
  كيف حنقق كفاءة ؟ 
  .نشاط مقترح كمسهل لتعلم كفاءة ، يف ذهنية بنائية 

  
  

  .أو أن يعرب خالل وقت معني عن معارف سابقة / يسمح لكل طفل أن يستعمل و •
تفرض عليه التعلق بتعلم الكــفاءة  ) Contraintes(حيتوي على وضعيات ملزمة  •

  ).القطعية( = املقصودة 
 ). اللحظات األوىل للتعلم .( =يتوقع أوقات للمواجهة  •
 .يسجل يف جمموعة منسجمة ومنتظمة من النشاطات اهلادفة إىل نفس الكفاءة  •

 ).شكل من أشكال اإلستمرارية ( = 
 ).العقد التعليمي .( = يعرب لألطفال عن حقهم يف اخلطاء  •
 .تسمح باإلنطالق لدى املتعلم " تفكري " يتوقع موارد  •

 )ابعة مواجهة الصعوبات عناصر إضافية تسمح مبت( = 
  ).شكل من أشكال التفريق ( = 

  ).التجهيز البيداغوجي.( = غنية ومتنوعة ) آليات ( يستعمل وسائل  •
  )شكل من أشكال التقومي التكويين .( اليت تعترض املتعلمني ) العوائق(يشخص العراقيل  •
 )واقعه املعيش(يزود املتعلم بالوقت ليجسد حاضره  •

  ).ي و العاطفيالواقع الفكر( = 
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  اخلطوة التجريبية يف قسم الفيزياء ) اخلطوة (ما املسرية 

    املشكلة–فكرة عن الوضعية 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وهل نستطيع احلديث عنها باملفرد ؟. مالعلم؟ ماملقصود باملسرية العلمية 
 بشكل  -علوم أصحاب نظرية ال–حول هذا السؤال ، ختتلف وجهات نظر االبستمولوجيني 

بني العقالنيني األكثر صالبة من يعتقد بوجود  املنجية هلذه املسرية ، وحيسن اجياد . حساس 
" كل شيئ على مايرام " وأصحاب النظرية النسبية املتطرفون الذين يعتقدون أن . مواصفات هلا 

. جهات النظر هناك مكانة ألستمرارية و. وبالتايل الداعي للبحث عن منهجية مهما كان نوعها 
 الذي أتى باألهم يف مؤلفة املشهور ، هناك نقطة مهمة Chalmers 1987بالنسبة لشاملرس 

حسب ميزة أولية موصوفة بالتجريبية ، . للنقاش املتعلق مراتب وقائع املالحظات والنظريات 
من طرف كل املسرية العلمية مهملة تقريبا . النظريات تستنتج من املالحظة ومن التجربة األولية 

  .التيارات األبستمولوجية املعاصرة حبجةاألولوية املعطاة للمالحظة 
موقف كان، عكس سابقة ، يعترب أن الفعل العلمي أليفرض كمعطى طبيعي وآين ، لكزة يستنتج 

 .من تفكيك الواقع ذي الصلة باإلشكالية
ها ، حول املسائل اليت النعرف  الذهنية العلمية متنعنا من إبداء الرأي حول املسائل اليت النفهم" 

  .اخلوض فيها بوضوح 
ومهكا نقل يف احلياة العلمية ، فاملشكالت . قبل كل شيئ ، جيب أن نعرف طرح املشكالت 

  .وبدقة أكرب ، هذا املفهوم للمشكلة حيدد الذهنية العلمية احلقيقية . التطرح نفسها بنفسها 
ويف غياب السؤال تنعدم املعرفة املعرفة . اب عن سؤال بالنسبة للذهنية العلمية ، كل معرفة هي جو

   . 14ص  .1938.ج باشلر ." الشيءحيدث من تلقاء نفسه ، كل شيء يبىن . العلمية 

  روباردي.ج
  األستاذ بجامعة قرنوبل
  .وجامعة جوزيف فوزي

  عضو المجموعة المتخصصة
  ).في البرامج الدراسية .(في الفيزياء
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 املوجود يف مطلع كتابة املكرس لتكوين الذهنية العلمية ، – للفيلسوف املشهور –هذه الكلمات 
ترتكز علي أولوية  التنظري التجرييب ، هذا . ء احلديثة توضح جيدا  امليزة الثانية املتمثلة يف الفزيا

