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مع تنمية ( املنطقي/اللغوي )تحقيق فوارق ايجابية في الذكاء 
القدرات الحجاجية للمتعلم من خالل توظيف األسلوب 

السقراطي في بناء نص مسرحي داخل القسم وفق / التوليدي 

.منظور الفلسفة لألطفال  

 

 الهدف التجديدي
 املتوخى من املشروع

 

 تالميذ التعليم االبتدائي
 املستوى الثاني

سنوات 8، 7  

الفئة املستهدفة من 
 املشروع

 

2 
2016/2017ـــ  2016/ 2015  

 عدد املواسم الدراسية





 تحديد املفاهيم



 السؤال التوليدي الفلسفة لألطفال

 حواري  تعليمي أسلوب 

 املنهجية عن بديل

 :عناصره وأهم التلقينية،

 فحص ـ املشكلة وضع

 من مزيد عبر  اإلجابات

 من املعرفة توليد ـ األسئلة

 عبر  املتعلم ذهن

 صوغ إلى استدراجه

 .بنفسه إجابات

 التفكير الناقد

 ينُتج منطقي تفكير  هو  

 على القدرة عن

 قضايا إلى التوصل

 خالل من صادقة

 املقدمات بين التمييز 

 .والسقيمة الصحيحة

 بين التمييز  أمثلته وأبرز 

 واآلراء الحقائق

 .واالنطباعات

 املسرح املدرس ي

 بناء في يشترط مسرح

 مدخالت عناصره

 يتم بحيث تربوية،

 فضاء داخل بناؤه

 نادي) املؤسسة

 .(املسرح

 تحديد املفاهيم



..كيف يفكرإلى تعليمه .. كيف يتعلممن تعليم الطفل   



تحقيق فوارق ايجابية في الذكاء اللغوي والقدرات  
للمتعلم من خالل توظيف األسلوب  الحجاجية
السقراطي في بناء نص مسرحي داخل / التوليدي 

  القسم وفق منهج الفلسفة لألطفال

ربط توظيف اللغة بمستوى التفكير لدى 1.
 .املتعلم

إدراك املتعلم للعالقة السببية بين املقدمات 2.
 .والنتائج

تحفيز  املتعلم على اكتشاف إمكاناته في 3.
االرتقاء من الواقعية إلى التجريد من خالل 

تعويده على ممارسات تعبيرية تستند على ما 
 (.2)ورد في 

َمة)إدراك املتعلم لوضع 4.
َّ
َسل

ُ
والتمييز  بينها ( امل
كالرأي واالعتقاد : وبين املفاهيم املشوشة

 ..واالفتراض

املنطقية في  املَحاججةتدريب املتعلم على 5.
 .نماذجها األولية

 



املنهجي التأطيـر : ثانيا  



 توظيف الفلسفة لألطفال

 p4cنموذج 

استخدام املنهج التوليدي في 

حول  تعلميةبناء حوارية 

 مضمون قصص ي جاهز

 نموذجنا

تؤدي  تعلميةاستخدام املنهج التوليدي في بناء حوارية 

.إلى إنتاج نص قصص ي داخل القسم  

 أدوات املعلم

االطالع 

 الواسع

 أدب الطفل
املباحث 

 الفلسفية

التمرس على 

 الكتابة

 املنطق

 الصوري

 التوزيع

 الزمني

:1مرحلة   

: نونبرأكتوبر، 
مرحلة العصف 

 الذهني،

:2مرحلة   

، يناير، دجنبر
بناء وحفظ : فبراير

 النص القصصي

:3مرحلة   

:مارس، ابريل  

 مسرحة النص

إن إنتاج نص مسرحي وفق منهج الفلسفة : امتالك الشغف األبوي في التعامل مع المتعلمين
.خارج الفصل أو داخله متعلميهلألطفال يتطلب من المعلم أن يعيش تجارب ذهنية متعددة مع   



 ثالثا: التوظيف البيداغوجي



البيداغوجيالتوظيف   
 السنة األولى السنة الثانية

 الموسم الدراسي 2017/2016

 المستوى الثاني

 عدد التالميذ 35

توسط الحصص م ساعتان

 األسبوعية

القراءة ـالتعبير الشفوي   المواد 

 الموسم الدراسي 2016/2015

 المستوى الثاني

 عدد التالميذ 24

 متوسط الحصص ساعتان

 األسبوعية

 المواد التعبير الشفوي

 المراحل الفترة الزمنية العمليات

املوضوعات التي تصلح ألن يبنى  عليها هيكل العمل / يقترح املتعلمون عددا من الخامات 
.املسرحي  

