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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 12-10 لصفوف أساليب تدريس الوعي الثقافي/ المواطنة  5.6.3
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم
 الثقافي/ المواطنة.تدريس كفاءة الوعي 

 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؟

  الكفاءات الطالبية عبر النماذج:تعريف المعلمين بإطار 

 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 -

 :تعريف المعلمين بهذه الكفاءة عبر 

 ما هو الوعي الثقافي/ المواطنة؟  4.1.6 -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

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

 األقسام.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.

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

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات اإلطار
وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي 

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

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 12-10 لصفوف الثقافي /المواطنةتدريس كفاءة الوعي  

 اطنة:الثقافي /الموإليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز الكفاءة الوعي 

 

 ناقش". المواطنة" تعنيه ما حول مشترك فهم بناء: 

 المواطنة؟ هي ما -

 صالحا؟ مواطنا تكون أن يعني ماذا -

 ؟ ما هي الصفات التي تحتاجها حتى تكون مواطناً صالحاً  -

 ما هي مسؤولياتي تجاه عائلتي ومدرستي ومجتمعي ودولتي؟ -

 جيدا نموذجا" و" صالح مواطن" يجعلني ما المناقشة في الصف عن أما." 

 ما هي القدوة الحسنة -

 وما هو المواطن الصالح؟  -

 ما التصرفات والمعتقدات التي يعتنقها وتجعله قدوة حسنة ومواطناً صالحاً؟   -

 من هم؟  -

 إمارة أبوظبي ويخلق روابط واضحة /يبحث الطالب عن المناسبات التاريخية أو القادة أو العادات لدولة اإلمارات

إمارة أبوظبي أو كعضو في المجتمع /بين هذه المناسبة أو القائد أو العادات مع دورهم كمواطنين دولة اإلمارات

 .الحالي والمستقبلي

 س يمار .يختار الطالب الخدمة ويخططوا لها ومن ثم يكتبوا عن تجربتهم: إتاحة الفرص للطالب لخدمة مجتمعهم

 .اون وحل المشكالت باإلضافة إلى المحتوى األكاديميالطالب مهارات عملية مثل التنظيم والتع

 دروس إضافية لطالب المرحلة االبتدائية، قد يكون هذا في مادة من المنهاج يكون الطالب مسؤولون عن تقديم. 

 .فيعمل الطالب مع األطفال الصغار والطالب األكبر سناً وذلك لرفع مستويات تعلمهم والتعلم عبر التدريس

 الطالب على فهم تجربة توجيه أقرانهم. يات التأمليةتساعد الدور

 المجتمع ين نالطالب بتحديد كيف تدعم هذه القوانين قو يقوم. تبعاتهاقوانين المدرسة و إنشاءمناقشة وبالطالب  يقوم

 المواطنة. والحفاظ على لبناء

 ليطلع  هاالقوانين وتبعات. جهّز نسخة مسّودة من تبعاتهاتوزيع استبيان على الزمالء والمدرسة فيما يخص القوانين و

قواعد لاونشرها، متضمنة مقتضيات  وتبعاتهامراجعة النسخة النهائية من القوانين قم بعليها مجتمع المدرسة ثم 

 حكومية.المجتمعية وال

  دوة عليا ق يمثليتم اختيار طالب "متميز" من كل صف شهرياً، وتكون اآللية بأن يقوم الطالب باختيار زميل لهم

بتطوير مجموعة من المعايير ليتم على  نإيجابية. يمكن مشاركة مؤشرات األداء مع طالب الصف بحيث يقومو

 أساسها اختيار الطالب شهرياً.
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 مختلفةالمواطنة ال أنواع على الطالب تعريف (من ةالمعتمد Westheimer وKahne، 2004 )الدعم وتقديم 

 .نوع كلبتطبيق  قاموا متى لتحديد لهم

المسؤولية الشخصيةمواطنة  مواطنة التشاركية مواطنة حل المشكالت  

أكتشف إجابات ممكنة ألسئلة ناقدة 

و"المشكالت المستعصية" الموجودة في 

 مجتمعي وفي العالم من حولي

أتعاون مع اآلخرين لعمل تغيير إيجابي 

 للمنفعة العامة.

