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 21لقرن المطلوبة في االجغرافيا مهارات 
 مهارات حياة وعمل

 وتعليقترجمة بتصرف 
 .د. مضر خليل عمر

 
 مثل بدايةت ا. إنه 21 المناسبة للقرن  هاالجغرافيا ومهارات ةدراسلتحسين  اطرق رقةتقترح هذه الو

شرك الطالب والمعلمين ييق طرتوفر خريطة   إنها . مع التركيز على المستقبل الراهنة لألفكار والمناقشات
 ايتوافق مع األساليب والمفاهيم المعاصرة لدراسة األرض من حيث خصائصه ة بماالجغرافيالممارسة في 

 . الطبيعية والبشرية
 ا المعقدةمالبشرية لألرض لتكشف عن عالقاتهمع العناصر تدمج الجغرافيا دراسة العناصر الطبيعية 

الجغرافيا ف.  على سطح االرض من أجل الحياة ةالجغرافيالمعرفة مدمجة في والمهارات  . مثل هذه المفاهيم
 طويرهايتم ت، و على سطح االرض  طبيعيلعالقات المكانية بين مكونات النظامين البشري واللدراسة هي 

 المتاحة من خالل تكنولوجيا، باستخدام أحدث المعلومات الجغرافية وأكثرها موثوقية )كعلم ومعرفة( 
الصناعية  من األقمارالمستلمة لمراقبة وتوليف وتقديم البيانات  هالطالب افرصوالجغرافيا توفر . علومات الم

 هيف .الجغرافيا ميدان العمليات التعاونية ضمن و محليةتمثل مالحظات التي مع تلك والمحطات األرضية ، 
لتخصصات في القرن الحادي متعددة اوالمعارف المجموعة واسعة من الدراسات مميزة ل تضيف قيمة 

   انها علم بيئة الحياة على كوكب االرض .  . والعشرين
يمكن النظر إلى مساهمات الجغرافيا الرئيسية في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل 

يتم تطبيق حيث .  أنسب التقنيات مستخدمة، سعي المستمر للحصول على المعرفة حول األرض وأنظمتها ال
الدراسات . تعكس ا جغرافيالفي  المعلومات الرقمية والتمثيالت االفتراضية لألرض وأنظمتها بشكل شائع

. بينهما  من خالل التفاعالت المستدامة،   بين الناس والبيئة متبادلةاالهتمامات المتعلقة بالعالقة ال الجغرافية
، واستخدام  الموارد الطبيعيةتوافر ت السكانية واالستجابة لتحديات التغيرات العالمية في المناخ والتغيراو

والوصول إلى المعلومات التي الضروري مهارات الب جغرافيتجهيز كل  21 قرنبال المطلوبف.  األراضي
 .التي يمارسها ويمتهنها دوارالنشطة الفي أ وفعاال مسؤوال كمواطن تمكنه من أن يصبح

 
 المعرفة المعلوماتية

بعصر المعلوماتية ، فالبد ان يجهز المواطن ، عامة و الجغرافي خاصة ، وسم قد بما أن العصر 
اض التي لخدمة االغراستخدامها بالشكل والسياق السليم الذي يؤدي الى االفادة منها  يتقنبسالح المعلوماتية و

 األمثلةتجدر اإلشارة إلى أن معظم .  اوجبت استحداثها ، وبما يعزز تقدم المجتمع واالرتقاء به حضاريا
))فمن سمات العصر تداخل العلوم و .  الواردة في هذه الخريطة مناسبة تماًما للنُهج متعددة التخصصات

 تفاعلها مع بعضها البعض في دراسة الظواهر )الطبيعية والبشرية والبيئية( و المشكالت بشكل تكاملي ((
استخدام الطالب للمواد األساسية األخرى ند عأن تدمج ، ويجب ، األفكار الواردة في هذه الخريطة يمكن  ملفف

 . الفنون والتاريخ  و بما في ذلك العلوم والرياضيات واللغة
 -تتمثل اهداف المعرفة المعلوماتية ب :

 بشكل حاسم وكفاءة تقييم المعلومات ، بكفاءة وفعالية الوصول إلى المعلومات ، 
 ، في المتناول المشكلةلحل و لقضية أستيعاب اال بدقة وإبداع واستخدام المعلومات

  الى  الوصولعملية المحيطة ب األخالقية / القانونية القيم فهمل امتالك عنصر أساسي
 . واستخدامها المعلومات
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 )االبتدائية( المستوى الرابع
 . بكفاءة المعلومات بشكل حاسم و قيّمتو بكفاءة وفعالية ،  : الوصول إلى المعلوماتالهدف

 www.nationmaster.com و www.worldmapper.org مثل: المصادر  مجموعة متنوعة من ملفات: استخدام مثال
حول العالم وإنشاء ملصق  األماكن عنالطالب إلى المعلومات وصول ،  الشركات الصغيرةفرق والعمل في 

د معدل الموالي ة ،متغيرات مختارة )مثل صادرات التكنولوجيا الفائق  3 أو عرض تقديمي للوسائط المتعددة لـ ،
  .(  بين البلدان ، ولماذا وكيف تقارن هذه المتغيرات الثالثة المختارة( ، نسبة الشباب في المدرسة

من المصادر اإللكترونية  إلى المعلومات التي يستخدمونها ةواإلشار : يقدم الطالب اقتباسات دقيقةمثال
األخطاء والفجوات في المعلومات التي يتم ان توجد يمكن . أنها تعكس كيف تها أصالعلى  والمطبوعة للحكم

خرى ، وكيف يمكن أن تكون هذه المصادر أالمن قبل األمم المتحدة ، ووكاالت اإلحصاء الوطنية ، و جمعها
  .رسميا معترف بها  األخطاء

 . لطباعة المعلومات والرسومات والخرائط والصور الويب في: الوصول المستند استخدام التكنولوجيا
 .  معلوماتلل كفاءةبو نقدي قيّمتبكفاءة وفعالية ،  : الوصول إلى المعلوماتالهدف

من منازلهم ، وتحليل  ، جمع ملصقات الطعام Hungry Planet من كتاب دول 3: يختار الطالب مثال
رم الغذائي هبالنسبة للفئات الموجودة على ال اإلعالنات الخاصة بالطعام ، واستخدام الويب لتصنيف المعلومات

يف ك مناقشةاألماكن التي يزرع فيها طعامهم ؛ و استخدام مصادر الخرائط الرقمية من الويب لرسم خريطة ؛
ضانات( )األعاصير والفي . يقيمون كيف األحداث الطبيعية الطعام انتاج عملية  يلعب المناخ والثقافة دوًرا في
 . ثر على إنتاج الغذاء وتوزيعهؤتاستخدام األراضي(  واألعمال البشرية )الحروب ،

لتحليل النمط مختارة بلدان  3محليًا مع األطعمة المزروعة في  : يقارن الطالب بين األطعمة المزروعةمثال
  . اإلنتاج والتوزيع من حيث المكاني للغذاء

  .طبيعيةالبيئة ال على للحكم على تأثير الزراعة،  نماط إنتاج الغذاء ونقلهأل تحليل المكانيال: يقوم الطالب بمثال
على الويب لرسم األنماط  ؛ خرائط رقمية أو حديقة سوق المزارعين المحليين : مزرعة محلية رحلة ميدانية

   . اإلنتاج واالستهالكمن حيث  المكانية للغذاء
 . لقضية أو المشكلة المطروحةستيعا  ابشكل خالق ال : استخدام المعلومات بدقة والهدف

وهطول األمطار(  الطالب بجمع البيانات األصلية ، كمالحظات للطقس المحلي )درجة الحرارة: يقوم مثال
 الرسومغيرها من أو  مع االتجاهات طويلة المدى( ، وإنشاء الرسوم البيانية الرقمية والمناخ )مقارنة يوميًا

 . لعرض المعلومات
)درجة الحرارة وهطول األمطار(  ااريخيعن أنماط الطقس ت بحثا : استخدام مصادر الويب واألرشيفمثال

يم ق مقارنة االختالفات السنوية واليومية باستخدامل في المنطقة وإنشاء عرض رسومي )مثل الرسم البياني( ،
 . كل من درجة الحرارة وهطول األمطاروالحد األقصى والحد األدنى لط مثل المتوس

دامها تخزينها واستخ مثل كيفية جمع المعلومات ، ة الطقس ،األصالة وموثوقية البيانات من خدم مناقشة: مثال
بيانات الطقس عن بعد باستخدام عوامات المحيط  وعلى النقيض من االعتماد على المجموعة . يقارن ودقتها

الحصول على تغطية للعديد  من أجلالمحلية األقمار الصناعية ومحطات العدادات اآللية ومحطات الطقس  ،
 . لى وجه األرضمن األماكن ع

طات محموقع  الطقس الخاصة بهم ؛ يعتمد علىبيانات أدوات جمع  طلب من الطالب بناءي: المعدات المطلوبة
 .  الطقس المحلية عن المدارس والمراكز الصناعية ومراكز التسوق الموجودة

 . الى الصف المحلي التلفزيون أو األرصاد الجوية من الطقس عن للتحدث شخص : دعوةفرصة المتحدث
الطقس على الخاص ب استوديو البثو / أو مركز رادار دوبلر ؛  الطقس المحليمحطة : الرحلة الميدانية

 . التلفزيون
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كان هذا على مستوى الدراسة االبتدائية ، ربط التعليم المدرسي  وبالتعلم الذاتي للتلميذ من البيئة 
ة . استيعاب ذاتي وليس تلقين وحفظ معلومات ، لما يجري المحلية و استخدامه لتقنيات المعلوماتية المتوافر
  في البيئة المحلية و تفاعل معها بشكل ايجابي .

 
 )المتوسطة(المستوى الثامن 

شكلة محل أو ما قضية  لفهم بدقة وإبداع م المعلوماتاتخداسوكفاءة و : تقييم المعلومات بشكل نقديالهدف
 . في متناول اليد

سيا كسلسلة إندوني ، واليابان وكشكل طولي  أشكال البلدان المختلفة )إيطاليا وشيلي  باينتمدى  قارن ي مثال:
 قد يؤثر الشكل على التماسك السياسي أو يشرح الطالب كيف .إسبانيا مربعة تقريبًا(  من الجزر ، ومصر و

 مدمجة مقارنة بالدول التيالبلدان ال مناقشة تقديم الخدمات الحكومية داخل ، االرتباط المدنيوحدة الشعور ب
التأثيرات التي قد يكون لشكل الدولة والتكاليف الالزمة لتطوير  . يقوم الطالب بتحليل لديها مناطق متناثرة

 . الروابط المدنية في دولة ذات مناطق متفرقة
ية والهواتف مشبكة الويب العال االتصاالت ، مثل اإلنترنت ،وسائل يناقش الطالب تأثير التغييرات في  مثال:

شكيل ت حكومية ؛ اتكقضايا مجتمعية واستجابتدفق المعلومات المدنية في البلدان ، ، و الخلوية وما إلى ذلك
 . االستجابات لحاالت الطوارئ المجتمعية

ة البلدان على الخريطة مضغوط تظهر البلدان ذات األشكال المختلفة ؛ صنف خرائط الويب إلى الهيكل الداعم:
 . ةأو متفرق

والمنظمات غير الحكومية  المدنيةالمسافات والوقت الالزم لدعم األنشطة  رسم خريطة الهيكل الداعم:
لمعالجة مشكلة   -النمط المكاني  –))التفاعل مع الخريطة  . مركز حكومي وطني وجماعات المواطنين من

 .  معينة دون عدها مجرد وسيلة ايضاح ، بل اداة تفاعل عملي((
ة القمامة المفرطة في الحديق ، وحركة المرور المزدحمة ، النفايات إعادة تدوير) تحديد مشكلة محلية بعد مثال:

إجراء البحوث األولية وجمع ب الطالب يقوم مرافق الترفيه( ،حال ،  المياهتلوث ، والتلوث الضوضائي ، و
وتقديمها في رسوم بيانية ومخططات البيانات ، وتحويلها إلى معلومات إحصائية )االتجاهات واالرتباطات( ، 

المشكلة  اهتج تحريري قواعد البيانات الرقمية ، وتقديم موقف،  خرائط ، استخدم البرامج لتطوير المجتمعو ،
تطوير موقع على شبكة اإلنترنت  عرض تقديمي لمجلس اإلدارة المحلي ، أو :من خالل إعداد عرض شرائح 

يم عرض الوسائط المتعددة لنوادي الخدمة المحلية ، مثل كيوانيس ، موقف ، وتقدال الستخدامه في تقديم
 .  ))اشراك الطلبة بعرض واقتراح معالجات لمشكالت محلية(( . نقابة ، إلخال روتاري ، مكتبة

القرار من خالل المشاركة في  اتخاذ موقف من قضية محلية ودعم ممارسة المسؤولية المدنية من خالل مثال:
  . وكتابة الروايات لنشرها تقديم العروض ، وإجراء المقابالت من قبل وسائل اإلعالم ، المناقشات ،

