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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 تدريس القيم 5.15
 

 المادة التوجيهية

 ونماذج التدريس لدعم  هذه مجموعة  مختارة من استراتجيات
 .تدريس القيم

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  عند دمج القيم في برامج المدرسة وعند تقديم القيم للمعلمين
 برنامج صفوفهم.لمساعدتهم في تنفيذ القيم في 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

 .استخدام هذه المادة  كمع من يمكن جميع أعضاء فريق المدرسة وأصحاب الشأن
 التوجيهية؟

 :عرض إطار الكفاءات الطالبية من خالل 
 ما هو إطار الكفاءات الطالبية 1.1 -
 هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2 -
 المفاهيم بالتعريفاتنشاط توصيل  1.3 -
 ماهي القيم؟ 4.4 -

 

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟
 
 

 يمكنيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين أو الفرق 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.

مناقشة األفكار والطلب من المعلمين مشاركة أفكارهم  -
 عن كيفية تدريس هذه القيم.

 د تحتاج إلى التعديل على االستراتيجيات والمناهج المقدمة ق
 التدريس لتلبية احتياجات وثقافة مدرستك

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 هذه المادة التوجيهية فقط. -
الدليل اإلرشادي للمزيد من المعلومات عن القيم، اقرأ قسم  -

للمدارس الخاصة : كفاءات  إطار الكفاءات الطالبية في للمدارس
 (.2014متعلمي القرن الحادي والعشرون )

 
 
 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  ماهي العالقة بينهم؟ –الكفاءات والقيم  4.5أقرأ وناقش 
 

 
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 تدريس القيم 5.15

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نبذة
( 15و 14( )صفحات 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةمن  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهيحدد قسم 

 .والنزاهة واألمانة والمراعاة والتسامح مشاركة الوجدانيةالمرونة واالحترام والتعريفات القيم السبع وهي: 

 

 

 يتصرف عندما األثر أبلغ له التمثيل فهذا رسمي؛ بشكل تقييمها يمكن وال بها، يحتذى نماذج تمثلها أن يجب القيم وهذه

 أن المتوقع للطلبة. ومن إيجابية قدوة يجعلهم مما الحسنة القيم هذه يبرز نحو على ويتحدثون المدارس في والكبار المعلمون

 للطلبة. شرحها وكيفية لدروسهم والتخطيط عملهم أثناء الرئيسية بالقيم والتمثل بالنزاهة، المعلمين جميع يلتزم

 

 

كلما كان ذلك ممكنا ربط  بين تدريس القيم ويوصى أيضا أنه 

وتدريس الكفاءات ذات الصلة والمتكاملة. ال ينبغي أن يدرس هذين 

الجانبين من إطار الكفاءات الطالبية لكل طالب على حدة ولكن، 

حيثما كان ذلك مناسبا ، يجب أن تدرس معاً. لمزيد من المعلومات 

إطار الكفاءات الطالبية حول العالقة بين القيم والكفاءات انظر  

ما هي العالقة التي ينبغي  -القيم والكفاءات  4.5المواد التوجيهية 

وضع القيم في كل مجال في المناهج الدراسية وكذلك في الحياة 

 الالصفية في المدرسة.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 التعريف
 لدى العامة الكفاءات لتنمية مهمة واآلداب( باألخالقيات أيضا )وتعرف الرئيسية القيم وتطوير تحديد ويعد المرء، شخصية القيم "تحدد

 تشكل كما التفرد، صفة الكفاءات إطار على تضفي التي الخلفية بمثابة وتعد الطالبية الكفاءات إطار محور هي القيم فهذه بنجاح؛ الطالب

 "فعالين دارسين يصبحوا لكي للطلبة مناسبة تعليمية ثقافة

 

 ((4( )صفحة 2014)قسم الدليل اإلرشادي للمدارس إلطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )
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 استراتيجيات التدريس للقيم المقترحة والمناهج

 ملصقات المدرسة

وتعريفاتها وتحدد أيضاً القيم اإلضافية للمدرسة يجب  طار الكفاءات الطالبيةالمدرسة القيم األساسية إلعندما يحدد فريق عمل 

 عندئٍذ وضع هذه القيم على لوحات ونشرها في جميع أنحاء المدرسة، يمكن عمل اآلتي:

 .تصميم لوحات إعالنية وتعليقها في أهم األماكن في المدرسة 

  حرارياً وعرضها على مبنى المدرسة من الخارج حيث يجتمع أولياء األمور قبل وبعد  وتغليفها للقيمتصميم لوحات

 الدوام المدرسي.

