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يف الفكر الرتبوي

التعليم باملشروع

روبرت و. تالبوت*

ِمَيّة وتنظيمها وتقييمها؛  ميثل التعليم بواسطة املشروع أهم األساليب التعليمية والتربوية وأحدثها، إنه أسلوب في تصور العملية التعليمية التعُلّ
تتجلى أهميته في تنظيمه لهذه العملية في شاكلة مشروع يرتكز على التجريب. ويفضل هذا األسلوب التعليمي عن غيره من حيث أنه يعمل 

على:

مات سواء التكنولوجية أو املفاهيمية  أواًل. حتفيز التالميذ، أي حتريكهم ودفعهم إلى العمل بهدف اإلنتاج واملردودية؛ وبالتالي إعطاء معنى للَتّعُلّ
عبر الوضع داخل املوقف املشكلة إما احلقيقية وإما املفتعلة.

واالكتشاف،  املالحظة،  قبيل  من  مفهومية،  معالم  تقدمي  على  تعمل  املشروع  بواسطة  التربية  أن  طاملا  املواطنة  على  تربيتهم  في  يساهم  ثانيًا. 
والفهم، وأخرى منهجية دقيقة متكنه من تعلم منهجية محددة. وبذلك يجمع بني املعرفة واملهارة والرضا. 

مهم بالوسائل واألدوات املمكنة. ثالثًا. يعمل على تدعيم تعُلّ

تدعم  فعالة  بيداغوجيا  املشروع  يخلق  إذ  مة،  املتعِلّ ووضعيتهم  التالميذ  طبيعة  مع  التعليم  تكييف  على  التعليمي  األسلوب  هذا  يعمل  رابعًا. 
التالميذ  استقاللية  تعزز  كما  شبكات،  أو  مجموعات  في  وللعمل  التالميذ،  جتانس  لعدم  تستجيب  وتفاضلية  االستقرائي،  األسلوب 
في العمل، إذ يصيرون فاعلني في تكوينهم اخلاص. هكذا يتضح أن التعليم باملشروع يجمع بني التدبير )تدبير حتقق املشروع في جميع 

خطواته( والتواصل بني جميع مكونات املشروع وفاعليه.

عمومًا، ميكن تعريف التعليم باملشروع باعتباره مجموعة من اخلطوات واملكونات أو اللحظات النظرية والعملية املتتالية واملتسقة، نحصرها فيما 
يلي:

•  مكونات املشروع.	
•  خطوات إنشاء املشروع؛ وهي مجموعة من املشاريع اجلزئية التي يتراوح عددها بني ثالثة وخمسة تغطي أكبر قدر من القدرات وتقارب 	

س. وميكن التأكد من انسجام الكل عبر مصفوفة أو قالب مؤداه  املجاالت التطبيقية الثالثة، األمر الذي يستلزم مشاركة قوية من قبل املدِرّ
العمل في فريق حول املشروع السنوي نفسه.
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•  إدارة املشروع وقيادته التي تتلخص في أمرين:	
تقدمي املشروع للتالميذ: توضيح أهداف املشروع، التفاوض معهم حوله من أجل حتفيزهم وانخراطهم.. 1
التنظيم )ال يوجد تنظيم منوذجي(: تكوين مجموعات وحتديد املسؤوليات، ثم تخطيط مراحل التجريب واحلل ومواجهة املكتسبات . 2

والتعزيزات واحللول. يتم اعتماد التعميمات حتى تضمن انتقال املهارات واملعارف وجتنب تفتيت هذه األخيرة.
•  تقييم املشروع: ال يوجد تعليم دون تقييم. توجد ثالث حلظات تقييمية حسب بلوم: األولى في بداية العملية التعليمية وتسمى التقييم 	

التشخيصي، والثانية في وسطه وتسمى التقييم التكويني، والثالثة في نهايته وتسمى التقييم النهائي.

يتعلق التقييم التشخيصي باملكتسبات القبلية قصد العالج اجلماعي أو الفردي، وتكوين مجموعات متجانسة أو غير متجانسة. وميكن إجناز مثل 
هذا التقييم أثناء العملية التعلمية أيضًا.

من  يتمكن  وبالتالي  قبل،  من  محددة  جناح  عتبة  إلى  بالنظر  ونواقصه  بأخطائه  الوعي  يحّصل  التلميذ  جعل  إلى  فيسعى  التكويني،  التقييم  أما 
س بتكييف سلوكاته مع ما  مية ضمن مسار تعلمي تراكمي. هنا تكمن أهمية حتديد معايير النجاح، ألنها تسمح للمدِرّ معاجلتها وسد ثغراته التعُلّ

يعترض التلميذ أو التالميذ، فيقدم شروحًا إضافية أو موارد أخرى أو أنشطة بينية.

وأخيرًا التقييم النهائي القائم على مسلمة مفادها أن املردودية ليست هي الغاية القصوى من العملية التعليمية، بل املهارات املكتسبة، لذا يحدد 
للمكتسبات  الشفهي  االستظهار  أو  التمارين  بواسطة  محدد  سياق  في  التعلمية  العملية  جناعة  من  ويتحقق  األهداف،  لتحقيق  عتبات  املدرس 

الفردية، أو وضع بيانات تلخيصية.

هكذا نحتاج إلى شبكة لتقييم املشروع.

أما أهداف املشروع التكويني، فهي عمومًا خمسة أهداف:

أهداف التكوين؛ أي حتديد املهارات املزمع إكسابها للتلميذ.. 1
املضامني وأهداف النشاط؛ أي وسائل حتريك التلميذ وإعطاء املعنى.. 2
»املواقف املشاكل«؛ أي خلق وضعيات تعليمية.. 3
املوارد؛ أي ما يجعل عملية التعلم ممكنة. يجب على املدرس أن يوفر للتلميذ مجموعة من املوارد التعلمية، كتمهيد بالنسبة للمكتسبات؛ . 4

أي »مجموع األدوات« التي متكن التلميذ من بلوغ األهداف املتوخاة من قبيل بنك املعطيات أو التعليمات، و«مخزون املواد« املشتركة بني 
التالميذ جميعًا مثل التبت التعريفي والكتب. وميكن لهذه املوارد أن تختلف من مجموعة إلى أخرى، ومن تلميذ إلى آخر.

اإلكراهات التي تفرض على مسار التعلم.. 5

على الرغم من اإليجابيات اجلمة التي يتميز بها التعليم باملشروع، فإنه ال يسلم من مخاطر نذكر من بينها:

أواًل. االهتمام بالفعل على حساب التكوين، إذ نسعى إلى الفعالية بدل فرص التعلم؛ ومن ثم فإن تقسيم املهام على التالميذ يتم وفق قدراتهم 
وليس وفق ما ميكنهم أن يتعلمونه.

م بدعوى حتقيق استقاللية التلميذ؛ في املقابل يتقمص املدرس دور مسؤول املشروع فيصير التالميذ مجرد منفذي  ثانيًا. يتساهل املدرس مع املتعِلّ
للتعليمات الصارمة.

ثالثًا. يتم تقييم جناح املشروع بدل اخلطوات املتبعة والعمليات التعلمية.

