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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 لرياض األطفالاإلبداع  أساليب تدريس 5.1
 

 المادة التوجيهية

  ونماذج التدريس لدعم  استراتجياتهذه مجموعة  مختارة من
 تدريس كفاءة اإلبداع.

 

المادة التوجيهية؟ما الهدف من هذه   

  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: إطار الكفاءات الطالبيةتعريف المعلمين ب 
 هو إطار الكفاءات الطالبيةما  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 -

  الكفاءة عبر:تعريف المعلمين بهذه 

 4.1.1 ما هو اإلبداع ؟ 
 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن
في اجتماع  أو الفرق مشاركته ومناقشته مع المعلمين -

 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 الكفاءة.

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

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

  جميع المواقع اإللكترونية وقت  صالحيةمالحظة: تم التأكد من
داد هذه المادة التوجيهية. يجب التأكد من دقة ومناسبة إع

 محتوى المواقع التي ستستخدم في البيئة التعليمية. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

 األدوات المطلوبة؟ما هي المصادر أو 
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 لرياض األطفالأساليب تدريس كفاءة اإلبداع 

 اإلبداع:في تجربتها في الصف لتعزيز إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون 

 

 .وفر مجموعة متنوعة من المواد الستخدام األطفال 

 .وفر مجموعة متنوعة من األلعاب واألدوات لتحفيز خيال األطفال 

  ترتكز حول اللعب.وفر بيئة 

 .ال تطلب من األطفال إنشاء أعمال فنية متطابقة؛ شّجع الفردية في األعمال الفنية 

 .استخدم العصف الذهني مع األطفال في الصف لخلق األفكار وتوسيع دائرة التفكير 

 دة:أدعم األطفال على استخدام األدوات الرقمية التي تبني اإلبداع. وفيما يلي بعض المواقع للمساع 

 

 أدوات العرض إلثبات األصالة واالبتكار والتواصل بتلك األفكار مع اآلخرين -

Powerpoint 

www.prezi.com  

www.edu.glogster.com 

Showme App 

 

 دوات التصميم لدعم الطالب على التفكير واألفكار اإلبداعية -

 

 

- www.tuxpaint.org 

- www.inspiration.com 

 

 محاولة تطبيقات مختلفة للهواتف الذكية أو األجهزية اللوحية -

 

www.ipadapps4school.com  

Bluster 

Pop math 

Maths slide 

Storymaker  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prezi.com/
http://www.edu.glogster.com/
https://itunes.apple.com/ae/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/ae/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
http://www.tuxpaint.org/
http://www.inspiration.com/
http://www.ipadapps4school.com/
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  التي هي "الغير مألوفة )خارج الصندوق("، احتفل بإبداعات األطفال.اسمح باإلجابات 

 "السماح للطالب للتعبير عن األفكار غير التقليدية. نسأل: "كيف لنا أن نقوم بذلك؟ 

 .)اسأل األطفال كيف سيكون صنع شيء )مثل وصفة للصداقة أو حال لشخصية في كتاب 

 لى سبيل المثال، جد األشكال ف الصف الدراسي أو البيئة تشجيع األطفال على إيجاد أنماط في تعلمهم، ع

 أو ربط قصة بتجاربهم في الحياتهم الخاصة.

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم
المدرسة ضمن المشروع 

 التجريبي
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة

 
 
 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 
. وقد أعيد تنظيم األفعال في قدما  هذه األداة خطوة واحدة 

المعلمين استخدم . إلطار الكفاءات الطالبيةالكفاءات 
األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 

التي  الكفاءة الرئيسةنتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق 
 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اإلبداعأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 باستخدام درس القصيدة.مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على تركيب حوار 

 

:األفعال  

 يصور
 تخيل
 تشكل
 تكيف
 بناء
 يحلل
 تقييم

 يستخدام
 

 يستنتج
 يتوقع
 نفذي
 يجمع
 يبني

 يقدر  
 يتعرف على

 يميز

 يعرض
 يميز
 يرسم
 يولد

 يناقش  
 يرد

 يتواصل

 يظهر
 تعادل
 يوضيح
 اخترع
 إنشاء
 القيمة
 تغلب

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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  استخدامات مختلفة. وتشمل على سبيل المثال فرش الشعر وفرش استكشاف المنتجات التي تتشابه ولكن لها

الطالء والمكانس والمجرفة ومجوعة المكانس وفرشاة غسل األطباق وفرشاة أسنان. تشجيع الطالب على 

كيف هي متشابه؟ كيف مختلفة؟ بماذا كان يفكر المخترع برأيك ؟ يمكن للطالب تصميم فرشاة لغرض  -مناقشة 

 معين.

