
هخطط الوحبضشح األولً

مهبراد انقزن انحبدٌ و انؼشزَه

المسئولٌة و القدرة على التكٌف

مهارات االتصال

االبداع و التطلع الفكري

المنظومًالتفكٌر النقدي و التفكٌر 

المعرفة الخاصة بالمعلومات و الوسائط

المهارات الشخصٌة و التعاونٌة

تحدٌد المشكالت و صٌاغتها و حلها

التوجٌه الذاتً 

المسئولٌة االجتماعٌة



انمضئىنُخ و انقذرح ػهً انتكُف

ٌقصد بها ممارسة المسئولٌة سواء على المستوى الفردي أو داخل نطاق العمل وكافة •
األنظمة االجتماعٌة ووضع األهداف و المعاٌٌر العلٌا لنا و لغٌرنا و تحقٌقها



مهبراد االتصبل

ٌقصد بها فهم و إدارة و إنشاء اتصال شفهً و كتابً و متعدد الوسائط ٌتمٌز بالفاعلٌة على •
هٌئة أشكال مختلفة و فً سٌاقات متعددة



االثذاع و انتطهغ انفكزٌ

ٌقصد به تنمٌة أفكار جدٌدة و تطبٌقها و توصٌلها لألخرٌن و االنفتاح على وجهات النظر •
الجدٌدة و المتنوعة و التجاوب معها بشكل مستمر



انمىظىمٍانتفكُز انىقذٌ و انتفكُز 

ٌقصد به ممارسة التفكٌر المنطقً السلٌم فً االستٌعاب و االختٌار من بٌن خٌارات معقدة و •
فهم الروابط بٌن األنظمة



انمؼزفخ انخبصخ ثبنمؼهىمبد و انىصبئط

ٌقصد به تحلٌل المعلومات و الوصول الٌها و إدارتها و دمجها و تقٌمها و أنشائها فً صور •
مختلفة من األشكال و الوسائط



انمهبراد انشخصُخ و انتؼبووُخ

ٌقصد بها إبراز روح القٌادة و العمل الجماعً و التكٌف مع مختلف األدوار و المسؤولٌات •
و العمل بشكل مثمر مع اآلخرٌن و اظهار التعاطف و احترام وجهات النظر المختلفة



تحذَذ انمشكالد و صُبغتهب و حههب

ٌقصد بها القدرة على التعرف على المشكالت و تحلٌلها و حلها بأسلوب علمً•



انتىجُه انذاتٍ 

بالتعلم من مجال  األنتقالٌقصد بها رصد االحتٌاجات الشخصٌة الخاصة بالفهم و التعاون و •
آلخر



انمضئىنُخ االجتمبػُخ

ٌقصد بها تحمل المسئولٌة مع مراعاة مصالح المجتمع و اظهار السلوك األخالقً فً كافة •
السٌاقات الشخصٌة و الخاصة بمكان العمل و المجتمع



َؼتجز أصهىة انتذرَش انمتمزكز حىل انمؼهم هى أكثز 
أصبنُت انتذرَش شُىػبً فٍ انمذارس 

:ممٌزاته •

.مشاركة المعلومات التً ٌصعب العثور علٌها فً مكان آخر•

.عرض المعلومات بطرٌقة سرٌعة•

.جذب االنتباه للمعلومات•

التدرٌس للطالب الذٌن ٌجٌدون التعلم عن طرٌق االستماع•

:عٌوبه•

.ال ٌتعلم جمٌع الطالب جٌداً عن طرٌق االستماع•

.ٌصعب غالباً الحفاظ على انتباه الطالب•

.ال ٌحتاج هذا األسلوب الى التفكٌر النقدي•

.ٌفترض األسلوب أن جمٌع الطالب ٌتعلمون بنفس هذه الطرٌقة•



انؼشزَه انمتمزكز حىل  حوَختهف انتؼهم فٍ انقزن انحبدٌ 
:انطبنت ػه انتؼهم انتقهُذٌ انمتمزكز حىل انمؼهم مه حُث

