
21st century skills 
مهارات القرن الحادي 
 والعشرين
GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS EXPERIENCE FORUM  

“FRIENDS, FUN, FREEDOM, FUTURE ”  

فة لكشا ا يات  ت لمرشدات وف ا  منتدى تجربة 

قبل”  “أصدقاء، مرح، حرية، مست



Let’s have some fun 
 لنمــرح قليلا 



Goals and outcome  األهداف والنتائج المنتظرة 

 We want learners to 
appreciate why the 6Cs (21st 
century skills) are key for 
future 

 

 By the end of the session, 
learners are confidence to 
develop the 21st century skills 
within GG/GS programme 

نريد من المتعلمين أن يعوا أهمية مهارات القرن •

 الحادي والعشرين الست كمفتاح للمستقبل

 

 

مع نهاية الجلسة، سيكون المتعلمين على ثقة من •

مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل  تنمية

 برامج المرشدات وفتيات الكشافة 

 



Agenda       جدول األعمال 

 Understand why 21st century 
skills are key for future 

 Elaborate the relevance of 
the WAGGGS 6Cs in the new 
world 

 Share how to develop the 
skills in GG/GS programme 

 Reflection and action 

فهم سبب كون مهارات القرن الحادي •

 والعشرين مفتاحًا للمستقبل

بحث مستفيض في مدى مالءمة مهارات •

 الجمعية العالمية الست في العالم الجديد

بادل األفكار حول كيفية تنمية هذه المهارات ت•

 من خالل برامج المرشدات وفتيات الكشافة

 التأمل والعمل•



“The Future of work”  ”مستقبــل العمــل“  

 The Future of work    مستقبل العمل
https://www.youtube.com/watch?v=mbnU1ITJWgY 
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What are the 21st century skills? 
 ما هي مهارات القرن الحادي والعشرين؟

 االلتـــــزام

 التعــــــــــاون

 الوعي العالمي

 اإلبـــــــــداع

 القدرة على التكيف

 الشخصيــــة

 المواطنـــة
 حل المشاكل



Skills for the 21st century 
مهارات القرن الحادي والعشرين   

Character 

 الشخصية

Creativity 

 اإلبداع

Citizenship 

 المواطنة

Communication 

 التواصــل

Collaboration 

 التعاون

Commitment 

 االلتزام

Skills for the 21st century “Prepare to Learn, Prepare to Lead” 

“مستعدة للتعلم، مستعدة للقيادة”مهارات القرن الحادي والعشرين   



Why are these skills important to our member 
organizations? 
 لماذا تعتبر هذه المهارات ذات أهمية لمنظماتنا األعضاء؟

 Group Discussion 

 In groups to discuss why 
each of the 6Cs are 
important in 
today/future’s context. 
Each group of approx.7-8  
participants, to focus on 2 
of the 6Cs. Share and stick 
work on “twitter wall” 

 

 مجموعات المناقشة•

ناقشن في مجموعات مدى أهمية كل مهارة •

الحاضر  من المهارات الست في سياقي

 8-7كل مجموعة مكونة من . والمستقبل

مشاركات، وتركز كل مجموعة على هدفين 

شاركن النتائج وسجلنها . من األهداف الست

 على حائط تويتر

 



In what ways can we modernise the program? 
 ما هي الطرق التي يمكننا اتباعها لتحديث البرنامج؟

 In groups to share how 
GG/GS programme could 
develop girls for the 6Cs.  

1. aged 5-9,  
2. aged 10-14,  
3. aged 14-18 

 Share stories from your 
MO. 

شاركن في مجموعات كيف يمكن لبرامج •

المرشدات وفتيات الكشافة تنمية الفتيات 

 .الكسابهن المهارات الست

   9-5المرحلة العمرية  1.

 14-10المرحلة العمرية  2.

 18-14المرحلة العمرية 3.

 شاركي قصص من جمعيتك العضو•



Reflection and action 
 التأمــل والعمـــل



References      المصــادر   

 www.P21.org 

 “Prepared to learn, Prepared to lead” – WAGGGS 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  –“ مستعدة للتعلم، مستعدة للقيادة” 
 الكشافة

 https://k12.thoughtfullearning.com 
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