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1 abstraction
abstraction

عملية ذهنية ينطلق فيها املتعلم، من وضعية أو نظام معطى ليستخرج منه اخلصائص العامة املشتركة
اليت تكون قابلة ألن تطبق على وضعيات أو أنظمة أخرى مشاة.صفة للمواطنة تضم مضامني مدنية
وسياسية واجتماعية، ويتطلب حتقق هذه املضامني يف املناهج الدراسية اخلاصة بالكبار: حتمل املتعلم
املسؤولية االجتماعية مقابل متتعه حبقوقه املدنية والسياسية واالجتماعية، اشتراك املتعلم يف أنشطة
اتمع احمللي، اكتساب املتعلم رأس مال أو مدركات وقيم ومهارات سياسية وفق منهج دراسي

يستهدف حمو األمية السياسية. ويتم تعلّم هذه املواطنة من خالل املشاركة الفعلية يف أنشطة جمتمعية
ليس بوصفها مادة دراسية بل أسلوب حياة.

جتريد

2 acquisition test
test d'acquisitions

اختبار موضوعه فحص ما اكتسبه املتعلم من معارف ومهارات تعد ضرورية وأساسية لبناء التعلمات
اجلديدة.

اختبار املكتسبات

3 active citizenship
citoyenneté active

صفة للمواطنة تضم مضامني مدنية وسياسية واجتماعية، ويتطلب حتقق هذه املضامني يف املناهج

مواطَنة نشطَة
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active citizenship activity (educational...)

الدراسية اخلاصة بالكبار: حتمل املتعلم املسؤولية االجتماعية مقابل متتعه حبقوقه املدنية والسياسية
واالجتماعية، اشتراك املتعلم يف أنشطة اتمع احمللي، اكتساب املتعلم رأس مال أو مدركات وقيم

ومهارات سياسية وفق منهج دراسي يستهدف حمو األمية السياسية. ويتم تعلّم هذه املواطنة من خالل
املشاركة الفعلية يف أنشطة جمتمعية ليس بوصفها مادة دراسية بل أسلوب حياة.

4 active pedagogy
pédagogie active

اجتاه تربوي يقوم على مبدإ أن التعلم يتم من خالل النشاط الذايت احلقيقي للمتعلم؛ أي كل نشاط
يصدر عن املتعلم ويقوده إىل املشاركة الفعلية يف بناء املعرفة، واحترام خصوصياته ويبين عمليات

التعليم على أساس املشاكل اليت يواجهها يف حياته اليومية. كما يشري املفهوم إىل الطرائق اليت استعملها
مؤسسو التربية اجلديدة، أمثال : كال باريد ديوي وكوسيين وفريين، واليت سعت إىل جتاوز الطرائق
التقليدية يف التعليم القائمة على التوجيه والفرض، ولذلك تقوم البيداغوجيا الفعالة على النشاط الذايت
للمتعلم، ومن األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها تنمية روح املبادرة واالستقاللية وحتمل املسؤولية،
والقدرة على التعلم الذايت والتعليم املستقل. وتفيد بطرائقها املتنوعة، يف تعليم وتكوين الكبار من

خالل جعلهم ينخرطون اخنراطا فعليا يف عمليات التعلم وبناء املعارف بفضل التفاعل وتبادل اخلربات
والتجارب واستثمارها من جهة، وبفضل االنفتاح على وضعيات احلياة واحترام خصوصيات الكبري
واستعمال طرائق تناسب هذه اخلصوصيات (طرائق التنشيط) من جهة ثانية.عملية ذهنية ينطلق فيها
املتعلم، من وضعية أو نظام معطى ليستخرج منه اخلصائص املشتركة اليت تكون قابلة ألن تطبق على
وضعيات أو أنظمة مشاة.صفة للمواطنة تضم مضامني مدنية وسياسية واجتماعية، ويتطلب حتقق
هذه املضامني يف املناهج الدراسية اخلاصة بالكبار: حتمل املتعلم املسؤولية االجتماعية مقابل متتعه

حبقوقه املدنية والسياسية واالجتماعية، اشتراك املتعلم يف أنشطة اتمع احمللي، اكتساب املتعلم رأس
مال أو مدركات وقيم ومهارات سياسية وفق منهج دراسي يستهدف حمو األمية السياسية.

بيداغوجيا نشطَة

5 activity (educational...)
activité éducative

كل عملية يقوم ا منشط دروس حمو األمية أو املستفيد منها أو مها معا، أو يقوم ا شخص مصدر يف

نشاط تربوي
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activity (educational...) adult education activities

وضعية من وضعيات تعليم الكبار (حمو األمية) من أجل حتقيق األهداف احملددة، اليت هتدف باألساس
إىل إكساب املعارف واملهارات واملواقف واالجتاهات والقيم أو تعزيزها أو تعميقها؛ األمر الذي

يتطلب بذل جهد إرادي من قبل املستفيد لكي يكتسب هذه احملتويات.

6 adult
adulte

كل شخص –  رجال كان أم امرأة –  بلغ، على األقل، 16 سنة من العمر ومل يلج املدرسة قط، أو
انقطع عن الدراسة دون أن تتاح له فرصة متلك املهارات األساسية يف القراءة والكتابة اليت تتطلبها

تنمية وتطوير شخصيته وحميطه االجتماعي.

راشد، كبري

7 adult basic education
éducation de base des adultes

جمموع األنشطة التربوية، نظامية كانت أم غري نظامية، املوجهة إىل فئة الراشدين غري املتعلمني أو
الذين أتيحت هلم فرصة االستفادة من خدمات التعليم املدرسي، اليت تستهدف، من جهة، مساعدة

أفراد هذه الفئة على اكتساب الكفايات األساسية يف جماالت القراءة والكتابة واحلساب، والتدرج م
وتطوير وتنمية مهاراهتم الذهنية والوجدانية واالجتماعية من جهة أخرى. وميكن أن يستعمل هذا

التعبري مرادفا حملو األمية.

تربية (ال..) األساسية للكبار

8 adult education activities
activités d’éducation des adultes

األنشطة اليت يقوم ا املنشط أو املكون يف وضعيات حمو األمية وتعليم الكبار، أو ينجزها املستفيد
منها، أو يقوم ا خبري خمتص من أجل حتقيق األهداف احملددة، كإكساب املعارف واملهارات واملواقف
واالجتاهات والقيم أو تعزيزها ودعمها مما يتطلب بذل جهد إرادي من قبل املستفيد لكي يكتسب

هذه احملتويات. ومن عوامل جناح هذه األنشطة توفرها على اخلاصيات التالية :
- أن متكن املستفيد أو املستفيدة من االختيار الواضح واملسؤول لألنشطة وحتمل مسؤولية هذا

االختيار.

أنشطة تعليم الكبار
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adult education activities adult education evaluation

- أن متكنه من القيام بدور نشيط وفاعل أثناء إجناز أنشطة التعلم من خالل حثه على البحث
والتطبيق، وحل مشاكل ذات طبيعة شخصية أو اجتماعية أو مهنية.
- أن متكنه من ربط ما يتعلمه بالواقع مما يضفي الداللة على التعلم.

وقد تكون هذه األنشطة : أنشطة ( يشارك فيها مجيع أعضاء مجاعة التعلم) ؛ أو أنشطة تتم يف
جمموعات صغرية أو حمدودة العدد من املستفيدين؛ أو أنشطة يقوم ا مستفيد واحد.

9 adult education center
centre d’éducation des adultes

مكان تنجز فيه أنشطة منظمة الغرض منها تعليم الكبار. وقد يستعمل، بكيفية حصرية، من أجل هذا
اهلدف أو قـد حيتضن أنشطة أخرى مغايرة. ويتم اللجوء، يف معظم احلاالت، إىل املدارس االبتدائية
والثانوية الستعماهلا مراكز لتعليم الكبار. وقد بلورت حركة تعليم الكبار يف البالد العربية جمموعة
مؤسسات تعليم الكبار واليت متثلت يف املؤسسات التعليمية (معاهد تعليم اللغات والتعليم باملراسلة
ومراكز التدريب)، واملؤسسات املهنية ذات الطابع التدرييب املهين واملؤسسات املعرفية واملؤسسات

االجتماعية والرياضية.

مركز تعليم الكبار

10 adult education evaluation
évaluation en éducation des adultes

عملية منظمة تسعى إىل تطوير برامج تعليم الكبار من خالل التعرف على ما حتقق من األهداف ،
قياس نسبة التقدم الذي أحرزه الربنامج، التعرف على تأثري وفاعلية الربنامج على  الدارسني، معرفة
مدى مالئمة طرق التدريس اليت يقدمها الربنامج، احلصول على املعلومات عن واقع الربنامج لتكون

مبثابة العون للعاملني يف جماالت تعليم الكبار. ومن املبادئ اليت حتكم عمليات تقومي تعليم الكبار:
التقومي الذايت الذي يضطلع به املتعلم الكبري، وجمموعة املتعلمني، أفضل كثريا من تقومي اآلخرين. جيب

أن تتعدد طرق التقومي يف تعليم الكبار لتشمل املالحظة والتقدير النوعي والكمي لعوائد التعليم،
واالختبارات العملية اإلسقاطية، واختبارات املواقف الواقعية واالفتراضية.   أن تكون عمليات التقومي

جزًءا أساسيا يف نسيج الربنامج، مبعىن أن يكون التقومي جزًءا من عملية التعليم، واستخدام املواد
واألجهزة، ومتابعة عمليات األداء، وأن يكون التقومي عمالً مستمرا عرب مراحل الربنامج ويف وحداته

تقومي تعليم الكبار
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adult education evaluation adult growth

املختلفة.   جيب أن يكون التقومي معنيا بتقدير النتائج اليت يفرزها التعليم أكثر من عنايته حبسابات
الطاقات اليت بذلت يف الربنامج.   أن تتدرج عمليات التقومي، وأن تتحول األهداف اليت تتحقق يف

مراحل برنامج التعليم األوىل إىل وسائل لتحقيق أهداف أعلى منها.

11 adult education in public schools
éducation des adultes dans les 
écoles publiques

األنشطة التربوية املوجهة للكبار اليت توفرها السلطات التربوية، واليت متارس داخل املؤسسات التعليمية
العمومية، ابتدائية كانت أم ثانوية.

تعليم الكبار يف املدارس العمومية

12 adult education philosophy
philosophie de l’éducation des adultes

قدم الكثري من املفكرين والفالسفة تصنيفات عديدة لفلسفة تعليم الكبار وميكن إمجاهلا يف مدارس
تنتمي للفلسفية التقليدية كاملثالية والواقعية والتقدمية، وبالوقوف مثال على فلسفة تعليم الكبار لدى
هذه األخرية، فإننا جندها بدورها تتضمن ثالث اجتاهات: اجتاه رومانسي يويل األولوية للشخص
الراشد، واجتاه ثقايف يهتم أكثر بنقل القيم واالجتاهات الثقافية إليه، واجتاه ثالث  يستهدف حل

املشكالت اليومية الين يواجهها املتعلم الكبري يف اتمع، مما يعين بأن أي تطوير أو حتسني للشخص
الراشد هو يف حد ذاته عمل على تغيري وتطوير اتمع الذي ينتمي إليه، ومع ذلك يالحظ بأن هناك
تداخال بني هذه املدارس الفلسفية املتعلقة بتعليم الكبار، غري  أنه من املمكن التمييز بينها على أساس

االجتاه أو اهلدف األساسي الذي تتمحور حول كل مدرسة: - اكتساب املعرفة باعتبارها قيمة
جوهرية يف حد ذاهتا. - مساعدة الشخص الراشد على حتقيق ذاته. - حتقيق التحول االجتماعي.

فلسفة تعليم الكبار

13 adult growth
croissance chez l'adulte

جمموع التغريات املرتبطة بالنمو يف فترة الرشد واليت يشعر ا الراشد يف خمتلف فترات حياته. ويتسم
النمو العادي والطبيعي للراشد بتتابع فترات من االستقرار وفترات من التحول تلعب فيها التجارب

واخلربات احلياتية املكتسبة دوراً فاعال ويتمكن الراشد، بفضلها، من التكيف مع خمتلف تغريات احمليط.

منو الكبار
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adult growth adult learning

  

14 adult instructor
éducateur des adultes

معلم تتوفر فيه السمات التالية: يرغِّب املتدربني يف التعلم، ولدية القدرة على : استخدام املواد التدريبية
التطبيقية واستخدام التدريب املتمركز حول املشكالت وحيقق للبالغني املتدربني ما حيتاجون، ويربط
خربة املتدربني بالتدريب، ولديه القدرة على إشاعة جو ودي، كما  ينوع يف استخدام الوسائل

التدريبية. وتتوفر لديه مهارات من قبيل : معرفة وافية مبوضوع التدريب، منظم، مركز على األهداف،
له حضور قوي، يربهن من منظور مهين احترايف، قادر على ربط احملتوى مبواقف العمل اخلاصة

باملشاركني، صبور، مرن، ذو موقف واجتاه إجيايب، قادر على التعامل مع اآلخرين من كل املستويات،
موضوعي، خامة صوته جيدة، مستمع جيد، صادق ومتفتح، يستخدم وسائل تدريبية متنوعة، قادر

على تشخيص االحتياجات، متحمس يركز على املتدرب.

معلِّم الكبار

15 adult lacking writing skills
adulte inaple à l’écrit

شخص نادرا ما يلجأ إىل استعمال الكتابة- وقد ال يستعملها إطالقا- من أجل اكتساب املعرفة أو
بناء عالقات مع الغري أو فهم وضعية أو حل مشكل. وقد ظهر اللفظ يف أواسط التسعينيات من القرن

العشرين ليعرب عن توجهات عديدة يف جمال تعليم الكبار تتمثل أهم مبادئها يف:
- العمل على إشراك املتعلمني الكبار واعتماد لغة مألوفة ومشتركة يف تكوينهم؛

- توسيع نطاق عمليات حمو األمية لتشمل التكوين األساسي؛
- التخلي عن اصطالح "حمو األمية" واستعمال تعبري "تنمية القدرة على القراءة" انطالقا من نتائج

االستقصاءات اإلحصائية حول األمية.

راشد غري ملّم بالكتابة

16 adult learning
apprentissage des adultes

جمموع العمليات اليت يكتسب الراشد بواسطتها املعارف والكفايات واالجتاهات، كما يشري إىل

تعلُّم الكبار
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adult learning adult literacy ratio

العوامل البيولوجية والفعلية واالجتماعية اليت تؤثر يف هذه العمليات، ويف احلالتني معا، حييل التعلم
لدى الراشد إىل عوامل خمتلفة عن تلك اليت تتدخل يف عمليات التعلم اليت حتدث لدى الصغار.

17 adult learning motives
motivations d’apprentissage des 
adultes

العوامل واألسباب اليت حتفز الكبار للتوجه حنو التعليم، وميكن تصنيفها إىل صنفني : الدوافع اخلارجية،
وتتضمن الدوافع املهنية : يتعلم الكبار نتيجة لدافع وهذا التعلم ال حيدث إال إذا مت دعمه باالستخدام
واالستعمال، ومتثل الدافعية أهم عناصر التعلم حيث تدفعهم حنو هدفهم املتمثل يف احلصول على أحد
أشكال التعلم املختلفة مثل الفهم أو تعديل األداء أو إتقان مهارة معينة، وقد ال يستطيع الكبار حتقيق
دوافعهم احلقيقية فقد يكون الدافع البحث عن فرصة للترقية أو فرصة عمل أخرى وهكذا تتداخل
الدوافع وتندمج مع بعضها وحتيط بالدافع املهين بعض الدوافع األخرى، مثل : دراسة موضوع معني
أو الرغبة يف االستجمام بعيدا عن العمل الروتيين وتتداخل األسباب االقتصادية أو املادية مثل احلصول

على عائد مادي. الدوافع االجتماعية : الرغبة يف تدعيم عالقاهتم االجتماعية باآلخرين.   الدوافع
الداخلية، وتتضمن الدوافع الذاتية: أي الرغبة يف تطوير املعارف واملهارات الذاتية والرغبة يف البحث
والدراسة ملوضوع معني، ويعد هذا الدافع عنصرا هاما يف حتفيز السلوك التعليمي. وقد ال تكون

العالقة بني الدافع املهين والذاتية واضحة عند الكبار، فقد يشعر الفرد بأنه حيتاج إىل مهارات معينة
جتعل صورته أكثر تقديرا واحتراما أمام اآلخرين، كما متثل املنافسة دافعا قويا يف البحث واكتساب

املعلومات واخلربات اليت تتيح له تطوير األداء وحتقيق التميز.

دوافع تعلم الكبار

18 adult learning theory
théorie d'apprentissage des adultes

نظرية من نظريات التعليم ترتكز على : الكبار يتعلمون بالتطبيق واملشاركة؛ وميلّون عند اجللوس
بشكل سليب لفترات طويلة؛ وليس هلم املقدرة على اإلنصات السليب لفترة طويلة؛ وال يقبلون أفكار
وخربات اآلخرين بسهولة فهم مييلون ألن يكونوا شكاكني؛ يتعلمون األشياء اليت تفيدهم بسهولة

وبشكل أفضل عندما يتوفر هلم بعض التحكم يف بيئة التدريب.

نظرية تعلُّم الكبار
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adult literacy ratio adult trainer

19 adult literacy ratio
ratio de l’alphabétisation des adultes

نسبة عدد البالغني من العمر 15 سنة فأكثر الذين يلمون بالقراءة والكتابة نسبة إىل عدد السكان
اإلمجايل للفئة العمرية نفسها، مبا فيها عدد النساء يف بلد أو مقاطعة أو حمافظة أو موقع جغرايف ما،
ويف فترة زمنية حمددة عادة ما تكون منتصف العام، وألغراض إحصائية ميكن اعتبار أي شخص ملم

بالقراءة والكتابة إذا كان بإمكانه كتابة وقراءة وفهم أي تصريح بسيط عن حياته اليومية.

معدل حمو األمية لدى الكبار

20 adult pedagogy
pédagogie des adultes

بيداغوجيا تقوم على مبدإ االنطالق من اخلصوصيات املميزة للراشدين املستهدفني بالتعليم والتكوين،
وتأخذ بعني االعتبار معيشهم املهين وخصائصهم الوجدانية. وتنبين هذه البيداغوجيا على أساس حتميل
الراشد مسؤولية تعلمه وتكوينه من خالل التصريح باألهداف املطلوب حتقيقها أو إشراكه، إشراكا
فعليا، يف وضع هذه األهداف وحتديدها مما يضمن اخنراطه الفاعل يف عملية التكوين. كما تقوم على
حتليل حاجات الراشد املستهدف بالتكوين، وتوظيف طرائق وتقنيات تنشيط مناسبة أساسها حل
مشكالت ذات داللة بالنسبة إليه، واالنفتاح على خرباته وجتاربه، وإفساح اال أمامه للتعبري عن

آرائه ومواقفه والتفاعل والتبادل مع باقي املستفيدين.

بيداغوجيا الكبار

21 adult psychological and 
educational factors
facteurs psychopédagogiques chez 
les adultes

العوامل النفسية اليت تتدخل يف عملية التعلم لدى الراشد ويف مشاركته يف إجناز األنشطة التربوية، كما
يشري إىل الدراسات اليت تتخذ هذه العوامل موضوعا هلا.

عوامل (ال..) النفسية والتربوية للكبار

22 adult trainer
formateur des adultes

شخص يقوم بتقدمي خدمات تربوية للكبار دون أن يقوم بالضرورة باإلشراف أو بأعمال االستشارة
يف التكوين.

مدرب الكبار
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adult trainer affective domain

23 adult training
formation des adultes

جمموعة األنشطة اليت متكّن الراشد، الذي انقطع عن الدراسة ومل يتمم دراساته العليا، من متابعة تنمية
قدراته على التعبري والتفكري والتواصل اعتمادا على وسائل بيداغوجية مناسبة، وذلك دف حتقيق ذاته
باعتباره شخصا ومواطنا. ويتم ذلك يف إطار التعليم النظامي والتعليم املستمر والتعليم غري النظامي،
ويف إطار كافة أشكال التعليم غري الرمسي والعفوي املتاحة يف اتمع. و قــد يتخذ تدريب الكبار
األشكال التالية: التكوين من أجل اإلدماج ويهدف، يف الغالب، إىل متكني املســتفيد من الولوج
إىل حقــل نشاط معني (مهين أو غريه) جديد بالنسبة إليه. التكوين من أجل اإلشهاد، ويسعى إىل
متكني املستفيدين من االرتقاء، يف جمال النشاط الذي يزاوله نفسه، من مرتبة إىل أخرى أعلى منها
بفضل الشهادة اليت حيصل عليها. التكوين من أجل التأهيل، ويتحدد هدفه يف متكني املستفيد من

التحكم أكثر يف األنشطة اليت ميارسها بغية حتقيق فعالية أكرب يف عمله.

تدريب الكبار

24 adults' characteristics
caractéristiques des adultes

جمموع اخلصائص النفسية واجلسمية واحلركية واحلسية والنفسية والعقلية اليت يتصف ا الكبار، واليت
قد يكون هلا، أو لبعضها، تأثري مباشر أو غري مباشر، سليب أو إجيايب، على عمليات التعلم والتكوين

اليت ينخرطون فيها، ومنها : على املستوى النفسي : توفر حوافز داخلية تدفعه إىل التعلم، القدرة على
الفهم والتجريد، ومتثل القيم. على املستوى االجتماعي: القدرة على حتمل املسؤولية اجتماعيا ومهنيا،
قابلية التأثربالتقاليد وااللتزام ا؛ التوفر على خربة حياتية ومهنية، وعلى مشروع اجتماعي أو مهين،
على املستوى اجلسمي والعضلي: الضعف العام، تقلص القدرات السمعية والبصرية نتيجة التقدم يف
السن. على مستوى التعلُّم: املشاركة الفاعلة واإلجيابية يف األنشطة، التفاعل مع اآلخرين وتبادل

اخلربات والتجارب، والسعي إىل تأكيد الذات.

خصائص الكبار

25 affective domain
domaine affectif

كافة العمليات السوسيو وجدانية اليت حتدث لدى الفرد مثل االجتاهات واملواقف والقيم واألحاسيس

جمال وجداين
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affective domain alternation pedagogy

واالنفعاالت واحلوافز والتصور عن الذات ..إخل. وغالبا ما يستهدف التعليم عامة، مبا يف ذلك تعليم
الكبار، التأثري يف اجلوانب السوسيو وجدانية يف شخصية املتعلم أو املستفيد من التكوين.

26 affective style
style affectif

جمموع املظاهر الوجدانية املكونة لشخصية املتعلم أو املستفيد ذات الصلة بانفعاالته وحوافزه
واهتماماته ومنظومة القيم اليت يسترشد ا يف تصرفه وتصوره عن ذاته وتقديره هلا. وتشكل هذه

املظاهر منطلقا أساسيا من املنطلقات اليت ينبغي اعتمادها أساسا لتعليم وتكوين الكبار، ذلك أن تعليم
الكبار يتوخى، من بني ما يتوخاه، التأثري يف اجتاهات ومواقف وقيم الكبري يف اجتاه تكييفها مع ما

يقتضيه العيش يف اتمع ومتطلبات التعايش مع اآلخرين، والعمل، على مستوى آخر، على إكساب
الكبري اجتاهات جديدة كالقدرة على حتمل املسؤولية، واالستقاللية، واملبادرة، وروح املواطنة،

والسلوك املدين.

أسلوب وجداين

27 all ages university
université de tous âges

مؤسسة معدة لتعليم وتكوين كبار السن تعمل، حبسب مؤسسها الفرنسي بيري فيالس (1973) -
باعتبارها مؤسسة للحفاظ على الصحة العامة، هدفها األساس االرتقاء مبستوى الصحة اجلسدية

والعقلية واالجتماعية للمسنني. ويتم ذلك من خالل برامج وأنشطة خاصة ومالئمة خلصوصيات هذه
الفئة. وعرفت هذه اجلامعات تطورات من خالل تعديل الربامج واألنشطة ومالءمتها بيداغوجياً

ملتطلبات الفئة املستهدفة، وانفتاحها، على مستوى آخر، على أكرب عدد من املستفيدين بدون شرط أو
متييز أيا كان نوعه، وانفتاحها، أخريا، على كافة الراغبني يف تثقيف أنفسهم بغض النظر عن شرطَي
السن والشهادة األكادميية. وقد تتخذ هذه اجلامعة صيغة خدمة تقدم يف إطار احلرم اجلامعي نفسه،

كما قد تتخذ شكل تكوين مستمر أو تربية مستدامة.

جامعة كل األعمار

28 alternation pedagogy
pédagogie de l’alternance

عدة تكوين قائمة على مبدإ التفاعل بني وضعيات التكوين ووضعيات اإلنتاج، وأسلوب يف تكوين

بيداغوجيا التناوب
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alternation pedagogy alternation training

الكبار يتخذ صيغا أربعة، هي : التناوب املندمج، حيث يتم التناوب بني وضعيات التكوين
والوضعيات املهنية يف املوقع ذاته سواء أكان هو املقاولة أم مؤسسة من املؤسسات املخصصة للتكوين،
ويغلب على هذا النمط من التناوب إما منطق التكوين وإما املنطق املهين إن مت يف املقاولة. التناوب
املتجاور أو املتوازي، حيث تتعايش وضعيات التكوين مع الوضعيات املهنية من دون أن تقوم بينهما
صالت أو عالقات عضوية، التناوب املتكامل أو التكاملي، تسعى وضعيات التكوين والوضعيات
املهنية يف هذا النمط إىل حتقيق األهداف نفسها، وتسهم كلتيهما يف إكساب املستفيدين املؤهالت

نفسها وذلك بفضل العالقات املؤسسية القائمة بينهم. التناوب املتمفصل الذي ميكن وصفه باحلقيقي
حيث تنظم، يف إطاره، وضعيات التكوين والوضعيات املهنية يف سياق برنامج واحد وموحد، لذلك
تتصف العالقات بني الوضعيات بقدر كبري من النظامية كما تتسم بطابع منهجي واضح، ويتم فحص
ومتحيص املشاكل اليت يواجهها املستفيد يف الوضعيات املهنية يف إطار وضعيات التكوين والعكس

صحيح.

29 alternation training
formation en alternance

تدريب ينظم، داخل مقر العمل ومؤسسة معدة للتدريب، يف الوقت نفسه،  ليخلق تناوبا بني فضائني:
فضاء التدريب النظري وفضاء التدريب العملي التطبيقي. وقد يتم بالتناوب حبسب تنظيم زمين متغري
(أسبوع، أيام...) وبأساليب خمتلفة تبعا ملسارات متنوعة، وذلك بناء على املتطلبات اليت يقتضيها منط

التدريب، وكيفية تنظيمه، ومدى استعداد املدربني وجاهزيتهم. وقد يشمل التناوب التدريب
األساسي واملستمر، وخمتلف مستويات التدريب بدءا بالذي يستهدف التأهيل املهين، وصوال إىل

املستويات العليا منه، كما ميكن أن يستهدف فئات متنوعة (متدربني يف إطار التدريب املستمر مثال أو
العاملني باملقاولة...). ومن األهداف العامة اليت يسعى إىل حتقيقها: خلق بنيات تسهل عمليات

اكتساب معارف ذات بعد تطبيقي من خالل العمل داخل وضعيات مهنية حقيقية. متكني املستفيدين
من متحيص املعرفة النظرية باستعمال منظار الواقع وذلك قصد تعديلها ومالءمتها مع متطلبات املهنة.
السماح للمستفيدين ببلورة وبناء مشروع شخصي ومهين. إضفاء بعد مهين أقوى وأعمق أثرا على ما

حيصله املستفيدون من شهادات عند اية عمليات التدريب.

تدريب بالتناوب
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alternation training andragogy; adult education

30 andragogic approach
approche andragogique

منظور عام للتعامل مع الظواهر املتعلقة بتعليم الكبار داخل البنيات املختلفة اليت يتم فيها هذا التعليم،
وينطلق هذا املنظور من اخلصائص العامة املميزة للراشد أو الكبري سواء على املستوى النفسي،

(احلافزية، خصائص التطور املعريف...) أو السوسيو بيداغوجي (احمليط االجتماعي، اخلربة
والتجربة....) أو البيداغوجي (طرائق التكوين وأساليبه ووضعياته واستراتيجياته وتقنياته).وتقوم

املقاربة األندراغوجية لتعليم الكبار على أبعاد ثالثة أساسية متداخلة فيما بينها، هي: البعد البيداغوجي
(ختطيط وضعيات التكوين، استعمال طرق حتترم خصائص الكبار، اعتماد أشكال التقييم املختلفة

املناسبة لتعليم الكبار...)، والبعد التنظيمي (أشكال تنظيم فضاءات التعليم والتكوين بكيفية تالئم تعلم
الكبار - تدبري زمان التعلم اعتماد توزيع املستفيدين بشكل متنوع ومناسب...)، والبعد العالئقي

(تدبري مجاعة التعلم من حيث العالقات والتفاعالت، وحتديد أساليب القيادة، وتدبري النـزاعات...).
وتعتمد اخلطوات املنهجية العامة التالية : االنطالق من متثالت املستفيد، يف بداية التكوين، وخرباته
ومكتسباته املعرفية. اقتراح وضعيات ذات صلة بالواقع (الشخصي أو االجتماعي أو املهين ) حمفزة

على االخنراط يف التعلم. معاجلة الوضعيات وما تنطوي عليه من مشاكل انطالقا من اخلربات
والتجارب واملكتسبات املعرفية من أجل الوصول إىل املبادئ واملفاهيم والقواعد اليت تتضمنها. استثمار

ما مت التوصل إليه ودجمه يف اخلربات القائمة بعد متحيصه يف ضوء الواقع واستكشاف مدى قابليته
للتطبيق.

منهج أندراغوجي

31 andragogy; adult education
andragogie; éducation des adultes

جممل العمليات التعليمية اليت جتري بطريقة نظامية أو غري نظامية، واليت ينمي بفضلها األفراد الكبار يف
اتمع، قدراهتم ويثرون معارفهم وحيسنون مؤهالهتم التقنية أو املهنية، أو يسلكون ا سبيال جديدا
لكي يلبوا حاجاهتم وحاجات جمتمعهم. ويشمل التعليم النظامي والتعليم املستمر، كما يشمل التعليم
غري النظامي وكافة أشكال التعليم غري الرمسي والعفوي املتاحة يف جمتمع يتعلم ويتسم بتعدد الثقافات،
حيث يتم االعتراف بالنهوج النظرية والنهوج اليت ترتكز على التطبيق العملي. ويهدف هذا التعليم

تعليم الكبار، أندراغوجيا
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andragogy; adult education animation techniques

إىل: استكمال مستوى معني من التعليم النظامي أو التأهيل املهين،  اكتساب معارف ومهارات يف
جمال جديد (ليس بالضرورة للحصول على مؤهل دراسي، جتديد أو استيفاء بعض املعارف واملهارات

يف ميدان معني.

32 anecdotes record
registre d’anecdotes

وصف حلدث أو موقف يف حياة املتعلم، وميكن مجع مثل هذا الوصف ملدة طويلة من الزمن من أجل
التوفر على وثائق توضح التغريات اليت حدثت أو ما تزال حتدث يف سلوك هذا املتعلم؛ وميكن توظيف
هذا السجل يف جماالت تعليم الكبار كذلك، باعتباره إحدى وسائل تتبع مسار املتعلم لفترة حمددة

تفيد يف فهم التغريات اليت طرأت على سلوكه املعريف، وتبني درجة التأثري الذي مارسته هذه التغريات
على نظرة هذا األخري إىل ذاته وإىل غريه.

سجِل األحداث

33 animation
animation

جمموع العمليات واإلجراءات وكافة أشكال التدخل اليت تصدر عن املنشط وهتدف إىل تسهيل
عمليات التواصل بني أعضاء مجاعة التعلم وتوجيهها وضبطها، وتيسري إجنازهم للمهام واألنشطة اليت
يقومون ا. وميكن التمييز بني ثالثة أمناط أساسية من التنشيط : منط سلطوي مسري يوجه وحيدد

األدوار ويسهر على حسن التصرف، ومنط دميقراطي قوامه االندماج يف اجلماعة والتشجيع على العمل
والتواصل، ومنط ال موجه يكتفي فيه املنشط مبراقبة عمل اجلماعة حبيث ال يتدخل إال عند الضرورة.

تنشيط

34 animation techniques
techniques d’animation

جمموع التقنيات املوظفة لتنشيط مجاعة معينة ألجل حتقيق أهداف من أهداف التكوين، دف بث
روح التعاون وتبادل الرأي والتحفيز على املشاركة والعمل اجلماعي وإثارة التفاعل بني املستهدفني
بالتكوين. وهي كذلك جمموعة من اإلجراءات اليت متارس ا مواقف التعليم والتكوين واليت تساعد

املكون أو املنشط على إدارة التفاعالت داخل اجلماعة، وتنظيم حياهتا، والعمل على إدماج األفراد فيها

تقنيات التنشيط
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animation techniques appropriateness

لضمان املشاركة الفعلية لكل منهم يف حتقيق أهداف اجلماعة، وإقامة عالقات تعاون بني األفراد.
ويتوخى اعتماد هذه التقنيات، يف سياق تدبري مجاعة املتعلمني الكبار املستفيدين من أنشطة برامج حمو
األمية، حتقيق جمموعة من األهداف، من أبرزها  إثارة التفاعل بني أعضاء اجلماعة؛ حفز املستفيدين
على املشاركة يف كافة أنشطة اجلماعة؛ التدبري السليم للرتاعات والتوترات اليت تنشأ بني أعضاء

اجلماعة؛ غرس قيم االستقاللية والتسامح واحترام الرأي املخالف والعمل اجلماعي؛ تنمية القدرة على
أخذ القرار يف االجتاه الذي خيدم مصلحة اجلماعة؛ تنمية الشعور بتقدير الذات والثقة يف النفس

والتفكري اإلجيايب لدى كل مستفيد من املستفيدين؛ بث روح التعاون وتعزيز الشعور باالنتماء إىل
اجلماعة.

35 applied research
recherche appliquée

حبث ينفذ لغرض الوصول إىل حلول ملشكالت عملية من واقع احلياة، فهو حبث موجه حنو تطبيق
املعرفة العلمية اجلديدة يف حل مشكالت احلياة اليومية يف ااالت التربوية والطبية والصناعية وغريها.
كما يرمي إىل التوصل إىل أغراض عملية تطبيقية من خالل املعرفة العلمية، وتعرف أسباب صالحية أو
فشل طريقة أو وسيلة معينة تستخدم يف جماالت املعرفة اجلديدة من هذا النوع يف النهاية إىل حتسني
الطرائق والوسائل املستخدمة، ورفع كفاءة أدائها، وهذه البحوث تعاجل موضوعات حمددة وتتناول

مشكالت تواجه املسؤولني يف خمتلف ااالت.

حبث تطبيقي

36 applied training
formation appliquée

جمموع الدروس والتدريبات واألعمال التطبيقية اليت تتوخى، يف سياق التعليم التقين واملهين، إكساب
كفايات مهنية مناسبة ومطابقة لتخصص مهين ما .

تدريب تطبيقي

37 appropriateness
pertinence

درجة االرتباط والتوافق بني النتائج اليت مت احلصول عليها واحلاجات املعرب عنها واملطلوب االستجابة

مالءمة

- 18 -



appropriateness audiovisual aid

هلا أو األهداف املزمع حتقيقها، وتتصف األهداف يف جمال تعليم وتكوين الكبار عامة باملالءمة عندما :
تصف السلوك امللحوظ الذي يصدر عن املستفيد يف اية التكوين، تصف الشروط اليت سيتحقق يف
إطارها هذا السلوك، حتدد معيار اإلجناز. ويتصف التكوين عامة بصفة املالءمة عندما تنطوي منطلق

حمتوياته وأنشطته وعملياته على داللة بالنسبة إىل املستفيدين منه؛ أي عندما ينطلق من خرباهتم
وجتارم الشخصية واالجتماعية واملهنية، وحتيل على واقعهم مبختلف مظاهره، ويستجيب حلاجاهتم

ونصائحهم ومتطلباهتم.

38 aptitude test
test d’aptitude

اختبار يتكون من أسئلة متدرجة الصعوبة تتعلق بالكفاية نفسها يف مستوى تعلمي أو تكويين حمدد،
والغرض منه معرفة االختالف بني القدرات واملعارف املتعلقة ذا املستوى . وهو كذلك اختبار يقيس
مستوى أداء املتعلم يف جمال مل يدرب فيه تدريبا خاصا قصد التنبؤ مبستوى األداء الذي ميكن توقعه منه

إذا خضع لتدريب؛ أي أنه يقيس القدرة الكامنة لدى املتعلم، ويشمل فحص : االستعداد احلركي
واإلدراكي، واالستعداد الكتايب، واالستعداد املتعلق بالذاكرة.

اختبار االستعداد

39 assessment tool
outil d'évaluation

كل أداة (سؤال، استبيان أو استمارة، مقياس،...) تستعمل لقياس درجة حتقق هدف أو جمموعة
أهداف؛ وتتألف من عناصر حمددة، هي: املعزز، وهو اللغة اليت تستعملها األداة، إذ قد تكون كتابية
أو شفوية. البنية، ويتعلق األمر باملهمة اليت تطلب األداة إجنازها كالتلخيص أو ملء الفراغ أو تكملة

مجلة. امللفوظات والعبارات املستعملة يف أداة التقومي؛ الوضعية اليت ينبغي أن تنجز فيها املهمة.

أداة التقييم

40 attitude test
test d'attitude

اختبار يقيس اجتاه الفرد اإلجيايب أو السليب جتاه مثري (موضوع) معني من خالل ما يعرب عنه من آراء
وما يصدر عنه من تصرفات.

اختبار االجتاهات
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audiovisual aid autonomy

41 audiovisual aid
support audiovisuel

جمموع األدوات واألجهزة ( الوسائط) اليت يوظفها املدرس أو املنشط، واليت تتيح له إمكانية االستعانة
بالصورة املصحوبة بالصوت، يف تدبري أنشطة التعليم والتكوين. وتعد من الوسائل املهمة يف جمال تعليم
الكبار عامة ملا هلا من تأثري إجيايب على عملية التعلم، وخاصة عملية فهم حمتويات التعلم واالحتفاظ ا
يف الذاكرة، إذ إن البنية اليت تقدم ا املعلومات أو حمتويات التعلم (التنظيم والترتيب والتدرج) وكذا
استعمال اخلطاطات وتنويع املثريات كلها عوامل تسهم، بقوة، يف حفظ املعلومات يف الذاكرة طويلة

املدى.

وسيلة مسعية بصرية

42 auditory reading
lecture auditive

نشاط قرائي يسعى إىل تنمية مهارة اإلصغاء والسمع لدى املتعلمني من خالل إصغائهم لنص مقروء
جهرا، والتقاط داللته املعنوية ومؤشرات حول مكوناته دون اللجوء إىل الكتاب أو القراءة البصرية ؛
ويوظف هذا النوع من أنشطة القراءة يف جمال تعليم القراءة للكبار (حمو األمية)، دف تنمية قدرة

املتعلم على فهم النص املنطوق من خالل استحضار الصورة البصرية للحروف والكلمات اليت يتكون
منها، ومترينه على فهم دالالته، وجعله قادرا على إنتاج نصوص شفهية قصرية متماسكة حول ظاهرة

أو حالة من واقعه. ويقابل نشاط القراءة السماعية لدى املتعلم نشاط القراءة اجلهرية.

قراءة مساعية

43 autonomy
autonomie

اإلشراك الفعلي للمتعلم يف حتديد املقاصد واألهداف اخلاصة من التعلم انطالقا من حاجاته الفعلية،
ويف تدبري أنشطة التعلم، وإمكانية تقييم نفسه بنفسه، وضمن هذا اإلطار، تشدد املقاربة األندراغوجية
على أمهية توظيف كل أشكال الطرائق النشيطة، واعتماد تقنيات التنشيط املناسبة لوضعيات تكوين
الكبار، واالستئناس مببادىء البيداغوجيا الفارقية، وتنويع أشكال توزيع املتعلمني الكبار داخل فضاء
التعلم مبا يكفل التفاعل املباشر بينهم مثل اعتماد العمل داخل جمموعات أو تنظيم حلقات املناقشة،

والعمل على تفريد التعليم و تكييفه مع حاجات وقدرات كل متعلم وحاجات اتمع احلديثة، لذلك،

استقاللية
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autonomy awareness training

يعترب من املبادىء األساس اليت يقوم عليها حمو األمية وتكوين الكبار، إذ ينبغي أن يكون املستفيد أو
املشارك قادرا، حني يقطع مرحلة من مراحل التكوين أو ينهي مستوى من املستويات، على مواصلة

تكوينه وحتيني معارفه ذاتيا.

