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ميحرلا نمحرلا هللا
سال في4343/30/42 :

مــــــن المدير العام للمعهد
إلـــــــى
السيدات و السادة أمهات،آباء و أولياء أمور التالميذ
الموضوع  :أنشطة تقويم المكتسبات .
تحية و احتراما؛
بعد إتمام برنامج النصف األول من األسدس الثاني ،كان من المنتظر إنهاء األسبوعين األخيرين ما قبل العطلة
المدرسيييية الرسيييمية مييين  61ميييارس 4343إليييى  41منييي ك ميييا ميييو مبيييرمج فيييي تيييدبير ممييين تعلميييات التالمييييذ،
و نقصييييد منييييا مرحليييية" :التقييييويم و الييييدعم" .و علييييى الييييريم ميييين طبيعيييية الظرفييييية المسييييت دة كمييييا تعلمييييون،
تفشي وباء كورونا فيروس كوفيد  ، 61فإننا قد توفقنا – بإذن هللا  -في إن ام مذه المرحلة ،عبر استمرار الدراسة
عيييييييييين بعييييييييييد و نظييييييييييرا لتقاطعهييييييييييا مييييييييييل العطليييييييييية المدرسييييييييييية للفتييييييييييرة البينييييييييييية الثانييييييييييية الممتييييييييييدة
من 41 :مارس  4343إلى 64 :أبريل  ، 4343و ت نبا لكل آثار ييير مرييوف فيهيا يراء ميذا التقياطل ،و فيي أفي
توطين وضعية التعلم في أذمان التالميذ،و لضمان استمرار عملية التمدرس بشكل بيدايو ي يراعي مبدأي ترسيي
المكتسيييبات القبليييية منيييذ بدايييية السييينة إليييى يومنيييا ميييذا ،و التيييدري فيييي اسيييتيعابها و تخطيييي معيقيييات التحصييييل،
يسرنا أن نخبركم ،أن المؤسسة أضافت مرحلة تربوية ديدة ،تستدعيها طبيعية الظيروف الميذكورة ،و ميي مرحلية
"تقويم المكتسبات" ،يتعل األمر بتدبير أسبوعي الفترة البينية السالفة الذكر ،يايتها تحقي األمداف التالية:
 تعمي التعلم الذاتي لدى التلميذ ،و عل في عالقة مباشرة مل المعرفة ،اعتميادا عليى الحواميل المتاحية لي دون
تدخل األسرة.
 تشغيل التلميذ ،و تحقي استمرارية التحصيل الدراسي ،بعيدا عن ما س التقويم و المراقبة المستمرة.
 المساممة في تدبير "الممن المنملي" ،و تنظيم الوقت ،مادام التلميذ متوا دا في المنمل بالضرورة.
كما نحيطكم علما ،أن المؤسسة تشتغل على قدم وساق ،و أنها بصدد وضل اللمسيات األخييرة للمرحلية الثانيية
من األسد س الثاني كما ستالحظون ذلك الحقا ،فقد استفادت المؤسسة من ت ربة األسبوعين السيابقين فيي الدراسية
عن بعد ،وميأت سيناريومات تربوية و ديداكتيكية د متقدمة (التس يل بالصوت و الصورة)  ،التي تراعيي ضيمان
إن ييام البرنييامج الدراسييي وف ي المقييرر الييوماري ،ابتييداء ميين  60أبريييل  ،4343و تأخييذ بعييين االعتبييار خصوصييية
الدراسة عن بعد ،و تعمل على ضمان تفوق التالميذ ،و تحصيلهم للنتائج التي دأف المعهد على تحقيقها كل سنة.
إن ثقتكم في المعهد ،مي الطاقة الحيوية لدينامية عملنا ،و تش عيكم ألبنائكم مو المدخل الذي سيؤملنا لنكسف
معا تحدي االستمرارية و رمان التميم .إن الوعد الذي نقطع على أنفسنا في المعهد" ،ووعد الحر دين علي ".
ملحوظة:يتبل في إن ام تقويم المكتسبات استعمال اليممن اليذي ستتوصيلون بي لتيدبير عطلية الفتيرة البينيية
الثانية الممتدة من 41 :مارس  4343إلى 64 :أبريل .،4343

و هللا ولــــــي التوفيـــــــــق

