهارات احلياتية الّيت توسع لديه قابلية االخنـراط        متلّك خمتلف الكفايات و   علّم على   عالقة وطيدة بدعم قدرة املت    

ت الفعل القائم على حتويل املعارف واملكتسبات إىل موارد، واستغالل هـذه املـوارد              ااإلجيايب يف خمتلف مدار   
ملسالك املتاحـة لـدعم    ضمن مشاريع فردية أو مجاعية تتجسم من خالهلا القدرة على املبادرة، وتتعزز عربها ا             

  .ثقافة املؤسسة لدى املتعلّمني
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  :إنّ مثل هذا التوجه يعمل على ترسيخ مجلة من القيم واالجتّاهات لدى املتعلّمني ميكن أن نذكر منها 
 .الفردي واجلماعي: حتمل املسؤولية يف مظهريها �
 .االعتماد على النفس و الثّقة بالنفس: دعم االستقاللية  �
� ر بقيمة العمل وبأخالقياتهالتبص. 
 .القدرة على االلتزام الواعي واملسؤول �
 .القدرة على التعاون وتقاسم األدوار وتبادهلا �
 .تذوق لذّة العمل واإلقبال عليه �
 .قبول اآلخر وتقبل الرأي املخالف �
 .احترام ما تقوم عليه من مبادئتشرب ثقافة املؤسسة و �
 .بية على املواطنةالتر: التمرس بقواعد العيش معا �
 ).باملفهوم التربوي لكلّ منهما... (اجلسارة... احللم �

تأمني وظَِفيِتِه، ذلك أنّ احلياة املدرسـية، يف شـتى          ي، و كلّها أبعاد ضرورية لتحقيق مشولية الفعل التربو      و
تعلـيم  ذا االخنراط من تربيـة و     ه حتقيق ه  جتلّياا، ما هي يف النهاية إالّ إعداد لالخنراط يف احلياة، بكلّ ما يقتض            

  ...وتأهيل
غري قـادر   ، و "برجه املدرسي "متقوقعا داخل   هذا ويبقى الفعل التربوي فاقدا لكلّ معىن عملي إن هو ظلّ            

  يـصادق فض ويريت متكّن املتعلّم من أن يبادر وخيطّط ويلتزم وحياور وحيلم ويغامر ويتعهد وعلى إجياد املعابر الّ
إطار متش حركي قائم على إجناز املشاريع املندرجة ضمن خمتلف سياقات الفعـل وإمكانـات         يف  ... يتعاون  و

قادر نابض باحلياة، و  " جمتمع مصغر  "العمل الّيت تتيحها احلياة املدرسية، مبا يسهم يف حتويل الفضاء املدرسي إىل           
  ...على أن يرتقي بالفعل التربوي التعليمي إىل مستوى اجلودة املؤملة

  :ال ميكن هلذه اجلودة أن تتحقّق يف أرقى جتلّياا إالّ مىت استطاعت املدرسة أن حتقّق األهداف التاليةو
 

  :يف اال التعليمي •

 .للمعارف واملعلومات" معىن"إضفاء الداللة على عملية التعلم وإعطاء  �
 .تثمني املسالك القائمة على التعلم من خالل النشاط والعمل واملبادرة �
 .دار التالميذ على حتويل املعارف واملكتسبات واملعلومات إىل موارد قابلة لالستغالل والتوظيفإق �

 .دعم الكفايات السلوكية ومهارات احلياة اليومية لدى التالميذ �
 .توسيع قابلية توظيف املعارف واستغالل املعلومات لدى التالميذ �
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  :يف اال التربوي •

ضمانا لشمولية الفعل التربوي    ) التأهيل/ التعليم/ التربية(ف املدرسة   تنشيط املعابر بني خمتلف وظائ     �
 .وجودته

 .االرتقاء بقدرة التالميذ على تصور املشاريع وتنفيذها بشكل فردي ومجاعي �
 .متكني التالميذ من التبصر بقيمة العمل وأخالقياته �
  م مـن خـالل إقـدارهم       مساعدة التالميذ على الوعي مبختلف اإلمكانات املتاحة لتوظيف التعل         �

 .على الربط اهلادف واالجيايب بني املدروس واملعيش
 .تطوير احلياة املدرسية وجعل أنشطتها ذات داللة بالنسبة إىل املتعلمني �
 .تربية التالميذ على املواطنة وإيناسهم بقواعد العيش معا �
 . م املسؤوليةدعم قدرة التالميذ على االلتزام واالعتماد على النفس والتعاون وتقاس �

  

  :يف اال التأهيلي •

  يسهم التالميذ يف أنشطته ومشاريعه بـشكل فـردي         " جمتمع مصغر "حتويل الفضاء املدرسي إىل      �
 .أو يف نطاق جمموعة األتراب

دعم السلوك التنموي لدى التالميذ من خالل إكسام مجلة من االجتاهات االجيابيـة يف هـذا                  �
 .اال

 .تمرس مبختلف املعامالت الضرورية الجناز أعمال أو تنفيذ مشاريعتدريب التالميذ على ال �
مساعدة التالميذ على بناء اجتاهات إجيابية جتاه العمل من خالل تدريبهم على التمرس مبختلـف                �

 .األدوار واملعامالت ذات العالقة
ها يف إطار إجناز    إقدار التالميذ على استغالل خمتلف املوارد املتاحة داخل الفضاء املدرسي، وتوظيف           �

 .أعمال أو مشاريع تربوية
  

بأمهية التربية علـى    وال ميكن لألهداف سابقة الذّكر أن تتحقّق على أكمل وجه، إالّ مىت متّ الوعي كامال                

الناظم الّذي تنشد إىل خيوطه جلّ الرهانات الّيت        " السدى"، باعتبارمها   املبادرة وإيناس التالميذ بثقافة املؤسسة    
لتشرب ثقافة املؤسسة من دور فاعل يف حنت مالمـح          ذلك ملا للمبادرة و   موكلة إىل الفعل التربوي، و    أضحت  

  .تتطلّبه من مواصفات خصوصيةواطنة اليوم من أدوار حياتية، ومواطن الغد، بكلّ ما تقتضيه امل
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 بطة باحلياة املدرسيةتوص مرنص .8
  

التنشئة
 

1االجتماعية
  

  

 تلقني مبجرد تتم أن ميكن ال األطفال، عند االجتماعية للحياة الضرورية تعداداتواالس املواقف تنمية إنّ

  .االجتماعي احمليط مع احلي التفاعل فرص توفري عرب تنمى بل اتمع، ومعارف وقيم معتقدات

 يتـضمن  كما. احلي للكائن املميزة األنشطة لتحقّق الضرورية الشروط جمموع االجتماعي احمليط ويشمل

  . أعضائه خمتلف مهام حتقيق يف املتشاركني األفراد أنشطة خمتلف

 مـن  جـزءا  ويتحمل املشتركة، األنشطة بعض يف الفرد يسهم حني إذ حقيقي، تربوي أثر احمليط وهلذا

 ومواضـيعها  األنـشطة  هذه يف املعتمدة االشتغال طرق فيألف املنشودة، الغاية ويكتسب اجلماعية، املسؤولية

  .بروحها وجدانيا ويتشرب ضرورية فعل معارف ويتملّك

 عندما ذلك ويتم واعية، نوايا بدون املرتقبة االستعدادات من قربا واألكثر األعمق التربوي التكوين ينتج

  .إليها ينتمي أن ميكن الّيت اموعات أنشطة خمتلف يف يوم بعد يوما الطّفل يساهم

) املدرسـة  (خمـصوص  اجتماعي حميط توفري الضروري من يصبح التعقيد نم درجة اتمع يبلغ وعندما

  .النضج يبلغوا مل الّذين األفراد قدرات تكوين األساسية مهمته

  

                                                 
1 Dewey,J., Démocratie et éducation, Edition inter-nationales, 1975.   )نة التأليفجلترمجة ( 
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  1التالميذ؟ قبل من إجيابيا املعيشة التجارب هي ما
  

) CERES (األسـرة واملدرسـة    سوسـيوبيداغوجيا  يف والتجديد البحث مبركز املنجزة األحباث تناولت

)Pourtois et Maoloni, 1993 et 1994 (جاربة التمـساءالت  خالل من وذلك باملدرسة، املعيشة اإلجيابي 
  :كاآليت تصنيفها وميكن اليومية، دفاترهم أو التالميذ
  .لالهتمام ومثرية مفيدة املتعلّم، إىل بالنسبة دالّة وظيفية، نشاطات تركيز �
 طريق عن األنشطة اختيار وإمكانية نشيطة بيداغوجيا إطار يف التالميذ ركةمشا يستحثّ الّذي التعليم �

  .املفرطة الكهل تسلّطية من والتحرر الذّايت، القرار
  .مشترك عمل أو نشاط إجناز إىل اهلادف اجلماعي العمل �
ـ  والـرحالت  باملدرسـة  تنظّم الّيت احلفالت: املدرسية الرتابة مع تقطع الّيت األحداث �  تـسمح  يتالّ

  .العامل على واالنفتاح بالذّات املدرسة عن اقـباالنعت
  .األقران مع الصداقة صالت �
 الـتعلّم  فرحة على هام انعكاس بينا، أن سبق كما هلا، والّيت والتالميذ األستاذ بني اإلجيابية العالقات �

  .والتواصل التشارك على القائمة والصالت
  .الذّات عن إجيابية صورة حصول إىل املؤدي سياملدر التفوق أو النجاح �
  ذاتيا، الصعوبات بعض ختطّي على القدرة الذّات، جتاوز �
  .بالفصل وضجيجا اضطرابا أحدثت الّيت املشاهد �
 ,Snyders(سـنيدرس  .ج اقترحها الّيت تلك مع تتقاطع املدرسة يف املنخرطون ا يشعر الّيت املسرات هذه

  : ديدات البيداغوجية ومجعها يف مخس أصنافيف إطار التج) 1986
  .حتقيقه الواجب املشروع وتنظيم اختيار إمكانية تعطي عندما: االختيار فرحة -
  حقّا، يعمل التلميذ جبعل:  العامل يف الفعال الفعل فرحة -
  اخلارجي، بالعامل صلة يف  الطّفل بوضع:  العامل على االنفتاح فرحة -
  باألستاذ، العالقة من آخر منط وإقامة التالميذ بني اتصاالت ربط من ميكّن الّذي: تركاملش العمل فرحة -
  .التقييم ال التشارك أساسها:  املعلّم مع جديدة صالت إقامة فرحة -

    .الثّقافة فرحة هي: التلميذ لدى وإحداثها حتقيقها يتوجب فرحة عن أيضا سنيدرس.ج لنا يفصح كما
                                                 

  ، 2005تونــسنورالدين ساسي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم، إدارة التربية، .د.، ترمجة أتربية ما بعد احلداثةجون بيار بورتوا وهوقيت دمسات، 1
 . 215-214: ص
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التربية
 

1طنةاملوا على
  

  

 الدميقراطية املبادئ بانتشار نطاقها اتسع للتربية مهمة اتمع حياة يف نشطة ملشاركة اإلعداد أصبح لقد

 دميقراطيـة  كـلّ  يف معا تتكامل أن ينبغي عدة تدخل مستويات بني الصدد هذا يف التمييز وميكن. العامل عرب

  . حديثة

 وهـذه  املوضوعة، للقواعد وفقا االجتماعي الدور ممارسة تعلّم على اهلدف يقتصر أويل، تصور ففي

 ملبـادئ  تلقينا باعتباره املدين التعليم يف تتمثّل فاملهمة. األساسية التعليمية املراحل عاتق على تقع إنما املسؤولية

