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 : التقويم و الرصد والتقييم6  الوحدة

 الكفاءة –مؤشرات األداء للكفاءة  6.7 المادة التوجيهية
 

ما الهدف من هذه المادة 
 التوجيهية؟

  اإلطار وأمثله عليه من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي  في قسم متطلباتيقدم قسم
( تقدم التعلم في شكل مؤشرات األداء لكل كفاءة من 2014للتعليم للمدارس الخاصة )
 .12حتى نهاية الصف  1 1رياض األطفال / الصف 

  ًللكفاءةتتضمن الوثيقة جميع مؤشرات األداء لكل كفاءة تم ترتيبها طبقا 

تطبيق هذه المادة  متى يمكنك
 التوجيهية؟

 
 

  عند تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه القيم والكفاءات في الصف
 الدراسي.

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 قادة المدرسة 

 رؤساء األقسام 

 كافة أعضاء الهيئة التعليمية 

هل اّطلعت على هذه المصادر 
 أوالً؟

 
 

  المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر:تعريف 
 هيكل إطار الكفاءات الطالبيةنشاط  1.2 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
قسم  –قراءة متعمقة إلطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم  1.5 -

 الملخص التنفيذي
قسم  –قراءة متعمقة إلطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم  1.6 -

 "متطلبات اإلطار وأمثله عليه"
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 :سوف يستخدم المعلمون مؤشرات األداء هذه عند 
o التخطيط لوحدات العمل 
o كتابة خطط الدرس 
o وضع أهداف تعلم الدرس 
o تصميم أنشطة لمهام للطلبة 
o )وضعع مهام التقييم أو األدوات )مثال:أدلة التقييم 

  للطلبة استخدام مؤشرات األداء هذه عند:يمكن 
o التقييم الذاتي أو األقران 
o التأمل في تقدمهم في الكفاءات 

 

ما هي المصادر أو األدوات 
 المطلوبة؟

  تأكد من أن المعلمين على علم بمؤشرات األداء لكل كفاءة والتي يمكن االطالع عليها في
الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم قسم متطلبات اإلطار وأمثله عليه من إطار 

 (2014للمدارس الخاصة )

.

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

(  11 صفحة)قسم "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"  -خارطة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة  : 5يقدم الجدول . جميع المراحل الدراسية

.لتقديم الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم" خارطة طريق"  
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 حل المشكالت 

 المرحلة العليا

 سنة( 18-16)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية قادرين على: 

 ة. للمشكلة وتحليل الحل داخل سياق المشكلاالستثمار النشط بفعالية عالية لمعرفتهم ومهاراتهم المكتسبة في السابق للتعرف على مشكلة معقدة وتعريفها وإيجاد حل أو حلول مناسبة  

ل والفعال لمهارات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب والتفكير النقدي واإلبداع لدعم إجراء البحث بنجاح وإنجازه، أو التحقيق المفتوح في موضوع أو مجال معقد حيث يتم االستثمار الكام 
 حلولهم وفرضياتهم. 

 تقديم حلول للمشكالت مبتكرة ومستنيرة وفعالة ومناسبة للغرض. 

 النظرية أو العملية.  التقليدية، مسبقة اإلعداد أو المرتجلة، الجديدة أوحل مجموعة من المشكالت التي تتدرج ما بين البسيطة والمعقدة،  

 وموارد )بشرية ومادية( متعددة واستغاللها بفعالية لحل المشكالت.  اختيار طرائق ووسائل تكنولوجيا 

 

 نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفاعلية القدرة على:في 

 استغالل المعرفة في التعرف على المشكالت المعقدة وإظهار المعرفة المطلوبة إليجاد الحل لحل هذه المشكالت.  

 توظيف طرائق تقوم على التحقيق والتحري للبحث في مشكلة واستخدام مهارات التفكير العليا في تحليل الدليل لدعم افتراض أو حلول ما.  

 ول القائمة في سياق المشكلة. تقديم تحليل للحلول وتقييم الحل 

 حل مجموعة واسعة من المشكالت المطروحة بما في ذلك المشكالت المرتجلة والمشكالت النظرية.  

 استخدام التكنولوجيا والموارد المتعددة وطرائق التواصل حسب ما يتناسب مع دعم طريقة الحل بالشكل األفضل.  

 

 الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:المتعلمون من في نهاية الصف العاشر يطور 

 استغالل المعرفة للتعرف على المشكالت وإيجاد حل أو حلول لحل المشكلة. 

 استخدام البحث والتحري لتعريف المشكلة وتحليل البحث وتحليل فرضيات وحلول للمشكلة. 

 تقديم حل للمشكلة وشرح كيفية تناسب الحل مع المشكلة. 

 المشكالت المطروحة بما في ذلك المشكالت العملية غير المدرب عليها.حل مجموعة من  

 والموارد المتعددة لحل المشكالت.  استخدام التكنولوجيا 
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 المرحلة يصبح المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية قادرين على: في نهاية هذه 

 استغالل معرفتهم ومهاراتهم المكتسبة في السابق إليجاد حل أو حلول مناسبة للمشكلة والتعرف على مشكالت محتملة في موقف معين.  

 إجراء البحث في موضوع أو منطقة بحيث يتم استغالل مهارات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب والتفكير النقدي واإلبداع.  

 المشكالت التي تتدرج بين البسيطة والمعقدة، مسبقة اإلعداد أو المرتجلة، الجديدة أو التقليدية، النظرية أو العملية. حل مجموعة مختلفة من  

 اختيار وسائل تكنولوجيا لحل المشكالت وتقديم حلول.  

 تحليل طرائق لحل المشكالت.  

 

 ة القدرة على:في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالي

 استغالل معرفتهم ومهاراتهم إليجاد حل مناسب للمشكلة والتعرف على مشكالت محتملة في موقف معين.  

 إجراء البحث في موضوع أو منطقة بحيث يتم استغالل مهارات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب والتفكير النقدي واإلبداع.  

 أو عملية(. حل أنواع مختلفة من المشكالت )نظرية 

 استغالل التكنولوجيا المناسبة لحل المشكالت. 

 مقارنة الطرائق لحل المشكالت.  

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:

 استغالل معرفتهم ومهاراتهم إليجاد حل أو حلول للمشكلة والتعرف على مشكالت في موقف معين.  

 إجراء البحث في موضوع أو منطقة بحيث يتم استغالل مهارات التفكير العليا مثل التحليل والتقييم.  

 حل أنواع مختلفة من المشكالت تتراوح ما بين مشكالت بسيطة إلى مشكالت معقدة وتقديم حلول في سياق المشكلة.  

 استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة لحل المشكالت. 

 طرائق البديلة لحل المشكالت.التعرف على ال 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 هذه المرحلة يصبح المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية قادرين على: في نهاية 

 حل أنواع مختلفة من المشكالت باستخدام طرائق ووسائل تكنولوجيا ومهارات مناسبة.  

 األشياء أو حل المشكالت.إظهار وتقييم طرائق متعددة لفعل  

 ربط الحلول بالمشكالت بطرائق مناسبة للمشكلة التي تم حلها. 

 تحليل الحلول لتحديد الطرائق األكثر فعالية والطرائق الفعالة لحل المشكالت.  
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  التعرف على العوائق والتغلب عليها وتقييم الخيارات واستحداث حلول بديلة. 

 المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:في نهاية الصف الخامس يطور 

 حل أنواع مختلفة من المشكالت باستخدام طرائق ووسائل تكنولوجيا ومهارات متنوعة.  

 إظهار أن هناك أكثر من طريقة واحدة لفعل األشياء أو حل المشكالت. 

 ربط الحلول بالمشكالت. 

 ة والطرائق الفعالة لحل المشكالت. تحليل الحلول لتحديد الطرائق األكثر فعالي 

 التعرف على العوائق وتقييم الخيارات واستحداث حلول بديلة.  

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:

 حل المشكالت باستخدام طرائق ووسائل تكنولوجيا ومهارات مختلفة.  

 قة واحدة لفعل األشياء أو حل المشكالت.فهم أن هناك أكثر من طري 

 ربط الحلول بالمشكالت. 

 تحليل الحلول لتحديد الطرائق الفعالة لحل المشكالت.  

 التعرف على العوائق والخيارات واعتبار حلول بديلة.  

 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:

 ستخدام طرائق ومهارات مختلفة. حل المشكالت با 

 فهم أن هناك أكثر من طريقة واحدة لحل المشكالت. 

 ربط الحلول بالمشكالت. 

 تحليل الحلول لحل المشكالت.  

 التعرف على العوائق والحلول المحتملة البديلة.  

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:

 مجموعة متنوعة من الطرائق والمهارات.  المشكالت باستخدامحل  

 مختلفة لحل المشكالت.اعتبار طرائق  

 تحليل الحلول لحل المشكالت.  

 التعرف على العوائق. 
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 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية القدرة على:

 حل المشكالت. 

 كالت.اعتبار طرائق أخرى لحل المش 

 ربط الحلول. 

 للمشكالت.  تحليل الحلول 

 معرفة أنه قد يكون هناك عوائق. 

 رياض األطفال

 (4/5)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون من الذين يحلون المشكالت بفعالية قادرين على: 

 التعبير بالكلمات عن المشكلة التي طلب منهم حلها.  

 وإظهار الرضى أو السرور عند إنجاز هذه المهام.إنجاز المهام أو حل المشكالت  
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 التفكير النقدي

 لمرحلة العلياا

(16-18) 

 هذه المرحلة يصبح المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال: في نهاية 

 التفكير بوضوح وبعقالنية واالنخراط في التفكير التأملي والمستقل. 

 جمع وتقييم وتحليل وتركيب المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر ووجهات النظر.  

 فهم الروابط المنطقية بين الفكر والمفاهيم ومناطق التعلم.  

 استغالل المعرفة والفهم المكتسبين لبناء وتقييم الحجج والفرضيات.  

 المتاحة. حل المشكالت بصورة منطقية وممنهجة باستخدام كافة المعلومات  

 التأمل في أهمية وارتباط وتبرير معتقدات المرء وقيمه ووجهات نظره من منظور محلي وعالمي.  

