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المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين لتنمية الممارسات الحياتية 
 لدى طالبات الصف األول الثانوي في مادة التربية الموسيقية

 ميادة محمد محمد أحمد وهدان د /  
  
 مستخلص:ال

تعدددد مادددارات القدددرو الشدددادن والعادددريو مدددو يهدددن المادددارات التددد  يجددد  يو  
اهج التربية الموسيقية للصف األول الثانون؛ شيد  يعدد تتضمناا المناهج، ومناا من

المناج التربون وسيلة التربيدة لتعدديل سدلول المتعلمديو، وتنميدة الممارسدات الشياتيدة 
لاددن، وتتضددمو تلددل الماددارات مجمومددة مددو الماددارات األساسددية التدد  تضددن بدددا لاا 

 مجمومة مو الماارات الفرمية تتمثل فيما يل :
 ماارات المانة والشياة. -ماارات الثقافة الرقمية -اإلبداع ماارات التعلن و 

  الكلمات المفتاحية:
 ماارات القرو الشادن والعاريو. -المتعلن -المعلن -المناهج 
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Curricula and Skills of Twenty-first Century to Develop 

Life Practices among First-year Secondary School Students 

through Music Education Subject 

Dr. Mayada Muhammad Muhammad Wahdan 
Lecturer of Curriculum & Instruction of Music Education, 

Faculty of Graduate Studies for Education, Cairo University. 

 

Abstract:  

The skills of twenty-first century are considered the most 

important skills that must be included in music education 

curriculum for first-year of secondary school. That is because 

educational curriculum is a means of education to modify 

learners' behavior and develop their life practices. These skills 

include a set of sub-skills within them. They are as follows: 

Learning and creativity skills - Digital literacy skills - Career 

and life skills.    
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 :المقدمة
الت  ل جملة مو التشديات إنساو المستقبملى مصر الّثورة الّتكنولوجّية  فرض

مواجاتاا والّتصدن لاا، وذلل مو طريق امتالكه مجمومة مو الكفايات ينبغ  
 والماارات الت  تؤهله للتعامل مع هذه التشديات لمواجاة الشياة العصرية.

 ومو يهن التشديات الت  يوجااا إنساو القرو الشادن والعاريو تطوير 
مناهجه وطرائقه وتنظيمه و فلسفته ويهدافه،  شي تن مو يو يينبغ   الذن الّتعلين
دارته العلمّية  ينبغ  التركيز ملى المناجّيةالمعلومات انفجار وف  مصر  .وا 

وف  ش  العلم  ف  مجمل الممارسات الشياتّية. بواألسالي  المستندة إلى العلن وال
ومعارفان يمة؛ فان بعلمان  ةسيصبح شاملو المعرفة مصدر الّثروة أليّ هذا العصر 

اإلنتاج ف  المستقبل مو اإلنتاج  قادروو ملى تشويل القابلة للتوظيف والّتطبيق
ج  ملى كل مجتمع و  . مو هناالض ن للسلع المادّية إلى اإلنتاج الض ن للمعرفة

بموارده  اءمتنلاليريد الد ول ف  شلبة المنافسة الّدولّية يو يسعى بكل الّسبل 
اليون مو  هنالشظولعل هذا سب  ما  .هذه الثروة ملمياالبارّية، ويعمل ملى تنمية 

اهتمان المجتمعات والّدول باالستثمار الّض ن ف  الّتعلين والّتدري ، وف  التّنمية 
البارية، بامتبار ذلل الّرافد الّرئيس لتوفير الّدمامة األساسية القتصاد القرو الشادن 

 (.9333)بدراو وسليماو،  والعاريو
 ىنمتُ الّسلول، و  بواسطتاا ُيعدل الّتربون وسيلة التربية الت يعد المناج  

 ىوُتاذ  األ الق، وتُنم ،القدرات والماارات واالتجاهات اإليجابّية، وُتكّوو العادات
هو الغذاء الذن  يشون مو ماارات ومعارف واتجاهات وقينالمناج بما و  .الميول