المحتوى•

طرق التدرٌس•

بٌئة الفصل •

التقٌٌم•

استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة•



انمحتىي

التً تتمركز حول الطالب األسالٌبالتً تتركز حول المعلم األسالٌب

على منهج وٌدرس جمٌع الطالب نفس الموضوعات فً  ٌعتمد المحتوى

نفس الوقت

ٌدرس الطالب وفقاً لمنهج و معاٌٌر و ٌتاح لهم االختٌار داخل أحد 

موضوعات الدراسة

معلومات محددة مصدرها المعلم و الكتاب  ٌتاح للطالب الوصول الى

الدراسً و مكتبة المدرسة

الوصول لكمٌات هائلة من المعلومات تتفاوت من  ٌتاح للطالب إمكانٌة

حٌث الجودة

بٌن الموضوعات ٌدرس الطالب المحتوى بطرٌقة تبٌن االرتباطموضوعات الدراسة معزولة و غٌر مرتبطة ببعضها

من األنشطة التً ٌقدمها المعلم ٌختار الطالب من بٌن مجموعةباختٌار األنشطة و توفٌر المواد حسب المستوى المناسب ٌقوم المعلمون



انتذرَش

التً تتمركز حول الطالب األسالٌبالتً تتركز حول المعلم األسالٌب

هو الذي ٌزود الطالب بالمعلومات و ٌساعدهم على اكتساب  المعلم

.المعرفة و المهارات

المعلم هو المنسق و الموجه للدارس و ٌوفر فرصاً للطالب الستخدام 

مهاراتهم

.على نقاط القوة لدٌهم الطالب هم الخبراء و ٌعتمد المعلمون.هم الخبراء الذٌن ٌتعاملون مع نقاط الضعف لدى الطالب المعلمون

.ٌبدأ التعلم بما حصلة الطالب سابقاً من معرفة.الطالب ٌبدأ التعلم بما ال ٌعرفه

و مشروعات مرتبطة بأهداف بعٌدة  ٌعمل الطالب من خالل أنشطة.ٌكمل الطالب أنشطة و دروسا قصٌرة غٌر مرتبطة ببعضها

.المدى



ثُئخ انفصم انذراصٍ

التً تتمركز حول الطالب األسالٌبالتً تتركز حول المعلم األسالٌب

بٌئة الفصل الدراسً أحد مواقع العمل النشطة تشبه.سلبً و فً فصل ٌغل علٌه الصمت ٌتعلم الطالب بشكل

.و ٌتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة

ٌتعاون الطالب غالباً مع الزمالء و الخبراء و أفراد المجتمع و المعلمٌن الطالب عادة بشكل فردي ٌعمل

.أي بشكل تعاونً



انتقُُم

التً تتمركز حول الطالب األسالٌبالتً تتركز حول المعلم األسالٌب

ٌعرف الطالب مسبقاً كٌف سٌتم تقٌمهم .العزلة ٌجرى للطالب اختبارات تحرٌرٌة فً جو ٌخٌم علٌه الصمت و

.و الطالب مسئولٌة التعلم و التحصٌل العلمً ٌتقاسم المعلمون.مسئولون بشكل أساسً عن تعلم الطالب المعلمون

و هو الرغبة فً أحراز درجات  ٌتم تحفٌز الطالب من مصدر خارجً

.جٌدة و إرضاء المعلمٌن و نٌل الجوائز

الذاتً  تعمل اهتمامات الطالب و مشاركتهم على تشجٌع الحافز و الجهد

.لدٌهم



انتكىىنىجُب

التً تتمركز حول الطالب األسالٌبالتً تتركز حول المعلم األسالٌب

عملٌات البحث و  ٌستخدم الطالب أنواعا مختلفة من التكنولوجٌا إلجراءالموضوعات ٌستخدم المعلم أنواعاً مختلفة من التكنولوجٌا لشرح

.التواصل 

بالطالب فً قاعات الدراسة أو داخل  ٌعتمد المعلم على االتصال المباشر

.المدرسة

بصورة فردٌة او بصورة جماعٌة من  ٌمكن للمعلم التواصل مع طالبه

خالل وسائل االتصال الحدٌثة وبعض البرامج و االنترنت و فً أي 

(مكانا أو زمانا)وقت دون التقٌد بالمدرسة 



:والعششٌي الحبديههبساد القشى 
القضبٌب والتحذٌبد واَحبس الوتشتجخ على الووبسسبد التعلٍوٍخ 



الوحبضشح الخبًٍخهخطط 

 العمل وسوق التعلٌم :مقدمة.  

 التعلّم مخرجات إلى المهارات من.

 والتحدٌات القضاٌا :والعشرٌن الحادي القرن مهارات.  

 والعشرٌن الحادي القرن مهارات لتنمٌة التعلٌمٌة الممارسات.  

