سوسيولوجيا احلياة اليومية يف املدرسة اجلزائرية
ًـدة كرون اكن اًخـَمي اًرمسي وكفا ؿىل كةل كََةل من اًياس ممن ثخوافر دلهيم اًوكت
وادلمع املايل ،ويف نثري من ا ألكعار ما زاًت اًىذة واملعحوؿات املًسوخة ؿاًَة اًخلكفة
وتـَدة امليال.
يف تالدان اًيت ورزت ؾن الاس خـٌلر ما ًًِف ؾن  %79أأمِا من ؿامة اًضـة
اجلزائري ،احهتد ظياع اًلرار ًيك ًُ ّمل ادلَؽ ابًلراءة واًىذاتة ؿىل ا ألكي ،و أأن حيؼى ادلَؽ
تيفس اًلدر من فرص اًرتتَة واًخـَمي ،ؿرب كواهني من كدَي جماهَة واحدارًة اًخـَمي ونذا
اًزامِة احلضور ،فبأهفلت تال ُوادة ،حِر تًت املدارس وهجزت ا ألكسام واخملاجر ،وؾرتت
املياجه و أأ ّظرت ا ألساثذة ،تي واس خلدمت أخرٍن من اخلارج  ...واكن ا ألمي مـلودا ؿىل
حِي من اًض حاب اًواؿد اًعموح.
حِي اكهت يف ؾِدٍ املدرسة رمزا ًالصـاع اًفىري واًثلايف ،حِر اكن املـمل ظادكا
يف لك ما ًلول وظائحا يف لك ما ًفـي ،واكن اًخَمَذ مثاال ٌَعاؿة والاحرتام واًخلدٍر
واًخحجَي ،فامي اكن املدٍر ثًذؼم ؿىل وكؽ خعواثَ اًعفوف ،وًلف اًخالمِذ احرتاما هل لكٌل
دخي جحرة ادلرس... ،
تَد أأن املدرسة اجلزائرًة اًَوم ثخحول اىل َُلك مرتحن ،أأزلَخَ املضالكت و أأثـحَ سوء
اًخلدٍر ،فدات احلدًر ؾن املدرسة ُو حدًر ؾن حرامئ اًلرص أأو ارضاابت املـَمني أأو
فضاحئ اًغش أأو اىزالكات املياجه ادلراس َة  ...حىت أأهيا ابخملرب ثَلِيا ما ًًِف ؾن 393
ملرتح حبر حول املدرسةّ ،
صلك اًـيف جلك ظورٍ (اًرمزي ،اًحدين ،اٌَفؼي،
وا ألخاليق  )...أأزًد من  %33من ملرتحات اًححر ،و أكن اًـيف ُو احدى وػائف
املدرسة اجلزائرًة ،اضافة اىل وػَفة اًخـَمي واًخبأظري املـريف واٍهتذًة اًسَويك واًخمنَط
الاحامتؾي واحلفاظ ؿىل اًرتاث اًـَمي واًثلايف ٌَمجمتؽ.
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أأظحح املـمل مادة دمسة ًعَاغة اًيىت واًيوادر الاحامتؾَة ،واملدرسة هلعة ؾحور
ٌَحعول ؿىل صِادة ازحات املس خوى ،تُامن اًخَمَذ هيدد ادلَؽ ابًلاهون املًلء ابًثغرات،
واملدٍر حضَة ضغط ميارسَ املـمل واًخَمَذ واجملمتؽ ...،واًلك يف ذكل حضاايً ....خغَة املِية
اًيخِةل يف أأثون فوىض متايه ا ألدوار ،وثضارب املعاحل ،ا ألمر اذلي دؿا خمرب اًخغري
الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر اىل اخلوض يف سوس َوًوحِا احلَاة اًَومِة يف
املدًية اجلزائرًة من مٌؼورات مذـددة ،حياول لك مٌؼور ملارتة اًواكؽ ؿىل ظرًلذَ ،من
خالل اًيخش يف زواايٍ املخـددة ،حِر نخة من خامـة سوق اُراس أأ.د اًعَة
اًعَد ملاال تـيوان " :حتََي سوس َوًويج ٌَمدرسة اجلزائرًة وؿالكهتا تحُئة اًخفاؿي
الاحامتؾي" ،حِر نخة كائال تبأن املؤسسة اًخـَميَة ثلؽ يف مرنز اًًس َج الاحامتؾي،
ويه مبثاتة معيؽ اؿادة اهخاج اجملمتؽ ثض ىت ظورٍ ،اذ حتخي موكؽ املرنز يف اًيلاش اًس َايس
اًـام حول معري اجملمتؽ وخعائط ا ألحِال يف ضوء ثوفري اًوسائي اًحَداغوحِة ًعاحل
هؼام احامتؾي مـعى.