 فلـيس . أخرى مواد بني تعليم مادة جمرد يشكّل أن ميكن ال التسامح مثل مثله التعليم، وهذا السياسية، املعرفة

 املدرسـة  جعل هو وإنما مذهيب، تلقني حنو ينحرف أن ميكن جامدة مدونات شكل يف مبادئ تعليم املقصود

 حريـام  ممارسـة  بأن والوعي وواجبام حقوقهم ماهية يفهموا، أن لألطفال تتيح دميقراطية ملمارسة منوذجا

 املمارسـات  من موعة وميكن. حمددة مشكالت من انطالقا وذلك وحريام حلقوقهم اآلخرين ممارسة حتدها

 إقامـة  املدرسي، للمجتمع مواثيق إعداد: املدرسي اإلطار داخل للدميقراطية التعليم هذا تدعم أن بالفعل اربة

 يـدا بع نزاعات حللّ تدريبات مدرسية، صحف دميقراطية، مؤسسة عمل لسري حماكاة ألعاب للتالميذ، برملانات

 التعلـيم  مكان على تقتصر ال تنشئة أساسا هي الدميقراطية وعلى املواطنة على التنشئة ألنّ ونظرا. العنف عن

  .مباشرا اشتراكا اتمع أعضاء وسائر األسر فيها تشرك أن ينبغي فإنه وزمنه، النظامي

  

  
                                                 

 58ص  1996 األردين، الكتب مركز اليونسكو، منشورات ،املكنون الكرت ذلك التعلّم والعشرين، احلادي للقرن بالتربية املعنية الدولية اللّجنة1
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 جملس املؤسسة –إدارة املدرسة ( عرب خمتلف هياكلها  إىل مزيد تفعيل احلياة املدرسية يهدف هذا القسم
 ا يف إطار مسؤوليااهمساعدة خمتلف األطراف املتدخلة على أداء مهاذلك ملو...)  الس البيداغوجي–

  .اإلداريةّ والبيداغوجية و التربوية
متابعتها         تنظيمها ووية  املساعدة على تنشيط احلياة املدرساألدوات العمليةيسعى إىل توفري بعض كما 

  .أو النماذج الناجحة قصد االستئناس ا/ إىل جانب ذلك يقترح على املتدخلني بعض التجارب و،تقييمهاو
ت املؤسسة حاجابصفة آلية بل انتقاء ما يتالءم وال شك أنّ خمتلف هذه املقترحات ال ميكن اعتمادها و

لفاعلني على التطوير واالبتكار الثقايف دون احلد من قدرة ا االجتماعي واملعنية وتالميذها وخصوصيات الوسط
  حدود  يفة املدرسية من جماالت للتدخل والعمل واملبادرة يف إطار ما يتيحه األمر املنظّم للحياو

  :نورد هذه املقترحات مبوبة كاآليت ذا األمر من إمكانية االجتهاد والفعل، وما ينص عليه ه
 مشروع املؤسسة  املدرسية واحلياة −

 تفعيل الس البيداغوجي  −

 تفعيل جملس املؤسسة −

 املتدخلون يف تنشيط احلياة املدرسية −

 العالئقية التنظيمية ولنواحي اإلدارية وا −

 مناذج من األنشطة املمكنة −

    التقييمالتخطيط والتأطري واملتابعة و −
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  مشروع املؤسسةاحلياة املدرسية و .1
  

تدربون تأمني مناخ تربوي ية املدرسية وتأطري التالميذ ولّ مؤسسة تربوية خطّة عمل لتأطري احلياعد كت"
  . قواعدهافيه على آداب املواطنة و

تندرج هذه اخلطّة ضمن مشروع املدرسة باعتباره جتسيما ملا اتفقت عليه خمتلف أطراف األسرة التربوية 
ذلك يف كنف األهداف التربوية سة انطالقا من واقعها اخلصوصي و للمؤسوإطارا لتحقيق األهداف املميزة

   ."الوطنية
  )4 الفصل – العنوان الثّاين–األمر املنظّم للحياة املدرسية                             ( 

  
  
  
  
  
  

  

 
 

  

  
  

  
  
  

  
  

  

 اخلطّة اخلاصة بتطوير احلياة املدرسية

  
   

 

     

  

   

 املدرسيةاخلطّة اخلاصة بتطوير احلياة

مشروع املؤسسة 

جانب متصل باحلياة 

املدرسية
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  املتابعةالتنفيذ و

  لقيادة  فريق ا _1
 الّلقباالسم و الصفة املهام

    
  

  
 

   جلنة التنشيط والتنفيذ-2

 اللّقباالسم و الصفة املهام

    
  
  

  
 

  املتابعة جلنة التقييم و -3   
 األعضاء الصفة  املهام

    
  
  

  
 

 

  مشــــــــــروع املؤسســـــــــة 

  لّق باحلياة املدرسيةيف جانبه املتع
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 جـــذاذة مشـــروع مؤسســــة 

    يف 

     جانبه املتصل باحلياة املدرسية
I.  ةبيانات عام:  

  :.....................السنة الدراسية 
 

  

 .ا.م
  

  املؤسسة التربوية
 

   

  العدد الرمزي
 

   

  )باعتبار املدير(ـــدد املدرسني ع
 

    

  عـــدد العملة
 

    

  عـدد الفصول
  

    

  عـدد التالميــذ
  

    

  معدل الكثافة بالفصول
  

  

   
  



 2009 -  باملدارس االبتدائية املدرسيةاحلياة 

 52

II. سة باملؤسةمعطيات لتشخيص واقع احلياة املدرسي 
  )مؤشرات كمية( التـالميـذ )1

السنة 

 السادسة

السنة 

 اخلامسة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الثّالثة

  السنة

 الثّانية

السنة 

 األوىل

     السنة  
  التحضريية

 
 

 عدد التالميذ بالفصول        

 نسبة الرسوب        

 نسبة الغيابات        

 طني بنوادي التنشيط الثّقايفنسبة التالميذ املنخر       

 نسبة املنتفعني باألكلة املدرسية         

 نسبة املتعلّمني املدجمني        

      لة البيانات على احلصول يتمجوع أعاله املفصإىل بالر:  

  ثالثية كلّ اية  يف اإلحصائية اجلداول*  

       املناداة بدفتر الواردة اإلحصائيات* 

2(الميـذ ـ الت)ظواهر مالحظة( 

السنة 

 السادسة 

السنة 

 اخلامسة 

السنة 

 الرابعة 

السنة 

 الثّالثة

السنة 

 الثّانية

السنة 

 األوىل
- +

/

- 

+ - +

/

- 

+ - +

/

- 

+ - +

/

- 

+ - +

/

- 

+ - +

/

- 

+ 

  
 

  أثاثها واحلفاظ على املؤسسة                   
 

 حضور أنشطة املواظبة على                  

 نوادي التنشيط الثّقايف 

   املسامهة يف تنظيم االحتفاالت                  

 و التظاهرات

 ظواهر اجتماعية دالّة   

  غري مفعل  : -/    مفعل مبقدار   : -/+مفعل . +:  يساهم معلّم القسم يف توفري املعطيات املطلوبة -  

   :هامة مالحظات
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  )وتنشيط احلياة املدرسية( ربويــاإلطار الت )3

 مكلّف

 رمسيا
 متطوع

الكفاءة أو االختصاص 

 املتصل باحلياة املدرسية
  ر/ع االسم واللّقب الصفة

     1 

     2  

     3  

     4  

     5  

     6  

     7  

     8  

     9  

     10  

     11  

     12  

     13  

     14  

     15  

     16  

     17 

     18 

     19 

     20 

     21 

     22 

     23 

     24 

     25 

     26 

     27 

 )  نوفمرب15تقرير  أكتوبر و15تقرير (يتم احلصول على البيانات بالرجوع إىل اجلداول اإلحصائية  -
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  )البعد الكيفي( : ربويى العالقات بني اإلطار التاملؤشرات الدالّة على مستو )4

  

  +  +-  -  
        ...)جملس املؤسسة مثال ( املواظبة على حضور اجللسات املنظمة داخل املؤسسة -

         تدخالت خلية التوفيق املدرسي-

         تبادل الزيارات واخلربات البيداغوجية-

        رحالت/ معارض/  تنظيم تظاهرات تربوية -

-آزر و التةكافل بنيالتأعضاء األسرة التربوي         

-         
  

  عالقة املؤسسة التربوية مبحيطها) 5

 املتدخلون العدد االسم

 األشخاص املوارد   

 املنظّماتاجلمعيات و  

 اخلاصة / املؤسسات العمومية   

  

  املطروحة يف صورة وجودهااإلشكاالت
غري 

 مفعل

مفعل 

 مبقدار
 مفعل

 

  املدرسية  لياء يف احلياةاخنراط األو    

 احترام العقد املنظّم للتعامل     

   االلتزام بتأمني خمتلف األدوار      
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III.  سة من الداخلالتالميذ / إطار التدريس / املدرسة : تشخيص واقع املؤس :  
  الـمــدرســة )1
 

 الفضاءات والتجهيزات نعم ال املالحظـات
 مكتب املدير   

 متعددة االختصاصاتقاعة    

 الثقافية القاعات متوفرة مبا يتيح ممارسة األنشطة   

 فضاء القسم التحضريي   
 فضاء لإلعالمية   

 املطعم املدرسي   )نوع األكلة(

 ملعب للتربية البدنية   

 ساحة املدرسة   

 احلديقة املدرسية   

 املكتبة املدرسية   

 البصرية/ الوسائل السمعية    

 اإلذاعة املدرسية   

 أدوات الطباعة   

 )حالتها/ عددها(   اإلعالميةوحدات   

 الوسائل التعليمية واملعينات البيداغوجية   

  

  .....................................: يقيم منهم باملدرسة   ......................................: عدد العملة 
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  ر التدريـسإطا )2

   التدريـسياتوتمس )3

  

  

 اإلطار العدد معدل األقدمية يف املدرسة مالحظات

  املديــــر   

 أستاذ مدارس ابتدائية   

 تطبيق أول   

 تطبيق   

 معلم أول مترسم   

 معلم أول متربص   

 معلم مترسم   

 معلم متربص   

  تربية تقنيةمدرس   

 نيةتربية بدمعلم    

ال
ـ
ـ

م
ـ

درس
ـ

ون
 

 املستوى عدد األقسام عدد التالميذ معدل عدد التالميذ بكل مستوى

 التحضريي   
  1 س   
 2 س   
  3 س   
 4 س   
 5 س   
 6 س   
 اجلملـة   
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IV. سة من خالل حميطها تشخيصواقع املؤس : 
  

 اجلوار املؤسسايت اجلوار الثقايف والرياضي

 جبوارها
 مدى االستفادة ال نعم

 منها
 جبوارها

مدى  ال نعم

 االستفادة منها

    مستشفى    دار ثقافة

    مدرسة إعدادية    دار شباب

    معهد    مكتبة عمومية

        ملعب رياضي
     

 

    

 املدرسة

 
 
 

 

 

  داجمة) 1
 ذات أولوية )2

 داخل املنطقة البلدية )3

  خارج املنطقة البلدية )4
 

 

 اجلمعيايتاجلوار  اجلوار االقتصادي

 ال نعم جبوارها
  مدى 

 االستفادة منها
 ال نعم جبوارها

مدى 

 االستفادة منها

 مصنع
منظمة التربية    

 واألسرة

   

 شركة
 املصائف   

 واجلوالت

   

 معصرة
الكشافة    

 التونسية

   

    محعيات رياضية    مشروع فالحي

    ات تنمويةمجعي    
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V.   عوبات املالحظة واحللول املقترحةالص:*    

 الصعوبات مرتبة حسب األمهية  احللول املقترحة للتدخل

1                                               (  

  