 21 القرن لمواطن شاملة مقاربة نحو :نظر ووجهة االستنتاج.



الوهبساد الوطلىثخ هي الوىظفٍي فً  الوستقجل
 (Wingspread conference, 1994)

 .التواصل مهارات من عال   مستوى •

 .المعلومات وتقٌٌم وفرز جمع على القدرة •

  .فرٌق ضمن العمل على القدرة •

ة الحٌاة سٌاق فً "المشكالت" وحل   تحدٌد على القدرة •  ٌ ة الٌوم  ٌ  .الواقع

ٌ ر سرٌع عالم فً الشك / الٌقٌن عدم إدارة •  .التغ

.البٌنشخصٌة العالقات أفضل بشكل لٌدٌر ومٌوله الشخصٌة تجاربه إدارة•

التعلٌم وسوق العمل: مقدمة



الوهبساد الضشوسٌخ لسىق العول فً القشى الحبدي والعششٌي

 ٌّف والمرونة .القدرة على التك

 ة ٌّ .  اتخاذ المبادرات والممارسات االنعكاس

  والثقافٌةاكتساب المهارات االجتماعٌة.

  استثمار اإلنتاجٌة والتغذٌة الراجعة(feed-back.)

 التحلً بروح القٌادة والمسؤولٌة.



"التعلّن فً القشى الحبدي والعششٌي"وفقًب لتقشٌش 

: إن خرٌجً المدارس الثانوٌة الٌوم غٌر معدٌن لـ  

.  االندماج فً سوق العمل •

.  متابعة الدراسات ما بعد المرحلة الثانوٌة بسهولة •

.دمج المعارف •

ة •  ٌ .  تطبٌق المهارات الحٌات

:  ومن هنا تأتً أهمٌة تطوٌر النظرة إلى التعل م على النحو اآلتً

.  بدالا من التحضٌر للمهنة" النجاح فً الحٌاة"اإلعداد لمعرفة  •

ا • .اكتساب مهارات ومعارف متنوعة جدا



(  تبثع... )وهي هٌب تأتً األهوٍخ 

.  بناء البرامج التعلٌمٌة على أساس تنمٌة المهارات ومخرجات التعلّم •

.  تنفٌذ مشارٌع متعددة التخصصات للتغلب على تجزئة المعارف •

.  التفكٌر فً عملٌة التقٌٌم •

.تدرٌب أصحاب القرارات والمسؤولٌن التربوٌٌن على هذه المقاربة •



هب هً الوهبسح؟ 

 مجموعة بدقة ودمج لتوظٌف الطالب، به ٌقوم أداء هً المهارة •

 ومعرفة ،(...مواقف قدرات،  معارف،) المعرفٌة المضامٌن من

 وضعٌات لمواجهة وذلك والخارجٌة الداخلٌة الموارد استثمار

.الوضعٌات من عائلة ضمن من مرّكبة

 
(G. Le Boterf 2002)

من المهارات إلى مخرجات التعلم
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معارف

