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لكي حيقق الطالب جناحًا يف الكلية أو الوظيفة أو احلياة يف القرن احلادي والعشرين عليهم أن 

اء قادة الدولة وصناع السياسات ورؤس بني يدَيسواء. يضع هذا الدليل يتقنوا احملتوى واملهارات على حد 

سالي  واماج  التقييم ال ي سساعد على رر  باادرات ملهارات القرن احلادي األوقادة املدارس  األحياء

مخس أدلة بوجزة  ي والعشرين"ادصدرت عن "الشراكة بن أجل بهارات القرن احل والعشرين. وقد

 ألنظمة دعم بهارات القرن احلدي والعشرين التالية: االستخداموسهلة 

 .املعايري .1

 .قييمالت .2

 .التنمية املهنية .3

 .املناهج وررق التدريس .4

 .مبيئات التعل .5

ت، بل وسائل لتحقيق هدف أكرب أال وهو الدعم ليست جمرد غايا ةنظمأجدير بالذكر أن و

ية ال ي حيتاجونها ادنات املعرفية واألكادميية والعارفية والياألرفال على سطوير الكفا بساعدة

  العشرين.القرن احلادي و يف حياسهم للنجا  يف

أبام  كاريًا شكل حتديًاالدعم اخلمسة ُي ةنظمألااع نهج شابل وبتكابل وسدرك الشراكة أن اّس

ال ميكن سنفيذ  هأن بعو .شاقللمساعدة يف دعم هذا العمل ال تطايقعت أدلة الوِض هلذامجيع املعلمني. و

 ختريجاجلهود الرابية إىل  دفعى عل املتاحة املوارد عملسنأبل أن إال أننا كل والية،  يف اتتوصيالكل 

 القرن احلادي والعشرين.يف  ًاوجناح وبوارنني أكثر قدرًةرالب 

 جي  أن سرسكز مجيع املاادرات املتعلقة مبهارات القرن احلادي والعشرين على:

  

ت  له النجا  با مل يتم وجدير بالذكر هنا أن سطايق بهارات القرن احلادي والعشرين لن ُيك

إج البد للطالب القادرين  مجيع الطالب. وسعزيز التفاهم بنيرف املادة األكادميية األساسية اسنمية بع

. املادة األكادميية األساسيةب بعريفعلى أساس  االعتمادقد والتواصل بفاعلية بن اعلى التفكري بشكل ن

"الشراكة بن أجل بهارات القرن إلرار  هابًا ًاة عنصروهلذا السا ، ُسعد املواد األكادميية األساسي
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س مجيع بهارات القرن احلادي والعشرين يف سياق املواد أن سدرَّ –بل جي –ميكن إج . احلدي والعشرين"

 األكادميية األساسية. 

  

والية وبقارعة وبدرسة كل  علىالشراكة  طر باإلضافة إىل إسقان املوضوع األساسي، س

 السؤال التالي: 

 س سساعد الطالب على أن يصاحوااملدار له: 

  قد؟انبشكل بفكرين 

  ؟تحل املشكالقادرين على 

  التواصل اجليد؟قادرين على 

 ؟بشكل جيد نيبتعاون 

 التكنولوجيا؟وعلوبات على دراية بامل 

 للتكيف؟ يةقابل يجوو نيبرن 

 ؟بادعنيو ينباتكر 

 ؟قادرين على املنافسة دوليًا 

 ؟ةباليدراية  يجو 

 هذا املوقع ، يرجى زيارةطايقاإلرار أو أدلة التو عرفة املزيد عن باادرات الشراكةمل

www.21stcenturyskills.org. 

 

ا يتعلق بنظابنا التعليمي. والغرض بن هذه الوثيقة هو إن أبتنا سواجه أسئلة خطرية فيم

أو  بالدولةقائد أو بصفتك صانع سياسات –القضايا الرئيسة ال ي جي  براعاسها ب ستعلق رؤيةسزويدك ب

جنا   لضمان التخطيط للمستقال وبناء اسرتاسيجيات بن شأنها أن سرسخ –بدرسةبدير أو  رئيس حّي

 والعمل، ولكن يف احلياة. رالبنا، ليس فقط يف املدرسة

http://www.21stcenturyskills.org/
http://www.21stcenturyskills.org/
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بهارات  دبجل يف سعيهمالقرن احلادي والعشرين املعلمني هارات املرساطة مبتنمية املهنية السدعم 

