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 إعداد ومناقشة املشاريع الشخصية 
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 توطئة 

يشكل المشروع الشخص ي للقائد المتدرب أداة مهمة لتدريبه على مجموعة من المهارات 

كالتخطيط والتنظيم والبحث ومعالجة البيانات املجمعة وعلى التحليل والتركيب. وهو كذلك وسيلة 

ع على التكوين الذاتي وعلى أجرأة الحصص التدريبية النظرية والعملية المقدمة من طرف للتشجي

لمعرفة واقع  المكونين خالل الدورات التدريبية. وتعتبر كذلك )المشاريع الشخصية( أداة جيدة

الممارسات البيداغوجية داخل الفروع وذلك من خالل ربط المعارف والمهارات المكتسبة بالممارسة 

فعلية وتعويد القادة المتدربين على حل المشكالت التي يعج بها الواقع التربوي، إضافة إلى أنها تهيئهم ال

)القادة المتدربين( لممارسة المناقشة العلمية والدفاع عن االختيارات الفكرية والمنهجية وتمرسهم 

مشاريع بيداغوجية  على تقنيات العرض والتقديم وعلى احترام أخالقيات البحث، من خالل تقديم

 تخص حياة الوحدات الكشفية، ومناقشتها أمام لجنة التقييم واالستحقاق الوطنية.

لتحقيق هذه الغايات، اعتمدت المفوضية الوطنية للتكوين ودعم الراشدين صيغة جديدة في 

ركين في دورة المعلومات المتقدمة، بالقادة المشا ومناقشة المشاريع الشخصية الخاصةإعداد 

متطلبات المناهج الكشفية وتأهيل الوحدة الكشفية تأهيال كشفيا يتوافق مع تستوجب إعداد 

 معتمدين في ذلك على الخطوات أسفله.، المعدلة
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 التدريبمنط  -1

نظرا للظروف الوبائية التي تجتاح البلد وسعيا الى تطبيق قرارات الدولة الساعية الى حماية أفراد 

اد نمطا اعتم يجية مفوضية التكوين وتنمية الراشدين، قررت هذه األخيرةورغبة في تفعيل استرات الوطن،

 :   تدريب يعتمد على الخطوات التاليةجديدا في ال

 بين التكوين عن بعد والتكوين الذاتي التكوين الحضوري الميداني  توليفال :الطريقة 

  رة التدريبية باستعماليتم تنفيذ الدو  :ليفطبيعة التو : 

 عن بعد: "المكون النظري"  وحدة التكوين -1
  تتضمن مجزوءات ذات طابع معرفي يستطيع الدارس اكتسابها من خالل متابعة ومناقشة الحصص

 التدريبية عن بعد عبر منصة الكترونية. 

 وحدة التكوين الذاتي: "المكون التطبيقي"  -2
  ى غاية شهر يوليوز()أي من شهر يناير ال عند نهاية الدورة التدريبية االفتراضية / عن بعد تكون  

  رع الذي في الفكشفية وحدة كشفية  أو تأهيلخالل هذه الفترة، يتوجب على القائد المتدرب تكوين

ينتمي اليه وتأهيلها تأهيال كشفيا يتوافق مع متطلبات دليل اعداد المشاريع البيداغوجية المعد 

 من طرف اللجنة الوطنية للتكوين

 للقائد المتدرب أثناء التدريب الحضوري  يتم مناقشة المشروع البيداغوجي 

 المكون الميداني" " :تتضمنالميداني و  وحدة التكوين الحضوري -3
  مجزوءات ذات طابع عملي يتوجب على الدارس االشتغال عليها خالل الدورة التدريبية 

 .وهي في مجملها عبارة عن ورشات لإلنتاج وحصص تطبيقية مع الوحدات الكشفية 

 شكل مخيم كشفي يتواصل فيها الدارسين مباشرة مع الفتية  الميدانية علىلتدريبية تكون الدورة ا

  .والشباب من مختلف المراحل الكشفية
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 ؟بيداغوجي ال كيف يعد قائد الوحدة مشروعه -2

