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: التخطيط من أجل التنفيذ2الوحدة   

 خطة التنمية المهنية 2.4.1 المادة التوجيهية
 

ألفكار الرئيسية والنهج الممكنة ا يقدم هذا المثال عن خطة التنمية المهنية  ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟
 عند تزويد المعلمين التطوير المهني حول إطار الكفاءات الطالبية  

 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 عند التخطيط للتنمية المهنية للمعلم حول إطار الكفاءات الطالبية 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

  الذين يخططون للتنمية المهنية للمعلمقادة المدارس  

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 

 التعرف على جميع المواد التوجيهية إلطار الكفاءات الطالبية  وخاصة 
 للمعلم التنمية المهنيةتقديم  2.4 -
 مهام الكفاءاتاختبار  2.4.2 -

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إقرأ هذه المواد للحصول على األفكار واألساليب الممكنة عند التخطيط
 للتنمية المهنية للمعلمين حول إطار الكفاءات الطالبية 

 وايضاً أقرأ 
 تقديم التنمية المهنية للمعلم 2.4 -
 مهام الكفاءاتاختبار  2.4.2 -

 
 

 إطار الكفاءات الطالبية وخاصةجميع المواد التوجيهية من   ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
 تقديم التنمية المهنية للمعلم 2.4 -
 مهام الكفاءاتاختبار  2.4.2 -

  المصادر والمالحظات من ورش عمل إطار الكفاءات الطالبية لمجلس
 أبوظبي للتعليم
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الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليمإطار الكفاءات  دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 جلسة تنمية مهنية

 المدرسة التجريبية
 مدرسة اإلمارات الوطنية 

 )مدينة محمد بن زايد(
 بيفان راتكليف المعلم القائد

 

  َمن ِمن المعلمين سيحضر دورة التنمية المهنية؟

يتم تخطيط وتنظيم كل جلسة تدريبية من قبل ميسر التدريب الذي يدير الجلسة يتضمن ذلك   شخص 150اً يباألولى بما فيهم الموظفين الجدد، تقر الحلقةجميع موظفي 
 المصادر أو المواد المطلوبة

  تتضمن الجلسة عرض تقديم باللغتين العربية واالنجليزية خالل اليوم )يمكن لميسر
 الخاصة بكل جلسة تدريبية(التدريب إضافة الشرئح 

  األماكن وأدوات تكنولوجيا المعلومات )مثال: آله العرض القاعة والغرف/ تنظيم التأكد
 لصوت( وخدمات الطعامواال

  توفير مترجم 

 ما هي االحتياجات التعليمية لهؤالء المعلمين؟ كيف تعرف أن هذه هي احتياجاتهم؟

  إلمام كامل عن إطار الكفاءات الطالبية، يحتاج هؤالء المعلمين إلىالعديد من الموظفين ال يملك 
 التعرف على اإلطار.

  البعض لديهم فكرة مسبقة عن إطار الكفاءات الطالبية ولكن فقط المقدمة ويحتاجون إلى المزيد من
 المعلومات

 سوف يتسائل المعلمون مالذي يعنيه إطار الكفاءات الطالبية لهم 

 يحتاج المعلمون إلى التحفيز من أجل تنفيذ إطار الكفاءات الطالبية 

التعليمية؟  ما هي األهداف
في نهاية الجلسة سوف 
يكون المعلمون قادرين 

 على ...

