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 تمهيد

تزويد القارئ العربي  بهدفهذا التقرير ، ويأتي اتالكفاي على القائم ميالتعل بالتحول إلى نظامفي العالم  الدول بدأت بعض 

املهتم بالتعليم بإطار علمي يبين مالمح هذا النظام ومواصفاته ومتطلبات وعوامل نجاحه، كما يهدف التقرير إلى اطالع القارئ 

 وكندا واستراليا م القائم على الكفايات وهي سنغافورةيكانت سباقة لتطبيق نظام التعل عاملية تجارب أربعة دول  ي علىالعرب

 .الواليات املتحدة األمريكية نيوهامشر فيوالية و 

على أنها في التعليم القائم على الكفايات، ويمكن النظر لتلك املقدمة  تجارب تلك الدول التقرير خالصة تتناول مقدمة 

ملخص تنفيذي للممارسات الدولية التي يعرضها التقرير، حيث تتناول بداية املقدمة مفهوم النظام القائم على الكفايات 

 التعليم القائم على الكفاياتالدول املوثقة في هذا التقرير في تبني افع و دومواصفاته، ثم تتناول خالصة 
ً
. ثم تتناول عنصرا

 كان له أثر 
ً
ختتم املقدمة . ق تلك التجارب وهو مايتعلق بنظام التقييم في التعليم القائم على الكفاياتيعمتفي جوهريا

ُ
وت

حيث بخالصة عملية تسلط الضوء على كيفية نجاح الدول املوثقة في التقرير في التحول إلى التعليم القائم على الكفايات، 

تلك الدول والتي يؤمل بأن تكون هي اإلطار اإلجرائي الذي  عوامل النجاح ومتطلباته التي تحققت في وضحت تلك الخالصة

االستفادة من أفضل املمارسات من خالل يساعد القائمين على األنظمة التعليمية في الدول العربية في تحقيق أفضل النتائج 

 الدولية في كيفية تحقيق إنجازاتها. 

 

  

  

ورةفسنغا  

  استراليا

 نيوهامشر 

 كندا 
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 مقدمة

 /
ً
 ومواصفاته م على الكفاياتئمفهوم النظام القاأوال

ناجحين  متعلمينليكونوا التي تساعد الطلبة  واالتجاهاتالسلوك و  كفايات بأنها املهارات و املعارفاليمكن تعريف 

 فرادأو 
ً
يركز سلوكي وللكفايات مفهوم . (cited in Skourdoumbis, 2015)معرفة، ي وذو مبدعين وواثقين ومواطنين نشطين  ا

تمكن وفق سلسلة من الخطوات، لكن هذا املسلوك التتحقق من خالل تحليل  نأمكن التي ياملقنن  مخرجات التدريب على

هماله للتغييرات في بيئة العمل ومحدودية محتوى التدريب واستخدام إاملفهوم تعرض النتقاد بحكم إغفاله للجانب اإلنساني و 

 طريقة واحدة ومخرج هناكن ألتعامل. كما أنه يفترض بالنموذج السلوكي الفردي في ا
ً
 واحد ا

ً
وهذا ال ينطبق على الواقع. أما  ا

شكال العمل أي تشير إلى الكفايات العامة التي تتناسب مع كل التفقد ارتبطت بالوثائق التطويرية  الحالي بمفهومهاالكفايات 

الصفات التي قد تؤثر على األداء الفعال املعرفة وبقية  أكثر منأن هذا املفهوم مازال يركز على األداء واملخرجات وعلى الرغم من 

خلط بين الكفايات واألداء في ضوء توقعات وعرض األداء. كما أن هذا املفهوم يركز على وجود أكثر من طريقة يإال أنه ال 

رجات للوصول إلى أكثر من حل. باإلضافة إلى أن التركيز في الحكم على الكفاءة يتم من خالل مالحظة العملية أكثر من املخ

(Chappell, 1996.)  

