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ةبدنیة والریاضیالتكوین بالفیدیو وأثره في تنمیة كفاءة التدریس لمادة التربیة ال
)حالة الطلبة المتربصین( 

اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبررفیقة شبحي
.ملخص

العدید من البحوث تناولت موضوع مساھمة التكوین في تنمیة كفاءة الطلبة المقبلین على تدریس مادة 
ھذا من الجانب البیداغوجي التعلیمي ولكن في موضوعنا، سنحاول ابراز والبدنیة والریاضیة،التربیة 

أھمیة التكوین باستعمال التكنولوجیا الحدیثة منھا الفیدیو في كسب كفاءات لدى الطلبة المتربصین في 
.المؤسسات التربویة

سائل البیداغوجیة التعلیمیة خاصة فمن بین األفكار التي توصلنا إلیھا، أنھ من الضروري تحدیث الو
تحسیسھم بالفرق لضرورةھذا راجع وكذلك المتربصین في المیدان مباشرةولدى الطلبة المتخرجین،

.الواقع التطبیقيود بین النظريالموجو

التكوین، الفیدیو، الكفاءة، التدریس بالكفاءات، المتربص في مادة التربیة البدنیة : الكلمات الدالة
.اضیةوالری

Summary.
Several research have debated the issue of the training’s contribution to the

development of the skills, rather, the competences related to students assigned to
teach in the future physical education and sport, and this, by its didactic and
pedagogical aspect.  Our research, on the contrary, aims at demonstrating the
importance of Video training in the acquisition and/or the development of
competences at students-trainees within schools.

We have deduced that it’s so crucial to update, even, create didactic and
pedagogical ways, especially with students-trainees, in order to help them detect
the divergence between theory and practice.
Keywords: Physical sports activity conditioner, Psychological adjustment,
People with special needs, Motor disability.

.مقــدمــة
تكنولوجیا “یتفق العدید من خبراء التربیة على ان التقنات التربویة او ما یصطلح علیھا حدیثا بـ 

ال تعتمد ٬التعلم كون ھذه االخیرة لیست جامدة بمعنىوالى تطویر عملیة التعلیم٬تحتكم من جھة٬”التعلیم
الى االجھزة التقنیة الحدیثة مثل اجھزة ٬ة اخرىمن جھو٬على مجرد آالت دون ابداع العنصر البشري

درایة و؛ ھذه االجھزة التي یقتضى توظیفھا عن وعي-نتاج الثورة المعلوماتیة - الحواسیب والعرض
التقدم والتعلمیة ركیزة التربیة الحدیثة التي تمخضت فلسفتھا عن نظام الشولمة- لخدمة العملیة التعلیمیة 

المدرسة امتدادا لسیاسة االقتصاد العالمي الحالي المبنیة على منطق التأھیل المھني ما جعل ٬التكنولوجي
احدى افرازات عالم الشغل - تربیة النشىء  وفق مقاربة الكفاءات ٬بصیغة اخرى٬المبكر للناشئة

.المتطورة 
لمواكبة ركب بعض النقاط في اساسھا الرغبة في ادخال التكنولوجیا في التعلیم٬تبعا لھذا المنظور

من ضمنھا الوسائل ودعت الى االھتمام بالوسائل التعلیمیة٬النظم التعلیمیة الحدیثة في العالم المتقدم
شرط اعتبارھا وسائل ایضاحیة من شأنھا تبسیط ٬المرئیة الستثمارھا في التعلیم قصد تفعیلھ- المسموعة 

.غایات نھائیةال ٬ترسیخھا في ذھن المتعلمواسالیب ایصال المعلومات
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المرئي في المدرسة - فان المبدأ ذاتھ الدخال المسموع ٬”الفیدیو“وبالحدیث عن اجھزة العرض 
یمثل شكال معھودا او مألوفا لبلوغ ٬الدول المتقدمةوالجزائریة على غرار نظیراتھا في الدول النامیة

