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المخططات السنوية

مقدمة:
تع ّد خمططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقومي املوارد اللّزمة إلمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج التعليمية
يتوجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية
لدى تلميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقوميها ،وحىت تستجيب هذه املخطّطات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه ّ
بصفة آلية.
ضمن هذا اإلطار ،ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خلل السنة الدراسية  2022/2021جراء استمرار هتديد وابء كوروان (كوفيد ،)19 -فقد عملت وزارة
الرتبية الوطنية على إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة الرتبية املدنية يف مستوى السنة
الثالثة من مرحلة التعليم املتوسط ،ونظرا لتقلص هذا احلجم الساعي نوعا ما ،مقارنة مبا يوفره التنظيم العادي للتمدرس ،فقد عُمل يف إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على مبدأ
االقتصاد يف املوارد املعرفية ،قدر املستطاع ،ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ يف القسم مبا يتناسب واحلجم الساعي السنوي املتاح.
يتعّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخطّط التعلّمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية ،والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجليّد واجلاد لكل
وعليه ،فإنه ّ
احلصص التعليمية /التعلّمية مبا يكفل تنفيذ املخطّط التعلّمي وفق وترية تعلّم ملئمة للتلميذ ،ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.
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المخططات السنوية

سنــوي لبنــاء التعلّمـــات
الــمخطط ال ّ
الكفاءة
الختامية

المقاطع

هيكلة تعلّمات المقاطع
(التدرج في تنفيذ المقطع)

الموارد المستهدفة بالبناء
واإلرساء واإلدماج

يربط العالقة بين مكونات الهوية الوطنية وثراء التراث الوطني ،مبرزا أهمية
الحفاظ عليه وترقيته.

 -01الحياة الجماعية
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 التراث الوطني الهوية. المحميات. التراث الماديوالالمادي.

 05ســا

• تقويم تشخيصي :يتأكد األستاذ من خالله من مدى تحكم المتعلم في بعض الموارد األساسية
التي تبنى عليها التعلمات المرتبطة بالمقطع.
 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول ثراء التراث الوطني وأهمية ترقيته والحفاظ عليه كعنصر
أساسي للهوية.
 -2الوضعيات الجزئية لتعلم الموارد (النشاطات أو األداءات):
 /1-2وضعية تعلمية  :01وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على التراث الثقافي الوطني ك ُمك َّون
للهوية.
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 /2-2وضعية تعلمية  :02وضعية تمكن من جرد وتصنيف المحميات الوطنية بما فيها المصنفة
عالميا وتوقيعها على خريطة.
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 /3-2وضعية تعلمية :03وضعية توجه إلى اقتراح خطة لحماية التراث الوطني المادي
والالمادي من االندثار.
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 -3وضعية تعلم اإلدماج الكلي :تصميم برنامج لجمعية محلية تعمل على حماية و ترقية التراث.
 -4وضعية تقويم الكفاءة :إبراز ثراء التراث الوطني وربط العالقة بينه و بين الهوية الوطنية.
 -5المعالجة البيداغوجية المحتملة:تخص الصعوبات أوالنقائص المالحظة في منتوج المتعلم
من خالل تقويم الكفاءة ،مثل :تصنيف التراث ...

التوجيهات

الحجم
الزمني

المخططات السنوية

يمارس مواطنته من خالل التعبير عن مسؤوليته اتجاه الذات و قضايا المجتمع
والوطن.

 -02الحياة المدنية
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 04ســا

• تقويم تشخيصي :يتأكد األستاذ من خالله من مدى تحكم المتعلم في بعض الموارد األساسية
التي تبنى عليها التعلمات المرتبطة بالمقطع.
 -1وضعية االنطالق :تدور الوضعية حول الفرد كمواطن صالح و مسؤوليته تجاه الوطن.
 -2الوضعيات الجزئية لتعلم الموارد (النشاطات أو األداءات):
 الهوية والمواطنة./1-2وضعية تعلمية :01وضعية تتعلق بتعريف الهوية و الجنسية .
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 /2-2وضعية تعلمية  :02يقدم عرضا تحسيسيا حول المحافظة على ممتلكات المؤسسة  -الجنسية.
التعليمية.
 تكريس المواطنة.* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 /3-2وضعية تعلمية :03وضعية تتمحور حول المشاركة في مشروع شخصي حول ممارسة
المواطنة.
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 -3وضعية تعلم اإلدماج الكلي :وضعية تتعلق بكتابة الئحة انشغاالت التالميذ وتقديمها لممثل
القسم أو عرض بسيط حول كيفية مساهمته في إنشاء مساحات خضراء.
 -4وضعية تقويم الكفاءة :تتمحور حول تقديم عرض بسيط لمشروع خيري أو ثقافي...لترقية
محيطه.
-5المعالجة البيداغوجية المحتملة :تخص الصعوبات أو النقائص المالحظة في منتوج المتعلم
من خالل تقويم الكفاءة.

المخططات السنوية

يبرز أهمية تعاون الجزائر مع مختلف المن ّ
ظمات اإلقليمية والدولية ذات
الطابع الثقافي واإلنساني.