وحتت ؾيوان "متثالت ثالمِذ اًثاًثة اثهوي "اجلدد واملـَدٍن الدارة اًزمن"" ومن
خامـة كس يعَية نخة د.ؾحد اًـزٍز جن ؾحد املاكل ملاال حول اًزمن اًخـَميي اذلي ًـد
من أأمه اًـيارص ا ألساس َة يف حتدًد هخاجئ اًـمََة اًرتتوًة واحدى دؿامات اًخحدًر
واًخغَري .وصالك من أأصاكل اًرفؽ من املردودًة اًحَداغوحِة واجلودة يف ا ألداء مما ٌسمح
تضٌلن مٌخوج ذي هوؾَة ؿايل ،ذكل أأن مفِوم اًزمن ًفِد يف نثري من مـاهََ ثيؼمي وثدتري
احلعط اًس يوًة وا ألس حوؾَة واًَومِة ألوضعة املخـمل اًفىرًة واملِارًة واًـالئلِة ،حبَر
ٍراؾي ُذا اًخيؼمي اًعحة اجلسمَة واًيفس َة ٌَخَمَذ حمداث ثوازان وػَفِا ٌساؿد يف
اس خلدال ومـاجلة خمخَف املـارف ،ويف س َاق مذعي ومن خامـة سىِىدة نخخت د.
حىمية أأوص يان ملاال حيََيا مدارشة اىل اًفىر اًسوس َوًويج ًحَار توردًو حتت ؾيوان:
"احللي املدريس واؿادة اهخاج مواضَؽ غري ػاُرة وأأخرى واكـَة" ،حِر ثلول تبأهَ كد
حيدث وثخـرض املدرسة ملٌلرسات و ػواُر ختدش كدسُهتا وحرمهتا ،ما دفؽ اًحاحثني
ؿىل اخذالف ختععاهتم اًـَمَة ًالىىداب ؿَهيا ودراس هتا ،من خمخَف اًزوااي ،مفرة
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ابؾخحارُا هخاج رصاع ؿالئلي وثفاؿًل تني اًفاؿَني اًرتتوًني ،حتدث هدِجة اًضـور اب ألمل
واٍهتمُش وحىت االكعاء وا ألذى ،ومرة ابؾخحارُا هخاج ؿدة ؾوامي مذداخةل أأرسًة،
هفس َة ،احامتؾَة وحىت اكذعادًة وس َاس َة .ورمغ أأن ُذٍ اًؼاُرة اكهت دامئا موحودة
ًىن ما ثغري ُو هَفِة اًيؼر اٍهيا ،حىت ابثت من املواضَؽ اًواكـَة املفروضة يف مرحةل
زمٌَة مـَية ،مثي اًض حاب اخملدرات ،اًفساد ،االرُاب ،اًخىٌوًوحِاًَ .مت تذكل اسددـاد
تـغ املواضَؽ غري اًؼاُرة رمغ حترٍىِا ٌَـيف يف املدارس ،مثي اٍمتَزي االكعاء ،احملاابة،
اجلِوًة ،ألن املدرسة ػَت ثًذجِا وال حزال ثـَد اهخاهجا ،ومكثال ؿىل ذكل نخخت من
خامـة ثسىرة ا ألس خاذة اًِادئة اًرزًية ظاحدة اخلعوات اًوازلة د.سَمية ساحيي ملاال
