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  اطر  الفاراا  الاطبايةةمقدمة إل :1 الوحدة

  الشرئعةاألسئلة   -إاطر  الفاراا  الاطبايةة  1.7 
 

التوجةهةةالمردة   

  تساعد هذه المادة فريق القيادة العليا في المدرسة على إجابة
للمدارس  إطار الكفاءات الطالبيةاألسئلة األكثر شيوعاً عن 

دي الحاالخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم: كفاءات متعلمي القرن 
 (.2014ن )والعشرو

  فرق تنفيذ يرسلون رسائل بصفة دائمة إلى الهيئة التعليمية تشكيل
 .الشأن اآلخرينوأصحاب 

 

؟التوجةهةةمر الهدف من هذه المردة   

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

 أولياء األمور إلى إرسال رسائل 

 التحدث مع زمالء من مدارس أخرى 

 .التحدث مع أصحاب الشأن 

متى ةمفنك تاطيةق هذه المردة 
 ؟التوجةهةة

 
 

  فريق العمل وأصحاب الشأن في المدرسة وأولياء األمور
 والمجتمع

 

استخدام هذه المردة  كمع من ةمفن
 ؟التوجةهةة

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

للمدارس الخاصة  إطار الكفاءات الطالبيةب كتا مباشرًة على
 (.2014لمجلس أبوظبي للتعليم )

 هل ااّطلع  على هذه المصرد  أوالً؟
 

 

 استخدام اإلجابات على األسئلة خالل النقاشات 

  إطار الكفاءات أولياء األمور عن رسالة إلى استخدامها كجزء من
 الطالبية

 
 

فةف ةمفنك تاطيةق هذه المردة 
 ؟التوجةهةة

 

  أولياء رسالة إلى  1.8تقوم هذه المادة بدعم المادة التوجيهية
 األمور.

 

 مر هي الخاطوا  الترلةة؟
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 الشرئعة: األسئلة إاطر  الفاراا  الاطبايةة 1.7
 

 ؟إاطر  الفاراا  الاطبايةةمر هو 
 

 يتكون حيث متميز، أداء لتحقيق عمل برنامج عامة بصورة يحدد نموذج هو إلمارة أبوظبي إطار الكفاءات الطالبيةإن مشروع 
 من واسعة مجموعة على عموًما تطبيقها يمكن والتي الصلة وذات بوضوح والمعروفة المحددة  الكفاءات من عدد من اإلطار
التي  السماتوالكفاءات هي عبارة عن مجموعة مميزة من المهارات والصفات و تحدد القيم شخصية المرء .والمواقف األدوار

. أساسه على مجموعة أو فرد يُقيَّم أن يمكن الذي المعيار هو لها المشترك الفهم ويصبحتمنحنا آليات االندماج مع العالم من حولنا. 
للقطاع الخاص من المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي ويتم مطابقته مع  إطار الكفاءات الطالبيةلقد تم إعداد وتطوير مشروع 

 تعلم أنظمة استخدام على تشجع بطريقة أكثر الكفاءات تنظيم ويمكن .المدارسالمنهاج األكاديمي وبرامج األنشطة الالصفية في 
 تفصيالت بدوره يقدم الذي أبوظبي إلمارة الطالبية الكفاءات إطار لهيكل المنطقي األساس هذا ويقدم متداخلة، وتقييم وتدريس

تحليل  قسم-الدراسية.(  المواد خالل )من وأفقي الدراسية( الدرجات خالل )من رأسي مستوى على المتقدمة المهارات لمخرجات
 (.12( )الصفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبية في كتاب واقع التعليميال
 
 

 
 ؟إاطر  الفاراا  الاطبايةةلمرذا 

 
 مهارات خاصة المستقبلية المهارات من الدولة احتياجات توقع يضمن أنه هو الطالبية الكفاءات إطار أهمية وراء األساسي السبب
 يتميز عصر ظل في الحياة مدى التعلم على والقدرة واالبتكار بالمرونة يتسمون طلبة على تركز والتي والعشرين الحادي القرن

 إلى بسرعة الموضوعات على القائمة والمعرفة التقنية المعرفة اكتساب يحول مما والتقنية االقتصادية الناحية من التغيير بسرعة
 .له لزوم ال حشو

 (.12( )الصفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبية في كتاب قسم تحليل الواقع التعليمي
 

 ؟لمرذا ةعد إاطر  الفاراا  الاطبايةة مهمرً 

ا سيكون منظم رسمي إطار في باألمثلة ومشروحة محددة العامة الكفاءات من مجموعة وجود  :اإلطار ألن مهم ً

 والعشرين الحادي القرن مهارات خاصة المستقبلية، المهارات من الدولة احتياجات يضمن. 