 :منهجية إعداد املشروع الشخصي 

 :الشخص ي وهيعلى القائد المتدرب إتباع ثالث خطوات أساسية إلعداد مشروعه  يستوجب

 

 

: اختيار أحد املشاريع الشخصية انطالقا من الالئحة أسفله-1

؛إعدادإعداد مشروع بيداغوجي حول استقطاب الفتية والشباب وتكوين وحدة كشفية•

ها؛مشروع بيداغوجي حول كيفية تحديد احتياجات الفتية والشباب وطرق إشباع•

.إعداد مشروع بيداغوجي لتشجيع الفتاة على االنخراط في الحركة الكشفية•

)  ه اعتماد منهجية إعداد املشاريع البيداغوجية وفق الجدول املوجود  أسفل-2

(انظر مراحل تصميم املشروع البيداغوجي 

ي تهمكأنظر دليل املناهج الكشفية للمرحلة الت" التعرف على منهاج املرحلة -3

تنميةمنابوالشبالفتيةتمكنالتياملجاالتعلىالكشفيالبرنامجصياغةفياالعتماد•

صحيالالجانب–العقليالجانب–االنفعاليالروحيالجانب:التاليةالذاتيةالجوانب

.الكشفيالجانب–االجتماعيالجانب–والبدني

يعتبر املجال الكشفي إجباريا لجميع الدارسين : ملحوظة
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  مراحل تصميم املشروع البيداغوجي للوحدة -3

 لياتالعم اخلطوات احلاملر

 التشخيص
تشخيص الوضعية الحالية للوحدة  .1

 الكشفية

جدول ) 1املختلفة الواردة في المرفق  جمع المعطيات في املجاالت 

الفريق  –رطين تشخيص وضعية الوحدة الكشفية( وهي: أعداد المنخ

 –األنشطة  –الفضاءات الخاصة بممارسة األنشطة البنيات و -القيادي

 التنظيم   –بيداغوجية الطرق ال

تحديد رأي في إطار جماعي حول األوضاع و تحليل المعطيات: بإبداء ال

 األسباب.

 على ما يمكن تغييره من تعبر  : صياغة أهداف عامةاستثمار نتائج التحليل

 ما يمكن تطويره من ايجابيات سلبيات و 

 التخطيط

 األوليات  اختيار  .2
اثنين أو ثالثة "حسب االحتياجات" على األكثر  : اختيار تحديد األولويات

 لالشتغال عليها

 الهدف  تحديد .3
 :طريقة تجيب على المؤشرات التاليةتحديد هدف المشروع وصياغته ب

 لمن؟ متى ؟ .  –كيف ؟  –لماذا ؟

 األغراض تحديد .4
، وهي إما غراض أو األهداف الخاصة لتحقيق الهدف العاماأل صياغة 

 ويشترط فيها أن تكون إجرائية وقابلة للتنفيذ والتقييم  يمية تربوية أو تنظ

 صياغة مؤشرات نجاح المشروع .5

ويشترط فيها أن كتابة مؤشرات النجاح لقياس مدى تحقيق األغراض، 

نوعية من خالل طرح سهلة االستعمال وتعبر عن معطيات كمية أو تكون 

 :السؤال التالي

؟ أو إلى ؟ أو يحتاج إلى تعديلجحاكيف أتأكد من أن ما أقوم به نا  -

 ؟ التغيير

 تحديد العمليات المزمع إنجازها  .6

 

 :داف ينبغي تحديدلتحقيق هذه األه

 تحديد احتياجات الفتية  -

 تحديد مجاالت المناهج الكشفية التي سوف تلبي احتياجات الفتية  -

 إعداد البرنامج العام وفق املجاالت املختارة    -

 األدوات الالزمة لتفعيل البرنامج العام و اختيار الوسائل  -

 اإلطار  -خصائص نمو الفتية : يراعي القائد في هذه المرحلة ملحوظة -

 الرمزي للمرحلة 

 عنص المشرو  تحرير  .7

 :تقديم المشروع في شكل بطاقات على النحو اآلتي 

ها األولويات التي تم ضبطتقديم الوحدة الكشفية " المشكالت الرئيسة و  -

 يق التشخيص" عن طر 

 األغراضتحديد األهداف و  -

 اختيار املجاالت الكشفية  -

 العمليات اختيار األنشطة و  -

 " يكون مبنيا على خمسة مجاالت كشفية " إعداد البرنامج العام -
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 لياتالعم اخلطوات احلاملر

