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تعريف المشروع  :هو أي عمل ميداني يقوم به الفرد ويتسم بالناحية العلمية وتحت إشراف المعلم ويكون هادفا ً
ويخدم المادة العلمية  ،وأن يتم في البيئة االجتماعية.
ويمكن القول بأن تسمية هذه الطريقة بالمشروعات ألن التالميذ يقومون فيها بتنفيذ بعض المشروعات التي يختارونها
بأنفسهم ويشعرون برغبة صادقة في تنفيذها .لذلك فهي أسلوب من أساليب التدريس والتنفيذ للمناهج بدالً من دراسة
المنهج بصورة دروس يقوم المعلم بشرحها وعلى التالميذ اإلصغاء إليها ثم حفظها هنا يكلف التلميذ بالقيام بالعمل
في صورة مشروع يضم عدداً من وجوه النشاط ويستخدم التلميذ الكتب وتحصيل المعلومات أو المعارف وسيلة نحو
تحقيق أهداف محددة لها أهميتها من وجهة نظر التلميذ
أنواع املشروعات:
قسم ( كبا ترك ) المشروعات إلى أربعة أنواع هي :
1ـ مشروعات بنائية ( إنشائية ) :
وهي ذات صلة علمية ،تتجه فيها المشروعات نحو العمل واإلنتاج أو صنع األشياء
( صناعة الصابون  ،الجبن  ،تربية الدواجن  ،وإنشاء حديقة … الخ ).
2ـ مشروعات استمتاعيه :
مثل الرحالت التعليمية  ،والزيارات الميدانية التي تخدم مجال الدراسة ويكون التلميذ عضواً في تلك الرحلة
أو الزيارة كما يعود عليه بالشعور باالستمتاع ويدفعه ذلك إلى المشاركة الفعلية .
3ـ مشروعات في صورة مشكالت :
وتهدف لحل مشكلة فكرية معقدة ،أو حل مشكلة من المشكالت التي يهتم بها التالميذ أو محاولة الكشف عن أسبابها،
مثل مشروع تربية األسماك أو الدواجن أو مشروع لمحاربة الذباب واألمراض في المدرسة وغير ذلك.
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4ـ مشروعات يقصد منه كسب مهارة :
والهدف منها اكتساب بعض المهارات العلمية أو مهارات اجتماعية مثل مشروع إسعاف المصابين.

خطوات تطبيق املشروع :
1ـ اختيار المشروع :
وهي أهم مرحلة في مراحل المشروع إذ يتوقف عليها مدى جديدة المشروع ولذلك  :يجب أن يكون يكون المشروع متفقا ً
مع ميول التالميذ ،وأن يعالج ناحية هامة في حياة التالميذ ،وأن يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب  ،وأن يكون مناسب
لمستوى التالميذ  ،وأن تكون المشروعات المختارة متنوعة ،وتراعي ظروف المدرسة والتالميذ ،وإمكانيات العمل.
2ـ التخطيط للمشروع :
إذ يقوم التالميذ بإشراف معلمهم بوضع الخطة ومناقشة تفاصيلها من أهداف وألوان النشاط والمعرفة ومصادرها والمهارات
والصعوبات المحتملة ،ويدون في الخطة وما يحتاج إليه في التنفيذ ،ويسجل دور كل تلميذ في العلم ،على أن يقسم التالميذ
إلى مجموعات  ،وتدون كل مجموعة عملها في تنفيذ الخطة ،ويكون دور المعلم في رسم الخطة هو اإلرشاد والتصحيح
وإكمال النقص فقط
التنفيذ :
وهي المرحلة التي تنقل بها الخطة والمقترحات من عالم التفكير والتخيل إلى حيز الوجود ،وهي مرحلة النشاط والحيوية
حيث يبدأ التالميذ الحركة والعمل ويقوم كل تلميذ بالمسئولية المكلف بها ،ودور المعلم تهيئة الظروف وتذليل
الصعوبات كما يقوم بعملية التوجيه التربوي ويسمح بالوقت المناسب للتنفيذ حسب قدرات كل منهم.
ويالحظهم أثناء التنفيذ وتشجيعهم على العمل واالجتماع معهم إذا دعت الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات
ويقوم بالتعديل في سير المشروع
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4ـ التقويم :
تقويم ما وصل إليه التالميذ أثناء تنفيذ المشروع .
والتقويم عملية مستمرة مع سير المشروع منذ البداية وأثناء المراحل السابقة ،إذ في نهاية المشروع يستعرض
كل تلميذ ما قام به من عمل ،وبعض الفوائد ،التي عادت عليه من هذا المشروع ،وأن يحكم التالميذ على المشروع
من خالل التساؤالت اآلتية :
1ـ إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لنمو خبراتنا من خالل االستعانة بالكتب والمراجع؟
2ـ إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة للتدريب على التفكير الجماعي والفردي في المشكالت الهامة.
3ـ إلى أي مدى ساعد المشروع على توجيه ميولنا واكتساب ميول اتجاهات جديدة مناسبة.
ويمكن بعد عملية التقويم الجماعي أن تعاد خطوة من خطوات المشروع أو إعادة المشروع كله بصورة أفضل،
بحيث يعملون على تالفي األخطاء السابقة
مميزات وعيوب طريقة املشروع :
المميزات :ـ
1ـ المواقف التعليمي  :في هذه الطريقة يستمد حيويته من ميول وحاجات التالميذ وتوظيف المعلومات والمعارف
التي يحصل عليها الطالب داخل الفصل ،حيث أنه ال يعترف بوجود مواد منفصلة.
2ـ يقوم التالميذ بوضع الخطط ولذا يتدربون على التخطيط  ،كما يقومون بنشاطات متعددة تؤدي إلى إكسابهم
خبرات جديدة متنوعة.
3ـ تنمي بعض العادات الجيدة عند التالميذ  :مثل تحمل المسئولية ،التعاون  ،اإلنتاج  ،التحمس للعمل ،
االستعانة بالمصادر والكتب والمراجع المختلفة.
4ـ تتيح حرية التفكير وتنمي الثقة بالنفس ،وتراعي الفروق الفردية بين التالميذ حيث أنهم يختارون ما يناسبهم
من المشروعات بحسب ميولهم وقدراتهم .
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العيوب :
1ـ صعوبة تنفيذه في ظل السياسة التعليمية الحالية ،لوجود الحصص الدراسية والمناهج المنفصلة،
وكثرة المواد المقررة.
2ـ تحتاج المشروعات إلى إمكانات ضخمة من حيث الموارد المالية ،وتلبية متطلبات المراجع واألدوات واألجهزة وغيرها.
3ـ افتقار الطريقة إلى التنظيم والتسلسل  :فتكرر الدراسة في بعض المشروعات فكثير ما يتشعب المشروع
في عدة اتجاهات مما يجعل الخبرات الممكن الحصول عليها سطحية غير منتظمة.
4ـ المبالغة في إعطاء الحرية للتالميذ ،وتركيز العملية حول ميول التالميذ وترك القيم االجتماعية واالتجاهات
الثقافية للصدفة وحدها