، فقد شور الشيون ف  العملّية الّتربوّيةو المناج هو المشي  يتقدمه الّتربية لألفراد. و 
 ،ت طيطال بشي  يتضمو هذا التطوير مناهجاا باستمرار ريتطو ب اهتمت الدول

لشاق برك  المستجدات واالتجاهات ال لألمنتطوير يضمو هذا الو  ،تقوينالو  ،تنفيذالو 
اماته . ويج  يو يتسن المناج بمر وماارات القرو الشادن والعاريو التربوّية الشديثة
و صائص نموهن، ويو يسامدهن ملى  ،وطبيعة المتعلميو ،وفلسفته ،واقع المجتمع

 والمناج الشدي  يعد المتعلن .تقبل الّتغيرات الت  تشد  ف  المجتمع والّتكيف معاا
للبش   متعلميودوافع ال يستثيرو  ،ملى الّتعلن الذات  وياجعلعملية الّتعليمّية، ل امشور 
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القدرات والماارات  يكسبانلومات مو مصادرها الم تلفة، و طالع وجمع المعواال
 (.9333 )الشريرن، ل المسؤولّيةالت  ُتمكنان مو الّتكيف مع الشياة وتشمّ 

، للمتعلميو تطوير األداءات الّذهنية ضماويج  ملى المناج الّتربون  
ف المؤسسات التعليمية بم تل دمو القائميو ملى، وهذا يلديان وتنمية التفكير

شل ، و طوات اإلبدام  كسا  المتعلميو آليات التّفكيرإ العمل ملى مستوياتاا
وتشسيو  تتمثل ف  الّتجديد، كثيرة تشديات يمامان يضع كما المااكل ويدواتاا.

مو  الل الّتجديد و تشسيو مد الته ومملياته وم رجاته، مو  الل نومية الّتعلين 
إلى بناء برامج لتطوير  ا ينبغ  االلتفاتالشديثة. كمومواكبة األنظمة الّتربوية 

للتعامل مع الماكالت بأنواماا  ملى شّد سواء المتعلميوو  المعلميو ماارات
الم تلفة، وتدريبان ملى ماارات التّفكير مامة، وماارات شل الماكالت والعمليات 

مداده للمستقبل  وتنمية المعرفية المتقدمة  اصة، بادف إمداد الفرد للشياة العامة، وا 
 .(9333)إبراهين،  قدرته ملى الّتصرف الّسلين ف  المواقف الت  يواجااا

إصالح الّتعلين وتطويره بعامة،  مو األولويات الوطنية ف  كثير مو الدول 
ناهج، مو مجاالت هذا التطوير: المو  وتدريساا، ة والمناهجوالّتربية العلميّ 

شركات إصالشّية مالمّية مدة ف  ت ملى ذلل ظار  وبناء   .تدريسالستراتيجيات ا  و 
قامدة مناهج التربية الموسيقية المادة الّدراسّية ف   يصبشتومليه  ،التربية العلمّية
وبالتال   يوظفاا ف  شياته،بالشد األدنى مو المعارف الت   المتعلن معرفّية تزود

وتكنولوجّية ف  ظل مجتمع صنام  تكنولوج  موسيقية تشقيق ثقافة ملمّية، و 
علومات  ف  القرو الشادن والعاريو ويلفيته الثّالثة بواقعاا وماكالتاا وتشدياتاا م

 (.9333 )زيتوو، المستقبلّية
مكونات  يهن، والكتا  المدرس  ملى وجه ال صوص، مامةإو المنااج  

المتعلن لما سيكوو مليه  ءالماارات الت  تسامد وتا يضن  وهو ة،ربويالعملّية الت
تسعى إلى توظيف  ف  التربية الموسيقية ياة العملية، ومناهجنامستقبال ف  الش

التربية اإلطار العان لمناهج  تضموماارات القرو الشادن والعاريو فياا، شي  
القرو الشادن كسا  الفرد ماارات إوجو   (9332)المطورة للعان الموسيقية 
التفكير و اصة  ؛لفةوالتواصل الفعال، وماارات التفكير الم ت ،كاالتصالوالعاريو: 

