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  تـعــلٌـم المستـقبـل                                       

إن كثٌرا من الدول والمجتمعات تنشغل فً الوقت الراهن بإعادة بناء أهدافها التربوٌة لتواكب المستجدات 

فهناك تركٌز كبٌر حالٌا على ضرورة أن ٌهدف تعلٌم المستقبل إلى . التً ٌعرفها القرن الواحد والعشرون

تدرٌب المتعلمات والمتعلمٌن على واجب المواطنة، والمشاركة المجتمعٌة والسٌاسٌة، وترسٌخ قٌم العمل 

والمسؤولٌة واإلنتاج،  والرفع من القدرة على االبتكار واإلبداع والتنظٌم، وتطوٌر مهارات التفكٌر المنهجً 

 .النقدي،  والتكٌف مع التغٌرات المستمرة المتسارعة، واستشراف آفاق المستقبل 

   إن تعلٌم المستقبل ٌجب أن ٌهدف إلى بناء الشخصٌة اإلنسانٌة المتكاملة  أكثر من  مجرد الحصول على 

المعلومات، ألن التزاٌد المستمر فً حجم المعارف، وتنامً القدرة على تخـزٌن ومعالجة البٌانات التً 

ٌُـتـذكر أقل أهمٌة مما ٌفهم كذلك ٌجب أن ٌهتم تعلٌم المستقبل . توفرها تقنٌة الحاسوب الحالٌة، جعال ما 

بالعمومٌة بدال من التخصص، وبتنمٌة اإلنسان تنمٌة شاملة ومتكاملة ومتوازنة، أي تكوٌن المتعلم عن 

طرٌق تقوٌة قدراته البدنٌة والعقلٌة، والروحٌة واالجتماعٌة، والمهارٌة والجمالٌة ، بدال من التركٌز على 

 .الجانب العقلً فقط

     ٌركز تعلٌم المستقبل أٌضا على تمكٌن المتعلم من توظٌف التكنولوجٌا واستخدام شبكة اإلنترنٌت، 

وتنوع مصادر المعرفة فً محٌط المدرسة، لكً تصبح قاعدة لمواهب المجتمع، بحٌث تساعد  الخرٌج 

مستقبال على تولٌد المعلومات، واستخراجها من البٌئة، أو استخدامها وتوظٌفها فً شكل خدمات نافعة له 

ولمجتمعه، كما تمنحه القـدرة على توقـع عـمله نتٌجة تغـٌر المعارف والتكنولوجٌا،  بدال من التركٌز على 

التكنولوجٌا الحالٌة، وذلك عن طرٌق التحول من التعلٌم الذي ٌقوم على إعطاء المعلومات، إلى التعلم الذي 

 ..ٌقوم على الفهم ومهارات الحٌاة، والبقاء والتكٌف والمرونة، التً أصبحت ضرورٌة لولوج عالم الشغل

     وختاما ٌجب على تعلٌم المستقبل أن ٌتهٌأ لمواجهة تحدٌات العولمة، وٌحافظ على الهوٌة والخصوصٌة 

الثقافٌة، وأن تتضمن أهدافه وصول مجتمعاتنا إلى موقع أكثر تقدما بٌن البشر، فال ٌجوز تحت شعارات 

التجدٌد والتحدٌث أو التطوٌر والعـصـرنة جعـل التعلٌم وسٌلة للتبعٌة الثقافٌة، بل ٌجب الحفاظ على 

الخصوصٌات الثقافٌة للمجتمع، مع ضرورة مواكبتها لمتطلبات التطور المعاصر الذي أحدثه االنفجار 

 .المعرفً والثورة التقنٌة، والثورة فً نظم االتصال والمعلومات

 

 156 ص 2009أبرٌل 362عالم المعرفة؛ العدد-  السلطوٌة فً التربٌة العربٌة–ٌزٌد عٌسى السورطً . د
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 :اقرأ النص قراءة متأنٌة وأجب عن األسئلة اآلتٌة                       

 .( ن 10 )مكون النصوص: المجال الرئٌسً األول

 .( ن 1 ).انطلق من العنوان، ومن الفقرة األولى وافترض موضوع النص -1

 .( ن 1 ).استخرج  أفكار النص األساسٌة -2

ٌهدف تعلٌم المستقبل إلى تدرٌب المتعلمٌن والمتعلمات على : " اشرح قول الكاتب -3

 ( ن 1" . )واجبات المواطنة، والمشاركة المجتمعٌة والسٌاسٌة

حقل دال على المجال االجتماعً، وحقل دال على المجال : فً النص حقالن داللٌان -4

استخرج األلفاظ والعبارات الدالة على كل حقل، وارصد العالقة القائمة بٌن . التربوي

 .( ن1.5 ).الحقلٌن

أبرز من خالل النص الدوافع التً جعلت كثٌرا من المجتمعات تنشغل حالٌا بالتعلٌم فً  -5

 ( ن 1.5 ).  المستقبل

مثل لذلك بما ٌناسب من النص، موضحا . وظف الكاتب فً النص األسلوب الحجاجً  -6

 .( ن 1 ).وظـٌفـة هــذا األسلوب

اكتب فقرة تلخص فٌها  ما ورد فً النص من أفكار، مبدٌا وجهة نظرك فً ما طرحه   -7

 ( ن 3 ).الكاتب حول تعلٌم المستقبل

 .( ن 4 )مكون علوم اللغة : المجال الرئٌسً الثانً 

 . ( ن 2 ).  حدد الوسائل اللغوٌة التً أسهمت فً اتساق الفقرة الثانٌة من النص -1

 :ما ٌأتً ركب جملتٌن مفٌدتٌن حسب -2

  .فــعــــلٌا  نــحـــتاجملة تتضمن -

 .نســـبـٌا نـــحـــتـاجملة تتضمن  -

 .( ن 6 )مكون التعبٌر واإلنشاء : المجال الرئٌسً الثالث

 قصد اختٌارك لتكون ممثال إلحدى شركات المواد الغذائٌة  مقابلةتصور أنك استدعٌت إلجراء 

 .فً أحد فروعها فً مدٌنة من المدن المغربٌة

 : اكتب موضوعا تركز فٌه على ما ٌأتً

 .اإلجراءات التً قمت بها أثناء المقابلة -

 .المهارات التً ستوظفها لجلب الزبناء، وجعلهم ٌقتنعون بمنتوج الشركة -
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