 ال على إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة محلية كجزء من نشاط "النقاط اإليجابية والنقاط السلبية شجع األطف

 والجوانب الرائعة"

  يحكي الطالب قصة ما على لسان شخصية أخرى في القصة نفسها فيتخيل القصة ويحدد ما الذي سيتغير في

 القصة عندما تتغير الشخصية البطلة بها.

 ظم المشكالت لها عدة حلول.اجعل الطلبة يدركون أن مع 

  يدعم العصف الذهني والتخطيط العقلي الطالب في تجميع أفكارهم عبر مشاركة أفكار وأشياء وأساليب حقيقية

 وتخيلية. تجد في األسفل بعض المواقع لمساعدتك في عمليتا العصف الذهني والتخطيط العقلي:

 

  

Ten mind mapping strategies for teachers 

How can I facilitate brainstorming in the classroom? 

Brainstorming ideas 

 

 

 

 

 

101 activities for teaching creativity 

How can we foster imagination in the classroom? 

 

 

 

http://www.teachthought.com/teaching/10-mind-mapping-strategies-for-teachers/
https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/how-can-i-facilitate-brainstorming-in-the-classroom/
http://www.eslflow.com/brainstorming.html
http://www.bio-nica.info/biblioteca/VanGoundy2005101ActivitiesTeaching.pdf
https://kibrown.wordpress.com/
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 إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم راسة حالة لمدرسة تجريبية ضمند

 بناء جسر
 منال حكيم القائد المعلم أبوظبي -مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة  المدرسة التجريبية

.  
 في الثالث  الصفطالب  العملية العلوم وحدةفي  بناء الجسور قادوقد 

إلى ، اإلبداع كفاءة تطوير أبوظبي( إلى ) الوطنية الخاصة مدرسة االتحاد

استخدمت  .العمل الجماعي والتعاون/ المشكالت والتفكير النقدي حل جانب

بالنظر إلى األمثلة  الطالببدأ  .الطالبتعلم  لدعم عملية التصميم معلمتهم

، هاحلعلى  هذه الجسور ساعدتالتي  مشكلة، وتحدثوا عن الشهيرة جسورل

 جسر جيدا .ال ما الذي يجعلناقشوا و

 

 

 
 

رة المتوفكات الخطوات التالية للتخطيط لتصميم جسرهم الخاص، عملوا في مجموعات لرسم تصميم جسرهم. كان يجب عليهم اخذ  مجموعة المواد 

خرى مع أ لهم بعين االعتبار. ثم بنى الطالب الجسر وذكرتهم معلمتهم بالتذكر دائما  المشكلة التي كانوا يبحثون عن حلها والتحقق من بنائهم مرة

 تصميمهم.

 

على جسورهم. ساعدتهم هذه  تعتبر التجربة والتطوير جزء  مهما  من عملية التصميم وقد طبق الطالب ذلك من خالل استخدامهم لسيارات األلعاب

 لطالبا تم دعمالتجربة على عمل التغييرات لجسورهم وقد تأكدت معظم المجموعات على تحديث تصميماتهم أيضا . خالل مرحلة إعادة التصميم تلك 

 :من قبل المعلم سئلة المفتوحةطرح األ من خالل فعال الجسر لجعل ما فعلوه لتحليل

 
 

 ؟لماذا وضعت هذه العصي هنا
 كيف جعل هذا الجزء الجسر أفضل؟ 

 لماذا قمت بطي الورق؟                                                
 لماذا أضفت طريقين آخرين؟    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