 الوثائق

التعليم بواسطة املشروع

دون  من  كثيرون،  جيد  تعليم  تقدمي  على  احلريصني  املعلمني1  إن 
التأكيد على أنهم جميعًا يسعون إلى الرفع من تعليمهم والسير نحو 

اجلودة، نالحظ أن بعضهم يقوم بذلك بحماسة، في حني أن البعض 
اآلخر يود ذلك، لكنه ال يعرف الوسائل التي يجب إعمالها أو أنه غير 
معتاد عليها. ما هي أفضل املناهج أو السبل إلجناز تعليم أكثر حتفيزًا 

م، الذي يضمن له تعلمًا أسمى؟ للمتعِلّ

نذكر  أن  ميكن  جناعتها،  عن  املقاربات  أو  األساليب  بعض  برهنت 
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منها على سبيل املثال ما يلي: الدروس عبر املجزوءات )غولدشميد 
 ،)Goldschmid et Goldschmid، 1972( وغولدشميد( 
والتعليم  باملشكل  والتعليم  للمجموعات،  املوجه  والتنشيط 
ألنها  خاص،  بشكل  اهتمامنا  األخيرة  املقاربة  هذه  حتوز  باملشروع. 
متنح املعلم احلريص على تطوير تدريسه فرصة فريدة لضرب عصافير 
عدة بحجر واحد. عندما يحول املعلم درسه أو جزءًا منه إلى تعليم 
تالمذته  أن  املجردة  بالعني  يالحظ  أن  مبستطاعه  سيكون  باملشروع، 
املعرفة واملهارة  يتم استغالل مجاالت  يتعلمون أفضل وبعمق، وأنه 
بالنسبة  التالميذ  تقييم  نصيب  وأن  متامًا،  بكفاءتهم  كلها  والرضا 

للدرس يكون عادة في تصاعد بشكل ملحوظ.

التعليم  محاسن  من  قائمة  وضع  هو  الوثيقة  هذه  من  الهدف  إن 
من  درس  إلجناز  االشتغال  طرق  وتوضيح  ومساوئه،  باملشروع 
في  تعترضنا  التي  اإلكراهات  احلسبان  في  األخذ  مع  النوع،  هذا 

الغالب.

تعريف املشروع
 )Good et Dewdeswell، 1978( ودووديسويل  غود  يعرف 
يقابل  تربوي  وهدف  قيمة  لها  وممارسة  دااًل  نشاطًا  باعتباره  املشروع 
هدفًا تعليميًا أو أكثر، يقتضي بحثًا أو مسار حل املشاكل، ويتطلب 
ق عمومًا بحيث يطابق  في الغالب استعمال األدوات وإعمالها؛ وينَسّ

املواقف الواقعية للحياة.

 Champagne،( وغولدشميد  وغولدشميد  شامباني  أما 
املشروع  فيعرفون   ،)Goldschmid et Goldschmid، 1977
)أو  التلميذ  بها  يقوم  األمد  طويلة  ممارسة  أو  نظريًا  عماًل  باعتباره 
مجموعة صغيرة( حتت إشراف معلم. ميكن أن تتخذ النتيجة النهائية 
شكل أطروحة أو مخطط أو منوذج أو تقرير أو مجموعة أعمال، ... 
4(، وسيلة بيداغوجية  تالبوت )1987:  الخ. إن املشروع، حسب 
سة، وذلك ونظرًا ألن التخطيط  تلزم التلميذ مبواجهة واقع املادة املدَرّ
مت  قد  واملتابعة،  الراجعة  التغذية  أو  املراقبة  أو  التنفيذ  أو  التنظيم  أو 
ولألهداف  لتعليمه  طبقًا  املعلم  قبل  من  مسبقًا  فيها  والتأمل  التفكير 
سة، واملتبعة من قبل التلميذ في مجاالت  التعليمية املرتبطة باملادة املدَرّ

املعرفة واملهارة والرضا في الوقت نفسه.

املميزات اخلاصة للتعليم باملشروع
يرتكز التعليم باملشروع على البحث عن احللول ملشكل معطى. ميكن 
 ،)Whales et Stager، 1977( أن يطبق، حسب وليس وستاغير
سة باجلامعة أو الثانوية تقريبًا. ميكن أن تتخذ شكل  على كل املواد املدَرّ
ببساطة  أو  إبداعي،  ابتكار  شكل  في  تظهر  أو  للحاجيات،  دراسة 
كسعي لالستجابة إلى تطلعات مؤسسة خاصة أو خدمة عمومية في 

صراع مع مشكل يستلزم حاًل.

يتحمل التالميذ مسؤولية املشروع سواء أجنز بشكل فردي أم جماعي. 
املجموعة،  إجنازه  تتولى  الذي  املشروع  حالة  في  التالميذ،  يحدد  إذ 
التلميذ  ظاهرة  جتنب  يتم  بحيث  قبلي،  بشكل  منه  واحد  كل  مهام 

»العائق« )remora( في قلب املجموعة.

مدى  ذات  مشاريع  على  عام  بشكل  التعليمي  األسلوب  هذا  يحيل 
معني، أي أنها تتطلب أكثر من خمسة أو ستة أسابيع من العمل حتت 
الغرض. قد  الذي مت تكونه من قبل لهذا  أو مساعده  املعلم  إشراف 
يحدث أن يستعمل املعلم مع ذلك مشروعًا صغيرًا في إطار التدريس 

باألهداف احملدد بدقة.

ضرورة  مؤداه  مشترك  قاسم  باملشروع  التعليم  حاالت  كل  في  يبرز 
برهنة التلميذ على املبادرة في حتقيق مشروعه. ويعود تصور املشروع 
عمومًا إلى التلميذ؛ عالوة على أن االستخدام يستدعي مسؤوليته في 
مجموعة من األنشطة املفيدة لتكوينه، سواء على املستويات املعرفية 
)املعرفة( أو العاطفية )الرضا(، أو املستوى احلسي احلركي )املهارة(.

آخرين،  مع  أو  وحده  البيداغوجي  األسلوب  هذا  استعملت  وسواء 
اختيار  على  التلميذ  يشجع  املنهج  أن  طاملا  عديدة.  مزايا  يقدم  فإنه 
موضوعه بنفسه، وكونه يشتغل على مبحث يفضله، فإن ذلك ميثل 
املوقف  تغيير  أو  تطور  يعزز  أن  وميكن  للتلميذ،  بالنسبة  عاليًا  حتفيزًا 
أو القيمة )املجال العاطفي(. إن املبادرة والشعور باملسؤولية واإلبداع 
والشعور بالتضامن مع املجموعة املختارة، أو التنظيم املعني، تدخل 
أن  املنهج  لهذا  ميكن  الذي  )الرضا(  العاطفي  املجال  عناصر  ضمن 

يساهم في تطويره.

املعرفي  املجال  في  الطريقة،  بهذه  تكتسب  التي  للمعارف  تكون 
)املعرفة(، كل احلظوظ كي تتموقع في مستوى حفظ عاٍل على املديني 
مينح   .)Dale، 1969؛ Labonté، 1972( والطويل  القصير 
م مؤداها: ُيلِزم جزء من اإلجراء،  املنهج امللموس والعملي ميزة تعُلّ
مصادر  وحتديد  لعمله،  بالتخطيط  التلميذ  الشخصي،  البحث  ومن 
هو  مبا  لالحتفاظ  املمكنة  واملعلومات  املواد  كل  وجتميع  املعلومات، 
مالئم للتحرير فقط، ولتحقيق مشروعه وتقدميه. يستدعي هذا النوع 
من التعلم روح التحليل والتركيب والتقييم والقرار، وهي األوصاف 
)بلوم  املعرفية  األهداف  تصنيف  مستويات  أعلى  في  جندها  التي 

.)Bloom et Krathwohl، 1969( )وكراثوول

أما فيما يتعلق باملجال احلسي احلركي )املهارة(، فإن التلميذ مطالب 
واستعمال  املعاجلة،  مشروعه:  حتقيق  عند  كثيرة  مهارات  بتطوير 
األجهزة، وتنفيذ دقيق لبعض املهام، وصناعة املواد املختلفة، مبقدار 
األنشطة التعليمية التي تعزز التطور وبلوغ األهداف احلسية احلركية.

