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 التحدث في مجموعات صغيرة عن أنفسهم  •

 أفكارهم   ةشاركوممجموعات صغيرة  لآلخرين في صغاءاال •

 أسئلة  مهارات االستماع لديهم من خالل سؤال المتحدث هار ظإ •

 توضيح أفكارهم الخاصة للمجموعة •

االستماع إلى أفكار اآلخرين وإعادة تفسيرها باستخدام كلماتهم   •

 الخاصة ولغة إيجابية 

 البدء في أخذ اقتراحات من اآلخرين في المجموعة •

عمل بثقة في مجموعات أخرى في الصف وصفوف  العن  التقديم •

 أخرى 

وابدأ في نمذجة  التعرف على دور اآلخرين في تنمية األفكار  •

 مهارات التعاون للطالب األصغر سنًا

 ك وشرح مزايا التعاونادرإ •

 جمهور العروض التقديمية تتناسب احتياجات الجعل  •

قيق رؤية قيمة تكييف وجهات نظرهم وأفكارهم لحل القضايا، وتح •

 أهداف ونتائج مشتركة ومساعدة المجموعة على التقدم

يدرك أنه في المواقف المختلفة يحتاج إلى القيام بأدوار مختلفة   •

 لتطوير أو البناء على نقاط القوة لدى اآلخرين وإنجاز المهمة 

 داخل وخارج المدرسة   غير مألوفةالتقديم لمجموعات  •

خالل وضعهم في  تطوير اآلخرين في المجموعة كمتعاونين من •

 فقط االعتماد على نقاط قوتهم عدممواقف جديدة وغير مألوفة و

معرفة لمن يجب تعيين أدوار مختلفة إلكمال مهمة بناًء على قوة   •

 اآلخرين وخبراتهم 

 مهتم في المجتمع 

 طئ االختالف بين الصحيح والخاإدراك   •

ن في المدرسة والمجتمع المحلي،  والموجودون معرفة َمن اآلخر •

 عن التغيير خاص بهم رأي وتكوين

 

والمجتمع   في الصف والمدرسة في مساعدة اآلخرين المبادرة •

 مسألة معالجة ل برغبة في النشاطات الجماعيةوالمشاركة  المحلي

 سبب الحاجة إلى التغيير بعبارات بسيطة  فسيرالشعور بالعدالة وت •

 جازها إلن اختيارات واقتراحفي المجتمع  مشاريع حديدت •

تحديد و العالمي  و المحلي   ينبرغبة في المجتمع المشاركة •

 االحتياجات ومسارات العمل لتلبية تلك االحتياجات

 براحة لتلبية هذه االحتياجات  عمل مع اآلخرينال •

 البدء في فهم حقوق اإلنسان •

 أحداث عالميةلعدالة بالبناء على وتعبيرا عن اثر قوة كأ حس تنمية •

 ا باستخدام الدليلومناقشتهمسائل عالمية نمية آراء حرجة عن ت •

ن ويكتوالعامة المعتقدات للتكيف مع  ضبط السلوك الشخصي •

 في العالم تناقوي بمكان إدراك

 العالقة بين حقوق الفرد وقوانين المجتمعفهم  •

 متنوعلفوائد مجتمع  االمتنان •

 وسع األمجتمع  ال في ومباشرة للمساعدة استباقيةاتخاذ إجراءات  •

تؤثر  التي والمشاعر المختلفة داعتقاالنُظم كيف الظروف وتحليل  •

االعتقاد ى نظام بناًء عل بشكل مستقل  اتتصرفالاألحداث و على

 الشخصي  

 مسائل المطروحة حمالت قائمة على ال ببدء ال •

 تحدي الظلم ومراعاة احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل  •

 واثق

نعرفها وال  وأشياء ال أن هناك أشياء نعرفها ونفهمها دراك  إ •

 نفهمها 

 منها التعلموء خطااألف باراالعتمع مساعدة،  •

 معرفته وفهمه وأفكاره بين   •

 إلى أفكار وآراء اآلخرين  االستماع •

 هوأفكار هوفهم هتثقة بمعرفال •

 سلوكه مع اآلخرين معتقداته وأفكاره واالستمتاع بمناقشة  •

 عامل مع تحديات ومواقف جديدةالت •

 والسلوكالمعتقدات واألفكار  رريب •

إدراك متى قد يحتاج إلى تغيير المعتقدات أو األفكار أو السلوكيات   •

 معلومات أو حجج جديدة من اآلخرينبناًء على 

 التمتع بتحديات ومواقف جديدة •

في ضوء  وفهمه وأفكارهة الطالب معرففي  النقدي التفكير  •

 والتفاعل مع اآلخرين التجارب الجديدة

وفهمه وأفكاره بناًء على  ة الطالبمعرفة متى يجب تعديل معرف •

 تفكيره النقدي 

 البحث عن تحديات ومواقف جديدة  •
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 مستفسر 