  تكليف الطالب بإعداد لوحات على الحاسوب باستخدام موقعWordle (وعرضها في ممرات المدرسة )الكفاءات الرقمية 

 

Wordle 

 

 

 

 

 بين المراحل الدراسية لتصميم لوحة إعالنية للقيم )كفاءة اإلبداع(، وتكون مكافأة الصف الفائز هي تعليق  طرح مسابقة

اللوحة في الصف الدراسي، ويمكن وضع اللوحة الفائزة كغالف للنشرة الدورية للمدرسة أو تعليقها في الساحة األساسية 

 للمدرسة )كفاءة الثقة بالنفس(

 رحلة دراسية بإعداد فواصل مغلّفة للكتب بحيث تحتوي كل منها على قيمة. يمكن بعد ذلك يمكن أن يقوم صف أو م

 ريادة األعمال(.كفاءة تسويق فواصل الكتب هذه لمجتمع المدرسة ومن ثم التبرع باألرباح إلى هيئة الهالل األحمر )

للتعليمإطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي  دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 قوس قزح القيم

 المدرسة التجريبية
 مدرسة اإلمارات الوطنية 

 )مدينة محمد بن زايد(
 ريدجوايفيكي  المعلم القائد

 

في صف المعلمة فيكتوريا  يقوم كل طالب بتشكيل "قوس قزح القيم" 

الخاص به. لمساعدة الطالب في فهم أن كل منهم يحصل على القيم وأنهم 

بطرق مختلفة وأن يقوموا بإعداد "قوس قزح القيم" يجب أن يظهروها 

الخاصة بهم. يبدأ الطالب بإعداد سحابة عليها أسمائهم وعندما يقوموا 

بإظهار قيمة ما يتم إعطائهم بطاقة مكتوب عليها هذه القيمة بدبوس ورق 

لتعليقها على السحابة التي عليها اسمهم. يكون لكل قيمة لون مختلف، فتشكل 

  سبع قيم ألوان قوس قزح والتي بها سبعة ألوان أيضاً مجموعة ال

 

 

 

http://www.wordle.net/
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"يتحمل األطفال مسؤولية المحافظة على قوس قزح القيم الخاص بهم. فقد 

يحتفظون به في كتاب أو في المنظم المكتبي أو في درج طاولتهم. المحافظة 

 "على قوس قزح الخاص بهم يساعدهم على تعلم االهتمام واالحترام.

الطالب في تعلم  قيمة ما، يجب أن يقوموا برسم صور عن هذه لمساعدة 

القيمة والتي تساعدهم على ربط النشاطات اليومية بهذه القيمة. في نهاية كل 

أسبوع يقوم األطفال بتسجيل القيم التي تعلموها هذا األسبوع في مذكرة مما 

الطالب  يساعدهم على التعود على كتابة وقراءة القيم. ويساعد هذا النشاط

 والمعلمة فيكتوريا في رصد ما حققه الطالب.

"إنه مصدر رائع لتكليف الطالب بمهام. فيتشجع الطالب عندما يروا السبع 

قيم على سحب زمالئهم! مما يعني أنه يجب أن يعرفوا ما هي القيم الناقصة 

 عندهم ومن ثم التفكير في كيف سيتمكنوا من الوصول إليها."

 

  

 تطبيق قيمة واحدة في كل المدرسة 
 

 اختر قيمة واحدة لتطبيقها خالل مدة زمنية معينة )مثال: أربع أسابيع( وقم بتطبيقها على كل جوانب المدرسة، على سبيل المثال:

  يقوم مدير المدرسة بالتعريف بقيمة الشهر في طابور الصباح من األسبوع األول، وفي كل طابور صباح في األسابيع

التالية )من األسبوع الثاني للرابع(: يقوم كل صف دراسي في كل مرة بعرض مسرحية أو مسرحية فكاهية قصيرة أو 

 تقديم قراءة عن هذه القيمة )كفاءة التواصل(.

