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على ملخص  هذا الجزءٌحتوي . عااكك ككر  عن مجا  التعلم المبنً على المشروعالمقدمة صممت إل هذه

ومع نهاٌة هذا القسم ٌمكنك وصف التعلم المبنً على المشروع . ووصفا لفواكده م المبنً على المشروعلعن التع

 .كً تنفٌذ التعلم المبنً على المشروعاألساسٌة والتعرف على عناصر النجاح 

 تارٌخ مختصر عن التعلم المبنً على المشروع

ألكثر من مكة عام، أقر معلمون مث  جون دٌوي بفواكد التعلم التجرٌبً والتدرٌس العملً والتعلم المدار من قب  

قٌمة المشارٌع التشاركٌة والتحدي للالبة، كقد قاموا بالتخاٌا لرحالت معركتهم للووغالبٌة المعلمٌن . الاالب

عم  . " تتقااع بٌن المواد التعلٌمٌة وتمث  امتدادا للمنهاجإثراكٌة مٌدانٌة واستكشاكات كً المخبتر ونشااات 

 .ٌعتبر تقلٌد كً التعلٌم كً أمرٌكا" المشارٌع

ولكن ظهور أسلوب التعلٌم والتعلم بما ٌسمى التعلم . جذور التعلم المبنً على المشروع ٌتأص  كً هذا التقلٌد

أوال، كان هناك ثور  كً نظرٌة . ة الماضٌةسن 52المبنً على المشروع هو نتٌجة تاورٌن مهمٌن خال  ا  

التً  –األبحاث كً علم األعصاب وعلم النفس كً توسٌع النماذج المعركٌة والسلوكٌة للتعلم وقد ساهمت . التعلم 

ونحن  .بشك  وثٌقلتبرز أن المعركة والتفكٌر واألداء وسٌاقات التعلم متراباة  -تدعم التعلٌم التقلٌدي الموجه

.   ضمن مفهوم التراث والمجتمع والخبرات السابقةأن التعلم هو جزء من النشاا االجتماعً وٌدخنعرف اآلن 

الحق  الابً الراكد والسباق كً التعلم وٌتضح ذلك جلٌا كً الدراسات للتعلم المبنً على المشكلة القاكمة كً 

 .المبنً على المشروع

وإنما باستخدامهم الفعا  لما تعلموه كً المعلومات وٌظهر البحث أن الدارسٌن ال ٌتجاوبون كقا باسترجاع

. كٌز نحو عملٌة التعلموٌقومون ببناء الحلو  وبالتالً تحو  التر. االستكشاف والتفاوض والترجمة واالبتكار

والتعلٌم استفاد . أظهرت أكثر من ذلك بكثٌر عن ابٌعة ح  المشكلةاألبحاث المعركٌة ذلك، كإن  لىباالضاكة إ

، حٌث تعلم المعلمون كٌفٌة  تنظٌم المحتوى واالنشاة لتضخٌم وتوسٌع المهارات والقدرات لبحث من هذا ا

 . للالبة

المعلمٌن ٌفهمون كٌف شكلت الثقاكة الصناعٌة المؤسسة واألسالٌب  حٌث أضحى معظم ،ن العالم قد تغٌرإثانٌا، 

. مع القرن الجدٌد اآلن س ٌجب أن تتكٌف كً المدرسة كً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ، وعركوا أن المدار

هذه الحاجة لم تأت كقا من احتٌاجات . ومن الواضح ان األافا  بحاجة لك  من المعركة والمهارات للنجاح

حاجة لمساعد  من السوق العم  من الموظفٌن عالًٌ الكفاء  القادرٌن على التخاٌا والتعاون والتواص  وكذلك 

 . سؤولٌة المدنٌة واتقان أدوارهم كمواانٌن عالمٌٌنكاكة الشباب على تعلم الم

وكً السٌاق، كان الحاجة ألن ٌتكٌف التعلٌم  حسب العالم المتغٌر هو سبب ركٌسً جع  التعلم المبنً على 

التعلم المبنً على المشروع هو محاولة لخلق ممارسات تعلٌمٌة جدٌد  والتً . المشروع ذو شعبٌة متزاٌد  

