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 : مقدمة إلطار الكفاءات الطالبية1الوحدة 

 

 أولياء األمور إلى رسالة 1.8
 

التوجيهية ادةالم  

  إطار الكفاءات الطالبيةإبالغ أولياء األمور ببرنامج. 
 

؟التوجيهيةما الهدف من هذه المادة   

  متى يمكنك تطبيق هذه المادة  يتناسب مع خطة العمل الخاصة بمدرستكم.حسب ما
 ؟التوجيهية

 
 

 .استخدام هذه المادة  كمع من يمكن أولياء األمور وفريق العمل في المدرسة
 ؟التوجيهية

 .يتم إرسالها ألولياء األمور مع النشرة الدورية للمدرسة 

  هذه حسب ما يمكن التغيير في محتوى رسالة أولياء األمور
 يتناسب مع متطلبات مدرستكم.

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 ؟التوجيهية

 :إذا كان ألولياء األمور تساؤالت أخرى، فيجب االطالع على 
 .إطار الكفاءات الطالبيةعن  الشائعةاألسئلة  6.1 -

 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 رسالة إلى أولياء األمور 1.8
 

 عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

 

روع لتكون ضمن المشتعليم باختيار مدرستنا األمور أنه قد قام مجلس أبوظبي لللنبلغ مجمتع أولياء لكم هذه الرسالة نرسل 

جميع المدارس الخاصة في أبوظبي خالل  فيللمدارس الخاصة في أبوظبي. وسيتم إطالقه  إطار الكفاءات الطالبيةالتجريبي: 

 .2016عام 

 

إطار أبوظبي للكفاءة الطالبية هو نموذج لمشروع يحدد مجموعة من القيم والكفاءات التي يمكن تطبيقها على نطاق  تجربة إن

هارات والصفات واسع من األدوار والمواقف من جوانب الحياة. تشكل القيم شخصية الفرد والكفاءات هي مجموعة فريدة من الم

قاعدة  لالتي تمنحنا اآلليات التي تمكننا من االندماج مع العالم من حولنا. إن وجود فهم مشترك لهذه القيم والكفاءات يشك   والسمات

صة للقطاع الخاص من المدارس الخا إطار الكفاءات الطالبيةنستطيع من خاللها تقييم تقدم طالبنا. لقد تم إعداد وتطوير مشروع 

 إمارة أبوظبي ويتم مطابقته مع المنهاج األكاديمي وبرامج األنشطة الالصفية في مدرستنا.في 

 

 

مطابقة المخرجات التعليمية مع متطلبات رؤية إمارة هو  طار الكفاءات الطالبيةأحد أهم األسباب إلعداد مجلس أبوظبي للتعليم إل

إعداد أجيال من المتعلمين تواكب قدراتهم أفضل المعايير العالمية في التعليم هي  2030، إن رؤية عام 2030أبوظبي االقتصادية 

مل نافس عالمياً. سيعولديهم مهارات عالية تمكنهم من أن يصبحوا فاعلين في مجتمعهم ويسهموا في جعل االقتصادي الوطني م

ن والتي تدعم الرؤية المتطلبة في القرن الحادي والعشروعلى غرس المهارات والسلوكيات  إطار الكفاءات الطالبيةمشروع 

 االقتصادية إلمارة أبوظبي في طالبنا بصرف النظر عن مدرستهم أو المنهاج الذي يدرسونه.

 

 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

، وتندرج 12 فصوالتي يبدأ تطبيقها من مراحل دراسية متنوعة وتستمر حتى ال عشر كفاءة ةثالث إطار الكفاءات الطالبيةويطرح 

 :موضوعاتالثالثة عشر كفاءة تحت ثالث 

 مهارات التعلم والتفكير

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

الين.  المهارات وفعَّ

  التفكير النقدي

 اإلبداع 

 حل المشكالت

 التعلم المستقل

 الرقمية الكفاءات
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 المهارات الشخصية واالجتماعية

وتشير تحديًدا إلى تلك  التَّعلُّم واالبتكاروهي مكملة لمهارات 
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

ن الطلبة من التمتع بحس المسؤولية  المهارات التي تمك 
والحرص على المشاركة النشطة في مجتمعهم المحلي والعالم 

ا الذي يعيش فيه. ر تكنولوجي ً د الثقافات والمتطوِّ  متعدِّ

  والبيئيالوعي العالمي 

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 

 ومنها: ،أبوظبي إمارةفي الكثير من الجهات المعنية التماس آراء  تفي أبوظبي تطلب إطار الكفاءات الطالبيةإن عملية تطوير 

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

 هيئات التعليم العالي 

 والقطاع العام الحكومة 

 ية في مجلس أبوظبي للتعليملاستشارة داخ. 

 

متضمنة أمثلة من الواليات المتحدة )الشراكة للتعليم في القرن  المعيارية هذا وباإلضافة إلى البحث عالمياً عن أفضل الممارسات

 الحادي والعشرين(، وسنغفورة وكندا وأستراليا.

 إن كان لديكم تساؤالت أخرى أو المعلومات قد تحتاجها. XXXXيرجى االتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 