مكتسبات مدرسٌة

تجارب

معارف إجرائٌة 

ومشروطة

مواقف وقٌم 

وشخصٌة

معارف

قدرات

مواقف



الوهبسح هً أداء 

(.  المعرفٌة، الوجدانٌة واالجتماعٌة)دمج أنواع مختلفة من الموارد ٌتم  فٌه  •

ٌ ة ولكل  متعل مفرٌدة، بطرٌقة خاصةٌدمج ما بٌنها  • .  ، مناسبة لكل  وضع

ا • ٌا ر مع مرور الوقتٌُكتسب تدرٌج . وٌتطو 

.بل ٌعتمد علٌها المعارفال ٌهمل  •

.  (context)سٌاق من ضمن  •

ٌ ف  • .مع وضعٌات جدٌدة من خالل توظٌف موارد جدٌدةٌسمح بالتك



هب هخشجبد التعلّن؟

 أو المتعلمون ٌعرفه ما تحدد التً البٌانات هً التعلّم مخرجات •

  .تعّلمً لنشاط تبًعا علٌه قادرون هم ما

 ومهارات بمعارف النتائج هذه عن التعبٌر ٌتمّ  ما وعادةً  •

.ومواقف



هخشجبد التعلّن هً

. لوصف أساسٌات التعلّم عامة •

. قٌاسهالٌتّم  محّددة •

. بأسالٌب التدرٌسمرتبطة  •

. بالتقٌٌمتّتسق  •

. المستوى متوسطة•

 سٌقوم ما ولٌس الطالب به سٌقوم ما على القدرة هً التعّلم مخرجات إن

.(الهدف) المعّلم بتدرٌسه



مخرجات التعّلم

المعارف

القدرات

المواقف واالتجاهات

المهارات



المهارة

التمت ع بالحس  النقدي

مخرجات التعل م

بإلحاح وعقالنٌة عن الواقع أو احتمال ٌسأل ذاته 

. وقوع األحداث

. تحلٌل وتفسٌر حدث

ٌ ة مستندة إلى شًء ما .إقامة عالقة سبب

ة  ٌ .إقامة روابط استنتاج

   ً .  إعادة طرح أسئلة بشكل منهج

.  وتقٌٌمهتمٌٌز الواقع 

.ترتٌب وفاقاا لسلم األولوٌات



تعجئخ وتىظٍف الوهبساد فً الىضعٍخ



تقٍٍن وتذسٌس ههبساد القشى الحبدي والعششٌي
Framework Binkley and al. (2010)

طرٌقة التفكٌر

.اإلبداع واالبتكار  �

. التفكٌر النقدّي، حلّ المشكالت واتخاذ القرارات�

.تعلّم كٌف تتعلّم وما وراء المعرفة �

القضاٌا والتحدٌات: مهارات القرن الحادي والعشرٌن



أدوات العمل 

ٌّة• .معرفة المعلومات

ثقافة تكنولوجٌا المعلومات  •

. واالتصاالت ووسائل اإلعالم

تقٍٍن وتذسٌس ههبساد القشى الحبدي والعششٌي
Framework Binkley and al. (2010)



طرٌقة العمل 

التواصل •

(العمل الجماعً)التعاون  •

تقٍٍن وتذسٌس ههبساد القشى الحبدي والعششٌي
Framework Binkley and al. (2010)



الحٌاة فً العالم 

•  ًّ ًّ وعالم . مواطن محل

. الحٌاة والمهنة •

ة التً  • ٌّ ٌّة واالجتماع المسؤولٌة الشخص

تجمع بٌن الوعً الثقافً والمهارات

تقٍٍن وتذسٌس ههبساد القشى الحبدي والعششٌي
Framework Binkley and al. (2010)



هىاضٍع القشى الحبدي والعششٌي

االحتباس الحراري -(Global Awarnessوعً العالم   

التموٌل، االقتصاد، األعمال التجارٌة، اقتصاد المعرفة

المواطنة

ٌ ة التربٌة الصح

التربٌة البٌئٌة

(sustainable development/ التنمٌة المستدامة) 



