
المعتمدة البيداغوجيات

في التدريب الحديث 

»المقاربة بالكفايات نموذجا«



أهداف الحصة التدريبية

 تغيير الثمثالت المرتبطة بالتدريب

ة التمكن من النظريات  و البيداغوجيات المعتمد

في التدريب  الحديث 



المحاور

النظريات
 
البيداغوجيات  

سبل التفعيل



اضاءات

 بين فرق هناك هل رأيك في#

ة؟والمقارب والبيداغوجية النظرية



ة  النظ

ظاهرة ما ، • ط  ة ال ترت ث  مجموعة من القواعد  والقوان  العلم ح
ات اضات والعمل م و االف تج عن هذه القوان مجموعة من المفاه ال  ي

املة حول تلك الظ عض لتؤلف نظرة منظمة و مت عضها ب .اهرة يتصل 

ا  داغوج الب

م • فن االلقاء والتقد
ة ب المدرب والمتدرب • العالقة ال تهتم 
ة•   سلط الضوء ع التفاعل داخل الحصة التدر

ة  المقار

ادئ يتأسس علي• ها أساس نظري يتكون من مجموعة من الم
برنامج تدر 

د من • ة العد اتتتضمن المقار داغوج   الب

تحديد المصطلحات



بيداغوجيات هنالك كانت اذا 
 ابيداغوجي حتما فهناك  ، حديثة
؟ قديمة

اضاءات

ما رأيك ؟



بيداغوجية األهداف  نظرية االشراط  

راط االش –السلوكية  النظرية



النظرية البنائية 



 ة ة البنائ  :  النظ
ةن ة ظ ا معرف العمل ت تهتم 

ة للمت ة الداخل درب؛المعرف
ئة ب متدر التعلم لتجعل الته ب

يب معرفته بنفسه
ة    :  انطالقا من الخطوات التال
 لهصنفها  عق –فكر فيها -  

ــها طها مع مشابهات - يب   –ها ي
ينفذ  –أخذ القرار 

 الداللةو المع  :حثا عن 

دورة التعلم البنائي



 المقاربة بالكفاياتة النظرية البنائي



دورة التعلم البنائي
قليديةالت البيداغوجيات تجاوز بالكفايات المقاربة تقتضي 

  -  االنتاج اعادة –  الشحن  -  المعرفة : حول المتمحورة
  المدرب

المدرب دور الحديثة البيداغوجيات  غيرت  

البنائي التعلم ظهور مع  الحديثة البيداغوجيات ظهرت

على المدرب انفتاح بالكفايات المقاربة تستدعي :

 الحديثة البيداغوجيات  

 النشط التدريب استراتيجيات  

 البيداغوجي التواصل  



البيداغوجيات المعتمدة في التدريب الحديث أهم

 وع ة الم داغوج  ب

 ة ة الفارق داغوج  الب

 ة التعاقد داغوج  ب

 الت ة حل المش داغوج  ب

 ة الخطأ داغوج  ب

 ا اللعب داغوج  ب



بيداغوجية المشروع -1
 :  التعريف-

 وع جما أو فردي لورتها  م شطة و  .ترجمة األ

 ط اطها مع المح ة  ارت ا تعلم  االشتغال ع قضا
 :   األهداف-

  حث ات ال ساب آل  ا

 ف الذا  التثق

 ط  التعلماترط  المح

 ة  تحمل المسؤول



المميزات

: مميزات المشروع الفردي  -

 ار ة ع االخت  ال

 التعلم الذا 

 ة  االستقالل

 ة  تحمل المسؤول



-تابع–المميزات 

المميزات المشروع الجماعي

 ك حث المش  ال

 التوافق 

 ل اآلخر  تق

 االنصات 

 ك  االنتاج المش



بيداغوجيات حل المشكالت

ي ــــخ التفك ال م  تار الت نهج قد المنهج (  حل المش
دي السقرا   ).   التول

حث عن حل م ل يتطلب من المتدرب ال ن ب تنطلق من مش
 ...حلول ممكنة

 ثارة مهاراته و نفار واس معارفه تتمركز حول المتدرب الس
ل طات الممكنة ب عنا المش ا المطروح  وقدراته لرصد ال