 أتصرف بشكل مسؤول وأخالقي

متى كنت مواطن مسؤول على المستوى  التشاركية؟متى أظهرت مهارات المواطنة  متى أظهرت أنني مواطن أحل المشكالت؟

 الشخصي؟

 
 

  
 
 
 

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 طابور الوعي الثقافي
 البريطانية بلفيدير مدرسة المدرسة التجريبية:

لى كان العرض بمثابة فرصة للطالب للتعرف ع خالل العرض الشهري في  الطابور.  البريطانية من  بلفيدير تم تقديم الكفاءة لطلبة مدرسة

بأنشطة  الطابور في الصفوف الكفاءة التي سوف يتم التركيز عليها خالل هذا الشهر في المدرسة ولماذا تعد ذا أهمية في حياتهم اليومية. ثم تبع

 تسمح للطالب باكتساب فهم أعمق حول تلك الكفاءة خالل الشهر.

 
 الوعي الثقافي /المواطنة كفاءة عند تقديم استراتيجتين فعالتين طالبها مع هانا  استخدمت المعلمة 

 
فكرة أن األلوان لديها معاني مختلفة في ثقافات مختلفة، طرحت المعلمة سؤال على الطلبة  في البداية قدمت 

باستخدام العرض التقديمي ماذا يمثل اللون األحمر لهم، شارك الطلبة األجوبة والتي تضمنت "تحذير" و 
يل ات األخرى، على سبالحمراء في الثقافمذا يمثل اللون  للطالبثم قيل  "سيء" و "الشيطان" و "الكراهية". 

 المثال ...
 

ض" "األر لهم، شارك الطلبة األجوبة والتي تضمنت األخضرالطالبة ماذا يمثل اللون هانا  ثم سألت المعلمة 
  في الثقافات األخرى، على سبيل المثال ... مذا يمثل اللون األخضر للطالبثم قيل  و"الريف" و"المضي"، 

 
 

د من )مثال العدي في ثقافتهم يمثليختلف كثيرا عن ما يمثل اللون لديها بما فوجئ الطالب أن بعض الثقافات 
 التالية (، قدمت الحصص في األيام االزدهار والحظإلى يرمز العرائس في الصين يرتدين اللون األحمر ألنه 

 ذا يرمز اللون في ثقافتهم.بعد الطابور فرصة للطالب لمناقشة ذلك قدماً بما في ذلك إلى ما
 
 
 
 

بنك لاإلعالنات التلفزيونية  سلسلة من للطالبهانا  عرضتثانيا، 

أن على موقع يوتيوب تظهر اإلعالنات التجارية كيف مشهور 
لتوقعات واإليماءات وسبل الثقافات المختلفة لديها مختلف ا

  ذا جعلهم يفكرونتشجيع الطالب على التحدث حول ما تم ،المعيشة
 الفرصة للطالب الطابور  وقدمت الحصص في األيام التالية بعد

 لمناقشة هذا أيضا
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  احدو كفريق معا العمل. أقوى فريقك وتجعل أفضل بشكل العمل على تساعدك أن يمكن اآلخرين ثقافاتفهم 

 ... السيناريوهات هذه أحد باستخدام

 

وذلك لبناء مجتمع مدرسي يشعر يقوم فريقك بإعداد عرض تقديمي أو أداء عن الثقافة التي ستبهر الصف  -
فيه الجميع بالقبول والتقدير. يمكنك أن تختار شكل ومحتوى العرض وفق ما تفضل، فقد يكون العرض 

درامي أو واقعي أومتعددة الوسائط. يجب أن يشعر زمالئك في الصف بالحماس من العرض وذلك لبناء 
 مجتمع مدرسي يشعر فيه الجميع بالقبول والتقدير.

صبحت مدرستنا متعددة الثقافات بشكل كبير. يريد الطالب والمعلمون واإلداريون وأولياء األمور أن لقد أ -
يبنوا مجتمع مدرسي يشعر فيه الجميع بالقبول والتقدير واالحترام. أنت عضو في فريق " المتخصصون 

يادة الفهم الثقافي في الثقافيون" الذي أنشئه مدير المدرسة ولجنة العالقات العامة وذلك إليجاد طرق لز
المدرسة. لقد تم تعيينك لهذه المهمة وذلك ألنه من المعروف أنك قد قمت بمجهود كبير في الثقافات وأنك 

 تمتلك المهارات المطلوبة لفهم الثقافات األخرى وكيف تربط بين الثقافات بشكل ذكي ومحترم.

