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 : التخطيط للتنفيذ2الوحدة 

 مؤشر التقييم إلطار الكفاءات الطالبية 2.3.1 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

  هذه المادة تحتوي على مؤشر لمجموعة التنفيذ المدرسية(SIG) 

الكفاءات إطار الستخدامها عند عملية المراجعة الدورية لعملية تنفيذ 

الكفاءات لمتعلمي  –الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة 

 (2014في أبوظبي ) 21القرن 

 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن

 التوجيهية؟

  يجب استخدام هذا المؤشر خالل أوقات التخطيط الدوري لعملية المراجعة

 االستراتيجيةفي المدرسة وعند تحديث خطة عمل المدرسة 

 (SIG)مجموعة التنفيذ المدرسية   هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

 2.3  تنفيذ المدرسة لعملية المراجعة 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 

 تستخدم مجموعة التنفيذ هذه المادة إلعالم عمليات المراجعة وتحديث خطة 

العمل االستراتيجية، وتحدد الجوانب التي قد تتطلب جمع مزيد من األدلة 

 على أساس قرار التصنيف.

ث م وتحديتقوم المجموعة بتنفيذ هذه المواد إلى إبالغ عمليات االستعراض مدرسته

بناء لوتحدد الجوانب التي قد تتطلب جمع مزيد من األدلة  ،خطة العمل االستراتيجية

 قرار التقييم.

يتم جمع األدلة خالل عملية المراجعة التي سوف تعلم التطوير المستمر   ما هي الخطوات التالية؟

 لخطة العمل االستراتيجية لفريق التنفيذ 
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 المدارس التجريبية: اإلعداد لتطبيق إطار الكفاءة الطالبية )في 1المحور

 التقييمأبعاد أدلة 
 مؤشرات أدلة التقييم

  ممتاز  جيد مقبول ضعيف

فريق التنفيذ في المدرسة 

)فريق التنفيذ( والتخطيط 

 اإلجرائي
  فريق التنفيذ قادة المدرسة وهم يمثلون يتضمن

 معظم جوانب المدرسة

   يجتمع فريق التنفيذ أحيانا 

 بإعداد خطة  قام بعض أعضاء فريق التنفيذ

 إجرائية إلطار الكفاءة الطالبية

 

  يتضمن فريق التنفيذ قادة المدرسة وهم يمثلون

 معظم جوانب المدرسة

 يجتمع فريق التنفيذ بانتظام 

  قام  فريق التنفيذ بالتعاون في إعداد خطة

إجرائية إلطار الكفاءة الطالبية ويتم مراجعتها 

 بانتظام

 

 سة وهم يتضمن فريق التنفيذ قادة المدر

 يمثلون معظم جوانب المدرسة

 ع أنظمة وض يجتمع فريق التنفيذ بانتظام وقد

لضمان تطوره كفريق )مثال: محاضر 

 االجتماعات(

  قام  فريق التنفيذ بالتعاون في إعداد خطة

إجرائية إلطار الكفاءة الطالبية والتي تظهر 

 بها اتجاهات واضحة ويتم مراجعتها بانتظام

 

 يذ قادة المدرسة وهم يمثلون جميع يتضمن فريق التنف

جوانب المدرسة ويتضمن ذلك الطالب وأولياء 

 األمور

 مان وضع أنظمة لض يجتمع فريق التنفيذ بانتظام وقد

تطور تنفيذ إطار الكفاءة الطالبية في مدرستهم 

 )مثال: السياسات(

قام  فريق التنفيذ بالتعاون في إعداد خطة إجرائية 

ة بإضافة آفكار من مجتمع إلطار الكفاءة الطالبي

 المدرسة األوسع

، الخطط/جداول األعمال الجتماعات إطار الكفاءات الطالبية لولياء قائمة فريق التنفيذ في المدرسة، جدول أعمال/محاضر اجتماع إطار الكفاءات الطالبية، خطة العمل االستراتيجية إلطار الكفاءات الطالبية يمكن أن تشمل األدلة على:

 األمور/المجتمع، سياسات إطار الكفاءات الطالبية، الجداول الزمنية / التقويمات إلطار الكفاءات الطالبية