هود التطوير امله ي كجزء جل ُينظرجي  أن  الدراسية. مالقرن احلادي والعشرين  يف بدارسهم وفصوهل

واملناهج الدراسية،  ،احلادي والعشرينهارات القرن ملللتعليم والتعلم يتضمن بعايري  بوازيبن نظام 

 ةاملهني نميةلتلالناجحة اادرات املسشمل ، فعاليةامله ي  طويرالتجهود بثل أكثر و، التقييموالتدريس، و

 هارات القرن احلادي والعشرين اخلصائ  األساسية املقاولة على نطاق واسع، بثل:مب املتعلقة

  بشكل  امية بهارات القرن احلادي والعشرين وكيفية دجمهأله نيالرتبويضمان فهم

 التعليم اليوبي.يف  أفضل

 التعاون بني مجيع املشاركني. إساحة فرص 

 .السما  للمعلمني وبديري املدارس باناء جمتمعات التعلم اخلاصة بهم 

 لتوجيه، تعليمية بن خالل التدري  واالنطقة املدرسة أو املداخل  اتبن اخلرب ستفادةاال

 .التدريس التعاونيو

  سسهيل التعلم.يف  دور املعلمنيدعم 

  .استخدام أدوات التكنولوجيا يف القرن احلادي والعشرين 
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ضمان  واملدارس بن أجل قارعاتملالواليات وا بن جان التالية  جرائيةطوات اإلاخلوميكن اختاج 

 استعداد رالب أبتنا للنجا  يف القرن احلادي والعشرين.

املكثفة  ةاملهني نمية: سطوير برابج الت1

بهارات ال ي سركز على سعليم للمعلمني 

 .ادي والعشرينالقرن احل

سطوير دورات  االعتاارجي  األخذ بعني 

 واسجعلى سعزيز ن ال ي سركز التنمية املهنية

يف  لواقعيةبهارات القرن احلادي والعشرين ا

سدريس املواد األساسية واملواضيع بتعددة 

التدري  الذي  وبنها بثاًلالتخصصات؛ 

 اقداملعلمني على دبج التفكري الن يساعد

دروس الرياضيات، أو يف سياق  واالسصال

أبية سكنولوجيا املعلوبات اإلبداع وحمو 

 فنون اللغة. سعليم سياق يف واالسصاالت

 اجلمعة هويوم عهد مبالتعاوني  حمو األبية، الشمالية كاروليناوالية  •

جمموعة بتعددة التخصصات بن الااحثني واملمارسني الذين عاارة عن 

عرب اإلنرتنت للمعلمني  ةاملهني نميةوالتالعلمي الاحث  شجعون علىي

 . باملعهد

www.fi.ncsu.edu/project/new-literacies/collaborative 

هي باادرة على بستوى الوالية   إيوابوالية  الواقعيالعمل الفكري  •

سلط س ي. وهةاملستمر ةاملهني نميةوالتعلم بن خالل الت عليملتحسني الت

فهم بن أجل ن وملعلماأن يستخدبها ق ال ي ميكن ائالضوء على الطر

بهارات و اقدت والتفكري النز حل املشكاليسعز عن رريق مادةعمق للأ

سوازن بني التعليم إحداث بن خالل و، األخرى لقرن احلادي والعشرينا

 ق التدريس.ائاملااشر ورر

: دبج بهارات القرن احلادي والعشرين يف 2

 .نياملعلمواعتماد إعداد 

براجعة بتطلاات التخر  لكليات الرتبية 

امذجة وسعليم على علمني املقدرة لضمان 

 م بهارات القرن احلادي والعشرين.وسقيي

"الشراكة بن أجل بع  الرابطة األبريكية لكليات املعلمنيستشارك  •

( سعريف 1على مل ترؤية سش جيادإل بهارات القرن احلدي والعشرين"

( خطوات 2 ،"يف القرن احلادي والعشرين لكليات الرتبية" بتفق عليه

بن وبستوى الوالية لي واحمل فيدراليعلى املستوى ال حمددة وسوصيات

 .21لقرن ل كليات الرتبيةشأنها أن سساعد يف إنشاء 

http://www.aacte.org 

املؤسسات على الرتكيز على  إلعداد املعلمنياجمللس الور ي يشجع  •

ى الرئيسة على املستوى الور ي وعل باالحتياجاتاملاادرات املتعلقة 

 .للذات بستمرةسطوير بن خالل عملية  ةبستوى الوالي

http://www.ncate.or 

http://www.fi.ncsu.edu/project/new-literacies/collaborative
http://www.aacte.org/
http://www.aacte.org/
http://www.ncate.or/
http://www.ncate.or/
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العمل بع املسؤولني وقادة بناء القدرات.  :3