وجودي، مع توجيه  او املدرس القضايا الفلسفية املعالجة إلى ما هو معرفي أو قيمي  يصنف
.املتعلمين إلى التركيز عليها مستخدما منهج التعلم بالسؤال  

 أكتوبر 
 نونبر

:املرحلة األولى  
 عصف ذهني

القضايا املعالجة بواسطة األحداث املتخيلة عبر النسق القصص ي من خالل صياغات تعتمد  بناء
.الخامات اللغوية التي ينتجها املتعلمون   

 ــ يناير  دجنبر 
 فبراير

:املرحلة الثانية  
 بناء النص

يجب أن تعكس هذه المرحلة تمكن المتعلمين من كافة المهارات اللغوية واألدوات 

مع التمكن من األداء  التعبيرية من اجل تنفيذ المشاهد التي ابتدعوها أمام الجمهور،

الصوتي والحركي وضبط لغة الجسد والتحكم في توزيع الزمن المسرحي على 
.الخشبة  

 مارس
 أبريل

:املرحلة الثالثة  
التدريب 
 املسرحي



 أمثلة للقضايا الفلسفية املعالجة

2016/2017: الموسم الثاني 2015/2016الموسم األول    

إمكان وجود شخصيات واقعية بمثل •
 .القصة صفات أبطال

يحملون نفس ( تالميذ)وجود أطفال •
صفات األبطال يعني إمكان قيامهم 

الترشح لتشكيل  وهو  بنفس الفعل؟
 مكتب تعاونية القسم

 .بين الوجود والعدم (عقارب الساعات)أبطال القصة •
 .املقارنة بين الوجود الحقيقي واملتخيل•
 .الحس ي عند الطفل -الوجود الحقيقي •

 قضايا
 الوجود

عالقة االختالف في الرأي بين مدير 
املؤسسة وأستاذة القسم بصحة 

.املعلومة وصوابها  

على مواقف وتصرفات أبطال  أثر فقدان املعرفة أو اكتسابها•
 القصة

 .حدود املعرفة الحسية•

 قضايا
 املعرفة

هل يحق للمشاغبين والفوضويين أن 
 يشكلوا مكتب تعاونية القسم؟

الحدود التي يمكن ألستاذة القسم أن  ما
تقبل بها في وجود مشاغبين في مكتب 

 تعاونية القسم؟

.الشر ـالخير  ـالحرية  ـاإلرادة  ـالواجب  ـاملسؤولية   
الساعات الثالث رغم  التعاطف مع عقارب الىما الذي يدفع 

سيقوم بإيقاف الزمن عبر  إضرابهم عن العمل؟ انهم  

 قضايا القيم
(فلسفة األخالق)  



 المراحل العمليات الوسائل

/  مجموعة 

مجموعات 

 دائرية

:المبحث الفلسفي المراد العمل عليه بمضمون حسي يربط  
 

 تمهيد

 حوار

 مفتوح
 عندما كان عقرب الساعات نائما ما الذي منعه من معرفة نوايا عقرب الدقائق؟

:التركيز على نقطتين  

.كان نائما اذـ غياب حواس عقرب الساعات   

عدم قدرة حاسة السمع على معرفة نية عقرب الدقائق ألنها لم تصدر عبر صوت 

 مسموع
 

معالجة 

:المبحث  

إمكان 

 المعرفة

تسجيل  يتم

الحوار بين 

أبطال المسرحية 

 على السبورة

عن طبيعة المعرفة بين تحصيلها باالفتراض وتحصيلها  اختيار الجمل المعبرة ان

باليقين الحسي تتطلب من المتعلمين أن يتمكنوا من توظيف مفردات تعبر بدقة عن 

موقف كل واحد من األبطال الثالثة في تناسب مع السمات الشخصية التي وضعت 

.له  

تنسيق 

 الحوار

 فضاء القسم

وسائل تؤثث 

 فضاء المشهد

 

مفتوحا أمام التعديالت المناسبة يتم أداء المشهد بالتناوب مع ترك المجال  
 تمثيل

المشهد 

 النهائي

بناء النص المسرحي: المرحلة الثانية المسرح التربوي: التعبير   

دقيقة 30 :المدة األول: األسبوع الحصة األولى   

إمكان المعرفة : الفلسفي المبحث الحواس والمعرفة  



نتائج: رابعا  





 َمشاهد









 2015/2016: موسم
2016/2017: موسم  



..انتهى  