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال :

 التفكير بوضوح وبعقالنية واالنخراط في التفكير التأملي والمستقل. 

 المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر ووجهات النظر. جمع وتقييم وتحليل وتركيب  

 التعرف على الروابط المنطقية بين الفكر والمفاهيم ومناطق التعلم.  

 استغالل المعرفة المكتسبة لبناء وتقييم الحجج والفرضيات.  

 حل المشكالت بصورة منطقية وممنهجة باستخدام كافة المعلومات المتاحة.  

 التأمل في أهمية وارتباط وتبرير معتقدات المرء وقيمه ووجهات نظره من منظور محلي وعالمي.  

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال :

 التفكير بعقالنية واالنخراط في التفكير التأملي والمستقل. 

 تنوعة من المصادر ووجهات النظر. جمع وتقييم وتحليل وتركيب المعلومات من مجموعة م 

 فهم الروابط بين الفكر والمفاهيم ومناطق التعلم.  

 استغالل معرفتهم لبناء وتقييم الحجج والفرضيات.  

 حل المشكالت بصورة ممنهجة باستخدام كافة المعلومات المتاحة.  

 ر محلي وعالمي.التأمل في أهمية وارتباط وتبرير معتقدات المرء وقيمه ووجهات نظره من منظو 
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال: 

 حل المشكالت غير المألوفة بطرائق اعتيادية ومبتكرة باستخدام المعرفة والفهم المكتسبين.  

 وتقييمها.التعرف على بناء الحجج التي تنشئ الروابط بين الفكر  

 التعرف على التضاربات المنطقية واألخطاء في االستنتاج وكشفها.  

 التأمل في معتقدات المرء وقيمه من منظور محلي وعالمي.  

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال:

 المألوفة باستخدام معرفتهم وفهمهم.استكشاف الطرائق غير المعتادة واالبتكارية لحل المشكالت غير  

 التعرف على بناء الحجج من خالل ربط الفكر وتقييمها.  

 التعرف على التضاربات واألخطاء في االستنتاج.  

 التعبير عن معتقداتهم وقيمهم من منظور محلي وعالمي.  

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال:

 ائق غير معتادة ومبتكرة مع المشكالت والمواقف غير المألوفة. تجريب طر 

 التعرف على بناء حجج قائمة على فكر مركزية وتقييمها.  

 إدراك أن وجهة نظرهم قد تكون مختلفة عن وجهات النظر المتنوعة لآلخرين. 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال: 

 حل المشكالت غير المألوفة بطرائق اعتيادية ومبتكرة باستخدام المعرفة والفهم المكتسب.  

 التعرف على الحجج وبنائها بصورة منطقية. 

 التأمل في معتقدات المرء وقيمه.  

 

 المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال:في نهاية الصف الخامس يطور 

 حل المشكالت بطرائق اعتيادية أو مبتكرة باستخدام معرفتهم وفهمهم.  

 التعرف على الحجج وبنائها بناء على دليل.  

 إدراك أن معتقداتهم وقيمهم قد تكون مختلفة عن وجهات نظر اآلخرين. 
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 كير النقدي الفعال:في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون من ذوي التف

 حل المشكالت بطرائق متعددة باستخدام معرفتهم وفهمهم. 

 فهم الفرق بين الرأي والجدال وبناء الحجج وتقييمها. 

 إدراك أن معتقداتهم وقيمهم أمر شخصي واحترام اآلخرين الذين لديهم معتقدات وقيم مختلفة.  

 

 النقدي الفعال: في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون من ذوي التفكير

 حل مجموعة من المشكالت بطرائق متعددة باستخدام المعرفة والفهم.  

 إبداء الرأي وتقييم اآلراء األخرى.  

 فهم أن معتقداتهم تمثل وجهة نظر محددة.  

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال:

 من المشكالت باستخدام المعرفة والفهم. متنوعة حل مجموعة  

 إبداء ودعم الرأي.  

 التمييز بين المعتقدات. 

 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون من ذوي التفكير النقدي الفعال:

 التعرف على المشكالت وحلها. 

 إبداء الرأي. 

 إبداء ما يعتقد فيه المرء. 
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 اإلبداع

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون المبدعون قادرين على: 

 توليد الفكر، أو األدوات أو طرائق التفكير، أو الحلول المبتكرة والمثيرة لحل المشكالت. 

 استخدام مجموعة واسعة من األساليب كجزء من العملية اإلبداعية.  

 تحليل النتيجة اإلبداعية لمزيد من التطوير والتحسين وتقييمها.  

 تقدير العمل اإلبداعي لآلخرين وتقييمه وتطبيق هذا على المواقف أو الفكر أو المشكالت الجديدة.  

 االستجابة بصورة مرنة ومتفائلة وبميل للتحديات والصعوبات والمجازفة.  

 المتعلمون المبدعين القدرة على:في نهاية الصف الحادي عشر يطور 

 استحداث فكر وطرائق إبداعية وجديدة للمشكالت.  

 استخدام مجموعة واسعة من األساليب كجزء من العملية اإلبداعية.  

 تحليل وتقييم النتيجة اإلبداعية للمراجعة والتفصيل.  

 خرين. تقدير وتقييم العمل اإلبداعي لآلخرين والتعلم من النتيجة اإلبداعية لآل 

 تقبل التحديات والصعوبات مع التحلي بالرغبة في المجازفة.  

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:

 التعرف على الطرائق اإلبداعية والجديدة واستخدامها لحل المشكالت والدخول في العصف الذهني.  

 ة اإلبداعية. استخدام مجموعة واسعة من األساليب كجزء من العملي 

 تحليل وتقييم النتيجة اإلبداعية للتحسين.  

 تقدير العمل اإلبداعي لآلخرين.  

 تقبل الفكرة الجديدة والجديرة باالهتمام. 

 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون المبدعون قادرين على: 

 أو الحلول الجديرة باالهتمام للمشكالت.  األفكار الجديدة والمفيدة أو األدواتإظهار األصالة واالبتكار في إنشاء  

 استخدام مجموعة واسعة من أساليب إنشاء الفكر.  

 تحليل وتقييم نتيجة جهود اآلخرين واستخدام هذا في صقل عملهم. 
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 تقدير ارتباط واستخدام العمل اإلبداعي لآلخرين والتعلم من هذا.  

 االستجابة بصورة إيجابية للتحديات والصعوبات التي تنعكس على اإلنجاز الناجح لجهودهم.  

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:

 أو الحلول الجديرة باالهتمام للمشكالت.  إظهار األصالة واالبتكار في إنشاء األفكار الجديدة والمفيدة أو األدوات 

 مجموعة واسعة من أساليب إنشاء الفكر بما في ذلك العصف الذهني مع اآلخرين.  استخدام 

 استخدام تحليل وتقييم نتيجة الجهود اإلبداعية ودراسة التعليقات لمراجعة العمل.  

 إدراك ما يجعل عمل اآلخرين إبداعيا.  

 فهم أن اإلبداع يعني ارتكاب األخطاء والتعلم من حاالت اإلخفاق.  

 

 ة الصف السابع يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:في نهاي

 أو الحلول الجديرة باالهتمام للمشكالت.  إظهار األصالة واالبتكار في إنشاء األفكار الجديدة والمفيدة أو األدوات 

 التمييز بين مجموعة واسعة من األساليب اإلبداعية.  

 دراسة التعليقات لمراجعة العمل اإلبداعي. 

 يجعل عمل اآلخرين إبداعيا. إدراك ما  

 الرغبة في ارتكاب األخطاء وخوض تجربة اإلخفاق كصعوبة عادية وتحدي، والصعوبة في العملية اإلبداعية. 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون المبدعون قادرين على: 

 أو حلول للمشكالت.  إظهار األصالة واالبتكار في تطوير فكر جديدة أو األدوات  

 استخدام مجموعة من الطرائق اإلبداعية في عملهم. 

 تحليل وتقييم عملهم لالستفادة ومزيد من التحسينات.  

 التغلب على التحديات والصعوبات في الوصول بعملهم إلى اإلثمار.  

 

 يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:في نهاية الصف الخامس 

 إظهار األصالة واالبتكار في تطوير فكر جديدة أو األدوات أو حلول للمشكالت.  

 استخدام مجموعة من الطرائق اإلبداعية في عملهم. 
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 تحليل وتقييم عملهم لالستفادة.  

 الرغبة في قبول التحديات والصعوبات في للوصول بعملهم إلى اإلثمار.  

 

 نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:في 

 أو طرائق جديدة وأصيلة لحل المشكالت.  إبداء فكرة أو األدوات 

 استخدام طرائق إبداعية في عملهم. 

 تحليل العمل اإلبداعي لالستفادة وتطبيق التحليل على عملهم.  

 إدراك التحديات والصعوبات للوصول بعملهم إلى اإلثمار. 

 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:

 التعرف على فكر أو األدوات أو طرائق جديدة وأصيلة لحل المشكالت.  

 استخدام طرائق إبداعية في عملهم. 

 تحليل العمل اإلبداعي لالستفادة.  

 إدراك التحديات والصعوبات للوصول بعملهم إلى اإلثمار. 

 

 الثاني يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:في نهاية الصف 

 إدراك فكر أو األدوات أو طرائق جديدة.  

 استخدام طرائق إبداعية في عملهم. 

 تحليل العمل اإلبداعي .  

 فهم أن العمل اإلبداعي يقدم تحديات وصعوبات.  

 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون المبدعون القدرة على:

 أو طرائق خيالية وأصيلة.  اتإبداء فكر أو األدو 

 استخدام الخيال في عملهم. 

 تحليل الطرائق اإلبداعية.  

 فهم أن اإلبداعية قد تكون محبطة. 
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 مرحلة رياض األطفال

 سنوات( 4/5)

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون المبدعون قادرين على: 

 ردية أو في مجموعات. فإظهار اإلبداع عند العمل بصورة  

 استخدام خيالهم عند االنخراط في اللعب واألنشطة الهيكلية. 
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 التعلم المستقل

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الفعالون والمستقلون قادرين على: 

 استغالل نشط وواسع لمعرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف أو مساعدة من اآلخرين.  

 تحمل المسؤولية والتأمل في تقييم تعلمهم ومخرجات هذا التعلم.  