مسجلة باستخدام  يمكن مالحظة قضايا المجتمع المحلي و :مشروع الطالب الفردي أو الدراسة الميدانية
سطة بكتابة لة المتو))تكليف طلبة المرح . قياسات للتحليل والعرض، و  الكاميرات الرقمية والمسوح والميدانية

  تقارير لمشاريع بحثية تطبيقية(( .
الوصول إلى المعلومات بعملية  األخالقية / القانونية المحيطةالقيم لقضايا الفهم األساسي لك الهدف: تم
 . واستخدامها

كومية خدمة ح) األنشطة االقتصادية في مجتمعهم أنواع من 3قاعدة بيانات من  يقوم الطالب بإنشاء ملف مثال:
،  ArcGIS Explorer برنامج الكرة األرضية مثلل م تعيين العناوين باستخدام افتراضيثالمعالجة( ،  ، إنتاج ،

ي المجتمع حاليًا ف ةغير متوفر لعمل أو خدمة جديدةافجوات بحثا عن  وتقييمهاالناتجة األنماط الجغرافية  ليحلت
 .( متجر كبير، ادة التدوير ؛ مركز إع مصرف الوجباتfast : )على سبيل المثال

تخدام األراضي اس،   المعلومات الرقمية التي تركز على المسؤولية المدنية تطوير وتقديم تقرير باستخدام مثال:
 . رق / المياهاومسارات المشي ومسارات الزو الدراجاتمسارات في المجتمع ، مثل الحدائق و
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 هل:  ومناقشة،  وحلها من خالل المناقشة دامات األراضياستخقرارات تطبيق األسئلة المدنية على  مثال:
نماطها هل ألو؟  قوانين تقسيم المناطق؟ هل استخدام األرض يغير حركة المرور يلزم استخدام األرض هذا

 استخدامات األراضي المجاورة؟ هناك تأثير بيئي على الموقع و يكونهل ؟  عواقب غير مقصودة
  . خرائط من الويب ور الرقمية والص استخدامات التكنولوجيا:

 قتصاديةاالاألنشطة  الصور الرقمية لتحديد وتصنيف  : استخداممشروع الطالب الفردي أو الدراسة الميدانية
 . الجماعة بخصوص مقترح استخدامات األراضي داخل  . إصدار أحكام مدنية واستخدامات األراضي

 
 )الثانوية( المستوى الثاني عشر

 .  المشكلة المطروحةحل لقضية أو فهم ابشكل خالق ل دام المعلومات بدقة و: استخالهدف
لمعاصر الفن ا الكالسيكيين وبين التباين تاشسر الويب للمقارنة و يستخدم الطالب صوًرا من ملف مثال:

طبيعية ال ظاهرمتصوير الل فنانين كوريين وزيمبابويين وغيرهم بالهولندية والفرنسية واألمريكية والصينية ،
لناس الغطاء النباتي ، ا ر الطبيعية لألرض )األحداث المناخية ، البراكين ،مظاهلل تحليل الطالب.  الجغرافية

  . رضالأ  لتغيير على ديناميكيةل الموارد( في الفن كدليل بيئياستخراج  الذين يستخدمون األرض ، و
 دليال دماستخدام التصوير الفوتوغرافي كشكل فني يقثقافية بال التباينات يقارن الطالب مشاهد طبيعية و مثال:

))تعزيز الحس الجغرافي ، وجعله هاجسا للطالب لكل ما يشاهده على الطبيعة  . على التغيير الجغرافي والبيئي
 او في الصور والرسوم .((

ما الويب ، ب على ، أو االطالع على الصور الرقمية للفنون الجميلة المتاحة فن محليمتحف : رحلة ميدانية
 . والثقافات في ذلك تلك الموجودة في العديد من البلدان

 ها يالوصول إلبالمعلومات وعملية  لقضايا األخالقية / القانونية المحيطةلك الفهم األساسي ل: تمالهدف
 . واستخدامها

يمكن  معلومات التيتحليل اللالصور الرقمية العامة المتاحة من الويب  يستخدم الطالب على نطاق واسع مثال:
يقوم .  البنوك ومواقف السيارات والمتنزهات الصور ، مثل المساكن ، حمامات السباحة ،من  مالحظتها

ستخدام المعلومات ، مثل المضاربين ال مناقشة الطرق التي يمكن أن يفعلها مختلف الناسب الطالب بعد ذلك
 والمسائل القانونية التي مون على األخالقياتاللصوص ، أو المخططين الحضريين ، ويحك على األراضي ،

 . المعلومات الجغرافية قد تصاحب استخدام
 :  تيةمن الحجج اال يقوم الطالب بتقييم اإليجابيات والسلبيات مثال:

 للدول في حظر صور األقمار الصناعية ؟  الحق( 1)
 المصانع سة )الطاقة النوويةحسا دالقمر الصناعي في المناطق التي تعصور لدول في طمس ل الحق( 2)

 والقواعد العسكرية وما إلى ذلك(؟
مثل  نسانحقوق اإللاالنتهاكات صور األقمار الصناعية لجمع البيانات عن  يقوم الطالب بتقييم استخدام مثال:

 المحاصيل غير المشروعة المحميات الطبيعية ، وزراعةفي و، المحمية  المقابر الجماعية وإزالة الغابات في
 . ، مثل المخدرات

األنشطة في المواقع )مواقف السيارات ،  كاميرات المراقبة لتسجيللالمكاني ترتيب اليناقش الطالب  مثال:
استخدامات المعلومات  ومعينة على طول الشوارع والبنوك( في منطقة جغرافية  المتاجر ، مراكز التسوق ،

))مسالة حولها نقاشات حادة بين مؤيدين و  ( .نيةانتهاك الخصوصية ، الحقوق القانو) وحقوق المواطن
  معارضين في المجتمعات الغربية(( .

 . على الويب ةمتاحال والصور الرقمية لسطح األرض االستشعار عن بعدصور  استخدام التكنولوجيا:
 
 
 



5 
 

 الثقافة اإلعالمية
نة واحداثا محددة ، ومدى يلعب االعالم اليوم دورا رئيسيا في توجيه انظار الناس تجاه جوانب معي 

صدق ذلك و سالمته في الميزان . لذا من الجوهري التعامل مع االعالم بحذر ، وعدم االنقياد اليه بدون تفكر 
 .  و تدقيق

  استخدام األدوات األغراض ومن حيث ؟  من أجل ماذا؟ و الرسائل اإلعالميةشيدت  فهم كيف
 . والخصائص واالتفاقيات

  ووجهات  القيمالرسائل تضمنت كيف  ؟بشكل مختلف االعالمية  فراد الرسائلاأل يفسر فحص كيف
 ؟  المعتقدات والسلوكياتعلى  وكيف يمكن أن تؤثر وسائل اإلعالماياها ؟ النظر أو مستبعدة 

 ها واستخدام المعلوماتالى  لوصولل ددةالمح لقضايا األخالقية / القانونيةل فهم امتالك عنصر. 
 

 )االبتدائية( المستوى الرابع
 األغراض ، واستخدام األدوات ، ذا ؟ ما من أجل؟ الرسائل  وسائل اإلعالمشيدت : فهم كيف الهدف

  . الخصائص واالتفاقيات
 . يومي وأسبوعي، متغير الشديد والطقس ال حاللتوضيح  الرقميةخرائط الطقس  يستخدم الطالب مثال:

ياضة مثل الر القرارات المتعلقة باألنشطة الفردية والجماعية ، اتخاذعند  األنماط مهمة في جعل الصوت مدنيًا
قيادة وظروف ال السفرتاخير ، الطقس القاسي ، تحذيرات الصقيع ،  تورنادوشاهد الم والترفيه والسفر )

 .(الرياحمن تحذيرات  ومؤشرات الحرارة و
 . على تحذيرات الطقس الناسرد يناقش الطالب طرق  مثال:
واد م وصفحات الويب إلنشاء إعالن يشجع إعادة تدوير البالستيك و الطالب برامج الكمبيوتر يستخدم مثال:

 . ةوالعالمي ةالمحليالبيئة على مستوى اخرى نتائج مفيدة  أخرى في المجتمع المحلي ، و
 . تروبرامج الكمبي ، لطقسمعلومات اوتحليل األهمية المدنية ل : اإلنترنت للمراجعةاستخدام التكنولوجيا

 . ووجهات النظر أو مستبعدة القيم ية ادراجاألفراد الرسائل بشكل مختلف وكيف يفسر كيف دراسة: الهدف
 مختلف المؤلفين والمقارنة بين عنه كتبمعين موضوع لالقائم  الجغرافياألدب : يقرأ الطالب محتوى مثال

 .  (())مقارنة ونقد لما يكتب في التخصص  . نظر حول الموضوعالوجهات 
من  ياالرسوم التوضيحية للجغراف ةلكتب القليلمع اتأثيرات الكتب المصورة جيدا  يقارن الطالب بين مثال:
 .  الطرق التي قد تختلف بها القيم ووجهات النظر المحتوى أو تضمين خرائط لتحليلحيث 
، مثل  رىاألخ مصادرال عن طريق التحقق من المعلومات مقابل يقوم الطالب بتحليل الكتب بشكل نقدي مثال:

 . ةالجغرافيالمعلومات واإلنصاف في عرض  الويب ، لتحديد الدقة
 . أمين المكتبة تشاور مع ، للصفوف االبتدائية الكتب : يعتمد على محتوىالهيكل الداعم

 .  عناوين كتب الجغرافيا المناسبة للعمرعن  : استخدم مواقع الويب للبحثاستخدام التكنولوجيا
 

 )المتوسطة( ى الثامنالمستو
 . أو مستبعدة قيمها ونقاطهاضمنت وكيف  ، الرسائل بشكل مختلف فحص كيف يفسر األفراد :الهدف
رها على المنظمات ونش المواقف بشأن القضايا البيئية التي اتخذتها يقوم الطالب بقراءة وتحليل ملف مثال:

جد التي تو حقوق الملكية( لتحديد القضايا مجموعات ، مجموعات بيئية محافظة ،الخضرالويب )مجموعات 
 م مختلفةتستند القضايا التي يتم تناولها على قي قد يكون هناك بعض االتفاق ، وحيث بها اختالفات كبيرة ، وأين

  . بالنسبة للبيئة الطبيعية
 المحليين انمثل حماية السك، في المجتمع المحلي  وضع الطالب خطة لـتنفيذ مشروع يركز على البيئة مثال:

ستخدم الخرائط الرقمية ، ت مجرى مائي ،راضي الرطبة أو تطوير طريق أخضر حضري على طول لأل
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التغير السكاني والمتغيرات األخرى ذات  تحليل استخدام األراضي ، التنمية االقتصادية ، وجمع البيانات ،
 . الصلة

  . : شبكة الويب العالميةاستخدام التكنولوجيا
محلي المجتمع ال األفراد الذين يمثلون وجهات نظر بيئية وغير بيئية حول مستقبل دعوة: دثفرصة المتح

 . الدراسي للتحدث إلى الفصل
محدد أو خرائط  باستخدام برنامجو،  (GIS) تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية الطالب ستخدمي مثال:

 جراءات األخالقية والقانونية ، يقوم المستشارباستخدام اإل . الويب للعب دور استشاري جغرافي رقمية على
)أو نشاط آخر مناسب( في المنطقة المحلية حيث يجب عليهم النظر في  تحديد موقع مركز الشباب الجديدب

األنماط وتوزيع  ، استخدامات األراضي القريبة ، واألعمال التجارية القريبة ، وحركة المرور المسافة ،
 . توصياتتقديم  ، مع واقع المتاحة للوصول إلى موقعها النهائيوالم السكان وكثافتهم ،

 ، في المجتمع المحلي مثل حماية السكان المحليين وضع الطالب خطة لـتنفيذ مشروع يركز على البيئة مثال:
يستخدم الخرائط الرقمية ، وجمع  مجرىاألراضي الرطبة أو تطوير طريق أخضر حضري على طول 

 . التغير السكاني والمتغيرات األخرى ذات الصلة ستخدام األراضي ، التنمية االقتصادية ،تحليل ا البيانات ،
  . ( واستخداماتهاGIS) تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية : أمثلة علىاستخدام التكنولوجيا

للبث  دمحد عدد البرامج التلفزيونية واإلذاعية وتم اإلبالغ عن اللغات في يوم أو أسبوع بحث الطالب مثال:
 ترخيص هيئة االتصاالت الفيدرالية ،) البحث عن البيانات من شبكة الويب العالمية بواسطة البلدداخل 

  www.mla.org/maps تنوع اللغة عنمعلومات  معلومات البرمجة( ورسم خريطة
 الراديو حسب لبحث في التنوع اللغوي في البث التلفزيوني وا :شبكة الويب العالمية استخدام التكنولوجيا:

  . رسم الخرائط والرسوم البيانية رقميًا تطوير قواعد البيانات الرقمية ،وباستخدام  اتالوالي
  