.مرافقة لللعملیة التربویةومساعدة” جیةبیداغو- دیداكتیكیة “استخدامھ في البرامج الدراسیة بصفتھ وسیلة 
تقییمھ وباعتبار دراسة األثر، من ثـّم جعلھا عملیة أكثرواإلشكالیة تحتاج إلى تحلیل أكثرنظرا لكون 

بما أّن الدراسات و،- موضوع الطرح- تناسب استخدام المنھج االستطالعي للمعالجة في مثل اشكالیتنا
ارتأینا لنفس ،التساؤالت بدل الفروض كونھا تخدم اإلشكالیة بشكل أنسباالستطالعیة تفّضل اعتماد 

حدّدت مسار والغرض، تبنّیھا، فكانت لنا ھذه التساؤالت المحوریة التي انبثقت أساسا من إشكالیتنا
عن عناصر كل تساؤل منھا التي تعدّ بمثابة متغیّرات للدراسة الواجب توضیحھا، قمنا بإدراجھا ودراستنا،

:ثّم حصر ھذه التساؤالت في ما یلي: ي الجزء الذي یعنى بتحدید المفاھیمف

الریاضیة بربط المفھوم النظري وفي التكوین یسمح ألستاذ التربیة البدنیة» الفیدیو«ھل استخدام  - 
للمقاربة بالكفاءات بمفھومھا التطبیقي؟

الریاضیة بفھم أفضل للمقاربة ودنیةفي التكوین یسمح ألستاذ التربیة الب» الفیدیو«ھل استخدام - 
بالكفاءات؟

؟الریاضیة بتخزین أفضلوھل استخدام الفیدیو في التكوین یسمح ألستاذ التربیة البدنیة- 
.المعلومات الخاصة بمفھوم المقاربة بالكفاءات. 2

.التكوین بالفیدیو. 1.2
ممارسة كفاءات معینة بطریقة تدریجیة ودون التكوین بالفیدیو بأشكالھ المتنوعة، وسیلة ممیزة لتعلم « 

بالنسبة للمبتدئ، یعد .مجازفات كثیرة، وذلك باإلستفادة من التغذیة الراجعة اآلتیة التي یوفرھا الفیدیو
التكوین بالفیدیو مكانًا آمنًا لتعلم حركات المھنة، یمكنھ أیًضا أن یصیر مكانًا ممیًزا لتعلم كیفیة التفكیر حیال 

). Paquay et al., 2001(» وازاة مع التربصاتأداءاتھ م
.الفیدیو في التكوین یسمح بالمالحظة الذاتیة، المسترجعة والمكررة

فھو بذلك من ضمن الوسائل .یعتبر ذاكرة من شأنھا تحفیز أو إثارة التفكیر والتحلیل الفردي أوالجماعي
یع أن تكون كاشفًا جیدًا للتصورات أو التصامیم وعلیھ، وسیلة الفیدیو تستط. الكفیلة بربط النظري بالتطبیقي

:ومن ھذین التعریفین، تبرز على ما یبدو ثالث مزایا عموًما للفیدیو.)Mottet, 1997(المتنوعة للتكوین 
وسیلة تسمح بربط النظري بالتطبیقي،-
وسیلة تسمح باإلستیعاب،-
.وسیلة تسمح بتخزین المعطیات، بالتالي التذكر-

إذا أردنا أن نجري على أساس ھذه اإلستنتاجات المصطبغة بنظرة غربیة حیال أھمیة الفیدیو ومنھ، 
في التكوین، عملیة إسقاط في السیاق الجزائري، تبقى النظرة قاصرة إذلم نطوع تلك اإلستنتاجات 

القیام بھ من خالل التركیبة اإلجتماعیة والثقافیة لمجتمعنا التربوي،وھذا ما حاولنا وبالتجریب في ما یتوافق
دراستنا، باختبار تساؤالت اإلشكالیة إمبریقیًا على ضوء اإلستنتاجات السالفة الذكر، إلثبات صحتھا من 

