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 :كشااليةاإل

فة لمختقتصادية الإلأن التسارع المعرفي والتقدم التانولوجي والتطورات السياسة وا هم بلمن المس
دان لي والعالمي تدفع دوما إلى تعديل وتحيين السياسات التربوية في اافة بلى الصعيدين المحلع

ذه هحات بغية مواابة الصإلة من السلدت الجزائر سهدان كشبلذه الهف لى غرار مختلالعالم، وع
 .ة من حين إلى آخرلت المسجالالختالالتغيرات، وتدارك ا

حداث تغييرات إلت التي سعت الذه التعديهالجيل الثاني آخر حات ما سمي بالوقد اانت إص
ذه هفة؛ ورغم أن لت التربوية المختالامة في المحتويات والممارسات البيداغوجية، ومعالجة المكشاه
حات التي الصإلا تعتبر امتدادا لهأن لى، إ2012ت حيز التطبيق ابتداء من سنة لحات دخالصإلا

، 2000ح المنظومة التربوية لسنة الصإلبتقرير المجنة الوطنية  ، التي توجت1998قت منذ لانط
 2003.ا سنة هوالتي كشرع في تنفيذ



، "ج والاتب المدرسيةهالمنا: "ماهين أساسيين، و لى مدخلا عهحات قيامالصإلذه اهومما يميز 
ى لل عمقاربة بالافاءات بكشال أاثر نجاعة وتطورا ضمن ممارسات بيداغوجية مبتارة تعملا لهوتبني

 .ت ايجابية داخل الصف، ضمن عمل جماعي تكشاراي مبتارالق تفاعلخ

ا لرفع ه؛ وسعي2008ورت منذ لالتربوي التي تب هتوجيلطر المرجعية لاألا بهنت التزاملا أعهما أنا
طوار ألف المراحل والج مختهبين منا نسجامالواى الوحدة والكشمولية لجودة التعميم، والتكشديد ع

نسانية إلم القيم القين المتعلالقيم المكشتراة الجزائرية التي تارس الوحدة الوطنية، وت زيزيمية، وتعلالتع
المعرفية بكشال كشامل ومندمج وغير  همن تسخير ماتسبات هارات تمانهم هقية والجمالية وااسابالخألا

ية لالعم هداخل الصف، وضعيات أخرى في حيات ههة إلى جانب الوضعيات التي تجابهلمواجلمجزأ 
نية ها أيضا رفع الافاءة المهمها المكشروع لعل أهداف أخرى تضمنهيك عن أهنية؛ ناهالم هوأنكشطت

 .عداد البيداغوجيإلالتاوين المستمر وا اللمعمم، من خلل

ين لا الدولة فالاثير من الفاعهماانيات التي تخصصإلود المبذولة واه، ورغم الجهغير أن
ات الجديدة هت، فالتوجالكشااإلخطاء والتجاوزات واألالعديد من ا م منلا لم تسهالتربويين يرون بأن

يديولوجية التي إلفيات الغير منسجمة مع خصوصيات المجتمع الجزائري، وتحمل الاثير من الخ
تنسف ادعاء التحسين والتطوير، اما يبدو من الحجم الساعي الذي خصص لبعض المواد عمى 

رت أخطاء اثيرة في هوية الوطنية، فضال عن ذلك فقد ظهبال رتباطالاحساب مواد أخرى كشديدة 
نتقادات الاثيرة التي الستعجال وعدم التحام، والى غير ذلك من االالاتب المدرسية التي اكشفت عن ا

 .ت ونقاكشاتالزالت محل سجا ال

حات الجيل الثاني، والعوامل الا إصليهانات التي انطوت عهتقى إلى تناول الر لدف المه، يهيلوع
ا هءمتالل تؤرخ حقيقة لجيل جديد؟، ومدى مهحات؛ و الصإلذه اهقات لا، أي منطهلتي دفعت لتبنيا

من نقاط قوة؟، وايف تم  هيل؟، وما انطوت عهلواقع التعميم في الجزائر، وما الجديد الذي جاءت ب
اط ا ونقهيلم المؤاخذات عهي أها في الاتب المدرسية؟، وما هى أرض الواقع وتضمينلا عهتنفيذ

ا؟ وايف يمان تدارك وتفادي بعض ههالضعف والعوائق التعميمية والبيداغوجية التي تواج
رتباط ما بين المحتويات المعرفية لاتب الجيل الو مستوى اها؟ وما هت التي نجمت عنالالختالا

 الثاني وخصوصية المجتمع الجزائري؟

 :يةل المحاور التالالداف من خألهذه اهتقى لمعالجة لدف المهوي



ا، هفياتلا وخهقات تأسيسلج الجيل الثاني منطهمنا) :قات المناهجلومنط أسس-األولالمحور 
فقي والعمودي أل، ايف تم التنسيق ا"ولاألالجيل "ج هداف مناها، مقارنة بين مضامين وأهدافهوأ
ية لالعموايات، ايف تم التافل بالقضايا لج؟، وايف تم تجسيد الافاءات العرضية والقيم والسهمنالل

 ....(والتانولوجية

تقويم وتحميل محتوى الاتاب المدرسي، ) :حات الجديدة والبرامج الدراسيةالصإلا-المحور الثاني
 نقاط القوة

 ...(داف المقررةهألا لهنسجام، مدى تجسيدالوالضعف، مدى ا

ت الكشامدى تجاوز المقاربة بالافاءات م):البيداغوجيات والممارسات المقترحة-المحور الثالث
 ا فيهتطبيق

نكشطة التدريسية، أساليب لألم، العوائق التعميمية لمتعليمية للا بالقدرات التعهقتالج الجديدة؟، عهالمنا
 (يميةلية التعلا بفعالية العمهقتالالتقويم وع
 (...م، المفتشلالمع)يمية لطر التعألنظام تاوين ا) طر التعميميةألة للوالرسك التكوين-الرابعالمحور 

 ....(ملح الجيل الثاني، وسبل رفع افاءة المعالداف إصهق أوف
  :شروط المشاركة
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