 إجراء دراسة وبحث باستخدام مجموعة موسعة من الموارد ووسائل التكنولوجيا.  

(، أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومتعلقة بالعمل ومحددة بمدة زمنية، بحيث تكون مصدر تحد ويمكن تحقيقها وتكييفها SMARTتحمل معنى )نموذج وضع أهداف واضحة و 
 وصقلها باستمرار في ضوء الخبرة. 

 إدارة وقتهم ومواردهم وعبء العمل بفعالية وكفاءة.  

 

 المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:في نهاية الصف الحادي عشر يطور 

 استغالل نشط لمعرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف أو مساعدة من اآلخرين.  

 تحمل المسؤولية والتأمل في تقييم تعلمهم ومخرجات هذا التعلم.  

 لتكنولوجيا. إجراء دراسة وبحث باستخدام مجموعة من الموارد ووسائل ا 

(، أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومتعلقة بالعمل ومحددة بمدة زمنية، بحيث تكون مصدر تحد ويمكن تحقيقها وصقلها في SMARTوضع أهداف واضحة تحمل معنى )نموذج  
 ضوء الخبرة. 

 إدارة وقتهم ومواردهم وعبء العمل بكفاءة.  

 

 تعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:في نهاية الصف العاشر يطور الم

 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف أو مساعدة من اآلخرين.  

 تحمل المسؤولية والتأمل في تقييم تعلمهم ومخرجات هذا التعلم.  

 كنولوجيا. إجراء دراسة وبحث باستخدام مجموعة موسعة من الموارد ووسائل الت 

 (، أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومتعلقة بالعمل ومحددة بمدة زمنية، بحيث تكون مصدر تحد ويمكن تحقيقها.SMARTوضع أهداف واضحة وتحمل معنى )نموذج  

 إدارة وقتهم ومواردهم وعبء العمل. 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الفعالون والمستقلون قادرين على:  المرحلة المتوسطة
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 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف.   سنة( 15-12)من 

 تحمل مسؤولية تعلمهم.  

 إجراء دراسة وبحث باستخدام مجموعة من الموارد ووسائل التكنولوجيا.  

 على تحد لتعلمهم ومراقبتها. وضع أهداف ذات صلة وتنطوي 

 تخطيط وإدارة وقتهم مواردهم. 

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:

 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف.  

 تحمل مسؤولية تعلمهم.  

 إجراء دراسة وبحث باستخدام مجموعة من الموارد ووسائل التكنولوجيا.  

 وضع أهداف ذات صلة وتنطوي على تحد لتعلمهم ومراقبتها. 

 تخطيط وإدارة وقتهم مواردهم. 

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:

 لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف. استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة  

 تحمل مسؤولية تعلمهم.  

 إجراء دراسة وبحث باستخدام موارد ووسائل التكنولوجيا متعددة.  

 وضع أهداف ذات صلة لتعلمهم ومراقبتها. 

 تخطيط كيف يستغل وقتهم ومواردهم. 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الفعالون والمستقلون قادرين على: 

 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما دون إشراف.  

 استخدام مجموعة من الموارد ووسائل التكنولوجيا لدعم تعلمهم.  

 مهم.التخطيط لتعلمهم، ووضع أهداف مناسبة وجدوال زمنيا لتعل 

 التعرف على مواطن الضعف ومواطن القوة ومخرجات تعليمهم ومراجعتها وتكييف تعلمهم بناء على ذلك.  

 في نهاية الصف الخامس يطور المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:
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 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما بأقل إشراف.  

 استخدام مجموعة من الموارد ووسائل التكنولوجيا لدعم تعلمهم.  

 التخطيط لتعلمهم، ووضع أهداف مناسبة وجدول زمني لتعلمهم. 

 التعرف على مواطن الضعف ومواطن القوة ومخرجات تعليمهم ومراجعتها وتكييف تعلمهم بناء على ذلك.  

 
 والمستقلون القدرة على:في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الفعالون  

 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما بأقل دعم أو إشراف.  

 استخدام الموارد ووسائل التكنولوجيا لدعم تعلمهم.  

 وضع أهداف مناسبة وجدول زمني لتعلمهم. 

 التعرف على مواطن الضعف ومواطن القوة ومخرجات تعلمهم ومراجعتها. 

 ي نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:ف

 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما مع بعض الدعم و اإلشراف.  

 استخدام الموارد أو وسائل التكنولوجيا لدعم تعلمهم.  

 وضع أهداف لتعلمهم. 

 القوة ومخرجات تعلمهم. التعرف على مواطن الضعف ومواطن  

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:

 استغالل معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم المكتسبة لتولي مهمة أو نشاط ما مع بعض الدعم و اإلشراف.  

 طلب المساعدة من زمالئهم. 

 وضع أهداف لتعلمهم. 

 التعرف على مخرجات تعلمهم. 

 نهاية الصف األول يطور المتعلمون الفعالون والمستقلون القدرة على:في 

 استغالل فرص تعلمهم لبناء معرفتهم وخبراتهم.  

 طلب المساعدة. 

 مرحلة رياض األطفال

 سنوات( 4/5)

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الفعالون والمستقلون قادرين على: 

 متنامي في فرص التعلم واألنشطة المقدمة.إظهار حب الفضول واإلبداع وانخراط  
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 الكفاءات الرقمية

 المرحلة العليا

(16-18) 

 ي نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية قادرين على: ف

 استخدام مجموعة واسعة من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية كبيرة في مجموعة متنوعة من البيئات الرقمية واإلعالمية.  

 الدخول إلى المعلومات واختيارها وتحليلها وتركيبها من مجموعة واسعة من المصادر الرقمية لدعم تعلم الفرد والفريق.  

 تقييم األنواع المختلفة من مصادر المعلومات والبيانات المختلفة بدقة حسب االرتباط واألهمية واالستفادة.  

 استخدام مجموعة واسعة من وسائل التكنولوجيا بفعالية بطريقة مسؤولة وأخالقية للوصول إلى حل المشكالت المدروس ودعم اتخاذ القرار.  

 ت والموارد المعقدة بكفاءات وفعالية. إدارة تدفقات المعلومات والبيانا 

 إظهار كيف تنمي وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فهم المسائل العالمية والبيئية.  

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية على:

 في مجموعة متنوعة من البيئات الرقمية واإلعالمية. استخدام مجموعة من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية  

 الدخول إلى المعلومات واختيارها وتحليلها وتركيبها من مجموعة من المصادر الرقمية لدعم تعلم الفرد والفريق.  

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات المختلفة بدقة للكشف عن االرتباط واألهمية واالستفادة.  

 وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية للوصول إلى حل المشكالت المطلع ودعم اتخاذ القرار.  استخدام مجموعة من 

 إدارة تدفقات المعلومات والبيانات والموارد المعقدة بكفاءة وفعالية.  

 فهم كيف تنمي وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فهم المسائل العالمية والبيئية.  

 
 
 

 على: ف العاشر يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقميةفي نهاية الص

 استخدام مجموعة من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجموعة متنوعة من البيئات الرقمية واإلعالمية.  

 الدخول إلى المعلومات واختيارها وتحليلها من مجموعة من المصادر الرقمية لدعم تعلم الفرد والفريق.  

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات المختلفة بدقة للكشف عن االرتباط.  

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية للوصول إلى حل المشكالت المطلع ودعم اتخاذ القرار.  

 إدارة تدفقات المعلومات والبيانات والموارد المعقدة بكفاءة وفعالية.  

 ية تطوير وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لفهم المسائل العالمية والبيئية.التعرف على كيف 
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية قادرين على: 

 استخدام مجموعة من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية لحل مشكالت وتقديم المعلومات وإيصالها.  

 الدخول إلى المعلومات واختيارها وتحليلها من مجموعة من المصادر الرقمية. 

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات للكشف عن االرتباط والغرض.  

 لتكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية. استخدام مجموعة من وسائل ا 

 إدارة تدفقات المعلومات والبيانات والموارد بكفاءة وبفعالية.  

 

 القدرة على: في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية

 يصالها. استخدام مجموعة من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحل مشكالت وتقديم المعلومات وإ 

 الدخول إلى المعلومات واختيارها من مجموعة من المصادر الرقمية.  

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات للكشف عن االرتباط.  

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية.  

 إدارة تدفقات المعلومات والبيانات والموارد بكفاءات وفعالية.  

 

 القدرة على: الصف السابع يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقميةفي نهاية 

 استخدام مجموعة من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحل مشكالت وتقديم المعلومات وإيصالها.  

 الدخول إلى المعلومات واختيارها من مصادر رقمية متعددة. 

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات للكشف عن االرتباط.  

 استخدام وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية.  

 إدارة تدفقات المعلومات والبيانات. 

 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية قادرين على: 

 عدد من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية في بيئة تعلمهم.استخدام  

 الدخول إلى المعلومات واختيارها من عدد ذات صلة من الموارد الرقمية. 

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات للكشف عن صحتها.  
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 استخدام وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية.  

 

 القدرة على: يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقميةفي نهاية الصف الخامس 

 استخدام عدد من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة في بيئة تعلمهم. 

 الدخول إلى المعلومات واختيارها من عدد ذات صلة من الموارد الرقمية. 

 تقييم مصادر المعلومات والبيانات.  

 بطريقة مسؤولة وأخالقية.  استخدام وسائل التكنولوجيا 

 

 القدرة على: في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية

 استخدام عدد من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة في بيئة تعلمهم. 

 الدخول إلى المعلومات واختيارها من مجموعة من الموارد الرقمية. 

 التحقق من صحة مصادر المعلومات والبيانات.  

 استخدام وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخالقية. 

 

 القدرة على: في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية

 استخدام عدد من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعددة في بيئة تعلمهم. 

 لمعلومات من مصادر رقمية قليلة. الدخول إلى ا 

 إدراك أن ليست كل مصادر المعلومات والبيانات صحيحة.  

 استخدام وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة. 

 

 القدرة على: في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية

 هم.استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بيئة تعلم 

 الدخول إلى المعلومات من عدد ذات صلة من مصادر رقمية.  

