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 مقدمة في إطار الكفاءات الطالبية: 1الوحدة 

 نشاط هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2
 

 المادة التوجيهية

 .بناء فهم مشترك لقيم وكفاءات إطار الكفاءات الطالبية 
 
 
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  يمكن تطبيق هذا النشاط عند تعريف المعلمين بالقيم والكفاءات
 أو خالل اجتماعات األقسام. عليميةخالل اجتماع الهيئة الت

 
 
 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

 المعلمون 
 
 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن

 التوجيهية؟

  (.2انظر إرشادات النشاط الموضحة أدناه )صفحة 
 
 
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

 التفكير النقدي 

 التواصل 
 
 
 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق هذه 

 المادة مع المعلمين هي:

 

  أكياس/ أظرف تحتوي على شرائط ورقية منفصلة بها الكفاءات
األساسية والقيم األساسية وموضوعات الكفاءات العامة 

 )متوفرة في األسفل( 

  نسخ بحجمA3  من الرسم البياني الدائري الفارغ إلطار
 (.)متوفر في األسفلالكفاءات الطالبية 

 )نسخ من اإلجابات )متوفرة في األسفل 
 
 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 .المتابعة مع المعلمين الذين لم يتواجدوا خالل النشاط 

  ت القيم والكفاءاالمتابعة مع المعلمين الذين لم يستطيعوا فهم
 والفرق بينهما.

 
 
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 نشاط هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2

 أهداف التعلم:

 لهيكل قيم وكفاءات إطار الكفاءات الطالبية مشترك نقوم ببناء فهم 

 

 ينجح هذا النشاط عند: :معايير النجاح

 تحديد قيم وكفاءات إطار الكفاءات الطالبية 
 مشاركة أفكارنا مع اآلخرين خالل تطبيق النشاط 
 تحدي أفكار اآلخرين 
  للخطأ المحتملة األسبابوإعطاء مناقشة اإلجابات الخاطئة  

 

 اإلرشادات:

 يمكن تطبيق هذا النشاط بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة. .1

  بعضهمعن  الكفاءات العامةقم باستخدام المقص لفصل القيم األساسية والكفاءات األساسية وموضوعات  .2

قم بتوزيع بطاقات القيم األساسية والكفاءات وموضوعات الكفاءات بشكل منفصل على أفراد أو ثنائيات  .3

 أو مجموعات صغيرة.

موضوعات الكفاءات )اسم على اشرح لهم أن بعض القصاصات تحتوي على كفاءات أساسية وبعضها  .4

 لقيم األساسية.لمجموعة من الكفاءات( وبعضها اآلخر هي ا

اطلب منهم أن يقوموا بوضع الكفاءات األساسية، وموضوعات الكفاءات والقيم األساسية في المكان  .5

 الصحيح لها في الرسم البياني الدائري إلطار الكفاءات الطالبية. 

 قم بتوزيع نسخة من نموذج اإلجابة.  .6

 الطالبية.اطلب منهم المقارنة بين إجاباتهم وإجابات إطار الكفاءات  .7
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 نشاط هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2

 المحاور والكفاءات والقيم التي يجب قصها

 :مهارات التعلم والتفكير

وتشير إلى تلك المهارات التي تمكِّن الطلبة من أن يصبحوا مبدعين ومبتكرين ومرنين وقادرين على التَّعلُّم  

 .االنتاجيةمدى الحياة وموظفين متعددي المهارات 

 مهارات المواطنة القومية والعالمية:

لمشاركة النشطة في فتشير إلى المهارات التي تمّكن الطلبة من التمتع بحس المسؤولية والحرص على ا

ر تكنولوجّيًّا الذي يعيش فيه. د الثقافات والمتطوِّ  مجتمعهم المحلي والعالم متعدِّ

  المهارات الشخصية واالجتماعية:

ا إلى تلك المهارات التي تمكن الطلبة من أن يصبحوا  وهي مكملة لمهارات التَّعلُّم واالبتكار وتشير تحديدًّ

 المجتمع ويتسمون بالتسامح وعلى أتم االستعداد للمرحلة التالية من تعليمهم.أعضاء مندمجين ومنتجين في 

 التعاون/ العمل الجماعي المشاركة الوجدانية

 التواصل المرونة

 الرقمية كفاءاتال النزاهة

 التفكير النقدي األمانة

 الوعي الثقافي / المواطنة االهتمام

 المبادرة/ التوجيه الذاتي التسامح

 االحترام
 الوعي العالمي والبيئي
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 اإلبداع  الثقة بالنفس

 التعلم المستقل ريادة األعمال

 القيادة والمسؤولية في إمارة أبوظبي  21متعلم القرن 

 

 
 حل المشكالت
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 الرسم البياني الدائري إلطار الكفاءات الطالبية - نشاط هيكل إطار الكفاءات الطالبية 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Take out the pieces of paper from the bag/envelope and read each one.  