المنطق  والّنقدن واإلبدام ، وشل الماكالت، واست دان الّتكنولوجيا الشديثة بما 
نفتاح قتصاد المعرف ، كما تدمو لالف  بناء مجتمع تكنولوج  قائن ملى اال مديسا

 .(9332، )وزارة التربية والتعلين ملى الثقافات اإلنسانية الم تلفة والتعامل معاا
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منظمة الاراكة مو يجل ماارات " القرو الشادن والعاريو شس وماارات  
 ،والثّقافة المعلوماتّية ،ماارات الّتعلن واالبتكار "، ه :القرو الشادن والعاريو

. وشتى يستطيع إنساو القرو والّتكنولوجّية، وماارات الشياة والعمل ،واإلمالمّية
التعلن مدى  ة، مثل: ماارةالعيش بساولة ويسر البد له مو امتالل ماارات رئيس

قتصاد يتطل  االو تصال والّتاارل. االماارة شل الماكالت، و ماارة الشياة، و 
واإلبداع  ،بتكاريةواال ،العالم  للقرو الشادن والعاريو مستويات مالية مو الّت يل

.  تراع  دمات ومنتجات جديدة يفضل للسوق الكون  ملى نشو مستمرامو يجل 
ستمكو الت   ماارات الثقافة الرقمية القرو الشادن والعاريو كما تتضمو ماارات

متالل قوة غير مسبوقة لتض ين قدراتان ملى التّفكير، اطال  الجيل الّابك  مو 
تنبع الشاجة إلى تعلن الماارات  هناو  .بتكارالعاوو، واتصال، والتّ والّتعلن، واال

ل الّتقنية، وتامل هذه المناسبة لمعالجة الكن الاائل مو المعلومات والوسائ
 تصال.الماارات: الثّقافة المعلوماتية، والثّقافة اإلمالمية، وثقافة تقنية المعلومات واال

الت  تعمل  ماارات المانة والشياة وتتضمو ماارات القرو الشادن والعاريو ييضا
 اذاتيا، ومتعلما مستقال، وقادر  موجااالفرد ليصبح  ؛تنمية ماارات الّا ص ملى
دارة المارومات وتشمّ مل ل المسؤولية. وتامل هذه الماارات: ى الّتكيف مع الّتغير وا 

والّتفامل متعدد  ،جتمام والّتوجه الّذات ، والّتفامل اال ،والّتكيف، والمبادرة ،المرونة
  .(9338)ترلينج وفادل،  الثّقافات، واإلنتاجية والمساءلة، والقيادة والمسؤولية

يزة األساسية ف  المنظومة التعليمية، والذن يسعى إّو المعلن هو الرك 
للوصول بالعملية التعليمية إلى مستويات متميزة مو الجودة، وهذا لو يتأتى إال مو 
 الل تنمية قدرات المعلن ومااراته إلى مستوى يمكنه مو التعامل مع متغيرات 

قد تزايدت، ومتطلبات القرو الشادن والعاريو. إو يدوار المعلن ف  هذا القرو 
ويصبشت هذه األدوار مامة صعبة تشتاج إلى تفكير إبدام  للتغل  ملى 
الماكالت المتنومة، وقدرة ملى إدارة الشوار اإللكترون  الفعال مع الطال ، وات اذ 
القرارات، والتعامل مع تقنيات العصر الرقم ، والتواصل، وغيرها. والمعلن هو 

انت السياسات التربوية تتجه دائما لتطوير المعلن األميو ملى تنفيذ المنااج؛ لذلل ك
مادة تأهيله بامتباره شجر الزاوية ف  التطوير التربون. وغالبا ما تفرض النظن  وا 
التربوية الشديثة مااما ويدوارا مستشدثة للمعلن ات ذت يبعادا إضافية تجاوزت شدود 

ل قامدة معرفية األساسيات؛ فمعلن القرو الشادن والعاريو يتوج  مليه امتال
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واسعة ف  مجاالت اللغات، والفنوو، واالقتصاد، والعلون، يضف إلى ذلل قدرته 
ملى مواجاة تشديات ماارية مامة للتعلن والعمل والشياة ف  القرو الشال ، وامتالل 
المعلميو لاذه الماارات يضمو شصول المتعلميو ملى الدمن الكاف  لمواجاة 

)المساميد، طموشاتان ف  المدييو القري  والبعيد تشديات هذا العصر، وتشقيق 
9337.) 