 )الثانوية( المستوى الثاني عشر
 . واالتفاقياتالخصائص  ألي أغراض ، واستخدام األدوات ، يتم إنشاء رسائل إعالمية ، : فهم كيفالهدف
الطبيعية ، والكرات األرضية ، والخرائط  ظاهر)الم الجغرافيالمحتوى جرد  يقوم الطالب بعمل ملف مثال:

، مواقع الويب ، الخلفيات ،  اتشركشعارات الالصور الثقافية ، وما إلى ذلك(  ، واستخدامات األراضي ،
الوسائط  حسب افهيصنتوسائط الرقمية والمطبوعة والصور البانورامية ، وما إلى ذلك في ال شاشات التوقف ،

مها الناس )المعايير( التي يستخد كخلفية بالنسبة للتوقعات مدى مالءمة المحتوى الجغرافي . تقييم والمحتوى
 .واالهتمام  االنتباه للحصول على

خرين في آلل تلكقارن تفضيالتهم للشعارات والخلفيات في اإلعالنات مع تيطور الطالب المعايير و مثال:
ات . )أي اإلعالن السياق في اإلعالن فصلهم الكتشاف أنماط استخدامات الجغرافيا لضبط النغمة وعاطفية

البًا عرض منصات الحفر ، غت غالبًا ما تستخدم المسطحات الملحية وإعالنات الطاقة كثيًرا التجارية للسيارات
 ( .بل ، وما إلى ذلكإعدادات الج ما تستخدم المياه المعبأة في زجاجات

 . اإلعالنات الرقمية والمطبوعة، برامج الكمبيوتر : شبكة الويب العالمية واستخدام التكنولوجيا
 . مستبعدةالمدرجة أو الووجهات النظر  الرسائل بشكل مختلف و القيم األفراديفسر كيف  دراسة: الهدف
لخرائط رسم ا،  لتصوير الفوتوغرافي والرقميكرر ات وعلى النقيض من طرق التقديم مقارنة الطالب مثال:

صطلح م قت طويللوقضايا المجتمع التي ينتج عنها و لبناء األساس المنطقي للقرارات العامة والخاصة على
ة استماع تحليل لجلس،  مساوئ للمواطنين )على سبيل المثال: الموقع والوضع المزايا البيئية واالقتصادية أو

اإلسكان والشركات والشوارع لصالح في المكاني  نمط النزوح، استخدام جديد  رض إلىعامة إلعادة تقسيم األ
 .(أرض جديدة

تظهر لتي ا)الصور الجوية(  الطبيعية وتحليلها رقميًا ظاهرتصوير المفي  يختار الطالب أمثلة للتكرار مثال:
الستثمار ا مع )على سبيل المثال: فوائدالفوائد المستدامة للمجت الطبيعية التي توفر ظاهرستعادة المالممارسات 

http://www.mla.org/maps
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عيا واستخدامات البيئات المبنية اجتما ،مواقع التنظيف البيئي السابقة لمستدام استخدام  ،في الحد من تآكل التربة 
موضوعات التصوير الفوتوغرافي  تكرار البحث WORLD WIDE WEB ( .  الترميم الحضري ،األراضي 

ادة تحسين ممارسات األعمال وري الطبيعية لتقديم دليل على التغيير ، ظاهرالممن  للصور المبكرة والحالية
 . أنشطة األعمال

 
 المعلومات واالتصاالت ةمحو أمية تكنولوجي

في االلفية الثالثة اضحى محتما تعلم تقنيات المعلومات واالتصاالت ، فالعصر عصر تقنيات  
نيا وحضاريا . وال يجد له مكانا من هو امي بتقنيات العصر المعلومات ، ومن يكون جاهال بها فهو متخلف زم

ال في المجتمع وال يحصل على مهنة يعتاش منها بيسر وتناغم مع االخرين . فلم تبق االمية حصرا على 
  . 21القراءة والكتابة ، بل التصقت بها و احتوتها امية تقنيات المعلومات ، امية القرن 

وإدارة ودمج الى للوصول  أو الشبكات بشكل مناسب/ أدوات االتصال و قمية ،استخدام التكنولوجيا الر •
 . إنشاء المعلومات من أجل العمل في اقتصاد المعرفة وتقييم و

 القانونية القضايا األخالقية / وفهم توصيل المعلومات ، تنظيم وتقييم و أداة للبحث ،ك استخدام التكنولوجيا •
 .ها واستخدام وماتالمعلالى  المحيطة بالوصول

 
 )االبتدائية( المستوى الرابع

بشكل مناس  للوصول ، واإلدارة ،  أدوات و / أو شبكات االتصال : استخدام التكنولوجيا الرقمية ،الهدف
 . تعمل في اقتصاد المعرفة التيتقييم وإنشاء المعلومات  والتكامل ،

لتي حدثت ا المجتمع لتحديد وتصنيف التغييراتاصة بالصور الجوية واألرضية الخ تباينيقارن الطالب  مثال:
عدد ،  أنواع المباني، استخدامات األرض ، المكان في المنطقة  : حجم بمرور الوقت )على سبيل المثال

بعد  . جدول يلخص التغييرات ومواقع المدارس والكنائس ومتاجر البيع بالتجزئة( وإعداد رسم بياني رقمي أو
 . أوجه التشابه واالختالف من حيث اخرىمجتمع آخر في دولة  مع ات في مجتمعهممقارنة التغيير ذلك

استخدام ب المجتمع وكيف تغير " مشروع يركز على " ات عنيقوم الطالب بإجراء البحوث وإعداد كتيب مثال:
 . اعةبمنتج في شكل إلكتروني على موقع ويب و / أو الطال لتوزيع النهائيلالرقمية المصادر والبرمجيات 

الصحف ، ي ف للخرائط والصور الفوتوغرافيةتاريخي الاإلنترنت ، أرشيفات الصور  استخدام التكنولوجيا:
الموارد  أمين المكتبة ، إدارات الدولة الطبيعية،  مجموعة المكتبة الخاصة ، أرشيف المجتمع المحلي

 .المتاحفو
م االحساس وطنية تخدم المجتمع ، يعلموه –من الدراسة االبتدائية يؤهلوهم للقيام بمهام علمية  

  بالمواطنة والمسئولية االجتماعية .
 )المتوسطة( المستوى الثامن

 بشكل مناس  للوصول وإدارة وتكامل أدوات و / أو شبكات االتصال : استخدام التكنولوجيا الرقمية ،الهدف
 . اقتصاد المعرفة المعلومات من أجل العمل في

 1870و  1860في  السكانتوزيع للواليات المتحدة لتحليل  البيانات السكانية الرقمية يستخدم الطالب مثال:
ي عدد ف دنىاال رتب الواليات من األعلى إلىتجدول بيانات ،  مها باستخدامينظتنسخ ولصق البيانات و ،

 ى الخرائطاألرباع عل اللونرمز تنص على حجم السكان إلى أرباع( ،  السكان ، تطوير الربعية )مجموعة
 . التغييرات في توزيع السكان قبل وبعد الحرب األهلية استخدم الخرائط لكتابة سرد يصف ولكل عام ، 

 مصادر البيانات مثل مكتب التعداد ، اإلنترنت ، األرشفة استخدام التكنولوجيا:
lib.virginia.edu/collections/stats/http://fisher. التعداد النسيجي / ، نظم المعلومات الجغرافية الوطنية التاريخية 

(www.nhgis.org)  و Social Explorer (www. socialexplorer.com). . 

http://fisher.lib.virginia.edu/collections/stats/
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(  ليةعقالالصحة  الخدمات الصحية )الطبية ، واألسنان ، و استخدم شبكة الويب العالمية لتحديد موقع مثال:
لصفحات ا،  المستشفيات وعيادات الرعاية الفورية( والمحلية عبر اإلنترنت في المجتمع المحلي )األطباء ،

تعيين مواقع الخدمات الصحية  . تم استخدامها لضمان سالمة البيانات مصدرينعن ث التجارية ، بحالصفراء 
لعرض  ( Google Earthأو  ArcGIS Explorerخدامخريطة رقمية قائمة )أو ثالثية األبعاد باستل باستخدام الويب
 منأي  ما إذا كانجغرافيا لخدمات الصحية لتحديد . تحليل النمط المكاني ل لخدمات الصحيةل األنماط المكانية

   . المحرومينمن  المناطق أو المجموعات العرقية في المجتمع المحلي
 ؛  (www.dexknows.comمثل )ات الصفراء على اإلنترنتالصفح شبكة الويب العالمية ، استخدام التكنولوجيا:

  . برمجيات نظم المعلومات الجغرافية
لتخطيط وعي  نفسه االختصاص المدرسة أو طالب آخرين فيفي  يتواصل الطالب مع شخص آخر مثال:

ية ، اعتمادات مالسندات التعلي أنشطة لدعم قضية معينة يتم تحديدها في انتخابات مستقبلية ، مثل المواطن وعمل
.  مجتمعشباب البرامج العام الدراسي ، واستمرار  الدولة للتعليم والمساواة بين الجنسين في الرياضة وطول

التدوين و الويب ، والهواتف الخلوية ، واالتصاالت الرقمية ،،  يتم استخدام اإلنترنت ، في جميع أنحاء العالم
 . الخطوات المستقبليةرسم جية واألهداف واالستراتي لتطوير خطة منهجية مع

  همية.دعم القضايا ذات األ بما في ذلك التدوين وتنظيم المجموعات إلى : شبكات الويب ،استخدام التكنولوجيا
  /ألخالقاقيم فهم المعلومات ، وفي  لبحث والتنظيم والتقييم والتواصلل: استخدام التكنولوجيا كأداة الهدف

 . هاواستخدامللمعلومات بالوصول  القضايا القانونية المحيطة
 لمختلفةسبب المواقف ا ،  شبكة الويب العالمية فيما يتعلق بالبيئة وصول الطالب إلى المعلومات على مثال:

وقف م ،  مصادر الطاقة ، التغيرات المناخية العالمية ووجهات نظر المجموعات المختلفة )على سبيل المثال ،
يحدد الطالب مواقف كل مواقف الشخصيات البارزة من القضايا(.  ،لقضايا المنظمات غير الحكومية من ا

المواقف بشأن القضية ، بالنظر إلى االهتمامات التي قد تمثلها مجموعة  بين المقارنةأو شخص ثم  مجموعة
 يقيم الطالب.  من خالل مصادر قاعدة بيانات الويب من خالل البحث في المعلومات العامة المتاحة معينة

 . مسؤولية الجماعات واألفرادو خالقيالقانوني وأالواالنتماء  اإلعالنات
المصادقة والتحقق   : الحكم على المعلومات من شبكة الويب العالمية الترجمة الفورية و استخدام التكنولوجيا:

  . قضية بيئية نلمواقف التي اتخذتها مجموعات مختلفة عل من الصالحية الجغرافية
 )الثانوية( ثاني عشرالمستوى ال

بشكل مناس  للوصول إلى المعلومات  تصاللالأدوات و / أو شبكات  : استخدام التكنولوجيا الرقمية ،الهدف
 . اقتصاد المعرفة ان تخدم من أجل

ونسبة  العالقات بين الناتج المحلي اإلجمالي من مواقع الويب لتحليلالبلد يستخدم الطالب قواعد البيانات  مثال:
ب الفئة الرباعية و حس . يمكن تصنيف البيانات إلى العالم تعمل في الزراعة لمناطق مختلفة منالتي  كانالس

 ية. مناقشة الناتج المحلي اإلجمالي والبدائل االقتصاد لمتغيراتلخرائط لتصور األنماط المكانية على ال الرقمية
كل بش اتمت مناقشته ن الناتج المحلي اإلجماليتحسيقد تكون بدائل  . المقترحة على أساس مقارنات البيانات

فكر . سوف ي البلد قيد الدراسة سواء في الواليات المتحدة أو في المنطقة أو أكبر من خالل شبكات الطالب
  . للمنطقةاالجتماعي وتأثير التغييرات المقترحة على النسيج الثقافي  الطالب في

، االقتصادية لألمم ).per.orgwww.worldmap(،  ) Nationmaster.comwww ( الويب استخدام التكنولوجيا:
  /socind / inc- الديموغرافية / المنتجات  / http://unstats.un.org/ UNISD قواعد بيانات المعلومات؛،  المتحدة

eco.  htm وhttp://www.nationmaster.com/graph/  lab_emp_in_agr_of_tot_emp- العمالة الزراعة-العمالة-
 . المجموع
بشكل مناس  للوصول ، وادارة ،  أدوات و / أو شبكات االتصال : استخدام التكنولوجيا الرقمية ،الهدف

  . لمعرفةتعمل في اقتصاد اان  تقييم وإنشاء المعلومات من أجلل والتكامل ،

http://unstats.un.org/
http://www.nationmaster.com/graph/
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تخدامات لمقارنة وتحليل اس أعدت في نظام المعلومات الجغرافيةالتي  يستخدم الطالب البيانات والخرائط مثال:
 أدوات مثل تطبيقات الوسائط المتعددة المتقدمة المقترحات ونقل االستنتاجات باستخدامو األراضي البديلة
 .  وتقنيات الفيديو