. عدمھا
.الكفاءات. 2.2

وجدانیة، یسمح تجنیدھا بالتعرف إلى إشكالیة أو مشكلة وحركیة-ھي مجموعة قدرات معرفیة، حس
.)Eduportfolio.org, 2009(المتعلم وحلھا من خالل نشاط یظھر مھارات 

.المقاربة. 1.2.2
منھجیة أو أسلوب معالجة موضوع أو مشكل، أو مجموعة المساعي واألسالیب الموظفة للوصول إلى 

والمقاربة منھ،األفعال التي تمكن من التدرج والقرب من الشيء وتحقیق الھدفوھدف معین، أو الحركات
ودراسة موضوع أو تناول مشروع أو حل مشكل أو تحقیق غایة عموًما ھي أسلوب تصور 

)Eduportfolio.org, 2009(.
.المقاربة بالكفاءات. 2.2.2
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إعداد الدروس والبرامج ،تحلیل الوضعیات،تحدید الكفاءات وترجمة الكفاءات إلى أھداف « ویعني بھا 
).2009وعلي، (»وأنشطة تعلمیة

).  وعلي، مرجع سبق ذكره(» ، التطبیق، اإلدماج، التحویل والمالئمةالشمولیة، البناء« :ومن مبادئھا
أّما عن التعریف اإلجرائي لھذا .وھذا التعریف عموما ھو التعریف الذي اعتبرناه شامالً وبسیًطا یسھل فھمھ

ال مج(المفھوم بما یخدم طرحنا، ھو ذاك الذي یمزج بین المقاربة بالكفاءات والتربیة البدنیة والریاضیة 
التربیة البدنیة والریاضیة لیست غایة في حد ذاتھا، بل وسیلة تربویة، تعد الفرد «بحكم أن ).اھتمامنا

).2010شبكة الجزائر التربویة التعلیمیة، (» لمواجھة ما یعترضھ من متغیرات وتقلبات في الحیاة
سیة للمادة، یتم بناؤھا فإن إختیار النشاطات البدنیة والریاضیة كمحتویات تعلمیة یمثل دعامة أسا

بمنطق المقاربة بالكفاءات، من خصائص ھذه النشاطات نفسھا، والتي تساعد في تنمیة الكفاءات المنتظرة، 
. عملھ والوسائل المستعملةنوعیة عالقات التلمیذ مع محیطومن خالل اإلشكاالت التعلمیة المطروحة

لى قدرات، معارف ومھارات تؤھل التلمیذ لإلستعداد وعلیھ، تتحول في كل مرة، تلك الكفاءات المكتسبة إ
لمواجھة تعلمات جدیدة ضمن سیاق یخدم ماھو منتظر منھ في نھایة كل مرحلة تعلمیة،أین یكون النشاط 

تكوین :،كما یتطلب التعلم ذاتھ كفاءة عرضیة )تكوین خاص:كفاءة مادویة(البدني والریاضي دعامة لھا
ومنھ، نستطیع القول أّن .نیة والریاضیة عامل إسھام في التنمیة الشاملة للتلمیذشامل، بما یجعل التربیة البد

مسؤولیة استاذ التربیة البدنیة والریاضیة تعقدت أكثر في ظل ھذه المقاربة، لتضاعف المھام وسط غموض 
. المفھوم عملیًا

.المعمول بھوواقع تكوین األساتذة بین المنصوص علیھ. 2.3
.تكوین المعلمین في العالم بأسره تقریبا، یشكل موضوع اإلصالحات في العمقوعشریةمنذ أكثر من 

باإلسقاط، فیما یعنینا نحن، تكوین المعلمین، إنّما ھي مسألة ذات وإن مسألة تكوین الفرد، المواطن،
من نوعیة التكوین المخصص للمعلمین، تصبحان إذن على أعلى درجة ومھمة المدرسة.استعجال ملّح 

