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 : راسيّ مهارات الحیاة والمواطنة في المنهاج الدّ إدماج 

 ة جربة المغربیّ إضاءات علی التّ  

 

 

 

 

 الملخص: 

 
ّ

الش  يواجھ 
ّ

التّ ات ك��ى، أهمّ اليوم تحديّ   رق األوسطباب بدول شمال أفر�قيا والش وظيف  عليم والتّ ها: 

 الحم االجتما��؛ حيث ال يزال عدد كب�� من  والتّ 
ّ

باب غ�� ملتحق�ن باملدرسة أو عرضة �خطر  األطفال والش

 
ّ
   �ستمّر الذي  را��ي، �� الوقت  ب الّد سرّ الت

ّ
  ر لهمفيھ البطالة �� االرتفاع دون أن �ستطيع املدرسة أن توف

 ا
ّ

ف من  طرّ راع والتّ الصّ   جاح فيھ، إضافة إ�� احتدام العنف ومظاهردخول عالم العمل والنّ لزمة  ملهارات الال

   دون أن
ّ
 يتمل

ّ
الش التّ ك هؤالء  أدوات  التّ خفيف من حّد باب  أو   ��ا 

ّ
الذي  خل األمر  آثارها عل��م. وهو  ص من 

ة تقوم ع��  �دعو إ�� إقرار إصالحات جوهر�ّ ائدة �� معظم هذه البلدان، و ة الّس قليديّ نظم ال��بية التّ سائل  �ُ 

 شر�ّ ي اإلم�انات الببما ينّ�   ة واملواطنة؛املهارات ا�حياتيّ   بيداغوجيا
ّ

ة  رور�ّ باب، و�زودهم باملهارات الضّ ة للش

يتعرّ  ما  ومواجهة  وتحّد ل�حياة  مواقف  من  لھ  بفعاليّ ضون  ويعزّ يات  واستدامة،  التّ ة  ع��  قدرا��م  ف كيّ ز 

 ة املسؤولة. يّ الة إ�� املشاركة املواطننمية غ�� الفعّ واالنتقال من التّ 

ة �� إدماج مهارات ا�حياة واملواطنة �� امل��اج  جر�ة املغر�يّ وء ع�� التّ �س�� هذا املقال إ�� �سليط الضّ 

ات املعتمدة �� ذلك، وكذا مستو�ات العمل ببيداغوجيا عر�ف ��ا و�املن�جيّ ، والتّ عليم اإلعدادّي للتّ   الدرا��يّ 

إضافة إ��    دريس القائم ع�� مهارات ا�حياة واملواطنة،املداخل املوجهة للتّ   أهّم   مهارات ا�حياة واملواطنة، ثّم 

 جر�ة وسبل تطو�رها. عو�ات واإلكراهات ال�ي تواجھ التّ الصّ 

 . ةجر�ة املغر�يّ التّ  -را��يّ امل��اج الّد  -مهارات ا�حياة واملواطنة: ال�لمات املفاتيح 
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Abstract: 

Youth from North Africa and the Middle East countries face major challenges, the 

most important of which  are: education, employment, and social cohesion. Many 

children and young people are still not enrolled in school or are at risk of dropping out. 

While unemployment continues to increase, the school cannot provide the youth with 

the skills necessary to enter and succeed in the labor world. Besides, violence, 

conflicts, and extremism are intensifying, whereas these young people do not possess 

the tools to alleviate or eliminate their impact on them. This calls into question the 

traditional education systems prevailing in most of these countries and calls for 

fundamental reforms based on the pedagogy of life skills and citizenship. The purpose 

is to develop the human potential of young people, equip them with the skills 

necessary for life to face the situations and challenges they are exposed to effectively 

and sustainably, and enhance their ability to adapt and move on from ineffective 

development to civic and responsible participation. 

This research seeks to shed light on the Moroccan experience in integrating life 

skills into the secondary preparatory school curriculum, the methodologies adopted by 

experimental institutions, as well as the levels of activating the pedagogy of life skills 

and citizenship in the study programs. It also highlights the most important pedagogical 

and didactic approaches directed at teaching based on life skills and citizenship, in 

addition to the difficulties and constraints facing the experience and ways to develop 

it. 

 Key words:  Life Skills and citizenship -The Curriculum - Moroccan Experience. 
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 : تقدیم -1

   ع��  ال يختلف اثنان
ّ
ها: مشكالت االنفجار  ة أسباب، أهمّ � �سرعة نتيجة عّد نا �عيش اليوم �� عالم يتغ�ّ أن

التّ الّد  ومشكالت  املنا��ّ يموغرا��،  البيئيّ لوّ والتّ   غّ��  وتحّد ث   ، 
ّ
الت التّ يات  املعر��ّ ق�يّ سارع  واالنفجار   ، ،

وهو األمر الذي يمارس ضغوطا شديدة    سمات العصر.  دة ال�ي أ�حت من أهّم والعالقات البشرّ�ة املعّق 

 ع�� معظم الّد 
ّ
�بية ومشا�لها، باعتبارها مفتاح مواجهة مشا�ل املستقبل، وما يرافق  ول لالهتمام بقضايا ال�

 حاجة امل�ّح ذلك من ا�
ّ
 .1ة والبحث عن نظم جديدة تواكب العصرقليديّ ية التّ �بة لتغي�� نظم ال�

 كما  
ّ

الش  يواجھ 
ّ

أفر�قيا والش �� شمال  الّس باب  �� هذا  تحّد رق األوسط،  ثالثة  غ�� مسبوقة:  يّ ياق،  ات 

؛ إذ ال يزال عدد كب�� جدا من األطفال غ�� ملتحق�ن باملدرسة، فيما  الحم االجتما��ّ وظيف والتّ عليم والتّ التّ 

 يبقى عدد م
ّ
   ؛ كما أّن را��يّ ب الّد سرّ ��م عرضة �خطر الت

ّ
رد �� ح�ن أن البطالة آخذة �� االرتفاع �ش�ل مط

 
ّ
 �بية والتّ أنظمة ال�

ّ
 عليم ال توف

ّ
جاح  والنّ   سوق الشغل  لو�جما الفتيات م��م؛ املهارات الالزمة  باب، السيّ ر للش

خفيف من  ف دون أن يتمل�وا أدوات التّ طرّ راع والتّ هؤالء من عنف ومظاهر الصّ  فيھ، إضافة إ�� ما يواجهھ

 تھ أو التّ حّد 
ّ
 ص من آثاره عل��م.خل

   ،�� نظرنا  ،و�رجع ذلك
ّ
ائدة �� معظم هذه البلدان تفرض ع�� الفصول  ة الّس قليديّ �بية التّ إ�� أن نظم ال�

 راسيّ الّد 
ّ

لقي ��م �� �عض األحيان،  تع واقع ا�حياة اليومية، كما  ف مكيّ باب من التّ ة قيودا تحرم األطفال والش

اشئة  فة وتلو�ث عقول النّ عليم مجاال لنشر املعتقدات املتطرّ ب والعنف، ح�ن ُ�ستخدم التّ عصّ �� أتون التّ 

 .2وا�لقليد والكسل والتّ بقيم ا�جمود والتّ 

التّ   ويستد�� األمر 
ّ

 ة ع��  ل العاجل إلقرار إصالحات جوهر�ّ دخ
ّ
ال� �ُ �بو�ّ األنظمة  م�انات  ظم اإل اعة، بما 

 البشر�ّ 
ّ

عزز  يُ يا��ا بفعالية واستدامة، و ومواجهة تحّد  حسن إعدادهم ل�حياة�ُ و   ،بابة �جميع األطفال والش

 
كة للمعارف -1

ّ
جيال متمل

ٔ
هداف الّتنمية المستدامة يجعل الّرهان على الّتعليم كبيرا في تنشئة ا

ٔ
والمهارات الّضرورية   إّن تحقيق ا

رض، وخلق  
ٔ
لمواجهة الّتحّدّيات وقيادة الّتغيير اإليجابّي لتعزيز الوعي المجتمعّي بالمخاطر التي تجابه وجود اإلنسان على سطح اال

المرتبطة  عالما ينعم فيه الّناس بالمساواة واالزدهار المستدام، واإلسهام في تقديم الحلول لتدارك المخاطر والّتصّدي للّتحدّيات 
جل الّتنمية المستدامة بكونه تعليما شامال وكـفيال بإحداث الّتغيير الجذرّي  بالمجال البيئّي والمجتمعّي.

ٔ
ويّتسم الّتعليم من ا

م. وعليه، فإّنه ال يكـتفي بإدراج بعض المضا 
ّ
ساليب الّتربوّية وبيئة الّتعل

ٔ
م ونتائجه، وباال

ّ
نه ُيعنى بمضامين الّتعل

ٔ
ن ميالمنشود، كما ا

يضا بيائت تعليم وتعلم تفاعلّية
ٔ
نماط االستهالك المستدامة في المناهج الّدراسّية فحسب، بل يوّفر ا

ٔ
  المّتصلة بتغّير المناخ والفقر وا

ساليب تربوّية
ٔ
م، واتباع ا

ّ
ب هذا الّتعليم االنتقال من نهج قائم على الّتعليم إلى نهج قائم على الّتعل

ّ
مين. ويتطل

ّ
تمد تع ترّكز على المتعل

 منحى عملّيا. ينظر على الّتوالي:  
هداف الّتنمية المستدامة، اليونسكو، قطاع الّتربية،  -

ٔ
جل تحقيق ا

ٔ
مم المّتحدة للّتربية والعلم والّثقافة، الّتعليم من ا

ٔ
منظمة اال

 . 5، ص2017
مم المتحدة للّتنمية المستدامة  -

ٔ
هداف اال

ٔ
مين الفتى، ا

ٔ
ة دراسات في الّتعليم الجامعي،  وعالقتها بجودة الّتعليم 2030محمد ا

ّ
، مجل

كـتوبر 
ٔ
 . 175-167، ص49، جمهورّية مصر العربية، العدد 2020المؤتمر الّثالث عشر، ا

تدائي، وزارة الّتربية الوطنّية والّتكوين المهنّي والّتعليم العالي والبحث العلمّي بالمملكة المغربّية، المنهاج الّدراسّي للّتعليم االب -
 . 504، ص2021الّصيغة الّنهائّية الكاملة، مديرية المناهج، يوليوز 

فريقيا، اإلطار  -2
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
مة اليونيسف، إعادة الّنظر في المهارات الحياتّية والّتعليم من ا

ّ
ينظر: منظ

 
ٔ
ردن، المفاهيمي والبرامجي، الملّخص الّتنفيذي، المكـتب اإلقليمّي للّشرق اال

ٔ
فريقيا، عمان، اال

ٔ
 . 2، ص2015وسط وشمال ا
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 كيّ قدرا��م ع�� التّ 
ّ
   1بات القرن الواحد والعشر�نف واالستجابة ملتطل

ّ
فولة إ�� مرحلة البلوغ، من مرحلة الط

 نشئة غ�� املتبصّ إ�� العمل، ومن التّ  عليممن التّ  ثّم 
ّ
 شطة. رة إ�� املواطنة املسؤولة والن

والذي يرمي إ�� تنمية  ،  2ة''عليم املستند إ�� املهارات ا�حياتيّ ول إ�� تب�ي ''التّ ذلك �عدد من الّد   قد دفعو 

 
ّ
يات من مرحلة  مواقف وتحّد ضون لھ من  ة ملواجهة ما يتعرّ رور�ّ باملهارات الضّ وتزو�دهم  م�ن  قدرات املتعل

 
ّ
 املشاركة املواطنة واملسؤولة. ثم �عد ذلك إ��  فولة إ�� مرحلة البلوغ، ومن املدرسة إ�� العملالط

 مهمّ   عّد عليم �ُ وع من التّ هذا النّ   و�رجع ذلك إ�� أّن 
ً
 عنصرا

ّ
 �� جعل املتعل

ً
م�ن أك�� ثقة بأنفسهم، و�ز�د  ا

العالم و  �� هذا  �غ�ّ من إقبالهم ع�� العيش   تقّبل 
ّ
املتعل إ�� تطو�ر ميول  م�ن �اتھ املفاجئة، كما يرمي أيضا 

 ة املتوازنة واملواقف اإليجابيّ لوكيّ ها��م إ�� تب�ي األنماط الّس وتوّج 
ّ

 ات واآلخر وا�حيط. ة تجاه الذ

 
ّ
ج  ع�� تطو�ر برنام،  بتعاون مع منظمة اليونيسف  ،2018ة منذ  ة املغر�يّ �بية الوطنيّ وقد عملت وزارة ال�

 ة �سلك التّ راسيّ �� املنا�ج الّد   ا�حياة واملواطنة  إدماج مهارات 
ّ
، ضمن برامج أخرى  انوي اإلعدادّي عليم الث

 
ّ
ن هم خارج املدرسة، و�رنامج  انية لليافع�ن واليافعات مّم ذات املرمى نفسھ، بما �� ذلك نموذج الفرصة الث

املدر��يّ التّ   وامل�يّ   وجيھ 
ّ
املتعل �ساعد  بما  واملت،  ا�حياتيّ مات  مهارا��م  تطو�ر  ع��  مشروعهم  علم�ن  و�ناء  ة 

 
ّ

 ة واملهنيّ وفهم خيارا��م املدرسيّ  ،خ��يّ ال�
ّ

 .3زمة لذلكة، ودعم املهارات الال

ة جهة سوس ماسة،  ة، ��:( أ�اديميّ ات جهو�ّ ة لهذا ال��نامج بأر�ع أ�اديميّ جر�بيّ التّ   ارتبطت مرحلة العملو 

 أ�اديميّ   ة جهة مراكش آسفي، ثّم ا�حسيمة، وأ�اديميّ ة جهة طنجة تطوان  وأ�اديميّ 
ّ

رق وجدة)،  ة جهة الش

تر�و�ّ  فرق  خالل  للمواد  من  تر�وّي   الدراسية ة     وط�يّ   وفر�ق 
ّ
املفت مدير�ّ   ال��بو��ن  ش�نمن  عليھ  ة  �شرف 

دوليّ  خ��اء  و�مواكبة  دوفال   �ناملنا�ج،  ميشل  با��،  (Michel Develay)ي أمثال  ،  (Denis Paget)ودو�ي 

أل�ي مهّم (Marguerite Altet)ومار�ار�ت  الفرق  لهذه  أو�لت  التّ . وقد  ا�حياة  ة  مهارات  إدماج  �� سبل  فك�� 

 �سلك التّ   واملواطنة �� مختلف مسارات الفعل البيداغو��ّ 
ّ
بما �� ذلك مسار ال��امج    ،انوي اإلعدادّي عليم الث

وادي  ة والنّ مسار ا�حياة املدرسيّ   ة، ثّم راسيّ للمواد الّد ��ي  تخصّ -ة �جميع املواد، وكذا املسار الب�نالدراسيّ 

 
ّ
 �بو�ّ ال�

ّ
املفاهي�يّ ة. وذلك وفق خط ف��ا اإلطار  يتوافق   وال��امّ�   ة 

ّ
ال� باالج��ادات  لليونيسف  للفر�ق  �بو�ّ �  ة 

 
خرى عامة ترتبط بشباب القرن   -1

ٔ
وسط تحّدّيات ا

ٔ
فريقيا والّشرق اال

ٔ
يضاف إلى الّتحدّيات الخاّصة التي يواجهها شباب منطقة شمال ا

جل القرن الحادي والعشرين إطارا إلعداد ال
ٔ
جل المجتمع الواحد والعشرين عموما. وقد حّددت مبادرة الّشراكة من ا

ٔ
ّشباب من ا

ربع مهارات 
ٔ
  -) إلى جانب القراءة والكـتابة والحساب، وهي: The 4Cs(الكونّي المترابط والمتغّير بسرعة والّزاخر بالتكنولوجيا في ا

تشارك. ينظ  -الّتواصل؛  -الّتفكير الّناقد وحّل المشكالت؛  -االبتكار والّتجديد؛ 
ّ
تدريس مهارات القرن  )، Sue Beers(: سيو بيرز رال

دوات عمل، ترجمة محمد بالل الجيوسي، مكـتب الّتربية العربّي لدول الخليج، الّرياض، 
ٔ
 . 27-26، ص2014الحادي والعشرين، ا

فريقيا، في إطار الّتعاون  -2
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
عدته منظمة اليونيسف لتعليم المهارات الحياتّية والمواطنة في الّشرق اال

ٔ
إطار برنامجي ا

هداف الّتنمية المستدامة، وهو:المش
ٔ
قطار المنطقة لتحقيق الهدف الّرابع من ا

ٔ
مة وا

ّ
الّتعليم الّنوعّي المنصف   ضمان «ترك بين المنظ

م مدى الحياة للجميع
ّ
إعادة تشكيل الفهم الّتقليدّي للمهارات الحياتّية والّتعليم من «إلى    إضافة »والّشامل للجميع وتعزيز فرص الّتعل

جل المواطن
ٔ
مة اليونيسف، إعادة  »الغرض من الّتعليم ودوره في الّتنمية المجتمعّية«، مع الّتركيز على »ة في المنطقةا

ّ
. ينظر: منظ

فريقيا، 
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
نظر في المهارات الحياتّية والّتعليم من ا

ّ
 . 1، صمرجع سابقال
مة اليونيسف، مبادرة تعليم المها -3

ّ
فريقيا، المغرب، المشروع ينظر: منظ

ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
رات الحياتّية والمواطنة، الّشرق اال

 .2018الّشخصّي، مكـتب اليونيسف في المغرب، 
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ات ا�حياة  ة املالئمة لتطو�ر مهار ��دف إنتاج األدوات البيداغوجيّ   ة،ة وا�حليّ الوط�ي لل��نامج والفرق ا�جهو�ّ 

التّ   وتنمي��ا  واملواطنة  إرساء  مع   موازاة 
ّ
ا�خاصّ عل الّد مات  املواد  بمختلف  مستوى  راسيّ ة  ع��  سواء  ة، 

أالتّ  أالتّ   وخطيط،   التّ   ودب�� 
ّ
يتطل وما  واالستثمار،  نح قو�م  من  ذلك  العامّ املوّج   تبھ  ملمارسة  هات  ة 

 ة متبصّ بيداغوجيّ 
ّ
املتعل  رة تضع 

ّ
ال� العمل  التّ ل تدر�جيّ وتتحوّ ،  �بوّي م �� صلب  التّ ا من  إ��   عليم 

ّ
م، ومن  عل

 التّ 
ّ

الذ ومن  البناء،  إ��  التّ لق�ن  إ��  التّ اكرة  ومن  ا�جزائّي وظيف،  التّ   قو�م  التّ إ��  التّ �و��يّ قو�م  ومن   ، 
ّ
م عل

 باملدرسة إ�� التّ 
ّ
 م مدى ا�حياة.  عل

 واملواطنة؟ ا�حياة  فما املقصود بمهارات •

 ؟ واملواطنة �� امل��اج املغر�ّي  ا�حياة تطو�ر تجر�ة إدماج مهارات كيف تّم  •

 ة؟ راسيّ ما �� مستو�ات تفعيل بيداغوجيا مهارات ا�حياة واملواطنة �� ال��امج الّد  •

البيداغوجيّ  • املداخل   �� والّد ما  املوّج يداكتيكيّ ة  للتّ ة  ا�حياة  هة  مهارات  ع��  القائم  دريس 

 واملواطنة؟ 

 جر�ة وسبل تطو�رها؟ عو�ات واإلكراهات ال�ي تواجھ هذه التّ ما �� الصّ  •

 : والمواطنة   مهارات الحیاة  -2

 ة واالجتماعيّ فسيّ يقصد بمهارات ا�حياة "مجموعة من املهارات النّ 
ّ
خاذ القرار  ة ال�ي �ساعد الفرد ع�� ات

 واصل بفعاليّ والتّ 
ّ

 ة و�دارة الذ
ّ
ة بنجاح و��� اندماج أفضل  اليوميّ بات ا�حياة  ات بما �ساعد ع�� مواجهة متطل

 . 1ال لإلسهام �� بناء مجتمعھ"ا ومؤّه ة، ولي�ون عنصرا إيجابيّ �� ا�حياة املهنيّ 

 لذلك، ف�ي تصبو إ�� إعادة �شكيل فهمنا للتّ 
ّ
 عليم عموما ولتعل

ّ
�ك�� ع�� الغرض  م املواطنة، من خالل ال�

ة ��  ، ودور املدرسة �� إعادة �ش�ليھ؛ خاصّ العامّ   ع القي�يّ ة و�� الوض نمية ا�جتمعيّ عليم ودوره �� التّ من التّ 

 
ّ

والش افتقار األطفال  الفرديّ سياق  للمهارات  النّ باب  م��ا واالجتماعيّ فسيّ ة   ة واملعرفيّ ة 
ّ

الال للنّ ة  �� زمة  جاح 

   إّن   املدرسة والعمل وا�حياة جملة.
ّ
قصرا    حسب هذا الفهم ليس   �بية ع�� مهارات ا�حياة واملواطنةتطو�ر ال�

 ع�� مرحلة �عليميّ 
ّ
و�ن يُ ة �عي��ا،  مكن تطو�ر هذه املهارات مدى ا�حياة، و�� مختلف األسالك واملراحل  ما 

 ة وكذا املهنيّ ة م��ا وا�جامعيّ واملستو�ات، املدرسيّ 
ّ
 ة. وذلك وفق منظور مت

ّ
مھ  سق ومن�جم يت�امل فيھ ما يتعل

ة؛ حيث تتوافق مهارات ا�حياة  ما يمارسھ �� ا�حياة اليوميّ   ، معالفرد �� املدرسة أو ا�جامعة أو املركز امل�يّ 

املواقف والّس  مع     لو�اتواملواطنة 
ّ
املتعل الفرد/  ال�ي يحتاجها  يومّي والقدرات  احتياجات    م �ش�ل  لھ  فردا 

ف  كيّ ا بالعيش املش��ك، و�ا�حفاظ ع�� مستقبل آمن، و�القدرة ع�� التّ تھ، ومواطنا معنيّ ق فرديّ ة تحّق خاصّ 

 
ّ
 وتدب�� األزمات.  بات ا�حياةمع تقل

 
فريقيا، اإلطار  -1

ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
مة اليونيسف، إعادة الّنظر في المهارات الحياتّية والّتعليم من ا

ّ
منظ

 . 4-3جع سابق، صالمفاهيمّي والبرامجّي، مر 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
�بية ع�� مهارات ا�حياة واملواطنة ضمن أر�عة أ�عاد مت�املة وم��ابطة؛ ��  لذلك انتظم تطو�ر منظور ال�

 
ّ

 ة والبيداغوجيا املعاصرة.  ة، وفق العلوم املعرفيّ ة اإل�سانيّ خصيّ أ�عاد ال�

 : الحیاة والمواطنة   م مهارات أبعاد تعلّ  -3

ديلور  جاك  اليو�س�و )( Jacques Delorsحدد  تقر�ر   "التّ   1996لعام   �� 
ّ
املكنون"  عل الكن�  ذلك  م: 

التّ  إل��ا  مرتكزات  �ستند  ال�ي  األ�عاد  ذا��ا  و��  دعائم،  أر�عة   �� ا�حياة  مدى   عليم 
ّ
ا�حياة�عل مهارات    م 

 . و��: التّ واملواطنة
ّ
 للمعرفة، والتّ  معل

ّ
 للعمل، والتّ  معل

ّ
 التّ  م لن�ون، ثّم عل

ّ
 . 1للعيش املش��كم عل

 
ّ

مك
ُ
 وت

ّ
بناء ال�  خصيّ ن هذه األ�عاد من 

ُ
ت ال�ي ال  ��  ة املت�املة   التّ خ��ل 

ّ
أو  عل   البعد املعر��ّ ��  م للمعرفة 

 ) من خالل وضع التّ العم��ّ / (اإلجرائّي   طبيقّي اه إ�� البعد التّ فحسب، بل تتعّد   اإلدرا�ّي 
ّ
موضع    ظرّي م النّ عل

اليومالتّ  ا�حياة  سياقات   ��  يّ نفيذ 
ّ
ملتطل استجابة  املتغ�ّ ة  العمل  سوق  جهةبات  من  باستمرار  ولتطور  ،  �ة 

   البعد الفردّي   ة من جهة ثانية، ثّم العلوم املعرفيّ 
ّ

 املوّج   ا�ّي الذ
ّ

   مّو ات والنّ ھ لتحقيق الذ
ّ

مك�ن والتّ   خ��يّ ال�

   الفردّي 
ّ
 املرتبط بتعز�ز التّ   والقي�يّ   م، إضافة إ�� البعد االجتما��ّ للمتعل

ّ
م من أجل املواطنة وقيم العدالة  عل

 نمية املستدامة. والتّ   ماسك االجتما��ّ ق التّ ة، بما يحّق يمقراطيّ والّد 

التّ  نقطة  �انت  األساسيّ حوّ لذلك  التّ ل   �� ا�جودة  نحو   ة 
ّ
ا�حياتيّ عل املهارات  منظور  من  توجم   �� ھ  ي ة 