 النظر في حقيقة مصادر المعلومات والبيانات.  

 استخدام وسائل التكنولوجيا بطريقة مسؤولة. 
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 القدرة على: في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يملكون كفاءات رقمية

 واالتصاالت مناسبة لدعم التعلم.استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات  

 الدخول إلى المعلومات من مصادر رقمية.  

 استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة. 
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 التواصل  

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية قادرين على: 

 إيصال المعلومات بدقة ووضوح وثقة وما يقصد بها للتناسب مع غرض التواصل والجمهور.  

ا )عبر النبرة ودرجة الصوت(، وكتابيا )من خالل المواد المطبوعة أو اإلع  ا وشفوي ً ة يالم الرقمي مثل الكتب أو المجالت أو المواقع اإللكترونالتواصل باستخدام مجموعة واسعة من الطرائق: لفظي ً
 اإليماءات أو النبرة ودرجة الصوت(.أو رسائل البريد اإللكتروني(، والمرئية )من خالل الصور أو الخرائط أو الرسومات أو الجرافيك( أو غير اللفظي )من خالل لغة الجسد أو 

 تنظيم محتوى فكرهم والتواصل في كل ما هو منطقي ومترابط.  

 ظورات محلية وعالمية.اإلنصات بتعاطف لكشف المعنى والفهم من من 

 استخدام مجموعة واسعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة بفعالية وبثقة كوسيلة للتواصل. 

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 إيصال المعلومات بدقة ووضوح وما يقصد بها للتناسب مع غرض التواصل والجمهور.  

مثل الكتب أو المجالت أو المواقع اإللكترونية أو  اصل باستخدام مجموعة من الطرائق: لفظي ًا وشفوي ًا )عبر النبرة ودرجة الصوت(، وكتابيا) من خالل المواد المطبوعة أو اإلعالم الرقميالتو 
 افيك( أو غير اللفظي )من خالل لغة الجسد أو اإليماءات أو النبرة ودرجة الصوت(.رسائل البريد اإللكتروني(، والمرئية )من خالل الشعارات أو الخرائط أو الرسومات أو الجر

 تنظيم محتوى فكرهم والتواصل في كل ما هو منطقي ومترابط.  

 اإلنصات بتعاطف لكشف المعنى والفهم من منظورات محلية وعالمية. 

 . استخدام مجموعة واسعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة للتواصل بفعالية 

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على:  

 إيصال المعلومات بدقة وما يقصد بها للتناسب مع غرض التواصل والجمهور.  

أو اإلعالم الرقمي مثل الكتب أو المجالت أو المواقع اإللكترونية أو  التواصل باستخدام مجموعة من الطرائق: لفظي ًا وشفوي ًا )عبر النبرة ودرجة الصوت(، وكتابيا )من خالل المواد المطبوعة 
 يماءات(.رسائل البريد اإللكتروني(، والمرئية )من خالل الشعارات أو الخرائط أو الرسومات أو الجرافيك( أو غير اللفظي )من خالل لغة الجسد واإل

 تنظيم محتوى فكرهم والتواصل في كل ما هو مترابط.  

 اإلنصات بانتباه لكشف المعنى والفهم من منظورات متعددة.  

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل بفعالية. 
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية قادرين على: 

 إيصال الخواطر والفكر بوضوح وثقة وفعالية باستخدام مجموعة من الطرائق لمجموعة من األغراض والجمهور.  

 تنظيم محتوى تواصلهم في شكل مناسب.  

 اإلنصات بفعالية وبشكل تقمصي لكشف المعنى واالستجابة إلى رسائل التواصل من اآلخرين.  

 الحديثة كوسيلة للتواصل.استخدام مجموعة واسعة من وسائل التكنولوجيا  

 إظهار فهم للمنظورات المحلية والعالمية للتواصل.  

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 إيصال الخواطر والفكر بوضوح وثقة وفعالية باستخدام مجموعة طرائق متعددة لمجموعة من األغراض والجمهور.  

 تواصلهم. تنظيم محتوى  

 اإلنصات بفعالية وبشكل تقمصي لكشف المعنى واالستجابة إلى رسائل التواصل من اآلخرين.  

 استخدام مجموعة واسعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل. 

 إظهار فهم للمنظورات المحلية والعالمية للتواصل.  

 

 ن بفعالية القدرة على: في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الذين يتواصلو

 إيصال الخواطر والفكر بوضوح وثقة وفعالية لمجموعة من األغراض والجمهور.  

 تنظيم محتوى تواصلهم.  

 اإلنصات بانتباه لكشف المعنى واالستجابة إلى رسائل التواصل من اآلخرين. 

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل. 

 للمنظورات المحلية والعالمية للتواصل.تطوير فهم  

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية قادرين على: 

 استخدام إستراتيجيات وطرائق متعددة للتواصل في مجموعة من األوساط.  

 التواصل بثقة ووضوح باستخدام مجموعة من الطرائق.  

 تقديم إيضاحات عند االستجابة للتواصل مع اآلخرين. 

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل. 
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 وصف منظورات محلية وعالمية للتواصل.  

 

 في نهاية الصف الخامس يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 استخدام إستراتيجيات وطرائق متعددة للتواصل في مجموعة من األوساط.  

 التواصل بوضوح باستخدام مجموعة من الطرائق.  

 تقديم إيضاحات عند االستجابة إلى رسائل التواصل من اآلخرين. 

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل. 

 اصل. وصف منظورات محلية وعالمية للتو 

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 استخدام طرائق متعددة للتواصل في مجموعة من األوساط.  

 التواصل بوضوح باستخدام مجموعة من الطرائق.  

 تقديم إيضاحات عند االستجابة إلى رسائل التواصل من اآلخرين. 

 التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل.استخدام مجموعة من وسائل  

 التعرف على منظورات محلية وعالمية للتواصل.  

 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 استخدام طرائق متعددة للتواصل.  

 التواصل بوضوح.  

 االستجابة باحترام إلى رسائل التواصل من اآلخرين.  

 وسائل التكنولوجيا الحديثة كوسيلة للتواصل.استخدام  

 فهم أن هناك منظورات محلية وعالمية للتواصل.  

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 فهم أن هناك مجموعة متنوعة من الطرائق التي يمكن للفرد أن يستخدمها للتواصل.  

 التواصل بوضوح.  

 ت بانتباه لرسائل التواصل من اآلخرين اإلنصا 
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 استخدام التكنولوجيا للتواصل. 

 فهم أن التواصل يختلف من مكان آلخر في العالم.  

 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية القدرة على: 

 استخدام طرائق شفهية وغير لفظية للتواصل.  

 اإلنصات بانتباه. 

 األطفالمرحلة رياض 

 سنوات( 4/5)

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يتواصلون بفعالية قادرين على: 

 استخدام طرائق شفهية وغير لفظية للتواصل في لعبهم وأنشطتهم. 
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 القيادة والمسؤولية

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يملكون مهارات القيادة الفعالة قادرين على: 

 تنظيم اآلخرين وإدارتهم وتوجيههم وإلهامهم لتحقيق هدف أو غرض أو رؤية مشتركة.  

 األهداف المرتبطة تم مراقبتها وتحقيقها بحرص.  التفكير والعمل بصورة إستراتيجية ونقل الرؤية المشتركة إلى حيث تريد المجموعة أو الفريق ثم ضمان أن 

 تنظيم أعضاء المجموعة في كل ما هو مترابط وفعال لضمان أن الجميع يسلك االتجاه عينه.  

 تخصيص األدوار والمسؤوليات لبلوغ أقصى مواطن القوة لدى أعضاء الفريق.  

 واضحا لتحقيق رؤية الفريق أو المجموعة وأهدافها  التخطيط لمجموعة من األفعال واألنشطة وقيادتها التي ترسم طريقا 

 فهم وتطبيق استراتيجيات مناسبة وتنفيذها لتجنب وقوع أخطاء، وإدارة هذه األخطاء عند وقوعها.  

 اتخاذ قرارات سليمة والتحلي بفعالية حل المشكالت وااللتزام بالوقت والتوجيه الذاتي.  

 ل وإدارة الصراعات ببراعة والحصول على إجماع على تحقيق األهداف المشتركة. بناء عالقات ناجحة بين أعضاء فريق العم 

 التصرف كنماذج تمثل قدوة لزمالئهم ولآلخرين.  

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 رؤية مشتركة. تنظيم اآلخرين وإدارتهم وتوجيههم لتحقيق هدف أو غرض أو  

 اقبتها وتحقيقها بحرص. التفكير والعمل بصورة إستراتيجية ونقل الرؤية المشتركة إلى حيث تريد المجموعة أو الفريق والتعرف على األهداف المرتبطة التي يجب مر 

 تنظيم أعضاء المجموعة في كل مترابط لضمان أن الجميع يسلك االتجاه عينه.  

 ت لبلوغ أقصى مواطن القوة لدى أعضاء الفريق. تخصيص األدوار والمسؤوليا 

 التخطيط ألفعال وأنشطة وقيادتها التي ترسم طريقا واضحا لتحقيق رؤية وأهداف الفريق أو المجموعة.  

 فهم إستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة لتجنب وقوع أخطاء وإدارة هذه األخطاء عند وقوعها.  

 اتخاذ قرارات سليمة وحل المشكالت وااللتزام بالوقت كمديرين والتوجيه الذاتي.  

 بناء عالقات بين أعضاء الفريق وإدارة الصراعات ببراعة والحصول على إجماع على تحقيق األهداف المشتركة.  

 التصرف كنماذج تمثل قدوة لزمالئهم ولآلخرين.  

 

 لذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون ا

 تنظيم اآلخرين وإدارتهم لتحقيق هدف أو غرض أو رؤية مشتركة.  
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 نقل رؤية مشتركة من األهداف ألعضاء الفريق أو المجموعة ثم ضمان أن الجميع يعمل معا لتحقيق الهدف.  

 تخصيص األدوار والمسؤوليات.  

 ال واألنشطة لتحقيق أهداف الفريق أو المجموعات. بناء إجماع على مجموعة من األفع 

 فهم المخاطر المرتبطة باألفعال والعمل على تخفيفها عند ظهورها.  