 وتتمثل هذه الماارات فيما يل :
 مهارات التعلم واالبداع: -7

 التفكير الناقد وحل المشكالت )تفكير الخبير(: -أ
يناا األسس الجديددة للدتعلن  شل الماكالتالناقد و  ماارات التفكيرالكثير  ديع 

إلدرال )ملددن التفكيددر( . لقددد شطددن البشدد  الشدددي  فدد  االقددرو الشددادن والعاددريوفدد  
وشيد  يو  ،تقاو المشتوى يج  يو يسبق تطبيقه الجيددإالمعتقد األزل  للتدريس بأو 

وشدل  ،مثدل: التفكيدر الناقدد ،هذا المعتقد ف  طريقده إلدى الدزوال، فدطو تطبيدق مادارات
وتشسددديو  ،عمدددل ملدددى زيدددادة الشدددافزيواالبتكاريدددة فددد  معرفدددة المشتدددوى  ،المادددكالت

 م رجات التعلن.
وتتطل  ماارات التفكير الناقد وشل الماكالت مو الطال  يو يكونوا قادريو 

 ملى يو:
 م تلفة مو االستنباط )االستقراء واالستدالل( بما  اينوام يستنبطوا بفاملية

 يناس  الموقف التعليم . 
  يست دموا التفكير الكل. 
 ت إلنتاج م رجا ؛يشللوا كيف تتفامل يجزاء مو الكل مع بعضاا البعض

 ناائية ف  نظن معقدة. 
 يت ذوا األشكان والقرارات. 
  بفاملية الدليل والشجن واالدماءات واالمتقادات.  اويقّومو  ايشللو 
  بدائل وجاات النظر الرئيسة.  امو ويقوّ  ايشللو 
  بيو المعلومات والشجن.  اويربطو  ايجمعو 
  استنتاجاتان ملى يفضل تشليل.  االمعلومات ويبنو  ايفسرو 
  بطريقة نقدية  برات وممليات تعلمان.  ايتأملو 
  .يشلوا ينوام ا م تلفة مو الماكالت غير المألوفة بطرق تقليدية ومبتكرة 
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  يسئلة مامة توضح وجاات نظر متنومة، تؤدن إلى شلول  اويطرشو  ايشددو
 يفضل. 

 
 
 مهارات االتصال والتشارك: - ب
مثل: التشد   ،ألساسيةف  الوقت الذن اهتن فيه التعلين بماارات االتصال ا 

الصشيح، والقراءة، والكتابة الواضشة، تستدم  األدوات الرقمية ومتطلبات زمننا 
 م زون ا ا صي ا مو ماارات االتصال والتاارل يكثر اتسام ا وممق ا لتاجيع التعلن.

 وتتطل  ماارات االتصال والتاارل مو الطال  يو يكونوا قادريو ملى يو:
 :يتواصلوا بوضوح 
 بروا مو تفكيرهن ويفكارهن بفاملية باست دان ماارات االتصال الافا  يع

 والمكتو ، وغير اللفظ  ف  صيغ سياقات متنومة. 
  يصغوا بفاملية للمعنى الغامض بما ف  ذلل القين والمعرفة واالتجاهات

 والمقاصد. 
  ،يست دموا االتصال لتشقيق يهداف متنومة )مثال: ي بار، إرااد، تشفيز

 (. اقتناع
  يست دموا وسائل وتقنيات إمالمية متعددة، ويعرفوا كيفية إصدار الشكن ملى

 فامليتاا مو البداية وتقدير يثرها. 
 يتااركوا مع اآل ريو. 
 ملى العمل بفاملية واشتران مع مجمومات متنومة.  نيبرهنوا ملى مقدرتا 
 وسط ليكونوا متعاونيو ملى الوصول إلى شلول  ؛يمارسوا المرونة والرضا

 ضرورية لتشقيق هدف ماترل. 
  ويعطوا قيمة للمساهمات  العمل التعاون لية ف  و يأ ذوا ملى ماتقان المسؤ