النماذج،  أو  التصاميم  قبيل  من  امللموسة،  النتائج  متكن  أخيرًا، 
الفنية،  واإلبداعات  احلاسوبية،  العمليات  أو  بالفيديو  والتصوير 
ملشاكل  واحللول  التكنولوجية،  االبتكارات  أو  االختراع  وشهادة 
إذا  التقارير،  أو  السوق  ودراسة  تطويرها،  أو  خدمة  وإبداع  دقيقة، 
اكتفينا بذكر هذه فقط، التلميذ من تعلم يكون في مواجهة دائمة مع 

الواقع.

التي  الدروس  جيد  بشكل  باملشروع  التعلم  منهج  يساير  باختصار، 
االشتغال  ومهارات  واالنخراط؛  باملسؤولية  الشعور  تطوير  تتغّيا 
للتلميذ  الشخصي  والتطوير  التواصل  الفردي واجلماعي؛ ومهارات 
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.)Adderley et Ashwin، 1975( )أديرلي وأشوين(

أهداف الدرس واملشاريع
يجب  لذا،  البيداغوجية.  للمشاكل  ترياقًا  ليس  باملشروع  التعليم  إن 
فعااًل  يكون  كي  كبيرة  بدقة  احملددة  الدرس  ألهداف  يستجيب  أن 
ومستحسنًا من قبل األطراف املعنية، التي ستمكن من إدماج املعارف 

املكتسبة وتوطيدها، وكذا اكتساب معارف ومهارات جديدة.

يختص املعلم إذن مبسؤولية حتديد، في مرحلة أولى، األهداف العامة 
واخلاصة للدرس فيما يتعلق باملعرفة )املعارف( واملهارة )الكفاءات( 
متكن  تقويتها.  أو  اكتسابها  يجب  التي  )االستعدادات(  والرضا 
إن  ملشروعه.  الكبرى  التوجهات  رسم  من  التلميذ  األهداف  هذه 
الصياغة اجليدة لألهداف اخلاصة ستقيه أخطاء في مساره، وستسهل 
التعاقد  لتوضيح  ضرورية  ستكون  أنها  على  عالوة  مشروعه.  حتقيق 
التعليمي املبرم مع املعلم، وكذا من أجل التقييم املستقبلي للعمليات 
اخلاصة  لألهداف  القبلي  التوضيح  أهمية  هنا  ومن  نفسها،  التعلمية 
في كل واحدة من املجاالت الثالثة بالنسبة للدرس، ولكل واحد من 
املشاريع، من أجل متكني التلميذ من السير نحو حتقيق هذه األهداف 
واجللية  الواضحة  بصياغتها  املرتبطة  احملاسن  هذه  من  واالستفادة 

والدقيقة.

التعاقد التعليمي
يولِّد التعليم باملشروع بالضرورة صيغة مضمرة أو ظاهرة من »التعاقد 
التعليمي«. يقدم هذا األخير ميزة توضيح التفاهم القائم بني التلميذ 
واملعلم: إن التعاقد التعليمي تفاهم مكتوب، يحرره تلميذ ومعلمه أو 
مستشار، حيث يتم تسجيل املادة املزمع تدريسها ومنهجية االشتغال 
وضع  ويتم   ]...[ التقييم  ومعايير  احترامها  الواجب  والتواريخ 
أغلب التعاقدات التعليمية، وإن كانت تستعمل لبرامج دراسية كاملة 
]...[، لدرس بعينه. يطابق التعاقد عمومًا األهداف احملددة من قبل 
املعلم في درسه، وتلك التي يقترح التلميذ بلوغها، بحيث يستجيب 
أو  والتلميذ  املعلم  بني  العقد  حول  التفاوض  يتم  الدرس.  ملتطلبات 
مجموعة من التالميذ املسجلني في درس معني )Donald( )دونالد، 

.)2 1976، ص: 

ملتطلبات  لالستجابة  املطلوب  اجلدول  عام  بشكل  نعرض  أن  ميكن 
التعليم بالتعاقد كالتالي:

يشير املعلم إلى أهداف الدرس في قائمة مفصلة.. 1
يوجه املعلم التالميذ نحو العناصر املميزة وأهداف الدرس.. 2
التي . 3 التعلمية  األنشطة  وإلى  اخلاصة  أهدافه  إلى  التلميذ  يشير 

التي يود  الديداكتيكية  يتعهد من خاللها إجناز املشروع واملوارد 
استعمالها.

يناقش املعلم والتلميذ ويدرسان باهتمام أهداف كل واحد منهما . 4
أجل  من  املمكنة،  الديداكتيكية  واألدوات  التعليمية  واألنشطة 
يكتسبها  أن  يجب  التي  املعارف  مع  أهدافهما  توافق  من  التأكد 

التلميذ ومع أهداف الدرس.
تقييم . 5 وأسلوب  األعمال  رزنامة  حول  والتلميذ  املعلم  يتفق 

التعلم ونتائج الدرس.
يحدد املعلم الكفاءة أو املعرفة الدنيا املطلوبة من أجل التقدم في . 6

الدرس.
يستعمل التلميذ واملعلم التعاقد من أجل السير بالعملية التعليمية . 7

إلى أفضل نهاية.
تضمن دورات التغذية الراجعة متابعة أنشطة التعلم التي تشكل . 8

 ،1979 )دونالد،  له  الضرورية  والتعديالت  التعاقد  هدف 
ص: 16(.

دور املعلم
من  الغالب  فاجلزء  التقليدي.  التعليم  إلى  بالنظر  املعلم  دور  تغير 
على  واإلشراف  املجموعات  لتنشيط  تخصص  الدرس  ساعات 
التالميذ ومؤازرتهم في مسيرتهم. يرشد املعلم التالميذ في مسارهم 
احلاالت  بعض  في  اإلنقاذ  يوفر  احلاجة؛  وفق  النصائح  لهم  ويقدم 
في  يساعد  مرماها؛  عن  حتيد  التي  املشاريع  تصويب  من  ويعدل 
العالقات  وتقدمي  حترير  في  املستشار  دور  ويلعب  املشروع  تدبير 

وامللخصات.

من ورشة عمل حول »احللقة البحثية: الدراما في التعليم«.
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اجلديدة  الضرورات  وفق  اخلاصة  ألنشطته  يخطط  أن  عليه  وبذلك، 
املواعيد، وعالقات  أجل  من  معينة  مواقيت  قبيل  من  الدرس،  لهذا 
املعنية.  واملنظمات  املقاوالت  مع  واالتصاالت  التالميذ  مساعدة 
ولعملية  للمشاريع  ومنصفة  عادلة  للتقييم  معايير  يضع  أن  يجب 
آخر  وثائقي  مورد  وكل  والفيلموغرافيا  الببليوغرافيا  ويقدم  التعلم، 
أن يكون مستعدًا  املعلم  يراه مالئمًا. عالوة على ذلك، يجب على 

للتفاوض.

