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املنهجية  اخلطوات  هذه  اأن  اإىل  اأ�شري  اأن  اأود  بداية 

تعتمد بالأ�شا�س على مقاربة الباحث Meyer Hilbert والتي 

انبنت  وقد  الناجح.  للدر�س  الع�شرة  عنونها باخل�شائ�س 

العدد   Pädagogik جملة  يف  ون�شرت  ميدانية  درا�شة  على 

احلادي ع�شر من �شنة2003، يف ال�شفحة 36و43 كما عمدنا 

اإىل ارفاقها مبالحظات وكذا اإ�شافات نابعة من جتربتنا 

اخلا�شة يف التدري�س وقراءاتنا يف جمال البيداغوجيا.

حدد Meyer اخل�شائ�س التي جتعل الدر�س ناجحا يف 

ع�شرة، وعن كل خا�شية تتفرع اأ�شئلة توجيهية للوقوف على 

مدى حتقق اخلا�شية اأثناء العملية التعليمية التعلمية:

اخلا�صية الأوىل:

و�شوح هيكلة �شريورة العملية التعليمية التعلمية

Lernprozesses und -Lehr des KlareStrukturierung

اأجزاءه  للدر�س وعالقة  البنائي  البعد  ومدارها حول 

النف�شية  املتعلمني  لحتياجات  ا�شتجابته  ومدى  ببع�شها، 

لتجريب  خ�شب  خمترب  هو  الدر�س  اأن  ذلك  واملعرفية، 

بعد  العلمية  باملادة  املتعلمني  تزويد  وكذا  البداغوجيات 

اإن الدر�س هو 

خمترب خ�صب لتجريب 

البداغوجيات وكذا 

تزويد املتعلمني باملادة 

العلمية بعد تفكيكها 

مع ما ي�صتوجب هذا 

الفعل من احرتام لبنيتها 

ومنطقها من جهة، ومراعاة 

خل�صو�صيات املتعلمني 

من جهة اأخرى. اإن 

الدر�س هو املجال الذي 

ينظم ب�صكل مق�صود 

و�صعية التعلم، لنقل 

اإنه جمال ممار�صة الفعل 

الديداكتيكي مبنهجية 

توا�صلية احرتافية.

❞

❝

حتليل الدر�س وتخطيطه

اأ�صئلة منهجية توجيهية

       عبد اجلليل اأميم
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من  الفعل  هذا  ي�شتوجب  ما  مع  تفكيكها 

احرتام لبنيتها ومنطقها من جهة، ومراعاة 

اإن  اأخرى.  جهة  من  املتعلمني  خل�شو�شيات 

الدر�س هو املجال الذي ينظم ب�شكل مق�شود 

و�شعية التعلم، لنقل اإنه جمال ممار�شة الفعل 

الديداكتيكي مبنهجية توا�شلية احرتافية.

خالل  من  الأمر  هذا  اكت�شاف  وميكن 

توجيهية  حمورية  اأ�شئلة  �شتة  على  الإجابة 

منهجية ت�شاغ كما يلي:

هل اخليوط احلمراء جلية يف اأي وقت  1 .

بالن�شبة لالأ�شتاذ والتلميذ؟  

ماذا نق�شد باخليوط احلمراء؟  

مميزة  خ�شو�شيات  هي:  احلمراء  اخليوط 

ذلك  اإنها  به،  اخلا�س  طابعه  للكل  تعطي 

اخليط الناظم للدر�س مبعنى: 

بالن�شبة  وا�شح  الدر�س  هدف  هل  2 .

للتالميذ اأو الطلبة؟

وا�شحة  هلمراحلو�شريورةالدر�س  3 .

هم  هل  اأي  الطلبة؟  اأو  للتالميذ  بالن�شبة 

اأي مرحلة من مراحل الدر�س  على علم عن 

يتموقعون؟ 

هل الواجبات اأي التمارين والتداريب  4 .

بالن�شبة  ووا�شحة  البناء  جهة  من  دقيقة 

للتالميذ؟ اأي هل تالم�س الهدف املن�شود ول 

ت�شاأل اإل عما تلقاه التالميذ؟

الهيكلة  دقيقة  التدري�س  و�شائل  هل  5 .