 الفردية لكل مضو ف  الفريق. 
 :بتكار واإلبداعاال -ج
نظر ا لمتطلبات القرو الشادن والعاريو لالستمرار ف  ابتكار  دمات جديدة  

وممليات يفضل، ومنتجات مشّسنة لالقتصاد الكون ، ليس مو قبيل المفاجأة يو 
 تكوو لالبتكارية واإلبداع يهمية كبيرة بيو ماارات القرو الشادن والعاريو.
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 اع من الطالب أن يكونوا قادرين على أن:وتتطلب مهارات االبتكار واإلبد
 يفكروا على نحو ابتكاري:

  .يست دموا مدى واسعا مو يسالي  األفكار 
  .يبتكروا يفكار ا جديدة وقيمة 
 بادف تشسيناا ؛يوسعوا وينقشوا يفكارهن ال اصة، ويشللوها ويقوموها، 

 ومضامفة جاودهن االبتكارية. 
 يعملوا بطبداع مع اآل ريو. 
  يفكار ا جديدة وينفذوها، ويفسروها لآل ريو بفاملية. يطوروا 
  .ينفتشوا ويستجيبوا لوجاات النظر الجديدة والمتنومة 
  يبرهنوا ملى األصالة واإلبداع ف  مملان، ويفاموا شدود العالن الواقع  مند

 تبن  يفكار جديدة. 
  .ينظروا إلى الفال بكونه فرصة للتعلن 
 ينفذوا االبتكارات. 
 ألفكار االبتكارية إلى مساهمات ملموسة ومفيدة للمجال الذن سيطبق يشولوا ا

 ف  االبتكار.
 مهارات الثقافة الرقمية: -0

 الثقافة المعلوماتية: -أ
ف  القرو الشادن والعاريو يج  يو يرتفع مستوى كل ا ص مو ناشية 

 شي  ؛الثقافة المعلوماتية سواء ف  العمل يو المدرسة يو المنزل يو المجتمع
 سيزداد الطل  ملى:

  .الوصول للمعلومات بفاملية وكفاءة 
  .التقوين الناقد للمعلومات 
  .بداع  است دان المعلومات بدقة وا 
 :ومو ماارات الثقافة المعلوماتية يو يكوو الطال  قادريو ملى يو 
 :يصلوا إلى المعلومات ويقوموها 
 )يصلوا إلى المعلومات بكفاءة )الوقت( وبفاملية )المصادر . 
  .يقوموا المعلومات تقويم ا نقدي ا ومتمكن ا 
 يست دموا المعلومات ويديروها. 
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   بدام  ف  التقنية يو الماكلة الت يست دموا المعلومات باكل دقيق وا 
 يتناولوناا. 

  .يديروا تدفق المعلومات مو مصادر واسعة ومتنومة 
 بالوصول إلى  يطبقوا الفان الجوهرن للقضايا األ القية القانونية المرتبطة

 المعلومات واست داماا. 
 الثقافة اإلعالمية: -ب

إو طال  القرو الشادن والعاريو المشاطيو بالوسائل الرقمية وال يارات  
المتاشة مو الوسائل بشاجة إلى فان كيفية التطبيق األفضل لمصادر الوسائل 

 ،قنعة وفعالةالمتوفرة للتعلن، واست دان يدوات الوسائل البتكار منتجات اتصال م
 وملفات صوتية، ومواقع الابكة العنكبوتية. ،الفيديوهات :مثل

 ومن مهارات الثقافة اإلعالمية أن يكون الطالب قادرين على أن:
 يشللوا اإلمالن. 
  .يفاموا كيفية بناء الرسائل اإلمالمية 
  .يفشصوا كيفية قيان األفراد بتفسير الرسائل ملى نشو م تلف 
 ضايا األ القية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى يطبقوا الفان الجوهرن للق

 الرسائل اإلمالمية واست داماا. 
 :يبتكروا منتجات إمالمية 
  يفاموا ويست دموا األدوات وال صائص واألمراف األكثر مالءمة لإلنتاج