   بناء عالقات ناجحة ومتناغمة وفعالة مع األعضاء و فيما بينهم. 

 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يملكون مهارات القيادة الفعالة قادرين على: 

 تنظيم اآلخرين وإدارتهم لتحقيق هدف أو غرض أو رؤية مشتركة.  

 نقل األهداف المشتركة المتفق عليها ثم ضمان أن الجميع يعمل معا لتحقيق الهدف.  

 تخصيص األدوار والمسؤوليات.  

 لى مجموعة من األفعال واألنشطة لتحقيق أهداف الفريق أو المجموعات. االتفاق ع 

 إظهار مجموعة من المهارات والخصائص الشخصية ذات الصلة التي تسهم في دور القيادة بما في ذلك العمل كنموذج للدور.  

  بناء عالقات ناجحة ومتناغمة وفعالة مع األعضاء و فيما بينهم.

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 تنظيم اآلخرين لتحقيق هدف أو غرض أو رؤية مشتركة.  

 نقل األهداف المشتركة المتفق عليها ثم ضمان أن الجميع يعمل معا لتحقيق الهدف.  

 أو المجموعة. االتفاق على األفعال واألنشطة لتحقيق أهداف الفريق  

 إظهار مجموعة من المهارات والخصائص الشخصية ذات الصلة التي تسهم في دور القيادة.  

 بناء عالقات متناغمة وفعالة مع األعضاء وفيما بينهم. 

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 إدارة الفرق أو المجموعات لتحقيق أهداف مشتركة متفق عليها.  

 نقل األهداف المشتركة المتفق عليها للمجموعة أو الفريق واآلخرين.  

 إظهار التخطيط والمبادرة والتوجيه الذاتي في تقرير أهداف الفريق.  

 استخدام تأثيرهم اإليجابي في توجيه زمالئهم وأعضاء فريقهم. 

 يجابية مع األعضاء وفيما بينهم.بناء عالقات إ 
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 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يملكون مهارات القيادة الفعالة قادرين على: 

 إدارة الفرق أو المجموعات لتحقيق أهداف مشتركة متفق عليها.  

 إظهار التخطيط والمبادرة والتوجيه الذاتي الجيد في تقرير أهداف الفريق.  

 استخدام تأثيرهم اإليجابي في توجيه زمالئهم وأعضاء فريقهم. 

 تطوير عالقات إيجابية مع األعضاء وفيما بينهم. 

 

 في نهاية الصف الخامس يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 إدارة الفرق أو المجموعات لتحقيق أهداف مشتركة متفق عليها.  

 إظهار التخطيط والمبادرة والتوجيه الذاتي الجيد في تقرير أهداف الفريق.  

 استخدام تأثيرهم اإليجابي في توجيه زمالئهم وأعضاء فريقهم. 

 تطوير عالقات إيجابية مع األعضاء وفيما بينهم. 

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 إدارة الفرق أو المجموعات لتحقيق أهداف مشتركة متفق عليها.  

 إظهار التخطيط والمبادرة والتوجيه الذاتي الجيد في تقرير أهداف الفريق.  

 اء فريقهم.استخدام تأثيرهم اإليجابي في توجيه زمالئهم وأعض 

 تطوير عالقات إيجابية مع األعضاء وفيما بينهم. 

 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 العمل مع الفرق أو المجموعات لتحقيق أهداف مشتركة متفق عليها.  

 لفريق. إظهار التخطيط والمبادرة والتوجيه الذاتي في تقرير أهداف ا 

 توجيه زمالئهم وأعضاء فريقهم. 

 تطوير عالقات إيجابية مع وبين أعضاء الفريق.  

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 العمل مع اآلخرين لتحديد المهام وإنجازها.  

 تخطيط األفعال مع الفرق أو المجموعات إلنجاز المهام.  
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 تطوير عالقات إيجابية مع أعضاء الفريق.  

 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يملكون مهارات قيادية فعالة القدرة على: 

 العمل مع اآلخرين إلنجاز مهام بسيطة ولكن ذات صلة.  

 تطوير عالقات إيجابية.   
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 الثقة بالنفس 

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الواثقون من أنفسهم قادرين على: 

 إلهام اآلخرين والتأثير عليهم باتجاه "إن استطعت فافعل". 

 أداء أدوار أو مهام دون خوف من اإلخفاق أو ارتكاب األخطاء والقدرة على اإلدراك والتحليل والتعلم من األخطاء عند وقوعها.  

 اطن الضعف. للتغلب على مو امتالك إدراك واضح وحقيقي لمواطن ضعفهم ومواطن قوتهم والسعي بنشاط لالستفادة من مواطن قوتهم وتعزيزها ألقصى حد وتطوير إستراتيجيات 

 التواصل مع الزمالء واآلخرين باستخدام مجموعة من الطرائق بوضوح وبشكل هادف دون عصبية أو تردد.  

 تغيير آراء وفكر وافتراضات اآلخرين من مواقع المستويات ذات الصلة من المعرفة والفهم.  

 نظر بمعرفة سليمة وحقائق وفكر وافتراضات ذات صلة.اإلسهام بصورة إيجابية في المناظرات والجدال والتشكك والدفاع عن وجهة ال 

 اإلقرار عند عدم الفهم أو عدم القدرة على أداء مهام أو أنشطة والسعي بنشاط للحصول على التوجيه والمعلومات للتعامل مع هذا األمر.  

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 جاه "إن استطعت فافعل".التمسك بات 

 أداء أدوار أو مهام دون خوف من اإلخفاق أو ارتكاب األخطاء واإلدراك والتحليل والتعلم من األخطاء عند وقوعها.  

 على مواطن الضعف. ب امتالك إدراك واضح وحقيقي لمواطن ضعفهم ومواطن قوتهم والسعي لالستفادة من مواطن قوتهم وتعزيزها ألقصى حد وتطوير إستراتيجيات للتغل 

 التواصل مع الزمالء واآلخرين باستخدام مجموعة من الطرائق بوضوح وبشكل هادف دون تردد.  

 تغيير آراء وفكر وافتراضات اآلخرين من خالل استغالل معرفتهم وفهمهم.  

 المعرفة والحقائق والفكر واالفتراضات ذات الصلة. اإلسهام بصورة إيجابية في المناظرات والجدال والتشكك والدفاع عن وجهة النظر من خالل استغالل 

 اإلقرار عند عدم الفهم أو عدم القدرة على أداء مهام أو أنشطة والسعي بنشاط للحصول على التوجيه والمعلومات للتعامل مع هذا األمر.  

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 أخذ المبادرة. 

 أداء أدوار أو مهام بثقة ودون خوف من اإلخفاق أو ارتكاب األخطاء والتعلم من األخطاء عند وقوعها.  

 التواصل بوضوح وبشكل هادف دون تردد.  

 اإلسهام بصورة إيجابية في المناظرات والجدال والتشكك في وجهة نظر اآلخرين ووجهة نظرهم خالل استغالل المعرفة والحقائق ذات صلة. 

 ك لمواطن ضعفهم ومواطن قوتهم والسعي بنشاط لتعزيز مواطن قوتهم ألقصى حد وتقليص مواطن الضعف. إدرا 
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 اإلقرار عند عدم الفهم أو عدم القدرة على أداء مهام أو أنشطة والسعي للحصول على التوجيه والمعلومات للتعامل مع هذا األمر. 

 المرحلة المتوسطة

 سنة( 51-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الواثقون من أنفسهم قادرين على:  

 أداء أدوار أو مهام بثقة ودون خوف من اإلخفاق أو ارتكاب األخطاء والتعلم من األخطاء عند وقوعها.  

 التواصل مع الزمالء واآلخرين بوضوح وبشكل هادف دون عصبية أو تردد.  

 . فهم مواطن قوتهم ومواطن ضعفهم 

 اإلسهام بصورة إيجابية في المناظرات والجدال.  

 السعي للحصول على التوجيه والمعلومات عندما ال يفهمون أمرا ما. 

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 اء عند وقوعها. أداء أدوار أو مهام بثقة ودون خوف من اإلخفاق أو ارتكاب األخطاء والتعلم من األخط 

 التواصل مع الزمالء واآلخرين بوضوح ودون عصبية.  

 فهم مواطن قوتهم ومواطن ضعفهم.  

 اإلسهام بصورة إيجابية في المناظرات والجدال. 

 السعي للحصول على التوجيه عندما ال يفهمون أمرا ما. 

 

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 أداء أدوار أو مهام بثقة ودون خوف من اإلخفاق أو ارتكاب األخطاء والتعلم من األخطاء عند وقوعها.  

 التواصل مع الزمالء واآلخرين بوضوح.  

 فهم مواطن قوتهم ومواطن ضعفهم.  

 مناظرات أو الجدال.اإلسهام بصورة إيجابية في ال 

 السعي للحصول على التوجيه عندما ال يفهمون أمرا ما. 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الواثقون من أنفسهم قادرين على:  المرحلة االبتدائية

 تناول أدوار أو أنشطة بثقة ودون خوف من اإلخفاق. 
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 في تعلمهم وإسهاماتهم وتقيمها.إدراك مواطن ضعفهم ومواطن قوتهم للتأمل   سنة( 11-6)من 

 استخدام مجموعة من اإلستراتيجيات إلدارة انفعاالتهم.  

 إيصال خواطرهم وفكرهم ومشاعرهم بوضوح ودون تردد.  

 

 في نهاية الصف الخامس يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 تناول أدوار أو أنشطة بثقة ودون خوف من اإلخفاق. 

 مواطن ضعفهم ومواطن قوتهم للتأمل في تعلمهم وإسهاماتهم.إدراك  

 استخدام مجموعة من اإلستراتيجيات إلدارة انفعاالتهم.  

 إيصال خواطرهم ومشاعرهم بوضوح ودون تردد. 

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 خطاء وفهم أنه في بعض األوقات قد يخفقون. تناول أدوار أو مهام، الرغبة في ارتكاب األ 

 إدراك مواطن ضعفهم ومواطن قوتهم للتأمل في تعلمهم. 

 استخدام مجموعة من اإلستراتيجيات إلدارة انفعاالتهم.  

 إيصال خواطرهم ومشاعرهم بوضوح مع تردد ضئيل. 

