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املساهمون يف إعداد هذا الدليل:
شفيق اكّريكّر ،مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل -منسق جهوي تخصيص( ،املديرية اإلقليميةالعرائش)؛
عبد الصمد أحيدار ،مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل (املديرية اإلقليمية تطوان)؛فاطمة الزماحي ،مفتشة تربوية للتعليم الثانوي التأهييل (املديرية اإلقليمية وزان)؛ مـحمد نارصي مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل (املديرية اإلقليمية طنجة أصيال)؛ عيل التفال ،مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل (املديرية اإلقليمية شفشاون)؛مسعود زاهد ،مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل (املديرية اإلقليمية الحسيمة)؛عثامن العييس ،مدرس مادة الفلسفة (ثانوية عالل الفايس-العوامرة)؛-عبد الناهي بويحي ،مدرس مادة الفلسفة (ثانوية م .محمد بنعبد الله -العرائش).
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 املقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية  2021-2020رقم  029.20بتاريخ  05غشت2020؛
 املذكرة رقم  039x20بتاريخ  28غشت  2020بشأن تنظيم املوسم الدرايس  2020-2019يف ظل جائحة كوفيد19؛
 املذكرة رقم  041x20بتاريخ  01شتنرب  2020بشأن تنظيم حصص املراجعة والتثبيت يف بداية املوسم الدرايس -2019
2020؛
 املذكرة الوزارية رقم  81بتاريخ  06يوليوز  2005بشأن االنتداب ملهام التنسيق الجهوي التخصيص (ال سيام الفقرة
رقم 1منها)؛
 التوجيهات الرتبوية والربامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهييل – نونرب 2007؛
 املذكرة رقم  142 -04بتاريخ16 :نونرب 2020بشأن املراقبة املستمرة بسلك التعليم الثانوي التأهييل ملادة الفلسفة؛
 املذكرة  159بتاريخ  27ديسمرب  2007بشأن األطر املرجعية لالمتحان الوطني املوحد البكالوريا – مادة الفلسفة.
 املذكرة رقم  14،93بتاريخ  25يونيو  2014حول األطر املرجعية املحينة لالمتحان الوطني املوحد البكالوريا – مادة
الفلسفة؛
 برنامج العمل السنوي للمنسقية الجهوية التخصصية.
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تعيش املنظومة الرتبوية وبالدنا عامة والعامل بأرسه يف ظل ظروف خاصة استثنائية أملتها جائحة كوفيد .19-وتأيت
املذكرة  20-39من أجل تدبي العملية الرتبوية يف ظل هذه الظروف مبا يحفظ سالمة الفاعلني ويؤ ّمن حق املتعلمني يف
التعلم .يهمنا هنا من هذه املذكرة امللحق املسمى "اإلطار الوطني املرجعي للنمط الرتبوي القائم عىل التناوب"،
وبالتحديد الفقرة الواردة يف ص  ،23التي نقتبسها يف الفقرة املوالية .ويأيت هذا الدليل الجهوي من أجل أجرأة مقتضيات
هذه املذكرة يف ما يخص برنامج مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهييل عىل مستوى جهة تطوان طنجة الحسيمة.
20 39
تخصص الحصص الحضورية:
أوال لألنشطة التعليمية البنائية للتعلمات؛ثانيا لعطاء إرشادات حول كيفية التعامل مع بقية األنشطة الواردة يف الكتب املدرسية أو يف موارد تعلميةأخرى ورقية أو رقمية؛
ثالثا يف تتبع إنجازات التالميذ يف حصص التعلم الذاتي وأنشطة التعلم الذاتي.فجذاذة األستاذ يجب أن تتضمن إشارة إىل النشاط الذي سيقوم به يف القسم ،وإىل املهمات التي ستوكل للتالميذ
يف القسم ،وإىل الواجبات التي ستوجه لنفس التالميذ كعمل ذاتي ينجز بالبيت.
( )...يقوم السيدات والسادة املفتشون بتأطري لقاءات عن بعد عىل صعيد مناطقهم الرتبوية من أجل تحديد
املحتويات التي سوف تتم معالجتها حضوريا وانتقاء األنشطة التي ستوكل للتالميذ عىل شكل تعلم ذاتي بالنسبة
لكل مادة ولكل مستوى درايس.

 التذكي باألطر النظرية ،البيداغوجية الديداكتيكية ،املوجهة لنمط التعليم القائم عىل التناوب؛
 توفي حد أدىن مشرتك بني جميع أستاذات وأساتذة املادة بالجهة فيام يتعلق بتدبي التعلامت يف درس الفلسفة يف
ظل منط التعليم القائم عىل التناوب؛
 تقديم موجهات إل ما ينبغي إنجازه ضمن أنشطة التعلم الحضوري وما ميكن تفويضه إل أنشطة التعلم الذايت
يف ظل هذا النمط؛
 اقرتاح مناذج تطبيقية (جذاذات ،بطائق تقنية ،أنشطة ،تحاضي كلية للمجزوءة)..
 ضامن تكافؤ الفرص بني جميع املتعلامت واملتعلمني عىل الصعيد الجهوي...

الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج الدرايس ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب -األكادميية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة

ص6

فضال عن اإلطار النظري ،وهو عىل التحقيق أساس التعاقد البيداغوجي ،يتضمن هذا الدليل ُعددا إجرائية حرصنا
فيها عىل التفصيل والتدقيق .وغني عن البيان أن هذا "التفصيل" ال يهدف إل غل يد املدرس/ة؛ بقدر ما يبتغي تجاوز
التنظي إل تقديم مثال ملموس ،من بني أمثلة أخرى ممكنة ال حرص لعددها ،لكيفية االستجابة لتحدي تقلص الغالف
الزمني للتدريس (الحضوري) يف الظروف الحالية ،وتحدي الحاجة إل إدماج التعلم الذايت كمكون مندمج يف صلب
العملية التعليمية-التعلمية ككل.
وبطبيعة الحال ،يظل املدرس/ة مدعوا/ة ،اليوم أكرث من أي وقت مىض ،إل إعامل مبدأ "االستقاللية البيداغوجية"
الوارد يف الرافعة  12من الرؤية االسرتاتيجية .وال أحد ميكنه تعويض دور املدرس/ة عندما يتعلق األمر بتكييف التصورات
والنامذج املقرتحة وتعديلها جزئيا أو كليا ،مبا يتالءم مع الواقع امللموس للفصل الدرايس ،والوحدة الدراسية ،وخصوصيات
الوسط املدريس..
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التعليم القائم على التناوب هو نمط تربوي جديد تماما ،وجدته هذه حمالة تحديات ،ال على
املستوى العملي (أشكال تنزيله في املمارسة الصفية)؛ بل على املستوى النظري أيضا .ومعلوم أن
املمارسة من دون إطار نظري عمياء ،ولذلك يتولى هذا القسم النظري تقديم عناصر هذا اإلطار.
يتعلق األمر بتحليل مركز للعناصر واألنشطة التي تنطوي عليها السيرورة التعليمية-التعلمية،
سواء في بعدها العام أو في بعدها الخاص بالدرس الفلسفي ،مصاغة في شكل تحديدات
مفاهيمية للمفردات التي سيتكرر ذكرها في الجذاذات املقترحة في القسم اإلجرائي من هذا
الدليل.
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1

التعليم بالتناوب أو التعليم الهجني ) ،(Hybrideهو منط تعليمي يزاوج ،مناصفة أغلب الوقت ،بني حصص/أنشطة
التعليم الحضوري يف شكلها التقليدي وحصص/أنشطة التعلم الذايت .وبحسب املذكرة  ،20-39فإن "التناوب" يقتيض
تقسيم القسم إل فوجني ،وأن يستفيد كل فوج أسبوعيا ،من نصف الغالف الزمني األسبوعي للامدة ،عىل أساس ان
يستكمل النصف املتبقي عىل شكل حصص تعلم ذايت مربمجة بدورها كل أسبوع ،ومثبتة يف جدول حصصه .وعليه
فالتناوب ال يتحقق ،وفق منطوق املذكرة ووفق مربرات بيداغوجية ستتضح يف ثنايا هذا الدليل ،بأن يستفيد الفوج "أ"
مثال من كامل الوعاء الزمني هذا األسبوع يك يفسح املجال للفوج الخر ليستفيد منه يف األسبوع املوال .بعبارة أخرى،
فالتناوب أسبوعي وليس كل أسبوعني .فإذا كان الغالف الزمني األسبوعي للامدة هو أربع ساعات ،فإن كل فوج يدرس
منها كل أسبوع ساعتني حضوريا ،عىل أساس أن يستكمل ،كل أسبوع أيضا ،الساعتني املتبقيتني عىل شكل تعلم ذايت.

مفهوم التعلم الذايت هو قطب الرحى يف منط التعليم القائم عىل التناوب ،بل هو عنرص الجدة الرئيس ،وهو بالتال
املكون الذي يطرح أكرب التحديات ويتطلب أشد العناية .ولذلك البد أوال من وقفة متأنية عنده.
أغلب تعلامت الكائن البرشي هي تعلم ذايت ،أي بناء تقوم به الذات بالدرجة األول مستفيدة من موارد املحيط
ومثياته ومن عون الخرين وتوجيهاتهم .ولو كان كل تعلم إنساين "تعليام" ما كان البرش ليتعلموا مدى الحياة .والتعلم
الذايت هو النشاط املعريف الذي يتوصل من خالله املتعلم ،من دون تفاعل مبارش مع املعلم ،إل تعديل بنيته املعرفية
باكتساب معرفة أو تنمية كفاية أو تطوير مهارة .يفرتض التعلم الذايت توفر رشطني:
-1أن يقع املطلوب تعلمه يف منطقة التّامس) ، (Proximal zoneبتعبي فيكوتسيك؛ فال يكون مفرط الصعوبة بحيث
يُعجز املتعلم ،وال مفرط السهولة بحيث ال يتطلب أي مجهود؛
-2توفر سقاالت ) ، (Scaffoldingشبيهة بالدعامات التي يحيط بها البناؤون املبنى وهو يف طور البناء .وتكون إما
عبارة عن رشوح أو متارين موجهة أو معطيات/موارد إضافية تخص السياق أو مناذج لالقتداء ،أو مصادر للبحث..
ويف السياق املدريس ،ضمن الظرفية الحالية ،يقصد بأنشطة "التعلم الذايت" تلك األنشطة التي ميارسها املتعلم خارج
الفصل الدرايس ،ومن دون أن يحظى بالحضور املوجه ملدرس/ته .صحيح أن املتعلم يتلقى من مدرس/ته توجيهات
قبلية ومتابعة بعدية بصدد هذه األنشطة ،لكن عندما يتعلق األمر بإنجازها ،فإنه يكون مستقال ) (autonomeمن دون
أي توجيه أو تصويب من مدرس/ته.
وال ينبغي الخلط بني أنشطة التعلم الذايت والواجبات املنزلية التي كانت عىل الدوام مواكبة لنمط التعليم املعتاد
وموازية له .الواجبات املنزلية ذات زمن مفتوح ،وتتخذ يف الغالب شكل أنشطة للتحضي القبيل (قراءة ،بحث )..أو
متارين للتطبيق وتثبيت املكتسبات بعديا؛ أما أنشطة التعلم الذايت ،التي نعنيها يف منط التعليم القائم عىل التناوب،
فهي يف األصل حصص تعليم حضوري ،ولكن نظرا إلكراهات التفويج ،فقد جرت هندستها بعناية وتصديرها إل خارج
الفصل الدرايس .يعني ذلك:
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أ-أنها ليست ذات زمن مفتوح شأن الواجبات املنزلية ،بل غالفها الزمني األسبوعي مكافئ للغالف الزمني لحصص
التعليم الحضوري املقابلة لها.
ب-أنه قد تم التخطيط ألنشطتها ومتارينها بعناية وتصميمها وإعداد أسنادها عىل نحو مي ّكن املتعلم من إنجازها
املطلوبني مبفرده من دون معونة حضورية من مدرسه .يعني ذلك أن األنشطة والتامرين التي
وإحراز التقدم والتعلم
ْ
يكلف بها املتعلم يف التعلم الذايت مزودة بسقاالت ،أي مبوارد ،توجيهات ،رشوح ،إنجازات منوذجية ..وباختصار مدججة
بكل أنواع املساعدات التي كان ميكن للمدرس تقدميها لو كان التعليم حضوريا.
ألجل كل هذه االعتبارات فاملدرس/ة يبدأ الحصة الحضورية مام انتهى إليه املتعلم يف حصة التعلم الذايت السابقة،
وال يعود إل أنشطة التعلم الذايت تلك وال يقف عندها إال من اجل إعطاء توجيهات أو توضيحات من شأنها تذليل
صعوبات التعلم الذايت التي قد يثيها بعض املتعلمني.

