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 األداء وتحسين التعلم تحسين برامج
 

 ماهو برنامج تحسين التعلم واألداء؟

 

التي ال  والفهم  تعلمفي الالطالب الذين يعانون من صعوبات  اساسيهي برامج تستهدف بشكل 
  .الدراسة أو الجهد تسببها قلة

 ESOمن أخذ  نليتمك تهذف الى مساعدة التلميذ  و ESO السنة الثانية من  ابتداء من تطويرهاتم 
 .شهادةالرابع بالوسائل العادية والحصول على ال

 
 

  :المرسل اليهم
  الطالب الذين يستوفون الشروط التالية:

  
في وضع  وا، لن تكون  ESO 1بعد تكرار دورة واحدة على األقل في أي مرحلة ، وبعد إكمال  . 1

  الثاني. ESOمن الترقية إلى  كميمكن
  .في هذه الحالة ، ينضم الطالب إلى المركز الثاني للمتابعة في المركز الثالث

الثاني ، لن يكونوا  ESOبعد تكرار دورة واحدة على األقل في أي مرحلة ، وبمجرد االنتهاء من  . 2
 الثالث. ESOفي وضع يسمح لهم بالترقية إلى 

 .° 3أو ° *  2الحالة ، يمكن للطالب االنضمام إلى في هذه 

 

   :بشكل استثنائي
في  .الرابع ESOمن الترقية إلى  واالثالث ، لن تتمكن ESOبشكل استثنائي ، بعد االنتهاء من  . 3

 .ة مكررةالثالث المرحلةفي  )برنامج تحسين التعلم و االداء( PMARهذه الحالة ، تم تطوير 
  
  

  :من يقدم االقتراحات
  

برنامج  في ة/تلميذهو الذي يقدم اقتراح دمج ال ة/االستاذإن فريق التدريس من خالل 
  .)PMAR(تحسين التعلم و االداء 

  

  :اجراءات االدماج
في مجلس التوجيه الذي اخذه بعين االعتبار يقوم فريق التدريس بتقديم االقتراح الذي يجب  . 1

  في نهاية الدورة. ة/تلميذال اهيتلق
الدماج في إلبالغهم باالقتراح وطلب رأيهم في ا التلميذ المرشد مع األسرة و و االستاذيلتقي  . 2

 .البرنامج
سيقوم المستشار بإعداد تقرير التقييم النفسي التربوي (تقييم ما إذا كنت تعتقد أن الوصول  . 3

 ).مناسبا بالنسبة لك PMARإلى 

ار في ضوء اإلجراءات المتخذة ، يعتمد رئيس الدراسات القر . 4
 النهائي بموافقة المدير.
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  :المدة الزمنية

 للذين ، أو دورة واحدة PMAR 2 قد يصل األمر إلى دورتين أكاديميتين للطالب الذين ينضمون إلى
  .3ينضمون إليها في 

أن  عليهم وعائلته ، ة/التلميذيقع على عاتق الفريق التعليمي ، بعد تقرير التوجيه وبمجرد أن يسمع 
   .العاديمن التعليم  ESO3 أو PMAR 3 سيتم ترقيتهم إلىهل ،  PMAR 2 يقرروا ، بعد االنتهاء من

  :المجموعات

، والتي لن  PMARوالدروس المحددة في مجموعة  في جميع المجاالت  تم تطوير المناهج الدراسية
  .تلميذا 15تتجاوز 

، حسب االقتضاء ،  ESOفي مجموعتهم العادية من السنة الثانية أو الثالثة من  تالميذسيتم دمج ال
  المرجعية. مجموعتهكل حسب تعليم البقية المواد و تلقونحيث سي

  :التقييم 

قبل الدورات السابقة  التحصل عليها في من تتمكنواالتي لم  ادإلى تعويض المو والن تضطر

  .االدماج
 

 PMAR اجتياز خالل يمكنك تعويضها من PMAR 2 لغير مستوفاة فيالمواد ا

 .فئةبنفس ال 3

 

ة  / عوض من طرف التلميذفي العام التالي ، فستكون معلقة ويجب أن ت فئةنفس ال من موادال تكنإذا لم 
 ).يا داعماتعزيز ابرنامج تلميذ(سيتبع ال

 

 

 :منظمة

.يتم تدريس كل مجال من قبل استاذ واحد ˛نظم بعض المواد و جمعها في مجاالت محددة  
 

المجال اللغوي و االجتماعي:▪   
ص ب الجوانب األساسية لمناهج اللغة اإلسبانية وآدابها والجغرافيا والتاريخ.يخت  

 
ص ب: اتوالرياضي المجال العلمي▪ الجوانب األساسية لمناهج الرياضيات والبيولوجيا والجيولوجيا يخت

  والفيزياء والكيمياء.
 

ص بالتقنيات :المجال العملي ▪ يخت  
ص في اللغات االجنبية ▪ .االنجليزية :المجال المتخص  
 

 :(Tutoría) دروس خاصة و محددة  ▪  
.ةساعة واحدة في األسبوع يقومون بأنشطة متخصصة مع المستشار/  

 * اعتماًدا على الموارد المتاحة في المركز.
  

:ةالدراس يةاستمرار  

الموجهة إلى  ESOلطالب بشدة بالتسجيل في السنة الرابعة من ُينصح اPMARفي نهاية 
مواصلة الدراسة في التدريب المهني  ثم لتطبيقي. بهدف الحصول على اللقب الثانوي ،االتدريس 

 .للصف المتوسط

 
Texto original ofrecido por el Departamento de Orientación del IES Alhama y traducido 
por Dª. Karima Mezouar, profesora del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. 


