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مستوى 
تعليمي عال

مستوى 
تعليمي متوسط

عندما يتعلق األمر �إعداد الطالب للتعلم مدى الحياة في 
مجال التد��ب المهني (وغير ذلك) في العصر الرقمي، ال 

بّد من التفكير في المها�ات وكيفية تطو�رها!

يجب أن يكون الطالب قاد��ن على التالي...
يمكنك فعل التالي
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يجب أن يكون الطالب قاد��ن على التالي...
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توليد األفكار وبناء المعرفة.
استخدام تقنيات 

مختلفة لخلق األفكار، 
كالعصف الذهني 
وتبادل األفكار �ين 

المجموعات.

إظهار اإلبداع واالبتكار.
ط�ح أسئلة جذ��ة 

وقائمة على االفت�اض.

إنشاء التصميمات.
إعطاء واجبات من�لية 

للمش�وع تقتضي إنشاء 
تصميمات.

التعلم من الفشل.
دعوة الطالب للتفكير 

بشكل نقدي في 
خب�ات التعلم وآليات 

العمل.

تحسين تصميما�هم على 
الدوام.

تقديم مهام طويلة 
األمد بدًال من المهام 

س��عة اإلنجاز. 

�نفيذ ابتكا�ا�هم.
التكليف بالمهام التي 
تعتمد على الممارسة.

التع�ير عن أفكارهم بوضوح 
وفعالية باستخدام الوسائط 

المتعددة والتكنولوجيا.
مطالبة الطالب بالتع�ير 

عن أفكارهم بط�ق 
التواصل المتنوعة: 

المكتوبة، والشفوية، 
واإليحائية، والبص��ة.

تحمل المسؤولية المشتركة 
لخلق �وح التعاون مع 

اآلخ��ن.
االستفادة من التقنية 

السحا�ية إلنشاء 
مجتمعات تعّلمية.

تطو�ر مالحظات على 
عملهم بالتشارك.

تحدي أفكار اآلخ��ن 
والعمل على تطو�رها.

تط�يق أسلوب 
الم�اجعة والمحاججة 

�ين األق�ان في الفصل 
الد�اسي لتع��ز قدرتهم 

على النقد البّناء.

تقد�ر مساهمات اآلخ��ن 
في المش�وع المشترك.

فرض مبادئ في 
الفصل الد�اسي لتع��ز 

اإلصغاء لآلخ��ن.

تقديم �نا�الت لتحقيق 
الهدف.

محاكاة حصول 
سينا��وهات مختلفة.

اختيار االست�ا�يجيات 
المناسبة لتحقيق الهدف.

حث الطالب على 
تجربة مناهج مختلفة 

في د�استهم 
واستذكار تجارب سابقة 

مما�لة.

م�اقبة أدائهم الخاص.
استخدام التق�يم 

التلخيصي وتقديم 
مالحظات بناءة ُتمّكن 

الطالب من م�اقبة 
أنفسهم.

تحقيق األهداف في الوقت 
المطلوب.

دعوة الطالب لتحديد 
مواعيد تسليمهم 

النهائية.

توّلي مسؤولية تعلمهم 
الخاص.

دعوة الطالب إلنشاء 
ب�امج التعلم الخاصة 

بهم.

ممارسة التفكير التأملي.
خلق فرص د�اسة 

مستقلة.

وضع أهداف يمكنهم 
تحقيقها بأنفسهم.

استخدام آليات التق�يم 
الذا�ي ألنفسهم 

ونجاحهم.

تحديد المعلومات، وتحديد 
موقعها والحصول عليها 

وتخ��نها و�نظيمها وتحليلها.
استخدام األجهزة 

وال�يئات التكنولوجية 
أ�ناء تع�ين المهام 

وم�اجعتها وإبالغها.

استخدام األدوات الرقمية 
للتواصل والتفاعل والتعاون 

ومشاركة الموارد مع 
اآلخ��ن.

استخدام المنصات 
الرقمية للنقاش؛ دعوة 

الطالب لتصنيف 
الملفات الرقمية.

إنشاء ودمج وإعادة صياغة 
المحتوى الرقمي.

تع��ز إنشاء المحتوى 
الرقمي كجزء من 

المهام.

االم�ثال لقوانين الملكية 
الفك��ة والدفاع عن 

حقوقهم.
التحري عن االستالل 

العلمي للتأكد من 
االلت�ام بقوانين 

الملكية الفك��ة.

حماية هويتهم و�يانا�هم 
الرقمية.

تق�يم ملفات التع��ف 
الرقمية االفت�اضية وما 
تشير إليه حول أصحابها.

حل المشاكل التقنية وإيجاد 
الحلول الرقمية الحتياجا�هم.

طلب الدعم 
واالقت�احات للمشاكل 

التقنية االفت�اضية أو 
الحقيقية.

من الوظائف معرضة لخطر التشغيل اآللي 
(األتمتة) في أوائل العشـــــــ��ة.

من الوظائف معرضة لخطر التشغيل اآللي 
(األتمتة) بحلول منتصف ٢٠٣٠.

من العمال ذوي التعليم المنخفض معرضون لخطر 
التشغيل اآللي (األتمتة) بحلول منتصف ٢٠٣٠.

�تطور التكنولوجيا واألعمال بسرعة، فيما �تغير الوظائف 
الجديدة بالسرعة ذا�ها. 

لهذا، ُتعّد المها�ات األساسية أكثر أهمية من بناء معرفة 
المحتوى، التي �تكون من معلومات يسهل الوصول إليها. 
ويشير إطار عمل التعلم للق�ن الحادي والعش��ن إلى هذه 
المها�ات األساسية للتعلم واالبتكار من أجل نجاح الطالب 

في عملهم وحيا�هم المستقبلية. 

ووفًقا للتق��ر الصادر عن شركة ب�ايس ووترهاوس 
كوب�ز عام ٢٠١٩ فإن:

الموجة ١
(حتى أوائل ٢٠٢٠)

الموجة ٢
(حتى أواخر ٢٠٢٠)

الموجة ٣
(حتى منتصف ٢٠٣٠)

مستوى 
تعليمي منخفض

تط�يق األنماط المالئمة 
لالستدالل على المشكالت 

المختلفة.
تد��س أنماط 

االستدالل بشكل ص��ح.

استخدام الط�ق التقليدية 
والمبتكرة لحل المشكالت.

مشاركة قصص عن 
االبتكار؛ والعمل على 

مشكالت العالم 
الواقعي دون تقديم 

إجابات صحيحة أو 
حلول مع�وفة.

استخدام ط�ق التفكير 
والتحليل لفهم كيفية 
تشكيل األج�اء للشكل 

الكلي.
التحدث حول هياكل 

التنظيم واإلدارة.

ا�خاذ ق�ا�ات قائمة على 
األدلة.

المطالبة بوجود مصادر 
رسمية الدعاءات 

الطالب في كتابا�هم 
ونقاشا�هم.

تع��ز التفسي�ات البديلة.
إج�اء مناقشات �تضمن 

حصول سينا��وهات 
متضاربة. 

الحكم على مصداقية ودقة 
ومدى صلة المعلومات 

والمصادر.
إعطاء واجبات من�لية 

�تطلب تفسير ال�يانات 
المتاحة للعامة.
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