2. Decide which pieces of paper are competence themes, competences or core values. 

3. Place each piece of paper in its correct place on the SCF circles diagram. 

4. Check the answers sheet and discuss any differences. 

 اقرأ كل من القصاصات الورقية الموجودة في الظرف .1

 قم بتحديد أي منها كفاءات، أو موضوعات كفاءات أو قيم أساسية .2

 قم بوضع كل واحدة منها في مكانها الصحيح في الرسم البياني الدائري إلطار الكفاءات الطالبية. .3

 تك بنموذج اإلجابة وناقش أوجه االختالف.قارن إجابا .4
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 التعريفات –نموذج اإلجابة  –نشاط هيكل إطار الكفاءات الطالبية  1.2

 المحاور
 

 .الصلة ذات المجموعات أو الموضوعات من مجموعة إلى الكفاءات الوطنية الكفاءات أطر من الكثير تقسم
 هو: موضوعات إلى تقسيم الكفاءات وراء والسبب

 تحت المختلفة للكفاءات قيمة وضع أو استبعاد أو إلدراج مرونة يعطي وواضح بسيط عنوان على الحصول 
 العنوان؛ هذا

 المزج على المعتمد أو بعينه لصف الموجه التعليم تتضمن قد التي الدراسة برامج تصميم في للمساعدة وذلك 
 الكفاءات؛ فئات من فئة كل في المختلفة المناهج بين

 المعنية. الكفاءات سلسلة من المرجوة المخرجات من واسعة فئة إلى واإلشارة 

 
 :باإلطار صلة ذات تعتبر التي األساسية الكفاءات جميع الموضوعات هذه وتشمل

 
ن الطلبة من أن يصبحوا مبدعين ومبتكرين ومرنين وقادرين  والتفكير: التعلم مهارات وتشير إلى تلك المهارات التي تمكِّ

الين. على  التَّعلُّم مدى الحياة وموظفين متعددي المهارات وفعَّ

 
ا إلى تلك المهارات التي تمكن الطلبة  وهي مكملة لمهارات التَّعلُّم واالبتكار واجتماعية: شخصية مهارات وتشير تحديدًّ

للمرحلة التالية من من أن يصبحوا أعضاء مندمجين ومنتجين في المجتمع ويتسمون بالتسامح وعلى أتم االستعداد 
 تعليمهم.
فتشير إلى المهارات التي تمّكن الطلبة من التمتع بحس المسؤولية والحرص على  العالمية: والمواطنة الوطنية مهارات

ا الذي يعيش فيه. ر تكنولوجّيًّ د الثقافات والمتطوِّ  المشاركة النشطة في مجتمعهم المحلي والعالم متعدِّ
 
 

 القيم األساسية
 

 الكفاءات لتنمية مهمة  )واآلداب باألخالقيات وتعرف أيضا(  الرئيسية القيم وتطوير تحديد ويعد المرء، شخصية القيم تحدد
 الكفاءات إطار على تضفي التي بمثابة الخلفية وتعد الطالبية الكفاءات إطار محور هي القيم فهذه الطالب بنجاح؛ لدى العامة
 . فعالين دارسين يصبحوا لكي للطلبة مناسبة تعليميةثقافة  تشكل كما التفرد، صفة

 

 واألمانة والنزاهة والتعاطف واالحترام المرونة هي أبوظبي في الطالبية الكفاءات إلطار المطروحة األساسية القيم
 اتجاهات القيم هذه تنمي .الثقافات المتعدد أبوظبي مجتمع ظل في التسامح في تتمثل ضرورية أخرى وقيمة والمراعاة

ا وتضع الطلبة في إيجابية  بشكل تقييمها يمكن وال بها، يحتذى نماذج تمثلها أن يجب القيم وهذه .اإلطار كفاءات لتنمية أساسًّ
 رسمي.

 الحسنة الصفات هذه يبرز نحو على ويتحدثون المدارس في والكبار المعلمون يتصرف عندما األثر أبلغ له التمثيل فهذا
 للطلبة. إيجابية قدوة يجعلهم مما
 

 شرحها وكيفية لدروسهم والتخطيط عملهم الرئيسية أثناء بالقيم والتمثل بالنزاهة المعلمين جميع يلتزم أن المتوقع ومن
 للطلبة.

 الكفاءات
 

 :اإلطار في المدرجة األساسية الكفاءات يلي فيما
 التواصل 

 الجماعي العمل/التعاون 

 المشكالت حل 

 الرقمية الكفاءات 
 

 النقدي التفكير 

 المواطنة/الثقافي الوعي 
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 اإلبداع  

 المستقل التعلم 

 والمسؤولية القيادة 

 بالنفس الثقة 

 األعمال ريادة 

 الذاتي التوجيه/المبادرة 

 والبيئي العالمي الوعي 

 

 

 

 

 


