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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 في رياض األطفال أساليب تدريس التعاون/ العمل الجماعي 5.8
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس
 العمل الجماعي. لدعم تدريس كفاءة التعاون/

 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 التعاون/ العمل  4.1.8المادة التوجيهية  -

 الجماعي؟

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

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

 اجتماعات األقسام.التعليمية أو 
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  المعلمون مشاركةناقشة األفكار وم -
 الكفاءة. تدريس هذه

 متطلباتات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "للمزيد من المعلوم 
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  عليه" أمثلةاإلطار و

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

 

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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 في رياض األطفال أساليب تدريس التعاون/ العمل الجماعي

 :التعاون/ العمل الجماعي إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز كفاءة

 المكعبات باستخدام مبنى إنشاء أو منطقة ترتيب مثل النتائج، عن مشتركة مساءلة إلى تحتاج فرصا   وفر. 

 متعددة قطع ذات فنية لوحة مثل(  جماعي فني عمل الستكمال فرصا   وفر(. 

 للعب مع اآلخرين في منطقة التمثيل، مع ليغو ومواد البناء الخ فرصا   وفر 

 

يناقش الطالب أمر ما أو يبحثوا في قضية ما في ثنائيات ومن ثم يجتمع كل ثنائي مع آخر 

ليكّونوا مجموعة ويشاركوا استنتاجاتهم. تجتمع المجموعات الصغيرة مع بعضها البعض 

 ثم جميع طالب الصف. – 16 – 8 – 4 – 2لتكوين مجموعة كبيرة مكونة من: 

 

 استراتيجية كرة الثلج

الطالب سؤال لإلجابة عليه أو مشكلة لحلها، يأخذ الطالب بعض الوقت للتفكير في يعطى 

 اإلجابة أو الحل، ثم يعمل في أزواج لتبادل األفكار.

بعد أن يقوم الثنائي بمناقشة النص، ينضما لثنائي آخر ويشاركوا 

  جميعهم أفكارهم ويتوصلوا الستنتاج أو وجهة نظر جماعية.

 شارك-ناقش-فّكر

يعمل الطالب في مجموعات مكونة من ثالث أشخاص. يقوم المتحدث بشرح الموضوع )أو 

بالتعبير عن رأيه في قضية ما( كما يطلب منه المعلم، يقوم الطالب المسؤول عن طرح 

األسئلة باالستماع بتأني ويطلب توضيحا  أو تفاصيل أكثر ويقوم الطالب المسؤول عن تسجيل 

 العملية ويقدم تغذية راجعة للمتحدث والسائل.المالحظات بمراقبة هذه 

 

 مثلثات االستماع

في مادة الرياضيات: يعمل الطالب أ على حل مسألة والتحقق منها بينما يقوم الطالب ب 

بمراقبته وإعطائه تعليمات. ثم يقوم االثنان بتبادل األدوار حيث يقوم الطالب ب بالعمل على 

بمراقبته وإعطائه تعليمات. حل مشكلة أخرى ويقوم الطالب أ 

وبعد االنتهاء من هذه العملية يقوم الطالب بمقارنة إجابته مع 

أعضاء الفريق اآلخرين ويضع جميع األعضاء عالمة صح 

 في المربع عندما يوافق الجميع على اإلجابات.

 العمل مع قرين

 
 

 المثال سبيل على الكمبيوتر مركز )في آخرين أطفال مساعدة األطفال من اطلب(. 

 النقاش بتعزيز وقم الجماعي، العمل حكايات في شخصيات تظهر عندما ناقش. 

 جماعيا . وعمال   متعددة منظورات تتطلب مهام اطرح 
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 المشرقة الخاصةمدرسة الريادة  المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 
 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدما . 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 التعاون/ العمل الجماعيأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 .لفريقلملصق  صنعمثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على العمل باحترام مع اآلخرين من خلفيات مختلفة عند 

 

:األفعال  

 عمل
 برر
 تبين
 ربط

 يوافق على
 عمل
 القيمة
 تجادل

 توقع
 شرح
 قيادة

 يسعى، طلب
 القاضي
 بحث

 شارك في
 اتعرف على

 توليد
 مناقشة  

 صنع
 رد
 ربط

 التظاهر
 نفذ
 بناء

 استمع
 شارك
 يؤكد
 تنظم
 شارك
 تعاون

 المساهمة
 تناقش
 مساعدة 

 

  تدريب األطفال )التعليم والممارسة( على تشكيل مجموعات بسرعة والبدء في العمل، مثال: االنتقال إلى

 منخفض، وتشجيع اآلخرين على المشاركةالمجموعات بشكل هاديء، والتحدث بصوت 

  إتاحة الفرصة لألطفال بإعادة سرد قصص معروفة بأن يقوم كل طفل بتمثيل شخصية ما وأن يطور األطفال

 شخصيتهم في القصة ويقوموا بالتمثيل أمام جمهور.

 شاعرهم بشكل تعليم الطالب "العمل" في مجموعة عبر تدريبهم )التعليم والممارسة( على إيصال أفكارهم وم

فّعال، مثال: طرح األسئلة والتلخيص ودعمهم لبعضهم البعض، يتطلب هذا أن يتم إشراك الجميع، والتعامل بشكل 

 مهذب وأداء أدوارهم بشكل فّعال.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