يؤدي حضور التعلم الذايت بجانب التعليم الحضوري إل إعادة تعريف التعليم الحضوري نفسه؛ ألن هذا األخي ال
يعود مستقال مكتفيا بذاته كام كان سابقا وعىل هامشه واجبات منزلية ،بل أضحى مجرد لحظة أو جزء من سيورة
أكرب تضمه مع التعلم الذايت .ومن ناحية الوثائق الرتبوية ،ينبغي أن تنعكس هذه "االزداوجية" يف هيكلة (أو باألحرى
إعادة هيكلة  )restructurationالوثائق التالية:
 جذاذات الدروس ،بحيث تتضمن الوضعيات واألنشطة البنائية التي يقرتحها األستاذ/ة ،واألنشطة التعلمية املامرسة
بالفصل ،واألنشطة املوجهة للتالميذ للتعلم الذايت؛
 دفرت النصوص ،الذي ستدون فيه محاور أنشطة التعلم الحضوري ،ومحاور أنشطة التعلم الذايت؛
 دفاتر املتعلمني/ات ،التي ستنقسم إل جزأين عىل األقل :واحد خاص بأنشطة ومضامني التعلم الحضوري؛ وآخر
خاص بأنشطة التعلم الذايت ،فضال عن الواجبات املنزلية املعتادة إن وجدت.
وتقدم البطاقة التية موجهات للكيفية التي ميكن بها تدبي "التناوب" سواء عىل مستوى املامرسة الصفية أو الوثائق
الرتبوية.

الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج الدرايس ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب -األكادميية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة

ص 10

كام من التعلامت املطلوبة عىل مستوى
املعارف األساس جزء من التعلامت األساس؛ وذلك ألن يف كل برنامج درايسّ ،
املعارف واملهارات .وغالبا ما يكون النصيب األوفر من هذا الكم للمعرفة الترصيحية .وقد ن ّوه تقرير للمجلس األعىل
سنة ( 2014ص )21عىل أن " تغيي الرباديغم الرتبوي يتطلب إعادة تحديد أساس املعارف التي يجب إكسابها للتالميذ
( )..وتشخيص للتعلامت الواجب تبنيها".
وتعد القدرة عىل التمييز بني األسايس والثانوي يف املعارف عصب الكفاية املهنية للمدرس؛ بحيث ي ْؤثر األسايس بجل
األنشطة والوقت واملوارد (املحدودة بطبيعتها) ،تاركا للثانوي ما تبقى .تفرتض هذه القدرة:
أ-معرفيا :تحكام واستيعابا عال املستوى للمعارف املطلوب تدريسها من أجل التوصل إل ما هو أسايس فيها ،متجنبا
ليس فقط التفاصيل غي الرضورية ،بل أيضا التبحر ) (Eruditionالذي ال يحتاجه املتعلم.
ب-بيداغوجيا :وعيا بحدود املوارد املعرفية للمتعلم .وذلك لتجنب عرض املعارف ذات الكلفة الديداكتيكية املرتفعة
(من حيث العرض واإليضاح) من قبيل املعارف "املتقدمة" التي ال ميلك املتعلم املستلزمات القبلية الستيعابها ،أو
التفاصيل املشوِشة عىل فهمه ملا هو أسايس ،أو األفكار املجردة تجريدا عاليا.

التعلامت البانية هي أيضا تعلامت أساس ،ولكنها أكرث رسوخا يف الذاكرة الطويلة املدى ،أقل عددا ،وهي لبنات
لتعلامت الحقة كثية .وأوضح أمثلتها معرفة القراءة والكتابة والحساب .وباستعامل صنافة بلوم كام عدلها كراثوول ،ال
تكمن التعلامت البانية يف املعرفة الوقائعية  Factual Knowledgeبقدر ما تكمن يف:
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-1املعرفة املفاهيمية  Conceptual Knowledgeمثل التصنيفات ،الفئات ،املبادئ ،التعميامت النظريات ،النامذج
والبنيات؛
 -2املعرفة الطرائقية  Procedural Knowledgeأي كيفية إنجاز أمر ما ،طرق التقيص ،قواعد استخدام املهارات،
املناهج ،تطبيق املعايي؛
-3املعرفة امليتامعرفية التي تسمح للشخص بالوعي بعملياته املعرفية؛ أي ميا يقوم به ذهنه أثناء التفكي والتعلم،
وبأسباب نجاحه أو فشله يف أداء مهمة ما...
وعليه ،فمن التعلامت البانية يف الدرس الفلسفي :تع ّرف البنيات املفاهيمية للمواقف الفلسفية ،املعرفة العامة
التقريبية باملذاهب الفلسفية من عقالنية وتجريبية ووجودية ،..القدرة عىل تحليل عنارص املحاججة واالستدالل ،الوعي
باسرتاتيجيات القراءة والفهم ،تف ّهم مبادئ الكتابة اإلنشائية واسرتاتيجياتها ،معرفة أنواع النصوص وبنياتها ،تحليل
األخطاء املرتكبة..
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العرض أو اإللقاء املنظم هو أحد القدرات املكونة للكفاية املهنية للمدرس .وخالله يصبح املدرس (بجانب الكتاب
والنص) مصدرا من مصادر املعرفة الجديدة املراد تعلمها .ويستعمل العرض غالبا بصدد املعرفة الترصيحية مثل موقف
فيلسوف أو مضمون نص .وأساسياته:
-عدم تجاوز املقطع  sequenceاملخصص للعرض ربع ساعة ،بالنظر إل املعطيات العلمية حول منحنى االنتباه عند
املتعلم؛
 التحضي الجيد للامدة املعرفية وترتيبها ترتيبا منطقيا؛
ِ
(املنظامت املتقدمة عن أزوبيل) ،أو طرح مشكلة تكون املعرفة
 إعطاء املتعلمني أوال فكرة عامة عام سيتم عرضه
املطلوبة أداة لحلها؛
 عرض العنارص املعرفية شفويا ،والتثبيت ،بالتدريج عىل السبورة ،ألهم مكوناتها عىل شكل أفكار أو خطاطة مفاهيم،
باستعامل األلوان إن أمكن؛
 العرض هو "إلقاء" باألساس ،ولكن ميكن إفساح مجال لتساؤالت املتعلمني ،أو توجيه أسئلة إليهم بهدف شد االنتباه
أو الدفع بعملية العرض؛
 اختتام مقطع العرض املنظم بلحظة التقويم لقياس االستيعاب وتثبيت التعلامت.
أخيا ،يجدر بالذكر أن مفهوم العرض يرِد يف التوجيهات الرتبوية للامدة ،نسخة  ،1991ص .11

املعارف اإلنسانية (مبا فيها املعارف الفلسفية) بنية من املفاهيم من حيث قوامها .وهي ما يسمح بتنظيم ركام
املعطيات الجزئية ،وبالتحويل إل وضعيات جديدة .والتأكيد عىل املعارف األساس يعني يف الواقع التأكيد عىل املفاهيم
واملبادئ املكونة لها .ولذلك ميكن مبدئيا رد معرفة فلسفية معينة (موقف ،نص ،درس بكامله )..إل بنية من املفاهيم،
تحدد املعلوم بالرضورة من هذه املعرفة.
املكتسب يف البنية العقلية للمتعلم.
يستحسن أن تعرض هذه البنية عىل شكل خارطة تيسيا للتعلم الذي هو إدماج
َ
ويع ّد إدراك العالقات بني املفاهيم ضمن خارطة من أهم مؤرشات القدرة عىل املفهمة ،خاصة أن موقع كل مفهوم
داخل البنية يجعل داللته بالرضورة سياقية ،وبالتال متغية من بنية إل أخرى ،وليست قاموسية معزولة ثابتة .والخرائط
رسوم تخطيطية تحدد املفاهيم املتضمنة يف املحتوى ،مرتبة هرميا ،تربط بينها خطوط أو أسهم مكتوب عليها كلامت
دالة عىل العالقة ،وعند إعداد هذه الخرائط يراعى وضع املفاهيم األكرث شمولية و تجريدا يف قمة الهرم ،تليها تلك
األقل شمولية واألكرث محسوسية ،وذلك ألن البناء املعريف يف ذهن املتعلم– حسب أوزوبل -ذو طابع هرمي.
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امللخص (املكتوب) وسيلة تعليمية فعالة لتحزيم املعطيات وتنظيمها وتثبيتها .ولكن متريره من خالل اإلمالء يفقده
طابعه التكويني فضال عن هدر الوقت؛ ألن اإلمالء هو أن تعمد إل معطى مكتوب فتتلوه محوال إياه إل معطى شفوي،
تلتقطه أذن السامع لتحوله مجددا إل شكله املكتوب األصيل مع احتامل ضياع املعطيات يف الطريق.
وباملقابل ،ميرر امللخص التكويني مكتوبا ،مع ترك فراغات فيه ميلؤها املتعلم بروابط منطقية أو مفاهيم ،ويستحسن
أن تقدم إليه يف الئحة ليختار منها.
هكذا ،ال يتم فقط تفادي هدر الوقت وإرهاق املتعلم يف نشاط ميكانييك ،بل يتحول امللخص إل أداة للتثبيت
وللتقويم التكويني وفرصة للتعلم الذايت.

النصوص من أكرث الوسائل التعليمية حضورا يف الدرس الفلسفي ،تدريسا وتقوميا .ولقد قُصد من هذا الحضور
تحقيق اللقاء املبارش للمتعلم بخطاب الفيلسوف .بيد أن هذا الهدف العال ال يتحقق إال إذا كان املتعلم قادرا
عىل بناء معنى النص بنفسه ،قبل أن يُصار إل التعبي عن هذا البناء يف أطروحة ومفاهيم وحجج ..وال يتحقق
ذلك ب نص مأخوذ رأسا من كتاب الفيلسوف الذي ما خطر بباله يوما أن يتوجه بالخطاب إل املتعلم الصغي!
لذا ،البد من إخضاع النص لـ تحويل ديداكتييك يحوله من نص عامل إل وسيلة تعليمية ناجعة وميرسة للتعلم
الذايت؛ وذلك بـ:
أ-الرفع من درجة مقروئيته ،بتخفيف كثافته املفاهيمية وإعادة كتابة جمله ذات الرتاكيب امللتوية أو املفردات
الصعبة ،ومراجعة ترجمته وتصويبها إن كان مرتجام؛
رس فهمه؛
ب -إرفاقه بهوامش شارحة ومبعطيات عن السياق وبكل ما يي ّ
ت -تذييله بأسئلة مفكر فيها بعناية ومرتبة جيدا ،تلفت عناية املتعلم ،بطريقة غي مبارشة ،إل متفصالت
النص أو إل مقطع مهم أو مفهوم أو محاججة ،أو ما يحتاج منه إل تركيز خاص...

