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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 لرياض األطفال أساليب تدريس الوعي العالمي والبيئي 5.7
  

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم تدريس
 العالمي والبيئي.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؟

 عبر النماذج: الكفاءات الطالبيةإطار تعريف المعلمين ب 
 ما هو إطار الكفاءات الطالبية 1.1 -
 هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
 نشاط المعرفة المسبقة العصف الذهني 1.4 -
 الملخص التنفيذي -وثيقة القراءة  5.1 -
 إطار المتطلبات –وثيقة القراءة  1.6 -
 الكفاءات؟ماهي  4.1 -

 :تعريف المعلمين بهذه الكفاءة عبر 
 هو الوعي العالمي والبيئي؟ ما 4.1.7المادة التوجيهية  -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

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

 األقسام.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.

أفكارهم عن كيفية تدريس هذه  المعلمون مشاركةاقشة األفكار ومن -
 الكفاءة.

 ةأمثلاإلطار و متطلباتات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "للمزيد من المعلوم 
 -لمجلس أبوظبي للتعليم  إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  عليه"

 (.2014كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين )
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

ما هي المصادر أو األدوات 
 المطلوبة؟
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 رياض األطفالأساليب تدريس كفاءة الوعي العالمي والبيئي في 

 :العالمي والبيئيكفاءة الوعي إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز 

 

 .استكشف البيئة في دروسك اليومية 

  استخدم في الرسم وغيره من األعمال منتجات جرت إعادة تصنيعها، واشرح للطلبة أنك تستخدم مواد خضعت
 إلعادة التصنيع.

 

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة ضمن المشروع التجريبيالمدرسة 

 
 
 

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 
الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم المعلمين 
األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 
نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي 

 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كفاءة الوعي العالمي والبيئيأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على مناقشة مجموعة من الحلول للقضايا البيئية المختلفة.

 

:األفعال  

 التظاهر
 استنتج
 فسر
 عمل

 المساهمة

 إثارة النقاش
 استجابة
 بحث

 استخدام

 نستنتج
 تنبؤ
 بحث

 إستكشاف
 شرح

 تبين
 شارك
 رد
 ربط
 طور

 الحفاظ على

 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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  شجع األطفال على القيام بعصف ذهني عن أسباب ضرورة العناية بفصولهم ومدارسهم )كيف يجعل هذا منها

مكاناً جميالً للذهاب إليه كل يوم، ألنفسهم ولآلخرين( وناقش ما الذي يمكن أن يحدث لو لم ندع مدارسنا نظيفة 

 ومرتبة.

  األيام الدولية التي اعترفت بالقضايا العالمية والبيئية، على سبيل المثال،شارك في 

 
World Water Day 

Earth Hour 

World Environment Day (WED) 

Earth Day 

World Food Day 

Clean up the world 

 
 

 .ازرع حديقة وعرف األطفال على دورة الحياة من خالل النباتات 

 .اكتشاف خلفيات الثقافات المتنوعة للطلبة في صفك: ويتضمن هذا البلدان/المدن واللغة والطعام، إلخ 

  رس المستدامة أبوظبيمبادرة المدا -انضم إلى هيئة البيئة 

 

Sustainable Schools 

Environment Agency Abu Dhabi 

 
 

  الحيوانات ولكن بعض هذه الحيوانات واشكت على االنقراض فحماية إن دولة اإلمارات هي المأوى الطبيعي للكثير من

هذه الكائنات تساهم في المحافظة على كوكب صحي. تعرف على األنواع المهددة باالنقراض في اإلمارات العربية 

(، dhabالمتحدة ، على سبيل المثال منقار الصقر والسالحف، النمر العربي، الطهر العربي، شائك الذيل سحلية )