2  (  

  
 

  
1(  

  
  
  
 

1                                               (  

  

2  (  

  
 

  
  
2(  

  
  
  
 

1                                               (  

  

2  (  

  
 

  
  
3(  
  
  
   
                                                                           

                                                                                                                                                         

  مدير املدرسة                       

  ...................                                                                            االسم واللّقب 

                  اإلمضاء والطّابع                                                                               
  

 
  
  
  إثر تشخيص واقع املدرسة يتم تعمري اجلدول من قبل أعضاء جملس املؤسسة*   
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  جذاذة مشروع مؤسسة يف جانبه املتصل باحلياة املدرسية

  ........................السنة الدراسية : ................... املدرسة االبتدائية 

         
  آجال

 اإلجناز

  اإلجراءات العملية

  لتحقيق األهداف
 املكونات األهداف

    
  
  
  
  
  
  
 

  التالميذ يف عالقتهم 

/ بأنشطتها املقترحة /باملؤسسة

ببعضهم / باإلطار التربوي 

 ...بعض 

    
  
  
  
  

  
 

مدى اخنراطه (إطارالتدريس 

/ يف أنشطة احلياة املدرسية 

 طبيعة العالقات القائمة بينه

 وبني خمتلف األطراف   

    
 

األولياء يف عالقتهم باملؤسسة 

 التربوية 

    
 

  اجلمـــــــــعيات 

واملؤسســــــــات 

و اجلماعات احمللية يف عالقتها 

 باملدرسة 

  ..................                                                                                 مدير املدرسة 

 الطّابعاإلمضاء و                                                                         
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   :من أجل تفعيل الس البيداغوجي .2
  

البيداغوجية للمؤسسة كما يبحث يف آليات دراسة خمتلف القضايا التربوية ويهتم الس البيداغوجي ب
 العناية/ مساعدة التالميذ ذوي احلاجيات اخلصوصية / جتاوز صعوبات تعليمية (درسة تطوير الواقع التربوي بامل

        بالتعاون مع اإلطارات التربوية باجلهة وذلك يف إطار املؤسسة التربوية و...) بذوي الكفاءات املتميزة 
  ...)طبيب خمتص/ أستاذ جامعي خمتص / متفقّد (احمليط و

إجنازها تبعا للحاجات تأويلها والبحث عن األنشطة املمكن لس حتليل هذه الصعوبات وهام امن بني مو
رعاية نفسية / العالج تقدمي دروس يف الدعم و/ درسني تكوين امل(املالحظة والطموحات املشروعة 

  ...).اجتماعية
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  تركيبة الس البيداغوجي
  

  

  

  

  أعضـاء الــس

 العنوان الشهادة العلمية الصفـة  واللقباالسم مثل عنهاملستوى امل ر/ع
العنوان /اهلاتف

 االلكتروين

  مالحظات

 أخرى

       التحضريي 1

       السنة األوىل 2

       السنة الثانية 3

       العربية . م 4

5 
 3س

       الفرنسية. م

       العربية . م 6

7 
 4س

       الفرنسية. م

       العربية . م 8

9 
 5س

       الفرنسية. م

       العربية . م 10

       الفرنسية. م 11

12 

 6س

       األنقليزية. م
  
  

    
  

  وزارة التربية والتكويـن

  اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوين بـ

  تفقدية املدارس اإلبتدائية بـ

  :املدرسة االبتدائية 

 اإلحداث 

 التجديد 
 

 :تاريخ

  الرئيس

 مدير املدرسة
 :.................................... واللقـباالسم

نـة الدـةالسراسي :...................... 
  املقرر يقع تعيينه يف اإلبان وبالتداول: مالحظة
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 املوضوع التاريـخ االجتماعات
اجلمهور 

 املستهدف
 املالحظـات املشرفون

يف بداية السنة 

 الدراسية

    

ي يف اية الثالث

 األول

    

يف اية الثالثي 

 الثاين

    
 الدوريـة

يف اية السنة 

 الدراسية

    

     
     
     
     
     

 االستثنائيـة

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روزنامة اجتمـاعـات الس البيداغوجي

 ....................املتوقع عقدهـا يف السنة الدراسيــة 
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  :املكان 

  :الساعة           : التاريخ 

 :املنشط:                                          احلاضرون
  

  جدول األعمال

-  

-  

-  

-  

-  

- 

  عاجلتهاملالنقاط الّيت متّت إثارا 
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  التوصيات املقترحة

-  

-  

-  

-  

- 

  :املقرر

  حمضـر جلسـة الس البيداغوجي

 : ....عدد
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 املالحظـات عدد احلاضريـن املـوضـوع التاريـخ ر/ع

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  التكوين     وزارة التربية و

  اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوين بـ

      تفقدية املدارس االبتدائية بـ 

 :    املدرسـة االبتدائية
  جـدول خاص مبتابعة 

  اجتماعات الس البيداغوجي

  ..................: السنـة الدراسية



 2009 -  باملدارس االبتدائية املدرسيةاحلياة 

 65

  تفعيل جملس املؤسسةمن أجل  .3

جملس املؤسسة املسؤولية األوىل لتصور مشروع املدرسة إىل ة املدرسية يوكل األمر املنظّم للحيا
           

  ...تطوير احلياة املدرسية او
  .أوليائهمممثّلني عن املدرسني والتالميذ وومدير املدرسة هو إطار يضم و
يق للواقع التربوي  إجنازها إىل نتائج تشخيص صادق ودقيستند هذا الفريق يف تصور املشاريع املزمعو

  ...طموحااباملؤسسة وحتديد حاجاا و
متفق و)  الواقعية( امليداين قالتحقّاملقترحة قابلة لإلجناز الفعلي واملشاريع  األنشطة ويشترط أن تكون هذهو

  ...بلوراساهم اجلميع يف تصورها وعليها حيث 
اجلمعيات بأولياء التالميذ وممثّلني عن املنظّمات وتماعا موسعا هلذا الغرض يستحسن أن ينظّم الس اجو

اآلليات املعتمدة ترك على األهداف املتفق عليها واالنعقاد املشتم التواصل احلقيقي وذات العالقة حتى ي
  ...لتحقيقها

/ األدوات الّيت ميكن أن يعتمدها أعضاء الس سواء لتنظيم العمل ويف ما يلي نورد بعض الوثائق و
    ...متابعة األنشطة وتقييمها / وضع املخطّطات / خابات نواب التالميذ انت
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  تركيبة جملس املؤسسة
  

  
  

  ممثلو املدرسيـن

 الصفـة االسم واللقب املستوى املمثل عنه ر/ع
الشهادة 

 العلمية
 اهلاتف mail/العنوان

مالحظات 

 أخرى

       السنة األوىل 1

       السنة الثانية 2

       العربية . م 3

4 
 3س

       الفرنسية. م

       العربية . م 5

6 
 4س

       الفرنسية. م

       العربية . م 7

8 
 5س

       الفرنسية. م

       العربية . م 9

       الفرنسية. م 10

11 

 6س

       األنقليزية. م

  ممثلو األولياء

 مالحظات أخرى اهلاتف العنوان لصفةا : السيد الدرجة األوىل

     : السيد الدرجة الثانية

     : السيد الدرجة الثالثة

  ممثال التالميذ

   السنة اخلامسة

   السنة السادسة

  )إن وجد  (*الشخص املورد

 املالحظـات اهلاتـف العنوان االسم واللقـب

    
  . هو كلّ شخص يدعوه الس لصفته* 

  وزارة التربية والتكويـن
  اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوين بـ

  تفقدية املدارس االبتدائية بـ
  : املدرسة االبتدائية

 

 اإلحداث 

 التجديد 

 

 : تاريخ

  الرئيس

 مدير املؤسسة
 :.................................. اللقـباالسم و
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 املوضوع التاريـخ الجتماعاتا
اجلمهور 

 املستهدف
 املالحظـات املشرفون

يف بداية السنة 

 الدراسية

    

يف منتصف السنة 

 الدراسية

    
 الدوريـة

يف اية السنة 

 الدراسية

    

     

     

     

     

     

 االستثنائيـة

     

 
 
  

  

  روزنامة اجتمـاعـات جملس املؤسسـة

 ....................املتوقع عقدهـا خالل السنة الدراسيــة 
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  األشخاص املوارد/ ممثّلي التالميذ/ ممثّلي األولياء: يوجه هذا االستدعاء لـ* 

  وزارة التربية والتكويـن

  اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوين بـ

  تفقدية املدارس االبتدائية بـ

  :جملس املؤسسة مبدرسة 
 

  *استــدعـــاء

  ):ة(السيد

سة باملدرسة باستدعائـك حتية تربويـة وبعـد، يتشـرحلضور االجتمـاع ) م(ف جملـس املؤس

                    بـ                     على الساعة  الذي سينعقد يوم

  ..............................................وذلك للنظر يف 

  :تايلوفق جدول األعمال ال

-  

-  

- 

  والســالم

  مديـر املدرسة 

  رئيـس الـس

االسم واللقب (

  )واإلمضاء والطابع
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  :املكان 

  : الساعة         :التاريخ 

  : املنشط:                                            احلاضرون

  جدول األعمال

-  
-  
-  
-  
- 

ا النقاط الّيت متّت إثار:  

-  
-  
-  
-  
-  
- 

فق عليهاوصيات التاملت  

-  
-  
-  
-  
- 

  :    املقرر                                                                                                  

  حمضـر جلسـة جملس املؤسسة

 : ....عدد
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 املالحظـات عدد احلاضريـن املواضـيــع/ املـوضـوع  التاريـخ ر/ع

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  

  وزارة التربية والتكوين

  اإلدارة اجلهوية للتربية والتكوين بـ

  تفقدية املدارس االبتدائية بـ

 : املدرسـة االبتدائية

  جـدول خاص مبتابعة

  اجتماعات جملس املؤسســة

 ..................: السنـة الدراسية

  : املقرر

  االسم واللقب

 اإلمضـاء

  : رئيس جملس املؤسسة

 اإلمضـاء
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  انتخاب نواب األقسام داخل املدارس االبتدائية
 

  املقاصدالغايات و

  
 .إقرار حقّهم يف إبداء الرأييذ يف حمور العملية التربوية ودعم موقع التالم �
 .الربامج لتطوير احلياة املدرسيةكة، عرب ممثليهم، يف وضع اخلطط ومتكني التالميذ من املشار �
 .إيناس التالميذ باملمارسة اإلجيابية للدميقراطية من خالل التدرب على احلياة النيابية �
تطوير مسالك التواصل مبا يساعد على حتقيق نقلة نوعية يف العالقات آلليات املتاحة ملمارسة احلوار ودعم ا �

 .السائدة داخل الوسط املدرسي
 .ؤولية و االلتزام بالواجب األخالقي و السلوك احلضاريتدريب التالميذ على املواطنة و حتمل املس �
  .التدرب على العيش معا والعمل اجلماعي �

  
يدعو الفصل اخلامس من األمر املنظّم للحياة املدرسية إىل إشراك التالميذ، عرب ممثليهم، يف وضع خطّة                

لتالميذ داخل جملس املؤسـسة  حبـساب        من نفس األمر  متثيلية ا     ) 15(لتطوير احلياة املدرسية و حيدد  الفصل        
  ...تلميذين اثنني ميثّالن أقسام السنتني اخلامسة والسادسة

  
 رسة االبتدائيـة     هو ما يدعو إىل انتخاب نواب األقسام يف بداية كلّ سنة دراسية بإشراف مدير املد              و

