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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 أساليب تدريس ريادة األعمال في رياض األطفال 5.12
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم
 تدريس كفاءة ريادة األعمال.

 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؟

  النماذج:تعريف المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر 

 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 -
 ماهي الكفاءات؟ 4.1 -

 المعلمين بهذه الكفاءة عبر: تعريف 

 ما هي ريادة األعمال؟ 4.1.12 -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

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

 التعليمية أو اجتماعات األقسام.
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.

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

 ن المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات للمزيد م
الغطار وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية 

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

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 في رياض األطفال أساليب تدريس كفاءة ريادة األعمال
 
 
 
 
 
 
 

 :ريادة األعمال بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز 

 

 سمح لألطفال بالتعبير عن أفكار غير تقليدية.ا 
 

 كيف يمكننا القيام بذلك؟" اطرح سؤال" 
 

 .أوجد مجموعة متنوعة من األدوار التي يمكن القيام بها 
 

  شجع األطفال على المشاركة في جمع تبرعات لصالح قضية يؤمنون بها، مثل مساعدة حيوان في حديقة الحيوانات
 بعد رؤيته في رحلة ميدانية.

 

 .امنح األطفال فرصة قيادة األنشطة 
 

 األنشطة التي يريدون تنفيذها. اسأل األطفال عن 
 

 .وفر لألطفال بعض المواد ليصنعوا لعبة جديدة بها 
 

  إن المنتجات التي نستخدمها يومياً قد صممها وأنشأها رواد أعمال. قد يعمل الطالب على تصميم منتج جديد أو
ما  كلّف الطالب باكتشافتطوير/تعديل منتج موجود بالفعل.اختر المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية و

 تأثيرها على حياتنا.
 

كيف يمكن أن يتغير 
 في المستقبل؟

كّيف غّير هذا المنتج 
 طريقة أدائنا لألشياء؟

في اعتقادك، لماذا تم 
 صنع هذا المنتج؟

 فيما يستخدم؟

 
 

    

 
 
 
 
 

أو في  إن أفضل طريقة لتعزيز هذه الكفاءة في الطالب هي أن يمارس الطالب بأنفسهم دور رواد األعمال بشكل فردي
مجموعات، ويجب دعم الطالب في تصميم منتج أو خدمة والترويج لها وتقييمها وال يجب أن تكون هذه السلعة معقدة أو 
متطورة. يجب أن يفسر الطالب فكرتهم الجديدة هذه ويقوموا بتصميمها وإعداد خطة عمل واستخدام التكنولوجيا للبحث عند 

ويج لها وتقييم مستوى نجاحها. يمكن تطبيق العديد من استراتيجيات تدريس الكفاءة مواجهة أنشطة غير مألوفة ومن ثم التر
 المذكورة أدناه على مشاريع طويلة المدى.
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  األرباح والخسائر وحفظ السجالت يحتاج الطالب إلى تطوير فهم جيد لألمور المالية، مثل: وضع ميزانية وأسس
 المالية. يوجد العديد من المصادر والخطط الدرسية المتوفرة على اإلنترنت للمعلمين.

 

Resources for building financial understanding 

 

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 
 

لدى العديد  بلوم لألفعال مألوفةعجلة تصيف تعتبر 
مدرسة الريادة المشرقة من المعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم  الخاصة
األفعال في الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. 
استخدم المعلمين األفعال عند كتابة مخرجات التعلم 

مع الفعل الذي الخاصة بهم. يبدأون نتائج تعلمهم 
يطابق الكفاءة الرئيسة التي يتم التركيز عليها من قبل 

 المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 كفاءة ريادة األعمالأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 في تصميم أفكار جديدة لجمع التبرعات المدرسية. المساهمةمثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على 

 

:األفعال  

 عمل
 تبين
 ربط

 يوافق على
 عمل

 التظاهر
 شارك
 افترض

 ألهم

 توقع
 شرح
 قيادة

 يسعى، طلب
 القاضي
 بحث
 اخترع
 اكتشف
 تغيير

 رد
 ربط
 القيمة
 استمع
 تعاون

 المساهمة
 نفذ

 طور
 إدارة
 ثابر

 تنظم
 تصميم
 برر
 خلق
 بناء
 تشكل
 تكيف
 توليد
 اخترع

 مساعدة 

 

http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-resources/Financial-capability/Resources-for-teachers/Online
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