مثة مستويان لـ "قراءة" النصوص:
املستوى األول من أجل تحصيل الفهم وبناء املعنى ،وفيه يتم منط القراءة الذي يقوم بها البرش أغلب الوقت عندما
يقرأون جريدة أو كتابا أو دعوة أو منشورا ..ويستحسن االكتفاء بهذا املستوى يف البداية بالنسبة إل الجذوع املشرتكة
أي االستئناس والتدرج؛
إعامال ملبد ْ
املستوى الثاين (الذي هو بناء للمعنى من درجة ثانية ،وال يكون إال بعد حصول األول) هو الدراسة املنظمة ،املختلفة
مطالبها من مادة دراسية إل أخرى ،والتي تتطلب ،يف درس الفلسفة ،عمليات منها :صوغ األطروحة ،الكشف عن البنية
املفاهيمية ،تعيني آليات االستدالل واملحاججة ،ثم املناقشة مبعنى التثمني/الدحض أو مبعنى انفتاح وفتح آفاق أخرى
للتفكي يف املوضوع ،وذلك بحسب طبيعة النص أو املستوى الدرايس.
يف النمط/املستوى األول من القراءة يطرح املدرس(ة) عىل املتعلمني أسئلة ،سيتعلمون مع مرور الوقت أن يطرحوها
عىل أنفسهم أو عليه(ا) .وطرحهم لها مؤرش عىل منو كفاية القراءة الفلسفية ،منها :ما هو موضوع النص؟ ماذا يقصد
الكاتب بقوله كذا أو بكلمة كذا (وهذا أهم األسئلة!!)؟ إالم يرش ضمي كذا؟ ماذا متثل الجملة الفالنية مقارنة بالتي
قبلها؟ ما نوع االنتقال الذي حصل عند بداية الفقرة كذا؟ بم يحاول إقناعنا؟ ما الفرق عنده بني كذا وكذا؟ هل ستكون
كذا عنده مقبولة أم مرفوضة ،مباذا برر قبوله بكذا أو رفضه لكذا؟ ما دليله عىل كذا؟ إل من يشي عندما قال كذا..؟
ماذا يفرتض ضمنيا عندما قال كذا (املضمر)؟ ما هو التصميم الذي اعتمده يف بناء نصه (منطق النص ومتفصالته)؟
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ماهي أنواع كذا يف النص؟ ما هو نقيض كذا حسب النص..؟ وغيها من األسئلة التي يحركها مطلب املعنى (فرانسواز
رافان).
يال َحظ أن بعض أسئلة بناء املعنى يوفر املادة الفكرية للدراسة املنظمة .يكفي أن يقال للمتعلم الحقا :الفكرة التي
يحاول النص إقناعنا بها هي األطروحة .الكلامت الفالنية محورية يف النص ونسميها املفاهيم ،الحجة كذا واالستدالل
والدحض كذا يعطينا حجاج النص..
يالحظ أيضا أن القفز عىل مرحلة بناء املعنى والتصدي للدراسة املنظمة يُ ْردي هذه األخية يف مهاوي امليكانيكية
والشكالنية الجوفاء.

الزمن هو املورد النادر يف املامرسة التعليمية-التعلمية .ويكاد جزء ال بأس به من الجهد الذهني للمدرس/ة ينرصف
إل تدبي هذه الندرة (كام يقول علامء االقتصاد) .فإذا أخذنا بعني االعتبار أن "الزمن" هنا ال يعني الزمن الفيزيايئ
للحصة فحسب ،بل زمن التعلامت أيضا .أمكننا ان نتصور بسهولة أن الحل الوحيد املتاح هو ترشيد استعامل هذين
الزمنني:
-1بالنسبة إل زمن التعلامت :عن طريق التحديد املسبق والواعي للتعلامت األساس والتعلامت البانية كام سمتها
املذكرة  ،20-39وذلك يف املجاالت املضمونية ) ، (Savoirاملهارية ) (savoir-faireوالقيمية-االسرتاتيجية ) (savoir-être؛
-2بالنسبة إل زمن الحصة ،عن طريق:
أ-التعامل مع الحصة ،أثناء التخطيط لها ،باعتبارها متمفصلة أو مجزوئية ) (Modular؛ أي أنها ترتكب من متواليات
من املقاطع واللحظات وليست مجرد "فرتة زمن" طولها ساعة؛
ب-اخضاع اللحظات التي تتكون منها الحصة لتسلسل منطقي متنامي مفكر فيه بعناية ،بحيث تكون كل لحظة
مسهمة يف النمو العام للحصة ،متهد ملا يليها وتصب يف الهدف العام للحصة .وفضال عن ذلك ،يقلل التسلسل والتنامي
من فرص اللف والدوران والفتح االرتجال لألقواس ،كام يزيد من فرص االستيعاب من طرف املتعلم؛
ب-املحافظة عىل نحو من االستقرار يف البنية املقطعية للحصص الدراسية ،بحيث تكون هذه األخية ذات بنيات
متشابهة متكررة (مثال تبدأ بتذكي ،ثم تقديم وضعية ،ثم معارف ..ثم تقويم .)..ومعلوم أنه كلام كانت متفصالت الحصة
مستقرة عىل نظام واحد معروف كان املتعلم أقدر عىل املتابعة والتوقع واالستباق.
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من املعلوم أن منهاج مادة الفلسفة لسنة  2007قد حدد للدرس الفلسفي مقاربتني :إحداهام بيداغوجية متتح -
كباقي املواد -من االختيارات الرتبوية الكربى الواردة يف امليثاق والكتاب األبيض ،واألخرى فلسفية (ديداكتيكية) تؤكد
مجددا عىل االختيارات السابقة التي ترد تعلم الفلسفة إل تعلم لثالث قدرات :األشكلة ،املفهمة واملحاججة .ويهمنا
هنا أن ننظر إل ما تعنيه هاتان املقاربتان بالنسبة إل الدرس الفلسفي وفق منط التعليم القائم عىل التناوب.
بنيت املقاربة البيداغوجية للدرس الفلسفي عىل ثالث مداخل :الكفايات ،الرتبية عىل القيم ،والرتبية عىل االختيار.
وعىل الرغم من إكراهات الظرف الحال املستجد املتمثل يف منط تربوي قائم عىل التناوب ،فإن الدرس الفلسفي وتحديدا
املامرسة الصفية صارت أحوج ما تكون إل أخذ هذه املداخل بعني االعتبار؛ إذ ال ميكن رفع تحدي تقلص الغالف الزمني
للتعليم الحضوري إل ا لنصف ،وتحدي إقدار املتعلمني عىل التعلم الذايت إال إذا استهدفت املامرسة الصفية تنمية
الكفايات والرتبية عىل القيم وعىل االختيار ،وهي عىل التحقيق ما يسمح للمتعلم باكتساب االستعدادت العقلية
والوجدانية والشخصية التي تؤهله للعمل باستقاللية ومتابعة التعلم خارج الفصل الدرايس.

تنص وثيقة التوجيهات الرتبوية والربامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهييل ،نونرب
 ،2007حرفيا عىل أنه " مل يعد األمر إذن يتعلق بتكوين تجزيئي ،آل ،تكراري للمتعلم(ة) وتحديد أهداف إجرائية
لتعلمه نيابة عنه وخارجا عنه ،وإمنا يتعلق بتحويل فعل التعليم إل فعل مساعدة وتيسي لفعل التعلم الذي ينبغي أن
يقوم به املتعلم بنفسه ،من خالل جهده الخاص ،وتعبئة طاقاته الذهنية والوجدانية الذاتية ،واستثامره للوسائل واملوارد
التي يجب أن توضع بني يديه" (ص .)11بعبارة أخرى أصبح فعل التعليم ينحرص فقط عىل املساعدة والتيسي والتنشيط
الكتساب التعلامت الذاتية للمتعلم (ة) بشكل إرادي وحر وخاص به يف اتجاه امتالك كفايات معينة لتجاوز الوضعيات
– املشكالت التي تواجهه داخل محيطه الخارجي.
بلغة حسابية ميكن القول إذن :إن الكفاية تساوي الفعل وتحويل السلوك زائد التكيف مع املحيط يف اتجاه حل
املشكالت .بهذا املعنى يصبح " العنرص املحوري يف هذه املقاربة هو االشتغال بالوضعيات ،والتنشيط الفعال لجامعة
القسم" ( وثيقة التوجيهات ،ص.)11.
يتضح من هذا الكالم أن الكفاية متثل ذلك االستعداد وتلك القدرات التي ميتلكها (املتعلم) ،وهي نوع من التمكن
الذايت والذي يجعل صاحبه يعبئ مجموعة من املوارد املدمجة يف اتجاه البحث عن حل مشكلة أو قضية ذات عالقة
بالوضعيات – املشكالت.
والوضعية – املشكلة ميكن النظر إليها عىل أنها «حالة من الحية أو التساؤل أو القلق تواجه الفرد يف موقف معني
ال يوجد لها حل آين ،تدفعه إل التفكي والبحث عن حلول مناسبة لها» .والعمل عىل حل هذه املشكالت التي تواجه
املتعلم ما هو – يف حقيقة األمر – إال تقديم لتصور «عقيل يتضمن سلسلة من الخطوات املنظمة التي يضعها اإلنسان
[املتعلم] بغية التوصل إل حل للمشكلة التي تواجهه»
وتلك القدرات واملؤهالت واالستعدادات واملكتسبات التي متنح املتعلم متكنا ،وتجعله مكتسبا لكفايات معينة وتكون
متعددة األبعاد واملستويات :كفايات تتعلق باملعــارف ) (Savoirواملهـــارات ) (Savoir-faireواملواقف ).(Savoir être
إن املقاربة بالكفايات هي مقاربة تأخذ بهذا البعد الرتكيبي لألنشطة التعليمية والتي تقيس املعارف واملهارات
واملواقف .إنها مقاربة تتحدد انطالقا من مجموعة من العنارص والتي ميكن تلخيصها يف:
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تعيني طبيعة الكفاية أو الكفايات املراد تحقيقها من قبل املتعلمني؛ تحويل هذه الكفايات إل قدرات ،مع تحديد مؤرشاتها ومعايي فحصها وامتحان تحققها لدى التالميذ. تهييء أنشطة تعلمية عىل شكل وضعيات تعلمية مع تحديد أدوارها ومواقعها داخل الدرس ،وهي وضعياتاالنطالق ووضعيات املشكلة ووضعيات التامرين مع اختالفها وتنوعها؛
 تكليف وتشغيل التالميذ إما عىل املستوى الفردي أو الجامعي.وميكن أن منوضع املقاربة بالكفايات داخل اسرتاتيجية تعلمية وتعليمية تتأسس أساسا عىل اختيارات تدريسية تعتمد
عىل:
التدريس واكتساب التعلامت انطالقا من مقاربة تعتمد عىل الوضعية – املشكلة؛اعتامد الرتبية عىل املرشوع أو ما يسمى ببيداغوجيا املرشوع الشخيص للتلميذ الذي هو مختلف عن باقي التالميذالخرين والذي يسمح له بالرتبية عىل االختيار؛
اكتساب التعلامت والكفايات باالعتامد عىل بيداغوجية الخطأ ،ذلك ألن هذا األخـــي يلعب دورا مهام وإيجابيا يفالرتبية والتكوين.
من هنا وجب النظر إل أن املدرسة بكونها «ال تعتني فقط بتنمية القدرات املعرفية ،بل تهتم إل جانب ذلك،
بالقدرات السيكو-حركية والسوسيو-وجدانية»

