الفصل السادس
التربية المدرسية و الالمدرسية

أوال  :التربية المدرسية - :
تعد المؤسسات

الععيممماإ دىادل ال اال ااععمتاماإ الاتماإ الماؤترب ةاا تردماإ الدار اادا

ليحم ااتب ااععمتام ااإ ل ؤ ااد لتلمؤسس اات

الععيممم ااإ ية اات الةمو ااإ الععيممم ااإ الم ؤ ااا ب المة م ااإ

خؤمؤاات ماال اةاات الملعم ا لي مااتب لمامااإ تردمااإ ا ة ا ار تعياامما

ااادا ي ليملعم ا

ماال ت ا

ةاا تشامت المدرساإ المعااد اللتمعاإ كل مات مات مال نايؤد ك ماؤ ل اماأ تعيممات ك تردالات
مة مت م ؤا ا .

أ-

أهداف المدرسة وأبعادها التربوية :
تضطي المدرسإ بعح ما ملماااإ مال ا ضارال المااتب ا

كيمات ىسب عات

ار العردالاإ لماال دعمات

الة ر المععد ب ةممت ميا :

-1تدريب العقل :
دذا مت الادف الرئمسا ليعردمإ يماال ك مة ار دلماد اياا كسات
لألة ا ار ةاان يةااتي العدمااد ماال ااتلتياات

كؤاد تطاالر لي ادرب الع يماإ

العااا ترمااف ايااا الااسمتب مااادف ك لااا ليمدرسااإ باات دؤااات

ت عاارأ ك يااسا الااادف يااا الااادف الرئمسااا الااسل كؤشااي

ماال كعيااد المدرسااإ كماات لتلةسااةإ لأليااداف

ا خاارل ةنؤااد يلااب ك تلااا كااات كيممااإ تشاامر يااس ااتلتياات

دلااا ك برؤااتم المدرسااإ يلااب كا

مرماف ايااا العردمااإ المععي اإ لتلماا ةااإ ك الةتىمااإ الماةماإ لشااات مةتناار للال يلااب ك مرمااف ايااا

الةتىم ااإ السمتئم ااإ اة اادمت م ااع دؤل ااتن ي ااس المام ااإ ة اان ماق اااع الماا ة ااإ الؤ ااتلحإ ال اادرب اي ااا
م عتللإ الماقاات

العا لات اأاإ لتلعمت ساف تحدث لشات ةمعا .

 -2تعليم األساسيات -:
د الااادف النااتؤا الااسل تسااعة العردمااإ دلااا تح م ااد م ارتةس لمسااوالمإ المدرسااإ ااال تطااالر
اميماات

الااععي ا ستساامإ لة ااتب الن تةااإ اؤع تلااات لألعماات ال ت مااإ د ايعمااتب اةلااتب ملعم ا العردمااإ

معمنت ةا تعيم ا

دت ا ستسمت

ياسا يعةاا ك يةاتي كنامتب كستسامإ قار رلإ يلاب اياا مال

مااسيب دلااا المدرسااإ ك مععيمااات الدل ارب ا ستساامإ يةاات تعمناات ةااا ك يةااتي اةت اار كستساامإ ةااا
الن تةإ يلب ك مع ؤ يات مل عمت دلا عمت دذا كرلد ليملعم ك يعام

ك يساعمر ةاا الة اتب للال

يلب ك ياا يةتي اتدتق ىا ا نمتب ا ستسمإ .

-3التكيف مع المجتمع :
د كي ا كض ارال العردمااإ تعمناات ةااا تعي ا ا

داات

ةااا تلاامدا ااععمااتاا ل اااب العلم ا

ااععمااتاا ايااا الاااعمااإ ااععمتامااإ ىمااع ك يةااتي اتلماات ماقاااامت يلااب ايااا الداار ك مااععي
كمدمااإ مااعاعااد يااسا لشاامر ك ااحت

يااسا ااتلاات دلااا ك الماادار يلااب كا تاداات اااتئ الحمااتب

ااععمتامااإ دذ كؤااد مااع دااادا ا ة ا ار ليحمااتب ةااا الملعم ا
كمدمإ العلم

لااسلأ ةماال اعااب المدرسااإ ك تعيما ا

م الااا ااععمتاا دتلةسةإ لعميمإ بةتب المةتي ةن الماعمامل لاتلااا ااععماتاا

لحتعإ دلا اميمإ مسح تحيمت ليملعم لمعرةإ الاااتئ ااععمتاماإ العاا يماال ك تااعاد خرللاا
المدرسإ دةتب ايا ذلأ يلب تعدمت المةتي لعيةمإ منت يس المعطيةت

-4حل المشكالت والتفكير الناقد :

.

