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 لتنفيذا من أجل: التخطيط 2 الوحدة

 المادة التوجيهية
 (SIG)التنفيذ المدرسي إلطار الكفاءات الطالبية  مجموعة تكوين 2.1

 

مساعدة فرق القيادة المدرسية إلنشاء فريق التنفيذ المدرسي إلطار الكفاءات   ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟
 الطالبية فعال في مدرستهم

 
 

يمكنك تطبيق هذه المادة متى 
 التوجيهية؟

 
 

  يمكن استخدام هذا النشاط عند تقديم أعضاء فريق القيادة وأعضاء فريق
 التنفيذ ألدوارهم ومسؤولياتهم

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 فريق القيادة المدرسية 

  فريق التنفيذ المدرسي 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 المبادئ التوجيهية للتخطيط خالل مرحلة التأسيس 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق هذه 
 المادة مع المعلمين هي:

 

 التواصل 

 التعاون والعمل الجماعي 

 القيادة 

 ضع في اعتبارك أيضا استخدام المواد التوجيهية التالية: دعم المواد التوجيهية

 2.2 االستراتيجية خطة العمل 

 2.2.3  نموذج عن خطة العمل االستراتيجية 

 2.3 االلتزام بالمراجعة المدرسية 

 2.3.1 مؤشر التقييم إلطار الكفاءات الطالبية 
 

 نسخ من هذه المادة التوجيهية  ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 المتابعة مع الموظفين الذين تغيبوا عن هذا النشاط  ما هي الخطوات التالية؟

  المتابعة مع الموظفين الذين لم يكن لديهم فهم جيد لتوقعات فريق التنفيذ
 المدرسي

 

 

 

 



 

 مجموعة التنفيذ إلطار الكفاءات الطالبية تكوين 2.1المادة التوجيهية:                     تنفيذال من أجلالتخطيط  :2الوحدة 

Module 2: Planning for implementation 

Guidance material: 2.1 Establishing a SCF School Implementation Group 

  2 

  

 المقدمة

( إطار الكفاءات الطالبية في ADEC( في مجلس أبوظبي للتعليم )PSQAطور قسم المدارس الخاصة وضمان الجودة )

(. وضح 2014في أبو ظبي ) 21القرن  كفاءات لمتعلمي -( للمدارس الخاصة SCFمجلس أبوظبي للتعليم في أبوظبي )

إطار الكفاءات الطالبية القيم والكفاات ومخرجات التعلم المتوقعة لجميع الطالب في كل مرحلة للمدراس الخاصة في 

أبوظبي. لتكون قادرة على تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية الذي يقترح بأن تشكل كل مدرسة مجموعة التنفيذ أو فريق 

 ح. تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية في المدرسة يصبح من مسؤولية هذه الفئة من الموظفين.لمدرستهم بنجا

يجب أن تتكون مجموعة التنفيذ من الذين لديهم تفويض إلحداث تغيير واسع داخل المدرسة )رؤساء المدرسة، مدير 

التدريس ومنسقي المناهج الدراسية( و  المدرسة نائب مديري األكاديمي(، مع الذين لديهم مسؤولية المناهج )رؤساء هيئة

المعلمين القادة القادرين على تجربة واختبار القيم والكفاءات في صفوفهم. من الناحية المثالية ينبغي أن تتكون مجموعة 

 التنفيذ من بين ستة وثمانية أعضاء.

 تحدد هذه الوثيقة االقتراحات التالية لتطوير مجموعة التنفيذ المدرسة الفعالة:

 الشروط المرجعية لمجموعة التنفيذ المدرسي • 

 المدرسياألدوار والمسؤوليات لمجموعة التنفيذ • 

 

 الشروط المرجعية لمجموعة التنفيذ المدرسي

 وفيما يلي الشروط المرجعية لمجموعة التنفيذ المدرسي التي يمكن تخصيصها لمدرستك.