44 awareness
sensibilisation

عمليات تربوية اهلدف منها مساعدة فئات من الساكنة اليت تعاين من األمية وتعيش يف وضعية اهلشاشة
على أخذ زمام أمورها بيدها، إذ يتم التركيز فيها، من خالل احلوار، على إيقاظ وعي هذه الفئات
بوضعيتها وتطوير حسها النقدي جتاه هذه الوضعية، بغرض متكينها من الوسائل املناسبة والضرورية
لتجاوز وضعية اهلشاشة اليت تعيش فيها، وإثارة اهتمامها بربامج حمو األمية أو التربية األساسية للكبار

أو برامج ما بعد حمو األمية وأمهية االخنراط فيها.

توعية

45 awareness pedagogy
pédagogie de sensibilisation

طريقة من طرق حمو األمية ظهرت يف إحدى اجلهات األكثر فقرا وأمية يف الربازيل، وأساسها
االنطالق يف أنشطة التعليم والتكوين من احلياة اليومية للمستفيدين أنفسهم من أجل تعليمهم القراءة
والكتابة. وتقوم على أساس مبادئ عامة منها: إقامة عالقات حوار بني املستفيدين وتشجيع التواصل

وبناء عالقات الثقة املتبادلة؛ التركيز يف عمليات التواصل على الثقافة احمللية عرب تبسيط حمتوياهتا
والوقوف على مساهتا األساسية، وجعل املستفيدين يعملون على حتويلها إىل جداول مبسطة انطالقا من
الوضعيات احلياتية، من أجل تييسر استيعاب خمتلف أوجه هذه الثقافة؛ االنطالق من كون املستفيد هو

العنصر الفاعل يف عملية تعلمه والقادر على القيام ذه العملية، لذلك ينحصر دور املكون يف فتح
قنوات احلوار مع املستفيدين، واقتراح األدوات األكثر مالءمة إلجناز عمليات التعلم، وإدراك أسباب

املشكالت اليت يواجهها وتعزيز قدرته على احلكم النقدي.

بيداغوجيا التوعية

46 awareness training
formation de sensibilisation

.Training انظر : تدريب

تدريب من أجل التوعية
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47 basic apprenticeship
formation professionnelle de base

مرحلة أوىل من مراحل التدريب على مهنة أو وظيفة أو حرفة ما دف تنمية استعدادات معينة وتبليغ
معارف حمددة وإكساب كفايات أساسية بالنسبة إىل املستوى املطلوب. وقد ينفذ يف صيغة تعليم

هدفه إكساب معارف وكفايات أولية ( تعليم القراءة والكتابة واحلساب) ضرورية للحياة االجتماعية،
وتوسيع معارف أخرى جديدة أو تنمية مهارات مطلوبة يف جمال معني، حبيث يسمح للفرد التمكن
من الوسائل واألدوات األساسية الالزمة لكي ميارس خمتلف األدوار االجتماعية املطلوبة منه ممارستها

ويتمكن من متابعة دراساته.

تدريب مهين أساسي

48 basic education
enseignement fondamental

اموعة الكاملة لألنشطة التعليمية املندرجة يف أطر خمتلفة والرامية إىل تلبية حاجات التعلُّم األساسية.
وتعترب جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي أن التعليم األساسي

يشمل: التربية يف مرحلة الطفولة املبكرة، والتعليم االبتدائي، وتعليم املهارات احلياتية األساسية للشباب
(ISCED أسكد) والكبار، مبا يف ذلك املهارات القرائية. وحسب التصنيف الدويل املقنن للتعليم
يشمل التعليم األساسي التعليم االبتدائي (املرحلة األوىل من التعليم األساسي) و املرحلة الدنيا من

التعليم الثانوي (املرحلة الثانية من التعليم األساسي).

تعليم أساسي

- 22 -



basic illiteracy

49 basic illiteracy
analphabétisme de base

عدم القدرة على القراءة والكتابة واحلساب، ويف معىن أكثر خصوصية، يف العديد من البلدان املصنعة،
أي شخص تعادل كفاياته يف القراءة والكتابة واحلساب مستوى دراسي من سنة إىل أربع سنوات.

أُمية أساسية

50 basic literacy program
programme d’alphabétisation de base

برنامج يقدم جمموعة من فرص التعلم للشباب والراشدين الذين ال ميلكون املهارات األساسية، وميكن
أن حيدد هذا الربنامج من حيث ساعات التدريس ومضامني التعلم، أو من حيث جمموعة املهارات

األولية اليت تعترب بالغة األمهية ملواصلة عملية تعلم القراءة والكتابة.

برنامج حمو األمية األويل

51 basic research; fundamental 
research
recherche fondamentale

. Applied research انظر : حبث تطبيقي

حبث أساسي

52 brainstorming
remue-méninges; brainstorming

طريقة من طرائق إثارة اإلبداع وتطويره قوامها البحث اجلماعي( من 6 إىل 10 أفراد ) ، وفق قواعد
حمددة ومضبوطة، عن حل أو حلول ملشكل مطروح من خالل تبادل حر لآلراء. ويدعى املشاركون،

يف هذه الطريقة، إىل التعبري عن آرائهم حبرية ودون نقد، حيث يتوصل يف الغالب اىل مردود جيد .

عصف ذهين

53 buzz group method
méthode du buzz group

طريقة من طرق العمل تقوم على أساس تعيني جمموعة حمدودة العدد من بني أفراد جمموعة التعلم
يطلب منها إجناز مهمة دقيقة، يف مدة زمنية معينة، ذات ارتباط باملوضوع العام الذي تنكب اجلماعة

على دراسته.

طريقة جتريبية
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54 capacity
capacité

استعداد ميكّن الفرد من ممارسة نشاط ما (جسدي، أو ذهين، أو مهين…)  أو إجناز مهمة معينة بنجاح.

قدرة

55 capacity test
test de capacité

اختبار معد لقياس أقصى درجات األداء لدى فرد ما يف حلظة معينة، كالقدرة على القراءة مثال، وهو من
االختبارات اليت ميكن اعتمادها سواء يف مستهل تنفيذ برامج حمو األمية وتكوين الكبار من أجل تشخيص

املستلزمات اليت يتوفر عليها الفرد املقبل على االخنراط يف تلك الربامج (يف جماالت القراءة والكتابة واحلساب
أساسا)  بغية حتديد مستوى التكوين والتعليم املناسبني الذي ميكن أن يلجه، وتدبري عمليات التكوين مبا يضمن
االستفادة الفعلية لكل متعلم، كما ميكن استعماله لقياس درجة متّكن الفئات املستفيدة من أنشطة حمو األمية

من العمليات املتصلة بالقراءة.

اختبار القدرة

56 career education
éducation de carrière

جزء من العملية التعليمية الشاملة اليت تركز على التكيف الناجح للفرد مع العامل احمليط به، وتربط مجيع أنواع
التعليم احلالية بالواقع احلقيقي، وباستخدام مجيع املصادر التربوية كاملدرسة واملرتل واتمع يف إعداد الطالب.
وتعد برناجما دراسيا تربويا يهيئ الطالب للدخول مستقبال إىل عامل املهنة، حبيث يساعده ويهيئه ليصنع قرارات

فاعلة تتصل بدوره املستقبلي يف سوق العمل.  ويتضمن هذا الربنامج التدريب على مهارات، مثل:  وضع

تربية مهنية (حياتية)
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career education characteristics of adult education

األهداف، ومهارات االتصال، وصناعة القرار، وأخالقيات املهنة، وتقييم الذات وغري ذلك.
57 career plan

plan de carrière

مسار يتألف من مراحل أو درجات يستطيع فرد ما املرور ا يف إطار العمل واليت تضعه املقاولة يف متناول
مستخدميها من أجل متكينهم من االرتقاء املهين وضمان احلراك العمودي واألفقي يف إطار املهنة.

خطة مسار مهين

58 Carrard method
méthode Carrard

طريقة لتكوين الكبار والتعليم املهين السريع تنسب للمهندس السويسري كاراد ألفريد الذي وضع مبادئ
التربية املهنية والتعليم السريع والفاعل، انطالقا من ضرورة إثارة اهتمام املتعلمني ودفعهم إىل املشاركة.

واملبادئ األساسية العامة هي:  جعل املتعلم حيس باألشياء بكيفية ملموسة.بناء الدروس على أساس أن ال يتعلم
الكبري إال موضوعا واحدا يف كل درس.تـحاشي اكتساب املتعلم عادة غري مالئمة ودفعه إىل تكرار

احلركات اليت أتقنها حىت تتحول إىل ردود فعل آلية.  إثارة اهتمام املتعلم، وتقدمي معارف متعمقة، واإلفصاح
عن األهداف املطلوب حتقيقها.  أما القواعد العملية اليت توجه نشاط املكون فهي:  تـحاشي اإلسهاب يف

الشرح والتفسري وعرض املعلومات.  تعليم أمساء األدوات تدرجييا باملوازاة مع استعماهلا.  عدم السماح بأن يقوم
املتعلم حبركات خاطئة ودعوته إىل تكرار التمارين األولية اليت مل يتم التحكم فيها للتمكن منها وإتقاا.  عدم

االنتقال إىل مترين آخر جديد إال بعد التمكن من التمارين والتداريب السابقة عليه وإتقاا.  إجناز املتعلم
للتمارين واحلركات ومن مث تفسريها.  إيقاف التمرين مبجرد ما تقلص انتباه واهتمام املتعلم واالنتقال إىل

ممارسة آخرى.  تعويد املتمرن على ضبط النفس ومراقبتها وخلق مناخ مرح داخل احملترف.

طريقة كارارد

59 characteristics of adult education
caractéristiques de l’éducation des 
adultes

جمموعة املواصفات اليت ينبغي أن يتمتع ا معلم الكبار ويوظفها على حنو فعال، ومنها :  التوجيه الذايت أو
التعلم الذايت:  بأن يتحمل املسؤولية وعلى املدرب اجليد أن يوضح أن التدريب عمل مجاعي يشترك فيه املدرب
واملتدربني.  اخلربة :  حبيث يبين املدرب خرباته على خربات الكبار فاملدرب اجليد يستفيد من خربات املتدربني

وال يتصور أن خربام حمدودة فلذلك ميكن االعتماد عليهم بإثراء التدريب وابتكار تطبيقات جديدة.  الواقعية:
يفضل الكبار أن تكون التطبيقات واقعية وال تنفصل عن الواقع، ولذلك فاملدرب اجليد يصمم أنشطة تدريبية
متصلة مباشرة باحتياجات املتدربني.  املنفعة:  حيث يفضل الكبار التركيز على حل املشكالت بدال من تنمية

خصائص تعليم الكبار
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املعارف، فعلى املدرب توضيح أمهية تعلم مهارة معينة ألداء العمل بشكل أسهل وأكثر فاعلية.  ويكون
التدريب أكثر فاعلية إذا اكتشفوا أنه سوف يساعدهم يف حتسني أدائهم.  ولذلك ال بد للتدريب أن يكون
مفيدا هلم علميا وماديا.  الدافعية :  يتميز الكبار حبب املعرفة، ودافعية للتعلم بسبب خربام السابقة وحتقيق
الذات، لذلك جيب أن يستغل املدرب هذه العوامل ويشجعها وال يضعفها، بإثارة املتدرب فكريا ليظهر ما
لديه من خربات.  مراعاة البعد النفسي للكبار حيث فارق السن بني املتدرب واملدرب.  أن يكون املتدرب

60  citizenship education
éducation à la citoyenneté

تربية تعىن بشكل عام بتنشئة األفراد على حب وطنهم وعقيدم ولغتهم وعادام وتقاليدهم ...، وهي ذا
تتأسس على املرجعية الوجدانية لتكوين مواقف اجيابية حنو الوطن الذي ينتمون إليه ومواجهة التحديات اليت
تواجه اتمع والدولة يف عامل متغري باستمرار.  ومع أا ليست مقررا حمددا بالضرورة، إال أا تشكل أحد
ااالت اليت تندرج يف تكوين الكبار وتعد أحد الركائز للتحفيز على اإلنتاج واملشاركة وممارسة احلقوق

والواجبات واالخنراط يف عملية التنمية بكل أشكاهلا.

تربية على املواطنة

61  civil education
éducation civique

تربية تستهدف اإلعداد للمواطنة الواعية والفاعلة واملسؤولة على املستويات احمللية والوطنية والعاملية، وترتبط
باملؤسسات واملشاركة املدنية واتمعية باملعىن الواسع للكلمة، كما تستهدف التربية على السلوك املدين

ومساعدة األفراد على الوعي حبقوقهم وواجبام باعتبارهم مواطنني، وكذا االضطالع مبسؤوليام بكفاءة
وفعالية.  ويف حني تعطي برامج حمو األمية وتعليم الكبار أمهية كربى إلرساء الكفايات القرائية، حيظى االهتمام
باكتساب الكفايات احلياتية، بأمهية خاصة؛ وتشكل التربية على السلوك املدين، يف هذا السياق، ركيزة أساس
من ركائز تكوين املواطن بالنظر لكوا تسعى إىل التعريف والتوعية باحلقوق والواجبات، وغرس قيم املواطنة،

وأمناط السلوك وردود الفعل املرغوب فيها على صعيد اتمع.

تربية مدنية

62 civil society
société civile

أحد أشكال تنظيم اتمعات مبا حيقق التعاون بني األفراد واجلماعات يف ااالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية دف محاية حقوق ومصاحل الفئات املتنوعة والتوفيق بينهما مبا يضمن أعلى درجة من املساواة فيما

جمتمع مدين
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بينها، وهو يعتمد يف ذلك على وسائل مستقلة بعيدة عن تدخل احلكومة وسيطرا على أساس االحترام
املتبادل يف املوازنة بني املصاحل اخلاصة واملصاحل العامة.

63 civil society organizations
organisations de la société civile

كيانات خارج مؤسسة الدولة ال تستهدف الربح وال تسعى للوصول إىل احلكم، وتعمل على جتمع الناس
لتحقيق أهداف ومصاحل مشتركة .  وحتتضن جمموعة واسعة من اهليئات غري الرمسية، وغري اهلادفة للربح، وهي

تتباين وفقا ألغراضها وفلسفتها وخربا ونطاق نشاطها، وتضم منظمات ومجعيات متثل مصاحل يف جمال
األعمال، ومجاعات الدعوة اليت تدافع عن املكاسب اجلماعية، واجلماعات املهنية مثل النقابات، وهذه

املنظمات مستقلة وطوعية، وهلا هياكل إدارية وأطر تنظيمية، تعمل يف إطار حيدده القانون السياسي، وتعترب
األكثر فاعلية من أجل حتقيق مؤشرات أهداف التنمية وال سيما فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات للمناطق الفقرية
والنائية، ويف جمال التعليم يف مرحلة ما قبل االلتحاق باملدرسة، وحمو األمية وتعليم البنات، وتقدمي القروض

الصغرية، ومحاية البيئة واحلفاظ عليها، ونوادي الشباب وتقانة (تكنولوجيا)  املعلومات وغري ذلك.

منظمات اجملتمع املدين

64 civilizational literacy
alphabétisation civilisationnelle

عملية تعليم الكبار الكتساب املهارات األساسية للقراءة والكتابة لتكون وسيلة لغايات أهم، ومنطلقا لتوظيفها
يف سياق التقدم؛ لتحقيق املشاركة اإلجيابية يف بناء اتمع اجلديد، والقيام باملسؤوليات اليت تقتضيها املواطنة
الصاحلة، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتقانية (التكنولوجية)  والفكرية والثقافية والفلسفية اإليديولوجية
والتفاعل معها بعقلية دينامية قادرة على فهم املتغريات اجلديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال حيقق االنسجام
والتالؤم ما بني ذوام والعصر الذي ينتسبون إليه مؤمنني يف ذات الوقت مبجموعة من العادات واملعتقدات

الفكرية واملمارسات السلوكية اليت تتعارض وطبيعة احلياة املتجددة على الدوام.

حمو األمية احلضاري

65 classroom activity
activité de classe

النشاط الذي يقوم به املعلم أو املتعلم داخل حجرة الدراسة دف دعم عملية التدريس والرفع من فاعليتها
إلكساب املتعلم املزيد من اخلربات مبا يف ذلك استخدامه لكافة الوسائل والدعامات السمعية البصرية.

نشاط صفي

66 classroom management
gestion de classe

إدارة الصف
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جمموعة من األنشطة والعالقات اإلنسانية اجليدة اليت تساعد (بشكل خاص بالنسبة للكبار)  على توفري جو
تعليمي واجتماعي فعال.  وتتضمن إدارة الصف جمموعة من العمليات اليت تندرج يف إطار استراتيجية أو منهج

يتبعه املعلم إلتاحة كل الشروط الكفيلة بتحقيق األهداف التربوية املتبعة بأقل كلفة وبأكثر ما ميكن من
الفعالية.

67  classroom assessment
évaluation de classe

تقييم يبىن ويطبق ويصحح من قبل املعلم أو من قبل جمموعة من املعلمني بغرض تقييم أداء املتعلم داخل الصف
يف أحد املوضوعات (  القراءة أو الكتابة أو احلساب بالنسبة للكبار مثال )  من أجل الكشف عن نواحي

الضعف والقوة يف التعلمات احلاصلة وتطويرها، كما يسمح باختبار وقياس وتقدير منو املتعلم وتكيفه وإجنازه.

تقييم صفّي

68 cognitive objectives
objectifs cognitifs

جمموع األهداف اليت تركز على الذاكرة أو على إعادة إنتاج شيء سبق تعلمه، واألهداف اليت تفترض إجناز
عملية عقلية ما تتطلب من الفرد أن حيدد املشكلة األساسية، وأن يستعني بعد ذلك مبواد أو يربطها بأفكار أو
طرائق أو خطوات سبق له تعلمها.  وحتتل األهداف املعرفية حيزا هاما يف كافة أنشطة حمو األمية وتعليم الكبار
ألا تتعلق بتقدم املعارف يف صيغة أحداث ووقائع وقواعد ونظريات، كما أا تتعلق بالتدريب على استعمال

هذه املعارف من خالل عمليات مثل الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب وحل املشاكل وغريها.

أهداف معرفية

69 cognitive operations
opérations cognitives

جمموع األنشطة والعمليات، الداخلية، املرتبطة باكتساب املعارف واملعلومات وبالذاكرة، والتفكري واإلبداع
واإلدراك والفهم، وحل املشاكل وكافة األنشطة املتداخلة يف املعرفة سواء أمتت هذه األنشطة بكيفية سليمة أم
ال، وكذا النتاج املترتب عن هذه األنشطة املعرفية (أخطاء معرفية، متثالت خاطئة جزئيا، معتقدات تقريبية).

عمليات معرفية

70 cognitive pedagogy
pédagogie cognitive

جمموع الوسائل والتقنيات واألساليب املستخدمة من أجل تسهيل اكتساب املعرفة من جهة وتنشيط وتطوير
العمليات املعرفية من جهة أخرى، واليت تتطلب من املكون أو املنشط أن يكون على اطالع دقيق بعمليات

بيداغوجيا معرفية
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التعلم وبالكيفية اليت تتم ا والشروط املصاحبة هلا عند املتعلم؛ أي أن يكون على علم بنشاط الذات العارفة
والعمليات الذهنية املصاحبة لكل تعلم من جهة وأشكال الصراع املعريف عندما يكون املتعلم داخل اجلماعة.

71 cognitive strategy
stratégie cognitive

جمموع العمليات املعرفية واألنشطة العملية اليت يوظفها الفرد من أجل معاجلة معلومة ما أو وضعية معينة
بغرض حتقيق هدف حمدد ، وتتشكل من كافة العمليات اليت ينسق بواسطتها الفرد بني الوسائل اليت يعتمدها
من أجل توجيه أنشطة التعلم.  وتعد من استراتيجيات التعلم املباشرة، وتعترب ضرورية جدا لتعلم أي معلومات
جديدة، ولكن رغم اختالف كل استراتيجية معرفية عن األخرى إال أا مجيعا تشترك يف أداء وظيفة واحدة
وهي معاجلة املعلومات اجلديدة.  وتتكون هذه االستراتيجية من أربع جمموعات، هي:  املمارسة، واستقبال
وإرسال املعلومات، والتحليل واالستدالل، وتنسيق املدخالت واملخرجات، كما تشري إىل أنواع مهمة من

املهارات أكثر تعقيدا من املهارات العقلية أو القدرات العقلية.

استراتيجية معرفية

72 cognitive structure
structure cognitive

تنظيم ذهين دينامي لألفكار واملعارف واملهارات ولواقع الشخص، الذي يوظفها خبصوص تأويل وجوده
اخلاص ووجود حميطه اخلارجي، وتسمح له أيضا باكتساب وتقييم املواد اجلديدة؛ أي تنظيم املعرفة أو

املعلومات املكتسبة سابقا، لتكون الدليل لفهم األفكار واملفاهيم اجلديدة ومتثلها.

بنية معرفية

73 cognitive style
style cognitif

العملية اليت بواسطتها يصنف الفرد وينظم إدراكه للبيئة، وطريقة استجابته ملثرياا، والنهج الذي يعتمده يف
السيطرة عليها وتوجيهها، وحييل على طريقة التفكري املميزة للفرد.  ومن األساليب املعرفية:  األسلوب املعريف
املوصوف باجلمود، ويتميز أصحابه مبيلهم إىل الثبات يف االستجابة لنمط واحد على الرغم من تغيري الوضعية
اليت أثارت استجابتهم.  أسلوب التعدد املعريف:  ويتميز أصحابه مبواجهة املواقف على أساس استعمال أبعاد
خمتلفة.  أسلوب التنافر املعريف وأساسه أن استقبال األفراد ملعلومات غري كافية أو غري مناسبة أو متنافرة يولد
لديهم حالة من التوتر والقلق، كما يؤكد أن األفراد غالبا ما مييلون ألن يدركوا األشياء حبسب ما توقعوه،

حىت وإن كانت هذه التوقعات غري سارة.

أسلوب معريف

74 cognitivism
cognitivisme

اجتاه معريف
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اجتاه يف البحث موضوعه دراسة النشاط الذهين والكيفية اليت يتم ا انطالقا من وصف ما جيري داخل الفرد
من عمليات ذهنية اعتمادا على منوذج معاجلة املعلومات.  وميارس تأثريا واضحا على جماالت متنوعة من املعرفة
اإلنسانية، مثل:  اللسانيات وعلم النفس، والعلوم العصبية، ويسعى إىل إقامة مناذج تفسريية ملختلف الظواهر
املتعلقة ذه ااالت من خالل اعتماد لغة موحدة، ويقـف يف الطرف املقابل لالجتاه السلوكي الذي ميتنع

عن دراسة الظواهر العقلية غري القابلة للمالحظة والقياس.
75 collaborative education

éducation collaborative

برنامج تعليمي يقوم على تناوب الطالب بني الدرس يف املدرسة والعمل يف التجارة أو الصناعة.  ويصمم هذين
الربناجمني، الدرس والعمل، ويشرف عليهما كل من املدرس ورب العمل، حبيث يقدم كل منهما اخلربات
واملهارات اليت تساعد التلميذ على النماء يف احلقل أو املهنة اليت اختارها وتنظم ساعات العمل وحصص
الدروس بالتناوب على أساس نصف ار أو ار كامل أو على أساس األسبوع أو غري ذلك مما يناسب

املشتركني يف الربنامج.

تعليم تعاوين

76 collaborative method
méthode collaborative

طريقة من طرق العمل يف جمموعات متكن املتعلمني الكبار من بلوغ هدف أو أهداف حمددة ومشتركة من
خالل توزيع املهام واألدوار بينهم، حبيث تصبح األنشطة الشخصية منظمة بكيفية متناغمة متكن من حتقيق

املهام املشتركة.  وتعد من طرائق التنشيط املمكن اعتمادها يف تكوين الكبار ألا متزج بني العمل اجلماعي يف
إطار من التعاون والعمل الفردي يف إطار توزيع املهام.  ومن أهدافها:  تعزيز وحدة اجلماعة وذلك من خالل
التحري يف اختاذ القرارات بالتوافق واالرتقاء بفعالية العمل واحلفاظ على استقاللية اجلماعة يف أداء املهام،

وتنمية شخصية املتعلمني من خالل التفاعل والتبادل وتعلم املواقف والتصرفات االجتماعية املتعلقة ذا اال.

طريقة تعاونية

77 collective promotion
promotion collective

كافة اجلهود واألنشطة واالجنازات اليت دف إىل حتسني شروط العمل واالرتقاء بوضعية وأوضاع جمموعة ما،
أو وسط معني، أو فئة حمددة، وينطبق هذا املوضوع باألساس على طبقة العمال والفالحني.  وهو كذلك،
حافز من احلوافز الداخلية القوية اليت تدفع بالفرد إىل اإلقبال على االخنراط يف برامج حمو األمية واالستمرار

فيها.

ارتقاء مجاعي
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78 collective research
recherche collective

.Pedagogical research  انظر :  حبث بيداغوجي

حبث مجاعي

79 collective work
travail collectif

األنشطة اليت يقوم ا املتعلمون أو املستفيدون من تكوين ما بكيفية مجاعية يف الفضاء نفسه والزمان نفسه من
أجل حتقيق أهداف حمددة.  وهو شكل من أشكال تنظيم املستفيدين وتوزيعهم يف فضاء التعلم (يف مقابل

العمل باموعات مثال)  يالئم أنشطة تعليمية أو تكوينية من قبيل تقدمي عروض للشرح والتوضيح موجهة، يف
الوقت نفسه، إىل جمموع املستفيدين.

عمل مجاعي

80 communication
communication

تبادل معارف بني أشخاص يف وضعيات تكوين أساسي أو تكوين مهين مستمر، سواء مت هذا التواصل بكيفية
مباشـرة (وجها لوجه)  أو بكيفية غري مباشرة (عن بعد )، والتواصل، ذا املعىن، ليس فقط التحكم يف
حمتوى الرسالة، بل هو أيضا التمكن من طريقة اإلرسال بكيفية جتعل املتلقي يستقبل الرسالة ويستوعب

مضموا بكيفية سليمة.

اتصال، تواُصل

81 communication skills
compétences en communications

جمموعة املهارات اليت ينبغي توافرها لدى طريف عملية االتصال (املرسل، واملستقبل)  اليت تضمن إمتام عملية
االتصال بنجاح، وحتقيق أهدافها.

مهارات االتصال، مهارات التواصل

82 community center
centre communautaire

مؤسسة تعمل مركزا للحياة االجتماعية والثقافية يف منطقة ما (قرية مثال أو حي من األحياء)  وتوفر مكانا
مناسبا لعقد اجتماعات عامة أو ملمارسة أنشطة متنوعة، وتتوفر على التجهيزات الضرورية اليت تتطلبها مزاولة
األنشطة االجتماعية والتربوية والترفيهية.  وتتم إدارا، يف الغالب، من قبل خنبة من املستفيدين من خدماا،

وقد تكون يف ملكية مجعية مستعمليها أو يف ملكية السلطات احمللية.

مركز جمتمعي

83 community literacy
alphabétisation communautaire

حمو األمية اجملتمعي
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community literacy comprehension test

خدمة من اخلدمات التربوية املتعلقة بإكساب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب تندرج ضمن
سلة من اخلدمات تقدم يف مكان السكن أو داخل اموعة(اجلماعة)  اليت تنتمي إليها الفئات اليت تعاين من

األمية.
84 community participation

participation communautaire

اشتراك الناس عن كثب يف العمليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية اليت تؤثر يف حيام، حبيث
تكون لدى الناس إمكانية وصول مستمرة إىل صنع القرار وإىل السلطة، فاملشاركة ذا املعىن عنصر جوهري
من عناصر التنمية البشرية.  واملشاركة يف التعليم تتم مبشاركة أعضاء اتمع احمللي يف إدارة مؤسسات التعليم
(املدارس)، وذلك لتحسني اخلدمة التعليمية والنمو املهين للمعلمني.  كما يتم اختاذ القرارات بشكل تشاركي

بني إدارة املدرسة وأعضاء اتمع احمللي.

ُمشاركة جمتمعية

85 compensation strategy
stratégie de compensation

جمموع األنشطة والوسائل البيداغوجية املوظفة خصيصا من أجل مساعدة املتعلمني، الذين يواجهون صعوبات
يف التعلم، على جتاوز الصعوبات اليت تعترضهم، من خالل وضع خطة لتعويض جوانب النقص الذي لوحظ

على مستوى عمليات التعلم لديهم .

استراتيجية تعويضية

86 competency
compétence

جمموعة من التصرفات واألفعال (وجدانية، معرفية، حسية حركية)  متكن الفرد من ممارسة نشاط يعترب يف
الغالب معقدا أو مركبا، بكيفية ناجحة وموفقة.  وتتوزع الكفايات املستهدفة يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار
إىل ثالثة أمناط كربى أساسية هي :  الكفايات األساسية املرتبطة بتعلم القراءة والكتابة واحلساب، والكفايات
السوسيو ثقافية واملهنية اليت دف إىل إدماج املستفيد يف احلياة االجتماعية واملهنية من خالل إكسابه املعارف
واملهارات واالجتاهات الالزمة لذلك، والكفايات املنهجية اليت تتعلق بإكسابه قدرات متنوعة قابلة لالستعمال

يف أي جمال ومتعلقة، مثال، بتنظيم التفكري، ومنهجية البحث عن املعلومات.

كفاية، كفاءة

87 comprehension test
test de compréhension

اختبار يطلب فيه من املتعلم تفسري أو تأويل حدث أو صفة مهنية أو مهام مطلوب من جمموعة من األفراد

اختبار الفهم، اختبار االستيعاب
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comprehension test continuous education center

أداءها بالطريقة نفسها ووفقا للمقتضيات والشروط ذاا من حيث تقدير النجاح أو الفشل.  وقد تتضمن
املهمة إجنازا يتعلق باملعرفة أو بالوظائف احلس حركية أو الذهنية، وهو أيضاً عبارة عن جمموعة، أو سلسلة من
األسئلة أو املهام يطلب من املتعلم االستجابة هلا حتريرا أو شفهيا (وأحيانا قليلة بالتمثيل اإلميائي أو باإلشارة )
ويفترض أن يشمل هذا االختبار فحص استجابات املتعلم للحصول على قياس، أو قيمة رقمية، ألدائه بالنسبة

هلذه اخلاصية.
88 conceptual level

niveau conceptuel

اخلاصية املميزة لفرد ما، واملتعلقة بقدرته على التجريد واملسؤولية الذاتية ودرجة االستقاللية اليت يتميز ا.
وميكن التمييز فيه بني ثالث مستويات، هي :  املستوى املفاهيمي املنخفض، واملستوى املفاهيمي املعتدل،

واملستوى املفاهيمي العايل، وتشكل هذه املستويات بنايات مفاهيمية تتمثل وظيفتها األوىل يف انتقاء وغربلة
بعض أشكال املعلومات واملعارف انطالقا من احمليط.

مستوى مفاهيمي

89 consumer education
éducation du consommateur

برامج تربوية دف إىل مساعدة املستهلك على حسن استعمال دخله واإلنفاق حبكمة، وإعداد مستهلكني
مسؤولني يعرفون كيف يشترون وكيف ينفقون حبكمة وتعقل، وإىل حتليل دور احلكومة يف حقل االستهالك
ومراقبة السلع واألسعار.  وتقدم للطالب معلومات مهمة بالنسبة للمستهلك عن طريق املدرسة، تتعلق باملال
واالعتمادات املالية والتأمني والشراء ومواصفات السلع االستهالكية وكيفية إنتاجها وظروف العمل يف معامل

اإلنتاج...إخل، كما تقدم معلومات عن قوانني االستهالك، وتعليم املستهلك، وحساب املستهلك، ووالء
املستهلك، والبحث العلمي يف االستهالك، وغري ذلك.

تربية املستهلك

90 continuous education
éducation continue

استمرار عملية التعلم طوال حياة الفرد لتمكينه من التكيف مع التغريات املستمرة والدائمة وتشمل مجيع
جوانب احلياة، مبا يف ذلك منو الفرد من النواحي العقلية واجلسمية واملهنية، فضال عن النواحي االجتماعية

واالقتصادية والسياسية، حبيث تكون الفرصة متاحة للفرد ملواصلة تعليمه حني تتحدد احلاجة عنده لذلك ، مع
إدراك أن حاجات الفرد للتعليم تتغري وتتجدد مع تقدم احلياة وتعرضه خلربات خمتلفة.  ويشبه تعليم الكبار يف

كونه يستهدف املتعلمني الكبار، خاصة أولئك الذين فوق سن الكليات واجلامعة.

تعليم ُمستمر
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continuous education center corporate training plan

91 continuous education center
centre d’éducation continue

املؤسسة اليت توفر برامج للتعليم أو التكوين املستمر.

مركز التعليم املُستمر

92 continuous training
formation continue

كافة أمناط التعليم والتدريب الذي يتلقاه األفراد الذين انقطعوا عن الدراسة (التربية النظامية )  يف أي مستوى
من مستوياا، والذين مارسوا مهنة ما أو حتملوا املسؤوليات اليت يتحملها الكبار يف سياق احلياة االجتماعية،

كذلك مجيع األنشطة اليت متكن الفرد من تنمية معارفه واالرتقاء بقدراته طوال حياته، وحتسني شروط
وظروف حياته بفضل اللجوء إىل الوسائل البيداغوجية املالئمة الستكمال املعارف والقدرات األولية اليت

اكتسبها خالل التعليم.

تدريب ُمستمر

93 continuous vocational training
formation professionnelle continue

األنشطة اليت متكن فردا جاء يف مرحلة من مراحل حياته النشيطة ، من االرتقاء باستعداداته ، وتطوير معارفه
وصقل كفاياته، اليت تعد ضرورية ملمارسة مهنة أو حرفة معينة ، أو اكتساب استعدادات ومعارف وكفايات
جديدة، وهو أيضا تدريب متمحور حول تعميق وتوسيع وجتديد املعارف وتقنيات العمل ، وتطوير املهارات

، ويوجه إىل األشخاص الذين انقطعوا عن الدراسة.

تدريب مهين ُمستمر

94 contractual pedagogy
pédagogie contractuelle

صيغة من صيغ البيداغوجيا الفارقة، تتألف من جمموع األنشطة والعمليات القائمة على أساس التعاقد بني
املكون أو املنشط واملستفيد أو املستفيدين .  متكن املكون يف جمال تعليم الكبار، من إبرام عقد للتعليم أو
التكوين مع مستفيد (أو جمموعة من املستفيدين)  بعد تفاوض، حيدد مبوجبه نوع املهام واألنشطة املطلوب
إجنازها انطالقا من هدف أو أهداف متفق عليها، ويتيح التعاقد للمستفيد (أو املستفيدين)  أن خيتار، بنفسه،
املهمة اليت يريد اجنازها، وحيدد درجة صعوبة هذه املهمة ملتزما، من خالل عقد مكتوب بأداء هذه املهمة،
ويتطلب التعاقد من املكون أو املنشط مصاحبة املستفيد من التكوين خالل تنفيذ بنود العقد وإجناز عمله ،
ومساعدته على مستوى ختطيط وتنفيذ وتصويب ما يقوم به (مثال :  وضع لوحة قيادة -  توفري الوثائق

الضرورية).

بيداغوجيا تعاقدية
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corporate training plan criterion-referenced assesment

95 corporate training plan
plan de formation d'entreprise

جمموعة منظمة من أنشطة التدريب ميكن إجنازها داخل املنشأة (املقاولة)  من أجل حتقيق أهدافها، وغالبا ما
تربمج هذه اخلطة انطالقا من حاجات املستفيدين أو ممثليهم أو املسؤولني عن املنشأة أنفسهم، وتصف،
بالنسبة إىل كل نشاط من أنشطة التدريب على حدة، أهداف وحمتويات التكوين، وكلفته، والفئة اليت
يستهدفها، ومدته وإيقاع تنفيذه، والشروط احملددة لعمليات التتبع والتقييم، واآلثار املرتقبة على سلوك

املستخدم يف موقع عمله.

خطة التدريب يف املنشأة

96 correction
remédiation

اإلجراءات اليت يقوم ا املدرس أو املكون واليت تنبين على اقتراح أنشطة تعلم جديدة، مغايرة لألنشطة اليت
مورست خالل فترة التعليم، من أجل متكني املتعلم أو املستفيد من التكوين يف جتاوز التغريات والنقائص

امللحوظة عن مستوى حصيلة تعلمه أو تكوينه.  ويتم التصحيح من خالل عمليتني أساسيتني مترابطتني، مها :
التعرف على الفوارق السلبية يف التعليم بني ما مت حتقيقه فعال وما ينبغي حتقيقه (الوضعية املنشودة)، وتعويض

النقص وتغطية التغريات من خالل إجراءات تصحيحية تتخذ صيغة مهام وأعمال متنوعة ومناسبة.

تصحيح

97 course
session

الفترة الزمنية اليت سيستغرقها التعليم أو التكوين داخل مؤسسة ما، واليت تقدم يف أثنائها جمموعة من األنشطة
التكوينية املنظمة.

دورة

98 creative reading
lecture créative

القراءة املتمثلة يف إجناز شخصي متمخض عن تقييم ألحد النصوص من طرف القارئ، وهي نوع  من القراءة
النقدية أو الفهم اخلاص للنص.

قراءة إبداعية

99 criterion-referenced test
test critérié

اختبار يهدف إىل مقارنة أداء فرد ما مع حمك للنجاح سبق حتديده، حبيث تبني العالمة التقديرية هل متكن هذا
الفرد من حتقيق مستوى األداء املطلوب.

اختبار معياري املرجع
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criterion-referenced assesment cultural literacy

100 criterion-referenced assesment
évaluation critérée

نوع من التقييم يكون النظام املرجعي له ليس مجاعة األفراد (كما هو احلال يف التقييم مجاعي املرجع)، وليس
الفرد ذاته (كما هو احلال يف التقييم ذايت املرجع)، بل يكون حمكا معياريا حيدد مستوى األداء الذي ينبغي أن
يصل إليه الفرد أو اجلماعة.  إذ يعتمد على حتديد مستوى الفرد املتعلم مقارنة باألداء أو املستوى املتوقع املرجو
بلوغه، مثل عمليات التقييم اليت تتم يف إطار التعليم لإلتقان كالتعليم والتعليم باملصوغات، (الوحدات املصغرة)

اليت تتطلب وصول الفرد املتعلم إىل حد إتقان ال يقل عن (85%)  من درجات االختبار اخلاص بكل
مصوغة.  ويشيع هذا التقييم يف املؤسسات التعليمية، حيث تتم مقارنة درجات كل طالب أو متعلم يف أي

اختبار يف الدرجات النهائية لالختبار، ويتم حتديد موضع هذا املتعلم ومستواه على ضوء اقترابه أو ابتعاده عن
تلك الدرجة.  ولكنه قد خيفق يف بعض األحيان يف إصدار احلكم الصحيح على املتعلم.

تقييم معياري املرجع

101 critical literacy
alphabétisation critique

تعلم الكفايات األساسية الرامية إىل متكني الفرد أو موعة االجتماعية من إحداث قطيعة مع إحدى
األيديولوجيات أو بعض األفكار املسبقة.

حمو األمية النقدي

102 critical literacy orientation
alphabétisation conscientisante

مقاربة من مقاربات حمو األمية يرتبط فيها تعلم القراءة بتنمية الوعي النقدي يف االني االجتماعي والسياسي
دف دفع املستفيدين إىل االخنراط الشخصي يف عملية التحرر الشخصي وتغيري العالقات االجتماعية.