 

لمجلس أبوظبي للتعليم إطار الكفاءات الطالبية دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 
 

لدى العديد من المعلمين،  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
هذه األداة خطوة  المشرقة الخاصةمدرسة الريادة ولكن قد اتخذت 

واحدة قدماً. 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 

 والطالب  يتم التركيز عليها من قبل المعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الثقافي /المواطنةالوعي الكفاءة أفعال تصنيف بلوم لـ: 
 مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على إظهار كيف أنهم قدوة ألقرانهم

 

:األفعال  

 بحث
 إستكشاف

 ربط
 ضبط
 شارك
 تبين

 ربط
 نستنتج
 قارن
 تباين

 رد
 ربط

 استنتج
 فسر
 بحث

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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الوعي الثقافي / المواطنة من المدارس التجريبية ضمن إطار مشروع الكفاءات الطالبية:أفكار لدعم   

  
  لإلمارات 21مراجعة بيان رسالة المدرسة للتأكد من تضمنها طموحات مجلس أبوظبي للتعليم والقرن 

 إنشاء لجنة هوية وطنية مع خطتها اإلجرائية 

  باللغتين وتتضمن لوحات للكلمات األساسية الخاصة بالمادة في شرح المنهاج في جميع الالفتات في المدرسة يجب أن تكون

 الصف الدراسي

  مع التركيز على المواطنة واللعب النظيف والروح الرياضية–تبادالت رياضية مع مدارس أخرى 

 ربط اإلمارات العربية المتحدة مع نماذج تخطيط الدرس 

 تفق طالب المرحلة الثانوية على الحضور للمدرسة مبكراً يومياً ويقوموا بمساعدة االشتراك في "جماعة األيدي المساعدة" ي

الطالب األصغر سناً وقت نزولهم من الحافالت، والوصول للجزء الصحيح أثناء القراءة ومساعدة المعلمين في التحضير لليوم 

 وحمل الكتب، إلخ.

 ة البدو كموضوع بالتنسيق مع الموسيقى التقليدي.حفل مدرسي سنوي مع التركيز على الثقافة المحلية في حيا 

 إنشاء روابط عبر سكايب مع مدارس حول العالم ويقوم الطالب بإنشاء تواصل دائم مع الطالب اآلخرين 

  كلف طالب من المرحلة الثانوية بحضور اجتماعات رؤساء األقسام ويجب أن يكون في اجتماعهم مساحة للتحدث عن قضايا

 الطالب.

 جلس المدرسة مسؤوالً عن نوادي المدرسة ويقوم كل نادي بكتابة تقرير عن نجاحاتهم ثم يقوموا بتسليمه إلى مجلس يكون م

 المدرسة سنوياً 

 يوم ثقافات الشعوب 

يقوم كل معلم بإحضار علم صغير لدولته األم ويكتب فقرة صغيرة عن دولته بلغته األم وثم يتم عرضها على اللوحات  -

 .في ممرات المدرسة

يحضر المعلمون في المدرسة الصور من وطنهم، يتم عرضها على  لوحة إعالنات البلد أو كل أسبوع يمثل وطن  -

 مدرس مختلف.

يوم ثقافات الشعوب: يقوم كل صف بتكفل تمثيل دولة ما ويتم تزيين الصف ويتم دمج معلومات عن الدولة في المنهاج   -

طاء كل طالب جواز سفر "جواز سفر إلى العالم" وفي اليوم متعدد الثقافات و الزي والطعام والعادات والتقاليد. يتم إع

 يقوم الطالب بزيارة أكبر عدد من الصفوف الممكن وتجميع أختام على جواز السفر.

تنظيم الحفل السنوي: يعرض كل صف عن دولة واحدة في خمس دقائق من الحفل لعرض الرقصات والمالبس  -

 الخاصة بهذه الدولة.

 الرياضي: ألعاب أولمبية مصغرة: يتم تكليف كل صف بتمثيل دولة ويجب أن يقوم بعرض بألوان وعلم هذه الدولة. اليوم -

 .ًاالحتفاء باالختالفات حيث يعرض  الطالب والمعلمون من الثقافات المختلفة ثقافاتهم في الطابور الصباحي أسبوعيا 

  .يقوم الطالب الذين زاروا دول أخرى بالعمل معاً إلعداد عرض  قصير في الطابور الصباحي متحدثين عن تجاربهم في هذه الدول 

 .حضور مهرجان الحصن في شهر فبراير 

www.qasralhosnfestival.ae      

 

 

http://www.qasralhosnfestival.ae/
http://www.qasralhosnfestival.ae/


 