 -03الحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية
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 المنظمات اإلقليميةوالدولية.
 اليونيسكو اليونيسيف تعاون الجزائرالدولي.

 04ســا

• تقويم تشخيصي :يتأكد األستاذ من خالله من مدى تحكم المتعلم في بعض الموارد األساسية
التي تبنى عليها التعلمات المرتبطة بالمقطع.
 -1وضعية االنطالق :تتمحور حول تعاون الجزائر مع المنظمات ذات الطابع الثقافي واإلنساني
إقليميا ودوليا.
 -2الوضعيات الجزئية لتعلم الموارد (النشاطات أو األداءات):
 /1-2وضعية تعلمية :01وضعية يتعرف من خاللها على المنظمات اإلقليمية والدولية.
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 /2-2وضعية تعلمية :02وضعية يستخلص من خاللها مهام منظمتي اليونيسيف واليونيسكو.
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 /3-2وضعية تعلمية :03وضعية تتمحور حول تعاون الجزائر مع المنظمات الدولية واإلقليمية
(اليونيسكو أو اليونيسيف).
* وضعية تعلم إدماج جزئي.
 -3وضعية تعلم اإلدماج الكلي:وضعية تتمحور حول دراسة و تحليل بنود مختارة من برامج
إحدى المنظمتين.
 -4وضعية تقويم الكفاءة :يستنتج أهمية و ضرورة تعاون الجزائر مع المنظمات اإلقليمية
والدولية ( اليونيسف أو اليونسكو نموذجا).
 -5المعالجة البيداغوجية المحتملة :تخص الصعوبات أوالنقائص المالحظة في منتوج المتعلم
من خالل تقويم الكفاءة،مثل صعوبة فهم معنى المنظمات اإلقليمية أو الدولية.
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التوجيهات العامة( :هام جدا)
✓ في حالة عدم كفاية الوقت لتناول اإلدماج الجزئي كنشاط صفي ،يُحول إلى نشاط الصفي شرط أن يُصحح قبل بداية الوضعية الموالية.
✓ برمجة نشاطا الصفيا واحدا لكل مقطع تعلمي.
✓ يمكن تناول اإلدماج الجزئي كورشة للتفكير التشاركي ( نشاط صفي).
✓ االستعانة دائما بالمنهاج والوثيقة المرافقة...
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المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
 -1الكفاءات والمعايير
الكفاءة الختامية

معايير التحكم في الكفاءة:

تقويم تشخيـصي

الفصل األول

يربط العالقـة بين مكونات الهوية الوطنية
وثراء التراث الوطني ،مبرزا أه ّمية الحفاظ
عليه وترقيته.

•
•
•
•

تعريف التراث الثقافي الوطني( المادّي والالمادّي) والعالمي كموروث حضاري.
التوقيع على خريطة المحميات الوطنية المصنفة عـالميا وغير المصنّفـة.
تصميم برنامجا لجمعية حماية وترقية التراث الثقافي الوطني.
ربط العالقة بين الهوية والتراث الوطني.

الفصل الثاني

يمارس مواطنته من خالل التعبير عن
مسؤوليته تجاه الذات وقضايا المجتمع
والوطن.

• التمييز بين الهوية والجنسية ،وبين الجنسية األصلية والجنسية المكتسبة.
• إبداء روح المسؤولية بسلوك سوي تجاه قضايا المجتمع والوطن.
• المشاركة بمشروع شخصي حول تجسيد معنى المواطنة أو أمثلة عملية عن مساهمته بشكل بناء في
حياة مجتمعه.

الفصل
الثالث

يبرز أه ّمية تعاون الجزائر مع مختلف
المن ّ
ظمات اإلقليمية والدولية ذات الطابع
الثقافي واإلنساني.

ّ
بالمنظمات اإلقليمية والدوليةذات الطابع الثقافي واإلنساني(اليونسكو واليونيسف)
• التعريف
• يذ ّكر بمهام منظمتي اليونسكو واليونيسيف.
• تقديم عرض مختصر عن عملية تعاون بين الجزائر ومنظمة اليونسكو أو اليونيسيف.
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-2الموارد
المادة

المستوى

الفصل

األول

التربية المدنية

السنة الثالثة

الثاني

الثالث
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التعلمات المستهدفة بالتقويم

الميدان

وضعية (وضعيات) تعلمية تخص :توظيف أمثلة
حيّة لربط العالقة بين الهوية والتراث الوطني
وانجاز خريطة للمحميات الوطنية بما فيها المصنفة
عالميا.

الحياة
الجماعية

الحياة المدنية وضعية (وضعيات) تعلمية تخص :تقديم عرض
ي حول المساحات الخضراء في بيئته.
تحسيس ّ

الحياة
الديمقراطية وضعية (وضعيات) تعلمية تخص :دراسة نص
ومؤسسات مالئم الستخالص دور ،المنظمات الدولية واإلقليمية
الجمهورية نشاطاتها في الميدان.
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مالحظات

