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 تنمية وتقويم الكـفايات

 تدبير التعلمات
 تقويم التعلمات
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  :  )présentation(التقديم مرحلة
 .الحقا حلها يتم جديدة مسألة-وضعية طرح  *
 .الحصة من المتوخاة األهداف تقديم *
 .للمالحظة شيء أو وثيقة تقديم *
 .التعلم بموضوع السابقة المكتسبات يربط تمرين اقتراح *
 .مالحظات وإجراء المعطيات لجمع ما لمكان خرجة إنجاز *
   .الحقا ينجز بحث اقتراح *
 

 تدبير التعلمات
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   : )développement(التطوير مرحلة
 التعميم تجنب( خاص هو ما تعميم إطار في التعلم موضوع استخالص  *

 )السريع
 .للمكتسبات أخرى ومعطيات معلومات إضافة *
 .الخاص إلى العام من التعلم موضوع استنتاج *
 .)... صور، أمثلة،( خاصة توضيحات تقديم *
 .إنجاز محاكاة أو نتيجة على البرهنة *
 .السابقة بالتعلمات وربطها التعلم، موضوعات وتثبيت تنظيم *

 تدبير التعمات



5 

   :  )application(التطبيق مرحلة
 وخارج داخل واستعماله الموضوع بمعرفة تتعلق تطبيقية تمارين *

 .التعليمية المؤسسة
 .التعلم لموضوع التلميذ فهم لتقويم تمارين *
 .سابقة بمكتسبات أو التعلم بموضوع خاصة االستدراك، أنشطة *
 .التعديل وظيفة ذات وخصوصا التقويم، أنشطة  *

       

 تدبير التعمات

Présentateur
Commentaires de présentation
ولعرض النتائج المتعلقة بالوضعية المأمولة للكتاب المدرسي، سنعتمد التصميم التالي الذي يرتكز على بنية الاستمارة :	- الاقتراحات المتعلقة بالنوعية العلمية والتربوية للكتاب المدرسي.	- الاقتراحات المتعلقة بالجوانب الفنية والتقنية.	- الاقتراحات المتعلقة بالجوانب الإدارية والتنظيمية.	- اقتراحات مختلفة.
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  :  )intégration( اإلدماج مرحلة
 .التعلمات مختلف بين عالقات ربط *
 خاصة أخرى، وضعيات إلى المحصلة المكتسبات نقل *

 .أخرى بمادة أو المعنية بالمادة
 .مسائل-وضعيات في التعلمات، إدماج أنشطة إنجاز *
 .التعلمات إدماج على التلميذ قدرة تقويم *

 تدبير التعلمات

Présentateur
Commentaires de présentation
بعد هذه الملاحظات، سنتعرض للنتائج المتعلقة بكل محور على حدة، باعتبار الاقتراحات التي تمثل حاجات حاسمة أو بالغة الأهمية.فبالنسبة للنوعية العلمية والتربوية، نقدم أصناف الاقتراحات مرتبة حسب درجة الأهمية كالتالي :	1 الاقتراحات المتعلقة بالأنشطة التمهيدية والتمارين : يتضمن هذا الصنف أربعة عشر اقتراحا، اعتبر ثلاثة عشر منها على الأقل جد مهم.	2 مضامين الكتاب المدرسي : صنفت تسعة اقتراحات مهمة على الأقل من أصل اثنتي عشر اقتراحا.	3 الطرائق الميسرة لاستعمال الكتاب : أولى المستجوبون أهمية لسبعة اقتراحات من أصل ثلاثة عشر اقتراحا.
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 بالصدق تتسم معلومات جمع : التقويم مفهوم
 هذه مالءمة درجة وتحليل والفعالية، والثبات

 باألهداف خاصة معايير مجموعة المعلومات
   .قرار اتخاذ بهدف البداية، في المحددة

   (régulation) التعديل-

 (certification) المصادقة-

 تقويم التعلمات
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 : التقويم معايير

 (critères minima) الدنوية المعايير -

   (critères de perfection) اإلتقان معايير -

 .المؤشرات

 تقويم التعلمات
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