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مقدمت
 من مستجدات المنهاج المنمح للتعلٌم االبتدائً (ماي
 )2019إدراج «مشروع الوحدة» ضمن مكونات مادة
اللغة العربٌة ابتداء من السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائً؛
 مكون «مشروع الوحدة» له أهمٌة خاصة ضمن بالً
مكونات مادة اللغة العربٌة ،على نحو ما سنبٌن الحما عند
حدٌثنا عن أهدافه؛
 مكون «مشروع الوحدة» له خصوصٌته فً تدبٌره
وتموٌمه.

أهداف المقطغ التكىٌنً
ٌروم هذا الممطع التكوٌنً األول تحمٌك األهداف التالٌة:
 تملّن األستاذ(ة) المتدرب(ة) مفهوم «مشروع الوحدة»؛
 التعرف على المرجعٌات النظرٌة لمشروع الوحدة؛
 التعرف على أهداف «مكون مشروع الوحدة»؛

تؼرٌف المشروع
للمشروع عدة تعرٌفات ،منها:
« المشروع عمل ممصود متصل بالحٌاة»؛
« المشروع نشاط تستخدم فٌه موارد معٌنة ،وتنفك فٌه
األموال للحصول على منافع خالل فترة متفك علٌها»؛
« المشروع هو استمرار لفعالٌّة تبدأ بسؤال ٌثٌر حب
االستطالع».
[شيرين أحمد ،موقع:
[تعر يف_المشروعmawdoo3.com/
تاريخ الز يارة 20/3/2020

تؼرٌف المشروع
 والمشروع فً السٌاق الذي نحن فٌه نشاط تربويٌ ،نجزه
المتعلمون والمتعلمات تحت إشراف المدرس(ة) وبمساعدته ،من
أجل تنفٌذ فكرة محددة ،باستثمار موارد معٌنة بغٌة ربط التعلمات
بالفعل وبالحٌاة.
 بناء على هذا التعرٌف «ٌشترط فً المشروع أن ٌكون والعٌا وداال
ولابال لإلنجاز؛ ومن هذا المنطلك ،ال ٌمكن تصوره باعتباره
سلسلة من األنشطة الحرة ،بل كأسلوب بٌداغوجً ٌجعل المتعلمٌن
فً وضعٌة التعبٌر عن حاجات أو تساؤالت ،وفً وضعٌة الفعل
لتحمٌك إنجازات والعٌة ملموسة مرتبطة بمحٌطهم[ »...عبد الرحمن
التومي ،الجامع في ديداكتيك اللغة العربية ص.])2018( 25 :

ما هى «مشروع الىحدة»؟







«مشروع الوحدة» هو أحد مكونات اللغة العربٌة بالتعلٌم االبتدائً
ابتداء من السنة الثالثة[ ،ينظر :مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي (ماي )2019
ص]80 :؛
كل وحدة دراسٌة ،من الوحدات الست التً ٌتكون منها البرنامج
الدراسً ،تتضمن «مشروع الوحدة» ،وٌرتبط موضوعه بمجالها؛
إن «مشروع الوحدة» ٌختلف عن «مشروع المسم» وعن
«مشروع المؤسسة»؛
«مشروع الوحدة» و«مشروع المسم» ٌستندان معا إلى
«بٌداغوجٌا المشروع» أو «التعلم المائم على المشارٌع».

المرجؼٍاث النظرٌت والبٍداغىجٍت ِلـ «مشروع الىحدة»
من أهم المرجعٌات النظرٌة والبٌداغوجٌة لـ«مشروع الوحدة»:
 جون دٌوي  John Deweyوفكرته «التعلّم بالممارسة» من خالل
أنشطة بنائٌة وعاللات متبادلة ،متمركزة حول المتعلم(ة)؛
 النظرٌة المعرفٌة ،ومن أهم مفاهٌمها :التعلم باالكتشاف ،التمثالت،
استراتٌجٌة التعلم ،التفكٌر ،الذكاء ،النمذجة؛
ومن أهم مبادئ هذه النظرٌة:
 المفاهٌم التً ٌتعلمها المتعلم باالكتشاف تكون أسهل فً
االستعمال ممارنة بالمفاهٌم التً تلمن له؛
 طرٌمة تعلّم المعلومة أهم من المعلومة ذاتها.

