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 :تمهيد – 0

رجة كبيرة من األهمية كخطوة أساسية لبدد أسلوب عمل على د منهجية أو التنسيق
يم وضبط العمل أي كان نوعية هذا العمل بهدف السدير السسدن لد  ظمن إتباعها من أجل  تن

 و تسقـيق األهداف المسطرة .
التربوي ل يم العمظيفي مجال التربية و التعليم لتن النتهاج  لذا أصبح ضرورة ملسة وملزومة        

) الماديددة و المعنويددةم لضددمان السددير السسددن لدد  و تسقددـيق  يلنددواساوالتعليمددي مددن جميددع 
 األهداف المسطرة .

بدد علدى رجدال ولما كان التنسيق عمليدة ضدرورية وعلدى درجدة كبيدرة مدن األهميدة كدان ال         
و كل من ل  عالقة بذلك أن يقوم بذلك ويسرص على العمدل بد  الكدل  قطاع التربية و التعليم

 القانون. رما سطره من موقع  وبقد
 و التعليمات المخصصة بهذا الشأن. 

 ملزم و دائم في المؤسسدة التربويدةففيما يخص التنسيق التربوي المطالب ب  بشكل  
 والمتعلق بشكل خاص بالتلميذ يركز عادة على مجموعة من النقاط نذكر منها:  والتعليمية

 التوزيع السنوي للبرنامج -                   
 الوسائل التعليمية -                   

 الواجبات المنزلية -                   
 التنسيق بين المواد -                   
 دراسة التالميذ واألفواج -                   

 
 

 :التوزيع السنوي للبرنامج- 0

أسابيع          هو عملية توزيع لمستويات برنامج المادة من مساور ومواضيع على عدد    
 ويكدون ذلدك مدن اختصداص جهدات معنيدة تتمادل في:الدوزارة بالتشداور مدع  ةالسنة  الدراسي

التوزيع ينسصدر فدي تسديدد نوعيدة المسداور و المواضديع التدي  لمادة و هنا يكونلالمفتشين 
 الساعي لها.     يجب أن تكون مقررة و تسلسلها والسجم

ى  التوزيدع نلي المواد وهنا يبواور مع األساتذة مسؤبالتش : المقاطعات مفتشي  -      
 على أساس تدرج المساور و المواضيع و السجم الساعي الالزم لكل مسور و مواضع  .

وهندددا يبندددى التوزيدددع السدددنوي علدددى أسددداس توزيدددع المسددداور :  أسددداتذة المدددادة - 
م علددى أن يراعددى التدددرج والسجدد ةالسددنة الدراسدديعها علددى عدددد أسددابيع يومواضدد

أما أهميدة التوزيدع  ,أو التأخير والتقديمالساعي المسدد لكل مسور و ال يسق السذف 
برنامج المادة مدن سيدا التوسيدد ن في ضمان السير السسن لمستويات السنوي فتكم

 بوطة .ضو التكافؤ و منهجية عمل م
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 :الوسائل التعليمية  - 3

  تعريفها :-0

 قيمتها التربوية و منافعها : -0
تسدتدعي  ة األخيدر همصددر ) المعرفدةم لكدن هدذ يجمع المفكرون علدى أن العقدل هدو         

 اسدتعمالو من أجل ذلك يدر  المربدون أن , ى السواس التي هي ضرورية للتعلماالعتماد عل
التالميدذ و تسداعدهم علدى بندار معرفدة مبنيدة  اهتمدامو سائل اإليضاح ضدروري ألنهدا تدوقظ 

 لمفاهيم الغامضة و المعارف الصعبة م.على تصورات سقيقية ) ا
 
 : أنواعها-3

 :يمكن تقسيمها إلى نوعين            

: هي مجموعة الوسدائل التدي تسدتخدم كسدندات سسدية قابلدة  الوسائل السسيةأ/             
الشم أو الدذوق أو السدمع للتدأاير علدى القددرات العقليدة فدي عمليدات  للمس أواللمشاهدة أو 

 :هي بدورها تنقسم إلى عدة أنواع التعلم و 
 خرائط،...إلخ.جسمات، عينات ، صور فوتوغرافية : م الوسائل البصرية  -               
 إلخ : التلفاز ، الفيديو ، الساسوب....... الوسائل السمعية البصرية  -               
 ...إلخ: الشرح ، القصة ، المذياع..الوسائل السمعية  -               
 : األمالة، الشواهد، التشبي ، المقارنة، الوصف، الوسائل اللغوية  -               

 . التعريف....إلخ
 

:  طريقة فنية تعتمد على السركة و التعبير عن أسداا و وقائع لها التمايلياتب/    
 اليوميددة و المواقددف التعليميددة و بالتددالي فهددي تعتبددر وسدديلة عالقددة وطيدددة بالسيدداة

 تربوية يكتسب منها المتعلم المعارف و المهارات التعبيرية . 
 

 : يكون التنسيق من سيا : التنسيق في الوسائل التعليميةج/   
دارة بالتشددداور اإل إقتندددار الوسدددائل التعليميدددة و التجهيدددزات الضدددرورية مدددن قبدددل -0    

والتنسيق مع أساتذة المادة   ستى تكون الوسائل التعليمية المطلوبة تفي بساجة البرندامج 
. 