خالفا لبيداغوجية األهداف التي ركزت ،بشكل كبي ،عىل املضامني املعرفية وعىل دور املدرس ،نجد املقاربة
بالكفايات قد أولت أهمية بالغة عىل الرتبية عىل القيم وعىل دور املتعلم يف االكتساب للتعلامت والتمكني من كفايات
مختلفة ومتنوعة .فالرتبية عىل القيم قد نصت عليها املرجعيات املعتمدة ( وثيقة امليثاق ،...والوثيقة اإلطار) عند اعتامد
الكفايات كمقاربة معتمدة يف املجال الرتبوي والتعليمي املغريب.
يف هذا الصدد نجد كتاب "التوجيهات الرتبوية ".....قد جعل من الرتبية عىل القيم بعدا أساسيا ومهام مع املقاربة
الفلسفية أو املقاربة الديداكتيكية والرتبية عىل االختيار واملقاربة بالكفايات يف العمليات التعليمية التعلمية .فقد دعت
وثيقة "التوجيهات "......إل الرتبية عىل القيم الدينية /الروحية والوطنية وقيم الحداثة واملواطنة وحقوق اإلنسان.
وبانخراط املتعلم(ة) يف التعليم التناويب ،وخاصة يف شقه املتعلق بالتكوين الذايت ،تكون الرتبية عىل القيم ذات أهمية
بالغة يف اكتساب الوعي بدور منظومة القيم يف حياة اإلنسان ،ويف تبني سلوكيات ومواقف قيمية إيجابية تؤهله يف
املنظور القريب والبعيد أن يصبح مواطنا مسؤوال يعرف حقوقه وواجباته .وميكن أن نعطي أمثلة من القيم ذات الصلة
بالواقع من خالل ما ييل:
✓ الثقة بالنفس وتحمل املسؤولية عند التعلم الذايت للمتعلم ،واتخاذ املبادرة للبحث الذايت قصد التفاعل مع ما يتلقاه
يف الحصص الدراسية الحضورية التي تكون من توجيه وإرشاد األستاذ .إن إنجاز مجموع األنشطة الرتبوية مبا فيها
التامرين املنزلية واملهام التعلمية للتهييء القبيل للدرس الحضوري أو للتفاعل من حيث فهم أكرث للتعلامت
وترسيخها ،خاصة تلك التي يتلقاها داخل الفصل الدراسية مبعية وتنشيط وتوجيه أستاذه .كل هذا يجعل منه
تلميذا /إنسانا واثقا بذاته قادرا عىل تبني مرشوع شخيص.
✓ رسم وتخطيط ملرشوع شخيص وفق برنامج واضح يف اكتساب التعلامت ،ويف اختيار التوجيه للتعلم املناسب والذي
يوافق ميوالته ورغباته وقدراته طوال مساره الدرايس.
✓ قيمة الحوار والنقاش :يساهم التكوين الذايت عرب إنتاج املتعلم ملجموعة من األنشطة التعلمية يف خلق حوار ونقاش
أفقيا بني زمالئه وعموديا بينه وبني أستاذه عند العودة إل الفصل الدرايس واللقاء الحضوري /التعليم الحضوري
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عند التصحيح للتامرين مثال بشكل جامعي .وهذا ما ميكنه أن يتعلم آداب الحوار ويتقبل الرأي الخر والرأي
املخالف لرأيه.
هذه بعض األمثلة من الرتبية عىل القيم وغيها كثي بطبيعة الحال ،خاصة وأن الفلسفة والدرس الفلسفي هام حبىل
بالقيم اإلنسانية السامية واإليجابية التي بفضلها يستطيع املتعلم امتالك كفايات قيمية مهمة تنعكس عىل شخصيته
ليس فقط أثناء مساره الدرايس وإمنا عىل مدى الحياة ،وذلك عىل مختلف املستويات( املستوى املهني والنفيس
واالجتامعي.....إلخ.).
وتقدم وثيقة "التوجيهات" صيغتني أو مستويني أساسيني ألشكال الرتبية عىل القيم:
مستوى العمل بشكل نظري عىل الرتبية عىل القيم ،وذلك من خالل تناول القيم تناوال نظريا؛ أي " بطرحها للتفكي
والتأمل والوعي بها" (ص 11 .من وثيقة التوجيهات)؛
مستوى عميل ،تطبيقي؛ أي "مبامرستها والتدريس عليها من خالل العمل الدرايس الفردي والجامعي :احرتام جدية
العمل وتقديره ،اإلنصات ،التسامح ،التحاور ،التعاون ،التضامن ،الحرية ،االستقالل ،املسؤولية ...إلخ" (ص 11 .من كتاب
التوجيهات.)....
غي أنه تجدر اإلشارة إل أن الرتبية عىل القيم ،بشكل عام ويف الدرس الفلسفي بشكل خاص ،يثي أكرث من مالحظة؛
إذ تطرح مسألة الرتبية عىل القيم إشكالية أجرأتها عمليا داخل لحظة بناء الدرس ،وكيفية العمل عىل تحقيقها ،خاصة
وأن غالبية هذه القيم ال ميكن أن تتحقق إال يف املدى املتوسط والبعيد ،إل درجة أن بعضها ال تحصل إال بعد االنتهاء
من مرحلة الدراسة ( قيمة املواطنة مثال) بالنسبة للمتعلم .وترتتب عن هذه الوضعية إشكالية أخرى تتعلق بصعوبة
تقويم القيم وتحديدها من خالل مؤرشات دالة ومعربة.

سبقت اإلشارة إل أن املقاربة بالكفايات جعلت فعل أو مهمة التعليم (املدرس) يتحدد فقط يف املساعدة
والتيسي والتنشيط الكتساب التعلامت الذاتية للمتعلم(ة) بشكل إرادي وحر وخاص به يف اتجاه امتالك كفايات معينة
لتجاوز الوضعيات -املشكالت التي تواجهه داخل محيطه.
معنى هذا القول إن أهم ركيزة أساسية تقوم عليها بيداغوجية الكفايات هي الرتبية عىل االختيار؛ حيث إن
اكتساب التعلامت والتمكن من كفايات معينة ،كل هذا يتوقف عىل اإلرادة الحرة والخاصة للمتعلم(ة) .اليشء الذي
يؤدي إل الحديث عن بيداغوجية املرشوع (مرشوع التلميذ).
"التوجيهات
إن الوثيقة الرسمية املتعلقة بتنزيل منهاج مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهييل؛ وهي وثيقة
الرتبوية" تنص عىل الرتبية عىل االختيار تقوم أو تنبني عىل مساعدة "املتعلمني عىل بناء مشاريع حياتهم املستقبلية،
من خالل تنمية ميولهم ومواهبهم وتحقيق ذواتهم يف ما يحبونه من أعامل ،وإرشاكهم يف تحديد توجهاتهم الدراسية
بشكل واع وهادف"( .ص 11.من كتاب التوجيهات الرتبوية.)......
إن تبنى رؤية لدى املتعلم لثقافة املرشوع ( نهج بيداغوجية املرشوع :مرشوع التلميذ الذي يتأسس من خالل
اتباع املقاربة بالكفايات ،تتيح له (املتعلم) ملكات وقدرات عىل االختيار واتخاذ القرار بشكل إرادي وحر.
من هنا مطلب إرشاك املتعلم يف أنشطة الحياة املدرسية واالنخراط بفعالية يف األندية الرتبوية .وبخصوص الدراسة
القامئة عىل صيغة التناوب يستحسن مثال أتباع طرائق بيداغوجية تأخذ بعني االعتبار البعدين املتعلقني بالتعليم
الحضوري والتعلم الذايت:
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يف حالة التعليم الحضوري ،ميكن العمل مثال بصيغة الورشات :هذا االختيار مينح للمتعلم القدرة عىل االختيار لنوع
النشاط الرتبوي الذي يتوافق معه ،خاصة وأن العمل بالورشات هي فرصة مثينة للمتعلم الختيار مختلف األدوار واملهام
التي ميكن له أن يتكلف بها مجموعات:
• أن يكون ميرسا ومسيا أو منشطا لعمل الفريق الذي ينتمي إليه داخل الورشة الرتبوية أو اختيار دور
املقرر لها (الورشة الرتبوية)،
• وأن يختار كذلك طبيعة املوضوع أو النشاط الرتبوي الذي يوافق ميوالته واستعداداته السيكولوجية
وقدراته املعرفية واملنهجية...إلخ.
ويف حالة التعلم الذايت ،ميكن للمتعلم اختيار االشتغال عىل صيغ متنوعة ومختلفة يف الكتابة اإلنشائية مثال (سواء
عىل مستوى طبيعة النصوص الفلسفية أو األقوال الفلسفية أو التصورات واألطروحات الفلسفية ملختلف الفالسفة
الذين تناولوا مفاهيم فلسفية مربمجة داخل املجزوءات املدروسة يف الربنامج الدرايس ملختلف املستويات الدراسية يف
تدريس الفلسفة بالثانوي التأهييل .هذه هي بعض الجوانب التي تبني تجليات الرتبية عىل االختيار التي تحدث عن
اتخاذ املقاربة بالكفايات كمقاربة بيداغوجية يف تدريس الفلسفة ،وخاصة وأننا نعرف أن من بني غايات وأهداف هذه
األخية (الفلسفة) هو التمرن للتمكني من كفايات تتيح للمتعلم من اتخاذ الخيار الصائب يف املكان املناسب ويف اللحظة
املناسبة.
4

يعد درس الفلسفة مجاال خصبا لتحقيق التعلم الذايت ،لكونه يوفر مجاال ملامرسة الحرية العقلية عرب املساءلة
ومامرسة النقد عىل كل البداهات ،وذلك باالعتامد عىل ما ميتلكه املتعلم من إمكانات ذاتية يف طرح السؤال؛ أي عىل
إمكانية شحذ وتعبئة مختلف املهارات املنهجية واملوارد املعرفية الالزمة لبناء التفكي الفلسفي أو الكشف عن معامله
واسرتاتيجيته داخل سياقات تعليمية معقدة.
ولكن مامرسة التفكي أي أن فعل التفلسف ال يتم من فراغ أو بطريقة عفوية أو عشوائية ،بهذا املعنى يعترب التفلسف
فعالية عقلية وقدرات منهجية معينة ،هنا تأيت األشكلة أو املفهمة أو املحاججة بوصفه تنظيامت لهذه القدرة الذاتية
لدى املتعلم مدخل عىل التفلسف .وال ينبغي أن يفهم من الرتكيز عىل هذه األهداف املنهجية انتقاصا من أهمية
املضمون املعريف يف الدرس الفلسفي ،بقدر ما يفيد كون الفلسفة ال متنح معارف جاهزة يتعني اكتسابها بصورة مبارشة
وكأنها حقائق نهائية ،بل ينبغي إقامة عالقة تفكي وتفلسف مع ذلك املحتوى ،علام بأن حركية الفكر ال تتأىت إال يف
ارتباط باملحتويات التي يطبق عليها هذا الفكر وينتج ذاته بواسطتها.
والتامرين مبا هي تطبيقات متنوعة (داخل الفصل الدرايس أو خارجه) ميكن توظيفها كأنشطة مف ّعلة للعملية
التعليمية لدرس الفلسفة مبا يخدم أهداف املقرر الدرايس الخاص مبادة الفلسفة ،يف ظل مستجد منط التعليم بالتناوب
واملرتكز حول مفهوم التعلم الذايت ،كام ينقلها من املوقع التنظيي إل املوقع التطبيقي امل ُعاش.
تفيد التامرين املتعلم من حيث أنها تعينه عىل اكتساب قدرات وكفايات محددة من خالل إنتاجها لوضعيات تعليمية
واختبارية تخدم األهداف النهائية بطريقة مبسطة نوعا ما .أما املعلم فتفيده يف تقييم أداء املتعلم ومكتسباته إن عىل
مستوى الفهم الفلسفي ومن ثم التفلسف أو عىل مستوى إنتاج كتابة فلسفية.
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يتضمن هذا القسم عددا إجرائية يمكن للمدرس استعمالها كما هي أو
تطويرها وتعديلها أو استلهامها من أجل إنتاج عدد خاصة به .وتتوزع هذه
العدد بين أمثلة ألنشطة وتمارين تعليمية تعلمية ،بطاقات تقنية ،جذاذات،
توزيع مقطعي لحصة دراسية ،تحضير كلي للمجزوءة ،جذاذة مفهوم...
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1

نقدم يف ما ييل بعض املوجهات واألنشطة التي تتغيا استحضار األهداف النواتية (املفهمة ،األشكلة واملحاجة)
ضمن التعليم القائم عىل التناوب ،سواء يف شقه الحضوري أو الشق املتعلق بالتعلم الذايت.

