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بسم هللا الرمحن الرحيم
طريقة بيداغوجيا )La Pedagogie 3.0( 3.0
مقدمة
التطور يف التعليم متر بتطوير املناهج وطرق التدريس ،وبناء على ذلك ،نقوم يف غالب األحيان ببحث عن
مستجدات يف جمال الرتبية واملناهج ،وسوف نقدم يف السطور القادمة توضيحا لطريقة جديدة على ساحة
التدريس ،وهي طريقة بيداغوجيا  ،)La Pedagogie 3.0( 3.0ووضع هذه الطريقة معلم كندي
مسمى ستيفان كويت (.)Stephane Cote
تعرف الطريقة:
هي طريقة تعليمية جديدة ،طوره معلم كندي ستيفان كويت ( ،)Stephane Coteوهي طريقة تعتمد
على اسرتاتيجية التعلم الذايت ،فالطالب هو من يصمم ويركب ما يتعلمه .وخالفا لطرق أخرى فإن طريقة
بيداغوجيا  3.0كاملة وحتتوي على كل من :إدارة الصف ،االحرتام املتبادل واستقاللية الطالب ،وكذلك
حتتوي على التعلم على مدى البعيد ،وحتسني اسرتاتيجيات القراءة ،وحتفيز جوهري جلميع الطلبة ،وهذا
التحيز تعزى لتقدم نتائج كل واحد منهم.
مكوانت الطريقة:
تتكون الطريقة من ثالث مكوانت أساسية:
-1

الذاتية واالستقاللية ()l`autonomie

-2

االستمرارية ()la permanence

-3

اإلبداع ()la creativite
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مكوانت طريقة بيداغوجيا  )la pedagogie 3.0( 3.0والتفاعل بينها

تطوير ذاتية واستقاللية الطالب (:)L`autonomie
كل طالب يعطى مسؤولية خاصة يف القاعة ،مثال (جنعل طالبا مسؤوال للسبورة) ،ويعطى موقفا يف اهليكل
التنظيمي للصف ،جيعل الطالب كأنه يف احلياة احلقيقية.
وإذا شاء الطالب ال يدخل يف اهليكل التنظيمي للصف ،ولكن يعطي نفسه املسؤولية اليت يرغب فيها،
يعين يكون على حسابه اخلاص ،وهبذا يكون لديه مسؤوليات وميكن أن يقيم أثر تصرفاته بنفسه مباشرة.
واهلدف من هذا املكون (الذاتية واالستقاللية) هو أن يعطي الطالب نفسه موقفا ويدرك مدى جناح أو
اخفاق أفعاله.
استمرارية التعلم (:)La permanence
ملاذا نرتك إعداد الدروس والوسائل التعليمية والتمارين بيد املعلم؟
ميكن للطالب أن يصمم متارينه بذاته ويصححها ويساعد زمالؤه ،ويقوم بتقومي عام لكل ذلك.
وهذه األعمال كلها تساعد الطالب على حفظ املعلومات اليت حيصل عليها بدرجة  ،%90ويؤيد ذلك
العامل الرتبوي أدغر ديل ( ،)Edgar daleوالشكل التعليمي التايل يؤيد ذلك
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الشكل التعليمي ألدغر ديل ()Edgar Dale

يظهر يف الشكل السابق ألدغر ديل ،أبن الطالب حيفظ بدرجة  %90من املعلومات اليت تعرض عليه إذا
شارك فيها وعمل عليها ،وحيتفظ بدرجة  %50من املعلومات استمع إليها بدون املشاركة فيها.
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تطوير اإلبداع (:)la Creativite
لو تركنا الطالب يتصرف ويتكلم؟!
خيتار الطالب بنفسه كيف يريد أن يتعلم ،وكيف يريد أن يشارك حمتوى الدراسة ،هبذه الطريقة ميكن للطالب
أن يشارك معلوماته مع زمالئه بطريقة مرحة وترفيهية.
مصدر مصطلح بيداغوجيا :)la pedagogie 3.0( 3.0
هذا املصطلح يرجع إىل ما حصل من تغريات على الويب ( )Webويوازي ذلك ما حصل من تغريات
يف التعليم.
حيث يوجد ( )web 1.0يوازي التعليم التقليدي ،و( )web 2.0يوازي التعليم التفاعلي و( web
 )3.0يوازي التعليم الذايت.
فـ ( )web 1.0الذي يوازي التعليم التقليدي :يعطيك املعلومات اليت عنده فقط وال يتغري إال إذا غريه
صاحب املوقع ،فيشبه املعلم يف الطريقة التقليدية الذي يلقن الطالب ما عنده وانتهى.
و ( )web 2.0الذي يوازي التعليم التفاعلي :هنا يوجد تفاعل ومشاركة للمعلومات كما حيصل ذلك
على فيس بوك وتويرت وغريها من املواقع التواصلية ،وكذلك جيري يف الصفوف التفاعلية.
و( )web 3.0الذي يوازي التعلم الذايت ،الذي نسميه هنا بيداغوجيا  :3.0هذا مثل موقع جوجل
( ) Googleالذي يتأقلم مع مستخدمه ويقدم له ما يريد حينما جيري حبثا ،فإذا قام املستخدم ببحث
يقدم له املعلومات حسب اهتماماته ،وهذا ما جيري يف فصول بيداغوجيا .3.0
وال يعين هذه الطريقة االستغناء عن الطرق األخرى ،فكل طريقة حسب حاجة الطالب ووضع التعليمي،
مثال فيه أماكن يوصل إليه ابألقدام فال حنتاج إىل استخدام السيارة ،وهناك أماكن ال نصل إليها ابألقدام
بسهولة ولكن نصل إليها ابلسيارة فنستخدم السيارة ،وهناك أماكن ال نصل إليها ابلسيارة بسهولة إال
بطائرة فنستخدم الطائرة لنصل إليها ،فهكذا الطريقة بيداغوجيا .3.0
الشكل التايل ينب لك املقارنة بني هذه الطرق الثالثة
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املقارنة بني كل من الطريقة التقليدية والتفاعلية والذاتية
يظهر يف الصورة السابقة أبن الطالب يف بيداغوجيا  1.0يتعلم من  0إىل  ،%30ويف بيداغوجيا 2.0
يتعلم الطالب من  30إىل  ،%60ويف بيداغوجيا  3.0يتعلم الطالب من  70إىل .%100
مميزات طريقة بيداغوجيا :3.0
 إدارة الصف االحرتام املتبادل الذاتية التعلم على مدى بعيد حتسني اسرتاتيجيات القراءة حتفيز جوهري جلميع الطلبة.املرجع:
موقع صاحب الطريقةhttp://www.stephanecote.org :
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