تااين، املاملعلمني خللق بيئة بن التعلم امله ي 

 .والعالقات التعاونية

 

، ساوثفيلدباملدارس العابة  عززس قائد:الاموج  بناء قدرات املعلم 

اناء القدرات لتنمية املهنية ال –فريبانكس يف هيوسنت وسايربس

 يتعاون .أحيائهمقائد يف بدارس خمتارة يف الاملعلم باستخدام اموج  

 بن أجل املدرسة بع أعضاء هيئة التدريس وبدربوالقادة املعلمون 

 بن خالل وجلكيمية حمددة مارسات سعلمب ستعلق  خربات اكتساب

املعلمون  نميي. املرساطة بالوظيفةة املهني نميةخربات التاملشاركة يف 

حص   الدراسية مبثابة مفصوهلكون سزبالئهم ولامله ي التعلم القادة 

يف ضمان وجود  أساسيًا دورًا األحياء رؤساء أدى. وقد اموججية هلم

جلك مجع ه، مبا يف ؤوأثنا تطايققال ال ةاملهني نميةختطيط فعال للت

 أدلة على التغريات يف ممارسات املعلمني.

http://www.ascd.org 

لاث بهارات  املقارعات: سطوير فرق القيادة يف 4

األحياء يف مجيع  ادي والعشرينالقرن احل

لتطوير  املقارعةبع بدير  تعاونال .املدرسية

هارات مب املتعلقةبعاهد فرق القيادة املدرسية 

. على بستوى األحياء ادي والعشرينالقرن احل

يناغي سدري  الفرق ومتكينها بن وضع 

اسرتاسيجيات ملهارات القرن احلادي والعشرين 

. يناغي أن سكون هذه قارعةملعلى بستوى ا

 أباكن ميكن فيها سدري مبثابة املعاهد أيضا 

 اسهمخرب املعلمني كقادة قادرين على نقل

 .بقارعتهم يفلمني اآلخرين معلل

، أريزونا بساعد يف سوكسون فووسهلزكاسالينا بقارعة بدرسة  لدي

يعمل بع فريق القيادة احلادي والعشرين القرن  تعلم بهاراتبدير ل

 .قارعةبرناجمهم يف مجيع أحناء امل تطايقل

p://www.cfsd16.org/public/_century/centMain.aspxhtt 
 

يف سكنولوجيا املعلوبات  االستثمار: 5

 للتطوير امله يوضع برنابج . واالسصاالت

بدراء التكنولوجيا يف سلقي يركز على ضمان 

يف  شاباًل املدارس واملنارق التعليمية سدرياًا

 .واالسصاالتجمال سكنولوجيا املعلوبات 

مما يقرب  اجلمعة جبابعة والية كارولينا الشماليةيوم هد بعيتكون 

أعمال سعمل يف شراكة بع  ةحكوبية وحاضنة بؤسسشركة و 60بن 

أعضاء هيئة التدريس والطالب يف بيئة باتكرة للغاية "لتعزيز التعليم 

 بن خالل االبتكار يف التعليم والتعلم والقيادة". 

http://www.fi.ncsu.edu 

http://www.ascd.org/
http://www.ascd.org/
http://www.cfsd16.org/public/_century/centMain.aspx
http://www.cfsd16.org/public/_century/centMain.aspx
http://www.fi.ncsu.edu/
http://www.fi.ncsu.edu/
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 سرساطبهنية جمتمعات سعلم  إنشاء: 6