  يتم عرض ونشر قيمة هذا الشهر في كل صف وغرفة في المدرسة متضمنة ساحة المدرسة، والكافتيريا والحافالت

 ة )على السبورة البيضاء أو على لوحات، إلخ.(والصفوف الدراسي

  اطلب من مجلس الطالب إعداد عرض بوربوينت للتعريف بالقيمة وإعطاء أمثلة على تطبيقها في المدرسة )كفاءة

القيادة(. اطلب من المعلمين تقديم عرض البوربويت على األقل مرة واحدة خالل األسابيع األربعة وبهذه الطريقة يالحظ 

استخدام جميع المعلمين نفس األساليب وأن لديهم فهم مشترك لهذه القيمة. يتيح هذا النشاط الفرصة لمناقشة  الطالب

 .(مهم للقيمة )كفاءة التفكير النقديالكفاءة بشكل نقدي ويدرك الطالب أنه سيكون لزمالئهم فهم مختلف عن فه

 م وا هذه القيمة خالل األسابيع األربعة الماضية عبر تقديفي طابور صباح األسبوع الرابع، يتم تكريم الطالب الذين عكس

 شهادات تقدير لهم )كفاءة الثقة بالنفس(.
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 إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن

 قطار القيم

 المدرسة التجريبية
 مدرسة االمارات الوطنية 

 )مدينة محمد بن زايد(
 ريدجوايفيكي  القائد المعلم

في مدرسة اإلمارات الوطنية )مجمع مدينة محمد بن زايد( يعد قطار القيم هو طريقة ممتعة وذات صلة لتشجيع التحدث عن القيم مع 

 الطالب.

 " تبين هذه الطريقة الطالب أنهم "سيذهبون إلى أماكن" وهو أسلوب رائع لتعريف الطالب على فكرة تطور القيم."

  

  المعلمة فيكتوريا ريدجواي بعمل قطار القيم لطالب الصف األول. فهذا القطار مكّون من محرك في بدايته ويوجد عربة قطار لكل قامت

 قيمة من السبع قيم:

 

 االحترام 

 النزاهة 

 التعاطف 

 المرونة 

 األمانة 

 االهتمام 

 التسامح 

  

 

المرونة والتسامح. ولكن يساعد استخدام قطار القيم  "تكون بعض القيم معقدة بعض الشيء على األطفال األصغر سنًا مثل

 الطالب على التعود على هذه الكلمات، وتهجئتها وطريقة كتابتها."

يوجد أيضاً مجموعة من بطاقات الحقائب الصغيرة عليها أسماء الطالب. يتم تعليق قطار القيم في الصف الدراسي ويتم 

 ال:الرجوع إليه عادًة خالل اليوم المدرسي، مث

 ما هو االحترام؟ كيف  وكيف يجب أن تظهر. يمكن استخدام عربات القطار لبدأ نقاش حول كيف تبدو هذه القيمة"

 لشخص ما أو شيء ما؟ تحدث مع زميلك المساعد..." يكون إظهار االحترام

  هذا الدرس أو تصبح عربات القطار جزء من معيار النجاح، فيعرف الطالب ما هي القيمة التي يركزون عليها في

 "سنتعلم اليوم كيف نهتم باآلخرين وباألشياء. دعونا نفهم معنى االهتمام..." .الوحدة

 

  عندما يقوم طالب بإظهار قيمة ما، تقوم المعلمة فيكتوريا بإخبارهم عن القيمة التي تظهر في تصرفاتهم وكيف. يمكن

"لقد رأيتك تتصرف بأمانة. فقد أظهرت المناسبة.  للطالب إرفاق القطعة الدالة على حقيبة اسمه في عربة القطار

 قيمة األمانة عندما..."

 

  .كون "تعلمنا اليوم كيف نتستخدم عربات قطار القيم في نهاية الدرس عندما يقوم الطالب بالتأمل في معيار النجاح

 معيار النجاح..." مرنين. لقد قمنا معاً بوضع معيار النجاح للمرونة. دعونا اآلن نتحقق إذا ما كنا حققنا
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   جواز سفر القيم

 

بإعداد جواز سفر القيم للطالب والذي يمكن استخدامه بعدة طرق لجعل القيم  إطار الكفاءات الطالبيةيمكن أن يقوم فريق تنفيذ 

 محور التركيز اليومي، على سبيل المثال:

  توضح هذه القيمة على نفس الصفحة.ضع في كل ورقة من جواز السفر هذا عنوان لقيمة واحدة، وضع صورة 

 تأمل الذاتيلل ضع مربعين نص: واحد للمعلم ليسجل مستوى تطبيق الطالب لقيمة معينة وآخر للطالب ليسجل مالحظاته 

 عندما يمارس قيمة معينة.

