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  تقديم الوثیقة

جملة من  التربية المدنية، في التعليم االبتدائي مادةج االوثيقة المرافقة لمنه تتضمن
، وفق ع المناهج المقررة قيد العملى وضالتوجيهات التربوية، وأمثلة عملية تساعد عل

االنتقال من منطق  من ضرورة) المقاربة بالكفاءات( ما تقتضيه المنهجية البنائية
وحفظا واسترجاعا إلى منطق التعلم  إلقاءلذي يركز على المحتويات المعرفية التعليم ا

فاعل في البناء  الذي يركز على المتعلم ويجعل دوره محوريا كعنصر مشارك و
  . الذاتي  للمعرفة

  

في إطار  اءات في تقديم المناهج الجديدة،عن طريق الكف تم اعتماد المدخل
ية شغلها الشاغل ، وهي مقاربة  تقوم أساسا على بيداغوجإصالح المنظومة التربوية

بما بوسائل التعلم الذاتي، بالتركيز على آليات اكتساب المعرفة وبنائها  تزويد المتعلمين
يترك أثرا دائما لدى  داللة ومعنى، ، حتى يحصل بذلك تعلم ذوفة نفسهافيها المعر

المتعلمين، ويمكنهم من االستفادة  الكفاءات المكتسبة خارج وضعيات الوسط المدرسي 
  .أي مواجهة ومعالجة وضعيات حقيقية في الحياة اليومية

  

التي تجند  ية،المتعلمين القبل مكتسبات تند وضع المنهاج قيد العمل أساسا علىيس
على  التأكيد علم واكتساب المعرفة بشكل بنائي، ويستدعي ذلكفي إطارا لت كموارد

م على معرفة أهداف المواد كتصور بيداغوجي يقومنطق التكامل بين المواد، 
، التي تزود المتعلمين بشبكة مفردات األخرى، وعلى األخص منها اللغة

تمكنهم من التمرس على التعبير الشفوي ومصطلحات، كأدوات للقراءة والتفكير، و
، والتمرس على  هيم األساسية ومضامينها المعرفيةوالكتابي حتى يتحكموا في المفا

خاصة بداية بالتحكم في المساعي ال لتي تساعدهم على العمل المستقل،المنهجيات ا
ت ، يراعي في ذلك التدرج المطلوب في معالجة وضعيابالمادة داخل القسم و خارجه

ض من صورة بسيطة إلى صورة يقود بعضها إلى بع التي) ضعيات المشكلةالو(التعلم 
تعقيدا بالتقدم في مراحل التعليم، من خبرة تزداد  معقدة، وكمفاهيم تتطور بشكل بنائي،

لى االرتقاء في التجريد إلى مستوى واقعية محسوسة، أي أولى درجات التجريد إ
  .األداء الماهر
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لتي تضمن تحقيق في المقاربة بالكفاءات دور الوسيلة ا المعرفيةمحتويات تحتل ال    
من التربية وهي بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في إطار  األهداف المتوخاة

  .شامل تتكفل باألنشطة وتبرز التكامل بينها
  

 مادة التربیة المدنیةتقديم ـ  
  

اد الفرد للحياة إعدادا يؤهله للعيش إعد إلىالتربية المدنية، مادة تعليمية ترمي 
د يساهم في بناء مجتمعه، ، ويعي التزاماته كفرواطن صالح، يشعر بانتمائه الوطنيكم

ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبات، يتشبع بالقيم  الوطنية،  وكعضو، يمارس
شاكل التي يتكيف مع الوضعيات ومجابهة الم أنباستطاعته . ويتفتح على القيم العالمية
 .تواجهه في حياته اليومية

  

من خالل القيم التي يتعين على المدرسة  التربية على المواطنة،تساهم المادة في 
ل ، والعمل على معايشتها داخالميذ قصد بناء مواطنتهم الشخصيةإيصالها للت

تساعد بقوة على بناء مواقف وسلوكات  تتمثل في  المدرسة، قيم يتقاسمها الجميع،
  .األخذ في الحسبان حاجيات الجماعةترام اآلخر والتسامح وقبول الفروق مع اح
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  .مادة في مرحلة التعلیم االبتدائيالغايات الخاصة بال.
  