تعلم الطالب وفق نظام ويهتم ب . الفجوة بين العمل والتعلم م القائم على الكفايات بشكل عام إلى ردمييهدف التعل

 وفرص تغذية راجعة فوريةمرن يوفر له 
ً
معارف ومهارات  ىحصول الطالب علمن أجل سة متعددة إلتقان ما يتعلمه في املدر  ا

م القائم على الكفايات يالتعل كما يعد .(Freeland, 2014) املحدد لدراسة املادة الزمن تهاءناجوات ناتجة عن املة ال تتخللها فش

 Personalized, Student-centered)التعليم الفردي الذي يركز على الطالب  ومن العوامل الرئيسة التي تساعد في التوجه نح

Education)  الدراسية املكتسبة  الوحداتعلى مكن أن يحصل بها الطالب يوفر مرونة في الطريقة التي يإذ(Credits).  

  :بمايليهذا النوع من التعليم  ويتصف

 .استيعاب بعض الطالب للمعلومات أسرع لكل طالب حيث إن مراعاة القدرات واملستويات املختلفة للتعلم .1

 .ا كل طالبالتي يمتلكهأو املعرفة القبلية مراعاة اختالف املعلومات السابقة  .2

 علىالكفايات نظام  .3
ً
 مبنيا

ً
 في تيسير تطبيق نظام الكفايات حيث  التقنيات الحديثة ليس نظاما

ً
 مهما

ً
لكنها لعبت دورا

واالستراتيجيات التعليمية بما في ذلك التعليم االلكتروني،  التي تقدمها العديد من األدواتفرص يستفيد من ال

 املجتمع وغيرفرص التعلم التي يقدمها م القائم على املشاريع و يملراحل، والتعلنظام الجمع بين او  التعليم املدمج،و 

 .ذلك
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الكفايات  الطالب؛ وألناحتياجات وفق ألن املحتوى مصمم  في التعلم بشكل أفضلللطالب لالندماج فرص توفير  .4

 من قدراته الطالب مما يجعل التطبيق الفعلي مباشرة للمعرفة.  بمفهومها تتعدى تقييد النص واملحتوى نحو
ً
متمكنا

 .ومدى درايته بأهليته لعمل معين من عدمه

تعليم الكفايات يختصر الوقت املناسبة لكل طالب. مما يجعل فرص تعلم وإتقان املهارات وفق السرعة توفير  .5

  .النظام التعليميعلى مستوى الطالب الشخص ي ومستوى  وسنوات الدراسة وبالتالي التكلفة الدراسية

  تهيئة .6
 
 .(Freeland, 2014)ن الطالب من التخرج عند استكماله وفق االستراتيجية املتبعةأكثر من مسار يمك

 ينادون أصحاب العمل والقطاعات الخاصة مما جعل ارتباطه بمهارات الطالب الواقعية املكتسبة ال االفتراضية.  .7

 .بأهمية التعليم القائم على الكفايات

وحدة للجامعات والكليات حول العالم حيث يمكن للطالب التنقل بين جامعات يمكن أن تخلق الكفايات رؤية م .8

 العالم وتطوير معارفه على مستوى ومفهوم عام واحد.

 ;Scheopner Torres et al., 2015) البحوثلذلك بعض  شيرمهمة كما تعناصر  ياتالكفا على القائم ميالتعل تضمنوي

Schwartz, 2015) أبرز تلك العناصر: ومن  

  كانإذ ُيطلب من الطالب أن يثبت أنه تعلم ما  التمكن إظهارهم االتقان أو خالل منالطالب يكون  متقد   .1
ً
منه  متوقعا

 املهارات وتطبيق جديدة، سياقات إلى همعارف نقلقدرته على   إثباتكما يتطلب تقدمه  التالي املستوى  إلى االنتقال قبل

 .الحياة مدى التعلم عادات تطوير يعني ما غالبا وهذا  تواجهه التي التحديات علىالتي اكتسبها 

 متعددة أشكالإلى توفير  كلمة مرن  شيروت ،وتجربة ايجابية للطالب التعلم دورة من مستمر جزء املرن  تقييمال .2

  الطرق  من متنوعة مجموعة من خالل التمكنو تقان أاإل إثباتب لطالبل يسمح مما للتقييم،
ً
 تقييم طريقة من بدال