حمو األمية بتنمية الوعي النقدي

103 cultural education
éducation culturelle

تربية تتوخى القيم الكالسيكية واإلنسانية املتجسدة يف التاريخ والعلم واألدب، بصرف النظر عن النواحي
العملية أو املهنية، حبيث تدعم الثقافة وتعد اإلنسان للقيام بواجباته املدنية وبواجباته كمواطن.  ومن أهدافها

احلفاظ على القيم الثقافية يف اتمع، وهي املقاييس األساسية ألية مجاعة ثقافية واليت تستخدم لتحديد وتوجيه
األفكار ولألعمال املستحبة سواء يف سلوك الفرد أو اجلماعة وحتدد املكافآت أو العقوبات على أساسها.  ومن
أهدافها أيضا االستيعاب الثقايف أو التمثل الثقايف؛ أي عملية تعلم العادات والتقاليد وامتصاصها حبيث يصبح

يف إمكان التلميذ الذي مت له ذلك أن يندرج متاما ضمن أفراد اجلماعة الثقافية.

تربية ثقافية
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cultural literacy

104 cultural literacy
alphabétisation culturelle

تعليم أو تعلم القيم واملعارف اليت تتقامسها مجاعة ما واليت تعترب ضرورية للحياة املشتركة داخل اتمع الذي
ينتمي إليه الفرد.

حمو األمية الثقافية

105 curative education
pédagogie curative

استراتيجية تنطلق من التحليل النفسي وتتصور العمل التربوي باعتباره موقفا شامال يستعمل عالقة مبنية على
اإلصغاء لآلخر قصد إزالة العوائق النفسية اليت يواجهها يف تعلمه واليت جتعله يتخذ مواقف املقاومة والرفض ،
وحترره من اإلحساس بالقلق وفقدان الثقة يف الذات ويف اآلخر، ومن أبرز املبادئ اليت تقوم عليها مبدأ املماثلة
بني موقف أو املكون مبوقف املعاجل النفسي، إذ ينبغي أن متاثل العالقة بني املنشط أو املكون واملستفيد من

التكوين العالقة القائمة بني املعاجل النفسي واملريض اليت هي يف األساس عالقة مساعدة.  وتتطلب هذه العالقة
من املكون القدرة على التعبري بشفافية ووضوح عن إحساسه وقبول اآلخر (املستفيد من التكوين)  واإلصغاء

دون إصدار أحكام تقوميية جتاه شخصه أو ما يصدر عنه من أقوال وأفعال .

تربية عالجية

- 37 -



106 decision making
prise de décision

جمموع العمليات واإلجراءات اليت دف إىل تطوير منظومة معينة تنطلق من اإلحساس مبشكلة أو
حباجة وحبث جمموعة من القرارات واختيار أكثرها مناسبة ومتحيصها للوصول إىل اعتمادها أو

تعويضها بقرار آخر. وهي طريقة من طرائق التنشيط وإثارة التفاعل ميكن اعتمادها يف جمال تعليم
الكبار عامة، وذلك من خالل تبين اخلطوات العملية التالية : اقتراح وضعيات يواجه فيها املستفيدون
مشكلة حتثهم على البحث عن قرار معني، يقترح املستفيدون، من خالل التداول فيما بينهم داخل

جمموعات صغرى، القرارات اليت يروا مناسبة، يناقش املستفيدون القرارات املقترحة حمددين سلبياا
وإجيابياا ويقومون بترتيبها وفق املعايري األكثر مالءمة حلل املشكلة املطروحة، خيتار املستفيدون القرار
بناء على حتليل معني، يعملون على تنفيذ القرار، يفحصون النتائج احملصل عليها ويقدموا للتوصل إىل

تثبيت اختيارهم أو مراجعة القرار املتخذ.

اختاذ القرار

107 decision making pedagogy
pédagogie de prise de décision

جمموع اإلجراءات والعمليات البيداغوجية اليت تتوخى تنشيط وضعيات التعليم والتكوين بكيفية متكن
املتعلمني الكبار من التفاعل مع احمليط االجتماعي واملهين بواسطة أنشطة اهلدف منها حل مشكالت
واختاذ قرارات. ويفيد اعتماد هذه البيداغوجيا اختاذ القرار يف جمال تعليم الكبار عامة يف إكساب

بيداغوجيا اختاذ القرار
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decision making pedagogy differential pedagogy

املستفيدين من التعليم والتكوين القدرة على اختاذ قرارات واعية ومناسبة بناء على رصد املعطيات
الضرورية وحتليلها وجعلها منطلقا القتراح حلول (قرارات) ملشكالت مهنية مثال.

108 deductive reasoning
raisonnement déductif

.Reasoning انظر : استدالل

استدالل استنباطي

109 didactic strategy
stratégie didactique

تنظيم عقالين ملسار فعل التعليم والتعلم بكيفية متكن من توقع النتائج املرغوب فيها. ويشمل هذا
التنظيم : حتديد آثار فعل التعليم يف صيغة أهداف انطالقا من حاجات املستهدفني بالتعليم

وخصائصهم وخربام ، تنظيم وضعيات التعليم وأنشطته واختيار الوسائل واملوارد املناسبة، حتديد
أدوات وأساليب تقييم آثار التعلم وإدخال التصحيحات الضرورية.

استراتيجية تدريسية

110 differential pedagogy
pédagogie différenciée

كافة األنشطة والطرائق املعتمدة يف تعليم وتكوين الكبار اليت تنطلق من تشخيص الفروق الفردية
املوجودة بينهم على مستوى التعلم، وتنظيم عمليات التعليم والتكوين بكيفية اخلصائص الفردية

للمستفيدين سواء باعتبارهم أفرادا أو جمموعات، لذلك تقترح هذه البيداغوجيا استراتيجية قائمة على
أساس : تنويع مسارات التعلم، تنويع بنيات تنظيم وضعيات التعلم بكيفية تستجيب خلصوصيات
املستفيدين، تنويع أدوات ووسائل وموارد التعليم، تنويع الطرائق واملقاربات املوظفة، تنويع أشكال
توزيع أو جتميع املستفيدين، واعتماد التقييم التكويين.... إخل. وتعد مبادىء البيداغوجيا الفارقية
أساسية يف تدبري وإدارة مجاعات التعلم والتكوين يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار على اعتبار أن

الفروق الفردية بني هؤالء غالبا ما تكون واضحة وشديدة التنوع تشمل التفاوت بني أعضاء اجلماعة
من حيث السن والقدرات الذهنية واخلصائص البدنية وإيقاع التعلم ..إخل. لذلك على املدرب أو املعلم
أن يكون على معرفة بتلك املبادئ، مثلما جيب أن يكون قادرا على توظيفها يف وضعيات التكوين مبا

بيداغوجيا فارقية

- 39 -



differential pedagogy discussion panel

يفيد يف مساعدة املستفيدين على اكتساب الكفايات األساسية يف جماالت القراءة والكتابة واحلساب،
والتحكم يف املهارات املصاحبة لذلك، وكذا التمكن من الكفايات املتعلقة باحلياة االجتماعية.

111 discussion group
groupe de discussion

مجاعة تكونت بغرض التعلم بواسطة طريقة املناقشة وتعترب هذه التقنية من أبرز التقنيات اليت ميكن
اللجوء إليها يف إطار حمو األمية وتكوين الكبار، خاصة عندما يتعلق األمر حبثّ املستفيدين واملشاركني
على إبداء آرائهم والتعبري عن مواقفهم جتاه موضوع أو ظاهرة اجتماعية، ويتطلب اعتمادها تنظيما
حمددا لفضاء التعلم يتيح للمشاركني يف النقاش التحاور والتفاعل املباشرين، كما يتطلب من املكون
مهارة يف إدارة احلوار وقدرة على التتبع وحفز املشاركني على اإلدالء بآرائهم يف إطار منظم. ومتكن
مجاعة املناقشة من اكتساب قيم عديدة مثل القدرة على التعبري عن الرأي مع احترام الرأي املغاير،

والقدرة على الدفاع عن املوقف، والقدرة على متثل نسبية اآلراء املطروحة.

مجاعة املناقشة

112 discussion method
méthode de discussion

طريقة للتعلم داخل جمموعة يتواصل أعضاؤها فيما بينهم ويتبادلون األفكار والتجارب واخلربات
شفهيا بغرض حل مشكلة أو إثراء معلومام حول موضوع معني أو تعميق فهمهم له، أو اختاذ قرار
ما. ولكي يكون اعتماد هذه الطريقة مستمرا، من الضروري أن يتوفر املشاركون يف املناقشة على

خربة أو معارف خبصوص موضوع املناقشة. وهي من الطرق املناسبة جدا لتعليم الكبار.

طريقة املناقشة

113 discussion panel
panel de discussion

تقنية من تقنيات املناقشة داخل اجلماعة تستعمل يف جمال التكوين املستمر، حيث يتم مبقتضاها جتميع
عدد من األعضاء املتمثلني يف مجاعة ما حول طاولة، دف التعرف الدقيق، من خالل هؤالء املمثلني،
على آراء وتوجهات مجاعة تتابع املناقشات واليت ميكنها أن تتدخل. وجتمع املناقشة بواسطة جمموعة
صغرى تناقش موضوعا حبيث يكون بوسع املتابعني التدخل فيها. ويعمل مقررو اموعات الصغرى

جلسة مناقشة
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discussion panel

على املناقشة فيما بينهم بتوجيه من مسري للجلسة، ويتابع املتبعون ويتدخلون وقتما شاؤوا يف املناقشة
حبسب قواعد حمددة يف البداية : يف أوقات منتظمة، رفع اليد، كتابة أسئلة وتعليقات موجزة على ورقة

توجه بعد ذلك إىل اخلرباء. وتكمن أمهية هذا النوع من املناقشة يف كونه يدفع أعضاء اموعة
بأكملها إىل اختاذ قرارات م اجلماعة.

114 distance education
éducation à distance

تعليم يتم دون حصول اتصال مباشر بني املدرس والطالب، حبيث حيصل الطالب، بواسطة الربيد أو
اهلاتف أو املذياع أو التلفزة أو اجلرائد... على التمارين لكي ينجزها ويعيد إرساهلا مكتوبة أو
مسجلة، عن طريق الربيد، إىل املدرس، فيصححها بدوره ليعيد بعثها، مرة أخرى إىل الطالب

مصحوبة بانتقاداته وتوجيهاته. وقد يتخذ هذا النمط من التعليم طابعا فرديا أو مجاعيا.

تعليم عن ُبعد

115 dropout rate
taux de décrochage

نسبة األفراد املسجلني يف برنامج ما (حمو األمية مثال) الذين ينسحبون أو ينقطعون قبل استكمال
التعليم.

معدل التسرب
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116 early literacy
alphabétisation des jeunes

تعلم وتعليم الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب موجهة، يف البلدان املصنعة، إىل فئات
الشباب من ذوي التعليم املتواضع أو الذين مل يلجوا قط إىل املدرسة. وغالبا ما تتراوح أعمار هذه

الفئات بني 16 و 25 سنة.

حمو األمية املبكرة

117 education for all (EFA)
éducation pour tous (EPT)

التعليم بدءاً برياض األطفال جلميع األطفال وللبالغني والراشدين والكبار يف إطار الرؤية الشاملة اليت
حتدث عنها اإلعالن العاملي حول التعليم للجميع الذي اعتمد من قبل املؤمتر العاملي حول التعليم

للجميع "تلبية احتياجات التعلم األساسية" (جومتيني/تايالند- آذار / مارس 1990)، وتشمل هذه
الرؤية األهداف التالية :   تعميم االلتحاق بالتعليم والنهوض باملساواة. التركيز على اكتساب التعلم.

توسيع نطاق التربية األساسية ووسائلها وتعزيز بيئة التعلم، وتقوية املشاركات.

تعليم (ال..) للجميع

118 educational communication
communication éducative

أحد جماالت االتصال يتمثل يف تفاعل لفظي أو غري لفظي بني مرسل ومستقبل حول رسالة ذات
مضمون تربوي دف نقل خربات أو حتقيق أهداف تربوية حمددة.

اتصال تربوي
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educational communication educational psychology

119 educational objective
objectif éducatif

نتيجة حمددة بدقة، جيب على الفرد الوصول إليها يف سياق وضعية تربوية بيداغوجية أو يف أثناء إجناز
برنامج دراسي .يؤدي اهلدف أربع وظائف أساسية، هي : يشكل مرجعية ومعيارا لتقييم مدى حتقق
أغراض التعليم. يشكل منارا يوجه الفعل التربوي (البيداغوجي) ويساعد كال من املعلم والتلميذ على

حتديد موقعهما بالنسبة ألغراض التعليم. يشكل معيارا الختيار الطرائق والوسائل الديداكتيكية
واستراتيجيات الفعل البيداغوجية املعتمدة. يشكل وسيلة ومعيارا لتعديل وحتسني البيداغوجيا املعتمدة.

هدف تربوي

120 educational planning
planification éducationnelle

عملية تتألف من ثالثة مراحل أساسية، هي : حتديد األهداف وتنظيمها وترتيبها، إعداد وتنظيم
الوضعيات البيداغوجية، إعداد وتوقع وسائل التقييم. وهلذا التخطيط أمهية كربى يف جمال حمو األمية
وتعليم الكبار خاصة على مستوى إعداد الدروس ووضعيات التعليم والتكوين؛ إذ من املعلوم أن تدبري
أنشطة حمو األمية يتطلب التحضري القبلي اجليد من خالل وضع تصور ملا سيتم إجنازه،  يتألف من
خطوات أساسية، تتمثل أمهها يف : حتديد األهداف املطلوب حتقيقها خالل حصة أو أكثر، واختيار

الوسائل واملوارد املناسبة اليت متكن من حتقيق تلك األهداف (حمتوى التعلم، أنشطة، أدوات
ووسائل...)، وإعداد وسائل التقييم ووضعياته.

ختطيط تربوي

121 educational psychology
psychopédagogie

حقل ينطلق من أعمال وأدوات ونتائج البحث يف جمايل علم النفس والبيداغوجيا، لتحليل املشاكل اليت
تطرحها وضعيات التعليم والتعلم أو أنشطة التكوين. ويتحدد دوره يف تصور عمليات التكوين من
خالل انتقاء أفضل وضعيات التعلم املمكنة باالنطالق من املكونات املتعارف عليها ( أي األهداف،
والوسائل واحملتويات والفئة املستهدفة...) من جهة، ومالحظة املكونني يف سياق وضعيات التكوين

علم النفس التربوي
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educational psychology effective participation

الفعلية بغية حتليل أنشطة التكوين، وإجراء عمليات الضبط واإلرشاد املطلوبة مبساعدة املكونني
أنفسهم من جهة ثانية.

122 educational technology
technologie éducative

نظام أو عمليات تعمل على تطبيق املعرفة املنظمة يف حل مشكالت تتعلق باملواقف التدريسية اليت
تواجه الفاعلني التربويني، وهي كذلك عملية مركبة متكاملة تشمل األشخاص، وأساليب العمل

واألفكار واملوضوعات واألدوات والتنظيمات اليت تتبع لتحليل املشكالت، واقتراح احللول وتطبيقها،
مث تقييم وإدارة هذه احللول املقترحة لكل هذه املشكالت. وهي سريورة معقدة، مندجمة، تتطلب
مشاركة اإلنسان، وتوظيف املناهج واألفكار والوسائل من أجل حتليل املشكالت، وتصور وإرساء
وتقييم وإدارة احللول املناسبة للتعلم اإلنساين. وغالبا ما تستعمل مبعنيني اثنني أساسيني، مها : إضفاء

العقالنية على أنشطة التعليم والتكوين من خالل حتديد دقيق لألهداف واختيار لالستراتيجيات املناسبة
لتحقيقها واعتماد أدوات وأساليب التتبع والتقييم املالئمني. واستعمال األجهزة يف سياق عمليات

التعليم باعتبارها وسائط لتمرير احملتويات.

تقانة (تكنولوجيا) تربوية

123 effective method
méthode efficace

الطريقة القائمة على استدعاء نشاط املتعلم ومشاركته الشخصية النشيطة يف عملية التعلم، حبيث يصبح
مشاركا مشاركة مباشرة يف عملية بناء معارفه من خالل املبادرة الذاتية. وسواء انطلقت هذه الطريقة
من ارد إىل امللموس أو استعملت مقاربة مباشرة أو حدسية، أو استعانت بالوسائل السمعية البصرية،

فان مدلول " النشيط أو الفاعل "هو املبادرة الذاتية واإلبداع واالكتشاف أو إعادة االكتشاف،
وتتجلى املشاركة الفاعلة للمتعلم يف جمال تعليم الكبار من خالل املشاركة يف أثناء األعمال التطبيقية

يف جمال مهن الصناعة التقليدية ويف املناقشات اجلماعية.

طريقة فعَّالة

124 effective participation
participation efficace

احلد األدىن من حصص درس أو برنامج اليت ينبغي لشخص ما االستفادة منها من أجل حتقيق

ُمشاَركة فاعلة
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effective participation experimental world literacy program (EWLP)

األهداف اإلنسانية اليت يستهدفها التعليم والتكوين. ويوظف هذا العدد من احلصص أحيانا، من لدن
السلطات العمومية باعتباره معيارا لتوزيع املساعدات على املنظمات أو لتنظيمات املكلفة بتكوين

الكبار.

125 enquiry-based education
éducation basée sur l'investigation

منط من أمناط النشاط التربوي املوجه للكبار يقوم على أساس خلق فرص تعلم من خالل متارين أو
أنشطة تتخذ، يف الغالب، صيغة حل املشكالت أو حبث واستقصاء وضعيات حمددة. وغالبا ما يعتمد

هذا النوع من األنشطة التربوية يف تكوين املكونني العاملني يف جماالت حمو األمية وتكوين الكبار.

تربية استقصائية

126 experiential learning
apprentissage expérientiel

فلسفة تربوية تركز على العملية التبادلية بني املعلم والطالب املنخرط يف خربة مباشرة يف بيئة وحمتوى
التعلم. وبالنسبة للمتعلمني الكبار، على وجه اخلصوص، تصبح اخلربة "كتاب دراسي حي" ميكن أن
يرجعوا إليه، أما من حيث تطبيقه كطريقة تعليمية فعالة، فإنه يشرك املتعلمني على املستوى الشخصي
من خالل خماطبة احتياجات الفرد، ويتطلب مسات مثل: املبادرة الذاتية والتقييم الذايت، ولكي يكون
فعاال جيب أن يوظف دورة التعلم كلها من وضع األهداف إىل التجريب واملالحظة إىل املراجعة إىل
تقييم العمل يف النهاية، فهذه العملية الكاملة متكن الفرد من تعلم مهارات جديدة واجتاهات جديدة

وطرائق تفكري جديدة أيضا.

تعلُّم خربايت

127 experimental reasoning
raisonnement expérimental

.Reasoning انظر: استدالل

استدالل جتريّيب

128 experimental world literacy 
program (EWLP)
programme expérimental mondial de 
l’alphabétisation (PEMA)

بغرض القضاء التام على األمية، يندرج حمو األمية الوظيفي" برنامج أساسه جتريب مقاربة وصفت ب"

برنامج (ال..) التجرييب الدويل حملو األمية
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experimental world literacy program (EWLP)

يف سياق املشروع الدويل املتعلق بالقضاء على األمية، وقد قررت اليونسكو، يف هذا اإلطار، البدء أوال
بإطالق هذا الربنامج، الذي شرع يف تنفيذه عام 1966، يف عشرين دولة؛ وتوخت عملية التجريب

إرساء وتقومي أنشطة بنيت على أساس ربط حمو األمية الوظيفي بالتكوين املهين وبعملية التنمية.

129 extension center for education 
services
centre d’extension des services 
d’apprentissage

مركز تتوافر فيه التسهيالت التعليمية واملادية ويوجد يف بعض الكليات أو اجلامعات أو خارجها، يؤمه
الراشدون ألغراض تعليمية وتدريبية واإلفادة من اخلدمات التعليمية اليت تقدمها الكلية أو اجلامعة من

خالل هذه املراكز املزودة بالكتب واملعدات واخلربات التربوية على اختالف أنواعها.

مركز توسيع اخلدمات التعليمية
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130 facilitator
facilitateur

مدرب مت تأهيله من أجل مساعدة متعلم ما أو مجاعة من املتعلمني على التعلم من خالل التدخل على مستوى
إعداد الشروط الالزمة واملسهلة للتعلم كتحديد األهداف واختيار استراتيجيات بلوغها.  والصفات اليت

يشترط توفرها يف مسهل التعلم:  األصالة؛ أي أن يكون املكون شخصا حقيقيا بدون قناع يعرب عن أحاسيسه
ومواقفه بكامل احلرية والتلقائية.  التقدير والتقبل والثقة؛ أي أن يقدر املكون شخص املستفيد ويتقبل آراءه

ويثق يف إمكاناته.  التفهم؛ أي القدرة على النظر إىل األشياء من زاوية نظر املتعلم.

مسهل

131 family literacy
alphabétisation familiale

تدخالت ثقافية واجتماعية وتربوية اهلدف منها تطوير مواقف واجتاهات وممارسات إجيابية يف الوسط األسري
واجلماعي مدعومة خبلق بيئة حمفزة إىل تعلم القراءة والكتابة واكتساب القدرة على التواصل.  وتتم هذه

التدخالت حبسب مناذج متعددة تتحدد يف :  تدخل مباشر يستهدف الراشدين واألطفال على حد سواء حبيث
يشرع اآلباء يف تعلم مواد دراسية معينة بينما يستفيد األبناء من برنامج تعليمي، تدخل غري مباشر يستهدف
اآلباء واألطفال ويتوخى التشجيع على القراءة والكتابة، تدخل غري مباشر يستهدف األطفال وآخر مباشر

لدى اآلباء يستفيدون مبوجبه من تكوين مناسب يشجعهم على قراءة قصص وحكايات على األطفال، تدخل
غري مباشر لدى اآلباء الذين ال يستفيدون من التكوين ولكن يستطيعون، مع ذلك، املشاركة واملباشرة يف

تعليم األطفال ومترينهم على تقنيات متكنهم، حبسب عمر األبناء، من الشروع يف التحكم يف اآلليات األولية

حمو األمية األسري
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للقراءة أو التعلم الفعلي للقراءة والكتابة.

132 fast track initiative (FTI)
initiative pour la mise en œuvre 
accélérée (IMOA)

مشاركة بني البلدان النامية واجلهات املاحنة، أُنشئت من أجل مساعدة البلدان املنخفضة الدخل على حتقيق
هدف التعليم للجميع، وتعميم التعليم االبتدائي على الصعيد العاملي، الذي ميثل أحد األهداف اإلمنائية لأللفية.
وتشجع هذه املبادرة البلدان املنخفضة الدخل على إعداد خطط وطنية للتربية والتعليم، وختصيص املزيد من
املوارد السياسية واملالية هلذا اال، يف مقابل التزام البلدان املاحنة بتوفري ما يلزم من األموال واخلربات لبلوغ
األهداف الوطنية يف جمال التربية والتعليم.  وتشتمل على صندوقَي ودائع متعددي املاحنني، مها:  الصندوق

احلافز الذي يقدم التمويل حلاالت انتقالية؛ وصندوق تنمية الربامج التعليمية، الذي يقدم املساعدة لتنمية القدرة
على التخطيط.

مبادرة املسار السريع

133 field training
entrainement pratique (sur le terrain)

برامج حمددة لتدريب طالب وطالبات كليات التربية قبل خترجهم على ممارسة التدريس الفعلي، واكتساب
احلد األدىن من مهاراته، وذلك يف حجرات دراسية حقيقية مبدارس ومؤسسات التعليم مبراحله املختلفة،

وبذلك يتم الربط بني اجلانبني النظري والعملي يف اال التربوي.  ويتم التدريب حتت إشراف مشرف أكادميي
ومعلم ذي خربة، وحيتسب هذا التدريب أو هذا الربنامج للطالب بساعات دراسية جامعية، وختتلف هيكلة
هذا الربنامج التدرييب ومدته باختالف نظام كل كلية (أسبوع، أسبوعان، ثالثة أسابيع، كل فصل دراسي، أو

قبل اية العام الدراسي..).

تدريب ميداين

134 financial resources
ressources financières

.Resources  انظر :  موارد

موارد مالية

135 fixation
fixation

يستعمل هذا اللفظ، حبسب اليونسكو، مبعنيني :  عملية تصلب األفكار واملواقف واالجتاهات وطرائق التفكري
وأشكال ردود الفعل املرتبطة مبرحلة النضج لدى الراشد، واليت متارس تأثريا كبريا على التعلم.  وموقف أو

تثبيت
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fixation formal adult education

أسلوب يف التفكري يشكل عائقا أمام التعلم لدى الراشد.

136 flexible learning
apprentissage flexible

جمموعة من الفلسفات والنظم التعليمية اليت هتدف إىل توفري مزيد من االختيار واملالءمة والشخصية لكي
تناسب املتعلمني، وعلى وجه التحديد توفري االختيار للمتعلمني فيما يتعلق مبكان ووقت وطريقة حدوث

التعلم.  وتصمم مداخله، يف الغالب، باستخدام مدى كامل من نظريات وفلسفات طرائق التعلم، لكي توفر
الفرص للمتعلمني لكي يصلوا إىل املعلومات واخلربة، ويشاركوا باألفكار واآلراء، ويراسلوا املتعلمني

واملرشدين اآلخرين، وميكن أن حيدث ذلك من خالل استخدام األدوات القائمة على الشابكة (اإلنترنت)  مثل
بنيات التعلم االفتراضي أو نظم إدارة التعلم ومنتديات النقاش، وأيضا كجلسات تدريب وحماضرات وجها

لوجه.  ومن تطبيقاته املداخل واالستراتيجيات التعليمية التالية:  التدريب يف مكان العمل، فصول اتمع، مراكز
الدراسة، االعتراف بالتعليم السابق، مسارات التعلم البديلة ملستويات االعتماد املختلفة ، الدراسة بالسرعة
الذاتية والوصول الذايت ، املشروعات القائمة على العمل، التعلم عن طريق اإلرشاد، املؤمترات عن بعد،

املؤمترات املرئية.

تعلُّم مرِن

137 flexible test
test flexible

اختبار جيدد فيه املنجز بنفسه درجة الصعوبة بناء على قدراته ومؤهالته وكفاياته، ويتضمن هذا االختبار أسئلة
متدرجة الصعوبة خيتار منها املنجز سؤال البداية على أن يعود إىل اإلجابة عن األسئلة األخرى ويتدرج يف
اإلجابة من السهل إىل األقل سهولة.  وال جييب الفرد يف هذا النوع من االختبار إال عن نصف األسئلة

املطروحة.

اختبار مرِن

138 forecasting training plan
plan prévisionnel de formation

اخلطة اليت يتم مبقتضاها التحديد الكمي والكيفي حلاجات التكوين، ومستوياته، والفئات اليت يستهدفها،
والشبكات اليت يوظفها؛ وذلك على مدى متوسط أو طويل نسبيا، ومن بني ما تتصف به هذه اخلطة:

االنطالق من األخذ بعني االعتبار كافة احلاجات املعرب عنها، كما أا تعمل على تلبية هذه احلاجات باالعتماد
على بنيات مناسبة، وتنبين على أساس التطورات املتوقعة على املستوى الدميوغرايف.

خطة توقعية للتدريب
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139 formal adult education
éducation formelle des adultes

قطاع تربوي نظامي مهيكل موجه للراشدين، يتلقى فيه هؤالء برنامج تعليم منظم ينفذه مدرس أو مكون
خمتص يف تعليم الكبار؛ دف متكني الراشد املتعلم من بلوغ مستوى من التعليم مواز للتعليم الرمسي ينتهي

باحلصول على دبلوم، أو شهادة تؤكد مؤهالته املهنية.

تعليم (ال..) النظامي للكبار

140 formal education
éducation formelle

كافة أشكال وصيغ التربية املنظمة واملهيكلة، حبسب تدرج زمين حمدد، اليت توفرها املدارس االبتدائية والثانوية
واجلامعات وكذا الدروس التقنية..، ومن أبرز مميزاته التحديد الواضح والدقيق ألدوار األطراف الفاعلة

ومسؤولياهتم؛ أي املدرس واملتعلمني.

تعليم نظامي

141 forum
forum

حلقة نقاش تتم بني أفراد مجاعة يف طور التكوين وفرد أو جمموعة أخرى من األفراد يتحدد دورهم يف إثراء
املناقشة بفضل معارفهم املتخصصة وذات الصلة مبوضوع الدراسة.

منتدى

142 functional illiterate
analphabète fonctionnel

الشخص غري القادر على االخنراط يف األنشطة اليت تتطلب معرفة القراءة والكتابة من أجل األداء الفعال
جلماعته وجمتمعه، بينما يعترب متعلما وظيفيا، كل شخص يستطيع ممارسة مجيع األنشطة اليت تتطلب معرفة

القراءة والكتابة وحسن سري األمور يف مجاعته وجمتمعه، ويستطيع أيضا مواصلة استخدام القراءة والكتابة من
أجل تنمية شخصيته وتنمية جمتمعه.

أمي وظيفي

143 functional literacy
alphabétisation fonctionnelle

تصور ومقاربة وجمموعة من الطرائق تنطلق من حتليل احلاجات وتدمج تعلم الكفايات األساسية يف القراءة
والكتابة واحلساب بغية جعل األفراد واجلماعات أو اموعات متكيفة مع احمليط وذلك يف أفق حتقيق التنمية
والعصرنة والتغيري.  وحمو األمية الوظيفي تعبري أطلقته اليونسكو يف أواسط الستينيات يف القرن املاضي لإلشارة

حمو األمية الوظيفي
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functional literacy

إىل جمموعة من املقترحات النظرية والعملية اليت ترمي إىل وضع استراتيجية جديدة مبحتويات جديدة حلمالت
حمو األمية، وذلك باالنطالق من نقد املمارسات اليت كانت قائمة إىل ذلك احلني يف هذا اال.  ويتميز

خباصيات عديدة، من بينها:  التوجه، باألساس، وبكيفية انتقائية، إىل الفئات اليت تعاين من األمية داخل اتمع
واليت يعترب دورها أساسيا يف حتقيق النماء االقتصادي.  املسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي داخل بلد من البلدان
من خالل األنشطة األساسية اليت يقترحها واليت ترتبط عضويا بواقع املستهدفني.  الطموح إىل إكساب الفئات
املستهدفة، فضال عن املعارف األساسية الدنيا يف جماالت القراءة والكتابة واحلساب، معارف تقنية متكنها من

االستجابة ملتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي.  االستجابة ملتطلبات إعداد ملشاريع خاصة بالفئات
املستهدفة بدل التركيز على املشاريع العامة واملمركزة.  توظيف تنظيم زمين ألنشطة حمو األمية الوظيفي يساير
التنظيم الزمين للمهن املزاولة بدل مسايرته للتنظيم الزمين املدرسي.  اعتماد العمل اجلماعي أو وضعيات العمل
باموعات عوض التوجه إىل املستفيد باعتباره فردا منعزال ومعزوال عن مجاعته.  خماطبة املستفيد يف وضعيات

املمارسة املهنية؛ أي ربط حمتويات التعلم مبتطلبات ممارسة حرفة أو مهنة ما مما يضفي طابع اجلاذبية على
األنشطة املقترحة وحيفز على االخنراط فيها.
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144 group
groupe

جتمعات بشرية ختتلف يف حجمها ونوعها وأغراضها لكنها تتفق يف كوا تتميز بتعدد أفرادها وتقارم
والتقائهم يف شيء واحد أو عدة أشياء، ويف جمال حمو األمية وتكوين الكبار، يتم التعامل مع اجلماعات

الصغرى، وهي مجاعات تتألف من عدد من األشخاص يتواصلون فيما بينهم خالل مدة معينة، عدد يبلغ من
القلة حدا يتمكن معه كل منهم من االتصال جبميع األشخاص اآلخرين مباشرة ال بواسطة شخص آخر.

مجاعة، جمموعة

145 group leadership training
formation à la direction de groupes

تدريب يستهدف اكساب الفئات املستفيدة منه الكفايات الضرورية لتنظيم أنشطة ما أو إدارة مجاعات تربوية
أو سوسيو ثقافية.  ويعد تدريب املكونني أو املنشطني يف جماالت حمو األمية وتكوين الكبار على إدارة أو تدبري

اجلماعات أمر ال غىن عنه، إذ من شأنه أن ميكن هؤالء من معرفة القواعد العامة اليت تتحكم يف العالقات
التفاعلية بني أفراد اجلماعة وخمتلف الظواهر املتولدة عن ذلك كالقيادة واألدوار واملعايري والتواصل وغريها.

تدريب لقيادة اجلماعات

146 group pedagogy
pédagogie de groupe

بيداغوجيا يتم فيها توزيع املتعلمني، صغارا كانوا أم راشدين، إىل جمموعات صغرى تكلف بإجناز أنشطة
ومهام حمددة وفقا لقواعد متفق عليها، سواء كان ذاك التوزيع ناجتا عن تقسيم أعضاء ينتمون إىل مجاعة التعلم
نفسها، أم كان على أساس جتميع متعلمني ال ينتمون بالضرورة إىل مجاعة التعليم عينها، أو إىل قاعدة اجلمع

بيداغوجيا اجملموعات
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بني متعلمني ال ينتمون، يف األصل، إىل أي مجاعة تعلم.  وجتد هذه البيداغوجيا أصوهلا يف منابع متعددة مثل
أعمال رواد التربية اجلديدة (جون ديوي، فربين...)  والتحليل النفسي (مورينو)  وعلم النفس االجتماعي

(كورت لوين مثال ).  وتشكل أحد األساليب اليت ميكن اعتمادها يف وضعيات حمو األمية وتكوين الكبار ألا
تستجيب ملعظم اخلصائص املميزة للكبري، خاصة على مستوى التعلم، إذ متكنه من التفاعل مع اآلخرين

وتقاسم املعارف وتبادل اخلربات ، كما تتيح له فرصة التعبري عن الذات واكتساب جمموعة من القيم والعادات
السلوكية اإلجيابية املتعلقة بالتصرف داخل اجلماعة، مثل :  املرونة الفكرية، واحترام الرأي املخالف واملغاير،

والتسامح، وغريها من املواقف.

147 group reading
lecture de groupe

قراءة من قبل مجاعة للنص نفسه، حىت وإن قاموا بذلك بوترية متباينة .

قراءة مجاعية

148 group test
test collectif

كل اختبار تتم اإلجابة عن أسئلته أو إجناز ما يتطلبه يف أنشطة ومهام من قبل مجاعة من األفراد وفقا لشروط
موحدة ويف املدة الزمنية نفسها.

اختبار مجاعي

149 group work
travail de groupe

شكل من أشكال تنظيم العمل داخل مجاعة التعلم يقوم على أساس توزيع املستفيدين إىل جمموعات حمدودة
العدد، وتكليفهم بإجناز مهمة أو مهام حمددة وفقا لشروط معينة وانطالقا من توجيهات دقيقة.  ويعد تقنية من

تقنيات تنظيم املستفيدين األكثر مالءمة للعمل يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار؛ إذ عوض اعتماد الصيغة
التقليدية واملتداولة يف التعليم املدرسي (توزيع املتعلمني يف صفوف متوازية داخل فضاء التعلم)، يفضل تكوين
جمموعات انطالقا من معايري حمددة بكيفية تتيح ألعضاء كل جمموعة التفاعل املباشر بينهم بغية إجناز مهمة ما،
بغرض حتقيق العديد من األهداف، من بينها:  تنمية القدرة على حتليل املعارف وتبادل اخلربات والتجارب؛
تطوير القدرة على تطبيق معطيات يصعب على مستفيد مبفرده تطبيقها بالنظر ملا يتطلبه هذا األمر من تعاون

وتبادل للرأي؛ تنمية روح التعاون واحترام الرأي املخالف وكذا االرتقاء بروح املسؤولية والقدرة على
املبادرة، وتعزيز التفكري النقدي والقدرة على النقد الذايت.

عمل اجملموعة
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150 help relationship
relation d'aide

املواقف الوجدانية املعتمدة يف جمال التعليم عامة واملقتبسة من جمال العالج النفسي، وتقوم على املساعدة يف
اال البيداغوجي عامة وعلى املماثلة بني وظيفة املدرس ووظيفة املعاجل النفسي.  وحتدد املهمة األساسية

للمدرس وفق هذا املنظور يف تسهيل التعلم الذايت لدى املتعلم وإقامة عالقة تواصلية مبنية على االنطالق من
االعتقاد يف الطبيعة اإلجيابية للذات اإلنسانية وقدرا على تسيري نفسها بنفسها من جهة، وعلى احترام وقبول

ما يصدر عن املتعلم من مواقف وجدانية من جهة ثانية، لذلك فهي تقوم على املساعدة على العديد من
اإلجراءات من قبيل:  موقف التقبل من خالل اإلصغاء للمتعلم وتفهم مواقفه والتحاور معه وتعزيز ثقته بذاته
وإمكاناته.  دعم اجلهود اليت يبذهلا من خالل عمليات اإلرشاد والتوجيه، وإضفاء القيمة على ما يصدر عن
املتعلم، وإبراز أمهية اجلهد الذي يبذله بدال من التركيز على نتائج هذا اجلهد، والتعامل مع األخطاء على أا

حماوالت للتعلم.  فتح اال أمام املتعلم ليتحمل مسؤولية تعلمه.  وتشكل املبادئ اليت تقوم عليها عالقة
املساعدة منطلقا مهما من املنطلقات اليت ينبغي أن ينبين عليها تعلم وتكوين الكبار ألا تستجيب للمبادئ

العامة اليت تتأسس عليها األنداراغوجيا.

عالقة مساعدة

151 high professional training
formation professionnelle supérieure

تكوين موجه للمهنيني الذين ميارسون مهنا حرة أو لألطر العليا يف جمايل الصناعة والتجارة.

تدريب مهين عالٍ

152 holistic method
méthode holistique

طريقة كُلية

- 54 -



holistic method

طريقة لتعليم القراءة، وضع أسسها ديكرويل لتجاوز الطريقة التقليدية اليت كانت تبدأ من احلروف فاملقاطع مث
الكلمات وأخريا اجلمل.  ويتم تعليم القراءة ذه الطريقة انطالقا من مجلة تامة يقرؤها املكون ويردد

املستفيدون كلماا وحيفظوا، مث يبدأون يف حتليلها.
153 human development index

indice de développement humain

مركب يقيس متوسط اإلجناز احملقق يف األبعاد األساسية الثالثة للتنمية البشرية يف دولة ما، وهي:   حياة مديدة
وصحية، ويتم قياسها وفقا ملتوسط العمر املتوقع عند الوالدة.  اكتساب املعرفة، ويتم قياسها وفقا ملعدل اإلملام
بالقراءة والكتابة لدى البالغني (2|3 األمهية)، وجمموع نسب االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية والعليا

(1|3 األمهية).  مستوى معيشي الئق.

مؤشر التنمية البشرية

154 human relations training
formation en relations humaines

تدريب ينصب على دراسة دينامية اجلماعات الصغرى والعالقات التفاعلية بني األشخاص والطرائق اليت يتم
بواسطتها اكتساب كفايات نفسية اجتماعية.

تدريب يف (جمال) العالقات اإلنسانية

155 human resources development
développement des ressources 
humaines
الوظيفة أو املهمة اليت تساعد املؤسسات على تعزيز فعالية القوة العاملة واإلنتاجية لديها، عن طريق كل من

تنمية املوارد البشرية

156 human resources management
gestion des ressources humaines

املدخل االستراتيجي إلدارة أكثر أصول املؤسسات قيمة، وهم األشخاص الذين يعملون فيها، والذين
يشاركون فرديا ومجاعيا يف حتقيق أهدافها.  وتتضمن إدارة املوارد البشرية عمليات كثرية، منها:  ختطيط القوى

البشرية، التعيني، تضمني عضو توجيه، إدارة املهارات، إدارة العاملني، التدريب والتنمية، إدارة الوقت.