●
●
●
●

يقوم منط التفكي اإلشكال عىل إدراك التعقيد املالزم للوجود وللقضايا ،بحيث ال ميكن إنتاج قول حول الوجود
أو البث يف القضايا عىل نحو أحادي نهايئ وقاطع عىل خالف ما يتوهم الفكر أسي البداهات .بعبارة أخرى
تستدعي األشكلة التفطن إل الزوايا املختلفة التي ميكن النظر منها إل املوجودات أو إل القضايا.
من الناحية التعليمية ،تتم عملية أشكلة املفهوم عند ميشيل طوزي بانتقال الفكر من مستوى التصورات
( Notionsيف إحالة عىل اللغة و املعاجم/عىل الفكر /عىل الواقع /اإلحالة االستعارات /عرب االستدالل املوجه
عن طريق التباينات) ،وتعترب مداخل لالنتقال ال مستوى املفاهيم Conceptsالتنظي الفلسفي.
ونتكلم عن سيورة عملية أشكلة املوضوعة ،إما عرب التقابل او اإلحراج أو املفارقة .فالتقابل ينطلق من
كون تواجد الطبيعي للمفاهيم يتحقق يف أزواج متثل الضدين ،فال نكاد نجد واقعا عينيا ال ميكن أن ننظر له إال
من منظورين متعارضني ،و ال يحيط به الفكر غال يف مفهوميه متعارضني .الخطاب الفلسفي إذن عىل مر
تاريخه يتشكل من مجموعة من األزواج الفلسفية (املظهر/الواقع= املادة /الصورة ،)..نحاول التفكي فيه
فلسفيا عرب التمييز بني هذه الثنائيات و البحث يف أوجه العالقات بينها..؛ ثم هناك اإلحراج  Aporieكمنطلق
لحل للمعضالت و املأزق الفلسفية ،ومعناه يف األصل عدم العثور عىل السبيل أو الوسيلة أو الوسيط ،كام يدل
عىل وضعية تتضمن رأيني لكل منها حجته ،فينجم عنه حية تجعلنا ال ندري بأي الرأيني نأخذ ،فنوجد يف
وضعية ال ميكن الخروج منها أثناء املقابلة بني هذين الرأيني الفلسفيني..؛ ثم املفارقة  Paradoxeو املتكونة من
 Paraأي ضد ،و  doxaتعني الرأي وهي ضد الرأي ،ونالحظ أنها األنسب لبناء األشكال انطالقا من استدعاء
متثالت املتعلمني و العمل عىل مواجهتها فيام بينها
وعليه ميكن تنمية القدرة عىل األشكلة من خالل:
تقديم وضعية مشكلة مرفقة بأسئلة موجهة ومحفزة عىل التفكي والتساؤل؛
طرح أسئلة عىل املتعلمني من شأنها أن تجعلهم يقفون عىل تناقض متثالتهم بصدد موضوعة ما؛
تحديد ما يثبته النص والتفطن إل ما يستبعده إن كان مضمرا ،وذلك من أجل إدراك الطابع اإلشكال للقضية
التي يتصدى النص ملعالجتها؛
تقديم مفارقات أخالقية ) (Ethical dilemmaللتأمل ودعوة املتعلمني إل تبني حل معني مع اإلشارة إل مربرات
الحل الخر التي تظل قامئة بدورها .مثال من العدل أن يرث االبن ثروة أبيه الذي شقي من أجل جمعها أمال يف
تأمني مستقبل أبنائه؛ لكن (املنظور الخر) اإلرث يجعل الناس يبدأون مشوار حياتهم من نقط متفاوتة ،فضال
عن أن الوارث سيتمتع بيشء مل يبذل فيه مجهودا ..إلخ
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عىل املستوى اإلجرايئ ميكن أن تتمظهر املفهمة من خالل املؤرشات التالية:
متييز املفهوم عن كل من اللفظ واملصطلح.اكتشاف الداللة السياقية ملفهوم ما.الوقوف عىل اختالف داللة مفهوم باختالف السياقات ،واملقارنة بني داللته يف سياقني مختلفني مثال؛تحديد مكونات داللة مفهوم ما أي العنارص التي تدخل ضمن تعريفهالتمييز بني داللة املفهوم واملاصدق..●
●
●
●
●
●

أنشطة مقرتحة للتعلم الذايت من شأنها تنمية القدرة عىل املفهمة:
االشتغال عىل الوضعية املشكلة/أنشطة البحث املعجمي والبحث عن الداللة الفلسفية ،وذلك للتعود عىل
سلوك سبيل التفكي املفيض سمن التصورات األولية إل املفهوم؛
تحديد عالقة املفهوم باملفاهيم الفرعية .مثال مفهوم الوعي عند جون لوك وعالقته مبفاهيم :اإلدراك الحيس،
الرغبة ،التأمل ،التذكر..؛
رصد املفاهيم وتحديد دالالتها والكشف عن طبيعة الروابط والعالقات فيام بينها (تظافر ،تكامل ،انقطاع،
تناقض ،اختالف)...
وضع خريطة مفاهيمية للمفهوم تساعد يف البحث عن الداللة املعجمية للمفهوم املركزي واملفاهيم الجزئية؛
اختيار التعريف األكرث مالءمة ملفهوم ما (مفهوم التبادل مثال) من بني اقرتاحات متعددة ،ثم تعريفان أقل
مالءمة ،وأخيا تعريفا أبعد ما يكون عن داللة املفهوم قيد الدرس .ثم عىل املتعلم أن يقوم بتربير خياراته لجهة
القبول ولجهة الرفض من خالل مبادرته إل إنتاج كتايب معلل
ب النسبة إل الكشف عن شبكة العالقات بني املفاهيم يف النص الفلسفي ميكن اعتامد نص يطلب من التالميذ
بيان العالقات التي تربط بني املفاهيم فيه سواء أكانت عالقات تقبل أو لزوم أو متاهي إلخ ...واستنتاج دور
هذه العالقات يف بلورة أطروحة الكاتب مثال.

يظل النص (مبا يف ذلك املقتطف القصي والفقرة) الحامل األمثل لتنمبة القدرة عىل املحاججة (تلقيا وتحليال
وإنتاجا) .ويقتيض االشتغال عىل البنية الحجاجية للنص الفلسفي ،استحضار جملة من املبادئ البيداغوجية
املوجهة ،وكذا إتباع مجموعة من الخطوات اإلجرائية إلنجاز هذا النشاط التعليمي -التعلمي.
أ – املبادئ البيداغوجية والديداكتيكية املوجهة أثناء االشتغال عىل بنية النص الحجاجية:
✔ إدراك أطروحة النص والعمل عىل صياغتها بشكل دقيق؛
✔ رضورة استحضار املدرس أمام املتعلمني األطروحة موضوع النقد؛
✔ اإلدراك الجيد لبنية النص املنطقية واالسرتاتيجيات الحجاجية املوظفة؛
✔ إدراج االشتغال عىل مكون الحجاج ضمن عملية تحليل ومناقشة النص؛
✔ تصنيف وترتيب أنواع الحجج الواردة يف النص حسب درجة قوتها وأهميتها؛
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✔ رضورة وأهمية إرشاك املتعلمني يف إنجاز هذا النشاط ،سواء أثناء التعليم الحضوري أو خالل التعليم
بالتناوب.
تجدر اإلشارة يف هذا السياق إل أن أنشطة االشتغال عىل البنية الحجاجية للنص ليست قارة ،وبالتال فإن
تقسيمها إل أنشطة خاصة بالتعليم الحضوري وأخرى خاصة بالتعلم الذايت ال يعد تقسيام نهائيا ،فللمدرس
حق الترصف يف ذلك ،تبعا ملستوى النص أو مراحل مقاربته أو املحور أو املجزوءة.
أنشطة االشتغال عىل البنية الحجاجية للنص
أثناء التعلم الذايت
أثناء التعليم الحضوري
التمييز بني النصوص وتصنيفها بحسب أنواع منطها  ارسم خطاطة توضيحية لإلسرتاتيجية الحجاجية
التي اعتمدها النص؛
الحجاجي؛
 تعريف املتعلمني الفرق بني االستدالل املنطقي  ،استخرج من النص تقنيات حجاجية أخرى مل يتم
االشتغال عليها داخل الفصل (فرعية أو التدقيق فيام
وبني حجاج البالغة ،وحجاج اللغة؛
 إبراز االسرتاتيجية الحجاجية التي يوظفها النص يف قدم) ؛
الدفاع عن أطروحته ،أو لدحض األطروحة املناقضة (  هل أقنعتك األدلة التي ساقها النص يف الدفاع عن
أطروحة الحس املشرتك ،أطروحات الفالسفة القضية الفلسفية التي يتبناها؟ علل جوابك؛
الخرين)...؛
 ابحث عن حجج وأدلة مناقضة ملا يعرضه النص،
 استخراج تقنيات الحجاج حسب درجة أهميتها ميكن أن تقنع بها زمالءك.
وقدرتها عىل اإلقناع؛
 تصنيف هذه التقنيات (العنارص الحجاجية)
حسب املجاالت التي تنتمي إليها (املنطقية،
األخالقية ،االجتامعية ،االقتصادية ،والعلمية)...؛
 رشح مضامني الحجج الواردة يف النص ،مع تبيان
وظائفها وقيمتها االستداللية
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2

يف التوزيع الزمني التال راعينا اعتبارات منها:
 تشتمل السنة الدراسية عىل  34أسبوعا ،ضمنها هذه السنة أربعة أسابيع للمراجعة والتثبيت املقررة من  7شتنرب
إل  03أكتوبر  ،2020وتبعا لذلك تتبقى  30أسبوعا لتنزيل الربنامج الدرايس الجديد لكل مستوى خالل السنة الدراسية
2021-2020؛
 يتكون برنامج مادة الفلسفة يف الجذوع املشرتكة من مجزوءتني :مبعدل مجزوءة يف كل أسدوس؛ أي  15أسبوعا
لتقديم محاور ودروس كل مجزوءة؛
 بالنظر إلكراهات منط التعليم القائم عىل التناوب ،تقدم نسبة  % 50من الربنامج الدرايس حضوريا ونسبة %50
املتبقية كأنشطة للتعلم الذايت؛
 تبعا لذلك ميكن توضيح كيفية تنزيل برنامج مادة الفلسفة يف هذا املستوى يف البطاقات التوجيهية التالية:
بطاقة :1هيكلة الربنامج الدرايس ملستوى الجذوع املشرتكة
تقديم املجزوءة

املجزوءة األول  :ما الفلسفة؟
* كشف التمثالت والعمل عىل تصويبها

املجزوءة الثانية :الطبيعة والثقافة
* األشكلة املفهمة

نشأة الفلسفة وفعل النشأة (ميالد فعل  -ماهية االنسان بني الطبيعي والثقايف ؛ بأي معنى يعترب اإلنسان كائنا ثقافيا؛التفلسف يف عالقته باألسطورة)؛
 الطبيعة موضوع للنشاط اإلنساين؛مراحل تطور الفلسفة اإلنسان والتنوع الثقايف.* الفلسفة اإلسالمية (الفلسفة والدين)؛
* الفلسفة الحديثة (الفلسفة واملنهج)؛
* الفلسفة املعارصة (الفلسفة والعلم)؛
خصائص التفكي الفلسفي (مقومات فعلالتفلسف)؛
 -الفلسفة والقيم (مل الفلسفة؟)...