د الااادف الرئمسااا ليعردمااإ ماال عاااإ ؤ اار الااسمل معةةااا ةل ارب ىاات المشاااأ
الةتاد يا داادا ا ةا ار لمااؤااا اات رلل اياا تطةما دعارابا
المشاااأ

العااا ت اااعاا ةااا الملعم ا

للااا مااععي ا

العدلماار

الطرل اإ العيمماإ لطرل اإ دبدااماإ لحات

داات العدلماار الةتاااد ىاات المشاااأ

ةااا

السامتق ااععمااتاا ةانؤا يلااب ك ماقاعاا ةااا بموااإ تشالعا ايااا ااكعشاتف ىااب ااسااعطأع
اخعمتر الدرقمت

.

-5التعليم من أجل إحداث التغير االجتماعي .:
اةااد ى ااد ث مش اااأ

اععمتام ااإ منما ا ار م اات يضاا الملعماا الي اااب اي ااا المدرس ااإ م اال تا ا

يطتلةااات لااي تسااا ةااا تؤااحمح الاق ا

تحماات المسااوالمإ

ق ا ا ع ارابا

الااتئمااإ مماات ماارل

الملعم ك مل اعب المدرسإ العمت مل كعت دىداث العامر ااععمتاا المرضا ةمد .

-6التربية من أجل اإلعداد للمهنة :
مرل الةعض مال الماردمل ك الحاا اياا مادل ةتايماإ المادر ي اار ةاا مادل اادرتات اياا
دااادا الطااأ

لماةااإ المسااع ةت دا الااةعض مااةا ماارل ك اميمااإ العحضاامر لماةااإ معمةااإ تلااا

كةضاات ماات يمااال لعااد العلاارس ماال المدرسااإ لااع ذلااأ ماال خااأ كرداات

العماات الااسمل يعرةااا ؤاااع

المااات ار العااا يحعتعاؤااات دا ك الااةعض اةخاار ماارل ك اميمااإ ا ااادا ا ةضاات لماةااإ المسااع ةت
يمااال ك مةلااف ماال اةاات المدرسااإ ذلااأ ماال خااأ
الطااأ

قا ب ارام

اسااعإ معةااااإ تااؤ ل دلااا ععاات

ككناار مر ؤااإ ككناار ااادرب ايااا العدلماار ككناار ااادرب ايااا العلما

لياقااعمت

الملعيدااإ العااا

تة مات المال .

ب -سمات التربية المدرسية - :
تتمثل سمات التربية المدرسية تتمثل سمات التربية المدرسية في السمات التالية :

ك-

د العردم ااإ المدرس اامإ ت اااب كستس اات لعميم ااإ العردم ااإ مانمد ااإ مس ااع يإ لا اات م اال تا ا ةا ااا
تة مات ت تلمد كيداف اقحإ مةسلمإ دلا ىد لعمد .

-

يااا ت اااب ايااا كس ا
تحيمت لن تةإ الملعم

مسااع ت ماال ارسااإ خؤااتئأل ؤمااا ا

داات

ةمعااإ ا ؤساات

يداةد ال اممإ الملعيدإ  :سمتسمإ ااعؤت يإ اععمتامإ .

عا ا -يااا ترس ا كيااداةات ايااا ا س ا

العيممااإ السااتب ا نااترب دلمااات تعماات ايااا تح م ااات ةااا

ا عمت اللدمدب للا يسعطمعاا مااعاإ المسع ةت .
-د العردمااإ المدرساامإ تيعاافب دلااا ىااد مةماار لم دساات

الملعم ا

اممااد ت تلمااد ت ارتااد الاادمةا

ي ااا د اخع ااتر م اال ت تة ااإ الملعماا امم اات تردال ااإ ةنؤم اات م ااع ذل ااأ ا اال رلا ا مع ااتممر خي م ااإ
ت دسات اللمتاإ .

