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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 9-7صفوف لأساليب تدريس القيادة والمسؤولية  5.10.2
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس
 والمسؤولية.لدعم تدريس كفاءة القيادة 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات في الصفوف الدراسية.

 متى يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟
 
 

 استخدام هذه المادة  كمع من يمكن المعلمون
 التوجيهية؟

  الطالبية عبر النماذج:تعريف المعلمين بإطار الكفاءات 
 ما هو إطار الكفاءات الطالبية 1.1 -
 هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
 نشاط المعرفة المسبقة العصف الذهني 1.4 -
 الملخص التنفيذي -متعمقةقراءة  1.5 -
 وأمثلة عليه إطار المتطلبات – متعمقةقراءة  1.6 -
 الكفاءات؟ماهي  4.1 -

 :تعريف المعلمين بهذه الكفاءة عبر 
 ما هي القيادة والمسؤولية؟  4.1.10المادة التوجيهية  -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 ن، يمكيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -

 األقسام.التعليمية أو اجتماعات 
حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -

 المادة. 
حث المعلمين على تعديل األساليب والنموذج بما  -

يتناسب مع المرحلة الدراسية والمادة التي يدرسونها 
 وبما يتناسب مع احتياجات الطالب.

مناقشة األفكار ومشاركة المعلمون أفكارهم عن كيفية  -
 تدريس هذه الكفاءة.

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات
اإلطار وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية 

كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي  -لمجلس أبوظبي للتعليم 
 (.2014القرن الحادي والعشرين )

 

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟

 اإلطار وأمثلة عليه" في تجربة إطار  نسخ من قسم "متطلبات
 الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم.

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 9-7 لصفوف أساليب تدريس القيادة والمسؤولية

 :إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز كفاءة القيادة والمسؤولية

 

  يقود أحد طالب المرحلة الثانوية مشروع ما فمن المهم وجود خطة لضمان تحقيق األهداف بنجاح. يتمكن الطالب
 عندها من رصد األهداف وضمان توجيههم في االتجاه الصحيح.

 

 الخطة اإلجرائية لـ:

  
 
 
 

 األهداف المحددة:

األفراد الفرد/  
 المسؤولين

 
 

 اإلطار الزمني 

 المهام المحددةالمهمة/ 

ما المصادر التي 
 نحتاجها؟

 المهمة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء المشتركون

     

     

 

 دعم فرق المشروع بمراقبة تقدمهم ومتابعته وتقييمه للوصول إلى األهداف 

 )إتاحة الفرص إلظهار مهارات القيادة في المشروع خالل أخذ األدوار المختلفة )األشخاص 

  الفرص لكل عضو في الفريق لتقييم كيفية إنجاز المشروع بالتركيز على العالقات بين أعضاء الفريق إتاحة
 وتمثيل سلوكيات القيادة ومدى فاعلية العمل الجماعي.

 المشكالت إحدى ظهور حال في للتأمل واالستراتيجيات الوقت إتاحة. 
 

طالب آخرين. هي عملية يقوم فيها طالبين أو أكثر بينهم إن الوساطة بين الزمالء هي أن يقوم طالب بحل مشكالت بين 
مشكلة باالجتماع مع طالب وسيط مدّرب لحل هذه المشكلة/ الخالف معاً. إليكم مثال لخطوات عملية الوساطة بين 

 الزمالء:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القضايا

ما هي المشاكل التي قادت إلى 

 الصراع؟

 االستماع

 بدون مقاطعة

 الخيارات

االقتراحاتاسأل عن   

 اإليجابيات والسلبيات

اشرح سبب صالحيتها أو عدم 

 صالحيتها

 القرار

 اختر حالً 

 المراجعة

اختر وقتاً لمراجعة و/أو إعادة 

 التفكير في حل مختلف

 المواقف واألسباب

ما هي المواقف واألسباب التي قادت 

 إلى الصراع؟
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 االنفعالي الذكاء تنمية حول ملموسة دروس تقديم. 

 وتزيين الرياضة، المثال سبيل على :اهتماماتهم حسب إليها االنضمام على الطلبة وتشجيع لجان إنشاء 

 .والكافيتريا الموحد، والزي والبيئة، المدرسة،

 إنجازاتهم. على الطلبة إلى شفوية إشادة أو تقدير شهادات منح 

 األقران مع األخرى التقديمية والعروض الطلبة تجمعات لقيادة الفرص إتاحة. 

 متكررة بصورة التعاوني التعلم فرص تقديم. 

 بها لالشتراك الطلبة مع للمناقشة مثيرة موضوعات طرح. 

 سناً. األصغر أو الجدد للطلبة اإلرشاد لتقديم أو المجاالت، مختلف في الطلبة لمساعدة الزميل ببرنامج االستعانة 

 وخلفياتهم أهدافهم و وقيمهم العظماء القادة شخصيات دراسة. 