معلومات حول أنماط  خرائط رقمية لمواقع كاميرات الويب التي توفرها يقوم الطالب بتحديد موقع مثال:
خطة ضع و تسجيل وووإنشاء  تحليل أنواع المعلومات الجغرافية همعلي.  الناس والرصد البيئي التفاعل بين

دينة ملمعلومات المستشعرة عن بعد )اليومية وأنماط التنقل األسبوعية في ل المراقبة للتجميع والتخطيط رقميًا
اقع من مو ةالطقس الملحوظأنماط في محمية الحياة البرية ؛  كبيرة ؛ التغيرات البيئية على مدى عدة أشهر

النسور الصلعاء وغيرها(. يتم تصنيف أنواع حضانة ونمو  مثل الجبال والسهول والسواحل ؛ متنوعة جغرافيًا
تنسيقات على صفحات الويب الخاصة ب ريًامعالجتها وعرضها رقميًا وصو المعلومات التي تمت مالحظتها ،

 . مشاريعالملصقات وال بالفصل والمدرسة بتنسيق
 . واسترجاع المعلومات : كاميرات الويب ، والخرائط الرقمية ،استخدام التكنولوجيا

تجابة لتقييم االس الطالب في المجتمعات األخرى يتضمن شبكة من الكترونيلطالب لتنظيم منتدى  مثال:
لمعلومات ا تطبيق المعايير األخالقية في جمع همعلي. سياسي او اجتماعي  لكارثة طبيعية أو صراعنية اإلنسا

من الحدث واألشخاص المشاركين والتحقق من صحة البيانات الرقمية من خالل  المتعلقة بالسياق الجغرافي
ونية الكترمن خالل اتصاالت المعلومات يمكن الوصول إليها  . خرائط رقمية وصور بموقع مصادرللاإلسناد 

أثرت تالتي  جوانب تقديم المساعدة للناسل تستخدم للتأكد العملي والقانونيو مع وكاالت اإلغاثة واألفراد
 . بالحدث

لمعلومات العلمية ا البيانات الجغرافية والتقارير اإلخبارية الرقمية ، شبكة الويب العالمية استخدام التكنولوجيا:
 . لوكاالت اإلغاثة والنشرات اإلخبارية المتعلقة بالنزاع ؛ مواقع الويب اث الطبيعيةالمتعلقة باألحد

 
 المرونة والقدرة على التكيف

اضافة الى البناء العلمي البد من بناء الشخصية ، ليكون ما تعلموه قيمة واهمية في واقع الحياة 
  العملية .

 ،  والمسؤوليات التكيف مع األدوار المتنوعة •
 .  تغيير األولويات مناخ من الغموض و لعمل بشكل فعال فيا •

 )االبتدائية( المستوى الرابع
 . تكيف مع األدوار المتنوعة والمسؤولياتال: الهدف
،  في مجتمعهم المحلي امن نوعه ةفريد ما يجعل الجغرافيا عنعرض تقديمي ل أثناء تحضير المجموعة مثال:

حديد المهارات ت األدوار الالزمة لتنفيذ مهمتهم ، يجب جمعها ، ومناقشة ما هي البيانات التي يقرر الطالب
 . مجموعات المهاراتل المواهب وأساليب التعلم للمحتاجين أفضل طريقة لمطابقة،  ةالمطلوبة ومناقش

 .مجتمع محلي :رحلة ميدانية
 الذكاءات المتعددة في كل مجموعةالجمع بين الطالب من أنماط التعلم المختلفة ونقاط القوة في  :فرصة تعليمية

 . تغيير األولويات عمل بشكل فعال معال: الهدف
ضي توثيق كيفية استخدام األرا،  الخرائط والصور الجوية المعاصرة يستخدم الطالب ملفات التاريخ و مثال:

ويات أول فحص.  في المستقبلالحال عليه النقل و تغير التحضر بمرور الوقت ، وماذا قد يبدو وسائط و
 . أولويات مجموعة أخرى ، مقابلمجموعة ال

 المحليةالحكومات  و اتاريخيلخرائط التي استضافتها المجتمعات ل : التحقيق عبر اإلنترنتاستخدام التكنولوجيا
 . (http: // history. maptech.com، ومكتبات خرائط الجامعات ، والمصادر التجارية )
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 )المتوسطة( المستوى الثامن
 األخالقم قيالمعلومات ، ويفهم في  : استخدام التكنولوجيا كأداة للبحث والتنظيم والتقييم والتواصلالهدف

  . معلومةال القضايا القانونية المحيطة بالوصول واستخدام /
اقف هذا هو سبب المو،  شبكة الويب العالمية فيما يتعلق بالبيئة وصول الطالب إلى المعلومات على مثال:
 الطاقة ؛ مصادر التغيرات المناخية العالمية ووجهات نظر المجموعات المختلفة )على سبيل المثال ، تلفةالمخ

مواقف الشخصيات البارزة من القضايا(. يحدد الطالب مواقف  ؛ موقف المنظمات غير الحكومية من القضايا ؛
قد  التي ةالخاصر إلى االهتمامات المواقف بشأن هذه القضية ، بالنظ بين المقارنةأو شخص ثم  كل مجموعة

 . من خالل مصادر قاعدة بيانات الويب من خالل البحث في المعلومات العامة المتاحة تمثلها مجموعة معينة
 . واألفرادية مسؤولية الجماعوال خالقيالقانوني وأالالنية واالنتماء من حيث   اإلعالنات يقيم الطالب

المصادقة والتحقق من  :فورية والحكم على معلومات شبكة الويب العالمية: الترجمة الاستخدام التكنولوجيا
  . قضية بيئيةحول لمواقف التي اتخذتها مجموعات مختلفة ل الصالحية الجغرافية

 . مناخ من الغموض عمل بشكل فعال فيال: الهدف
لمعلومات ا حللون بشكل نقديالتركيبة السكانية للمدن األمريكية والدول ، يجمع الطالب وي عند مقارنة مثال:

قد ال تكون متسقة ، على سبيل المثال ، من  كيف ولماذا البياناتمجموعة متنوعة من المصادر وفهم  من
مليون )داخل حدود المدينة( إلى ما يقرب  3.5من  ، قد يختلف سكان لوس أنجلوس موقعين مختلفينمصادر 

 مليون )منطقة مترو(. 10من 
 )الثانوية( المستوى الثاني عشر

 . مناخ من الغموض : يعمل بشكل فعال في ملفالهدف
مثل جهود االستدامة  قضية ذات أهمية بالنسبة لهم ، للدخول في حوار حول يستخدم الطالب المدونات مثال:

سياسات الهجرة  )مثل الربو أو السكري( ، أو في مجتمعهم المحلي الصحةمشاكل  حرم جامعي محلي ، في
 . وجهات نظر اآلخرين التفاهم والتسامح واحترام مظاهرة في دولتهم ،

 . لوحات اإلعالنات على اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:
 

 المبادرة والتوجيه الذاتي
تحفيز التالميذ للمبادرة و التوجيه الذاتي كعامل اساسي في بناء الشخصية وبلورتها ، سواء في  

  سمات القائد الميداني . الحياة اليومية اوالمهنية ، والنها من
 ه .احتياجات و التعلمعملية فهم لنفسه ل مراقبة المرء •
الكتساب  والفرصالخاص وتوسيع نطاق التعلم  الستكشاف أو منهًجا/ إتقان مهارات وب تجاوز األساسيات •

 . خبرة
 . محترفمستوى نحو  لتعزيز مستويات المهارة إظهار المبادرة •
 . الرقابة المباشرة لويات وإتمام المهام بدونتحديد وترتيب األو •
 .  عبء العمل بكفاءة وإدارة فادة من الوقتاال •
 . مدى الحياةتمتد كعملية  االلتزام بالتعلم  •
 

 )االبتدائية(المستوى الرابع
 .الذاتي  لتعلمل هفهم احتياجاتل : يراق  المرء نفسهالهدف
محفظة إلكترونية من الخرائط  العمر المناسبحسب ينشئ الطالب  ، رسم الخرائطوحدة نتيجة لمهارات  مثال:

ما تعلموه حول مواضيع  شرح كيف تشير قطع المحفظة المختارةتالمجتمع المحلي ، وكتابة مقال  التي تصف
الموضوعات  المناخ والناس والحكومة والغطاء النباتي وكذلك متعلقة بتاريخ مجتمعهم ، والتضاريس ، محددة

  . السنوات القادمة ها فيالمزيد عن غبون في تعلمالتي ير
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 . التعلم والفرص الكتسا  الخبرة : يكتشف ويوسع نطاق شخصيةالهدف
يانات بل الطقس عبر اإلنترنت وصور األقمار الصناعية التي يستخدمها الطالبتقارير بعد فحص  مثال:

األسبوع عبر الواليات المتحدة القارية  فترة حركة جبهات الطقس الشائعة على خطوط الطول والعرض لتتبع
نظام المعلومات( لتعيين بيانات خطوط الطول والعرض التي  Geographic) GIS أو ArcExplorer واستخدم ،

 . قاموا بتجميعها
 . يدير ع ء العمل : يستخدم الوقت بكفاءة والهدف
ً خريطة للواليات المتحدة ،  على أساس أسبوعي ، يرسم الطالب مثال: لك ، بما في ذ ترسم خريطة تدريجيا

اريس التض : تيةتشمل العناصر اال بهدف أن تكون مجموعة الخرائط النهائية طبقة واحدة جديدة كل أسبوع ،
منتصف العمر. هذه الطبقات السبع تحتاج إلى التخطيط  الغطاء النباتي والسكان والعرق والزراعة و،  والمناخ

   . خالل الفصل الدراسي ي نهاية كل أسبوعينوتسليمها ف مع إدخال الوحدات
 )المتوسطة( المستوى الثامن

 . واحتياجات التعلم : يراق  فهم المرءالهدف
تاريخية من الخرائط ال مناسبة عمرية، يقوم الطالب بإنشاء محفظة الكترونية  تاريخيحدث نتيجة دراسة  مثال:

كيف تصف قطع المحفظة  شرحيالحدث وكتابة مقال  وجهات النظر الجغرافية المتعلقة بتاريخ،  وغيرها
لمعرفة ا شمل التفكير في المهارات الجديدة وي . المقال جغرافيا المنطقةب اما تعلموه تاريخيًا مرتبط المختارة

د ق ستكشاف المزيد ، والموارد التيالالمهارات والمعرفة اإلضافية  التي اكتسبها الطالب في هذه العملية ،
 . ا الكتساب تلك المهاراتيستخدمونه

 .: المحفظة اإللكترونيةاستخدام التكنولوجيا
 . مستويات المهارة نحو المستوى المهني لتقدممبادرة  :الهدف
ييرات في التغ االستشعار عن بعد لتحديدوصور األقمار الصناعية يستخدم الطالب التسلسل الزمني ل مثال:

مناطق الموبوءة بخنافس الصنوبر. إجراء مقابلة مع حارس غابة تحديد ال غابات كولورادو بمرور الوقت ،
المهارات  تأثرت بشدة ، واكتشافقد ونها دمسح الغابات التي يع.  اإلنترنت وكاميرا الكمبيوتر أمريكي باستخدام

  . التخفيف من هذه الخنافس الغازيةفي  الموارد التي يكسبها حراس الغابات ويستخدمونها للمساعدة و
 . : كيفية الوصول إلى الصور المستشعرة عن بعد وقراءتهانيطوير المهني للمعلمالت

 . التعلم كعملية مدى الحياةب : االلتزامالهدف
 كمية التلوث الضوئي في مجتمعهم ، ( تقييم1النجوم كل مساء لمدة أسبوعين ، ) يفحص الطالب حجم مثال:

، و  Globe at Night مشروع تمعات األخرى باستخدامالمج معمقارنة مجتمعهم من التلوث الضوئي   (2) 
التلوث الضوئي مقارنة  إنهم يقدمون توقعات حول كيفية عمل مجتمع .تأثر حجمها بمراحل القمر ( مقارنة3)

 . أسبوعين من دورة المرحلة القمرية وكيف سيتأثر حجم األخير بالمجتمعات األخرى
 .موارد على اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:

 .  ع ء العمل ادارةم الوقت بكفاءة واستخدا: الهدف
صور البيانات وال ألنماط الصوتية )األنماط الموسمية الدورية(ل الطالبفحص  على أساس ربع سنوي ، مثال:

أمريكا  عبر يظهر تخضير النباتات المتساقطة وتقلص "مؤشر الخضرة" الذي المستشعرة عن بعد للتقدم
الفصول على التغيرات في الغطاء النباتي ، تؤثر يتنبأون ويقيمون لماذا وكيف  . لشمالية مع تغير الفصولا

عبر الواليات المتحدة األمريكية. بدال من ذلك  الغطاء النباتي ال يتغير بشكل موحد مع خطوط العرض ولماذا
يجب أن يخططوا لعملهم حتى يتمكنوا  .رتفاعهطول األمطار ، والمنطقة البيئية ، واال ، يتأثر الغطاء النباتي

  بالقرب من االعتداالت واالنقالبات قدر اإلمكان. إجراء هذا التقييم على أساس ربع سنوي من
 )الثانوية( المستوى الثاني عشر