 عليم والتّ التّ 
ّ
ة، �س��  ة وعمليّ اجتماعيّ -ة  نفسيّ -ة  ، باعتباره ذاتا معرفيّ 2الفرد  ة م إ�� مختلف أ�عاد �خصيّ عل

) ثابتة  حاالت  تأسيس  ع��  حرصها   �� الكفايات  بيداغوجيا  مع  يتقاطع  ما  وهو  ْرِدي��ا. 
َ
ف  Etatsلتحقيق 

Persistants (   
ّ
املتعل ومهارات �سمو ع��  معند  �� ش�ل قدرات  إنجازاتھ ممكنة وم�حوظة  املعرفة  ، تجعل 

ة أو �� تفاعلها فيما بي��ا أو �� مجاالت  راسيّ الّد   ع��ا. وتتبلور هذه املهارات أو القدرات �� إطار املوادّ   و�ستقّل 

 .3أخرى مواز�ة لها

 و�مكن توضيح تفاعل أ�عاد التّ 
ّ
 حو اآل�ي:م �� بناء مهارات ا�حياة واملواطنة ع�� النّ عل

 

 

 
جنة الّدولّية المعنّية بالّتربية للقرن الحادي  -1

ّ
م: ذلك الكنز المكنون، تقرير قدمته إلى اليونسكو الل

ّ
ينظر: جاك ديلور، الّتعل

 . 37، ص1996والعشرين، منشورات اليونسكو، 
ن تركيز المنهاج الدراسي على جعل عملية التعليم والت -2

ٔ
علم متمركزة على المتعلم ومراعاة خصوصياته  يوضح الباحث محمد الدريج ا

الفردية يعد من معايير الجودة في إعداد المناهج الدراسية اليوم. ينظر: محمد الدريج، المعايير في التعليم: نماذج وتحارب لضمان 
 . 51، ص2007، 1، ط. 03جودة التعليم، منشورات سلسلة المعرفة للجميع، عدد خاص رقم 

3- construire la formation: outils pour les enseignants et les formateurs, CEPEC, sous la direction de Pierre 
Gillet, ESF, Paris 1991, p.30. 
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ّ

 ) 1�ل (الش

 :  (Le Savoir)م من أجل المعرفةعلّ أو التّ  البعد المعرفيّ  -3-1
 وع من التّ هذا النّ   إّن 

ّ
 م ال �س��دف اكتساب املعارف ال�ي تدوّ عل

ّ
ن، بقدر ما �س�� إ�� إتقان أدوات  ن وتقن

 
ّ
 املعرفة ذا��ا. إن

ّ
، وكذا تنمية الفضول  قدّي فك�� النّ املشكالت والتّ   �ك�� وحّل ھ يرتبط بتطو�ر القدرة ع�� ال�

ياقات  اء مع الّس عامل البنّ وللبشر، إضافة إ�� اإلبداع والتّ  غبة �� ا�حصول ع�� فهم أفضل للعالموالرّ   املعر��ّ 

 ف مع مواقف ا�حياة ا�ختلفة. و�حظى التّ كيّ دة، وكذا التّ ة املعّق قميّ ة والرّ كنولوجيّ التّ 
ّ
م من أجل املعرفة  عل

   ظر إ�� أّن باهتمام م��ايد بالنّ 
ّ
 لة بھ، �عزّ الصّ   م مهارات ا�حياة ذات�عل

ّ
ة  م الكفايات األ�اديميّ ز اكتساب املتعل

 
ّ
صال، باعتبارها قنوات الكتساب املعرفة  األساس �القراءة وا�حساب والكتابة وتكنولوجيا املعلومات واالت

 ال، ومدخال لتطو�ر مهارات جديدة واكتساب معارف جديدة ثانيا. وأدوات إنتاجها أوّ 

 : être)-(Le Savoirمن أجل الكینونة علمّ أو التّ  اتيّ البعد الذّ  -3-2
 
ّ
 ق هذا التّ يتعل

ّ
 عل

ّ
   مّو ات والنّ م بتحقيق الذ

ّ
 والتّ   خ��يّ ال�

ّ
ة  ا�ي من خالل تنمية املهارات املعرفيّ مك�ن الذ

 
ّ

 عامل مع اآلخر�ن، من قبيل التّ اتية ومهارات التّ الذ
ّ

إ��ا تندرج  .ل..حمّ ة التّ مود وقوّ ات والصّ واصل و�دارة الذ

ع� القدرة  بمسؤولية  تحت  اليومية  ا�حياة  اكراهات  وكذا مجا��ة  والدوافع،  والضغوط  العواطف  إدارة   �

أن ال خطر يمكن أن يحذق ��م إن هم تحملوا عواقب   «و�صرار ونزاهة؛ حيث يتعلم األطفال واليافع�ن

ية ال�ي  أخطا��م، ولن يتعرضوا ألي تو�يخ أو إذالل أو معاناة، خاصة ح�ن يتعلمون التخ�� عن ذهنية ال�ح

درس  
ُ
نقط]، بدل تحميل الذات هذه    05تجد �� اآلخر املسؤول األول عن االخفاقات، مثل القول: [منح�ي امل

 . 1» ]نقط، أل�ي لم أعمل بما يكفي ل�حصول ع�� نتيجة مرضية 05املسؤولية، والقول: [لقد حصلت ع�� 

 
1 -Jan Nelson, et autres, La discipline Positive dans la classe: Favoriser l’apprentissage en développant le 
respect, la coopération et la responsabilité, adaptation par Beatrice Sabaté, Traduction de l’anglais par Marie- 
Jeanne Acquaviva, Editions du Toucan, Paris, 2018, P.26. 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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بالتعلم املضبوط ذاتيا، حيث يتخذ التعلم  و�ق��ن التعلم من أجل الكينونة ع�� املستوى املعر��   

ش�ل س��ورة يث�� بواسط��ا املتعلم تصرفات معرفية ووجدانية موجهة نحو الهدف الذي يرمي إ�� تحقيقھ،  

ُن من حوافز هامة للتعلم، م��ا
ّ

 :1وفق اس��اتيجيات معرفية وضبط ذا�ي ُيَمك

 �شكيل أح�ام تقييمية ذاتية لعمليات التعلم؛  -

 تدب�� ا�جهد كما وكيفا وفقا للقصديات ومواضيع التعلم؛ -

 تدب�� القلق �� مواجهة املعيقات وا�خوف، بما ُيفسر اإلقبال ع�� التعلم من عدمھ؛  -

 بناء اس��اتيجيات تحف��ية قصدية وفقا ملعالم وأهداف ذاتية. -

 : faire)-(Le Savoirم من أجل الفعل علّ أو التّ  البعد العمليّ  -3-3
 و�� مهارات تفاوض، وصنع القرار.  عاون، والتّ بعد ع�� مهارات: التّ هذا ال�ستند  

ّ
م�ن  دعم تطبيق املتعل

 
ّ

   باب ملكتسبا��ممن األطفال والش
ّ
 ما��م ع�� أرض الواقع، إضافة إ�� تكييف هذه التّ و�عل

ّ
مات مع حاجا��م  عل

 �� التّ   nalité)(la Fonctionة  و�قود هذا البعد إ�� تفعيل مبدأ الوظيفيّ   ة ومشكال��ا.اليوميّ 
ّ
بدأ  باعتباره م  معل

التّ  مبادئ  من   أساسا 
ّ
املتعل حول  املتمركز  حيث عليم  �عليميّ   يقع  م،  أ�شطة  يجده  استعمال  ما  تقارب  ة 

 
ّ
 ا �عطي مع�ى للتّ ة، ممّ قليديّ ة التّ فيّ ي ة ا�ختلفة بخالف األ�شطة الصّ مون �� مجاالت ا�حياة اليوميّ املتعل

ّ
م  عل

التّ  العم��ّ وظيف  و�دخل  الفصول   والواقع  واملقاولة  راسيّ الّد   إ��  األعمال  عالم  بخدمة  ذلك  �سمح  ة. كما 

 املتغ�ّ 
ّ
 باتھ املتجّد � بفعل متطل

ّ
الش التكنولوجيا واحتياجات  أو بفعل  التّ دة  انتقالهم من   باب خالل 

ّ
إ��  عل م 

 العمل. 

 : vivre-(Le Savoir(أجل العیش المشترك من م  علّ أو التّ  البعد االجتماعيّ  -3-4
 
ّ
 �عزّ   م قي�يّ وهو �عل

ّ
م للمواطنة والعيش املش��ك، بما يالئم حقوق اإل�سان وقيم املواطنة  ز رؤ�ة املتعل

والّد  العدالة   يمقراطيّ ومبادئ 
ّ
البعد األساس األخال��ّ ة، ويش�    ل هذا 

ّ
الث األمر  لأل�عاد  و�تعلق  الثة األخرى. 

 ع.نوّ عاطف واح��ام التّ بمهارات املشاركة، والتّ 

التّ وال   أ�عاد  اعتبار   ينب�� 
ّ
�عض عل �عضها  عن  معزولة  األر�عة   ام 

ّ
إن �ش�ل  ،  ومتفاعلة  مت�املة   �� ما 

 .2علم مدى ا�حياةة اإل�سان ا�حديث ويعزز حاجتھ إ�� التّ ، بما ين�جم مع �خصيّ دينامي�ّي 

 
ريب عبد كريستيان ديبويروبيرناديت نويل، تقييم الكـفايات: السيرورات المعرفية، النماذج والممارسات والسياقات، ترجمة وتع -1

 .43، ص2012، 1الكريم غريب، منشورات عالم التربية، مطيعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط.
و الكـفايات في إطار مشروع شخصّي   -1 

ٔ
و القدرات ا

ٔ
و المهارات ا

ٔ
ي لحظة من لحظات الحياة بهدف تطوير المعارف ا

ٔ
كّل نشاط يتّم في ا

خذا بعين اال 
ٔ
و مجتمعّي، ا

ٔ
و مهنّي ا

ٔ
هدافها تزويد المجتمع بالكـفاءات ا

ٔ
ّن من مبادئ منظومة الّتربية والّتكوين المغربّية وا

ٔ
عتبار ا

طر والعاملين المؤّهلين لإلسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات،  
ٔ
والّنخب من العلماء والمفّكرين والمثّقفين واال

مين فرص الّتعلم  وتعزيز تموقعه في مصاّف البلدان الّصاعدة، ال سيّ 
ٔ
هيليهم ورعايتهم، عبر تا

ٔ
ما من خالل اإلسهام في تكوينهم وتا

س المال البشرّي وتثمينه. ينطر: قانون
ٔ
إطار رقم -والّتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه، لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية را



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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 التّ   ويعّد 
ّ
 عل

ّ
القرن ا�حادي والعشر�ن. و�تعل �� تقر�ر ديلو أحد مفاتيح  التّ ق بم مدى ا�حياة  مي��  تجاوز 

   عليم األسا��يّ ب�ن التّ   قليدّي التّ 
ّ
� �سرعة  ي الذي يطرحھ العالم املتغ�ّ حّد �بية املستمرة؛ ويستجيب للتّ وال�

التّ والتّ  لألنماط  العميق  فهمنا  قليديّ غ��  وتحس�ن  أفضل  نحو  ع��  اآلخر�ن  فهم  إ��  وا�حاجة  ل�حياة،  ة 

 1للعالم
ّ
�عل ذلك  ويع�ي  كيفيّ .  العيش  م  وتقاليدهم  ة  تار�خهم  ومعرفة  باآلخر�ن  املعرفة  بتنمية  معا 

ثّم  التّ   ومعتقدا��م،  إ��  املرء  يدفع  جديد  تفك��  بناء   �� ذلك  من  والتّ االنطالق  امل��ايد  حول  ضامن  وافق 

 يّ املستقبل بمخاطره وتحّد 
ّ
 �اعات ال�ي �غاتھ، وتدب�� الن

ّ
  ��ّ واالجتما  ر االقتصادّي طوّ والتّ   م العل�يّ قّد ��ا التّ ذ

 .�ش�ل سل�يّ 

 ة باستخدام أ�عاد التّ وقد جرى حصر االثن�ي عشرة مهارة حياتيّ 
ّ
 عل

ّ
: اعتمادا ع��  1�لم األر�عة، وفق الش

ة شاملة  ا�خطوة األو�� قائمة تحليليّ   شملت، وفق ثالث خطوات،  21ات مهارات القرن  مراجعة واسعة ألدبيّ 

�ّل  تحت  الواقعة  التّ   للمهارات  أ�عاد  من   �عد 
ّ
اعل االجتماعيّ م  القضايا  إ��  استنادا  واالقتصاديّ ألر�عة،  ة  ة 