وكذلك، مع التغٌر المستمر كً العالم ، كان تعرٌفنا أٌضا للتعلم . ألافا  وٌتعلمونالتً ٌعٌش كٌها اتعكس البٌكة 

نقاة التحو  األكثر أهمٌة وحداثة كً التعلٌم هً التركٌز المتزاٌد . المبنً على المشروع هو كً تغٌر مستمر

رض الوحٌد من هذه النسخة من كتاب التعلم وهكذا، كان الغ. على المعاٌٌر، ونواتج التعلم الواضحة والمصداقٌة

لتحدٌد عملٌة  –المبنً على المشروع لمعهد باك للتعلٌم هو لتضمٌن أحدث الفكر كٌما ٌتعلق بالمعاٌٌر والتقٌٌم 

وٌجب أن نتذكر أن التعلم المبنً لكن هذه العملٌة ستستمر بالتاور . التخاٌا للمشارٌع التً تركز على المعاٌٌر

مهاراتك القٌادٌة ، ٌمكن تابٌقه داخ  غركتك الصفٌة من خاللك انت كمعلم وعن ارٌق كمجا  على المشروع

 . وإجراءاتك التابٌقٌة
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فً التعلم المبنً على المشروع والمبنً على المعاٌٌر، ٌتم استدراج 

الطالب من خالل المنهاج عن طرٌق السؤال الموجه أو عن طرٌق 

 . مشكلة حقٌقٌة تخلق حاجة لمعرفة المادة

 

 

 الذي ٌركز على المعاٌٌر وتعرٌف التعلم المبنً على المشروع 

 

لكن ، معهد باك للتعلٌم عرف التعلم المبنً على المشروع والذي . للتعلم المبنً على المشروع  معتمداال ٌوجد تعرٌفا واحدا 

والتً تشغ  الالبة بتعلم المعركة والمهارات من خال  عملٌة تحقق ممتد  مبنٌة ٌركز على المعاٌٌر كارٌقة نظامٌة للتعلٌم 

من تتفاوت التً مشارٌع المن  سلسلةا التعرٌف ٌشم  هذ. على أسكلة معقد  وأصٌلة ومنتجات وواجبات مصممة بعناٌة

الى أسبوعٌن مبنٌة على ماد  واحد  كً صف واحد اوا  العام، والمشارٌع متعدد  المواد والتً ا سبوعأمختصر  تستغرق 

 . والبالغٌن من خارج المدرسةتشرك المجتمع 

جد نموذج التخاٌا  لمعهد باك للتعلٌم مبنٌا على عدد من ست. واألكثر أهمٌة من التعرٌف نفسه هً السمات للمشارٌع الفعالة

 : المشارٌع الممٌز  . المعاٌٌر التً تمٌز المشارٌع  المخاا لها بدقة عن األنشاة األخرى الممتد  كً الغركة الصفٌة

 ٌة وجعلهم جدللتعام  معهم بم، وحاجتهم االتعرف على االرث المحرك للالبة نحو التعلم ، وقدرتهم على أداء عم  ه

 . عملٌة التعلممحور 

  أكثر منه جانبً للمنهاجأساسً وعم  المشروع هو . للماد المحورٌة اشغا  الالبة بالمفاهٌم والمبادئ . 

  أصٌلة وهامةتسلٌا الضوء على القضاٌا االستفزازٌة أو األسكلة التً تقود الالبة الى االستكشاف المتعمق لمواضٌع . 

 ٌتالب استخدام أدوات ومهارات أساسٌة بما كً ذلك التكنولوجٌا للتعلم وادار  الذات وادار  المشروع . 

  تحدٌد السلع التً تح  المشاك  أو تشرح المعضالت أو تقدم معلومات منبثقة عن التحرٌات أو البحث أو االستدال. 

 الفرص المستمر  والثابتة للالبة لٌتعلموا من التجربةعلى منتجات متعدد  تسمح بالتغذٌة الراجعة المتواتر  و ٌتضمن . 

