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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ما هو اإلبداع ؟ 4.1.1
 

 المادة التوجيهية

  ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟ اإلبداع كفاءة تعد هذه المادة مدخالً إلى 

  لدعمهم في تطبيق هذه عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطالبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطالبيةهيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات
قراءة  1.6لطالب، يرجى االطالع على تسلسل التعلم ل

طار الكفاءات الطالبية لمجلس ببوببي للتعليم: متعمقة إل
 .عليه بمثلةاإلطار ومتطلبات قسم 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية بو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 المادة. 

بفكارهم عن كيفية مناقشة األفكار ومشاركة المعلمين  -
 تدريس هذه الكفاءة.

 للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم متطلبات 
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  عليه بمثلةاإلطار و

 لمجلس ببوببي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  عليه بمثلةاإلطار و متطلباتقسم 

( لكفاءات المدارس 2014لمجلس ببوببي للتعليم ) الطالبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 إطار في تجربة  عليه بمثلةاإلطار و متطلباتمن قسم  نسخ
 متطلباتالكفاءات الطالبية لمجلس ببوببي للتعليم. )قسم 

س للمدار إطار الكفاءات الطالبيةفي تجربة  عليه بمثلةاإلطار و
 (2014الخاصة  لمجلس ببوببي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هو اإلبداع ؟ 4.1.1

 

 

 

 

 

 نبذة
 يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى االطالع على المصادر المرفقة بدناه.

 

( الضوء على حقيقة بنه في العقود الماضية اعُتِبَر عامل 2014يسلط تقرير حديث لمنبمة التعاون االقتصادي والتنمية )
عامالً بساسياً في الحفاب على مستوى المنافسة في االقتصاد العالمي. لقد دفعت الحاجة إلى إبقاء التعليم مواكباً  اإلبداع

لسياسات وممارسات التعليم. ويعتبر اإلبداع عامالً بساسياً في  المحرك األساسيإلبداع لتغيرات العالم السريعة إلى جعل ا
( بن "مالحبة" اإلبداع في األطفال 2012( وبّكد سبنسر إت آل )2009تحرير القدرات الكامنة لكل فرد )وايز ودايسون،

 عامل مهم جداً وذلك لتعزيز طموحاتهم وإنجازاتهم ومهاراتهم.

 
تخدم إيجاد الحلول للمشكالت، فيس وب ومبدعة، بومخترعات ماديةبفكار مبتكرة  طويرالمبدعين لديهم القدرة على تالمتعلمين 

الطالب مجموعة من األساليب في عملية االبتكار هذه، ويقدروا بعمال اآلخرين المبدعة ولديهم القدرة على التعامل مع 
 ي. التحديات والصعوبات والمخاطر بمرونة وشكل إيجاب

 

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 

التعلم من رياض  سلسل( مستويات ت2014للمدارس الخاصة لمجلس ببوببي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةيوضح كتاب 
ه هذه توصيفات واضحة لما يجب توقع الثاني عشر، فتوفر مستويات تسلسل التعلموحتى الصف  1األطفال/ الصف األول

 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:
 

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  1 

لتقديم " طة طريقخار(  "11صفحة )طة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة خار: 5يقدم الجدول . الدراسيةالكفاءات في جميع المراحل 

 . الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم

 التعريف
 اختراع عند )مثالً  منتجة وبطريقة خيالية بصور ومهاراته معرفته استخدام على الطالب قدرة :إلى التعليم في اإلبداع يشير

 باألصالة يتميز حالً  بو جديدة قطعة بو شيئا يكون قد )إبداعه )بو إنتاجه يتم الذي ما )جديد شيء تخيل بو بداء بو
 .معينة بداية نقطة لتطوير شيقة طريقة بو جمعها بو المواد بو الفكر الستخدام مبتكرة طريقة بو للمشكلة

 (21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  
 

 تطويرية صفوف بو بعمار بو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطالبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباً  بو طريقاً  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  



 

   ما هو اإلبداع؟ 4.1.1المادة التوجيهية:      والقيم فهم الكفاءات: 4الوحدة 

Module 4: Understanding the competences and values   Guidance material: 4.1.1 What is Creativity? 
3 

 
( 2014م )للمدارس الخاصة لمجلس ببوببي للتعلي إطار الكفاءات الطالبيةإلبداع في كتاب )مستويات تسلسل التعلم للصف الثالث والرابع لكفاءة ا

 (31 - 28)صفحة 

 
إن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في مستويات التقدم هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع مستويات 
التقدم بداة مفيدة للمعلمين والطالب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصلوا ألقصى استفادة من مستويات 

 تقدم التعلم هذه:
 

  هذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والسلوكيات  تسلسل التعلممستويات قم بقراءة

 التي تشكل هذه الكفاءة.

 ستويات تسلسل م للمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة توصيفات مستويات تسلسل التعلم قبل قراءة توصيفات

للمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي بحجار البناء لما مارسه الطالب في هذه الكفاءة  التعلم

قبل وصولهم إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطالب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )مثال: بخبرني 

 حديد نقطة بدايتك.متى ابتكرت فكرة جديدة؟( ومن ثم استخدم إجابات الطالب في ت

  خالل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة تطورهم" التي يجب على الطالب اتخاذها للتطور

لطالب في كفاءة اإلبداع يطور ا ثالثاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ال مستويات تسلسل التعلم عبر

إلبداعي تحليل العمل ا" رابع يقومون بـفي حين بن طالب الصف ال "،تحليل العمل اإلبداعي لالستفادةالقدرة على "

ليم للمدارس الخاصة لمجلس ببوببي للتع إطار الكفاءات الطالبية" )كتاب لالستفادة وتطبيق التحليل على عملهم

 قدرتهم على استخدام األفكار الناتجة عن األعمال اإلبداعية(. فتعد "خطوة تطورهم" هي 30( )صفحة 2014)

األخرى في عملهم. اسأل نفسك كيف سيبدو هذا، على سبيل المثال، يقوم الطلبة بكتابة األفكار التي بعجبتهم من 

الملصق اإلعالني الخاص بهم به بلوان مشرقة والخط فيه كبير وإطاره واسع"(. بعمال اآلخرين المبدعة. )مثال: 

سأقوم بعمل إطار واسع للملصق ألن ذلك يجعله عمله )"يقوم الطالب بإبداء بسباب تطبيقه ألي بفكار جديدة على 

 بكثر وضوحًا"(.
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  خالل التخطيط الدرسي وذلك لضمان بن تركيزك على كفاءة معينة قائم على  تسلسل التعلماستخدم مستويات

 عند إعطاء تغذية راجعة محددة . تفيدك مستويات تسلسل التعلمإطار الكفاءات الطالبيةالمرحلة المناسبة من 

 للطالب في مراحلهم التالية من تطوير هذه الكفاءة.

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتعلم بقرانه. تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام مستويات 
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