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 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم
 والمسؤولية.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 الطالبيةنشاط  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؟

 يمكنيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة التعليمية أو  -

 األقسام.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 لمجلس أبوظبي 

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

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

ما هي المصادر أو األدوات 
 المطلوبة؟
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 12-10بيق كفاءة القيادة والمسؤولية لصفوف أساليب بسيطة لدعم تط

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

 

 وتيسير همأ و شك إلى يستمعون التي المجموعات بتحديد يقومون .بالمدرسة الزمالء بين بالتوسط الطلبة يقوم 

 التجربة هذه وتحويل التصرفات، ومتابعة السلوكيات، لتغيير عملية خطوات عدادإو المشكلة، حول المناقشة عملية

 .المدرسة رامجوب بسياسة خاصة توصيات إلى

  ف ، وتحديد جوانب القيادة التي يمكن التعرللوسيط القرينتكليف الطالب بتطوير توصيف وظيفي مميز ومحدد

 عليها واإلشادة بها عبر شهادات/ جوائز تقدير.

 يكتب الوسيط القرين نشرات دورية تعليقاً على أدوار القيادة التي قاموا بها. ويسجل الطالب في هذه النشرات المواد 

ادي وفقاً للدور القيالتي قرأوها وتعلموها من العمل مع اآلخرين بما يتعلق بالقيادة وتقييم أدائهم كوسطاء أقران 

 باالهتمام بقدرتهم على تحقيق أعلى مستويات األداء لهذا السن.

 :يطور الطالب القادة خطة عمل لمشروع يقودنه 

 

 الخطة العمل
 

 

 

 

 لـ: العملالخطة 

 المحددة:األهداف  

األفراد  الفرد/ 

 المسؤولين

 

 
 اإلطار الزمني 

 المهمة/ المهام المحددة

ما المصادر التي 

 نحتاجها؟

 المهمة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء المشتركون

     

     

     

 

 



 

 12-10لصفوف  لقيادة والمسؤوليةاأساليب التدريس   5.10.3: المادة التوجيهية                           : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

Module 5: Teaching the competences and values             

Guidance material: 5.10.3 Teaching Leadership and responsibility G10-12 

  3 

 ادعم الفرق في مشروعتها لمراقبة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهدافهم 

  التي تجعل الشخص قائداً ناجحاً وما هي مهارات القيادة الفّعالةحدد السمات 

يعرف هذا النشاط الطالب بمفهوم القيادة ويسمح لهم بكتابة جمل عن مفهوهم لكيف يكون القائد ناجحاً. ضع  -

 اقتباسات ملهمة عن القيادة على الحائط واجعل الطباعة واضحة وكبيرة وتأكد من وجود مسافات بين كل اقتباس

وآخر. يجب أن يقف كل طالب بجانب االقتباس الذي يمثله. يجب أن يشرح الطالب لماذا قاموا 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  -

 لطالب. يجب تسجيل وتحديد أفضل مميزات القيادةكل قائد يختارونه ا

 

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

