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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 الوعي العالمي والبيئي؟ما هو  4.1.7 
 

 المادة التوجيهية

  ًكفاءة الوعي العالمي إلى مختصراً تعد هذه المادة مدخال
 والبيئي 

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  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 الطالبيةتعريف المعلمين ب 
 الطالبيةإطار الكفاءات 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 تقدم
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطالب، يرجى االطالع على 

لبات متطلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطالبية
 .عليه اإلطار وأمثلة

 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. 

مشاركة أفكارهم ب المعلمينومطالبة مناقشة األفكار  -
 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

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

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

( لكفاءات المدارس 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطالبية
 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 الطالبية

س للمدار إطار الكفاءات الطالبيةفي تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هو الوعي العالمي والبيئي؟  4.1.7  

 

 

 
 

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

 
يزداد عدد الشعوب التي على دراية "بالمشكالت المستعصية" التي يجب التطرق لها 

فيليسيانو  – 2012وذلك للوصول إلى عالم يستحق العيش  فيه. )بولستاد وجيلبيرت، 

 الحلول المباشرة أو "ال يمكن حل المشكالت المستعصية بتطبيق(. 2013وبيركهوت، 

فهي تدور حول مجاالت مختلفة: اجتماعية واقتصادية وسياسة وبيئية  الحلول الرياضية،

بولستاد )"األهميةوقانونية وأخالقية وهي على درجة عالية من التعقيد والغموض 

أن معالجة هذه القضايا سيتطلب اتخاذ بإننا على دراية كاملة  (.2012وجلبرت، 

لمستوى المحلي والعالمي. إن إدراج هذه الكفاءة يسلط الضوء على دور إجراءات على ا

 كل مدرسة في تزويد طالبها بالخبرة والدعم ليدركوا أن أفعالهم قد تساهم بشكل إيجابي في الكثير من القضايا التي نواجهها.

 

ابلة سئلة التي تطرأ من المشكالت القيتطلب الوعي العالمي والبيئي من الطالب أن يطرحوا ويكتشفوا األسئلة الناقدة واأل

للبحث: المشكالت التي قد ال يكون هناك حل واحد فقط لها أو حل واحد صحيح. يجب أن يكتشف الطالب األسئلة التي 

تشكل أهمية عالمياً واألسئلة التي تتطرق لظواهر هامة وأحداث مرتبط بالعالم الخارجي، في مجتمعهم وفي المجتمعات 

. يدرك الطالب الذين لديهم الوعي البيئي القضايا البيئية وتكون األجراءات التي يتخذونها عادًة هي للحفاظ المحيطة بهم

 على استدامة المجتمعات المحلية والوطنية والعالمية التي ينتمون لها.

 

 إن برامج التعلم والتعليم الناجحة التي تبني الوعي العالمي والبيئي هي التي تمكن الطالب من

الم هم في العتبيئي مكانالعالمي والوعي ال يظهرونالطالب الذين  يكتشف. اتخاذ إجراءات معينة

آرائهم ومفاهيمهم، باإلضافة إلى اتخاذ قرارات حيال  يصالوما هو نظام العالم وقدرتهم على إ

على المهارات والمفاهيم التي اكتسبوها في مواد  يعتمد الطالبن فعله. وليصلوا لهذا وما يود

 المنهاج باإلضافة إلى الكفاءات اإلضافية األخرى خصوصاً حل المشكالت والتواصل.

 

 

 
 

 التعريف
 التصرف كيفية ومعرفة األخرى لألمم والبيئية واالقتصادية والثقافية االجتماعية الخلفية بتقدير والبيئي العالمي الوعي يتعلق
 .والعالمي والوطني المحلي المجتمع في واألخالق المسؤولية من بحس

 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 
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 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
التعلم من  ( مستويات تسلسل2014وظبي للتعليم )للمدارس الخاصة لمجلس أب إطار الكفاءات الطالبيةيوضح 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 العالمي والبيئي ثاني عشروال حادي عشرللصف ال مستويات تسلسل التعلم)

(95 - 65( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب   

 

                                                           
 ( عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع2014يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) 1 

ة طريق" لتقديم ارط(  "خ11ة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة )صفحة ارط: خ5حل الدراسية. يقدم الجدول الكفاءات في جميع المرا

 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 الطالبية، 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 درباً  أو طريقاً  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 

أداة مفيدة للمعلمين والطالب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصلوا ألقصى  التعلممستويات تسلسل 

 التعلم هذه: سلسلاستفادة من مستويات ت

  هذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والسمات  مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة

 التي تشكل هذه الكفاءة.

  ستويات تسلسل مللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة توصيفات  مستويات تسلسل التعلمقبل قراءة توصيفات

للمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطالب في هذه الكفاءة  التعلم

قبل وصولهم إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطالب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )مثال: أخبرني 

 م استخدم إجابات الطالب في تحديد نقطة بدايتك.؟( ومن ثقمت فيه بعمل إيجابي لخدمة مجتمعك أو بيئتكعن وقت 

  خالل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة تطورهم" التي يجب على الطالب اتخاذها للتقدم عبر

والبيئي  في كفاءة الوعي العالمي حادي عشراألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ال مستويات تسلسل التعلم

 والمجتمع والبيئة المحلي مجتمعهم واستدامة جودة أجل من إيجابية بطريقة اإلسهامقدرتهم على " يطور الطالب

 العمل ذلك في بما إيجابية بطريقة اإلسهام" قدرتهم على ثاني عشرطالب الصف ال يطور "، في حينعام بشكل

 إطار الكفاءات الطالبية" )كتاب عام بشكل والمجتمع والبيئة المحلي مجتمعهم واستدامة جودة أجل من كمتطوعين

. (. فتعد خطوة تطورهم هي العمل كمتطوعين54( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

ال يعد الطالب متطوعاً على حق إذا كلفه المعلم أو المدرسة بعمل المثال  على سبيلاسأل نفسك كيف سيبدو ذلك. 

 المدرسة فرص للطلبة ليشاركوا في أعمال تطوعية. تطوعي. ولكن يجب أن يوفر المعلم أو

  خالل 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 الطالبيةالمرحلة المناسبة من 

 التالية من تطوير هذه الكفاءة. للطالب في مراحلهم

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