 مطابقة المنهاج

  تم مطابقة إطار الكفاءة الطالبية مع بعض

البرامج )مثال: بعض المواد في بعض المراحل 

 الدراسية( 

  يتم وضع خطة مطابقة المنهاج عبر رؤساء

 األقسام

  المدرسة لمطابقة المنهاج كعملية تتم مرة تنظر

 واحدة فقط

  تم مطابقة إطار الكفاءة الطالبية مع معظم

البرامج )معظم المواد في معظم المراحل 

 الدراسية( 

  يندمج معظم أعضاء فريق عمل المدرسة في

 مطابقة المنهاج

  تعتبر المدرسة عملية مطابقة المنهاج عملية

 مؤقتة

  تم مطابقة إطار الكفاءة الطالبية مع جميع

البرامج )جميع المواد في جميع المراحل 

 الدراسية( 

  يندمج جميع أعضاء فريق عمل المدرسة

 في مطابقة المنهاج

  يوفر اإلطار الزمني للمدرسة فرص

للمتابعة في عملية مطابقة المنهاج بشكل 

 مستمر

 وانب تم مطابقة إطار الكفاءة الطالبية مع جميع ج

 المدرسة 

  تتضمن عملية مطابقة المنهاج فريق العمل والطالب

 وأصحاب الشأن اآلخرين

  وضعت المدرسة أنظمة لضمان مراجعة وتحديث

 خطط مطابقة المنهاج بشكل دائم

 ة، مطابقات المدرسة، جدول مراجعة مطابقة المنهاج، خطط مراجعة منهاج المدرسةخطة مطابقة المنهاج لخطة عمل إطار الكفاءات الطالبية، مطابقات المنهاج، مطابقات موجز يمكن أن تشمل األدلة على:
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 المدارس التجريبية: اإلعداد لتطبيق إطار الكفاءة الطالبية )في 1المحور

 التقييمأبعاد أدلة 
 مؤشرات أدلة التقييم

  ممتاز  جيد مقبول ضعيف

مطابقة خطط ومصادر 

 المدرسة
  لم يتم مطابقة مصادر/ مستندات المدرسة مع

 إطار الكفاءة الطالبية بعد

  تحدد المدرسة القليل  من المصادر لدعم تطبيق

إطار الكفاءة الطالبية )مثال: الوقت، 

 والمواد(واألشخاص، 

  تم مطابقة بعض مصادر/ مستندات المدرسة مع

 إطار الكفاءة الطالبية )مثال: السياسات(

  تحدد المدرسة بعض المصادر لدعم تطبيق إطار

الكفاءة الطالبية )مثال: الوقت، واألشخاص، 

 والمواد(

  تم مطابقة مصادر/ مستندات المدرسة مع

 إطار الكفاءة الطالبية )مثال: السياسات(

 دد المدرسة مجموعة مناسبة من تح

المصادر لدعم تطبيق إطار الكفاءة الطالبية 

 )مثال: الوقت، واألشخاص، والمواد(

  تدعم مستندات/ مصادر المدرسة تطبيق إطار الكفاءة

 الطالبية في مجتمع المدرسة األوسع

  تم وضع أنظمة لضمان المراجعة الدورية

ار قتها إلطللمستندات/ المصادر وذلك للتأكد من مطاب

 الكفاءة الطالبية

  تحدد المدرسة مصادر كافية لفريق التنفيذ لدعم

تطبيق إطار الكفاءة الطالبية في المدرسة )مثال: 

 الوقت واألشخاص والمواد(

 الجداول، محاضر اجتماع إطار الكفاءات الطالبيةخطة عمل إطار الكفاءات الطالبية، ميزانية إطار الكفاءات الطالبية، خطة تطوير المدرسة ،  يمكن أن تشمل األدلة على:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مؤشر التقييم إلطار الكفاءات الطالبية 2.3.1المادة التوجيهية:     التنفيذالتخطيط من أجل : 2الوحدة 
Module 2: Planning for implementation               Guidance material: 2.3.1 SCF Evaluative Rubric 

4 
 

 : المصادر التي تدعم إطار الكفاءة الطالبية2المحور 

 أبعاد أدلة التقييم
 مؤشرات أدلة التقييم

  ممتاز  جيد مقبول ضعيف

 دعم المدرسة 

 

  تحتاج المدرسة إلى دعم لتحديد محور التركيز

 لزيارات الدعم

  المشروع مع المدرسة لتحديد يتواصل فريق

 مستوى التقدم

 

  بالدعم المقدم تتعاون المدرسة في تحديد محور

تركيز زيارات الدعم )مثال: برنامج عمل ومواد 

 دعم(

  يتواصل فريق المشروع بشكل دائم لتحديد

 مستوى التقدم

  تخطط المدرسة لزيارات الدعم بأقل قدر

 من الدعم الخارجي

 ئم مع فريق تتواصل المدرسة بشكل دا

 المشروع إلخطارهم بمستوى التقدم

 

  تقود المدرسة جميع زيارات الدعم ويتضمن ذلك

 برامج العمل ومواد التخطيط والدعم.