استمرارا لنفس المنضور الغربي حیال أھمیة تكوین المعلم سیّما في ظل و).Espécier, 2007(األھمیة 
ثقة إجماع ، على الصعید الدولي، على االعتراف باألھمیة القصوى  لتكوین سلك :بیداغوجیا الكفاءات 

كبیر عبر تنمیة المعارفكل البلدان ترتكز على فكرة أن تحسین التعلیم تمر في جزء [...] المعلمین
Jobin(الكفاءات للمعلمین، فالسلطات العمومیة تجلب تعدیالت ألنظمة تكوین المعلمین و & al., 2009.(
یتضمن ) 21(قناعة من أّن مھمة  المعلم تعودت أكثر في مساق اإلصالح، نظرا لكون التعلیم في القرن و

Jobin(» تكوین المعلمین معاوصالح أنظمة التربیةفإن ذات الوقائع تؤدي إلى ضرورة إ« وقائع جدیدة 
& al., 2009, 854(.

في كل المھن، یعدّ التكوین كعنصر ھام لتنمیة «إذا كان ینظر للتكوین عموما بھذه االیجابیة  
التكوین یعدّ كنشاط ھام ، تكّرس لھ میزانیات « سّخر لھ میزانیة ثقیلة و).Gérard, 2008(» األشخاص

,Gérard, 2008(» نسبّیا ، في الغالب أغلى حتى من االلتزامات القانونیةمعتبرة  فإن التكوین ).01
فالتكوین : المتعلق بالمعلمین بصفة خاصة یعتبر في لب الرھانات الرئیسةوالمتواصل بصفة عامة

نتمنى أن . المتواصل للمعلمین یعدّ المحدّد سیما إلرساء التجدیدات، سواء على مستوى بلد أو مدرسة 
امتالك ویساعد التكوین المتواصل المعلمین في تنمیة مھنیتھم ، بمعنى أھلیتھم في بناء معارفھم الخاصة 

,Charlier, E. et Charlier(احتمال تكییفھ ومعارف علمیة من شانھا السماح بمراجعة أدائھم ، تحلیلھ
B., 1998.(

ن في دول الغرب، یبقى عدم الرضا ھو الّسمة السائدة العنایة بتكوین المعلمیوو مع كل ھذا االھتمام
المعلمون غالبا ما یصابون و)و یُعنى بھم ھنا المفتشون(بالنظر لھذه الرھانات، المكّونون .حیال فعالیتھ

بعید كل البعد عن أن یكون كفیال دائما بمساعدة ) التكوین(ھو . بالخیبة بشأن التكوین المقترح علیھم 
,Charlier, E. et Charlier(یتمكن بعد أیضا من تنمیة المھنیة المرغوب فیھا كفایة لموالتجدیدات B.,

1998, 05.(
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فإن كان ذالك حال  التكوین بالغرب، فوضعیتھ بمنظومتنا التربویة ال تفلت من حكم مشابھ، بمعنى 
الحالي، ذلك على امتعاض معلمینا على وجھ الخصوص من نوعیة التكوین المتلقى سیما في ظل المنھاج

خطابات وضوء ما جاء في الفصل السابق من دراستنا، على الرغم من طموحات سیاستنا التربویة
الجزائر تمنح أھمیة «أصحاب القرار التي لطالما جعلت من تكوین المعلمین  ضمن انشغاالتھا األولیة، 

.)UNESCO, 1995(» لتأھیل معلمي مختلف المستویات التعلیمیةوخاصة جدا للتكوین
التكوین (ھو ). التغاضي عنھا(أصبح ضرورة ال یمكن تجاوزھا «وعن التكوین المتواصل، 

المعرفة التصرفیة  والتحوالت الدائمة في المعرفة ااألكادمیةویفرض نفسھ أیضا بسبب التقدم) المتواصل
,UNESCO, 1995(» البیداغوجیة المعلمین، باتت تؤكد وزارة أما عن سیاساتھا الحالیة لتكوین .)29