 المقدمة

( في SCF( لغرض تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية )SIGمجموعة التنفيذ المدرسي )الخاصة   ]أدخل اسم مدرستك[أنشأت مدرسة 

(  SCF( يتحملون مسؤولية ضمان أن إطار الكفاءات الطالبية )SIGجميع جوانب مدرستنا. أعضاء مجموعة التنفيذ المدرسي  )

 صفية للطالبيتم تنفيذه عبر المناهج الدراسية، ضمن برامج التعلم في الصف، وضمن الحياة الال

 لمدرستنا، سوف يشمل هذا:

  مطابقة إطار الكفاءات الطالبية مع المنهاج الدراسية في مدرستنا و وتحديد متى وكيف سيتم تسليم قيم

 والكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية كجزء من المناهج الدراسية

 تنفيذ قيم إطار الكفاءات الطالبية ضمن سياق مناهجنا 

 ألقسام )منسقي المواد( والمعلمين لتحديد كيف يمكن استخدام الكفاءات لتعزيز تقديم المناهج العمل مع رؤساء ا

 الدراسية الحالية والممارسات الصفية

  توفير فرص التدريب لموظفي المدرسة لدعمهم في عملية تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية عبر جميع مراحل

 المدرسة والمواد

 ة التنفيذ ومراقبة التقدم المحرز لعملي 

  مراجعة وتطوير وثائق المدرسة المتعلقة 
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 مبادئ التنفيذ
قيم وكفاءات إطار الكفاءات الطالبية سوف يعكس رؤية مدرستنا وقيمها كذلك من إطار الكفاءات الطالبية وخاصة أن 

 تطوير وتعزيز:المتعلم هو في قلب إطار الكفاءات الطالبية. بالتالي فإن إطار الكفاءات الطالبية  تعمل على 

 الطالب مركز العملية التعليمية 

 االستقصاء الذي يعتمد على التقديم 

 "سياقات حقيقية، "الحياة الحقيقية 

 التعلم عبر المناهج 

 إشراك الطالب في والتمتع تعلمهم 

 تلتزم مجموعة التنفيذ المدرسي إلى:

 الياً، بغض النظر عن التراكيب أو تضمين إطار الكفاءات الطالبية  ضمن مناهجنا الدراسية التي تدرس ح

 اإلضافات.

 .تشجيع التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والعمل الجماعي 

  دمج قيم إطار الكفاءات الطالبية  كجزء من الحياة اليومية للمدرستنا، من خالل اإلجراءات العلنية والضمنية من

 القادة وجميع المعلمين.

  التقييم والتقارير للكفاءات ، والتي تشمل تقييم الذاتي للطالب.تطوير نماذج يمكن التحكم فيها من 

 .تضمين الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة 

 وسوف تشمل مجموعة التنفيذ لمدرستنا على ممثلين عن:

 .)فريق القيادة المدرسية )المدير أو نائب مدير األكاديمي  للمدرسة 

 رؤساء أقسام أو المنسقين 

 معلمي الصفوف 
  البيانات وربطها األشخاص الذين لديهم مهارات وخبرة خاصة مثل مدير التطوير المهني وخبير في تحليل

 بمبادرات جديدة أخرى.
 

فمن المستحسن أن عضوية مجموعة التنفيذ المدرسي يتم تضمينها باعتبارها واحدة من مؤشرات األداء الرئيسية الهامة 

ة وتحقيق النجاح في تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية  تشكل جزءا من األداء أو تقييم لكل فرد من المجموعة. العضوية النشط

 العملية لكل عضو.

 المهام الرئيسية

 اإلجتماع األول

 في أول اجتماع سوف تضع مجموعة التنفيذ المدرسي البروتوكوالت التالية:

 عضوية المجموعة 

 رئيس الفريق 

  ،ومكان االجتماعاتأوقات االجتماع، وتواتر االجتماعات 

 توقعات توزيع جدول األعمال 

 كتابة جدول األعمال  والتوزيع التوقعات 

 .توقعات أعضاء المجموعة، بما في ذلك االلتزام الستكمال المهام المحددة 
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  )إنشاء وسيلة يتم من خاللها تخزين جميع المواد اإلرشادية إلطار الكفاءات الطالبية )من مجلس أبوظبي للتعليم

 وارد من إطار الكفاءات الطالبية حتى يتسنى لجميع أعضاء الوصول إليهموالم

 مراجعة هذه االختصاصات واآلثار المترتبة عنها 

فمن المستحسن للذين حضروا االجتماع األول مشاركة بقية المجموعة ما تعلموه في حلقات العمل في إطار الكفاءات 

 الطالبية  لمجلس أبوظبي للتعليم 

 

 الحقةاجتماعات 

 من االجتماعات الثانية والالحقة سوف يتم االطالع بالمهام التالية ضمن  إطار الكفاءات الطالبية :

 تقديم تقرير ما يتم تعلمه من ورش العمل في إطار الكفاءات الطالبية  لمجلس أبوظبي للتعليم 

  يم إلطار الكفاءات الطالبية(مؤشر التقي 2.3.1التعهد بمراجعة المدرسة و 2.3إجراء مراجعة المدرسة )انظر 

