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       البكالوريا الفنية السنة الثانية  :              الصف

                           علوم اجتماعية   :  المادة 

 االستاذ               : نويل السكاف 

   2019تشرين االول  28التاريخ               : االثنين في 

في عملية التنشئة كاألسرة والمدرسة وجماعة الرفاق وأماكن العبادة كثير من الجماعات والمؤسسات التي تلعب دورا رئيسيا الهناك 

كلها وسائط حتمية ومفروضة لعملية التنشئة .إضافة إلى النوادي ووسائل اإلعالم والوسائط الثقافية المسموعة والمكتوبة والمرئية

هذه المؤسسات تعتبر . الدور طول حياته حيث تتدخل لتؤطر الطفل وتوجه حياته وتشكلها في مراحلها المبكرة وتستمر في هذا

 . وظيفة التربية ، ونقل الثقافة المتطورة، وتوفير الظروف المناسبة، لنمو الطفل جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً عن  مسؤولة

 

ر التوجيهات الفكرية .فالمدرسة تمر فالطفل يخرج من مجتمع األسرة المتجانس إلى المجتمع الكبير األقل تجانسا وهو المدرسة

واالجتماعية والوجدانية، من خالل المناهج والبرامج الدراسية التي ال تنقل المعرفة فقط، بل تبني شخصية الطفل وتوجهه نحو 

المجتمع والوطن ،كما تقدم المدرسة إضافة إلى هذا الجهد التعليمي في التنشئة جهد آخر ،من خالل ممارسة السلطة والنظام وأنماط 

عالقات في الفصل الدراسي ومع الجهاز التعليمي والرفاق، أي أنها تحدد النماذج المرغوبة للسلوك.وهكذا نالحظ ان عمليات ال

التربية بين جدران المدرسة تساهم إسهاما مؤثرا في عملية التنشئة االجتماعية،فهي عبارة عن مجتمع صغير يعيش فيه التالميذ 

أفراد وبين المجتمع الذي يعيشون فيه،وهم في هذا المجتمع الصغير يتدربون على العمل الجماعي حيث يوفقون فيه مابين أنفسهم ك

وتحمل المسؤولية والمشاركة واالمتثال للقانون وإدراك معنى الحق والواجب.فالطفل في المدرسة يأخذ بقدر ما يعطي على عكس 

لك المدرسة تمثل مرحلة مهمة من مراحل الفطام النفسي للطفل، فهي المعاملة األسرية التي تتسم بالتسامح والتساهل والتضحية.لذ

 تتعهد القالب الذي صاغه المنزل بالتهذيب والتعديل بواسطة طرق وأساليب وتقنيات تتناسب وخصوصيات وحاجيات األطفال.
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 المستند . وسائط التنشئة الموجودة في هذااستخرج -3

  . إستخرج أهداف التنشئة االجتماعية-٤

مثال   ؟ اشرحه من خالل المستند معطياً من عندك ما هو التناقض الذي يعيشه الفرد بين األسرة والمدرسة-٥

  . على ذلك

 ؟  بها المدرسة من أجل تحقيق تنشئة الفرد التعليمية واإلجتماعية  التي تقوم ما هي أهم التدابير -٦

 


