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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ؟الكفاءات الرقمية يما ه 4.1.5 
 

 المادة التوجيهية

  الكفاءات الرقميةإلى مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا  
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

 المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه  عندما يتم تعريف
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 المعلمون 
 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطلبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطلبيةهيكل نشاط  1.2 -
 نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة السابقة 1.4 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات تقدم
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطلب، يرجى االطلع على 

ات متطلبلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطلبية
 .اإلطار وأمثلة عليه

 اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟هل 

 يمكنيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -

 التعليمية أو اجتماعات األقسام.
حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -

 المادة. 
رهم عن كيفية أفكا المعلمين مشاركةومناقشة األفكار  -

 تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب تجربة  اإلطار وأمثلة عليه

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

( لكفاءات المدارس 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطلبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم
إلطار متطلبات المجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الكفاءات الطلبية

للمدارس الخاصة   إطار الكفاءات الطلبيةفي تجربة  وأمثلة عليه
 (2014لمجلس أبوظبي للتعليم )

 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ؟الكفاءات الرقميةما هي   4.1.5

 
 
 
 
 
 
 

 نبذة
 الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى االطلع على المصادر المرفقة أدناه.يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه 

 
تكنولوجيا المعلومات  كل شابيجب أن يستخدم  ه( أن2006لقد أوضحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

( 2003وسالجانيك )يطرح ريتشن  واالتصاالت بطرق عدة مختلفة وذلك ليكونوا مشاركين فاعلين في المجتمع الحديث.
فهم  من تمكنهم، يعد من المهم أن يتمكن األفراد من إجادة التكنولوجيا المتغيرة وكل يوم أنه في عالم يزيد تنوعاا وارتباطاا 

م للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعلي إطار الكفاءات الطلبيةالكميات الكبيرة من المعلومات المتاحة. ويتوافق هذا مع 
واالستخدام الواثق والناقد والمبدع لتكنولوجيا المعلومات  الكفاءات الرقميةيؤكد اإلطار على أهمية  ( حيث2014)

ي ة فمؤثر كوادرواالتصاالت كواحدة من مهارات التعلم والتفكير التي تؤهل األفراد ليصبحوا متعلمين مدى الحياة و
 المجتمع

 
( في 2008بيوني وريدكير )ومفهوم متطور. يدعم أالموتكا، هي  الكفاءات الرقميةإن 

التابع للمفوضية األوروبية أن طرق تعزيز المشترك  البحوثالمقدمة إلى مركز سياستهم 
 ك بسبب التطورليجب أن تكون حركية ويتم تطويرها باستمرار وذ الكفاءات الرقمية

دام القدرة على استخ ات الرقميةالكفاءالدائم للتكنولوجيا وتغيرها في المجتمع. تفوق 
وزيادة الوعي باستخدام  المعلومات. إن تدعيم المواطنة الرقميةأدوات تكنولوجيا 

 اا هام اا إضافيعلومات واالتصاالت بطرق مسؤولة وأخلقية يعد عاملا تكنولوجيا الم
 .الكفاءات الرقميةلتطوير 

 
 

 كل فّعالمجموعة واسعة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بش رقميةكفاءات  الذين يملكونن ويستخدم المتعلم
ومبدع وبإمكانهم الوصول للمعلومات  ثقين من أنفسهم ويفكروا بشكل نقديويكونوا واوبطرق مسؤولة وأخلقية 

مات ومن المصادر اإللكترونية ويمكن تقييم مدى ارتباط المعل كبيرة تجميعها من ضمن مجموعةواختيارها وتحليلها و
 . تدعم التكنولوجيا الرقمية تطور فهمهم للقضايا العالمية والبيئية.أهمية وفائدة المعلومات بشكل نقديو
 

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطلبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباا  أو طريقاا  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  

 التعريف
 المعلومات لتكنولوجيا واإلبداعي والناقد الواثق االستخدام :أنها على الرقمية للكفاءات شامل تعريف إعطاء يمكن

 المجتمع. مشاركة أو والدمج والترفيه والتعلم العمل على والقدرة بالعمل مرتبطة أهداف لتحقيق واالتصاالت
 

 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 
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التعلم من  سلسل( مستويات ت2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةيوضح كتاب 
ب هذه توصيفات واضحة لما يج مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1رياض األطفال/ الصف األول

 توقعه في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:
 

 

 الرقمية للكفاءات سادسوال خامسللصف ال مستويات تسلسل التعلم)
 (37 - 34( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب 

 
 

هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 
أداة مفيدة للمعلمين والطلب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصلوا ألقصى  مستويات تسلسل التعلم
 التعلم هذه: سلسلاستفادة من مستويات ت

 

  وكياتلهذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والس مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة 
 التي تشكل هذه الكفاءة.

  ستويات م توصيفاتللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة  مستويات تسلسل التعلم توصيفاتقبل قراءة
هذه  هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في توصيفاتللمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه ال تسلسل التعلم
مثال: ) توصيفاتالطلب مشاركة تجاربهم لهذه الإلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من  وصولهمالكفاءة قبل 

؟( ومن ثم استخدم إجابات الطلب في تحديد كيف تقوم باختيار المعلومات عندما تبحث على اإلنترنتأخبرني 
 نقطة بدايتك.

 اتخاذها للتطور التي يجب على الطلب  "خطوة تطورهم"لكل مرحلة دراسية وتحديد  توصيفاتخلل قراءة ال
يطور المتعلمون الذين  خامساألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ال يات تسلسل التعلممستو عبر

في حين أن طلب الصف "، المختلفة تقييم مصادر المعلومات والبياناتعلى " يملكون كفاءات رقمية القدرة
طار إ" )كتاب عن صحتها كشفتقييم مصادر المعلومات والبيانات المختلفة لل"يطورون القدرة على  سادسال

  . فتعد خطوة تطورهم هي((36( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الكفاءات الطلبية
 

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  الكفاءات الطالبيةإطار يدرك  1 

لتقديم " ة طريقارطخ(  "11صفحة )طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة  ارطةخ: 5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

 . ية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليمالدعم للمدرسة في عمل
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اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك، على سبيل المثال، . كيفية التحقق من صحة مصادر المعلومات والبياناتتعلم 

 معلوماتهم من أكثر من مصدر.يمكن أن يتعلم الطلب أهمية التحقق من 

  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة يعد في  مستويات تسلسل التعلماستخدم
عند إعطاء تغذية راجعة محددة  مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطلبيةالمرحلة المناسبة من 

 الكفاءة. التالية من تطوير هذهمراحلهم للطلب في 

 وتعلم أقرانه لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه مستويات تسلسل التعلمستخدام قم بدعم الطالب ال. 
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