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 والقيم فهم الكفاءات: 4 الوحدة

 الكفاءات؟ما هي  4.1
 

 المادة التوجيهية

  إطار الكفاءات الطالبيةالكفاءات المتضمنة في هذه المادة توضح 
كفاءات لمتعلمي  –للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 

  (.2014القرن الحادي والعشرون )
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  فريق عمل المدرسة وطالب المراحل الثانوية عند تعريف
 كفاءات.بال وأولياء األمور

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 المعلمون 

  األمورأولياء 

 الطالب 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 إطار الكفاءات الطالبيةهيكل نشاط  1.2 -
 نشاط التوصيل بين المفاهيم والتعريفات 1.3 -
 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 

 .يمنح هذا النشاط المشاركين الفرصة لتعميق مفهومهم للكفاءات 
 

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة
 التوجيهية؟

 هذه المادة التوجيهية 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 المتابعة مع المصادر التالية:

 1.1 ماهو إطار الكفاءات الطالبية؟ 

  الملخص التنفيذي إلطار الكفاءات الطالبية المدارس الخاصة في
 إمارة أبوظبي

  المدارس متطلبات اإلطار وأمثلة عليه إلطار الكفاءات الطالبية
 الخاصة في إمارة أبوظبي

 1.7  األسئلة الشائعة 
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 ما هي الكفاءات؟ 4.1

 المقدمة
موضوعات ( ثالثة عشر كفاءة مصنفة تحت ثالث م2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةيحدد 

معّرف بمخرجات الطالب. يصّور الجدول في األسفل العالقة بين محاور الكفاءات الثالث ومخرجات الطالب  وكل موضوع
المتوقعة والثالثة عشر كفاءة المحددة ليتم تطويرها في نظم التعليم في المدارس الخاصة على الصفوف من األول إلى الثاني 

 عشر.
 

 مهارات التعلم والتفكير

ن الطلبة من أن يصبحوا وتشير إلى تلك  المهارات التي تمكِّ
مبدعين ومبتكرين ومرنين وقادرين على التَّعلُّم مدى الحياة 

الين.  وموظفين متعددي المهارات وفعَّ

  التفكير النقدي

 اإلبداع 

 حل المشكالت

 التعلم المستقل

 الرقمية الكفاءات

  

 المهارات الشخصية واالجتماعية

وتشير تحديًدا إلى تلك  لمهارات التَّعلُّم واالبتكاروهي مكملة 
المهارات التي تمكن الطلبة من أن يصبحوا أعضاء مندمجين 
ومنتجين في المجتمع ويتسمون بالتسامح وعلى أتم االستعداد 

 للمرحلة التالية من تعليمهم.

 القيادة والمسؤولية

 التعاون/ العمل الجماعي

 التواصل

 الثقة بالنفس

 المبادرة/ التوجيه الذاتي

 ريادة األعمال

  

 المهارات المواطنة القومية والعالمية

فتشير إلى المهارات التي تمّكن الطلبة من التمتع بحس 
المسؤولية والحرص على المشاركة النشطة في مجتمعهم 

ا الذي يعيش  ر تكنولوجّيً د الثقافات والمتطوِّ المحلي والعالم متعدِّ
 فيه.

  الوعي العالمي والبيئي

 الوعي الثقافي/ المواطنة

 
 

 أال وهي:  12إلى  10وباإلضافة إلى ذلك، تتطور أربع كفاءات أخرى في طالب الصفوف من 

 الصحة والرفاهية 

 والمالي قتصاديالوعي اال 

 الثقافة اإلعالمية 

 اإلنتاجية والمساءلة 
 

 ما هي الكفاءات
الكفاءة هي أحد السمات الشخصية الذي يطورها الفرد لتساعده على 
التعايش في مجتمعنا المعقد، وتساعد الكفاءة الفرد أيضاً في تحقيق 
احتياجات معقدة عبر تطوير واستخدام السمات الشخصية )منها 
المهارات والمواقف( في أي موقف محدد. تعد هذه السمات 

الكفاءات يمكن للفرد تطويرها،  الشخصية هي مجموعة متميزة من
ولكن تعد الكفاءة أكثر من مجرد معرفة ومهارات. تتضمن الكفاءة 

 والصفات المهارات من فريد مزيج هي الكفاءات

 .والتصرفات

 مجلس إطار الكفاءات الطالبية  التنفيذي الملخص

 (2014) الخاصة للمدارس للتعليم أبوظبي
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مواقف الفرد ومفاهيمه التي توصل لها من تجاربه السابقة. ولذلك فإنه من المهم أن يخوض الفرد تجربة كل من الكفاءات في 
 مدى واسع من المواد ويطور عدد من خبرات الحياة.

كل  طبيقسيكون تفراد إلى مجموعة كبيرة من الكفاءات حتى يواجهوا التحديات المعقدة اليومية في العالم الحالي، ولكن يحتاج األ
، لذلك تم اختيار مجموعة من ثالثة عشر كفاءة جوهرية لضمان أنها األنسب للمخرجات المجتمعية محدود جداً هذه الكفاءات 

 المطلوبة.