مالحظة :تقدم البطاقة التية محاور مدمجة ،قامئة عىل مبدأ إعادة ترتيب املفاهيم ودمج املحاور .وهو إدماج
رضوري ومفيد لرتشيد استعامل الزمن املدريس ،خاصة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب ،فضال عن أن التوجيهات
الرتبوية للامدة (ص )6قد اقرتحته يف انسجام مع البنية املجزوئاتية الجديدة للربامج الدراسية.
مجزوءة ما الفلسفة ( التقديم  6 +محاور مدمجة ) =  15أسبوع  30 /ساعة
التوزيع الزمني :تقديم املجزوءة :ساعتان  4 +ساعات لكل محور /الفرضان 1و : 2ساعتان /التصحيح  :ساعتان.
املجموع  30ساعة.
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بطاقة :2هيكلة املجزوءة األول ملستوى الجذوع املشرتكة
م2

م1

م3

الفرض1
انظر مواصفاته باملذكرة -04
142

الفلسفة
املعارصة
(الفلسفة
والعلم)

خصائص
التفكي
الفلسفي

الفلسفة
والقيم

انظر مواصفاته باملذكرة -04
142

نشأة الفلسفة مراحل تطور الفلسفة
الحديثة
 /بداية فعل الفلسفة:
(الفلسفة
الفلسفةالتفلسف
واملنهج )
اإلسالمية
(الفلسفة
واألسطورة ) (الفلسفة
والدين)

م4

م5

م6

الفرض2

بطاقة :3هيكلة محاور املجزوءة األول ملستوى الجذوع املشرتكة
الحصص

(حضوري/تعلم ذايت)

التعلامت األساس

الغالف الزمني

الحصة 1
تقديم املجزوءة

تعليم حضوري

التعبي عن التمثالتتصويب التمثالت-طرح تساؤالت...

ساعة واحدة

تقديم املجزوءة
(تابع)
الحصة 2
املحور األول
الحصة 3

تعلم ذايت

رشح مفاهيم-قراءة نصوص حكائية ذات الصلة

ساعة واحدة

تعليم حضوري

 تأمل وضعيات إدراك تقابالت وتناقضات طرح أسئلة إشكالية...-قراءة وفهم نصوص متنوعة

ساعة واحدة

الحصة 4

تعلم ذايت

 اإلجابة عىل أسئلة النصتعليم حضوري
الحصة 5
 كشف أفكار النص مقارنتها بأفكار نص ثان خالصة تركيبيةتعلم ذايت
الحصة 6
 إنجاز متارينملحوظة :تعتمد نفس الهيكلة بالنسبة لبقية محاور هذه املجزوءة..

ساعة واحدة
ساعة واحدة
ساعة واحدة

بطاقة : :4هيكلة املجزوءة الثانية ملستوى الجذوع املشرتكة.
مجزوءة الطبيعة والثقافة (التقديم  4 +محاور مدمجة ) =  15أسبوع  30 /ساعة
التوزيع الزمني :تقديم املجزوءة :ساعتان  5 +ساعات لكل محور -الفرضان والتصحيح :ساعتان لكل واحد منهام= .
املجموع  30ساعة
انظر
مواصفاته
باملذكرة -04
142
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انظر
مواصفاته
باملذكرة -04
142

م2
م1
ماهية االنسان بني الطبيعي -بأي معنى يعتربكائنا
والثقايف (التمييز بني الطبيعة اإلنسان
ثقافيا؟
والثقافة)

الفرض3

م3
الطبيعةموضوع
للنشاط اإلنساين

م4
اإلنسان والتنوعالثقايف...

الفرض 4
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بطاقة :5هيكلة محاور املجزوءة الثانية ملستوى الجذوع املشرتكة
الحصة

الصيغة (حضوري/تعلم ذايت)

التعلامت األساس

الغالف الزمني

الحصة 1
تقديم املجزوءة

تعليم حضوري

التعبي عن التمثالتتصويب التمثالت الخاطئة-طرح تساؤالت

ساعة واحدة

رشح مفاهيمالتعليق عىل صورتأمل وضعياتإدراك تقابالت وتناقضات طرح إشكاليةصياغة أسئلة-قراءة وفهم نصوص متنوعة

ساعة واحدة

تقديم املجزوءة -تابع) تعلم ذايت
الحصة 2
تعليم حضوري
املحور األول
الحصة 3
الحصة 4

تعلم ذايت

ساعة واحدة

ساعة واحدة
ساعة واحدة

اإلجابة عىل أسئلة النص األساستعليم حضوري
الحصة 5
كشف أفكار النصكشف املضمر يف النصأطروحة النصساعة واحدة
تقييم أطروحة النصتعلم ذايت
الحصة 6
مقارنة أطروحة النص األساسبأفكار نص ثان
ساعة واحدة
امللخص التكوينيتعليم حضوري
الحصة 7
خالصة تركيبيةملحوظة :تعتمد نفس الهيكلة بالنسبة لبقية محاور هذه املجزوءة...

أمثلة ألنشطة الحضورية
 وضعيات تسمح بالتعبي عن التمثالت
 أشكلة التمثالت
 مناقشة وضعيات حياتية
 كشف تناقضات
 طرح تساؤالت
 متثيل أدوار
 قراءة وفهم نصوص نرثية وشعرية وحكائية
 كشف األفكار األساسية للنصوص
 مقارنة أفكار نص بأفكار نص آخر
 إبداء موقف نقدي
 تربير موقف
 تسمية حجج
 التعبي عن توجهات إيجابية..

أمثلة ألنشطة التعلم الذايت
 رشح مفاهيم يف املعجم
 التعليق عىل لوحات فنية
 النسج عىل منوال حجج انطالقا من متحكامت
معطاة
 كتابات حوار
 محاكاة كتابة نصوص
 إنجاز متارين الفهم والتطبيق واالستنتاج والتقييم
من خالل أسئلة موضوعية ( ملء فراغ – الجواب
بصحيح أو خطأ -االختيار من متعدد) سواء املقرتحة
من األستاذ/ة أو املبثوثة بالكتب املدرسية.
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3

يتكون برنامج مادة الفلسفة يف مستوى األول بكالوريا من مجزوءتني بالنسبة لكل الشعب واملسالك :مبعدل مجزوءة
يف كل أسدوس؛ مع اختالف يف عدد املحاور ما بني الشعب العلمية والشعب األدبية ؛ وإذا أخذنا بعني االعتبار أن عدد
أسابيع السنة الدراسية هو  34أسبوعا ،ضمنها هذه السنة أربعة أسابيع للمراجعة والتثبيت املقررة من  7شتنرب إل
 03أكتوبر  ،2020نالحظ أنه تتبقى فقط  30أسبوعا لتنزيل الربنامج الدرايس الجديد خالل السنة الدراسية الحالية؛
أي  15أسبوعا لتقديم محاور ودروس كل مجزوءة عىل حدة.
حسب منط التعليم القائم عىل التناوب ،تقدم نسبة  % 50من الربنامج الدرايس بشكل حضوري بينام نفس النسبة
املتبقية تقدم كأنشطة للتعلم الذايت.
توزيع الغالف الزمني
لكل مجزوءة  15أسبوع  /أي  30ساعة موزعة عىل حصص الدروس كام ييل:
بالنسبة للشعب العلمية (ساعتان أسبوعيا يف مادة الفلسفة) :تقديم املجزوءة :ساعتان /تقديم املفهوم:ساعة واحدة /ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم /لكل فرض محروس  :ساعتان  /تصحيح
الفرض  :ساعتان  /تركيب عام للمجزوءة :ساعتان = املجموع  30ساعة.
بالنسبة لشعبة الداب والعلوم اإلنسانية( :ساعتان أسبوعيا يف مادة الفلسفة) :تقديم املجزوءة :ساعةواحدة /تقديم املفهوم :ساعة واحدة  /ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم ،باستثناء محاور
املفهومني األخيين التبادل والفن التي يقتيض اإلكراه الزمني دمجها من خالل عرض منظم يقدم يف ساعتني
لكل منهام / .لكل فرض محروس ساعتان  /تصحيح الفرض :ساعتان وبذلك يصبح املجموع  30ساعة.
مبوجب ذلك ،ميكن توضيح كيفية تنزيل برنامج مادة الفلسفة يف هذا املستوى يف البطاقات التوجيهية التالية:

بطاقة :6هيكلة الربنامج الدرايس ملستوى السنة األول باكالوريا
مجزوءة ما اإلنسان ؟
املفاهيم
الوعي والالوعي

الرغبة

اللغة

املجتمع

مجزوءة الفاعلية واإلبداع
التقنية والعلم

الشغل

التبادل

الفن

 بالنسبة للشعبة العلمية عدد املفاهيم(  )3يف كلتي املجزوءتني ،املجموع ستة مفاهيم و 18محورا بالنسبة لشعبة الداب والعلوم االنسانية -عدداملفاهيم(  )4يف كلتي املجزوءتني ،املجموع مثانية مفاهيم و24محورا
(املفاهيم املضافة مقارنة بالشعب العلمية مؤرش عليها رفقته بلون مغاير)
الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج الدرايس ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب -األكادميية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة
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بطاقة :7هيكلة محاور املجزوءة ملستوى السنة األول باكالوريا
الحصة

صيغ اإلجراء (حضوري /تعلم ذايت)

تقديم املجزوءة
الحصة 1

تعليم حضوري

تقديم املجزوءة تابع تعلم ذايت
الحصة 2
تعليم حضوري
الحصة 3
تقديم املفهوم
الحصة 4
املحور األول

تعلم ذايت

الحصة 5
املحور األول (تابع)

تعليم حضوري

الحصة 6
املحور الثاين

تعلم ذايت

الحصة 7
املحور الثاين (تابع)

تعليم حضوري

الحصة 8
املحور الثالث

تعلم ذايت

الحصة 9
املحور الثالث(تابع)

تعليم حضوري

التعلامت األساس

الغالف الزمني

تعرف املفهومالتفاعل مع وضعيات مشكلة-طرح إشكاليات..

ساعة واحدة

رشح مفاهيم
ملخص تكويني
تأمل وضعية والتفاعل معها
إدراك تقابالت وتناقضات
صياغة أسئلة مؤشكلة للمحاور الثالث
تثبيت إشكال املحور األول
قراءة وفهم نص مبطالب تهم التحليل والتقييم

ساعة واحدة

تتبع وتصحيح أنشطة التعلم الذايت
إلقاء منظم  /مورد رقمي حول املناقشة
خطاطة توضيحية ملختلف التصورات واملواقف
الفلسفية ذات الصلة
تركيب
ارشادات حول أنشطة التعلم الذايت املطلوبة
تثبيت إشكال املحور الثاين
قراءة وفهم نص أو قولة ،مع مطالب للتحليل
صياغة األطروحة املتضمنة
تتبع أنشطة التعلم الذايت
عرض منظم
مناقشة األطروحة املصاغة يف مجموعات عىل ضوء
أقوال فلسفية
خالصة تركيبية
تثبيت إشكال املحور الثالث
قراءة وفهم نص أو قولة أوسؤال مفتوح ،مع
مطالب للتحليل وتقييم األطروحة املتضمنة أو
املفرتضة
تتبع أنشطة التعلم الذايت
امللخص التكويني
مناقشة األطروحة املصاغة يف مجموعات عىل ضوء
أقوال فلسفية
خالصة تركيبية
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ساعة واحدة
ساعة واحدة
ساعة واحدة

ساعة واحدة
ساعة واحدة

ساعة واحدة

ساعة واحدة
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وهذا مقرتح آخر لجذاذة مفهوم واحد:

وبصفة عامة ،تعتمد الجذاذات املقرتحة أعاله عىل املبادئ التية لتوزيع األنشطة بني التعليم الحضوري والتعلم
الذايت
أنشطة التعليم الحضوري
تتبع أنشطة التعلم الذايت يف بداية كل حصة حضورية؛مقاربة االشكاالت املطروحة عىل ضوء مساهامتاملتعلمني ؛
مقاربة االشكاالت املطروحة عىل ضوء كبسوالت تقدموسط الحصة أو تابعها املتعلمون سلفا عن بعد؛
الرتكيز بشكل متناوب عىل مرحلة من مراحل الكتابةالفلسفية املنظمة (الكتابة الجزئية ) :الحجاج – املفاهيم
والعالقات الرابطة بينها -األفكار األساسية وضمنيات
القول...
تنويع طرق معالجة إشكاالت املحاور مبا يضمن تغطيةصيغ الوضعيات االختبارية (نص ،قولة ،سؤال)؛
اعتامد خرائط مفهومية لتوضيح العالقات بني املفاهيم؛اعتامد خطاطات الختصار مرحلة املناقشة ؛عرض ما ينبغي إنجازه من أنشطة التعلم الذايت ،معإرشادات وتوجيهات حول سبل اإلنجاز؛

