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 1: رقم التحضيزجذاذة – التزبية على المواطنة  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي: ادلستػوى                                    حصتان:  الغالف الزمني                                      .  المشاركة حق وواجب: عنوان الـدرس

 .تعرف مكىنات ومهام  مجلس المؤسسة وترسيخ مدلىل المشاركة في الحياة السياسية:  الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

سم اجلهاز الذي يسهر على تدبري سري - 
 .اإلعدادية

 

 
 مقــدمــة

إذا كانت معركة احلقوؽ والواجبات الوطنية واإلنسانية أوؿ خطوة دلمارسة ادلواطنة النشيطة    
 .فادلشاركة يف انتخاب ممثلي التالميذ مبجلس ادلؤسسة تعترب تطبيقا عمليا ذلا

فما المقصود بمجلس المؤسسة؟  -  
 وما هي حقوق وواجبات المشاركة في انتخاب ممثلي التالميذ بالمجلس؟ -  

 

تعرؼ مكونات - 
 .رللس ادلؤسسة

* 

I - يتشكل مجلس المؤسسة
من عدة مكونات لممارسة مهام 

: متعددة
تتنوع مكونات رللس - 1

 :ادلؤسسة

 

1الوثيقة   
 نص

( 159الصفحة )
  

  .جمللس ادلؤسسة  أذكر ادلكونات الرئيسية -
 .ادلؤسسة  حدد رئيس رللس -
يلتحقوف باجمللس   أبرز األعضاء الذين -

 .خارج ادلؤسسة من

 تتكوف تركيبة رللس تدبري مؤسسة التعليم الثانوي اإلعدادي من عدة أعضاء، فهناؾ * 
واحلراس العاموف للخارجية واحلارس العاـ للداخلية وممثل عن ىيئة  ادلدير الذي يعترب رئيسا

التدريس لكل مادة، باإلضافة إىل مسري ادلصاحل االقتصادية ومستشار يف التوجيو والتخطيط 
 الرتبوي، وكذلك من ممثلني اثنني عن األطر اإلدارية والتقنية ورئيس مجعية 

اجلماعي الذي توجد ادلؤسسة   آباء وأولياء التالميذ وممثل عن التالميذ وعن اجمللس
 .داخل نفوذه الرتايب

 
اكتشاؼ مهاـ - 

 .رللس ادلؤسسة

 
تتعدد مهاـ  - 2

:  رللس ادلؤسسة
 

1الوثيقة   
 نص

 (159الصفحة )

 .  أبرز دورات انعقاد  رللس ادلؤسسة- 

استخرج ادلهاـ الذي يقـو هبا رللس - 
 . ادلؤسسة

 :وكلما دعت الضرورة لذلك  جيتمع رللس تدبري ادلؤسسة دورتني كل سنة دراسية*

تتم يف بداية السنة الدراسية القرتاح  النظاـ الداخلي ودراسة الربنامج : الدورة األوىل • 
 .  السنوي وحتديد اإلجراءات ادلتعلقة بتنظيم الدخوؿ ادلدرسي

عند هناية السنة الدراسية، وختصص لدراسة منجزات وحاجيات ادلؤسسة : الدورة الثانية • 
 .وللنظر يف  التقرير السنوي وحتديد حاجيات اإلعدادية للسنة ادلوالية

قياس مدى استيعاب - 
 التالميذ للنشاط األوؿ 

أسئلـة التقويـم  
 المرحلـي

. أذكر تشكيلة رللس تدبري ادلؤسسة-  
 .حدد مهاـ ىذا اجمللس- 
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الوعي بأمهية ادلشاركة - 
يف رللس تدبري 

. ادلؤسسة
* 

 

II - يضمن القانون ممارسة
التالميذ لحق انتخاب مجلس 

: المؤسسة
ادلشاركة يف رللس ادلؤسسة - 1

 :حق وواجب

 

2 - 1الوثيقة   
 نصوص

 (160الصفحة )

 استخرج احلقوؽ اليت يكفلها القانوف  -
يف انتخاب ممثلي التالميذ  للمشاركة

. مبجلس ادلؤسسة 
  دتتيع التالميذ حبق  استخلص ادلغزى من-
 . ممثليهم باجمللس ادلشاركة يف انتخاب 

 ينص ادليثاؽ الوطين للرتبية والتكوين على دتتيع  التالميذ مبجموعة من احلقوؽ ويفرض * 
 . عليهم عدة واجبات منها ادلشاركة يف احلياة ادلدرسية ويف األنشطة ادلوازية

 يضمن النظاـ الداخلي للمؤسسات التعليمية العمومية  انتخاب التالميذ دلندوب القسم * 
 يف بداية كل سنة دراسية، كما يعترب عملية االنتخاب درسا يف ممارسة الدميقراطية 

 .واالقرتاع السري ادلباشر

 
 - اإلطالع على طريقة
 اختيار التالميذ دلمثليهم

 .* يف اجمللس

 
طريقة اختيار التالميذ -  2

 :دلمثليهم يف اجمللس

1الوثيقة   
 بطاقة منهجية

( 161الصفحة  ) 
2الوثيقة   
 صورة

 (162الصفحة )

اليت دتر هبا عملية   سم اخلطوات الرئيسية -
   .ممثلي التالميذ انتخاب

الواجب القياـ   أعط أمثلة عن العمليات -
   .ممثلي التالميذ هبا النتخاب

ادلسامهة بو يف   حدد الدور الذي ميكن -
 .النتخاب مندويب التالميذ باجمللس اإلعداد

 االطالع على القوانني التنظيمية لعملية االنتخاب. 

 الرتشح والقياـ باحلملة االنتخابية . 

 إجراء عملية االقرتاع السري ادلباشر. 

 القياـ بعملية فرز األصوات وإعالف النتائج. 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 من الدرس

* 

أسئلـة التقويـم 
 المرحلـي 

 

 أبرز احلقوؽ ادلكفولة للتالميذ للمشاركة  - 
  انتخاب ممثليهم مبجلس يف
. ادلؤسسة 

 حدد طريقة اختيار التالميذ دلمثليهم  -
 .   باجمللس

 

الخـاتـمـة  
 

تشكل عملية انتخاب ممثلي التالميذ يف رللس تدبري ادلؤسسات التعليمية صورة مصغرة  
 .دلمارسة الدميقراطية وحق ادلواطنة النشيطة

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

  .التعليمية  عرؼ مبجلس ادلؤسسة-  
  . حدد مكونات ىذا اجمللس-
 . أبرز ادلهاـ اليت يزاوذلا-
التالميذ من   أذكر احلقوؽ اليت دتكن-
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 .اختيار ممثليهم باجمللس ادلشاركة يف

 


