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 ( 1 – 2 )  نماذج عالمية للتعلم والتعليم

 ومنها :

النظام التعليمي القائم على ارتباط الطالب بالعالم الحقيقي من خالل  •

تدريبه وتوجيهه من خبراء متخصصين في المجاالت المختلفة كما 

 .وأعتبره الربط بواقع الحياة   في مدارس بعض الواليات األمريكية

الى ذلك النظام القائم على تعليم الطالب التعامل مع الدارات  •

التعلم بحل  هما أعتبرالكهربائية والنماذج الثالثية األبعاد وهو 

المشكالت تعاونيا بين الطالب ويطبق ذلك حاليا في بعض مدارس 

 سان  فرانسيسكو.

 سداراالبتعاد عن التصميم التقليدي للمالنظام التعليمي القائم على  •

 كما في المدرسة العائمة في نيجيريا .

النظام المختلف عن كل المدارس بعدم االعتماد على نظام موحد  •

للتعلم فكل طالب هنا يتعلم بحسب طبيعته وبالطريقة التي تناسبه 

بعد اختيار مساره حسب اهتماماته وميوله على أن تعدل الخطة 

مدارس  الدراسية كل ستة إلى سبعة أشهر وهذا مطبق في بعض

  على التدريس المتمايز . باالعتماد واعتبره التعلم الذاتيأمريكا 

على قضاء الطالب وقتهم الدراسي في البحث نظم تعليمية قائمة  •

التعلم بالبحث  هما أعتبروهذا العلمي وفي مجموعات تعاونية . 

 واالكتشاف .

الموجه نظام يعتمد على قضاء الطالب نصف يومهم في التعليم  •

وهو عبر االنترنت والنصف األخر بالدراسة المعتادة في الفصول .

 التعليم المدمج . هما أعتبر

ونظام المدارس المتخصصة للموهوبين وأعتبره قائما على تنمية  •

 مهارات التفكير والبحث عن حلول إبداعية للمشكالت .

األنظمة التعليمية التي تتبناها شركات متخصصة كالتي أقامتها  •

للحصول بزيادة سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية   IBMشركة 

على دبلومات متقدمة في مجال تكنولوجبا المعلومات واالتصال 

 .ماأعتبره مسار من المدرسة لسوق العمل وهو 
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 ( 2 – 2 نماذج عالمية للتعلم والتعليم ) 

 

أشرنا في الطرح السابق توصيفا لبعض النماذج العالمية في التعليم 

-2-15أن طالعتنا صحيفة مكة بتاريخ األربعاء  بالذكروالتعلم .والجدير 

م بتنفيذ هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع فريق البنك 2023

الدولي ورشة لمدة ثالثة أيام حول أفضل الممارسات لتصنيف المدارس 

وفق أحدث النماذج العالمية ، وذلك بهدف تطوير ممارسات التحسين 

ارب العالمية الرائدة في هذا المجال وهذا والتطوير واالستفادة من التج

مايعمل عليه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي ) تميز ( التابع 

 للهيئة .

 مدارس فقيه :

يوجد فيها اشراف تربوي متخصص لجميع المواد  والمدارس وهلل الحمد

خالل مساره  متعدة خالل عام دراسي واحد برامج عالمية تنفيذعلى  عمل

كمجتمعات التعلم المهنية والتدريس بتنمية مهارات ، طور الحديث الم

والتعلم بالبحث واالكتشاف والتعلم القائم على القرن والتدريس المتمايز 

متقدمة للتدريس والتنمية الحياتية الستراتيجيات االوالمشروعات 

البرامج التدريبية التخصصية الجمه والتدريب على والمهارات التقنية و

رامج التربوية والبحث في بحث الدرس وعالج الفاقد التعليمي ورعاية الب

الطالب األولى بالرعاية وتكريم المتميزين من المعلمين وهناك الكثير 

 والكثير من البرامج العالمية التي ستقدم بمشيئة هللا . 

 

 

 

 

 



 