 اختيدارعلدى أن يراعدى فيهدا سسدن   إستعمال الوسائل التعليمية  من قبدل األسداتذة -0    
 الوسدديلة واالسددتغالل  العقالنددي والسددليم لهددا و كددذلك البرمجددة فددي إسددتعمالها فددي سالددة

 . المستويات المشتركة و المتقاربة

جابيددات فددهن لهددا مسدداوج غيددر مرجددوة إذا مددا اسددتخدمت ي: كمددا للوسدديلة إ مالسظددة      
و فنيات تربوية  االختيارسسن  استعمالهابطريقة سلبية سيا أن الوسائل التعليمية يتطلب 

ائف التربوية ناضجة و تقنيات واضسة يجب اإلساطة بها ألن ذلك يساعد على تسقيق الوظ
 المنوطة بها.   
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 :الواجبات المنزلية  - 4

 أبجديات تتسكم في نجاسها وهي:  هاالتقويم ، مسددة بقرار وزاري ولهي إسد  أساليب 
أال تكون شكلية موسومة بطابع المظهرية كأن تقدم للتلميذ في الدقائق األخيرة مدن   -  

 ديتها .طمئن إلى مردوعتها و نجل وهذا ستى يضمن نجاعو على أ السصة
 أال يكار من تقديمها .  -  
تكدون  أن يراعى عامدل الدزمن فدال تكدون قصديرة فيفدر  منهدا التلميدذ بسدرعة و أال  -  

 طويلة تستدعي من  الجهد و الوقت وهذا ستى يترك للتلميذ وقتا من الراسة.
ج ابند  أو إبنتد  أن تطلب الهيئة المشرفة من ولدي األمدر أن يطلدع و يوقدع علدى نتدائ -  

ستى ينال هذا الفعل التربوي إهتمام المعلم و المتعلم معا، فيسدا بذلك التواصل المنشود 
 ة واألسرة .و المبني على التنسيق بين المدرس

 
 أما الشروط التي يجب مراعاتها في الواجبات المنزلية معا فهي:  
 

 أن يغلب على صورتها طابع التنوع   -             
 أن تكون مناسبة لمستو  المتعلم الدراسي و العقلي   -             

 أن يسدد المربي بدقة األهداف من الواجبات   -             
 جبات النقاط البارزة في الدرس اأن تشمل الو  -             
 أال تربط نجاعة الواجبدات  و فائددتها بطولهدا أو قصدرها و لكدن أن تدربط  -             
 . لمعارف المعروضة على المتعلم من خالل سصة مابا بمد  صلتها

    
 أما الفوائد المرجوة من الواجبات المنزلية نذكر منها :      

 تعد معيارا لقياس مد  نجاح المعلم في درس    -             
ميددة و القواعددد اللغويددة و العل اسددتخدامتبدين لنددا مددد  قدددرة المددتعلم علدى   -             

ناجعددة فددي إطددار مددا يسدددمى  اختبددارالمعددارف فددي شددتى المجدداالت فهددي بسددق وسددديلة 
 ببيداغوجية التقييم والتقويم .

تفسح مجال واسع أمام المتعلم كي يفصح عن شخصيت  و يبدي موقف  و   -                  
 هو ينجز و ينتج و يكون التنسيق فيها من سيا

سم الواسد وأساتذة بات المنزلية من قبل األساتذة بالنسبة للقتسديد رزنامة الوج -          
 :مستويات المشتركة ال ةالمادة بالنسب
 نوعية الوجبات المنزلية المختارة ) تدرج، تفي بالغرض، الصياغة م -             
  الستدراكها.ضعف و وضع اإلجرارات المناسبةمواطن التسديد النقائص و -        
 .شعار أوليار التالميذ بنتائج أبنائهم إ -        
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 :التنسيق بين الموا د - 5

الفدروض ، ويكون بين أساتذة القسدم الواسدد فيمدا يخدص تسديدد رزنامدة الواجبدات المنزليدة 
          متابعة عمل التالميذ بصدفة عامدة) تسسدن المسدتو  ، النقدائص ، نقداط الضدعف م ، المجدال

 لمعرفي، دراسة و تسليل نتائج الفصل، التسضير لمجلس األقسام ..........إلى ألخ.ا
يكون بين أساتذة المواد المتقاربة  فيما يخص المجال المعرفدي ، إسدتعمال الوسدائل          
 التعليمية.

 

 : الخاتمة – 6

 

 إن عملية التدريس عمليدة دقيقدة ومعقددة ، وهدي عمليدة متكاملدة وشداملة تسدير 
نجداح إلفي سركة ديناميكية متجددة، تتطلب من األستاذ التعداون و التنسديق مدع زمالئد  

 فعالية مهام .زيادة و
لمددا تددوفره مددن تبددادل فالجلسددات التنسدديقية أصددبست ستميددة مطلقددة ال مفددر منهددا  

تسسدين المدردود هدذا الجدو العالئقدي الدذي سديؤدي ستمدا إلدى  ،لألفكار و استرام لدررار
الكددل مددن فريددق إداري و  ةالددذين أصددبسوا مسددؤولي فددع مسددتو  التالميددذالمدرسددي ور

   تربوي.
 فددي مجددال التربيددة و التعلدديم االنتهاجهدد ملسددة وملزمددةضددرورة  لجلسددات التنسدديقيةا 
أهمية كبيدرة فدي  تنظديم و تنسديق األعمدال المختلفدة بدين أسداتذة القسدم الواسدد و ولها 

 المنسقين أنفسهم.بين األساتذة  و أساتذة المادة الواسدة
 