  فقط ةحدوا
ً
 . والتي قد تكون االختبار املكتوب مثال

 يإذ ية بالنسبة للكفا الطلبة فيه يقف الذي املكانتحديد  حول  الشفافية .3
 
 فرص تعليمية تصميم معلميهم منو  نهممك

 ما يكون بشكل يومي  املناسب، الوقت في الدعموتقديم  .الفردية الحتياجاتهم أفضل
ً
 من جزء أي علىوالذي غالبا

 .املطلوبة اداملو 

 تطويراألساسية وكذلك املعارف باإلضافة إلى تطوير املهارات  تطبيقالكفايات التي تشمل  تركز علىنتائج التعلم  .4

 مما يعطي الطالب املسؤولية وحرية االختيار.  املباشر الذاتي التعلم على والقدرة املثابرة مثل محددة ممارسات
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   القائم على الكفايات التعليمعناصر 

 

 

  
ة مرتبط باإلتقانتقدم الطلب  

 الذي املكانتحديد  حول  فافيةالش

بالنسبة للكفاية الطلبة فيه يقف  

 من مستمر جزء املرن  تقييمال

التعلم دورة  

املعارف  تطبيق علىنتائج تركز ال

تطوير املهاراتو   

1 

2 

3 

4 
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 /
ً
 افع وراء التعليم القائم على الكفايات: عصر جديد للتعليم والتعلمو الدثانيا

تلخيصها م القائم على الكفايات للدول التي شملها التقرير والتي يمكن يالتعل منحو نظادوافع التغيير  تتنوع

املسؤولية وإلى حاجة املستقبل إلى أفراد ذوي هذه الدول ضرورة االستثمار في األفراد لزيادة اإلنتاجية والفاعلية و  بإدراك

مثل مهارات التفكير والتواصل والبحث وتوليد املعرفة  ،مهارات مختلفة عن املهارات التي يركز عليها نظام التعليم الحالي

العصر  النجاح فياختلفت عن متطلبات  الرقمي قدفمتطلبات النجاح في العصر ، وتقنية املعلومات واإلبداع واملبادرة

 لبعض القضايا واملشاكل في التعليم مثل  الكفايات فيالصناعي. كما جاء التحول إلى نظام 
ً
 ضعفتلك الدول استجابة

إلى التعلم الفردي الذي يسير وفق سرعة الطالب الذاتية وقدراتهم  التعليم والحاجةمشاركة الطالب وضعف اندماجهم في 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية في  أدت التغيراتكما  سوق العمل.ويؤهلهم ل ويتوافق مع حاجاتهم ورغباتهم

الفئة  بشكل جزئي وتعمل حيث تعمل الفئة األولى ؛فئات تزداد الفجوة بينهم ثالثاملجتمعات ما بعد الصناعية إلى خلق 

هدف إلى تنمية املهارات والقدرات دعا إلى استحداث تعليم ي مماال تعمل على االطالق. فالفئة األخيرة أما الثانية بشكل كلي 

 وتطلب تغييرات جذرية في التعليم والتدريب والسياسات التي تدعمه.  املطلوبة في املشاركة في قطاع العمل

من املؤسسات التعليمية أن  والتنمية وغيرهاومنظمة التعاون االقتصادي منظمة اليونسكو جت استنتوقد 

 الواقع الجديد يتطلب أ
ً
األشخاص ، فهارات مختلفة عن تلك التي كانت تعتبر مالئمة للعصر الصناعيذوي م شخاصا

والعشرين  حاديس التقدم في القرن الانظر إليهم اآلن أنهم أسن يُ و املبتكر و  واملهارات والعلوم واملبدعون املعرفة  ومتعدد

ت املنظمات السابق ذكرها . لذا ركز (C21 Canada, 2012) الشخص يسواء على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي أو 

طالبوا بتحول أنظمة التعليم العام لتتناسب مع حاجات املتعلمين الحالية بالتزامن مع و  على هذه الكفاياتالتربويون و 

 تغيير طرق التدريس ليتفاعل الطالب بشكل أفضل في بيئتهم التعليمية. 