  :لى تحقيق الغايات التالية إالتربية المدنية في التعليم االبتدائي  ةترمي ماد
  

واعد وتعلم ق، لوعي بمسؤولية كل فرد في المجتمعتنمية الحس المدني وا -
هذا األمر في  تحمل المسؤوليات والواجبات التي يمليها  الحياة والتمرس على
ن ضم آليات سير المؤسسات الديمقراطية واكتشافالمحيط االجتماعي 
  .بمؤسسات أخرى إقليمية ودولية وعالقتها. الجمهورية الجزائرية

  
  مساھمة المادة في تحقیق الكفاءات الختامیة للمادة 

  

  :التعليم االبتدائي الكفاءات التالية  سب  المتعلم في مرحلةيكت
   

  هويته الشخصية ويؤكد انتماءه مبديا احترامه للرموز الوطنية  يكتشف -
الجتماعي في محيطه ا يتحمل مسؤوليتهيمارس حقوقه ويؤدي واجباته و -

  ).لمحيط األسري والمدرسيا(
  .ة واألمنية ويحافظ على البيئية يداوم على  النظافة ويمارس القواعد الصحي -
  .يساهم في األعمال التعاونية والتضامنيةيحسن التعامل مع اآلخرين و -
  الخدماتية المؤسسات يتمرس على قواعد الحياة الديمقراطية ويتعامل مع -

   . بشكل صحيح ويقدر دورها االجتماعي
تثقيف ويعبر عن رأيه يستفيد من وسائل اإلعالم واالتصال كأدوات للتوعية وال -

  .باستقاللية
  
      

  اقتراح مخطط التعلم السنوي
  

يهدف مخطط التعليم السنوي إلى ضبط مسار التدرج في وضع المنهاج موضع 
 علمين، وذلك عند تنصيب كل كفاءة مستهدفة، من طرف المدرس والمتالتنفيذ

ا للحجم الساعي تبع ترجمتها إلى وضعيات تعلمية ثم وضعيات إدماجية ـ تقويمية،و
عا للحجم الساعي الكلي ، تبتامية، يتصرف في توزيعه المدرسلكل كفاءة خ المحدد

  .الحصص الالزمة وقت موزع طلبه كل وضعية تعلمية منتتالمعطى و
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 ة يالوضعية التعلم  
 مهاممهمة أو وتأدية  وضع المتعلم في حالة نشاط دراسي التعلمية الوضعية تعني

. انجاز مشروع، محاكاة .تمثيل ادوار، دراسة سندات. تنظيم حوار. كتابة مقال( :مثل
تتوفر في  أنالبناء الذاتي للمعرفة، على  إطارفي ) الخ..التعبير بالرسم .تمثيل

  : الوضعية التعلمية شروط منها
  

   :الوجاهة والداللة -أ 
التفكير لفهم وتستدعي  .أي االستناد إلى حقائق ملموسة تعطي معنى للتعلمات

  .وتفسير بعض الظواهر وإليجاد حلول لمشاكل  محددة
 

  : بعث الدافعية لدى المتعلم   -ب
إشكاليات أو مشكالت أي تعزيز ميل المتعلم الطبيعي في الفضول والحيرة أمام 

، تجعل المتعلم عنصرا فاعال في بناء ملموسة محفزة، ومدعمة للتعلمات بشكل مستمر
فالمتعلم ال يستوعب وال يحتفظ إال باألشياء التي . شاط عمليتعلماته من خالل ن

