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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 في رياض األطفال ساليب تدريس القيادة والمسؤوليةأ 5.10
 

 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؟

 عبر النماذج: الطالبيةإطار الكفاءات تعريف المعلمين ب 
 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.

أفكارهم عن كيفية المعلمون  مشاركةومناقشة األفكار  -
 تدريس هذه الكفاءة.

 تطلباتت عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "مللمزيد من المعلوما 
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة عليه" أمثلة اإلطار و

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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 في رياض األطفال أساليب تدريس القيادة والمسؤولية

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

 

 النشط االستماع مهارات األطفال علم. 

 الفصل مع رهم أفكا ليشاركوا لألطفال فرصا   وفر. 

 طالب كل مع للتحقيق وقابلة اوضحة أهداف ا و غايات ضع. 

 
 

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 قدما . 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
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 الحضور وأخذ الخطابات بتوزيع يقوم وشخص اليوم، مساعد أو الطاولة قادة مثل الصف، في للقيادة فرصا   امنح 
 لديه من كل يتمكن بحيث األدوار تناوب من إضافية )تأكد مسؤولية الطلبة تكون لدى بحيث إلخ، ..والغياب
 .)ذلك إظهار من قيادية مهارات

 للمجموعة اللفظي التقدير أو تقدير شهادات خالل من األطفال بإنجازات احتف. 

 المدرسة أو الصف لزوار هدايا/بطاقات قدم أو شكرا   قل. 

 النقاش وشجع القصص، في قيادية مهارات تمتلك التي الشخصيات ناقش. 

 إتاحة الفرص لألطفال إلشراك أطفال آخرين في أنشطتهم 

 طة واألماكن مع اآلخرينتعليم األطفال مشاركة األلعاب واألنش 

 .تقدير الطالب شفويا  وتكريمهم بشهادات لألطفال عندما يشركوا اآلخرين معهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


