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  : مقدمة إلطار الكفاءات الطالبية1الوحدة 

 المادة التوجيهية ؟ةماهو إطار الكفاءات الطالبي   1.1 

 هذه المادة فريق القيادة العليا في المدرسة على  سوف تدعم
إجابة األسئلة األكثر شيوعاً عن إطار الكفاءات الطالبية 

 للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم.
 

هذه المادة التوجيهية؟ما الهدف من   

 :عندما يطرأ سؤال خالل 
 نقاشات فريق العمل/ الهيئة التعليمية -
 اجتماعات فريق العمل/ الهيئة التعليمية -
 اجتماعات أولياء األمور -

 إرسال رسائل إلى أولياء األمور 

 التحدث مع زمالء من مدارس أخرى 
 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

 

 

  وأصحاب الشأن في المدرسة وأولياء األمور فريق العمل
 والمجتمع

 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن

 التوجيهية؟

  يتم دعم كل سؤال بمادة توجيهية أخرى. للمزيد من التفاصيل
يرجى االطالع على المواد التوجيهية األخرى أو االطالع 

كتاب إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة  مباشرًة على
 (.2014لمجلس أبوظبي للتعليم )

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟

 

 

 استخدام اإلجابات على األسئلة خالل النقاشات 

  استخدامها كجزء من رسالة إلى أولياء األمور عن إطار
 الكفاءات الطالبية

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

 اطلع على التالي:

قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه من إطار الكفاءات الطالبية  -
 (2014لمجلس أبوظبي للتعليم )لمدارس الخاصة ل

لمدارس قسم الملخص التنفيذي من إطار الكفاءات الطالبية ل -
 (2014لمجلس أبوظبي للتعليم )الخاصة 

 المكررةمن إطار الكفاءات الطالبية لألسئلة  1.7 -
 القيام باألنشطة التالية مع الموظفين:

 نشاط هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2 -
 بين المفاهيم والتعريفات المطابقةنشاط  1.3 -

 نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة السابقة 1.4 -

 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 ؟ماهو إطار الكفاءات الطالبية 1.1
 

يعرف إطار الكفاءات بتلك الكفاءات )المهارات والسلوك( التي تجدها الدولة ذات ضرورة لطالبها ليكونوا على استعداد 

للمرحلة المقبلة من التعليم ويكون عاملين منتجين في المستقبل ويكونوا مواطنين معنيين الذين ساهموا في المجتمع المحلي 

 هو النموذج الذي يعرف على نطاق واسع مجموعة من القيم والكفاءات أبوظبيإطار الكفاءات الطالبية في والوطني. 

 األدوار من واسعة مجموعة على عموًما تطبيقها يمكن والتي

  والمواقف.

 

من مجموعة مميزة تحدد القيم شخصية الفرد والكفاءات هي 

والسمات التي تمنحنا آليات االندماج مع العالم المهارات والصفات 

 حولنا.من 

 

 

 

لقد تم إعداد وتطوير مشروع إطار الكفاءات الطالبية للقطاع الخاص من المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي ويتم مطابقته 

مع المنهاج األكاديمي وبرامج األنشطة الالصفية في المدارس. 

 أنظمة استخدام على تشجع بطريقة أكثر الكفاءات تنظيم ويمكن

 متداخلة وتقييم وتدريس تعلم

 

 

 

 هي الكفاءات؟ما 

ويطرح إطار الكفاءات الطالبية ثالثة عشر كفاءة  والتي يبدأ تطبيقها من مراحل دراسية متنوعة وتستمر حتى الصف 
 الثاني عشر، وتندرج الثالثة عشر كفاءة تحت ثالث محاور:

 مهارات التعلم والتفكير

ن الطلبة من أن يصبحوا  وتشير إلى تلك المهارات التي تمكِّ

ومبتكرين ومرنين وقادرين على التَّعلُّم مدى الحياة مبدعين 

الين.  وموظفين متعددي المهارات وفعَّ

  التفكير النقدي

 اإلبداع 

 حل المشكالت

 التعلم المستقل

 الرقمية الكفاءات

  

 

 

 

من مجموعة مميزة الكفاءات هي 

والسماتالمهارات والصفات   
 

 

قسم الملخص التنفيذي من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي 

(2014) للتعليم للمدارس الخاصة  

 تحدد القيم شخصية الفرد
 

قسم الملخص التنفيذي من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي 

(2014) للتعليم للمدارس الخاصة  
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 المهارات الشخصية واالجتماعية

لك توتشير تحديًدا إلى  وهي مكملة لمهارات التَّعلُّم واالبتكار

المهارات التي تمكن الطلبة من أن يصبحوا أعضاء مندمجين 

ومنتجين في المجتمع ويتسمون بالتسامح وعلى أتم االستعداد 

 للمرحلة التالية من تعليمهم.

 القيادة والمسؤولية

 التعاون/ العمل الجماعي

 التواصل

 الثقة بالنفس

 المبادرة/ التوجيه الذاتي

 ريادة األعمال

  

 المهارات المواطنة القومية والعالمية

فتشير إلى المهارات التي تمّكن الطلبة من التمتع بحس 

المسؤولية والحرص على المشاركة النشطة في مجتمعهم 

ا الذي يعيش  ر تكنولوجّيً د الثقافات والمتطوِّ المحلي والعالم متعدِّ

 فيه.

  الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 ما هي قيم إطار الكفاءات الطالبية؟

 المرونة، :يلي ما أبوظبي بإمارة الخاص الطالبية الكفاءات إطار في تضمينها الرئيسية السبعة المقترح القيم تشمل

 بالنسبة خاص بشكل جوهرية سمات وهي والتسامح والرعاية، واألمانة، والنزاهة، والمشاركة الوجدانية، واالحترام،

ا موقًفا لدى الطلبة القيم هذه تشكل الثقافات؛ متعدد أبوظبي لمجتمع  القيم تحدد .الطالبية الكفاءات إطار إلنشاء وأساًسا إيجابّيً

 لدى العامة الكفاءات لتنمية مهمة واآلداب( باألخالقيات أيضا )وتعرف الرئيسية القيم وتطوير تحديد ويعد المرء، شخصية

 صفة الكفاءات إطار على تضفي التي الخلفية بمثابة وتعد الكفاءات الطالبية إطار محور هي القيم فهذه بنجاح؛ الطالب

 فعالين. دارسين يصبحوا لكي للطلبة مناسبة تعليمية ثقافة تشكل كما التفرد،

 لماذا يجب ان يكون هنالك إطار للكفاءات الطالبية؟

أحد أهم األسباب إلعداد مجلس أبوظبي للتعليم إطار الكفاءات الطالبية هو مطابقة المخرجات التعليمية مع متطلبات رؤية 
إعداد أجيال من المتعلمين تواكب قدراتهم أفضل في التعليم هي  2030، إن رؤية عام 2030إمارة أبوظبي االقتصادية 

كنهم من أن يصبحوا فاعلين في مجتمعهم ويسهموا في جعل االقتصاد الوطني المعايير العالمية ولديهم مهارات عالية تم
 منافس عالمياً. 

غرس المهارات والسلوكيات المتطلبة في القرن الحادي والعشرون والتي تدعم الرؤية االقتصادية إلمارة  وتتضمن أيضاً 
أبوظبي في طالبنا بصرف النظر عن مدرستهم أو المنهاج الذي يدرسونه. يهدف هذا اإلطار إلى تطوير المخرجات التعليمية 

 بشكل كامل وأن يحافظ على ثبات مستوى هذه المخرجات.
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أحجية الكفاءات

 المدرسة التجريبية:
 مدرسة اإلمارات الوطنية 

 )مدينة محمد بن زايد(
 فيشي ريدجواي المعلم القائد

  

في مدرسة اإلمارات الوطنية )مجمع مدينة محمد بن زايد( لقد 

لقد أشركت  الكفاءات أداة مهمة للمعلمين والطالب.أصبحت أحجية 

طالبها في صنع أحجية  -فيكتوريا ريدجواي-معلمة الصف األول 

عبر جعله مشروع الصف. تحّدث الطالب أوالً عن كل كفاءة وقرروا 

ما الصورة التي يجب استخدامها لهذه الكفاءة. ومن ثم ركزوا على 

مدير المدرسة. تم االنتهاء  كل صورة مستخدمين أمثلة، ويتضمن ذلك

من صنع األحجية تم تعليقها على الحائط في مكان دائم لها، ولكن يتم 

إزالة قطع األحجية منها بشكل دائم وذلك لتقوم المعلمة فيكتوريا 

 والطالب باستخدامها.

  
 

مل معاً "عندما قام الطالب بصنع األحجية معاً، أعطاهم ذلك حس أنها ملكهم وشجعهم ذلك على الع

كفريق. تم دمج الطالب في اتخاذ قرار بشأن المشهد المختار لكل صورة والقيام بتمثيل هذا 

 المشهد وقد ساعد ذلك في بناء أساس لفهمهم لكل كفاءة."

 

 

 يمتلك الطالب أيضاً قطع صغيرة من األحجية مكتوب عليها أسمائهم، وتستخدم فيكتوريا أحجية الكفاءات وأحجية األسماء كل 

 … يوم لدعم الطالب في فهم الكفاءات، على سبيل المثال...

 

  ،سنتعلم  فيعرف الطالب ما هي الكفاءة التي يتم التركيز عليها في الدرس أو الوحدة. تصبح قطع األحجية جزء من معيار النجاح"

 دة يقوم بـ..."اليوم كيف يمكننا أن نكون طالب ذوي مهارات تواصل جيدة. فالطالب ذو مهارات التواصل الجي

  وكيف ظهرت في تصرفاتهم. وهنا عندما يظهر الطالب كفاءة ما، تشرح المعلمة فيكتوريا للطالب ما هي هذه الكفاءة

"لقد الحظت أنك أظهرت . للطالب أن يرفق قطعة األحجية التي عليها اسمه بقطعة األحجية التي عليها هذه الكفاءة يمكن 

 ت كفاءة القيادة ألنك..."مهارات قيادية رائعة. لقد أظهر

 يعطى الطالب تحدي لكيفية إيجاد طرق إلظهار كفاءة معينة ويتم مكافئتهم عبر إرفاق قطعة أحجية اسمهم مع الكفاءة. 

 "يجب أن تقوموا اليوم بحل مشكالت. يا ُترى من سيتمكن من فعل هذا وإرفاق اسمه مع قطعة األحجية لحل المشكالت"

  لقد تعلمنا اليوم كيف نكون . األحجية في نهاية الدرس عندما يقوم الطالب بالتأمل في معيار النجاحيتم استخدام قطع"

 مبدعين، فقد قمنا معاً بكتابة معيار النجاح لإلبداع. دعونا اآلن نتحقق ما إذا ما كّنا قد حققنا معيار النجاح هذا..."
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الصورة كاملة، تماماً مثل إطار الكفاءات الطالبية؛ فيجب أن يجب وضع جميع قطع األحجية مع بعضها البعض لتتشكل 

 تجتمع جميع الكفاءات إلعداد متعلم القرن الحادي والعشرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