 .حدد السمات التي تجعل الشخص قائداً ناجحاً وما هي مهارات القيادة الفّعالة 

ضع اقتباسات ملهمة عن القيادة على الحائط واجعل الطباعة واضحة وكبيرة وتأكد من وجود مسافات بين  -

جب أن يشرح الطالب لماذا قاموا كل اقتباس وآخر. يجب أن يقف كل طالب بجانب االقتباس الذي يمثله. ي

 باختيار هذا االقتباس وما الذي يعنيه بالنسبة للقيادة الناجحة.

في مجموعة صغيرة يجب أن يحدد كل من الطالب شخص واحد يعتقدون أنه قائد ناجح. اطرح هذا السؤال  -

 على كل قائد يختارونه الطالب. يجب تسجيل وتحديد أفضل مميزات القيادة

 الطلبة على وضع قائمة بصفات التفكير وأقوال وأفعال القائد الفعالساعد  -

 
 

 نقاط يحدد رئيس بتعيين فريق كل يقوم .الشهيرة القصص إحدى وعرض لتصميم مجموعات في الطلبة يعمل 

 أعضاء بين فيما النهاية لتقديم الالزم الزمني الوقت وتحديد المسؤولياتو األدوار وتوزيع والرؤية بالقصة التركيز

 .الفريق

  تدريب الطالب على العمل بشكل فّعال في مجموعات التعلم التعاوني والتعرف على مجموعة من األدوار في

 المجموعة
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  تدريب الطالب على التخطيط لعملهم/مشاريعهم بوضع األهداف وإتاحة الفرص للطالب بتطبيق هذه الخطط

 لوا لها.ومراقبة تقدمهم والتعليق على المخرجات التي يتوص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ضع هدفاً 

 ما هي أهداف مجموعتك؟

 طّور استراتيجية

 الهدف. اختر الطريقة المفضلةقم بعملية عصف ذهني لقائمة طرق تحقيق 

 قم بعملية عصف ذهني لقائمة أسماء الحدث أو النشاط. اختر االسم المفضل

 ما هي المصادر أو المهارات التي لدى أعضاء مجموعتك التي يمكن استخدامها لهذا الحدث أو النشاط؟

 ما هي مسؤوليات كل عضو من أعضاء المجموعة؟

 جب تخطيها لتحقيق هدفك؟ما هي بعض التحديات التي ي

 كيف ستقوم بالترويج للحدث أو النشاط؟

 هل تحتاج إلى أي أدوات أو مهارات؟ كيف ستحصل عليها؟

 كيف ستقيس مستوى النجاح؟

 نّظم مجموعتك

 كم عدد المرات التي ستجتمع فيها المجموعة للتخطيط للحدث أو النشاط؟

 المجموعة؟ )إن لم يكن الطالب في نفس الصف(ما هي بيانات التواصل لكل عضو من أعضاء 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ما هي مهمتنا؟

 ما هي أهدافنا؟ ما الذي يجب أن نفعله لتحقيق هذه األهداف؟

 ما الذي نقوم به لتحقيق هذه األهداف؟

 كيف سنقوم بعرض هذا؟

 من مسؤول عن ماذا؟
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 وخالفه الفصل مساعد للمشروع، قائد المثال سبيل على:الدراسي الفصل داخل القيادة فرص إتاحة. 

 بها لالشتراك الطلبة مع للمناقشة مثيرة موضوعات طرح. 

 سناً. األصغر أو الجدد للطلبة اإلرشاد لتقديم أو المجاالت، مختلف في الطلبة لمساعدة الزميل ببرنامج االستعانة 

 مهارات وتنمية المسؤولية تحمل على للتشجيع سًنا األصغر الطلبة مع والعمل بالقراءة سناً  األكبر الطلبة قيام 

 .لديهم القيادة

 :دعم الطالب لتحديد وتخفيف أي من المخاطر أو التحديات التي تواجه خطتهم 

  

 المستحبة" التي قد تحدث؟ما هي األشياء "غير 
 )المخاطر أو التحديات(

 ما هي المخرجات "الجيدة" من هذا المشروع؟

  

 كيف أتأكد من أن هذه األشياء تحدث بالفعل؟ كيف أتأكد من عدم حدوث هذه األشياء؟
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 
 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم األفعال في 
الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم المعلمين 
األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كفاءة القيادة والمسؤوليةأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على بناء عالقات متناغمة بين أعضاء الفريق ضمن فريق المناظرات.

 

:األفعال  

 شارك
 ربط
 قيادة

 ربط
 تبين
 رد

 يوافق على

 نستنتج
 تنبؤ
 برر
 بناء

 تنظم
 تحقيق
 مناظرة
 شرح

 مساعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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