(2010) 21الششاكخ هي أجل ههبساد القشى 



الوهبساد األسثعخ

التفكٌر الناقد 

ٌفكر بفاعلٌة �

ٌستخدم التفكٌر المنّظم  �

ٌطلق األحكام وٌّتخذ القرارات  �

ٌحلّ المشاكل �

اإلبداع 

�  ًّ ٌفّكر بشكل إبداع

ٌعمل بشكل مبدع مع �

اآلخرٌن  

ٌحّقق االبتكار  �

ٌعمل على مشاكل مرّكبة �

التعاون 

فعاّل فً فرق متنوعة  �

مرن فً تحقٌق األهداف �

ٌشارك بمسؤولٌة �

ٌتشارك مع اآلخرٌن�

التواصل

ٌتلّفظ �

ٌستمع �

وسائط متعددة  �

ٌفعل �

ٌمتلك مروحة واسعة من الغاٌات �

21ٌكتب بمهارات القرن  �



تصبهٍن الوجبًً الجذٌذح فً كىسٌب



على تطىٌش الوهبساداالعتوبد –21كتبثخ ههبساد القشى 

.  العمل فً مجموعات -لتعلّم التعاون  •

.تخّطً المشكالت المرّكبة -لتعلّم التفكٌر النقدي  •

. العرض -لتعلّم التواصل الشفوي  •

.21ٌكتب مهارات القرن -لتعلّم وسائل التواصل •



.  العمل على استخدامها–لتعلّم التكنولوجٌا  •

ٌّة -لتنمٌة روح المواطنة  • ٌّة والعالم .  التطّرق للقضاٌا المدن

ًّ  -لتعلّم المزٌد عن المهن  • .التدرٌب المهن

.القٌام بكلّ ما سبق ذكره -لتعلّم البحث عن المحتوى  •



الجحج



ترابط  مخرجات الطالب  مع العقلٌات  مخرجات الطالب

/ مهارات التواصل/ مهارات التفكٌر • 
/ مهارات البٌنشخصٌة/ المهارات التعاونٌة 

مهارات القٌادة

شخص واثق 
لدٌه مهارات / ٌتواصل بشكل فعال / ٌفكر بشكل مستقل • 

جٌدة للعالقات البٌنشخصٌة

مهارات اإلدارة الذاتٌة 
مهارات حل المشكلة • 
ثقافة المعلومات واإلعالم /معرفة• 
ومهاراتها ثقافة التكنولوجٌا/معرفة• 

متعلم موجه ذاتٌا
ٌسأل، ٌعكس، /  تعلمه الذاتً ٌتحمل مسؤولٌة• 

ٌستخدم التكنولوجٌا بتأقلم/ ٌثابر

معرفة الثقافات  المتعددة 
مهارات الثقافات المتداخلة• 
ثقافة التربٌة المدنٌة/معرفة• 

مواطن صالح
/  ٌحترم اآلخرٌن / ٌعرف القضاٌا العالمٌة والمحلٌة • 

ٌشارك بفاعلٌة

مهارات التخطٌط 
مهارات اإلدارة والتنظٌم • 
مهارات االبتكار• 

مساهم نشط 
ٌطمح لمعاٌٌر عالٌة/  ٌبتكر / ٌبادر وٌغامر• 



:المتوق ع من الطالب ان

. ٌأخذ قرارات بشأن المحتوى واألسالٌب والتقٌٌم. ٌقوم بدور نشط فً التعل م •

. ٌهتم فً ما ٌتعل مه •

.  ٌطرح األسئلة عن ذاته، والمعلمٌن، وغٌرهم •

. ٌشعر بالقدرة على تقدٌم اقتراحات •

:  المتوق ع من المعل م ان

ف، ٌتجاوب مع المتعلمٌن • . ٌالحظ ، ٌتعر 

.  ٌعطً تغذٌة راجعة نوعٌة للمالحظات حول مجاالت التعل م ومهاراتها •

ٌ ف مع الخطط باالستجابة إلى المتعلمٌن • ٌ ر وٌتك . ٌغ

.  ٌظهر كمتعل م •

: المتوق ع من المحتوٌات والمواضٌع ان

. تكون أو تصبح مثٌرة الهتمام الطالب •

.ترتبط بالثقافة •

ٌ ة • ٌ ة والعالم . تعتمد على السٌاقات ذات الصلة من األحداث المحل

.  ترتبط بمعارف الطالب والخبرات الموجودة لدٌهم •

ع اختصاصات الطالب • .توس 



:  المتوق ع من الموارد ان

.  على الصعٌدٌن المحلً والعالمً -تأتً من مجموعة من المصادر  •

. االعتماد على وجهات نظر متنوعة •

.  تشمل مجموعة واسعة من وسائل االعالم •

(. مثل الطالب وأولٌاء األمور)ٌتم إغناؤها بواسطة المعلم وغٌره  •

:  المتوق ع من األنشطة ان

.  تكون لألفراد والمجموعات •

. تأخذ الطالب فً سٌاقات حقٌقٌة •

.  تؤدي وتنتج أنشطة أخرى •

ة • .  تكون متماسكة مع مخرجات التعل م المهم 

ٌ ف • .تكون مرنة وقابلة للتك



:  المتوق ع من الفصول الدراسٌة ان

ز على التعل م • .  ترك 

. تبنً المرونة •

ع على طرح األسئلة واالقتراحات والمغامرة • .  تشج 

.  تشعر الطالب بأنها المكان المالئم إلبداء رأٌهم •

ع  • .  والمرح" بهجة التعل م"تشج 

:  المتوق ع من المواقف ان

.  تعكس القٌم المدرسٌة •

ز االهتمام على تنمٌة المهارات • .ترك 



كٍف تٌظشوى إلى دوس الطبلت والوعلّن فً هزٍ الصىس الخالث؟ 
أي هي هزٍ الصىس تالئوك؟

1

2

3

الممارسات التعلٌمٌة لتنمٌة مهارات القرن الحادي والعشرٌن



سسن تخطٍطً للطشائك التشثىٌّخ



هل ٌوكٌٌب أى ًستوش فً التذسٌس ثبلطشٌقخ راتهب فً القشى الحبدي والعششٌي؟

الفهممن الحفظ إلى  •

ًّ إلى  • التعلّم الناشط من التعلّم السلب

التقدٌرمن االختبار والتقٌٌم، إلى  •

األسئلةإلى التعلّم القائم على " المادة”من منطق  •
(Interdisciplinarity)المتعددة التخصصات من أحادٌة المادة إلى المادة  •
صفوف شبكٌة من صف منعزل إلى   •