 لتلك الدوافع فقد 
ً
 بتغيير أووفقا

ً
فعلى مستوى الدول املتقدمة  نظمتها التعليمية.شرعت كثير من الدول فعليا

هناك حاجة إلى مهارات وأن  ة والكتابة والحساب غير كافية لتحديات العوملةاءاستشعرت سنغافورة أن مهارات القر 

في  ودوره قنيالتسارع في التطور التكما أن  البحث وتوليد املعرفة والتعلم مدى الحياة.و التفكير وحل املشكالت والتواصل 

اقتصاد صناعي إلى  االهتمام من، حيث تحول على الكفايات قائمم اليالحياة كان له دور مهم كذلك في التفكير بالتعل

ويغذي هذا االهتمام تزايد عدد السكان مع صعود دول تنافسية أخرى بعمالة أقل تكلفة.  قنيات اقتصاد يقوم على الت

(Gopinathan,2011) 

 أظهرت النتائج العاملية ملستوى تحصيل الطالب في الرياضيات والقراءة والعلوممن أن أما في كندا فعلى الرغم 

تشير إلى أن الطالب الكنديين  الطالب وكثير من أصحاب العمل إال أن آراءفضل األنظمة أمن  أن النظام التعليمي في كندا

بعنوان دراسة حديثة بإجراء  (CEAالكندية )قامت مؤسسة التعليم وقد  مهيئين ملواجهة العالم الذي يعيشون فيه.غير 

ذه الدراسة صورة قاتمة عن وأظهرت ه الطالب الكنديين في املدارس الحكومية " تناولتماذا فعلت اليوم في املدرسة؟"
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معظم الطالب في الصفوف  حيث إنقدرة النظام التعليمي الحكومي الحالي لجذب هذا الجيل الرقمي للتفاعل الصفي 

  العليا ال
ً
 ليتماش ىوتطوير التعليم العام  إعادة التفكير في كيفية تغييرداخل الصف، وأوصت الدراسة بيتفاعلون ذهنيا

تسارع كما أن هناك بعض الدوافع األخرى لتغيير النظام التعليمي في كندا حيث أدى  مع طريقة تفكير املتعلمين اليوم.

البحثي  بالتقنيات والتطور الجيل الرقمي اليوم واندماج الذي نعيشه  تماعية في العصر الرقميجالتغيرات االقتصادية واإل 

 .(C21 Canada, 2012) التعليمبشكل أوضح إلى تغير نظام  كيفية التعلم الذي يفسروالعلمي املختص بعلم الدماغ 

األنظمة علت جالثانوي ما بعد االستمرار في التعليم  والرغبة فيالشباب ارتفاع نسبة بطالة وفي استراليا فإن 

 أشارت لجنة ماير للكفايات األساسية حيث، من خالل الكفايات العملبسوق املدرسة الثانوية تركز على ربط التعليمية 

وسع من املهارات املحددة واملتخصصة أمهارات يتطلب العمل بأن عالم  Mayer Key Competencies (1992)في استراليا 

ن من الحصول على هذه املهارات و ولكي يتمكن املتعلم ،رة ومهارات شخصية واجتماعيةباداإلبداع وامل الحالية كمهارات 

أصول املعارف واملهارات والفهم باإلضافة إلى الكفايات املهنية وسمات ومهارات أن يزودهم بالتعليم األساس ي فإن على 

 بالكفايات السبع الرئيسة
ً
ة للمجلس الوطني للمؤهالت املهنية في تقابل املهارات الجوهري والتي عامة معروفة حاليا

 لذلك فقد Bryce & Harvey-Beavis, 1997). بريطانيا.)
ً
لجأت الحكومة األسترالية إلى التربية والتدريب املعتمد على  وتبعا

 الكفايات 
ً
ستجابة قوى عاملة ذات تأهيل عالي ومرن قادر على اال  إعدادأبرزها ومن لكثير من املشاكل املعقدة  باعتباره حال

ألنظمة التعليم والتدريب ما  املسؤوليةنتاجية و اإل و  للشكوك املحيطة بالعوملة واالقتصاد الوطني والتي تزيد من الفاعلية

 بعد الثانوي االسترالي. 

