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 أ داءات املتعّلم يف القرن احلادي والعرشين

ات أ داءات املتعّلم   تعريف: خصائص وممّيم

 ال داءات اذلهنيمة

 

مة  ،من التفسري والرشح، واس تخالص العربعيل معليمات تفكري خمتلفة بدًءا يه قدرة املتعّلم عىل تف  مة والثانوي ىل التفكري وتنظمي حتديد ال مور املركزي املعرفة وصوال ا 

بداع   ،التفكري النقديم مبس توايت عليا مثل: اال 
.  الفهم والتعبري والتفسري والتحليل، ومعاجلة املعلومات، وحتليل وتركيب، وتطبيق واس تخدام ما متم تعلممه، والتقيمي اذلايتم

 فوق اذلهنيمة )ميتا( ال داءات

 

ة هبم أ ثنا املتعّلم )التلميذ(قدرة  أ ي "التفكري التفكري عىل"  واملراقبة ء ممارس هتم أ نشطة تتطلمب التخطيطعىل التفكري يف تفكريه وتوجيه معليمات التفكري اخلاصم

، وتقيمي الاسرتاتيجيمات والتنظمي، واس تخدام حاذق السرتاتيجيمات  وتنفيذ التفكري الانعاكيسم عىل تفكريه ومعليمات تعلممه. ، التعّلم

 ال داءات البيشخصيمة

 

دارة حوار حضاريم دامع، تشجيع العمل امجلاعيم والتعاون والتعّلم ، كذكل: ع ومشاعر الآخرين والاس تجابة لهاة، والنوااي وادلوافيه مقدرة املتعّلم عىل متيّي املزاجيم   ا 

بداء املالحظات، والاندماج الاجامتعيم  عطاء ردود فعل وا  دارة الاراع وللق توافق يف الآراء، التعافف ، وامل من الزمالء، وتلقمي وا  شاركة واملساةمة يف اتجمعمع، وا 

آراء وثقافة  (مع الآخرين، والانفتاح، وتقبمل الآخر )مشاعر واحتياجات وأ

 ال داءات الشخصيمة

 

دراك تفاعالت النفس ادلا ،يه مقدرة املتعّلم عىل معرفة ذاته تنظمي اذلات، انضباط النفس، التحّكم ، اتيالنوااي، ادلوافع، العمنم لليمة، والعمل وفق هذه املعرفة مع ا 

اذ قرارات. بداء املبادرة، املداومة، حتديد أ هداف، اّتم ل املسؤوليمة، ا   ابلنفس، ادلوافع ادلالليمة، حتمم

يمة  احلركيمة -ال داءات احلس م

 

ة التالؤم، التنس يق والتوازن، والثبات، وخفم . كذكل مقدرته عىل للتعبري عن ال فاكر واملشاعر و يه مقدرة املتعّلم عىل اس تخدام لغة اجلسم باكمهل الستيعاب العرب

، متثيل )جتس يد( التعّلم من لالل  ، واحلسم امجلايلم واال دراك املاكينم ة، واملرونة، والرسعة، واللمس، واحلسم العاففيم   احلركة والصوت واللون والشلك...احلركة والقوم

 التوجيه يف التعّلم اذلايتم  أ داءات

 

ة.  ايت، حتديد جدول كذكل يه مقدرة التالميذ عىل تصممي بيئة وسريورات تعلمميمة حبسب احتياجاهتم من أ جل تنفيذ املهمم حتديد أ هداف، الصمود أ مام التحدم

دارة واس تغالل انجع للوقت، تنظمي البيئة التعلمميمة حبسب احتياجاهتم، نقد  ، ّتطيط وا   ذايتم واختيار...زمينم

 