 لماذا يجب تطبيق الكفاءات
تقوم الحكومات والتربويون عالمياً بتطبيق إطار الكفاءات لضمان تطوير المدارس للطالب الذين تتوفر فيهم الكفاءات العامة 
)المهارات والمواقف( والتي تعدهم ليكونوا متعلمين فاعلين مدى الحياة وعاملين منتجين ومواطنين عالميين. إن الهدف من هذه 

 مكنهم المساهمة بشكل إيجابي في تقدم مجتمعهم ودولتهم.الكفاءات هو إعداد مواطنين ي

وفي مرحلة تطوير هذه الكفاءات تم إعداد بحث عالمي مع مشروع تعريف واختيار الكفاءات األساسية لمنظمة التعاون 
الكفاءات حول األثر الكبير على تطوير  -2005تم إنجازه في –. لقد كان لهذا المشروع 1االقتصادي والتنمية ونتائج التقرير

دول العالم ومنها سنغفورا وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. بعد مناقشة مطولة مع أصحاب الشأن في أبوظبي، 
والمسؤولون في مجلس أبوظبي للتعليم وقادة المدرسة تم اختيار الكفاءات وتنظيمها  تحت محاور ثالث. لقد تم عمل رابط قوي 

 كما هو موضح في الشكل البياني في األسفل. 2030رؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي بين هذه الكفاءات وبين ال

 

 

 

                                                           
  1 OECD.(2005) ( مشروع تقرير تحديد الكفاءات واختيارها DeSeCo) 
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( هي جزء من الخطة االستراتيجية لمجلس 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةإن مقدمة 
أبوظبي للتعليم لدعم تطوير مخرجات التعليم في قطاع المدارس الخاصة لضمان توفر المهارات والسلوكيات المطلوبة للقرن 

لمدارس الخاصة )التي تقدم مجموعة مختلفة من الحادي والعشرون واقتصاد إمارة أبوظبي المتطور في قطاع كبير من طالب ا
 المنهاج( بصرف النظر عن منهاج المدرسة التي ينتمون إليها.

 ما المطلوب من المدارس الخاصة
 

 يشترط على جميع المدارس الخاصة أن تعمل على:

 لمنهج الدراسي تنمية كفاءات الطالب على مستوى الموضوعات الثالث الشاملة المذكورة أعاله، بغض النظر عن ا
 الرئيسي الذي تختاره المدرسة.

 .تضمين كفاءات إطار الكفاءات الطالبية في التخطيط الدراسي الخاص بالمدرسة وعند شرحه للطلبة 

 .تقديم إثبات على أن كفاءات إطار الكفاءات الطالبية قد تم التخطيط لها ضمن المنهج الدراسي الخاص بالمدرسة 

 ،بغض النظر عن السن أو النوع أو الخلفية أو القدرة لتنمية كفاءات إطار الكفاءات لديهم. توفير فرص لجميع الطلبة 

  وتقييم وتسجيل مدى تطور الطلبة ضمن الكفاءاتمراقبة 

 .ًتوعية جميع الطلبة بتطبيق القيم الجوهرية الخاصة بالكفاءات الطالبية وتقديرها لديهم كلما أمكن وكان ذلك مناسبا 
 

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم لمدرسة تجريبية ضمندراسة حالة   

 عرض الكفاءات في الصف الدراسي

 البريطانية بلفيدير مدرسة المدرسة التجريبية:

كل الفصول الدراسية في مدرسة بلفيدير البريطانية سترى عرض للكفاءات  في
نطاق على إلطار الكفاءات الطالبية حول السبورة الصفية. هذه العروض متسقة 

عن الكفاءات كل يوم. للتحدثتدعم كل من المعلمين والطالب  المدرسة  
 

  يستخدم المعلمون عرض الكفاءات على الجدار في بداية الدرس لإلشارة إلى

 ذلك اليوم. تعلم الطالبالكفاءات التي سيتم التركيز عليها خالل 

 الذيالكفاءة لمعلمين تحديد لمكن  كل كفاءة على بطاقة منفصلة فإنه ي توجد 

 رغب في مشاركتها مع طالبهم.ي

  لسبورة الفتا إلى الكفاءة التي يتم التركيز على ا إشاراتبعض المعلمين يرسم

 عليها أيام التعلم.

  ع م لمناقشتهايستخدم الكفاءة المعروضة فإن المعلم الطالب الكفاءة يطبق عندما

 بوضوح  تطبيقهاوكيف يمكنهم  تم استخدامهاالطالب حول أي كفاءة 

  ن الدرس في ذلك اليوم، وكيف لماذا يشعر أنها جزء مهم ميتم تشجيع الطالب على عرض بطاقة الكفاءة ومشاركتها مع الصف

 الدرس. خاللالكفاءة مارس 

لقد أصبحت أداة مفيدة جدا للمعلمين ومرجع على الفور وللطالب للحفاظ على فكرة محور الكفاءة التي يعملون "

 ."عليها
 فيليب ديفيس، مساعد نائب مدير
 مدرسة بلفيدير البريطانية

 

 