 الرّ 
ّ

 2رق األوسطئيسة بمنطقة شمال أفر�قيا والش
ّ
نة  انية بتحديد مجموعة م�وّ . فيما ارتبطت ا�خطوة الث

عديدة.  ة ي��ا وتأث��ها ع�� ذلك البعد وشمولها ملهارات أخرى فرعيّ ُ�عد استنادا إ�� أهمّ  من ثالث مهارات ل�ّل 

 أمّ 
ّ
الث ا�خطوة  تأّس ا  فقد  بالنّ الثة  عشرة  االثن�ي  للمهارات  عميق  تحليل  إجراء  ع��   ست 

ّ
الط إ��  بيعة  ظر 

 املتداخلة أل�عاد التّ 
ّ
�عد، وكذا    م��ا، و�براز أهدافها و�سهامها �� �ّل   لة ب�ّل م األر�عة واملهارات ذات الصّ عل

 �ا �� األ�عاد األخرى.  �إسهاما

للتّ   �ّل   تقّدمو�ذلك   األر�عة  األ�عاد  االثن�ي عشرة عند مقار���ا من منظور  املهارات   مهارة من 
ّ
م رؤ�ة  عل

 شاملة ومتماسكة للتّ 
ّ
عليم، ال تقتصر فقط ع�� تحقيق  ة للتّ م املستند إ�� القيم، من حيث هو رؤ�ة تحو�ليّ عل

، 3ةواإلنتاجيّ   مّو در من النّ ق أق��ى قعليم مجرد �شاط اقتصادي يحّق اجح �� العمل وال �عت�� التّ األداء النّ 

 
ق بمنظومة الّتربية والّتكوين والبحث العلمّي، الجريدة الّرس 51.17

ّ
ذو الحّجة   17، بتاريخ 6805مّية للمملكة المغربّية، عدد يتعل

غسطس  9(1440
ٔ
 . )2019ا

م :ينظر- 1
ّ
جنة الّدولّية المعنية بالّتربية للقرن الحادي والعشرين،    :جالك ديلور، الّتعل

ّ
الكنز المكنون، تقرير قّدمته إلى اليونسكو الل

 . 21-20، ص1996منشورات اليونسكو، 
وسط، هي - 1

ٔ
فريقيا والّشرق اال

ٔ
م، ثّم تعزيز فرص الحصول على   :القضايا الّرئيسة لمنطقة شمال ا

ّ
تعزيز جودة الّتعليم ونتائج الّتعل

مة اليونيسف، إعادة الّنظر في المهارات 
ّ
عمال، إضافة إلى تعزيز الّتمكين الفردّي والمشاركة المدنّية. ينطر: منظ

ٔ
عمل وريادة اال

فريقيا، مرجع سابق، ص
ٔ
وسط وشمال ا

ٔ
جل المواطنة في الّشرق اال

ٔ
 . 6الحياتّية والّتعليم من ا

ن الّرفاه االقتصادي ليس ش  - 3
ٔ
و الّدول، من خالل الّتفكير في ترى الباحثة كيري فيسر ا

ٔ
فراد ا

ٔ
يائ يمكن تحقيقه سواء بالّنسبة إلى اال

 
ٔ
ّن  الوظائـف وحدها، وإّنما من خالل االستجابات الّسياسّية واالجتماعّية التي تشكل االستراتيجّية الّتعليمّية جزءا منها، بالّنظر إلى ا

جر يتغّير بطرق قد تزيد بشكل جذرّي م
ٔ
جل  عالم العمل مدفوع اال

ٔ
وجه عدم المساواة القائمة. لذلك ينبغي فهم الّتعليم من ا

ٔ
ن عّدة ا

شخاص
ٔ
يضا بالممارسات اليومّية المسّددة في رعاية اال

ٔ
ّنه معنّي بالعمل والّسوق، ولكن ا

ٔ
سر ،الّرفاه االقتصادّي ليس فقط على ا

ٔ
 ،واال

جل تحقيق الّرفاه  وتعّهدهم. لمزيد من إيضاح العالقة بين الّتعليم والّرفاه اال ،وتنشئتهم
ٔ
قتصادي، ينظر: كيري فيسر، الّتعليم من ا

ن البحث واالستشراف في مجال الّتعليم، ورقة 
ٔ
وراق العمل بشا

ٔ
بريل 29االقتصادّي، سلسلة ا

ٔ
 ، باريس، اليونسكو. 2021، ا

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376150_ara/PDF/376150ara.pdf.multi 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376150_ara/PDF/376150ara.pdf.multi
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
واإل�سانيّ و�ن الكرامة  يدعم  �عليم  هو  ويعزّ ما  الفكر�ّ ة  القيم  واألخالقيّ ز  و�ؤدّ ة  التّ ة،   �� دورا  ماسك  ي 

 ، و�تما�� مع قيم املواطنة والعيش املش��ك ونبذ العنف. االجتما��ّ 

 : معلّ الّدراسّیة ومضامین الّت بالمواد عالقة مهارات الحیاة والمواطنة   -4

 مضام�ن التّ أو  ة  راسيّ الّد   ا�خلط ب�ن املوادّ   غالبا ما يتّم 
ّ
ظر إ�� سيادة  م ومهارات ا�حياة واملواطنة، بالنّ عل

اعتقاد يرى أن تطو�ر مهارات ا�حياة واملواطنة ينب�� أن يرتبط بمواضيع مالئمة لهذه املهارات أو أن ت�ون  

 هذه املهارات نفسها مواضيع ومجاالت للتّ 
ّ
 هو ما يقوّ م. و عل

ّ
ة  اسيّ ر الّد   ة والفصل ب�ن املوادّ صيّ خصّ �عة التّ ي الن

 ة �� اآلن نفسھ. ة واليوميّ ة، ويعزل �علم مهارات ا�حياة واملواطنة عن سياقا��ا املعرفيّ عليميّ واملضام�ن التّ 

يمكن أن ت�ون  ة، ال�ي  عليميّ ة ومضامي��ا التّ مادة دراسيّ   ر إذا علمنا أن �ّل غ�� م�ّ�   ظّل هذا ا�خلط ي  إّن 

ة وتحس�ن مستوى �عليمها  ع�� تطو�ر مهارات حياتيّ العمل  من خاللها    يتّم ة  مجاالت ومواضيع تخصصيّ 

 
ّ
 و�عل

ّ
 ة �� اآلن نفسھ.صيّ خصّ ة التّ م املادّ مها. كما يمكن لهذه املهارات أن تدعم �عل

ة  راسيّ خل املنا�ج وال��امج الّد ة ع�� تطو�ر مهارات ا�حياة واملواطنة من داجر�ة املغر�يّ لهذا �ان رهان التّ 

 مع ا�حفاظ ع�� التّ 
ّ
هل، بل �ستد�� الكث��  ركب الّس وهذا رهان ال يَ  صات؛خصّ رة �� مختلف التّ مات املقرّ عل

بل املواءمة ب�ن املهارات ا�حياتية و��ن  جر�ب. و�ان البدء بطرح سؤال الكيف، وُس ل والتّ أمّ فك�� والتّ من التّ 

 ة. صيّ خصّ الكفايات التّ 

ف��ا    ة يتّم ة أو معرفيّ ة أو أ�اديميّ صات �� مقار�ة مهارات ا�حياة واملواطنة مجاالت مواضيعيّ خصّ إن التّ 

و�ذلك ف�ي بمثابة   صات.خصّ �ادة �� فرص الوصول إ�� هذه التّ إدماج مهارات ا�حياة واملواطنة، �غرض الزّ 

تر�و�ّ   سياقات 
ُ
� ا�حياة  ة  مهارات  إدماج  ع��   ساعد 

ّ
�ل الّس واملواطنة،  أو  ا�جاالت  هذه  �انت  ياقات  ما 

 
ّ
 ة، وذات صلة وثيقة بالواقع وا�حياة جملة.أصلية ووظيفيّ ة عليميّ الت

والتّ  بالكفايات  املقار�ة  �عت��   ولذلك 
ّ
املتعل حول  املتمركز  والبيداغوجيّ عليم   م 

ّ
الن أهّم ات  من    شطة 

الّس  املوادّ املسارات  لر�ط  ومضاميصيّ خصّ التّ   الكة   ة 
ّ

الش مهارات  بصقل  و�عز�ز  ��ا  كفايا��م  وتطو�ر  باب 

 صات. خصّ للمواد والتّ  ظرّي وظيف �عيدا عن الفهم النّ ��م للتّ قابليّ 

 من النّ   دة، فإّن ة عادة بمواد محّد راسيّ ول�ن ارتبطت ا�حتو�ات الّد 
ّ
ق مهارة من مهارات ا�حياة  ادر أن تتعل

املشكالت    مهارة حّل   ة، وع�� األرجح أّن راسيّ ة الّد �ة لتلك املادّ أو أن ت�ون مهارة مم�ّ   ،ة �عي��اواملواطنة بمادّ 

زمنيّ  حقبة  بتحديد  ترتبط  أن  يمكن  معنيّ مثال  التّ ة  �� درس  بحّل ة  أو  الرّ   ار�خ   �� ات، وكذلك  �اضيّ مسألة 

 
ّ

 الش
ّ
ت باعتبارها مهارة من البعد املشكال   غات. لذلك، فمهارة حّل أن �� كتابة رسالة ��نئة �� درس لغة من الل

   املعر��ّ 
ّ
   ة �عي��ا أو بمجال مواضي��ّ مادّ   قة بأّي ليست متعل

ّ
 مع�ن. فبما أن

ّ
م حل املشكالت عندما نكتب  نا نتعل

ْحُسب، أورسائل ال�ّ 
َ
   �نئة، وعندما ن

ّ
 ر �� التّ عندما نفك

ّ
ر داخل جميع  نا ندرك أن هذه املهارة تتطوّ ار�خ، فإن

   ة.راسيّ الّد   املوادّ 
ّ
ر  ظ ، و�كفي أن ننواصل؛ إذ تحضر �� جميع املوادّ مهارة التّ إ��  سبة  ويستوي األمر كذلك بالن
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الّد  �عض  يقولھ  برو   �نيداكتيكيّ فيما  (ّس أمثال   Brousseauو 
ّ

رك ح�ن  أهمّ )،  ع��  التّ ز   ية 
ّ
�عل  �� م  واصل 

 .1ات�اضيّ الرّ 

التّ  التّ   �عيدا عن �ّل عاون للعيش �ش�ل متضامن  فال غرو �عد ذلك أن ي�ون  فك��  ب، والتّ عصّ أش�ال 

الزّ رور�ّ قدي ��دف أخذ املسافة الضّ النّ  ائفة واإلشاعة، وعدم اال�سياق وراءها، وكذا صنع  ة عن األخبار 

التّ  ع��  القدرة  من  �عنيھ  بما  وا�حتملالقرار  املمكن  ب�ن  و��ن  مي��  جهة،     من 
ّ

ثّم املؤك املشكالت    حلّ   د، 

 الصّ ة �� الف��ات  املستجّد 
ّ
 و العيش مع أفراد األسرة مجتمع�ن، أ  و، أشاط البد�ّي عبة سواء ع�� مستوى الن

ات  ة، إضافة إ�� اإلبداع �� إيجاد آليّ حيّ ة م��ا والّ� اغطة االقتصاديّ مود أمام الظروف الضّ القدرة ع�� الصّ 

 
ّ
املواقف والظ الصّ وطرق مجا��ة  أن  مهارات حياتيّ   وجميعهاعبة،  روف  يمكن   ة 

ّ
املتعل ما  يكتس��ا  بمقدار  م 

ة ال�ي قد ت�ون مجزأة أو مفصولة عن مصدرها أو معزولة عن  صيّ خصّ يكتسبھ من املهارات واملعارف التّ 

 جماال. إة م��ا، أو فاقدة للمع�ى الفائدة املرجوّ 

 : م مهارات الحیاة والمواطنة منظورات تعلّ  -5

 
ّ
�عل الّد م  يقوم  ال��امج   �� واملواطنة  ا�حياة  التّ   ةراسيّ مهارات  توافق  أر�عة  منظورات  تقاطع  فاعل  ع�� 

 لأل�عاد األر�عة للتّ   ا�حيوّي 
ّ
 م مع أ�عاد �خصيّ عل

ّ
ر ھ، و�طوّ ت ح كيف يكتسب الفرد ميوالم الفرد، وتوّ� ة املتعل

 
ّ
 جاهاتھ، و�نّ� ات

ّ
ف مع ذاتھ و�يئتھ  كيّ شباع حاجاتھ، ورغباتھ، ويساعده ع�� التّ إن من  ي سلو�اتھ، بما يمك