 . واحتياجات التعلم : فهم المرءالهدف
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ف طرق التصني ائط باستخدام مختلفاستخدام نظام المعلومات الجغرافية )يقوم الطالب بإعداد الخر مثال:
مقاطعة في الواليات المتحدة ، أو النسبة ال مثل النسبة المئوية للسكان في سن المدرسة حسب ) لظاهرة واحدة

ة المنطقة ، الفواصل الطبيعي بمقاطعة في الواليات المتحدة( ، بما في ذلك مساواة ةيلزراعلالرض ا المئوية 
كتاب كيف تكذب مع الخرائط ،  بالتزامن مع قراءات من ،   التباين ودليل مي ،، االنحراف المعياري ، الك

كما هو ذلك ب. فكر في كيفية قيام البيانات  الظاهرة فهمطرق التصنيف المختلفة تؤثر على كيفية  تعكس كيف
ليل ضلخرائط التليمكن . كيف  يتم عرض هذه البيانات على الخرائط، وكيف موضح في المدرج التكراري 

. التفكير في المهارات والمعرفة التي اكتسبوها في  جماهير مختلفةل أو اإلبالغ عن قصد أو عن غير قصد
اصة الخرائط في المستقبل ، وخ فحصهم بشكل نقديل ةمهم الخرائط المختلفة والمناطق التي يرونها إنشاء هذه

 . بعد المدرسة الثانوية
 . رونيةالمحفظة اإللكت استخدام التكنولوجيا:

 . : المبادرة لتقدم مستويات المهارة نحو المستوى المهنيالهدف
لفهم كيف وكاالت  التفاعل مع الخبراء عن بعد مسؤولي الصحة المحليين ، و / أول : مقابلة الطالبمثال

في شكل خريطة وجدول من  للجمهور ةمتاحاللبيانات لالطالب ثم وصول  . جمع البيانات المناسبةتالصحة 
المرض داخل  نظام معلومات( لمراقبة انتشارGIS Geographic  استخدم)لسيطرة على األمراض ، ا كزمر

( كيف يستخدم مسؤولو مراكز 2و ) كيف تتشابه الخرائط واختالفها عن الجداول ،( 1) المنطقة ، والتفكير فيه
 . السيطرة على األمراض البيانات في الخريطة وشكل جدول

 .نظم المعلومات الجغرافية يا:استخدام التكنولوج
 . المهام دون إشراف مباشر : يحدد ويرت  األولويات ويكملالهدف
 كسياإلى مراكز التسوق المنافسة ع أي عدد الزيارات التي يقوم بها المقيم) الختبار قانون تجاذب التجزئة مثال:

، يعمل الطالب في مجموعات المركز(  ومركز ومتناسب مع حجم يتناسب مع المسافات بين محل االقامة
جاذبية البيع بالتجزئة" في يوم الحضور خارج " إجراء مسح مجتمعي لمنطقة البيع بالتجزئة صغيرة من أجل

يقوم الطالب بتطوير خطة المشروع وتعيين األدوار والجداول الزمنية ، وتطوير نموذج تقييم  . المدرسة
  . بأقل قدر من التوجيه من معلمهم لعملهم

 

  الثقافات ةبراعاللمهارات االجتماعية ا
الثقافي امرا واقعا فالبد من التعايش مع هذا التنوع ، وال يتم ذلك  –في عالم اصبح التنوع االجتماعي  

  . اال باستيعاب ابعاده واهميته ، والتعامل معه بايجابية . يدربون طلبتهم على ذلك منذ الدراسة االبتدائية
 . اآلخرين منتج معو العمل بشكل مناسب •
 . عند االقتضاء االفادة من ذكاء الجماعات •
 . زيادة االبتكار وجودة العملل وجهات نظر مختلفة استخدامالختالفات ول التجسير الثقافي •

 (االبتدائية)الرابع المستوى 
 . بشكل مثمر مع اآلخرين عمل بشكل مناس  وال: الهدف
 نطقةمقضية اقتصادية رئيسية تواجه  ي الستكشاففرق إلعداد تقرير إخبار يقسم الطالب أنفسهم إلى مثال:
 بحث ،. تحديد من سيقوم بأي نوع من ال أثناء محاولته تربية الماشية في كينيا ، مثل تنظيم تعداد األسد ةمعين

 فيديو تقديمي للفصل وكيف يتم جمع المالحظات فيالعرض الذي سيظهر  من سيقوم بالتقديم ومن سيصورو
 . من بقية الفصل

 . ذكاء المجموعات عند االقتضاء،  من الجماعية االفادة :دفاله
ن من المجتمع تعبر ع المواطنين في اجتماع بلدة حيث األعضاء يقوم الطالب في الفصل بلعب أدوار مثال:

 مدرسة جديدة ، بناء طريق جانبي لحركة المرور ، موقعمحلية ، مثل  عرض حول قضية نقاط مختلفة من
األدوار مطلوبة ، من  . يقررون أي بدون مركبات ، إلخ فقط " ط المدينة ليكون "للمشاةأو إعادة تقسيم وس
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الى قدم يل وجهة نظر كل دور ، وكيف سيكون هذا الدور المعلومات المطلوبة لفهم هيسيلعب كل دور ، ما
 . بقية الفصل

 . ر االختالفات الثقافيةيجست :الهدف
 منطوقة في نهاية السنة ، وجدولة الطالب وخريطة ائمة اللغة السائدةدول العالم ، ق أثناء دراسة الطالب مثال:

ونية( شكلت االتصاالت اإللكتر كيف الجغرافيا المادية والثقافية )بما في ذلك . يناقش الطالب اللغات الرئيسية
 .اضرعام من الح 100 كيف قد تبدو خريطة لغة العالم وانتشار المجموعات اللغوية في العالم ، و األصل

 مساعدة الطالب على عن لغة وثقافة بلدهم ، ادعُ المتحدثين باللغات األخرى للتحدث :فرصة المتحدث الضيف
  . المتحدث الضيفلغة  األشهر وأسماء البلدان وما إلى ذلك( في تعلم األرقام )أو األلوان ،

 (المتوسطة) المستوى الثامن
 .  وبشكل منتج مع اآلخرين يعمل بشكل مناس  :الهدف
من المخاطر الطبيعية الموجودة في  فريق للتحقيق في األنواع الرئيسية يعمل الطالب على ملف مثال:

الخرائط ب المخاطر ، يستعدونواختيار أحد هذه  (GIS) استخدام نظام المعلومات الجغرافية . مجتمعاتهم
 . بعد عرض النتائج التي توصلوا إليها على في حالة وقوع كارثة طبيعية المناسبة وخطة استجابة المجتمع

ع ، وض ، يناقشون كيفية استجابتهم للمخاطر ىاآلخرها المجموعات تالفصل وسماع المخاطر التي اختار
أنواع المخاطر الموجودة  دونإنهم يع . ألخطار األخرىلوضعت التي  الخطة مشابهة لتلك الخطط ومختلفة عن

  . مجتمعات أخرى في أجزاء أخرى من الواليات المتحدة وفي أجزاء أخرى من العالم في
 .: نظم المعلومات الجغرافيةاستخدام التكنولوجيا

 . وجودة العمل لزيادة االبتكارم وجهات نظر مختلفة استخدار االختالفات الثقافية ويجست :الهدف
مختلف األشخاص الذين يستخدمون الموارد المائية في المنطقة ، بما في ذلك  يكتب الطالب حواًرا بين مثال:

قلق بشأن الجريان السطحي للمبيدات ، وصاحب  مغسلة سيارات في أحد  المزارع ، الشركة المصنعة ،
  .مجموعات من الناسال ت المشتركة لهذه المجموعات ، واالختالفات بين هذه . التفكير في االهتماما المنطقة

حقيق تأمريكا الجنوبية ، ال دول يجري الطالب بحثًا عن الثقافة األصلية ألمريكا الشمالية ، وواحدة من مثال:
كانت مختلفة ، وكيف يمثل العمل الفني  واكانت متشابهة ان والمواد  في أسباب الزخارف واألعمال الفنية ،

. العمل  هموتقديم هذه النتائج إلى فصل . إنشاء تقرير وسائط متعددة يوضح النتائج التي توصلوا إليها الثقافة
س واحدة يعك ن )نحت ، رسم ، نحت على الخشب ، إلخ( ذلككائفي الفصل الدراسي للفنون بالمدرسة إلنشاء 

  . من ثقافتهم المختارة
  الماضية تمثيالت الثقافاتل متحف أنثروبولوجي لرؤية فنية أصيلة الفنون أومراكز زيارة أحد   رحلة ميدانية:

 (الثانوية) المستوى الثاني عشر
  . عمل بشكل مناس  و مثمر مع اآلخرينال :الهدف
ة والمواد الخطرة ، ومناقشة سامالمواد ال نعرض عو فريق إلعداد الوسائط المتعددةكيعمل الطالب  مثال:
مل معها اوكيف يتم التع و اؤثر على المجتمع العالمي ، ولماذا تم إنشاؤهوت ؤثر على المجتمع المحليت كيف

لتنظيف ا المستخدمة فييمكن أن تكون تلك  . المواد على المستوى المحلي والعالمي هاونقلها ومعالجتها ومخزن
اإلعدادات  في محطات توليد الطاقة ، في مختبرات األحياء الجامعية ، وفي الجاف ، في محطات الوقود ،

سيقومون بإعداد  . الموارد لتحديد سمية المادة الكيميائية OSHA . سوف يستخدمون المشتركة األخرى
 في الفصل بمثابة ممثلي وكالة حماية البيئة ، اقرانهم.  تقريرهم لوكالة حماية البيئة و ألقرانهم في الفصل

 .المواد التي اختاروها األسئلة التي يجب على المقدم اإلجابة عنب واالستعداد
 .عرض الوسائط المتعددة استخدام التكنولوجيا:

 . االبتكار وجودة العمل آفاق لزيادة،  واالستخدامات المتباينة ثقافيةال لالختالفاتريجست :الهدف
 المبادئ التوجيهية والمعلومات الخاصة بالمساعدات اإلنسانية يقوم الطالب بإنشاء موقع ويب باستخدام مثال:

 .الواليات المتحدة االمريكيةمن  ثقافة مختلفة من اختيار واحد لمساعدتهم في االنتقال إلى
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 . : اإلنترنت ، المكتبات الرقميةاستخدامات التكنولوجيا
 

 لةاإلنتاجية والمساء
قع لهم للمسئوليات التي تماالنتاجية و تح الطلبة قادة بناء للمستقبل من خالل تطوير قدراتاعداد  

  .على عاتقهم 
 . تقديم عمل عالي الجودةل هدافالمعايير وأال عالية اتاإلعداد واللقاء •
 . وثوق بها(العلى سبيل المثال ، االلتزام بالمواعيد و) وأخالقيات العمل اإليجابية إظهار االجتهاد •

 رابعالمستوى ال
 . تقديم العمل الجيد في الوقت المحددل اوأهداف هاتلبيلتضع معايير عالية و :الهدف

األنواع ، وصحة جميع  خطة لجمع البيانات حول الطول ، والطوق ، يقوم الطالب بتطوير وتنفيذ ل:مثا
. أوالً ، يجرون  في حديقة محلية في حرم مدرستهم ، أو —المنطقة الجغرافية في  األشجار بشكل محدد

وقيمة  معاتمجتال هاستخدمتاألشجار الحضرية ، وكيف و الممتلكاتقيمة  من الناحية الجمالية والبيئية و البحث
في مجموعات صغيرة لتسجيل موقع األشجار  GPS أجهزة االستقبال المحمولة باليد . ثم يستخدمون شجرةال

 GIS (Geographic الخريطة باستخدام برسمجدول بيانات يحتوي على بيانات الشجرة التي قاموا  وإنشاء

Information  رمهم ح ريشجتخطة إدارة  بياناتهم ، وخلق وقيعت بعد جنتالذي نظام(. يقومون بتقييم النمط
اس حر يشاركون قاعدة البيانات هذه مع  . المستقبل في حديقة لضمان زيادة الغطاء الشجريال الجامعي أو

 .جتماع مجلس اإلدارةإل ومديري البلدية اآلخرين في الموعد المحدد المدرسة ، حراس المجتمع ،
 GPS  ،GIS: استخدام التكنولوجيا

 . االجتهاد وأخالقيات العمل اإليجابية : يوضحالهدف
ون . ثم يناقش برنامجالثقافات أخرى حسب  كتب خيالية / قصص قصيرة عن : يقرأ الطالب سلسلةمثال

 الطالب في مدن ودول أخرى حول مع  /Facebook / Skype واالستنتاجات عبر البريد اإللكتروني انطباعاتهم
 لفي مواقع أخرى لتحلي آلخرينا لطالبل والشبكات وتقديم التزامات ردشة. يطورون غرف الد نفس القراءة

  . عرض مجموعات أخرى في األدب
و يجعل  ،وسائل التواصل االجتماعي بما يخدم عملية التعلم و يوسع افاق التالميذ والطلبة استخدام  