ما هي األنشطة التي سيقوم بها  الرسائل األساسية؟ اإلجراءات
 المعلمون لممارسة/ إظهار ما تعلموه؟

المدة الزمنية؟ 
 )األوقات(

 ما المصادر التي تحتاجها؟
)بما في ذلك المواد التوجيهية 

 إلطار الكفاءات الطالبية(

ية مهارات القرن إدراك أهم
لمهارات ابما في ذلك  21

التي في إطار الكفاءات 
 الطالبية

تقديم التهيئة الحافزة فيديو "هذا 
". أطلب من المعلمين 21القرن 

بعد مشاهدة الفيديو مناقشة األسئلة 
 المفتاحية مع زميل

 21أصبح تعليم وتعلم مهارات القرن 
عما كان عليه عندما كنا في  مختلفاً 

 المدرسة

بعد مناقشة األسئلة المفاتحية للفيديو مع 
 : ما السنة التي تعد طالبك لها؟كليزم

صباحاً   8.30
 8.45 إلى

 صباحاً 

 الشاشة 

  مكبرات صوت لمشاهدة
نشاط التهيئة الحافزة 

 "21فيديو "هذا القرن 

تطوير الفهم إلطار الكفاءات 
 أبوظبيالطالبية في مجلس 

 للتعليم
 
 
 

تقديم إطار الكفاءات الطالبية، 
 لماذا وكيف تم إنشاء اإلطار.
تقديم المخطط البياني إلطار 

 الكفاءات الطالبية
 

الهدف من إطار الكفاءات الطالبية 
 21هو لتطوير متعلمين القرن 

 2030لتحقيق رؤية 

ناقش مع زميلك واكتب األسئلة أو 
ورق ستفسارات التي لديك على اإل

المالحظات الالصق، سوف يساعدك على 
ئلتك حتى تتمكن من التحقق أنه تتبع األس

 عليها خالل ورشة العملت اإلجابة تم

صباحاً   8.45
 إلى

 صباحاً  9.05
 

 عرض تقديمي 

  وثيقة المخطط البياني إلطار
الكفاءات الطالبية باللغتين العربية 

 واالنجليزية

 ورق مالحظات الالصق 
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األهداف التعليمية؟ ما هي 
في نهاية الجلسة سوف 
يكون المعلمون قادرين 

 على ...

ما هي األنشطة التي سيقوم بها  الرسائل األساسية؟ اإلجراءات
 المعلمون لممارسة/ إظهار ما تعلموه؟

المدة الزمنية؟ 
 )األوقات(

 ما المصادر التي تحتاجها؟
)بما في ذلك المواد التوجيهية 

 طالبية(إلطار الكفاءات ال

بناء فهم مشترك للكفاءات 
ضمن  إطار الكفاءات 

الطالبية لمجلس أبوظبي 
 للتعليم.

طبق نشاط مطابقة التعريفات 
إلطار الكفاءات الطالبية، وزع 

المعلمين في مجموعات مع 
 إعطائهم تعليمات واضحة

تعتبر هذه فرصة لبناء فهم مشترك 
للكفاءات، لتطبيق ذلك تحتاج إلى 

أفكارك مع زميلك عند مشاركة 
تطبيق نشاط مطابقة التعريفات، من 

إجاباتك في النهاية وناقش أجابتك 
 الخاطئة

 

 6-4وزع المشاركين في مجموعات من 
مشارك. اتبع التعليمات لتطبيق نشاط 
مطابقة التعريفات. شارك أفكارك مع 
زمالئك، تأكد من إجاباتك في النهاية 

 وناقش أجابتك الخاطئة

صباحاً   9.05
 9.45 إلى

 صباحاً 

 1.3 نشاط مطابقة التعريفات 
 

التعرف على كيفية عمل 
إطار الكفاءات الطالبية معاً 

 في منهاج مدرستنا

شارك محاذاة إطار الكفاءات 
 البكالوريا الدولية الطالبية و

 عمل إطار الكفاءات الطالبية و
 البكالوريا الدولية معاً 

 الطالبية ونشاط المطابقة إلطار الكفاءات 
البكالوريا الدولية حيث يطابق الموظفون 

إطار الكفاءات الطالبية مع مالمح المتعلم 
 ولى للحلقة األالبكالوريا الدولية في برنامج 

 

10.30 
 صباحاً إلى

10:45 
 صباحاً 

  وثائق محاذاة إطار
الكفاءات الطالبية و 

 البكالوريا الدولية

قهوة الصباح – 11:15إلى  10:45  

التعرف على إطار الكفاءات 
 الطالبية المحتمل

ليم تع تقديم فيديو من سنغافورة "
والمواطنة في ثانوية الهوية الذاتية 

 تماسك"

