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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ؟الوعي الثقافي/ المواطنةما هو  4.1.6 
 

 المادة التوجيهية

  كفاءة الوعي الثقافي/ إلى مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا
 المواطنة 

 

التوجيهية؟ما الهدف من هذه المادة   

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

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطلبيةتعريف المعلمين ب 
 الكفاءات الطلبيةإطار هيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات
قراءة  1.6الطلب، يرجى االطلع على  سلسل تعلمت

لمجلس أبوظبي للتعليم:  طار الكفاءات الطلبيةمتعمقة إل
 .متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 المادة. 

أفكارهم عن كيفية  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 ) لطلبيةا
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

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

س للمدار إطار الكفاءات الطلبيةتجربة  في اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هو الوعي الثقافي/ المواطنة؟  4.1.6

 

 

 

 
 نبذة

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

المختلفة منها: علم االجتماع، وعلم اللغويات وعلم اإلنسان والدراسات يكون تعليم الوعي الثقافي في مجاالت العلوم 

الثقافية والتعليم متعدد الثقافات. يمكن اعتبار المدارس مكان يخوض فيه الشباب أول تجاربهم في المشاركة كمواطنين 

طلب سماتهم بها الالتي يطور  (. إن الطرق2009ويطّوروا حس كونهم أفراد من المجتمع األوسع )آينلي إت آل، 

ي يتم تتأثر باألنظمة التعليمية والبيئة التوالتي ما يتلئم مع دورهم كمواطنين، تام لالتي تتطلب فهم وكفاءاتهم المدنية و

تطبيق فيها هذه األنظمة. يجب األخذ في عين االعتبار الخلفية الثقافية لكل دولة، والنظام السياسي والهيكل التعليمي 

الوعي الثقافي والمواطنة، فإن المعلم هو الذي عليه العبء األكبر.  راا لدور المدارس الهام في تعزيزظوالمنهاج. ون

 (2006)ريمرز، 

 

إن الحاجة إلدراك هوية الفرد ووضع األهداف في هذا العالم المعقد كبيرة جداا )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية(. كما هي الحاجة إلى حفظ الحقوق وتحمل المسؤوليات 

وفهم كل فرد لبيئته وما دوره فيها. يجب أن يفهم األفراد المعنى األوسع ألفعالهم 

اك كيف تتلئم أفعال وقرارات الفرد مع الصورة الكلية وحتى وقراراتهم، فمن المهم إدر

يفهم الطلب هيكل نصل إلى هذا يجب أن يفهم الطلب النظام الذي يتبعونه، مثال: 

ثقافاته وممارساته والقواعد الرسمية وغير الرسمية واألشياء المتوقعة فيه النظام و

 داخل هذا النظام. ونهوالدور الذي يلعب

 

 
 
 
 

 وتحري األخرى بالبلدان المرتبطة وتلك ومعتقداته، وتقاليده الشخص لتاريخ والفهم المعرفة بامتلك الثقافي الوعي يتعلق
 وعادات الجيلي الوعي مثل البلدان، داخل الثقافي الوعي يقع .األمور بهذه يتعلق فيما اآلخرين مع التعامل عند الحساسية

 في النشطة والمشاركة كمواطن واجباته ومسؤولياته الفرد بحقوق الوعي المواطنة تتضمن .إلخ الريف.. مقابل الحضر
 .المجتمعات

 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –للتعليم )إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي 
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كمواطن، يتحمل الطلب مسؤولية جماعية لفهم العالم بشكل أفضل داخل حدودهم والحفاظ على حقوق 
اإلنسان في أي مكان وحمايتها، وتحدي الظلم أينما يحدث. يجب أن يأخذ الطلب بعين االعتبار كيف 

 غييراا.مية ليحدثوا تيمكنهم إنجاز مسؤولياتهم فيما يخص المواطنة وما يمكنهم فعله كأفراد في حياتهم اليو

 
 

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

التعلم من  ( مستويات تسلسل2014وظبي للتعليم )للمدارس الخاصة لمجلس أب 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:

 لكفاءة الوعي الثقافي/ المواطنة رابعوال ثالثللصف ال مستويات تسلسل التعلم) 

(59 - 65( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب   
 

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

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

 . الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم

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

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

  ستويات تسلسل مءة توصيفات للمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقرا مستويات تسلسل التعلمقبل قراءة توصيفات
للمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في هذه الكفاءة  التعلم

قبل وصولهم إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطلب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )مثال: أخبرني 
تأثير إيجابي على األفراد في صفك الدراسي؟( ومن ثم استخدم إجابات الطلب في  عن أحد المرات التي كان لك

 تحديد نقطة بدايتك.

  خلل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة تطورهم" التي يجب على الطلب اتخاذها للتقدم عبر
ياا يطّور الطلب الذين يظهرون وعاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف الثالث  مستويات تسلسل التعلم

مل والع مقترحاتال مدرستهم بما في ذلك إدارةفي  اإلسهام اإليجابي"على  ثقافياا ومهارات مواطنة فعالة القدرة
في  اإلسهام اإليجابي"  علىيطورون القدرة  "، في حين أن طلب الصف الرابعبيئة المدرسة بناء عليها لتحسين

إطار  " )كتاببيئة المدرسة بما في ذلك إدارة المقترحات والعمل بناء عليها لتحسينالمحلي  ومجتمعهم مدرستهم
(. فتعد خطوة تطورهم هي 59( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الكفاءات الطلبية

ء ما يقوم الطالب بإنجاز شيفي هذا المثال ل نفسك كيف سيبدو ذلك. كيف يمكن تحويل اقتراح ما إلى فعل. اسأ
 بيئة المدرسة، وقد يكون هذا صبغ الجدران أو الرسم عليها لتكون المباني ذات مظهر أجمل. حسينلت

  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة قائم على  مستويات تسلسل التعلماستخدم
عند إعطاء تغذية راجعة محددة  مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطلبيةمناسبة من المرحلة ال

 للطلب في مراحلهم التالية من تطوير هذه الكفاءة.

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام 
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