  .معرفتهم عن العالم االخر اكثر موضوعية و واقعية 
 البريد اإللكتروني ، الفيسبوك ، سكايب. استخدام التكنولوجيا:
 (المتوسطة) المستوى الثامن

 . تقديم عمل جيد في الوقت المحددف هدبتفي بالمعايير العالية ومجموعات العمل في  :الهدف
 ، حيث يتم عقد الطالب المشاركين GLOBE مشاريع التحقيق الدولية ، مثل يشارك الطالب بنشاط في مثال:

تهم مدرس ةفي ساح . يمكن أن تتراوح البيانات من الرقم الهيدروجيني للتربة مسؤولة عن جودة البيانات
 . للقراءات اليومية لـدرجة الحرارة وهطول األمطار على مدى فترة زمنية

 .اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:
 . أخالقيات العمل اإليجابيةاالجتهاد و : الهدف

ريك مع ش حيث الطالب ، بالتعاون رسم الخرائط المجتمعيةل طويل األجلمشروع تنفيذ  مثال: يبدأ الطالب
جداول الزمنية جدولة االجتماعات وإدارة ال ،  GPSأدوات المواقع المكانية مثل وحدات مجتمعي ، استخدم

ين مكتبة أم . يمكن أن يكون الشريك المجتمعي جتماعيالتواصل اال والتسليمات إلنشاء منتج لالستخدام في
تقييًما لمحاوالت ان يكون  تم إنشاؤه يمكني. المنتج الذي  أو مسؤول تخطيط مدينة أو عضو مجلس اإلدارة

حاوالت المدينة إلنشاء طرق دراجات تطوير الممرات الخضراء على طول أنهارها الرئيسية ، وم المدينة
   . الطرق العامة ، أو محاوالت المدينة لزرع محطات منخفضة المياه في أراضي المباني العامة على طول

 .GPS  ،GIS: استخدام التكنولوجيا
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 (الثانوية) المستوى الثاني عشر
 . لمحددتقديم عمل جيد في الوقت اف هدبتفي بالمعايير العالية ومجموعات العمل ك :الهدف
 لطالباجمعها من الخرائط الرقمية بما في ذلك البيانات التي  يقوم الطالب بإنشاء مجموعة عالية الجودة مثال:

إلى وكالة خارج الفصل الدراسي ، على سبيل المثال ، من أجل مسابقة وطنية  المجتمع المحلي ، لتقديم من
عرض تقديمي ألحد أعضاء المجتمع  ية ، أو لصالحبرنامج رسم الخرائط( ، الجريدة المحلESRI )مثل مجتمع

متاجر الصناديق الكبيرة المهجورة الستخدامات المجتمع  . يمكن أن يكون الموضوع تحويل المدينةمجلس في 
موضوعات  خط سكة حديد ، أو مشروع آخر متوافق معل إنشاء مسار دراجات على طول طريق مهجور ،

 . لبيئة البشريةتفاعل ا الجغرافيا مثل الحركة أو
 .خريطة رقمية استخدام التكنولوجيا:

 البيانات من سجالت الشرطة ، على سبيل المثال ، الجريمة ، ع والتخطيط وتحليلييقوم الطالب بالتجم مثال:
ائج األنماط ، ومشاركة النت المتغيرات األخرى للكشف وأي تفسير مكاني وزمني حادث ، أو كتابات ، وتراكب

من سجالت الشرطة إلى  يجب على الطالب ترميز العناوين جغرافيًا . لمحلي في اجتماع محليالمجتمع ا مع
أن كيفية تقديم توصيات بش و . البيانات الواردة من قسم الشرطة المكان الصحيح ، والتفكير في جودة واكتمال

 لفهمالجغرافي يساعد في ا المنظور يمكن التخفيف من حدة الحادث الذي تم تحليله ، وكيف الجريمة أومعالجة 
  . الظاهرة

 

 القيادة والمسؤولية
 . نحو الهدف لتأثير وتوجيه اآلخرينلمهارات حل المشكالت استخدام العالقات الشخصية و •
 . اآلخرين إلنجاز هدف مشترك فادة من نقاط القوة فياال •
 . والسلوك األخالقي إثبات النزاهة •
 .لمجتمع ل األكبرمصالح ال التصرف بمسؤولية مع •

 (االبتدائية) المستوى الرابع
 . آلخرين إلنجاز هدف مشتركا قوة ةدازي :الهدف
 المصادر التقليدية لوصف وتقييم تأثير القمامة في المجتمع و بها بيانات من إنترنت موثوق عيبعد تجم مثال:

زيادة ، ل( ، إلخ، )على سبيل المثال ، كتيب ، ملصقات مجتمع اليقوم الطالب بتصميم وتنفيذ مشروع خدمة  ،
  . تحليلهاب قاموادقة مصادر البيانات التي  . يعكسون الوعي بهذه القضية

 . النزاهة والسلوك األخالقي :الهدف
من دول أخرى )عبر الرسائل أو  مستمر مع الطالبالتواصل بال الطلبة موقيدول العالم ،  أثناء دراسة مثال:

لفة ، كيف تكون الثقافات متشابهة ومختو مات اإللكترونية( للتعرف عليهلوحات اإلعالن البريد اإللكتروني أو
 وليفيبدأ التواصل مع الت اللغة ، والمالبس ، والموسيقى ، واألنشطة ، وما إلى ذلك(. أنهم )على سبيل المثال ،

  ة؟ "لمدرسا ؟ ما هي األنشطة التي تشارك فيها بعد ؟ من أين يأتي طعامك مالبسكتاتي أين من أسئلة مثل "
 .ختالفاتالالنتائج التي توصلوا إليها ومناقشة أوجه التشابه وا إلخ. يكتبون التقارير لتلخيص

 لوحة إعالنات بريد إلكتروني ، إلكتروني استخدام التكنولوجيا:
 .كبر الأمع مصالح المجتمع  تصرف بمسؤوليةال :الهدف
 لةلتخفيف من مشكلة بيئية أو ذات صل يمكن أن تساعد مناقشة اإلجراءات المحددة التي يقترح الطالب و مثال:

من هذه اإلجراءات ، على سبيل المثال ، إعادة التدوير ، وركوب الدراجات  قضية المجتمع والعواقب المحتملةب
إلى  نيالمواطن ات. يجرون بحثا عن اقتراح الخ تقليل االستهالك وشراء المنتجات المحلية ، إلى المدرسة ،

نفسهم يديو ألفبتسجيل مقطع  يقومون.  توصياتهم تم تنسيقها ، واستخدام هذا التنسيق إلنشاءليينة مجلس المد
 . قبل االجتماع القادم للمجلس المجلس ، وإرسال الفيديو إلى المجلس تقديم توصياتهم إلىعند 
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 (المتوسطة) المستوى الثامن
  . النزاهة والسلوك األخالقي :الهدف
الم مواقف مختلفة حول الع الالجئين الشباب المعاصرين في الواقعية عن صصقوال بعد قراءة الرواية مثال:
 اجل من األنشطة التي يتصارعون فيها مع األخالق المشاركة في المحاكاة أو لعب األدوارب الطالب يقوم

 . السودان أو أي مكان آخر القضايا المعقدة ، مثل أزمة الالجئين في
 (ةالثانوي) المستوى الثاني عشر

نحو  دم مهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات حل المشكالت للتأثير على اآلخرين وتوجيههميستخ :الهدف
 . الهدف
ة في مناطق األنشطو نشطة االقتصادية الحاليةلأل تطوير استراتيجية بديل مستدامل العمل في مجموعات ، مثال:
، قطع  Grand Banks of Canada نضوب الموارد ، على سبيل المثال ، مصايد األسماك قبالة ذات مهمة

المناخات الصحراوية ألوزبكستان  الشمال الغربي ، أو ممارسات الري الواسعة في األشجار في المحيط الهادئ
  . وسائل االعالم المحلية مشاركة نتائجهم مع المسؤولين المحليين أو مع  . أو أريزونا
 . النزاهة والسلوك األخالقي :الهدف
تماسك كيف تؤثر هذه على ال لتحالفات السياسية واالقتصادية ، يشرح الطالبل ة المعاصرةأثناء الدراس مثال:

ما تعلموه على  تطبيق . الثقافاتتنوع المرتبطة بفقدان  ثقافات العالم ومناقشة القضايا األخالقيةل التقليدي
ط التفاهم مع عرض الوسائ مع العولمة ، ويظهرون عمقة لكيفية تصارع ثقافة واحدةدراسة م الصعيد العالمي

اآلثار المترتبة على هذا بالنسبة للثقافات  من ملف (iMovie أو Windows Movie Maker باستخدام ) المتعددة
    األخرى.

 

 اإلبداع واالبتكار
  .قبل مشرق للجميع على اطالق الطاقات الكامنة عند التالميذ والطلبة لبناء مستالتاكيد  

 واالبتكار في العمل إظهار األصالة  . 

 آلخرينافكار أل والتواصل الجديد التطوير والتنفيذ . 

  فتحة وتستجيب للجديد ووجهات نظر متنوعةمناالفكار أن تكون . 

 االبتكار فيهيحدث  ومساهمة مفيدة للمجال الذي ةملموس هالجعل العمل على األفكار اإلبداعية . 
 (االبتدائية) المستوى الرابع

 . األصالة واإلبداع في العمل إظهار :الهدف
ألنواع ا لخاصة للحيوانات المختلفةواالحتياجات ا النظم البيئية واألنواع المهددة باالنقراض ، بعد دراسة مثال:

يضمن  موطن حديقة حيوان للدب القطبي )أو أنواع أخرى(ل )المناخ ، الغذاء ، الموقع( ، تصميم الطالب
 . احتياجات الحيوان

 .زيارة حديقة حيوانات محلية :رحلة ميدانية
  لألنواع المدروسة يقة الحيوانتقييم مدى مالءمة موطن حد،  أثناء زيارة الطالب لحديقة حيوان محلية مثال:
لموقع )المواقع( الواردة في ، يقوم الطالب بإنشاء خريطة ل المناسببعد قراءة الصف الرابع األدب  مثال:

 .  خريطتهم للفصل األدب و
 . لآلخرين هاوتوصيلتطوير أفكار جديدة  :الهدف
 ، مجتمعهم )المصانع ، المتاجر قتصادية فيأنماط األنشطة اال لتحديد المواقع و استخدم الصور الجوية مثال:

عمل يالطرق السريعة والمستشفيات والمزارع ، إلخ.  مباني المكاتب والمشاريع السكنية ومراكز التسوق ،
في  ممكنة، أو مواقع للنمو االقتصادي وسائط ال متعدد الطالب في مجموعات إلنشاء ملصق ، عرض تقديمي
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كون أو حيث قد ت تم بناؤه ، حيث قد توجد حديقة تزلج جديدة ، سينما جديدة مثل مكان وجود دار المستقبل ،
 . هناك حاجة إلى مدرسة جديدة

صور  مزود عبر اإلنترنت لصور جوية عالية الدقة ، هو أحد مواقعTerraServer : الموارد ذات الصلة
يمكن  . التنزيالت مجانية،  كيةاألقمار الصناعية ، والخرائط الطبوغرافية لهيئة المسح الجيولوجي األمري

 . جويةلاصور لل دقة عاليةبميزات مختلفة على  مجتمعهم ، تكبير الصور ، والتعرف لألفراد تحديد موقع
 .مجتمع محلي :بيئات التعلم

 . وجهات نظر متنوعةمع كن متجاوبًا مع الجديد و :الهدف
،   Istvan Banyaiبواسطة  Zoom  مثل ر مختلفة لألرض ،كتاب مع مناظالبعد القراءة ومناقشة  مثال:

 نراه وتعلم كيف يؤثر المقياس على ما ،ستيف جنكينز ، أو كتاب خرائطي من تأليف سارة فانيلي  النظر إلى
الوالية  إنشاء كتاب الخرائط الخاصة بهم ، مع إظهارب الطالب يقومويمكنهم التعرف على مكان معين ، 

 .المنزل غرفمن  والمدينة والحي والمنزل والمفضلة
 .لوالية والمنطقة المحلية: أية خرائط لالموارد ذات الصلة
 نظام معلومات جغرافي مجاني Google Earth،  - ArcExplorer Java Edition (ESRI) : استخدام التكنولوجيا
 . Terra Serverبرنامج للمدارس ، 

 . مساهمة مفيدة تصرف بناًء على فكرة إبداعية و :الهدف
هاجرون يشعر المحيث  في مجتمعهم ، طرق العصف الذهني البتكار الجديد لمهاجريناثقافات  بعد دراسة :مثال

ائعة األسئلة الشعن  يقوم الطالب بالبحث. باإلضافة إلى ذلك ، معهم  جتماعيالتواصل اوال بالترحيب بهم
نائس الك البقالة والمدارس ، ليتم توزيعها في محالت وإنشاء كتيبات ترحيب بالدهم عنللمهاجرين الجدد 

  . ثقافتهم الجديدة لتكون بمثابة جسر للمهاجرين الجدد إلى وكذلك المواقع المناسبة األخرى
 (المتوسطة) المستوى الثامن

