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تعزيزززقافة ززتقوق وززتمقزوق درزززقوق خولززكقازز ق زز  ق   ززة ق

مبزززبقابزززة  قوقدهزززةخولقوقترةترزززتقوقدززز عمجقاعدتمزززتقاززز ق

بوضزةاولقوقترزة قزأ زولقوق ندرتقوقذوترتققزاوةهرجقزطبمق

زحصزز ققمدؤل ززتقوألن يززتقوق ببتيززتق و زز ق:ققوقد خلززرت

 قق.ضد قوقزا قوقد خلكققمد عمج خولرتقاةب تق
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 هدف المشروع.1
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" مناهج مدرسة المستقبل يجب أن يكون رهانها إكساب المتعلم
 ."المهارات التي سيحتاجها ليعيش وسط إعصار التغيير 

 431المتغيرات في عالم الغد ص  -كتاب صدمة المستقبل  -ألفن توفل 

" هي القوة ، ويمكننا ... المعرفة " لقد قال فرنسيس بيكون إن
، التحصةيل " هةي التغييةر ... المعرفةة " القول وبلغة العصر ، 

المتسارع للمعرفة التةي تغة ي محةرل التكنولوجيةا الهائةل يعنةي 
 ."تسارع التغيير 

.  1990المتغيةةرات فةي عةةالم الغةةد  -كتةاب صةةدمة المسةتقبل  تةةوفلرألفةن 
 33ص 
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 قدةذوقوقت يثقم قوقدهةخولقوقرتم؟ 

مالمح 
 مجتمع

 المستقبل 

مجتمع 
المسؤولية 
 المرتفعة 

التغير  ثقافة
الدائم والتجديد 

 المستمر

 مجتمع الفعالية

 ثقافة النتيجة 

مجتمع 
 المعرفة

 السياق العالمي : المنطلقات والسياق.2
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 قوقخطبقوقدمكرتق

ق.وق فةخيبقوقتطنرتقحت قأ واقانظتاتقوق ببرتقزوق كتي قق

ق2030-2015قوإلل بوترعرتوقبؤيتقق

قوقنخبقوقوكبيتقق

قتفةخيبقوقبنكقوق زقكقق

 حةجززتقوقدع دزز ق:قأجدعززعقممززرق كززب قجتهبيززتقاوة هززةق
وقرتمق قزرقا خلزتقق عةقزتقرزة خ ق قزرق ن زةاق وزةاولقتد مزكق

ق.وقدهةخولقوقضبزخيتقق ن اةاقوقدهنكقزوالج دةمكق
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 السياق الوطني : المنطلقات والسياق.2
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وقد خلززتقوقدتجززت  قحةقرززةقيدكزز قنع هززةقبد خلززتقوقوبهززتقوقتحرزز  ق هززكق

ق.زبةقضبطقوقذ ةاي قوقمغتيقزوقدنطقققققوقذ ةاولتع بفق فطقببعضقق

زجززت ق عززت قمدرفززتقبززر قوقدهززةخولقوق ززكقي عمدهززةقوق  ارززذق ززكقوقد خلززتقق

ق.زتمكقوق كقيت ةجتنهةق كقوقترة قزوقعد ق كقاع د قمصبقوقدعب ت

أ خسقبعز ق ق"قق!ا خلتقوقرتمقتبلخقق ىقوقد عمجقهذهقوقنصرتتقوقثدرنتقق

ازز ق ق!!"قزأحصزز قممززرقاعزز اللقابتوعززتقتززؤا ققززكقزمروززتقجرزز  قز انززتق

 .وقعمجقأنقزمروتقوقد خلتقهكقوق أهر قوقعر ققمعد قزقرسققمتمروتق
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 تشخيص الوضعية الحالية.3
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المنهج  ،  :المدرسة التي نريد .4

 المرتكزات

26/09/2017 

مةةن فرصةةة الةة كاح الواحةةد إلةة  
 المتعددة  ال كاحاتفرص 

االنتقةةال مةةن مدرسةةة الفرصةةة 
الوحيةةدة إلةة  مدرسةةة الفةةرص 

 المتعددة 

فرصةةة التخصةةص إلةة  فةةرص 
التخصةةةةةص المةةةةةدعوم بتعةةةةةدد 

 .الكفاحات

مةةةةن فرصةةةةة الةةةةدعم إلةةةة  
 فرص االستقاللية 

مدرسة 
 المستقبل 
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المقاربة 
التحليلية 
التجزيئية 
 للظواهر