.التربیة الوطنیة على ضرورة إعادة النظر في مسألة التكوین المھني  للمعلمین
في الحقیقة، مثل  ھذا التأكید ال یشكل الشيء الجدید بشأن التكوین لألستاذیة في الجزائر، كما ذُكر آنفا، 

بویة الحالیة منذ إرساء دعائم بیداغوجیا غیر أن الجدید، ھو كون التكوین الذي تدعو إلیھ السیاسة التر
ذات المردودیة في مستوى ممارسة والكفاءات، ھو ذاك الذي یكون حامال إلمكانیة التغیرات العمیقة

ذالك بالتركیز على مقاربة التكوین بالكفاءات المھنیة التي تستدعي التغییر في طرائق التكوینو«التكوین 
» عصر التقدم التكنلوجيوتصورا تقدمیا في نوعیتھا بما یتماشىوسائلھ التي ھي األخرى تحتملو
)Ministère de l’Éducation Nationale MEN, 2005.(

مفتش التعلیم في ظل اإلصالح الراھن، ولنجد في خضم نفس الطموحات السیاسیة  بشأن تكوین المعلم
الرابعة لدوریة للجزائر وبة التقاریر الثالثةإجابتا للحكومة الجزائریة عن قائمة نقاط معالجة بمناسبة مراق

من المیثاق الدولي للحقوق االقتصادیة، االجتماعیة15إلى 1بشأن الحقوق المتضمنة في المواد من 
باستعمال وفي مستوى تكوین المعلمین، تحسین األداء من خالل دعمھم بتكوین عن بعد:الثقافیة، مؤدّاھا و

تطویر كفاءات المفتشین في مرافقة المعلمین [...] صات مغلقة،تكوین متواصل التكنولوجیات الحدیثة،ترب
)Nations Unies/Conseil Économique et Social, 2010(. نفس الخطاب الدوغمائي حول

التكوین إال إذا وأثر ذو داللة في نظام التربیةوإن اإلصالح المرسوم لن یكون لھ معنى. تكوین المعلمین
اھتمام جد خاص من الواجب إیالؤه للتكوین األولي لھؤالء . لعمق حیال تكوین المعلمینتصرفنا في ا

في والتكوین أولویة وطنیةولطالما اعتبرت الجزائر التربیة.لتحسینھم المھني المتواصل ) المعلمین(
لكن تشخیص واقع أداة المعلمین).Ambassade d’Algérie en France, 2010(مركز انشغاالتھا 

في إطار المنھاج المستحدث، یخالف تماما طموحات أصحاب القرار، ویعزو ذلك إلى نقص في التكوین 
.الشھادات كثیرةوالمحالة،

منح مفتشي التعلیم وففي حین الوصایة تنص على توجیھ تكوین المعلم وفق منطق بیداغوجیا الكفاءات
تدّخالتھم في إطار تكوینھم للمعلمین ، ثمة مفارقة لمختلف المواد أمثلة نظریة ودیداكتیكیة لغرض تفعیل 

إن وزارة التربیة الوطنیة أخذت على عاتقھا تحضیر المعلمین للمنھاج الجدید القائم «:نستشفھا مما یلي
,MEN, 2005(» على المقاربة بالكفاءات خبرات ذات مستوى علمي عال منسوبة لتكوین .)184

االتصال الحدیثة، مضطلع بھا باستمرار في الجزائر ، في إطار والمإدراج تكنولوجیات اإلعوالمكونین
في آن واحد ، فِرق من المفتشین برمجت لالستفادة من التكوین بالخارج .ورشات تكوین متنوعةوملتقیات

,MEN, 2005(لیتحولوا ھم انفسھم إلى مكونین حقیقیین  13.(
إن المعلم لم یكن أبدا مھیّئا للتدریس «:  التصریحاتبدلیل ھذهمفتشونا من ھذا كلّھ؟وأین معلِّمونا

األیام التكوینیة المنظمة من طرف وحتى الملتقیات«.)Messaoudi, 2010(» بالمقاربة المستحدثة
كم ھي شاسعة المسافة بین «.)Messaoudi, 2010(» مفتشي المواد ھي في نھایة األمر دون أّي جدوى

مركز نبراس المعرفة للدعم، (» ة ظروف ممارسة المعلمین في المیدانحقیقوما ھو موجود في المناھج
2009(.