املعلم  يلعبه  الذي  واملراقب  واملدبِّر  واملشرف  املنشط  دور  يفترض 
لتالمذته  أكثر  وقتًا  يخصص  أن  عمومًا  املشروع  بواسطة  التعليم  في 
تشير  ذلك،  ومع  مثاًل.  محاضرة  شكل  في  للعرض  يخصصه  مما 
املعلمني  أغلبية  أن  إلى  بوضوح  املجال  هذا  في  واملجالت  الكتابات 
الذين أعملوا هذا األسلوب في التعليم، فردًا أو جماعة، ال يجدون 

لذة في العودة إلى املناهج القدمية.

موقف وردود أفعال التلميذ
يرى مايس )Meiss، 1978(، معلم الهندسة في املدرسة الفدرالية 
من  ميكن  باملشروع  التعليم  أن   ،)EPFL( بلوزان  العلوم  متعددة 
عن  بالرضا  عمومًا  التالميذ  يقر  إذ  ممتاز«.  تعليمي  »مناخ  تدعيم 
التي يعيشونها في هذا الفصل من تكوينهم. ويذهب ألني  التجارب 
هذا  من  إليها  توصل  التي  اخلالصات  في   )Allen، 1984: 3(

األسلوب البيداغوجي إلى:

على  نسبيًا  حصل  ه  وموَجّ مخطط  مشروع  صيغة  في  التعليم  »أن 
بعض  أن  غير  متحمسني،  كانوا  التالميذ  وأغلبية  جيد.  قبول 
متت  لو  وّدوا  التعليقات،  بعض  ذلك  على  تدل  كما  التالميذ، 
عندما  وبخاصة   ،)spoonfed )سبونفيلد،  أكثر  مساعدتهم 
التالميذ أمام أشياء أخرى غير  يتعلق األمر بأول درس يكون فيه 

املشاكل املهيأة من قبل و »اجلواب اجليد في النهاية««.

فيقران   ،)  Faber et Martin، 1983: 233( ومارتان  فابر  أما 
أن:

متنوعة.  تكون  املقاربة  من  النوع  هذا  جتاه  التالميذ  فعل  »ردود 
لهم  يعد  لم  ألنه  نظرًا  االطمئنان  بعدم  يشعرون  التالميذ  فبعض 
التالميذ  هؤالء  يشعر  إذ  معطاة.  ملرحلة  تسند  خاصة  مساهمات 
باإلحباط والقلق في فترة معينة. إال أنه في كل احلاالت تقريبًا، 
ثم  باالستقاللية  بشعور  وتعوض  املدى  قصيرة  الفترة  هذه  تكون 

بالثقة*«.2

آليات  يضع  أن  للتلميذ  بالنسبة  املعلم  على  الالزم  من  يكون  هكذا 
تسهل التواصل بني األشخاص قصد التخفيف من هذا الشعور بعدم 
االطمئنان الذي يواجهه التلميذ، وكذا من أجل التقليص من املثبطات 

ودعم املخيلة اخلالقة الضرورية ملثل هذا األسلوب البيداغوجي.

وكذا  الواقع،  مواجهة  من  التلميذ  املشروع  بواسطة  التعليم  ن  ميِكّ
الكشف عن ذاته لذاته في هذه االختيارات املهنية. إنه يقدم له الفرصة 

املعرفة  مجاالت  في  كاٍف  بشكل  يكافئه  قاعدي  تكوين  الكتساب 
في  لسلوكاته  ذاتية  تعديالت  ذلك  عقب  يخلق  كي  والرضا  واملهارة 
والكتابات  التجارب  من  العديد  تشير  لألنشطة.  أخرى  مجاالت 
بواسطة  بالتعليم  اخلاصة  املصداقية،  وذات  السلوكي  املنحى  ذات 
املشروع املدَبّر ذاتيًا، إلى قيمة التعديل الذاتي للسلوكات لهذه املقاربة 
 Barone، 1982؛ Watson et Tharp، 1977؛( للتعليمية 
هذا  من  التلميذ  يستفيد  باختصار،   .)Worthington، 1979
األسلوب في التعليم ليس من أجل تعديل بعض سلوكاته وفق أهداف 

الدرس فحسب، بل أيضًا لغايات النضج والنمو الشخصي.

مزايا خاصة بهذا األسلوب البيداغوجي
ولبرنامج  وللمعلم،  للتلميذ،  عدة  مزايا  باملشروع  التعليم  يقدم 

التكوين، وللوسط الذي نهيئ له املتخرجني في املستقبل.

بالنسبة للتالميذ:
إن التعليم باملشروع، بالنسبة للتلميذ، من دون منازع أحد األساليب 
مطابق  تعلم  اكتساب  أفضل  بشكل  تسهل  التي  البيداغوجية 

الحتياجات املجتمع، أي ملموس ومواجه للواقع؛ فهو:

• مواجهة 	 على  س  واملدِرّ للتلميذ  الشخصي  االنخراط  يشجع 
الواقع.

• يوقظ حب االستطالع ويثير مبادرة التلميذ؛ ويقوده إلى القيام 	
ذاتيًا بالبحوث عندما تنقصه املعطيات.

• وصياغة 	 باختيارات  والقيام  االستعداد  على  التلميذ  يجبر 
اقتراحات ملموسة ومناقشتها والدفاع عنها.

• ويدعم 	 أقرانه؛  من  يتعلم  كي  للتلميذ  جدًا  مالئمة  حالة  يخلق 
احلوار والتواصل.

• مجهودًا 	 فيقدم  مشروعه،  مع  التلميذ  فيه  يتماهى  موقفًا  يخلق 
فريدًا قصد »إجناح عمله«.

• للتعليم 	 جتارب  حقل  الظروف،  بعض  حسب  يصير،  أن  ميكن 
النظري والتمارين )مايس، 1978، ص: 4(.

تكون األبواب مفتوحة لعمليات الفكر املنتِج واخلالق، وكذا لتطوير 
امللكات الفكرية التي تخالف حشو الدماغ. تتزاوج النظرية واملمارسة 
تظهر  التي  واإلكراهات  املعيقات  عن  التغاضي  دون  من  انسجام  في 

أثناء اإلجناز.

منوذج  من  االقتراب  فرصة  باملشروع  التعليم  يقدم  شديد،  باختصار 
تايلور القائم على االشتغال الذهني للتلميذ أو على »التعليم الذاتي«.

»ال يهم كثيرًا ما يقوله املدرس أو يقدمه داخل الفصل الدراسي، 
بل العمليات التي يستعملها، أي الطريقة التي يحتمل أن يالمس 
اكتساب  في  املهمة  النقطة  وتتجلى  واملعرفة.  الواقع  التلميذ  بها 
أو  حلظة  في  للفكر  التعليمية  العمليات  استعمال  خبرة  التلميذ 
أخرى، وأن يكتسب في الوقت نفسه مضامني مفهومية متنوعة في 
برنامج تربوي شامل. تتبع املدرسة بهذه الشاكلة هدفًا مزدوجًا: 
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األخيرة،  هذه  تكتب  معارف.  واكتساب  ذهنية  عمليات  تطوير 
عملية.  إلى  ل  حتَوّ كي  عليا  إمكانية  مصدرها،  عن  النظر  بغض 
الذهنية،  العمليات  بعض  استعمال  نتاج  هي  املعارف  أن  احلقيقة 
وحيث إن هذه العمليات تدوم، فيمكن للمعارف أن تتحول إلى 

مجاالت أخرى )مدرسة تعاونية، 1971(«.

