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شعبت الذٌذاكتٍك وعلىم التشبٍت فً الوذسست العلٍا لألساتزة ٌىها دساسٍا فً هىضىع :
"التذسٌب فً الوؤسساث التعلٍوٍت  -التنظٍن والتأطٍش والتمىٌن  :الخبشاث الوتشاكوت وآفاق التطىٌش"
Journée d’étude sur le stage dans les établissements scolaires
» « Organisation, encadrement et évaluation : expériences accumulées et perspectives
ٝت٘فس أطس اىَدزسح اىعيٞا تَسامش عي ٚتجازب أصٞيح ٗغْٞح فٕ ٜرا ٍجاه تأطٞس اىتدازٝة تتْ٘ع تسثة تعدد األطس
اىْظسٝح اىتٝ ٜعتَدّٖٗا ف ٜتْاٗه اىتن٘ ِٝاىعَيٗ ٜتعدد اىَقازتاخ اىتْظَٞٞح اىتٝ ٜتثعّٖ٘ا ٗمرىل تْ٘ع اىعالقاخ اىتٜ
تستطٌٖ تاىَتدخي ِٞف ٜاىَٞداُ ٍِ ٍفتشٗ ِٞأساترج اىتطثٞق.
ّٗعتقد ف ٜشعثح اىدٝدامتٞل ٗعيً٘ اىتستٞح أُ اىظسف ٍْاسة جدا ىنٝ ٜتٌ اىتعسف عيٕ ٚرٓ اىتجازب حتٝ ٚغْ ٜتعضٖا
اىثعض ،عي ٚاىَست٘ ٙاىْظس ٛأٗال تاىتعسف عي ٚاىق٘اعد اىفنسٝح اىت ٜتتأسس عيٖٞا مو تجستحٗ ،مرىل عي ٚاىَست٘ٙ
اىتقْ ٜتتقاسٌ أشناه اىتْظٗ ٌٞأدٗاتٔ ٗٗثائقٔ.
الهذف  :إّشاء ّص ٍسجعّ ٜظسٗ ٛتْظٍ َٜٞشتسك ٝعتَد ف ٜتدتٞس اىتدازٝة تاىَدزسح اىعيٞا تَسامش.

البشناهج
’ .8h 45استمبال الوشاسكٍن
الجضء األول ( : )11h – 9hخبشاث الوذسست العلٍا فً تأطٍش التذاسٌب
تسٞٞس  :ذ .دمحم جناّ - ٜاىَقسزج  :ذج .سَٞح اىغساس
كلمة توجيهية للسيد المدير
.9h
تجربة مسالك علوم الحياة واألرض – ذ .لخزامي صالح الدين
.9h 10
تجربة مسلك اإلعالميات – ذ .زهيد نور الدين
.9h 30
تجربة مسالك الرياضيات – ذة .جميلة الشرقي
.9h 50
تجربة مسلك الفرنسية _ ذة .وهيبة مبشر
.10h 10
تجربة مسالك الفيزياء والكيمياء – ذ .عبد العزيز رزوقي
.10h 30
 .10h 30 – 11hمناقشة العروض
استراحة شاي
الجضء الثانً ( : )13h – 11h 30آفاق التطىٌش
 11h 30 – 12h 30اشتغال في ورشتين
 الورشة األولى  :الجانب التنظٌمً (تسٌٌر ذ .مصطفى أورهاي – مقررة ذة .بوسالك فوزٌة)
بعض األسئلة الموجهة لعمل الورشة
 كيف يوجه الطالب للبحث عن مؤسسة التدريب؟
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 كيف يتم التواصل مع مؤسسة البحث؟
 كيف يتم التعاقد مع الطالب؟ مع مؤسسة االستقبال؟ مع أستاذ التطبيق؟
 الورشة الثانٌة  :الجانب البٌداغوجً (تسٌٌر ذ .لخزامً صالح الدٌن  -تقرٌر ذ .صباح السلماوي)
بعض األسئلة الموجهة لعمل الورشة
كيف نتتبع عمل الطلبة (دفتر التداريب ،البورتفوليو... ،؟)
كيف نقوم التدريب؟
.12h 30- 13h

تقاسم أشغال الورشتين ورشتين
 . 13h 15وجبة غذاء

اللجنت الونظوت
ر .لخضاهً صالح الذٌن  : .الونسك
ر دمحم جكانً ،رة .صباح السلواوي ،ر .سوٍت الغشاط ،ر .عبذ العضٌض سصولً ،ر .هصطفى حسنً

