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  منزلة الماّدة
 

  
إّن تدريس التّربية التّكنولوجّية يقوم على مبدإ تمكين المتعلّمين منذ بدايـة            

استهم من استكشاف العالم التّكنولوجي والتّعّود في سّن مبكّـرة علـى فهـم              در
لذلك نـّص القـانون     . المحيط االقتصادي والتّكنولوجي وأثره في حياة اإلنسان      

تدّرس "  على أن    52 في فصله    2002التّوجيهي للتّربية والتّعليم المدرسي لسنة      
حيط التّكنولوجي الذي يعيشون    التّكنولوجيا بهدف تمكين المتعلّمين من فهم الم      

". فيه ومن إدراك أهمّية استعمال التّقنيات في النّشاط االقتصادي واالجتماعي           
 في صفحته الثّانية على إعداد المتعلّمـين        2003كما نّص برنامج البرامج لسنة      

إعدادا يساعدهم على مواكبة تغيرات زمانهم ومستحدثاته  واالسـتعداد لتجـّدد            
  :  كفايات مجال التّكنولوحيات بهدف تمكين المتعلّم من أن فجاءت. المهن

  
  يستكشف المحيط التّكنولوجي واالقتصادي  •
  يقترح تفسيرات وحلوال لمسائل ذات طابع تكنولوجي أو اقتصادي  •
  يستعمل األدوات والوسائل والطّرق التّكنولوجّية وينتج بواسطتها  •
  .نولوجّيةيتواصل بلغة التّدريس للتّعبير عن مقاصد تك •

  
من أجل هذا تّم إدراج ماّدة التّربية التّكنولوجية في المرحلة االبتدائّية من التّعليم             

حّل وضعّيات مشكل دالّـة عـن طريـق         ."األساسي وضبطت لها الكفاية التّالية      
  ".إنجاز مشاريع متصلة بالمحيط التّكنولوجي واالقتصادي والبيئي
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  الـمحـاور
ة وما ترمي إليه كفايتها وقع تحديـد        كنولوجّيربية التّ للتّه الجديد   وّجمام التّ أ
كنولوجي للعصر، وهي على    ر التّ  في صلة بالمحيط االقتصادي وبالتطوّ     محاور

  :والي التّ
  .ةقنيات الفالحّيالتّ -
 .شييدتقنيات التّ -
 .جيستقنيات النّ -
 .صالات المعلومات واالتّتكنولوجّي -

  

   :ةكنولوجّيربية التّ التّتوزيع محاور

إّن توزيع محاور التّربية التّكنولوجّية على امتداد درجات التّعليم بالمرحلة            
 المعرفّيـة   ماالبتدائّية وقع تحديده في ضوء القدرات الذهنّية للمتعلّمين ومكتسباته        

  .وما يشهده المحيط من تطّورات في المجال التّكنولوجي
مات واالتّـصال   من هذا المنطلق وقع خـّص محور تكنولوجيات المعلو          

بتدّرج يمّيزه عن بقّية المحاور ويستجيب النتظارات متعلّمي اليـوم والمرامـي            
   .التّجديدّية واالستشرافّية للّسياسة التّربوّية

 
  جدول توزيع محاور

  التّربية التّكنولوجّية بالمرحلة االبتدائّية

 الّدرجـــة الّثالثة الّثانية األولى
 

 6الّسنة 5ّسنةال4الّسنة 3الّسنة2الّسنة1الّسنةالمحاور
   × × × × التّقنيات الفالحّية

   × × × × ج يتقنيات النّس

  × × × × × تقنيات التّشييد

تكنولوجّيات المعلومات 

 واالتّصال
 ×(*)  × 

     

  .  المالئمة لذلكينجز برنامج تكنولوجيات المعلومات واالتّصال بالّدرجة الثّانية متى توفّرت الظّروف: (*) 
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ـ    صالتكنولوجيات المعلومات واالتّ  عامل مع    التّ إّن ة ال   بالمرحلـة االبتدائّي