 . إظهار األصالة واإلبداع في العمل :الهدف
 مجموعات العمل في طلب من الطالب ،ل)رسمي ، وظيفي ، إدراكي(. ا دراسة أنواع مختلفة من المناطق مثال:

 افكار. يمكن للطالب توليد أا محدد افريق ، واختيار فريق محترف وأجِر بحثًا عن منطقة المعجبين التي تدعم
 إنشاءبلمنطقة دعم المعجبين حول هذا الفريق ،  قد تساعد في تحديد المنطقة الوظيفيةالتي معايير الحول 

، بيع  عناصر الفريق قة المعجبين" المحددة علىكيف تؤثر "منط ضاخريطة تصور منطقة المعجبين ، وافتر
 .التذاكر ، التسويق ، إلخ

 األنشطة أو التفاعالت التي تحدث داخل المنطقة محددة بواسطة عقدة ومجموعة من،  وظيفي الهيكل الداعم:
ئيسية الر المدينة) يتم تحديدها من خالل المنطقة المحيطة بالعقدة . منطقة وظيفية لفريق رياضي منطقةال

من  الذي يقيم فيه عدد كبير للفريق أو في المدن التي بها أكثر من فريق محترف ، موقع االستاد الفعلي(
 .المعجبين
 . آلخريناأفكار من  تطوير والتواصل مع الجديد :الهدف
كاني في السعامل التعداد  )عن طريق التعداد( باستخداممنزلهم الخرائط السكانية لمنطقة  ينشئ الطالب مثال:

ن م العمر. يمكن االختيار من مجموعات البيانات المختلفة )متوسط  خدمة خرائط الويب الواليات المتحدة
.  ة عقودالمجتمع على مدى عد لتحديد التغير السكاني في السكان والكثافة السكانية وما إلى ذلك( بالترتيب

مجلس المدرسة المحلية ،  وإنشاء تقرير عن عدة عقودفي ملخص للتغيير في مجتمعهم ل تطوير الطالب
ثر على تؤأن  كيف يمكن لهذه التغيرات السكانية الطالبتواصل ي او جريدة محلية فيها مفوضي المقاطعة ،
 .احتياجات مجتمعهم
 /http://factfinder.census.gov :استخدام التكنولوجيا

 .مجتمع محلي :بيئات التعلم
 . جهات نظر متنوعةو الرد على الجديد و :الهدف
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شراء و المراهقين وتنزيل البيانات اإلقليمية والعالمية حول يستخدم الطالب اإلنترنت لتحديد الموقع مثال:
شجع  . منطقة أو دولة أخرى مستوىإحصائيات التنزيل المحلية لتلك التي على  الموسيقى المسجلة ، مقارنة

العمل  . من البيانات ا أي تحيزات في العرض التقديميمالحظة، ول على التحقيق في صحة البياناتالطالب 
  .مجموعات البيانات هذه لـعرض الوسائط المتعددة للفصلبين إعداد الرسوم البيانية التي تقارن  في فرق ،

مية دفتر اليوكإدخال  ملف استحداثبالتنزيل من منطقة أخرى و يستمع الطالب إلى موسيقى شهيرة :مثال
ع الويب ، أو موق. قد يتم نشر إدخاالت دفتر اليومية في  ى الشعبية إلى المفضلة الخاصة بهمالموسيقمقارنة ل

 . فئتهم الخاصة مشاركته مع فئات أخرى ، أو داخل
 اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:

 . مساهمة مفيدة ملف استحداث: تصرف بناًء على فكرة إبداعية والهدف
، يقوم الطالب Google Map image to ArcExplore Java Edition   AEJEE زيل ملفأو تن ) GPSاستخدام مثال:

ألنواع ، ا في حديقة محلية(. يبحث الطالب لتحديد بإنشاء خريطة أنواع النباتات على ممتلكات المدرسة )أو
ئج هذه النتا ب. يستخدم الطال ما إذا كانت النباتات من األنواع المحلية مع مالحظة صحة النباتات ، وتحديد

واع األن تنويع أنواع النباتات ، وتطوير مواطن إلعداد توصيات لمجلس المدرسة )أو سلطات الحديقة( حول
 . الستخدامها في فصول العلوم / الحديقة ، أو إنشاء مشتل محلي

 .GPSمجاني للمدارس ،  GISبرنامج  - ArcExplorer Java Edition (ESRI) :استخدام التكنولوجيا
 (الثانوية) المستوى الثاني عشر

 .  اإلبداع في العمل إظهار األصالة و :الهدف
 تقدم عطاءات الستضافة األولمبياد القادمةالتي المدن  عن في المجموعات ، يبحث الطالب بشكل مختلف مثال:

باستخدام الخرائط والبيانات المتوفرة على  .( مدن العالم المختارة -أو استخدم مجموعة من المدرسين )
يجب أن   . الستضافة األولمبياد المقبل ايتم اختيارهل يدافع الطالب عن وجوب قيام مدينتهم بذلك إلنترنت ،ا

قد  . واحتياجات النقل األماكن المطلوبة ، والمتطلبات اللغوية للزوار ، تتضمن الحجج عرًضا تقديميًا حول
القاضي" وتحديد " ق من الطالب أو المعلمينفريك تشمل أيًضا اللجنة األولمبية الدولية تكون محاكاة الفصل

 . حالة مقنعةل فادةألكثر االمجموعة ا
ي المدينة العالمية الت البحث والعرض التقديمي مع الواليات المتحدة أو يمكن للطالب مقارنة ملفات مثال:

  .استضافت األولمبياد
للمدارس ،  مجاني  GISبرنامج ) Google Earth : ،  -ESRI) ArcExplorer Java Editionاستخدام التكنولوجيا

Terra Server  ،GIS. 
 . تطوير وتوصيل أفكار جديدة لآلخرين :الهدف

  . مناقشة تركز على استخدام الطاقة المتجددة وموارد الطاقة غير المتجددة : يقوم الطالب بإعداد لوحةمثال
الوقود الحيوي المحلي ، وطاقة  حول موارد الطاقة )من يجب أن يعبر العرض عن وجهات نظر مختلفة

امة الناس لع تقديم حلقة النقاش في المكتبة العامة محطات الطاقة ، إلى الموارد العالمية(. يمكن للطالب الرياح
 . أو في حدث مدرسي خاص

 . متنوعةالنظر الوجهات على و الرد على الجديد :الهدف
، إعصار  فيضاناتفي المجتمع المحلي ) لخطر طبيعيالمواقف والتصورات واالستجابات  تقييم الناس مثال:

 . قادة المجتمع والمقيمين وإجراء مقابالت مع الخبراء المحليين ،أسئلة  إعصار ، زلزال( ، تصميم الطالب ،
إلى  حدث ، وماال واقعالوضع االجتماعي واالقتصادي ، البعد عن  مع النتائج التي تظهر )الخبرة السابقة ،

ات شرح االستجابعرض تقديمي أو موقع ويب أو كتيب  وم الطالب بإنشاء ملصق ، وسائط متعددةذلك( ، يق
 . المتنوعة لمن تمت مقابلتهم

 .مجتمع محلي :بيئات التعلم
 . مساهمة مفيدة تصرف بناًء على فكرة إبداعية واصنع ملف :الهدف
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التربة الهيدرولوجيا  لتحليل المعلومات عننظام المعلومات(   ) GeographicGIS يستخدم الطالب مثال:
المنطقة الحضرية ، وإعداد فيديو  لطمر النفايات في صحي اختيار أفضل موقع وعوامل أخرى من أجل

 .لتقديم النتائج إعالمي
 GPS  ،GIS  ،Google Earth: استخدام التكنولوجيا

 

 التفكير النقدي وحل المشكالت
  . اه ساسة الدول المتخلفة عن عمدالذي يتناس ،اساسيات التفكير العلمي و التعليم من  

 ،المنطق و تمرين الصوت  •
 ، القرارات خاذ خيارات معقدةات  •
 ، نظمةالأ الترابط بين فهم  •
 ، حلولال يؤدي إلى أفضل بمامختلفة النقاط الح توض األسئلة الهامة التي تحديد وطلب  •
 . األسئلة نواإلجابة ع من أجل حل المشاكل تأطير وتحليل وتجميع المعلومات  •

 (االبتدائية) المستوى الرابع
  . لفهمفي ا تمارين المنطق السليم :الهدف
كتجار تجزئة وفرق دوري  تنظيم مجموعات الطالب لتمثل مجموعات المصالح المحلية المختلفة مثل مثال:

كل بيانات عن الطقس بش . تجمع كل مجموعة البستانيين أو أصحاب العقارات،  صغيرة ومزارعين / محليين
ها مجموعات النتائج التي توصلوا إلي. تقدم ال والتلفزيون يومي وعلى أساس موسمي من الصحف ، اإلنترنت ،

 . كيف يؤثر المناخ على مجتمعهماء صورة متعددة األوجه لوإنش
 . الترابط بين األنظمة : يفهمالهدف
المنظمة   .http: //www.natureالبصمة الكربونية )مثال ؛ لحسابهم وأسرهم يستخدم الطالب مورد اإلنترنت مثال:

ة لبصمة الكربونية الجماعيبتجميع نتائجهم ليقوم الطالب بعد ذلك  .(/آللة الحاسبة/ المبادرات / تغير المناخ / ا
 هاتنسيقو. يمكن تقديم النتائج  الكربوناثار مختلفة لتقليل  اطرق يعمل الطالب في مجموعات لتحديد . لفئتهم

  . رية للمدرسةفي النشرة اإلخبا ملصق في ردهة المدرسة ، أو كخبر ومشاركتها مع فئات أخرى أو كملف
 . أفضل الحلول وجهات نظر مختلفة وتؤدي إلى األسئلة الهامة التي توضح يحدد ويسأل :الهدف
أسئلة حول هذه  ه. موج فترات مختلفة في التاريخليبدأ الطالب بـتحليل خرائط الكثافة السكانية العالمية  مثال:

 سرعة. )يمكن أن تكون الكثافة ب تشعر به شخصيًا قد ماذا تعني الكثافة السكانية وكيف األنماط المختلفة و
 قادرون على من الطالب لكل قدم مربع بحيث الطالب مكررة في مساحة الفصل الدراسي باستخدام الرقم

لحساب التغير السكاني على وجه  يمكن للطالب بعد ذلك استخدام معدالت النمو الحالية .( تصور أهمية الكثافة
ر يؤثر التغيي باستخدام هذه البيانات ، يمكن للطالب افتراض ماذا . ناطق( محددة في العالملبلدان )أو م التحديد

 . قد تسبب في بلدان أو مناطق مختلفةالتي  السكاني
 . عن األسئلة ةباجالالمعلومات من أجل حل المشاكل وأ اإلطارات والتحليالت وتوليف :الهدف
اخ خرائط المن راعة حسب الوالية ، خرائط الكثافة السكانية ،الزانتاج يستخدم الطالب بيانات عن  مثال:

ي ف السكان والمناخ واإلنتاج الزراعي المحاصيل لوصف العالقات بين والبيانات عن مساحة األراضي في
منتج زراعي رئيسي واحد في الواليات  عن الواليات المتحدة ، يمكن للطالب ، في مجموعات ، البحث

 . التي يستهلكونها هم النموذجيةتاتهم وأطعمبحي هالمتحدة وصالت
 (المتوسطة) المستوى الثامن

 . الفهم و : تمارين المنطق السليمالهدف
 في واليتهم )وسائل الراحة المختلفة في كل حول حديقة معينة للبحث: يتم تعيين الطالب في مجموعات مثال

تقوم  . ات حول السكان في الواليةإلى جانب بيان (المعسكرات المتاحة وفرص الترفيه وما إلى ذلك حديقة ،
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تخدام باس وسائل الراحة اإلضافية في حديقة الوالية الخاصة بهم المجموعات بتطوير دراسة حالة للدفاع عن
 .من حدائق أخرى في واليات أخرى ، إلخ الوثائق مثل الخرائط واألمثلة

 .نظم المعلومات الجغرافية استخدام التكنولوجيا:
 . وقرارات رات معقدةاتخاذ خيا :الهدف
 :تقترح المجموعات بدائل مختلفة مثل  .الجودة البيئية في مجتمعهم يطور الطالب خطًطا للتحسين مثال:

، تطوير المساحات الخضراء ، غرس األشجار  طريق / طريق سريع مشاريعمراكز إعادة التدوير الجديدة ، 
 في "األفضل" لتحسين الجودة البيئية دائل المختلفة وتحديد الخطةالب يناقش الطالب التكاليف / الفوائد ،

   .مجتمعهم
 . بين األنظمة فهم الترابط :الهدف
ي مدن العالم ف االبتدائية التعليممرحلة يبحث الطالب عن إيصال  استخدام المكتبات الرقمية للبيانات ، مثال:

لمناطق يستشهد في ا و )يجب على المعلم أن يختار  . حدةيمكن البحث في مدينة وا المختلفة ؛ مجموعة صغيرة
شارك ياألنظمة السياسية / االقتصادية.(  مختلفة من ا، وفي البلدان التي بها أنواع الناميةالمناطق  األكثر نموا ،