تـيوان" :اًخمنر املدريس :مفِومَ ،أأس حاتَ ،ظرق ؿالخَ" حِر حتدزت ؾن املضالك اًيت
حتدث يف اخلفاء واًيت ثؤثر سَحا ؿىل املخـَمني ،ومن تُهنا ما ٌسمى ثسَوك اًخمنر ،واذلي
ًؤثر ؿىل اًعاًة هفسَ يف مجَؽ اجملاالت وؿىل زمالئَ ومن مث ؿىل اًيؼام املدريس ثضلك
ؿام ،وكد أأظححت ُذٍ اًؼاُرة أأنرث ص َوؿا يف ػي ؾرص اًـوملة ،والاهفجار املـريف
وزورة االثعاالت واملـَومات ،ومكثال ملا رظدثَ د.حىمية أأوص يان دامئا ،نخخت من خامـة
خًضةل د.سـَدة جن ؾيش حول "ا ألظفال وثـاظي اخملدرات يف املدرسة اجلزائرًة" ،اذ
كاًت تبأن ػاُرة ثـاظي اخملدرات وادماهنا أأظححت ػاُرة جس خويف رشوط اًوابء ،او نٌل
ًلول تـغ اًـٌَلء اًس َدا ادلاؾَة ،هؼرا ًلاتََهتا اًىدرية ًالهدضار واًخوسؽ ،خاظة مؽ
ػِور مس خحرضات وظرائق خدًدة ٌَخـاظي وا ألخعر من ذكل اخنفاض سن اًخـاظي :اذ
أأظحح ا ألظفال مبا فهيم املمتدرسني مضن كامئة املخـاظني مما ٍزًد من ثـلِد ا ألمر هؼرا
ٌَخعائط اًفزيًوًوحِة واجلسمَة واًـلََة واًيفس َة والاحامتؾَة املمزية ملرحةل اًعفوةل.
تُامن جسكل مٌحى أخر من خامـة اًضَف د .رفِلة خيَف مبلال ذي ؾيوان "أًَات
ثفـَي اًخوػَف ادلًدانخَيك يف املادة ادلراس َة من اخي ثفـَي اًـالكة تني اًعاًة
واملدرس" ،اذ متثي املادة اًخدرٌس َة احدى راكئز اًـلد ادلاينخَيك يف اًـمََة اًخـَميَة،
ًىن املـرفة اًخدرٌس َة ًِا خعائط و أأُداف وجرامج واسرتاثَجَات جية مـرفهتا ًيك
ثعي اىل اًعاًة ،وثفاؿي اًعاًة مؽ املادة ادلراس َة ُو ثفاؿي مؽ املدرس ،وُذا ما
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ًعَق ؿَََ مععَح دًدانخَم املادة اًخدرٌس َة ،وكد اس خـرضت اًحاحثة أأفاكرُا من
خالل اًـيارص الثَة:
 ماَُة ادلًدانخَم. أًَات ثوػَف دًدانخَيك يف املادة اًخدرٌس َة. أأمهَة ثعحَق اسرتاثَجَات دًدانخَم املادة اًخدرٌس َة يف ثفـَي اًـالكة تنياملدرس واًعاًة.