املبادئ   )Gray et Gerrard، 1977( وغيرارد  غري  يؤكد 
التي  املعلم  مهارات  أن  مبيِّنني  تايلور،  بنموذج  املرتبطة  البيداغوجية 
حتيل على عملية التعليم يجب أن متيز بشكل واضح نسبة إلى عناصر 
احملاسن  إحدى  إنها  أفضل.  باستيعاب  للتلميذ  تسمح  احملتوى 

احلاسمة لهذه الصيغة البيداغوجية.

عندما نطبق هذه النظرية على التعليم باملشروع، جتعل املعرفة واملهارة 
قادرًا  التلميذ  مشاريعهم  مسار  في  العملية  مستوى  في  رتا  طِوّ اللتان 
على نقل مكتسباته )املعرفة واملهارة والرضا والعمليات الذهنية( إلى 

مجاالت أخرى غير تلك املعاجلة في املشروع.

بالنسبة للمعلم:
تظهر احملاسن، بالنسبة للمعلم، في زوايا أخرى ومن خالل بعض 
اإلكراهات والصعوبات التي يجب جتاوزها. يضع املعلم، في سياق 
األنشطة  إلى  نسبة  ومقّدرًا  متفوقًا  غالبًا  اجلامعي  البحث  فيه  يكون 
التعليمية، أسئلة شائكة من قبيل: »هل يستحق فعاًل عناء استثمار كل 
هذه الطاقة لتغيير األسلوب البيداغوجي لدرسي من أجل االعتراف 

اإلداري الذي ميكن أن أحصل عليه...؟«.

الوحيد  الهدف  هو  هذا  كان  إذا  ال،  هو:  السؤال  هذا  عن  اجلواب 
إلى  التقليدي  الدرس  لتغيير  الضروري  العمل  مجموع  إن  املنشود. 
التعليم بواسطة املشروع متشدد جدا، خاصة في املرة األولى. ما وراء 
هذا االهتمام املهني، سيجد املعلم احلريص على حتسني تعليمه وتعزيز 
اإلجناز األحسن لتالميذه رضا كبيرًا في هذا األسلوب البيداغوجي: 
فائدة رؤية التالميذ يتقدمون في فهم املادة املدّرسة ومشاركتهم الفعالة 
األشخاص  بني  العالقات  مناخ  وترسيخ  العالي  رضاهم  ومستوى 
اخلاصة  باملقاوالت  االتصال  ومبادرة  االستشاري؛  بدوره  املرتبطة 
والهيئات العمومية، واملشاركة اخلالقة املتضمنة في تطور املشاريع؛ 
املنظمات  مع  ضيق  بتعاون  تتحقق  املشاريع  بعض  رؤية  وفائدة 

املشاركة؛ وحترير الساعات الشاسعة املجمدة في اإلسمنت.

يعود إنشاء مفهوم التعليم املوجه من قبل املشروع إلى قناعتنا العميقة 
املعلومة  من  أهمية  أكثر  لتالمذتهم  يبلغونه  شيئًا  ميلكون  املعلمني  أن 
البسيطة. ليس هذا الشيء سوى منوذج يسمح لإلنسان الذكي باتخاذ 

القرار )والس وستاغر، 1977، ص: 49(.

بالنسبة لربنامج التكوين:
يستفيد برنامج التكوين من آثار مباشرة وغير مباشرة ناجمة عن مثل 
ويطلبونه  األسلوب  هذا  التالميذ  يقدر  البيداغوجي.  األسلوب  هذا 
معفاة  عديدة  دروس  تكون  عندما  العملي:  تكوينه  لسمات  نظرًا 

التشريف،  يستوجب  الذي  برمته  البرنامج  فإن  املنهج،  هذا  حسب 
ليس فقط من أجل تكوينه املطابق للواقع أو من املستوى العملي، بل 

أيضًا من أجل احملاسن التي يوفرها للوسط.

العمومية  واألجهزة  املقاوالت  للوسط:  بالنسبة 
وغري العمومية

للتالميذ  بالنسبة  ليس  غنية  جتربة  يبدو  أن  باملشروع  للتعليم  ميكن 
فحسب، بل بالنسبة للمقاولة كذلك. عديدة هي املقاوالت التي ال 
تطلب أكثر من توفير التأطير وأحيانًا حتمل النفقات الضرورية للتعليم 
باملشروع، جتد فيه قدرًا من احملاسن التي تزيح بسهولة املساوئ القليلة 

التي ميكن أن تعترضها.

االستجابة  من  املقاولة  العمل  في  الطريقة  هذه  مكنت  ما  غالبًا 
للحاجيات أو من حل بعض املشاكل التي لم تكن لتحلها على املدى 
الفرصة. بل قد يحدث، بعد إجناز  الطويل من دون هذه  القصير أو 

املشروع، أن توظف املقاولة طالبًا أو أكثر شاركوا في حتقيقه.

املساوئ واحلدود
نحن واعون بأن هذا األسلوب البيداغوجي له مساوئه وحدوده مثل 
التي  الرئيسة  املشاكل   )1978( مايس  يعرض   ... آخر  منهج  أي 

يخلقها التعليم باملشروع كالتالي:

• تلك 	 من  غموضًا  أكثر  تكون  املشروع  يحددها  التي  املهمة  إن 
الوسائل حلل  التلميذ على كل  يتوفر  التمرين. ال  التي يحددها 
االنفتاح  هذا  يحدث  املشروع.  أثناء  يكتسب  بعضها  املشكل؛ 
تخلق  أن  ميكنها  صريحة  مطمئنة«  »غير  مواقف  للمشكل 

اضطرابات خطيرة لدى التالميذ.
• الوقت 	 من  كثيرًا  يستلزم  ما  إرشادية،  املشكل  مقاربة  ستكون 

بالنظر إلى عملية التلمس.
• جند فيه فترات من التردد وعدم اإلنتاجية الواضحة.	
• عندما يتقمص التلميذ املشروع، يستثمر جزءًا كبيرًا من حب الذات 	

قاباًل ألن يخلق اختالفات في الرأي بني التالميذ أو مع املعلم.
• إن التحفيز الذي يبديه التلميذ جتاه املشروع يسعى إلى أن يجعل 	

منه أولوية بالنسبة للتعاليم املصاغة بأساليب أخرى.
• يسعى التلميذ إلى االرتباط بالواقع، وبالتالي يرتبط في الغالب 	

مبا هو جزئي في الواقع، غافاًل السمات القابلة للتعميم.

من اإلكراهات التي يجب أن يأخذها املعلم في احلسبان، وأن يجعل 
التالميذ يعونها عامل الزمن. ينحو التالميذ أثناء حماستهم للمشروع 
إلى أن تكون لهم »عيون فاغرة«. فهم مييلون إلى اختيار مشاريع ذات 
بالعمل  مثقلني  أنفسهم  فيجدون  احملدد،  الزمن  بكثير  يتجاوز  مدى 
املعلم  التقدير في اختيار املشروع. لذا، يجب أن يكون  بسبب سوء 
حذرًا باستمرار فيما يخص اختيار املشاريع ومسارها، حتى ال يلزم 
 ... أحيانًا  مؤملًا  حتملها  يكون  زمنية  بإضافات  أنفسهم  التالميذ 
السابقة في  التجارب  الدراسي. ساهمت  الفصل  نهاية  وبخاصة في 
عن  املنهج  بهذا  املهتم  املعلم  يتوانى  لن  املجال  هذا  في  معايير  وضع 

الرجوع إليها.
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العقبات واإلكراهات  قبليًا  والتلميذ  املعلم  يعي  أن  باختصار، يجب 
اخلاصة بهذا األسلوب البيداغوجي. عندما ندرك هذه احلدود تدخل 

في عملية اتخاذ القرار بالنظر إلى تقدمي املشروع وإجنازه.