إدارة املوارد البشرية
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157 illiteracy
analphabétisme; illettrisme

عدم القدرة على القراءة والكتابة، ولكن ال يقوم بذلك عرب اللجوء إىل استعمال اللغة املعيارية الرمسية
املعترف ا، بل من خالل اعتماد وسيلة أخرى. يندرج هذا املفهوم ضمن مستوين عام وخاص.

املستوى العام يشري إىل الوضع الذي يكون فيه الكبار قد قضوا بضع سنوات يف التعليم وغادروه دون
اكتساب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، أما املستوى اخلاص فيتعلق بالقرائية : فإذا
كان األمي هو كل شخص ال يستطيع " قراءة نص قصري أو فهمه ". فإن (غري القرائي) يستطيع،
عكس ذلك جي حرف والنطق مبقاطع صوتية، بل وبكلمات أيضا، وقد يصل به األمر حد جي
بعض اجلمل البسيطة. ولكن رغم ذلك، يندرج كل شخص ال يتمكن من قراءة نص بسيط بسرعة

متوسطة، وال يستطيع فهم معناه ضمن خانة الالقرائية.

أُمية، ال قرائية

158 illiterate
illettré

شخص راشد ال يعرف قراءة وال كتابة نص موجز وبسيط يستعرض أحداثا يف حياته اليومية. وال
يقدر أيضا على تعرف كلمات مكتوبة على العالمات والوثائق يف سياق احلياة اليومية، وال يقدر على
إجناز مهام حمددة، مثل : التوقيع بامسه أو تعرف معاين اإلشارات العمومية، مما يعرقل اخنراطه يف احلياة

االجتماعية.

أُمي، غري قرائي
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illiterate population individual test

159 illiterate population
population illettrée

جمموعة من السكان األميني.

سكان أُمّيون

160 in-company training
formation en entreprise

جمموعة منظمة من أنشطة التدريب ميكن إجنازها داخل املقاولة من أجل حتقيق أهدافها، وغالبا ما
تربمج انطالقا من حاجات املستفيدين أو ممثليهم أو املسؤولني عن املقاولة أنفسهم وتصف بالنسبة إىل
كل نشاط من أنشطة التكوين على حدة، أهداف وحمتويات التكوين، وكلفته، والفئة اليت يستهدفها،
ومدته وإيقاع تنفيذه، والشروط احملددة لعمليات التتبع والتقومي، واآلثار املرتقبة على سلوك املستخدم

يف موقع عمله.

تدريب داخل املنشأة

161 independent group
groupe autonome

مجاعة ذات مسات بنيوية ووظيفية ونفسية واجتماعية، تتحكم يف تركيبها وتوجهها وحتدد درجة
توازا، ومنخرطة يف نشاط تربوي، تتحمل مسؤوليتها منظمة ما أو مؤسسة أو شخص ال ينتمي
إليها. وبإمكان هذا النمط من اجلماعات القيام بأحباث ودراسات أو أعمال اجتماعية أو ممارسة

أنشطة تربوية ذات أبعاد اجتماعية.

مجاعة مستقلة

162 independent work
travail indépendant

عمل ينجزه املتعلم أو املستفيد من التكوين مبفرده وبكيفية مستقلة ودون حتديد املهام أو االلتزام
بتوجيهات حمددة، وهو شكل من أشكال التعلم الذايت، فاملتعلم هو الذي يصمم خطة تعلمه ويبحث

بوسائله الذاتية عن املعلومات اليت حيتاجها وحيل املشكالت اليت تواجهه خالل كل ذلك.

عمل مستقل

163 individual promotion
promotion individuelle

أنشطة تربوية موضوعها األساس هو االرتقاء بفرد مت تكوينه.

ارتقاء فردي

- 57 -



individual test informal adult education

164 individual test
test individuel

اختبار متعلم مبفرده، وقد يكون كتابيا أو شفهيا، وميكن أن يستعمل لقياس درجة حتكم املستفيد من
أنشطة حمو األمية يف معارف أو مهارات حمددة كالقدرة على التعبري عن الرأي أو القدرة على توظيف

رصيد معجمي وظيفي يف وضعية معينة.

اختبار فردي

165 individual training plan
plan individuel de formation

خطة دراسة أو تدريس تشتمل على وحدات برنامج مترابطة وأساليب تكوين اموعات، تتيح لكل
مستفيد من التعليم أو التكوين إمكانية التدرج يف التعلم وفقا إليقاعه اخلاص والفردي.

خطة تدريب فردية

166 individual work
travail individuel

نشاط ينجزه املتعلم أو املستفيد من التكوين أو املتدرب بكيفية فردية، سواء أمت ذلك داخل فضاء
التعلم أو خارجه، من أجل إجناز مهام أو حل مشكالت متبعا توجيهات حمددة، وملتزما بشروط إجناز

معينة.

عمل فردي

167 individualization of education
individualisation de l'éducation

العملية اليت جتعل التعليم يوجه شخصيا للوفاء باحتياجات املتعلم، فكل متعلم كفرد له ظروفه
وإمكاناته وخصائصه اليت ختتلف من متعلم إىل آخر، وهي مقاربة بيداغوجية تقوم على أساس تكييف

التعليم (أدواته، وطرقه، وعملياته ) مع اخلصائص املميزة لكل متعلم، لذلك ميكن النظر إليه على
أساس أنه مبدأ بيداغوجي يفترض أن حصول التعلم ال يكون ممكنا إال إذا كان مثة جتانس وتناغم بني
املتعلم وموضوع التعلم وفعل التعليم يف سياق وضعية معينة، لذلك يقوم املعلم مبالءمة أنشطة التكوين
مع اخلصائص الفردية للمستفيدين ومتطلبات تكوينهم. وتتم عملية التكييف واملالءمة على مستوى

أهداف التكوين ووسائله وطرائقه وأنشطته.

تفريد التعليم

168 informal adult education
éducation informelle des adultes

تعليم غري نظامي للكبار
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informal adult education initial training

يستعمل هذا التعبري، حبسب تعريف اليونسكو، مبعنيني؛ فقد يشري، على مستوى أول، إىل نظام تربوي
مهيكل ومنظم وموزع على مدى زمين مضبوط، يستفيد الراشدون من خدماته من دون أن يعين ذلك

أن حتصيل نتائج مرضية يقود، بالضرورة، إىل إمكانية احلصول على شهادة رمسية، أو اعتراف
مبؤهالت مهنية معينة، ألن الغرض من هذا النوع من النظم التربوية هو االستجابة حلاجات غالبا ما
تكون ذات طابع مباشر. وقد يشري من ناحية أخرى، إىل جمموعة من األنشطة التربوية املفتوحة وغري

املهيكلة اليت ال تتطلب إشرافا أو رعاية من مسؤول عن التكوين.
169 informal education

éducation informelle

عملية متواصلة ومستمرة يتمكن بواسطتها الفرد من اكتساب اجتاهات ومواقف وقيم وقدرات
ومعارف من اخلربة احلياتية املباشرة، كما تشمل كافة املوارد التربوية اليت يوفرها حميطه وأشكال التأثري
اليت ميارسها عليه، سواء تعلق األمر بتأثري األسرة، أو اجلريان أو بيئة العمل، أو أنواع األنشطة الترفيهية

املزاولة، أو وسائل اإلعالم، أو غريها.

تربية غري نظامية

170 in-group role
rôle dans le groupe

دور أو جمموع األدوار اليت يؤديها املكون أو املنشط واملستفيدون داخل مجاعة واليت تكون ناجتة عن
وضع كل منهما مقارنة باآلخر، وعن دينامية التفاعل بني أعضاء اجلماعة. وميكن التمييز بالنسبة إىل
املكون أو املنشط، بني ثالثة أمناط كربى تالحظ داخل أي مجاعة تعلم وترتبط بنوع الوظائف واملهام
املنجزة، وهي: أدوار أساسها تسهيل إجناز نشاط اجلماعة املرتبطة بتحقيق األهداف، وقد تكون هذه
األدوار حبسب طبيعة املهام اليت يقوم ا املنشط، أدوار متمركزة حول املهمة (حتفيز اجلماعة وحثها
على العمل، حل املشاكل اليت تعترض عمل اجلماعة)، أدوار اهلدف منها تعزيز متاسك مجاعة التعلم

واحلفاظ عليه(تشجيع أعضاء اجلماعة وتقدير جهودهم، خلق االنسجام بني أعضاء اجلماعة).

دور داخل اجلماعة

171 initial training
formation initiale

أول برنامج تدريب يتلقاه الفرد من أجل ممارسة حرفة أو مهنة معينة، ويوصف بكونه أوليا لتمييزه عن

تدريب أويل
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initial training institutional pedagogy

التدريب املستمر، كما أنه يتعارض مع أي تدريب تكميلي أو إضايف أو الحق يتلقاه الفرد يف إطار
التدريب املستمر، وغالبا ما يشمل عنصرين أساسيني، مها: التدريب العام والتدريب التخصصي الذي

يليه.
172 in-service training

formation en fonction

تدريب خاص يعطى ملن هم يف سلك اخلدمة الفعلية بقصد زيادة كفاءم ومهارام. وهي عملية
هادفة ومنظمة تكمل متطلبات التأهيل املهين لألفراد بعد خترجهم من املؤسسات التعليمية، لتزويدهم

بكل ما هو جديد يف جمال أعماهلم، من أجل النهوض املستمر مبستواهم، ومن مث صقل مهارام
وقدرام مما ينعكس مباشرة على مستوى كفاءم يف إجناز مهام أعماهلم. وهو ضرورة ال غىن عنها
يف جمال التعليم ملواكبة كل ما هو جديد يف اال التربوي، ولرفع كفاءة املعلم وتطوير أدائه، وتنمية

اجتاهاته اإلجيابية حنو املهنة، على أساس من التنظيم والتخطيط يتالءم مع التغريات املواكبة.

تدريب أثناء اخلدمة

173 insight learning
apprentissage introspectif

شكل من أشكال بيداغوجيا حل املشكالت يستمد أصوله من مبادئ املدرسة اجلشطلتية
(Gestaltism) يف جمال علم النفس، وتتألف من جمموعة األنشطة والعمليات واإلجراءات اليت ينظم

بواسطتها املكون أو املنشط وضعية التكوين أو التعلم باالنطالق من اقتراح مشكل حمدد على
املستفيدين، حبيث يتطلب حل هذا املشكل إدراك العالقات بني عناصره وبينه وبني اال الذي يوجه
فيه إدراكا كليا. وغالبا ما مير املتعلم يف حالة حله للمشكل مبراحل حمددة، تتمثل أمهها يف : الوعي
باملشكل وفحصه من خالل إدراك العالقات الكلية بني مكوناته، بزوغ احلل بشكل فجائي، ظهور

احلل جبالء ووضوح يف ذهن املتعلم عن طريق االستبصار.

تعلُّم باالستبصار

174 institutional pedagogy
pédagogie institutionnelle

تقنيات وطرائق عمل تضع املتعلم عموما، طفال كان أم راشدا، يف سياق وضعيات جديدة ومتنوعة
تتطلب منه اخنراطا ذاتيا وشخصيا، واختاذ املبادرة، والعمل بفاعلية ونشاط ومثابرة، إذ تتمحور حول

بيداغوجيا مؤسساتية
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institutional pedagogy intelligence

اقتراح تصور بيداغوجي أساسه تسيري مجاعة التعلم نفسها بنفسها، حبيث يتحمل املتعلمون، صغارا أو
كبارا، مسؤولية اختاذ القرارات املتعلقة مبا ينجزونه من أنشطة، واختيار الوسائل املناسبة لتعلمهم،

وتنظيم عملهم، وحتديد األهداف املطلوب حتقيقها. وتتسم هذه البيداغوجيا مبجموعة من اخلصائص،
من أبرزها : مجاعة التعلم هي اليت تتحمل مسؤولية الفعل التربوي. يتحدد دور املدرس أو املنشط أو
املكون يف القيام بالتوصية وتقدمي املساعدة. مجاعة التعلم هي املسؤولة عن تنظيم نفسها بنفسها. وقد
استثمرت مبادئ البيداغوجيا املؤسساتية يف جمال تعليم الكبار من خالل التأكيد على ضرورة املشاركة
الفعلية للمستفيدين يف التكوين يف تنظيم عملياته من حيث توقيته، وأهدافه، وجدولة أنشطته زمنيا،
ومراقبة نتائجه، وحتديد قواعد التصرف والسلوك... إخل، فمن شأن كل ذلك أن يكسبهم الفكر
النقدي والقدرة والتنظيم واملفاوضة واألخذ باالعتبار اإلكراهات االجتماعية، وممارسة احلرية

واملسؤولية ... إخل.
175 instructional communication

communication pédagogique

تفاعل لفظي أو غري لفظي بني معلم ومتعلم، أو بني معلم ومتعلمني، أو بني متعلم ومتعلم، أو بني
متعلمني ومتعلمني، حول رسالة ذات مضمون تعليمي، دف حتقيق أهداف تعليمية حمددة، وهو أحد

ااالت الفرعية لالتصال التربوي.

اتصال تعليمي

176 instrumental enrichment 
program (IEP)
programme d’enrichissement 
instrumental (PEI)

برنامج يستهدف حتويل أمناط معرفية وعقلية غري فعالة باستعمال أدوات تربوية، وهي نتاج البحوث
املخربية والتربوية الطويلة املدى مع املراهقني والرامية إىل معاجلة نقص اإلمكانات املعرفية اخلاصة

بالتعلم لديهم عن طريق هذا الربنامج وأدوات خمصصة هلذا الغرض . وتتمثل هذه األدوات يف سلسلة
من االختبارات املتدرجة.

برنامج اإلثراء األدوايت

177 intelligence
intelligence

القدرة على التكيف مع وضعيات جديدة بفضل إجراءات وعمليات ذهنية عليا متكن الفرد حل

ذكاء
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intelligence interest test

املشكالت. وميكن التمييز بني ثالثة أنواع كربى من الذكاء، هي: الذكاء اللفظي املفاهيمي، ويتعلق
باستعمال اللغة والرموز، والذكاء العملي الذي ينصب على وضعيات احلياة الواقعية، والذكاء

االجتماعي الذي يتعلق بفهم واستيعاب العالقات البيشخصية.
178 intelligence test

test d'intelligence

اختبار يقيس معدل ذكاء الفرد باستعمال مقاييس شفهية أو عملية، وقد يكون فرديا أو مجاعيا.
وتقيس اختبارات الذكاء الفردية اللفظية أو العملية جماالت متعددة عن طريق اللعب بنماذج أو رسوم
أو حل الشبكات املتقاطعة، يف حني تتميز االختبارات اجلماعية بكوا كتابية تركز على استعمال اللغة

والتفكري الرياضي والذاكرة وحل املشكالت والتفكري املبدع.

اختبار الذكاء

179 intensive vocational training
formation professionnelle intensive

منط من أمناط التدريب املكثف الذي يتم بكيفية متواصلة وخالل مدة زمنية حمدودة، وهو موجه إىل
الكبار ويعتمد األشغال التطبيقية اليت تنجز ضمن شروط أقرب ما تكون من الشروط احلقيقية املتوفرة
يف جمال العمل. ويقتصر هذا التدريب من حيث مضمونه النظري على ما له عالقة مباشرة باملمارسة

والتطبيق.

تدريب مهين مكثَّف

180 intercultural literacy
alphabétisation interculturelle

عملية تعلم وتعليم الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب وكفايات أساسية يف جمال
التواصل وفق مقاربة تنطلق من األخذ بعني االعتبار التنوع الثقايف واللغوي للمتعلمني وكذا كفايام
اللغوية وحميطهم الثقايف واالجتماعي. وميكن اللجوء إليها يف سياقات متنوعة حبسب خصوصيات الفئة

املستهدفة؛ فقد تعتمد فيه لغتان بالنسبة إىل فئة املهاجرين الذين يعانون من األمية مثال، وميكن أن
يستهدف تنمية القدرة على التواصل مع املصاحل اإلدارية مبساعدة وسيط، مثلما قد يكون اهلدف منه

اإلدماج املدرسي واالندماج يف جمتمع االستقبال، بل رمبا اإلعداد للعودة إىل البلد األصل.

حمو األمية البيثقايف

181 interest test
test d'intérêt

اختبار االهتمامات
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interest test interview

استبيان أو قائمة تقيس ميول املتعلم حنو موضوع دراسي أو غري دراسي.
182 intergenerational literacy

alphabétisation intergénérationnelle

ج من برامج حمو األمية الشبيهة بربامج حمو أمية األسرة جتمع بني تعلم األم أو أحد األبوين وتعلم
طفلها جنبا إىل جنب، اليت ترمي إىل إتاحة فرص التعليم لألمهات بوجه خاص، حبيث يويل اهتماما
شديدا لألنشطة اليت جتري يف املنـزل أو يف املراكز، دف زيادة الوعي باملطبوعات واالستعداد

لتعليم القراءة يف مرحلة الطفولة املبكرة، مع التشديد على أمهية البيئة املنـزلية بالنسبة لنجاح األطفال
املدرسي الالحق يف تعلم القراءة والكتابة.

حمو األمية بني األجيال

183 international adult literacy 
survey (IALS)
enquête internationale sur 
l'alphabétisation des adultes (EIAA)

دراسة تعد أول تقييم دويل مقارن عامليا ملهارات معرفة القراءة والكتابة بني البالغني، وقد مجعت بني
أساليب املسوح االجتماعية والتقييم التعليمي لتوفري تقديرات مقارنة ملهارات معرفة القراءة والكتابة يف

24 دولة. وقام املسح باختيار عينة من البالغني الذين تتراوح أعمارهم ما بني 16-65 سنة
باستخدام مواد منبثقة من السياقات االجتماعية والثقافية، بينما تتجه القياسات التقليدية ملعرفة القراءة
والكتابة إىل التركيز على القدرة على فهم الكلمة املطبوعة. كما مجعت البيانات عرب البلدان لضمان
مقاربة النتائج بني الدول ذات اللغات والثقافات املختلفة، ولضمان تصحيح أي مصدر منحاز. ومشل

هذا املسح ثالثة من جماالت معرفة القراءة والكتابة بني البالغني، وهي: معرفة النثر؛ وهي املعرفة
واملهارات الالزمة لفهم واستخدام املعلومات الواردة يف النص، مبا يف ذلك املقاالت االفتتاحية
والقصص اجلديدة والقصائد والروايات. معرفة الوثائق؛ وهي املعرفة واملهارات الالزمة لتحديد

واستخدام املعلومات يف أشكاهلا املختلفة، مبا يف ذلك اخلرائط واألشكال البيانية واجلداول وأشكال
جداول الرواتب وطلبات العمل وجداول املواصالت. املعرفة العددية؛ وهي املعرفة واملهارات الالزمة
لتطبيق العمليات احلسابية على األرقام من املواد املطبوعة، مثل: موازنة السجالت، ومعرفة الرحالت،

وإكمال طلب ما أو حتديد كمية الفوائد على قرض ما.

مسح (ال..) الدويل ملعرفة القراءة والكتابة
بني الكبار
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interview

184 interview
entretien

حديث أو حوار مع شخص أو مع جمموعة أشخاص يرمي إىل احلصول على معلومات دف التوصل
إىل حل مشكلة أو فحص فرضية أو إجناز قرار. وقد يكون موجها حبيث تكون فيه األسئلة حمددة
ومتدرجة، أو نصف موجه جيمع بني أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، أو غري موجه يتكون من أسئلة

مفتوحة وقد يكون، يف بعض األحيان عبارة عن سؤال واحد. ويستخدم يف جمال حمو األمية مثال، يف
مواقف عديدة، فقد يتم اللجوء إليه قبل الشروع يف تنفيذ برنامج حمو األمية من أجل احلصول على
معلومات متنوعة حول املستفيدين، قد تكون شخصية (السن، اجلنس، الوضع األسري،...)، أو
متعلقة مبكتسباته املعرفية (مستوى التعلم)؛ وغالبا ما تفيد هذه املعلومات يف حتديد مستوى التعليم
املناسب لكل مستفيد، كما ميكن أن تفيد يف توزيع املستفيدين املقبلني على تلقي دروس حمو األمية،

داخل مستوى تعليمي بعينه، إىل جمموعات منسجمة من حيث مكتسباا املعرفية.

مقابلة
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185 job-related education
éducation liée à l'emploi

تعليم يتم التركيز فيه على املعارف والقدرات اليت يتطلبها إجناز مهمة ما يف الوسط املهين.

تعليم  متعلق باملهنة

186 job-related training
formation liée à l'emploi

تدريب خاص يتلقاه الفرد الكتساب مهارات وكفاءات معينة إلجناز مهمة يف الوسط املهين.

تدريب متعلق باملهنة
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187 Keller's plan
plan de Keller

طريقة للتعلم الفردي، أضيفت للتدريس يف اجلامعة بالربازيل، وتسمى أيضا االستراتيجية الفردية، تنطلق من
مبادئ التعلم باالشتراط اإلجرائي الذي وضعه سكينر، وتستند إىل مبادئ أساسية، هي :  انتقاء التعلم الذايت
لدى املتعلم، تقسيم حمتويات التعلم إىل وحدات تعليمية فرعية صغرى متدرجة ومتسلسلة، توظيف أسلوب

احملاضرة وإثارة املشكالت، تقدمي املادة مكتوبة، االعتماد على مساعدة املستفيدين من التعلم لغريهم.

خطة كيلر

188 kinesthetic objective
objectif kinesthésique

هدف يتعلق باملهارات العضوية واحلركية واحلسية، كاملهارات اللفظية (النطق)، واملهارات اجلسمية (الرقص)،
واملهارات اليدوية (الرسم والكتابة)، واملهارات احلسية (دقة النظر).  وتسعى أنشطة حمو األمية وكذا أنشطة
تكوين الكبار حتقيق أهداف حسية وحركية كثرية ومتنوعة، فتدريب الكبار على التلفظ السليم حلرف أو
كلمة أو مترينهم على رسم هذا احلرف، أو على املالحظة الشاملة لصورة معينة قصد حتديد مضموا كلها
تندرج ضمن األهداف احلسية احلركية.  كما أن تدريب الكبري على استعمال جهاز أو أداة ما يندرج بدوره

يف إطار هذا الصنف من األهداف.

هدف حسي حركي

189 knowledge
savoir; connaissance

جمموع املعلومات واألفكار اليت ميتلكها فرد ما مبجال معني، وكل ما اكتسبه الفرد بالدراسة والتعلم أو

معرفة
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knowledge knowledge transfer

بواسطة التجربة، كذلك القضايا واإلجراءات املعترف هبا اجتماعيا واليت يقيم الفرد، أو اجلماعة، بفضلها
العالقات مع حميطه الطبيعي واالجتماعي ويعمل على تغيريه.  وقد تكون موضوعية تتميز باستقالهلا عن الذات
وبسهولة تبادهلا وتبليغها، أو ذاتية ال ميكن فصلها عن ذات الفرد ألنه يوظفها من أجل فهم العامل احمليط به

وإقامة تصور عنه والتأثري فيه.

190 knowledge achievement test
test d'acquisition des connaissances

اختبار يقيس مستوى األداء احلايل بالنسبة للمعلومات واملهارات اليت مت اكتساهبا نتيجة التدريب أو التعليم،
ومنها االختبارات التشخيصية، ومنها ما يقيس التحصيل يف مادة دراسية أو جزء منها.  وتوجد بطاريات

اختبارات لقياس التحصيل يف جمال تعليم الكبار.

اختبار حتصيل املعرفة

191 knowledge of the environment
connaissance du milieu

نشاط من األنشطة ذات الطابع االجتماعي التربوي يهدف إىل متكني العاملني يف جماالت حمو األمية وتكوين
الكبار من احلصول على معرفة أوسع وأعمق باحمليط أو الذي يعملون يف إطاره (حي من األحياء السكنية،
قرية، مدينة،جهة من اجلهات).  وتوظف، ألجل ذلك، طرق متعددة من قبيل تقنيات البحث واالستقصاء
االجتماعيني، واالنكباب على دراسة خمتلف املظاهر املميزة لوسط اجتماعي ما، سواء تعلق األمر باملظهر

الدميوغرايف أو االقتصادي أو اإلداري أو الثقايف أو االجتماعي أو غريها من املظاهر.  وتعد معرفة الفرد العامل
يف جمال حمو األمية وتكوين الكبار خبصوصيات الوسط الذي يتحرك يف غاية األمهية ألنه يشكل منطلقا أساسيا

ألي عملية حتسيس أو استقطاب للمستفيدين، كما تعد منطلقا ضروريا لعمليات التنشيط والتكوين ألنه
يضمن للمكون اإلحالة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إىل الواقع الثقايف واالجتماعي مما يضفي الداللة على

التعلم.

معرفة البيئة، معرفة احمليط

192 knowledge transfer
transfert de connaissances

الكيفية اليت يطبق هبا أو يستعمل املتعلم املعارف اليت اكتسبها يف وضعية معينة داخل وضعيات أخرى مشاهبة
هلا أو وضعيات جديدة.  وحتدد هذه الكيفية قيمة التعلم وفاعليته انطالقا من أن التعلم الناجع هو الذي يتيح

للمتعلم إمكانية نقله واستعماله يف وضعيات مغايرة للوضعيات األصلية.

نقْل املعرفة
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knowledge transfer

193 knowledge workers
travailleurs du savoir

العمال املعدون إعدادا جيدا لصيانة وتوسيع دور القيادة التقنية (التكنولوجية)  للعقد القادم، والذين يفكرون
ويعملون مع األفكار، ويستخدمون عقوهلم يف حتويل أفكارهم إىل منتجات وخدمات، أو عمليات، ويتخذون
القرارات، ويعرفون أيضا بعمال الياقات الذهنية.  ومن أهم مسام :  استخدامهم للتقانة (التكنولوجيا)  يف مجع
املعلومات وحتليلها وتوضيح املعرفة.  امتالكهم للمهارات التحليلية العالية.  قدرم على التكيف مع التغيري
السريع وغري املتوقع.  مقارنة عملهم مع أفضل املمارسات.  فهمهم لكيفية توافق عملهم ومالءمته مع عمل

مؤسسام.  يطبقون الذكاء العاطفي يف موقع العمل.

عمال املعرفة
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194 laws of learning
lois de l'apprentissage

جمموعة من املبادئ الكربى املوجهة لعملية التعلم لدى كافة األفراد، وتستنبط هذه املبادئ من خمتلف
نظريات التعلم، ويفيد االطالع عليها، من قبل املكون أو املدرس، يف تسهيل عمليات التكوين

والتعليم. ومن أهم هذه املبادئ :
- يتعلم كل فرد (متعلم) مبفرده وتبعا لوتريته اخلاصة.

- يتعلم املتعلم النشيط بكيفية أفضل مقارنة باملتعلم السليب.
- مييل املتعلم إىل إعادة إنتاج السلوك الذي يتم تعزيزه تعزيزا إجيابيا.

- املعرفة املباشرة لنتائج التعلم تسهل عملية التعلم.
- ينبغي أن تكون لوضعيات التعلم داللة بالنسبة إىل املتعلم لكي يتحقق لديه فعل التعلم.

- التعلم املوزع واملتدرج أفضل، دائما، من التعلم الذي يتم دفعة واحدة
- التدرج يف صعوبات التعلم يسهل عملية التعلم.

قوانني التعلُّم

195 learn to be
apprendre à être

أن يتعلم الفرد ليكّون لنفسه يف مستهل حياته فكرا مستقال ناقدا، ويقرر بنفسه ما يراه واجبا عليه أن
يفعله يف خمتلف ظروف احلياة اآلن ومستقبال.

تعلَّم أن تكون
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learn to live learning level

196 learn to live
apprendre à vivre

تعلم يضع يف حسبانه طاقة التدمري الذايت اهلائلة اليت متتلكها اتمعات املتقدمة، يعود املرء كيف يعيش
مع اآلخرين، ويتجنب العنف، ويتعود التنافس ال الصراع. مما يتطلب من النظم التربوية تعويد الفرد
تنوع اجلنس البشري وثقافاته، وأوجه التشابه واالختالف بني األجناس البشرية، وإكساب الطفل

رؤية سليمة غري عنصرية أو منغلقة للعامل وشعوبه، تشجعه على االنفتاح على اآلخرين وعلى التفاعل
الناقد مع ثقافات أخرى أخذا وعطاء. وهو تربية تكسب الكبار مؤشرات مرجعية جديدة لتقاليد

جديدة ، تساعدهم على تكوين أحكام جديدة ومواقف جديدة، والربط بني حتقيق الذات واملشاركة
يف حياة اتمعات.

تعلُّم العيش (مع اآلخر)

197 learn to work
apprendre à travailler

تطبيق ما يتعلمه الطالب يف احلياة عامة.

تعلُّم العمل

198 learning critical period
période sensible pour l’apprentissage

فترة يف حياة الفرد يكون فيها أكثر استعدادا للتعلم أو للخضوع إىل تعليم أو تكوين، وتتأثر بالنمو
الشخصي هلذا الفرد وكذا مبختلف العوامل األسرية واالجتماعية واملهنية ، وغالبا ما يكون هذا

االستعداد للتعلم موجها حنو حتصيل معارف واكتساب كفايات ذات صلة بوضعية معينة، مثلما هو
احلال بالنسبة إىل الفترة اليت تلي مباشرة والدة الطفل األول بالنسبة إىل األخوين . وتشكل هذه

الفترة، من حيث املبدأ، حلظة مناسبة جدا الكتساب معلومات حول تربية األطفال. ويتوقف احلصول
على أكرب قدر من النجاعة والفعالية يف جمال التعليم والتكوين على تزامن أنشطة التكوين مع فترات

حساسة للتعلم.

فترة حساسة للتعلُّم

199 learning level
niveau d'apprentissage

حالة تطور العمليات املقترحة يف مراحل حمددة باملقارنة مع معايري نظرية أو حالة ينبغي بلوغها.

مستوى التعلُّم
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learning level learning style

200 learning objective
objectif d'apprentissage

اهلدف الذي حيدد التغريات الدائمة اليت ينبغي أن حتدث لدى املتعلم خالل وضعية بيداغوجية أو
بعدها. ويصاغ انطالقا من املتعلم كما يشكل أساس أي نشاط تربوي وجيسد املقاصد الضمنية هلذا

النشاط.

هدف التعلُّم

201 learning period
temps d'apprentissage

املدة الزمنية اليت تبدأ باستعراض األهداف وتقدمي احملتويات والوسائل وتنتهي بتحقيق هذه األهداف،
كذلك الزمن احلقيقي الذي ينبغي أن يستغرقه املتعلم أو املستفيد من التكوين يف أداء املهام وحتقيق
األهداف، وذلك يف مقابل زمن التعليم (املدة الزمنية اليت يستغرقها املدرس أو املنشط أو املكون يف
تقدمي حمتويات التعليم ) الذي قد ال يكون متكافئا مع زمن التعلم مما قد يتسبب يف عدم حتقيق

األهداف أو حتقيقها بنسب متدنية.

زمن التعلُّم

202 learning strategy
stratégie d’apprentissage

خطة إجرائية حمددة ومتكاملة العناصر (املبادئ واألنشطة والعوامل والوسط التربوي) تعتمدها فئة من
املتعلمني أو املستفيدين من التكوين، من أجل حتقيق نوع حمدد من التعلم. ومن استراتيجيات التعلم يف
هذا املضمار : التعلم املربمج والتمكين والعمل باملشاريع أو اعتماد طرائق االستكشاف واالستقصاء

...إخل.

استراتيجية التعلُّم

203 learning style
style d’apprentissage

أمناط من السلوك املعريف أو االنفعايل أو الفسيولوجي يتصف هبا املتعلمون، وتعمل كمؤشرات ثابتة
نسبيا للكيفية اليت يدرك هبا هؤالء املتعلمون بيئتهم التعليمية، ويتعلمون معها، ويستجيبون هلا. وهي
أيضا الطرائق واإلجراءات اليت يتبعها املتعلم ذاتيا الكتساب خربات جديدة، ويشمل أسلوب التعلم

أسلوب التعلُّم
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learning style lesson plan

أربعة جوانب، هي: اجلانب املعريف، وأمناط اجتاهاته واهتماماته، وميله إىل البحث عن مواقف التعلم
املطابقة ألمناط تعلمه، وميله إىل استخدام استراتيجيات تعلم حمددة دون غريها. ومن أساليب التعلم :
أسلوب التعلم اجلماعي، أسلوب التعلم الفردي، أسلوب التعلم يف جمموعات صغرية. وتتنوع كذلك

أساليب التعلم املباشر إىل أساليب التعلم عن بعد، أساليب التعلم باحلاسوب، وإىل غري ذلك من
أساليب التعلم.

204 learning transfer
transfert d'apprentissage

التأثري االجيايب الذي ميارسه التكوين الذي اكتسبه املتعلم أو املتدرب على تكوين آخر مشابه له.

انتقال أثر التعلم

205 lesson
leçon

وحدة أو مقطع من التعليم يكون كال منسجما من األهداف واملضامني والوسائل وأساليب التقييم،
ويستند إىل منهج أو طريقة أو مقاربة معينة. ويتوخى أي درس، يف أي مستوى من مستويات التكوين
أو التعليم مبا يف ذلك تعليم الكبار، إكساب معارف ومعلومات جديدة وطرائق ومناهج العمل وتطبيق

ما مت تعلمه يف وضعيات جديدة، وتنمية القدرة على االكتشاف والتركيب والتحليل والتلخيص
واستثمار املعطيات والربط بينهما. ربطا منهجيا واستثمارها.

درس، ِحصَّة

206 lesson plan
plan de leçon

خمطط تفصيلي مكتوب للدرس الذي يقوم بإعداده املعلم لتدريسه، حيدد فيه األهداف اليت يسعى إىل
حتقيقها يف اإلطار الزمين املعطى له، واألنشطة التعليمية املطلوب تنفيدها، واألسلوب التدريسي

األفضل لتحقيق أهداف الدرس، واملصادر التعليمية، وأسلوب التحقق من الوصول إىل اهلدف (التقييم)
واإلجراءات اليت ينبغي عليه تنفيذها عندما يدخل حجرة الدرس، ويسجل تلك اإلجراءات يف دفتر

خاص يعرف بدفتر ختطيط أو حتضري الدروس، وتشمل: عنوان الوحدة اليت يوجد فيها الدرس، عنوان
الدرس، أهداف الدرس مصاغة بشكل سلوكي إجرائي، الوسائل التعليمية اليت سيستخدمها خالل

خطة درس
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lesson plan lifelong education

التدريس، ملخصا لعناصر حمتوى الدرس األنشطة املصاحبة للدرس، أسئلة تقييم الدرس، أسئلة
التعيينات (املهام) املنـزلية للتالميذ، قائمة املراجع اليت اعتمد عليها املعلم يف إعداد خطة الدرس.

207 lesson planning
planification de leçon

إعداد وتصميم قبليني ملكونات درس بغية تنفيذه، وتشمل هذه العملية حتديد األهداف واحملتويات
واألنشطة والوسائل وإجراءات التقييم والتصحيح. باستخدام أحد النماذج املتعارف عليها، مثل منودج

كيبلر الذي يضم أربع مراحل، هي : حتديد أهداف الدرس، تقدير املتطلبات واملستلزمات،حتديد
إجراءات الدرس، تقييم الدرس؛ منوذج جورج فريد ويتكون من العمليات اآلتية: اختيار األهداف،
ختطيط األهداف حبسب مقاطع الدرس، تشخيص مستوى املتعلمني وتعديل األهداف يف ضوء ذلك،
اختيار وتنفيذ استراتيجيات التدريس، تقييم النتائج، املصادقة على النتائج. ويشكل ختطيط الدرس

منطلقا أساسيا وضروريا يف أي عملية تعليم أو تكوين يف جمال حمو األمية وتكوين الكبار، إذ إنه يعد
سبيال لتنظيم وعقلنة عمليات التكوين، كما يشكل إجراء للتمكن من حتقيق األهداف املسطرة، وهو،
فضال عن ذلك، وسيلة تيسر عمل املكون أو املنشط وعمل املستفيد كذلك؛ وميكن ختطيط الدرس،

أخريا، من اقتصاد اجلهد وتدبري الوقت وضمان فاعلية أنشطة التكوين.

ختطيط درس

208 life experience
expérience de vie

عصارة اخلربات اليت تراكمت لدى فرد ما واليت كوهنا بفضل ممارساته احلياتية أو بفضل التعلم
مدرسي كان أم غري مدرسي، وتشكل هذه اخلربات موردا أساسيا من موارد التعلم ومنطلقا ال حميد
عنه يف بناء أنشطة التعليم والتكوين يف جماالت حمو األمية وتعليم الكبار، كما أهنا حتدد، بشكل كبري،
املستوى، من مستويات التعلم والتكوين، الذي ميكن للراشد أن ينتسب إليه ويستفيد من أنشطته؛ وقد
تساهم خربات الفرد احلياتية، على مستوى آخر، يف حتديد ما إذا كان من املمكن أن حيصل هذا الفرد

على شهادة تشري إىل معادلة مستواه التعليمي ملستوى حمدد من مستويات التعليم.

خربة حياتية

209 lifelong education
éducation tout au long de la vie

تعليم مدى احلياة
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lifelong education literacy

إتاحة فرص تعليمية مستمرة طوال حياة الفرد بقصد تنميته وتطوير وحتديث خرباته أوال بأول حىت
بعد خترجه من املؤسسات التعليمية وحصوله على أية شهادات، لكي يتمكن من حتقيق التكيف مع

املتطلبات احلضارية، ويكون مبقدوره التفاعل مع برامج التنمية، مما يتطلب املزاوجة بني التعلم النظامي
والتعلم غري النظامي بأشكاله املختلفة عن طريق مراكز التدريب والتعليم العارض الذي يتم عن طريق
مؤسسات الثقافة واإلعالم واألسرة ودور العبادة واجلمعيات والروابط وغريها، وضرورة التدريب

أيضا وإعادة التدريب تلبية حلاجات اتمع املتغرية وحاجات مواقع العمل (االجتماعية واالقتصادية).

210 lifelong learning
apprentissage tout au long de la vie

التعلم بوصفه عملية تتواصل يف مجيع مراحل احلياة لتلبية احتياجات التعلم لدى األفراد ممن جتاوزت
أعمارهم ستة عشر عاما يف أماكن عملهم أو خارجها، بقصد إثراء أدائهم وحتسني مستوى حيام.
وتندرج برامج ما بعد حمو األمية ضمن برامج التعلم مدى احلياة، وهي برامج مصممة للمحافظة على
مهارات القراءة والكتابة واحلساب وحتسينها. وتتسم هذه الربامج عادة –  شأهنا شأن الربامج األولية
حملو األمية- بقصر مدا (أقل من سنة واحدة)، وتنظم هبدف تطوير مهارات حمددة ألغراض حمددة.

تعلُّم مدى احلياة

211 limited response question
question à réponse limitée

سؤال تقييمي حمدود اال يتطلب إجابة قصرية نسبيا حتدد يف مجلة أو مجلتني على أكثر تقدير.
ويطلب فيه من املستفيد أن جييب بأسلوبه اخلاص، مما يضفي عليه طابعا من الذاتية على الرغم من
كونه يندرج ضمن األسئلة ذات الصحيح املوضوعي. وقد يستعمل هذا النوع من األسئلة يف قياس
درجة متكُّن متعلمني، حققوا قدرا كبريا من التقدم، يف آليات القراءة والكتابة، من استعمال ما

اكتسبوه للتعبري عن حاجة أو رأي أو موقف.

سؤال ذو إجابة حمدودة

212 literacy
alphabétisation

متكني شخص راشد أو أكثر من اكتساب القدرة على الكتابة والقراءة بكيفية متكنه، ليس فقط من

حمو األمية، قرائية
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literacy literacy (in-prison..)