في تحديد وعلى الرغم من تقارب الدول املتقدمة في الدوافع املؤدية لتبني نظام الكفايات إال أنها كانت متفاوتة 

 .كفايات القرن الحادي والعشرينتحت مظلة عامة كبرى بمسمى رتكاز الكفايات التي اعتمد عليها نظامها التعليمي نقطة ا

وهذا مايشير إلى تعدد نماذج تطبيق التعليم القائم على الكفايات وتنوعها بحسب احتياج النظام التعليمي في كل دولة. 

 ركزت على القيم وجعلتها محور 
ً
القرن الحادي  بناء كفاياتانطالق الكفايات االجتماعية ومن ثم تم فسنغافورة مثال

أما كندا فركزت على كفايات القرن الحادي والعشرين ككفايات أساسية لتأهيل الشباب الكنديين  والعشرين عليها. 

ت ملواجهة تحديات في حين توسعت استراليا في تصنيف الكفايا ليكونوا قادرين على تحقيق متطلبات النجاح في املستقبل.

والعشرين إذ صنفتها إلى مهارات العمل املحددة والتميز العملي والتقني والتكيف ومقاومة الصعاب واملهارات حادي القرن ال

صنف النظام التعليمي في  أخرى،من جهة . األكاديمية األساسية والكفايات العامة والكفايات الشخصية واالجتماعية

 
ً
ن السلوك واملهارات الالزمة للنجاح في العمل والدراسة تحت مسمى كفايات ممارسات الدراسة م والية نيوهامشر عددا

املهارات الخفيفة. كما اشتمل نظام الكفايات  مهارات التوظيف أو والعمل والتي تشمل مهارات القرن الحادي والعشرين أو

 اللغة اإلنجليزية والعلوم.الرياضيات والفنون و  األساسية في على الكفاياتفي والية نيوهامشر 
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  م القائم على الكفاياتيدوافع التحول إلى نظام التعل

رة
فو

غا
سن

 
 

دا
كن

 
 

ليا
ترا

س
 ا

شر
ام
وه

ني
 

 

 ور التكنولوجيالتط، التغيرات الديموغرافيةالعوملة، 

 

التطورات السريعة و الالمحدودة في  العصر الحديث سواء التقنية أم 

تخريج طالب قادرين و من خالل دفع عجلة اإلنتاج املحلي ، الفكرية

 و قادرين على 
ً
بجدارة على القيام باملهام و الوظائف املطروحة مستقبال

 منافسة باقي شعوب العالم 

النزعة إلى االستمرار في التعليم ما بعد ، ابارتفاع نسبة بطالة الشب

االستراليين إلى العيش والعمل بنجاح في القرن  ، الحاجة إلى إعدادالثانوي 

 والعشرين حاديال

 

 توفير أدوات تقییم فعالة ، تحسين جودة التعليم

 والعشرين، حاديتلبية احتياجات التعليم القرن ال

 ة لكل طالبمراعاة القدرات واملستويات املختلف 
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رة
فو

غا
سن

 
 

دا
كن

 
 

ليا
ترا

س
 ا

شر
ام
وه

ني
 

 

  التي تناولها التقريرالكفايات في الدول 

 القرن الحادي والعشرينكفايات 

 (النقدي واالبتكاري  رالثقافات، التفكيتعدد لثقافة املدنية والوعي العاملي و مهارات ا)
 الكفايات االجتماعية والعاطفية

 (اتخاذ القرار الصائب، العالقات إدارة االجتماعي، الوعي، الذاتيةاإلدارة ، الذاتيالوعي )
 

 

 كفايات القرن الحادي والعشرين

اإلبتكار واإلبداع وريادة األعمال والتفكير الناقد والتعاون واإلتصال والتواصل 

الرقمية والتقنيةواألخالقية  ةوالكفايات الشخصية واملواطنة الثقافي  

 اسيةسكاديمية األ املهارات األ

املواطنة، و العلوم الطبيعية واالجتماعية، و ، والكتابة، والرياضياتلقراءة )ا 

 والرياضية، والتقنية والفنون( واألعمال، والتربية الصحيةاالقتصاد و 

 ولويات عبر املناهجأ، لكفايات العامةا

 الكفايات األساسية

 (العلوم، اإلنجليزية اللغة، الفنون ، یاتالریاض)