 الطبيعي  هتنمية فضولفي البدء  •

 التي تهمه، مع التوجيه  سائلتحديد األسئلة والم •

ط إلجراء البحوث، وجمع وتخزين وتنظيم يخطالت التوجيه،مع  •

 بالبحث  المتعلقةالمعلومات 

 بها  اهتمامهر يفستوتحديد األسئلة والمسائل  •

وجمع المعلومات ذات   مساعدة،تخطيط وإجراء البحوث دون  •

 الصلة 

متعلقة  تحديد نقاط القوة والضعف في المعلومات وما إذا كانت  •

 مع التوجيه باستفساراته،

 وجهات نظر مختلفة حول القضايا أو األحداث أو المشاكل ب ذاألخ •

وتعديل  لتنقيح  اإلستراتيجيات المناسبةوحديد خطوات البحث ت •

 طرق االستفسار 

 الوصول إلىالتعرف على المعلومات المفيدة وذات الصلة و •

 بالطرق المناسبة هاتحليل

  تكوينفي  ءبدالسبب وجود وجهات نظر مختلفة، و في لنظر ا •

 روابط بينها

  المعطى  ًء على الدليلأكيدها بناالقيام بتاالفتراضات و تحدي •

تم أسلوب البحث لآلخرين، ووصف وتبرير األساليب التي شرح  •

 بناء على األسلوب   اختيارها

 البدء في تعليم اآلخرين مهارات االستفسار  •

  تتطلب أدلة على تأكيدات اآلخرين ومبَررة اتخاذ قرارات منطقية •

بها  هتماماال وتبرير، كل فردي  شب أسئلة ومسائلبتحديد  القيام •

 إذا كانت تستحق السؤال والحل  فيما نظر بشكل نقدي  لاو

،  تستفسارا اال من جميع أنحاء المنهج لتطويرم الروابط  ااستخد •

المدرسة  داخل  حقيقية للمجتمع القيمة الاألسئلة ذات  ن واإلجابة ع

 وخارجها. 