ـ   تـدريب للتّ  " ما هو   ة وإنّ ة اإلعالميّ يرمي إلى تدريس مادّ    را علـى   لميـذ مبكّ
ف على  عّرم في توظيفها والتّ   حكّصال والتّ استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتّ   

عي إلـى امـتالك     ة من أجل تحرير مبادراته في السّ      قّيطبيمختلف مجاالتها التّ  
 تحديد  دريب تمّ  وفي إطار تجسيم هذا التّ     )1("م الذاتي علّالمعرفة والقدرة على التّ   

  : الية األهداف التّ
  .مينة بما يقرب مواضيع المعرفة من أذهان المتعلّعليمّيإغناء الوسائل التّ -
  . المختلفةائمة بين المواّدتيسير اندماج المعارف بإزالة الحواجز الق -
ق بالبحث عـن المعلومـات      ة فيما يتعلّ  مين من بلوغ االستقالليّ   تمكين المتعلّ  -

 …ومعالجتها وتوظيفها
عاوني سواء داخل المجموعة الواحدة     مين على أشكال العمل التّ    تعويد المتعلّ  -

  .أو بين مجموعات مختلفة

                                                 
  ةجریبّيسخة الّت الّن– 2003. عليم األساسي ة من الّتصال بالمرحلة االبتدائّيإدماج تكنولوجيات المعلومات واالّت الوثيقة المرجعّية في  (1)
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  الّتمّشي البيداغوجي
لوجّية على عدد من المقّومات البيداغوجّية التـي تيـّسر          وكنتقوم أنشطة التّربية التّ   

  .امتالك الكفايات المتّصلة بهذا المجال من قبل المتعلّم
  :وتستند هذه االختيارات البيداغوجّية إلى المرجعّيات التّالية 

   المقاصد التي أدرج من أجلها هذا المجال ضمن مجاالت التّعلّم المدرسي-
  ور العملّية التّعليمّية التعلّمّية  جعل المتعلّم مح-
 المقاربات التي تهدف إلى جعل التّعليم في خدمة التّعلّم، وتجعل من المعلّم طرفا              -

  .يساعد المتعلّم على تطوير كفاياته
لذلك، فإّن تحديد االختيارات المتّصلة بالتمشّيات البيداغوجّية للتّربية التّكنولوجّيـة          

 للّسبل المؤّدية إلى تملّك الكفايات المتّصلة بالمـاّدة ، وإلـى            هو توضيح للمسالك، وإنارة   
 لدى المتعلّم، حتّى يكون التعلّم محقّقا لمقاصد إدراج هـذا           الكفايات األفقّية تطوير عدد من    

  .النّشاط ضمن خارطة المواّد المدرسّية وأهدافه
 المواقـف درسة الكتـساب    وحتّى تكون أنشطة التّربية التكنولوجّية مجاال حقيقّيا توفّره الم        

 المؤّسسة لكفايات المجال وللكفايات األفقّيـة، تقـوم االختيـارات           واالتّجاهات والمهارات 
  :المنهجّية المنظّمة للوضعّيات التعليمّية التعلمّية على عّدة مقاربات منها 

  
  :المقاربة بالكفايات  -1
  

فالتّربية : ايات في أبعاد مختلفة     تستند أنشطة التّربية التّكنولوجّية إلى المقاربة بالكف      
التكنولوجّية ال تهدف إلى إكساب المتعلّم جملة من المعارف المجّزأة المتّـصلة بمحـاور              
البرنامج المختلفة، وإنّما تهدف أساسا إلى إكسابه كفايات تجعله قادرا على التصّرف فـي              

نيـات تملّكهـا     لحل مشكالت موظّفا في ذلك معـارف اكتـسبها وتق          وضعّيات ذات داللة  
  . تدّرب عليهاومنهجّية

إّن تضمين البرنامج عددا من المحتويات، ال يعدو أن يكون سوى تحديـد لنقـاط               
استدالل ُيهتدى بها في تنظيم المواقف التعليمّية التعلّمّية، على أن يبقى الهـدف النّهـائي               

كنولوجّية التي اكتسبها   للتعلّم، هو امتالك كفايات تعكس قدرة المتعلّم على توظيف ثقافته الت          
 تواجهه ضمن وضعّيات دالّة، مّما يجعل المتعلّم من خالل مواجهته لكـّل  حّل مشكالتفي  