 تحديد األطر المشرفة على تفعيل البرنامج  -

 المصادقة .8
 الكشفيةقائد املجموعة  حدة معئد المشروع البيداغوجي للو يناقش القا

 .ظات قصد إجراء التعديالت الالزمةويدون المالح

 التسييرالتدبير و  .9 التنفيذ

 احترام البرنامج العام  -

 إعداد البطاقات الفنية -

 توزيع األدوار والمهام على القيادات المساعدة  -

، الوسائل، خدمات )الموارد المادية والماليةتنظيم الفضاءات وال -

 اإلدارة، طرق االتصال(

 المساعدة ." -الضبط  -التتبع  -"التوجيه ريب الفتية والشباب تد -

 التقويم

 تحضير أدوات التقويم  - إعداد عدة التقويم .11

 اتخاذ القرارتحليل النتائج و  .11
 تحصيل المعلومات وتحليلها -

 التحسيناتخاذ قرار التطوير و  -
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    البيداغوجيإرشادات وتوجيهات هامة إلعداد املشروع  -4

  

الغالف-1

اسم -اسم القائد املشرف-الفرع-الجهة-يجب أن يتوفر على اسم الجمعية :مكونات غالف املشروع •

.اسم الفوج وسنة املناقشة-القائد املتدرب

عدد-2
الصفحات

:

-التقييم–التنفيذ–املقدمة:وهياساسيةمراحلربعأعلىمقسمةأقص ىكحدصفحة26•

.قامللح

املقدمة-3

تحليال ذاوك،الكشفيةالوحدةشؤونتدبير فياملتدربالقائدلرؤيةملخصااملشروعمقدمةيعتبر •

مقاصدهمفهمناملتتبعتمكنوواضحةسهلةبطريقةصياغتهعليهيتوجبلذا،التربوي لواقعها
(صفحات04املقدمةتتعدىال ).والتخطيطالتشخيصمرحلتيعناصر علىذلكفيمعتمدا،وغاياته

مرحلة-4

التنفيذ

موضوعيةةبطريقمبنيةتكون أنيجبلذاالشخص ي،للمشروعالفقري العمودالتنفيذمرحلةتعتبر •

.تقنيةبطاقة12منمجملهافيوتتكون ومخرجاته،املشروعمقاصدفهممناملتتبعتمكن

مرحلة-5

التقييم

واتوالخطاملشروعمنالوحدةاستفادتمدىو النهائيةاملشروعنتائجتتضمنتقريراصياغة•

("2"صفحتينتتعدىال ).عامةبصفةلتطويرهاملستقبلية

امللحق-6

:كالتالينذكرهاالوثائقمنمجموعةفيهيضعتربوياملحقااملتدربالقائديعد•

والشبابالفتيةاحتياجاتتحديدشبكات•

األنشطةتقييمشبكات•

املشروعتنفيذأثناءاستعملهاالتيوالطلباتالرخص•

االنجازتاريختحملاألنشطةصور •

الشخص ياملشروعتنفيذو إعدادعلىساعدتهأخرى وثائق•

(صفحات5يتعدىال )•
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 اإلشراف  -5

 :اإلشراف التربوي  -1
 حاصل على الخشبية قائديشرف على إعداد وتنفيذ المشاريع الشخصية للحصول على الشارة 

د املجموعة األحيان قائ ، ويكون في غالبع الذي يشتغل فيه القائد المتدربالشارة الثالثية ينتمي إلى الفر 