  لما ا وما ا ؟

المقاربة 
 األداتية

 كيف ؟

 :المقاربة النسقية 

فضةةةةائل المقاربةةةةة 
التحليليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

   األداتيةوالمقاربة 

المنهج  ،  :المدرسة التي نريد .4

 المرتكزات
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 المقاربة النسقية

 سؤال المعن  

العقل ) تربية العقل 
 (العقل الناقد /العلمي 

 سؤال الجدوى

 (قيمة العمل ) تربية اإلرادة 

المنهج  ،  :المدرسة التي نريد .4

 المرتكزات
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 مدرسة  كية

 الثقافة المعلوماتية•

 الثقافة اإلعالمية•

 فرص متعددة

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كاحات•
 المتعددة

 اإلستقاللية•

 تعلم فعال

المهارات •
 الحياتية 

   ال كاح المالي•

26/09/2017 
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 المهارات الحياتية •

 مهارات التعلم واالبتكار•

 المهارات المهنية •

 .المهارات التكنولوجية والمعلوماتية•

مهارات متعلم 
21القرن   

 تالمي  التعليم الثانوي التأهيلي •

المساهمين في السيرورة •
المدرس ، اإلدارة : التعليمية 
حسب حاجيات كل .  التربوية 

 .فئة 

 الفئة المستهدفة 
 أندية المهارات الحياتية •

حصة دراسية  بمعدل ساعتين •
في األسبوع خاصة بمهارات 

 21متعلم القرن 

 فضاءات اإلشتغال
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 التركيز عل  المتعلم •

 التعلم القائم عل  المشروعات•

 .التعلم القائم عل  حل المشكالت  •

تعلييييتم متعلييييم مهييييارات 
 21القرن 

اللغوي ، :  تطوير الرساميل الثالثة•
 المعرفي ، الثقافي

تعزيز ثقافة المشروع الشخصي  •
 للمتعلم

تطوير ال كاح ) التربية المالية  •
 (المالي للمتعلم

للتفييم   نمذجييةتطييمتر  
 الدراسي 

26/09/2017 
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 وقدهةخولقوقوبمرتق وقدهةخولقوأللةلرتق وقدعة ق

قاهةخول

وق عمجققق

 زوالب كةخ

 وإلب وعقزوالب كةخ1
قوق وكربقوقنةر ق2

 زح قوقدشك ل
وق عةزنق3

 زوق توه 
 ق

 وق وكربقبشك ق عة ق--
 ققوقدنظتاكول خ ومقوق وكربق-
 وقف خ قممرقوتخةذقوقفبوخ-
 ح قوقدشك ل-
 وق توه قبتضتحقألغبوضقا ع   -
 ول خ ومقزلةئ قا نتمتققم توه -
 .وق عةزنقا قوآل بي -

 اهةخول
 وقدعمتاةل 
 وقتلةئط

 زوق كنتقتجرة

 وقثفة تقوقدعمتاةترت
 وقثفة تقوإلم ارت

 تتمر قزلةئ قوالم م
 تطبرققوق كنتقتجرةقبوةممرت

اهةخولققوقبه قوق بي ققمدعمتاتق قجد ق

 .وقدعمتاةلقزتتمرمهةقزنف هةق
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قوقدهةخولق

 وقترةترتق

 زوقدهنرت

 وقدبزنتقزوق كرف

 وقدبة خ قزوق تجرهقوقذوتك

 اهةخولقوج دةمرت

 وإلن ةجرتقزوقد ةاقت

قوقفرة  قزوقد ئتقرت

 (وقذ ةاقوقدةقكق)قوق ببرتقوقدةقرتق

 

   وخ قوقترعقزوأله وف
 وقفبوا ق

 وق عمجقوقذوتك
 وق وةم قبكوةا قا قوأل بي 

وقعد قبوةممرتق كق بمق

 ا نتمت
 و وخ قوقدشبزمةل

تتد قوقد ئتقرتقم ق

 والجبواولقزوقن ةئج
 ررة  قزتتجرهقوأل بي 

 ق
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تأسيس أندية 
 المهارات الحياتية

 المرحلة التجريبية•

 التقويم•

 مرحلة التعميم•

ساعتان في 
 األسبوع 

 التجريب •

 التقويم •

 مرحلة التعميم•

ورشات التكوين 
 لفائدة المدرسين

 إعداد الدالئل •

 التكوين •
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 النتائج المتوقعة أو المنتظرة . 6