 الصارمة، والتً تتالب مدى من  الحالٌة استخدام التقٌٌم المبنً على األداء والذي ٌتواص  مع التوقعات العالٌة والتحدٌات

 . المهارات والمعركة

   تقٌٌم كاكة الالبةمن خال  مجموعات صغٌر  أو عروض ٌقودها الالبة أو  سواءتشجٌع التعاون كً بعض األشكا 

 . انتاكج المشروع

نموذج التعلم المبنً على المشروع لمعهد باك 

للتعلٌم ٌعرف أٌضا حاجة منفرد  كً مجا  التعلم 

وهً انشاء مشارٌع تركز : المبنً على المشروع

على المعاٌٌر التً تتالءم بشك  جٌد مع حقبة 

ا من األحداث المكتملة بعد أن تم دكع الالبة من خال  للتسلٌة أو لتغٌٌر نماستخدمت المشارٌع  ماوغالبا، . المصداقٌة واألداء

ٌتم استدراج الاالب من المبنً على المعاٌٌر، ووكً التعلم المبنً على المشروع . اختباراتومحاضرات و واجبات بٌتٌة

لموجه لمعاٌٌر ٌرتبا السؤا  ا. خال  المنهاج عن ارٌق السؤا  الموجه أو عن ارٌق مشكلة حقٌقٌة تخلق حاجة لمعركة الماد 

 . لتقٌٌم معركة الالبة بالمحتوى بشك  صرٌح وواضح والتقٌٌم مصمم ،المحتوى كً المنهاج

وبالرغم من أن التعلم . وبالمث ، كان التعلم المبنً على المشروع ٌتساوى أحٌانا مع التعلم المبنً على االستفسار أو التجرٌبً 

ببعض الخصاكص المتداخلة مع هذٌن المصالحٌن ، كان التعلم المبنً على المشروع والمبنً  اعاقالمبنً على المشروع ٌت

وتوقعات وكً حقبة المصداقٌة ، وبوجود االختبارات . على المعاٌٌر صمم للتعرف على أهمٌة المعاٌٌر والتقٌٌم لتعلم الالبة

 أساسٌةكاكة أسالٌب التدرٌس معاٌٌر عالٌة وتحدٌات من تتضاألداء العالٌة كً أذهان الوالدٌن والتربوٌٌن، كمن المهم أن 

  .وارق تقٌٌم صالحة لالستخدام
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 وٌستاٌع التعلم المبنً على المشروع مساعدتك كمدرس لخلق أداء

صفً عالً وتقوم من خالله أنت والبتك من تشكٌ  مجتمع تعلٌمً 

 .قوي مركز على االنجاز والقٌاد  الذاتٌة وخدمة المجتمع

 

 د التعلم المبنً على المشروع ئفوا

ال ٌوجد أي بحث كعا  أو معلومات تجرٌبٌة  ذلك أنه. اوٌرتوكحق ، كان التعلم المبنً على المشروع مازا  كً مرحلة ال

وباالعتماد على الدلٌ  الذي جمع خال  . ألشكا  أخرى من التعلٌم مدتعأن التعلم المبنً على المشروع هو بدٌ  م تاثبال

العشر أعوام الماضٌة،  كان التعلم المبنً على المشروع ٌظهر بأنه نموذج معد  أو أكض  قلٌال النتاج مكاسب كً االنجاز 

وأٌضا، كان التعلم المبنً على ,المشروع ومستوى ارتباا الاالب بالمشروعومع أن النتاكج تتنوع حسب جود  . األكادٌمً

ٌوكر البٌكة لهذه المهارات كعلٌا ولكنه المشروع ال ٌعتبر منهج مناسب لتدرٌس مهارات أساسٌة معٌنة كالقراء  أو الحساب، 

 . كً تابق عملٌا

ٌؤدي الى مستوى أعلى من التاور عزز نوعٌة التعلم وٌكثر أهمٌة، هو أن األدلة تظهر أن التعلم المبنً على المشروع األو

ومن الواضح أٌضا أن التعلم المبنً على المشروع ٌعلم الالبة . شاك  المعقد  والغرٌبةمن خال  ارتباا الاالب بالم المعركً

والنجاز هذه األهداف ٌحتاج ك  من المدرسٌن والالبة الى الوقت . العملٌات واالجراءات المعقد  مث  التخاٌا واالتصا 