  تطلع المدرسة أصحاب الشأن بمستوى تقدم المدرسة

 في تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

 

الطالبية، خطة تطوير الكفاءات الطالبية، خطط الجتماعات/ورش عمل ألصحاب المصلحة، بريد إلكتروني من/إلى مقدمي الدعم الخارجي، مواد داعمة إلطار الكفاءات جدول أعمال/محاضر اجتماعات إطار  يمكن أن تشمل األدلة على:

 المدرسة، النشرات للمجتمع

 ورش العمل

  الورشة التحضيرية تحضر المدرسة بعض

 إلطار الكفاءات الطالبية

  التي يتم تحضر المدرسة جميع ورش العمل

 إلطار الكفاءة الطالبيةطرحها 

  مع الدعم المقدم، تقوم المدرسة بإعداد وتقديم

ورش عمل في المدرسة لدعم المعلمين في 

 عملية تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  يتم مشاركة المواد والدروس المستفادة من

ورش العمل مع معلمي المدرسة الذين لم 

 يحضروا ورشة العمل

  تقوم المدرسة بإعداد وتقديم ورش عمل في

المدرسة لدعم المعلمين في عملية تطبيق 

 إطار الكفاءة الطالبية

  تستخدم المدرسة المواد والدروس المستفادة من

ورش العمل إلعداد وتقديم ورش عمل ومواد دعم 

 خاصة بها

  تعد المدرسة ورش عمل عن إطار الكفاءة الطالبية

صحاب الشأن )مثال: الطالب وأولياء األمور أل

 والمدارس التجريبية إلطار الكفاءة الطالبية األخرى(

 قائمة حضور ورش العمل، خطة المدرسة لورش العمل، إنشاء المواد/العروض التقديمية لورش العمل في المدرسة، إنشاء نظام لحفظ المواد يمكن أن تشمل األدلة على:

 المواد التوجيهية

  لدى المدرسة نماذج قليلة لالستخدام أو ليست

النماذج بالمستوى المطلوب الستخدامها في 

 المواد التوجيهية إلطار الكفاءة الطالبية

  ال تستخدم المدرسة المواد التوجيهية التي يتم

 تزويدها بها

  تشارك المدرسة نماذج ممارساتهم التي يمكن

فاءة استخدامها في المواد التوجيهية إلطار الك

 الطالبية

  تنشيء المدرسة المصادر الخاصة بها لدعم

 المعلمين في تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  تستفيد المدرسة من المواد التوجيهية التي يتم

 تزويدها بها

 

  تشارك المدرسة نماذج ذات جودة عالية

لممارساتها والتي يمكن استخدامها في 

 الطالبيةالمواد التوجيهية إلطار الكفاءة 

  تنشيء المدرسة مصادر ذات جودة عالية

خاصة بهم لدعم المعلمين في تطبيق إطار 

 الكفاءة الطالبية

تعدل المدرسة في المواد التوجيهية التي تم 

تزويدها بها لتلبي احتياجات فريق عمل 

 المدرسة

  تنشيء المدرسة نماذج ذات جودة عالية يمكن

إلطار الكفاءة استخدامها في المواد التوجيهية 

 الطالبية

  تنشيء المدرسة مصادر ذات جودة عالية خاصة بها

 لدعم جميع المعلمين في تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  تعدل المدرسة في المواد التوجيهية التي تم تزويدها

بها لتلبي احتياجات المعلمين وتقوم بإدراج هذه 

 التعديالت في المواد التوجيهية للمدارس األخرى
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 العمل، المدارس تمتلك المواد التوجيهية مجلد مشترك للمواد الموجهة إلطار الكفاءات الطالبية، المدرسة تمتلك العروض التي تستخدمها في ورشة يمكن أن تشمل األدلة على:
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 : تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية3المحور 

 التقييمأبعاد أدلة 
 مؤشرات أدلة التقييم

  ممتاز  جيد مقبول ضعيف

لم يتم إشراك قادة المدرسة في المشروع   القيادة

 التجريبي إلطار الكفاءة الطالبية بعد

 

