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 بيداغوجيا المشروع
 

  

قددددساءء ددددضموا ددددااعبددددعشاايددددن ارتباددددضالاعاددددضا  اش ددددااراءاض  ددددضااضتع ددددضوا
رتءبل عدددلارتءبلعدددل اشن ددداا ددد اانغدددشجاادددنت ااوددد ال ارت عددد ا دددنت ات شنندددضا انلءغدددلا
اعااشعاشر ساش  س ااواا علد اعداارتعادضا  ارتءدلا ع دااجااءن دذا دلايدنرارتع دضوا

 اا احاينرارتء ضؤو:اجشانت  اش ءىاءءبحارتاؤ ضا ااساع

 ما المقصود بالمشاريع ؟   §

قدددساءبءاددداارتعادددضا  ا ادددضالا لدددىاسار دددضةاجشامادددسر ضةاع دددءغل اجشاعاءا دددد ا
 اش سرةاعءاض سلابعاارتعغااارتسار ل اشيلاءءجا ضسلا لىارتا وارتءضتل:

  غءاحارتعساسا لىارتعءبلع ااعشرب  ارتعاضا  ارتعذع امن ضذيض.ااا-

 بلعشااعاضا ب جااا واعاضاا.شقسا خءضاارتعءاا-

ش دددلارت دددضتء اا ضتعاددددضا  اء دددشااء دددةامسرالارتعددددساس اشاشر ددد ء ضا ءشوددددوا
 رتعءبلعشاامتىاءبلجاع ؤشت ء جارتخضو  اشنت ا لام ضا

 عبضت ء ضاااا-

نءض  ض.اااا-  شر 

 ااشنت اخالوارتعسلارتءلاقساء شوااغسااعضاء ءش اها واعاا:

 عا ل ارتءخ   ااااااااااااا-

 شعا ل ارتا ثااااااااااااا-

 ءجاعا ل اءغس جارتعنءشجارتن ضئل.اااااااااااااا-

اامااا  ااو الو اااي  اليااو يمديرااا المشاااريع لااو ملااام الي  ااي  والااي    ؟  §
 ع اار ءاضارتعادضا  اعداا  دثاعبدضع ن ضارتا سرةش  د اج  دسار دارمرةاءلد ارتءدلااا-

 ء بوارتعاءالل ااا ضا

  اءغشااءبلع ض·
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 ش ضش اءغشااءاااا·

 ش اءغشاا  ا ضاشنين ضا·

ش دددوانتددد ا  ودددواعدددااخدددالوارتءادددا ااضتعادددضسياشرتغددد جارتءدددلا  ودددوا ل  دددضا
 رتعءبلعشا.

 شرتءبض لاتلءبضعوااضتعاضا  ا لارتع سراارتءبلعلاء بوارتعءبلع اا

  سا شاارتاشرا ارتعش شسلاعضاا ا:اااااااااااااا-

 رتعشرب  ارتعءعض ذلاشرتبضتجارتخضا ل.

اءبضعوا  بوارتعءبلع ا: عضاجااينرارت
ا ءبلعشاا  فا نظعشااعاار واعاضاالاج عضوا اس   اجشاج عضواعاءا  .اااا-
اش  فا خ  شااشقء جارتخضص.اا-
 ش  فا بعلشااش قااانضعجاعب ا.اااااا-

 * إن املشاريع تسمح للمتعلمني بأن يأخذوا بني أيديهم زمام تكوينهم الذايت. 
 مني فرصة التفاعل بني بعضهم * كما أن املشاريع تعطي للمتعل

 * وفرصة التفاعل مع غريهم من األشخاص
 * واملنجزات يف إطار املشاريع تقدم بطريقة معينة مما جيعلهم يتدربون على طريقة تقدمي املشاريع

* كما أن املشاريع جتعل املتعلمني يتعلمون كيف ميكن الدفاع على آرائهم وعن النتائج احملصل عليها 
 م.يف حبوثه

 ما هي مراحل إنجاز المشاريع ؟ 

 ء س سارتعشبشعاجشارتعا ل اا-

ءاءسياع ا ضةارتعاضا  ااء س سارتعشبشعاجشارتعا ل ارتءدلا  نودعا ل  دضا
رتا ثاجشارتسار  اجشارإلاسر ضةا  دثا دءجانتد اعدثالامثدااقبد  اجث داةاجثندضما ل د ا

ىانددشعاخدضصاعددااتلب دفارتدنينل اشاددسراجن دضاءعثددواعنمبد اتع عش دد اعدضاجشاانددضما لد
رتناض ا ا شارتعساساجااءشظ مهارتع عش  ا  لد اعار دوارتعاداشع اجشااالض د اءش دها
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رتعددددءبلجات ددددلا بءعددددسارتغددددارملارتخضا  دددد اجشامنءددددضجاا ددددشجاجشاء ع دددد ام وددددضئ ضةاجشا
ش  دضةانظددااجشاء ل دواا ضنددضةا ددلاء  د ااجشاءددس  جاجشاءءاد ارت دد ضقاجشارتعب  ددضةا

شاعاددددضسياجشاءابددددضةاجشاءبل عددددضةاعب نددددد .اجشارتءددددلاء دددد  ااعادددد الةاجشااعمدددددضي جاج
ت بءعددسيضا ددلااوددساش  ددجاشر ددء بضعاقددسااقخددااعدداارت دد ضقضةاشرتشبددب ضةارت س ددسلا
رتعاددضا  اجشارتعخءلمدد ارتءددلا مءددا اظ شايددضاشع ضا ء ددضاجشات بءعددسيضا ددلارتء بدد اا
رتغاللات واعاارتشبب ء اا لا القء عدضاادساساودملاعاداعجا  دقااعدضا  مدلاعداا