أنشطة التعلم الذايت
تنويع حوامل وضعيات االنطالق من مقاطع فيديو أو
صور و لوحات فنية أو حكم وأمثلة شعبية حتى تستدعى
التمثالت و يواجه بينها
متارين لبناء معنى النص متهيدا للقراءة الفلسفيةالتحليلية واملنظمة يف التعليم الحضوري؛
تقطيع النص إل متواليات ،و تحديد املقطع األهم يفالنص
إعادة تقطيع النص أو االقتباس منه بتبني خلفيةحجاجية استداللية أي إلثبات دعوى معينة؛
تحليل موقف معني والتوسع فيه انطالقا من منجزالتعليم الحضوري؛
إنجاز تركيب استنتاجي ينظم ويقارن بني هذه املواقفمع إمكانية املفاضلة بينها ( يف إطار التمرس عىل الكتابة
اإلنشائية املقطعية)؛
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تنويع النصوص ـو مقاطع النصوص (نصوص استشكالية
تتساءل ؛ نصوص مفهومية تعرض؛ نصوص حجاجية
تستدل) بهدف متهي املتعلم عىل كفايات وقدرات الكتابة
الفلسفية املقطعية؛
التمهي عىل املناقشة الفلسفية (القدرة عىل االنصاتوالقدرة عىل الكالم)..

 تنمية كفايات التفكي الناقد من خالل حفز املتعلم عىلتبني موقف و الدفاع عنه ،أو رفض موقف و نقده مبا
يكفي من الحجج بعد التعرف عليها ؛
ترتيب حجج من حيث القوة و الضعف؛اقرتاح وضعيات معيشة تربر طرح املفهوم للنقاشالفلسفي؛
طرح تساؤالت إضافية ؛التعليق عىل لوحات فنية؛قراءة نصوص وفهمها واإلجابة عىل أسئلة محددة تهماملضمون أو الحجج املوظفة؛
-النسج عىل منوال حجج...
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 يتكون برنامج مادة الفلسفة يف مستوى الثانية بكالوريا من أربع مجزوءات بالنسبة لكل الشعب واملسالك:وإذا أخذنا بعني االعتبار أن عدد أسابيع السنة الدراسية هو  34أسبوعا ،ضمنها هذه السنة أربعة أسابيع
للمراجعة والتثبيت املقررة من  7شتنرب إل  03أكتوبر  ،2020نالحظ أنه تتبقى فقط  30أسبوعا لتنزيل
الربنامج الدرايس الجديد خالل السنة الدراسية الحالية؛ مبعدل مجزوءتني يف كل أسدوس و  7.5أسبوعا لتقديم
محاور ودروس كل مجزوءة عىل حدة؛ مع اختالف يف عدد املفاهيم واملحاور املقررة ما بني الشعب العلمية
ومسلك الداب ومسلك العلوم اإلنسانية؛
 حسب منط التعليم القائم عىل التناوب ،تقدم نسبة  % 50من الربنامج الدرايس بشكل حضوري بينام نفسالنسبة املتبقية تقدم كأنشطة للتعلم الذايت؛ مام يعني أن ما يقرر كأنشطة للتعلم الذايت هي يف حد ذاتها حصة
قامئة الذات ضمن هندسة كل درس.
 مبوجب ذلك ،ميكن توضيح كيفية تنزيل برنامج مادة الفلسفة يف هذا املستوى يف البطاقات التوجيهية التالية:بطاقة :8هيكلة الربنامج الدرايس ملستوى السنة الثانية باكالوريا
املجزوءا
ت

الوضع البرشي

املعرفة

األخالق

السياسة

املفاهيم

الشخص

الغي

النظرية
والتجربة
التاريخ

الحقيقة

مسألة
العلمية يف
العلوم
اإلنسانية

الدولة

الحق
والعدالة

العنف

الواجب

الحرية

السعادة

تدرس ثالثة محاور أو ثالث قضايا محورية بصدد كل مفهوم عىل حدة ،مع إضافة مفهوم رابع لشعبة العلوم
اإلنسانية (مسألة العلمية يف العلوم اإلنسانية) ،علام أن هذه الشعبة ،إسوة بشعبة الداب ،تتميز عن بقية
الشعب بدراسة مفاهيم إضافية ،كام هي مبينة بلون مغاير أعاله.
الشعب العلمية:
لدراسة كل مجزوءة  7.5أسبوعا ،مبعدل  15ساعة للشعب واملسالك العلمية و 30ساعة ملسلك العلوم
اإلنسانية و  22ساعة وثالثني دقيقة ملسلك الداب؛ كام ييل:
يوزع الغالف الزمني للمجزوءة بالنسبة للشعب واملسالك العلمية التي يدرس تالميذها أسبوعيا ساعتان يف
مادة الفلسفة ) كام ييل :تقديم املجزوءة :ساعتان /تقديم املفهوم :ساعة لكل مفهوم من املفهومني املقررين/
ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم من املفهومني املقررين  /الفرض املحروس  :ساعتان /
تصحيح الفرض  :ساعتان / .تركيب عام للمجزوءة :ساعة واحدة = املجموع  15ساعة.
الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج الدرايس ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب -األكادميية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة

ص 31

مسلك العلوم اإلنسانية:
يوزع الغالف الزمني للمجزوءة بالنسبة ملسلك الداب والعلوم اإلنسانية التي يدرس تالميذها أربع ساعات
أسبوعيا يف مادة الفلسفة ) كام ييل  :تقديم املجزوءة :ساعتان  /تقديم املفهوم :ساعة لكل مفهوم من املفاهيم
الثالث  /ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم من املفاهيم الثالث ،مبا فيها ساعتان للمحور الرابع
من درس مسألة العلمية يف العلوم اإلنسانية  /الفرض املحروس ساعتان  /تصحيح الفرض  :ساعتان  /تركيب
عام للمجزوءة ساعة واحدة.
يف ما ييل مقرتح جذاذة تغطي مفهوما واحدا ،وتشتمل عىل أنشطة أربع ساعات من التعليم الحضوري،
وأربع ساعات أُ َخ ُر ألنشطة التعلم الذايت .وتليها جذاذة خاصة بالكفايات والقدرات املستهدفة يف كل واحدة
من تلك الحصص الثامنية:
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مسلك الداب
يوزع الغالف الزمني للمجزوءة بالنسبة ملسلك الداب التي يدرس تالميذها ثالث ساعات أسبوعيا يف مادة
الفلسفة ،كام ييل  :تقديم املجزوءة :ساعة /تقديم املفهوم :ساعة لكل مفهوم من املفاهيم الثالث  /ساعتان
لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم من املفاهيم الثالث:/تركيب عام للمجزوءة  :ساعة  /الفرض
املحروس  :ساعتان  /التصحيح  :ساعة.
وبذلك يصبح مجموع الساعات  ،26وهو رقم أعىل من الزمن املتاح لكل مجزوءة ب ثالث ساعات ونصف.
ميكن استدراك هذا الزمن الناقص ،بدمج محوري الحق بني الطبيعي والوضعي والعدالة كأساس للحق ،ضمن
مفهوم الحق والعدالة ،يف محور واحد يصبح عنوانه املندمج  :أساس الحق بني الطبيعي والوضعي ،بني حق
القوة وقوة الحق ،بني سلطة القانون(عدالة القوانني ) والوازع األخالقي ( الطبيعة الخية الصانعة للعدالة)...
وكذا بدمج املحوريني األول والثاين من درس النظرية والتجربة ( أساس بناء املعرفة بني العقل والتجربة
والتجريب ،ومعايي الحكم عىل علمية النظريات ).
بطاقة :9هيكلة املفهوم ملستوى السنة الثانية باكالوريا
التعلامت األساس
الصيغة :حضوري
الحصة
/تعلم ذايت

تقديم املجزوءة تعلم ذايت
(تابع) الحصة 2
تعليم حضوري
تقديم املفهوم
الحصة 3
الحصة 4
املحور األول

تعلم ذايت

رشح مفاهيمكتابة جزئية منظمةتأمل وضعية والتفاعل معهاإدراك تقابالت وتناقضاتصياغة أسئلة مؤشكلة للمحاور الثالثتثبيت إشكال املحور األول-قراءة وفهم نص مبطالب تهم التحليل والتقييم

الحصة 5
املحور األول(تابع)

تعليم حضوري

الحصة 6
املحور الثاين

تعلم ذايت

تتبع وتصحيح أنشطة التعلم الذيت؛نشاط تطبيقي حول مرحلة التحليلمورد رقمي حول املناقشة؛خالصة تركيبيةإرشادات حول أنشطة التعلم الذايت املطلوبةتثبيت إشكال املحور الثاينقراءة وفهم نص أو قولة ،مع مطالب للتحليلوتقييم
-صياغة األطروحة املتضمنة
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حسب ما يسمح به
الغالف الزمني لكل
شعبة دراسية ( 1أو
2س )
كام هو مبني أعاله

تقديم املجزوءة
الحصة 1

تعليم حضوري

تعرف املفهومالتفاعل مع وضعيات مشكلة-طرح إشكاليات..

توقيت كل
حصة

ساعة واحدة
ساعة واحدة
ساعة واحدة

ساعة واحدة
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الحصة 7
املحور الثاين (تابع)

تعليم حضوري

تتبع أنشطة التعلم الذايتنشاط تطبيقي حول تقييم أطروحةمناقشة األطروحة املصاغة يف مجموعات عىل ضوءأقوال فلسفية
-خالصة تركيبية

الحصة 8
املحور الثالث

تعلم ذايت

الحصة 9
املحور الثالث
(تابع)

تعليم حضوري

تثبيت إشكال املحور الثالثقراءة وفهم نص أو قولة أوسؤال مفتوح ،معمطالب للتحليل وتقييم األطروحة املتضمنة أو
املفرتضة
ساعة واحدة
تتبع أنشطة التعلم الذايتنشاط تطبيقي حول الحجاجمناقشة األطروحة املصاغة يف مجموعات عىل ضوءأقوال فلسفية
-خالصة تركيبية

أمثلة من األنشطة الحضورية (األنشطة البانية)
•وضعيات مشكلة تسوغ طرح املفهوم للتناول الفلسفي...
•االشتغال الوظيفي عىل النصوص ملقاربة اإلشكاالت املطروحة؛
•متارين قراءة وفهم النصوص ،مع تحري وظيفيتها وأولوية تنويعها
(شارحة – نقدية سجالية – نقدية -نصوص التمييزات املفاهيمية)...
•الحجاج املفرتض عىل أطروحات مصاغة من أقوال وأسئلة إشكالية
مفتوحة ..من خالل كتابة جزئية منظمة؛
•كشف أهم حجاج النص؛
•كشف األفكار والضمنيات يف نص وتبعاتها (ما يرتتب عن األخذ
بها)....
•كتابة جزئية منظمة بصدد تقييم األطروحات؛
•عمل يف مجموعات متباعدة العنارص ملقارنة أطروحة بأخرى متضمنة
يف أقوال فلسفية؛
•خطاطات توضيحية ملختلف التصورات واملواقف الفلسفية ذات
الصلة باملناقشة ،معززة بأقوال فلسفية يف اإلحاالت؛
•كتابة خالصات تركيبية؛
•كشف الرهانات القيمية املتصلة باملفهوم املدروس؛
• تتبع أنشطة التعلم الذايت تعزيزا وتثبيتا وتصحيحا...