 اخلامسة  ار ممثّل عن تالميذ السنة    يتم اختي و... ئب معوض له  ناواملدرسني وذلك على أساس نائب لكلّ قسم و       
معوض لكلّ منهما، عن طريق االقتراع، من بـني نـواب أقـسام هـذين                السادسة و  ممثّل عن تالميذ السنة   و

  .املستويني
  التمشي العملي النتخاب نواب األقسام

  السنة السادسةممثّلي السنة اخلامسة وو
  

 فصل مـن    نة دراسية، على أساس نائب ومعوض له لكلّ       يتم انتخاب نواب التالميذ، يف بداية كلّ س        �
ء معوض له لكلّ فصل من فصول السنة السادسة، ويتم انتخاب هؤال          فصول السنة اخلامسة، ونائب و    
 .سريامن قبل زمالئهم انتخابا حرا و
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  الترشحير املدرسة باعتماد مطبوعة يقدم التالميذ ترشحهم لتحمل هذه املسؤولية إىل مد �
حتمـل طـابع املدرسـة       ( إيداع ترشح  يقدم مدير املدرسة إىل كلّ تلميذ إثر إيداع ترشحه، قصاصة          �

 ).وإمضاء املدير

  
  انتخاب نواب التالميذ بالنسبة إىل كلّ مستوى تعليمي

  
حدة والسنوات السادسة علـى      معوضيهم املنتخبني للسنوات اخلامسة على    يتم مجع نواب التالميذ و     �

يف صورة وجود سـنة     (معوض واحد له لكلّ من هذين املستويني        حدة وذلك النتخاب نائب واحد و     
 ).سنة سادسة واحدة يعترب ممثّلو التالميذ املنتخبني نوابا للمستوى الواحدخامسة واحدة و

  

 بإعالم تالميذ السنة إطار التدريسيقوم مدير املدرسة و

 السنة السادسة بعملية انتخاب نوامامسة واخل

  

 حتسيسهم بأمهية هذه العملية

  

 حتسيسهم بدور نائب التالميذ

 

إمداد الراغبني منهم يف الترشح مبطبوعة الترشح 
ةومطبوعة احلملة االنتخابي 
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  مراحل عملية االنتخاب

 .ثيل مجلة أقسام املستوى الواحد إىل مدير املدرسةتقدم الترشحات من طرف نواب األقسام لتم �
مالئهم بتأطري من مـدير   تقدمي أنفسهم إىل ز   م بالقيام حبملتهم االنتخابية و    يسمح للتالميذ نواب األقسا    �

 .إطار التدريساملدرسة و
ا هـذا االقتـراع حـر     ينظّم مدير املدرسة بالتعاون مع إطار التدريس عملية االقتراع على أن يكون              �

 النتائج يف نفـس اليـوم       عنتتم عملية فرز األصوات واإلعالن      هذا و . ودميقراطيا ويتم بكلّ شفافية   
 .وحبضور نواب التالميذ املعنيني

مـن  (حيتفظ مدير املدرسة بكلّ الوثائق الّيت ختص خمتلف العمليات الّيت تستوجبها عملية االنتخـاب                �
من املدرسني املعاونني لـه،     ر حمضرا يف الغرض ممضى من قبله و       حيرو) لترشح إىل اإلعالن عن النتائج    ا

 . الدائرةة/نسخة إىل متفقّدملدير اجلهوي للتربية والتكوين ويرسل نسخة منه إىل ا
  

  إجراءات عملية ختص متابعة عملية انتخاب نواب التالميذ وتأطريها

  
سنوات اخلامسة والسادسة مبرافقة التالميذ يف      إطار التدريس بال  و) ومساعد املدير إن وجد   (ملدير  يطالب ا  �

 .كلّ مراحل هذه العملية
/ اإلذاعة الداخليـة    (التعريف باحلملة االنتخابية باعتماد خمتلف وسائل االتصال املتوفّرة داخل املدرسة            �

 ...).الّة احلائطية

ة ا يف تعزيز الدميقراطية بالنسب    دوره املدنية للحديث عن االنتخابات و     ختصيص حيز زمين يف مادة التربية      �
 .السادسةإىل تالميذ السنتني اخلامسة و

�         ة العملية إلجناز مشاريع تربز أمهية وخمتلف مراحلها و    توظيف نشاط النوادي الثقافيأهـدافها  ة االنتخابي
 ...)صور شفافة/ صور مشسية / شرائط مصورة / سكاتشات / ألعاب درامية (

تعلّق هـذه   ، و حتسيسيةثّ التالميذ على املشاركة يف هذه االنتخابات و حتمل مقوالت           إجناز الفتات حت   �
   .ميكن أن تعلّق خارجهانتخايب يف فضاء املؤسسة أساسا ومصحوبة بالبيان االالالفتات 
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  قصاصة إيداع ترشح

  

تـسلّمت ترشـح    ........................ .......املدرسة االبتدائية   مدير  ..................إني  

  ......................بتاريخ ................ القسم...............................التلميذ 

  

   اإلمضاء و الطّابع
 

  

  اجلمهورية التونسية
  وزارة التربية والتكوين

  ............اإلدارة اجلهوية للتربية و التكوين بـ

 .....................املدرسة االبتدائية بـ

  : ..............السنة الدراسية 

  انتخاب نواب التالميذ

  مطبوعة ترشح

   ................................................................: واللّقب االسم
   ....................................................................:القســم 

   .........................................................:تاريخ الوالدة ومكاا 
   ..................:الوالية  .................:املعتمدية ........ ..........:البلدة 

   ..............:أتقدم بترشحي النتخايب ممثّال عن قسمي بالنسبة إىل السنة الدراسية 
  
 اإلمضاء  
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ىل  االنتخـايب إ   كذلك برناجمهم  من املعلّمني وذلك بتقدمي أنفسهم و      يقوم املترشحون حبملتهم االنتخابية بتأطري    
 : ذلك باعتماد املطبوعة التالية زمالئهم بالقسم و

  اجلمهورية التونسية

  وزارة التربية و التكوين

  ...........التكوين بـاإلدارة اجلهوية للتربية و

 ............املدرسة االبتدائية 

.............السنة الدراسية  
 

  

  احلملة االنتخابية لنواب التالميذ
  

  .........................خايب للتلميذ البيان االنت

  
  
  

  

  ملاذا أترشح هلذه املسؤولية؟

............................................................................................  
  إذا متّ انتخايب

  : فإني سأعمل على 
............................................................................................  

............................................................................................  
  .................................................................................ألتزم بـ و

.............................................................................................  
                                                                                           اإلمضاء

  
 

  
  صورة التلميذ
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  :املقوالت الّيت ميكن أن تعتمد يف الغرض ارات ويف ما يلي مناذج من الشعو
  

  يف انتخابك لنوابك ممارسة للدميقراطية وتدرب على املواطنة �    
 

  دعم للتواصل وتطوير للعالقات داخل املدرسةنواب التالميذ  �
 

  يف انتخابك لنوابك مسامهة يف تطوير احلياة املدرسية ودعم ألنشطتها �
 

  مارس حقّك الدميقراطي وانتخب نائبك �
 

  نائبك هو صوتك يف مدرستك �
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   يف تنشيط احلياة املدرسيةاملتدخلون .4

  
ل على تأمني تنشيطها تعترب احلياة املدرسية مسؤولية األسرة التربوية املوسعة، فكلّ من موقعه مسؤو

  ).12الفصل (تقييمها يف شكل منظّم وفق ما جاء باألمر املنظّم هلا ومتابعتها و
 املؤسسة أو من خارجها فإنّ هدفها لئن تعددت األطراف املتدخلة يف احلياة املدرسية من داخلو

  .حميطها بتجويد نوعية احلياة ا بفضل تضافر اجلهود فيهاهو تأمني التكامل بني املؤسسة واملنشود واحد، أال و
 فمن هم املتدخلون؟         * 

 ما هي املهام املتصلة بكلّ طرف؟و  * 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2009 -  باملدارس االبتدائية املدرسيةاحلياة 

 78

  
  
  
  
  

 
 

  

 األطراف املتدخلة يف احلياة املدرسية

أطراف من داخل املؤسسة 

 التربوية

أطراف من خارج املؤسسة 

 التربوية

 .إدارة املدرسة �
 .املدرسون  �
 .التالميذ �
 .العملة �

 
 .األولياء �
 .اجلمعيات ذات العالقة �
 .اجلماعات احمللية �
 

 تأمني

 .انفتاح املدرسة على حميطها �
 عالقة تعارف وتكامل بني املؤسسة وحميطها �
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 ــن؟مـ أية مسؤولية ؟ كــــيــــــــف ؟
العملة باملؤسسة التربوية اليت سي عالقات طيبة مع املدرسني وير -1

 . يديرها
ن من ــاحمليط ومع الفاعلييرسي قواعد تواصل مع األولياء و -2

 .داخل املدرسة
 .  يشجع التفاعل اإلجيايب مع األطراف املذكورة -3
 . يكون الس البيداغوجي للمؤسسة -4
على انتخاب ممثّلني  انتخاب نواب األقسام ويشرف على -5

   .للمدرسني
 . يكون جملس املؤسسة -6
 . يرأس السني -7
ينظّم اجتماعات السني بالتنسيق مع خمتلف األعضاء ويضبط  -8

 . روزنامة واضحة للغرض
يشرف على سري أعمال اجللسات موفّرا املناخ األفضل للتواصل  -9

        . اإلجيايب بني خمتلف األطراف 
لى نتائج  مشروع املؤسسة معتمدا يف ذلك عحيساهم يف اقترا -10

االجتماعي وحاجات التالميذ  تشخيص الواقع التربوي و
 .اخلصوصية باملؤسسة الّيت يديرها

يتابعها يدعم نواديه وتنشيط الثّقايف وحيرص على تواجد ال -11
 . سواء نشطت داخل فضاء املؤسسة أو خارجه

على  تنظيم زيارات ميدانية  لفضاءات  ثقافية يشجع التالميذ  -12
 .  خمتلفة وعلى  املشاركة فيها

يت حيرص على إبرام شراكة بني املؤسسة التربوية الّ -13
  :املبدعني ى  كاملتدخلني الثّقافيني وأطراف أخرو/ يديرهــا

 /...) رسامون / كتاب (
14- ص تقريرا سنوياّ يعدواقع احلياة ب لةيوثّق فيه خمتلف األنشطة املت

مدى العقبات املعترضة و/ التطورات (املدرسية مبؤسسته التربوية 
  ) التوفّق يف حتقيق اخلطّة السنوية

يعمل على التعريف باملبادرات الناجحة يف جمال احلياة  -15
 .املدرسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إسداء

  خدمات

  إدارية

 تربويةو

  مدير املؤسسة
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 . يف إطار مهامه النظام الداخلي للمؤسسة على تطبيقصحير -1
ري األنشطة املوازية داخل يوفّر الظروف املادية امليسرة حلسن س -2

 .فضاء املدرسة

  
 لامالع 

      ينتخب ممثّلني له من بني املدرسني بالس البيداغوجي -1

 . وجملس املؤسسة

أو عن  ورين كعضو فاعل بصفة مباشرةيشارك يف السني املذك -2
 . طريق ممثّليه

توزيع األقسام باعتبار ويساهم يف وضع التنظيم البيداغوجي  -3
 .مصلحة املتعلّم الفضلى

خلامسـة يشرف على انتخابات نواب األقسام بالسنتني ا -4
 . والسادسة

 .يشخص الواقع احلقيقي للمتعلّمني -5
زه نتائج التشخيص  مشروع ملؤسسته وفق ما تفريساهم يف اقتراح -6

 .  حاجات ملحةمن

7- على املسامهة يف  حتديد أهدافه  و حيرص ى املشروع املتفق عليهيتبن
 . ذ مراحله وفق اخلطّة املرسومة لهتنفيو