 12-10 لصفوفالوعي الثقافي/ المواطنة   –أساليب التدريس   5.6.3: المادة التوجيهية                         تدريس الكفاءات والقيم : 5الوحدة 

Module 5: Teaching the competences and values              

Guidance material: 5.6.3 Teaching Cultural awareness / Citizenship G10-12 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفكار لدعم الوعي الثقافي / المواطنة من المدارس التجريبية ضمن إطار مشروع الكفاءات الطالبية:
 

 اليوم الوطني في اإلمارات 

 يرتدي جميع الموظفين الزي اإلماراتي الوطني في هذا اليوم 

  المراحل الدراسية في المدرسة( إلى:يكون لكل مدرسة محور عام )أو قم بتقسيم المحاور التالية على 

 تميز اإلمارات السبع  -

 رواد اإلمارات -

 مهرجانات اإلمارات -

 التطور والتغيير في الزي الوطني -

 آثار اإلمارات -

 طعام وحرف اإلمارات -

 يتم تزيين الصفوف بطابع اليوم الوطني 

 إنشاء جزء عن اإلمارات في ساحة المدرسة لعرض أعمال الطالب 

 وفروسية إعداد عرض صيد 

 إعادة تصميم الصف الدراسي عبر إزاحة الطاوالت وإحضار سجاد وذلك إلعطاء مظهر شعبي للصف الدراسي 

 يتم تزيين الصفوف بطابع اليوم الوطني 

 مسابقة صنع الدلة 

  دعوة الضيوف إلى المدرسة لعرض أعمالهم اليدوية واألنشطة الثقافية 

  المجتمع يكون لديه جمال و/أو صقور ليخوض الطالب هذه التجربة في المدرسة.استضف أحد أولياء األمور أو أفراد 

 .يتم عرض بعض احتفاالت المدرسة باليوم الوطني في أحد المراكز التجارية الكبرى 

 

 أسبوع اللغة العربية 

 :المحافظة على لغة الطالب وهويتهم وثقافتهم ويتم ذلك من خالل 

 ة العربيةاالفتتاح والخاتمة الرسمية باللغ -

 مسابقة التربية اإلسالمية -

 مسابقة تالوة القرآن -

 االحتفاء باللغة العربية والكتابة والتاريخ والثقافة -

 قم بدعوة متحدثين وأولياء أمور ليتحدثوا عن تجربتهم -

 قم بدعوة مدارس أخرى ليطلعوا على أعمال وعروض الطالب وسماع خطابات الطالب باللغة العربية، إلخ. -

 ام الشعبي اإلماراتي: اطلب من أولياء األمور اإلماراتيين الحضور إلى المدرسة وإعداد طعام شعبي، ويشرحوا للطالب طريقة يوم الطع

 التحضير والقيمة الغذائية ويتذوق الطالب أنواع الطعام الشعبي المختلفة.

 إنشاء نادي الخطوط باللغة العربية 



 

 12-10 لصفوفالوعي الثقافي/ المواطنة   –أساليب التدريس   5.6.3: المادة التوجيهية                         تدريس الكفاءات والقيم : 5الوحدة 

Module 5: Teaching the competences and values              

Guidance material: 5.6.3 Teaching Cultural awareness / Citizenship G10-12 

  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثقافي / المواطنة من المدارس التجريبية ضمن إطار مشروع الكفاءات الطالبية:أفكار لدعم الوعي   
 

   الهالل األحمر 

 دعم مبادرات الهالل األحمر وقت حدوثها حسب التقويم. -

 إنشاء نادي الهالل األحمر في المدرسة -

 جمع األلعاب لألطفال المحتاجين والتبرع بها للهالل األحمر -

 لأليتام المواطنين.تنظيم يوم ترفيهي  -

 محاكاة األمم المتحدة 

 المشاركة في مؤتمر مونتوسوري لألمم المتحدة المحلي أو إعداد منتدى ألمم المتحدة خاص بكم مع المدارس المجاورة 

 حقيق هذه األهدافإنشاء نادي لطالب المرحلة الثانوية لألهداف اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة وكيف يمكن أن يدعم العمل في مدرستنا ت 

  كلف كل صف بأخذ دور دولة ما ومن ثم اختر مندوبين )سفراء( لحضور منتدى األمم المتحدة في المدرسة. يحضر المندوبون إحاالت دولية

 للنقاش