التعرف على احلروف والكلمات ومتييزها، بل فهمها والقدرة على إنتاج مقاطع مكتوبة ذات داللة.
لتمكينهم من التصرف باستقاللية داخل اتمع، وحتقيق أهدافهم الشخصية، وتنمية معارفهم

وإمكانام، واملشاركة يف اتمع احمللي واتمع األوسع مشاركة كاملة. وتقاس نسبة القرائية لدى
الكبار بعدد األشخاص الذين يعرفون القراءة والكتابة والذين يبلغ عمرهم 15 سنة فما فوق، ويعرب

عن هذا العدد كنسبة مئوية من جمموع السكان يف هذه الفئة العمرية. وتتحدد الغايات الكربى
األساسية من "حمو األمية" يف: حتقيق التفتح الكامل لشخصية الفرد، تطوير االستعدادات األولية

الضرورية للمشاركة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والدمج فيما بينها؛ حتقيق
اإلنصاف والعدالة االجتماعية واالرتقاء حبقوق اإلنسان؛ تنمية الوعي النقدي لدى الفرد جتاه الواقع
االجتماعي ومتكينه من التحكم يف مصريه؛ وعلى مستوى أكثر حتديدا، ترمي أنشطة حمو األمية إىل

دفع الفرد إىل املشاركة الفاعلة يف احلياة االجتماعية من خالل ممارسة واجباته واملطالبة حبقوقه وحتمل
مسؤولياته األسرية واملدنية.

213 literacy (in-factory..)
alphabétisation en usine

تعلم وتعليم الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب وكفايات أخرى يف البيئة الصناعية
واملقاولة. ويتطلب ذلك تدخال للفاعلني املعنيني باألمر أو بعضهم فقط (مستخدمون، الدولة، أرباب

العمل، النقابات).

حمو األمية داخل املصانع

214 literacy (in-library..)
alphabétisation dans la librairie

تعليم أو تعلم أساسي للقراءة والكتابة واحلساب يتم يف سياق مبادرات ثقافية واجتماعية تربوية،
موجه لكافة الفئات العمرية تدعمه املكتبات؛ واهلدف من هذا النمط من أمناط حمو األمية توسيع

إمكانية استعمال الكتاب، ومن مث، تنمية وتطوير القراءة.

حمو األمية داخل املكتبة

215 literacy (in-prison..)
alphabétisation en milieu carcéral

تعليم أساسه إكساب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، ويف جماالت أخرى غريها،

حمو األمية يف السجن
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literacy (in-prison..) literacy campaign

موجه إىل الذين ينفذون عقوبات احلبس يف السجون. وذلك تنفيذا للوثائق القانونية، الدولية أو
اجلهوية، اليت صادقت عليها معظم الدول واملتعلقة باحلقوق األساسية اليت تضمن للسجناء شروط

حبس أفضل، وتشمل، على وجه اخلصوص، توفري خدمات ذات طبيعة تربوية وتكوينية.

216 literacy (workforce..)
alphabétisation de la main d’œuvre

تعلم وتعليم الكفايات األساسية املتعلقة بالقراءة والكتابة واحلساب وكفايات أخرى غريها (مثل:
العمل يف فريق، استعمال تكنولوجيا اإلعالم والتواصل) هبدف إكساب العاملني القدرة على التكيف

مع التحوالت التقنية والتنظيمية املستجدة يف عامل الشغل.

حمو أمية القوى العاملة

217 literacy assessment and 
monitoring program (LAMP)
programme d’évaluation et de suivi 
de l’alphabétisation (LAMP)

برنامج جيمع بيانات ذات جودة عن حمو األمية يف الدول النامية، وذلك من خالل إجراء استقصاءات
جديدة عن األسر على املستوى الوطين. كما يوفّر التدريب للسلطات واملؤسسات احمللية هبدف تعزيز

القدرات اإلحصائية احمللية.

برنامج تقييم ورصد حمو األمية

218 literacy campaign
compagne d’alphabétisation

جمموعة من األنشطة املنظمة تنظيما جيدا تصمم إلبراز أمهية مهارات القرائية األساسية وتعزيز
اكتساهبا، وقد توفر فرصا قصرية املدة لتعلم القراءة والكتابة، إما مع معلمني متطوعني أو مع معلمني

فرديني أو مدربني نظاميني، وتستهدف الرفع من نسبة األفراد غري األميني داخل مجاعة معينة باستعمال
وسائل متنوعة كاإلعالنات، والتعليم، وتعبئة املتطوعني. وتتم هذه األنشطة يف جماالت متعددة مثل
الفالحة والصحة وغريمها، وتتخذ أشكاال متعددة، غالبا ما يتم تصنيفها حبسب الفئات املستهدفة، إذ
قد تكون محلة مجاهريية موجهة إىل عموم الراشدين الذين يعانون من آفة األمية، وقد تكون محلة

انتقائية موجهة لفئة خاصة وحمددة. وقد تتم على الصعيد الدويل أو الوطين أو اجلهوي أو اإلقليمي أو
احمللي أو غريه.

محلة حمو األمية
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literacy campaign literacy in original language

219 literacy center
centre d’alphabétisation

مؤسسة أو منظمة ختتص بتلقني وتعليم الكفايات األساسية املرتبطة بالكتابة (القراءة والكتابة
واحلساب)، وهو شبيه بورشة حملو االمية .

مركز حمو األمية

220 literacy for all
alphabétisation pour tous

تصور جديد عن حمو األمية، يندرج ضمن إطار العمل الدويل لصاحل التربية للجميع، ويتطلب هذا
التصور اعتماد مقاربة عن التعلم جتمع، على املستويني التصوري واإلجرائي، بني حمو األمية لدى
األطفال والراشدين وتتوخى، يف املقام األول، الفتيات والنساء وكذا التربية النظامية وغري النظامية

والالنظامية.

حمو األمية للجميع

221 literacy in dominant language
alphabétisation dans la langue 
dominante

تعليم أو تعلم أساسي للقراءة والكتابة واحلساب يقوم على استعمال اللغة السائدة أو املهيمنة يف اتمع
سياسيا وثقافيا واقتصاديا.

حمو األمية باعتماد اللغة السائدة

222 literacy in multicultural 
environment
alphabétisation en milieu multiculturel

تعلم وتعليم الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب وكفايات أخرى غريها يف وسط تتعايش
فيه عدة ثقافات.

حمو األمية يف وسط متعدد الثقافات

223 literacy in official language
alphabétisation dans la langue 
officielle

تعليم أو تعلم أساسي للقراءة والكتابة واحلساب باستعمال لغة تتمتع بوضع األولوية على املستوى
القانوين.

حمو األمية باعتماد اللغة الرمسية
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literacy in original language literacy programs planning

224 literacy in original language
alphabétisation dans la langue 
d’origine

تعليم أو تعلم أساسي للقراءة والكتابة واحلساب تستعمل فيه لغة أحد األبوين أو اللغة األوىل اليت
تعلمها واستعملها راشد يعيش يف بلد ختتلف لغته الرمسية أو اللغة املتداولة فيه عن لغته األصلية.

حمو األمية باعتماد اللغة األصلية

225 literacy in popular milieu
alphabétisation en milieu populaire

تعلم وتعليم الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب وكفايات أخرى غريها يف وسط يعاين
من الفقر واهلشاشة أو من التهميش.

حمو األمية يف الوسط الشعيب

226 literacy instructor
alphabétiseur

مدرس أو مكون يتدخل يف تنفيذ برنامج حمو األمية املتعلق باكساب املستفيدين الكفايات األساسية يف
جمال القراءة والكتابة واحلساب.

معلِّم يف جمال حمو األمية

227 literacy of persons with 
disabilities
alphabétisation de personnes 
handicapées

تعليم يقوم على أساس إكساب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب لفئة الراشدين من
ذوي االحتياجات اخلاصة اليت تعاين من األمية أو تتوفر على مستوى متواضع من التعليم. وخيص هذا
النوع من حمو األمية، بكيفية أساسية، األشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية، أو مسعية أو بصرية.

حمو األمية لذوي االحتياجات اخلاصة

228 literacy programs planning
planification des programmes 
d’alphabétisation

عملية تسعى إىل حتقيق التوازن بني ثالث دوائر كربى  يف جمال برامج حمو األمية، هي: حتقيق التكامل
بني التغري اتمعي وبرامج حمو األمية، وذلك ملواجهة أوجه القصور الناجتة عن التعليم النظامي. تلبية

ختطيط برامج حمو األمية
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االحتياجات االقتصادية امللحة. حتقيق التوازن داخل املنظومة التربوية. وتتمثل العمليات األساسية
لتخطيط برامج حمو أمية يف إعداد مشروع اخلطة، تبين اخلطة وحتقيق املشاركة والدعم االجتماعي هلا،

تنفيذ اخلطة، تقومي ومراجعة مشروع اخلطة.

229 literacy test
test d’alphabétisation

اختبار يهدف إىل قياس درجة التحكم يف مهارات القراءة والكتابة واحلساب.

اختبار حمو األمية

230 literacy workshop
atelier d’alphabétisation

شكل من أشكال تعليم الكبار إلكساهبم الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، يقوم
أساسا على ممارسة أنشطة عملية، كما يشري كذلك، إىل املكان الذي ميارس فيه تعليم الكبار.

ورشة حمو األمية

231 literate adult
adulte alphabète

كل شخص متكن من التحكم يف الكفايات األساسية املتعلقة مبجاالت القراءة والكتابة واحلساب
وقادر على نقل وقائع يومية معنية.

راِشد متعلِّم

232 literate environment
environnement lettré

حميط مسته األساس االستعمال املتواتر واملرتفع للرموز الكتابية وعمليات التواصل الكتايب مما يشجع
على التعلم ويسهل توظيف الكتابة يف احلياة اليومية. وقد ركزت احلركات العاملة يف جمال حمو األمية،
على "تطوير وتنمية أنشطة حمو األمية" وعلى أمهية إرساء "حميط متعلم" أو بيئة متعلمة بدال من توجيه

اجلهد إىل "حماربة األمية".

بيئة متعلِّمة

233 literate population
population lettrée

نسبة األفراد الذين اكتسبوا األساسيات اليت متكنهم من القراءة والكتابة واحلساب.

سكّان متعلِّمون
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234 local educational community
communauté éducative locale

حلقة الوصل بني األفراد والدولة، وهو فصيلة صغرية تتعاون مع فصائل الدولة األخرى لتكوين كتيبة
كبرية هي الدولة، واألسرة واملدرسة واملؤسسات الدينية والنوادي واجلمعيات واالحتادات والنقابات
ومؤسسات يف اتمع املدين، وهي وحدة التحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف وليس

الفرد أو الدولة. ومن مميزات مذهب اتمع احمللي أنه :
- يوازن بني الفردية وصنع القرارات اجلماعية.

- يوازن بني قيود اتمع املنغلق وانفتاح الشخصية واملسؤوليات من ناحية أخرى.
- يوازن بني ميول الفرد واختياراته الشخصية واملسؤوليات من ناحية أخرى.
- حيقق ازدهار حياة الفرد من خالل شراكته يف احلياة العامة والثقافية العامة.

- يهيئ الفرص والظروف لكي يسهم كل فرد يف تنمية اتمع احمللي.
- يربط بني احلقوق والواجبات واملسؤوليات خالل ممارسة األفراد أعماهلم يف اتمع.

- يرسي قواعد االحترام املتبادلة بني ثالثية األفراد واتمع والدولة.
وينعكس دور اتمع احمللي على التعليم من خالل املدرسة اليت تعد إحدى مؤسسات اتمع احمللي،
وتضم تالميذ ومعلمني وآباء، ويرتبط مبؤسسات اتمع األخرى من خالل إدماج اآلباء يف عمليات

تعليم أوالدهم وتوجيههم إىل رعايتهم لتتكامل جهود األسرة الرعوية مع جهود املدرسة التعليمية.

جمتمع تعليمي حملي

235 logical reasoning workshop
atelier de raisonnement logique

ورشة للتفكري املنطقي تنصب على العمليات العقلية، وخاصة العمليات املنطقية الرياضية منها،
حمسوسة كانت أم صورية، وكذا بنيات العالقات وعمليات التصنيف، من خالل اقتراح متارين

للتفكري متدرجة ومنظمة حبسب منطق اكتساب العمليات الذهنية، وتتمحور األنشطة فيها حول:
اقتراح مشاكل متكن املتعلم الكبري من حتيني العمليات الفعلية واملعرفية اليت سبق أن اكتسبها وحتكم
فيها؛ والتنظيم التدرجيي ألشكال معاجلة املعلومات عندما تتبني عدم فعالية هذه األشكال يف حل

الوضعيات املطلوب معاجلتها. وتنظم وتنفذ األنشطة على شكل عمل فردي، ينجز خالله كل مستفيد

ورشة االستدالل املنطقي
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العمليات املطلوب منه إجنازها من خالل اقتراح مشكل التفكري واالستدالل، أو عمل يف جمموعات:
تكوين جمموعات منسجمة، انطالقا من نتائج العمل الفردي، من حيث الصعوبات اليت يواجهها
أعضاؤها على مستوى العمليات الذهنية، أو جلسة تقاسم، حبيث تنظم جلسة مجاعية للتقاسم

والتبادل النقدي متكن من إبراز الصراعات املعرفية، وتركز على العمليات العقلية االستداللية بغض
النظر عن احملتويات اليت تنصب عليها.

236 long-term memory
mémoire à long terme

.Memory انظر: ذاكرة

ذاكرة طويلة املدى

237 loud reading
lecture à haute voix

قراءة تتم بصوت مسموع يتطلب التقاط الرموز ونطقها، وهي عملية مركبة حتتاج إىل التلفظ
الصحيح واملعرب وإدراك املعىن واحملتوى، والتعدد على التركيب والتنسيق بني حركة العني واللسان

وحاسة السمع.

قراءة جهرية
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238 management training
formation en gestion

منط من التكوين يقوم على أساس تدريب منهجي ومنظم، الغرض منه إكساب املستفيدين السلوك الالزم
واملعارف والكفايات الضرورية اليت يتطلبها االضطالع مبهام اإلدارة، كما يهدف إىل إعداد أفراد لالخنراط يف

مسار مهين أو إدارة أنشطة جتارية أو صناعية.

تدريب على اإلدارة

239 managerial qualification model
modèle de qualification managériale

منوذج يعطي األولوية للغاية اليت ينبغي الوصول إىل حتقيقها، والعالقة مع الزبون، ومعرفة كيفية اشتغال منظومة
العمل.

منوذج التأهيل اإلداري

240 manual dexterity test
test de dextérité manuelle

اختبار الغرض منه قياس املهارة اليدوية لدى املتعلم أواملتدرب، ويشمل مكونني من مكونات احلركة مها الدقة
والسرعة يف املعاجلة.

اختبار املهارة اليدوية

241 manual work
travail manuel

نشاط تعلمي يهدف إىل معاجلة أشياء أو تطبيق مبادئ وأفكار أو االبتكار (  الرسم، التجارة..)  ويتطلب الدقة

عمل يدوي
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يف االجناز واملرونة، وقد يكون حماكاة أو ابتكارا، كما قد يكون موجها أو غري موجه.

242 marginalized group
groupe marginalisé

جمموعة من األفراد ال تستطيع االستفادة من اخلدمات التربوية أو من خدمات أخرى غريها بسبب النقص
احلاصل على مستوى املوارد االقتصادية.

جمموعة مهمشة

243 mass literacy
alphabétisation de masse

برنامج لتعليم الكفايات األساسية يف جمال القراءة والكتابة واحلساب موجه إىل جمموع الساكنة اليت تعاين من
األمية يف جهة أو منطقة أو بلد يعاين من نسبة مرتفعة من األمية.

حمو األمية اجلماهريي

244 mastery pedagogy
pédagogie de maîtrise

جمموع اإلجراءات البيداغوجية (  التعليمية والتكوينية )  اليت يعتمدها املكون أو املنشط يف وضعيات حمو األمية
وتعليم الكبار من أجل التدرج بكافة املستفيدين، بدون استثناء، يف اجتاه التمكن من األهداف املطلوب
حتقيقها، مما يتطلب االنطالق من اخلصوصيات الفردية املميزة لكل مستفيد، وتبين استراتيجية تتألف من

خطوات أساسية تتمثل يف :  البدء بتشخيص مكتسبات كل مستفيد قبل االنطالق يف التكوين.  تقدمي تكوين
وتعليم مناسبني لقدرات كل مستفيد.  التتبع املستمر للمسار الذي يقطعه كل مستفيد يف اجتاه التمكن من

األهداف.  التدخل، كلما اقتضت الضرورة، للتصحيح والترشيد، وتوفري الشروط الضرورية لبلوغ كل مستفيد
األهداف املرسومة حبسب وتريته اخلاصة.

بيداغوجيا التمكُّن

245 mastery test
test de maîtrise

اختبار اهلدف منه قياس درجة حتكم متعلم أو متدرب يف مهارة ما وإتقانه هلا.

اختبار التمكُّن، اختبار اإلتقان

246 material resources
ressources matérielles

.Resources انظر :  موارد

موارد مادية
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247 media
média

األدوات والعينات واملطبوعات والرسوم والصور اليت يتم انتقاؤها انطالقا من األهداف املطلوب حتقيقها
بواسطة التعليم، إذ إا تعد وسائل مساعدة، فهي تشمل أدوات ذات طبيعة تقنية (سبورة، آلة تسجيل، آلة
فيديو...)  وأشياء خمتارة (كأس، حبل..)  وعينات مأخوذة من الطبيعة (أحجار، نباتات،..)  ومطبوعات (

كتب، وثائق..)  ورسوم وصور.  وتقسم إىل:  وسائط معيارية وسيطة متثل شقا ثابتا من املوقف التعليمي ذاته
(الصور، النماذج، اخلرائط..)، ووسائط وسيطة يستعملها املكون واملستفيد من أجل مساعدة نفسه على
أحداث التعلم (أي أا ال تشكل جزءا من املوقف التعليمي )، ووسائل تقانية (تكنولوجية)  وتضم كافة
الوسائل اليت تتم االستفادة منها يف إنتاج العملية التعليمية، سواء كانت معقدة (حاسوب مثال)  أو بسيطة

(سبورة)  أو أشخاص مصدر ...  إخل.

وسائط

248 memory
mémoire

تعبري يستعمل لتفسري بعض الظواهر ذات العالقة بالتعلم لدى الفرد، وينطلق من فرضية أن عملية خزن
املعلومات أو االحتفاظ ا تتم بفضل وظيفتني رئيستني من وظائف الدماغ؛ تتمثل األوىل يف الذاكرة قصرية

املدى، ومهمتها تسجيل املعلومة اليت ترد على الفرد بكيفية آنية ومؤقتة قبل أن يتم تنظيمها وتتم معاجلتها بغية
االحتفاظ ا ملدة أطول؛ أما الثانية فتقوم ا الذاكرة طويلة املدى، وفيها ختزن املعلومة بكيفية منظمة لتبقى

هناك مدة طويلة.  واملالحظ أن قدرة الذاكرة قصرية املدى على حفظ املعلومات تصل أعلى مستوى مع بلوغ
الفرد العشرين من العمر لتبدأ بعد ذلك يف التراجع، يف حني ال تتأثر الذاكرة طويلة املدى بالتقدم يف العمر،

بينما قد تصاب خبلل ما نتيجة عوامل عديدة.

ذاكرة

249 memory test
test de mémoire

:  االحتفاظ البصري املتمثل يف القدرة على اختبار اهلدف منه قياس خمتلف جوانب الذاكرة لدى املتعلم، مثل
تذكر أشياء متت مالحظتها خالل مدة وجيزة، ذاكرة الرسم، ذاكرة األرقام، الذاكرة املنطقية، الذاكرة

املوسيقية، ذاكرة الكالم، الذاكرة السمعية.

اختبار الذاكرة

250 metacognitive strategy
stratégie métacognitive

استراتيجية فوق معرفية
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استراتيجية من استراتيجيات التعلم غري املباشرة، وتعرف أيضا باستراتيجية ما بعد أو ما وراء املعرفة، وهي
عبارة عن أساليب وإجراءات يتبعها املتعلم – بعد التعلم-  ليتمكن من التحكم يف بيئته املعرفية، وتنسيق عملية
التعلم ملزيد من االستفادة مما تعلمه يف مواقف جديدة، ومن أمثلتها:  تركيز التعلم وتنظيمه وختطيطه وتقييمه.

251 metaplan method
méthode de métaplan

طريقة من وضع األملاين "شنيل"  لتسهيل املنافسة املنظمة داخل اجلماعة، تقوم على إجراءات عديدة، منها:
إعداد املنشط بدقة متناهية للموضوع الذي ستتم مناقشته من قبل أعضاء اجلماعة، حبيث ينظم األفكار بكيفية
متدرجة تقود مباشرة إىل حتقيق اهلدف أو األهداف املنشودة.  يطلب املنشط من أعضاء اموعة، كل مبفرده،

تسجيل أفكاره ونتائج حتليله ومقترحاته يف وقت حمدد وحمدود.  يعرب كل عضو عن آرائه بكيفية مركزة
وخمتصرة وواضحة.  تلصق األوراق على سبورة خاصة بذلك وحسب ترتيب يسهل التدرج يف املناقشة.  يعرب
كل عضو عن رأيه، بصمت، من خالل وضع أقراص ذات ألوان خمتلفة(  تبعا لدرجة اتفاقه، أو عدم اتفاقه مع
الرأي)  على األوراق امللصقة على السبورة حبيث يظهر للجميع، وبوضوح، كيف تتدرج اموعة يف التعبري

عن اآلراء.  وتسهم كافة هذه اإلجراءات، وغريها، يف قيادة اموعة حنو حتقيق األهداف املرتقبة.

طريقة اخلطة التعريفية

252 millennium development goals
objectifs du millénaire pour le 
développement

جمموعة من األهداف والغايات اخلاصة اليت اتفقت كافة األقطار واملؤسسات اإلمنائية الرئيسية يف العامل، يف
مؤمتر قمة األلفية، على حتقيقها حبلول عام 2015، وهي:   القضاء على الفقر املدقع واجلوع؛ حتقيق تعميم
التعليم االبتدائي؛ تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ ختفيض معدل وفيات األطفال؛ حتسني الصحة

النفسية؛ مكافحة فريوس نقص املناعة (اإليدز)  واملالريا وغريمها من األمراض؛ كفالة االستدامة البيئية؛ حتقيق
حتسني كبري حبلول 2020 ملعيشة ما ال يقل عن 100 مليون من سكان األحياء الفقرية؛ إقامة شراكة عاملية

من أجل التنمية.

أهداف (ال..) اإلمنائية لأللفية

253 minority literacy
alphabétisation des minorités

تعليم اهلدف منه إكساب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب لفئات الراشدين من األميني أو من
ذوي التعليم املتواضع ينتمون إىل أقلية اجتماعية أو قومية أو عرقية أو لغوية أو دينية...إخل  داخل بلد ما.

حمواألمية لألقليات
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254 multiple choice question (MCQ)
question à choix multiples (QCM)

سؤال يستعمل ملراقبة وتقييم املكتسبات املعرفية اجلزئية (أو املركبة أحيانا شريطة أن تتسم الوضعية املقترحة
باجلدة)، يتألف من سؤال واحد أساسي (  سؤال مباشر أو عبارة غري مكتملة...)  يقابله عدد حمدد من

اإلجابات (  أكثر من إجابتني )  املقترحة يطلب من املستفيد اختيار الصحيح منها أو أكثرها مالءمة لإلجابة
عن السؤال املطروح.

سؤال االختيار املتعدد
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255 needs analysis
analyse des besoins

حتليل التناقض أو االختالف بني ما هو كائن وبني ما ينبغي أن يكون، عند التخطيط وحتديد املتطلبات املتوقعة
للمستقبل، وله أمهية كبرية يف ااالت التربوية، إذ ال ميكن أن تتم البحوث التربوية إال إذا توافرت للقائمني ا
املعلومات والبيانات الصحيحة، كما يستخدم يف :  العملية التعليمية للطالب عند تصميم املقررات والربامج
التعليمية، العملية التمويلية للربنامج والفجوات املوجودة يف التمويل احلايل،  حتديد نقاط الضعف يف حتصيل
الطالب أو متويلهم.  ويركز على :  اآلثار املترتبة على عدم مواجهة احلاجات أو املشكلة عند األفراد املتأثرين،

جمتمع احلاجة أو املشكلة، شدة احلاجة وخطورا،  تتابع احلاجات؛ أي الترتيب الذي تتم فيه معاجلة
احلاجات، مدى املخرجات وفائدة املعاجلة.

حتليل احلاجات

256 negative reinforcement
renforcement négatif

.Reinforcement انظر :  تعزيز

تعزيز سليب

257 new literacy initiative for 
empowerment (LIFE 2005-2015)
nouvelle initiative pour 
l’alphabétisation (LIFE 2005-2015)

أحد برامج اليونسكو اليت تنطلق من كون حمو األمية شرط أساسي لكافة أنواع التعليم، بغض النظر عن الفئة
العمرية املستهدفة.  ويتطلب بلوغ أهداف هذه املبادرة توافر شراكات ناشطة وملتزمة على املستويات القطرية

مبادرة القرائية من أجل التمكني
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new literacy initiative for empowerment (LIFE 2005-
2015)

norm

واإلقليمية والدولية تضم خنبة واسعة من اجلهات الفاعلة، من حكومات، وجمتمع مدين، ومنظمات غري
حكومية، ..إخل، باإلضافة إىل تطوير شراكات مع املتعلمني أنفسهم كشرط أساسي للتمكني احلقيقي.

258 night school
école du soir

مؤسسة من مؤسسات تعليم الكبار تنظم فيها أنشطة تعليمية وأخرى ذات طابع اجتماعي وثقايف، موجهة،
على وجه اخلصوص، إىل أفراد متكنوا من إمتام دراستهم االبتدائية.  وقد تستغل هذه املؤسسات املدارس

االبتدائية القائمة، كما قد تتوفر على أماكن خاصة ا.

مدرسة ليلية

259 non-formal education
enseignement non-formelle

نشاط تربوي منهجي تعليمي تعلمي يتم خارج نظام التعليم املدرسي النظامي القائم، سواء حدث ذلك
بصورة مستقلة أو كجزء من نشاط ما، ويكون القصد منه خدمة تعليمية حمددة وأهدافا تربوية ميكن التعرف
عليها.  وهو نوع من التعليم املباشر أو غري املباشر تتواله مؤسسات اجتماعية أو دينية أو إعالمية بعيدا عن
املؤسسات التعليمية وبعيدا عن مناهجها وبراجمها التعلمية املنظمة.  كما أنه ميثل فرصا تعليمية ثابتة تتاح ملن

حرموا فرصة الذهاب إىل املدرسة أو تسربوا منها قبل إتقام مهارات مفيدة، وينطوي على تشكيلة واسعة من
نشاطات التعليم املدرسي النظامي، ويتضمن برامج تنمية اتمع ونظام التعليم املفتوح، والتعليم عن بعد،

والربامج التعليمية اليت تقدمها أجهزة اإلعالم اجلماهريية وغريها.  ويشمل يف بعض األحيان األنشطة التعليمية
الرامية إىل حمو أمية الكبار، وتوفري التعليم األساسي لألطفال والشباب غري امللتحقني باملدارس، وتعليم املهارات
احلياتية، ومهارات العمل، والثقافة العامة.  ويكون هلذه األنشطة عادة أهداف تعلم واضحة، ولكنها تتفاوت

من حيث املدة، ومن حيث منح الشهادات املناسبة ملا مت تعلمه، كما تتفاوت من حيث البنية التنظيمية.

تعليم غري نظامي

260 norm
norme

قاعدة أو إطار مرجعي للخربة واملدرك االجتماعي واالجتاهات االجتماعية والسلوك االجتماعي،  والسلوك
النموذجي أو املثايل الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون أقصى أو اعتراض أو نقد، ويعد مقياساً يتقامسه أعضاء
اجلماعة حيدد سلوكهم ويتوقع أن يلتزموا به يف املواقف االجتماعية، وإطاراً مرجعياً مشتركاً ينبع من التفاعل
بني أفراد اجلماعة، وجيعل هذا التفاعل ممكنا وحيكم بواسطته ويف ضوئه حمل السلوك االجتماعي يف اجلماعة.

معيار
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261 objective correction question
question à correction objective

سؤال يستعمل لتقييم مكتسبات املستفيدين املعرفية يكون مغلفا بأجوبة مسبقة ومضبوطة مبعيار حمدد، حبيث
يتيح موعة من املدرسني أو املنشطني الذين يصححون إجناز مستفيد ما، تقدمي العالمة التقديرية نفسها.

سؤال ذو تصحيح موضوعي

262 objective evaluation
évaluation objective

تقومي ميتاز بدرجة عالية من الدقة والصدق وعدم التحيز إىل حد يقارب نتائج القياس الفيزيائي، وال يعتمد يف
نظامه املرجعي على مقارنة نتائج أداء املتعلم بأداء اجلماعة، أو بأداء الفرد ذاته يف وقت الحق أو يف اختيار أو
مقياس آخر، بل يعتمد على تقدير عالقة احتمالية بني األداء املالحظ للفرد يف االختبار أو املقياس، والسمات
أو القدرات اليت تكمن وراء هذا األداء وتفسريه.  واملوضوعية اليت يسعى هذا النوع من التقييم إىل حتقيقها تعين

حماولة حترير أدوات القياس من خصائص األفراد الذين تطبق عليهم هذه األدوات، وحترير قدرات ومسات
األفراد من خصائص عينة األسئلة اليت يشتمل عليها االختبار أو املقياس الذي يطبق عليهم، والتجرد من اآلراء

الشخصية واعتماد األدلة واحلقائق الواقعية العامة والتجرد من التحيز واهلوى.

تقومي موضوعي

263 objective question
question objective

سؤال تقييمي يندرج ضمن األسئلة ذات التصحيح املوضوعي، ومن أمثلته السؤال ثنائي االختيار، السؤال
متعدد االختيار.

سؤال موضوعي
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objective test open question

264 objective test
test objectif

أداة موضوعية، شبه مقننة، لقياس وجتديد الظروف الفردية بني جمموعة من األفراد يف شكل من أشكال
السلوك لديهم أو يف مقدار حتصيلهم يف مادة حبيث ميكن ترتيبهم على ضوء التفاوت الطبيعي لقدرام.

اختبار موضوعي

265 observation
observation

مشاهدة موضوع معني على حنو هادف، ومبوجب إجراءات منظمة يقوم هبا الباحث لتحقيق فهم أفضل هلذا
املوضوع باستخدام واحدة أو أكثر من احلواس اخلمس، ويلجأ الباحث ألسلوب املالحظة عندما يشعر بأن
األدوات األخرى جلمع البيانات مثل االستبانة أو املقابلة غري كافية للحصول على ما يريده من معلومات

لبحثه.  وكثريا ما تستخدم املالحظة يف البحوث التربوية لدراسة السلوك، حيث يقوم الباحث مبالحظة جوانب
سلوكية معينة وتسجيل البيانات املطلوبة عن هذه اجلوانب مث حتليلها وتفسريها مبا يتفق واهلدف من البحث.

مالحظة

266 off-the-job training
formation hors milieu de travail

تدريب تقدمة املقاولة يتم خارج أماكن العمل أو يف أي مكان داخل املقاولة يكون جمهزا، خصيصا، من أجل
التدريب (ورشات التكوين، حجرات..).

تدريب خارج موقع العمل

267 one-day training
formation d'un jour

تدريب ال تتجاوز مدته الزمنية يوما واحدا، وقد يشمل جتربة تربوية واحدة ووحيدة، وقد يكون مرتبطا
بتجارب تدريب عديدة.

تدريب ليوم واحد

268 on-the-job training
formation sur le tas

تدريب يتم يف الشروط العادية اليت متارس فيها مهنة أو حرفة معينة، وقد يتم االقتصار على هذا النمط يف
التدريب وحده، وقد تتم املزاوجة بينه وبني منط آخر يتم خارج مواقع العمل، إنه إذن تدريب يتم يف مواقع

العمل ذاا حبيث تشكل مهام اإلنتاج العادية منطلقا للتعلم وقاعدة للممارسة.

تدريب داخل موقع العمل

269 open question
question ouverte

سؤال مفتوح
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open question oppressive illiteracy

سؤال يتطلب إجابة طويلة أو قصرية يترك فيه احلرية للمستفيد يف التعبري واجلواب بأسلوب وكلماته اخلاصة.
ويستعمل هذا السؤال لتقييم القدرة على التعبري السليم وتنظيم األفكار وترتيبها والربط بينها والنقد؛ أي

القدرة على إنتاج نصوص متماسكة.
270 open school

école ouverte

مؤسسة من مؤسسات تعليم الكبار اهلدف منها تقدمي أنشطة تعليم وتكوين قد تعادل مستوى التعليم الثانوي
وقد تتجاوزه من دون أن تصل إىل مستوى التعليم اجلامعي؛ وال تتطلب االستفادة من هذه األنشطة من

الراشد التوفر على مستوى أكادميي حمدد، ويتم التعليم والتكوين فيها اعتمادا على وسائل عديدة ومتنوعة من
قبيل:  التعليم باملراسلة، أو بواسطة وسائل اتصال مسعية بصرية، مثلما قد يتم من خالل االتصال املباشر بني

الطالب واملكونني.

مدرسة مفتوحة

271 open university
université ouverte

مؤسسة جامعية تتيح الفرصة أمام كافة الراشدين لالستفادة من دروس التعليم العايل، دون اعتبار للشهادات
اجلامعية اليت حصل عليها كل منهم.  ويعتمد التعليم والتكوين يف اجلامعة املفتوحة من خالل وسائل متنوعة

مثل املراسلة واملذياع والتلفزة، ووسائط االتصال احلديثة، مثل الشابكة (اإلنترنيت)  وغريها.  وقد يتوج التعليم
والتكوين، يف هذه اجلامعة، باحلصول على شهادة.

جامعة مفتوحة

272 operational research
recherche opérationnelle

.Pedagogical research انظر :  حبث بيداغوجي

حبث عملي

273 operational seminar
séminaire opérationnel

اجتماع مجاعة من األفراد (خرباء..)  قصد البحث أو االبتكار والتجديد يف جمال إعداد وتنفيذ وتقييم برامج
التربية املوجهة للكبار.

مناظرة عملية

274 oppressive illiteracy
analphabétisme d’oppression

أُمية قمعية
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oppressive illiteracy

نوع من أنواع األمية مييز، حبسب س.  فاغنر، بعض األقليات العرقية بسبب ندرة املوارد التربوية باللغة األصلية
هلذه الفئات، أو بسبب العوائق املرتبطة باالندماج أو املشاركة يف املؤسسات التربوية والثقافية املهيمنة.

275 oral test
test oral

اختبار جييب فيه الفرد شفهيا عن أسئلة تطرح بدورها شفهيا يف غالب األحيان.

اختبار شفهي
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276 parallel education
éducation parallèle

تعليم يعترب اإلطار التربوي العام الذي تنطلق منه استراتيجيات تعليم الكبار، يوفر برامج تعليمية تنظم
أساسا لألطفال والشباب الذين فاتتهم فرصة االلتحاق بالتعليم االبتدائي (األساسي النظامي).

ويستهدف توفري تعليم معادل للتعليم االبتدائي (األساسي)، ودمج الفئات العمرية املستهدفة يف إطار
التعليم النظامي، بعد إمتامهم لربامج التعليم املعادل، كما يقدم برامج صباحية أو مسائية للحاصلني
على شهادة حمو األمية، أو الذين أوا الدراسة باحللقة االبتدائية، والذين مل متكنهم ظروفهم من

االلتحاق أو االستمرار بالتعليم النظامي (املدرسي). ويوفر أيضا فرصا تعليمية لغري امللتحقني بالتعليم
النظامي، كما حيقق توافر سبل التعليم للراغبني من خمتلف األعمار واملستويات، مع إتاحة فرص

االختيار واملرونة والتأهيل للحياة العملية واألنشطة املطلوبة يف اتمع.

تعليم موازٍ

277 participation
participation

العملية اليت يتم مبوجبها اإلشراك املتعدد يف أنشطة حمو األمية أو تعليم الكبار يف أنشطة التعليم
والتكوين. وقد تتم بصيغ متعددة، منها : مشاركة موجهة تتم بإشراف املكون أو املنشط حبيث يسهر
على حتديد املهام وتوجيه خمتلف األنشطة اليت ينجزها املستفيد، مشاركة غري موجهة يترك فيها هامش

واسع من احلرية للمستفيد وتقوم على املبادرة الفردية أو اجلماعية.

مشاركة
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partnership pedagogical obstacale

278 partnership
partenariat

آلية من آليات حتفيز الساكنة على اإلقبال على دروس حمو األمية، من خالل إقامة مشاريع تتطلب
عقد شراكة مع أطراف أخرى، لذلك تعد اتفاقا بني طرفني أو أكثر من أجل حتقيق هدف مشترك

قصد حتسني مستوى ساكنة معينة مهمشة وحماربة الفقر واهلشاشة واالرتقاء ملستوى التعليم
والتمدرس، فهي التزام قائم على التعاقد يف إطار اتفاقية توافقت عليها األطراف بعد منافسة وتفاوض،

وتسعى يف الغالب إىل حتقيق أهداف من قبيل : حتسني مستوى معيشة الساكنة احمللية،  تنمية
االقتصاديات احمللية،  ضمان احلفاظ على مصاحل الساكنة،  احلصول على املوارد الضرورية من أجل
إجناز مشاريع تنموية،  تطوير وتنمية العالقات مع أطراف وقطاعات أخرى ميكنها أن تفيد يف حتقيق

هذه األهداف (مجعيات حملية أو وطنية، منظمات دولية، جهات حكومية).

شراكَة

279 part-whole association test
test d'association partitif (partie-tout)

اختبار يقدم فيه للفرد جزء من موضوع أو شيء ويطلب منه، بعد ذلك، تعيني املوضوع أو الشيء
(الكل) الذي ينتمي إليه.

اختبار الترابط من اجلزء إىل الكل

280 pedagogical guide; pedagogical 
manual
guide pédagogique; manuel 
pédagogique

جمموعة من املبادئ املوجهة للعمل، مرفقة باقتراحات وأدوات ميكن توظيفها، توجه املكون أو املدرس
بغرض ضمان اإلمكانات والوسائل الضرورية لتنفيذ الربنامج، وهي وثيقة يتم إعدادها باعتبارها أداة
مكملة للربنامج الدراسي بغية املساعدة على تسهيل عملية فهمه وتطبيقه وتنفيذ مقتضياته واحلث على

االبتكار.

دليل بيداغوجي

281 pedagogical obstacale
obstacle pédagogique

الصعوبات اليت قد يواجهها املتعلم أو املستفيد خالل عملية التعلم، واليت قد تعوق أو تسهل عملية

عائق بيداغوجي
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pedagogical obstacale pedagogical strategy

التعلم. وقد يتخذ مظهرا إجيابيا إذا ما شكل حتديا مطلوب من املتعلم جتاوزه، أو مظهرا سلبيا عندما
يدركه هذا األخري على أنه حاجز قد حتد من رغبته يف التعلم. ويشكل بذلك منبعا حلصول

اضطرابات يف التعلم. وقد يعود العائق إىل أسباب عديدة منها ما يرتبط باملتعلم ذاته، مثال قصور يف
عمليات التجريد لدى بعض املتعلمني الكبار، أو بفعل التعليم، مثال جتاهل خربات وجتارب املستفيدين

عند االنطالق يف التعليم، أو غريها من األسباب.

282 pedagogical research
recherche pédagogique

عملية تطبيق مناهج البحث العلمي على املشكالت التربوية أو البيداغوجية أو على املشكالت املتعلقة
بتعليم الكبار، ويتخذ البحث يف االني البيداغوجي واألندراغوجي صيغا متنوعة، مثل: البحث
العلمي، واهلدف منه التدخل يف الوضعيات الفعلية للتعليم من أجل تعديلها وتطويرها، البحث
التطبيقي: ويرمي إىل تطبيق املعارف العملية املتوصل إليها يف جمال البيداغوجيا أو األندراغوجيا،

البحث اجلماعي: وهو منط من البحوث تباشره جمموعة من املختصني يف جمايل التعليم وتكوين الكبار
من أجل إجياد حل ملشكل حمدد، البحث املمول: حبث ينجز بإشراف ومتويل مؤسسة تعين مبجال

التعلم أو تكوين الكبار الغرض منه إهداء برنامج للتكوين مثال أو حل مشكل معني، البحث
األساسي: حبث يركز على إنتاج معارف جديدة دون السعي إىل تطبيقها.

