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 نثروبولوجيا التربية وأنظمة التكوينالبحث في أقصم 

 الندوة 

 : املدارسلعودة إلى "ا

 "بالجزائر في ظل ثواصل الجائحةالرهانات الاجتماعية والتربوية 

ً هدوجه الداخليت ألاولى ًىم ألاخد ًىظم كطم أهثروبىلىجيا التربيت وأهظمت ا  2020ضبخمبر  22لخيٍى

، كورونا" جائحةمقاعد الدراشة في ظل ثواصل "الرهانات الاجتماعية والتربوية للعودة إلى خىل مىضىع 

ت ومإضطاتها خالل مً  عمذٍو العائلت مىكف و هذا الللاء املفخىح مىاصلت الىلاش العلمي خىل املطألت التربٍى

 .2021-2020ت يالظزوف الاضخثىائيت التي ًبدو أّنها ضخيىن ميزة الطىت الدراضفي ظل هذه 

م ًىمي ى ن املشاروأثار الباخثى للد 
ّ
 04و  03ن في امللخلى الافتراض ي ألاّول "الجائدت واملجخمع" املىظ

أهظمت بعت بالزهاهاث التي جىاجه جالعدًد مً املطائل )مىاضيع الجلطت الخامطت خصىصا( املز  2020جىان 

ً في ظل املخاظز الصحيتو الخمدرص  ت  ،الىاججت عً الجائدت الخيٍى م ألامز بخلييم ألاداءاث التربٍى
ّ
ضىاء حعل

خبعاث الاجخماعيت الأو بخدليل ، "الاجخماعي الخباعد"مع خخمياث  بخىّيف املمارضاث البيداغىجيت و أ ،الطابلت

ت لالهلعاع عً الدراضت ملدة ًمىً أن جخجاوس  ضخت أشهز، أو بخدليل كدراث املىظىمت املإضطاجيت  والتربٍى

 .2020أهخىبز  4راضت ًىم ئلى ملاعد الد" املدخملت " املدرضيت مع رهاهاث العىدة 

فزض أجىدة مً الدطاؤالث الدكيلت التي ًيبغي أن جلارب مىضىع هذه الىدوة، ال ٌطعى هذا الللاء ئلى 

 م، ٍواملىضىعتهم مداور هزاها في صميم أن جثير جدخالث املشارهين وهلاشا ولىً هىدّ 
ّ
ز ىً في هذا الطياق أن هذه

 ببعضها. 

أولى املطائل مزجبعت بملاربت الحياة اليىميت "للخالميذ" )ألاظفال أو املزاهلين( في ظل الاهلعاع عً  -

التي  ،للد وجدث العائلتًفزضه سمً الخمدرص مً اهضباط. مــا املدرضت واللعيعت املزخليت مع 

في  أمام خخميت حطيير هذا العارئ هفطها  جفىّض جشء معخبرا مً مهام الخيشئت للمدرضت،مـــا  عادة

لها بفترة ملاربت مظاهز الالمطاواة بين العائالث في ظزق جىّف  ، همـــا كد جيىن املخاظز الصحيت ظّل 

خىل ت العلىم الاجخماعيأضئلت عدًد مً الخىكف املدرس ي كد ًيىن مدخال مهما إلعادة ظزح ال

 صىرة فاعليها في املجخمع.حغّير مياهت املدرضت و 

-  
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جبدو امخداهاث نهاًت العىر املخىضغ والثاهىي.  امللبلين على ثاوي املطائل مزجبعت "بمخابعت" -

ت يالخالميذ في الخدضير المخداهاث نهاًت ألاظىار الدراضاجبعها التي اجبعتها العائالث و  الاضتراجيجياث

ملاربت هيفياث جدضير الامخداهاث، ظزوف جدضيرها والصعىباث التي ف ،هي ألاخزي مطألت مهمت 

 صاخبتهما ًمثل عىصزا مهما في هلاشاث هذه الىدوة.

ت مخجاوطمىاكف عً الدراضت فترة بداًت الجائدت  بىائهمجبدو مىاكف أولياء الخالميذ مً اهلعاع أ -

مددودة، املىاكف املعلىت في في العمىم، بيىما جبدو مىاكفهم املطخعلعت )دراضت اضخعالعيت 

ًىت. ًمىً اللىل أّن "العىدة ئلى ملاعد الدراضت" مخبائمياهياث شبياث الخىاصل الاجخماعي( خىل 

" هما عً "الدراضت ت الخالميذ" و/ أو "الخىف مً جبعاث ظىل مدة الاهلعاع" حصالخىف على "

زاث التي  ًلدمها املىكفين خىل " العىدة الخعابان املعّبران عً هذه املىاكف. مطاءلت الخبًر

 املدخملت ئلى ملاعد الدراضت" ًمثل عىصزا هزاه مهما في هلاشاث هذه الىدوة الداخليت.

ت خصىصا " ال ًمىً الحدًث عً رهاهاث العىدة دون الحدًث عً  - فاعلي املإضطاث التربٍى

العىدة ئلى ملاعد  ألاضاجذة ". مىاكف هذه الفئت مً الاهلعاع الظزفي عً الخمدرص ومىاكفهم مً

زهاهاث التي جدىم العالكت بين الفاعلين الالدراضت جمثل عىصز مً أجل بىاء جصىر مىخمل عً 

 )جالميذ، عائالث، أضاجذة، جمعياث أولياء الخالميذ، هلاباث التربيت...( فترة املخاظز الصحيت.

ت وعً ئمياهياث اضخدران بعض الدروص ال  - رجباظها بىفاءاث الحدًث عً جىيف البرامج التربٍى

 
ّ
ت ًجب الخدى م فيها وعً حطيير الاجخماعي والبيداغىجي ملظاهز العىدة ئلى املدارص أًضا ضزوٍر

 ٌطخىجب مىاكشخه في هذه الىدوة. اعىصز ًمثل 

ت في الجشائزلىلاشاث لهذه العىاصز وأخزي ًمىً أن جيىن ئثزاء كّيما  في ظل  خىل املطألت التربٍى

 جائدت وىروها.

 فؤاد نوار 

 

 

 

 


