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 - وضعيات التعلم -                     
 .التعلم. 1 

 ارفه واستعمالها في سياقات متنوعة التعلّم هو سيرورة تظهر عندما يكون التلميذ أمام بناء مع
يوسع التلميذ تدريجيا استقالليته تجاه هدف التعلّم المنصوص عليه في البرنامج بتطوير  ومركبة.

 هذه السيرورة.
تتجسد هذه السيرورة في خطة للتعلّم تتمثل في الكيفية التي يستعملها التلميذ ليتعلّم والتي تتطلب 

 مع محيطه. منه استعمال موارده بالتفاعل

  ملأعدها المعتكون خطة تعلّم التلميذ ميسرة ومدعمة ومؤطرة بخطة بيداغوجية. 

وتمثل هذه الخطة مجموعة التدخالت البيداغوجية التي يكون الغرض منها الوصول بالتلميذ إلى 
 تحقيق نتائج التعلمات المستهدفة بالبرنامج.

المهام ويحضر الوسائل المالئمة  حددي، حيث التلميذ في مناخ مناسبمعلم وهكذا يضع ال
 .ظهر أثناءت التي تصعوبابال تكفليكما لمساعدته في تعلماته 

 تعديل خطة تعلّم التلميذ.الذي يسمح بلتقويم التكويني تتضمن الخطة البيداغوجية جانبا من ا

 .تتداخل خطة التعلم والخطة البيداغوجية في إطار وضعية تعلّم 

مبنية انطالقا من حاجيات تعلّم التلميذ تجاه النتائج المستهدفة وتمثل كّل ما  تكون وضعية التعلّم
 لغرض تحقيق النتائج. معلميقوم به التلميذ وكّل ما يحضره ال

وضعية التعلم في ثالث فترات متفاعلة هي: التحضير و اإلنجاز و اإلدماج ويكون  تجسيد يتم
 ّل منها.في ك لكّل من المعلم والتلميذ دوره الممّيز

 
 التلميذ                                                                                    

 
 

 خطة بيداغوجية خطة تعلّم

كيفية يستعملها التلميذ ليتعلّم والتي 
تتطلب منه استعمال موارده بالتفاعل 

 مع محيطه.
 

يكون التي  المعلممجموعة تدخالت 
الغرض منها الوصول بالتلميذ إلى 

تحقيق نتائج التعلمات المستهدفة في  
 البرنامج.

 

 
 
 

 وضعية تعلّم

انطالقا من حاجيات تعلّم التلميذ تجاه  ُتبنى
النتائج المستهدفة وتمثل كّل ما يقوم به 

لغرض  معلمالتلميذ وكّل ما يحضره ال
 .تعلمتحقيق ال

 

 

 
 
 

معلمال  
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 . ةمشكل  -يةوضع - 2

للتعلّم وظيفتها الرئيسة هي"إثارة الرغبة  وضعياتليست تطبيقات، بل هي  وضعياتلاهذه 
 الفرصة ليتعلم كيف يبحث". منحهفي البحث عند التلميذ، و 

 و هي تسمح للتلميذ أن:

 .يستعمل معارفه السابقة لفهم العمل المطلوب 

 .يشرع في إجراء للحل، مع جعله يكتشف حدود معارفه 

طلب . و تتمشكل -وضعيةعية التي يستعملها المعلّم لجعل تالميذه يبحثون تسمى الوض

 .عليه و يشجعالبحث سم حيث يرافق للق اخاص اتسيير
 "؟ةمشكل - نقترح "وضعية متى

 . إلثارة تعلّم معارف جديدة  
 "؟ةمشكل -"وضعية نبنيكيف 

 األسئلة التالية: نطرحلبناء وضعية مشكل   
 التي يستهدفها التعلّم ؟ ما هي المعرفة 

  ؟مشكل -بوضعيةما هي معارف التلميذ التي يجب زعزعتها 

 هل بإمكان التالميذ الشروع في حل المشكل؟ 

 ما هي مختلف فترات النشاط؟ 

 ر القسم؟يّ ما هو دور المعلم أثناء مختلف فترات النشاط؟ كيف يس  
 الشروط اآلتية: منتوفر ويحرص المعلّم على   

 لوحده. وأالّ يظهر في حل المشكل  ،باستعمال معارفه السابقة ،بإمكان التلميذ أن يشرع
 أو المحاولة فيه.في الحل ، بحيث يعجز عن الشروع االمشكل صعب

  بفعالية"معارف التلميذ ال تسمح له بحل المشكل". 

 تى من الضروري أن يعي التلميذ نقص معارفه)أو قلة فعاليتها( لحل المشكل، ح
 ره إلدخال المعرفة الجديدة.نحضّ 

 ينبغي أن تكون الوضعية مشجعة  .من المهم اقتراح مثل هذه الوضعيات في عمل أفواج
لتنويع الحلول المبنية من قبل التالميذ، و بالتالي تشجيع التبادل بين التالميذ، ومن ثمة 

 استغاللها أثناء مرحلة العرض و المناقشة.

 األداة األكثر نجاعة لحل المشكلهي رفة الجديدة المستهدفة ينبغي أن تكون المع             
 لدى التلميذ. ىمعنعندئذ والتي تأخذ 

 
يمكن  و ،مشكل -وضعية مات بواسطة أن تتم كل التعلّ  يالضرورمن : ليس مالحظة 

 استكشاف معارف بأنشطة أبسط.
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