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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 التعاون/ العمل الجماعي؟ما هو  4.1.8 
 

 المادة التوجيهية

  كفاءة التعاون/ العمل الجماعيإلى  مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا 
 

 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 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 

إلطار متطلبات المجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطلبية
 .وأمثلة عليه

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟
 

 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.  -
مشاركة أفكارهم عن بالمعلمين  ومطالبةمناقشة األفكار  -

 كيفية تدريس هذه الكفاءة.

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

 للتعليم.
 إطار الكفاءات الطلبيةفي تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

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

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار الكفاءاتفي تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم 
 متطلبات اإلطار وأمثلة عليهلمجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الطلبية

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

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 الجماعي؟ما هو التعاون/ العمل   4.1.8

 
 
 
 
 

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

 
إن التعاون والعمل الجماعي الذي تكون نتيجته تعزيز العملية التعليمية 

على نظرية "التعلم التعاوني". في  مبنيواألداء لكل أعضاء الفريق 
"مجموعات التعلم التعاوني" يعمل الطلب مع بعضهم البعض لتحقيق 

ل تفيد الجميع. ويعم أهداف مشتركة وتكون غايتهم الوصول إلى نواتج
مجموعات على مراجعة المعلومات والبيانات مع بعضهم الطلب في 

البعض ويساعدوا بعضهم البعض على فهمها ويشجعوا بعضهم على 
العمل بجد واجتهاد. يتم مراقبة أداء الفرد بشكل دائم للتأكد من أن جميع 
الطلب يساهمون في العمل ويتعلمون أيضاا. وكنتيجة لذلك تكون 

تجميع ألجزائها ويحقق جميع الطلب المجموعة شيء أكبر من مجرد 
مستوى تعليمي عالي مما إذا كانوا يعملون بشكل فردي )جونسون 

 (. 1999وجونسون، 

 
يتمكن المتعلمين المتعاونين من العمل مع بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض خلل إنجاز مهمة أو هدف معين. يطور 

جاز المهام أو األهداف المشتركة. يعني هذا تعلم الطلب مهارات التواصل الطلب مهاراتهم اإلدراكية وفوق اإلدراكية في إن

  الفّعال: التحدث واالستماع وإعادة الصياغة والتوسع وطرح األسئلة لفهم العالم من حولهم واكتساب المعرفة وحل المشكلت.

 

 
 التعلممستويات تسلسل 

 
 العمل الطلبة إلى يطلب حيث للتعلم طريقة عن عبارة التعاوني التعلم .مهمة أو مشكلة على معا العمل يعني :التعاون

 .مشتركة أهداف لتحقيق عمل فرق أو مجموعات أو أزواج في معا
 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي 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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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:
  

لس أبوظبي للمدارس الخاصة لمج إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب  لكفاءة التعاون/العمل الجماعي التاسع والعاشرللصف  مستويات تسلسل التعلم)
 (51 – 48( )صفحة 2014للتعليم )

 
هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 

ا ألقصى وأداة مفيدة للمعلمين والطلب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصل مستويات تسلسل التعلم
 التعلم هذه: سلسلاستفادة من مستويات ت

 

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

  ستويات تسلسل مللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة توصيفات  مستويات تسلسل التعلمقبل قراءة توصيفات
الكفاءة  ب في هذهللمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه التوصيفات هي أحجار البناء لما مارسه الطل التعلم

قبل وصولهم إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطلب مشاركة تجاربهم لهذه التوصيفات )مثال: أخبرني 
عن موقف قمت فيه بمشاركة المسؤوليات والمهام مع مجموعة أو فريق إلنجاز مشروع أو تحقيق هدف؟( ومن 

 ثم استخدم إجابات الطلب في تحديد نقطة بدايتك.

  خلل قراءة التوصيفات لكل مرحلة دراسية وتحديد "خطوة تطورهم" التي يجب على الطلب اتخاذها للتقدم عبر
اعي في كفاءة التعاون/ العمل الجم تاسعاألخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف ال مستويات تسلسل التعلم

                                                           
( عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع 2014يدرك 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. 
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"، في حين أن طلب الصف متنوعة خلفيات من اآلخرين مع واحترام بفعالية العمليطور الطلب قدرتهم على "
" والثقافية االجتماعية الخلفيات من مجموعة من اآلخرين مع إنتاجية بصورة العمل" عاشر يطورون قدرتهم علىال

(. فتعد خطوة 49( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبية)كتاب 
 . اسأل نفسك كيفمع زملئهم من مجموعة من الخلفيات االجتماعية والثقافية نتاجيةبصورة إالعمل تطورهم هي 
قد يضع المعلم بالتعاون مع الطلب مجموعة من المعايير عن كيف يكون "العمل المثال  على سبيلسيبدو ذلك. 

 بصورة إنتاجية" )مثال: تحقيق األهداف في التواريخ المحددة، والعمل على المهمة، إلخ(

  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 الطلبيةالمرحلة المناسبة من 

 للطلب في مراحلهم التالية من تطوير هذه الكفاءة.

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمالستخدام قم بدعم الطالب 
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