ووا�شحة؟

هل. 6 لغة املدر�س اأو الأ�شتاذ وا�شحة؟ 

اخلا�صية الثانية:

ال�شتغالل املكثف لزمن التعلم

Lernzeite der Nutzung Intensive

كتابنا  يف  اأكدنا  واأن  �شبق  لقد 

)منهجيات( اأن كل فعل توا�شلي اإل ويرتبط 

بزمن معني ومكان حمدد. ولأن الزمن اأزمنة 

الفعل  فاإن  متباينة،  اأماكن  واملكان  متعددة، 

التوا�شلي الرتبوي متاأثر ل حمالة بكل ذلك. 

وجب  الرتبوي  التوا�شلي  الفعل  ولإجناح 

فح�ش�س  ومراعاتها.  الأزمنة  بني  التفريق 

ال�شباح لي�شت هي ح�ش�س امل�شاء. وال�شاعة 

ال�شاعة  هي  لي�شت  ال�شباح  من  الأوىل 

للم�شاء.  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�س  الأخرية، 

واجلو احلار لي�س هو اجلو البارد ول املعتدل، 

اآخرها.  ول  و�شطها  هو  لي�س  ال�شنة  واأول 

اأن درجة الرتكيز والعطاء تتغري بتغري  ذلك 

م�شكل  للتوا�شل.  مالءمته  ومدى  الزمان 

اآخر  اأ�شا�شيا  بعدا  الآن  علينا  يطرح  الزمن 

وهو مدى ا�شتغالل التالميذ/ الطلبة للزمن 

بذلك  يرتبط  ما  مع  الف�شل  داخل  التعلمي 

من تعقيد مرافق بالأ�شا�س بجانب الفروقات 

الفردية يف اإيقاع التعلم، وهنا يجب اأن ننطلق 

بخطى  زمنيا  ال�شري  هو  اأ�شا�شي:  مبداإ  من 

هنا  املق�شود  ال�شعيف  و  التالميذ.  اأ�شعف 

الدر�س،  مراحل  ب�شعوبة  ي�شاير  الذي  هو 

باملطلق  امل�شايرة  �شروط  فيه  تنعدم  من  اأما 

ي�شتحقه،  الذي  امل�شتوى  اإىل  اإرجاعه  فوجب 

التعليمية  لل�شيا�شة  بالن�شبة  ذلك  معنى  و 
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مع  النهائي  القطع  �شرورة  هو  املغرب  يف 

�شيا�شة اإجناح اجلميع لأنها تعمل على اإعاقة 

تقدم املتفوقني من جهة، و تعقيد النتقالت 

بع�س  ويف  بل  ثانية،  جهة  من  الديداكتيكية 

الأحيان ا�شتحالة القيام بها من جهة ثالثة، 

خاللها   من  نعمل  رابعة  جهة  من  اأننا  كما 

على اإيهام ال�شعفاء با�شتحقاق امل�شتوى الذي 

هم فيه ، و مد املوؤ�ش�شات الوطنية و الدولية 

من  النجاح  ن�شب  حول  كاذبة  باإح�شاءات 

خالل  من  نعمل  الأخري  يف  و  خام�شة،  جهة 

والكذب  تاأجيلها  و  الأزمة  تعميق  على  هذا 

مبهارة  نخطط  عليهفاإننا  و  الذات،  على 

قد  التي  التعليمية  املنظومة  انهيار  و  للف�شل 

توؤدي لنهيار النظام العام. 

وعموما تتفرع عن هذه اخلا�شية الأ�شئلة 

التوجيهية التالية:

املخ�ش�س  الوقت  ا�شتغالل  يتم  هل  1 .

ل  للتعلم  كوقت  تلميذ  كل  طرف  من  للتعلم 

غري؟

من  اأحد  ل  اأو  البع�س  اأو  الكل  هل  2 .

اإجناز  اأو  التعلمي  العمل  يف  مركز  التالميذ 

الواجب؟

ن�شاط  اأي  -الوقت-يحقق  متى  3 .

هدفه؟ ومتى – الوقت-يبداأ اإجناز ن�شاط ما 

بالرتاجع؟ 

والتالميذ  الأ�شتاذ  بني  توجد  هل  4 .

اتفاقات حول الزمن املخ�ش�س للن�شاط اأم ل؟

داخل  الن�شباط  معيقات  حجم  ما . 5

الف�شل؟ ومتى تظهر هذه املعيقات؟   

تاأجيالت  اأو  ا�شتطرادات  توجد  هل  6 .