  قادة المدرسة جزء من المشروع التجريبي

 إلطار الكفاءة الطالبية

 

  يقود قادة المدرسة عملية تطبيق إطار الكفاءة

 الطالبية في المدرسة بشكل نشط

 

  توجيهي لمدارس أخرى يعد قادة المدرسة مصدر

ويقدموا الدعم لها في تطبيق إطار الكفاءة الطالبية 

 في مدارسهم

 مع قادةمدارس األخرى تزور / تتحدث يقود/يحضر القادة في المدرسة اجتماعات وورش العمل إلطار الكفاءات الطالبية، يتحدث القادة في الطابور واجتماعات أولياء األمور، وال يمكن أن تشمل األدلة على:

توفر المدرسة عدد قليل من دورات التنمية   التنمية المهنية للمعلمين

المهنية لدعم المعلمين في تطبيق إطار الكفاءة 

 الطالبية

  توفر المدرسة بعض دورات التنمية المهنية

 لدعم المعلمين في تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  تطبق المدرسة برنامج تنمية مهنية داخلي يوفر

التنمية المهنية المناسبة لدعم المعلمين في 

 تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  توفر المدرسة تنمية مهنية مستمرة لمعلميها

وللمدارس األخرى لدعم المعلمين في تطبيق إطار 

 الكفاءة الطالبية

 قائمة الحضور، التخطيط، جدول التطوير المهني، العروض التقديمية، المواد الداعمة والصورمواد ورش العمل إلطار الكفاءات الطالبية في المدرسة مثل  يمكن أن تشمل األدلة على:

تتضح أدلة على طرق التدريس   أسس التدريس

الحديثة في القليل من الصفوف 

 الدراسية

  لم يتم دمج القيم والكفاءات في الخطط

 الدرسية بعد

  تتوفر فرص قليلة من التعلم متعدد

 التخصصات

  أدلة على أساليب التدريس تتضح

الحديثة التي تتوافق مع تطبيق إطار 

الكفاءة الطالبية في بعض الصفوف 

 الدراسية

 تذكر الخطط الدرسية القيم والكفاءات 

  تشجع المدرسة التعلم متعدد

 التخصصات

  تتضح األدلة على أساليب التدريس

الحديثة التي تتوافق مع تطبيق إطار 

معظم الصفوف الكفاءة الطالبية في 

 الدراسية

  توضح الخطط الدرسية كيف يتم

 تدريس وممارسة القيم والكفاءات

  تدعم المدرسة وتحث على التعلم

 متعدد التخصصات

  تتضح أدلة على أساليب التدريس الحديثة

التي تتوافق مع تطبيق إطار الكفاءة الطالبية 

 في جميع الصفوف الدراسية

 القيم  تبرز الخطط الدرسية كيف يتم دمج

 والكفاءات في برامج الصفوف الدراسية

  التعلم متعدد التخصصات شيء اعتيادي في

 المدرسة

 الذاتي للمعلم، الصورلمنهاج، التأمل مطابقة المنهاج إلطار الكفاءات الطالبية، خطط طويلة المدى، خطط الوحدات، مصادر الصف الدراسي، معروضات الصف/المدرسة، التخطيط عبر ا يمكن أن تشمل األدلة على:
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 : تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية3المحور 

 التقييمأبعاد أدلة 
 مؤشرات أدلة التقييم

  ممتاز  جيد مقبول ضعيف

أدوات الرصد )مثال: نماذج المالحظة   الرصد

الصفية( ال تسمح برصد تطبيق إطار 

 الكفاءة الطالبية

  المدرسة في مرحلة إعداد الخطة

)مثال: في الخطة اإلجرائية إلطار 

الكفاءة الطالبية( لكيف سيتم رصد 

 تطبيق إطار الكفاءة الطالبية 

  تطبيق إطار لم تقم المدرسة برصد

 الكفاءة الطالبية

   :تم تعديل أدوات الرصد الحالية )مثال

نماذج المالحظة الصفية( لتسمح برصد 

 تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  :تتوفر لدى المدرسة خطة )مثال

الخطة اإلجرائية إلطار الكفاءة 

الطالبية( إلظهار كيف يتم رصد 

 تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

  برصد تطبيق إطار تقوم المدرسة

 الكفاءة الطالبية بعدة أساليب

  :تم إنشاء أدوات رصد جديدة )مثال

نماذج المالحظة الصفية( لضمان 

رصد تطبيق إطار الكفاءة الطالبية 

 بفاعلية

  :توجد خطة فاعلة للمدرسة )مثال

الخطة اإلجرائية للمدرسة( لكيف يتم 

 رصد تطبيق إطار الكفاءة الطالبية

 عملية رصد تطبيق تقوم المدرسة ب

إطار الكفاءة الطالبية بشكل دائم بعدة 

 أساليب ويقومون بمتابعتها.