ال تكفي المطالعة، یجب االستماع لذوي االختصاص ومتجددونعلم أن میدان التربیة میدان متطور
أساتذة  وإنجاز ندوات تربویة حقیقیة مؤّطرة من طرف خبراءكیفیة استثمار ما ھو جدیدواھیملتوضیح المف
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)Messaoudi, 2010(. في إطار إصالحات المنظومة التربویة، سّطرت سیاسة تكوین متواصل لفائدة
كان من الممكن أن تسمح بضمان تكوین ذي نوعیة للمعلمین، لكن ھؤالء یشتكون من تلقّیھم [...] المربین 

).Lalmi, 2008(تكوینا شكلیا فقط، دون أّيِ قاعدة وال حتى تكفّل جدّي 
في الجزائر والفعالیة،وضمان النجاعةو[...]التعلیمیة تتحرك باتجاه االستجابة لھذا الواقعالمؤسسات 

لكن بشكل بطيء، فالزالت نفس منظومة التشریع المدرسي من روح و، یجري العمل على ھذا النحو،
ول المرحلة موارد تجعلھ قادرا على دخوالتعلیم بحاجة إلى كفاءاتوال زال التكوینوالمرحلة السابقة

تكوین المعلمین، وربما في األولویة، : ثمة أمر یبدو أكیدا« ).2005ابراھیمي، وجابر(نجاح وبكفاءة
).Matarese, 2007(» یحتاج إلى إعادة النظر فیھ

إن « و إذا نُّص على أن استراتیجیة التكوین لألساتذة بالجزائر، ال بدّ أن تمر أوال بتوضیح مفاھیم 
,MEN(» المتبناه تكمن أوال في توضیح مفاھیم الكفاءات التي یعمل بھا المعلموناالستراتیجیة 2005,

184.(
.أثر التكوین في مھنیة األستاذ. 3.3

الكل یشھد في مسار اإلصالح الراھن الذي یمس سیما قطاع التربیة، تنامیا في طلب المھنیة لوظیفة 
ھذا یدل ضمنیا على أن مھنة .المعلمین مرتكزة على ھذه المھنیةإرساء دورات تكوینیة لفائدة واألستاذیة

« منھ ، أھمیة ھذا األخیر وإّن الكفاءات المھنیة الخاصة باألستاذ تبنى أثناء التكوین،واألستاذ قابلة للتعلّم،
علیھ، یصبح من الضروري التعرف أو الكشف و.»التكوین ھو أحد المحركات الرئیسة للنجاعة المھنیة

البیداغوجیة التي تستوجب على المعلم امتالكھاو و)الدیداكتیكیة( المعارف المھنیة المادویة، التعلیماتیة عن
ھده المعارف ھي تلك التي تكتسب أساسا أثناء . التحكم فیھا قصد التكیف مع الوضعیات التربویة المختلفة

التنقل من ویھا، حل المشاكل التي تعترضھبتحلیل أداءاتھ، التفكیر ف« تسمح بالتالي لكل معلم والتكوین،
.»ممارسة بیداغوجیة حدسیة إلى ممارسة فیھا تفكیر یلیق بالمھنیة باألحرى االحترافیة

لكن غالبا ما ال تجد ھذه المعارف المكتسبة في إطار التكوین صداھا عند الممارسة البیداغوجیة، إذ 
بھا، غیر أن المالحظ أن األشخاص الذین صمموھا بأسھي أفكار ال: تتردد في العدید من المرات عبارة 