  كيفية إنشاء  2.2.1الخطط اإلجرائية االستراتيجية،  2.2وضع خطة عمل إلطار الكفاءات الطالبية  )انظر

 نموذج لخطة إجرائية استرتيجية( 2.2.3قالب الخطة اإلجرائية االستراتيجي و 2.2.2خطة استراتيجية، 

  تصميم 3الكفاءات الطالبية  للمناهج الدراسية )انظر الوحدة وبمساعدة من رؤساء األقسام وضع خريطة إطار :

 المناهج(

  توفير التطوير المهني للمعلمين( 2.4قيادة ورش عمل للتطوير المهني لجميع الموظفين )انظر 

  التقييم 6إجراء المالحظات الصفية كما يتم تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية  في الممارسة الصفية )انظر الوحدة :

 والرصد والتقييم(

 جمع بيانات الرصد إلعالم التقييم الذاتي والتقدم المحرز 

  المدرسية الالزمة لدعم تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية  .إنشاء جميع الوثائق 

 
 األدوار والمسؤوليات

 المقدمة

الرئيسية الهامة لكل فرد يوصى أن يتم تضمين عضوية مجموعة التنفيذ المدرسي باعتبارها واحدة من مؤشرات األداء 

في المجموعة. العضوية العاملة وتحقيق النجاح في تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية يشكل جزءا من األداء أو تقييم العملية 

السنوية لكل عضو. تطوير مجموعة التنفيذ تم توضيحه أكثر في إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم الطلبة 

 9خاصة، التوجيه للمدارس، صفحة عن المدارس ال
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 تفويض المسؤوليات ضمن إطار الكفاءات الطالبية
 

 المجموعة علم بمسؤولياتهم وأعضاء من المجموعة اآلخرىيبين الجدول أدناه مجموعة ممكن من التفويضات المحتملة ليكون لدى جميع أعضاء 
 

 

  المسؤوليات المقترحة األدوار المقترحة  اإلسم  كلية / الوظيفة

 تنظيم االجتماعات والرئاسة  الرئيس  المدير/نائب المدير األكاديمي

 تحديث المالك عن إطار الكفاءات الطالبية 

 إطار الكفاءات الطالبية  التأكد من محاذاة كافة الوثائق المدرسية مع 

 المسؤولية الشاملة عن تنفيذ  إطار الكفاءات الطالبية 

 تسجيل وتوزيع ومراقبة تحقيق النتائج الرئيسية لجميع الجلسات  السكرتير  مسؤول التطوير المهني 

 تقديم الخدمات اللوجستية لالجتماعات وورش العمل 

 تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين 

  التطوير المهني إلطار الكفاءات الطالبية مع  برنامج  التطوير المهني للمدرسةمحاذاة 

 محاذاة  إطار الكفاءات الطالبية مع برنامج األنشطة الالصفية في المدرسة    مسؤول األنشطة الالصفية

 ضمان الربط بين المواد الدراسية واألنشطة الالصفية 

  ضمان انعقاد اجتماعات اآلباء / المجتمع 

 ضمان اطالع الطالب وولي األمر والمدرسة ككل على المشروع التجريبي   التواصل  رئيس قسم

 مشاركة قصص النجاح مع المجتمع المدرسي 

 اإلشراف على رسم خرائط إطار الكفاءات الطالبية  مع المناهج الدراسية الحالية للمدرسة 

 الكفاءات في جميع مجاالت المناهج الدراسيةتأكد من أن يتم تضمين القيم  إلطار الكفاءات الطالبية و 

 .تأكد من أن  الكفاءات تصل بطرق موثوقة لسيناريوهات الحياة الحقيقية 

 إدارة جمع األدلة من تأثير على مستوى المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، وفقا لخطة رصد المشاريع   المراقبة والرصد  رئيس قسم

  والكفاءات  للمناهج الدراسية الحالية للمدرسةاإلشراف على رسم الخرائط ل 

 التأكد من أن يتم تضمين القيم  والكفاءات  إلطار الكفاءات الطالبية في جميع مجاالت المناهج الدراسية 

 تطوير نهج المناهج الدراسية عبر تنفيذ  الكفاءات 

 ت إلدارة مواد  إطار الكفاءات الطالبيةتنسيق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  التعليم اإللكتروني  معلم

 تنسيق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعقب تعلم الطالب 

 قيادة مناقشة أفضل السبل لتقييم وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في ضوء الكفاءات•    التقييم  معلم

  •تطوير عمليات تتبع ضمن مستوى الصف، وعبر المدرسة 