ى من الدين ، وما إلى ذلك عل التنمية ، نوع النظام السياسي ، النفوذ النتائج وفحص العالقات بين الطالب
 . في أجزاء مختلفة من العالماالبتدائي إيصال المستوى التعليم 

 .جدول رقمي اإلنترنت ، استخدام التكنولوجيا:
 . ؤدي إلى حلول أفضلت األسئلة التي توضح وجهات النظر المختلفة و يحدد ويطل  أهمية :الهدف
بب تحديد س وطرح األفكار التي ،يحدد الطالب التاريخ ومجموعات المهاجرين المعاصرة في منطقتهم  مثال:

المجاعة ، إلخ(. يشكل  تخذها ، بناًء على سيناريوهات مختلفة )حرب ،تاألنماط التي  هيحدوث الهجرة وما
التغييرات التي تحدث عندما يهاجر الناس إلى المنطقة )التغيير إلى كل من المجموعة في  الطالب فرقًا للتحقيق

 . لمنطقة التي يهاجرون إليها( ، عرض نتائجهم على الفصلوإلى ا المهاجرة
 . عن األسئلة ةباالمعلومات من أجل حل المشاكل وأج اإلطارات والتحليالت وتوليف :الهدف
و أ لتحديد أفضل موقع لمتجر جديد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، يقوم الطالب بإنشاء خرائط مثال:

بداية نظم المعلومات الجغرافية ،  متجر دراجات ، مكتبة ، مقهى(. قبل أي موقعمتجر الخدمة في مجتمعهم )
 .وقع الجديددعم المتسالتي المعايير )لطبقات البيانات من نظم المعلومات الجغرافية(  يجب على الطالب تطوير

 . نظم المعلومات الجغرافية استخدام التكنولوجيا:
 (الثانوية) المستوى الثاني عشر

 . الفهمو منطق السليمتمارين ال :الهدف
اطق ألنشطة االقتصادية في منل ، يحدد الطالب البديل المستدامة الرقميالمكتبات  استخدام اإلنترنت و مثال:
ا أو جنوب آسي دراسة نضوب مناطق الغابات في أفريقيا . يمكن لهذه التحقيقات استنزاف الموارد و مهمة

هول في غرب الواليات المتحدة والس ، وتدهور موارد المياهبسبب االستخدام الكثيف للخشب للتدفئة والطبخ 
 . أباالتشي في الواليات المتحدة الموارد حول بحر آرال ، أو الفحم في مناطق الكبرى والمياه

 .اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:
 . بين األنظمة فهم الترابط :الهدف
دمونه من خالل التحقيق في سلسلة السلع لمنتج يستخ الترابط بين المواقع في العالم يفحص الطالب ملف مثال:

لديهم  شريط الحلوى المفضل تحقق من األجزاء المختلفة التي تدخل في صنعقد  بشكل متكرر. يكون الطالب
 .على اإلنترنتعنه  يمكن البحث عن المعلومات  . معظم هذا هم الرياضيةتمحفظتك ، أو حتى أحذي ، مصمم

عًا م مواقع المكونات المختلفة لـمنتجهم وكيف تأتي هذه المكونات ريطة لتوثيق العالميقوم الطالب بإنشاء خ
 . لتشكيل سلسلة سلع

 . : نظم المعلومات الجغرافيةاستخدام التكنولوجيا
 . ؤدي إلى حلول أفضلتاألسئلة التي توضح وجهات النظر المختلفة و يحدد أهمية :الهدف
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ب الخرائط يقارن الطال البيئية في استخدام األراضي في منطقة معينة ، التغيرات لالستكشاف وتحليل مثال:
 نم . يستخدم الطالب موارد اإلنترنتة مختلف فتراتوالصور الجوية وصور االستشعار عن بعد من تاريخ 

TerraServer  ،USGS ، استخدام األراضي في مجتمع بين   شعبة مكتبة الكونغرس ، للمقارنة ورسم الخرائط
ستخدام ا قبل التغييرات في ايجب طرحه . يطور الطالب األسئلة التي متأخر، بعد فوات الوقت دولة معينةأو 

 على سبيل المثال: يمكن للطالب فحص المنطقة .تلك األسئلة بعد التطوير نإجابات ع األراضي البيئية ثم طلب
 حدثتالتي  في استخدامات األراضي لتحديد التغيرات  2000  وفي 1960حول أورالندو ، فلوريدا قبل عام 

تصور تكاليف  ، ". إنشاء فيلم وثائقي "قبل" و "بعد تطوير األراضي الترفيهية ، إلخ بسبب النمو السكاني ،
 . التغيير الذي قاموا بفحصهبعد  ألرضا وفوائد استخدم

 االستشعار عن بعد. استخدام التكنولوجيا:
 . عن األسئلة ةبالمعلومات من أجل حل المشاكل وأجا اإلطارات والتحليالت وتوليف :الهدف
 الصور جنبًا إلى جنب مع الخرائط الموضوعية لتحديد،   يستخدم الطالب تقنية االستشعار عن بعد مثال:

 تازة. حالة مم السهول الفيضية أو على طول الصدوع مناطق خطرة بيئيًا ، مثل في عواقب بناء المنازل في
ي تصور الحلول المختلفة للتنمية فوالرسوم التحريرية  و أورلينز. الطالب يخلقونستكون الدراسة في ني
   . المناطق الخطرة بيئيا
 االستشعار عن بعد استخدام التكنولوجيا:

 

 التواصل والتعاون
 . الحتمية لعملية التعلملنتيجة ا

 . التحدث والكتابة التعبير عن األفكار بشكل واضح و فعال من خالل  •
 . فرق متنوعة للعمل بشكل فعال مع إظهار القدرة  •
 لمرمىا لتحقيق هدف مشترك التنازالت الالزمة تكون مفيدة في صنعل واالستعداد لذلك ممارسة المرونة  •
 . العمل التعاوني عنالمشتركة افتراض المسؤولية   •

 (االبتدائية) المستوى الرابع
 . والكتابة ر عن األفكار بشكل واضح وفعال من خالل التحدثيتعبال :الهدف
ط تقرير شفوي مصحوب بالخرائ يخ مجموعة األمريكيين األصليين ، يقدم الطالب ملفبعد دراسة تار مثال:

 هرظاالخيارات والم )المناخ المتعلق بالمالجئ والغذاء ومعلومات حول كيفية تأثر الجغرافيا والرسومات
 ( .التحالفات والحماية ، إلخ الطبيعية / البيئة ذات الصلة

أو استشر موارد الويب عن األمريكيين  /المعارض األمريكية األصلية و بزيارة متحف مع :رحلة ميدانية
 ( .سميثسونيان ، على سبيل المثال) األصليين
 . لتحقيق هدف مشترك للمساعدة في تقديم التنازالت الضرورية المرونة واالستعداد ةمارسم :الهدف
الحياة  ة بينقارنللم للفصل  wikiر موقعالموارد ، يقوم الطالب بتطويمن  استخدام اإلنترنت وغيرها مثال:

استخدام  والثقافي( على تصوير الجغرافيا )المادية . يركز الطالب / مع بلدهم أخرى ثقافةاليومية لطالب في 
 . الصور والرسوم البيانية والخرائط

 : اإلنترنتاستخدام التكنولوجيا
 . العمل التعاوني : يفترض المسؤولية المشتركة عنالهدف

إنشاء عرض شرائح بسيط  لمجتمع ، يعمل الطالب في مجموعات صغيرةل بعد رحلة دراسة ميدانية ال:مث
يزات كم . يجب أيًضا تصوير المواقع جتماعيالتواصل اال التي تصف مواقعهم المفضلة في وسرد مسّجل
 .على الخريطة
 . مجتمع محلي :رحلة ميدانية
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 (المتوسطة) المستوى الثامن
 . والكتابة األفكار بشكل واضح وفعال من خالل التحدثو االراءر عن يتعبال: الهدف
إعصار ، ) نظر ، ابحث عن حدث عالمي / محلي حديثالوجهات  مجموعات طالبية ، تتبنى مختلف مثال:

هجرة جماعية ، زلزال ، إلخ(. يمكن أن تكون وجهات النظر  ثوران بركاني ، فيضان ، حرب ، مجاعة ،
ح الب بإنشاء عرض شرائ. يقوم الط الصحفي ، إلخ اثة من األمم المتحدة ، محلي، عامل إغ اسياسي البيئية ،

. مجلة الطالب في الختام تجميع كيف يمكن أن تؤثر وجهات النظر  الفصل حدث من منظورهم الفريد لبقيةلل
  . فهم الحدث المختلفة

 .اإلنترنت استخدام التكنولوجيا:
 .ل مع فرق متنوعةبشكل فعا القدرة على العمل :الهدف
،  الحفاظ على المساحات المفتوحة قضية مجتمعية )مكبات النفايات ، جودة المياه ،ل بعد دراسة بيئية مثال:

يين والوالئيين المسؤولين المحل تأليف رسائل البريد اإللكتروني المناسبة لمختلفب الطالب يقوم إعادة التدوير( ،
الطالب للنظر في جمهورهم  . يشجع طرق التعامل مع القضيةائل لالرأي وتقديم بد والوطنيين ، مع ذكر

  .حملة البريد اإللكتروني المفصلة التي سيكون لها تأثير طرق فعالة لخلق تنسيق و وتطوير
 : البريد اإللكترونياستخدام التكنولوجيا

 . العمل التعاوني يفترض المسؤولية المشتركة عن :الهدف
ثم  . وأبحاث أخرى المهاجرين عبر الحسابات التاريخية ، وزيارات المتاحف ، اةيبحث الطالب في حي مثال:

تشارك لو دولة جديدة تكافح للتعامل مع القضايامن  لكتابة وإنتاج مسرحية عن المهاجرين يعملون كفريق واحد
  .في التكيف مع بيئة جديدة

والموارد  باستخدام اإلنترنت على مدى التاريخ يقوم الطالب بالتحقيق من المهاجرين إلى منطقتهم المحلية مثال:
 ظاهرالم التاريخ حول كيفية تشكيل المهاجرين يعمل الطالب كفريق لكتابة مجموعة  .المحلية المختلفة

 المحلية.عمرانية ال
 (الثانوية) المستوى الثاني عشر

 . والكتابة واألفكار بشكل واضح وفعال من خالل التحدث راءر عن األيتعبال :الهدف
ريق / مول قطاع ، بناء ط )جديدالبيئية مقترح استخدام األراضي المحلية يقدم  االختيار والتحقيق بعد مثال:

يكتب الطالب افتتاحية في جريدتهم المحلية لصالح أو معارضة االقتراح ، مع االستشهاد  ، (جسر جديد
 .بالبيانات الجغرافية

 . لتحقيق هدف مشترك ت الضروريةللمساعدة في تقديم التنازال المرونة واالستعداد ةمارسم :الهدف
صاد ح مختلفة حول التنمية المستدامة بخصوص االمشاركين الذين يمثلون نقاط بعد محاكاة لوحة لملفات مثال:

البيئة ، الطلب على أراضي الغابات  بين الحاجة إلى حماية اوسط الغابات المطيرة ، ينشئ الطالب حال
 . لمحليين والعالميينومنتجات من قبل المستهلكين ا المطيرة
 . العمل التعاوني يفترض المسؤولية المشتركة عن :الهدف
مساحة مفتوحة  خطة لرسم الخرائط وترقية منطقة المتنزهات المحلية ، ينشئ الطالب العمل مع مثال:

األنواع االحتفاالت ، موطن  /النزهات العائلية ، األحداث المجتمعية الستخدامات متعددة )على سبيل المثال ،
إلى  يمهالدعم توصياتهم وتقد الخ( يقوم الطالب بإنشاء عروض تقديمية متعددة الوسائط النباتية والحيوانية ،

 . وكالة الحكومة المحلية ذات الصلة
صة يوفر الفر ، مسح على شبكة اإلنترنت لـخطة وحوار مجتمعي باستخدام الويب جلسات االستماع العامة
 . لعمل المدنيا إلشراك المواطنين في

ن م ويكون ذلك ،قادته  صناعةلبنات المستقبل و ارساءعملية االنسان هي في جوهرها  بناءعملية  
ة لخدمة للعمل بايجابية و مهنيعندما يكون هدف المؤسسات التعليمية تهيئة المواطن ف . السنة التعليمية االولى

م ليحس الطالب بان ما تعلمه يخد ،يم والتعلم عملية التعل  رتبط بهتالوطن فان البيئة المحلية هي اول ما 
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انه يستعب مجتمعه وامكاناته من خالل فهمه لما  .ويترسخ ذلك في ذهنه و يصبح سلوكا ذاتيا  ، مجتمعه
 ،والمهنة لخدمة المجتمع  ،التعلم للحياة ف . الخرى ومقارنته مع المجتمعات ا يدرسه في قاعات الدرس

  .منذ نعومة اظفارهم  ،والمستقبل مسئولية الجميع 
 
 