 رتشقة.ا

 عضاقسا دءجاءب د اارتعشبدشعااندضما لدىارخء دضااعاضادااعداا دافارتع عش د ا
 جشاج ارسيض.ا

ش لدددىا دددوا دددضواش ءدددىا ا ء دددهارتعادددضا شااجثندددضماعبضت ددد ارتعشبدددشعا  دددشاا
  دددسراتدددشا ودددض ار قءدددارحا دددلااددد وا دددؤرواع دددسساعاضادددال اششث دددقارتودددل اا  دددس ا

رت د ضاا دلاع د  ار يءعضعضةارت ضا   ا ضاا  لماعثالاعااقا دوا:ا  دفا دءخلصا
رتعسا دد اعدداانمض ددضء جارتعنذت دد اتاجشايددواءبددا ارتع ءاددضةاشر  اددض ارتائ  دد  ا ددلا

 عس نء اعضا  ملاعاارت ءعاشة ايضاعاارتع اش ضةارتعخوو اتأل مضو.ا

 ا  فا خ  ارتعااشعات§ا

  ءجاءخ   ارتعااشعااأاا غااارت ا ضاارتعساسارتع  واشرتع عش  .

  متى ينطلق المشروع ؟     ¨

 وكم يستغرق من الوقت ؟     ¨

 شعضايلارتعشرسارتع لشا اتا   ¨

 شج اا ع ااجااءءش ااتااااا¨

 شعضامنرا ضاا واعاضا ا  اءالواعنماسراجشابعااع عش  اتاااا¨

 شيوا  ءجارتبعوا لىانمسارتعشبشعاجشا لىاعشبش ضةاعخءلم اتااا¨

 شنت اع اباشالاءا ضاايوا ء ءجارتعنضقا ا لاين ارتعا ل :ا
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 اضت ا غ ااااااااااااااااااا·

 جشااضت  م  ااااااااااااااااااا·

 جشارتو ال ارتءلا ء لاا ضارتعااشع.اااااااااااااااااااا·

 اعضايلار االضواشرتء ا ضةارتءلا ءسخوا لام ضاارتعااشعات§ا

جعددددضارتا دددددثا دددددلاعخءلدددددفار ادددددالضواجشارتء ا ددددضةارتءدددددلاءدددددسخوا دددددلام دددددضاا
ءنعلاتدس ارتعادضا  اا دسسراعداارت  م دضةا د ع اامنراارتعااشعاشرتءلاعاارتعءشق اجا

 دددضاار عددداا ءبلدددقاعدددثالااعاددداشعاء غ دددقا دددشوارتدددسشاارتدددن اءغدددشجاادددهارتعؤ  دددضةا
شرت عب ضةارتعخءو ا لاا ض  ار  مضوارتع داشع ااعداارتا ئد ارتبضئل د  اجاا ادءعوا

  لى:

ء ع ددددددد اااا-ر ددددددء شراضةا-ء ل ددددددواا ضندددددددضةاااا-قدددددددارمرةااا-ذ ددددددضارةاااا-
  ضةر وضئ

ج ا لدىاع عش دد اعداارتءغن ددضةار  ضس ع د  ار  ءعض  دد  ارإلاسر  د اشيددشاعددضا
 ء لددعااغددضمارتعددساساهارتع دد واايددااءوددافارتع عش دد  ات دداا غدد ات  ضادد ا لددىا
ر  دددددئل  اجشاإلةدددددسرقارتنودددددحااض ءادددددضااجاامن دددددضذارتبعدددددوايدددددشاجودددددالاعدددددااع دددددضجا

 رتعاضا  ااش سيج.ا

 شعاتاعضايلاعشرومضةارتعنءشجارتن ضئلاتلعااا§ا

ماارتعنءدددشجارتن دددضئلاتلعاددداشعاعددداا  دددثاوددد الءها ع دددااجاا دددأءلا دددلااددد وا
 ءغا ااجشا ا ا ءضال اجشاام لا غشجا لى:ا

اارذيضااعضا لمةار نءاضلامتىاجيع ء ض.ااا-  ءغس جارتعا ل ارتعساش  اشر 

ءبا دددفارتعاددد ل ارتعساش ددد اشء س دددساخضوددد ضء ضارتءدددلاء بل دددضاشربددد  اااا-
 ااشعءع ذلا ااة ايض.

ء ل ددوارتعادد ل اشر ددءبار ارتمابدد ضةارتعغءا دد ات ل ددضااض  ءعددضسا لددىاااا-
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 عضايشاعءش ااعاارتعار  اشرتعوضساارتءلاءءنضشت ض.

جشاانضما لىانءضئجارتذ ضارةاشر  دء شراضةاشرإل ودضئ ضةاشرتا ضندضةارتءدلااا-
 ءجاء ع ب ضا شت ض.

 ءأش وارتعب  ضةارتعاءا  ااضتعا ل اشءنظ جا  ضق ض.ااا-

اشجااض  ددءنءض ضةارتعءشوددوامت  ددض ا عدضا ع ددااجاا  ددشاا اددضالا دداارتخدااا-
تش دددد اءادددد  ل  اجشاعبددددا اتوددددشااش  نددددضةاعدددداارتناضءددددضةاشرت  ددددشاارتع ددددسسلاعددددثالا

 اض نغار ا لارتاالساجشا اضالا ااقوصاجشاقوضئساابا  .

 


