
 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات وآفاق

 طرق التعلیم الناشطة 
 لتنمیة كفایات المتعلّم في القرن الواحد والعشرین

 
 البروفسور فادي الحاج

 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة

 ۱/٦طرائق التدریس                                                                                  
 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة: فادي الحاج. د
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۱ج   

۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   

 المھارات المطلوبة من الموظفین في  المستقبل
)Wingspread conference) 

 التواصل مھارات من عالٍ  مستوى.   

 المعلومات وتقییم وفرز جمع على القدرة.  

 فریق ضمن العمل على القدرة.   

La formation continue autonome et à distance   

 الواقعّیة الیومّیة الحیاة سیاق في "المشكالت" وحلّ  تحدید على القدرة.   

 التغّیر سریع عالم في الشك / الیقین عدم إدارة.   

البینشخصیة العالقات أفضل بشكل لیدیر ومیولھ الشخصیة تجاربھ إدارة. 
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۱ج   

۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   

 مرصد مھارات الوظائف 
 ۲۱، مھارات القرن ٤، العدد ٤المجلد  ۲۰۱۳نشرة دیسمبر 
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۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   

 تقییم وتدریس مھارات القرن الحادي والعشرین
Framework Binkley and al.  

 طریقة التفكیر

  اإلبداع واالبتكار(STEAM). 

التفكیر النقدّي، حلّ المشكالت واتخاذ القرارات  . 

 تعّلم كیف تتعّلم وما وراء المعرفة. 

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین
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۳ج   

٤ج   

٥ج   

 أدوات العمل 
معرفة المعلوماتّیة. 
 ثقافة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم  . 

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین
 

 تقییم وتدریس مھارات القرن الحادي والعشرین
Framework Binkley and al.  

 



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

 ۱/٦طرائق التدریس                                                                                  
 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة: فادي الحاج. د

۱ج   
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۳ج   
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٥ج   

 طریقة العمل 
 التواصل 
  العمل الجماعي(التعاون( 

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین
 

 تقییم وتدریس مھارات القرن الحادي والعشرین
Framework Binkley and al.  

 



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

 ۱/٦طرائق التدریس                                                                                  
 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة: فادي الحاج. د

۱ج   

۲ج   
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٤ج   

٥ج   

 الحیاة في العالم 
  ّمواطن محلّي وعالمي  . 
 الحیاة والمھنة  . 
  المسؤولیة الشخصّیة واالجتماعّیة التي تجمع بین

 الوعي الثقافي والمھارات

 
 تقییم وتدریس مھارات القرن الحادي والعشرین

Framework Binkley and al.  
 

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین
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۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   

 مواضیع القرن الحادي والعشرین

 )(Global Awarenessوعي العالم   
 التمویل، االقتصاد، األعمال التجاریة، اقتصاد المعرفة

 المواطنة

 التربیة الصحّیة

 )sustainable development/ التنمیة المستدامة(التربیة البیئیة 

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

 ۱/٦طرائق التدریس                                                                                  
 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة: فادي الحاج. د

۱ج   
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۳ج   
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 منھج تطویر القرن الحادي والعشرین

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین

 مخرجات الطالب ترابط  مخرجات الطالب  مع العقلیات 
/  مھارات التواصل/ مھارات التفكیر • 

مھارات / المھارات التعاونیة 
/ البینشخصیة  

 مھارات القیادة

 شخص واثق 
یتواصل بشكل  /یفكر بشكل مستقل • 

للعالقات  لدیھ مھارات جیدة/ فعال 
 البینشخصیة
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۳ج   
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 منھج تطویر القرن الحادي والعشرین

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین

 مخرجات الطالب ترابط  مخرجات الطالب  مع العقلیات 
 مھارات اإلدارة الذاتیة 

 مھارات حل المشكلة • 
 ثقافة المعلومات واإلعالم /معرفة• 
 ومھاراتھا ثقافة التكنولوجیا/معرفة• 

 متعلم موجھ ذاتیا
/  تعلمھ الذاتي یتحمل مسؤولیة• 

 یسأل، یعكس، 
 یستخدم التكنولوجیا بتأقلم/ یثابر



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

 ۱/٦طرائق التدریس                                                                                  
 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة: فادي الحاج. د

