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تحليل عملية التعلم والتعليم والطريقة التي يتم بها  ساعد علىتمتعدد التخصصات  رؤيةضمن  المؤتمريندرج هذا 

والسلوكيات والتقنيات  معينة حيث تنعكس السياقات وضعيات دعيتنظيم هذين النشاطين بشكل متبادل. كما أنه يست
 لتغيير.لديناميكية  إطار في ختالفاتواال
والمقاربات من البحوث والممارسات المختلفة، المستمدة البيانات تتقاطع فيها  ر مختلفةمحاو  4 على مؤتمررتكز الي

 باحثون وممارسون مختلفون. ابدأه ةيكياكتتدي وذلك لالنفتاح على تأمالت، تنوعةالم
 

 الركائز المحورية
هي ذاتها التي . و المشتركةالندوات الفردية و مداخالت والملصقات وال المقترحة ألوراقا مواضيعمحاور لتوجيه  4

 .العاّمة ستطرح للنقاش خالل المحاضرات
 

 مواضيع ،بستيمولوجية: المواقف االتعلمية الموادفي  الممارسات التعليميةالمحور األول: وجهات نظر حول 
 المنهجية هاأدواتو  اتالدراس
مية، يتعلق من منهج مقارن في التعلا المؤتمر هذ، خالل عليميةممارسات التخصوص الالتفكير في  ينطلق

ضمن باإلضافة إلى النتائج المحققة  ،، وطرق جمع البيانات ومعالجتهاستخدمةالمدروسة، واألطر المبالمواضيع 
  . مقاربة التعلمية اإلكلينيكية والمنهج المقارن في مجال التعلمية

 سيتم طرح عدد من األسئلة للمناقشة:
ممارسات الواإلجراءات أو األجهزة المستخدمة في نقلها على تحليل  ،تهاة المعرفة وحاالكيف تؤثر طبيع -
 ؟عليميةالت
ابستيمولوجيات متعلقة بشكل عام  تعكسالتي يتم تدريسها  رفاالمستخدمة في المع رجعياتإذا كانت الم -

المهنية عالقة )عالقات(  األفعالتكشف المهنية؟ هل  رفاتحليالت المعفما هي المرجعيات األفضل ل، بالمواد
 معارف( وشواغلهم المهنية؟المعرفة )البالمعلمين 

 تجمعهاالمهنية؟ ما هي الروابط التي التعليمية و  تحليل الممارسات المستخدمة في المدوناتو  ما البيانات -
 ؟طبيقهات تمّ يالتي  طرق والتمشياتالطبيعة ب

 
 ؟رهانات وأي تكوينأية : مهارات الغد: 2المحور 

أو المناقشات حول التحديات /و األراء تبادلو  ،يهدف هذا المحور إلى المساهمة في تفكير متعدد االختصاصات
باإلضافة إلى المهارات الالزمة لوظائف الغد.  ،التعلمو  التعليمستقبل والرهانات والفرص والممارسات واالبتكارات وم

ضع العملية يوهو . كوين )التدريب(إلى توفير سبل لتحسين قابلية توظيف خريجي التعليم العالي وجودة الت طمحوي
ذات صبغة و  رائدة،، متعددة التخصصات، عْرضية ،ألفية ثالثة مبتكرة في إطار مهن،الوأيضا  التعليمية التعلمية،
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المستقبلية،  توجهات: الممارسات الحالية، والبالضرورة متعّددة تبادل المعلوماتمحركات ستكون وعليه، . ةيتكنولوج
 .التجديدث و والبح

 
 والسلوك المدرسي يةوالدافع نفعالالمحور الثالث: اال 

 أن تتناول المساهمات المقترحة في هذا المحور على سبيل المثال ال الحصر:  يمكن
باإلضافة إلى  ،عزوف في التعليم المدرسي والجامعي، والكية التحفيزودينامي، دافعيةال حول ةمفاهيمي تتأمال -

 .نفعاليةأو المهارات االجتماعية اال هشاشةقضايا أكثر تحديًدا مثل الشعور بالكفاءة الذاتية أو ال
 تحوالت مساحات التعلم المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية. منها على سبيل المثالوالتعلم،  دافعيةدراسات حول ال -
 ات التحفيزية.والمعتقد ةاألكاديمي بحوث حول الدافعية -
تجاوز  هدف إلىوالذي ي التعاون بين التخصصات، ال سيما بين علم النفس والعلوم التربوية وعلم االجتماع،  -

لى تنويع و  الفصل بين المقاربات  السياقات.ا 
 

 المحور الرابع: تقييم التعليم والتعلم والبرامج والمناهج
 ون الفاعل التي يحملها تصوراتال وكذلكمارسات التقييم م التي تندرج ضمن هذا المحور تساؤالتال ناولتيمكن أن ت
"ما  كذلك و  ، "أن يكون "ما ينبغي  و ،"مارس حاليا على أرض الواقعيبما "يمكن أن تتعلق الممارسات. و  حول هذه

 في هذا السياق، يمكن معالجة عدة أسئلة:و ". األطراف المعنيةيعتقده مختلف 
كفيلة  إرساء تقييمات يمكن ؟ كيفهي أفضل الممارسات التقييمية في إطار مقاربة بيداغوجية نشيطةما  -

المقاربات و ( Roegiers  ،2004و  Tardif  ،2006) بين مفاهيم الكفايات وظيفي بتحقيق تمفصل
 (؟Lebrun  ،2007نموذج  منها) البيداغوجية النشيطة

 إلى عملية ديناميكية للتعلم؟ مجرد فعل مراقبةتحويل التقييم من ل ما العمل -
تبعات ذلك على ؟ ما هي يضطلع به المدّرسالذي ينبغي أن  دورتاح على التقييم الرقمي، ما هو الفنمع اال -

 والعالقة بالمعرفة؟ ربويةوالعالقة الت اتالتعلم
على حّد  االجتماعيو المدرسي  يينعلى المستو  ربوي نظام التلل بيداغوجيةوقيادة ثقافة تقييم تطوير كيف يمكن  -

 ؟السواء
 
 


