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.اإلشكالية  

يعتبر تطوير المنياج من أىم القضايا التربوية واالجتماعية الحالية وأكثرىا تداوال ألن 

التغييرات الحاصمة في أي مجتمع البد أن يتبعيا تغيير في النظام التربوي والتعميمي، إن 

المنياج التربوي ىو الوسيمة التي من خالليا تستطيع المدرسة تحقيق فمسفة المجتمع الذي 

ألن ، يميزه حتى يواكب ما يطرأ عمى المجتمع من تغييرات وىنا تكمن فمسفة التطوير وأىميتو

المدرسة من خالل المنياج التربوي يجب أن تواكب التغيرات التي تحدث في المجتمع من 

من خالل إعادة تصميم المنياج جيةو أن تقود ىذه التغيرات وتؤدي إلييا من جية أخرى،

 . بإدخال تجديدات ومستحدثات في مكوناتو لتحسين العممية التعميمية وتحقيق أىدافيا

في ىذا اإلطار عرفت المدرسة الجزائرية اصالحات تربوية مختمفة، كان آخرىا إصالح 

الجيل الثاني، الذي ركز حسب المشرع الجزائري عمى القيم الجزائرية من تاريخ وتراث ثقافي 

وقيم اجتماعية، الى جانب اكساب المتعمم ميارات فكرية عالية تمكنو من فيم كل من الواقع 

.االجتماعي والعالمي ككل  



وقد أكد المقررون لمناىج الجيل الثاني، بأن ىذا الشكل من االصالح  يعمل عمى خمق 

عممية تفاعمية داخل القسم من خالل عمل األفواج، ناىيك عن تطويرىمكفاءات المتعمم، 

.ويكشف من جية أخرى كذلك عن مممح التخرج  

سواء من طرف المعممين بل -   بالرغم من ذلك، فقد لقيت ىذه االصالحات انتقادات كثيرة

من بينيا التشكيك في توجيو، حيث أكدوا بأنو يتعارض -  المجتمع الحاضن  لممدرسة ككل

.تماما مع خصوصية المجتمع الجزائري، وبالمقابل يغذي التوجو الفرنكفوني  

عمى ىذا األساس تم عقد ىذا الممتقىإلبراز منطمقات تأسيس مناىج الجيل الثاني، وأىدافو، و

والكشف عن مدى ارتباطو بخصوصية المجتمع الجزائري، ومتطمباتو سواء الداخمية أو 

.الخارجية  

:   بناء عمى ذلك يسعى ىذا الممتقى العممي الى تحقيق األىداف التالية  

  (مناىج الجيل الثاني)الكشف عن منطمقات تأسيس وأىداف اإلصالحات الجديدة. 
 تعزيز نقاط القوة الموجودة في اإلصالحات التربوية الجديدة. 
  معالجة نقاط الضعف وكل العوائق التعميمية والبيداغوجية التي تواجييا اإلصالحات

. الجديدة
 - الكشف عن مستوى االرتباط ما بين المحتويات المعرفية لكتب الجيل الثاني وخصوصية

 المجتمع الجزائري
  . الكشف عن مستوى االرتباط ما بين المحتويات المعرفية لكتب الجيل الثاني 

 ومتطمبات التغيرات العالمية 

 التأسيس لرؤية مستقبمية جديدة لإلصالح وتطوير التعميم في الجزائر 



:تعالج ىذه األىداف من خالل المحاور التالية  

  .(أىدافو-منطمقات تأسيسو)مناىج الجيل الثاني: المحور األول

المقاربة بالكفاءات مشكالت  ): البيداغوجيات والمقاربات التعميمية لإلصالح:المحور الثاني
تطبيقيا في المناىج الجديدة، البيداغوجيات الحديثة في التدريس وعالقتيا بالقدرات التعميمية 

ييم وعالقتيا بفعالية العممية التعميمية ولممتعمم، العوائق التعميمية لألنشطة التدريسية، أساليب التق
ارتباط المضامين المعرفية لكتب الجيل الثاني بخصوصية المجتمع الجزائري : المحور الثالث

.من جية وبالمتغيرات الخارجية من جية أخرى  

الممارسة الواقعية ألخالقيات المينة، نظام  ) التكوين والرسكمة لألطر التعميمية:    المحور الرابع 
تكوين األطر التعميمية وفق أىداف ومضامين إصالح المناىج، مراكز التكوين المتخصصة في 

  (استراتجيات التعميم والتدريس، تخصص األطر التعميمية والتكوينية وعالقتو بنجاح العممية التعميمية

 
: المدعوون لممشاركة

األساتذة والباحثون وطمبة الدكتوراه 

إطارات التربية والميتمون بالشأن التربوي 

 :شروط المشاركة

  .أن يكون البحث متصال بأحد محاور الممتقى

. أاّل يكون البحث قد سبق نشره أو تم التقدم بو إلى ممتقى آخر

 .أن يتصف البحث بالجدية واألصالة والحداثة

  .أن يمتزم بقواعد وشروط المنيجية العممية سواء في البحوث الميدانية أو البحوث النظرية التحميمية

.  واالنجميزيةوتقبل البحوث بالمغة العربية والفرنسية.  صفحة20أاّل تزيد عدد صفحات البحث عن 



 سم من كل جانب 2، وتكوناليوامش 14بحجم SimplifiedArabicأن يكون نوع الخط في النص العربي
، عمى أن تترك 12بحجم  Times New Roman  سم في الجانب األيمن، وفي النص األجنبي3و

 بين السطور (مفردة)مسافة واحدة 
في التوثيق سواء في متن  (الطبعة السادسة APA) ضرورة االلتزام بأسموب الجمعية األمريكية لعمم النفس

 .النص أو كتابة المراجع

 ترسل الممخصات عمى االيمايل التالي
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