 اإلمالم . 
  يفاموا ويست دموا التعبيرات والتفسيرات األكثر مالءمة ف  بيئات متنومة

 ثقافات. ومتعددة ال
 ثقافة تقنيات المعلومات واالتصال: -ج
( ه  األدوات الجوهرية للقرو الشادن ICT) المعلومات واالتصالإو تقنيات  

المددواطنيو الددرقمييو منغمسددوو اليددون فدد  يجددزاء متناهيددة والعاددريو، فجيددل اإلنترنددت و 
الصددغر مددو المعلومددات منددذ والدتاددن ومتاددبثوو بددأجازة الددتشكن مددو بعددد، والاواتددف 
المتنقلددة مددو ممددر مبكددر. ولقددد كرسددت المئددات مددو المنظمددات التربويددة شددول العددالن 

ونظددن جاودهددا فدد  دمددج تقنيددات المعلومددات واالتصددال فدد  العمددل اليددوم  للمدددارس 
 التعلين.
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 ومن مهارات ثقافة المعلومات واالتصال أن يكون الطالب قادرين على أن:
 يستخدموا التقنية بفاعلية:

  .يست دموا التقنية كأداة للبش  والتنظين والتقوين 
  .يست دموا التقنيات الرقمية 
  يطبقوا فاما جوهريا للقضايا األ القية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى

 ات المعلومات واست راجاا. تقني
 مهارات المهنة والحياة: جاهز للعمل، جاهز للحياة-3

 المرونة والتكيف: -أ
يزمنة التغيير ير  المتعلموو األرض، بينما يجد ينفسان ينه قد تن إمدادهن في 

 .ملى نشو جيد للتعامل مع مالن لن يعد موجودا
 ين على أن:يكون الطالب قادر  من مهارات المرونة والتكيف أن

 يتكيفوا على التغيير:
  .يتكيفوا ألدوار ومسؤوليات وجداول وسياسات متنوعة 

  .يعملوا بفاعلية في جو من الغموض وتغيير األولويات 

 :يتصفوا بالمرونة 

  .يستثمروا التغذية الراجعة بفاعلية 

  .يتعاملوا إيجابًيا مع الثناء والنقد بشكل إيجابي 

  .يفهموا وجهات النظر 

 المبادرة والتوجيه الذاتي:  -ب
 أفضل مكان للحصول على يد المساعدة هو نهاية ذراعك.

 أن يكون الطالب قادرين على أن: من مهارات المبادرة والتوجيه الذاتي
 يديروا األهداف والوقت:

  .يضعوا يهداف ا بمعايير ملموسة وغير ملموسة 
 الستراتيجية )طويلة يشققوا التوازو بيو األهداف قصيرة األمد واألهداف ا

 األمد(. 
  .يست دموا الوقت ويديروا م ء العمل بفاملية 
 :يعملوا باستقاللية 
  ها دوو إاراف مباار. و ها ف  يولويات وينجز و يراقبوا الماان ويشددوها ويبلور 
  .يكونوا متعلميو موجايو ذاتي ا 
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 ا  يتجاوزوا إتقاو الماارات األساسية ليصلوا إلى التعلن الا ص  الكتس
 ال برة. 

  .يبرهنوا ملى االلتزان بالتعلن كعملية مستمرة مدى الشياة 
  .يتأملوا بطريقة ناقدة  براتان الماضية لتوجيه تقدمان ف  المستقل 

 التفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات: -ج
 التنوع هو الا ء الوشيد الذن ناترل فيه جميع ا.

هم الثقافات المتعددة أن يكون الطالب من المهارات االجتماعية ومهارات ف
 قادرين على أن:

 يتفاعلوا مع اآلخرين بفاعلية:
  .يعرفوا متى يكوو مو المالئن اإلصغاء ومتى يكوو التشد  يفضل 
  . يوجاوا سلوكان بأسلو  مشترن ومان 
 :يعملوا بفاملية ف  فرق متنومة 
  .يشترموا الثقافات الم تلفة والعمل بفاملية مع الجميع 
  .يستجيبوا بعقلية منفتشة ألفكار وقين م تلفة 
  .يفعلوا اال تالفات االجتمامية والثقافية البتكار يفكار جديدة 