التعليمية  العملية  اإجناح  تعيق  لالأهداف 

التعلمية وتف�شد ال�شتثمار الأمثل للوقت؟ 

اخلا�صية الثالثة:

مطابقة الختيارات املنهجية لالأهداف 

وامل�شامني

 und  Inhalte  ،Ziele  der  Stimmigkeit

Methodenentscheidungen

العملية  لب  حول  اخلا�شية  هذه  مدار 

الأهداف  ان�شجام  وهو  التعلمية  التعليمية 

اأنه  ذلك  تدري�شها،  منهجية  مع  واملحتويات 

بنف�س  متباينة  حمتويات  تدري�س  ميكن  ل 

تختلف  الطرق  اأن  ذلك  على  زد  الطريقة، 

كذلك.  تدري�شها  ومكان  زمان  باختالف 

طرق  يف  تنوع  هناك  اأن  اإىل  بالإ�شافة 

والعمل  بالإلقاء  التدري�س  فهناك  التعليم، 

باملجموعات، وتوظيف ال�شور اأو الأفالم وكذا 

اللعب... كما جتب الإ�شارة اإىل اأن الأهداف 

يف  مركزيا  دورا  الأخرى  هي  تلعب  املتوخاة 

حتديد املنهجية التي على الأ�شتاذ توظيفها، 

لذلك فكل فعل تدري�شي راتب ل يراعي التنوع 

الن�شجام  ب�شروط  يفي  ول  البيداغوجي 

هو  والبداغوجيات  وامل�شامني  الأهداف  بني 

يدخل  ول  العلمي  لل�شرط  ي�شتجيب  ل  فعل 

 �شمن الفعل البيداغوجي وماآله الف�شل التام 

اأو اجلزئي.
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الأ�شئلة  اخلا�شية  هذه  عن  وتتفرع 

التوجيهية التالية:

اأن  الدر�س  خالل  من  يظهر  هل  1 .

املتبعة  واملنهجيات  وامل�شامني  الأهداف 

متجان�شة فيما بينها، ويخدم بع�شها بع�شا؟

بطريقة  حمددة  الدر�س  اأهداف  هل  2 .

عملية  لتوجيه  اأ�شا�شي  كعن�شر  دقيقة 

التعلم؟ 

اأ�شول  لها  امل�شطرة  الأهداف  هل  3 .

مقبولة عند اأهل الخت�شا�س؟ 

الأهداف  بني  ان�شجام  هناك  هل  4 .

والطرق اأو املنهجيات املتبعة؟

هل هناك انقطاعات اأو تناق�شات اأو  5 .

ح�شو زائد يف الدر�س؟

للدر�س  املخ�ش�س  التوقيت  هل  6 .

منا�شب كما، ونوعا، وتوزيعا؟

والبداغوجيات  الطرق  تنويع  يتم  هل  7 .

بناء على خ�شو�شية التلميذ اأو التالميذ؟

اخلا�صية الرابعة:

التعدد املنهجي-التعدد البيداغوجي

Methodenvielfalt

ما  بكل  تعنى  البيداغوجيا  كانت  اإذا 

اأو�شع  واملتعلم، ويف  املعلم  العالقة بني  يوؤطر 

الرتبوي  الفعل  يف  نظر  و  تفكري  تعاريفها 

ل�شياقات  مالئمة  ا�شرتاتيجيات  لتطوير 

من  ي�شيق  تعريفا  تبنينا  لو  حتى  اأو  اإنزاله، 

يجعلها  و  البيداغوجيا  م�شطلح  امتدادات 

ل�شتيعاب  املتعلم  ا�شتدراج  تقنيات  فقط 

املادة العلمية، فاإن كل هذه املجالت يف اأ�شلها 

ومناهجها  الفل�شفية،  اأ�شولها  يف  متعددة 

العلمية و خلفياتها الأنثبولوجية، و اإجراءاتها 

ول  متعدد  فالأ�شل  اإذا   التطبيقية... 

ميكن اختزاله. 