وضعّية مشكل، يطّور كفاية للماّدة، أو كفايات أفقّية تسعى المدرسة إلى تطويرهـا مـن               
  .خالل مختلف التعلّمات التي تقترحها على المتعلّم
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  : مقاربة المشروع-3
  

بر أنشطة التّربية التّكنولوجّية من أفضل المجاالت المتـوفّرة لتجـسيم مقاربـة             تعت
  .المشروع في الفعل التّربوي

فمقاربة المشروع، بما توفّره من مجال فسيح لالبتكار والتصّور، وبما تتيحه مـن             
فرص للعمل الجماعي، ومن فضاء لتبادل الخبرات و تالقح التّجارب، هي المقاربة األكثر             

  .ءمة ألنشطة التّربية التّكنولوجّية أهدافا وإنجازا وتقييمامال
فالتّربية التّكنولوجّية بمختلف مكّوناتها تجد فـي مقاربـة المـشروع أفـضل أداة              
بيداغوجّية تيّسر مساعدة المتعلّمين على امتالك مختلف التّقنيات واكتساب القـدرة علـى             

 تنطلق من حاجـات     يع شخصّية أو جماعية   مشار فيها في إطار إنجاز      التّحكّماستعمالها و 
حقيقّية نابعة من الّرغبة في الّسيطرة على المحيط التّكنولوجي واالقتصادي للمتعلّم، أو من             

  .خالل الحاجة إلى البحث عن المعلومة والتّواصل مع اآلخر
 لذلك فإّن اعتماد مقاربة المشروع من قبل مختلف أنشطة التّربية التّكنولوجّية اختيار     

منهجي يجعل من التعلّم في هذا المجال هادفا غير مجاني، ومكتسبا داللته بالنّسبة للفـرد،               
  . ووظفّيا غير متصنّع

إّن في اعتماد مقاربة المشروع تكريسا لمبدإ االنسجام بـين المقاربـات المختلفـة              
 وظّـف كـي ي  فمقاربة المشروع توفّر مجاال مناسبا للمـتعلّم        . المعتمدة في النّشاط الواحد   

  .مكتسباته المحققة من خالل مختلف أنشطة التعلّم
 بما توفّره مـن     إلدماج التعلّمات ومن هنا فإّن مقاربة المشروع تتيح مجاال مالئما           

، وهـو مـا يجعـل       معرفّية مختلفة فرص لتوظيف المتعلّم لمكتسبات تنتمي إلى مجاالت        
  .   المكّرسة لمبدإ اإلدماجمقاربة المشروع في انسجام واضح مع روح مقاربة الكفايات 
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  الّتكنولوجّياتآفایات مجال 
  .كنولوجي واالقتصادييستكشف المحيط التّ •

  .يقترح تفسيرات أو حلوال لمسائل ذات طابع تكنولوجي أو اقتصادي 
 .َيستعمل األدوات والوسائل والطّرق التّكنولوجّية وُينتج بواسطتها 
 .ةاصد تكنولوجّيعبير عن مقدريس للتّيتواصل بلغة التّ 

  كفاية المجال

 

ةكفاية الماّد  .كنولوجي واالقتصاديصلة بالمحيط التّة عن طريق إنجاز مشاريع متّات مشكل دالّ وضعّيحّل  
  

 المحتوى  زةاألهداف الممّي  نات الكفايةمكّو  نةالّس
5  6  

  توضيحات

 المتعلّم تقنيات يوظّف
  .التّشييد إلنجاز مشاريع

  .قراءة رسم تقني بسيط* 
  .سم تقني بسيطتجسيد ر* 

  
  
  

  .قراءة رسم بيانّي لدارة كهربائّية* 
 .تجسيد رسم بياني لدارة كهربــائّية* 

  
  
  

  
 .التّواصل بلغة تقنّية مالئمة* 

  تعّرف وقراءة: الّرسم التقني * 
   التّسطير-
 القّص/  التّقطيع -
 التّجميع/  التّركيب -
 