 . ى المشروعلٌبرعوا كً السلوكٌات واالستراتٌجٌات الضرورٌة لنجاح التعلم المبنً عل

 ونعلمالمالتقارٌر المقنعة التً قدمها  ، كإنوباالضاكة الى البحث

نموذج دقٌق ووثٌق الصلة  بان التعلم المبنً على المشروع هو

ومع . وموجه مشارك ٌدعم السؤا  الحقٌقً والتعلم التلقاكً للالبة

ألهداف التقلٌدٌة للتعلٌم ر  التعلٌم األكادٌمً والتوص  لتشجٌع مها

 . كان التعلم المبنً على المشروع له مناكع مهمة للالبة

 : بأنه وقدم المدرسون تقرٌرا عن التعلم المبنً على المشروع

  والتابٌق كً المعركةالتغلب على االنقسام بٌن المعركة والتفكٌر ومساعد  الالبة . 

 دعم الالبة كً التعلٌم وممارسة المهارات كً ح  المشكلة واالتصاالت واالدار  الذاتٌة . 

  تشجٌع تاوٌر المهارات العقلٌة المرتباة بالتعلٌم المستمر مدى الحٌا  والمسؤولٌة المدنٌة وبالنجاح الشخصً أو

 . المهنً

 دمج مجاالت المنهاج والتعلٌمات األصٌلة وقضاٌا المجتمع . 

 األداء من منظور المحتوى والمهارات باستخدام معٌار مشابه للمعٌار كً عالم األعما  وبالتالً تشجٌع  تقٌٌم

 . المصداقٌة ووضع الهدف وتحسٌن األداء

 خلق اتصاالت اٌجابٌة وعالقات تعاونٌة بٌن مجموعات الالبة المتباٌنة . 

 ٌمٌة متنوعةونماذج تعلمتباٌنة مستوٌات مهار  من  تلبٌة حاجات المتعلمٌن . 

  الذٌن ٌشعرون بالمل  من األسالٌب التعلٌمٌة التقلٌدٌةاشراك وتحفٌز الالبة . 

وكً أحسن الحاالت كان . وكما كً أي ماد  تدرٌس ، كان التعلم المبنً على المشروع ٌمكن استخدامه بفاعلٌة أو بغٌر كاعلٌة

أداء صفً من خالله ٌمكنك أنت والبتك من تشكٌ  مجتمع كمدرس على خلق  التعلم المبنً على المشروع ٌمكن أن ٌساعدك

وٌمكنك من التركٌز على األككار الركٌسٌة والقضاٌا . تعلٌمً قوي ٌركز على االنجاز والقٌاد  الذاتٌة والمساهمة كً المجتمع

 . بةالبارز  كً منهاجك وخلق نشااات تشاركٌة وتناكسٌة كً الغركة الصفٌة ودعم التعلم الذاتً بٌن الال
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 التعلم المبنً على المشروع فً غرفتك الصفٌة

ومجا  عمله هدف المشروع أن و. ٌجب أن ٌأخذ بعٌن االعتبار ما هو متوكر كً غركتك الصفٌةإن التخاٌا ألي مشروع 

ولع  . من العوام  التً تؤثر على عملك غٌرهاواالمتحانات والدراسٌة، السنة  اعٌدومو بجدو  الحصص الصفٌة، انسٌتأثر

ولإلجابة على هذا السؤا  ، من المفٌد ه  لّدي الوقت الكاكً النجاز هذا المشروع؟ : السؤا  األو  الذي ٌمكن أن ٌبرز هو

المعنً وبدال عن ذلك، خذ بعٌن االعتبار أن المشروع . عدم التفكٌر بأن التعلم المبنً على المشروع سٌقتاع من وقت المنهاج

  تعلم الالبة ختارالمالمشارٌع  إن. التقلٌدي ك الدراسًمنهاججزء من  به تستبد  ،التدرٌس والتعلممنهاج ماد  ركٌسٌة كً  وه

ٌتعلموها من خال  المنهاج التقلٌدي، ولكن الفرق هنا أن المعلم سٌكون أق  انشغاال نفس المعلومات الضرورٌة التً ٌمكن أن 