 المقبلة. التعليمية للمرحلة الطلبة إلعداد الزمة الدولة تعتبرها التي الكفاءات بتعريف يقوم 

 ا هيكاًل  يقدم  وتقييمها. وتقديمها تخطيطها ذلك بعد يمكن والتي الكفاءات لمخرجات منظًما رسمي ً

 التعليمية مؤسساتمخرجات الكفاءات في ال اتساق ضمان. 

 المناهج وتدريس تخطيط عملية في دمجها ينبغي التي الكفاءات بأي يتعلق فيما والمعلمين للمدارس مرجعية قائمة يقدم 
 .المختارة التعليمية

( 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبية في كتاب واقع التعليميقسم تحليل ال-
 (.12)الصفحة 

 ؟إاطر  الفاراا  الاطبايةة إعدادلمرذا قرم مجلس أيوظيي للتعلةم ي

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

ضمن توتالوطني منافس عالمياً.  مجتمعهم ويسهموا في جعل االقتصادبحوا فاعلين في ولديهم مهارات عالية تمكنهم من أن يص
ن والتي تدعم الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي في طالبنا المتطلبة في القرن الحادي والعشروغرس المهارات والسلوكيات  أيضاً 

بصرف النظر عن مدرستهم أو المنهاج الذي يدرسونه. يهدف هذا اإلطار إلى تطوير المخرجات التعليمية بشكل كامل وأن يحافظ 
 المخرجات. مستوى هذهعلى ثبات 

 .2014ديسمر  18عرض باور بوينت للمدراس ورؤساء األقسام، 
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 ؟إاطر  الفاراا  الاطبايةةفةف تم تاطوة  

 في أبوظبي تطلبت استشارة مكثفة من الكثير من الجهات المعنية حول اإلمارة، ومنها: إطار الكفاءات الطالبيةإن عملية تطوير 

 )المدارس )المدراء، وفريق اإلدارة العليا، والمعلمون، والطالب، وأولياء األمور 

 هيئات التعليم العالي 

 الحكومة والقطاع العام 

 استشارة داخية في مجلس أبوظبي للتعليم. 

هذا وباإلضافة إلى البحث عالمياً عن أفضل الممارسات المعيارية متضمنة أمثلة من الواليات المتحدة )الشراكة للتعليم في القرن 
وتطوير  بيرسونز للتعليم المحدودة بكتابة ن(، وسنغفورة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين. لقد قامت شركةوالحادي والعشر

 وقد استلمت شركة كوجنشن للتعليم المحدودة )نيوزيلندا( المرحلة التجريبية من المشروع.  إطار الكفاءات الطالبية

 .2014ديسمر  18عرض باور بوينت للمدراس ورؤساء األقسام، 

 مر هي الفاراا ؟

وتستمر  1رياض األطفال أو الصف ثالثة عشر كفاءة  والتي يبدأ تطبيقها من مراحل دراسية  إطار الكفاءات الطالبيةويطرح 
 ، وتندرج الثالثة عشر كفاءة تحت ثالث محاور:الثاني عشرحتى الصف 

 مهارات التعلم والتفكير

ن الطلبة من أن يصبحوا مبدعين ومبتكرين  المهارات التي تمكِّ
مدى الحياة وموظفين متعددي ومرنين وقادرين على التَّعلُّم 

الين.  المهارات وفعَّ

  التفكير النقدي

 اإلبداع 

 حل المشكالت

 التعلم المستقل

 الرقمية الكفاءات

  

 المهارات الشخصية واالجتماعية

وتشير تحديًدا إلى تلك  وهي مكملة لمهارات التَّعلُّم واالبتكار
أعضاء مندمجين  المهارات التي تمكن الطلبة من أن يصبحوا

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

ن الطلبة من التمتع بحس  فتشير إلى المهارات التي تمك 
المسؤولية والحرص على المشاركة النشطة في مجتمعهم 

ا الذي يعيش  ر تكنولوجي ً د الثقافات والمتطوِّ المحلي والعالم متعدِّ
 فيه.

  الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 

 الجوهرية الكفاءات إنجاز الصلةمن  ذات األجزاء التي تتطلب الستكمال أبوظبي مدارس خريجي مسار ملف مناالنجازات 
الصحة والرفاهية والوعي المالي واالقتصادي والثقافة اإلعالمية  :التالية االختيارية الكفاءات وكذلك الطالبية الكفاءات إلطار

 واإلنتاجية والمساءلة.
 (.55( )الصفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطالبيةإطار الكفاءات  في كتاب تحليل الواقع التعليميقسم 
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 ؟إاطر  الفاراا  الاطبايةةمر هي قةم 

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

 متعدد أبوظبي لمجتمع بالنسبة خاص بشكل جوهرية سمات وهي والتسامح والرعاية، واألمانة، والنزاهة، ،مشاركة الوجدانيةوال