تعـّرف  : الّرسم البياني لدارة كهربائيـة      * 
 وقراءة

  مكّونات الّدارة الكهربائّية-
  قطع األسالك-
  تثبيت المكّونات-
  وصلها-
 
 رصيد لغوي مالئم •

×  
×  
×  
×  
  

×  
  
×  
×  
×  
×  
  
× 

 

تكتسب هذه التّقنيات مـن     
 .خالل إنجاز مشاريع
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 المحتوى  زةاألهداف الممّي نات الكفايةمكّو  نةالّس

5  6  
  توضيحات

وأجهزته  التّعّرف على الحاسوب ومكّوناته األساسّية    * 
  .الطّرفّية

 :المكّونات األساسّية * 
رة، الوحـدة   ــاشة، لوحة المفـاتيح، الفـأ     الشّ -

  .ةالمركزّي
 ... األقراصقارئ -

 ةرفّياألجهزة الطّ* 
 .ابعةالطّ -
 .وتم الّصمضخّ -
 .المصدح -

... 

  
×  
  
×  
  
  
×  
×  
×  
  

  
×  
  
× 
  
  
×  
×  
×  

  :المصطلحات المناسبة *   . المصطلحات المناسبةاستعمال* 
 .ةنات الحاسوب األساسّيمكّو -
 .ةرفّياألجهزة الطّ -
ـ  رهـا أوام و شغيلأدوات نظم التّ   - ات  والبرمجّي

  .المستعملة

  
×  
×  
  
×  

  
×  
×  
  
×  

ــّر- ــذه الم تع ــاتكّوف ه  ن
  ال يتمّ  واستعمال المصطلحات 

مـا وفـق    ة وإنّ بصورة خطيّ 
  .بروز الحاجة

ــ- ــصيص دروس  تجنّ ب تخ
م مـن   ة وتمكين المتعلّ  نظرّي

ة تتـيح   ممارسة أنشطة تفاعليّ  
ــّر ــه التع ــذه ل ــى ه ف عل

  . ناتالمكّو

م يتحكم المتعلّ
في استعمال 
ة قنّياألدوات التّ

زمة الّال
ات لتكنولوجّي

المعلومات 
  .صالواالتّ

ل الحاسوب واألجهزة الطرفية  ونظـم        استعما* 
  .التشغيل

 .التّشغيل واإليقاف: الحاسوب* 
  .العناصر األساسّية: سطح المكتب * 
 .طبيقاتل بين التّنقّأشير والتّقر والتّالنّ:  الفأرة* 
  .ة للوحة المفاتيحاألوامر األساسّي* 
  . وإخراجهإدراج قرص :  قارئ األقراص* 
  . وإغالقفتح: البرمجّيات * 
   : اتالمستند* 

 . إنشاء ملفّ -
  . فتح وحفظ في ملفّ محّدد -

  :قمنة باعة والّرالطّ* 
  .طباعة -
  ...مسح صور، تسجيل صوت -

×  
×  

  

×  
×  

  
  

×  
×  
  
×  
  
  
×  

×  
×  

  

×  
×  

  
  

×  
×  
  
×  
×  
  
×  
×  

ن من استعمال الحاسوب     التمكّ -
ـ واألجهزة الطّ  ة ونظـم   رفّي

  . عبر الممارسةشغيل يتّمالتّ
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 المحتوى  زةاألهداف الممّي  نات الكفايةمكّو  نةالّس
5  6  

  توضيحات

 . اتبرمجّي لاستعما* 
  

  :برمجيات لكتابة نّص * 
 .فتح مستند وتصفّح محتواه -
 .حفظ مستند -
 .كتابة نَص -
حجم الحروف وشكلها ولونها وإبرازها وتـصفيف       : توضيب النّص    -

 .الفقرات
 .   ج صورةإدرا -
  ونسخ ولصقاختيار وقّص -

 ...)فقرة، صورة( 
 إدراج جدول -

  :برمجيات إلنتاج رسوم وأشكال * 
 )هندسّية وحّرة( رسم أشكال -
 إدخال تعديالت على رسم -
  تلوين-
   إضافة نّص-
    :عةومشاريع متنّو  أعمالإلنجازطبيقات المتوفّرة ات والتّالبرمجّي* 

