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 أ داءات املتعّل يف القرن احلادي والعرشين

ال داءات 

اذلهنّية 

 ،وتنظمي املعرفة ،بدًءا من التفسري والرشح، واس تخالص العرب، حتديد ال مور املركزيّة والثانويّة ،يه قدرة املتعّل عىل تفعيل معليّات تفكري خمتلفة

بداع ىل التفكري مبس توايت عليا مثل: االإ حتليل وتركيب، تطبيق الفهم والتعبري والتفسري والتحليل، معاجلة املعلومات،  التفكري النقدّي، ،وصوال اإ

 واس تخدام ما مّت تعلّمه، والتقيمي اذلايّت.

ال داءات فوق 

اذلهنّية )ميتا( 
أ ي قدرة املتعّل )التلميذ( عىل التفكري يف تفكريه، وتوجيه معليّات التفكري اخلاّصة به أ ثناء ممارس ته أ نشطة تتطلّب  ؛"التفكري عىل التفكري"

التفكري الانعاكيّس عىل تفكريه ومعليّات التخطيط واملراقبة والتنظمي، واس تخدام حاذق السرتاتيجيّات التعّل، وتقيمي الاسرتاتيجيّات، وتنفيذ 

 تعلّمه. 

ال داءات 

البيشخصيّة 

دارة حوار حضارّي دامع، تشجيع العمل امجلاعّي  ،يه مقدرة املتعّل عىل متيّي املزاجيّة، والنوااي وادلوافع ومشاعر الآخرين والاس تجابة لها، كذكل اإ

بداء املالحظات، اندماج اجامتعّي، ومشاركة ومسامهة  عطاء ردود فعل واإ دارة الرصاعوالتعاون والتعّل من الزمالء، تلقّي واإ وخلق  ،يف اجملمتع، واإ

آراء وثقافة  .(توافق يف الآراء، تعاطف مع الآخرين، انفتاح، وتقبّل الآخر )مشاعر واحتياجات وأ

ال داءات 

الشخصيّة  

دراك تفاعالت النفس ادلاخليّة، النوااي، ادلوافع، المتنّيات، تنظمي اذلات، انضباط  ،يه مقدرة املتعّل عىل معرفة ذاته، والعمل وفق هذه املعرفة مع اإ

بداء املبادرة، املداومة، حتديد أ هداف، اّّتاذ قرارات.  النفس، التحّّك ابلنفس، ادلوافع ادلاخليّة، حتّمل املسؤوليّة، اإ

أ داءات التوجيه يف 

التعّل اذلايتّ  

أ مام التحّدايت، حتديد  ثباتعىل تصممي بيئة وسريورات تعلّميّة حبسب احتياجاته من أ جل تنفيذ املهّمة. كذكل حتديد أ هداف، تعّل يه مقدرة امل 

دارة واس تغالل انجع للوقت، تنظمي البيئة التعلّميّة حبسب   واختيار... ، تنازلحتياجات، نقد ذايتّ الاجدول زميّن، ّتطيط واإ

ّية  -ال داءات احلس ّ

احلركيّة 

وللتعبري عن ال فاكر واملشاعر. كذكل مقدرته عىل التالؤم، التنس يق والتوازن،  ،الستيعاب العربد يه مقدرة املتعّل عىل اس تخدام لغة اجلس

 ،خالل احلركة املاكيّن، متثيل )جتس يد( التعّل مناالإدراك  ،الثبات، خفّة احلركة والقّوة، املرونة، الرسعة، اللمس، احلّس العاطفّي، احلّس امجلالّ 

  والشلك...اللون  ،الصوت
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ال داءات 

الشخصيّة  