. مايعين أن بناءالتجربة والتحكم يف سريها يتم إنطالقا من تساؤالت ، ومن داخل إطار نظري أويل 
  .فكرة املشكلة  العلمية هي يف مركز هذه  املسرية 

شكال أن تعيد بناء الواقع   لكن لفهم العامل ، وتركيبته العجيبة ، جيب عل الفزياء بشكل من األ
تفعل هذا بتحقيق مانسميه النماذج الفزيائية ، وهكذا لدراسة الكتلة . عن طريق الفكر 

Pesanture  يف سقوط األجسام ، يتصور الفزيائي شيئا موضوعا يف فراغ خيضع حلقل اجلاذبية
  .الثابت 

عالن أنه يف إطار هذه النمطية ، إن هذه الطريقة يف إعادة بناء الواقع يسمح على سبيل املثال باإل
احلقيقة هي طبعا أكثر تعقدا . كل األجسام تسقط متاما بنفس قانون السقوط بعيدا عن تأثري كتلها 

لكن النمط يصبح أكثر مشروعية إن . بشكل مغاير - نوعاما–واألشياء حتدث حتدث علميا . 
  يسمح باإلعالن املسبق

  .شياء يف سقوطها عن السلوك احلقيقي لأل–وبدقة أكرب 
ويف حالة االثبات ، . هل نستطيع أن نأخذ بعني اإلعتبار يف التعليم العلمي االعتبارات السابقة 

  كيف ذلك ؟ 
اجلواب يستحق بعض اإلختالفات يف حالة ما إذا تعرض التعليم لبعض الوضعيات امللزمة الدائرة يف 

وحىت إذأمكن التوقع أو فعل أي شيء ) إخل. ن الزمن ، األجهزة ، التقومي ، اإلمتحا. ( حلقة صعبة 
 وملدة -هل هذا جيرب. يف مثل هذه الوضعيات امللزمة ، يبقى أن فسم الفزياء ليس خمربا للبحث 

 التعليم  على بناء عالقة بالتجرييب املخالف ملسرية البحث؟ هل نتمكن وسط إنشغالنا -طويلة
  أكثر من اإلستجواب - ونرتهلا مرتبتها الالئقة –حظة بالفعالية والسرعة أن نؤثر داخل القسم املال

، الفرضية وحل املشاكل التجريبية ؟ النظن ذلك ألننا نعرف جيدا حمدودية مثل هذا التعليم الذي 
  .يقود إىل تقليص تطلعاته اىل التذكر يف إعادة بسيطة إنتاج معرفة املكتسبة والتطبيق الشكلي 

ني األشغال خبلق عالقة مقبولة باملسرية العلمية وبني وضعيات القسم إذن يف املدرسة ، كيف نوائم ب
لنرى مبا .  املشكلة –امللزمة ؟ الوسيلة اليت تبدوا مالئمة هي مانسميه أحيانا مبصطلح  الوضعية 

  .يتعلق املثال املبين واملوجه أوال لإلعدادي ، مث كيف بعد ذلك للربنامج القام لألوىل علمي
  بلعيدي حممد ترمجة األستاذ 
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  النـواة الصلبة هلذه الربامج
  يف النـواة الصلبة هلذه الربامج املمركزة تربز أخريا ثالثة ميادين تأخذ منوا هائال يف املدرسـة 

  :ويف اتمع 
 .القراءة -

 . واستعمال موارد التوثيق  -
  . ميدان الصورة واملعلوماتية  -

وهذا .(ضها قائمة من الكفاءات الواجب حيازا يف مراحل نسجل أخريا أنه يف الربامج توضع فوق بع
، هذه القائمة تقدم كوسيلة يف خدمة فريق املعلمني ، موجهة لتسهيل تسيري )يعين أا غري قابلة للتبادل 

الكفاءات تدمج يف الربامج يف التنظيم  العملي للمدرسة االبتدائية يف األطوار . التنظيم يف األطوار
للفهم اجليد لألداء التربوي إلحدى املواد أو امليدان من املواد التعليمية .  متعددة السنوات البيداغوجية

 :تتعني ثالث أمناط من الكفاءات . جيب إرجاعها دائما للطور املعين وللكفاءات املقصودة ) األنشطة(

سلوكات ، قناعات أساسية للمكـــان ) ( متقاطعة(كفاءات عرضية  -
 ).ت تنظيمية والزمان ، مكتسبا