 سقطرى الغاق، والحبارى

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/
http://www.earthhour.org/
http://www.unep.org/wed/about.asp
http://www.earthday.org/
http://www.save-food.org/cipp/md_ip/custom/pub/content,oid,18691/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/World_Food_Day.html
http://www.cleanuptheworld.org/en/
https://sustainableschools.ead.ae/en-us/Pages/default.aspx
https://www.ead.ae/SitePages/Home.aspx
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 أفكار لدعم الوعي العالمي والبيئي من المدارس التجريبية ضمن إطار مشروع الكفاءات الطالبية: 
 

 إنشاء نادي بيئي مع التركيز على مجموعات الفئات العمرية المختلفة 

 النفايات في المدرسة، يقوم الطالب بعملية تدقيق : أنا فرد في هذه المدرسة رياض األطفال -

كيف تنتج المخلفات، ويقوموا وإعادة استخدامها، وتصميم  ، يكتشف الطالب: أنا جزء من هذه األمة6إلى الصف  1من الصف  -

 وإنشاء سلل مهمالت 

 : أنا مواطن عالمي؛ إقامة معرض للعلوم مع التركيز على القضايا البيئية10للصف  7من الصف  -

أقوم بإدارة نوادي بيئية للطالب األصغر سناً، وإدارة مشاهد لعب األدوار  للطالب  قائد بيئي، أنا:12إلى الصف  11الصف  -

 األصغر سناً 

 :إنشاء نادي "حماة األرض" ويكون مسؤوالً عن 

 التوعية بأهمية الماء في المدرسة -

 المدرسيإعداد وتحضير المدرسة لكل من اليوم البيئي حسب التواريخ التي تم تحديدها في التقويم  -

تحديد مشاريع مختلفة تتكفل صفوف مختلفة بها ورصد تطبيقها في منازلهم، مثال: استخدام الكهرباء واستهالك المياه واستخدام  -

السيارات في الذهاب للمدرسة ويكون الهدف أن طالب الصف الذين يقللون من االستهالك في منازلهم يكون هو الصف الفائز 

 بمسابقة المدرسة.

 شجار متبرع بها أو أشجار الغاف في المدرسةزراعة أ -

 حملة التسميد "ألق بذرة تزرع نبتة" -

 "ويكون مسؤوالً عن: نادي "تجميل مدرستنا 

يعد النادي استبياناً للطالب الستخراج أفكار كيف يمكن أن تكون مدرستنا جميلة مثال الجدار الخارجي، مناطق للجلوس والحدائق  -

 المحيطة بالمدرسة الخ

 مشروعاً ومن ثم كلف الطالب وأعضاء من فريق عمل المدرسة باألدوارأعد  -

 التأكد من احتواء المناهج الدراسية على وحدات من األنواع المهددة باالنقراض حول والقضايا العالمية 

 التأكد من احتواء مكتبة المدرسة على مجموعة جيدة من الكتب والمجالت البيئية 

 ثانوية لتدريبهم على يد ضابط الصحة والسالمة في المدارس للمشاركة في عمليات تقييم المخاطر المدارس.حدد بعض طالب من المرحلة ال 

  إعادة التدوير/ إعادة االستخدام 

 استخدام الزجاجات البالستيكية وتحويلها إلى حديقة زهور مصغرة وإنشاء حدائق زجاجية -

 قوموا بابتكار طرق إلعادة تدوير هذه المخلفاتنادي المفكرين المبدعين: حيث يعطى الطالب مخلفات وي -

 معرض/ مسابقة إعادة التدوير الفني: تحويل األدوات التي تم إعادة تدويرها إلى قطع فنية -

 عرض أزياء "من القمامة للموضة": باستخدام المخلفات لعمل مالبس -

والدفاتر وجميع المنتجات الورقة المستخدمة خالل العام إعادة تدوير الكتب: في نهاية العام الدراسي يحضر الطالب الكتب المدرسية  -

 ويقومون بتدويرها.

 إعداد برنامج إلعادة تدوير الجرائد أو إدارة مشروع خيري لوضع المالبس المستخدمة في حاويات توضع خارج مبنى المدرسة -

 

 

 

 

 