المرجؼٍاث النظرٌت والبٍداغىجٍت لـ«مشروع الىحدة»
 السوسٌوبنائٌة ،ومن أهم مبادئها:
 األطفال ٌكتسبون المعارف والمهارات من خالل التفاعل مع
الراشدٌن [المدرس(ة)] واأللران؛
 التعلم ٌعتمد على التفاعل مع الوسط االجتماعً؛
 مساعدة الراشدٌن(المدرسٌن) ضرورٌة حٌن ٌَعجز المتعلم(ة) عن
الفعل أو تواجهه صعوبات.
 بٌداغوجٌا المشروع التً تجعل المتعلم «ٌشارن وفك صٌغة تعالدٌة،
صرٌحة أو ضمنٌة ،فً بناء معارفه واستثمارها وتطوٌرها عبر المٌام
فضً
بمهام منظمة ومخطط لهاٌ ،لعب فٌها المتعلمون دورا نشٌطا ،وت ُ ِ
إلى إنتاج ملموس»[ .عبد الرحمن التومً (،])2018
و«التعلم المائم على المشروع هو التعلم الذي ٌُدمج ما بٌن المعرفة والفعل»
[) .]Markham (2011وهو ما ٌعطً للتعلمات معنى.

المرجؼٍاث النظرٌت والبٍداغىجٍت ِلـ «مشروع الىحدة»
 نظرٌة الذكاءات المتعددة التً تمول بوجود ذكاءات متعددة لدى الفرد
ولٌس ذكاءٌن فمط (التواصل اللغوي والتفكٌر المنطمً) ،ومن تلن
الذكاءات :الذكاء التفاعلً -االجتماعً ،الذكاء الجسمً الحركً...
 المماربة بالكفاٌات :وهً من البٌداغوجٌات المتمركزة حول المتعلم(ة).
ومن أهم رهاناتها[ :الدليل البيداغوجي ( )2009ص]22 :
إعطاء معنى للتعلمات؛
تحمٌك التكامل واالمتداد بٌن المواد الدراسٌة؛
إبراز وظٌفٌّة التعلمات والمعارف المدرسٌة ،أي أنها وسائل لحل
وضعٌات مشكلة عبر تعبئتها واستدماجها؛
 جعل المتعلم مستمال مبادرا مبدعا ومسؤوال...

خصائص التؼلم القائم ػلى المشروع
من أهم خصائص التعلم المائم على المشروع:
 التركٌز على المهام والتساؤالت التً تثٌر التحدي؛
 تولٌد الحاجة إلى معرفة المحتوٌات والمهارات األساسٌة والضرورٌة؛
ٌ تطلب التفكٌر النمدي ،والتمكن من حل المشكالت ،والتعاون ،والتواصل؛
ٌ وفر لناة لنمل آراء المتعلمٌن والمتعلمات وموالفهم،
 تعزٌز حك االختٌار؛
 عرض نتائج المشروع أمام الجمهور ونشرها أمر أساسً وضروري؛
 ضرورة التموٌم المستمر ،مع التغذٌة الراجعة للتعزٌز والمعالجة...
[هيام حايك :التعليم القائم على المشار يع :قصص التطبيق في المؤسسات التعليمية ،موقع :مدونة نسيج
pblالتعلم-المائم-على-المشروعhttp://blog.naseej.com/2013/08/13/-
تارٌخ الزٌارة].20/03/2020 :

أهداف مشروع الىحدة
انطاللا من األهمٌة التً حددها المنهاج الدراسً للتعلٌم االبتدائً
لمكون «مشروع الوحدة» [ص ،]88 :نستنتج أن من أهم أهدافه:






االرتماء بالمتعلم(ة) وجدانٌا ومعرفٌا ومهارٌا؛
تحمٌك التكامل واالمتداد بٌن مختلف المواد ومكوناتها؛
السماح للمتعلمٌن بتنمٌة لدراتهم على االختٌار ،والتخطٌط ،وجمع
المعلومات والبٌانات ،وتنظٌمها ،واستثمارها فً إنجازاتهم؛
إذكاء الحس التعاونً وروح االنتماء والمبادرة والمسؤولٌة.

اختبر(ي) فهمك
لتختبر مدى تحكمن فً ما ورد هذا الممطع األول من «مشروع
الوحدة» ،أجب(ي) على األسئلة التالٌة:
 (1ما هو مشروع الوحدة؟
 (2اذكر المواسم المشتركة بٌن المرجعٌات النظرٌة والبٌداغوجٌة
لمشروع الوحدة؛
 (3هل أهداف «مشروع الوحدة» تتحمك فٌها خصائص التعلم المائم
على المشروع؟ علل(ي) جوابن.

اختبر(ي) فهمك
لتختبر مدى تحكمن فً ما ورد هذا الممطع األول من «مشروع
الوحدة» ،أجب(ي) على األسئلة التالٌة:
 (1ما هو مشروع الوحدة؟
 (2اذكر المواسم المشتركة بٌن المرجعٌات النظرٌة والبٌداغوجٌة
لمشروع الوحدة؛
 (3هل أهداف «مشروع الوحدة» تتحمك فٌها خصائص التعلم المائم
على المشروع؟ علل(ي) جوابن.

منهجٍت تدرٌس «مشروع الىحدة»

هذا هو موضوع المقطع الثاني فترقبوه

وشكرا على حسن المتابعة