.  لبناء التعلمات



المبادئ أهم

حث عن حل واتخ كون دافعا إ ال ل مع  اذ مواجهة مش

.قرار مع 

 شأنها مع الدارس التخاذ احات والتداول  م اق القرار  تقد

.المناسب

ذ القرارات المحققة للقرار المتخذ .تنف

ار نها أ مها للتوصل إ اخت .و مراجعتهفحص النتائج وتق



طريقة التفعيل

المشكلة الوضعية  

ة دل ع ذ–تنطلق الوضع ما  ة ،  لة من وضع لك المش
ةاسمها،  مه:   الوضع دل ع العالقات ال تق ا الذات ل ما 

ط االجتما   ...)  مع المح

المشكلة-الوضعية  : 

ة، أي من س ل ينطلق من وضع اق وضع المتدرب أمام مش
ة له س ال  .له مع 



أنواع الوضعية المشكلة

ة ة -الوضع ك ت دا لة الد  المش

- ة ة-الوضع لة اإلدماج  المش

- ة ة-الوضع م لة التق  المش



البيداغوجيا الفاراقية

ا ا داغوج كونها ب ة   ا الفارق داغوج لمسارات أو تعرف الب
ورات  الس

تمكن المتدرون من التعلم وفق مساراتهم الخاصة 
امتالك المعارف والمهارات ووفق إجراءات ع طة  ة المرت  مل

فا مع الفروق الفرد  ة للدارس تهدف إ جعل التعلم متك



خصائصها

ث : الفردنة ف ح     ميوالتهو  تمثالته له كفرد   المتدرب تع
.الخاصة

ع ح : التن ة المسارات من مجموعة تق .التعلم

المتدرب حول التمركز  : التمركز. 
 افؤ افؤ  من تمكن : الفرص ت    الحق وتجسد  الفرص ت

.االختالف
ــــع ــــع : األدوار توز ات توز اك المسؤول  الدارس  جميع و
ة ة التنم فاءات تن  : الذات ذ  ال .اإلقصاء وت



اهداف البيداغوجيا الفارقية

 الحد من ظاهرة الفشل الدرا.

  افؤ الفرص ب جميع المتدر .تحقيق ت

  ة  التعلم لدى الدارس ة الرغ .تلب

ة قدرة المتدرب ع التعلم الذا واالستقالل .ةتنم

 متدرب /متدرب-متدرب /مدرب: تحس العالقة.

 مكن ان غ أق ما  ل ل متدرب ع حدة من  صل تمك 

ات فا ساب ال ه من التطور المعر وا ...ال



مجاالت البيداغوجيا الفارقية

 المجال المعر 

–  ولو  المجال الف

 –  المجال السوسيوثقا 

 –  المجال الوجدا



بيداغوجيا التعاقد

ار إطار    التعاقد  مفهوم يندرج ة" ت  الذي "ةاإلراد استقالل
دأين من ينطلق : أساسي  م

رغبته دون عمل انجاز على فرد أي إكراه يمكن ال -1

.للقوانين والمشروعية القوة يعطي االلتزام-2

 ريقط عن التعلم لوضعيات تنظيم هو التعاقد  : التعريف   
 يماف االعتراف يتبادلون شركاء بين بشأنه متفاوض اتفاق
 أو امنهجي أو معرفيا كان سواء ، ما هدف تحقيق قصد بينهم

سلوكيا



بينيات بيداغوجيا التعاقد

ات تستند هذه البيداغوجيا إلى ثالث بني:

.مبدأ حرية االقتراح التقبل والرفض -1

.مبدأ التفاوض حول عناصر التعاقد  -2

.االنخراط المتبادل في إنجاح التعاقد -3



المبادئ أهم

حث عن حل واتخ كون دافعا إ ال ل مع  اذ مواجهة مش

.قرار مع 

 شأنها مع الدارس التخاذ احات والتداول  م اق القرار  تقد

.المناسب

ذ القرارات المحققة للقرار المتخذ .تنف

ار نها أ مها للتوصل إ اخت .و مراجعتهفحص النتائج وتق



بيداغوجيا الخطأ

لخطأ اعتبار العملية التدريب ، يقوم على  ممنهجهي تصور 
استراتيجية للتعلم

كيف ؟

عد وتنظم للتعليم ألن الوضعيات التدريبية ت إستراتيجيةهو 
ة أو في ضوء المسار الذي يقطعه المتدرب الكتساب المعرف