لقد �شبق واأن اأكدنا يف اجلزء الأول من 

هذه ال�شل�شة-اأننا ننطلق من م�شلمة اأ�شا�شية 

بيداغوجيا  هناك  لي�شت  يلي:  ما  مفادها 

هناك  بل  خاطئة،  وبيداغوجيا  �شحيحة، 

غري  وبيداغوجيات  منا�شبة،  بيداغوجيات 

منا�شبة. وما قد يكون منا�شبا من بيداغوجيا 

وثقافة  معني،  ومكان  معني،  زمان  يف  معينة 

اآخر،  زمان  يف  منا�شبا  يكون  ل  قد  معينة، 

ل  وبالتايل  اأخرى.  وثقافة  اآخر،  ومكان 

اأن نتحدث عن بيداغوجيا �شاحلة    ن�شتطيع 

نتحدث  بل  لها،  لأنه ل وجود  على الطالق، 

منا�شبة  بيداغوجيا/بيداغوجيات  عن 

لواقعنا/لإمكانياتنا/ل�شخ�شيتنا/لثقافتنا، 

للزمان  اإي�شاله،  اد  املر  للمحتوى  لدر�شنا، 

الذي  للتلميذ  فيه،  نفعل  الذي  واملكان 

يقود  اأن  عليه  الذي  لالأ�شتاذ  �شنتعامل معه، 
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اعتماد  هو  الأ�شل  اإن  ويتفاعل.   ويوؤطر 

لو�شفة  وجود  ل  لأنه  متعددة  بيداغوجيات 

الأزمنة  لكل  ت�شلح  البيداغوجيا  �شمولية يف 

وامل�شامني  والأ�شاتذة  والتالميذ  والأمكنة 

الرتبويني  والفعل  الفكر  اإن  والأهداف. 

النظرية  ال�شمولية  عن  البعد  كل  بعيدان 

والعملية، ل�شيقان باحلقيقة العلمية للفوارق 

والفل�شفية،  الثقافية  والختالفات  الفردية 

تاأثري  ومدى  والقت�شادية،  والجتماعية، 

العملية  وخمرجات  مدخالت  يف  كله  ذلك 

التعليمية التعلمية. 

ال�شرت�شاد  التعدد ميكن  على  وللوقوف 

بالأ�شئلة التوجيهية التالية:

طرقا  الأ�شتاذ  اأو  املعلم  ي�شتعمل  هل  1 .

متنوعة يف عملية التدري�س؟

الدر�س  مراحل  املدر�س  يحرتم  هل  2 .

التي �شطرت؟

اأو  الثنائي  العمل  توظيف  يتم  هل  3 .

العمل يف املجموعات من اأجل تعلم فعال؟

هل يتم توظيف طرق خا�شة ومتنوعة  4 .

لتحفيز التالميذ على التعلم؟

هل يتم تقييم مدى جناعة كل طريقة  5 .

اأو منهجية وظفت يف ن�شاط ما؟

هل يتم تعليم التالميذ ا�شرتاتيجيات  6 .

التعلم التي ت�شاعدهم على العمل الفردي من 

اأجل تطوير ذواتهم؟ 

اخلا�صية اخلام�صة:

التمرين الذكي

IntelligentesŪben

التمرين هو تكليف باإجناز مهمة ق�شد 

التعرف على م�شتوى ا�شتيعاب املتعلمني لكفاية 

اأو بهدف تعميق هذا ال�شتيعاب، فهو  معينة 

يف الأخري نوع من التدريب الذي قد يكون ذا 

طابع معريف اأو وجداين اأو اجتماعي اأو حركي. 

ثانية  تعلما، ثم يف مرحلة  يثبت  اأن  دوره هو 

يعمقه، ويف املرحلة الأخرية يخرجه من حيز 

التطبيق.  و  العمل  حيز  اإىل  التفكر  و  النظر 

كما  اأهدافها  باختالف  تختلف  والتمارين 

تتباين بتباين درجة دقتها ومالم�شتها لهدف 

العملية التعليمية التعلمية. ول ميكن احلديث 

 Meyer عن مترين موفق اأو ذكي كما ي�شميه

اإل اإذا ا�شتوفى ال�شروط التالية:

اأن يكون يف ال�شعوبة يف املتو�شط واأن  ✓✓

وقت  يف  اأي  �شحيح  باإيقاع  الأ�شتاذ  يوظفه 

احلاجة وبوترية بنائية.

وم�شتوى  الدر�س  مع  بدقة  يتوافق  ✓✓

التالميذ والأهداف املراد بلوغها.

ويعينهمعلى  التالميذ  كفايات  يطور  ✓✓

ا�شتح�شار ال�شرتاتيجيات التي تلقوها.

على  التمرين  اأثناء  الأ�شتاذ  يعمل  ✓✓

اإعطاء التوجيهات ال�شرورية للمتعلمني.