ملاذا اختيار هذا املنهج من بني مناهج أخرى؟

اختيار  البيداغوجي اخلالص،  املستوى  يبرر، على  أن  الذي ميكن  ما 
مثل هذا املنهج من بني مناهج أخرى؟

يصنف هذا املنهج من بني أربعة أو خمسة أساليب بيداغوجية األكثر 
األكثر  املنهج  »إن   ... كلفة  األقل  املناهج  أحد  ويبدو  فعالية، 
اليوم، هو الدرس احملاضرة، املغلف غالبًا  انتشارًا، من القدم حتى 
والعرض  والنقاش  والندوة  العرضي  املنهج  قبيل  تنميقات من  بغطاء 

... الخ.« )Gagnon et Jacob، 1982(. هذا وإن كان األقل 
جناعة.

هذا  تؤكدان  بحوث  نتيجتي   )1982( وجاكوب  غانيون  يعرض 
سنة  في   )Treneman( ترينيمان  إجناز  من  األول  البحث  احلكم. 
تتحقق  أن  أرادت   ،)B.B.C( بي سي  بي  فريق من  مبعية   ،1951
من قيمة ندوة أو عرض. حسبوا أن جزءًا من املستمعني، أثناء عرض 
ملدة خمس وأربعني دقيقة، يشارك ملدة خمس عشرة دقيقة، وجزءًا 
ثانيًا ملدة ثالثني دقيقة، وجزء ثالث يشارك في العرض برمته. تقيس 
الروائز قدرة األفراد على االحتفاظ مبا قدم إليهم: بعد خمس عشرة 
 ،41% هو  االحتفاظ  مستوى  فكان  احملاضرة،  العرض  من  دقيقة 
نزل  دقيقة  %27؛ وبعد خمس وأربعني  إلى  نزل  دقيقة  وبعد ثالثني 

هذا املستوى إلى 15%.

يلح بحث ثان على الفعالية اخلاصة باألساليب البيداغوجية املختلفة )انظر اجلدول التالي(.

العالقة بني مؤشر جودة العملية التربوية ونوع النشاط البيداغوجي

نوع النشاط البيداغوجي

معدل النقاط حسب جودة العملية التربوية
1 2  1 1  1 0  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

املجموعة الصغيرة

املختبر

الفردي

النقاش

تقرير التلميذ

البرهنة

املكتبة

غيرها

سؤال/جواب

التلفزة

الفيلم

الرائز

التطبيق

العرض

)Olson، 1971( :املصدر
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التي  هي  فعالية  األكثر  تعتبر  التي  اخلمسة  األساليب  أن  املالحظ 
وأحيانًا  بينها،  تفاضلي  بشكل  أحيانًا  باملشروع،  التعليم  يستدعيها 
يستدعي العديد منها تزامنيًا. وهذا ما مينحها مزايا محققة على العديد 

من املناهج األخرى.

تصور املشروع وتنظيمه
عديدة هي طرق تصور املشروع. لكي يحوز مشروع معني كل فرص 

النجاح، يجب األخذ بعني االعتبار بعض املقدمات منها:

• 	 ]...[ واضحة؛  للحل  املوضوعة  اإلشكالية  تكون  أن  يجب 
في  األسلوب  لهذا  ضرورية  وهي  عليها  يتوقف  التحفيز  ألن 

التعليم.
• إن التراوح بني جمل غير مطمئنة وأخرى مطمئنة يوقظ اإلبداع. 	

يجب أن تكون املستلزمات مرنة كي يتم حتديد جزء من املشاكل 
أثناء العمل.

• ل التعليم بدعامة نظرية مرتبطة باإلشكالية.	 يفترض أن يكَمّ
• يجب تخصيص حيز زمني كاٍف لنقد املشاريع ومناقشتها. من 	

التعليم  السترجاع  الفرصة  هذه  من  التعليم  يستفيد  أن  الالزم 
النظري باالستناد إلى مشاريع التالميذ )مايس، 1978، ص: 

.)4

أن  املعلم  يستطيع  التلميذ.  إلى  عام  بشكل  املوضوع  اختيار  يعود 
يستعمل العديد من املناهج لتسهيل املهمة عليه. ميكن أن يقترح عليه 

والتي  شخصي،  تأمل  عن  ناجمة  املمكنة  املشاريع  من  قائمة  وضع 
املعلم.  مع  وتفاهم  نقاش  بعد  منها  انطالقًا  النهائي  االختيار  سيتم 
تسمح  شمولية،  األكثر  املشاريع،  من  قائمة  أيضًا  مينحه  أن  وميكن 
عليه  أو  االقتراحية(  أو  اإلشارية  )املقاربة  بينها  من  يختار  أن  للتلميذ 
أن يختار )املقاربة التوجيهية( املشروع الذي يالئمه. أخيرًا، بإمكان 
األجهزة  أو  اخلاصة،  املقاوالت  أسماء  من  قائمة  يقترح  أن  املعلم 
العمومية التي سبق له االتصال بها، والتي أبدت استعدادها الستقبال 

املشاريع.

املشروع واملوارد  يتم تدقيق سياق وغاية ومدة  املشروع،  أثناء تصور 
في  منخرط  ثالث  طرف  كان  وإذا  املطلوبة،  واملالية  واملادية  البشرية 
 le contrat( التعلم  عقد  وقع  قد  أنه  من  التأكد  وجب  املشروع، 

.)d'apprentissage

تخطيط املشروع وتدبريه
يجب على التلميذ، باعتباره املسؤول األول عن املشروع، أن يدبره؛ 
وأن  احلاجات؛  مع  يتطابق  وأن  اآلجال؛  املستطاع  قدر  يحترم  وأن 
تعلق  إذا  للمهام  العادل  التوزيع  من  يتأكد  وأن  باالتصاالت؛  يقوم 
األمر بعمل فريق وتوضيح املوقف بسرعة إذا وجد »عائق« من طرف 
املواعيد  احترام  وكذا  العمل؛  اجتماعات  برنامج  ووضع  الفريق؛ 
جودة  يضمن  مسار  من  التأكد  وبخاصة  اخلارج،  من  املتعاونني  مع 
املنَتج النهائي الذي ميكن أو يجب أن يقدم للزمالء طبقًا ملستلزمات 

الدرس.

من ورشة عمل نظمها املركز حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم العام املاضي.
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ثمينتني  رابحتني  ورقتني  للمشروع  اجليدان  والتدبير  التخطيط  يعتبر 
للنجاح. ننصح التلميذ، إذا أراد التخطيط اجليد لعمله، مبا يلي:

حتليل كل مراحل املشروع ووضعها في قائمة جامعة مانعة.. 1
ترتيبها وفق منطق التنفيذ.. 2
أو . 3 الثاني(  تقدميها في صيغة جدول، خطاطة غرانت )اجلدول 

 PERT( )Path( بيرت  االختصار  حتت  )يعرف  نقدي  مسار 
املصادقة  ثم   )Evaluation and Review Technique
وصفًا  املوالية  الصفحات  في  سنجد  املعلم.  قبل  من  عليها 

لوسائل التخطيط هذه.