 .كفاءات يف ميدان استعمال اللغة  -
 ) .جتمع بني املعارف والطرائق: ( كفاءات املواد التعليمية املصرفة  -

 طريق حتليل الوثائق يكون رمبا بالبحث يف استخراج ما تستحسنه وتثمنه نشاطات القسم -أ 
تلميذ خاصة املشجعة منها نتشبث املقدمة يف السلوكات ، الكفاءات املزايا، اإلنتاجات املنتظرة من ال

بعد ذلك على اخلصوص بتحديد الوظائف ، واألهداف ذات األولوية بالنسبة هلذه املدرسة ، القيم 
  .املوجودة 

  : من وجهة النظر هذه نشري خاصة إىل
  املكانة املنوطة بيقظة احلس ، بالتربية احلسية  -
 .أمهية اجلسم ، للتربية احلركية  -
 .قلية والولوج إىل التجريد هاجس التربية الع -
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 .املكانة املركزية ، األكرب أمهية للكالم والتعبري الشفوي  -
 .األمهية املعطاة للتخيل واإلبداع  -
 .لغة اللعب والعمل يف التعلّمات  -
 .االنشغال بالتبية على اإلستغاللية  -
 قيمة التعاون  -
 وسيلتها املتوسطة املفضلة يف  واملندجمة يف التعلّمات األوىل ، اليت جتدةالقناعة الشامل -

 .يبداغوجية املشروع 
  احلضانة ؟Garderie: تعدد وظائف مدرسة احلضانة ،املعربة عنها يف إهتمام األولياء  -
 إطالة فترة الطفولة ، واللّعب ؟ -

     الفطنة ؟ تدبر األمر ؟ التعلم ؟ يصبح اجتماعيا ؟
 .التنوع اجلغرايف ، االجتماعي ألقسام احلضانة -
 .واهلندسة  املدرسية) املكان(ية احليزأمه -
 .احلضانة ، املكان ، مسكن الطفولة  -
 . توسع منظورها 1995الربامج اجلديدة للمدرسة اإلبتدائية لسنة  -

  .    الشأن بالنسبة لتوجهاا الكربى 
  

  مدرسة مركّزة على الطفل 
  تكمله التربية العائلية   -
  .دائية تعلّمات مهيكلة للتحضري للمدرسة اإلبت -

  
  :التعلّم املنظم يف مقاربة شاملة يرى نشاطات موزعة على مخسة ميادين كربى 

  احلياة معاً  -
 .تعلّم احلديث والبناء الذايت للكالم ، اإلنضمام لعامل الكتابة  -
 .التفاعل مع العامل  -
 .إكتشاف العامل  -
 .التخيل ،إلحساس ، اإلبداع  -
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  وثيقة مساعدة على املالحظة
   العلوم الفزيائية باملدرسة االبتدائيةنشاط يف

  :مستوى القسم 
   :موضوع النشاط

  :أصل املوضوع املدروس 
  .سؤال تلميذ  •
 .وثيقة جلبها أحد التالميذ •
 .وثيقة من اقتراح املعلم  •
 ....أصول أخرى  •

  : أخذ معتقدات التالميذ بعني االعتبار 
   املوضوع املدروس؟ عننهل يبدأ املعلم باستنطاق التالميذ حول ما يعرفو •
 هل أفكار التالميذ قابلة للمناقشة ؟ •
 خالل كم من الزمن؟ •

  : النشاط التجرييب 
    Manipulationهل حيتوي النشاط على فعل توجيهي  •
 هل السؤال الذي يطرحه القسم كان واضحا ؟  •
 التالميذ أم املعلم ؟: من كان أصل التجربة  •
 توقعات عماّ سيحدث ؟ هل حدد املعلم للتالميذ : قبل التجربة  •
 هل هذه التوقعات مستغلة ؟ كيف؟  •
 تأويل الظاهرة ، هل كان من طرف املعلم ؟  •
 ).شفويا ، كتابيا ، مجاعيا ، فرديا( هل للتالميذ اقتراحات ؟  •
 كيف أخذت هذه االقتراحات بعني االعتبار؟ •

  :ماهو املوقع الكتايب يف النشاط 
  ثناء النشاط ، حتت أي شكل ؟ •
 نشاط ، حتت أي شكل ؟بعد ال •

  : هل األثر كتايب
  من إقتراح املعلم ؟ •
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 من حتقيق التالميذ؟ •
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