
 

المركز الوطني لتكوين المكونين 

 في التربية

ح لتكوين متفقدي المدارس الترش  

 االبتدائي ة

5102/5102 

ينظّم المركز الوطني لتكوين المكّونين في التربية بقرطاج برنامجا لتكوين      

فعلى  ، 1026 – 1025يمتّد على سنتي  االبتدائيّةالمدارس  متفقّدي

وفق مشروع  االبتدائيّةالّراغبين في المساهمة في تكوين متفقدي المدارس 

  3و  1و  2ن أسفله ،التعبير عن رغبتهم بتحميل الوثائق عدد البرنامج المبيّ 

 :و تعميرها و إرسالها عبر البريد اإللكتروني للمركز تحت العنوان 

naffe.edunet.tneFcp@c 

 

 أو عن طريق البريد السريع بالعنوان التالي -

شارع  21المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية عدد  

 :مع ذكر عبارةقرطاج حنبعل  1026المسرح األثري 

( فرنسية/عربية)الترشّح لتكوين متفقدي المدارس االبتدائية " 

   ."5102 -5102دورة 

بالمركز الوطني لتكوين المكونين أو عن طريق مكتب الضبط  -

 :مع ذكر عبارة   في التربية

الترشّح الترشّح لتكوين متفقدي المدارس االبتدائية "  

   ".5102 -5102دورة ( فرنسية/عربية)

 1025ديسمبر  32وذلك في أجل أقصاه 

http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/primaire/pj01.docx
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/primaire/pj02.docx
http://www.edunet.tn/article_education/appels_offres/cenaffe_102015/primaire/pj03.docx
mailto:Fcp@cenaffe.edunet.tn


 
مقاييس "4 بالوثيقةملفات المقاييس المدرجة يعتمد المركز في دراسة ال: مالحظة

 "دراسة الملفّات

 

برنامج التكوين المستمر لفائدة 

 متفقدي 

 االبتدائّيةالمدارس 

5102/5102 
 

 األهداف المحور ر/ع
االمتداد  

 بالساعة

الجمهور 

 المستهدف

 التربية المدنية 1
تجويد مرافقة المدرسي 

في تدريس التربية 
 المدنية و تقييمها

10 

 اتساع 
 المدارس االبتدائّيةمتفقدو 

تجويد تعلّم اللّغات عبر  تقنيات المقاربة اللعبية 2
 اللعب

16  
 ســـاعة

 المدارس االبتدائّيةمتفقدو 

 16 تطوير مردودّية التواصل تقنيات الّصوت المؤّثر 3
 ســـاعة 

المدارس االبتدائّيةمتفقدو   

تكوين خبراء في هذا  هندسة المنهاج 4
 المحور

10 
 اتســـاع

المدارس االبتدائّيةمتفقدو   

تكوين خبراء في هذا  هندسة البرامج 5
 المحور

المدارس االبتدائّيةمتفقدو  ســـاعــة 00  

6 
األنظمة الّتربوّية       

 و مداخل اإلصالح

المساهمة الناجعة في 
رؤية إصالحّية لتطوير 

 نظامنا الّتربوي

 ســـاعــة 10
 

المدارس االبتدائّيةمتفقدو   

 التقييمات العالمّية 7
تطوير الممارسة 

الفصلّية مالئمة مع 
 التقييمات العالمّية

المدارس االبتدائّيةمتفقدو  ـاعةـســ 10  

تكوين خبراء في هذا  هندسة الكتب المدرسّية  8
 المحور

المدارس االبتدائّيةمتفقدو  ـاعةـســ 00  

 الّزمن المدرسي  9
بناء سبل لتكييف الزمن 

حسب مختلف المدرسي 
 الحاجات و الضاغطات

المدارس االبتدائّيةمتفقدو  اعةــــس 16  

 اضطرابات التعلّم 11
ضمان تكافؤ فرص التعلّم 

للفئة الّتي تعاني من 
 اضطرابات التعلّم

المدارس االبتدائّيةمتفقدو  ســـاعــة 16  

11 
المطالعة في المدارس 

 االبتدائّية
إيجاد سبل لمصالحة 

 الكتابالّطفل مع 
 اإلعداديةمتفقدو المدارس  اعةــــس 16

 والمعاهد
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