هذه املنظورات    ات ال�ي يفرضها العصر. إّن يّ حّد ة ومواجهة التّ ل املسؤوليّ ومحيطھ، وتجعلھ قادرا ع�� تحمّ 

ة، بل �� جزء م��ا،  صيّ خصّ ظر إ�� مهارات ا�حياة واملواطنة ع�� أ��ا غ�� منفصلة عن املعارف التّ �سمح بالنّ 

�سقّي وتتطوّ  �ش�ل  ضو��ا   �� بيداغوجيّ   ر  مقار�ة  خالل  �س من  التّ ة  أساليب  �غي��  وطرقھ  ��دف  دريس 

 إ�� ااتھ، وكذلك نظرتنا  ومن�جيّ 
ّ
 �بية والتّ ل�

ّ
  املستند ع��  سة أو املدرّ ة املعرفيّ باالنتقال من منظور املادّ   م؛عل

 التّ 
ّ

 حن إ�� منظور التّ لق�ن وال�
ّ
 م، و�عليم التّ عليم املتمركز ع�� املتعل

ّ
 م، وتنمية �خصيّ عل

ّ
م الفرد ��  ة املتعل

  ةطبيقيّ التّ  ةم��ا واملن�جيّ  ة ا ا�ختلفة املعرفيّ أ�عاده
ّ

 . ونذكر من ذلك: ةاالجتماعيّ  ثّم  ة الفرديّ  ةاتيّ والذ

 : م االجتماعيّ علّ منظور التّ  -5-1
 يقوم هذا املنظور ع��  

ّ
 نموذج الت

ّ
   م باملالحظةعل

ّ
�بية، انطالقا من اف��اض  ضمن حقل سوسيولوجيا ال�

   اإل�سان �ائن اجتما��ّ   أّن 
ّ
 يتأث

ّ
فا��م وسلو�ا��م؛ أي إن باستطاعتھ  جاهات اآلخر�ن ومشاعرهم وتصرّ ر بات

 التّ 
ّ
 ة التّ م م��م عن طر�ق مالحظة استجابا��م وتقليدها و�م�انيّ عل

ّ
 أث

ّ
واب والعقاب ع�� نحو غ�� مباشر.  ر بالث

 تر�و�ّ وهذا ما �عطي التّ 
ً
، ألّن عليم طا�عا

ً
 التّ  ا

ّ
 .2�� فراغ بل �� محيط اجتما��ّ  تّم م ال يعل

 
1- voir : Brousseau, G., Théories des situations didactiques, La pensée Sauvage, Grenoble, 1998, P.45-49. 

نشواتي، علم  :ينظر  - 2
ّ
 . 2005النفس الّتربوّي، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، عبد المجيد ال
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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   (Albert Bandura)  ويعت�� أل��ت باندورا
ّ
 باملالحظة مصدرا هاّم   مالّتعل

ّ
ض  عرّ لوك من خالل التّ م الّس ا لتعل

النّ  من  كب��  التّ لعدد  يحدث  حيث   ماذج؛ 
ّ
بالتّ عل م�وّ م  ب�ن  ثالثةفاعل  التّ   ،نات  ع��  اعتمادا  قليد  وذلك 

 : 1وا�حا�اة

 

  
ّ
   م فرد و�ائن اجتما��ّ فاملتعل

ّ
 �عيش ضمن مجموعة من األفراد يتفاعل معهم و�ؤث

ّ
ر ��م، ح�ن ر ف��م و�تأث

 يالحظ سلو�ات اآلخر�ن وعادا��م اليوميّ 
ّ
 ة وات

ّ
  قليد. و�تّم مها من خالل املالحظة والتّ جاها��م ويعمل ع�� �عل

 هذا التّ 
ّ
   واملالحظة ثّم ة تبدأ باالنتباه  ات ذهنيّ م اعتمادا ع�� عمليّ عل

ّ
 �ك�� أو التّ االحتفاظ وال�

ّ
اكرة  خز�ن �� الذ

 ، مّم مزّي مثيل الرّ ع�� التّ 
ّ
 افعيّ د عنھ بناء الّد ا يتول

ّ
 جاهات. ة نحو ميول ومواقف وات

 :لوك الُمشكلوالسّ  موّ منظور النّ  -5-2
 ،األفراد و�يئ��م  ندة ب�ا�خطرة، يمكن إرجاعها إ�� تفاعالت معّق   لو�ات إن سلوك املراهق، بما �� ذلك الّس 

لوك املش�ل،  �ات �عمل بمثابة مث��ات وضوابط للّس يحتوي متغ�ّ   نف��يّ   يقت��ي خلق نظام اجتما��ّ وهو ما  

فك��  ة �التّ جديد نحو سلو�ات بديلة. لذلك فتطو�ر مهارة حياتيّ   وهو األمر الذي سينتج عنھ نزوع اجتما��ّ 

  قدّي نّ ال
ّ
 ر ع�� متغ�ّ مثال يمكن أن يؤث

ّ
 .والعنف املدر��يّ  را��يّ ب الّد سرّ �ات أخرى �الت

 : ةة المعرفیّ ظریّ النّ منظور  -5-3
 ء تطو�ر الكفاية و�نا  أّن هذه الّنظرّ�ة  ترى  

ّ
املشكالت    ة مثل حّل ة إيجابيّ ب تدريس مهارات حياتيّ ها يتطل

 إذ  لو�ات املشينة،  ة و�منع الّس لو�ات االنفعاليّ ض الّس ذلك يمكن أن يخّف   ، ألّن قدّي فك�� النّ والتّ 
ّ

ز هذه  ترك

 املهارات ع�� أمر�ن: 

 ؛ةة �خصيّ القدرة ع�� توليد حلول بديلة ملشكالت عالئقيّ -

 
1- voir : Philippe Carré, Bandura : une psychologie pour XXIe siècle ? L'Harmattan, Dans Savoirs, 2004, 5 
Hors-série, P.9-50. 
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 لو�ات ا�ختلفة.لعواقب الّس  القدرة ع�� وضع إطار مفاهي�يّ  -

 : معلّ م المتمركز حول المتّ علّ منظور التّ  -5-4
تب�ّ   اختار  التّ   نموذجي  ال��نامج 

ّ
املتعل ع��  املتمركز  للمعرفة  1معليم  ا�ستمولوجيا  براد�غما  باعتباره   ،

ة؛ إذ  ة املطلقة للذات العارفة �� بناء معارفها ا�خاصّ ال�ي تقول باألسبقيّ   2ةة السوسيو�نائيّ ظر�ّ �ستند إ�� النّ 

رورة  ن معرف��ا انطالقا من الواقع فحسب، بل �� بالضّ أن ت�وّ   ،وفق هذا املنظور   ،ال �ستطيع الذات العارفة

 
ّ

   ة لهذه الذات، فاملعرفة ال �ستقّل جر�ة ا�خاصّ ض عن التّ معرفة تتمخ
ّ

معرفة    ات. ف�ّل أو تنفصل عن الذ

 من وجهة نظر البنائيّ 
ّ

ستمرار، إ�� بناء  فرد �س��، با وات القائمة بفعل املعرفة... ذلك أن �ّل ة "مرتبطة بالذ

 .3فيھ موقعا مؤتمنا" العالم وهو يب�ي ذاتھ نفسها، بحيث يتمكن من االندماج فيھ، و�حتّل 

والتّ   املتعلم  إّن  باإلخبار  معارفھ  يب�ي  التّ 4لق�نال  ع��  بنفسھ،  معارفھ  يب�ي  بل   ،  �� �عيشها  ال�ي  جارب 

ممّ  وانطالقا  محيطھ.  و��  ا�حاملدرسة  هذا   �� عاشھ  أن  سبق  التّ ا  ومن  لذلك  يط،  اآلخر�ن.  مع  فاعالت 

 راسيّ ة املرموزة �� ال��امج الّد فاملعرفة، بما �� ذلك املعرفة العلميّ 
ّ
ة  د ع��ا من مهارات عقليّ ة، وكذا ما يتول

 
ّن االستعانة بنظرّيات الّتعلم هو   -1

ٔ
ن طرق الّتدريس التي يّتبعونها تندرج تحت اسم معّين، وا

ٔ
إّن كـثيرا من المدّرسين ال يدركون ا

خرى. كما ال يستطيعون تحديد االفتراضات التي يستندون إليها بكّل وضوح في اختيارهم  
ٔ
رق اال

ّ
الّسبب في تفسيرها وتفضيلها على الط

م إلى خطر الّسقوط في نماذج تدريس غير فّعالة تعتمد الّتلقين والّشحن  لطريقة في التّ 
ّ
خرى. وهو ما يعّرض عملّية الّتعل

ٔ
دريس مقابل ا

غلب الممارسات المهنّية التي ال تسند إلى خلفّية معرفّية وال تحليل للممارسة المرتبطة بهذا االختيار ال
ٔ
م، فا

ّ
 وتلغي فعالّية المتعل

ن تجعل من التّ 
ٔ
م فّعالين.  يمكن ا

ّ
 دريس والّتعل

م،  -ينظر: 
ّ
ساسّية في عملّية الّتدريس، ترجمة رشا صالح الّدخاخني،   خمسماريلينوايمر، الّتدريس المتمركز حول المتعل

ٔ
تغييرات ا

 . 50، ص2013مراجعة محمد فتحي خضر، مؤّسسة هنداوي، وندسور، المملكة المّتحدة، 
- De Corte, E. et Autres, (1990), Les Fondements de l’action didactique, Edit De Boeck université. 

ّن البراديغم االبستمولوجّي للمعرفة ليس منهجا بيداغوجّيا، وال اّتجاها بيداغوجّيا، وما هو بمقاربة  -2
ٔ
يرى الباحث فيليب جونير ا

عّم، إّنه  ديداكـتيكّية وال مشروع بيداغوجي، إذ ال يمكن اختزال البراديغم االبستمول
ٔ
شمل وا

ٔ
و رّده إلى هذه الجوانب، فهو ا

ٔ
وجّي ا

ن تّتخذ وجهتها وموقعها داخلها. فإذا   balaisesيحّدد المعالم المرشدة 
ٔ
التي يمكن لهذه المقاربات والمناهج واالّتجاهات البيداغوجّية ا

ن يشتغل و
ٔ
هو يخبط خبط عشواء دون إيضاح للبراديغم كان بناء المعارف في قلب كّل تفكير في فعل الّتعليم، فال يمكن للمدّرس ا

ن عدم الّتوافق بين المقارب
ٔ
ر فعله الّتدريسّي ويوجه مقارباته الّديداكـتيكّية والبيداغوجّية. كما ا

ّ
ات االبستمولوجّي للمعرفة الذي يؤط

ر الممارسة الّتدريس
ّ
حيان إلى ضروب  الّديداكـتيكّية والبيداغوجّية والبراديغم االبستمولوجّي للمعرفة الذي يؤط

ٔ
ّية يؤّدي في كـثير من اال

م
ّ
لة مّتصلة بالّتعليم والّتعل

ٔ
ن يتّم الحسم، في منطلق كّل مسا

ٔ
ّول ا

ٔ
مين. لذا يتعّين في المقام اال

ّ
بس وسوء الفهم لدى المتعل

ّ
، من الل

، إطار نظري، ترجمة  في تبّني موقف ابستمولوجّي واضح حول بناء المعارف. انظر: فيليب جونير، الكـفايات والسوسيوبنائية
ولى، 

ٔ
 . 87-85، ص2005الحسين سحبان، مكـتبة المدارس، الدار البيضاء، الطبعة اال

 . 88-87المرجع نفسه، ص -3
ن يؤدّ إ -4

ٔ
نشطة التّ ن اإللقاء ال يمكن ا

ٔ
همّ دريس ما لم يخضع لشروط بيداغوجيّ ي وظيفته داخل ا

ٔ
كون في  ي ها توجيهه نحو مهاّم ة ا

 
ّ
ن يحترما السّ  ونقلإلخبار ل، كما ينبغي نجازهاإم  مقدور المتعل

ٔ
  المعرفّي  جّل المعلومات ا

ّ
بمعنى حصيلة الخبرات والمعارف  م للمتعل

 
ّ
صبحت جزءا من رصيده المعرفّي التي تراكمت عند المتعل

ٔ
  م بشكل سابق وا

ّ
ن يتالءم هذا اإلخبار مع اهتمامات  ينبغي، وهنّي والذ

ٔ
ا

 
ّ
  ،ةفسيّ وقدراته النّ  ،وحاجاته ،مالمتعل

ّ
 . ةهنيّ والذ

- Voir : Olivier Reboul, Qu’est-ce qu’apprendre ? Education et Formation, PUF, 1980, Coll l’éducateur, 
10°edition, 2010, P.19. 
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تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
وات التّ وميول  تقبل  ال  ألّن جاهات،     لق�ن، 