الوقوف على هذه اخلا�شية من  وميكن 

خالل البحث يف الأ�شئلة التالية:
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التمارين مراحل مندجمة  ت�شكل  هل  1 .

مع الدر�س؟

البعد  التمارين ذات  يتم توظيف  هل  2 .

اخليايل الإبداعي اأم ل؟

من  التحويل  عمليات  تدبري  يتم  هل  3 .

خالل التمارين؟ 

واملق�شودبه  الديداكتيكي:  التحويل   

تعلمية  و�شعيات  يف  التلميذ  و�شع  هو  هنا 

معينة ي�شتوعب من خاللها ق�شايا ومهارات 

توظيفها  لنقل  اأو  ويعمل على حتويلها  معينة 

 يف و�شعيات م�شابهة لها �شواء داخل الف�شل 

اأو خارجه.

هل يتم مد التالميذ بتوجيهات خا�شة  4 .

يف كيفية التعامل مع التمارين؟

توظيفها  يتم  التي  التمارين  هل  5 .

التلميذ  عند  التعلم  عملية  تطوير  على  تعمل 

على  الزمن  من  فرتة  بعد  ت�شاعده  وكذا 

وا�شتح�شارها  ذاكرته  يف  التعلمات   تثبيت 

عند احلاجة؟

اخلا�صية ال�صاد�صة:

الدعم الفردي

Individuelles Fördern

ل ميكن للدر�س اأن يكون ناجحا اإل اإذا 

املتعلم.  يف  اخلفية  الداخلية  القوى  اأيقظ 

فالتلميذ يفجر طاقته يف املجال الذي ي�شمح 

له بذلك. والدر�س التعليمي هو املجال الأ�شل 

على  املتعلمني  ي�شاعد  واأن  لبد  الذي  الأول 

ويحتاج  وا�شتثمارها.  طاقاتهم  اكت�شاف 

املتعلمون اإىل دعم فردي خا�س من اأ�شاتذتهم 

�شرينا  يف  ولنا  كبريا.  العدد  كان  واإن  حتى 

ذكريات مع اأ�شاتذة لنا غريوا جمرى حياتنا 

لوقت  وتخ�شي�شهم  بنا  باهتمامهم  فقط 

معني لنا. وهذا الأمر مما يعرف بال�شرورة 

يف علوم الرتبية. حتى اأن التدري�س والرتبية 

على العموم وحتى البداغوجيا يف الدرا�شات 

اأنها  الأنثبولوجبة الرتبوية يتم تعريفها على 

لقاء بني اإن�شانني.

طرح  ميكن  اخلا�شية  هذه  يف  وللنظر 

الأ�شئلة التوجيهية التالية:

بت�شخي�س  املعلم/الأ�شتاذ  قام  هل  1 .

و�شعية التالميذ التعلمية قبل و�شع خطته اأم 

ل؟ واإذا كان اجلواب بنعم. هل متت مراعاة 

ذلك اأتناء و�شع برنامج الدرو�س؟

لآخر  حني  الأ�شتاذ من  ي�شتجيب  هل  2 .

والحتياجات  لهتمامات  منظمة  وبطريقة 

الفردية للتالميذ؟

هل يتم البحث والتعرف على �شعوبات  3 .

ا�شرتاتيجيات  عرب  التالميذ  عند  التعلم 

التجاوز  اأجل  من  اإليها  التوجه  و   متنوعة 

اأم ل؟

هل يتم الهتمام بالتالميذ ال�شعفاء  4 .

ب�شكل خا�س ودعمهم؟ و التالميذ املجتهدين 

النجباء و ت�شجيعهم؟
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اخلا�صية ال�صابعة:

اجلو الت�شجيعي العام للدر�س

LernförderlichesUnterrichtsklima

يتعلق المر هنا بتوفري الظروف املعنوية 

التعليمية  العملية  اإجناح  يف  ت�شاهم  التي 

هذا  على  واأكدنا  �شبق  ولقد  التعلمية. 