حبث بيداغوجي

283 pedagogical strategy
stratégie pédagogique

خطة عمل حتدد فيها عالقات الترابط والتفاعل بني املتعلم املستهدف بالتكوين وحمتوى التعليم
والتكوين والقائم بفعل التعليم والتكوين والوسط أو السياق الذي يتم فيه هذا الفعل،وذلك هبدف

احلصول على عالقات متناغمة، قدر اإلمكان، بني هذه العناصر. وتشري االستراتيجية البيداغوجية، إىل
اإلجراءات املعتمدة يف التفكري وحل املشكالت، ويف مستوى آخر، إىل جمموع الطرائق والتقنيات،

كما تسعى إىل حتقيق أهداف تربوية حمددة، بيد أن فعاليتها غالبا ما تتوقف على درجة املعرفة
خبصائص الفئة املستهدفة بالتعليم والتكوين، وبطبيعة حمتوى التعلم وبنيته، وبنوعية األنشطة التكوينية

املطلوب اعتمادها، وخبصائص الوسط ومتطلباته.

استراتيجية بيداغوجية

- 95 -



pedagogical strategy performance frequency test

284 pedagogical tool
outil pédagogique

جمموع األدوات املادية املوظفة يف جمال التعليم عامة واليت يستعملها املكون واملدرس من أجل تسهيل
عملية التعليم والتعلم. وتتنوع هذه األدوات وتتعدد حبيث تشمل على سبيل املثال السبورة مبختلف
أنواعها والكتب واملراجع املعتمدة واخلرائط  واألشخاص املصدر، وقد تضم كذلك أدوات املالحظة

والتقييم واالختبارات وكافة اإلسناد الديداكتيكي املناسب واألجهزة اإلعالمية املتنوعة.

أداة بيداغوجية

285 performance
performance

ما يتمكن فرد ما من حتقيقه، آنيا، من سلوك حمدد يستطيع أي مالحظ أن يسجله بأعلى درجة من
الدقة والوضوح.

أداء

286 performance and achievement 
test
test de performance et de rendement

نوع من االختبارات اليت ال تستخدم اللغة إال يف احلدود الدنيا، وتتوقف فيها اإلجابة على األداء
العلمي التطبيقي، وهي اختبارات عملية وليست لفظية أو مكتوبة، تركز على األداء العضلي

واحلركي.

اختبار األداء واإلجناز

287 performance assessment
évaluation de performance

مراجعة منتظمة ألداء العاملني، وتشخيص نقاط القوة والضعف فيه وصوال إىل اقتراح حلول تصحيح
املسار، هبدف حتسني وجتديد مستمرين ملواكبة العملية التعليمية. ومن بني أهدافه أيضا:   إعطاء تغذية
راجعة حول األداء، حتديد االحتياجات التدريبية، توفري الفرصة للتشخيص والتطوير، توثيق املعايري

املستخدمة لتوزيع املكافآت. ويتضمن التقييم مخس عمليات، هي:   حتديد حمك للتقييم،  بناء مستوى
قياسي على أساس هذا احملك، قياس األداء ملعرفة مدى االقتراب أو االبتعاد عن املستوى القياسي،

حتديد جدوى هذا األداء،  تقدمي مقترحاا أو توصيات لتحسني األداء.

تقييم األداء

- 96 -



performance frequency test plan of action; work plan

288 performance frequency test
test de vitesse

اختبار موضوعه قياس سرعة أداء اجناز ما أو مهمة معينة (سرعة القراءة مثال).

اختبار سرعة األداء

289 performance indicators
indicateurs de performance

سلسلة من املؤشرات تستهدف احلكم عما إذا كانت مدرسة أو مؤسسة ما صاحلة وفعالة، باعتبارها
طريقة لضبط أي عمل تربوي، وتكشف قوائم مؤشرات األداء عن فروق يف املدخل. وهناك جداول
أداء تتضمن امتحانات واختبارات املنهج الوطين، ونسب التغيب، وتفضل قوائم أخرى نوعية خربة
التعليم/التعلم واإلدارة اجليدة ومستوى الرعاية اليت توفرها املدرسة وإحساس هيئة التدريس بأن هلا

رسالة، إىل جانب اعتماد القيادة.

مؤشرات األداء

290 personal style
style personnel

.Teaching style انظر : أسلوب التعليم

أسلوب شخصي

291 personalization
personnalisation

العملية اليت يتم مبوجبها تكييف وضعيات التعليم والتكوين وكذا البنيات املادية اليت تنجز يف سياقها
مع خصائص املستفيدين وحاجام وإمكانام، وهي صيغة من صيغ تفريد التعليم والتكوين.

شخصنة

292 picture interpretation test
test d'interprétation d'image

اختبار يتطلب من املتعلم تفحص صورة (أو صور ) وتفسريها، هبدف تقييم قدراته اللغوية وكذا
قدرته على الفهم واستكشاف خرباته وجتاربه.

اختبار تأويل الصورة

293 plan of action; work plan
plan d'action; plan de travail

خطة عمل
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plan of action; work plan popular education

جدولة زمنية ووصف لألنشطة واملوارد اليت تعد ضرورية لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف،
كذلك مشروع عمل وجمموعة منظمة يف اخلطوات وتوضيح للوظائف واملهام والعمليات واإلجراءات
والوسائل واخلدمات اليت سيتم بواسطتها حتقيق أهداف مشروع معني أو خطة تكوين. وتشمل معظم
خطط العمل جمموعة من العناصر،  من أبرزها : حتديد موضوع املشروع أو النشاط، حتديد مراميه
وأهدافه، تصميم عمليات التنفيذ وتعيني مهام املشاركني، وصف وسائل التنفيذ واملوارد املوظفة
(مالية، مادية، بشرية..)، اإلشارة إىل اآلجال الزمنية لتنفيذ العمليات واألنشطة، وصف للنتائج

املرتقبة.

294 plan of activities
plan d’activités

جمموعة األنشطة املترابطة اليت تتم خالل فترة زمنية قد تطول أو تقصر، سواء ختللت هذه األنشطة
وقفات للتقييم أم ال أو تضمنت إمكانيات التصويب والتعديل أم ال.

خطة أنشطة

295 planning
planification

عملية اختاذ القرار يتم مبقتضاها حتديد جمموعة من التوجهات واختيار خطة عمل منطقية ومنظمة
بكيفية قبلية انطالقا من احلاجات واألهداف واملوارد والعمليات وخصائص األشخاص الذين سيوكل
إليهم، الحقا، أمر حتقيق أهداف التخطيط. وهي عملية مهمة يف اال التعليمي، فال ميكن أن نتصور
نظاما تعليميا دون ختطيط، أو حىت تنفيذ درس يومي دون ختطيط، أو تطبيق منظومة تكنولوجيا التعليم

دون ختطيط.

ختطيط

296 popular education
éducation populaire

مشروع لدمقرطة التعليم تقوم به بعض اجلمعيات بغرض دعم اجلهود املبذولة على مستوى التعليم
النظامي وتكوين املواطنني، وقد ظهر هذا النوع من املشاريع أواسط القرن التاسع عشر عندما

أصبحت املدرسة رهانا سياسيا كبريا يف فرنسا، وقد تكفلت هبذا النوع من املشاريع تيارات دينية

تربية شعبية
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popular education positioning test

كالتيار الكاثوليكي والربوتستانيت مث التيار العمايل، وعرف نقله عندما اعترفت به الدولة ومكنته من
االطار املهين الالئق به.

297 popular university
université populaire

مؤسسة تنظم أنشطة تعليم وتكوين لفائدة الكبار طوال اليوم أو يف آخره، ألجل أفراد الشعب
الراشدين الذين يرغبون يف استكمال ثقافتهم العامة واالطّالع على التطورات العلمية احلديثة

وتطبيقاا يف احلياة العملية –  املهنية، وجيري التعليم فيها عادة يف الليل ويتم عن طريق احملاضرات
والدروس العملية والتمرينات يف حلقات عديدة من مستويات خمتلفة، وال يشترط أن تكون لدى

الطالّب مؤهالت معينة.

جامعة شعبية

298 portfolio
portefeuille

ملف متابعة املتعلم أو املستفيد من تكوين ما يف كل ما يقوم به من أنشطة يف فترة زمنية حمددة،
ويوضح هذا امللف، الذي يعده املعلم أو املكون أو املنشط، جمهود املتعلم أو املستفيد من التكوين،
ومستوى تقدمه، وإجنازه بطريقة تركيبية منظمة، ويتطلب عمله إعداد املفردات احملورية ، واملفردات
الفردية، وتضم حقيبة عمل املتعلم سجالت تراكمية تضم جمموعة من الوثائق تكون مبثابة أدلة يتم
جتميعها عن مستوى معارفه وخرباته ومهاراته واجتاهاته وقيمه واستعداداته، وميكن يف ضوء هذه
الوثائق حتديد مستوى قدرات املتعلم، حيث يستند إليها إىل جانب وثائق ومؤشرات أخرى، يف

إصدار احلكم بدقة وموضوعية على مدى متكن هذا التلميذ. وتدخل حقيبة عمل التلميذ ضمن وسائل
وأساليب التقييم متعدد القياسات.

حقيبة (ال..) التقييمية

299 positioning test
test de positionnement

جمموعة من األسئلة أو األنشطة اليت يراد من خالهلا التعرف على مكتسبات ومهارات الراغب يف
االلتحاق بدروس تعليم الكبار وحمو األمية، فهو أداة تشخيصية ملستواه احلقيقي. وتبىن مكونات هذا

اختبار التموضع
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positioning test post-literacy

االختبار انطالقا من برنامج التكوين، فعلى سبيل املثال تصاغ أسئلة خاصة بالقراءة، وأخرى خاصة
بالكتابة، وأخرى هلا عالقة باحلساب، وأسئلة يدور موضوعها حول جوانب أخرى مثل اخلدمات
والصحة والنظافة وحقوق اإلنسان والدين واملواطنة. وميكّن هذا االختبار املكون أو املنشط من :
معرفة مستوى الراغب يف االستفادة من أنشطة برنامج حمو األمية وتعليم الكبار؛  حتديد املستوى

التعليمي احلقيقي الذي ينبغي أن يلجه املستفيد من تلك األنشطة؛  تشكيل مجاعات متقاربة املستوى
مما يسمح للمستفيد من االنتماء إىل جمموعة متكنه من االستفادة الفعلية من كافة األنشطة؛ احترام
إيقاع كل مستفيد وكل جمموعة؛ عقلنة عمليات التكوين والتحكم فيها؛ االستجابة حلاجات

املستفيدين من خالل بناء أنشطة تالئم مستواهم وتتماشى مع اهتمامام. وغالبا ما يقود تفريغ نتائج
اختبار التموضع إىل تكوين جمموعات متمايزة ومتفاوتة من حيث مستويات أفرادها التعليمية، وهي :
جمموعة جتهل كليا القراءة والكتابة واحلساب؛  جمموعة متوسطة يتمكن أفرادها من جي احلروف
واألرقام وقد حتاول رمسها وكتابتها؛ جمموعة متقدمة يستطيع أفرادها قراءة احلروف واجلمل والقيام

ببعض العمليات احلسابية.

300 positive reinforcement
renforcement positif

.Reinforcement انظر : تعزيز

تعزيز إجيايب

301 post-experience education
éducation post-expérience

األنشطة التربوية والتكوينية اليت ميارسها شخص ما سبق أن اكتسب خربة معينة من خالل ممارسة
مهنة ما، وقد ال تكون هذه األنشطة التكوينية مرتبطة دائما، باخلربة اليت حصل عليها املستفيد .

تعليم ما بعد اخلربة املهنية

302 post-literacy
post-alphabétisation

مرحلة ما بعد التحرر من األمية، ودف إىل تعبئة جمموعة من الوسائل ووضعها رهن إشارة
املستفيدين بغية متكينهم من تثبيت وتعزيز ما تعلموه ووضعه موضع التطبيق. وغالبا ما يستعمل اللفظ،

ما بعد حمو األمية
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post-literacy prevocational training

حاليا، مرادفا لتربية الكبار الذي يتحدد الغرض منه يف إدماج الشخص يف عملية التعلم طوال حياته.

303 post-literacy campaign
campagne de post-alphabétisation

اجلهود والتدخالت املنظمة، املبذولة خالل فترة زمنية حمددة، اليت دف إىل االرتقاء مبكتسبات
األشخاص الذين استفادوا من دورات حمو األمية يف جماالت القراءة والكتابة واحلساب واحلفاظ عليها.

محلة ما بعد حمو األمية

304 poverty line
seuil de pauvreté

مستوى الدخل أو اإلنفاق الذي ال ميكن دونه حتمل تكاليف احلد األدىن من الغذاء الكايف إىل جانب
االحتياجات األساسية غري الغذائية. وتستند تقديرات الفقر إىل بيانات من دراسة استقصائية

للميزانيات الفعلية لألسر املعيشية أو لدخلها أو نفقاا. وتتضمن االستثناءات بعض البلدان اإلفريقية
والبلدان واألقاليم اجلزرية الصغرية اليت كان ال ميكن أن تتوافر أية مالحظات عنها بطرائق أخرى.

خط الفقر

305 practical training
formation pratique

تقنية من تقنيات تكوين الكبار تقوم على أساس العمليات التالية:   االنطالق من مشروع حمدد،
االنتقال إىل تلقي أنشطة التكوين، تطبيق الكفايات املكتسبة خالل التكوين مما قد يفرز مشكالت
جديدة يتطلب حلها، العودة، مرة ثانية، إىل تلقي التكوين يف ضوء هذه املشكالت، القيام بعمليات
الضبط والتوجيه. ويقوم هذا النوع من التدريب، أساسا، على مبدإ التناوب بني وضعيات التكوين
ووضعيات التطبيق، ويواجه فيه املكونون مشاكل غري متوقعة قد جتد أصوهلا يف التفاوت القائم بني
املعطيات النظرية واملمارسات العملية، أو بني ما مت تعلمه فعال وما هو منفذ على مستوى الواقع.

ويقود مثل هذا التفاوت إىل إثارة مشاكل حمددة خالل حصص التكوين مما يضفي دينامية خاصة على
عملية التكوين ويشكل، من مثة، حافزا قويا على االخنراط فيها.

تدريب عملي

306 prevocational training
formation préprofessionnelle

تكوين ما قبل مهين
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prevocational training problem situation

تكوين يهدف إىل جعل الفرد يستأنس بالعمل يف إطار جمموعة من األنشطة ذات الطابع املهين، كما
يتوخى إعداد الفرد ليكون قادرا على اختيار مهنة أو االخنراط يف مسار تكويين من خالل تعامله
املباشر،  مع خمتلف املواد واألدوات واألجهزة واإلجراءات واملعارف األولية املرتبطة مبجموعة من

املهن، ويهدف كذلك إىل توفري معلومات حول ما ميكن أن يقوم به الفرد للمسامهة يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية لبلده.

307 primary literacy awareness
éveil à l’écrit

الوعي املتدرج بوجود الكتابة ، وترتبط هذه النوعية يف جمال حمو األمية مبحو األمية العائلي.

توعية أولية بالكتابة

308 probationary training
stage probatoire

تدريب يكتسب من خالله الفرد جتربة وخربة، ويكشف عن مدى توفره على االستعدادات
واملؤهالت الضرورية املطلوبة للحصول على شهادة تثبت ذلك.

تدريب اختباري

309 problem
problème

صعوبة تتطلب من الفرد اعتماد إجراءات حمددة من أجل جتاوزها، ويف جمال التكوين عموما وتعليم
الكبار خصوصا، تتحدد املشكلة يف كل ما يتطلب من املستفيد اتباع مسار منهجي منظم من أجل
الوصول إىل حل مناسب من خالل تعبئة ما يلزم من معارف ومهارات وقدرات... إخل، وتتحدد من
خالل ثالثة معايري أساسية، هي: قبول الفردية باعتبارها مشكلة والسعي إىل حبثها ومعاجلتها، إحساس
الفرد بعدم إمكانية توظيف النماذج املألوفة لديه لتجاوز هذه املشكلة، شعور الفرد بوجود دافع حيفزه

على استقصاء طرق معاجلة املشكلة وحلها.

مشكلة

310 problem situation
situation problèmatique

وضعية بيداغوجية من اقتراح املنشط أو املكون من أجل إتاحة الفرصة للمستفيدين من التكوين قصد:

وضعية مشكلة
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problem situation problem solving pedagogy

التفكري يف مشكلة ما مرتبطة مبجال تكوينهم وحتليلها، واستخالص مفاهيم أو بناء تصورات جديدة
حول املوضوع. وهي يف غالب األحيان، وضعية ملموسة ومألوفة، وتبدو ظاهريا سهلة ويف املتناول،
وتتضمن عائقاً يطْلَب جتاوزه، وترفَق بتعليمة أو جمموعة من التعليمات تبني بدقة ما ينبغي القيام به،
وغالبا ما تتم معاجلة هذه الوضعية باالنطالق من مراجعة أو إعادة النظر يف معرفة ما أو معلومة

مكتسبة وتتطلب اتباع خطوات حمددة.

311 problem solving
résolution de problèmes

نشاط ذهين معقد ومركب يتطلب من الفرد تعبئة كافة قدراته الذهنية، سواء تعلق األمر بالذاكرة أو
اإلدراك أو االستدالل أو بناء املفاهيم أو اللغة، واستثمار مواقفه وحوافزه والثقة يف ذاته ويف قدرته
على التحكم يف املشكلة، مما يفيد، يف جمال التعليم عموما، الطرائق والتقنيات املعتمدة يف سياق

وضعيات بيداغوجية من أجل الدفع باملتعلمني إىل البحث عن كيفية منهجية ومنظمة تؤدي إىل إجياد
حلول مناسبة لوضعية مشكلة تقترح عليهم، من خالل اتباع خطوات أساسية، تتمثل يف : مواجهة
الوضعية املشكل واإلحساس باحلاجة إىل البحث عن حل أو حلول، فحص الوضعية املشكل واقترح

حلول مؤقتة يف صيغة فرضيات قابلة للتمحيص أو قرارات أولية، اختيار الوضعيات املقترحة من خالل
أنشطة مناسبة ( استطالعات، جتارب) واالطالع على وثائق من أجل التأكد من صالحيتها، تقييم

النتائج واختيار احلل املالئم مث اختاذ القرار املناسب بناء على ذلك.

حل املشكالت

312 problem solving pedagogy
pédagogie de résolution de 
problèmes

اإلجراءات والعمليات اليت يعد بواسطتها املكون أو املنشط، يف جمال تعليم الكبار عامة، وضعيات
التعليم والتكوين بكيفية جتعل املستفيدين يواجهون مشكلة ذات داللة بالنسبة إليهم، وينخرطون يف

عمليات منظمة وممنهجة قصد التوصل إىل حلها حال مناسبا وموفقا. وتتخذ بيداغوجيا حل
املشكالت يف جمال تعليم الكبار صيغا عديدة ومتنوعة، منها: اختاذ القرار، وأداء األدوار... إخل. وميكن

اعتبار بيداغوجيا حل املشكالت إطارا عاما مناسبا إلجناز أنشطة حمو األمية وتعليم الكبار لكوا

بيداغوجيا حل املشكالت
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problem solving pedagogy professional development

تستجيب للخصائص العامة املميزة هلذه الفئة.

313 profession
profession

جمموعة من األعمال املتشاهبة من حيث مهامها األساسية واليت تتم ممارستها داخل عدد من املقاوالت.

حرفة، مهنة

314 professional
professionnel

الفرد القادر على توظيف كفاياته يف كافة الوضعيات اليت تشكل جمال ختصصه وتدخله. وميكن
حتديده من خالل معايري حمددة، هي : أن يكون متوفرا على قاعدة كائنة ومناسبة من املعطيات

(معارف، مهارات..)، أن يكون قادرا على ممارسة العمل يف خمتلف الوضعيات انطالقا مما اكتسبه من
كفايات، أن ميارس العمل باستقاللية ويتحمل مسؤوليته الشخصية، أن يتبىن معايري تشكل "اهلوية

املهنية"، وأن يكون منتميا إىل جمموعة مهنية ما.

مهين

315 professional development
développement professionnel

العمليات واألنشطة املصممة لرفع مستوى املعارف واملهارات واالجتاهات املهنية للتربويني وللقيادات
التعليمية ورفع مستوى كفاءم، وإكساهبم اخلربات واملهارات الالزمة لتطوير أدائهم إىل األفضل،
حبيث ميكنهم من حتسني تعليم الطالب، وذلك من خالل جمموعة من الربامج واألنشطة والوسائل
والسياسات واملمارسات، مثل: النمو الذايت، والتربية املستمرة، والتدريب أثناء اخلدمة، التعاون مع
الزمالء وجمموعات املناقشة، وتدريب األقران وغري ذلك. وهي عملية طويلة املدى، تبدأ بعد التعيني
يف الوظيفة، وتستمر طوال سنوات العمل، وتتضافر فيها اجلهود البشرية واإلمكانات املادية هبدف
حتسني أداء املعلم املمارس من خالل ختصصه، وتنمية مهاراته التدريسية وقدراته على إدارة الفصل

واملدرسة بأسلوب دميقراطي وتربوي مناسب، وغري ذلك من فعاليات مرتبطة بطبيعة عمله. وتتضمن
أيضا املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة للمديرين وغريهم لكي يصبحوا أكثر فاعلية يف أدائهم

تنمية مهنية

- 104 -



professional development profile

لألعمال الوظيفية، وتشمل أيضا تنمية املؤسسة مبن فيها من قادة وإداريني وقياديني.

316 professional qualification model
modèle de qualification 
professionnelle

منوذج يقوم على مبدإ التعلم التدرجيي يف حرفة أو يف ختصص مهين معني، فيغدو، التأهيل، بذلك
مطابقا الكتساب املعارف واملهارات املهنية عن طريق التجربة والتعلم والتفاعل مع اآلخرين.

منوذج التأهيل املهين

317 professional relationship
relation professionnelle

جمموع العالقات االجتماعية، والقواعد اليت حتكمها واليت تنشأ يف سياق وسط مهين ما بني العاملني
واملستخدمني، وهي عالقات تتخذ العديد من الصيغ املتداخلة مثل النـزاعات واملفاوضات اليت

يباشرها العمال أو القوى اليت متثلهم.

عالقة مهنية

318 professional sector
secteur professionnel

جتميع لتخصصات مهنية متقاربة من أجل تعليمها.

قطاع مهين

319 proficiency
perfectionnement

تكوين تكميلي أو عالٍ يتم يف جمال من جماالت النشاط اليت سبق للفرد أن اكتسب فيه كفايات
حمددة. ويستعمل اللفظ، وبصفة خاصة، يف جمال التكوين املهين.

إتقان

320 profile
profil

جمموعة من املواصفات احملددة يتم االنطالق منها إلعداد خطة تكوين، تصف املواصفات اخلاصة
مبنصب ، إحدى مقاصد العمل أو الشغل بالقدر األكرب من الشمولية، الوظائف والوضعيات املهنية
املرجعية، واألنشطة، واملهارات، واملهام اليت ينجزها الفرد الذي يشغل هذا املنصب. كما تشري إىل
املميزات واخلصائص اليت ينبغي أن تتوفر فيه. أما مواصفات التكوين، فتصف الوضعيات املهنية

ملْمح، توصيف
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profile project pedagogy

واألنشطة واملهام واملهارات اليت سيكون املستفيد من التكوين قادرا على القيام هبا عند اية التكوين،
كما تشري إىل املميزات واخلصائص اليت ينبغي إكساهبا له وتنميتها لديه أثناء التكوين.

321 program
programme

جمموعة من الدروس النظرية والتطبيقية اليت يتم تقدميها يف إطار منظومة تعليم (أو تكوين )، واليت
يتوخى منها حتقيق أهداف تربوية، يف فترة زمنية حمددة، على مستويات املعرفة والتأهيل.

برنامج

322 progressive test
test gradué

اختبار يتضمن أسئلة متدرجة الصعوبة، ويكون هذا التدرج ثابتا. وقد يتخد اختبار التموضع هذه
الصيغة.

اختبار متدرج الصعوبة

323 project
projet

وحدة متكونة من جمموعة من الوسائل البشرية واملادية يتم توظيفها جمتمعة، خالل مدة زمنية حمددة،
بغية حتقيق أهداف معينة، ومن خالل اتباع جدولة زمنية مت حتديدها بدقة متناهية.

مشروع

324 project activities planning
planification d'activités du projet

ختطيط يتم يف جمال إدارة األنشطة عموما، يفيد يف حتديد بداية واية ملختلف األنشطة املتعلقة مبشروع
ما، وتقدير كلفتها، وتوقع املوارد املطلوب استعماهلا.

ختطيط أنشطة املشروع

325 project pedagogy
pédagogie du projet

بيداغوجيا تغطي جماالت عديدة منها: جماالت التربية والتعليم والتكوين املهين والتربية املستدامة، إعادة
اإلدماج والتكوين داخل املقاولة ...إخل، وتتميز مبجموعة من اخلصائص العامة : أا ترمي، على
مستوى املقاصد واألهداف، إىل تنمية حس املسؤولية واالستقاللية والفكر النقدي واختاذ املبادرة،

بيداغوجيا املشروع
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project pedagogy

وتعتمد آليات وطرائق متنوعة، فهي تتوخى مبادئ البيداغوجيا الفارقة، وتقوم على أسس مركزة
األنشطة على املستفيد من التكوين وفق إمكاناته وقدراته، كما تعتمد على التعاقد والتفاوض والتقييم
التكويين،وترمي إىل تنمية العديد من االجتاهات واملواقف والكفايات لدى املستفيدين، مثل التعاون
واملشاركة. أما اخلطوات العامة اليت تعتمدها فهي : ختطيط مشاريع قابلة للتنفيذ من خالل اختيارها
وحتديد مراميها وأهدافها باالنطالق من حاجات وإمكانات املستفيدين ويف توافق مع األهداف العامة
اليت يرمي التكوين إىل حتقيقها، مث العمل على حتديد مراحله ووسائل تنفيذه وأساليب تتبعه وتقوميه؛

تنفيذ املشاريع وفقا ملا مت ختطيطه مع مراعاة إكراهات التنفيذ والقيود اليت قد تعترضه يف صيغة
صعوبات متنوعة وتوفري البدائل املناسبة؛ تقييم املشاريع بناء على معايري حمددة ومتفق عليها من خالل

عملية التعاقد والتفاوض.

326 project-based training
formation axée sur le projet

تدريب يتوخى متكني الكبار من القدرة على االختيار بناء على املشاكل اخلاصة اليت يواجهوا يف
حلظة ما، واكتساب املهارات واملعارف اليت هم يف حاجة إليها من أجل حتمل املسؤوليات النامجة عن

ممارسة خمتلف األدوار االجتماعية.

تدريب بواسطة املشروع

327 projective planning
planification projective

.Planning انظر: ختطيط

ختطيط إسقاطي

328 prospective planning
planification prospective

.Planning انظر: ختطيط

ختطيط مستقبلي

329 psycho-social method
méthode psychosociale

طريقة الغرض منها توعية املستفيد باملشاكل االجتماعية موازاة مع تعلم القراءة والكتابة واحلساب.

طريقة نفسية اجتماعية
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330 q-sort method
méthode de tri

طريقة تستخذم قوائم تضم جمموعة من األوصاف والسمات املصنفة الواصفة لسلوك الفرد أو سلوك
أو أفراد آخرين، حبيث ترفق كل وصف أو مسة بفئات حتدد وجود هذه السمة من عدمه لدى الفرد

املستجوب.

أسلوب القوائم املصنفة

331 qualification
qualification

جمموع القدرات اليت يكتسبها أفراد معينني(معارف ومهارات ومواقف واجتاهات واستعدادات..)
واليت ميكنهم تعبئتها ألداء أعمال معينة، كما قد يشري إىل جمموع اخلصائص واملميزات اليت ينبغي أن
تتوفر يف فرد ما يكون قادرا على شغل منصب عمل. ويتحدد التأهيل، يف غالب األحيان، على أنه

تركيب بني هذين البعدين.

تأهيل

332 qualification model
modèle de qualification

منوذج التأهيل

333 quality
qualité

اإلجناز اجليد (طبقا للمعايري) لتدخالت معروفة بأا مأمونة وميسورة التكلفة للمجتمع، كذلك أداء

جودة
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quality

األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة أول مرة، وبطريقة أفضل يف املرة التالية، نتيجة تصميم قوى وجهد
خملص وإدارة حكيمة وتنفيذ ماهر.

334 quality (in literacy)
qualité (en alphabétisation)

تستند اجلودة يف جمال حمو األمية إىل ضرورة ربط الربامج بالعلم والتقانة (التكنولوجيا) والتربية
املستدمية مدى احلياة، كما ترتبط بانتظارات الفئات املستهدفة وذلك باالنطالق من جتربتها اخلاصة

على املستويات السوسيوثقافية واالقتصادية واملهنية.

جودة ( يف جمال حمو األمية)

335 quality assurance process
processus d’assurance de la qualité

كل األنشطة املخططة والنظامية اليت تنفذ ضمن نظام للجودة ميكن إثبات أنه يوفر الثقة يف أن
املنتجات أو اخلدمات سوف تكون مطابقة ملتطلبات اجلودة وعملية ضمان اجلودة، وتتلخص يف
اخلطوات التالية: التخطيط لضمان اجلودة، إعداد دالئل إرشادية وحتديد املعايري، إبالغ املعايري

واملواصفات، رصد اجلودة، حتديد املشكالت واختيار فرص التحسني، تعريف املشكلة ميدانيا، اختيار
فريق العاملني، حتليل املشكلة ودراستها ملعرفة أسباا األساسية، إعداد حلول وإجراءات للتحسني،

تنفيذ خطوات حتسني اجلودة وتقييمها.

عملية ضمان اجلودة

336 questionnaire
questionnaire

تصميم فين جملموعة من األسئلة أو البنود حول موضوع معني حبيث تغطي كافة جوانب هذا
املوضوع، ومبا ميكن معه احلصول على البيانات الالزمة للبحث من خالل إجابة املفحوصني عن

األسئلة أو بنود االستبانة، ويتحدد حمتوى االستبانة على ضوء موضوع البحث وهدفه. وقد ختتص
االستبانة بنوع واحد أو حمور واحد، كما قد جتمع بني أكثر من نوع من األسئلة أو أكثر من حمور من
احملاور حسب هدف البحث. كما تتضمن جمموعة من األسئلة حول احلصول على بعض احلقائق، أو

اآلراء أو املعلومات أو الدوافع أو السلوك أو اإلدراك إىل غري ذلك.

استبيان
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337 radiophonic school system
système d'écoles radiophoniques

شبكة املؤسسات اليت توفر تكوينا بواسطة اإلذاعة حتت إدارة وإشراف مؤسسة واحدة بعينها، ويستعمل هذا
األسلوب يف التكوين يف البلدان النامية.

نظام املدارس اإلذاعية

338 reading
lecture

نشاط ذهين قوامه تعرف احلروف وجتميعها وتلفظ املكتوب منها بصوت مسموع من خالل تتبعه بصريا،
وهو نشاط تعليمي هدفه جعل املتعلم قادرا على تعرف احلروف والتأليف بينها وتلفظ ما هو مكتوب منها
وتكوين كلمات ومجل ونصوص ذات معىن.  وهناك أنواع عديدة من القراءة مثل القراءة السماعية والقراءة

اجلماعية.

قراءة

339 reading and comprehension test
test de lecture et de compréhension

اختبار يقيس قدرة املتعلم على تعرف داللة معطى معني (رسالة، نص....)، ويعد هذا االختبار بكيفية متكن
املتعلم من االطالع على املعطى بأكمله (النص بأكمله مثال )  باعتباره شرطا من الشروط األساسية لإلجابة.

اختبار القراءة والفهم

340 reading and writing
lecture et écriture

جانب من جوانب تعلم اللغة يرمي إىل الربط ما بني القراءة والكتابة .

قراءة وكتابة
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reading method recursive illiterate

341 reading method
méthode de lecture

إجراءات وتقنيات هدفها متكّن املتعلم من مهارة القراءة.  وميكن تصنيفها إىل ثالثة أمناط  :  الطرائق املتمحورة
حول فك الرموز اللغوية أو الطريقة التوليفية، وتشمل الطرائق السائدة يف تعلم القراءة شفهيا وكتابيا، مثل

الطريقة املختلطة والطريقة التركيبية؛ الطرائق املتمحورة حول فك الرموز اللغوية وفهم دالالا، وتشمل طرائق
مثل الطريقة الكلية والطريقة الطبيعية؛ الطرائق املتمحورة حول بناء املعىن.

طريقة القراءة

342 reading techniques
techniques de lecture

الطرائق واملهارات املستعملة يف تعليم القراءة وتعلمها.

تقنيات القراءة

343 reasoning
raisonnement

قدرة املتعلم أو املستفيد على االنتقال من قضايا مقبولة أو مسلم ا (مقدمات)  لتأكيد صحة قضايا أخرى
(نتائج).  ومييز يف االستدالل بني أنواع متعددة، منها :  االستدالل االستقرائي وأساسه االنتقال من مقدمات
جزئية للوصول إىل نتائج عامة؛ االستدالل االستقرائي ويفيد االنتقال من مقدمات عامة؛ للوصول إىل نتائج

جزئية، واالستدالل باملماثلة ويقوم على االستكشاف وبناء فرضيات وتنمية القدرة على االكتشاف أو
االستكشاف، االستدالل التجرييب، ويعتمد يف حل مشكلة ما على وضع فرضيات ومتحيصها واختبارها

للوصول إىل نتيجة.

استدالل

344 reclassification training
formation de reclassement

تدريب ميكن من اكتساب قدرات عملية واإلحاطة باملعارف ملمارسة عمل ما، وهو تدريب خيتلف عن
التدريب الذي سبق للفرد أن تلقاه خالل أنشطة سابقة.  وقد يتطلب هذا النمط املرور بفترة تدريب أساسي

متبوع بتكوين ختصصي.

تدريب إعادة التصنيف

345 recursive illiterate
analphabète récursif

شخص فقد القدرة، نتيجة عدم املمارسة أو عدم توفر بيئة مشجعة، على استعمال الكتابة بعد أن استفاد من

أُمي مرتد
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recursive illiterate reordering test

تعليم مدرسي أو تلقى دروسا يف حمو األمية.
346 referential level

niveau référentiel

املعيار املستخدم للحكم على مستوى أداء الطالب، وميكن أن يصاغ األداء بصورة كمية أو بصورة لفظية
تصف وحتدد األداء املتوقع من الطالب.

مستوى مرجعي

347 referential professional status
situation professionnelle référentielle

وضعية يتم حتديدها وحصرها باالنطالق من دراسة منصب أو مناصب شغل ، وتشكل مرجعية لوصف هذا
املنصب، وتتميز خبصائص منها، هي :  أا نشاط فردي أو مجاعي مرتبط باملهنة أو احلرفة؛ حتيل هذه الوضعية

على موقع أو مكان (أو عدة أماكن)  ميارس فيه هذا النشاط (ورشة ، مكتب ، حجرة خمصصة للتعليم
والتكوين ...)؛ جمموعة من أمناط السلوك جتسد هذا النشاط؛ نتاج مميز للنشاط.

وضعية مهنية مرجعية

348 reinforcement
renforcement

العالقة بني حدثني أو أكثر يسمى الواحد منهما مثريا ويسمى الثاين استجابة، وما يترتب عن هذه العالقة من
نتائج على مستوى السلوك، وكلما زاد احتمال ظهور االستجابة نتيجة تكرار املثري تسمى هذه العالقة تعزيزا.
ويتخذ التعزيز يف جمال التعليم والتكوين عموما صيغة تشجيع (  مادي أو معنوي)  يقدم للمتعلم أو املستفيدين
من التكوين الذي يظهر سلوكا مرغوبا فيه.  والتعزيز نوعان أساسيان، مها:  التعزيز السليب أو غري املرغوب فيه،

والتعزيز اإلجيايب ويتمثل يف تقدمي مثري مرغوب فيه.

تعزيز، تدعيم

349 relational style
style relationnel

.Teaching style  انظر :  أسلوب التعليم

أسلوب عالئقي

350 remedial reading
lecture corrective

مقاربة تتضمن جمموعة من األنشطة الفردية أو اجلماعية املخططة قصد التوصل إىل تشخيص أو استدراك
التأخر احلاصل لذوي الصعوبات يف القراءة .

قراءة عالجية
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reordering test repository of professional activities

351 reordering test
test de remise en ordre

اختبار يقوم فيه املتعلم بإعادة ترتيب كلمات أو رسوم أو رموز مبعثرة.

اختبار إعادة الترتيب

352 repetition
répétition

عملية إعادة شيء سبق أن قيل أو كُتب، وتستخدم هذه التقنية يف التعلم من أجل اكتساب عادات سلوكية أو
استجابات آلية يتم اللجوء إليها، يف الغالب، إلكساب املتعلم مهارات حركية أو حسية حركية تتحول إىل
ردود فعل آلية.  كما يتم اللجوء إىل تقنية التكرار يف جماالت متعددة منها جمال التكوين املهين، ويتم تطبيقها

أيضا يف تعليم بعض املواد الدراسية، مثل :  الرسم، اخلط، املوسيقى، واحلركات الرياضية املتنوعة.

تكرار

353 repository
référentiel

جرد لألنشطة أو أمناط السلوك اليت جيب ممارستها.  ويستعمل اللفظ، بشكل خاص،يف جمال التكوين املهين
ليشري إىل قائمة املتطلبات الدنيا اليت ينبغي ملستفيد من التكوين التحكم فيها للحصول على اعتراف (شهادة )

بقدرته على ممارسة األنشطة املهنية املطلوبة.

مرجعية

354 repository of competencies
référentiel de compétences

جرد وتصنيف واضح للكفايات الالزمة والضرورية ملمارسة أنـشطة ما، وحتدد هذه الكفايات واألنشطة، يف
صيغة قــدرات (وظائف ومهام وشروط للممارسة ولإلجناز)  ضرورية ينبغي تعبئتها من أجل حل مشكلة
حمددة حال موفقا ومقبوال.  وتصاغ وحتدد الكفايات، انطالقا من اهتمامات وخربات وجتارب املعنيني باألمر
أنفسهم، وبناء على حاجام الفعلية، إذ إن اكتساا يشكل القاعدة اليت ينبغي الرجوع إليها، بالضرورة، من
أجل حتديد ما إذا كان املستفيد قادرا على ممارسة أنشطة مهنية معينة مثال، فهي تشكل أداة ال غىن عنها لتقييم

درجة التحكم يف الكفايات املطلوب اكتساا.

مرجعية الكفايات

355 repository of professional 
activities
référentiel des activités 
professionnelles

وصف لألنشطة اليت تدخل يف حقل من املهن واليت ميكن حلاصلني على شهادة مهنية من املمارسة يف إطارها.

مرجعية األنشطة املهنية
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repository of professional activities resources

ويتم هذا الوصف من خالل حتديد الوظائف واملهام وشروط ممارستها.
356 research

recherche

العملية املنهجية اليت يتبعها املتعلم أو املستفيد من التكوين أو املتدرب بصفته الشخصية، من أجل الوصل إىل
نتيجة ما.  وهي دراسة دقيقة مضبوطة تستهدف توضيح مشكلة ما أو حلها، وختتلف طرائقها وأصوهلا

باختالف طبيعة املشكلة وظروفها.  وتقوم هذه الدراسة بقدر اإلمكان، على الوقائع أو املعطيات اليت ميكن
اإلشارة إليها، وتتصف بالدقة والوضوح يف تفسري هذه املعطيات.

حبث

357 research and development 
strategy
stratégie de recherche et de 
développement

أسلوب من النشاط البحثي يركز على القضايا العملية؛ حيث تتجه النية إىل حتقيق نتائج ذات صيغة حتسني
عملي كجزء من الربنامج البحثي.  وهي كذلك دراسات عملية دقيقة ترمي إىل حتسني وتفعيل الربامج والنظم

التعليمية مبا حيقق أفضل النتائج.

