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تعريف :خصائص و مممّيات

يه قدرة م
بدءا من التفسري والرشح ،واس تخالص العرب ،حتديد المور املركزيمة والثانويمة وتنظمي املعرفة وصوال اىل التفكري
املتعّل عىل تفعيل معل ميات تفكري خمتلفة ً
الداءات اذلهن مية
النقدي،
مبس توايت عليا مثل :االبداع التفكري
م
اذلايت.
الفهم والتعبري والتفسري والتحليل ،ومعاجلة املعلومات ،وحتليل وتركيب ،وتطبيق واس تخدام ما ممت تعلممه ،والتقيمي م
الداءات فوق اذلهن مية (ميتا) "التفكري عىل التفكري" أي قدرة م
اخلاصة هبم أثناء ممارس هتم أنشطة تتطلمب التخطيط واملراقبة
املتعّل (التلميذ) عىل التفكري يف تفكريه وتوجيه معل ميات التفكري م
والتنظمي ،واس تخدام حاذق السرتاتيج ميات م
نعاكيس عىل تفكريه ومعل ميات تعلممه.
التعّل ،وتقيمي الاسرتاتيج ميات ،وتنفيذ التفكري الا م
امجلاعي والتعاون و م
يه مقدرة م
التعّل
حضاري دامع ،تشجيع العمل
املتعّل عىل متيّي املزاجيمة ،والنوااي وادلوافع ومشاعر الآخرين والاس تجابة لها ،كذكل :ادارة حوار
م
م
الداءات البيشخص مية
م
الاجامتعي ،واملشاركة واملساةمة يف اتجمعمع ،وادارة الاراع وللق توافق يف الآراء ،التعافف
ندماج
الا
و
املالحظات،
بداء
ا
و
فعل
ردود
عطاء
ا
و
ي
ق
تل
و
الزمالء،
من
م
مع الآخرين ،والانفتاح ،وتقبمل الآخر (مشاعر واحتياجات وأآراء وثقافة)
يه مقدرة م
املتعّل عىل معرفة ذاته ،والعمل وفق هذه املعرفة مع ادراك تفاعالت النفس ادلالل مية ،النوااي ،ادلوافع ،العمنميات ،تنظمي اذلات ،انضباط النفس ،ا م
لتحّك
الداءات الشخصيمة
ابلنفس ،ادلوافع ادلالل مية ،حت ممل املسؤول مية ،ابداء املبادرة ،املداومة ،حتديد أهداف ،ماّتاذ قرارات.
احلس مية -احلرك مية يه مقدرة م
املتعّل عىل اس تخدام لغة اجلسم باكمهل الستيعاب العرب وللتعبري عن الفاكر واملشاعر .كذكل مقدرته عىل التالؤم ،التنس يق والتوازن ،والثبات ،وخفمة
الداءات م
املاكين ،متثيل (جتس يد) م
التعّل من لالل احلركة والصوت واللون والشلك...
احلس
امجلايل واالدراك م
العاففي ،و م
القوة ،واملرونة ،والرسعة ،واللمس ،و م
احلركة و م
احلس م
م
أداءات التوجيه يف م
التعّل اذلا ميت يه مقدرة التالميذ عىل تصممي بيئة وسريورات تعلمم مية حبسب احتياجاهتم من أجل تنفيذ امله ممة .كذكل حتديد أهداف ،الصمود أمام التحدمايت ،حتديد جدول
زمينّ ،تطيط وادارة واس تغالل انجع للوقت ،تنظمي البيئة التعلمم مية حبسب احتياجاهتم ،نقد ذا ميت واختيار...
م
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