– منهجيات-وخ�ش�شنا  العن�شر يف كتابنا 

الرتبوي.  التوا�شل  حمور  حتت  حيزا  له 

الباب  هذا  يف  اإدراجه  ميكن  ما  وخال�شة 

ميكن  اأ�شا�شيا  بيداغوجياا  مبداأ  هناك  اأن 

تعترب  التي  ال�شعف  له من خا�شية  التاأ�شيل 

، وهو  الطفل  اأنرثوبولوجيا  اأ�شول  اأ�شال من 

اإثقال  اأ�شعف الأطفال، وعدم  ال�شري بخطى 

كاهلهم باملعلومات وال�شلوكات والأوامر، لأن 

ال�شعف يجب اأن يرافقه على م�شتوى التعامل 

البيداغوجيتجنبمق�شود للفظاظة واخل�شونة 

يف  والتجاوز  والت�شنيع  والكالم  اخللق  و�شوء 

هذه  يتحمل  ل  ال�شعيف  اأن  ذلك  التوبيخ، 

الأ�شكال من التعامل ويو�شك  اأن يوؤدي ذلك 

النمو  م�شتويات  جميع  على  انعكا�شات  اإىل 

معرفية وجدانية اأو اجتماعية كانت، و ل يوفر 

التح�شيل.  و  ال�شتيعاب  على  امل�شجع  اجلو 

وحقوقه  املعلم  واجبات  هي  الأخالق  هذه 

اجتاه  بع�شهم  التالميذ  واجبات  و  كذلك 

بع�س. اإل اأن املدر�س يف هذا الباب يقع عليه 

الواجب الأكرب اإن مل نقل باأن واجبه بالأ�شا�س 

العلمي  النجاح  على  املتعلم  م�شاعدة  هو 

يجب  الرتبوي  التوا�شلي  الفعل  اإن  املتخلق. 

اأن ياأتي على الوجه الذي ن�شون به �شخ�شية 

املتعلم من اأي عنف مادي اأو معنوي.

من  اخلا�شية  هذه  عن  الك�شف  ويتم 

خالل طرح الأ�شئلة التالية:

هل تعم الدر�س اأجواء ايجابية ومزاج  1 .

م�شجع على التعليم والتعلم؟

هل يتعلم التالميذ بتعاون اأو بتنافر؟ 2 .

هل يتعامل التالميذ فيما بينهم اأثناء  3 .

الدر�س باحرتام واأدب؟

بطرق  املعلم   / الأ�شتاذ  ي�شاهم  هل  4 .

كالت�شجيع  الإيجابي  ال�شلوك  من  متنوعة 

والتوجيه وب�شط للنجاح يف خلق اجلو املنا�شب 

للتعلم اأم العك�س؟

بطريقة  الأ�شتاذ  يت�شرف  هل  5 .

مو�شوعية وعادلة يف تعامله مع التالميذ؟

اأن�شطة  ويرتب  الأ�شتاذ  ينظم  هل  6 .

و�شع  اأثناء  ويراعيها  التالميذ،  م�شاركة 

الأولويات يف در�شه، ويعمل على �شبط قواعد 

العمل يف املجموعات مب�شاركة التالميذ؟

اأو  علوية  تاأمل  مراحل  هناك  هل  7 .

يف  تنظر  الدر�س  يف  تاأمل  مراحل  لنقل 

على  الأ�شتاذ  ويعمل  التحفيز  ا�شرتاتيجيات 

مراعاتها؟
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اخلا�صية الثامنة:

حوارات الدر�س املوؤ�ش�شة للمعنى

Sinnstiftende Unterrichtsgespräche

ونبنيها  املعرفة  ننتج  باحلوار  فقط 

من  وتقليبها  وتفكيكها  حتليلها  يف  ونت�شارك 

زوايا متعددة. وكل فعل تعليمي ل ي�شتح�شر 

الآخر يف عملية البناء يكون قد اأخل باأ�شا�س 

علمية  ا�ش�س  على  مبني  جوهري  بداغوجي 

تالم�س علوم الرتبية يف جمملها.

اخلا�شية  هذه  اأبعاد  على  الوقوف  ويتم 

با�شتح�شار الأ�شئلة التالية:

الق�شم،  داخل  احلوارات  تعمل  هل  1 .

املعرفة  ربط  على  التعلمية  النقا�شات  اأي 

التح�شيل؟  ب�شدد  التي  باملعرفة  املح�شلة 

املعي�شي  بال�شياق  املعرفة  ربط  يتم  وهل 

للتلميذ اأو الطالب؟ وهل يتم ا�شتيعاب اأهمية 

ذلك من طرف التالميذ؟

الطلبة  التالميذ/  ي�شتطيع  هل  2 .