 اإلنتاجية والمساءلة:  -د
الكفاءة هي عمل األشياء علـى نحـو صـحيو، والفاعليـة هـي عمـل األشـياء 

 الصحيحة.
 ى أن:من مهارات اإلنتاجية والمساءلة أن يكون الطالب قادرين عل

 يديروا المشاريع:
  .يصنعوا يهداف ا ويشققوها شتى ف  شالة العقبات والضغوط المنافسة 
  .يشددوا يولويات العمل وي ططوه ويديروه لتشقيق النتائج المرغوبة 
 :يبرزوا النتائج 
 :يبرهنوا ملى  صائص إضافية مرتبطة بطنتاج منتجات مالية الجودة تامل 
  .العمل بطيجابية وي الق 
 ارة الوقت والمااريع بفاملية. إد 
  .تنفيذ ماان متعددة 
  .المااركة بنااط ودقة ف  العمل ويو يكوو مشل ثقة 
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  . يقدن نفسه باكل اشتراف 
  .المااركة والتعاوو بفاملية مع يمضاء الفريق 
 وتقديره اشتران تنوع الفريق . 
  .تشمل مسؤولية النتائج 

   يو يكونوا قادريو ملى يو:يج  ملى الطال :القيادة والمسؤولية -هـ

 يقودوا ويوجاوا اآل ريو:
 للتأثير ملى اآل ريو  ؛يست دموا ماارات اتصال ا صية وماارات شل الماكلة

 وتوجياان نشو الادف. 
 نقاط قوة اآل ريو لتشقيق هدف ماترل.  يستثمروا 
  .يبرهنوا ملى السلول المستقين واأل الق  ف  است دان قوة التأثير 
  المسؤولية تجاه اآل ريو:يتشملوا 
 يتصرفوا بمسؤولية نشو اهتمامات المجتمع األكبر ومصالشه.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وطرق التدريس لقسم المناهج الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : AAASSC)للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية 

 0207 رفبراي 71-71" ةفي ضوء متطلبات اقتصاد المعرف جمستقبل تطوير المناه" 
 

 

833 

 المراجع
 الحياتيــة المشــكالت علــى المبنــي الــتعلم(. 9333) طدده مبددد اه بسددان إبددراهين، 

 .المسيرة دار: مماو ،3ط. التفكير وتنمية
ــم األ  (.9333سددعيد ) ،سددليماو ،بدددراو، اددبل  ــايير فلمعل ــة فــي إطــار مع ــة الثالث ي

 سكندرية: دار الجامعة الجديدة. . األجودة الممارسة المهنية
مهارات القرن الحـادي والعشـرين: الـتعلم (. 9338ترلنج، بيرن ، فادل، تاارلز ) 

)ترجمة بدر بو مبد اه الصالح(. الرياض: النار العلم   للحياة في زمننا،
 لمطابع.او 

(. تشدددديات إمددددداد المعلمدددديو وتدددأهيلان فدددد  ضددددوء 9337)المسددداميد، تركدددد  فاددددد  
المددؤتمر الرابددع لكليدددة  :مقدمددة فددد ، ورقددة ماددارات القددرو الشددادن والعادددريو(
، مجمددداو، اإلمدددارات العربيدددة 3/3/9337التربيدددة والعلدددون األساسدددية بتددداري  

 المتشدة.
 (. اإلطار العان للمناهج المطورة. 9332وزارة التربية والتعلين العال  )

تجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلـوم اال (. 9333زيتوو، مايش مشمود ) 
 ، مماو: دار الاروق. 3. طوتدريسها

، 3. طالجـودة الشــاملة فــي المنــاهج وطــرق التــدريس(. 9333الشريدرن، رافدددة ) 
 مماو: دار المسيرة للنار والتوزيع والطبامة.

مادارات القدرو الشدادن والعادريو  (. إطدار مقتدرح لددمج9333الب ، نوال مشمد ) 
ــــــة فدددددد  مندددددداهج العلددددددون بددددددالتعلين األساسدددددد  فدددددد  مصددددددر.  ــــــة التربوي المجل

 .9(، 33)8، المتخصصة

 