. ادي والعشرينلقرن احللهارات حمددة مب

يف خلق جمتمعات التعلم املهنية  االستثمار

 ،واإلداريني املعلمني، تشجيععرب اإلنرتنت ل

إنشاء  مبكاس  التعليم بالوالية علىالعابلني و

القرن ملهارات  إلكرتونيةدعم جمموعات 

 .ادي والعشريناحل

هي باادرة على بستوى الوالية  إيواوالية بأكادميية سطوير املعلم  •

سلط س ي. وهةاملستمر ةاملهني نميةوالتعلم بن خالل الت عليملتحسني الت

فهم بن أجل  نيللمعلمأن يستخدبها ق ال ي ميكن ائالضوء على الطر

بهارات و اقدكري النز حل املشكالت والتفيسعز عن رريق مادةعمق للأ

سوازن بني التعليم إحداث بن خالل ولقرن احلادي والعشرين األخرى، ا

 ق التدريس.ائاملااشر ورر

أو  سعليم وجهًا لوجهاموج  "سدري  املدرب" لتوفري  إنتل سعليم يستخدم •

دبج على عرب اإلنرتنت ملساعدة املعلمني يف مجيع أحناء العامل 

لدراسية. يضع املعلمون خطط الدروس ال ي التكنولوجيا يف الفصول ا

ليب أهداف وبعايري التعليم احمللية ها على الفور، وال ي ُسسطايقميكن 

القيادة يف دور والورنية. كما يقدم الربنابج بنتدى سفاعلي يركز على 

 التكابل التكنولوجي الفعال يف املدارس. طايقسعزيز ودعم وس

http://www.intel.com/education/teach/index.htm 

، سستخدم سقنية إشراك اجملتمع بدارس جيفكو العابة يف كولورادويف  •

جملتمعات التعلم امله ي على بستوى  كانيةاحمللي لسد الفجوة الزبنية وامل

 الوصول " بناوردبالكبنصة " باستخدام ملعلمنيا مكنيتاملقارعة. 

 .بدورهم صلة األكثر األقران وجمموعات احملتوى إىل بسرعة

http://www.blackboard.com/k12 

 كيفية قيادة علىسدري  املسؤولني : 7

 باادرات بهارات القرن احلادي والعشرين.

 كارولينا املتوسطة بواليةة درسباملحمو األبية  وبدرسمت اختيار  •

سقديم سعليم القرن  علىخرين اآلعلمني املتدري  ل خصيصًا الشمالية

 احلادي والعشرين ودبج أفضل املمارسات يف ثقافة املدرسة.

 احلادي والعشرينلقرن لقيادة ا الغربية فريجينيا اليةوبعهد يقوم  •

قيادة املدارس يف والية فرجينيا الغربية لتطوير و بديري بدارسداد عبإ

لقادة شابل دعم بهنية وبن خالل سوفري سنمية  حلادي والعشرينالقرن ا

فريجينيا بدارس بديري  لدىالقيادة بهارات بعارف واملدارس، وسوسيع 

 .احلادي والعشرينسطايق قيادة القرن إىل بستوى لتصل الغربية 

http://www.intel.com/education/teach/index.htm
http://www.intel.com/education/teach/index.htm
http://www.blackboard.com/k12
http://www.blackboard.com/k12
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بكاس  سعليم  ملوظفي سنمية بهنيةسقديم : 8

 الوالية.

سلسلة سنمية بهنية بدسها سسعة أيام، حيث  فرجينيا الغربيةدت عق •

قام كل بكت  سعليم باستكشاف إبكانية سطايق بهارات القرن احلادي 

 عملهم. يفوالعشرين 

بهارات قيادة  يف: إشراك كليات الرتبية 9

وضع خطط سنمية القرن احلادي والعشرين. 

 ستفاعل بعال ي  بيةلقيادة كليات الرت بهنية

بهارات القرن احلادي والعشرين. إشراك 

العمداء وأعضاء هيئة التدريس بن كليات 

الرتبية يف التنمية املهنية للمعلمني على 

 بستوى املقارعات والواليات.

"الشراكة بن أجل بع  الرابطة األبريكية لكليات املعلمنيستشارك 

عريف ( س1على مل ترؤية سش جيادإل بهارات القرن احلدي والعشرين"

( خطوات 2 ،"يف القرن احلادي والعشرين "لكليات الرتبية بتفق عليه

بن وبستوى الوالية واحمللي  فيدراليوسوصيات حمددة على املستوى ال

 .21لقرن ل كليات الرتبيةشأنها أن سساعد يف إنشاء 

http://www.aacte.org 

القرن احلادي والعشرين يف  : دبج بهارات10

دبج بهارات القرن احلادي بعايري التدريس. 

والعشرين يف بعايري التدريس لضمان قدرة 

 اقداملعلمني على سدريس وسقييم التفكري الن

 وبهارات حل املشكالت.