واأحا�شي�شهم  جتاربهم  وتوظيف  ا�شتح�شار 

وكذا مواقفهم؟

معرفية  اأ�ش�س  على  البناء  يتم  هل  3 .

�شلبة واحلجاج بها؟

الطلبة  التالميذ/  حتفيز  يتم  هل  4 .

مبو�شوع  خا�شة  جديدة  بعنا�شر  لالإتيان 

وكذلك  عنها  والدفاع  وتعميقها  النقا�س 

ربطها  اأي  الديداكتيكي(  حتويلها)التحويل 

مبواقفهم؟

هل يتم يف الدر�س التبادل املعريف بني  5 .

التالميذ/الطلبة؟

هل يتم ا�شتعمال طرق متنوعة لإدارة  6 .

النقا�س؟

اخلا�صية التا�صعة:

ا�شتجابة التالميذ

Feedback Schüler

توظيف  ول  ا�شتيعاب،  تعلم،ول  ل 

للكالم،  حمتكرا  املدر�س  كان  اإن  للمعرفة، 

الدر�س،  جمريات  على  باملطلق  م�شيطرا 

تالمذته.  طاقات  الالتربوي  ب�شلوكه  قامعا 

وكل فعل تربوي ل ي�شتجيب خلا�شية الت�شارك 

ل يرجى جناحه ولتنتظر ثماره.

على  بناء  ال�شتجابة  بعد  تناول  وميكن 

الأ�شئلة التالية:

هل يتم ا�شتدعاء تفاعالت التالميذ/  1 .

الطلبة ب�شكل م�شتمر ومنظم، ويتم تقوميها 

اإنزالها على  والعمل   وتطويرهااأوتعديلها. 

 يف الواقع؟

هل يتم التفاق حول الإ�شكالت العامة  2 .

التي تهم الف�شل؟ وكذا هل يتم جتديد قواعد 

التنظيم ب�شكل اتفاقي ت�شاركي؟

متعددة  طرق  ا�شتعمال  يتم  هل  3 .

للتعامل مع ا�شتجابة التالميذ/ الطلبة؟
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اخلا�صية العا�صرة:

باإجناز  اخلا�شة  الإنتظارات  و�شوح 

التلميذ/ الطالب، وكذاالمتحانات التي عليه 

جتاوزها

KlareLeistungser wartungen  und 

Kontrollen

اإذا  التعلمية  التعليمية  للعملية  جناح  ل 

الأحادي  وال�شتئثار  الغمو�س  على  انبنت 

يف  ال�شفافية  لتحقيق  ال�شرورية  باملعرفة 

احلكم والتقييم. الفعل التعليمي فعل و�شوح 

وكفى. وكل جتاوز من طرف املدر�س يف هذا 

املتعلمني  ا�شتلهام  �شعوبة  من  يزيد  املجال 

ال�شك  نزعات  بدواخلهم  ويخلق  لالأهداف 

يناق�س  بالغمو�س  التلب�س  هذا  والريب، 

عقد  على  ينبني  الذي  التعليمي  الفعل  هدف 

ت�شاركي يوؤدي كل طرف فيه واجباته، وياأخذ 

حقوقه البينة الوا�شحة. 

اخلا�شية  هذه  على  الوقوف  ويتم 

با�شتح�شار الأ�شئلة التالية:

الطلبة. 1  التالميذ/  تزويد  يتم  هل 

بالئحة من النتظارات التي عليهم ا�شتيفاوؤها 

بالتوجيهات  وتزويدهم  تعليلها  وتلبيتهاويتم 

ال�شرورية لبلوغها؟

الختبارات. 2  مواعيد  حتديد  يتم  هل 

التي على التلميذ/الطالب اجتيازها خ�شو�شا 

مدى  معرفة  خاللها  من  ي�شتطيع  التي  تلك 

تقدمهم يف �شريورة العملية التعلمية؟

ومعايريها. 3  المتحانات  �شروط  هل 

وا�شحة للتالميذ/الطلبة؟

هل يتم بناء الختبارات ب�شكل ي�شمح. 4 

حتى للمتعرثين من اإحراز التقدم والنجاح؟

هل هناك �شفافية يف التعليل اخلا�س. 5 

بالتقييم؟ وكذا هل هناك توجيهات للتالميذ 

من اأجل حت�شني الأداء خا�شة اأثناء التقومي؟