االبتكار إلى دمجها لتنمٌة ” الترف"من تدرٌس التربٌة الفنٌة باعتبارها  •

واإلبداع 

...التربٌةمن منطق التعلٌم إلى منطق التعلّم، وإلى منطق  •



هالهح الطالة الٍىم

ة أكثر مما هً استنتاجٌة • ٌّ .  ٌنطلقون من مقاربات حدس

جٌل )ٌقفزون من قناة تلفزٌونٌة إلى أخرى، من موقع إلكترونً إلى آخر  •

(  zapping generation/ القفز 

البعض قادر على القٌام بمهام عدة على شاشة جهاز الكومبٌوتر، واالستماع  •

.  إلى الموسٌقى، والرد على رسائل البرٌد مع كتابة فروضه

.  ٌنتمون إلى عدة مجتمعات فً إعادة تركٌب دائمة •

.ٌمٌلون للنظر إلى اآلخرٌن الذٌن هم مثلهم •



سٌخ 24إلى  12جٍل 

:ٌمٌل هذا الجٌل إلى

التعّرف •

التواصل•

التعاون•

االبتكار•



هب هً الطشٌقخ الوجتكشح فً التذسٌس؟

ترّكز ... الطرق المتعّلقة بالتربٌة الناشطة، بالتكنولوجٌا وبالمجتمع•

.  على الطالب فً مجملها وقدرته على بناء المعرفة

.... بداًل من                              

الطرق التقلٌدٌة المتعّلقة باألسالٌب التقلٌدٌة التً ترّكز على نقل   •

.المعارف وعلى المعّلم الذي ٌعّلم
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المشروع/ التعلّم المبنً على حلّ المشكالت  •

•)Problem/ Project based learning)

(Cooperative learning)التعلّم التعاونً  •

(E-Learning)التعلّم اإللكترونً  •

Interdisciplinarity))المشارٌع المتداخلة عبر المواد  •

 Inquiry-based learning) )التعلّم المستند إلى طرح األسئلة •

التعلّم المبنً على استغالل الخطأ والتعلّم عن بعد •

• )E-Error Based Learning )

األسالٌب الفعالة لتنمٌة مهارات القرن الحادي والعشرٌن

الطالب المحور 

Student-Centered 
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هجوىعخ التعلّن التعبوًً
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األسالٌب الفّعالة لتنمٌة مهارات القرن الحادي والعشرٌن

المشروع / التعلّم المبنً على حلّ المشكالت  •

التعلّم التعاونً  •

التعلّم اإللكترونً  •

المشارٌع المتداخلة عبر المواد •

التعلّم المستند إلى طرح األسئلة •

التعلّم المبنً على استغالل الخطأ والتعلّم عن بعد •

الطالب المحور 
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مفاتٌح للمشارٌع المتداخلة عبر المواد  7

حلّ مشكلة•
Problem based learning

(Context)السٌاق •

مشروع مدمج  •
Integrative Project

Researchبحث •
(Teamwork)عمل ضمن مجموعات •
Writingانتاج •
عرض النتائج  •

Results presentation

العالقة بمهارات 

القرن الحادي 

والعشرٌن
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الوشبسٌع الوتذاخلخ عجش الوىاد وتٌوٍخ الوهبساد
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المشروع / التعلّم المبنً على حلّ المشكالت  •

التعلّم التعاونً  •

التعلّم اإللكترونً  •

المشارٌع المتداخلة عبر المواد •

التعلّم المستند إلى طرح األسئلة •

التعلّم المبنً على استغالل الخطأ والتعّلم عن بعد •

األسالٌب الفّعالة لتنمٌة مهارات القرن الحادي والعشرٌن

الطالب المحور 
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التعّلم المبنً على استثمار األخطاء وعن بعد 