26/09/2017 

قوقن ةئجقوقدتففتق:أزالق: 

تززأطربقتمدرززذولقزت ارززذقنززة يقوقدتوطنززتقزوق ندرززتقوقذوترززتقب تمرززفققبززبواجقوقدهززةخولق

تتفرززققوقدبتبززتقوقثةنرززتقزطنرززةق ززكقا ززةبفتقتتزز يق:قوقترةترززتقأ ززبللقوقن ززةئجقوق ةقرززتق

زقوقدبتبتقوقخةا تقزطنرةق كقنوسقوقد زةبفتقق(ق2016-2015اتلجق)قوقفبوا قوقعببكقق

 قوحززز   قوقدبتبزززتقوألزقزززرقجهتيزززةق زززكقوقدهبجزززةنقوقزززتطنكققد زززبحق(ق2017-2016)ق

تنشزززرطقوقترزززة ق(.ق2017-2016)قوقثةنتيزززةلقزوق أهززز ققمدشزززةخ تق زززكقوقززز زخقوقزززتطنكق

ق2012وقد خلرتققثةنتيتقاتد قوقخةاسقوق أهرمرتقمببقتنظرجققأنشطتقاخ موتقانذقلزنتق

 .ق قحرثقيع قوقنة يقا قأببلقوألن يتقوقوةممتقبةقدؤل تق
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 تنزيةةةل  تجريبةةةي لمشةةةروع القةةةراحة بقسةةةم السةةةنة الثانيةةةة

، عبةةر  2017-2016موسةةم   3باكالوريةةا علةةوم إنسةةانية 

تخصيص نصف ساعة من الغالف الزمني لتقةديم ومناقشةة 

كتةةةاب يقةةةوم أحةةةد التالميةةة  بقراحتةةةي وتلخيصةةةي ، ثةةةم يقةةةوم 

القراحة ، التلخيص : مهارات ) بعرضي شفويا أمام زمالئي 

وهةةو القسةةم نفسةةي الةة ي تأهلةةت منةةي التلميةة ة ( .  ـةة اإللقةةاح 

حكيمةةةة الشةةةريف الحةةةتالل المرتبةةةة الخامسةةةة وطنيةةةا فةةةي 

 .مسابقة تحدي القراحة العربي 
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وقن ةئجقوقدن ظب ق:اةنرةق: 

قوقد خلرتقزوقترة ققوقعةاتق ققوق عمدةلتفمر قوقوعت قبر ق

قمززز اقهزززعتبةلقوقززز عمجققزحززز قاعضزززمتقوق  زززب قزوقوشززز قوق خولزززرر ق(

ق(.وقد ع   ققوقذ ةاول

ا ةم  قوق مدرذقممرقو  شةفقوقطةرزةلقوقهةئمزتقوقكةانزتقق يزهققر وزتمق زكق

ق. خول هقبةم دة قببواجقزابة  قوق ندرتقوقذوترتق

وق ببرززتقوقدةقرززتققمد عمدززر قمبززبقتطززتيبقذ ززةئهجقوقدززةقكق ززكقأ ززققتعزيزززق

قزز يهجق ق ةهززتق ززكقمززز ق طززبقوقبطةقززتقوقززذيقيهزز  قحدمزززتققوإللزز ف قرت

 .وقشتوه ق بيعكقوقد وخقسقوقعمرةقزوقكمرةلق
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مةةةةن نمةةةةط  اإلنتقةةةةال
الةةةةةةةةةتعلم بالةةةةةةةةة كاح 

 ال كاحاتالواحد إل  
 المتعددة 

التميةةةةةز الدراسةةةةةي 
سةةةةةةةةةبيل للتميةةةةةةةةةز 
المهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
: والمجتمعةةةةةةةةةةةةةةي 

تقلةةةةةيص الفجةةةةةوة 
بةةةةةةةين المدرسةةةةةةةة 

 والحياة 

الة اتي  اإلستقاللتنمية 
للمةةةةةةةةةتعلم وبنةةةةةةةةةاؤ  ، 
امةةةةةةتالل كةةةةةةل مةةةةةةتعلم 
لمشةةةةروعي الشخصةةةةي 
ومصةةاحبتي  لتصةةميمي 
 .وتطوير  ، وتحقيقي 
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 أشكركم عل  حسن انتباهكم
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