  .وتشجيع هذا المسعىوعليه، يجب استغالل . فها بنفسهيكتش
 

  :تنمية أسلوب التفكير والمهارات المنهجية لدى المتعلمين مثل  –ج 
  .    التساؤل عن ماهية األشياء والوقائع المالحظة -
  .الحلولاالنتباه إلى األخطاء عند البحث عن  -
  .االستدالل والتبرير وتقديم الحجج -
تقبل العمل الجماعي والمشاركة في التفكير واالستكشاف مع الزمالء وتبني  -

  .مواقف موضوعية
    .الستخالصوا المقارنة والتحليل -       
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  : المشروع

  

المشروع هو أفضل إطار لتحقيق الروح العلمية والنقدية لدى المتعلم من أجل 
تنمية ذكائه وابتكاره ومثل شخصيته بإتاحة الفرصة له للتعبير وتوظيف قدراته 

  .وملكاته
  

ة للوصول إلى يوضع فيه المتعلم في مواقف متصارعة تمكنه من التفكير والبرهن
، ويتطلب ذلك وضعه في وضعية حقيقية للتجربة وفي نشاط التعلم بجهده الخاص

ال حقيقيا ليكون مشوقا له وحافزا ومنيرا وتتضمن الوضعية مشك. مستمر يرغب فيه
  .يصل إلى نتائج حسنة ترضي ميوله الهتماماته حتى

  

، لمون من أجل تحقيق هدف مرغوب فيهوالمشروع نشاط تلقائي يقوم به المتع
  .ينفذ حتى نهايته وفي خطوات طبيعية

يار اخت –اختيار الموضوع  –تعيين المستفدين : ( اإلعداد للمشروع : 0المرحلة 
تحديد مدة العمل والشروط الالزمة لذلك  –التدخل إطار  –الميدان 

  ).إعداد الخطوات ماديا –
  

 –جمع المعلومات : اقتراب أولي من المشروع ( :ميالد المشروع  : 1المرحلة 
  ).التساؤالت –االنطباعات  –اإلحساس 

إبراز المشاريع الممكنة الختيار واحد منها  – إبراز اإلشكالية
  .إلجماعبا
  

إعادة  –مفاوضات (تدقيق محتوى المشروع :  هيكلة المشروع : 2المرحلة 
  )بشكل جماعي وفردي توضيحا –الصياغة 

توزيع  –الوسائل الالزمة  –برمجة المهام : (تخطيط المشروع
  ).العمل على المشاركين

  

ادة إع(القيام باإلنجازات المنتظرة من الفريق :  انطالق المشروع : 3المرحلة 
د يتطلب األمر ق). إنجازات أخرى –التقرير النهائي  –النظر 

 …األهداف القاعدية أو برمجة مهام جديدة الخ  إجراء تعديالت على
 ق اآلخر أوعروض الفريق لنتائج أعماله على الفري: عرض النتائج:  4المرحلة 

  .الجمهور الخاص يتم فيها تثمين البحث
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 ،للمتعلمين، للفريق المرافق(ج للمسعى وتقويم اإلنتا كتحليل: التقويم:  5المرحلة 
  ).، للسياق االجتماعيللوسط

  

التعرف على مجريات المشروع والتفاعالت : مكانة المشروع : 6المرحلة 
 وضع المنهاج موضع التنفيذنموذج مخطط  الميدان  والنتائج

  ....................................للسنة  بالنسبة الكفاءة الشاملة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: ...............  ............................1): القاعدية(الكفاءة المستهدفة 
......................................................................................

.  

....       الزمن                             1لمشكلةالوضعية ا   التدرج
في تناول 

عائلة 
وضعیات  
تعلم تتطلبھا 

مركبة 
 الكفاءة

 

....                                            الزمن         )     وضعية مركبة (ماجية وضعية إد

  ..........................................: ...........رفي المحتوى المع
                

  .... الزمن                            2عية المشكلة الوض

  ....   الزمن                            3الوضعية المشكلة 
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