 إعداد عرض -
 تصّفح الواب -
  اد صفحات وابإعد -

  
×  
×  
  
×  
×  
 
×  
×  
  
  
  
  
×  
×  
×  
×  
  
  
  

  
×  
×  
  
×  
×  
  
×  
×  
  
×  
  
  
×  
×  
×  
×  
  
  
×  
×  
× 

 استخدام األوامر األكثر -
 اتبرمجّيتداوال في ال

ركيز طبيقات مع التّوالتّ
  . ةعلى وظائفها العاّم

ــ- ــصيص دروس  تجنّ ب تخ
ركيز على أنشطة   ة والتّ نظرّي

ـ   م مـن   ن المـتعلّ  إنتاج تمكّ
ـ    التدّر ات ب علـى البرمجّي

  .المتاحة
 إنجــاز أعمــال ومــشاريع -

ــة متنّو ــستندات (ع إدراج م
 تقديم  ،متعّددة الوسائط بالنصّ  

ـ   ـ  باستخدام برمجّي ة ة خاّص
العرض، صــفحات واب، بــ

ــّد ــستندات متع ــاز م دة إنج
  ...)الوسائط

م م المتعلّيتحكّ
في استعمال 
ة األدوات التقنّي

زمة الّال
لتكنولوجيات 
المعلومات 

  .صالواالتّ

  :تربوّية تطبيقات *   .تربوّيةتـطبيقات استعمال * 
  .ثبيتالتّ -
  .شغيلالتّ -
 .فعّرالتّ -
   .راالستثما -

  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  

فـي عملّيـة    االقتصار  يقع   -
ات  البرمجّيــ علــىثبيــتتّال

  .البسيطة
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 المحتوى  زةاألهداف الممّي  نات الكفايةمكّو  نةالّس
5  6  

  توضيحات

م يتحكم المتعلّ
في استعمال 

ة قنّيألدوات التّا
زمة الّال

ات لتكنولوجّي
المعلومات 

  .صالواالتّ

ـ    استعما*  ة ل الحاسـوب بكيفّي
 ة المـستعمل  تضمن سـالم  
  .وسالمة األجهزة

  :المستعملينالمة س* 
 .ليمالجلوس الّس -
   .طر الكهرباءتجنب مخا -
 .اتّجاهها وإضاءتهااشة وارتفاع الشّ -

 :األجهزة سالمة * 
  المحافظة على األجهزة -
  ...)الفيروسات(ة المة المعلوماتّيالّس -

  
×  
×  
×  
  
×  
  

  
×  
×  
×  
  
×  
×  

ليم مع الحاسوب يمثل جملـة      عامل السّ  ضمان التّ  -
جاهـا يبنـى لـدى      من المواقف التي تعكس اتّ    

  . مختلفةة أنشطةا من خالل عّدم تدريجّيالمتعلّ

 :مراحل البحث عن المعلومة *   .بحث عن المعلوماتال* 
 .تحديد الموضوع* 
 :ات  المعلوممصادرتحديد * 

  .أقراص مضغوطة -
 .االنترنتة ومواقع ربوّيبكة التّالشّ -
  .ةمكتبات افتراضّي -
 .كات بحثمحّر -

 .إختيار الوثائق المناسبة* 
 .إنتقاء المعلومات* 
 .معالجة المعلومات* 
   .هااستثمار المعلومات وتوظيف* 

  
  
  
  
  
  

  
×  
×  
  
  
  
  
  
×  
×  
×  
×  

مـين حـسب     تقديم مراحـل البحـث للمتعلّ       يتمّ -
تحديد الموضـوع، البحـث عـن       (مستوياتهم  

المصادر، اختيار الوثائق، انتقـاء المعلومـات،       
  ...). استثمارها

مـين   يحسن في هذا المجال إتاحة الفرص للمتعلّ       -
 اعتمدوه ومختلف المراحل    ي الذي لوصف التمشّ 