 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 اول مهام، الرغبة في ارتكاب األخطاء. تن 

 إدراك مواطن ضعفهم ومواطن قوتهم. 

 إدارة انفعاالتهم.  

 إيصال خواطرهم ومشاعرهم. 

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 البدء في المهام، التعلم من أداء المهام.  

 إدراك مواطن قوتهم. 

 إدارة انفعاالتهم.  

 إيصال مشاعرهم. 
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 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الواثقون من أنفسهم القدرة على: 

 إظهار التوجيه الذاتي واالستقاللية. 

 إدراك مواطن قوتهم. 

 إدارة انفعاالتهم.  

 إيصال مشاعرهم. 

 مرحلة رياض األطفال

 سنة( 4/5)

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الواثقون من أنفسهم قادرين على: 

 إظهار إرشاد ذاتي واستقاللية بصورة متنامية. 
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 ريادة األعمال  

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة قادرين على:

 تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة لها أثر إيجابي على أنفسهم وعلى زمالئهم وعلى المجتمع المحلي أو تطويرها.  

 نشطة والمساعي المبتكرة. ألتنظيم وإدارة وقيادة الفرق بفعالية في ا 

 تهيئة األشياء التي تحسن أحوال أو راحة أو عافية اآلخرين أو تعديلها.  

 استغالل المعرفة والفهم المالي والعملي إلحداث تأثير جيد على تصميم األدوات أو األنشطة أو الفكر المبتكرة وتنفيذها.  

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا لبحث أنشطة أو مساعي ريادة األعمال وتصميمها.  

  البيئة التي يعيشون ويعملون فيها.إلهام المحيطين حولهم بشغفهم وشجاعتهم وحماستهم للعمل على تغيير  

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة لها أثر إيجابي أو تطويرها. 

 تنظيم وإدارة وقيادة الفرق في األنشطة والمساعي المبتكرة.  

 ياء التي تحسن أحوال أو راحة أو عافية اآلخرين أو تعديلها. تهيئة األش 

 أو األنشطة أو الفكر المبتكرة وتنفيذها.  استغالل المعرفة والفهم المالي والعملي إلحداث تأثير جيد على تصميم األدوات 

 استخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا لبحث أنشطة أو مساعي ريادة األعمال وتصميمها.  

 إلهام المحيطين حولهم للعمل على تغيير البيئة التي يعيشون ويعملون فيها. 

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة أو تطويرها. 

 بتكرة. تنظيم وإدارة الفرق بفعالية في األنشطة والمساعي الم 

 تهيئة أو تعديل األشياء التي تحسن أحوال أو راحة أو عافية اآلخرين.  

 استغالل المعرفة والفهم المالي والعملي إلحداث تأثير جيد على تصميم وتنفيذ األدوات أو األنشطة أو الفكر المبتكرة.  

 استخدام وسائل التكنولوجيا لبحث وتصميم أنشطة أو مساعي ريادة األعمال.  

 إلهام المحيطين حولهم. 
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة قادرين على: 

 المساعدة في تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة أو تطويرها. 

 العمل بفعالية بأنفسهم أو في فريق في أنشطة جديدة.  

 استغالل المعرفة والفهم المالي والعملي إلحداث تأثير جيد. 

 استخدام التكنولوجيا لبحث أنشطة ومساع غير مألوفة.  

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 اإلسهام في تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة أو تطويرها. 

 العمل بفعالية بأنفسهم أو في فريق في أنشطة جديدة.  

 استغالل المعرفة والفهم المالي والعملي إلحداث تأثير جيد. 

 استخدام التكنولوجيا لبحث أنشطة ومساع غير مألوفة.  

 

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة أو تطويرها. اإلسهام في 

 العمل بأنفسهم أو في فريق في أنشطة جديدة.  

 استغالل المعرفة والفهم المالي والعملي. 

 استخدام التكنولوجيا لبحث أنشطة ومساع غير مألوفة. 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة قادرين على:في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين 

 اإلسهام بفعالية في األنشطة الجديدة. 

 فهم المعرفة المالية والعملية األساسية. 

 إظهار الفضول والمبادرة والرغبة لمحاولة تحديات جديدة. 

 

 في نهاية الصف الخامس يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 اإلسهام في األنشطة الجديدة. 
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 تطوير المعرفة المالية والعملية األساسية. 

 إظهار الفضول والمبادرة والرغبة في تجربة تحديات جديدة. 

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 اإلسهام في األنشطة الجديدة. 

 إدراك المعرفة المالية والعملية األساسية. 

 إظهار الفضول والمبادرة والرغبة في تجربة تحديات جديدة. 

 

 تلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يم

 التعرف على األنشطة الجديدة وتجربتها. 

 إدراك المعرفة المالية والعملية األساسية. 

 إظهار الفضول والرغبة في تجربة تحديات جديدة. 

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 تجربة أنشطة جديدة. 

 اإلصرار على إنجاز تحديات ومهام جديدة.  

 إظهار الفضول والرغبة في تجربة تحديات جديدة. 

 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات ريادة أعمال فعالة القدرة على: 

 اإلصرار على إنجاز تحديات ومهام جديدة.  

 بة تحديات جديدة.إظهار الفضول والرغبة في تجر 
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 التعاون/ العمل الجماعي

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة قادرين على: 

 العمل بصورة إنتاجية مع اآلخرين من مجموعة واسعة من الخلفيات االجتماعية والثقافية.  

 بناء عالقات قائمة على االحترام والرعاية واالعتبار المتبادل لوجهات نظر اآلخرين وخلفياتهم.  

 ممارسة المرونة واالتفاق والمشاركة الوجدانية لتحقيق الهدف المشترك للمجموعة. 

 العمل بإنصاف وبنزاهة في المشاركة في عبء العمل والمسؤوليات داخل الفريق. 

 مع حس المراعاة والكرامة عند االعتراض على وجهات النظر المختلفة للفرد أو للفريق. الدفاع عن وجهة النظر 

 العمل مع اآلخرين لتوجيه أعضاء الفريق واستشارتهم وتحفيزهم لتحقيق أهداف الفريق.  

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: 

 ة إنتاجية مع اآلخرين من مجموعة من الخلفيات االجتماعية والثقافية. العمل بصور 

 بناء عالقات قائمة على االحترام واالعتبار المتبادل لوجهات نظر اآلخرين وخلفياتهم.  

 ممارسة المرونة والمشاركة الوجدانية لتحقيق الهدف المشترك للمجموعة. 

 العمل والمسؤوليات داخل الفريق.العمل بإنصاف وبنزاهة في المشاركة في عبء  

 الدفاع عن وجهة النظر مع حس المراعاة عند االعتراض على وجهات النظر المختلفة للفرد أو للفريق. 

 العمل مع اآلخرين لتوجيه أعضاء الفريق واستشارتهم وتحفيزهم لتحقيق أهداف الفريق.  

 

 ات تعاون فعالة القدرة على: في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهار

 العمل بصورة إنتاجية مع اآلخرين من مجموعة من الخلفيات االجتماعية والثقافية.  

 بناء عالقات قائمة على االحترام المتبادل لوجهات نظر اآلخرين وخلفياتهم.  

 ممارسة المرونة واالتفاق والمشاركة الوجدانية لتحقيق الهدف المشترك للمجموعة. 

 بإنصاف في المشاركة في عبء العمل والمسؤوليات داخل الفريق.العمل  

 الدفاع عن وجهة النظر مع حس المراعاة عند االعتراض على وجهات النظر المختلفة للفرد أو للفريق. 

 العمل مع اآلخرين لتوجيه أعضاء الفريق وتحفيزهم لتحقيق أهداف الفريق.  
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة قادرين على: 

 العمل بصورة إنتاجية مع اآلخرين باستخدام وتبادل معرفتهم وفهمهم المكتسبين.  

 العمل بفعالية واحترام مع اآلخرين من خلفيات متنوعة.  

 اإلسهام في أخالقيات فريق متناغم ومنتج. 

 لمرونة وتقييم واستيعاب آراء اآلخرين لتحقيق هدف مشترك. التحلي با 

 مشاركة األدوار والمسؤوليات للمهام واألنشطة.  

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: 

 العمل بصورة إنتاجية مع اآلخرين لبلوغ هدف باستخدام معرفتهم وفهمهم المكتسبين وتبادلهما.  

 العمل باحترام مع اآلخرين من خلفيات متنوعة.  

 اإلسهام في أخالقيات فريق متناغم ومنتج. 

 تقييم آراء اآلخرين واستيعابها لتحقيق هدف مشترك.  

 نشطة. مشاركة األدوار والمسؤوليات للمهام واأل 

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: 

 العمل مع اآلخرين لبلوغ هدف باستخدام معرفتهم وفهمهم المكتسبين وتبادلهما.  

 العمل باحترام مع اآلخرين من خلفيات متنوعة.  

 اإلسهام في أخالقيات فريق منتج. 

 تقييم آراء اآلخرين لتحقيق هدف مشترك.  

 مشاركة األدوار والمسؤوليات للمهام واألنشطة. 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة قادرين على: 

 العمل بصورة منتجة كأعضاء فريق عمل ومشاركة المسؤوليات والمهام لتحقيق هدف مشترك.  

 تفهم احتياجات األعضاء اآلخرين في المجموعة وآرائهم وتقييم إسهام كل عضو. 

 الحفاظ على عالقات إيجابية مع المجموعة حتى لو كان هناك اختالف في الرأي. 

 

 مون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: في نهاية الصف الخامس يطور المتعل 
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 العمل بصورة منتجة كأعضاء فريق عمل ومشاركة المسؤوليات والمهام لتحقيق هدف مشترك.  

 تفهم احتياجات األعضاء اآلخرين في المجموعة وآرائهم. 

 الحفاظ على عالقات إيجابية مع المجموعة حتى لو كان هناك اختالف في الرأي. 

 

 نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: في 

 العمل بصورة منتجة كأعضاء فريق عمل ومشاركة المسؤوليات والمهام لتحقيق هدف مشترك.  

 تفهم آراء األعضاء اآلخرين في المجموعة. 