»البريت« أو تقنية املسار النقدي
متثل تقنية املسار النقدي أو البيرت أداة ضرورية عندما يكتسي املشروع 
بتوضيح  يقوم  للمشروع.  وقيادة  تدبير  أداة  أساسًا  إنه  معينًا.  مدى 
الدقيقة  املعلومة  يقدم  كما  املتوخاة.  األهداف  إلى  بالنظر  العمليات 
الداخلة في  املهام  العديد من  إجناز  باليقينيات والظنون حول  املتعلقة 
املشروع، وحول املشاكل التي تستلزم اتخاذ قرار وحلواًل. ومتكن من 
حتديد التعديالت واألعمال اخلاصة بضمان اآلجال أو البرهنة بوضوح 
على استحالة هذه اآلجال واإلجراءات الالزم اتخاذها عقب ذلك. 
باختصار شديد، إنها تقنية حتليل العمليات في الزمن التي تأخذ في 
احلسبان حتقيق املشروع. ميكن هذا التحليل من استخراج مسار عملية 
محورية أو أكثر في املسار الرئيس )املسار النقدي(، بحيث ال يخالف 

أي تأخر عن التاريخ النهائي إلجناز املشروع.

إن »البيرت« هو من دون منازع التقنية األكثر إفادة في حتقيق مشروع 
س  تدِرّ أن  باملشروع  التعليم  تستعمل  التي  الشعب  كبير. يجب على 
لفهم  ساعة  عشرة  خمس  تكفيهم  نسقي.  بشكل  بالبيرت  التالميذ 
بالفشل  مصحوبة  بعد  من  الضائعة  الساعات  عشرات  لتفادي  تقنية 

املرير واإلحباطات وبالكلفات الزائدة وبتثبيط العزائم.

تبيع العديد من الشركات برنام )logiciel( »البيرت« من أجل تصور 
األشغال وحتقيقها. إن تدريب التالميذ على »البيرت« باحلاسوب في 
إطار التعليم بالشروع يعني تهييئهم للحاضر واملستقبل ما دام سيمكنهم 

هذا التكوين الذي صار إلزاميا من اقتصاد الوسائل لبقية حياتهم.

خطاطة غرانت
ميكن تعليم التالميذ تقنية بسيطة جدًا بالنسبة للمشاريع األقل أهمية: 
 Henry( تقنية غرانت التي حتمل اسم واضعها، هنري ل. غرانت
التقنية اسم »خطاطة غرانت«  1914، حتمل هذه  L. Gantt( سنة 

)Gantt Chart( سنقدم منه مثااًل هنا )اجلدول الثاني(.

املرتبطة  األساسية  األحداث  يبني  بسيط  بجدول  األمر  عينيًا  يتعلق 
بتنفيذ املشروع، مناسبة للتواريخ املتوقعة بالنسبة جلدولة كل واحد. 
إن خطاطة غرانت أقل خصوصية باملقارنة مع »البيرت«، وال تستدعي 
في  للمشروع.  النقدي  باملسار  املرتبطة  املتوازية  املسارات  شبكات 
تسهل  فريق،  قبل  من  ينجز  بسيط  مبشروع  األمر  يتعلق  عندما  حني 
ذاته من  الوقت  املهام واملسؤوليات، ومتكن في  تهييء  هذه اخلطاطة 

غرانت  خطاطة  تبرز  العمليات.  مسارات  على  معينة  مراقبة  ممارسة 
نشاط،  إلجناز  احملدد  الوقت  في  اإلجرائي  للتخطيط  أداة  باعتبارها 
ثم ذلك الذي انقضى في حتقيقه؛ إن إلقاء نظرة على اخلطاطة يخبرنا 
إلى  بالنظر  متأخرة  أو  الوقت  في  متقدمة  تكون  التي  باألنشطة  إذن 

التقديرات األولى.

جهة،  من  إمتامها  يجب  التي  األنشطة  األفقي  احملور  في  يظهر 
متثله  أخرى،  جهة  من  واحد  لكل  الالزم  التقريبي  الكلي  والزمن 
على  التقدم  درجة  إلى  اإلشارة  تتم   . فارغة  عارضة 
التوالي عندما تنجز مهمة، وتتم اإلشارة إلى درجة التقدم بعارضة 
احملور  في  تظهر  يومية  إلى  بالنظر  الكل  ويوضع   . سوداء  
عن التاريخ احلالي للعمليات  العمودي. يخبرنا املثلث املتحرك 
اجلارية. يكشف اجلدول الثاني مثاًل عن درجة تقدم األوامر من 16 

إلى 20 بتاريخ األربعاء مساء.

من ورشة عمل حول »احللقة البحثية: الدراما في التعليم«.
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اجلدول الثاني
خطاطة غرانت

األمر
#

التعاليقاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنني

تامة16

غير تامة لكنها حديثة17

أمتمت يومًا قبل الوقت احملدد18

غير تامة، متأخرة بيوم واحد19

متأخرة بيومني20

)115-Laflamme، 1877: 114(

إجناز املشروع
املنشط واحملفز واملشرف  املعلم في مرحلة اإلجناز أساسًا دور  يلعب 
التأطير  تقدمي  على  يسهر  إذ  احلاجة؛  عند  اإلنقاذ  ويوفر  والناصح، 

والدعم وفق حاجيات التالميذ.

مراحل إجناز املشروع
ونوع  سة  املدَرّ املادة  حسب  املشروع  إجناز  مراحل  تختلف  أن  ميكن 
املشروع املختار، لكن لها عمومًا جذعًا مشتركًا يشكل نقطة انطالق 

تنضاف إليها كيفيات االشتغال بالنظر إلى نوع املشروع.

اجلذع  خلص  من  أفضل   )49  :1977( وستاغير  واليس  يكون  قد 
إجناز  في  البدء  »قبل  املشروع:  إلجناز  احملايثة  للعمليات  املشترك 

مشروع، حاول استخراج احلل للمشكل بالطريقة اآلتية:

وصف الوضعية اإلشكالية.. 1
كتابة عبارة مختصرة تبني غاية العمل على املستوى املهني.. 2
حتديد املعلومات التي يجب جمعها.. 3
وضع قائمة حلني أو ثالثة حلول ممكنة.. 4
تعداد بعض اإلكراهات التي تنطبق على الوضعية.. 5
حتديد أفضل احللول.. 6
بعني . 7 تؤخذ  أن  يجب  التي  اجلوهرية  بالعناصر  قائمة  وضع 

االعتبار في التحليل.

مفصل  بشكل   )Bochardt، 1983: 4-5( بوشارد  ويعرض 
روتغيرز  بجامعة  املسرح  تاريخ  درس  في  املستعملة  التالية  املقاربة 
املخصص  الزمن  يستعمل  »ال  قائاًل:  نيوجتيرزي   ،)Rutgers(
تخصص  بل  احملاضرة،  للعروض  املقاربة،  هذه  حسب  للتعليم، 
باألحرى لألنشطة في مجموعات صغيرة منكبة على البت في مشكل 
الراجعة  والتغذية  والتعليمات  األهداف  معرفة  تتم  احلل.  بواسطة 

إن  املشكل.  حل  يتم  أن  إلى  األخرى،  تلو  مرحلة  العملية،  خالل 
املراحل املعتادة في صيرورة اتخاذ القرار، هي:

جتميع املعلومات.. 1
حتديد املشكل.. 2
وضع غاية العمل.. 3
حتليل املكونات.. 4
ابتكار احللول املمكنة.. 5
وضع قائمة اإلكراهات.. 6
إنشاء فرضيات.. 7
ترتيب الوقائع.. 8
اختيار احللول.. 9

حتليل احللول املنتقاة وتركيبها وتقييمها.. 10
وضع توصيات.. 11
تقدمي تقرير«*.3. 12

يختار الطالب، في حالة دراسة في علم النفس االجتماعي منقول عن 
باملصلحة  عالقة  لها  ظاهرة   ،)Snodgrass، 1984( سنودغراس 
الشخصية، وينشئ مقايسات املالحظة السرية التي متكنه من متحيص 
ثم  املوضوع،  حول  للكتابات  عرضًا  وينجز  فرضية  يقدم  الظاهرة. 