ٌكون كس ،ن المشارٌع تستغرق وقتا للتخاٌا لهاأومع . ث سٌقوم الاالب بالعم  على تابٌق المشروعكً الغركة الصفٌة حٌ

 . ٌن وقتا أاوال للعم  مع الالبة حالما ٌنالق المشروععلملدى الم

 

 : "عدم التغطٌة"التغطٌة مقابل 

المنهاج، حٌث أنه من األكض  التركٌز على إنه من غٌر الممكن للمشارٌع الصفٌة أن تغاً جمٌع المجاالت المالوبة كً 

لى الوقت والحاجة لتشم  العدٌد من الموضوعات كً توجٌهاتك خال  إواذا كنت محتاجا . جود  المشارٌع حتى وإن ق  عددها

ب  الموضوعات التً تود تدرٌسها بتعمق مقابقرار  اتخاذوهذا ٌعنً . "عدم التغاٌة"لى التفكٌر بمفهوم إقد تحتاج كالعام 

األجزاء كً منهاجك التً ٌمكن ب ولتسهٌ  عملٌة اتخاذ القرار علٌك التفكٌر. شك  عامٌمكن تغاٌتها بالتً موضوعات ال

؟ و ما هً األجزاء التً تتالب تعمقا أكبر؟ بسهولة وبنجاح تداولها أثناء المحاضرات أو الواجبات كً الكتاب المدرسً

هً  ، كتكونمشارٌعال غاٌتها من خال لمفاهٌم األكثر أهمٌة كً منهاجك وقم بتوعرف هذه المواضٌع التً تعكس األككار وا

خال   و المواضٌع الباقٌة ٌمكنك أن تتعام  مها من خال  التوجٌه المباشر. المواضٌع التً ترٌد أن ٌتشبث بها الالبةنفسها 

  .السنة الدراسٌة

 

  ؟ةقدرٌمتلكون المهل طالبك 

؟ وه  هم مؤهلٌن للمشروع كً المشروعمشاركتهم حجم مدى  وهو ،متعلقان بالبتكٌبرز سؤاالن عندما تفكر بأي مشروع 

 ٌعاون الاالبٌن علمزا  معظم المٌوما. الاالب ٌةسلوكٌا وأكادٌمٌا؟ والسمة الممٌز  للتعلم المبنً على المشروع هً استقالل

وقب  التخاٌا لمشروعك علٌك أن تفكر بمدى مشاركة البتك كً . على مراح  بناءا على عمر وخبر  الاالب ٌةستقاللالا

بنفسك لى اختٌار موضوع المشروع إقد تحتاج . تصمٌم المشروع وكً مدى استقاللٌة الالبة كً تولً نشااات المشروع

أن ٌقوموا باختٌار  للعم  كمن الممكنن ٌومستعد نٌبوجود البة متحمسلكن و .وخاصة كً المشروع األو  كً غركة صفك

ٌكون دورك كأحد المدربٌن أوالمنسقٌن لمساعد  الالبة على تشكٌ  هنا و. وتحدٌد منتجات التعلم بنفسهم موضوع المشروع

 . اٌٌر المحتوى وتقٌٌم أعمالهمالمشروع لٌالكم مع

والكتٌب سٌمنحك أككارا عن كٌفٌة .خبرتك ومعركتك ه  االبك جاهزون و قادرون؟ وجواب هذا السؤا  ٌعتمد كقا على

وعاد ، . ح المشروعنجاتزوٌد الالبة بالدروس بارٌقة تعدهم للمعركة االكادٌمٌة وكذلك المهارات التً ٌمكن أن تالب منهم ل

ادهم لعم  ون مشارٌعهم حتى منتصف العام الدراسً أو بعد ذلك وذلك لمنحهم الوقت لتقٌٌم الالبة واعدال ٌعرض المعلم

 علىواذا لم ٌكن لدى الاالب اٌة خبر  مع المشارٌع كانه من الجدٌر بالذكر أن نتذكر بأنهم سٌحتاجون الى التدرٌب . المشروع