 .عندما يتم إكمال الصفحات السبع بأكملها، ُيكرم الطالب بشهادة تقدير 

 لطالب للمنزل كدليل على تعليم وتطبيق القيم أو يمكن االحتفاظ بجواز السفر وعرضه يمكن إرسال جواز السفر هذا مع ا

 والتوجيه الذاتي(. ياء األمور )كفاءتي التعلم المستقلعلى أولياء األمور في اجتماع أول

  اسي.دريمكن جعل هذه العملية كمسابقة حيث يسعى الطالب إلى إصدار جواز سفر جديد للقيم وإكماله في كل فصل 

  ويمكن تنفيذ هذه الفكرة بطريقة أخرى أال وهي إصدار جواز السفر لكل صف في فصل دراسي واحد خالل العام–

 فيكون التحدي للطالب كل عام أن يكمل جواز سفر سنوياً خالل الدوام المدرسي. -مثالً الفصل الدراسي الثاني

 

الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليمإطار الكفاءات  دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 مقياس ريختر

 البريطانية بلفيدير مدرسة المدرسة التجريبية:

 

، يتكون مقياس ريختر  المدرسة لقيم ممارساتها وتقييم البريطانية مقياس ريختر لمساعدتهم على التذكر بلفيديريستخدم المعلم والطلبة في مدرسة 

 .سبعةال المدرسة لقيم هو اختصار

 

في جميع أنحاء  من الطرق في مجموعةتستخدم قيم مقياس ريختر 
 المدرسة:

  نسخة الممرات في المدرسة على  الفصول و تحتوي جميع
 ةالمدرس قيمب لتذكير الطالب الحائط معلقة على مقياس ريختر من

  يتم التركيز في الفصول الدراسية على قيمة واحدة كمحور
والمعلمين إلى تطبيق تلك القيمة لليوم وخالل اليوم يهدف طالب 

 في كل تفاعالتهم

  ليقرروا  4إلى  1يستخدم المعلمين والطالب المقياس من
 مقياس ريختر لهذا اليوم.

  استخدم المعلم مقياس ريختر كنقطة مرجعية خالل
المناقشات مع الطالب، لتسليط الضوء على وتثقيف الطالب حول 

 بداية المناقشات في الحلقة القيم األساسية، على سبيل المثال في
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 فرق عمل الطالب

قم بإنشاء لجنة فرعية لمجلس المدرسة وتكون فرق عمل الطالب مسؤولة عن التشجيع على تطبيق القيم في المدرسة. إما أن 

أن يتم تحديد كل فريق لكل قيمة، وعلى هذه الفرق تنفيذ  أول الفرق في مجموعة واحدة ويتم تغيير القيمة كل شهر تجتمع ك

 األنشطة التالية:

 (واقف معينة في المدرسة. )الكفاءت الرقميةإعداد مقاطع فيديو تظهر أمثلة عملية على تطبيق القيمة في م 

 ات نظر وجه تجهيز متحدثين من مجتمع المدرسة للتحدث عن قضية إقليمية مرتبطة ببرنامج الصف الدراسي ولكن من

مختلفة )مثال: االحتباس الحراري(، اطلب من الطالب الحاضرين أن يحاولوا تحديد أسس القيم التي يتحدث عنها كل 

 متحدث )قيمة التحليل النقدي(

 .)إعداد وتطوير وقيادة أسبوع القيم في المدرسة )كفاءة القيادة 

 

لمجلس أبوظبي للتعليمإطار الكفاءات الطالبية  دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أغنية االهتمام واالحترام

 المدرسة التجريبية
 مدرسة اإلمارات الوطنية 

 )مدينة محمد بن زايد(
 كورينا ستان المعلم القائد

لطالبية اإطار الكفاءات  رياض األطفال معلمةة، وضعت تدريس فعال استراتيجية أيضااألغاني هي األغاني و بغناء يستمتع معظم األطفال

 رسةتركز عليها المدالتي  قيمال على تذكر األطفال تساعد األغنية، الطالب لدعم واالحترام االهتمامأغنية  ستان كورينا المعلم التجريبي مع

 .اواالحتراماالهتمام  كيق يكون يعلمهمأيضا و خالل الشهر

 أغنية االهتمام واالحترام 
جاك( فرير على لحن تغنى)  

 
 واالحترام ، االهتمام واالحتراماالهتمام 

 تجعلك تشعر أفضل، تجعلك تشعر أفضل
 عندما تظهر أنك مهتم عندما تظهر أنك مهتم،

 األشياء التي تفعلها عادلة، األشياء التي تفعلها عادلة
 

 االحترام واالهتمام، االحترام واالهتمام
 تجعلك تشعر أفضل، تجعلك تشعر أفضل

 ا تظهر االحترامعندم عندما تظهر االحترام،
 تجعلك تشعر بالعديد من األصدقاء، تجعلك تشعر بالعديد من األصدقاء

 )كتبت بواسطة كورينا ستان(
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