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 القيم والكفاءات: ما هي العالقة بينهما؟ 4.4
 

 المادة التوجيهية

  إطار الكفاءات توضح هذه المادة الرابط بين قيم وكفاءات
 كفاءات –للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  الطالبية

 (.2014لمتعلمي القرن الحادي والعشرون )
 
 

المادة التوجيهية؟ما الهدف من هذه   

  عندما يتم تعريف فريق عمل المدرسة وطالب المراحل الثانوية
 وأولياء األمور بالقيم والكفاءات.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

  يمكن استخدام هذه المادة مع فريق عمل المدرسة وطالب
المراحل الثانوية ومجتمع أولياء األمور عند حضور اجتماع 

 .إطار الكفاءات الطالبيةعن 
 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 1.3 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 

 4.3 ما هي القيم؟ 

 4.1 ما هي الكفاءات؟ 

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟
 

 

 

  يتيح هذا النشاط الفرصة للمشاركين بتطوير فهمهم لمدى ترابط
 بعضها البعض.القيم والكفاءات مع 

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 هذه المادة التوجيهية 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 القيم والكفاءات: ما هي العالقة بينهما؟ 4.4

 

ي فتظهر قيم المدرسة فكل ما يحدث في المدرسة من تفاعل وكل قرار يخص المنهاج يعكس قيم األفراد وقيم المدرسة نفسها؛ 

المنهاج المتبع في المدرسة والممارسات داخل الصفوف الدراسية وعالقات األفراد ببعضهم والعناصر الهامة في  المدرسة. يتم 

 ممارسة هذه القيم عبر األساليب التي يتم تطوير الكفاءات بها وتطبيقها في كل أعمال المدرسة اليومية.

 

الكفاءات يقوم بتحديد عوامل المعرفة والسلوكيات والقيم التي تعزز هذه الكفاءات. تنبع سلوكيات المتعلم  إن النهج المتبع في تطوير

الناجح من أسس القيم واستخدام مجموعة فريدة من الكفاءات في جميع جوانب دراسته. تعتمد الكفاءات على البيئة االجتماعية مثل 

تي يقوم األفراد من حولهم بإظهار أهميتها، فتكون في هذه الحالة عملية تطوير القيم المدارس. يطور جميع المتعلمون الكفاءات ال

والكفاءات عملية مترابطة ومعتمدة على بعضها البعض، فيتم تطوير هذه القيم والكفاءات في كل جوانب الحياة المدرسية وفي كل 

 جوانب المنهاج.

 

سبع قيم وثالثة عشر كفاءة ليتم تطويرها  (2014ة لمجلس أبوظبي للتعليم )للمدارس الخاص إطار الكفاءات الطالبيةكتاب يحدد 
إطار الكفاءات في طالب المدارس الخاصة في أبوظبي من الصف األول إلى الصف الثاني عشر. يمكن عرض قيم وكفاءات 

 ( بالشكل التالي:2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطالبية
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 أال وهي:  12إلى  10وباإلضافة إلى ذلك، تتطور أربع كفاءات أخرى في طالب الصفوف من 

 الصحة والرفاهية 

 الوعي االقتصادي والمالي 

 الثقافة اإلعالمية 

 اإلنتاجية والمساءلة 
 

 النشاط

المراحل الثانوية( أن بعد قراءة هذه المادة، اطلب من المشاركين في ورشة العمل )المعلمون وأولياء األمور وطالب  .1

يقوم كل فرد بإخبار زميله عن تجربة تطبيقه لواحدة أو أكثر من هذه الكفاءات، وحالما يقوم الشخص بسرد تجربته عن 

تطبيق أحد الكفاءات يقوم زميله المستمع بتحديد القيم التي عززت هذه الممارسات، ومن ثم يناقش االثنان القيم المحددة 

 عالقة بين القيم والكفاءات في الموقف الذي تم ذكره.ويحاوالن الوصول لل

ومن ثم يتبادالن األدوار، فيقوم الزميل المستمع بالتحدث عن تجربة له في تطبيق كفاءة ما ويحاول زميله اآلخر تحديد  .2

 اءات.فالقيم التي تعزز هذه الكفاءة، ومن ثم يتناقشان ويحاوالن الوصول إلى توافق على العالقة بين القيم والك

يمكن تطوير هذا النشاط أكثر عبر جعل ثنائي من المعلمين أو ثنائي من أولياء األمور التحدث عن موقف قام به أحد  .3

طالبهم أو أبنائهم بإظهار كفاءة ما ومن ثم محاولة تحديد القيم التي تعزز هذه الكفاءة. وبالنسبة لطالب المراحل الثانوية: 

 حياتهم والقيام بتنفيذ نفس النشاط.اطلب منهم تحديد شخص راشد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال
لقد كنت في أحد المحالت والحظت وجود محفظة نقود تحت الطاولة، فأخذتها وتسائلت كيف يمكنني إرجاعها إلى 

صاحبها، فقررت أنه يمكنني إعطائها إلى المساعدة التي تعمل في المحل أو يمكنني أن أسأل األشخاص من حولي في 

 ي أن أفتحها أونظر ما إذا كان يمكن إيجاد رقم هاتف بداخلها )حل المشكالت(المحل أو يمكنن

 

أخذتها إلى المساعدة في المحل وتحادثنا عن ما الذي يمكننا فعله، أخذت المحفظة وفتحتها ووجدت رقم هاتف محمول 

على بطاقة عمل، فاتصلنا بالرقم المكتوب ولكن لم يكن الشخص يتحدث اإلنجليزية فبحثت المساعدة في المحل عن شخص 

ل القدرة على العودة إلى المحالشخص الذي يملك المحفظة لدى ن في المحل يتحدث لغة الشخص الذي على الهاتف، لقد كا

 ليأخذ محفظته. )التواصل والوعي البيئي واإلقليمي والوعي الثقافي/المواطنة(

القيم التي مثلناها هنا هي التعاطف واألمانة واالستقامة. فقد كنا نتصرف في هذا الموقف بطريقة نتوقعها من كل مواطني 

 مجتمع محكم التنظيم 

 

 