تحدٌد األخطاء  •

تصنٌف األخطاء  •

تحدٌد مصدر األخطاء •

اقتراح األنشطة العالجٌة •

تقٌٌم األسلوب •
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تصنٌف األخطاء

Astolfi (1997) Reason ( in Auriac & Fiard, 2005)

أخطاء فً فهم التعلٌمات  •

أخطاء منهجٌة •

أخطاء تعكس التصورات البدٌلة للطالب  •

...(  تمثٌالت، الذاكرة الزائدة )هفوات  •

أخطاء تتعلق بالعملٌات الفكرٌة المعنٌة  •

أخطاء بسبب الحشو الزائد المعرفً خالل السنة  •

األخطاء الناجمة عن تعقٌد المحتوى  •

...  أخطاء اإلهمال، والتعب، واإلجهاد  •

أخطاء عدم الدقة  •

أخطاء ناتجة عن عادات الدراسة  •

أخطاء تتعلق بالمنطق •

أخطاء المحتوى  •

األخطاء التً تنشأ من مادة أخرى •



مهارات التعّلم واالبتكار

التفكٌر االبداعً  



مهارات تفكٌر ناقد وحل مشكالت



نشاط : المعرفة فً مجال تقنٌة المعلومات واالتصاالت وتطبٌقها

 ًّ ة)بحث ٌّ (استخدام المعلومات



تتطلب مشاركة الطالب بفعالٌة فً القضاٌا المركبة فً العالم الحقٌقً وإشاكلٌات معٌشة وعلى الطالب 

.اختٌارالقضٌة التً تعنً لهم

تتطلب استخدام الطالب  لمهارات التحقق والبحث والتقصً والتخطٌط والتفكٌر النقدي ومهارات حل 

المشكلة إلنهاء المشروع

تتطلب منهم أًٌضا تعلم وتطبٌق معارف ومهارات  محددة ذات عالقة بمحتوى المادة وذلك فً خالل سٌاقات 

.متنوعة فً خالل العمل على إنهاء المشروع

توفر لهم الفرص لتعلم وممارسة مهارات العمل الفرٌقً التعاونً مع رفاقهم أو مع الراشدٌن أو الخبراء 

.فً المجتمع وسوق العمل

تعطً لهم  الفرصة الستخدام مجموعة من المهارات الالزمة لتدبٌر معٌشتهم الحًقا كراشدٌن  والنجاح فً 

الموارد، المسؤولٌة الفردٌة، مهارات التعامل مع اآلخرٌن، والتعلم / إدارة الوقت)مهنتهم وحل المشكالت  

(.من خالل التجربة، الخ

تعلمٌة ترتبط بالمعاٌٌر والتً بنً على أساها المنهج وتم ( مخرجات)تتضمن توقعات متعلقة بإنجازات أو نواتج 

.تألٌف الكتب

بشكل  بالتفكٌرتتضمن أنشطة تدفع الطالب إلى التأمل بنتاجه وتقٌٌمه خالل عمله على إنهاء المشروع  وذلك 

.نقدي حول هذه النتائج وربطها بما اكتسبه خالل العملٌة التعلمٌة للتثبت ما إذا كانت منطقٌة أم ال

ٌنتهً المشروع بعرض المنتج الذي ٌوضح عملٌة التعلم وٌتم تقٌٌمه انطالًقا من معاٌٌر مقررة مسبًقا مع 

.الطالب

المشارٌع
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...إلى منطق التربٌة على... من منطق تعلٌم ال
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إلى المعرفة وتغٌٌر السلوك وتنمٌة الشخص من المعرفة وتغٌٌر السلوك

مخرجات التعلّم/ إلى مهارات الطالبالمرجع/ من مهارات المعلّم 

التغٌٌر استراتٌجٌات
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نحن نعد الطالب ل

:وظائف غٌر موجودة حتى اآلن، وذلك باستخدام •

. . .  التكنولوجٌا التً لم ٌتم حتى اآلن اختراع * 

...حلّ المشاكل التً ما زلنا نجهل حلّها * 
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الخالصة

. دمج مهارات القرن الحادي والعشرٌن •

.  بناء المناهج على أساس المهارات ومخرجات التعلم •

.  تنفٌذ مشارٌع متداخلة عبر المواد •

.استخدام نظام لتقٌٌم المهارات •

تدرٌب مواطن لدٌه رؤٌة شاملة عن العالم، حر ومسؤول وقادر على •

!مواجهة التحدٌات فً عالم متغٌر