ھذه النظرة السلبیة لكن المبررة .أو قاموا ببثھا لم تطأ أقدامھم أبدا القسم بمعنى یجھلون میدان الممارسة
أیضا حیال تكوین المعلمین سیما في سیاق بیداغوجیا الكفاءات لیست حكرا في الظاھر على دولة دون 

، غالبیة  ساحقة للمعلمین غیر راضین على التكوین - منتج المقاربة المعتمدة - مثالسواھا، ففي الغرب
ھذه .»األخطاء أكثر منھ النظریات الملقنة في التكوینوھم یتعلمون من خالل المحاوالت« المخصص لھم

نیة، فغالبا ما المعارف األكادیمیة، ینظر إلیھا على أنھا غیر مجدیة ألنھا ال تعكس واقع الممارسة المیدا
.»بال فائدة، طوباویة، غیر قابلة للتطبیق« تعتبر وتنتقد

نفس القناعة اللتان نجدھما في أوساط معلمینا، وقد اشرنا إلى ذلك مرارا في فقرات وھي نفس النظرة
فواقع المیدان یجعل من تعلیمات  مفتشي .إن المدرسة الجزائریة بصدد الغرق في مشاكل جمة« سابقة،

واد المتلقاة أثناء األیام التكوینیة، في نھایة األمر غیر مجدیة تماما لكونھا ترتكز على النظري فحسب، الم
وھنا نركز  على أستاذ التربیة ( من ھنا، نساءل ملمح  شخصیة األستاذ .»فھي بذلك غیر قابلة للتنفیذ

نوع التكوین المھني لتحقیق مطالب الذي نرید تكوینھ لمدرسة الكفاءات، نساءل أیضا ) الریاضیةوالبدنیة
سیاسة اإلصالح، المكون الذي نحتاج إلیھ في تحسین أداء المعلم ، الھویة المھنیة لھذا المعلم وفق متطلبات 

...عالقة التقدم المھني باألحرى عالقة المھنیة األستاذیة بالتكوین،والمقاربة المستخدمة

.خاتمة
التي یفترض أن یحوز علیھا والمنبثقة من بیدغوجیا الكفاءاتإن جملة الكفاءات المھنیة الجدیدة

لبناء ھویة مھنیة تتوافق) ما یھمنا نحن ( الریاضیة خصوصا وأساتذة  التربیة البدنیةوأساتذتنا عموما
:فیما یليPerrenoud(1999)مقتضیات اإلصالح، حصرھا لنا و

وضعیات تعلم،وتنشیطوتنظیم- 
مات،تسییر تدرج التعل- 
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،)بیداغوجیا الفوارق( تحسین معدات التفرقة وتصمیم- 
عملھم، وإشراك التالمیذ في تعلماتھم- 
،)العمل باألفواج( العمل في جماعة - 
المشاركة في تسییر المدرسة،- 
إشراك أولیاء التالمیذ،وإعالم- 
االستعانة بالتكنولوجیات الحدیثة،- 
للمھمة، ) الخیارات الصعبة( دبیة العوائق األومواجھة الواجبات- 
.تسییر األستاذ لتكوینھ المستمر ذاتیا- 

المستمر، وفھذه الكفاءات المھنیة ھي التي من شأنھا توجیھ تكوین أستاذ مدرسة الكفاءات بشقیھ األولي
المحتكرین ورھان ھذا التكوین إذن یكمن في إعادة بناء ھویة مھنیة جدیدة ألساتذتنا الذین لن یصیروا بذلك 

.للمعرفةوللسلطةالوحیدین للكلمة،
لكن في غیاب إستراتیجیة للتكوین الفعّال، یؤول وضع أساتذتنا للتفاقم ، ما یؤثر سلبا بال شك على 

.یجعل بالتالي تحویل الممارسات في الظروف الراھنة من ضروب الخیالوعمل األساتذة الجدد،
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