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 اطا  الفاااات الاطالييةإل توجيهية مالحظات: 1الوحدة 

التوجيهية ادةالم السايقة مع فةنشااط العصف الذهني الميني على ال 1.4  
 

 
 .القيم والكفاءاتة المعلمين السابقة عن فتعزيز معر

 

 
؟توجيهيةا الهدف من هذه المادة الم  

الل خ والكفاءاتبالقيم تعريف المعلمين  يمكن تطبيق هذا النشاط عند
 .األقسامأو خالل اجتماعات  عليميةاجتماع الهيئة الت

 
متى يمفنك تاطييق هذه المادة 

 ؟توجيهيةال
 

 

 ونالمعلم 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمفن
 ؟توجيهيةال

 التفكير النقدي 

 التواصل 

الفاااة التي يتم مما ستها عند تاطييق هذه 
 المادة مع المعلمين هي:

 
 

 (2)صفحة  إرشادات النشاط الموضحة أدناه.انظر 
 

تاطييق هذه المادة  كفيف يمفن
 ؟توجيهيةال

 

 .أوراق بحجم كبير 

 )أقالم تخطيط )فلوماستر 

  الصفحات إطار الكفاءات الطالبيةُنسخ من تعريفات تجربة( 
طار الكفاءات في قسم المتطلبات واألمثلة إل 22إلى  18من 

 ((.2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطالبية
 
 
 
 

 
 
 
 

 ما هي المصاد  أو األدوات الماطلوية؟

 .المتابعة مع المعلمين الذين لم يتواجدوا خالل النشاط 

  م أو القيالمتابعة مع المعلمين الذين لم يستطيعوا فهم
 بشكل صحيح. الكفاءات

  القيم عرض نتائج العصف الذهني لتعريفات
 والكفاءات.

 بين المفاهيم توصيل النشاط  1.3 نموذج االنتقال إلى
 التعريفات.و

 

 
 
 

 ما هي الخاطوات التالية؟
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 العصف الذهني الميني على المع فة السايقة نشااط 1.4 

 أهداف التعلم:
 إطار الكفاءات الطالبيةتجربة  لقيم وكفاءات مشترك نقوم ببناء فهم 

 
 

 عند: النشاط ينجح هذا معايي  النجاح:
  للقيم والكفاءاتمشاركة معرفتنا السابقة وتعريفنا. 
 تحدي مفاهيمنا ومفاهيم اآلخرين 
  إطار الكفاءات الطالبيةمقارنة تعريفك بتعريفات  

 

 اإل شادات:

 

 يمكن تطبيق هذا النشاط بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة. .1
 الكفاءات في جميع أنحاء الفصل. عليها المكتوبقم بتوزيع األوراق  .2
 معينة على الورقة.قيمة أوكفاءة يكلف فرد أوثنائي أومجموعة بكتابة تعريفهم ل .3
 بعض األسئلة مثل: اكتب عليهام ورقة كبيرة أخرى واستخد .4

i. هل لديكم تعريف آخر؟ 
ii. هل لديكم تعليقات؟ 
iii. هل لديكم أسئلة؟ 

 مرة أخرى. الكفاءةأوقيمة ارجع إلى الورقة التي كتبت عليها ال .5
 .إطار الكفاءات الطالبيةقم بتوزيع نسخة من تعريفات  .6
 .إطار الكفاءات الطالبيةالتعريف المستخدم في اتك للقيم والكفاءات بقارن تعريف .7

 ما وجه التشابه؟ .أ
 ما وجه االختالف؟ .ب
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 تعريفات إطار الكفاءات الطالبية
في قسم متطلبات اإلطار وأمثله عليه من إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي  22إلى  18)صفحات 

 ((.2014للتعليم )

 

 به االهتمام أو ما شيء أو ما شخص حيال العاطفة أو بالقلق الشعور :بها يقصد السياق هذا في االهتمام

 .اآلخرين احتياجات ومراعاة ما، شيء أو ما بشخص اهتمام أو أهمية اوضفاء

 المرء خيال واستخدام آخر منظور من األشياء رؤية على القدرة :بها يقصد الوجدانية المشاركة مشاركة الوجدانيةال
 .آخر شخص محل النفس وضع على القدرة هو هنا واألساس آخر. لشخص الذاتية الحالة إلى للدخول

 .بالصدق والتحلي بإنصاف، والتصرف بينهما والتمييز والخطأ الصواب معرفة سمة األمانة

 التعليم في أو األسرة داخل سواء جميعها األفعال في قوية أخالقية مبادئ وحمل باألمانة التحلي سمة النزاهة
سمة  -تصرفات إلى األمانة ترجمة كيفية عن عبارة هي النزاهة -باألمانة ترتبط العمل. النزاهة في أو

 .صواب هو بما القيام وشجاعة

 األفراد. في العقلية والصالبة بالنفس الثقة المرونة تتضمن الصعوبات. من بسرعة التعافي على القدرة المرونة