باالضاكة الى أنك ٌمكن أن تحتاج . العروض الشفهٌةمهارات تقدٌم و ،دار  المشروعإو ،والبحث ،مث  هذه المهارات كالتعاون

  .ى أن ٌبرعوا كً مهارات االدار  الذاتٌةالدارتهم عن  كثب ال



Translated by iEARN Jordan from Project Based Learning Handbook by Buck Institute for Education 

 ترجمة آي إٌرن األردن من كتاب التعلم المبنً على المشروع والصادر عن معهد باك للتعلٌم

 
8 
 

وحٌنما ٌجد المعلمون أنفسهم مرتاحون كً التعلم المبنً على 

المشروع، عاد  ما ٌجدون التدرٌس باستخدام المشارٌع أكثر 

والتعلم المبنً على المشروع هو ارٌقة . إنجازاً واستمتاعاً 

عم  مع الالبة تساعدهم على اكتشاف المزٌد عن أنفسهم 

 .وعن العالم مما ٌجلب الرضا عن الذات

 

 سلوبك ومهاراتكأ

كانهم عاد  ما ٌجدوا أن التدرٌس مع  برنامج التعلم المبنً على المشروع ٌسر وسهولة التعام  معٌن بعلمشعور الم بمجرد

مع الالبة حالما ٌكتشفوا م  اعتوالتعلم المبنً على المشروع هو وسٌلة من وساك  ال. ومتعة نجازاً إر ثالمشارٌع سٌكون أك

وباالضاكة الى التعلٌمات القوٌة والمهارات , ومع ذلك. أشٌاءا أكثر عن أنفسهم وعن العالم، وهذا ٌجلب الرضى الوظٌفً

وبدال من االعتماد على نموذج الاف  . ٌن لعملٌة التعلمعلمدار  المإالتنظٌمٌة كان التعلم المبنً على المشروع ٌتالب تٌسٌر و

البٌكة المناسبة والنشااات التً تحفز عملٌة التفكٌر كعلى مدرسً التعلم المبنً على المشروع خلق .كارغ ٌجب تعبكتهكوعاء 

 .لدى الاالب، والتً تعتبر بحد ذاتها عملٌة إبداعٌة تشم  التحاور وبناء المهارات بحسب ما ٌتالبه المشروع

 اتلنهاٌللعملٌات ذات ا، و جمٌعنا ال ٌستجٌب بنفس الارٌقة له أهمٌة كبٌر   اٌن بأن التعلم الفععلمومع ذلك، ٌمٌز غالبٌة الم

ومع ذلك، توصف بأنها مشارٌع مبنٌة )وكً بعض األحٌان ٌتم وصف المشارٌع كمشارٌع كوضوٌة . وغٌر المحدد المفتوحة 

الجٌد  ٌعتبر منمشروع   البدء بأي قبو(. وحقٌقة هً عملٌة ح  لمشكلة غامضة-جٌدا، ولكنها تظهر للعٌان بأنها كاقد  للنظام

كٌف ستعم  كً بٌكة التعلم المبنً على المشروع؟وه  أنت مرتاح مع الالبة الٌن . أسلوبك ومهاراتك كً التعلٌم إظهار

  .ٌخٌم على العملٌات التعلٌمٌة ذات النهاٌات المفتوحة وغٌر المحدد الغموض الذي مع ٌتحركون داخ  الغركة الصفٌة أو 

ٌقوم القاد  بتسهٌ  ح  المشكلة كً المجموعة ه  تفض  أن تكون القاكد أم المدٌر؟ : ٌساعدك أن تسأ  نفسك هذا السؤا وقد 

وكً . ةنهاكٌوالبحث عن المخرجات ال ٌاتضبا العملبالتحكم وأما المدراء كٌقومون . وٌساعدوا المجموعة باٌجاد حلولهم