۱ج   

۲ج   

۳ج   

٤ج   

٥ج   

 منھج تطویر القرن الحادي والعشرین

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین

 مخرجات الطالب ترابط  مخرجات الطالب  مع العقلیات 
 معرفة الثقافات  المتعددة 

 مھارات الثقافات المتداخلة• 
 ثقافة التربیة المدنیة/معرفة• 

 مواطن صالح
/ یعرف القضایا العالمیة والمحلیة • 

 یشارك بفاعلیة/ یحترم اآلخرین 
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 منھج تطویر القرن الحادي والعشرین

 القضایا والتحدیات: مھارات القرن الحادي والعشرین

 مخرجات الطالب ترابط  مخرجات الطالب  مع العقلیات 
 مھارات التخطیط 

 مھارات اإلدارة والتنظیم • 
 مھارات االبتكار• 

 مساھم نشط 
یطمح  / یبتكر / یبادر ویغامر• 

 لمعاییر عالیة
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Diagramme des démarches pédagogiques (Hume K.) 

Processus 
Méthode 

d’enseignement 

Taux de 
mémorisation 

après 24 heures 

Processus verbal 
Exposé magistral 5% 

Lecture 10% 

Processus verbal et visuel 

Audiovisuel 20% 

Démonstration 30% 

Groupe de discussion 50% 

Action 
Mise en pratique 75% 

Enseignement aux pairs 90% 
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۳ج   

٤ج   

٥ج   

ھل یمكننا أن نستمر في التدریس بالطریقة ذاتھا في القرن 
 الحادي والعشرین؟
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   الفھممن الحفظ إلى 
   الناشط التعلّممن التعلّم السلبّي إلى  
   التقدیرمن االختبار والتقییم، إلى 
   األسئلةإلى التعلّم القائم على " المادة”من منطق 
   التخصصات المتعددةمن أحادیة المادة إلى المادة )Interdisciplinarity( 
    شبكیة صفوفمن صف منعزل إلى  
  واإلبداع االبتكارإلى دمجھا لتنمیة ” الترف"من تدریس التربیة الفنیة باعتبارھا   

De l’enseignement  
100% en présentiel au blended learning 

   التربیةمن منطق التعلیم إلى منطق التعلّم، وإلى منطق... 

 الممارسات التعلیمیة لتنمیة مھارات القرن الحادي والعشرین
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  المشروع/ التعلّم المبني على حلّ المشكالت 
 )Problem/ Project based learning( 
  التعلّم التعاوني)Cooperative learning( 
  التعلّم اإللكتروني)E-Learning( 
Flipped pedagogy – Pédagogie inversée – Flipped classroom 
  المشاریع المتداخلة عبر المواد)(Interdisciplinarity+STEAM 
 التعلّم المستند إلى طرح األسئلة) (Inquiry-based learning   
  بعد  التعلّم المبني على استغالل الخطأ والتعلّم عن)(E-Error Based Learning  

 األسالیب الفعالة لتنمیة مھارات القرن الحادي والعشرین
 الطالب المحور 

Student-
Centered  

 الممارسات التعلیمیة لتنمیة مھارات القرن الحادي والعشرین



 وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللبّنانیّة، تطلعات 

 ۱/٦طرائق التدریس                                                                                  
 ممثل رئیس جامعة القدیس یوسف للتطویر اإلقلیمي والبرامج الخارجیة: فادي الحاج. د

۱ج   

۲ج   
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 :لـنحن نعد الطالب 

 وظائف غیر موجودة حتى اآلن، وذلك باستخدام: 

 . . . التكنولوجیا التي لم یتم حتى اآلن اختراع * 

 ...حلّ المشاكل التي ما زلنا نجھل حّلھا * 
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... من منطق تعلیم ال ...إلى منطق التربیة على   

 إلى المعرفة وتغییر السلوك وتنمیة الشخص  من المعرفة وتغییر السلوك

المرجع/ من مھارات المعلّم  مخرجات التعلّم/ إلى مھارات الطالب   

19 

 التغییر استراتیجیات
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٤ج   

٥ج   

Conclusion 
 التعلمبناء المناھج على أساس المھارات ومخرجات 
Usage des methodes actives d’enseignement pour le 

développement des competences et la construction 
du profil de l’eleve du XXIème siècle 

Integration d’un système d’évaluation innovateur 
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 لدیھ رؤیة شاملة عن العالم، حر ومسؤول وقادر على مواجھة التحدیات في عالم متغیرمواطن! 


