

استراتيجية
التعلم القائم على 

املشاريع

اعداد وتقدیم  المعلمة: فاطمة عامر البارقي



الھدف العام للبرنامج التدریبي : 

إكساب المتدربات  مھارة تنفیذ استراتیجیة التعلم بالمشاریع

األھداف التفصیلیة  للبرنامج التدریبي : 
توضیح مفھوم التعلم القائم على المشاریع 1.
توضیح خصائص ومراحل التعلم بالمشاریع 2.
تحدید دور المعلم والطالب في التعلم بالمشاریع 3.
تطبیق عملي للمتدربات على استراتیجیة التعلم بالمشاریع4.



ماهو التعلم القائم على المشاريع ؟

نشاط تعاوني 1:         الزمن : 5 دقائق
عزيزتي المتدربة بالتعاون مع مجموعتك صيغي تعريفاً 

للتعلم القائم على المشاريع؟



ماهو التعلم القائم على المشاريع ؟

التعلم القائم على المشاريع هو منهج ديناميكي يعتمد 
على مجموعة من األنشطة التي يقوم بها الطالب ألداء 

مهمات تعليمية لتحقيق أهداف محددة ، وهو يعتمد على 
التعلم النشط والمتمايز والمجموعات التعاونية وينمي 
مهارات التفكير اإلبداعي والناقد والبحث واالستقصاء 

ليصل الطالب إلى حل مشكالت وتحديات ترتبط بالعالم 
الحقيقي من حولهم.



ماهي خصائص التعلم القائم على المشاريع ؟

نشاط تعاوني 2:         الزمن : 5 دقائق
عزيزتي المتدربة بالتعاون مع مجموعتك 

وضحي خصائص التعلم القائم على المشاريع؟



ماهي خصائص التعلم القائم على المشاريع ؟

ترتبط مخرجات 
المشروع بأهداف 

محددة.

الطالب مسؤولون 
عن إدارة وتصميم 

تعلمهم.

يضيف نوع من 
المتعة والحيوية 

للتعلم.

يعمل الطالب 
بشكل تعاوني 
لحل المشكالت.

يشترك الطالب في 
نشاطات في 

العالم الحقيقي.

الخروج بمنتج 
نهائي وتقويمه.



ماهي أهداف التعلم القائم على المشاريع ؟

نشاط تعاوني 3:         الزمن : 5 دقائق
عزيزتي المتدربة بالتعاون مع مجموعتك 
وضحي أهداف التعلم القائم على المشاريع؟



ماهي أهداف التعلم القائم على المشاريع ؟

بناء 
شخصية 
الطالب.

رفع مستوى 
الدافعية 
للتعلم.

تنمية روح 
المسؤولية 

والثقة 
بالنفس.

تنمية 
التفكير 

اإلبداعي 
والخيال.

تعزيز قيم 
المواطنة.

تنمية 
مهارات 
القرن21 

لدى 
الطالب.



ماهي أنواع المشاريع في التعلم
 القائم على المشاريع ؟

نشاط تعاوني 4:         الزمن : 5 دقائق
عزيزتي المتدربة بالتعاون مع مجموعتك حددي 

أنواع المشاريع التي يمكن للطالب تنفيذها



ماهي أنواع المشاريع في التعلم القائم على 
المشاريع ؟

مشاريع بنائية : 
كصناعة األشياء 

واألجهزة .

مشاريع 
استمتاعية : 

كالرحالت 
والزيارات.

مشاريع لمشكالت : 
تعتمد على وجود 
مشكالت وتحديات 
في العالم الحقيقي 
والعمل على تقديم 

حلول لها.

مشاريع مهارية : 
إلكتساب مهارات 

تقنية أو اجتماعية 
أوعلمية .



ماهي خطوات التعلم القائم على المشاريع ؟

نشاط تعاوني 5:         الزمن : 5 دقائق
عزيزتي المتدربة بالتعاون مع مجموعتك برأيك 

ماهي خطوات تنفيذ التعلم القائم على 
المشاريع؟



ماهي خطوات التعلم القائم على المشاريع ؟

اختيار 
المشروع

التخطيط 
للمشروع

تنفيذ المشروع

المتابعة 
والتقييم 
والتحسين



وهي المرحلة األولى واألهم التي يتوقف 
نجاح المشروع عليها

ويجب أن يكون المشروع مناسباً لعمر 
الطالب وميولهم ويراعي ظروف الطالب 

والمدرسة.

١ – اختيار المشروع:



وهنا يتم تكوين فريق العمل حيث يتم •
تكوين مجموعات تعاونية وتقسيم العمل 
بينها كما يتم تحديد أدوار األعضاء في 

كل مجموعة والمهام المطلوبة. 
تحديد الوسائل واألدوات •

واالستراتيجيات المستخدمة في 
المشروع.

٢ – التخطيط للمشروع:



وهي انتقال الخطة والمقترحات من عالم التفكير 
والخيال إلى حيز الوجود والتطبيق. 

يبدأ الطالب في تنفيذ األعمال المكلفين بها ويكون 
دور المعلم مالحظاً ومشجعاً وميسراً ومقدماً 

للتغذية الراجعة.

٣ – تنفيذ المشروع:



وهي مرحلة تقييم ماوصل إليه كل تلميذ، والواقع أن 
التقييم عملية مستمرة في جميع مراحل المشروع،

 ويكون التقييم : 
1 -  تقييم األقران : ويكون بين الزمالء تقييم ألعمالهم
2 – تقييم ذاتي : حيث يقوم كل طالب بتقييم عمله 

ومالحظة النقاط التي تحتاج تحسين . 
3 – تقييم المعلم لطالبه: حيث يقوم المعلم بالتقييم وتقديم 

المشورة وتوفير التغذية الراجعة لتحسين العمل.

٤ – تقييم المشروع:



بعد تقييم المشروع واتخاذ قرار التحسين يتم 
االتفاق على طريقة عرض المشروع. 

وقد يتم العرض داخل المدرسة وبحضور المدير 
وبعض المعلمين أو يكون بحضور ضيوف من خارج 
المدرسة أو عرضه خارج أسوار المدرسة مثل عرضه 
في ( ملتقى أو منتدى أو مناسبة محلية أو ------).

عرض المشروع:



المهارات التي يحققها المشروع

نشاط تعاوني ٦:         الزمن : ٥ دقائق
عزيزتي المتدربة بالتعاون مع مجموعتك برأيك 
ماهي المهارات التي يحققها التعلم القائم على 

المشاريع؟



المهارات التي يحققها المشروع

مهارات القرن ٢١ وهي:

مهارة التواصلمهارة التعاون

مهارة التفكير االبداعي

مهارة التفكير الناقد



املراجع:

بحث ( تصميم حقيبة الكترونية وفق التعلم القائم علي ١)
المشروعات لتنمية مهارات حل المشكالت لدى طالب تكنولوجيا 

التعليم)  د/ نبيل السيد ٢٠١٣ كلية التربية جامعة بنها.
كتاب ( قيادة التعلم بالمشاريع) أ. حسن أحمد الزهراني٢)
( التعلم القائم على المشروع ) مهند عامر ٢٠١٤-٢٠١٥ ٣)