وؾعفا ؿىل هفس املوضوع نخخت من خامـة ثسىرة دُ.ياء جريج وركة حبر حتت
ؾيوان "ثبأزري اًـالكة تني املـمل وا ألرسة ؿىل اًخفوق ادلر ايس ٌَخَمَذ" ،حِر تدت ت
أأمهَهتا من خالل اًىضف ؾن ثبأزري اًـالكة تني املـمل وا ألرسة ؿىل اًخفوق ادلرايس ٌَخَمَذ
ابملرحةل الاتخدائَة توالًة ثسىرة(اجلزائر) ،هؼرا ملا ًِا من ثبأزري هحري ميس امليؼومة اًخـَميَة
تعفة ؿامة واًخَمَذ تعفة خاظة ،وؿىل اًيلِغ من اًخفوق نخة د.هخِي محَدصة من
خامـة سىِىدة ؾن اًـيف ملاال تـيوان" :اًـيف يف املؤسسة اًرتتوًة ُي ُو خَي يف
وػَفة مؤسسات اًخًض ئة أأم ال ثوافق مؤسيس" ،اذ أأسِة يف رسد ؿالكة االوسان
ابًـيف من خالل خمخَف املؼاُرًَ ،فيض تَ احلدًر اىل اًرتنزي ؿىل اًـيف املٌلرس يف
املؤسسات اًرتتوًة من حِر أأصاكهل وأأس حاتَ و أًَات احلد مٌَ ،اذ جساءل ؾن اًـيف،
ُي ُو خَي يف وػَفة اًلامئني ؿىل اًـمََة اًرتتوًة ،أأم ُو ال ثوافق تني اًفرد واملؤسسة
اًرتتوًة هدِجة اًدرشًـات واًلواهني اًياػمة ٌَـمََة اًرتتوًة ،أأم ُو انجت ؾن ؿدم اًدساهد
اًوػَفي تني خمخَف املؤسسات اًرتتوًة .ويف س َاق مذعي صارهت دُ.ياء رشًفي من
خامـة اجلزائر 2ؾن موضوع الاس خلواء توركة ؾيواهنا "حتََي ػاُرة الاس خلواء
( )Bullyingيف املدرسة اجلزائرًة" ،حِر سـت اىل فِم ػاُرة اًسَوك الاس خلوايئ
ثضلك ؿام دلى املراُلني املمتدرسني ،واًىضف ؾن وسة اهدضار الاس خلواء يف مرحةل
ل
اًخـَمي املخوسط ،واًخـرف اىل أأصاكهل اًسائدة تني املراُلني املمتدرسني ،وحمتثي أأمهَة
ادلراسة يف زايدة وؾي ا ألرسة اًرتتوًة خبعورة ُذا اًيوع من اًسَوك اًـدواين مما خيَفَ من
أأاثر سَحَة ؿىل ا ألمن والاس خلرار اًيفيس ٌَممتدرس ومدى ثبأزريُا يف امليؼومة اًرتتوًة.
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واس خىٌلال ً ألزمة ا ألخالكِة اًيت أأحضت املدرسة مرسحا ًِا ،نخخت ا ألس خاذة أأم اخلري
صلراهة من خامـة أأم اًحوايق ملاال تـيوان" :اًخحرش اجلًيس يف اًوسط املدريس وثبأزريٍ
ؿىل اًخفاؿي الاحامتؾي داخي املدرسة" ،حِر ثياوًت ػاُرة اًخحرش اجلًيس ،واًخبأزري
اذلي حتدزَ ؿىل معََة اًخفاؿي الاحامتؾي دخي اًوسط املدريس ،ساؾَة اىل اًىضف ؾٌل
حيدث داخي اًثاهوايت ،حِر أأفضت اىل ٍلوؿة من اًيخاجئ من تُهنا أأن أأنرث أأهواع
اًخحرش اهدضارا ُو اًخحرش اٌَفؼي وغري اٌَفؼي ،وتًسة ضئَةل خدا جند اًخحرش