 ف في الرأي.الحفاظ على عالقات إيجابية مع المجموعة حتى لو كان هناك اختال 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: 

 العمل بصورة منتجة كأعضاء فريق عمل ومشاركة المسؤوليات والمهام لتحقيق هدف مشترك.  

 ضو.إدراك االحتياجات واآلراء المختلفة لألعضاء اآلخرين في المجموعة وتقييم إسهامات كل ع 

 الحفاظ على عالقات داخل المجموعة حتى لو كان هناك اختالف في الرأي. 

 

 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: 

 العمل بصورة منتجة كأعضاء فريق عمل ومشاركة المسؤوليات والمهام لتحقيق هدف مشترك.  

 المختلفة لألعضاء اآلخرين في المجموعة.إدراك االحتياجات  

 الحفاظ على عالقات داخل المجموعة وإدراك أنه قد تكون هناك آراء مختلفة. 

 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة القدرة على: 

 العمل كأعضاء فريق وتبادل األدوار. 

 مجموعة.إدراك مشاعر األعضاء اآلخرين في ال 

 الحفاظ على عالقات إيجابية. 

 مرحلة رياض األطفال

 سنة( 4/5)

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يمتلكون مهارات تعاون فعالة قادرين على: 

 التصرف بحس االهتمام والمراعاة عند العمل في مجموعات وتبادل األدوار ومشاركة وتقدير مشاعر اآلخرين. 
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 المبادرة/ التوجيه الذاتي  

 المرحلة العليا

(16-18) 

 مون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي قادرين على: لفي نهاية هذه المرحلة يصبح المتع

 إطالق مجموعة من األنشطة والمهام البسيطة والمعقدة التي تعزز معرفتهم وفهمهم ومهارتهم بشكل مستقل.  

 التخطيط والتعريف والعمل تجاه األهداف والغايات دون الحاجة إلى دفعهم أو تحفيزهم أو إدارتهم من جانب اآلخرين.  

 إدراك فرص التقدم الذاتي والفرص التي تنفع اآلخرين.  

 تولي المسؤولية واتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات لحل المسائل دون الحث على فعل ذلك.  

 إلهام وتحميس اآلخرين بثقتهم في أنفسهم وعزمهم وشجاعتهم.  

 التحفيز على التفوق في جميع ما يفعلونه والثبات بصرف النظر عن العوائق لتحقيق أهدافهم.  

 
 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:

 والمهام البسيطة والمعقدة التي تعزز معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم.  إطالق مجموعة من األنشطة 

 تخطيط وتعريف والعمل تجاه األهداف والغايات دون الحاجة إلى دفعهم أو إدارتهم من جانب اآلخرين. 

 إدراك فرص التقدم الذاتي والفرص التي تنفع اآلخرين.  

 المسائل دون الحث على فعل ذلك.  تولي المسؤولية واتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات لحل 

 إلهام وتحفيز اآلخرين بثقتهم في أنفسهم وشجاعتهم.  

 التفوق في جميع ما يفعلونه والثبات بصرف النظر عن العوائق لتحقيق أهدافهم.   

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:

 إطالق مجموعة من األنشطة والمهام البسيطة التي تعزز معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم.  

 التخطيط والعمل تجاه األهداف والغايات دون الحاجة إلى دفعهم أو إدارتهم من جانب اآلخرين. 

 إدراك فرص التقدم الذاتي.  

 تولي المسؤولية واتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات لحل المسائل. 

 وتحفيز اآلخرين بثقتهم في أنفسهم. إلهام  

 التحفيز على التفوق في جميع ما يفعلونه والثبات بصرف النظر عن العوائق لتحقيق أهدافهم.  
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي قادرين على: 

 إطالق مجموعة من األنشطة والمهام التي تعزز معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم.  

 العمل تجاه األهداف والغايات دون إرشاد أو ضغط. 

 إدراك واتخاذ إجراءات لحل المشكالت والقضايا دون الحث أو اإلرشاد. 

 التأثير على اآلخرين من خالل ثقتهم.  

 الثبات في كل ما يفعلونه. 

 
 

 الثامن يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:في نهاية الصف 

 إطالق مجموعة من األنشطة والمهام التي تعزز معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم.  

 العمل تجاه األهداف والغايات دون إرشاد أو إلزام. 

 إدراك واتخاذ إجراءات لحل المشكالت والقضايا دون الحث أو اإلرشاد. 

 التأثير على اآلخرين من خالل ثقتهم.  

 الثبات في كل ما يفعلونه. 

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:

 إطالق أنشطة ومهام.  

 العمل تجاه األهداف والغايات مع أقل إرشاد أو إلزام. 

 قضايا دون الحث أو اإلرشاد.إدراك واتخاذ إجراءات لحل المشكالت وال 

 الثبات. 

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي قادرين على: 

 العمل دون إرشاد أو إلزام. 

 حل المشكالت دون حث. 
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 إنجاز المهام المحددة دائما. 

 

 المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على: في نهاية الصف الخامس يطور

 العمل بأقل إرشاد أو إلزام. 

 حل المشكالت دون حث. 

 إنجاز المهام المحددة دائما. 

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:

 العمل بإرشاد أو إلزام محدود. 

 لمشكالت مع أقل حث.حل ا 

 إنجاز المهام المحددة دائما. 

 

 في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:

 العمل مع بعض اإلرشاد أو إلزام. 

 حل المشكالت. 

 إنجاز المهام المحددة دائما. 

 

 المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يظهرون 

 العمل مع بعض اإلرشاد. 

 إدراك الحاجة إلى حل المشكالت. 

 إنجاز المهام المحددة دائما. 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي القدرة على:

 إدراك المشكالت. 

 إنجاز المهام. 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون المبادرة والتوجيه الذاتي قادرين على:  مرحلة رياض األطفال
 اقتراح وإظهار الطرائق المختلفة لتحقيق أهداف موضوعة. 
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 سنة( 4/5)

 

 الوعي العالمي والبيئي

 المرحلة العليا

(16-18) 

 والبيئي قادرين على:في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي 

 استخدام مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات لفهم القضايا العالمية وتناولها.  

 اإلسهام بطريقة إيجابية بما في ذلك العمل كمتطوعين من أجل جودة واستدامة مجتمعهم المحلي والبيئة والمجتمع بشكل عام.  

 إظهار كيف ولماذا يعتبرون مواطنين عالميين. 

 . فهم القضايا البيئية بما في ذلك تلك القضايا الناتجة عن سلوك البشر وامتالك معرفة وتقييم المخرجات ومجموعة الحلول لحل هذه القضايا 

 

 في نهاية الصف الحادي عشر يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 هم القضايا العالمية وتناولها. استخدام مجموعة من المهارات والكفاءات لف 

 اإلسهام بطريقة إيجابية من أجل جودة واستدامة مجتمعهم المحلي والبيئة والمجتمع بشكل عام.  

 إظهار المواطنة العالمية. 

 هذه القضايا.  فهم القضايا البيئية بما في ذلك تلك القضايا الناتجة عن سلوك البشر وامتالك معرفة وتقييم المخرجات ومجموعة الحلول لحل 

 

 في نهاية الصف العاشر يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 استخدام المهارات والكفاءات لفهم القضايا العالمية وتناولها.  

 اإلسهام بطريقة إيجابية من أجل جودة واستدامة مجتمعهم المحلي والبيئة والمجتمع بشكل عام.  

 المواطنة العالمية.إظهار  

 فهم القضايا البيئية بما في ذلك تلك القضايا الناتجة عن سلوك البشر وزيادة المعرفة لحل هذه القضايا. 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي قادرين على: المرحلة المتوسطة

 إظهار فهم للقضايا العالمية والبيئية ومجموعة من الحلول المقترحة لحلها.  
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 التصرف بطريقة إيجابية لتحسين جودة واستدامة مجتمعهم المحلي.   سنة( 15-12)من 

 فهم معنى أن يكون مواطنا عالميا.  

 

 في نهاية الصف الثامن يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 إظهار فهم للقضايا العالمية والبيئية ومجموعة من الحلول المقترحة لحلها.  

 التصرف بطريقة إيجابية لتحسين جودة واستدامة مجتمعهم المحلي.  

 

 في نهاية الصف السابع يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 وعة من الحلول المقترحة لحلها. إظهار فهم للقضايا العالمية والبيئية ومجم 

 التصرف بطريقة إيجابية لتحسين جودة واستدامة مجتمعهم المحلي.  

 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي قادرين على:

 لها. حالمقترحة لإظهار فهم للقضايا العالمية والبيئية والحلول  

 اإلسهام في تحسين جودة مجتمعهم المحلي.  

 

 في نهاية الصف الخامس يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 إظهار فهم للقضايا العالمية والبيئية والحلول.  

 اإلسهام في تحسين جودة مجتمعهم المحلي.  

 

 في نهاية الصف الرابع يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 فهم أن هناك قضايا عالمية وبيئية ولها حلول. 

 تطوير فهم كيف يقومون باإلسهام في تحسين جودة بيئتهم المحلية.  

 

 يئي القدرة على: في نهاية الصف الثالث يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والب

 فهم أن هناك قضايا عالمية وبيئية. 

 فهم أنهم يستطيعون اإلسهام في تحسين جودة بيئتهم المحلية.  
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 في نهاية الصف الثاني يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 التعرف على القضايا العالمية والبيئية. 

 فهم جودة بيئتهم المحلية.  

 
 

 في نهاية الصف األول يطور المتعلمون الذين يظهرون الوعي العالمي والبيئي القدرة على: 

 التعرف على القضايا البيئية. 

 فهم بيئتهم المحلية.  
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 الوعي الثقافي/ المواطنة 

 المرحلة العليا

(16-18) 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 تمع اإلمارات. إظهار معرفة وفهم مطلع وعميق لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيين أو أفراد في مج 

 ع وعميق للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأثرها االجتماعي واالقتصادي والثقافي على المنطقة. إظهار معرفة وفهم مطل  

 ة. التصرف بصورة مطلعة ومسؤولة وأخالقية لبناء عالقات إيجابية مع اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادي 

 بفعالية ومسؤولية في حياة المجتمعات التي يتعلمون ويعملون فيها عبر هذا الفهم.المشاركة  

 إبداء االهتمام واإلجراء لتحسين صحة وعافية اآلخرين على المستويين المحلي والعالمي.  