 .الئقة بطريقة معاملته ويجب يستحق أو جاد أو مهم ما شيئا   أو ما شخصا   بأن فهم أو شعور االحترام االحترام

 .تملكها التي تلك عن تختلف معتقدات أو عادات أو مشاعر تقبل في الرغبة هو التسامح

 

 معا   العمل الطلبة إلى يطلب حيث للتعلم طريقة عن عبارة التعاوني التعلم مهمة. أو مشكلة على معا   العمل يعني التعاون
 .مشتركة أهداف لتحقيق عمل فرق أو مجموعات أو أزواج في

 القدرة :الفعالة التواصل مهارات امتالك يتضمن .آخر إلى )شخص أو( مكان من المعلومات نقل عن عبارة التواصل
 .والغرض والمهمة الجمهور مع للتناسب مقصودة هي وكما وبوضوح بدقة المعلومات نقل على

 أو أداء أو اختراع عند مثال  ( منتجة وبطريقة خيالية بصور ومهاراته معرفته استخدام على الطالب قدرةهي  اإلبداع
 للمشكلة باألصالة يتميز حال   أو جديدة قطعة أو شيئا   يكون قد إبداعه( و)أ إنتاجه يتم الذي ما (جديد شيء تخيل
 .معينة بداية نقطة لتطوير شيقة طريقة أو جمعها أو المواد أو الفكر الستخدام مبتكرة طريقة أو

 النقدي التفكير ويصف .مقترح أو استراتيجية أو حل إلى للوصول العقل قوة استخدام على القدرة عن عبارة هو التفكير النقدي
 واالستدالل بالمنطق كثب عن النقدي التفكير ويرتبط والتقييم والتطبيق التحليل في العليا التفكير تنظيم عمليات

 .واالستنتاج

 بالبلدان المرتبطة وتلك ومعتقداته، وتقاليده الشخص لتاريخ والفهم المعرفة بامتالك الثقافي الوعي يتعلق الوعي الثقافي/ المواطنة
 البلدان، داخل الثقافي الوعي يقع األمور. بهذه يتعلق فيما اآلخرين مع التعامل عند الحساسية وتحري األخرى

 ومسؤولياته الفرد بحقوق الوعي المواطنة تتضمن .إلخ ..الريف مقابل الحضر وعادات الجيلي الوعي مثل
 .المجتمعات في النشطة والمشاركة كمواطن
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 لتكنولوجيا واإلبداعي والناقد الواثق االستخدام :أنها على الرقمية للكفاءات شامل تعريف إعطاء يمكن الرقمية الكفاءات
 المعلومات

 .المجتمع مشاركة أو والدمج والترفيه والتعلم العمل على والقدرة بالعمل مرتبطة أهداف لتحقيق واالتصاالت

 تحقيق سبيل في جديدة ابتكارات أو فكر تطوير يتضمن عمل تأسيس :إلى عادة "األعمال ريادة" مصطلح يشير ريادة األعمال
 تعود مبتكرة مساع أو أنشطة في نشطة بصورة ينخرطون المتعلمين أن هذا يعني المدرسة بيئة وفي .ربح

 .المحلي المجتمع أو المدرسة على ماديا   يكون وغالبا  ما اإليجابي باألثر

 ومعرفة األخرى لألمم والبيئية واالقتصادية والثقافية االجتماعية الخلفية بتقدير والبيئي العالمي الوعي يتعلق الوعي العالمي والبيئي
 .والعالمي والوطني المحلي المجتمع في واألخالق المسؤولية من بحس التصرف كيفية

 .مشترك هدف لتحقيق والسلوكيات الشخصية السمات بطرائق األشخاص في التأثير على القدرة هي القيادة

 وأين متى معرفة ذلك في بما ما نشاط أو مهمة إلنجاز الالزمة والخصائص المهارات المستقل المتعلم يملك مستقلالتعلم ال
 .اآلخرين على االعتماد دون المساعدة على تحصل

 تولي على والقدرة اولرغبة مستقلة، بصورة األشياء تقييم على القدرة -المبادرة استخدام أو- امتالك يتضمن المبادرة/ التوجيه الذاتي
 يعني دائم مبادرة حس امتالك .رسمية تعليمات أو إرشاد دون المشكالت وحل القرارات واتخاذ المسؤولية

 من تحفيز أو دفع إلى الحاجة دون والغايات األهداف تجاه العمل على والعزم الرغبة يمتلك متحفزا  ذاتيا   فردا  
 .)المثال سبيل على المعلمين )من اآلخرين

 سيئة أو معرفة مشكالت أو معقدة أو بسيطة مسائل أو مشكالت وتحليل اكتشاف تتضمن المشكالت حل كفاءات حل المشكالت
 .للمسألة حل أفضل وايجاد عليها والتغلب العقبات، على التعرف يتم بحيث التعريف

 كامل إنجاز أو بفعالية ما مهمة أداء على والقدرة مهاراته في الثقة امتالك هي للمتعلم بالنسبة بالنفس الثقة الثقة بالنفس
 .ما مشروع أو لنشاط

 

 

 

 

 

 

 