اجلسدي ،وان أأغَحَة املخحرصني من فئة اًخالمِذ ثَهيم فئة اًـٌلل و أأخريا ا ألساثذة .وغري
تـَد ؾن ُذا اًس َاق نخخت ا ألس خاذة ركِة وايف من خامـة ثسىرة وركة تـيوان" :دالالت
اًـيف اًرمزي نٌل ًدروِا اًخالمِذ وؿالكهتا ابجنازمه الأاكدميي" حِر سـت اىل اًخـرف
ؿىل ظحَـة اًـالكة تني دالالت اًـيف اًرمزي نٌل ًدرنَ اًخالمِذ واجنازمه الأاكدميي،
وخَعت اىل أأن أأنرث دالالت اًـيف اًرمزي ػِورا واجساما يف احملَط املدريس حسة
ادراك اًخالمِذ هل يه اًـالكة جن املـمل واملخـمل واًخلِمي اًخـسفي ،ابالضافة ايل وحود ؿالكة
ارثحاظَة داةل احعائَة تني دالالت اًـيف اًرمزي وجماالت الاجناز الأاكدميي ،واًضا
اػِرت اًيخاجئ وحود فروق داةل احعائَا تني اًخالمِذ امليجزٍن وغري امليجزٍن يف ادراوِم
دلالالت اًـيف اًرمزي .ومن خامـة حِجي نخة أأحد ظَحيت اًيجحاء د.مسري أأتُش ملاال
تـيوان " :ثعورات اًخالمِذ ٌَمواظفات واخلعائط اًواحة ثوفرُا يف أأساثذهتم" ،اذ أنه
الحغ ؾيد تداًة لك مومس درايس حماوةل اًـدًد من اًخالمِذ اًفوز مبلـد داخي ظفوف
تـغ من ا ألساثذة دون غريمه وخباظة دلى أأساثذة املواد اًيت ٍرون أأهنا متثي هلم مواد
اًيجاح املدريس ،وًلد واهجخَ اًـدًد من ُذٍ اًعور خالل معهل مكسدضار ساتق يف
احدى املؤسسات اًخـَميَة ،أأٍن اكن اًخالمِذ ًلدّمون اًـدًد من ظَحات حتوًي ا ألكسام
ؾيد تداًة لك مومس وًلد اكهت وهجهتم يف اًغاًة أأكسام حمددة ،تي واكن ا ألمر ًخـدّى
تحـضِم اس خـٌلل اًوساظات اخلارحِة والاسدٌجاد تبأوًَاء أأمورمه من أأخي اًضغط ؿىل
االدارة ٍمتىِهنم من اًخحوًي ،وأأ ّما اًخالمِذ اذلٍن مل ٍمتىٌوا من حتلِق مرادمه يف ذكل اكهوا
ًَخحلون هبؤالء ا ألساثذة يف ادلروس اخلعوظَة اًيت ًلدموهنا خارج املؤسسة ،يف حني
جند أأن ُذا اًفـي ال حيدث مؽ أأساثذة أخرٍن تي جند هفورا من اًخالمِذ حنو اًـدًد مهنم،
13

تُامن نخخت ا ألس خاذة هورة مزوزي من خامـة ثسىرة ملاال جيمي ؾيوان" :اًحُئة اًعفِة
املادًة وؿالكهتا تدافـَة الاجناز الأاكدميي دلى ثالمِذ املخوسط واًثاهوي يف والًة ثسىرة"
حِر أأن اًحُئة اًعفِة ثُـدّ من اًحُئات اًيت ًليض فهيا اًخَمَذ مـؼم أأوكاثَ ،وثبأسُسا ؿَََ
خاءت ُذٍ ادلراسة ًخححر يف اًـالكة تني اًحُئة اًعفِة املادًة ودافـَة الاجناز الأاكدميي
دلى ثالمِذ املخوسط واًثاهوي يف والًة ثسىرة .ونذا اًححر ؾن ما اذا اكهت ثوخد
فروق يف اًحُئة اًعفِة وادلافـَة ًالجناز ثحـا ملخغري املرحةل اًخـَميَة(مذوسط/اثهوي).