يجمع املعطيات وينجز تقريرًا حول البحث.

الراجعة  التغذية  نستعمل  الوسيطة،  )التقرير(  الوثيقة  لتقدمي  وتبعًا 
حول هذا التقدمي كوسيلة لتحسني التقدمي واملناهج املنتمية للمعطيات 

املجمعة من أجل التحضير لتحرير التقرير النهائي.

ما دام العمل املكتوب ينجز على مراحل، بدءًا من اقتراح املشروع إلى 
يصير  النهائي  التقرير  حترير  فإن  املناهج،  واختيار  الكتابات  مراجعة 
النهائي  املنَتج  ويكون  املشروع،  في  الطلبة  تقدم  مع  بالتتابع  أسهل 
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أعلى بشكل واضح من الوثائق التي تقدم عادة في نهاية الدرس.

يروي  كما  وأمريكا،  أروبا  في  الهندسة  كليات  من  العديد  تستعمل 
إلى  تضاف  باملشروع.  التعليم  أيضًا   ،)1978( وماتلي  براون  ذلك 
عملية إجناز املشروع عناصر جديدة، حيث ميكن أن يؤدي التخطيط 
العام إلى كلفة أكثر وجتهيزات ومكونات تقنية أكثر، ... الخ. ميكن 
أن يقسم مشروع كبير في أغلب األحيان إلى مشاريع صغيرة متكاملة.

املادة  وفق  املشروع،  إجناز  مراحل  على  يجب  شديد،  باختصار 
ل بشكل فردي بالنظر  املدرسة واألهداف املتوخاة من الدرس، أن تعَدّ
إلى خصوصياتها، وأن تعتمد في الوقت ذاته منهجية مشتركة معروفة 

من قبل نسبيًا.

تقييم املشروع
أحيانًا  يكون  التالميذ  وإلجنازات  للتعلم  واملنصف  العادل  التقييم  إن 
التعليم  حالة  في  صعب  الوضع  إن  التربوي.  النظام  ضعف  نقطة 
على  احلريصة  املمارسة  إن  التجاوز.  ممتنع  ليس  لكنه  باملشروع، 
التحليل النقدي لهذا الفصل، واملنتبهة إلى التغذية الراجعة للتالميذ، 
ما  إعطاء  أي  احملمود؛  الهدف  نحو  السير  من  شك  دون  من  متكن 

للقيصر للقيصر.

لتسهيل  عنصر  أهم  واملشروع  الدرس  ألهداف  اجليد  التحديد  ميثل 
األسئلة  تأتي  ثم  واإلجنازات.  مات  للتعُلّ ومنصف  عادل  تقييم 

اجلوهرية التي يجب علينا محاولة اإلجابة عنها.

ما الذي يجب علينا تقييمه )ما دامت األهداف التربوية مرتبطة أحيانًا 
مبستوى يتجاوز املهارات التي يجب اكتسابها والفعالية باملعنى الدقيق( 
ما وراء طبيعة البداهة؟ كيف نقيم مشاركة التلميذ بلغة السلوكات في 
من  وحتفيزه؟  وانخراطه  استقالليته  درجة  نقيم  كيف  جماعي؟  عمل 

يستطيع حتديد قيمة املشروع، وعلى أي معايير سيرتكز في ذلك؟

الواقع أنه يجب العمل قدر اإلمكان على توضيح املعايير التي تستعمل 
 Blasko( لالقتراب أكثر من املوضوعية املنشودة. يذكر بالسكو وباتي
et Patti، 1980( املوضوعية من بني معايير التقييم، مشيرًا هنا إلى 
يجب  التي  املهمة  العوامل  عزل  على  املجموعة  متتلكها  التي  املهارة 
أخذها في احلسبان عند بناء املشروع. يجب أيضًا أن نأخذ في االعتبار 
إمكانية إجناز املخطط العقالني الذي يتحمل التوصيات. وأخيرًا يبدو 

أن اإلبداع في اختيار الوسائل املستعملة معيار للتقييم ال غنى عنه.

تقييم الدرس
العديد  توفر  مطلوب.  أمر  نهايته  عند  العمق  في  الدرس  تقييم  إن 
التنشيط  بواسطة  التقييم  منهج  يبدو  الغرض.  لهذا  التقنيات  من 
 Talbot et( وبورداج(  )تالبوت   )MEAG( ملجموعة  املوجه 
ن من تغذية راجعة مهمة تؤدي  Bordages، 1986( مالئمًا، إذ ميِكّ

إلى حتسينات ثابتة من فصل دراسي إلى آخر.

تسمح طريقة أخرى في تقييم التعليم باملشروع باستشارة معلم يستعمل 
بسبب  اختير  الذي  »املخضرم«  هذا  يقدم  أن  ميكن  معينة.  ملدة  منهجًا 
جتانسه واستعداده نصائحه الوجيهة، وأن يصير مصدرًا قيمًا باملناسبة.

 خالصة

الوثيقة  هذه  بينت  كما  املشروع،  بواسطة  التعليم  يبدو  أن  ميكن 
حتسني  يود  الذي  البيداغوجي  قبل  من  املتوقع  اجلواب  املختصرة، 
تعليمه وتقويته. سيجد فيه املعلم الذي يستثمر طاقات جديدة حتفيزًا 
النتائج احملصل عليها من قبل  جديدًا، تأخذ جذورها باألساس في 
التالميذ: إذ يهتمون أكثر بدروسه، وميكن أن يحوزوا إجنازات أفضل 
بلغة النجاح اجلامعي والشخصي، وأخيرًا ميكن أن يكّونوا ويستعدوا 

ملواجهة الواقع الذي ينتظرهم.

ميكن  التي  املواد  على  قلياًل  إال  تركز  لم  الوثيقة  هذه  كانت  وإن  هذا 
مستنيرين  نالحظ  فإننا  البيداغوجي،  األسلوب  هذا  من  تستفيد  أن 
جيدًا  يالءم  التعليمي  األسلوب  هذا  أن  املوضوع  في  بالكتابات 
املواد، سواء أكانت ذات طابع تقني وعلمي أو فلسفة أو الهوت، أو 

معلوميات، أو أي مادة أخرى.

إننا نوصي املعلم الذي يرغب في جتديد تعليمه، وإعادة ربط الصلة 
بواسطة  بالتعليم  واملربحة  والفعالة  النشيطة  البيداغوجيا  باحلماسة 

املشروع، وسندنا في ذلك التجربة الناجحة في هذا املجال.

ترجمة وتقدمي: د. يوسف تيبس
أستاذ املنطق والفلسفة املعاصرة،
جامعة محمد بن عبد الله، فاس، املغرب
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