 . خطواتهيساهم يف تقييم خمتلف  -8

صد تأمني حتقيق األهداف يقترح التعديالت املمكنة إثر كلّ تقييم ق -9
 . املرسومة

وكية كتنمية روح سلحيرص على إكساب املتعلّمني كفايات  -10
املسؤولية واالعتماد على النفس والتعاون مع اآلخريـــــن 

 . ملخالف عرب إجناز أعمال تشاركيةلرأي ااتقبل النقد وو

      يساهم يف إعالم التالميذ بكلّ ما يتعلّق بشؤوم اخلاصـة -11

  . ومبستجدات احلياة  املدرسية مبؤسستهم
         

  
  
  
  
  
  
  

  سداءإ

خدمات     

 تربوية

  

  

  

  

  

  

  

  إطار التدريس
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التراتيب املنظّمـة للحيـاة     ن قواعد العيش اجلماعي و    حيترمو -1
 . املدرسية

 ينتخبون ممثّليهم من نواب األقـسام بالـسنتني اخلامـسة           -2
 . والسادسة

 .يطّلعون على مشروع مؤسستهم -3
 .لة يف حتقيق أهدافــــــه املؤمينخرطون -4
  يقبلون على خمتلف األنشطـة التربوية و الثّقافيـــــة        -5

 .و الترفيهية املتوفّرة باملدرسة
 .    ن أدوارهم كأعضاء مبجلس املؤسسةميثّلو -6
يدلون بآرائهم فيما يتعلّـق حبيـام       حاجام و يعربون عن    -7

 .  املدرسية

  ممارسة

   حقوق

 واجباتو

 التالميذ

درسية داخل املؤسـسة     باحلياة امل  يطّلعون على كلّ ما يتصل     -1
 .التربوية

 . رصون على تطبيق نظامها الداخلي حي -2
 .  تنمية املوارد املادية للمدرسةيسامهون يف -3
 . لس املؤسسةيشاركون كأعضاء يف جم -4
 . يدعمون مشروع املؤسسة -5
 . يسهرون على تأطريهميتابعون منظوريهم و -6
 . سيةاالحتفاالت املدرحيضرون التظاهرات و -7
 .لعملية يف صيانة فضاءات املدرسةيسامهون خبربام ا -8
يسامهون بإبداعام يف تنشيط بعض من النوادي باملؤسـسة          -9

 .)..املوسيقى/ نادي الرسم (

  التواصل 

  اإلجيايب

  مع املدرسة

 األولياء

 . يدعمها ويتابع مشاريع املؤسسات التربوية  -1
ـ    يدرسها ويقت  -2 واقـع  اليت تتناسـب و   رح بعض التطويرات الّ

 . احلقيقي للمؤسسة التربوية
 .تبادل اخلرباتيشجع وييسر التواصل بني املدارس و -3
 . ويعرف ايرصد املشاريع واملبادرات الناجحة  -4
األنشطة الثّقافية باملؤسسات   يشرف على خمتلف التظاهرات و     -5

 ... التربوية 

 متابعة األنشطة

إطار اإلشراف 

          اإلداري 

 والبيداغوجي
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  مؤسسات التعلـيم العمـومي       أنشطةتساهم يف دعم موارد و     -1
 ) ت/ ق33 ص 34/ـف(

والعلمية داخـل    الرياضية واالجتماعية  تنشط احلركة الثّقافية و    -2
 . الفضاءات التربوية

ط احلياة املدرسية علـى     ـــتعرض برامج تدخلها يف تنشي     -3
 . موافقة جملس املؤسسة

ذلك دون اإلخالل بالـسري     م أنشطتها على مدار السنة و     تنظّ -4
 .  العادي للدروس

  إسداء

  خدمات

 اجتماعية

اجلمعيات ذات 

  ةـــالعالق

واجلمعيات  

 احمللية

 .جيرون فحوصات طبية دورية على التالميذ -1
 .العالجية الالّزمة عند االقتضاء يتخذون التدابري الوقائية و -2
يف جمال الـصحة البدنيــــة        ف التالميذ   يسامهون يف تثقي   -3

 للمـدارس   التابعةالصحة النفسية عرب تنشيط نوادي الصحة       و
 . االبتدائية

  .يتابعون دوريا ذوي احلاجات اخلصوصية باملدارس الداجمة -4

  

  إسداء

   خدمات

  صحية
 

أعوان الطب 

  املدرسي
 

 .ضي مساندةالّيت تقتد احلاالت االجتماعية اخلاصة وترص -1
حسب طبيعة كلّ للوضعيات املرصودة تقدم اخلدمات الالّزمة  -2

 . حالة

      تتابع املنتفعني من التالميذ قصد تأمني منـاخ سـليم للعـيش          -3
 .  ملواصلة  الدراسةو

  إسداء

   خدمات

 اجتماعية

خاليا اإلرشاد 

 االجتماعي
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العالئقيةلنواحي التنظيمية واإلدارية وا .5
  

  

الس / جملس املؤسسة  (امد تفعيل احلياة املدرسية جناحه من حسن التعامل مع اآلليات املتصلة يست
اجلوانب اإلدارية يتطلّب هذا وجود إدارة فاعلة تقوم على املراوحة بني و...) مشروع املدرسة/ البيداغوجي 
  .ف أوجه احلياة املدرسيةاجلوانب التنشيطية الّيت من شأا أن تنمي خمتلوالتنظيمية و

ذج من األدوات نورد فيما يلي مناوو نقترح يف هذا اال جذاذات ميكن أن تساعد على حتقيق هذا اهلدف 
  :يف هذا االيت ميكن االستئناس ا املقترحات العملية الّالتنظيمية و
 التنظيميةااالت اإلدارية و �

 ااالت التنشيطية �

� ةة والعقود التربويتوظيفها يف جمال احلياة املدرسي 

  االلتزاماتمناذج من صيغ التعاقد و �
 ميثاق احلياة املدرسية �

 .حلياة املدرسية فضاء للحوار والتواصل بني خمتلف أفراد األسرة التربويةا �
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  التنظيمية  ااالت اإلدارية و 1.5
  

  .   خالل السنة الدراسية املنجزةيعمر اجلدول حسب تطور األنشطة
  

 املكونات ألنشطةا املكلّفون بالنشاط
   

  
  
  
 

  
فريق ( االجتماعات الدورية

  ... اللّجان الفرعية / القيادة 
 

   
  
  
  
 

  
    املراسالت

  
 

   
  
  
  
  
 

  
  اإلعــــالم

/ األولياء / املوجه للتالميذ  (
  ...)الصحافة احمللية 

 

    
  التوثيـــق

بالصورة :   أشكالهتلفمبخ(
/ الصوت بالصورة و/

  ... )بصياغة التقارير
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   ااالت التنشيطية 2.5
  .  يعمر اجلدول حسب تطور األنشطة املنجزة خالل السنة الدراسية

 األبعاد/ املكونات األنشطة  اللّجنة املكلّفة بالتنشيط

   
  
  
  
  
 

 التالميذ

   
  
  
  
  
 

 اإلطار التربوي

   
  
  
  
  
 

 العالقة باألولياء

   
  
  
  
  
  
 

/ العالقة باجلمعيات 

 ...املنظّمات 



 2009 -  باملدارس االبتدائية املدرسيةاحلياة 

 86

 توظيفها يف جمال احلياة املدرسيةالعقود التربوية و  3.5

  : مفهوم العقد التربوي) أ

 العقد التربوي آلية ميكن توظيفها قي اال التربوي و احلياة املدرسية قصد تأسيس سلوكات تربوية مرغوب 
  . تعديل بعض السلوكات املالحظةل أوفيها 

فالعقد التربويّ  وثيقة تشتمل على جمموعة من البنود حتدد السلوكات املرغوب يف تأسيسها لدى التلميذ 
يتم إمضاء الوثيقة من قبل املعين باألمر قصد االلتزام مبختلف البنود ... سواء داخل فضاء املؤسسة أو خارجه 

  . د شرح مضموا بكلّ دقّةاحملددة بالعقد بع
  

  " العقد التربوي"بعض القواعد األساسية لتوظيف  )ب

يف اال التربوي ملختلف األطراف املكونة لألسرة " مفهوم التعاقد"شرح األبعاد التربوية لتوظيف  �
  التربوية 

  )  الويلّ،التلميذ(مر مع ضرورة شرحها للمعين باأل) تلميذ(انتقاء بنود العقد اخلاصة بكلّ حالة  �
التقييم ديد اآلجال اخلاصة باملراجعة وتتمحور بنود العقد حول السلوكات املراد تعديلها أو تطويرها مع حت

  . الدوري
  ) نصف يوم عمل مثال(ميكن االقتصار على أحد األبعاد السلوكية قصد االلتزام ا يف فترة قصرية 

  ) ة(بعد حصويل على موافقة املعلّمال أشارك إالّ  :مثال على ذلك 
ويلّ / تلميذ (عين باألمر قصد مناقشتها مع امل -  خالل ثالثية مثال -احملافظة على خمتلف العقود املنجزة

  .)أمره
    القدرة على تعديل املواقف/ تثمني النجاحات احلقيقية وإبرازها للمعين باألمر دعما لترسيخ الثّقة يف النفس 

    ... توالسلوكا
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  :مناذج من العقود  4.5

  :ألتزم بتطبيقهما حصة أنتقي سلوكني اثنني فقط ويف كلّ

  
  

  

  

  

  

  

=  

  

  

  

  

................................................................................ 

  

  ........./ ......./...........يف ...........
  

 .  ال أشاكس زميلي خالل الدرس–أ 

 . أتقبل أخطائي و أعمل على جتاوزها –هـ 

 .  أقبل عدم تعييين للمشاركة يف األنشطة املنجزة–د 

 ) ة(جيدا للتعليمات املسداة من قبل املدرس أنصت –ج 

 .  ال أقاطع زميلي عندما يتكلّم–ب 

 .  ال أبدي تذمرا من األنشطة املدرسية املطالب ا– و

 .  العنف أقضي فترة االستراحة يف هدوء دون اللّجوء إىل اللّعب اخلطري أو–ز  



 2009 -  باملدارس االبتدائية املدرسيةاحلياة 

 88

  .................... ....املدرسة االبتدائية 

  

  عقد شرف
ألتزم ............... بالسنة) ة(مرسم ) ة(تلميذ..................................أسفله)ة(  إني املمضي

  ......................لتحسني مستواي يف  ) ة(بإجناز التمارين املقترحة من قبل املدرس
  )ة(التلميذ

  اللّقب واإلمضاءاالسم و
  

 

  دارة اجلهوية للتربية والتكويناإل

  ....................................بــ 

  ........./ ......./...........يف ................