من هجة أأخرى نخخت من خامـة ثسىرة د.زرفة توًلواس مبـَة ا ألس خاذة املمتزية
ابذلاكء واملثاجرة سامِة مزنر وركة حبثَة تـيوان" :االدارة االًىرتوهَة نخوخَ مـارص ًرتكِة
االدارة املدرس َة" ،حِر ُدفت اًوركة اًححثَة اىل اًخـرف ؿىل دور االدارة االًىرتوهَة
اكسرتاثَجَة وثوخَ اداري مـارص يف حركِة وؾرصهة االدارة املدرس َة ،من خالل ؾرض
ٍلوؿة من اًيلاط اًيت ميىن من خالًِا مـرفة االدارة االًىرتوهَة يف اجملال االداري
املدريس ،وما جس خعَؽ أأن ثلدمَ ًالدارة املدرس َة ًخعوٍرُا ومساؿدهتا ؿىل ثلدمي
خدمات ثخوافق والاجتاُات االدارًة املـارصة .وغري تـَد ؾن املسائي االدارًة صارك
د.هباء ادلٍن ظوًي من خامـة ابثية 1توركة ؾيواهنا" :دور امللذعد يف حِاثَ اًَومِة داخي
املؤسسة اًرتتوًة" ،حِر سَط اًضوء ؿىل واح لد من كادة اًعامق اًرتتوي ،ممث ًال يف امللذعد
رئُس معَحة الاكذعاد ،اذلي ج ُ ِ
ضلك معَحخَ أأحد حٌايح االدارة يف ُذٍ املؤسسات،
حِر سـت دراس خَ اىل ادراك دورٍ وهمامَ اًَومِة اًرامِةً ،خوفري املياخ املياسة ًاكفة
اًفاؿَني فهيا ،من أأخي ممارسة وضاظِم تعفة ؿادًة ،أأٍن ثحني زلي املسؤوًَة املولكة ؿىل
ؿاثلَ واًيت مشَت ؿدًد املِام االدارًة واًلِادًة ،همام حرتوًة و أأخرى ماًَة وحماسخِة .تُامن
أأدًت ؾضو اخملرب د.زَُة دابب من خامـة ثسىرة توركة ؾيواهنا" :حىوٍن املـَمني أكحد
مذعَحات اظالح املدرسة اجلزائرًة" ،حِر أأوًت اًـياًة دلور املـمل اذلي ال ًلذرص ؿىل
ا ألدوار اًخلََدًة ،تي أأظحح دلًَ ادوار مذجددة أأًزمت اؿادة اًيؼر يف اؿدادٍ ملِية اًخـَمي
أأاكدميَا ،هميَا وزلافِا وذكل ملساٍرة اًخعورات احلدًثة ،وُذا ما معَت اجلزائر ؿىل
جتس َدٍ من خالل اظالحاهتا ٌَهنوض ابملدرسة اجلزائرًة ،وذكل من خالل ادراج دورات
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حىوًًِة احدارًة ٌَمـَمني ،جسمح ابًخىِف مؽ املخغريات اًيت حتعي ؿىل مس خوى اًوػَفة.
أأما ا ألس خاذة رهدة صاوي من خامـة سعَف 2فلد سامهت توركة ذات ؾيوان" :املرشوع
اًرتتوي اجلزائري :تني احلدازة اًرتتوًة وا ألزمة اًخـَميَة" حِر وحضت أأن مسبأةل اًرتتَة
حتخي حزيا ال ٌ ُس هتان تَ من الاُامتم يف جممتـيا ،خاظة اذا اكن اًخـَمي ٌس متد أأمهَخَ مهنا
ابؾخحارٍ اًورصة اًفـََة ًخعيَؽ اٍمنوذج االوساين .ويف ػي اًخعور اًخلين وما فرضَ من
ثغريات المست ص ىت اجملاالت مبا فهيا اجملال اًرتتوي حِر حـَت اًوؿاء اًخـَميي حباخة
اىل املساءةل اجلذرًة ٌَححر يف ا ألس حاب اًفـََة ًـعاةل امليؼومة اًخـَميَة يف وسلِا اًثلايف.