استراتيجية البحث والتطوير

358 residual illiteracy
analphabétisme résiduel

األمية لدى فئة من الساكنة (  أشخاص مسنون، أشخاص ذوي احتياجات خاصة، أقليات، ...)  اليت مل
تكتسب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، إما ألن أفرادها مل يستفيدوا من فرصة الولوج إىل

املدرسة، أو من برنامج من برامج حمو األمية، أو اليت مل تكتسب الكفايات األساسية يف القراءة والكتابة
واحلساب على الرغم من أن أفرادها وجلوا املدرسة أو استفادوا من برنامج حمو األمية.

أُمية متبقية

359 resource person
personne ressource

شخص اكتسب معارف وخربات وجتارب يف جمال معني يؤهله لإلجابة عن األسئلة املتعلقة ذا اال، وتتم
االستعانة ؤالء األشخاص يف جمال التكوين عامة، والذين عادة ما يكونون خرباء وخمتصني، يف سياق تعميق

وتبادل املعارف واخلربات.

شخص َمْصَدر

360 resources
ressources

موارد
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resources role

جمموع الوسائل املادية (أدوات، أجهزة)  وغري املادية (إمكانات متوفرة )  اليت يتم اعتمادها يف نظام تربوي أو
برنامج تكوين أو مشروع...إخل، قصد حتقيق األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها.

361 response rate
taux de réponse

نسبة اإلجابات اليت يقدمها متعلم يف جمال حمو األمية أو مستفيد من برنامج تكوين عن أسئلة تقييم تتعلق
بالربنامج أو يف جزء منه فقط.

نسبة اإلجابات

362 restructuring
restructuration

طريقة إلدارة املدرسة تتضمن نقل بعض سلطات مدير املدرسة إىل املعلمني وأولياء األمور، ويف بعض احلاالت
إىل الطالب وميكن أن تصل إىل جدول املدرسة وامليزانية والتوظيف وحتديد ووصف العمل.  ومتر عرب عدة
خطوات، هي:   حتديد أهداف املؤسسة، حتديد فجوة األداء املطلوب اجتيازها، تصميم جمموعة من برامج

العمل البديلة الجتياز فجوة األداء، إعداد الترتيبات املالئمة لضمان فعالية تطبيق برامج العمل البديلة الجتياز
فجوة األداء، املراجعة والتقييم.

إعادة اهليكلة

363 retirement preparation
préparation à la retraite

جمموعة من األنشطة التربوية املوجهة إىل أشخاص على وشك التقاعد عن العمل، إلكسام القدرة على
مواجهة التغريات اليت ستطرأ على أسلوب حيام، وتشمل مشكالت ذات أبعاد نفسية، اجتماعية ومالية،
ويتم تشجيع ومساعدة هؤالء األشخاص على ممارسة أنشطة ختلق لديهم اإلحساس بأن اتمع ما يزال يف

حاجة إليهم، وأنه ما يزال مبقدورهم تقدمي خدمات نافعة.

إعداد (ال..) للتقاعد

364 retraining
recyclage; reconversion

تدريب غايته متكني من يتلقاه من متابعة الركب ومسايرة التقدم التقين والصناعي حىت يصبح قادرا على
استغالل معلوماته وتطويرها تطويرا يتالءم مع متطلبات الوضع اجلديد.

إعادة التدريب

365 role
rôle

التوقعات املشتركة ألفراد اجلماعة عن أسلوب تفكري الفرد وسلوكه يف مركز ما أو موقع ما.

َدْور
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role

366 role play
jeu de rôle

تقنية من تقنيات التنشيط املوظفة يف جمال تعليم الكبار، أساسها ارجتال أدوار انطالقا من سيناريو معد سلفا.
وغالبا ما توظف هذه التقنية يف جمال تعلم أدوار اجتماعية، حبيث يعرض على املستفيدين وضعية أو مشكلة،
ويطلب منهم حلها، ويدعون إىل أداء أدوار هذه الوضعية أو تلك املشكلة.  وتنفذ هذه األدوار تبعا لتوجيهات

حمددة، كما يطلب من املالحظني تتبع عمليات األداء من أجل اإلدالء بآرائهم عند ايتها.  وتسمح هذه
التقنية بالكشف عن الصعوبات املطلوب معاجلتها بالنسبة إىل تصرف ما أو موضوع معني، وغالبا ما تستعمل
يف مواقف متعددة كدعوة املستفيدين إىل تشخيص مواقف حياتية أو أدوار مهنية من أجل ربط مواقف التعلم

باحلياة، ومن مث إضفاء الداللة على التعلم، ومن أجل تطوير القدرة على التعبري عن املواقف، وغري ذلك.

أداء األدوار

367 rural center
centre rural

مؤسسة تقع يف الوسط القروي (  مجاعة قروية )  جمهزة لتضم اجتماعات عامة، وكذا اجتماعات جلمعيات أو
أنشطة اجتماعية ثقافية متنوعة.  متول هذه املؤسسة، على وجه العموم، من قبل السلطات العمومية، وتتم

إدارا من لدن خنبة من املتطوعني يتم انتخام من قبل اجلماعة.

مركز ريفي
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368 safety education
éducation à la sécurité

التربية من أجل العيش السليم وجتنب املخاطر اجلسدية والصحية يف جمتمعنا احلديث وتعقيداته، لذلك
تم اليوم برامج املدارس بتدريس السالمة يف البيت واملدرسة ووسائل النقل، وال سيما النقل املدرسي،

ويف الشارع، والصناعة، واحلياة يف الريف، والدفاع املدين، ووسائل الترفيه. وبرنامج السالمة يف
املدرسة هو برنامج خاص يتعرف إىل تعاليم وخدمات تقدمها املدرسة ملنع وقوع احلوادث أو
التخفيف من أخطارها، وتعني بعض املدارس دورية للسالمة، تتكون من التالميذ املدربني الذين

يساعدون يف تعليم وتوجيه التالميذ اآلخرين على السلوك بسالمة يف االجتماعات أو التجمعات العامة
أو يف املخازن واملالعب أو أثناء احلريق أو يف باحة املدرسة ومالعبها أو يف الشوارع، وجتنب حوادث

السري...إخل. أما يف املدارس الفنية أو التقنية يتم تدريب الطالب على كيفية استعمال اآلالت
واملاكينات واحملركات، وغري ذلك، بطريقة سليمة، وكذلك املعدات الكهربائية، والتدريب على كيفية

صيانتها واحملافظة عليها بأمان وسالمة.

تربية (ال..) على السالمة

369 schema
schéma

رسم أو متثيل مبسط ورمزي ملوضوع ما سواء كان ذهنيا أو ماديا، يتضمن العناصر األساسية املكونة
هلذا املوضوع، ويربز العالقات اليت تربط فيها. وعادة ما يتم توظيف اخلطاطة، يف جمال تعليم الكبار،

ُخطاطة
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schema self-assessment

باعتبارها إحدى وسائل تسهيل عمليات االستيعاب واملساعدة على بناء املعرفة.

370 second-chance education
seconde chance pour l'éducation

برامج دراسية توفر للراشد إمكانية الدراسة من أجل الوصول إىل املستوى التعليمي الذي يتم بلوغه
بكيفية عادية خالل املسار العادي للتعليم املدرسي؛ وتشمل هذه الربامج، تبعا للحاالت، أنشطة حمو
األمية، كما قد تشمل التعليم الذي ينتهي باحلصول على شهادة  التعليم العام اليت تفتح الباب لولوج
الدراسات اجلامعية، وميكن أن تشمل، كذلك، التعليم العايل، وأي شكل من أشكال التعليم املهين

الذي يسبق، يف العادة، احلصول على منصب شغل.

فرصة ثانية للتعليم

371 selection test
test de sélection

اختبار موضوعه اكتشاف وانتقاء أفراد ذوي خصائص أو كفايات معينة.

اختبار االنتقاء

372 self-training
auto-formation

جمموع األنشطة واملمارسات التكوينية اليت ينجزها الفرد، كليا أو جزئيا، بنفسه ويستعمل يف املقابل
األنشطة واملمارسات التكوينية اليت تتم بواسطة الغري، أي وضعية من وضعيات التكوين اليت يتعلم فيها
الفرد مبفرده دون تدخل أو وساطة من مكون أو أي شخص مصدر. ويشمل جمموعة من االجتاهات
املترابطة تتمثل يف ما يلي: الـتـعـلم الـذايت، التدريب الـقائـم عـلى التـفـريد، التدريب

ما وراء املعريف أو " تعلم التعلم"،  تنظيمات التدريب الذايت، التدريب املسري ذاتيا.

تدريب ذايت

373 self-assessment
auto-évaluation

وضعية يقيم فيها الفرد نفسه أو نتيجة فعله، وهو إجراء تربوي جلعل التالميذ حيكمون على إجنازام
بأنفسهم مما يؤهلهم لتجاوز أخطائهم ، من منطلق أن األخطاء اليت يكتشفها الفرد بنفسه ميكن

جتاوزها بسهولة؛ لذلك يعد هذا التقييم من أجنح الطرق جلعل التلميذ يكتشف اخلطأ بنفسه ويعمل

تقييم ذايت

- 118 -



self-assessment short answer question

على جتاوزه، وألجل هذا توظف تقنيات للتقييم الذايت والتباديل من أمهها قوائم التقييم الذايت، وهي
قوائم من االقتراحات واإلرشادات تقدم للتلميذ قصد توجيهه خالل عمله، حبيث يلجأ إىل وضع

عالمة على اجلواب املالئم.

374 seminar
séminaire

اجتماع جمموعة من األشخاص(طلبة، خرباء، باحثون، خمتصون يف قطاع مهين معني) ملناقشة خالله
موضوع معني أو معاجلة مسألة ما خالل مدة زمنية حمددة (أيام معدودات أسبوع )، ويعتمد فيه على
العمل يف جمموعات صغرى، وميكن أن تشكل املناظرة إحدى أدوات التكوين يف جمال تعليم الكبار.

مناظرة

375 sentence completion test
test de phrases à compléter

اختبار يطلب فيه من املتعلم تكملة مجلة أو مجل ناقصة بكيفية مالئمة، ويستعمل هذا االختبار لقياس
درجة الفهم لدى املتعلم، غالبا ما يلجأ إليه املكون أو املنشط يف جمال حمو األمية من أجل قياس قدرة
املستفيد على بناء مجلة ذات معىن من خالل توظيف الكلمة أو الكلمات املناسبة لتكملة مجلة ناقصة.

اختبار تكملة اجلملة

376 sequence
séquence

جمموعة من الوحدات الصغرى تربط دف حمدد من األهداف املطلوب حتقيقها من خالل أنشطة
التعليم والتكوين، وغالبا ما ينقسم درس ما إىل ثالثة مقاطع أساسية كربى مترابطة، هي : مقاطع
متهيدية تشخص فيها املكتسبات الالزمة لبناء التعليم اجلديد وميهد فيها للدرس اعتمادا على تقنيات
مناسبة ، مقاطع وسيطة تضم عناصر الدرس األساسية وتقدم املعطيات اجلديدة اليت سينصب عليها

التعليم والتعلم ، مقاطع ختامية غالبا ما تتخذ صيغة تركيب أو استنتاج أو تطبيق أو تقييم.

مقْطَع

377 session
séance

مدة زمنية غالبا ما تكون حمددة، ختصص إلجناز عمل ما وجتمع بني شخصني أو أكثر.

حصة زمنية
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short answer question simulation technique

378 short answer question
question à réponse courte

سؤال تقييمي يتطلب من املستفيد اإلجابة بلفظ أو مبجموعة من األلفاظ.

سؤال ذو جواب قصري

379 short-term memory
mémoire à court terme

.Memory انظر : ذاكرة

ذاكرة قصرية املدى

380 silent reading
lecture silencieuse

قراءة فاحصة أو عابرة للنص دون نطق كلماته جهرا والتلفظ ا، وهي نوع من القراءة البصرية اليت
يلتقط فيها القارئ مؤشرات متكنه من فهم النص فهما شامال أو فهم أجزاء منه.

قراءة صامتة

381 silent reading test
test de lecture silencieuse

اختبار يقيس قدرة املتعلم على الفهم من خالل قراءة صامتة لنص أو نصوص.

اختبار القراءة الصامتة

382 simulation
simulation

طريقة من طرق التعليم توفر للمتعلم فرصا للتعامل مع عناصر منوذج أو منظومة أو عملية أو وضعية
حمددة ومعاجلتها، والوقوف على النتائج املترتبة عن هذه املعاجلة. ويف جمال التكوين املهين، تشكل
احملاكاة إعادة إنتاج شروط وضعية شغل حمددة بقصد إكساب املتدرب أو املستفيد من التكوين

الكفايات واملعارف الضرورية للممارسة. ويهدف التكوين باحملاكاة الذي غالبا ما يتم خارج مواقع
العمل، إىل إكساب العامل القدرات املطلوبة ملمارسة عمله.

حماكاة

383 simulation technique
technique de simulation

تقنية من تقنيات التنشيط ووسيلة من وسائل التكوين يف جمال تعليم الكبار، حاجاا حماكاة –  يف

تقنية احملاكاة
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simulation technique skill-based objective

صيغة ألعاب - وضعية أو نشاط ميثل مظهرا من مظاهر واقع املستفيدين من التكوين. وميكن أن تتخذ
هذه الوضعية، على سبيل املثال، صيغة حل مشكلة أو جتاوز صراع أو نزاع باالنطالق يف القواعد

احملددة للعب احملاكاة، وغالبا ما تنتهي بتقييم.

384 simulator
simulateur

عدة تكوين تقوم على أساس متثيل عناصر وضعية حقيقية لتعيد إنتاج شروط وضعية شغل تسمح
للشخص، يف طور التكوين، باحلصول على خربة خاصة بواسطة تدريب قد ال يكون متاحا وممكنا
ضمن الشروط احلقيقية للشغل.   ويشكل التكوين بواسطة احملاكاة منطا من التكوين يقوم على تصور
وضعية جتريبية حتاكي اخلصائص البنائية املميزة للشروط الواقعية، ومتكن املتدرب من التحكم يف أمناط

السلوك اليت تتطلبها ممارسة مهنة ما. وتربز فائدة هذا النمط من التكوين يف كونه يتيح للمستفيد
احلصول، بسرعة، على خربة.

ُمحاك، ُمقلِّد

385 skill
habilité

االستعمال الناجع جملموعة من العمليات الذهنية والوجدانية واحلركية من أجل إجناز مهمة تعليمية ما
بنجاح وفعالية.   ويستهدف تكوين الكبار إكساب املتعلم مهارات عديدة، منها: املهارات املعرفية
املتعلقة بالقدرة على االستدالل، وحل املشاكل، واملهارات املنهجية املرتبطة بالقدرة على التنظيم،

واملهارات احلركية اليت غالبا ما تكون نتاجا للتمكن من القيام مبهمة حركية مركبة. كما ميكن التمييز
يف املهارات املرتبطة مبجال التكوين والتعليم بني : مهارات التقليد واملعاجلة واحملاكاة اليت تنجز بواسطة

تقنيات احملاكاة والتكرار، ومهارات الدقة واإلتقان وتنمى عن طريق التدريب، ومهارات االبتكار
والتكيف واإلبداع وتنمى بالعمل الذايت. وتصنف املهارات األساس اليت غالبا ما تستهدفها برامج حمو

األمية إىل ثالثة أصناف، هي : املهارات املرتبطة بالتحكم يف آليات القراءة والكتابة واحلساب،
املهارات املتصلة بتدبري أمور احلياة؛ املهارات ذات العالقة مبجال احلياة املهنية.

مهارة

386 skill-based objective
objectif basé sur les compétences

هدف مهاري
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skill-based objective social gender

هدف يرمي إىل تنمية اجلانب املهاري وجانب االجتاهات واملواقف لدى فرد معني، وهو ينصب على
اإلمكانات الفردية املطلوب تنميتها يف اجملاالت املعرفية والوجدانية واحلس حركية واملفهومية.

387 slef-learning
auto-apprentissage

التعلم الذي يقوم به الفرد دون أن يتلقى مساعدة من شخص آخر أو من مؤسسة معينة. وينــطبق
على كافة التعلمات اليت تتم خارج أي منظومة تربوية نظامية(مدرسة، جامعة...)، ودومنا تدخل
طرف آخر (فاعل تربوي) ينتمي إىل هذه البنيات. ويتطلب استقاللية الفرد، ومسؤوليته التامة عن
تعلمه، وبالتايل قدرته على أن يتحمل، مبفرده، كافة الوظائف الديداكتيكية اليت تناط، يف العادة،

بشخص آخر.

تعلُّم ذايت

388 social advancement
promotion sociale

عملية حتسني مستوى وشروط احلياة والعمل اخلاصة بفرد أو جبماعة ما عن طريق التكوين الذي
يستهدف حتسني الشروط االجتماعية للعمال.

ارتقاء اجتماعي

389 social education
éducation sociale

الربامج واخلدمات الفردية واجلماعية اليت تقدمها مكاتب التربية االجتماعية باملدارس، واليت يعمل ا
أخصائيون اجتماعيون، حيث تستهدف إكساب الطالب قيم اجتماعية متعددة كالتعاون، والتضحية،

وتقدير العمل اليدوي، وخدمة البيئة، والتعرف على اجملتمعات األخرى، باإلضافة إىل إكساب
الطالب مهارات جديدة يف اجملاالت االجتماعية، اليت تزيد قدرة املرء على املسامهة يف حياة اجلماعة

بانسجام ووفاق.

تربية اجتماعية

390 social gender
genre social

العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي حيدده اجملتمع لكل من الرجل واملرأة مسبقا يف ضوء

نوع اجتماعي
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social gender sociometry

موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم جمموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف جمتمع ما
ويف فترة زمنية معينة. ويبتعد عن اخلصائص البيولوجية للجنسني، وهي خصائص نولد ا وال ميكن

تغيريها، ويرتكز على عملية التنشئة االجتماعية اليت جعلت من الذكر رجال ومن األنثى امرأة
وحددت أدوارا ومسؤوليات لكل منهما، فالقيام باألعمال ورعاية األبناء ليس له ارتباط بالتكوين

البيولوجي للمرأة لكوهنا أنثى، حيث ميكن للرجل القيام ذه املهام، بل يرتبط مبا حيدد هلا اجملتمع من
أدوار ومسؤوليات.

391 social project
projet social

جمموع األنشطة املوجهة حنو حتسني شروط احلياة، تستفيد منه الساكنة يف منطقة تعاين من اهلشاشة،
وهو مرتبط بفكرة التقدم االجتماعي عامة، ويشكل العمل على خلق مشاريع اجتماعية أو للمساعدة
على إحداثها حافزا من احلوافز القوية اليت قد تدفع الساكنة اليت تعاين من األمية يف أحياء هامشية من

املدن أو يف مناطق شبه قروية أو قروية لالخنراط بفعالية يف دروس حمو األمية.

مشروع اجتماعي

392 sociocultural
socio-culturel

ما يعنيه تقريبا تعبري "اجتماعي، تربوي"، غري أنه ينطبق على جمال أوسع يتجاوز ما هو تربوي،
فاملسرح مثال أو حديقة عمومية جتهيزات اجتماعية، ثقافية أكثر منها اجتماعية تربوية.

اجتماعي ثقايف

393 socio-educational
socio-éducatif

األنشطة أو اإلجنازات املرتبطة بالعمل التربوي وبتنظيم بنيات احلياة االجتماعية.

اجتماعي تربوي

394 sociology of adult education
sociologie de l'éducation des adultes

علم يهتم بدراسة العوامل االجتماعية اليت تتدخل وتشترط عمليات التعلم لدى الكبار، وكذا
مشاركتهم يف األنشطة التربوية، كما يدرس الكيفية اليت متارس ا هذه العوامل تأثريها.

علم اجتماع تعليم الكبار
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sociometry spelling

395 sociometry
sociométrie

طريقة من طرائق البحث النفسي تنسب إىل مورينو، اهلدف العام منها هو الكشف عن روابط
االجنذاب والتعاطف والتنافر اليت تتكون داخل مجاعة ما، ومتكن هذه الطريقة من حتديد التفاعل

املتبادل بني أعضائها، كما تتيح الكشف عن وجود قواعد اجتماعية وجدانية حتكم هذه العالقات،
وحتدد أشكال السلطة (التأثري) املمارسة داخلها.

قياس العالقات الوجدانية

396 socio-pedagogy
socio-pédagogie

دراسة وحتديد خمتلف العوامل ذات البعد االجتماعي اليت تؤثر يف العمليات البيداغوجية وأنشطة
التكوين، وتستهدف الكشف عن العناصر االقتصادية، والقانونية، واالجتماعية، والثقافية املتدخلة يف
حقل التكوين عامة، وحتليل تأثرياا يف أنشطته وعملياته، كما دف إىل تركيز الوعي، لدى املكون،
بأمهية األخذ ذه العوامل باحلسبان اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من فعل التكوين على الرغم من أهنا

تبدو مستقلة عنه.

بيداغوجية اجتماعية

397 specialists training
formation de spécialistes

تدريب يهدف إىل تعميق وتوسيع وإثراء جمال املعارف املتخصصة املرتبطة مبهنة ما أو بوظيفة معينة أو
جبانب  من جوانب مهنة.

تدريب متخصصني

398 specialization; specialty
spécialisation; spécialité

دراسات نظرية أو أعمال تطبيقية، أو مها معا، تتم يف جمال علمي أو مهين معني دف إكساب الفرد
كفايات حمددة.

ختصص

399 spelling
orthographe

وهو أيضا طريقة كتابة احلروف طريقة كتابة الكلمات حبسب قواعد الكتابة ومعايري لغة معينة.

كتابة إمالئية، جئة
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spelling status

والكلمات باالمتثال لنظام رسم احلروف يف لعبة معينة والتقيد بالضوابط الوقفية والتركيبية واملعجمية
اخلاصة ذه اللغة.

400 sponsored research
recherche commanditée

حبث ينجز بإشراف ومتويل مؤسسة تعىن مبجال التعلم أو تكوين الكبار بغرض إهداء برنامج للتكوين
مثال، أو حل مشكلة معينة.

حبث مدعوم

401 standardized test
test standardisé

نوع من االختبارات املوضوعية اليت يتم تقنينها على جمتمع حمدد، حبيث يتم إعطاء االختبار لعينة ممثلة
جملتمع معني، وفق ظروف ونظم إجرائية وأساليب تصحيحية حمددة وموحدة، ومن مث حتتسب

املتوسطات واالحنرافات املعيارية والدرجات املعيارية. وتعد معظم هذه االختبارات من قبل خرباء
القياس، مبا يسمح ملستخدمها باالطمئنان إىل متتعها بدرجة مرضية من الصدق والثبات. وتتسم أحيانا
بطابع عام يسمح بتطبيقها يف مناطق متعددة. ويقوم االختبار املقنن على إجراءات تطبيق وتصحيح

موحدة، وهو مزود بتوجيهات أو تعليمات حتدد كيفية تطبيقه، مبا يف ذلك الوقت املناسب واألدوات
الالزمة.

اختبار ُمقَنن

402 starting situation
situation de départ

وضعية تعليم أو تكوين يتم فيها إشراك أكثر من متعلم أو مستفيد من التكوين يف إجناز مهمة أو أداء
نشاط معني بغية حتقيق هدف حمدد، وقد يتخذ عمل اجملموعة صيغة عمل مجاعي مثلما قد يتم يف إطار
جمموعات صغرى حمدودة العدد تنمي مجاعة أكرب، وقد يكون هذا العمل موحدا بني اجملموعات أو

جمزءا إىل مهام متمايزة ولكنها متكاملة، وميكّن عمل اجملموعة، من: تبادل اخلربات والتجارب
واملعارف، حتليل املعارف وتطبيقها وتقييمها، تنمية روح التعاون واإلحساس باملسؤولية واحترام الغري.

وضعية االنطالق
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status substitution test

403 status
statut

املكانة اليت يشغلها فرد ما يف إطار منظومة معينة،ويف حلظة زمنية حمددة.

منزِلة

404 strategy
stratégie

خطة منظمة بدقة، تتكون من جمموعة من العمليات املنسقة تنسيقا متقنا من أجل حتقيق هدف ما.
وتشمل ثالثة مبادئ أساسية، هي : تنظيم العناصر يف كل متماسك، أخذ املصادفة بعني االعتبار يف
جمرى الوقائع، العزم على معاجلة املشكالت الناجتة عن تلك املصادفات للتحكم فيها والبحث، سلفا،

عن احللول البديلة. وتعترب االستراتيجية نشاطا حتويليا هادفا لغايات وأغراض السياسة التعليمية،
بواسطة وضع وإجناز جمموعة من اإلجراءات الديداكتيكية املنتظمة والعامة، يف سبيل حتقيق أهداف
يطول أو يقصر مداها. وإذا كان هذا النشاط يتخذ من تشخيص الصعوبات واملشاكل احلاضرة اليت
يعاين منها جماال تعليميا ما نقطة انطالق له، فإنه جيد مستقر وصوله يف البعد املستقبلي املستشرف.
ومن منطلق اعتبار األمية مشكال كبريا فقد جلأت بعض الدول أو املنظمات إىل وضع استراتيجيات

خاصة مبحاربة األمية يف سياق التنظيم والتعبئة املطلوبة .

استراتيجية

405 study trip
voyage d'étude

رحلة تتخللها وقفات يف أماكن متنوعة بغية تعرف ودراسة وضعيات حملية . ويوظف هذا النوع من
الرحالت بكثافة يف الدراسات املتعلقة بالفن أو اهلندسة أو دراسة الوسط واحمليط، كما تستعمل يف

االطالع على إجنازات صناعية أو إدارية من أجل دراستها.

رحلة دراسية

406 subjective correction question
question à correction subjective

سؤال يستعمل لتقييم مكتسبات املستفيدين املعرفية حبيث تكون اإلجابة فيه مفتوحة، ويتأثر تصحيحها
بأحكام املصححني، مما يتفقون على تقدمي العالقة التقديرية نفسها عند تصحيحهم إلجناز مستفيد ما.

سؤال ذو تصحيح ذايت
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substitution test survey group

407 substitution test
test de substitution

اختبار يطلب فيه من املتعلم استبدال عناصر بأخرى انطالقا من قواعد حمددة يلتزم ا. ويعترب هذا
االختبار من بني األساليب اليت غالبا ما يلجأ إليها املكون أو املنشط يف جمال حمو األمية من أجل قياس

قدرة املستفيد على بناء مجلة ذات معىن من خالل توظيف الكلمة أو الكلمات املناسبة.

اختبار االستبدال

408 summer university
université d’été

جامعة تنظم دورات تكوينية لفائدة العاملني بقطاعات الوظيفة العمومية، وخباصة قطاع التربية
والتعليم، وتتميز عن أنظمة التكوين اجلامعي األخرى بكوهنا تربمج أنشطة غري ممركزة ومنفتحة،
أحيانا، على مستفيدين آخرين غري منتمني إىل القطاع العمومي املعين باألمر. ويتم انتقاء الفئة

املستهدفة بالتكوين انطالقا من طبيعة موضوع الدورة، أو الدورات التكوينية، وحمتوياته وتسعى
اجلامعات الصيفية، كل على حدة، إىل حتقيق أهداف خاصة ا، ولكنها منسجمة ومتكاملة مع

الغايات احملددة للتربية والتعلم على املستوى الوطين.

جامعة صيفية

409 supplying area
zone d’implantation

منطقة سكنية متد مؤسسة خمصصة لتربية الكبار بالعدد الالزم من األفراد الذين يستفيدون من التكوين.

منطقة اإلمداد

410 support
soutien

كافة أنشطة التعليم والتكوين اليت تستهدف تعزيز حصيلة التعلم أو التكوين لدى مستفيد ما أو
تصحيحها أو تعويض النقص امللحوظ فيها. ويتخذ املنشط، أو املكون، قرار تقدمي أنشطة داعمة بناء
على ما يسفر عنه تقييم التعلم والتكوين من نتائج، إذ كلما أبان التقييم عن نقص ما يف تعلم معارف

نظرية أو مهارات عقلية أو عملية كان اللجوء إىل الدعم أمراً ضروريا.

دعـم
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survey group syllabus

411 survey group
group sondé

عينة متثيلية من األفراد يتم استجوام أو مالحظتهم يف فترات منتظمة باستعمال أدوات دقيقة بغرض
احلصول على معطيات إحصائية : استقصاءات الرأي، استقصاء حول االستقالل، كما يفيد يف أحد

معانيه جمموعة من األشخاص يشكلون حكاما أو جلنة.

جمموعة االستقصاء

412 survey study
étude par sondage

طريقة للبحث العلمي تستهدف التحقق من الظروف واألوضاع القائمة، فتجمع املعطيات بواسطة
االستبانة أو املقابالت الشخصية أو بطاقات العالمات أو قوائم التدقيق، وتستخدم ملعرفة االجتاهات
الرئيسية يف البيئة وإلجراء املقارنة والتوصل إىل التنبؤات. وقد يتضمن املسح توصيات مبنية على

املعلومات أو املعطيات اليت مجعت ذا املسح. ومن أنواع الدراسات املسحية : دراسة استكشافية،
دراسة وصفية، ودراسة تفسريية.

دراسة مسحية

413 syllabic method
méthode syllabique

جمموعة طرائق لتعليم القراءة تقوم على أصل األصوات املنطوقة من املقاطع، وهي مناقضة ملا يصطلح
عليه بالطريقة الكلية. وتربط الطريقة املقطعية ما بني اخلصائص الصوتية لكل أجبدية حبروفها وهكذا،
فبمجرد ما يتمكن القارئ من العالقة الصوت/احلرف، فإن بإمكانه اجلمع بني املقاطع ليقرأ كلمة أو

أكثر.

طريقة مقطعية، منهج مقطعي

414 syllabus
programme scolaire

العناوين واملوضوعات والعناصر الرئيسة اليت يدور حوهلا احملتوى العلمي ألي منهج أو برنامج تعليمي
أو دراسي، موجه ألية فئة أو جمموعة من الدارسني، وهي عبارة عن  جمموعة خربات التعلم املنظمة

داخل إطار جمال الدراسة، تقدم يف فترة زمنية حمددة، وينال الطالب يف العادة عند اجتياز املقرر تقديرا

خطة دراسية، ُمقرر
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syllabus synthetic method

أكادمييا. واملقرر يف العادة اسم ورمز حيدد املستوى التعليمي أو رمز رقمي يف نظام التعليم من خالل
املقررات.

415 synectics
synectique

تقنية من تقنيات اإلبداع، أساسها اجلمع بني عناصر خمتلفة، تقوم من الناحية العملية، على آليتني
متكاملتني، مها : جعل الغريب مألوفا وجعل املألوف غريبا من خالل التعرف على اجلديد؛ أي على
املشكلة اليت ينبغي أن تتخذ طابقا مألوفا، عرب حتليلها والوقوف على األجزاء اليت تشملها، ومن مث

حتديدها حتديدا دقيقا. وهناك من جهة أخرى مشكالت قد تكون بسيطة أو مألوفة وعند ذلك ينبغي
إدخال اآللية املعاكسة؛ أي أن تصبح املشكلة غريبة وغري عادية. ويف جمال تعليم الكبار بصيغه املتعددة
واملتنوعة، ينبغي للمنشط أو املكون أن يأخذ بعني االعتبار األدوار اليت يقوم ا أعضاء مجاعة التعلم أو
التكوين نظرا لكوهنا تعكس، من جهة، الدينامية الداخلية هلذه اجلماعة، وتكشف من جهة أخرى،

عن مظاهر القوة أو الضعف فيها. وتتحدد وظيفة املنشط يف تشجيع األدوار املعززة لتماسك اجلماعة.
ألن من شأن ذلك أن ييسر عليها مهمة حتقيق األهداف اجلماعية اليت تسعى إىل حتقيقها.

تقنية املترابطات

416 synthesis
synthèse

عملية ذهنية أساسها إعادة تركيب للكل انطالقا من األجزاء اليت تكونه، وصعودا من البسيط حنو
املعقد واملركب، وتستعمل يف مقابل التحليل .

تركيب

417 synthetic method
méthode synthétique

طريقة لتعليم القراءة تبدأ بتعلم اجلزئيات، كالبدء بتعلم احلروف األجبدية بأسسها وأصواا، مث االنتقال
بعد ذلك إىل تعلم املقاطع والكلمات واجلمل اليت تتركب منها. وهلذه الطريقة نوعان، مها :الطريقة
األجبدية، وتقوم على تعليم احلروف بأمسائها مستقلة مث مع احلركات (مفتوحة، مضمومة، مكسورة،

ساكنة، ممدودة، مشددة، منونة....)، ويتم بعد ذلك االنتقال إىل التطبيق على الكلمات اليت مت

طريقة تركيبية
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synthetic method

تعلمها، والطريقة الصوتية وتقوم على تعليم احلروف بأصواا يف كلمات حبيث ينطق ا أوال منفردة
(مثل: وزن)، مث ينطق بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة متالحقة األحرف من غري تقطيع (مثال:

وزن مسك).
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418 tailored training
formation sur mesure

تدريب يصمم بكيفية دقيقة وتامة حلاجة حمددة أو ملشكلة من مشاكل مردودية العمل.

تدريب حسب الطلب

419 tanagra (tool)
tanagra (outil)

طريقة من طرائق قابلية التعلم املعرفية اخلاصة بتعليم الكبار، اهلدف منها تطوير وتنمية قدرة املتعلمني على
التفكري الصوري ارد، فهي ال تستهدف تبليغ معارف ومعلومات أو إكساب تقنيات، بل القدرة على
التحليل، وتعتمد هذه الطريقة، على مستوى التطبيق، العمل يف جمموعات، كما يتم فيها تنظيم األنشطة

بكيفية متدرجة.  وتتمثل األنشطة األساسية املعتمدة فيها، يف:  إجراء اختبارات تنصب على تشخيص قدرة
املستفيدين على االستدالل، ويتم ذلك قبل الشروع يف التكوين، إجناز متارين تنصب على القدرات املنطقية من

أجل تدريب املستفيد على التفكري الصوري، إجناز متارين إجرائية للتدريب على خمتلف أمناط االستدالل
وصيغه، اعتماد مقاربات مهنية متكن من توظيف هذه الطرق يف جمال املمارسة املهنية.

تاناغرا (طريقة)

420 targeted situation
situation ciblée

معارف ومهارات معرفية وحركية وقدرات وقيم يهدف التكوين إىل إكساا للمستفيدين، ويتوخى حتقيقها
من خالل أنشطة خمتلفة سواء على املدى القريب أو البعيد.

وضعية منشودة
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task teaching relationship

421 task
tâche

نشاط قابل للمالحظة والقياس، كذلك منهجية منطقية منظمة وضرورية إلجناز عمل ما أو حتقيق هدف حمدد.
وتنقسم املهمة، يف جمال التكوين املهين، إىل عمليات متمايزة متكن من أداء عمل ما، وقد تشري إىل العمليات
األولية (عقلية كانت أم يدوية)  املطلوب القيام ا بالنسبة إىل منصب شغل ما، وهي بذلك، تشكل الوحدة

األولية للشغل.

مَهّمة

422 taxonomy
taxonomie; Taxinomie

نظام معني لتصنيف األهداف، كما يفيد التصنيف املنهجي املنظم والتراتيب ألهداف مهارية مستقلة عن
أهداف احملتوى، وهي أهداف حمددة بدقة، ومرتبة حبسب درجة تعقدها وتطورها، وحبسب املنطق الطبيعي

ملسار التعلم، هي تصنيف تراتيب ألنواع السلوك، العقلي املعريف واحلسي احلركي واالجتماعي الوجداين، ينبين
على معيار حمدد أو معايري متعددة.

تصنيف

423 taylorian qualification model
modèle de qualification taylorien

منوذج مبين على إجناز املهام باعتبارها حصيلة اجلهود املبذولة واملعاجلة احليوية،ويعادل التأهيل، يف هذا املنظور،
استعداد الفرد وقدرته على أداء مهمة ما أو جتاوز معايري اإلنتاجية املبنية على حكم وعدد الكميات املنتجة

خالل فترات زمنية حمددة.

منوذج التأهيل " التايلوري"

424 teaching materials
matériels didactiques

جمموع الوسائط التعليمية (  كتب، أجهزة متنوعة، وثائق، خرائط...)  اليت يوظفها املعلم من أجل تسهيل
عمليات التكوين والتعلم.  وهي أيضا كل أداة يوظفها املتعلم أو املستفيد يف سياق عمليات التعلم من أجل

اكتساب معارف أو التدرب على مهارات عقلية أو حسية أو حركية أو متلك الكفايات واكتساا.

أدوات تعليمية

425 teaching relationship
relation pédagogique

جمموع الترابطات والتفاعالت ذات الصلة بعمليات التعليم والتعلم اليت جتمع بني املدرس أو املكون واملتعلم أو

عالقة تعليمية
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teaching relationship teaching subject

املستفيد من التكوين أو التدريب وحمتوى التعليم أو التكوين.  وتتحدد هذه العالقة من خالل ثالث حمتويات
أساسية، هي :  املستوى املتعلق بإجراءات التعليم والتكوين وعمليات التعلم، واملستوى املتعلق بتنظيم فضاء

التعليم والتكوين وأشكال جتميع أو توزيع املتعلمني أو املستفيدين من التكوين، واملستوى العالئقي الذي خيص
تدبري التفاعالت السوسيو وجدانية بني أعضاء مجاعة التعلم أو مجاعة املستفيدين من التكوين.

426 teaching strategy
stratégie pédagogique

جمموعة من األساليب والتقنيات اليت يتبعها املعلم لتنفيذ عملية التدريس بشكل يضفي عليها املتعة والتشويق،
وحيقق أقصى قدر ممكن من األهداف التعليمية، بأقل قدر من اجلهد ويف أقل وقت ممكن، قصد الوصول إىل

خمرجات أو نواتج تعلم حمددة، منها ما هو عقلي أو وجداين أو نفسي حركي.

استراتيجية التعليم

427 teaching style
style pédagogique

أسلوب خاص مييز املدرس أو املنشط أو املكون ويطبع عمله بطابع مميز، وذلك من خالل ممارسته أنشطة
التعليم والتكوين وإقامته عالقات مع املتعلمني.  وتتدخل يف حتديد هذا األسلوب ثالثة مفاهيم إجرائية، هي:
األسلوب الشخصي، ويتعلق باال املعريف لدى املدرس أو املكون أو املنشط ويشمل أسلوبه املعريف وأسلوبه

الوجداين، أسلوب عالئقي ويتعلق باال النفسي االجتماعي، أي السياق الذي يتحقق فيه فعل التعليم
والتكوين ويشمل التفاعالت والعالقات ومناخ العمل السائد والتمثالت، أسلوب ديداكتيكي ويتعلق مبختلف
العوامل اإلجرائية اليت يتم بواسطتها تنظيم وتنفيذ فعل التعليم والتكوين ويشمل الطرائق، والوسائط، والتقنيات

املوظفة، وأشكال تنظيم حمتويات التعليم، وأساليب جتميع أو توزيع املتعلمني أو املكونني.

أسلوب التعليم

428 teaching subject
discipline

شق من مضامني وحمتويات جمال معريف معني يكون منظما من أجل التدريس؛ أي أن املادة الدراسية ختضع
لعملية اختيار وانتقاء بناء على معايري حمددة بيداغوجية (أهداف التعليم)  ونفسية بيداغوجية (هل هي موجهة
إىل الصغار أم إىل الكبار؟)  واجتماعية ثقافية، كما ختصع  ملنهج تنظيمي معني يعتمد يف تصنيفها وترتيب

حمتوياا وتدرجها وفق معيار منطقي داخلي نابع من صيغة املادة الدراسية نفسها أو معيار نفسي بيداغوجي
متصل مبنطق التعلم.

موضوع دراسي
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teaching subject technological literacy

429 teaching team
équipe pédagogique

شكل من أشكال جتميع املدرسني أو املنشطني أو املكونني يف فريق يتكلف بتخطيط التعليم أو التكوين من
خالل التشاور والتعاون، وضبط وترشيد عمليات التعليم أو التكوين وتنفيذ ما مت ختطيطه مبرونة، لذلك يتميز
العمل بفريق التدريس خبصائص عامة، من أبرزها :  التقسيم العقالين للعمل بني أعضاء الفريق، التعاون املهين
بينهم، (إمكانية االستفادة من خدمات شخص مصدر)، تنويع أشكال التعليم والتكوين، املرونة على مستوى

تنفيذ األنشطة وختطيط أوقات التكوين.