  

  ................................... املدرسة االبتدائية   

  1عقد شرف
  ...............................) ................................ة(أسفله السيد) ة(  إني املمضي

  ................. بالسنة) ة(املرسم) ...........................................ة(التلميذ) ة(ويلّ

أتعهد بتطبيق ما وقع االتفاق عليه من توصيات خالل االجتماع املنعقد بفضاء املدرسة مع أولياء التالميذ 
على االعتماد على ) ها( تدريبه/النمو السليم (على ) ة(درسية قصد مساعدة ابينواملتعلّق بشؤون احلياة امل
  )... / إجناز بعض الفروض املدرسية/اخلاصة ) ها(الذات يف قضاء شؤونه

  )ة(الويلّ

  اللّقب واإلمضاءاالسم و

 
 

                                                 
 

 . من قبل أولياء التالميذ حبضور أبنائهمهمنوذج لعقد شرف يقع إمضاؤ
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  ميثاق احلياة املدرسية 5.5
 حياة مدرسية أفضل و يستمد هذا امليثاق شرعيته من يف احترام ميثاق احلياة املدرسية التزام متبادل من أجل

  )24الفصل ( ،"يف تكريس قواعد العيش معا: "األمر املنظّم للحياة املدرسية يف بابه اخلامس بعنوان 
سة تربويد حقوقه وومن هذا املنطلق تضع كلّ مؤسلميذ حيدواجباته جتسيما ألبعاد العالقة ة ميثاقا للت

  . خمتلف األطراف الفاعلة يف احلياة املدرسيةالتعاقدية بني
  

  مشروع ميثاق التلميذ
 
 .أمتثل ملا يقتضيه النظام الداخلي للمدرسة من مثابرة و مواظبة و انضباط �
 .أحترم املدرسني و املؤسسة التربوية و مجيع العاملني ا �
 .بيةألتزم باالستقامة يف السلوك طبق ما تقتضيه قواعد األدب و حسن التر �
 .ألتزم بأن أكون على هيئة مرضية من النظافة و اهلندام �
 .أحافظ على نظافة املدرسة �
 ...)املكتبة املدرسية، فضاء األنترنات(أحافظ على األثاث املدرسي و على فضاءات املوارد  �

 .أحافظ على حديقة املدرسة �
 .ال ألتجئ إىل العنف و أعتمد احلوار سبيال إىل معاجلة املشاكل �
 ).عرب من ميثّلين من التالميذ(ك يف وضع خطّة تطوير احلياة املدرسية أشار �

 .أشارك يف األنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية الّيت تنظّمها املدرسة �
 .أمارس حقّي يف انتخاب من ميثّلين مبجلس املؤسسة �
 .أمتتع حبقّي يف اخلدمات االجتماعية و الصحية املسداة للتالميذ �
 .تع حبقّي يف أن حتترم  ذايت و حرميت البدنية و املعنويةأمت �
 .أمارس حقّي يف اإلعالم املدرسي �
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    حلياة املدرسية فضاء للحوار و التواصل بني خمتلف أفراد األسرة التربويةا .6

اور بني ن والتشيقتضي تنشيط احلياة املدرسية العمل ضمن شبكة من العالقات املتميزة بالترابط والتعاو
ية التعلّم، الدراسات على األثر اإلجيايب هلذا التواصل يف عملخمتلف أفرادها، وقد أمجعت معظم التجارب و

أكّد ذلك عرب آليات خمتلفة بوية أشكاال وأبعادا متعددة والتواصل بني أفراد األسرة الترحيث يتخذ احلوار و
يزها بالوسط املدرسي بشكل مر املنظّم للحياة املدرسية على تركاألالقانون التوجيهي للتربية والتعليم املدرسي و

املالحظات و صندوق االقتراحاتهذه اآلليات الس البيداغوجي وجملس املؤسسة  ومن و. صريح ومفصل
  

  ...خلية التوفيق املدرسيواإلذاعة املدرسية والّة احلائطية وسجلّ االقتراحات واملالحظات و
  

 بني خمتلف اهلادفة إىل حتقيق التواصلة األنشطة التشاركية الفعلية ويل احلياة املدرسية على مجليرتكز تفع
بعض منها مثل تنظيم يوم القد أشار األمر املنظّم للحياة املدرسية إىل وأولياء، وتالميذ األطراف من مدرسني و
  ...مفتوح، إحياء يوم العلم

  : الوثائق املساعدة على ا يلي من األنشطة وثراء نقترح ماإلوملزيد التوضيح و
 .تنظيم اليوم املفتوح .1
 األولياء بعث صندوق املالحظات واملقترحات للتالميذ و .2

 .بعث اإلذاعة املدرسية .3
4. ... 
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  تنظيــم يـــوم مفتــــوح 1.6
  

م على االندماج ينظّم خالل األسبوع األول من السنة الدراسية يوم مفتوح لفائدة التالميذ اجلدد ملساعد
املدرسني وحتقيق لى املؤسسة التربوية وع التعرف منأوليائهم  املدرسي مع احلرص على متكينهم ويف الوسط

  .التواصل بينهم
  ) من األمر املنظّم للحياة املدرسية30الفصل (

  

  . التخطيط لليوم املفتوح املزمع تنظيمه )1

  .  االستعداد املادي لذلكاإلعداد و )2

   إعداد الدعوات -           

  .... إعداد مطويــــة /إعداد الفتات لإلعالم -           
  : مقترح للدعــــوة )1

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :ا����ّ�� ) 2
  

  
  
  

  اجلمهورية التونسية

  وزارة التربية و التكوين 

  اإلدارة اجلهوية                                                                            تفقدية التعليم االبتدائي

  ..............          بالدائرة ........                                                 ـللتربية والتكوين ب

  دعـــــوة 
  ................................................................ إىل السيد

: تنظّم األسرة التربوية يوما مفتوحا حتت شعار يف إطار مواكبة احلياة املدرسية مبؤسستنا،

  لنتــــــواصل  

  تنمية إلبداعات املتعلّم ... ؤسسة مشروع امل:  واخترنا له كعنوان

صباحا ...............على الساعة ..................ويف هذا اإلطار يسرنا استقبالكم يوم 

  . وارـاليات هذا اليوم وإلثراء احلملواكبة فع.......  ..............ملدرسة االبتدائية بفضاء ا

        عن األسرة التربوية   مع الشكر                             

        مدير املدرسة                                                                             
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  برنامـــج اليـوم

   االستقبال 8.30

   كلمة االفتتاح 9.15

  " بلدي تونس أصالة و حتضر" عرض أزياء تقليدية لتالميذ السنة السادسة 9.30

  " يا أميأنت العيد "  مقطع مسرحي غنائي لتالميذ السنة الثّانية  بعنوان 9.50

...........  

   فضاء حوار من تنشيط فريق القيادة ملشروع املؤسسة  10.30

 ...............  

     

نقترح إذ الجتهاد املسؤولني على إعدادها وأخرى موكولة شتمل املطوية على عناصر ثابتة و ت: مطوية -2
  : املتمثّلة أساسا يف ما يلي ن عناصرها الثابتة وبعضا م

  : حمتوياا الصفحة األوىل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األطراف / طبيعة النشاط املزمع تقدميه /التوقيت : برنامج اليوم املفتوح الّذي يشتمل على العناصر التالية 
  : املؤمنة له 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

      

                                                                                 

     

    

      

  

      

  

     

  

   

  اجلمهورية التونسية

  وزارة التربية و التكوين 

                تفقدية التعليم االبتدائي اإلدارة اجلهوية                                                              

  ..............بالدائرة ........                                                           ـللتربية والتكوين ب

  يـــــــوم مفتــــــوح 

    لنتواصلحتت شعار 
  

  تنمية إلبداعات املتعلّم .... مشروع املؤسسة
  

  .....................ة االبتدائية سربفضاء املد
  

 /........./......2008   
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آليات التواصل - 2.6
  

  :األولياءات واالقتراحات للتالميذ و صندوق املالحظ - أ

  :االقتراحات للعاملني يف املدرسة سجلّ املالحظات و-ب

على ذمة  صندوقا للمالحظات واملقترحات وتضع إدارة كلّ مؤسسة تربوية على ذمة التالميذ وأوليائهم  "
". رغبامري عن مشاغلهم واألطراف من التعبذلك لتمكني مجيع يف املؤسسة سجالّ لنفس الغرض، والعاملني 

األولياء لذلك يقترح تعيني ميذ واملربني ولكن تبقى متابعة هذه اآلليات عملية مهمة يف تفعيل التواصل بني التال
، تعد للغرضاالقتراحات الواردة ا باالستعانة جبداول ية قصد متابعة خمتلف املالحظات ومسؤول عن كلّ آل

آلليات من التواصل ميكن أن تكون الكترونية إذا كان للمدرسة بريد إلكتروين على مع اإلشارة إىل أنّ هذه ا
  .شبكة األنترنت

رات االستراحة وخالل  متثّل أداة تواصلية فعالة يف تنشيط احلياة املدرسية يف فت:اإلذاعة املدرسية -    ج
ليت متثّل أداة جلمع تدخالت خمتلف املشاركني االحتفاالت املدرسية لذلك تقترح اجلذاذة التالية ااملناسبات و

ع لدى املشرفني عن اإلذاعة مادة تسهل عليهم تقييمها وقبل بداية التنشيط، لتتجمتعديلها مثّ برجمة ة تنشيطي
    .  متريرها باإلذاعة املدرسية

  
  :ألسرة التربوية ويف ما يلي مناذج لبعض أدوات العمل املقترحة لتفعيل التواصل بني خمتلف أفراد ا
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 	����� 	����ت ا���	� وا�و��ء و	��������
                             

  

                                                 

    

  2004 أكتوبر 19 املؤرخ يف 2004 لسنة 2437 من األمر املنظّم للحياة املدرسية عدد27الفصل : املرجع

  .............................................................................................................................:االقتراحاتو املسؤول عن صندوق املالحظات����

 املعاجلةإجراءات املتابعة و املالحظة أو االقتراح اسم املالحظ أو املقترح 
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  مقترحامعة مالحظات املعلّمني والعملة وسجلّ متاب
  

  2004 أكتوبر 19 املؤرخ يف 2004 لسنة 2437 من األمر املنظّم للحياة املدرسية عدد27الفصل : املرجع

  ..........................................................................................................................:االقتراحاتاملسؤول عن سجلّ املالحظات و����

 

 املعاجلةإجراءات املتابعة و املالحظة أو االقتراح اسم املالحظ أو املقترح 
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    جذاذة تنشيط اإلذاعة املدرسية

    ............................................................................................: اسم املنشط-

 .......................................................................................:.فترة التنشيط �

    

 لقبهاسم املتدخل و موضوع التدخل رأي املسؤولني عن اإلذاعة املدرسية املالحظات
.............................................. .

............................... ...............

......................... .....................
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  املعلّمنيروزنامة التواصل بني األولياء و
  

 تاريخ مقابلة األولياء
 بريده االلكتروين لقبهاسم املعلّم و

سنة 
 الساعة اليوم التدريس

 مالحظات
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  التقييمالتخطيط واملتابعة و .7
  

  تقييمهاة احلياة املدرسية ومتابعتها ويف تأطري أنشط 1.7
  

 تأطري أنشطة احلياة املدرسية ومتابعتها   من األمر املنظّم للحياة املدرسية على أنّ مسؤولية12نص الفصل ي

شاور الّيت هياكل التإدارة املدرسة من جهة و: ربوية تتوزع على صنفني من اهلياكل تشتغل داخل املؤسسة الت

  .ناحية ثانيةالس البيداغوجي للمدرسني من تضم جملس املؤسسة و

 يوكل مهمة إجناز هذا التقييم داخليا إىل جملس 23أما يف خصوص التقييم الدوري لألنشطة فإنّ الفصل 

خارجيا إىل سلطة اإلشراف عرب اهلياكل املختصة التابعة س البيداغوجي كلّ حسب مشموالته واملؤسسة وال

 . هلا

سرة ة املشار إليها أنّ اخنراط كلّ األطراف الّيت تشكّل األيتضح جليا من خالل مضامني النصوص الترتيبيو

ير احلياة املدرسية تقييمها يعد الشرط األساسي لتطوشاريع التربوية ويف تنفيذها واملالتربوية يف تصور الربامج و

      سني وأولياء مدرراف األسرة التربوية من إدارة ولن يتحقّق هذا اهلدف إالّ إذا التزمت كلّ أطباملؤسسة و

     املهمات مع االلتزام بتنفيذ وتقاسم األدوار و املثمرعاونشاور املستمر والتوار البناء والتتالميذ بقواعد احلو