 ياتمـشّ التي تم قطعها للمقارنة بين مختلف التّ      
  .والمراحل الموصلة إلى المعلومة

ا وذلك باالعتماد   عامل مع الوثائق تعامال نقديّ     التّ -
رات من شأنها الكشف علـى مـدى        على مؤشّ 
 الكاتب، المصدر، تـاريخ اإلنـشاء     (تها  مصداقّي

   ...).عديلوالتّ

م في يتحكّ
تكنولوجيات 
المعلومات 
واالتصال 

كأدوات منهجية 
 .إلنجاز مشروع

ر ما يناسب مـن أدوات      تخّي* 
ــتكنولو ــات جّي ات المعلوم
  .إلنجاز مشروعصال واالتّ

  :قنيات األدوات والتّ* 
 .التخيَّر -
 .وظيفتّال -
   .قييمتّال -

    
×  
×  
×  

 يتّم تقييم مالءمة األدوات والتّقنيات وتوظيفها في        -
  .إنجاز المشروع
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نات مكّو نةالّس
  الكفاية

 المحتوى  زةاألهداف الممّي
5 6 

  توضيحات

ف يوظّ
ات تكنولوجّي

المعلومات 
صال واالتّ
واصل مع للتّ

  .اآلخرين

ــتعما*  ــة اس ل األدوات المالئم
  .واصل مع اآلخرللتّّ

 :التّراسل اإللكتروني * 
 .نات العنوان اإللكترونيمكّو -
 .ةسالة اإللكترونّيعناصر الّر -
 :  ات البريد اإللكترونيبعض خاصّي -
  . من فردسالة إلى أكثرتوجيه الّر -
  .إدراج صور -
  . مستنداتإلحاق -

  
  
  
  
  
  
  

  
×  
×  
×  
  
  

  :اآلخرين واصل مع ات مختلفة للتّ استغالل وضعّي يتّم-
 مشاريع تواصل وتراسل مع أطـراف مـن خـارج           -

   .مجموعة الفصل
  : إنجاز أعمال ومشاريع مشتركة  لــ -
   مشكالت،ّل ح-
  ة، القيام ببحوث جماعّي-
  ... تبادل معلومات-

ات ك دور تكنولوجّيــــادرإ* 
ــ ــات واالتّ ــي المعلوم صال ف

  .المجتمع

استعماالت تكنولوجّيات المعلومات واالتّـصال     * 
 :في ميادين 

 .عن بعد والتّعلّم عليمالتّ -
  .ةالحياة اليومّي -

  
  
×  
×  

  
  
×  
×  

  

 سـلوك مـسؤول عنـد       إتيان* 
  .استعمال الحاسوب

  :التّجهيزات * 
 .يانةالعناية والّص -
 ...قافاإليشغيل والتّ -
 .باعةالطَّ -
 .المستندات -
 .الخزن -
 .المسح -
-...   
   .صالفضاءات المعلومات واالتّقواعد العمل في * 

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
  
×  

  . المستعملةلموازم وأدوات العف في اللّصّررشيد التّ ت-
  
  
  
  
  
  
  
   الحثّ على احترام قواعد العمل -

عامل عنـد   ات التّ م أخالقيّ احترا 
  .واصل مع اآلخرينالتّ

 :ات حضارّية للتّواصل سلوك* 
 .واصلمواعيد التّ -
 .واصلخطاب التّ -
  .واصلقواعد الّت -

  
  
  
  

 
×  
×  
×  

يمكن تحقيق األهداف عبر عّدة أنشطة تسعى إلى تنمية  -
عـايش مـع    صلة بروح المواطنة والتّ   جاهات المتّ االتّ

 على احترام مقتضيات االنتمـاء إلـى        اآلخر والقدرة 
  .مجموعة عمل وتبادل األدوار داخلها

 ييتبنّ
اتجاهات 

إزاء ة إيجابّي
 تكنولوجّيات
المعلومات 

  .صالواالتّ

    :ةة الفكرّيحقوق الملكّي*   .شروالنّ أليفم حقوق التّاحترا 
 مصادر الوثائق -
  اشرف والنّتوصيات المؤلّ -