ّ
 املتعل

ّ
وات ومهاراتھ  معارفھ  بنفسھ  يب�ي  املعارف  م  حول  جاهاتھ 

 ة. املدرسيّ 

 و�قوم التّ 
ّ
 م ع�� أر�عة مبادئ، ��:عليم املتمركز ع�� املتعل

 : )Authenticitéمبدأ األصالة (  -5-4-1
 
ّ
 و�تعل

ّ
 ��دف جعل التّ  ،ة ملقاييس اق��ا��ا، بل تطابقها مع واقع ا�حياة�بو�ّ ق باستجابة األ�شطة ال�

ّ
مات  عل

 
ّ
 مع ا�جتمع و  فاعل اإليجا�ّي م ومساعدتھ ع�� التّ �سهم �� تنشئة املتعل

ّ
  املشاركة �� تطو�ره. وهذا ال يتأ�ى إال

 عليميّ ة التّ بر�ط املادّ 
ّ
ة من صميم  ة. وذلك باعتماد أ�شطة �عليميّ قافة العصر�ّ ة بالواقع املعيش و�قضايا الث

د فحسب باملوضوعات ال�ي تبحث ف��ا، ال يتحّد «  ة عليمية التّ ة. علما أن حقل املادّ العصر واملمارسة اليوميّ 

   -وهذا هو األسا��يّ  – بل أيضا
ّ

ات العارفة ع�� تلك املوضوعات. وهذه األ�شطة  باأل�شطة ال�ي تمارسها الذ

 تتحّد 
ّ

الذ تلك  تروم  ال�ي  باألهداف  بدورها  ا�خاّص د  ا�حقل  داخل  تحقيقها  املادّ   ات  العلميّ بتلك  أو  ة  ة 

 .1» ةاملدرسيّ 

ينصّب  أن  ينب��  املدرّ   فال  �حن  اهتمام  ع��  والاذهأس  األطفال  املوادّ ن  بمضام�ن  ة  راسيّ الّد   يافع�ن 

 
ّ
و�ن  ومحتو�ا��ا؛ 

ّ
بأدوات لتنظيم خ��ا��م ال� بإمداد فكرهم  العق��ّ ة ع�� مستوى الو�� والتّ خصيّ ما    فك�� 

ة و�كتسبون م��ا طرائق  راسيّ ور�ة للمواد الّد ة يواجهون ف��ا األ�ساق الصّ ات ديداكتيكيّ واملمارسة ع�� وضعيّ 

التّ   �� 
ّ
الظ وتصنيف  التّ فك��  هذا  بنقل  �سمح  �ش�ل  عل��ا،  وا�حكم  والوقائع   واهر 

ّ
الوضعيّ عل خارج  ات  م 

 .2ةة ا�خاصّ املدرسيّ 

 : )Fonctionnalitéة ( مبدأ الوظیفّی  -5-4-2
�

ّ
تو�  �� الوظيفّية  مبدأ  ل 

ّ
ا�حياتيّ   يتمث املمارسات  تقارب  ا�حقيقيّ أ�شطة  األ�شطة  ة  و�خالف  ة. 

   تدخل إ�� الفضاء املدر��يّ   ، إذة ترتبط بواقع ا�حياةاأل�شطة الوظيفيّ   ة، فإّن قليديّ التّ 
ّ
مون  ما يجده املتعل

 ة ا�ختلفة.�� مجاالت ا�حياة اليوميّ 

الوظيفّي  البعد  تطبيقات عمليّ   ير�ط  التّ بإنجاز   ة الستعماالت 
ّ
اليوميّ املدرسيّ   اتمعل ا�حياة   �� ة؛ من  ة 

 خالل وضعيّ 
ّ
املتعل يواجهها     م مستعينا ات 

ّ
يتعل املدرسة.  بما   �� التّ و مھ   �� املبدأ  هذا  واالمتداد  �ظهر  قاطع 

 املمكن ب�ن التّ 
ّ
 ما يحقق مبدأ مالءمة التّ   م وا�حياة، أو بمع�ى آخر �ّل عل

ّ
 عل

ّ
   بات ا�حياة. والم ملتطل

ّ
ق األمر  يتعل

 
ساس  -1

ٔ
مها، هي إقامة ذلك الّتدريس على ا

ّ
إّن القاعدة التي ينبغي اعتمادها في برمجة تدريس كل ماّدة من المواّد الّدراسّية وتعل

ات ما يقصده الباحثون في مجال الّديداكـتيك بمصطلح 
ّ

و الحركّية ...وهذا بالذ
ٔ
هنّية ا

ّ
نشطة الذ

ٔ
، )tâches Les("المهاّم "مجموعة من اال

ي على عملّيات وتمارين تخضع لمبادئ وموضوعات هي المرجع  فالّثقافة ا
ٔ
ّنها تقوم على فكرة المهاّم، ا

ٔ
 ال

ّ
لمدرسّية ليست مدرسّية إال

م  
ّ
ساس لتدريس تلك المواد وتقييم ذلك الّتدريس. عبد الحّق منصف، رهانات البيداغوجيا المعاصرة، دراسة في قضايا الّتعل

ٔ
اال

فريق
ٔ
 . 197، ص2007يا الّشرق، الدار البيضاء، والّثقافة المدرسّية، دار ا

 .195المرجع نفسه، ص.  -2
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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التّ  مكتسبات   بتطبيق 
ّ
بكيفيّ عل ونقلها  املكتسبات  هذه  باستعمال  بل  فقط؛  مناسبة  م  مختلف  ة  إ�� 

 ات الّد الوضعيّ 
ّ

 . 1ةة واالجتماعيّ خصيّ الة �� ا�حياة ال�

الوظيفّي  املبدأ  �عميق  التّ   و�مكن   �� 
ّ
 عل

ّ
�عل ع��  القائمة  املالءمة  مقار�ة  باعتماد  ا�حياة  م  مهارات  م 

ة: كيف  درس أو وحدة دراسيّ  لتساؤل أساس �� سياق تخطيط و�نجاز �ّل  واملواطنة، باالستحضار املستمّر 

 أجع
ّ
 ل �عل

ّ
 م�ن مفيدا لهم �� ا�حياة اليوميّ م املتعل

ّ
ة  ة ضمنيّ ؤال �ستحضر بكيفيّ الّس   با��ا؟ إّن ة و�في بمتطل

 كيفيّ 
ّ
 يم�ن ع�� توظيف ما ة تجسيد املالءمة ب�ن تنمية قدرة املتعل

ّ
 .مونھ �� سياق عم��ّ تعل

 قراءة جدول بيانات قصد ا�حصول ع�� معلومات؛  -

 ة؛ أش�ال الستخراج معلومات وظيفيّ فحص خرائط أو صور أو  -

 لكتابة ت�خيص لھ أو تقر�ر موجز؛  أو تق�يّ  فحص تقر�ر عل�يّ  -

 ة؛صياغة تقر�ر حول مناولة علميّ  -

 در�ب..؛لعب أدوار من أجل التّ   -

 املشكالت؛  حّل  -

 بيان أو خر�طة أو تحض�� جدول؛ استرسم   -

 إنجاز مراسالت أو تقار�ر...  -

 : )Adaptationة (علیمیّ ة التّ مبدأ تكییف المادّ  -5-4-3
 ُ�عرّ 

ّ
، بأن

ً
 ھ أحد طرق التّ ف هذا املبدأ إجرائيا

ّ
 م ف��ا التّ م ال�ي ُيقّد عل

ّ
م وفقا ألنماط وأساليب وخصائص  عل

 
ّ
 ة أو بيئات التّ م�ن ا�ختلفة، وذلك بمراعاة فروقهم الفرديّ املتعل

ّ
 م. عل

 
ّ
، ع�� وكيفّي   يّ أو طر�قة عرضھ �ش�ل كّ�   علي�يّ ا�حتوى التّ ة أو  عليميّ كييف تحديدا بالبيئة التّ ق التّ و�تعل

 إعداد أ�شطة أك�� تالؤما مع خصوصيّ 
ّ
 ات، م��ا:  م�ن. ويشمل ذلك العديد من العمليّ ات املتعل

-  
ّ
 ة؛ يّ إضافة معلومات أو أ�شطة من البيئة ا�حل

 ا؛ صعو�ة وتحديّ  ة وجعلها أك�� أو أقّل حذف معلومات قصد تبسيط املادّ  -

 �جعلها أك�� تالؤما مع خصوصيّ  أو ش�لها محتوى األ�شطة �غي�� -
ّ
 م�ن؛ات املتعل

-  
ّ
 وص مالئمة؛صّ �اكيب أو �ل��ما �جعل النّ تبسيط املفردات وال�

 إضافة أ�شطة لتعميق التّ  -
ّ
 م؛عل

 تقديم املادّ  -
ّ

 دة)؛ �اءات املتعّد ة باستعمال مداخل ووسائط مختلفة (الذ

 
1-  

ّ
جل تعل

ٔ
م  ينظر: وزارة الّتربية الوطنّية المغربّية، إنماء الكـفايات القابلة للّتكييف والّنقل، المجزوءة المستعرضة لدعم الّتكوين من ا

طر، نونبر 
ٔ
 . 21، ص2021فّعال، الوحدة المركزّية لتكوين اال
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تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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 :م مدى الحیاةعلّ مبدأ التّ نشیط المختلفة.ة باعتماد طرائق وصیغ التّ تقدیم المادّ  -5-4-4
 
ّ
 �بية مدى ا�حياة �� مجملها إ�� إطالة زمن التّ �س�� ال�

ّ
 عل

ّ
ة �� يد الفرد  ل قوة إضافيّ م وعمره ح�ى �ش�

 1ة، لر�ح رهانات عصر العوملة ومجتمع املعرفةوا�جموعات البشر�ّ 
ّ
 شديد ع�� تحي�ن التّ . لذلك �ان الت

ّ
م  عل

 غ�ّ وجعلھ دائم التّ 
ّ
 � الكتساب املتعل

ّ
و�تيح فرص    ،��ا عصرهم واندماجهمم�ن الكفايات واملهارات ال�ي يتطل

 �ن. وكذا التّ طو�ر املهني�ن املستمرّ نمية والتّ التّ 
ّ

 عليم الش
ّ

ن من تزو�د أفراد  امل �حياة الفرد �املة، بما يمك

ال، و�سهامهم �� مجتمع املعرفة  لفعّ ا ا��م واندماجهم االجتما��ّ ح �خصيّ رور�ة لتفتّ ا�جتمع باألدوات الضّ 

 .�ش�ل إيجا�ّي 

للتّ   إّن  األر�عة   املبادئ 
ّ
 عل

ّ
املتعل حول  املتمركز   م 

ّ
لتش� بي��ا  فيما  تتآزر  التّ م  العم��ّ ل  ة  ظر�ّ للنّ   طبيق 

ماسك، وليس ذلك فحسب، ق اال��جام والتّ �ا تتمفصل أثناء تفاعلها تمفصال يحّق ة؛ إذ إ�ّ وسيو�نائيّ الّس 

   �ّل   بل إّن 
ّ

ب�ن هذه املبادئ األر�عة هو    آزر الوظيفّي . فالتّ ي املبادئ األخرى ع�� نحو مستمّر واحد م��ا �غذ

 موذج منظورا مالئما لس��ورة بناء املعارف والتّ الذي يجعل من النّ 
ّ
د ال يكمن ��  يبيت القص  مات؛ غ�� أّن عل

 ة.يّ ّف ا �� املمارسة الصّ عمليّ  ، بل �� القدرة ع�� تفعيلھ فحسبظرّي ر النّ صوّ استيعاب هذا التّ 

املدرّ  قدرة  أن  التّ ومعلوم  نقل  ع��   س�ن 
ّ
الن التّ علم  أو   شط 

ّ
املتعل ع��  املتمركز  املبادئ  علم  ح��  من  م 

 �ة،  يّ ّف ة الصّ إ�� ح�� املمارسة العمليّ   ظرّي صور النّ التّ و 
ّ
ة �� تطبيق مقار�ة  ل العامل الوحيد األك�� أهميّ ش�

 حينما يؤّس أي الة لتعليم مهارات ا�حياة واملواطنة؛ فعّ 
ّ
 يّ م بيئة صّف س املعل

ّ
�، وليس فقط  ة �شطة �ش�ل ك�

 
ّ
 با�حديث عن موضوع ذي صلة ��ذه املهارات، و�ن

ّ
يتعل التّ ما   ق األمر بتكييف محتوى 

ّ
بانتقاء  عل م، وكذلك 

 
ّ
ة املالئمة، إضافة إ�� تدب�� محتو�ات  سيّ دري ات واألساليب التّ ة واالس��اتيجيّ يداكتيكيّ رائق الّد وتنظيم الط