 التعبير عن اآلراء والحجج للتأثير على اآلخرين ليصبحوا مواطنين نشطين وفعالين.  

 

 عشر يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على:  في نهاية الصف الحادي

 تمع اإلمارات. إظهار معرفة وفهم مطلع وعميق لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيين أو أفراد في مج 

 المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأثرها االجتماعي واالقتصادي والثقافي على المنطقة. إظهار معرفة وفهم مطلع وعميق للطبيعة   

 ة. التصرف بصورة مطلعة ومسؤولة وأخالقية لبناء عالقات إيجابية مع اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادي 

 في حياة المجتمعات التي يتعلمون ويعملون فيها عبر هذا الفهم.المشاركة بفعالية ومسؤولية  

 إبداء االهتمام واإلجراء لتحسين صحة وعافية اآلخرين على المستويين المحلي والعالمي.  

 التعبير عن اآلراء والحجج كمواطنين نشطين وفعالين.  

 

 في نهاية الصف العاشر يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 . إظهار فهم مطلع لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيين أو أفراد ضفي مجتمع اإلمارات 

 الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأثرها االجتماعي واالقتصادي والثقافي على المنطقة. إظهار فهم مطلع للطبيعة المتعددة   

 التصرف بصورة مطلعة ومسؤولة لبناء عالقات إيجابية مع اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية.  

 لون فيها عبر هذا الفهم.المشاركة في حياة المجتمعات التي يتعلمون ويعم 

 إبداء االهتمام بصحة اآلخرين وسالمتهم على المستويين المحلي والعالمي.  

 التعبير عن اآلراء كمواطنين نشطين وفعالين.  
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 المرحلة المتوسطة

 سنة( 15-12)من 

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 إظهار فهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيين أو أفراد في مجتمع اإلمارات.  

 إظهار فهم للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأثرها االجتماعي واالقتصادي والثقافي على المنطقة.   

 تطوير عالقات إيجابية مع اآلخرين والحفاظ عليها بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية. 

 تمع المحلي.المشاركة بإيجابية في حياة المج 

 إبداء االهتمام بصحة اآلخرين وسالمتهم. 

 التصرف بطريقة الدور النموذجي ليصبحوا مواطنين فعالين.  

 

 في نهاية الصف الثامن يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 في مجتمع اإلمارات.  أو أفراد وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيينإظهار فهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها  

 إظهار فهم للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأثرها االجتماعي واالقتصادي والثقافي على المنطقة.  

 جتماعية أو الثقافية أو االقتصادية. تطوير عالقات إيجابية مع اآلخرين والحفاظ عليها بصرف النظر عن خلفيتهم اال 

 المشاركة بإيجابية في حياة المجتمع المحلي. 

 إبداء االهتمام بصحة وعافية اآلخرين. 

 التصرف بطريقة الدور النموذجي ليصبحوا مواطنين فعالين.  

 

 ن على: في نهاية الصف السابع يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادري

 فهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيين أو افراد في مجتمع اإلمارات.  

 فهم الطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأثرها االجتماعي واالقتصادي والثقافي على المنطقة. 

 تطوير عالقات إيجابية مع اآلخرين والحفاظ عليها بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية.  

 المشاركة بإيجابية في حياة المجتمع المحلي. 

 إبداء االهتمام بصحة وعافية اآلخرين. 

 تمثيل المواطنة الفعالة بشكل حقيقي على أرض الواقع. 
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 المرحلة االبتدائية

 سنة( 11-6من )

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 ت. إظهار معرفة وفهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها، ودورهم كمواطنين إماراتيين أو أفراد في مجتمع اإلمارا 

 إظهار معرفة وفهم للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

 التصرف بطريقة إيجابية تجاه اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية. 

 يها لتحسين بيئة المدرسة. اإلسهام اإليجابي في مدرستهم ومجتمعهم المحلي بما في ذلك إدارة المقترحات والعمل بناء عل 

 التأثير اإليجابي على زمالئهم وعلى اآلخرين.  
 

 

 في نهاية الصف الخامس يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 إظهار معرفة وفهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها. 

 م للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة. إظهار معرفة وفه 

 التصرف بطريقة إيجابية تجاه اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية. 

 اإلسهام اإليجابي في مدرستهم بما في ذلك إدارة المقترحات والعمل بناء عليها لتحسين بيئة المدرسة.  

 التأثير اإليجابي على زمالئهم وعلى اآلخرين.  

 

 في نهاية الصف الرابع يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 إظهار معرفة وفهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها. 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  إظهار معرفة وفهم للطبيعة المتعددة الثقافات 

 التصرف بطريقة إيجابية تجاه اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية. 

 اإلسهام اإليجابي في مدرستهم ومجتمعهم المحلي بما في ذلك إدارة المقترحات والعمل بناء عليها لتحسين بيئة المدرسة.  

 على زمالئهم وعلى اآلخرين.  التأثير اإليجابي 

 

 في نهاية الصف الثالث يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 إظهار معرفة وفهم لتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة وثقافتها وتقاليدها. 

 العربية المتحدة. إظهار معرفة وفهم للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات  

 التصرف بطريقة إيجابية تجاه اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية. 

 اإلسهام اإليجابي في مدرستهم بما في ذلك إدارة المقترحات والعمل بناء عليها لتحسين بيئة المدرسة.  
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 التأثير اإليجابي على زمالئهم وعلى اآلخرين.  

 

 نهاية الصف الثاني يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: في 

 إظهار معرفة وفهم لتاريخ لمجتمعهم المحلي وثقافته وتقاليده. 

 إظهار معرفة وفهم للطبيعة المتعددة الثقافات لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

 اآلخرين بصرف النظر عن خلفيتهم.التصرف بطريقة إيجابية تجاه  

 اإلسهام اإليجابي في صفهم الدراسي. 

 التأثير اإليجابي على زمالئهم.  

 

 في نهاية الصف األول يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 فهم ثقافة مجتمعهم المحلي وتقاليده. 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة. فهم الطبيعة المتعددة الثقافات  

 التفاعل بإيجابية مع اآلخرين من خلفيات مختلفة. 

 اإلسهام اإليجابي في صفهم الدراسي. 

 إظهار االحترام ألنفسهم واآلخرين وبيئة تعلمهم أثناء اللعب واألنشطة. 

 مرحلة رياض األطفال

 سنة( 4/5)

 في نهاية هذه المرحلة يصبح المتعلمون الذين يظهرون وعيا ثقافيا ومهارات مواطنة فعالة قادرين على: 

 التفاعل بإيجابية مع اآلخرين من خلفيات مختلفة. 

 إظهار االحترام ألنفسهم واآلخرين وبيئة تعلمهم في أثناء اللعب واألنشطة. 
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 الصف الثاني عشر                االختياريةالكفاءات 
 هذه واستخدام وفهمها وتفسيرها أساسية صحية وخدمات معلومات على الحصول 

 .اآلخرين وصحة تعزز صحتهم بطرائق والخدمات المعلومات

 مناسبة وجبة ذلك في بما وفهمها والعقلية البدنية للصحة الوقائية االحتياطات في البحث 

 .الضغط وتقليل وتجنب المخاطر وتمرين وتغذية

 بالصحة مرتبطة مناسبة قرارات اتخاذ في واستغاللها المتاحة المعلومات في البحث. 

 ومراقبتها واألسرية الشخصية الصحة أهداف وضع. 

 وتحليلها العالمية العامة والسالمة الصحة قضايا فهم. 

 الوعي بالصحة والعافية

 الخاص القطاعين أدوار ذلك في بما وتطبيقها االقتصادية المبادئ من مجموعة فهم 

 .ومواطن وعامل كمستهلك والفرد األسواق وكيف تعمل االقتصاد، في والحكومي

 المجتمع على وأثره ودوره لالقتصاد وعميق مطلع وفهم معرفة إظهار. 

 المستقبل في له المخطط وتطويره أبوظبي اقتصاد بشأن وعميق مطلع وفهم معرفة إظهار. 

 توابعها وفهم مناسبة ومالية اقتصادية شخصية لخيارات التخطيط. 

 وتحليلها اإلسالمي التمويل ومبادئ اإلقراض وعملية البنوك وظائف تفصيل. 

الوعي االقتصادي 

 والمالي

 من ورائها. الغرض هو وما اإلعالمية الرسائل بناء يتم ولماذا كيف فهم 

 القيم تأثير عدم أو تأثير ومدى مختلفة، بطرق للرسائل األفراد تفسير كيفية وتحليل فحص 

 .والسلوكيات المعتقدات على اإلعالم تأثير وكيفية على ذلك، الشخصية واآلراء

 اإلعالمية الوسائل إلى بالوصول المتعلقة والقانونية األخالقية للقضايا مبدئي بفهم التحلي 

 .واستخدامها

 عن فضال مالءمة، األكثر اإلعالمية المواد إنشاء أدوات من االستفادة على والقدرة الفهم 

 .عليها المتعارف والمفاهيم اإلعالمية الخصائص

 ال االستخدام على والقدرة الفهم  متنوعة بيئات في مالءمة األكثر للتعبيرات والتفسيرات الفعَّ

 .الثقافات ومتعددة

 التربية اإلعالمية

 بشكل المتاحة والمادية البشرية الموارد واستخدام وكفاءات، بفعالية والمهام المشاريع إدارة 

 .مناسب

 المنافسة وضغوط العوائق وجه في حتى -وتحقيقها األهداف وضع-. 

 المرجوة النتائج لتحقيق وادارته العمل وتخطيط األولويات ترتيب. 

 التي واالقتصادية والثقافية االجتماعية للبيئة الواجب االعتبار مع وأخالقية بإيجابية العمل 

 .فيها يعملون

 العمل في والموثوقية المواظبة إظهار. 

 مناسبة وبلياقة رفية ا باحت أنفسهم تقديم. 

 في دورهم شرح على اولقدرة والمهام، رع ي المشا مخرجات عن المسؤولية كامل تحمل 

 .المخرجات على وتأثيرهم العملية

 اإلنتاجية والمسؤولية