 

 الغربيةوفرجينيا  الشمالية كارولينا ةواليجمالس التعليم ب سانت •

ى بع التعليم والتعلم يف القرن احلادي ستماشبنقحة للتدريس بعايري 

والعشرين. وسستند أدوات سقييم املعلمني وبرابج التطوير امله ي للمعلمني 

 عايري.سلك املال ي سركز على بهارات القرن احلادي والعشرين إىل 

هو بنظمة بستقلة وغري  ةاملهني دريسملعايري التاجمللس الور ي  •

للنهوض جبودة  1987كلت يف عام ُش رحبية وغري حزبية وغري حكوبية

املنجز، وخلق  دريسالتعليم والتعلم بن خالل وضع بعايري بهنية للت

املعلمني الذين يستوفون سلك املعايري وإدبا   العتمادطوعي سنظام 

 rghttp://www.nbpts.o املعلمني املعتمدين يف جهود اإلصال  التعليمي.

 سوزيعيف  الشاكة العنكاوسية: االستفادة بن 11

 . صادرامل

 ردصاغ ي باملللتنمية املهنية  إنشاء بوقع

للمعلمني يف كل والية. ويناغي هلذه املواقع 

اعدة الزبالء يف التخطيط وسقديم سعليم بس

 داخلالقرن احلادي والعشرين يف فعال 

 الفصول الدراسية.

بصمم بن قال على الشاكة العنكاوسية ل شاب صدرهو ب 21سعليم  •

والية فريجينيا ب بكت  التعليماملعلمني الذين يعملون بالتعاون بع 

 http://wvde.state.wv.us/teach21. الغربية

• Thinkfinity   هو حجر األساس ملاادرات حمو األبية والتعليم

املتاحة بن خالل  صادرجيا يف بؤسسة فرييزون. وسعكس املوالتكنولو

بهارات القرن احلادي سعليم و  Thinkfinityتوى يف حملشركاء ا

 http://www.thinkfinity.org  بن املصادر الرقمية. كما سستفيدوالعشرين 

http://www.aacte.org/
http://www.aacte.org/
http://www.nbpts.org/
http://wvde.state.wv.us/teach21
http://www.thinkfinity.org/
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قائمة  بعمل "الشراكة بن أجل بهارات القرن احلادي والعشرين"ه، قابت باإلضافة إىل املراجع أعال

 .ةاملهني نميةالتالية لتزويدك باملعرفة األساسية والنماج  وأفضل املمارسات يف خمتلف جماالت الت رادصاملب

 

● AACTE, http://www.aacte.org 

● ASCD, http://www.ascd.org 

● The Friday Institute, North Carolina State University, http://www.fi.ncsu.edu/ 

● The National Board for Professional Teaching Standards, http://www.nbpts.org 

● Verizon Thinkfinity, http://www.thinkfinity.org/ 

 

بقرتحات وستوفر قائمة حمدثة كابلة بن املراجع املتاحة، مبا يف جلك التقارير وباادرات 

 .centuryskills.orgwww.21st: اإللكرتوني على املوقع، وأكثر بن جلك واليةال

 

بوصفها املنظمة الرائدة يف جمال  "الشراكة بن أجل بهارات القرن احلادي والعشرين"برزت 

الدعوة ال ي سركز على غرس بهارات القرن احلادي والعشرين يف التعليم. جتمع املنظمة جمتمع 

والعشرين  اديوصانعي السياسات لتحديد رؤية قوية للتعليم يف القرن احل ،تعليموقادة ال ،األعمال

والعشرين. سشجع الشراكة املدارس  اديبل يف القرن احلاوع كموارن لضمان جنا  كل رفل

بهارات القرن احلادي والعشرين يف التعليم وسوفري األدوات  غرسلدفاع عن على ا والواليات واملقارعات

 مساعدة يف سسهيل ودفع التغيري.واملوارد لل

املوقع  ملعرفة املزيد عن سعلم القرن احلادي والعشرين وإجراءات الدولة حتى اآلن، يرجى زيارة

 .www.21stcenturyskills.orgني: وإللكرتا

 

 ملصدر:ا

www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_professional_development.pdf 

 

http://www.aacte.org/
http://www.ascd.org/
http://www.fi.ncsu.edu/
http://www.nbpts.org/
http://www.thinkfinity.org/
http://www.21stcenturyskills.org/
http://www.21stcenturyskills.org/
http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_professional_development.pdf