والعملكفايات ممارسات الدراسة   

 (الذاتي )التواصل، اإلبداع، التعاون، التوجيه
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 /
ً
 نظام التقييم في التعليم القائم على الكفايات ثالثا

م القائم على الكفايات على يلية التعلُيعد التقييم جوهر العملية التعليمية في التعليم القائم على الكفايات وتتوقف فعا

على معارفه ومهاراته املكتسبة بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه داخل  تقييم الطالب بناءً  جودة أداء التقييم، حيث يتم

قياس مهاراته ومعارفه املرتبطة بالعالم الواقعي وسوق العمل من خالل تقييم جودة تعليمه  يعن، وهذا يالصف املدرس ي

  .قصاء عامل احتساب الساعات املعتمدة لتحصيله الدراس يإقيقي و الح

ويقصد بتقييم األداء عدة مهام أو تكاليف بمعايير وتوقعات اجراءات واضحة تقيس كيف يمكن للطالب نقل وتحويل 

الطالب في محور  (. يضع نظام الكفاياتStack & Vander, 2018املعرفة وتطبيق مهارات مركبة لتحسين أو إنشاء منتج جديد ) 

 على بناء وتصميم تعليم جيد متوافق مع املعايير، وتقييم مناسب لذلك والذي قد 
ً
عملية التقييم، ويكون دور املعلم مركزا

وتقديم فرص متعددة للطالب إلثبات إتقانه.  كما   (Foramtive and Summative)يشمل التقييم التكويني والتقييم التجميعي 

حليل البيانات الختبار مدى مصداقية وثبات االختبارات وخلوها من التحيز وتقديم شواهد كافية على تحقق يقوم املعلمون بت

من أجل اتخاذ قرارات تؤدي إلى تحسين املنهج وبالتالي تقود صناع القرار إلى اتخاذ  استخدام نتائج املقاييسالتعلم. كما يتم 

 ويات أعلى. قرارات متعلقة بتخرج الطالب وترقيتهم إلى مست

 ولضمان نجاح التقييم في نظام التعليم القائم على الكفايات فالبد أن يتم البدء بتشكيل رؤية مشتركة في املدرسة حول 

  التعليم والتأثيردور التقييم في التحكم في مسار 
ً
لتعلم  على تعلم الطالب. وألنه من الصعب عادة على املعلمين أن يتخيلوا تقييما

إلى عدد من النقاط التي يجب أن تؤخذ     (Stack & Vander, 2018)لجوء إلى درجات فقد أشار ستيك وفندر   الطالب دون ال

 م القائم على الكفايات وهي: يباالعتبار عند ممارسة التقييم في نظام التعل

لعقبات أصعب ا من تكون يجب أن تستخدم الدرجات لتعكس ما تعلمه الطالب وليس ما تم جمعه من نقاط، وقد  .1

تختلف  أاليجب  الدرجات إذالتي تواجه أي مدرسة تتحول إلى نظام الكفايات أن تصل إلى ثبات بشأن استخدام 

 املمارسة من معلم إلى آخر أومن صف إلى آخر.

يجب استخدام تقييم تكويني أو مرحلي وكذلك استخدام تقييم تجميعي أو نهائي، وأن يكون هناك إدراك لدور كال  .2

 ساعد املعلمين علىيفالتقييم التكويني يكون من أجل التعلم إذ يعكس مدى تقدم الطالب خالل التعلم و النوعين. 

الحصول على تغذية راجعة بخصوص تدريسهم وتغذية راجعة للطالب لتحسين تعلمهم. أما التقييم التجميعي فهو 

يم املتضمنة في املقرر ويكون عادة في نهاية قياس شامل ملقدرة الطالب على إظهار إتقانه للمعارف واملهارات واملفاه

الوحدة التعليمية ويقوم به املعلم الذي يقوم بتقييم درجة أو مستوى تعلم الطالب من خالل مقارنة أعماله ملعايير 

 متضمنة في ساللم التقدير. ويسمى التقييم التكويني تقييم التعلم. 