صوت الطالب هو وسيلة حقيقية 
 لقياس تأثير الكفاءات

بعد مشاهدة الفيديو ناقش األسئلة الرئيسة مع 
زميلك: ما الذي تود سماعه من الطالب عن 

 المدرستك؟

11.15  
 صباحاً إلى

11.30 
 صباحاً 

 الشاشة 

  فيديو من سنغافورة " تعليم الهوية
 الذاتية والمواطنة في ثانوية تماسك"

 مكبرات للصوت 

 زوددقيقة، على كل معلم تنفيذ ثالثة من أصل خمسة أنشطة،  30على خمس صفوف دراسية، يستغرق تنفيذ كل نشاط الخمسة نشطة األ يتم توزيع
 ونظم المعلمين في مجموعات من تتكون من خمس مجموعات متساوية العدد باستخدام بطاقات األرقام/األلوان. تعلميات واضحة بالمعلمين 

11.30  
  صباحاً إلى

بعد  1.00
 الظهر

 مجموعة من البطاقات 

  ًتسمية الغرف طبقا
 لألنشطة
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 من: المصادر: الرسائل الرئيسة: يتضمن هذا النشاط: النشاط:

صحيفة في مجموعة صغيرة. تحديد الكفاءات ال صنع برج من الصحيفةبرج من  .1
 من إطار الكفاءات الطالبة التي تم استخدامها خالل هذا النشاط 

غالباً ماتظهر وتتداخل الكفاءات في إطار الكفاءات 
 الطالبية معاً 

 التعليمات 

 الصحيفة 

 أشرطة 

 مقصات 

 
 
 
 

مناقشة موضوع  .2
إطار الكفاءة 

( SCFالطالبية )
الذي يعمل على 
تطوير متعلمي 

 .21القرن ال

قسم المجموعة إلى فريقين، احدهما مع واآلخر ضد 
الموضوع، وضع القواعد األساسية مثال: حمل عصا التحدث 

ثانية لكل شخص، عدد الكفاءات ضمن  30عند التكلم وإعطاء 
 إطار كفاءات الطالبية التي تم تطبيقها خالل هذا النشاط

النجاح في تنفيذ الكفاءات فإننا بحاجة لدعم إذا أردنا 
التفكير في الكفاءات لدى األشخاص، حتى لو كانوا ضد 

 كفاءات التدريس.

 مناقشة القواعد والتعليمات 

 عصا التحدث 

 
 
 
 
 

العصف الذهني  .3
 ألفكار للتدريس

يقوم المعلمين بعملية العصف الذهني الستراتجيان ونهج 
لمؤشرات األداء إلطار الكفاءات التدريس، تأكد من اإلشارة 

قسم تقدم كل مرحلة صفية في إطار متطلبات اإلطار الطالبية )
وأمثلة عليه من كتيب إطار الكفاءات الطالبية(، من 

الضروري أن يكون اختيار او إعداد المعلمين لالستراتيجيات 
المعلمين أن تكون مناسبة للكفاءات وهذه مؤشرات األداء لكل 

 الصف

علينا دعم أحدنا الىخر لتطبيق الكفاءات. تدعم يجب 
مؤشرات األداء إلطار الكفاءات الطالبية عند التخطيط 

 للكفاءات الطالبية

 أقالم التظليل 

 التعليمات 

 أوراق كبيرة الحجم 

  نسخ من مؤشرات األداء قسم
متلطبات اإلطار وأمثلة عليه من 

 كتيب إطار الكفاءات الطالبية

  لتوليد األفكار المواد التوجيهية
 المواد التوجيهية( 5)بالتحديد الوحدة 

 

مصادر إطار  .4
 الكفاءات الطالبية

شارك المصادر التي من شأنها دعم المعلمين في عملية تطبيق 
 إطار الكفاءات الطالبية وتتضمن:

  تحضر مدرستنا المصادر الالزمة )مثال: األحجية
 والساللم وقطار القيم(

  ي داء فللتعليم مثال: مؤشرات األوثائق مجلس أبوظبي
قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه من كتيب إطار 

 الكفاءات الطالبية

 المواد التوجيهية إلطار الكفاءات الطالبية 

تحضر مدرستنا المصادر   هناك مجموعة واسعة من الموارد المتاحة لدعمكم.
الالزمة )مثال: األحجية والساللم 

 وقطار القيم(

 لكفاءات الطالبية كتيب إطار ا
من مجلس أبوظبي للتعليم مثال: 

مؤشرات األداء في قسم 
 متطلبات اإلطار وأمثلة عليه

  جميع المواد التوجيهية من إطار
 الكفاءات الطالبية

 

جلسة األسئلة  .5
 واألجوبة

للمعلمين بطرح أسئلتهم واستفساراتهم والرد إتاحة الفرصة 
األسئلة الشائعة من  1.7كن على اطالع وبجوزتك  عليها،

 إطار الكفاءات الطالبية

ال بأس في أن يكون لديك أسئلة، و ال تملك أجوبة عليها 
 إلى اآلن.

 وفر المصادر التالية ..

 1.7  األسئلة الشائعة من إطار
 الكفاءات الطالبية

  جميع المواد التوجيهية من
 إطار الكفاءات الطالبية
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  كتيب إطار الكفاءات الطالبية
أبوظبي للتعليم  من مجلس

مثال: مؤشرات األداء في قسم 
 متطلبات اإلطار وأمثلة عليه

  تحضر مدرستنا المصادر
الالزمة )مثال: األحجية 

 والساللم وقطار القيم(

 جمع جميع الموظيف مرة أخرى

ما هي األهداف التعليمية؟ 
في نهاية الجلسة سوف 
يكون المعلمون قادرين 

 على ...

ما هي األنشطة التي سيقوم بها المعلمون  الرسائل األساسية؟ اإلجراءات
 لممارسة/ إظهار ما تعلموه؟

المدة الزمنية؟ 
 )األوقات(

 ما المصادر التي تحتاجها؟
)بما في ذلك المواد التوجيهية 

 إلطار الكفاءات الطالبية(

تلخيص أيام التعلم وأي متابعة  الملخص
 والخطوات المقبلة.

العودة مرًة أخرى إلى األسئلة أو  الربط بين ما تم تعمله 
االستقصاءات التي كتبتها على أوراق 

المالحظات، هل تمت اإلجابة عليها خالل 
 ورشة العمل؟

 

بعد   1.00
 1.15الظهر إلى 
 بعد الظهر

 

 كيف سأقوم بتقييم أو تقويم إذا ما كان الهدف التعليمي قد تحقق؟

 نهاية ورشة العملاستمارة تقييم في 
 

 ما هي الخطوة التالية/ دورة التنمية المهنية التالية؟ ما المتوقع من المعلمين أن يفعلوه بما تعلموه؟

 يحضر المعلمين مصادر عن إطار الكفاءات الطالبية الستخدامها مع طالبهم
ات في تدريس الكفاءيتوقع من المعلمين مشاركة األدلة خالل إجتماع الفريق التالي حول كيفية 

 وحدة "من نحن"

 أهداف التعلم من هذه الدورة؟  ماهي ،التخطيط لورشة العمل القادمة
 .دورة التطوير المهنيالمعلمين بعد احتياجات سوف يستند هذا على اجتماعنا القادم للمعلم القائد، تأكيد 

 ما الدليل الذي يظهر أثر دورة التنمية المهنية هذه؟

 .المشاركة من قبل المعلمين في اجتماعات الفريق وموارد الفصول الدراسية / المعروضات والمشهدات الصفية المقررة في نوفمبر وديسمبراألدلة 
 