ا موقًفا لدى الطلبة القيم هذه تشكل الثقافات؛  تحديد ويعد المرء، شخصية القيم تحدد .الطالبية الكفاءات إطار إلنشاء وأساًسا إيجابي ً

 هي القيم فهذه بنجاح؛ الطالب لدى العامة الكفاءات لتنمية مهمة واآلداب( باألخالقيات أيضا )وتعرف الرئيسية القيم وتطوير

 مناسبة تعليمية ثقافة تشكل كما التفرد، صفة الكفاءات إطار على تضفي التي الخلفية بمثابة وتعد الكفاءات الطالبية إطار محور

 فعالين. دارسين يصبحوا لكي للطلبة

 (4( )صفحة 2014لمجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة ) إطار الكفاءات الطالبيةب من كتا الدليل اإلرشادي للمدارسقسم 

 لمرذا ةجب تاطوة  القةم والفاراا  في جمةع جوانب المنهرج؟

مع عائالتهم والمجتمع من حولهم في عملية تطوير  بعندما نقوم بتطوير قيم وكفاءات الطالب فإننا نعمل على ذلك جنباً إلى جن
حياة في المجاالت المختلفة في ال أدوارنا هذهقوم بتطوير كأفراد ومواطنين و تبتعريف من نحن القيم  قوم. تحياةال مدىمستمرة 

التي تمنحنا اآلليات التي تمكننا من االندماج الخصائص  التي نعيشها. والكفاءات هي مجموعة فريدة من المهارات والصفات و
تحدد هذه المجموعة من القيم والكفاءات المميزة ماهيتنا كأفراد، والعمل أو الوظيفة األنسب لنا والدور الذي  مع العالم من حولنا. 

 سنقوم به كمواطنين في الدولة.

هو أن نزود كل طالب بخبرات عن القيم والكفاءات من خالل مواد المنهاج  -المعلمين–نحن أحد أهم األدوار التي يمكن أن نقدمها 
 حكامإصدار األالقدرة على ووجود تجربة وجود القيم والكفاءات في كل جوانب الحياة المدرسية، مي أو المرحلة الدراسية. األكادي

إن تضمين  .المدرسةالشخصية بما يرتبط بالتطور الشخصي هي األسباب الرئيسية لمدى أهمية دمج القيم والكفاءات في برنامج 
كن الطالب من تقدير هذه القيم والكفاءات كجزء أساسي من عملية تعلمهم، وليس فقط نهاج يم  القيم والكفاءات في جميع جوانب الم

قسم ط(. قمعينة من المنهاج )على سبيل المثال: ال يتم تطوير كفاءة التواصل/ في مادتي اللغة العربية و اإلنجليزية ف بفي جوان
 (.9( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةالملخص التنفيذي في كتاب 

 هل ةجب تقةةم فل قةمة وفاراة في فل صف د اسي؟

 القيم هذه أن للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم إطار الكفاءات الطالبيةلمدارس في كتيب اإلرشادي ل دليلاليذكر قسم 
 في والكبار المعلمون يتصرف عندما األثر أبلغ له التمثيل فهذا رسمي؛ بشكل تقييمها يمكن وال بها، يحتذى نماذج تمثلها أن يجب

 . للطلبة إيجابية قدوة يجعلهم مما الحسنة الصفات هذه يبرز نحو على ويتحدثون المدارس

 (2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةب لمدارس في كتااإلرشادي ل دليلالقسم 

لس للمدارس الخاصة لمج إطار الكفاءات الطالبيةب في كتا االعتبارات الخاصة بتصميم إطار الكفاءات الطالبيةقسم يقترح 
 اإلشارة تجدر كما ،لدى الطلبة وتسجيلها كفاءاتالتطور  قييملت الئمةم معاييرأبوظبي للتعليم أن يتم إلزام جميع المدارس بتطبيق 

 تقييم تستهدف الدراسية الصفوف بكافة الخاصة الدراسية المواد كل في الدروس جميع تكون أن نتوقع أن يجب ال أنه إلى هنا
 تقديم عن فضاًل  لديها الطلبة كفاءات في المحرز التطور لتحديد الالزمة اإلجراءات وضع حدة على مدرسة كل وتتولى .الكفاءات
فإنه من المهم الرجوع إلى  بعض الكفاءات ال تكون ملزمة ألن يتم تطويرها في المراحل الدراسية األصغر .ذلك يدعم الذي الدليل
إليجاد  (2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةب في كتا عليه" مثلةاإلطار وأ متطلباتقسم "

ل لهذا السؤال.  جواب مفص 
 (2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةب عليه في كتا أمثلةاإلطار و متطلباتقسم 

 

 