  أدوات رصد المدرسة )مثال: نماذج

المالحظة الصفية( تستخدم كنماذج في 

 المدارس األخرى وتستخدم للمواد التوجيهية

  توجد خطة للمدرسة )مثال: الخطة اإلجرائية

ة م المدرسإلطار الكفاءة الطالبية( لكيف تقو

برصد تطبيق إطار الكفاءة الطالبية في 

 جميع جوانب المدرسة

  أدرجت المدرسة  رصد إطار الكفاءة

الطالبية في خطط المدرسة والمراجعة 

 الدورية للمدرسة.

 

 عمل إطار الكفاءات الطالبية، قائمة المراجعة لخطة درسية، خطة المراقبة والرصد، الصورنموذج مشاهدة صفية، جدول/نظام مشاهدة صفية لمعلم، استبيان طالب/موظف/ولي أمر، خطة  يمكن أن تشمل األدلة على:

برامج األنشطة الالصفية غير متوافقة   برامج األنشطة الالصفية

 مع إطار الكفاءة الطالبية

  ال يتم توفير مجموعة كافية من

 األنشطة الالصفية للطالب

  برامج األنشطة الالصفية متوافقة مع

 طالبية إطار الكفاءة ال

  يتم توفير مجموعة كافية من األنشطة

 الالصفية للطالب

  تتضح أدلة على القيم والكفاءات في

 معظم برامج األنشطة الالصفية

  يتم توفير مجموعة كافية إثرائية من

 األنشطة الالصفية للطالب

  تعزز برامج األنشطة الالصفية تطوير القيم

 والكفاءات في المدرسة

 توفير ممجموعة كافية إثرائية من  يتم

األنشطة الالصفية للطالب التي تدعم تطوير 

 القيم والكفاءات

 الببرامج األنشطة الالصفية، الصور، استبانات الط، مطابقة برامج األنشطة الالصفية، كتاب برامج األنشطة الالصفية الطالب، معروضات برامج األنشطة الالصفية، جدول/قائمة برامج األنشطة الالصفيةقائمة  يمكن أن تشمل األدلة على:
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 : األدلة على أثر مخرجات التعلم للطالب4الموحور 

 التقييمأبعاد أدلة 
 مؤشرات أدلة التقييم

  ممتاز  جيد مقبول ضعيف

يتم تدريس الكفاءات كما كقطعة   اتجاهات التعلم

 منفصلة من التعلم.

 نقاط  ال يزال الطالب على يتأملون في

 القوة ومجاالت التنمية في الكفاءات.

  يبدأ المعلمين بربط تدريس الكفاءات

لتلبية االحتياجات الفردية للطالب 

 وأساليب التعلم و / أو التصرفات

  يبدأ الطالب في الحصول على فرص

للتفكير في نقاط القوة ومجاالت 

 التنمية في كل من الكفاءات.

 

 ديم يطور المعلمون ُنهج مختلفة لتق

خبرات بالكفاءة وتشجيع الطالب على 

الحصول على تعلمهم الذاتي في 

 الكفاءات

  يطور الطالب الممارسات التأمل الذاتي

الفعال  ويكون قادرا  على التعبير عن 

القوة ومناطق التنمية في كل من 

 الكفاءات.

 .الطالب لديهم تعلمهم الذاتي في الكفاءات 

 من ملف  يشكل التامل الذاتي للطالب جزءا

التخرج لتحقيق الكفاءة التي هي قادرة على 

أن تكون مشتركة مع جميع أصحاب 

المصلحة المعنيين )أولياء األمور، 

 والتطبيقات الجامعة، أرباب العمل المحتملين(

 خطط الوحدة، الخطط الدرسيةالتامل الذاتي للطالب، أنظمة/وثائق لتعقب تقدم الطالب، ملف الطالب، عمل الطالب،  يمكن أن تشمل األدلة على:

لم تضع المدرسة مجموعة من أساليب   التقييم

وأدوات التقويم المتفق عليها )مثال: أدلة 

 التقييم(

  لم يتم تسجيل أو متابعة مستوى تقدم

 الطالب في الكفاءات بعد

  سيتم مشاركة مستوى تقدم الطالب في

الكفاءات مع الطالب وأولياء األمور 

 المدارس المستقبليةأوالمعلمين/ 

  تطبق المدرسة مجموعة من أساليب

وأدوات التقويم المتفق عليها )مثال: 

 أدلة التقييم( 

  يتم تسجيل ومتابعة مستوى تقدم

 الطالب في الكفاءات

  يتم مشاركة مستوى تقدم الطالب في

الكفاءات مع الطالب وأولياء األمور 

 و/أو المعلمين/المدارس المستقبلية

  المدرسة مجموعة من أساليب تطبق

وأدوات التقويم المتفق عليها ويتم 

استخدامها بشكل صحيح في معظم 

 الصفوف الدراسية

  يبني المعلمون التخطيط الدرسي

وخطواتهم التالية على تقارير مستوى 

 تقدم الطالب 

  تتبع المدرسة أنظمة لمتابعة ودعم

مستوى تقدم الطالب في الكفاءات 

 ة الطالبوتدمج هذه األنظم

  تطبق المدرسة عملية موازنة لدعم أساليب

 وأدوات التقويم المتفق عليها

  تستخدم المدرسة بيانات تقويم الكفاءات في

عملية مراجعة المدرسة  وعند اتخاذ 

 القرارات )مثال: التخطيط لدورة تنمية مهنية(

  يمكن أن يشارك الطالب مستوى تقدمهم في

لمعلمون/ الكفاءات مع أولياء أمورهم وا

 المدارس المستقبلية.

 تتبع التقدم، ملف طالب، محضر اجتماع ، الصور أدوات التقييم، مطابقة المنهاج، سياسة التقييم، المؤشرات، قائمة التدقيق للتقييم، تقارير المدرسة، توقعات مقابلة ولي األمل، أوراق يمكن أن تشمل األدلة على:
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تنشئ المدارس نظام تسجيل / تتبع   انجازات الطلبة والتقدم المحرز

الطالب في الكفاءات ولكن ال تستخدم 

 باستمرار في المدرسة

 

  يجري متابعة تقدم الطالب في

الكفاءات وتسجيلها على مستوى 

 المدرسة.

 

  يتم استخدام بيانات تتبع الطالب من قبل

المعلمين والمدرسة لتعديل فرص التعليم 

 والتعلم.

  الطالب في الكفاءات ونتيجة لتبع تقدم

هو دليل ومعظم الطالب يحققون عند أو 

 فوق مؤشرات األداء المناسبة لدرجتهم.

  يتم االحتفال بالتحصيل العلمي للطالب

والتقدم الحرز في تطوير الكفاءة بشكل 

 منتظم من قبل المدرسة

  واضح الكفاءات تقدم الطالب في جميع

للغاية والطالب يحققون باستمرار عند أو 

 وق مؤشرات األداء المناسب لمرحلتهمف

 

 يم، تقارير المدرسة، توقعات مقابلة ولي األمل، أوراق تتبع التقدم، ملف طالب، صور، تأمل الطالب ، فيديويقائمة التدقيق للتقبيانات/رسوم بيانية لمدي تقدم وانجازات الكفاءات الطالبية،  يمكن أن تشمل األدلة على:

تدريس الكفاءات لم يتم ربطه بمواقف   يةالتعليم التطلعات المستقبلية

 الحياة الحقيقية والسيناريوهات.

  يخلق المعلمين الفرص للكفاءات ليتم

تطويرها ضمن فرص التعلم مثل 

الرحالت الميدانية ومتحدثين 

والبرامج المهنية وعلى نطاق أوسع 

 في الحياة الالصفية للطالب.

  يشارك المعلمين والطالب في خبرات

لتعلم الحقيقية التي تدعم الطالب للعمل ا

على تطوير الخطوات التالية الخاصة 

 بهم في الكفاءات.

 

  تم تجهيز الطالب مع الكفاءات ذات

الصلة ليصبحوا متعلمين فعالين مدى 

الحياة وعاملون منتجون ومواطنين 

عالميين يمكنهم تقديم مساهمة إيجابية 

 والعالمية.للمجتمعات المحلية والوطنية 

 معلمبرامج المهن، خطط الوحدة، الخطط الدرسية، سجل مدرسة الرحالت الميدانية و الضيوف المتحدثين ، الصور، الفيديو، تأمل طالب، تأمالت ال يمكن أن تشمل األدلة على:

 