وان اكن اًىثري من اًحاحثني واملِمتني هبذا اًضبأن ًوؾزوهنا اىل احلدازة اًرتتوًة وما فرضخَ
من اس خدداع زلايف ًلخر مـخربٍهنا من أأخعر املزاًق اًفىرًة اًسائدة حول " املرشوع
اًرتتوي اجلزائري" ملا فرضخَ من ُميية اًىثري من ا ألظر االًدًوًوحِة اًخخس َعَة ًالصاكًَة
اًرتتوًة مبخخَف أأتـادُا حِر ختزتل اًواكؽ تبأتـادٍ املخـددة واملخغرية ؿىل حساب اًيؼرة
اًخلِميَة ٌَواكؽ اًفـًل سواء اكن ذكل ؿىل مس خوى املرحـَات اًفىرًة املوهجة واملؤظرة
مس حلا تفـي اًـوملة ،أأو من حِر مهنجَات حتدًد املضالكت وحَِّا.
نٌل نخخت خرجية خامـة ثسىرة د.مرمي أأرفُس وثضلك ؿام حول "ا ألداء اًوػَفي
ٌَـامَني ابمليؼمة –دراسة هؼرًة ،"-ذكل أأن امليؼمة ال حتؼى مبوكؽ ُام يف اجملمتؽ حفسة،
وامنا حتؼى يف ؿمل الاحامتع تلسط وافر من الاُامتم اًيؼري واًخعحَلي ،ومن هوع أخر من
املواضَؽ أأجنز من خامـة مس خغامن ا ألس خاذ َلد تدر ادلٍن س َفي وركة حبثَة موسومة تـ:
"اًرتتَة ادلاًَة يف اًـالكة اًخاكمََة تني ا ألرسة احلرضًة واملدرسة اجلزائرًة" ،حِر ثياول
مسبأةل (اًرتتَة ادلاًَة) مكجال من جماالت حرتَة اًعفي املمتدرس ،ورظد اٍمتثالت اًوادلًة
حول متؼِرات اذلوق ادلايل يف اًحُت ا ألرسي وداخي احلَاة املدرس َة ،حماوال اًىضف
ؾٌل جنِهل من ممارسات ًومِة داخي املدرسة وحتَََِا سوس َوًوحِا ،من خالل اًحُئة
اًعفِة وخمخَف املياجه واًربامج وا ألوضعة اًرتتوًة (اًفٌَة واًثلافِة) يف اًفضاء املدريس؛ مما
كد ٌسِم يف فِم وحي اًىثري من االصاكالت اًَومِة داخي املدرسة (مكضلكة اًـيف
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املدريس مثال) ،كد ثؤسس لًَات معََة واسرتاثَجَات ثـَم َّة جساؿد ؿىل تياء ثَمَذ
مزتن هفس ًَّا ،ومٌدمج احامتؾًَّا ،ومذفوق دراس ًَّا.
ابدلال واًرتتَة ادلاًَة ًعوي اًـدد اًسادس من جمةل اًخغري الاحامتؾي أأوراكَ ،ؾىس
حرمس املدرسة اجلزائرًة أأفلا مجَال وغدا مرشكا ٌَياص ئةٍ ،ىدسح مساحات اًـيف واًسواد
واًخمنر والاس خلواء ،فاحلَاة وان تدت رثُدة ونئُدة فِيي حتمي ا ألمي دامئا يف حمافغ
اًخالمِذ ودفاحر املـَمني ،فضىرا ًلك مـمل ،وصىرا ملن سـى أأن ٍىون مـٌَل تبأوراكَ
اًححثَة ،واًضىر اًوافر موظول ٌدلنخورة فذَحة ظوًي اًيت ثوحت هجودُا يف ثدرٌس
ؿمل احامتع اًرتتَة ابالرشاف ؿىل ُذا اًرظَد املـريف ،مبـَة أأد .ؾحد اًرحٌلن جركوق اذلي
حر أأس اٌَجية اًـَمَة اًيت كر أأت واهخلدت و أأزًت ؿىل ٍلوع ُذٍ ا ألؾٌلل ،تـحارة أأخرى
صىرا ملن سامه وصىرا ملن فىر يف املسامهة.
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