 مبدع وجريء 

 التي تم وضعها له مسائل ل حلول مختلفة لاكتشاف  •

 مهتم بالعالم حوله  •

 محتوى ال شكل أو ال في  يأصلعمل  لنتج م •

 السؤال عن تعليمه والبحث عن طرق إليجاد إجاباتهم •

مدى جودة ومن حيث النتائج جيدة أصلي يُبين القيام بعمل   •

 مالءمتها للمهمة الموضوعة 

بناًء أساليب غير مألوفة واتخاذ قرار بشأن المناسب منها جربة ت •

 ظروفعلى ال

 الفرد   هالعمل الذي يقوم بتطوير الحس باألسلوب الشخصي في  •

 العمل تنفيذ في حل المسائل و اختيار أساليب أكثر ابتكاراً  •

ين دون التضحية  أهداف وجمهور مختلف قدرة على التكي ف معال •

   بالجودة

 لمسائل معقدة مبتكر وجديد تقديم حل  •

 مالئمة للهدف ، ذات جودة عالية وُمفاجئةأعمال جديدة  ابتكار •

 منفتح

أفكار ومعتقدات مختلفة ويأتون   هماآلخرين قد يكون لك أن ادرإ •

 من خلفيات مختلفة 

 االستعدادأفكار ومعتقدات مختلفة وقد يملكون خرين آلا أن  دراكإ •

 ها لسماع

 رأيهم بناًء على أفكار ومعتقدات اآلخرين تغيرقد ي •

 إظهار اهتمام بأشخاص من ثقافات وخلفيات أخرى  •

 مختلفة   معتقداتموضوعية ألفكار وظرة  أخذ ن  درة علىالق •

 حجج اآلخرين ألفكار ومعتقدات مختلفة بناًء على األكبر  تقبلال •

 إذا كان هناك دليل مقنع على القيام بذلكالشخص   أفكار تغيير •

 األخرى   من ثقافات والعمل مع أفرادمعرفة التقدير فائدة  •

على تغيير  والقدرة، معلومات جديدة أو حجج اآلخرين تقييم •

 همتقييمبناًء على  والتصرفات واألفكار  المعتقدات 

من ثقافات   أفرادعلى آراء  بناءً تقييم وجهات النظر الثقافية  •

 وخلفيات أخرى عند تكوين اآلراء 

معرفتهم  تعكس رين خ آلمن ا وحججالبحث عن معلومات جديدة  •

 بشكل نقدي  

 األفكار الجديدةالتعامل مع  عند  ممنهج اتخاذ موقف عالمي   •

 خاطر م  

 المخاطرة من  جانباتضمن ي ما نقوم بهإدراك أن  •

  وطرقمعروفة في المواقف اليومية التحدث عن المخاطر ال •

 رفاهيتنا ة والشخصي السالمةتؤثر على إذا كانت فيما   مواجهتها

والسلبية في المواقف الجديدة الموازنة بين المخاطر اإليجابية  •

هذه المواقف بناًء على  مواجهة واقتراح حلول وأساليب مختلفة ل 

 اتقييمه

يجب   معروفة ورؤيتها كتحدال وغير مواجهة المواقف الجديدة •

 مواجهته 

 سابقة على التجارب المبنية   تجربة أفكار جديدة في مواقف مختلفة •

 مألوفةالمخاطرة في مواقف غير تخمين نتائج  •

أن بعض  حيث  -دراك أنه ال يمكن دائًما التنبؤ بنتيجة الموقف إ •

 - األشياء في الحياة غير معروفة

 قبول المجهول مع  بإيجابية وبثقةالتعامل مع المواقف غير المألوفة  •

والمخاطرة في مجموعة متنوعة من المواقف المعروفة  تخمين ال •

 وغير المعروفة

 السالمة الشخصية والرفاهية تقييم المواقف من حيث   •

التعامل بثقة مع التحديات الجديدة واتخاذ قرارات مختلفة بناًء على  •

 فهم القرارات واألخطاء السابقة

جد 
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 التدريب 

 التدريب بانتظام للتحسين • تكرار العمل من أجل التحسين •

 فهم قيمة الممارسة في تحسين األداء  •

اآلخرين حول الخطوات التالية للتحسين  االستجابة لمالحظات   •

 ته وكيفي

 إنشاء واتباع جداول للتدريب  •

  داءاألالسعي واالستجابة لتعليقات حول كيفية تحسين  •

 االستجابة لألهداف التي وضعها اآلخرون للتحسين  •

 تحمل مسؤولية التدريب بشكل مستقل ومنتظم •

 وضع أهداف مشتركة للتحسينات •

 وطلب مالحظات من اآلخرين الشخصي  مراقبة األداء  •

 تنظيم الذات ومراجعة جداول التدريب بما يتماشى مع التحسينات  •

 تحديد أهداف خاصة ورصد التقدم نحوها  •

 للتحسين متعددة البحث بنشاط عن طرق •

 المثابرة 

 العمل لفترات طويلة على َمهمة، مع التشجيع •

 لتقدمربما تحول دون ا عقباتهناك إدراك أن  •

قيام  لائد افو نرى أن  ويمكن) الزمن من مستمرة لفترات العمل •

 (لكذب

 ى عملهملع تأثيرها على التعرف والبدء في التشتيت عوامل تحديد •

 لديهم دوافع ذاتية للعمل في مشاريع ممتدة  •

 تحديد عوامل التشتيت وإدارتها لتقليل تأثيرها •

 تمامها إحتى  ما طويلة المدى ألداء مهمةاالطالع على الفوائد  •

 التخطيط لنشاط أو مشروع بشكل مستقل مع تجاوز ما هو مطلوب  •

تحديد واستخدام استراتيجيات لتحديد وتحقيق األهداف الشخصية  •

 من أجل زيادة الدافع الشخصي 

أن ارتكاب األخطاء هو جزء طبيعي من  فكرة  إدراك وقبول •

 لآلخرينشرحه  التعلم، ويمكن 

أن بعض المهام فكرة  والثقة لقبول لديك ما يكفي من الوعي الذاتي   •

 ال يمكن إكمالها 

 الصمود 

التعرف على بعض  وضرورة  ،ومساعدة ل المهام مع دعماكمإ •

 أو إتمام المهمة المطلوبة التي تحول دون التقدم   اإلحباطات

وقت والعمل على تحقيق األهداف  الإلدارة  مختلفة علم طرقت •

 تم تحديدها  الشخصية التي 

، مع التعرف على  ربأك  استقالليةب كثر طوالً كمال المهام األ إ •

 المطلوب  األداءحول دون اإلحباطات التي ت

في تحديد األهداف والغايات   يةإظهار قدر أكبر من االستقالل •

 الشخصية

استخدام الوقت بشكل فعال واالستمرار في المهام الممتدة حتى  •

االنتهاء، والتعرف على االستراتيجيات، والتغلب على اإلحباط  

 المدى والمشتتات، ورؤية الفوائد طويلة 

 منها اإلدارة الذاتية للمهام الممتدة والمعقدة حتى االنتهاء •

االستراتيجيات المناسبة إلكمال المهام والتغلب على  توظيف  •

 اإلحباطات والحواجز باستمرار 

لحين  وإدارتها ذاتياَ باستمرار  الممتدة والمعقدةمهمات  ال اختيار  •

 اكتمالها 

تزعزع  التي ال ى أهدافه عدم السماح للمحن بمنعه من الوصول إل •

 ية المطاف زه عن نجاحه في نهاتركي

 