 .التربوية

 مهام المشرف التربوي:  -2

 في إعداد خطة بناء المشروع الشخص ي وفق متطلبات الدليل  القادة المتدربين مساعدة 

  مساعدة وتوجيه القادة المتدربين على اختيار املجاالت 

   مساعدة وتوجيه القادة المتدربين على تصميم األنشطة الكشفية لتحقيق كفايات املجاالت املختارة 

  اإلشراف على مرحلة التنفيذ 

 للشخص ي ومساعدة القائد المتدرب على المعالجة والتعديمراجعة الصيغة النهائية للمشروع ا . 
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 الستحقاقا -6

 

  للحصول على الشارة الخشبية يتوجب على القائد المتدرب تصميم وتنفيذ المشروع الشخص ي مع الوحدة

اشهر  من مشاركته في تدريب دورة المعلومات  6وفق المتطلبات المذكورة في الدليل و في أجل ال يتعدى 

 النظري عن بعد" المتقدمة" المكون 

  مناقشة المشروع البيداغوجي للوحدة خالل الدورة التدريبية الحضورية " المكون الميداني "  تتم 

 

 أي تأخير في اعداد المشروع البيداغوجي وتنفيذه مع الوحدة  سيعرض  : هام جدا

القائد المتدرب إلى إلغاء تدريبه النظري نهائيا وال يسمح له بالمشاركة في الدورة 

 التدريبية الميدانية .

 
 : خطوات اجرائية 

 اعداد وتنفيذ المشروع البيداغوجي للوحدة في اآلجال املحددة لذلك  .1

 إعداد المشروع البيداغوجي بصيغة الكترونية  .2

يوم على األقل  15ارسال نسخة من المشروع إلى المفوضية الوطنية للتكوين وتنمية الراشدين ب   .3

 الحضوري قبل بداية التدريب الميداني

 يسلم القائد المتدرب النسخة الورقية إلى ادارة التدريب الحضوري مباشرة بعد التحاقه بالتدريب  .4

تتكلف بمناقشة وتقييم المشاريع الشخصية اللجنة الوطنية في التكوين و وخالل المناقشة يتم  .5

 اعتمادها أو رفضها إلى حين تعديلها .

ق تحمل توقيع وختم الجمعية عند نهاية الدورة التدريبية شهادة االستحقايتسلم القائد المتدرب  .6

 اثناء حفل الختام  الحضورية اي
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 " 11النهائي ملكونات الدورة التدريبية "السنديانلتقدير ا -7

تعتمد الدورة التدريبية في مجملها على ثالث مكونات أساسية ويحظى كل مكون منها بنسبة تقدير معينة  -

 :  نذكرها على الشكل التالي

 

 التقدير النهائي للمكون  المكون  

 % 31 ي " التدريب عن بعد "المكون النظر  1

 % 31 المكون التطبيقي "المشروع الشخص ي " 2

 % 41 المكون الميداني " التدريب الحضوري " 3

 % 111 املجموع=
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 كشفي بطاقة تقنية لتصميم نشاط -8

 :وفق النموذج أسفله يعتمد قائد الوحدة على بطاقة تقنية ل مرحلة تنفيذ البرنامج الكشفي ، خال -

 :مرحلة 

 :مجال  

 األول  الثاني المبتدئ ة التي تهمك  ضع عالمة في الخان

 :  كفاية املجال  

 :موضوع النشاط  

 المواقف  المهارات  المعارف

 

 

  

 الهدف

 

 

 الوسائل و الحاجيات 

 

 

  مدة النشاط 

 : شروط االنجاز

شرح  النشاط و طريقة انجازه من بدايته 

 إلى نهايته

 بطريقة يتمكن الجميع من فهمها 

 

 

 

 

وتكون إما كمية أو ، ات النجاحمؤشر 

 نوعية 

 

 

 

 يعتمد القائد في اختيار كفاية املجال والمعارف والمهارات والمواقف  : ملحوظة

الخاصة بها  على دليل المناهج الكشفية العربية المعدلة الخاص بكل مرحلة كشفية ) 

 (.شفية الخاصة بالمرحلة التي تهمك انظر المناهج الك


