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 : التخطيط للتطبيق2الوحدة 

 تقديم التنمية المهنية للمعلمين 2.4 المادة التوجيهية
  

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟
 

  تقدم هذه الوثيقة األفكار الرئيسية والنهج الممكنة عند تقديم المعلمين التنمية

 المهنية 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؟

 قادة المدارس الذين يخططون للتنمية المهنية للمعلم 

 الطالبية التعرف على جميع المواد التوجيهية إلطار الكفاءات   هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟
 

 

كيف يمكن تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

 وايضاً أقرأ 
 التنمية المهنيةخطة  2.4.1 -
 مهام الكفاءات 2.4.2 -

 

 المواد التوجيهية من إطار الكفاءات الطالبيةجميع   ما هي الخطوات التالية؟

  المصادر والمالحظات من ورش عمل إطار الكفاءات الطالبية لمجلس
 أبوظبي للتعليم
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 تقديم التنمية المهنية للمعلمين 2.4

 

 

 

 

 

 
تطبيق إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم الطلبة بنجاح في  يتمالتنمية المهنية للمعلمين أمر ضروري حتى تعتبر 

اءات والقيم ففي فهم الك للمعلمينتقديم الدعم وذلك لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين المدارس. وكل مدرسة بحاجة إلى تصميم و

الطرق على سبيل المثال من خالل اجتماعات يمكن تنظيم التنمية المهنية للمعلمين في المدرسة بعدة  ،وتطبيقها في صفوفهم

يمكن للمعلمين االختيار من بينها. وينبغي أن يشارك والموظفين، اجتماعات المرحلة الصفية / المادة أسبوعياً أو ورش عمل 

ية وتقديمها. الطالبالمسؤول عن التنمية المهنية المستمرة في المدارس في جميع اجتماعات التخطيط للتنمية المهنية إلطار الكفاءات 

اءات عمل إطار الكفمن ورش  والمصادرالتجريبية  للمدارسبما في ذلك دراسات الحالة  توجيهية إلطار الكفاءات الطالبيةالمواد ال

 عند التخطيط للتنمية المهنية إلطار الكفاءات الطالبية.يمكن استخدامها الطالبية هي أدوات قيمة 

 
 :استراتيجيات التنمية المهنية

  للمناقشة المحوريةعمل إطار الكفاءات الطالبية كنشاط للتهيئة مع األسئلة شارك الفيديو من ورش 

  للمناقشة المحوريةتوفير المواد التوجيهية من إطار الكفاءات الطالبية للمعلمين مع األسئلة 

  الكفاءات والقيم: فهم 4قراءة ومناقشة المواد التوجيهية من إطار الكفاءات الطالبية في الوحدة 

  شارك مع الموظفين العروض التقديمية واألنشطة والموارد من ورش العمل إطار الكفاءات الطالبية لمجلس

 أبوظبي للتعليم.

  باستخدام استراتيجيات التدريس والمناهج والنماذج ضمن المواد التوجيهية من إطار الكفاءات  درسالخطط

 ءات والقيم: تدريس الكفا5الطالبية داخل الوحدة 

  إنشاء استراتيجيات التدريس والمناهج والنماذج باستخدام مؤشرات األداء إطار الكفاءات الطالبية ضمن متطلبات

 - p.iii.17( )2014اإلطار وقسم التمثيل من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة )

 (43ج 

 كفاءات المبينة أدناهإجراء أنشطة باستخدام أنشطة اختبار ال 

 

إطار الكفاءات الطالبية في صفوفهم،  لمزيد من األفكار في التخطيط وتحقيق التنمية المهنية الفعالة لدعم المعلمين في تنفيذ بنجاح
 :انظر

 خطة التنمية المهنية 2.4.1 -
 مهام الكفاءات 2.4.2 -

 
 
 
 
 

 أفضل رصةف لديهم الطالب أن من للتأكد المدرسة في العاملين مهارات والتعلم والتعليم القيادة تحسين هو المهنية التنمية دور

 المستقبل في للنجاح

 .اإلنترنت شبكة على للتعليم أبوظبي مجلسقع وم ، المهنية التنمية دور
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 دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم

 ورش عمل الكفاءات

 مدرسة البشاير الخاصة المدرسة التجريبية

فريق التنفيذ في إطار الكفاءات الطالبية في مدرسة البشاير الخاصة يدعم المعلمين في عملية تطبيق الكفاءات والقيم عند التخطيط 
 وتقديم ورش العمل المختلفة. 

تركز كل ورشة عمل على اثنين إلى ثالثة كفاءات أو قيم، تحضر المعلمات ورش العمل تلك مرة أسبوعياً على مدى عدد من 
 وفعال في برنامج صفوفهم األسابيع، حيث تم بناء فهم معلمق لدى المعلمات عن الكفاءات وكيفية تضمينها بشكل مبتكر 

 مدرسي المعلمين بطرق مختلفة، على سبيل المثال:خالل ورش العمل يدعم أعضاء فريق التنفيذ ال

 قيادة المناقشات لكشف المعرفة المسبقة عن كل الكفاءة والقيمة لدى المعلمات 

 مشاركة خلفية عن إطار الكفاءات الطالبية وكيف أنها تدعم المعلمين والطالب 

  من إطار الكفاءات الطالبية لجلس أبوظبي ينظم نشاط بانوراما حيث في مجموعات من المعلمين يقرأون ويناقشون أجزاء

 -متعمقة قراءة  1.5. )انظر (2014للمتعلمين في أبوظبي وثيقة ) 21الكفاءات القرن  -للتعليم للمدارس الخاصة 

 (قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه -متعمقة قراءة  1.6و الملخص التنفيذي

وثم قارن هذا التعريف مع تعاريف إطار الكفاءات الطالبية لجلس أبوظبي طلب من المعلمات كتابة تعريفاتهن الخاصة للكفاءات 
بين المفاهيم  التوصيلنشاط  1.3. )انظر (2014للمتعلمين في أبوظبي وثيقة ) 21الكفاءات القرن  -للتعليم للمدارس الخاصة 

 (نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة السابقة 1.4و والتعريفات 
 فهم الكفاءات 4ستكشاف المواد التوجيهية إلطار الكفاءات الطالبية ، وخاصة المواد التوجيهية للوحدة دعم المعلمات ال :

 : تدريس الكفاءات والقيم.5والقيم والوحدة 

  طلب من المعلمات تحليل المهام الفصول الدراسية والنماذج غالبا ما تستخدم من قبل الطالب )على سبيل المثال فن للرسم

 ثم تطابق كل مهمة مع الكفاءة التي يدعمها البياني(

 مشاركة التطبيق الناجح للكفاءات من خالل استراتيجيات التدريس والتي تستخدم في صفوفهم 

 دعم المعلمات لتصميم األنشطة الصفية لضمان اختبار الطالب للكفاءات بطرق مبتكرة 

 تدريس الكفاءات 5)انظر الوحدة  وإجراء تقييم مساعدت المعلمات على استخدام مؤشرات األداء عند تخطيط الدرس :

 : التقويم والرصد والتقييم(6والقيم والوحدة 

 التقويم والرصد 6)انظر الوحدة  مشاركة تقييم الكفاءة الناجح الذي يستند على النهج التي قد تستخدم في صفوفهم :

 والتقييم(

خطة الدرس التي شملت االبتكار بتضمين التركيز على كفاءة وخلصت كل ورشة عمل مع المعلمين يعملون في أزواج لكتابة 
 واحدة على األقل 

 

 
 
 

 

 

 

 