ساعة واحدة

ساعة واحدة

أمثلة من أنشطة التعلم الذايت
•البحث يف املعاجم عن رشح
املفاهيم الفلسفية املثارة يف
الحصص الحضورية؛
•إذكاء مفارقات وكشف إحراجات
ينطوي عليها مفهوم أو موقف ؛
•طرح أسئلة إضافية حول املوضوع؛
•كتابة مقدمات مؤشكلة ملفهوم ؛
• صياغة أطروحات من أسناد
معطاة:
•الحجاج املفرتض عىل أطروحة
نقيض؛
• متارين ألجرأة الكتابة الفلسفية
الجزئية أو الكلية انطالقا من أسناد
متنوعة (نصوص – أقوال – أسئلة
إشكالية مفتوحة.)..
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5

كيفام كانت صيغة التعليم املعتمدة ،يظل التقويم ،بأنواعه املختلفة (وعىل رأسها التقويم الجزايئ الذي
سيقرص عليه حديثنا هنا) ،مكونا محوريا يف العملية التعليمية التعلمية .وبديهي أن التخطيط لـ أنشطة التقويم
الجزايئ وتدبيها ال ميكن أن يتم من دون اجتهاد ومواءمة مع املعطيات الجديدة التي حملها منط التعليم
القائم عىل التناوب.

لنئ كنا قد تحدثنا عن "أنشطة" التقويم الجزايئ ،فألن هذا األخي سيورة مركبة ممتدة ،ال تختزل يف تلك
الحصة التي يتم فيها مترير نص األسئلة وحراسة املتعلمني وجمع األوراق متهيدا لتصحيحها .يف الواقع ،يشمل
التقويم الجزايئ ،فضال عن حصة إجراء الفرض ،لحظة قبلية وأخرى بعدية.
مكون قبيل .صحيح أن املدرس يحرص ،قبل إجراء الفرض ،عىل التحقق من أن املتعلمني مستعدون مكتسبون
للمعارف واملهارات التي سيتم تقوميها .ولكن هذا االستعداد غي كاف؛ ألن التقويم سيتخذ شكل وضعية
اختبارية ذات مواصفات ومطالب مخصوصة ،قد تكون جديدة متاما بالنسبة إل املتعلمني .لذا يكون املدرس
حريصا من جهة ثانية عىل التحقق من أنهم مستعدون مبعنى ثان؛ أي مستوعبون جيدا ملواصفات ومطالب
الوضعية االختبارية .وعادة ما يتم تخصيص حصص قامئة بذاتها او أجزاء من حصص لتعريف املتعلمني عىل
هذه املواصفات واملطالب .ولكن هل هذا ممكن يف ظل تقلص الغالف الزمني الحاصل يف ظل منط التعليم
القائم عىل التناوب؟
مكون بعدي .بعد مترير الفرض وتصحيحه من طرف املدرس وإسناد قيمة عددية إل إنجاز كل متعلم ،تأيت
لحظة مهمة ،وهي لحظة تصحيح املوضوع مع املتعلمني .ويف العادة يتخذ هذا التصحيح شكل ترصيح باألجوبة
الصحيحة ،أو ما يسمى عنارص اإلجابة .بيد أن العيب الذي يعرتي هذا النوع من "التصحيح" هو أنه أهدافه
تنحرص يف جعل املتعلم يدرك ما إذا كانت إجابته مطابقة لعنارص اإلجابة (أي صحيحة) ،أو غي مطابقة (أي
خاطئة) .ولنئ كانت هذه الطريقة مرضية للمتعلم املصيب ،فإنها غي مفيدة من الناحية البيداغوجية للمتعلم
املخطئ ألنها ال تسمح له بأن يرتقي إل مستوى التفطن إل علة خطئه (بيداغوجيا الخطأ) ،فيكون خطأه هنا
مبثابة قدر أو حكم محكمة ينزل عليه .وعليه ال يكفي ان يتعرف املتعلمون عىل اإلجابات الصحيحة ،لكنهم
يحتاجون ،إذا أردنا جعل التقويم الجزايئ تكوينيا أيضا مبوجب ما أملحت إليه املذكرة  ،04-142إل معرفة
االسرتاتيجيات التي سمحت باالنتقال املنشود من نص السؤال الورد يف الوضعية االختبارية إل نص الجواب
الوارد يف عنارص اإلجابة (أنظر "التعلامت البانية" أعاله ص .)11والسؤل هنا هو :يف ظل تقلص الغالف الزمني
الحاصل يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب ،هل ميكن تخصيص حيز زمني لهذه التعلامت يف التعليم
الحضوري؟
ال نعتقد أن ذلك ممكن ،وتنطبق اإلجابة نفسها عىل السؤال الوارد يف نهاية الفقرة ما قبل السابقة .وعليه ال
مناص من:
 أن تكون فروض املراقبة املستمرة حضورية انسجاما مع املذكرة  ،20-39عىل أساس أن يكيف املدرس قليال
مطالب الوضعية االختبارية وفق الظروف الخاصة بكل مؤسسة.
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 أن تكون حصص كل من االستعداد للتقويم والتصحيح (أي املكونان القبيل والبعدي للتقويم) جزءا من
أنشطة التعلم الذايت
.التعليم
الحضوري

الفرض

احملروس

التعلم
الذايت

أنشطة االستعداد

للتقويم والتصحيح

ولنئ كان إجراء الفرض ومتريره ال يختلف عام اعتدنا عليه ،فإن التخطيط ألنشطة التصحيح وجعلها قابلة
لإلنجاز ضمن حصص التعلم الذايت تتطلب خياال ديداكتيكيا خالقا من أجل إنتاج وثائق وسندات مصاغة عىل
نحو يجعلها تحايك تدخالت املدرس/ة ورشوحاته/ا ومختلف أشكال املساعدة التي يفرتض أنه كان سيقدمها لو
كانت حصة التصحيح حضورية .ويف سبيل ذلك ،ميكن مثال:
-1تزويد املتعلمني بنسخة خاصة من مواصفات الفرض ومطالبه .نقصد بذلك تجنب االكتفاء باستنساخ ما
هو وارد يف مذكرات التقويم (خاصة  )04-142ومطالبة املتعلمني باالطالع عليه .وذلك ألن خطاب املذكرة
ولغتها تتوجه إل املدرس ال إل املتعلم .لذا عىل املدرس أن يعمد إل تلك املقتضيات فيبسطها ،ويرشحها
ويعززها بأمثلة مالمئة.
-2جعل عنارص اإلجابة التي سيتم توزيعها عىل املتعلمني لالشتغال عليها يف حصص التعلم الذايت واضحة مبا
يكفي بحيث ترشدهم إل املطلوب وتسمح لهم مبقارنة أجوبتهم بها والتفطن إل مواطن الخطأ احتامال .ميكن
يف هذا اإلطار تضمني هذه العنارص إجابة منوذجية مبا يف ذلك إنشاء فلسفيا منوذجيا تعليميا بالنسبة إل السنتني
األول والثانية؛
-3تعزيز عنارص اإلجابة تلك برشوحات إضافية من شأنها أن ترشح للمتعلم ملاذا الجواب املقرتح هو الجواب
"الصحيح" ،مبا يف ذلك بيان املراحل التي يفرتض أننا مررنا بها أثناء التفكي وأثناء استعامل املسودة من أجل
التوصل إل هذا الجواب "الصحيح" وتدوينه عىل ورقة اإلجابة بالشكل املطلوب.
ومن شأن االلتزام بهذه املبادئ أن يجعل من أنشطة االستعداد للتقويم وأنشطة التصحيح فرصة الكتساب
تعلامت بانية من طرف املتعلمني ،ال مجرد اكتشاف للصواب الذي كان عليهم االهتداء إليه والخطأ الذي كان
عليهم عدم الوقوع فيه!1
ومن أجل املزاوجة بني النظرية واملامرسة نقرتح املثال التال الذي يتضمن تطبيقا للمبادئ الثالثة أعاله .وقبل
تقديم ا ملثال البد من مالحظتني:
 1ورد يف املذكرة ( 04-142ص )4ما يأيت بصدد عملية التصحيح " :تصحيحها [األوراق] مبوضوعية ودقة مع إرفاق النقط املمنوحة لها مبالحظات مفرسة لها؛ إطالع التالميذ عىل أوراق فروضهم املصححة
ومساعدتهم عىل تحديد وحرص الجوانب التي تحتاج لديهم إل إعادة تكوين أو دعم و تثبيت؛ االتفاق مع التالميذ (اعتبارا للفروق الفردية إن أمكن) عىل خطة إلعادة التكوين أو الدعم والتقوية".
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أ-عىل الرغم من أنه خاص بالجذع املشرتك ،إال أن باإلمكان تكييفه بسهولة مع املستويات األخرى
والوضعيات االختبارية األخرى؛
ب-ميكن تقديم هذه األسناد للمتعلمني يف صيغة باوربونت أي يف صيغة رقمية ملونة ،يف حالة تقاسمها أو
وضعها رهن إشارتهم يف مسطحة ما .أما إن كان ستسلم لهم ورقيا ،فيمكن إعادة إخراج املحتويات أدناه يف
وثيقة وورد مع استعامل املعينات املوضحة مثل الخطاطات والجداول واأليقونات والتباين بني أنواع الخطوط
وأحجامها.

6

يقدم املدرس أوال للمتعلمني وثيقة مكتوبة تتضمن تحديدا ملواصفات الوضعية االختبارية ومطالبها كام
تحددها مذكرة التقويم الرتبوي ،من غي أن يقترص األمر عىل مجرد نسخ محتويات هذه األخية .فهذه األخية
وثيقة رسمية "ترشيعية" تخاطب املدرس/ة الذي يتعني عليه أن يحولها إل الوثيقة التعليمية-التعلمية"
يخاطب بها املتعلم/ة .يدخل يف باب هذا التحويل الديداكتييك مثال صياغة هذه "الوثيقة التعليمية-التعلمية"
وإخراجها فنيا بأكرب درجات الوضوح والجاذبية املمكنتني .ويف ما يأيت مثال لذلك.
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يتسم التقديم السابق ملواصفات الوضعية االختبارية ومطالبها بالطابع النظري املجرد ،ولن يكون كافيا يك يستوعب
املتعلمون تلك املطالب ويقتدروا عىل االستجابة لها بنجاح يوم التقويم .لذا البد من تقديم تلك املواصفات واملطالب
وهي مطبقة عىل منوذج ملموس .وهذا ما يتغياه النموذج اليت.
مالحظة :ميكن متكني املتعلمني من النموذج التطبيقي اليت كجزء من األسناد التي تتوخى إعدادهم الجتياز الفرض،
مثلام ميكن اعتامد املبدأ نفسه من أجل تقديم موضوع الفرض املنزل مصححا ،أي عىل شكل عنارص إجابة وتعليقات
شارحة .ويف كلتا الحالتني فاملبدأ واحد :ال يقدم املعلم للمتعلم الجواب "الصحيح" ،فحسب بل يكشف له الطريق
واالسرتاتيجيات املعرفاتية  cognitiveالتي يتمكن بها من الوصول إل الجواب "الصحيح" .ولذلك فإن جزء كبيا من
األسناد التية مثال مخصص السرتاتيجيات فهم النص وبناء معناه والتي بدونها ال معنى للحديث عام نطالبه املتعلمني
به الحقا من أطروحة أو إشكالية أو حجة او مفاهيم..
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نأيت أخيا إل عنارص اإلجابة مبعنى الكلمة ،أي عنارص اإلجابة كام تقدم مثال ضمن دليل التصحيح يف امتحانات
الباكالوريا .وكام ذكرنا سابقا ،فإن عنارص اإلجابة تخرب املتعلم باإلجابة الصحيحة ،لكنها ال تقول له شيئا عن السيورات
الذهنية واالسرتاتيجيات التي أفضت إليها.
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