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المتصلون ...

عبر عن األفكار بوضوح واستخدم مهارات االستماع   
النشط

 
التواصل بشكل مختلف بناًء عىل الجماهير المختلفة

استخدم الموارد (ملصق ، عرض تقديمي ، دعائم) 

للدعم

المتعاونون ...

العمل مع اآلخرين والتعلم منهم لحل المشكالت وتحقيق 

األهداف وإكمال المهام كفريق واحد

أظهر االحترام لوجهات النظر المختلفة

ابق منفتحًا عىل األفكار الجديدة وتعلم تقديم 

.التنازالت 

 

منشئو المحتوى ...

 
ابتكر أفكاًرا جديدة و / أو قم بالبناء عىل األفكار الموجودة

.اطرح أسئلة وفكر بمرونة وتعلم من التجربة 

استخدم طرًقا جديدة لحل المشكالت الصعبة في العالم 

.الحقيقي

المساهمون ...

(العمل عىل مساعدة المجتمع (محلي ، إقليمي ، عالمي 
دع اآلخرين يعرفون عن القضايا أو المعلومات الهامة 

استخدم الموارد 

 
اعمل عىل حل المشكالت الواقعية والصعبة

المفكرون الناقدون ...

 
تحليل ، طرح األسئلة وتجميع األفكار

تقييم المعلومات 

جعل االستدالالت واستخالص النتائج 

أنشئ أنماًطا واتصاالت 

.حل المشاكل 

أمثلة:

:اسأل عن يوم الطالب في المدرسة  
      ما الذي جعلك تشعر بالسعادة اليوم؟     

     ما هو الشيء الوحيد الذي جعلك فخوراً اليوم؟ 
     ما هو التحدي الذي واجهتك اليوم؟     

:ابدأ بمجلة عائلية 
كعائلة أو بشكل فردي ، اكتب أو ارسم يومك وشاركه مع بعضكما البعض    

 

أمثلة:

تحدث عن ماهية التسوية 

 
تبادل األدوار مع أفراد األسرة المختلفين التخاذ قرارات بشأن

.ما تأكله واللعبة التي ستلعبها وما إىل ذلك
 

نموذج ما يبدو عليه "الموافقة عىل االختالف" باحترام

أمثلة:

 قم بإنشاء لعبة لوحة جديدة لتلعبها
 فكر في اختراع مفيد لعائلتك. اجعل األطفال يرسمون هذا االختراع أو

يبنونه

 اسأل طفلك عما إذا كان هناك أكثر من طريقة لحل مشكلة قد
تواجهك في المنزل

 

أمثلة:

ابحث عن األحداث المجتمعية التي تحدث وعصف ذهني مع 

طفلك كيف يمكنه المساعدة

 
اعمل مع طفلك إليجاد طرق يمكنهم من خاللها المساعدة في

جميع أنحاء المنزل و / أو أفراد األسرة اآلخرين

 

أمثلة:

 

اشرح تفكيرك في مشكلة بصوت عاٍل مع طفلك

اطرح أسئلة حول العالم من حولك وطفلك ("لماذا تفقد األشجار 

("أوراقها؟" "ما الذي يصنع قوس قزح؟

اسمح لطفلك بالوقت لمحاولة حل مشكلة ما قبل المساعدة 

متصل

متعاون

المنشئ / المبتكر

مساهم

مفكر نقدي