 ة املس��دفة.  رس �� عالقة باملهارات ا�حياتيّ الّد 

 ملسؤوليّ   در���ّ فو�ض التّ التّ ب لهذه املبادئ    در���ّ طبيق التّ و�مكن التّ 
ّ
 م �� بناء التّ ة املتعل

ّ
مات، بما يجعل  عل

 من املدرّ   ّيا هذا البناء ينتقل تدر�ج 
ّ
 امتالك مفاتيح التّ م لتمكينھ من  س إ�� املتعل

ّ
م واكتساب مهارات ا�حياة  عل

 
ّ

 حن.واملواطنة بدل التلق�ن وال�

 : م مهارات الحیاة والمواطنة البیئة اآلمنة لتعلّ  -6

التّ   إذا �انت مبادئ 
ّ
املتعل النّ م تقّد عليم املتمركز حول  التّ   العامّ   ظرّي م اإلطار   لنموذج 

ّ
 عل

ّ
ر  م الذي يؤط

 
ّ
ة ال ينفصل عن  صيّ خصّ التّ   ة للموادّ راسيّ أجرأة إدماجها �� ال��امج الّد   واملواطنة، فإّن م مهارات ا�حياة  �عل

بالوضعيّ التّ   دريس 
ّ

إال ل��يء  ال  واأل�شطة،   ات 
ُ
ت واملواطنة  ا�حياة  ومهارات  املعارف  ألن  من    قبل  من  ب�ى 

 
ّ
تّم   مها، ثّم يتعل ط هذه القدرات واملعارف  ر�  يحتفظ ��ذه القدرات واملهارة �� ش�ل موارد جديدة، و�ذا ما 

 ات ا�جديدة. نة �� سلسلة من الوضعيّ �ا تتيح ملنتجها أن يظهر كفاية معيّ رى، فإ�ّ خاملوارد بمواد أو واملهارات  

 
حمد  -1

ٔ
م الفّعال، نحو بيداغوجيا منفتحة على االكـتشافات العلمّية الحديثة حول الّدماغ، منشورات علوم ا

ّ
وزي، الّتعليم والّتعل

ٔ
ا

ولى، 39الّتربية، العدد 
ٔ
بعة اال

ّ
 . 206، ص 2015، الّدار البيضاء، الط
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   وتبعا لذلك، فإّن 
ّ
 ة ومهارات ا�حياة واملواطنة من منظور التّ صيّ خصّ م املعارف التّ �عل

ّ
م املتمركز حول  عل

 
ّ
 م ينب�� أن ت�ون  املتعل

ً
ة

َ
ن

َّ
ات �سمح للمتعلم�ن ببناء معارفهم  ؛ أي �� وضعيّ وف��يائّي   �� سياق اجتما��ّ   ُمَوط

 صيّ خصّ ة وكفايا��م التّ حولها، وتنمية مهارا��م ا�حياتيّ 
ّ
ر  ب االشتغال وفق تصوّ ة واملستعرضة. وهو ما يتطل

و�جراءات  وديداكتي�ّي   بيداغو��ّ  أدواتھ  سوسيو   ھ يمتح  رؤ�ة  والتّ �نائيّ من   ة 
ّ
املتعل حول  املتمركز  م، عليم 

 
ّ
ة لتعليم  ��ورات املعرفيّ م القيم وتقييم الكفايات وتحليل الّس و�نفتح ع�� مختلف االج��ادات امل��اكمة �� �عل

 التّ 
ّ
   م. وحرّي عل

ّ
محددات البيئة اآلمنة ال�ي اختارها ال��نامج لتعليم  ز �� هذا الباب ع�� توضيح  بنا أن نرك

 
ّ
 نجملها �� ا�خطاطة اآلتية:و  ارات ا�حياة واملواطنة،م مهو�عل

 

 ا �� منظور التّ ات موقعا مركز�ّ دريس بالوضعيّ التّ   يحتّل 
ّ
 عل

ّ
م واملقار�ة بالكفايات،  م املتمركز حول املتعل

 
ّ
ن م�وّ ة  الوضعيّ   ظر إ�� أّن ة املث�� لتعليم مهارات ا�حياة واملواطنة؛ وذلك بالنّ ھ املقار�ة البيداغوجيّ كما أن

الكفاية يمكن تصوّ 1أساس ضمن مفهوم  ال�ي ال  بنا��ا وتقو�مها. فالوضعيّ رها دون وضعيّ ،  �عمل ع��  ة  ة 

 ة �عليميّ لعمليّ   مدخل أسا��يّ 
ّ
 ميّ ة �عل

ّ
  م وما سيقوم بھ من جهدة ُمتمحورة حول املتعل

ّ
ماتھ، سواء  لبناء �عل

وضعيّ  خالل  وضعيّ من  أو  لالستكشاف،  تدفعھ  ديداكتيكيّ ات  املعارف    ةات  من  موارده  إرساء  �س��دف 

وضعيّ  أو  والقدرات،  وضعيّ واملهارات  أو  املفاهيم،  و�ناء  هي�لة  جعل ات  بوظيفة  تضطلع  إدماجية  ات 

 
جل إنجاز عدد  يشير مفهوم الكـفاية إلى القدرة على تشغيل مجموعة منتظمة من المعارف، والمهارات  -1

ٔ
العملّية، والمواقف، من ا

 بقدر ما يستطيع
ّ

ّنها ال تكون كذلك إال
ٔ
ي ا

ٔ
ن يكون مقرونا باستعمالها، ا

ٔ
  من المهاّم. لذلك فتركيز الكـفاية على تعبئة موارد ما ينبغي ا

ن استعمالها مناسب. ينظر: فيليب جونير، الكـفايات والسّ 
ٔ
م تعبئتها في وضعّيات يتبّين فيها ا

ّ
وسيوبنائّية، مرجع سابق، المتعل

 . 48ص

ة الوضعیّ 
-ةعلیمیّ التّ 

ةمیّ علّ التّ 

ة وضعیّ 
االنطالق

االستكشاف

المفھمةالبنینة

حویلالتّ 
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ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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ّ
�عبّ املتعل �حّل م�ن  مواردهم  مهمّ وضعيّ   ئون  إنجاز  أو  مش�لة   ة 

ّ
مرك وتحّف 1بةة  التّ .   ع��   زه 

ّ
طر�ق  عل عن  م 

 مار�ن  البحث عن حلول للتّ 
ّ
 واملسائل واملشكالت، بحيث يصبح املتعل

ّ
اال  م ي�ون ف��ا فاعال وفعّ م �� س��ورة �عل

 
ّ
 ماتھ. �� بناء �عل

التّ   يصبح  بالوضعيّ و��ذا  الوضعيّ دريس  يجعل من  تدريسا  ل�ّل ات  �علي�يّ   ات منطلقا  تدريسا �شاط   ،

 
ّ
 ل مسؤوليّ م�ن �� تحمّ �ش��ك املتعل

ّ
 مهم.ة �عل

 ):   Situation Déclenchanteة االنطالق (وضعیّ  -6-1
ة  س ع�� ��يئة األرضيّ �ا �ساعد املدرّ ة �� بناء مهارات ا�حياة واملواطنة أل�ّ أهميّ   ة االنطالقتكت��ي وضعيّ 

 
ّ
�ا  ، أي أ�ّ حقيقّي   رهان ثقا��ّ ص، وع��  خصّ ترتبط بالتّ ة مش�لة  وضعيّ �ا تقوم ع��  ة أ�ّ م املوارد، خاصّ لتعل

 وضعيّ 
ّ
 ا إيجابيّ ا وصراعا معرفيّ إيجابيّ ل عائقا  ة �ش�

ّ
 ا أمام املتعل

ّ
و�ضعھ   ،التھ موضع مساءلةم؛ إذ يجعل تمث

  عائق معر��ّ أمام 
ّ

، ابقة غ�� �افية إليجاد ا�حّل أن مكتسباتھ الّس  �شعر معهاتوازن، يجعلھ �� حالة من الال

 
ّ
أّ��ا  م  ف�ي مالئمة ملستوى املتعل العائقّف حت كما  ة ع�� تقديم �عض  هذه الوضعيّ   . وترتكز 2زه لتجاوز هذا 

 ة.  ت�ون بمثابة أهداف �عليميّ  )Consignes(املوارد املفاتيح، وع�� �عليمات 

�� وضعيّ ويش��ط ع�� املدرّ  الّد ة االنطالق أن يق��ح  س  للتّ ة  يداكتيكيّ طر�قة العمل  عاطي مع  املالئمة 

بتحديد  الوضعيّ     املهامة، 
ّ
متعل من  تختلف  قد  وال�ي  ا�حياتيّ املطلو�ة،  املهارات  وكذلك  آخر.  إ��  ة  م 

 املس��دفة
ّ
بال� تحر�كها،  املق��حة  العمل  لطر�قة  يمكن  وال�ي  ع��  ،  القر�بة  �ك��  ا�حياة  املمارسات  من 

 ة أو العامّ ة أو ا�حياة ا�خاصّ اليوميّ 
ّ
 ة. يّ ة، أو املهنة أو ا�حياة االجتماعيّ قافيّ ة، أو ا�حياة الث

 ة االنطالق أو الوضعيّ ية وضعيّ وتظهر أهمّ 
ّ
م ومعارفة وقدراتھ  ة املش�لة �� �و��ا �ستنفر مهارات املتعل

ال��ّ  لرصد  التّ واستثار��ا  لبناء  املطروح  املش�ل  عناصر  ب�ن  املمكنة   ابطات 
ّ
أ�ّ عل إ��  إضافة  �سمح  مات،  �ا 

 بتطو�ر �عض املهارات ا�حياتيّ 
ّ
 خاذ القرار ح�ن ية وم��ا ات

ّ
نا و�دفعھ ذلك للبحث عن  م مشكال معيّ واجھ املتعل

حيثيّ   حّل   ع�� 
ّ
ات التّ ات  ومهارة  القرار،  متعّد خاذ  اق��احات  تقديم  ع��  والتّ فاوض  املش�ل  لتجاوز  داول  دة 

بقيّ  مع  النّ حولها  فحص  إ��  االن��اء  قبل  العمل  مجموعة  أو  القسم  جماعة  أعضاء  املتوصّ ة  إل��ا  تائج  ل 

 أو مراجعتھ.  قرار ��ائّي  لبلورةوتقو�مها 

 : )Investigationاالستكشاف (أنشطة -6-2
 
ّ
 ال�ي ت�� وضعيّ   ق األمر بمرحلة االستكشاف ا�جما��ّ يتعل

ّ
م جديد، سواء  ة االنطالق، ��دف إحداث �عل

 
ّ
�عل أو معارف خاصّ أ�ان  أو قاعدة،  بالنّ م مفهوم،  أو مهارات  أ�ّ ة،  إ��   ظر 

ّ
�عل جدي�ا  تثبي��ا. مات  ينب��  دة 

الفرضيّ  وصياغة  البحث  ع��  األ�شطة  هذه   وتقوم 
ّ
يتطل الذي  والبناء  املكتسبة  ات  املعارف  إ��  العودة  ب 

 قبليّ 
ّ
ب بحثا عن معلومات جديدة. و�ستد�� هذه املرحلة  ا، وكذا املعارف ال�ي �� �� طور االكتساب أو تتطل

 
فريقيا الّشرق، الّدار البيضاء،  -1

ٔ
 . 68-66، ص2021ينظر: لحسن توبي، بيداغوجيا اإلدماج وديداكـتيك الّتواصل الّشفهّي، دار ا

 .29، صوزارة الّتربية الوطنّية والّتكوين المهنّي، الدليل البيداغوجّي للّتعليم االبتدائّي، مديرّية المناهج، الّرباط -2
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واألخطاء ال�ي ينب�� تحليلها ومناقش��ا، وسبل معا�ج��ا،  عو�ات والعراقيل ال�ي ينب�� مواجه��ا،  تحديد الصّ 

 .فاوض، واملشاركة..عاون، والتّ استنادا إ�� روح املبادرة، واإلبداع، والتّ 

 
ّ

ال� هذه  ا�حياتيّ ��  املهارات  إدماج  يمكن  بقوّ حظة  �عرّ ة  املناقشة،  قبول  بفضل:  وذلك  األخطاء،  ة،  ف 

ا�حجاج  التّ  اآلخر�ن،  مع  الصّ واصل  أمام  االستسالم  عدم  التّ واإلقناع،  (الصمود)،  النّ عو�ات  اقد، فك�� 