ن بنائها من خالل بحثه،  وما يمكن أن يتخلل هذا البحث م
أخطاء

ا وايجابيا للتعلم ألنه يعتبر الخطأ أمرا طبيعي إستراتيجيةهو 
يترجم سعي المتدرب للوصول إلى المعرفة



أبعاد بيداغوجيا الخطأ

وهي أساسية أبعاد ثالثة على الخطأ بيداغوجيا هذه تتأسس :

مكن يرتبط بالمعرفة في حد ذاتها ، بحيث ي:  اإلبستمولوجيالبعد   -1
اريخ للمتعلم ارتكاب األخطاء التي وقعت فيها البشرية من قبل في ت

.تطورها العلمي

التي  للتمثالتترجمة  الخطإيتجلى في اعتبار : البعد السيكولوجي  – 2
من خالل تجاربها،  وتكون ذات عالقة بالنمو  -المتعلم-راكمتها الذات

.المعرفي للمتعلم

ق يرتبط باألخطاء الناجمة عن عدم مالءمة الطرائ: البعد البيداغوجي  – 3
.البيداغوجية لحاجات المتعلم



أنواع  الخطأ

مة قد تكون منتظ: األخطاء المرتبطة بالمتعلم
.أو عشوائية

 تنقسم : األخطاء المرتبطة بجماعة القسم
.بدوره إلى أخطاء منعزلة وأخرى دالة أو معبرة

 تكون ناتجة عن : األخطاء المرتبطة بالمهمة
.سوء فهم ما هو مطلوب



بيداغوجيا اللعب

إلى يتبادر ما أول فان اللعب عن نتحدث عندما 
 اإلنسان به يقوم الذي العمل ذلك أنه على الذهن
 معنىال بهذا واللعب ، الوقت وتمضية التسلية بغرض
 عن نتحدث عندما وبخاصة السلبية بالنواحي يرتبط

. التعلمية التعليمية والعملية التعليم

الموجه غير اللعب هو اللعب من النوع هذا إن 
الهادف وغير



انه ولكن عندما يكون اللعب موجها وذا قيمة تربوية ف
هل يلعب دورا حاسما في بناء شخصية المتعلم ويس

.وبمجهود أقل  التعلمات

عرف اللعب على أنه نشاط موجه يمارسه " : كود"
نمية األطفال بهدف التسلية ويستثمره الكبار في ت

.سلوك األطفال وشخصياتهم

يتوجب على الكبار استخدام  األلعاب " : بياجيه"
تعلم التعليمية بغرض إنماء العقل وتسهيل محتوى ال

وفهمه



أهداف بيداغوجيا اللعب

  : إلى عموما البيداغوجي اللعب يهدف

مهارات ( :والذكاءات والمهارات القيم تنمية 
 المهارات – حركية الحسية  المهارات– المالحظة
) واالستراتيجية المنهجية المهارات -التواصلية

- لقواعدا باحترام والقبول االيجابي التنافس تنمية 
.والقوانين

- الغير ومع الذات مع متسامحة شخصية تنمية



أنواع اللعب البيداغوجيا

هاهناك أنواع كثيرة من اللعب البيداغوجي نذكر من  :

لعب األدوار والمحاكاة

اللعب التعبيري

 الرياضي  -اللعب الحس حركي

الذهني /اللعب اإلدراكي

 اللعب اإلبداعي



عناصر اللعبة البيداغوجية

 أو العناصر من مجموعة توفر من البد ما لعبة  إلنجاح-
 : الشروط

 داخلي منطق 

األدوار  

- والقوانين القواعد

- األهداف

- اللغة  
- المعيار أو القيمة



سبل النجاح ؟؟؟؟؟؟



-النشط -استراتيجية التدريب البنائي 




