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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 المادة التوجيهية لرياض األطفال تدريس الكفاءات الرقميةأساليب  5.5

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم

 تدريس الكفاءات الرقمية.

الهدف من هذه المادة التوجيهية؟ما   

  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 الكفاءات الرقمية؟ 4.1.5 -

 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.

مناقشة األفكار ومشاركة المعلمين أفكارهم عن كيفية  -

 تدريس هذه الكفاءة.

 ن المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات للمزيد م

اإلطار وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية 

كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي القرن  -لمجلس أبوظبي للتعليم 

 (.2014الحادي 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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 لرياض األطفالالكفاءات الرقمية تدريس 
 

 :الكفاءات الرقميةإليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز 

 

  إن الكفاءات الرقمية تعني تطوير المتعلمين لقدرتهم على استخدام مجموعة من وسائل تقنية المعلومات واالتصاالت

 ألعمارهم وذلك لدعم عملية تعلمهممناسبة 

 النترنتاالستخدام اآلمن  كيفية الطالب تعليم. 

 

Hectorsworld.netsafe.org.nz 

 

 .امنح األطفال فرصة التصوير وسجل تعلمهم 

  ،استخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطرق واقعية، على سبيل المثال: إرسال بريد إلكتروني لصديق سافر

 أو كتابة خطاب يدعو فيه الفصل ضيف شرف للحضور، أو إنشاء بطاقات دعوة لحفلة في الصف.

 قم بتوفير لعب رقمية مثل Bee-Bots .لتعلم اللغة التوجيهية وتطويرها 

 قصة لتحكي الرقمية القصة البرمجيات استخدام. 

 

  Story Bird  

 PicLits 

 Slidestory 

 

 .قم باإلشارة إلى كيفية استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية 

 ص.وّفر أجهزة تسجيل لألطفال ليسجلوا كلماتهم أو ليستمعوا إلى القص 

 

 

 

 

 

 

 ضع القوانين/ التوقعات في مختبر الحاسب اآللي 

 يجب تذكر هذان العامالن األساسيان:

تذكر أن األمر يتعلق بالطالب وليس بك. ليس من المهم أن تكون متمكن من جميع أدوات التكنولوجيا أو أن تفهم كل ما يفعله  .1

 الطالب باستخدام التكنولوجيا. وإنما ما يجب فعله هو توفير الفرص لهم.

رقمية يمكن استخدامها كأداة تعليمية. وجميع األنشطة الرقمية المطبقة هي لتطوير مخرجات من المهم أن يفهم الطالب أن أي أداة  .2

 تعلم الطالب.

 

http://hectorsworld.netsafe.org.nz/teachers/hectors-world-safety-button/
http://storybird.com/
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
http://www.slidestory.com/
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  أو على مستوى فردي أو تقوم مجموعات –يمكن أن يقوم جميع طالب الصف بإنجاز نفس النشاط كل حسب مستواه

 بتنفيذ مجموعة من المهام.من الطالب 

  لمناقشة وتركيز أفضلاغلق الشاشات أو اقلب الشاشة 

  حدد الصعوبات وراقب الطالب الذين توقفوا عن إتمام المهمة. –استمر في التنقل في الصف الدراسي 

  )يجب التأكد من أن يعرف الطالب مكان حفظ ملفاتهم على الحاسوب )التأكد من أنهم يحفظوا الملفات 

 إعداد جدول ألماكن جلوس الطالب في المختبر 

 

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 
المعلمين الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم 

األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الكفاءة الرقميةأفعال تصنيف بلوم لـ: 
قصائدهم الخاصة باستخدام مجموعة من تكنولوجيات المعلومات  مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على تقديم

 واالتصاالت.

:األفعال  

 عمل
 تبين
 ربط
 عمل

 التظاهر
 حالة

 اخترع
 الحالي

 اتعرف على

 شرح
 بحث
 تشكل
 تكيف
 توليد
 خلق
 بناء
 إدارة
 يعتبر

 رد
 ربط
 طور
 تنظم
 ضبط
 خطة
 خلق
 تقييم

 استخدام

صولو  
 اختار

 إستكشاف
 تصميم
 اكتشف
علىاتعرف   
 حل

 اخترع
 استعراض

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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  األخضر ل "أنا  -األخضر على جانب واألحمر على الجانب اآلخر  حيث أن يكون اللونصنع بطاقة صغيرة لكل طالب

 الطالب كيفية استخدامها. وعلمبطاقات على كل مكتب أو كمبيوتر الضع "، موافق" واألحمر ل "أنا بحاجة للمساعدة

  اإلنترنت الحر مضيعة للوقت خصوصاً للطالب األصغر سناً، لذلك قم باختيار محرك بحث بالنسبة للبحث، فإن تصفح
 مناسب للطالب وأعطهم خيارات لروابط يمكن استخدامها حتى يستفيد الطالب من وقتهم أقصى استفادة.

  إذا كان متوفر لديك جهاز واحد أو جهازين فقط طّبق اآلتي: يكون لكل طالب أو مجموعة من الطالب دورهم في استخدام
 الحاسوب بالتبادل. 

 مدونة إلكترونية على الطالبتعلم  تسجيل حاول 
 

 

Example kindergarten blog 

 
 
 

 حرة صورة مواقع استخدام على الطالب وشجع والنشر الطبع حقوق قواعد تذكر. 
 
 

 

Pixabay 

 
 

 الرقمية األجهزة الستخدام لطالبفرصة لو جديدة أفكارا لتعطيك االنترنت على والموارد المواقع من مجموعة استخدم. 
 

 

http://www.readwritethink.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://manaiakindergarten.blogspot.co.nz/
https://pixabay.com/
http://www.readwritethink.org/