  
  

  
×  
×  

 عند التّعامل مع الوثائق، يتوّجـب ذكـر مـصادرها           -
  .عمل بتوصيات مؤلّفيها وناشريهاوال

  

   يعني يتواصل تعزيز المكتسب وتجويده بالّسنة السادسة   )xx: (مالحظة 
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  مجال الّتقييم

األداء 
 المنتظر

علّم قادرا على إنجاز مشروع     يكون المت : في نهاية الّدرجة الثّالثة     
يوظّف فيـه تكنولوجّيـات المعلومـات       

  :واالتّصال من خالل 
  البحث عن المعلومات •
 إنتاج وثائق •
 االتّصال االلكتروني •

  

  : يكون المتعلّم قادرا على :في نهاية الّسنة الخامسة  
  إنجاز مشروع يوظّف فيه تقنيات التّشييد •
ــسقة با/و • ــاز وث ــات أو إنج ــتعمال أدوات تكنولوجّي س

 المعلومات واالتّصال
  الّتقييــم

تخضع التّعلّمات التي يكتسبها المتعلّم من خالل إنجازه مشروعا إلى تقييم تكـويني             
  :وجزائي يهدف إلى رصد 

  . مدى تحكّم المتعلّم في األدوات التّكنولوجّية إلنجاز المشروع -
 .تعكس قدرته على المبادرة واالبتكارمدى امتالكه للمواقف واالتّجاهات التّي  -
ـّل التّمشّي المؤّدي إلى بناء المشروع والقدرة على تعديله عنـد              - القدرة على تمث

 .االقتضاء
 .القدرة على االعتماد على النّفس وعلى التّعامل مع اآلخرين داخل المجموعة -
 .القدرة على التّصّرف في الّزمن -

  

  :جال على احترام المقّومات التّالية وتتركز عملّية التّقييم في هذا الم
مالحظة التّمشّيات التّي يعتمدها المتعلّمون ومالحظة مدى التقّدم فيها بالنّظر إلى            -

  .األهداف التي وضعوها ألنفسهم
 .مساعدة المتعلّمين على تبّين مواطن النّجاح لدعمها، ومواطن الخطإ لعالجها -
  .طرق العمل ووسائلهتوظيف التّقييم لتعديل التمشّيات وتطوير  -

  

لذلك فإّن تقييم أثر التعلّم الحاصل لدى المتعلّم من خالل تصوره وتخطيطه وإنجازه             
لمشروع، عملّية مركّبة ال تختزل في إنجاز اختبار، وإنما تتّم عبـر متابعـة مـستمّرة                

 .لمواقف المتعلّم داخل المجموعة في مختلف مراحل المشروع
  معــایير الّتقييم
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  راتهبعض مؤشّ  نّص المعيار  المعيار

1  
  .توافق المنتوج مع المطلوب •  .المالءمة

• ...  

التّحكّم في اسـتعمال التّقنيـات      
  :والتّكنولوجّيات المناسبة 

 

  . تقنيات التّشييد-أ-2

  

  

 .اختيار األدوات والخامات المناسبة •

 .االستعمال الّصحيح لألدوات والخامات •

 .التّوظيف الموفّق للتّقنيات الالّزمة •

 .لألجهزةاالستعمال الّسليم  •

• ...  2  
 تكنولوجيات المعلومات   –ب  -2

  .واالتّصال

  

  .تخّير األدوات التّقنّية المالئمة •

  .استعمال األدوات التّقنّية المالئمة •

  .تخّير البرمجّيات المناسبة •

 .التّوظيف الموفّق للبرمجّيات المختارة •

 .االستعمال الّسليم لألجهزة •

• ... 

3  

سلوكات المتعلّم خالل مراحـل     

  .المشروع

 .ي التّخطيطالمساهمة ف •

 .المساهمة في اإلنجاز •

 .المساهمة في التّقييم •

• ...  

4  

 .التّناسق •  .إتقان المنجز

 .جمالّية الشّكل •

 .اإلضافة الشّخصّية •

• ...  
  