  .ما اتفق عليه يف اآلجال احملددة

ختلف العمليات الّيت قييم  ال ميكن أن تتم بطريقة عشوائية، فماملتابعة والتجناز املهام املتصلة بالتأطري وإنّ إ

رة ضوابط منهجية ال بد من مراعاا حتى تفضي خمتلف الربامج املقرها اإلجناز ختضع لقواعد علمية وينبين علي

يف إطار تطوير احلياة املدرسية إىل حتقيق األهداف املنشودة، ولقد استعرضنا ضمن هذا الدليل يف األبواب الّيت 

صت ملشروع املؤسعلى سبيل املثال انبا هاما من هذه الضوابط  وتعميما للفائدة نورد فيما يلي وسة جخص  

  :قييم التنفيذ والت سري األنشطة على مستوى التصور وال احلصر أهم اخلطوات الواجب اتباعها لضمان حسن

  

 : على مستوى التصور  -

جناح املشاريع املربجمة باعتبارها تشكّل القاعدة تعد هذه املرحلة على قدر كبري من األمهية، إذ يتوقّف عليها 

 خمتلف تحسمتضبط آجال التنفيذ وتوزع األدوار وختيارات وحتدد األهداف والرئيسية الّيت تنطلق منها اال

         لذا وجب إيالؤها العناية الالزمة ضمانا جلدوى املشاريعقييم، وبالتخطيط واإلجناز والتالنقاط املتصلة 

  .جتنبا للمرتلقات الّين قد تربز أثناء اإلجنازجناعتها وو
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        إنّ أهم ما يتعين إجنازه يف مرحلة التصور القيام بتشخيص دقيق لواقع املؤسسة من حيث عدد التالميذ

  درسني كلّ املعطيات املتصلة بامل ميكن استغالهلا خارج املؤسسة والفضاءات املتوفّرة أو تلك الّيتوالفصول و

بنتائج التالميذ املسجلة يف خمتلف وباختصاصام العلمية وكذلك بنسب النجاح والرسوب واالنقطاع و

  .ااالت التعليمية مع إبراز الصعوبات الّيت يشكو منها املتعلّمون

   االجتماعية ة وملتعلّقة باألوساط االقتصاديمن العناصر الّيت جيب أن يغطّيها التشخيص كذلك املؤشرات ا و

ميكن أن يوفّرها الوسط احمللّي البشرية املتوفّرة أو الّيت  وحصر املوارد املاديةية الّيت ينحدر منها التالميذ والثقافو

الرياضية الّيت يشارك فيها وتقييم مستوى اخلدمات الصحية واالجتماعية املقدمة للتالميذ واألنشطة الثقافية و

   إطار املؤسسة، املتعلّمون يف

هذا وقد وفّرنا ضمن هذا الدلّيل جذاذات و جداول و أدوات ميكن اعتمادها من قبل الفريق املسير، و جتدر 

هم و مقترحام و ئاإلشارة كذلك إىل ضرورة الفسح يف اال ملمثلي األولياء والتالميذ و املدرسني لتقدمي آرا

حلياة املدرسية باملؤسسة لتوحيد وجهات النظر، ومن الطّبيعي أن يفضي ترقّبام حول كلّ ما يتصل بتطوير ا

هذا التمشي إىل حتديد األولويات و ترتيبها وفق أمهيتها بالنسبة إىل املؤسسة لتترجم يف مرحلة الحقة إىل 

ن استعدادها مشروع متماسك األركان يلتزم بتنفيذه أعضاء األسرة التربوية وكلّ األطراف الّيت تعبر ع

ملعاضدة جمهود املؤسسة من أشخاص و مؤسسات ومجعيات ، و ضمانا حلسن سري املشاريع يستحسن االتفاق 

م املرحلي يف إطار ما ينتظر حتقيقه يف اية كلّ مرحلة باعتماد ـعلى الفترات الّيت ختصص للتنفيذ و للتقيي

 جوع إليها للبترات دقيقة ميكن الريف مدى حتقّق األهداف املنتظر بلوغها، و يتأكّد كذلك معايري ومؤش

  .حتديد املدة املتوقّعة إلجناز املشروع وموعد تقييمه النهائي
 

 :على مستوى التنفيذ  -

املشروع هو جمموعة متماسكة من العمليات الّيت متّ التفاوض بشأا من قبل فريق عمل إلجنازها وفق 

  ).هدف املشروع(يط حمكم بغرض تطوير وضعية ما حنو األفضلجدول زمين حمدد و يف ضوء ختط

  : الشروط الواجب مراعاا عند اإلجناز
التقيد مبا اتفق حوله من قبل اموعة، فال جمال ألي طرف أن يتدخل لتغيري مسار املشروع أو تعديله  �

يذ املشاريع صعوبات وعوائق غري دون استشارة فريق القيادة، و جتدر اإلشارة إىل أنه قد تربز أثناء تنف

منتظرة ويف هذا احلال ال بد من عقد اجتماعات حيضرها أعضاء هياكل التشاور ختصص للبحث عن 

 جتاوز العراقيل، حللول املناسبة لتخطّي العقبات وا
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شاركني فال جمال للتسلّط أو لفرض املهام الّيت جيب أن يتم توزيعها بناء على رغبات امل:توزيع األدوار  �

 . و اهتمامام و يف ضوء ما يتمتع به كلّ واحد من خربة و اختصاصات إلجناح املشروع

ال جمال لإلهدار أو للتبذير مبا يساعد على االستغالل إذ حسن التصرف يف املوارد و التجهيزات املتاحة  �

 الرشيد ملا هو متوفّر من اإلمكانيات،

  ائق تسيري تدون ا املالحظات املتصلة بتقدم املشروع       من خالل مسك كلّ منشط وث: التوثيق  �

حتى تعتمد الحقا يف العمليات ق األهداف وبتواتر احلضورات وغريها من املعطيات بدرجة حتقيو

 التقييمية،

ة كلّ التقييم املرحلي لكلّ األنشطة املربجمة على مستوى املؤسسة مبقارنة النتائج املتوقّع حتقيقها يف اي �

من مزايا هذا النوع من التقييم أنه ميكّن من القيام بالتعديل احليين يف الوقت مرحلة مع ما أجنز فعليا و

  .املناسب
 

 : على مستوى التقييم  -

 لقد سبق أنّ متّ التأكيد على ضرورة التقييم املرحلي ملختلف األنشطة املنجزة يف إطار مشروع املؤسسة، 

من مزايا هذا الصنف من و لدليل مثاال لبطاقة متابعة ميكن اعتمادها دوريا من قبل املنشطني،قد تضمن هذا او

ميكّن القائمني به من اتخاذ ف يف سري نشاط ما يف مرحلة ما، ونقاط الضعلتقييم أنه يربز مواطن القوة وا

د إدخاهلا لتصحيح املسار حتى يتواصل إدخال التغيريات املتأكّاسبة لتعديل ما يستوجب التعديل والقرارت املن

  .املشروع بصفة عادية وفقا ملا رسم له من أهداف

أما التقييم النهائي الواجب إجنازه يف خامتة املشروع فيستهدف الوقوف على مدى حتقّق األهداف وبلوغ 

  .االنتظارات باالستناد إىل املؤشرات احملددة يف مرحلة التصور

هلياكل ملدرسة وأم خارجيا فإنّ التقييم النهائي للمشاريع يتيح فرصة مثينة إلدارة اسواء كان داخليا و

نهائي مهما كانت النتائج فإنّ التقييم الة االختيارات الّيت قاموا ا، والتشاور الوقوف على مدى وجاه

      جمال بناء املشاريع الرفع من كفاية األطراف املعنية يفيف تعديل التصورات وسيساهم يف إثراء اخلربات و

  .إجنازهاو



 2009 - االبتدائيةاحلياة املدرسية باملدارس 

 101

  
  

  

  

  

  
  

  خمطط نشاط
  

  ......................................................................................................................... :موضوع النشـاط

...... ....................................... بتاريخ  جملس املؤسسة/على إثر انعقاد الس البيداغوجي

اتشاط املذكور، وذلك وفق اجلدول التايلفق احلاضرون على القيام بالن:  

 مالحظــات اإلمضـاء تاريخ اإلجناز االسم واللقـب )الدور(املهمة  ر/ع

      
      
      
      
      
      
      
      

  

  

  

  

  

  

 

  : .......................... املقرر
 اإلمضــاء

  رئيس الس البيداغوجي
  االسم واللقـب

 اء والطابـعاإلمضــ
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   البيداغوجيمن أنشطة الس

  حتسني نتائج املتعلمني -أ
حتليلها،  فإن الس البيداغوجي و..............  اية الثالثيةمكتسبام يفعلى إثر دراسة نتائج املتعلمني و

................ .........................على الساعة..............................املنعقد اليوم بتاريخ 

، يقترح ما يلي ..................................................................................ـبـ

  :لتحسني النتائج 
 املالحظات آجال التنفيذ احللول  املقترحة أسباا الصعوبات املستوى

      1س

      2س

      3س

      4س

      5س

      6س

  2+1 اجلدولني، انظر  ملتابعة تطور النتائج♦
  الصعوباتمتابعة التالميذ ذوي  -ب

  :.......... الثالثي 
 علمي.إ رياضيات إنتاج كتايب قراءة تواصل شفوي املواد

   فرنسية عربية فرنسية عربية فرنسية عربية الفصول
 مالحظات

          1س
          2س
          3س
          4س
          5س
          6س
نسبة ال

 العامة
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  ميكن اعتماد اجلدول أعاله يف ضبط مدى التوفّق يف حتقيق األهداف املرسومة

 التكوين املستمرالتأطري و -ج

 الس  فإنّ)1(تشجيع  مبادرامكوين املستمر والتد حاجيات املدرسني إىل التأطري و يف إطار العمل على حتدي

........................ على الساعة........................... نعقد اليوم بتاريخالبيداغوجي امل

 ....................، يقترح األنشطة التكوينية التالية بطلب من...............................بــ

  :1اجلدول 

 املالحظات احلاجيات التكوينية أو املبادرات الصنف املدرسون

  

  

  

 

   

 :2ول اجلد

 النشاط التكويين احملور
اجلمهور 
 املستهدف

 املالحظات املكان التاريخ املشرفون

       

  1 أنظر اجلدول)1(♦

 …اإلطار البيداغوجي املشرف/ املدير/  املعلمون)2(♦
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  مذكرة  تقييم عمل الس البيداغوجي

 جزئيا ال نعم املؤشرات

سبوعي تراعي واقع املؤسـسة       األح تنظيمات للزمن املدرس اليومي و     يقتر

 حاجيات التالميذ ووضعيات املدرسينيوالعوامل الطبيعية و

   

  مكتسبام وحيللها  ويستثمرهايدرس نتائج التالميذ و

 .ينظر يف طرق حتسينها و

   

اليد العمـل   رس تق ك يبحث يف السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم مبا ي         -

 التالميذ على التعلم الذايتيدعم قدرة اجلماعي والتشاركي و

   

التكوين املستمر د حاجيات املدرسني إىل التأطري وحيد    

     ف ايعر البيداغوجية و املدرسنييشجع مبادرات

    ات التعليمية املعد وأولوياا يف جمال املوارد يضبط حاجات املؤسسة و-

ـ            ة يم مـشارك  يساهم يف ضبط  الربامج الثقافيـة للمؤسـسة ويف تنظ

 .الدوليةاملسابقات اجلهوية والوطنية و  يفذــالتالمي

   

    يبدي الرأي يف املسائل البيداغوجية املعروضة عليه

الميـذ  سني توزيع  الت حبضور مجيع املدر   سنة دراسية و    كلّ ايةى يف   يتولّ

 على األقسام

   

    .غوجييتولّى يف بداية كلّ سنة دراسية إعداد التنظيم البيدا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مكونات املشروع اخلارجيـة
 

املرجعية االجتماعية 

 والثقافية
 البيداغوجيةاملرجعية 

 موضوع املشروع ...........................