 عاطف)... القدرة ع�� االنصات (التّ 

 : )Structurationأنشطة البنینة ( -6-3
 
ّ
التّ يتعل بأ�شطة   ق األمر 

ّ
الن    سقّي علم 

ّ
ال�ي   )معارف وخ��ات ومهارات( تنظيم مختلف املوارد    �ال�ي تتو�

 الستكشاف، وذلك ل��سيخ املفاهيم و�نينة املكتسبات وممارس��ا.  معا�ج��ا أثناء أ�شطة ا  تتمّ 

طر�قة متدرّ  التّ و�عتمد هذه األ�شطة ع��  بناء   ��  جة ومتناسقة 
ّ
 عل

ّ
ال�  مات، مع مراعاة 

ّ
واال� ساق  �ابط 

 ة ال�ي ترتبط بكفاية ما. واال��جام ب�ن املوارد األساسيّ 

 : )Conceptualisationالمفھمة (أنشطة  -6-4
 �شطة �� بداية التّ �ساعد هذه األ

ّ
 م ع�� موضعة التّ عل

ّ
 عل

ّ
لبنية القديمة، بينما  إ�� اسبة  مات ا�جديدة بالن

 �عمل أثناء التّ 
ّ
 ات مفهوم جديد ور�طھ باملفاهيم القر�بة منھ، بينما تفيد �� ��اية التّ م ع�� �سييج مم��ّ عل

ّ
م  عل

 �� إقامة روابط ب�ن مجموع التّ 
ّ
 مات القديمة والتّ عل

ّ
�ا  وع من األ�شطة هو أ�ّ � هذا النّ ا�جديدة. وما يم�ّ   مات عل

 د سلفا.  �ا ليست مرتبطة �سياق محّد ات أي أ�ّ ال تنفصل عن الوضعيّ 

تأمّ   إّن  أ�شطة  املفهمة  استبصار�ّ ليّ أ�شطة  التّ ة  مسار   ��  ة 
ّ
النّ عل املراجعة  غاي��ا  للمن�جيّ قديّ م،  ة  ة 

 املعتمدة �� التّ 
ّ
 رس، وذلك من خالل �حظات ثالث: ل�ي كشف ع��ا الّد ة ام و�� املهارات ا�حياتيّ عل

- 
ّ

والقدرة ع�� تحليلها وتفكيك   شةيجر�ة أو ا�خ��ة املعحظة األو��: �حظة املعاينة اليقظة ملعطيات التّ ال�

 عناصرها طلبا لفهمها، �غية إعادة �شكيل موضوع التّ 
ّ
مع ا�حافظ ع�� روح املع�ى   ولغوّي   م �� قالب �عب��ّي عل

 حصل �� مرحلة البنينة.والفهم ا�

-   
ّ

 ال�
ّ
 ك ا�جرّ حرّ انية: ترتبط بالتّ حظة الث

ّ
 م �جاعة �� االبتعاد عن التّ د؛ ح�ن يبدي املتعل

ّ
مات امل�خصة  عل

 إ�� التّ 
ّ
 غم من الصّ مات املدركة، بالرّ عل

ّ
ة عن  مون حينما تنفصل ا�حركة العقليّ عو�ات ال�ي قد �شعر ��ا املتعل

ة املباشرة. و�� هذا  ون إليھ �� الغالب ويسكنون لوضوحھ و�داهتھ ا�حدسيّ يطمئنّ الواقع امللموس، الذي  

أن يطوّ  يمكن   الباب 
ّ
املتعل ا�حياتيّ ر  املهارات  �التّ مون قدرات ع�� ممارسة �عض  النّ ة  واإلبداع،   قدّي فك�� 

درّ   حسنة حينما يخاصّ 
ُ
 جر�د واقتحام األمكنة املظلمة، حيث ر س قياد��م نحو فضاء التّ امل

ّ
صات  �ط امل�خ

 وضع معيش.  ة ل�ّل ر�ّ ة وتصوّ دات و�يجاد مقابالت مفهوميّ نات با�جرّ واملتعيّ 

-   
ّ

 ال�
ّ
 حظة الث

ّ
 الثة: تمكن هذه ال�

ّ
رات واملفاهيم، اعتمادا  صوّ م�ن و�عدادهم لبناء التّ حظة من تأهيل املتعل

 
ّ
�عل بالنّ   م فّن ع��  أ�ّ اكتشاف املفاهيم والقدرة ع�� استعمالها،  إ��  فك�� وصور الستعمال  لتّ لا أدوات  �ظر 

 العقل. 



.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راسّي ٕادماج مهارات الحياة والمواطنة في المنهاج الّد 
ٔ
تزكي ا

ٔ
حمد ا

ٔ
 ا
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س��ورة تقت��ي إعادة استعمال معرفة    اللة ع�� �ّل قل للّد حو�ل والنّ لقد جرت العادة ع�� ا�جمع ب�ن التّ 

 �� نظرنا  قل يناسب  مفهوم النّ   . غ�� أّن 1�علمها سابقا  أو مهارة تّم 
ّ
و�عميمها، بينما يناسب    ماتتطبيق �عل

 حو�ل االنتقال ��ذه التّ التّ 
ّ
 مات إ�� حقل جديد من أجل إعادة استثمارها. عل

�غي��    ة إ�� أخرى دون إدخال أّي ة نقل معرفة أو مهارة كما �� من وضعيّ قل يقوم ع�� عمليّ مفهوم النّ   إّن 

التّ عل��ا، فتصنّ  ضمن  بذلك  والتّ ف  والتّ كرار  ألّن علميّ طبيقات     ��  غاي��ا  ات، 
ّ
املتعل تقديم �عو�د  م�ن ع�� 

بأ�ّ  وصفها  يمكن  بالنّ إجابات  نفسها،  املنقولة  املعرفة  إنتاج  �عيد  أّن �ا  إ��  فقط   ظر  يرتبط  استعمالها 

 ة التّ ات وسياقات قر�بة من وضعيّ بوضعيّ 
ّ
 حو�ل ع�� النّ بينما �ستند التّ ،  معل

ّ
� للمعارف واملهارات  قل الك�

 
ّ
ة  ات جديدة مختلفة عن وضعيّ عامل مع وضعيّ � أخرى مع إدخال �غي��ات عل��ا للتّ ة إ�مة من وضعيّ املتعل

 التّ 
ّ
الفعل واإلنجاز (حّل م. فالتّ عل طبيق ا�حض  ة)، و�ختلف عن التّ املشكالت، تنفيذ مهمّ   حو�ل دعوة إ�� 

� إنتاج  عن استعمال هذا الفعل �ا  والبسيط للمعارف، فتصر�ف الفعل املا��ي �� تمر�ن مع�ن يختلف كث�� 

 د.  محّد   كتا�ّي 

 حو�ل، إذن، يمثل س��ورة �عوّ التّ   إّن 
ّ
 د املتعل

ّ
ما إجابات تف�ح  م�ن ال ع�� تقديم إجابات �عيد اإلنتاج، و�ن

  -ةاه وضعيّ أصل باتّج   -ةق تحو�ل املعرفة من وضعيّ حيث يتحّق   .)Extension novatrice(د  ا�جال ا�جّد 

   ة واالختالف واالرتياب واالنفتاح، و�� خضّم وا�جّد هدف �شتمل ع�� جزء من ا�جهول  
ّ
م  ذلك يكتسب املتعل

املشكالت    ف وحّل كيّ ها التّ ة مستعرضة كث��ة أهمّ ة عديدة، إ�� جانب مهارات حياتيّ معارف وقدرات معرفيّ 

 .طو�ر امل�يّ ف والتّ كيّ ا من القدرة ع�� التّ باعتبارها جزءا مهمّ 

الّد   يداكتي�ي  إذا �ان االشتغال 
ّ
الفر�ق الوط�يّ لتعليم مهارات ا�حياة واملواطنة قد تطل لل��نامج    ب من 

الّد التّ  للفعل  تضمن  آمنة  بيئة   �� �سقيّ   يداكتي�ّي فك��  معمار�ّ س��ورة  و�نية  تطو�ر  ة  ملقار�ة  متماسكة  ة 

التّ املهارات ا�حياتيّ  الكفايات  �� �عالق مع  الّد صيّ خصّ ة  البنراسيّ ة واملضام�ن  ة  ية املعامر�ّ ة. وال تأخذ هذه 

التّ   دالل��ا 
ّ

إال التّ امة  خالل  من  بالوضعيّ   لك�ّ دريس  واأل�شطة.   ات 
ّ
الث وجهها   �� تفرض  تفعيل  �ا  ا�ي 

 البيداغوحيّ 
ّ
 ظر إ�� أ�ّ شطة بالنّ ات الن

ّ
 لهذه البيئة اآلمنة للتّ  ّي ّف ل املناخ الصّ �ا ستش�

ّ
 م. عل

 

 

 

 
، تقييم الكـفايات: الّسيرورات المعرفية، الّنماذج والممارسات والّسياقات، ترجمة عبد نويل ديورو بيرناديت كريستيانينظر:  -1

 . 102-100، ص2012، 1الكريم غريب، منشورات عالم الّتربية، الّدار البيضاء، ط. 
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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و�حث عن    �ّ ة من حجر صّ� صاحب أحدا��ا اليوميّ لقد سمحت ظروف صراعنا مع ف��وس كرونا وما  

أّن  أك��  نكتشف  بأن  وتداعيا��ا،  األزمة  من  ا�خروج     سبل 
ّ

والش األطفال  من   أبناءنا 
ّ
�عل إ��  بحاجة  م باب 

 
ّ
ا��م  ة؛ مهارات أخرى �سهم �� تطو�ر �خصيّ راسيّ الّد   مونھ �� املوادّ كفايات ومهارات جديدة إ�� جانب ما يتعل

 وتجعلهم قادر�ن  
ّ
م قبول األزمات والعيش معها، وكذا فهم  ع�� مجا��ة ا�حياة وصعا��ا، مهارات تبدأ بتعل

   ، ثّم الت املتسارعة لشرطنا اإل�سا�ّي حوّ ة �� ارتباط بالتّ ات العلميّ ظر�ّ النّ 
ّ
م سبل تدب�� العالقات  مهارات �عل

نية بما يبعث ع�� االستعداد  من جهة ثا  ب�ن الفرد وا�جتمع من جهة و��ن اإل�سان عموما ومحيطھ ا�حيوّي 

 
ّ
وتوق واألزمات   لل�وارث 

ّ
املتوق غ��  التّ ع  وكذلك  والتّ ع،   أمّ فك�� 

ّ
والت و�اآلخر  ل  باألشياء  عالقتنا   �� ساؤل 

 
ّ
 بيعة بما �سمح بفهم حقيقة مشاعرنا وأحاسيسنا وميوالتنا ومواقفنا وضبطها والتّ و�الط

ّ
م ف��ا، دون  حك

 عصّ نزوع إ�� التّ 
ّ
 ييء.يش ب أو االخ��ال أو الت

   ؛ فحينما تنصهر �ّل ة وجودنا اإل�سا�ّي وهو منظور يدعونا إ�� جعل القيم أولو�ّ 
ً

القيم ال�ي تجعلنا رجاال

��م أو أعراقهم  اظر عن معتقدا��م أو ألو و�ساًء مهتم�ن وسعداء بالعيش مع اآلخر�ن ا�ختلف�ن، �غّض النّ 

ات واملعتقدات �� حقيقة واحدة تدور حول  األيديولوجيّ   أن تذوب �ّل أو أ�سا��م أو ألس��م، عندئذ يجب  

 القيم.

ىولن  
ّ
اإلطار    يتأ� ضوء   �� التفك��  التدريس إلعادة  البيداغوجية وطرائق  املمارسات  بإخضاع  إال  ذلك 

جاه  �غي�� املمارسات الصفية داخل الفصول الدراسية �� اتملهارات ا�حياة واملواطنة، و  املرج�� واملفاهي�ي

وتطو�ر املهارات ا�حياتية للمتعلمات واملتعلم�ن �� ارتباط بال��امج   إضفاء مع�ى ع�� فعل التعليم والتعلم،

 الدراسية، وتفاعل ب�ن املواد التخصصية، وتناغم مع أ�شطة ا�حياة املدرسية والنوادي ال��بو�ة. 

املهارات �� أجرأة مشروع  أم��يقية صاعدة  املقار�ة  تب�ي  �ان  ا�حياتية واملواطنة، مدخال مالئما    لذلك، 

 الثانوي.  التعليم أن ُ�ش�ل أساس أي إصالح مرتقب للم��اج الدرا��ي �سلك كُن مْ لبناء نموذج بيداغو�� يُ 
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