. األسلوبٌن وبالتناوبٌستخدمون كال ٌن علمن المإالحقٌقة، ك

ولكن اذا كنت مترددا كً نشر االنضباا بٌن الالبة كانك ربما 

لى أن تشعر إصغٌر  بمشروع تحاو  تجنب المشارٌع أو أن تبدأ

 .قٌاد  المشروعل ومؤهالً  بأنك مرتاحاً 

ن وظٌفتك هً مساعد  ك  االب على إنتاج مشروع إوكقاكد ك

 كً عملٌة جمعالبة قدم الكلما تو. راكد عن ارٌق تٌسٌر التعلم

. نهم سٌواجهون العقبات والفرصإوح  مشاكلهم كلمعلومات ا

أو على عكس ذلك، بأن تجع  الالبة )قدرتك على دعم وتوجٌه الالبة  من خال نجاح التعلم المبنً على المشروع ٌنبع و

عالقات شخصٌة ومهارات  األمر وٌتالب (.معلوماتهم إلى أن ٌصلوا إلى أجوبة وحلو  جمع ٌكاكحوا من أج  ح  مشاكلهم أو

األخذ بالحسبان  أٌضا علٌكو. احجالن صف ودكع المشروع لألمام حتىاالتصا  باالضاكة إلى المقدر  على تحدٌد األجند  لل

 .من ناحٌة مقدرتهم على سرعة اإلنجاز، وقدراتهم ومهاراتهم، وأسالٌبهم التعلٌمٌةالالبة االختالكات بٌن 

 

 التعلم المبنً على المشروع ومدرستك 

تلك من ( extended blocks)متخصصة كً المدارس التً لدٌها حصص  بشك  أكض ٌعم  التعلم المبنً على المشروع 

 السكنٌة جمعاتتالمدارس حو  ال ضععندما تتموكذلك . ن دقٌقةٌتً تتبع نظام الحصص التً تستغرق خمسلالمدارس ا

المتالبات ولكن إذا كانت مدرستك غٌر قادر  على توكٌر . المشروع هو وسٌلة ابٌعٌة للتعلٌملمبنً على الصغٌر ، كإن التعلم ا

 . ز  للالبةٌمتمشارٌع م عم كإنه ما زا  هناك إمكانٌة ل الالزمة

المدارس  ضعوتخ. وأنظمتها وستجد أٌضا أن المشارٌع الجٌد  كً الغرف الصفٌة تشجع على التغٌٌر كً ثقاكة المدارس

وٌستاٌع التعلم المبنً على . ذاتًالالتعلم  التشجٌع علىو بٌكة التدرٌس،وتحسٌن  التعلٌم، لركع معاٌٌر  ا متزاٌدوضغل
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األدوات المشروع أن ٌساهم بفعالٌة كً هذه العملٌة عن ارٌق تشجٌع التعاون بٌن المعلمٌن، وتحفٌز الالبة لإلنجاز، واستخدام 

ن التعلم المبنً على المشروع إ. والتغٌر التنظٌمً والمساعد  على دمج مخرجات التعلم كً المنهاج إدار  المشروعب الخاصة

وباالضاكة إلى ذلك، كإن المشارٌع تعتبر وسٌلة عظٌمة . المدرسة ً كًعالالداء ثقاكة األلخلق المبذولة ٌتالكم جٌدا مع الجهود 

الوسٌلة تؤدي إلى دعم أكبر للمدرسة وكهم أكض   هونتٌجة لذلك كإن هذلٌمٌة المجتمع كً العملٌة التع كرادلمشاركة الوالدٌن وأ

 .اجات الالبةتٌحال

التعلم المبنً  أابقه  ٌمكن أن : هو ذات مستوٌات األداء المتخفضةوالسؤا  الذي عاد  ما ٌارحه المعلمون كً المدارس 

البة الذٌن ٌعانون مشاك  كً المهارات األساسٌة، كإنه بالنسبة لل. ٌمكن ذلكوالجواب هو نعم، على المشروع كً مدرستً؟ 

من الضروري توكٌر تعلٌمات مباشر  أكثر أثناء المشروع، وتصمٌم مشارٌع أصغر أو ربا المشارٌع بمستوٌات أق  وأكثر 

كً عملٌة التعلم مواضٌع تهمهم، وبالتالً تشركهم  لبحث كًإال أن التعلم المبنً على المشروع ٌقدم للالبة الفرصة ل. تحدٌدا

  .بارق ال ٌمكن أن ٌقدمها التعلٌم التقلٌدي

   