 : ......إىل:........من
  املدة الزمنيـة

 
  

 ةمكونات املشروع الداخليـ
 

 األهداف النواتج

 ـلالوسائ
 

 املوارد املتاحــة اإلستـراتيجيـات

فريق 

 التنفيـذ

فريق 

 القيادة

مدة 

 اإلجناز

احللّ 

 )احللول(
 املرحلة اإلشكالية

     
1 

     
2 

     
3 

 

 تارخيـه
نوع التدخـل 

 ) الدعـم(

 

   

   

ـة   
شري

الب
 

   

   

ـة   
ياتي
مع
اجل

 

   

   

ساتي   
ؤس
امل

 ة

   

   

   

 األفراد

 املرجعية املؤسساتية

 يذـفــنـتـال



 2009 - االبتدائيةاحلياة املدرسية باملدارس 

 106

  

  

  

  

 املكلف مبتابعة التنفيذ التعديالت األسباب  ما مل ينجز املنجز املربمج وضع االنطالق

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  
 

     

  

  

  

  

 حظاتمال األسباب ما مل ينجز 1املنجز األهداف املرسومة
  

  

 

    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

                                                 
 اعتماد مؤشرات دقيقة ملعرفة مدى حتقق األهداف  1

 تقييـمه مرحليابطاقة متابعـة املشـروع و

 بطاقة تقييـم ائي للمشـروع 
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  تقييم عمل جملس املؤسسةمذكرة 

 جزئيا ال نعم املؤشرات

 خمتلف بنيالتواصل إلجراءات الكفيلة بدعم التشاور ويستنبط ا - 

 أعضاء األسرة التربوية

   

    يف املؤسسةجتماعية املزمع إجنازها اال ينظم النشاطات  الثقافية و- 

    اإلعالم املدرسي الداخلي و اخلارجييساهم يف دعم 

د توطيكفيلة بتطوير احلياة املدرسية واإلجراءات ال يعد اآلليات و

 االجتماعي صلة املؤسسة مبحيطها الثقايف و

   

اجلمعيات ذات الصبغة التربوية يطور صيغ التعاون مع اهلياكل و

 جتماعيةاالالثقافية والرياضية ووالعلمية و

   

    قتضاء له عند االيعد املؤسسة ويقيمه وع يضع مشرو

جتويد خدماا ملشروع إىل حتسني مناخ املؤسسة ويسعى من خالل ا

 التربوية يف إطار األهداف التربوية الوطنية

   

حاجات التالميذ اخلصوصية جتماعي و يراعي خصائص احمليط اال

 عند وضعه مشروع املؤسسة
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تتضمن املالحق النصوص الكاملة للمذكّرات و املناشري املتعلّقة باحلياة املدرسية و جـذاذات توضـيحية               

دف إىل تقدمي مجلة من اجلوانب املتصلة باحلياة املدرسية بشكل مبسط، من شأنه أن يساعد املربني على فهم                  

تنفذ م إىل جوهر املسائل دون املرور بوساطة املطـول مـن            " عملية  قراءة  "احلياة املدرسية و مقاربتها عرب      

  .األدبيات

ميكن للقارئ أن يعرب من خالهلـا       " مهزة وصل "من هذا املنظور متثّل كلّ جذاذة من اجلذاذات املقترحة          و

هـو  و... ناء عميق داللته دون جهد وع     يقف عند خمتلف أبعاده وينفذ إىل     مس جانبا من احلياة املدرسية، و     ليال

التعريف مبجاالـا وتوضـيح    لنشر ثقافة احلياة املدرسية وما جيعل من هذه اجلذاذات أداة ميكن هلا أن تستغلّ   

  .مقاصدها لدى خمتلف األطراف الفاعلة يف الوسط املدرسي
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اجلذاذات التوضيحية-1

احلياة املدرسية

تفعيل وظائف املدرسةية وملسهمة يف تكريس رسالة التربإطار عمٍل لتحقيق مجلة من األهداف ا

تنمية شخصية 
مواهبهالتلميذ و

قات اجلماعية بني جتسيم العال
بني بقية أطراف املتعلّمني و

 األسرة التربوية

تدريب التلميذ على 
التمرس بالعيش 

 اجلماعي

: يف تتمثّل احلياة املدرسية بوصفها امتدادا للتعلّمات يف الفصولو  

ميذ تلكلّ ما يتعاطاه ال
من أنشطة تربوية وثقافية 

 ترفيهية ورياضيةو

ما يسدى إىل كلّ 
التلميذ من خدمات 

 صحية واجتماعية

وظائف املدرسةيف انسجام مع رسالة التربية و
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 القواعد الّيت تقوم عليها احلياة املدرسية يف املؤسسات التربوية

اعتماد احلوار منهجا 

بني كلّ أطراف 

 األسرة التربوية

ن و التآزر بني التعاو

 أعضاء األسرة التربوية

احملافظة على حرمة 

 املؤسسة التربوية

مشاركة األطراف املعنية مباشرة 

يف احلياة املدرسية يف تصور 

 مشاريع احلياة املدرسية

احترام التلميذ يف ذاته ويف 

حرمته البدنية واملعنوية ومراعاة 

 مصلحته الفضلى

التالؤم بني االنسجام و

حمتويات التعلّم ومناهجه 

 نشطة املكملة لهوبني األ

 
 االضطالع باألمانة التربوية

 وظائف املدرسةها يف انسجام مع رسالة التربية وجتسيم أنشطتتفعيل احلياة املدرسية و
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خطّة تطوير احلياة 

املدرسية تتضمن

تفعيل احلياة املدرسية

جتسيم أنشطتها يف  و

انسجام مع رسالة التربية 

وظائف املدرسةو
الربامج التربوية املشاريع و

والثقافية والترفيهية 
و الرياضيةواالجتماعية

اإلجراءات العملية الكفيلة 
باستغالل الزمن غري املخصص 

للتعلّمات

تتحقّق هذه األنشطة 

تتجسم أهدافها عرب و

 جمالني رئيسيني

  ة التربوية واملدنيةجمال األنشط

 الثقافية والترفيهية والرياضيةو
 

  جمال الرعاية الصحية واالجتماعية
 غريها من اخلدمات املسداة إىل التالميذو
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تنظّم املؤسسة التربوية لفائدة التالميذ

يف تكامل معهاامتدادا للتعلّمات

أنشطة املرافقة املدرسية

حصص تدارك و مساندة

اجيات اخلصوصيةمساعدة ذوي احل

امليدانيةالرحالت الدراسية و الزيارات

التدريب على استثمار املوارد املتاحة

األنشطة املدنية
املشاريع الفردية واجلماعيةاملبادرات و

النشاط التطوعي

الترفيهيةاألنشطة الثقافية و
)…التكنولوجيا/ الفنون أعمال إبداعية 

أنشطة ثقافية داخل النوادي

األنشطة الرياضية

اجلماعيةت الفردية وممارسة الرياضا

حصص التربية البدنية والرياضية

)



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

       

 

 

 

 

يف تكريس قواعد العيش معا: احلياة املدرسية 

 ارة املؤسسة التربوية وكلّ األطراف املتعايشني داخلها وكذلك األولياء على تكريس قواعد العيش معاتعمل إد

االحترام املتبادل

صون حرمة 

املؤسسة

حفظ كرامة 

العاملني 

باملؤسسة 

نبذ السلوكات 

املنافية لألخالق

 أشكال نبذ كلّ

التسيبالعنف و

   

 .التوسط حللّ املشكالت الّيت جتد داخل املدرسة باحلسىن �ةإرساء خلية التوفيق املدرسي �
 .على ذمة التالميذ وأوليائهموضع صندوق املالحظات واملقترحات  �
 وضع سجلّ املالحظات واملقترحات على ذمة العاملني يف املؤسسة �

..تتولّى إدارة املؤسسة التربوية متابعة املالحظات واملقترحات ومعاجلتها بالتعاون مع خلية التوفيق املدرسي
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 تسدي املؤسسات التربوية لفائدة التالميذ مجلة من اخلدماتو

  جماالا

النفسيةالصحة البدنية و  الرعاية االجتماعية 

اكل املعنيةاهليبالتعاون مع الوزارات و  

 الفحوصات الطبية الدورية  �

 التالقيح �

 التثقيف الصحي �

 برامج رعاية اجتماعية و نفسية �

 اإلصغاءاإلحاطة و �

 الوقاية من اإلخفاق املدرسي �
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  تتوج السنة الدراسية 

 لمبتنظيم يوم الع
 

لقاءات مع األولياء و املربني يف اية الثالثي األول و الثالثي الثاين 

 والتشاور يف سبل املتابعة لتدارس النتائج

تقدمي النظام الداخلي للمؤسسة و التحاور يف شأنه مع التالميذ 

 خالل احلصة األوىل من السنة الدراسية

يوم مفتوح للتالميذ اجلدد وألوليائهم خالل األسبوع األول 

  من السنة الدراسية

  يبدأ اليوم املدرسي 

 موكب حتية العلم

  
 احملطّات القارة للحياة املدرسية
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ة جماالت إدارية على عدة وتشتمل احلياة املدرسية وتنشيطيإذ  ،هي أبعاد متكاملة فيما بينهاة منها وتنظيمي

  .ما هو تنشيطي تنظيمي و- لفصل بني ما هو إداري ال ميكن ا
ااالت التنشيطية من  املتصلة بااالت اإلدارية والتنظيمية من جهة و ذلك ميكن أن حندد املظاهرورغم

   ...جهة أخرى 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 احلياة املدرسية

ااالت 

 التنشيطية 

  ااالت اإلدارية 

 التنظيمية و
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  ااالت اإلدارية

 التنظيميةو

  االجتماعات الدورية

  )اللّجان الفرعية/ فريق القيادة  (

  

طّطات م املشاريع املتصلة  إعداد خم-

  باحلياة املدرسية 

   دراسة املشاريع و األنشطة املقترحة  -

البحث عن احللول املمكنة للقضايا  - 

  املطروحة 

 حتديد املهام املتصلة بكلّ فريق عمل   -

 

  
  سرة التربويةإعالم األ

  
إعالم األطراف الفاعلة يف احلياة  -

املدرسية مبختلف مشاريعها 

  ومستجداا

إعداد الوثائق اخلاصة ذا اللّون من -

 النشاط

  

  

  )اللّجان الفرعية( التوثيق

 مسك الدفاتر اخلاصة -

  .ملشروع املدرسة 

:   رمسلة األنشطة الناجحة-

  /صور ثابتة /أشرطة فيديو 

 ...وثائق عملية / مراسالت

 
  

  املراسالت اإلدارية

  والتصرف املايل

  )اللّجان الفرعية(

 صياغة املراسالت -

  أنواعهامبختلف 

/   حترير حماضر اجللسات -

  ...التقارير

  التصرف املايل-
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  ااالت

  التنشيطية

  :املتعلّقة بالتالميذ

  تنظيم الرحالت الدراسية -

/ مسرحيات:  إجنازمشاريع مشتركة–

ومضات حتسيسية عرب / معارض 

  ...درسية اإلذاعة امل

  تشجيع املواهب بتمكينهم  -

من فرص التعريف بأنفسهم  عرب الّة 

  ...احلائطية

  

  

  :املتصلة بالعالقة باألولياء

  

  اإلعالمية  اجتماعات ذات الصبغة-

التعاقد مع األسرة  جلسات احلوار و-

  التربوية
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