فريق التدريس

430 teaching technique
technique pédagogique

املهارات املتنوعة اليت يستعملها املدرس أو املنشط أو املكون يف وضعيات التعليم والتكوين قصد تبليغ حمتوى
حمدد وحتقيق أهداف معينة، مثل عرض املعلومات سواء بطريقة مباشرة أو من خالل وسائط أو إثارة احلوار

والنقاش بني املتعلمني أو املستفيدين من التكوين.

تقنية التعليم

431 technician qualification model
modèle de qualification technique

منوذج يقوم على التضخم يف التدخالت اليت تتم على مستوى خمتلف مستويات اإلنتاج وعملياته، ويتأسس
على املعارف التقنية الفعلية اليت يتحكم فيها الفرد والقدرات اليت يتوفر عليها باعتباره ميتلك اخلربة يف جمال

معني.

منوذج التأهيل التقين

432 techniques of expression
techniques d’expression

تقنيات الفرد يف التعبري بالوسائل املتاحة (اللغة،الرسم، املوسيقى،...)  عن األفكار واملواقف الشخصية،وميكن
التوسل ذه التقنيات يف سياق وضعيات تعليم الكبار إلثارة التفاعل من خالل تسهيل أشكال التعبري عن

األحاسيس واالنفعاالت واحلاجات والتواصل مع الغري.

تقنيات التعبري

433 technological literacy
alphabétisation technologique

ثقافة تقانية (تكنولوجية)
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technological literacy trade union training

امتالك الفرد للحد األدىن من املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم اليت متكنه من التعامل مع مستحدثات التقانة
(التكنولوجيا)  والتفاعل معها.

434 test
test

اختبار يسمح بقياس وتقييم معرفة خاصة أو بعد من أبعاد الشخصية اإلنسانية.

اختبار

435 test of memory span
test d'ampan de mémoire

أداة للقياس حددت قيمتها القياسية بكيفية مفحوصة من حيث درجة ثباا وصالحية النتائج اليت تنتجها،
ويتضمن هذا االختبار مهاما يلزم أداؤها بصفة متشاة ما بني مجيع األفراد الذين سيخضعون لنفس املقتضيات

التقوميية من حيث النجاح أو الفشل.

اختبار مقدار التذكر

436 textbook
manuel scolaire

كتاب مطبوع موجه لفائدة املتعلم، صغريا كان أم راشدا، حيتوي على أهم املعارف ذات الصلة مبجال معريف
معني ويعاجل جمموع حمتويات برنامج تعلمي أو بعضا منها، وقد يغطي سنة دراسية أو عدة سنوات، مثل

الكتاب املدرسي، أو كتاب املتعلم أو املستفيد بالنسبة إىل جمال حمو األمية وتعليم الكبار.

كتاب تعليمي

437 timed test
test chronométré

اختبار يقيس سرعة أداء فرد ما يف مدة زمنية حمدودة، ويكون هذا الفرد مدعوا خالهلا إىل اإلجابة عن اكرب
عدد من األسئلة يف أقصر مدة زمنية ممكنة.

اختبار حمدد زمنيا

438 total illiterate
analphabète total

شخص ال يعرف املبادئ األساسية للقراءة والكتابة واحلساب.

أُمي كليا

439 trade union training
formation syndicale

تدريب نقايب
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trade union training trainer qualifications

تدريب منهجي ومنظم ينصب على إكساب القدرات واملعارف والكفايات اليت حيتاجها شخص ما لكي
يصبح عنصرا فاعال داخل تنظيم نقايب معني.

440 trainee
stagiaire

كل شخص يشارك يف دورة تكوينية أو يقوم بتدريب مهين، وكذلك كل شخص يتابع تكوينا ما، داخل
املقاولة، تكون مدته حمدودة وأهدافه حمددة بدقة.  وكل شخص يتابع فترة تكوين عملي تتراوح مدته بني

بضعة أسابيع وبضعة أشهر، ويتم داخل ورشه ما أو مصلحة معينة.

ُمَتَدرِّب

441 trainer
formateur

شخص يتحدد دوره يف تنشيط وتوجيه إرشاد الراشد خالل عمليات التعليم املستمر، ويوازي لفظ مريب
الكبار.  وهو كذلك، الشخص الذي يسهر على بلورة وتصور وتنظيم وتنشيط عمليات التكوين املستمر.

ُمدرِّب

442 trainer of trainers
formateur de stagiaires

كل شخص ميارس أنشطة ويقدم خدمات بيداغوجية وأندراغوجية مباشرة لصاحل فئة من الراشدين دون أن
يكون مسؤوال عن تنظيم هذا التكوين أو تقدمي االستشارة خبصوص أنشطته أو غري ذلك.

ُمدرِّب املدربني

443 trainer qualifications
profil du formateur

اخلصائص املهنية اليت جيب أن تتوافر يف املدرب أو املكون يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار، وتتمثل يف جمموع
الكفايات والقدرات اليت تشكل دورا من أدوار املدرب أو وظيفة من وظائف التدريب، ومن أمهها :  القدرة

على تدبري عمليات التدريب بدءا بتحليل احلاجات وتعبئة املوارد وصوال إىل تنظيم فضاء التعلم مبا يكفل حتقيق
األهداف، مرورا بتعبئة املوارد الضرورية لتنفيذ عمليات التكوين وأنشطته وتقومي التعلم، التمكن من آليات
التواصل والتنشيط والقدرة على توظيفها حبسب متطلبات وضعيات التكوين وخصائص الفئة اليت يستهدفها،
األمر الذي يفرض معرفة املدرب خبصائص الكبار، االنفتاح على حميط وبيئة املتعلم الراشد، والقدرة على

التأثري فيها قصد إثارة الرغبة لدى الكبار لإلقبال على االستفادة من برامج حمو األمية وتعليم الكبار،

مؤهالت املدرِّب
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trainer qualifications training personalization

ومساعدم على التعلم وتوظيف ما تعلموه واستعماله لتدبري شؤون حيام.

444 training
formation

نشاط تعليمي يستهدف أساسا حتسني األداء البشري عن طريق إحداث تغري يف املعلومات واملهارات
واالجتاهات، واليت متكن األفراد من أداء أعماهلم احلالية أو املستقبلية، ومساعدم على اكتساا من خالل

التعليم و التدريب املخطط، ويتضمن التدريب يئة الظروف واألوضاع وتوفري اإلمكانات والوسائل اليت متكن
األفراد من اكتساب الكفاءات اليت تساعدهم على تطوير قدرام من أجل أداء أعماهلم احلالية واملستقبلية، مث
حتقيق هذه العملية والتأكد من االستمرار يف متابعتها وتطوير نتائجها بشكل إجيايب بناء.   ويعترب التدريب من
أكثر االستراتيجيات املعترف ا يف جمال تنمية املوارد البشرية لتحسني األداء، حيث إن معظم املؤسسات

ختصص له نسبة من استثماراا يف جمال تنمية املوارد البشرية.

تدريب

445 training in a team
formation dans une équipe

منط من التدريب أو التكوين يقوم على إدماج الفرد داخل فريق مث تكوينه بغرض أداء مهمة معينة، ويكون
باستطاعته الدخول يف تنافس مع فريق آخر.

تدريب يف فريق

446 training objective
objectif de formation

جمموعة من السلوكيات النموذجية املطلوب القيام ا من أجل إجناز تدريب معني، كالتدريب املهين مثال.

هدف التدريب

447 training period; internship
période de stage

دروس تكوينية حمدودة يف الزمان وحمددة األهداف، وفترة تكوين تتخذ صيغة ممارسة عملية خالل مدة زمنية
حمدودة (بضعة أسابيع أو بضعة شهور)  داخل ورشة أو مصلحة معينة.

فترة تدريبية

448 training personalization
personnalisation de la formation

العملية اليت يتم مبقتضاها تكييف ومالءمة الوضعيات املعدة للتدريب يف جمال من ااالت لتالئم حاجات

َشخَصَنة التدريب
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training personalization training quality

حمددة يعرب عنها املستفيد من التدريب، وذلك دف إكسابه كفايات حمددة.

449 training plan
plan de formation

إطار عام حيدد خمتلف فترات مقطع من مقاطع التدريب، ويشمل :  املكتسبات القبلية الضرورية لتلقي
التدريب، واألهداف املطلوب حتقيقها، وخمتلف األنشطة اليت ستتم ممارستها، واألدوات والطرائق والوسائل

اليت سيتم توظيفها، وأساليب التقييم ومعايري النجاح.  وهي كذلك  أي برنامج منظم يتضمن موضوع
التدريب واألهداف  وسبل  حتقيقها.  كما تشمل خطة  التدريب  عناصر مفصلة  تتمثل  يف :  موضوع

التدريب، األهداف املتوخاة من التدريب، طريقة التدريب وأنشطته، الفريق املكلف بتنفيذ أنشطة التدريب،
جدولة زمنية لتدرج أنشطة التدريب ، الوسائل وموارد التدريب ، أساليب ووضعيات التقييم وأدواته.

خطة التدريب

450 training program
programme de formation

الربامج اليت يتلقاها العاملون يف جمال التعليم من معلمني وفنيني وإداريني يف أثناء اخلدمة ملدهم بكل ما هو
جديد يف جمال عملهم، وختتلف هذه الربامج من حيث مدا ونوعية اخلربات املقدمة من خالهلا، وأساليب
تدريسها وتنفيذها باختالف اهلدف منها ونوعية األفراد املتدربني.  كما خيتلف الربنامج التدرييب عن برنامج
اإلعداد يف اهلدف، فالثاين يرمي إىل البناء (اإلعداد ووضع األسس)، يف حني يرمي األول إىل حتسني وتطوير

مستوى األداء.

برنامج تدرييب

451 training quality
qualité de formation

اجلودة يف جمال التدريب اليت تتحدد من خالل ثالثة حماور أساسية كربى، هي:   بناء التدريب على مقاربات
تنطلق من حاجات املستفيدين وحتترم خصوصيام، إقامة نظام تدريب منسق ومنهجي، االخنراط املسؤول
والواعي لكافة املتدخلني يف عمليات التدريب.  ويتطلب اعتماد منهجية اجلودة وضع مؤشرات اجلودة اليت
يتحدد هدفها يف إثارة أفعال وأنشطة تصحيحية كلما حدث احنراف ملحوظ وهام يف عملية التدريب،

وتشكل هذه املؤشرات قاعدة لتقييم فعالية منظومة التكوين ودرجة التحكم يف متغريات القيادة.  ويقوم اعتماد
هذه املنهجية على خلق املناخ املناسب الكتساب بعض املواقف الفردية واإلجيابية، مثل اإلنصات النشيط

لآلخر والبحث يف خمتلف أشكال الشراكة مع أطراف أخرى، واالعتراف بأمهية املشاركة الثقافية لآلخرين

جودة التدريب
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training quality trial and error

واالرتقاء بالذكاء اجلماعي من خالل التدريب على العمل يف جمموعات وعدم تقدمي تنازالت فيما خيص
متطلبات التدريب والرغبة يف معرفة آثار التدريب من خالل قياس نتائجه.

452 training report
rapport de stage

وثيقة مكتوبة، أو عرض شفوي، تتضمن وصفا وحتليال ريات التدريب الذي تلقاه فرد ما وتقييما لنتائجه.

تقرير التدريب

453 training responsible
responsable de formation

شخص توظفه مؤسسة ما وتتحدد وظيفته يف ختطيط وتنظيم وتتبع ومراقبة أنشطة التدريب اليت تتم داخل
املؤسسة، وكذلك كافة األنشطة التدريبية املوجهة لفائدة املستخدمني واليت تتم خارج املؤسسة، ومن مهامه

األساسية العمل على وضع سياسة تدريب لفائدة املؤسسة وتسطري الربامج اليت تتم من خالهلا وتدبريها
وتقييمها، وكذا حتديد حاجات التدريب، واختيار الوسائل واملوارد الالزمة واملناسبة، وانتقاء املدربني

واملنشطني والتنسيق بني كافة األنشطة التدريبية.

مسؤول التدريب

454 training status
situation de formation

كل وضعية تتم باالنطالق من حاجات، ومشكالت تتوخى حتقيق أهداف معينة اعتمادا على أنشطة ووسائل
وموارد مناسبة.

وضعية التدريب

455 training test
test de formation

مترين تطبيقي تكون درجة صعوبته مدروسة بكيفية علمية حبيث متكن من تقييم مستوى تعلم حمدد لدى
املتعلم.

اختبار التدريب

456 trial and error
tâtonnement

طريقة من طرائق التعلم تقوم على أساس احملاولة واخلطأ؛ أي البحث عن حل مشكل ما من خالل جتريب
حماوالت حل عديدة للوصول إىل احلل األنسب، وغالبا ما توظف يف جمال التعليم والتكوين يف مرحلة فحص

جتربة (ال..) واخلطأ
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trial and error

الوضعيات حيث خيتار املتعلم أو املستفيد من التكوين، من بني جمموعة من احللول املمكنة أو القرارات املؤقتة
(الفرضيات )  أفضلها بعد فحصها فحصا منطقيا وإجرائيا.

457 trial period
période d'essai

الفترة اليت تلي التحاق مستخدم ما بالعمل، واليت متكن املشغل خالهلا من إصدار حكم تقييمي خبصوص أداء
هذا املستخدم، وإذا كان هذا احلكم إجيابيا، يتم التوقيع النهائي على عقد العمل.  وتتفاوت املدة الزمنية اليت

تستغرقها فترة التدريب أو التجريب، من مؤسسة إىل أخرى.

فترة التجريب

458 true or false questions
question de type vrai ou faux

أسئلة الصواب أو اخلطأ
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459 United Nations girls education 
initiative (UNGEI)
initiative des Nations Unis pour 
l’éducation des filles (UINUEF)

مبادرة لتعليم البنات أطلقتها األمم املتحدة يف املنتدى  العاملي للتعليم يف دكار عام 2000، وهي
شراكة جتمع  املؤسسات اليت تشجع تعليم الفتيات.  وتعد اليونيسف الوكالة الرائدة ملبادرة األمم

املتحدة لتعليم البنات وأمانتها العامة، وتسعى بالتعاون مع  شركائها على جتاوز العوائق اليت حتول دون
تعليم الفتيات، وعلى تضييق الفجوة  بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي، ودف إىل متكني

مجيع األطفال من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، ومن  حصول الفتيات والفتيان على فرص متكافئة يف
التعليم اجليد النوعية وااين، ويتم التركيز على البلدان  واملناطق اليت توجد فيها تباينات واسعة بني

اجلنسني يف التعليم االبتدائي، وتعمل  على إزالة احلواجز اليت حتول دون التعلم، مثل الرسوم املدرسية،
وغريها من تكاليف  التعليم، وفرص احلصول على التعليم يف حاالت الطوارئ، كما تدعو إىل مناء

الطفولة املبكرة وتعليم أطفال  األسر الفقرية، وحمو األمية ومتكني النساء والشباب.

مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات

460 United Nations literacy decade 
(UNLD)
décennie des Nations Unies pour 
l’alphabétisation (DNUA)

عشرية أقرا األمم املتحدة، على املستوى الدويل، للتطوير واالرتقاء بأنشطة حمو األمية املوجهة

عشرية األمم املتحدة حملو األمية
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United Nations literacy decade (UNLD) university without walls

للجميع؛ وهي مبادرة تندرج ضمن العمل الدويل لصاحل حتقيق مشروع التربية للجميع الذي وضعت
لبناته جبومتيان (تايالندا) خالل السنة الدولية حملو األمية، ومن أبرز ما دف إليه: تنمية وحتسني كافة
املظاهر املتعلقة حبماية الطفولة، والطفولة األكثر عرضة للفقر والتهميش على وجه اخلصوص، وضمان
حقها يف التربية؛ العمل على أن تتوفر جلميع األطفال، وخباصة للفتيات واألطفال الذين يعانون من
اهلشاشة أو املنتمني إىل أقليات عرقية، الشروط الضرورية للولوج إىل تعليم ابتدائي إلزامي وجماين؛
وتلبية كافة احلاجات التربوية جلميع األطفال وضمان إمكانية االستفادة العادلة واملنصفة من الربامج

اليت تسهل اكتساب املعارف والكفايات الضرورية للحياة.

461 university of third age
université du troisième âge

مؤسسة معدة لتعليم وتكوين كبار السن تعمل على احلفاظ على الصحة العامة، هدفها األساس
االرتقاء مبستوى الصحة اجلسدية والعقلية واالجتماعية للمسنني . ويتم ذلك من خالل برامج وأنشطة

خاصة ومالئمة خلصوصيات هذه الفئة. وعرفت هذه اجلامعات تطوراً من خالل تعديل الربامج
واألنشطة ومالءمتها بيداغوجياً ملتطلبات الفئة املستهدفة ، وانفتاحها على أكرب عدد من املستفيدين
بدون شرط أو متييز أيا كان نوعه، وعلى كافة الراغبني يف تثقيف أنفسهم بغض النظر عن شرطي

السن والشهادة األكادميية . وقد تتخذ هذه اجلامعة صيغة خدمة تقدم يف إطار احلرم اجلامعي نفسه ،
كما قد تتخذ شكل تكوين مستمر أو تربية مستدامة.

جامعة العمر الثالث

462 university service for lifelong 
learning
service universitaire de formation 
permanente

تنظيم يضم إداريني ومدرسني يوجد داخل اجلامعة، مسؤول عن توفري تعليم جامعي لفائدة فئة من
الراشدين ال يشكلون جزءا من طلبة اجلامعة.

مصلحة جامعية للتعلم املستدام

463 university without walls
université sans murs

.Open university انظر : جامعة مفتوحة

جامعة بال أسوار
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university without walls

464 unschooling
non-scolarisation

عدم التحاق األطفال باملدرسة والتعلم من خالل احلياة بدون فصول أو أعمال مدرسية شكلية أو
مؤسسية، وهو من أشكال التمدرس املرتيل. ويتفق كثري من أنصار الالمتدرس على أن القلق الذي

يشعر به األطفال لكوم يف اختبار دائم، وخوفهم من الفشل والعقاب يقلل من قدرم على اإلدراك
والتذكر، ويبعدهم عن املادة اليت يدرسوا إىل استراتيجيات خلداع املعلمني وجعلهم يعتقدون أم

يعرفون ما يعرفونه.

ال تمدرس

465 update rate
taux d’actualisation

حساب كلفة برنامج دراسي أو برنامج التكوين خالل سنوات عديدة.
 

معدل التحيني
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466 validation
validation

طريقة أو منهجية منظمة للتحليل والتتبع متكن من حتديد ما إذا كان برنامج تكوين ما، أو أنشطة تعليم معينة،
يستجيب للمتطلبات احملدودة له.

مصادقَة

467 validity
validité

صفة تطلق على أداة قياس (اختبار ...)  عندما تقيس بدقة املوضوع الذي صممت من أجل قياسه سواء كان
معرفة أو مهارة أو اجتاها..إخل.

صدق

468 value
valeur

تقدير ينصب على شخص أو نشاط أو موضوع بناء على ما ميكن حتصيله منه، وغالبا ما تتجسد القيمة من
خالل جمموع املعتقدات واألفكار اليت متثل أسلوب تصرف الشخص جتاه ذاته واآلخرين، وهي أيضا حمصلة

جمموع االجتاهات اليت تتكون لدى الفرد إزاء شيء أو حدث أو قضية معينة، وتعترب من دوافع السلوك املهمة،
وتعد القيم تنظيمات هلا أمهية كربى ليس فقط يف احلياة اإلنسانية خاصة، بل أيضا فيما يقوم به األفراد

واجلماعات من سلوك، ومتثل مستوى وجدانيا انفعاليا متقدما، يكوا الفرد على ضوء ما لديه من اجتاهات
إجيابية أو سلبية جتاه مواقف أو أشخاص، حيث حتكم قيم هذا الفرد كل أمناط سلوكه؛ فتوجه السلوك جتاه ما

قيمة
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value vocational training center for adults

يتفق مع تلك القيم، ويتطلب إكساب القيم يف وضعيات التعليم والتكوين تصور وبناء وضعيات متكن املستفيد
من املشاركة الفاعلة والتعبري والتفاعل مع آراء اآلخرين.

469 value system
système de valeurs

.Value انظر:  قيمة

منظومة القيم

470 value theory
théorie de valeurs

علم القيم ويشمل األخالق والدين وعلم اجلمال، وهي العقيدة القائلة إن لعامل القيم مركزا وجوديا أو منطقيا
أمسى وأسبق من أي عامل ناتج عن البحث الفلسفي.

نظرية القيم

471 vocational education and training
éducation et formation 
professionnelle

نظام تعليم وتدريب يعد املتعلمني ملهن تعتمد على النشاط اليدوي والعملي؛ أي األعمال اليت كانت تعرف يف
السابق بأا غري أكادميية واليت ترتبط حبرفة أو صنعة أو مهمة حمددة، وقد يشار إليه أحيانا باسم التعليم الفين
أو التقين حيث ينمي خربة املتعلم بشكل مباشر يف جمموعة معينة من األساليب التقنية أو التكنولوجيا.  وهو

يعد مرحلة منتهية ألغلب امللتحقني به، وبعضهم يواصل تعلمه إىل مراحل تعليمية أعلى.

تعليم وتدريب مهين

472 vocational training
formation professionnelle

تدريب موضوعه تنمية االستعدادات والكفايات املطلوبة ملمارسة مهنة أو حرفة معينة؛ يهدف إىل اإلعداد
املباشر للفرد ملمارسة عمل معني أو مهنة بالكفاءة املطلوبة والدقة واملسؤولية واجلودة.

تدريب مهين

473 vocational training center for 
adults
centre de formation professionnelle 

 des adultes

مؤسسة من مؤسسات تدريب الكبار تقدم فيها تكوينات لفائدة أشخاص أوا الدراسة االبتدائية، وسبق هلم
أن مارسوا نشاطا مهنيا ما.  وغالبا ما تركز هذه املؤسسة على تقدمي تكوين ميكن من تأهيل اليد العاملة.

مركز تدريب مهين للكبار
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474 word combination test
test de combinaison de mots

اختبار يتطلب التنسيق بني عناصر غري منظمة والتأليف بينها من أجل تكوين كل ذي داللة، ومثال ذلك
التأليف بني كلمات مبعثرة لتكوين مجلة مفيدة.

اختبار جتميع الكلمات

475 word formation test
test de construction de mots

اختبار يتطلب من املتعلم التأليف بني عدد من احلروف املقترحة لبناء كلمات ذات معىن، ويقاس أداء املتعلم
بعدد احلروف اليت استعملها لتركيب كلمة واحدة.

اختبار تكوين الكلمات

476 word similarity test
test de similarité des mots

اختبار يقوم فيه املتعلم بتعيني ما إذا كانت كلمات أو مفردات متشاة أم ال .

اختبار تشابه الكلمات

477 work (group..)
travail en équipe

أحد أساليب التربية املتبعة يف التدريس لتحريك اجلماعة ودفعهم للعمل اجلماعي يف الصف الذي يشترك فيه
مجيع أعضائه حبيوية وعفوية، حبيث يقسم الطالب إىل جمموعات على أسس ومعايري خمتلفة من أجل إجناز

أهداف التعليم الفردية واجلماعية.

عمل يف جمموعة
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work relationship

478 work relationship
relation de travail

كل عالقة تنشأ بني أشخاص بفعل ممارستهم لنشاط أو أنشطة مهنية مشتركة أو متداخلة.

عالقة عمل

479 workplace literacy
alphabétisation en milieu de travail

تعليم يهدف إىل إكساب الكفايات األساسية املتعلقة مبجاالت القراءة والكتابة واحلساب، وكفايات أخرى
غريها، يف سياق بيئة العمل، ويوجه هذا النمط من التعليم إىل جمموع الفاعلني أو إىل فئة منهم بغية تأهيلهم

لالستجابة للمستجدات الطارئة على املستويات التنظيمية والتقانية (التكنولوجية).

حمو األمية يف مقر العمل

480 workshop
atelier

شكل من أشكال تنظيم أنشطة مجاعة تعلم يف جمال تعليم الكبار، يقوم على أساس مبدإ تدبري اجلماعة لفضاء
التعلم وزمانه وجتديد قواعد السلوك والتصرف أثناء إجناز األنشطة، وذلك دف الوصول إىل حتقيق إجنازات

عينية سبق حتديد مواصفاا يف البداية.  ومن املهم أن تكون نتائج العمل بالورشات جزءا ال يتجزأ من
األهداف العامة والكفايات اليت يستهدفها التكوين، كما ينبغي أن تتحقق يف سياق وضعيات تتيح التفاعل بني

أعضاء الورشة قصد حتقيق اإلجناز املرتقب.

ورشة

481 writing method
méthode d'écriture

عمليات وخطوات توظف لتعليم الكتابة وتعلمها، وتستند إىل أسس نفسية فيسيولوجية حيث تطلق من
اخلصوصيات العضلية والعقلية املميزة للمتعلم، وأسس نفسية بيداغوجية من حيث البحث عن أفضل الطرائق
إلدراك أشكال الكتابة وحماكاا.  وتنتج عن هذه األسس طريقتان لتعلم الكتابة:  طريقة تركيبية وتبدأ بتحليل
العناصر اجلزئية للتوصل تدرجييا إىل الكليات، وهي طريقة تنسجم مع القراءة املقطعية، طريقة طبيعية، وتعتمد

على احملاولة واخلطإ يف حماكاة األشكال الكتابية دون جتزيئها.

طريقة الكتابة
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-  A -
1abstraction

65activité de classe

5activité éducative

8activités d’éducation des adultes

6adulte

231adulte alphabète

15adulte inaple à l’écrit

212alphabétisation

64alphabétisation civilisationnelle

83alphabétisation communautaire

102alphabétisation conscientisante

101alphabétisation critique

104alphabétisation culturelle

224alphabétisation dans la langue 
d’origine

221alphabétisation dans la langue 
dominante

223alphabétisation dans la langue 
officielle

214alphabétisation dans la librairie

216alphabétisation de la main d’œuvre

243alphabétisation de masse

227alphabétisation de personnes 
handicapées

116alphabétisation des jeunes

253alphabétisation des minorités

215alphabétisation en milieu carcéral

479alphabétisation en milieu de travail

222alphabétisation en milieu 
multiculturel

225alphabétisation en milieu populaire

213alphabétisation en usine

131alphabétisation familiale

143alphabétisation fonctionnelle

180alphabétisation interculturelle

182alphabétisation intergénérationnelle

220alphabétisation pour tous

433alphabétisation technologique

226alphabétiseur

142analphabète fonctionnel

345analphabète récursif

438analphabète total

157analphabétisme

274analphabétisme d’oppression

49analphabétisme de base

358analphabétisme résiduel

255analyse des besoins

31andragogie

33animation

195apprendre à être

197apprendre à travailler

196apprendre à vivre

16apprentissage des adultes

126apprentissage expérientiel

136apprentissage flexible

173apprentissage introspectif

210apprentissage tout au long de la vie

30approche andragogique

480atelier

230atelier d’alphabétisation

235atelier de raisonnement logique

387auto-apprentissage

373auto-évaluation
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372auto-formation

43autonomie

-  B -
52brainstorming

-  C -
303campagne de post-alphabétisation

54capacité

59caractéristiques de l’éducation des 
adultes

24caractéristiques des adultes

82centre communautaire

219centre d’alphabétisation

91centre d’éducation continue

9centre d’éducation des adultes

129centre d’extension des services 
d’apprentissage

473centre de formation professionnelle 
 des adultes

367centre rural

3citoyenneté active

74cognitivisme

234communauté éducative locale

80communication

118communication éducative

175communication pédagogique

218compagne d’alphabétisation

86compétence

81compétences en communications

189connaissance

191connaissance du milieu

13croissance chez l'adulte

-  D -
460décennie des Nations Unies pour 

l’alphabétisation (DNUA)

155développement des ressources 
humaines

315développement professionnel

428discipline

25domaine affectif

-  E -
258école du soir

270école ouverte

14éducateur des adultes

114éducation à distance

60éducation à la citoyenneté

368éducation à la sécurité

125éducation basée sur l'investigation

61éducation civique

75éducation collaborative

90éducation continue

103éducation culturelle

7éducation de base des adultes

56éducation de carrière

31éducation des adultes

11éducation des adultes dans les 
écoles publiques

89éducation du consommateur

471éducation et formation 
professionnelle

140éducation formelle

139éducation formelle des adultes

169éducation informelle
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168éducation informelle des adultes

185éducation liée à l'emploi

276éducation parallèle

296éducation populaire

301éducation post-expérience

117éducation pour tous (EPT)

389éducation sociale

209éducation tout au long de la vie

183enquête internationale sur 
l'alphabétisation des adultes (EIAA)

48enseignement fondamental

259enseignement non-formelle

133entrainement pratique (sur le 
terrain)

184entretien

232environnement lettré

429équipe pédagogique

412étude par sondage

100évaluation critérée

67évaluation de classe

287évaluation de performance

10évaluation en éducation des adultes

262évaluation objective

307éveil à l’écrit

208expérience de vie

-  F -
130facilitateur

21facteurs psychopédagogiques chez 
les adultes

135fixation

441formateur

442formateur de stagiaires

22formateur des adultes

444formation

145formation à la direction de groupes

36formation appliquée

326formation axée sur le projet

92formation continue

445formation dans une équipe

344formation de reclassement

46formation de sensibilisation

397formation de spécialistes

23formation des adultes

267formation d'un jour

29formation en alternance

160formation en entreprise

172formation en fonction

238formation en gestion

154formation en relations humaines

266formation hors milieu de travail

171formation initiale

186formation liée à l'emploi

305formation pratique

306formation préprofessionnelle

472formation professionnelle

93formation professionnelle continue

47formation professionnelle de base

179formation professionnelle intensive

151formation professionnelle supérieure

268formation sur le tas

418formation sur mesure

439formation syndicale

141forum
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-  G -
390genre social

66gestion de classe

156gestion des ressources humaines

411group sondé

144groupe

161groupe autonome

111groupe de discussion

242groupe marginalisé

280guide pédagogique

-  H -
385habilité

-  I -
158illettré

157illettrisme

289indicateurs de performance

153indice de développement humain

167individualisation de l'éducation

459initiative des Nations Unis pour 
l’éducation des filles (UINUEF)

132initiative pour la mise en œuvre 
accélérée (IMOA)

177intelligence

-  J -
366jeu de rôle

-  L -
205leçon

338lecture

237lecture à haute voix

42lecture auditive

350lecture corrective

98lecture créative

147lecture de groupe

340lecture et écriture

380lecture silencieuse

194lois de l'apprentissage

-  M -
280manuel pédagogique

436manuel scolaire

424matériels didactiques

247média

248mémoire

379mémoire à court terme

236mémoire à long terme

58méthode Carrard

76méthode collaborative

112méthode de discussion

341méthode de lecture

251méthode de métaplan

330méthode de tri

481méthode d'écriture

53méthode du buzz group

123méthode efficace

152méthode holistique

329méthode psychosociale

413méthode syllabique

417méthode synthétique

332modèle de qualification

239modèle de qualification managériale

316modèle de qualification 
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professionnelle

423modèle de qualification taylorien

431modèle de qualification technique

17motivations d’apprentissage des 
adultes

-  N -
88niveau conceptuel

199niveau d'apprentissage

346niveau référentiel

464non-scolarisation

260norme

257nouvelle initiative pour 
l’alphabétisation (LIFE 2005-2015)

-  O -
386objectif basé sur les compétences

200objectif d'apprentissage

446objectif de formation

119objectif éducatif

188objectif kinesthésique

68objectifs cognitifs

252objectifs du millénaire pour le 
développement

265observation

281obstacle pédagogique

69opérations cognitives

63organisations de la société civile

399orthographe

39outil d'évaluation

284outil pédagogique

-  P -
113panel de discussion

278partenariat

277participation

84participation communautaire

124participation efficace

4pédagogie active

70pédagogie cognitive

94pédagogie contractuelle

105pédagogie curative

146pédagogie de groupe

28pédagogie de l’alternance

244pédagogie de maîtrise

107pédagogie de prise de décision

312pédagogie de résolution de 
problèmes

45pédagogie de sensibilisation

20pédagogie des adultes

110pédagogie différenciée

325pédagogie du projet

174pédagogie institutionnelle

319perfectionnement

285performance

447période de stage

457période d'essai

198période sensible pour 
l’apprentissage

291personnalisation

448personnalisation de la formation

359personne ressource

37pertinence
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12philosophie de l’éducation des 
adultes

294plan d’activités

293plan d'action

57plan de carrière

449plan de formation

95plan de formation d'entreprise

187plan de Keller

206plan de leçon

293plan de travail

165plan individuel de formation

138plan prévisionnel de formation

295planification

324planification d'activités du projet

207planification de leçon

228planification des programmes 
d’alphabétisation

120planification éducationnelle

327planification projective

328planification prospective

159population illettrée

233population lettrée

298portefeuille

302post-alphabétisation

363préparation à la retraite

106prise de décision

309problème

335processus d’assurance de la qualité

313profession

314professionnel

320profil

443profil du formateur

321programme

50programme d’alphabétisation de 
base

176programme d’enrichissement 
instrumental (PEI)

217programme d’évaluation et de suivi 
de l’alphabétisation (LAMP)

450programme de formation

128programme expérimental mondial 
de l’alphabétisation (PEMA)

414programme scolaire

323projet

391projet social

77promotion collective

163promotion individuelle

388promotion sociale

121psychopédagogie

-  Q -
331qualification

333qualité

334qualité (en alphabétisation)

451qualité de formation

254question à choix multiples (QCM)

261question à correction objective

406question à correction subjective

378question à réponse courte

211question à réponse limitée

458question de type vrai ou faux

263question objective

269question ouverte

336questionnaire

- 154 -



-  R -
343raisonnement

108raisonnement déductif

127raisonnement expérimental

452rapport de stage

19ratio de l’alphabétisation des adultes

356recherche

35recherche appliquée

78recherche collective

400recherche commanditée

51recherche fondamentale

272recherche opérationnelle

282recherche pédagogique

364reconversion

364recyclage

353référentiel

354référentiel de compétences

355référentiel des activités 
professionnelles

32registre d’anecdotes

150relation d'aide

478relation de travail

425relation pédagogique

317relation professionnelle

96remédiation

52remue-méninges

348renforcement

256renforcement négatif

300renforcement positif

352répétition

311résolution de problèmes

453responsable de formation

360ressources

134ressources financières

246ressources matérielles

362restructuration

365rôle

170rôle dans le groupe

-  S -
189savoir

369schéma

377séance

370seconde chance pour l'éducation

318secteur professionnel

374séminaire

273séminaire opérationnel

44sensibilisation

376séquence

462service universitaire de formation 
permanente

97session

304seuil de pauvreté

384simulateur

382simulation

420situation ciblée

402situation de départ

454situation de formation

310situation problèmatique

347situation professionnelle 
référentielle

62société civile

392socio-culturel
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393socio-éducatif

394sociologie de l'éducation des adultes

395sociométrie

396socio-pédagogie

410soutien

398spécialisation

398spécialité

308stage probatoire

440stagiaire

403statut

404stratégie

71stratégie cognitive

202stratégie d’apprentissage

85stratégie de compensation

357stratégie de recherche et de 
développement

109stratégie didactique

250stratégie métacognitive

283, 426stratégie pédagogique

72structure cognitive

26style affectif

73style cognitif

203style d’apprentissage

427style pédagogique

290style personnel

349style relationnel

41support audiovisuel

415synectique

416synthèse

469système de valeurs

337système d'écoles radiophoniques

-  T -
421tâche

419tanagra (outil)

456tâtonnement

465taux d’actualisation

115taux de décrochage

361taux de réponse

422Taxinomie

422taxonomie

383technique de simulation

430technique pédagogique

34techniques d’animation

432techniques d’expression

342techniques de lecture

122technologie éducative

201temps d'apprentissage

434test

437test chronométré

148test collectif

99test critérié

229test d’alphabétisation

38test d’aptitude

190test d'acquisition des connaissances

2test d'acquisitions

435test d'ampan de mémoire

279test d'association partitif (partie-
tout)

40test d'attitude

55test de capacité

474test de combinaison de mots

87test de compréhension
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475test de construction de mots

240test de dextérité manuelle

455test de formation

339test de lecture et de compréhension

381test de lecture silencieuse

245test de maîtrise

249test de mémoire

286test de performance et de 
rendement

375test de phrases à compléter

299test de positionnement

351test de remise en ordre

371test de sélection

476test de similarité des mots

407test de substitution

288test de vitesse

178test d'intelligence

181test d'intérêt

292test d'interprétation d'image

137test flexible

322test gradué

164test individuel

264test objectif

275test oral

401test standardisé

18théorie d'apprentissage des adultes

470théorie de valeurs

204transfert d'apprentissage

192transfert de connaissances

79travail collectif

149travail de groupe

477travail en équipe

162travail indépendant

166travail individuel

241travail manuel

193travailleurs du savoir

-  U -
408université d’été

27université de tous âges

461université du troisième âge

271université ouverte

297université populaire

463université sans murs

-  V -
468valeur

466validation

467validité

405voyage d'étude

-  Z -
409zone d’implantation
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469 منظومة القيم
30 منهج أندراغوجي
413 منهج مقطعي
81 مهارات االتصال
81 مهارات التواصل
385 مهارة
421 مهمة
313 مهنة
314 مهين
360 موارد
246 موارد مادية
134 موارد مالية
3 مواطَنة نشطَة
428 موضوع دراسي

-  ن -
361 نسبة اإلجابات
5 نشاط تربوي
65 نشاط صفي
337 نظام املدارس اإلذاعية
470 نظرية القيم
18 نظرية تعلُّم الكبار
192 نقْل املعرفة
13 منو الكبار
332 منوذج التأهيل
423 منوذج التأهيل " التايلوري"
239 منوذج التأهيل اإلداري
431 منوذج التأهيل التقين

316 منوذج التأهيل املهين
390 نوع اجتماعي

-  ه -
446 هدف التدريب
200 هدف التعلُّم
119 هدف تربوي
188 هدف حسي حركي
386 هدف مهاري

-  و -
480 ورشة
235 ورشة االستدالل املنطقي
230 ورشة حمو األمية
247 وسائط
41 وسيلة مسعية بصرية
402 وضعية االنطالق
454 وضعية التدريب
310 وضعية مشكلة
420 وضعية منشودة
347 وضعية مهنية مرجعية

34



222 حمو األمية يف وسط متعدد الثقافات
227 حمو األمية لذوي االحتياجات اخلاصة
220 حمو األمية للجميع
253 حمواألمية لألقليات
441 مدرب
22 مدرب الكبار
442 مدرب املدربني
258 مدرسة ليلية
270 مدرسة مفتوحة
353 مرجعية
355 مرجعية األنشطة املهنية
354 مرجعية الكفايات
91 مركز التعليم املُستمر
473 مركز تدريب مهين للكبار
9 مركز تعليم الكبار
129 مركز توسيع اخلدمات التعليمية
367 مركز ريفي
82 مركز جمتمعي
219 مركز حمو األمية
453 مسؤول التدريب
199 مستوى التعلُّم
346 مستوى مرجعي
88 مستوى مفاهيمي
183 مسح (ال..)  الدويل ملعرفة القراءة والكتابة بني

الكبار
130 مسهل
277 مشاركة
124 مشاركة فاعلة

84 مشاركة جمتمعية
323 مشروع
391 مشروع اجتماعي
309 مشكلة
466 مصادقَة
462 مصلحة جامعية للتعلم املستدام
465 معدل التحيني
115 معدل التسرب
19 معدل حمو األمية لدى الكبار
189 معرفة
191 معرفة البيئة
191 معرفة احمليط
14 معلِّم الكبار
226 معلِّم يف جمال حمو األمية
260 معيار
184 مقابلة
414 مقرر
376 مقْطَع
384 مقلِّد
37 مالءمة
265 مالحظة
320 ملْمح
374 مناظرة
273 مناظرة عملية
141 منتدى
403 منزِلة
409 منطقة اإلمداد
63 منظمات اتمع املدين
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