رجة األخيرة التي يحصل عليها الطالب هي التي تمثل ما فالد للطالب،يجب التوقف عن حساب متوسط الدرجات  .3

 تعلمه الطالب بشكل أكثر دقة من الدرجات التي حصل عليها في بداية دراسته للمقرر. 
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يجب الفصل بين سلوك الطالب وتعلمه، إذا كان على املعلمين أن يعتمدوا على الدرجات في تمثيل ما تعلمه الطالب  .4

 على أداءه مثل سلوك  أالفإن تلك الدرجات يجب 
ً
تشمل على أشياء أخرى غير ما تعلمه الطالب أو أصبح قادرا

 الطالب. 

 يجب السماح للطالب بإعادة التقييم، في حال عدم إتقان التعلم فإن الطالب يجب أن يعطى فرص .5
ً
أخرى إلعادة  ا

 على القيام به.  تقييم إتقانه وذلك للتأكد من أن آخر تقييم له سيكون أكثر دقة في عكس ما تعلمه
ً
وما أصبح قادرا

 تسمح للطالب بالرسوب، وأن توفر فرص إعادة التقييم حتى يثبت الطالب مهارته. أالكما يجب على املدارس 

يجب استخدام ساللم التقدير وليس النسب املئوية، اذ يجب أن يقوم املعلمون بتصميم أداة ساللم تقدير خاصة  .6

لطالب في نفس الوقت الذي يتيحون فيه املهمة حتى تتشكل لديهم ما املتوقع منهم عمله لكل مهارة أو كفاية ويتيحونه ل

 للوصول إلى املهارة املطلوبة. 
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  التقييم في التعليم القائم على الكفايات 

 تعكس الدرجات ما تعلمه الطالب وليس ما تم جمعه من نقاط

الدرجة األخيرة التي يحصل عليها الطالب هي التي تمثل ما 

 تعلمه 

ام تقييم تكويني أو مرحلي باالضافة إلى تقييم تجميعي استخد

 أو نهائي

 الفصل بين سلوك الطالب وتعلمه

1 

2 

3 

4 

 السماح للطالب بإعادة التقييم، في حال عدم إتقان التعلم

استخدام ساللم التقدير وليس النسب املئوية   

5 

6 



 13 

 /
ً
 عوامل النجاح ومتطلباتهرابعا

 ا في الطريقة التي ننظر بها إلى التعليمريً ا جذم القائم على الكفايات في نظام التعليم الرئيس تغييرً يالتعل دمج يتطلب

أربع ركائز لها دور مؤثر في يمكن القول بأن هناك . و ضرورة توفير بيئة وظروف مالئمة لتغيير النظام التعليمي بشكل عاممع 

قافة املجتمع وتوفير نجاح نطام التعليم القائم على الكفايات وهي االعتماد على البحوث في اتخاذ القرارات، وشراكة املعلمين، وث

االستفادة منها في اقتراح مبادرات على و على نتائج البحوث سنغافورة التعليمي في القرار املوارد، فعلى سبيل املثال تعتمد صناعة 

 سلبية.  يجابية أوإمؤتمرات سواء كانت نتائجها  ةفي عدهذه البحوث  نشرالسابقة، كما يتم ُاملبادرات  ةأو مراجعجديدة 

اهتمام كبير ويعامل كشريك في بالنظام القائم على الكفايات يتطلب أن يحظى املعلم  فإن شراكة املعلمينجانب وفي 

كما أن املعلمين في التغيرات التي تحدث في التعليم.   التشاور معويتم التسهيالت والتدريب واملوارد ، وتتاح له الكثير من التغيير

 أن يؤسس ل جتماعيةا أن العملية التعليمية هي عمليةالذي يركز على من متطلبات التعليم على الكفايات 
ً
عمل املعلمين جنبا

تحديد ما و لتصميم  والطالب ون املعلمإذ يتعاون التقنية.  من خاللين خارج املدرسة يمع الخبراء التعليمو إلى جنب مع طالبهم 

كما  األفكار. تطويرو التحليل و البحث، و على التفكير،  صممة لحث الطالبامللبيئة التعليمية فليس هناك حدود ليجب عمله. 

 خاصةمن خالل إنشاء شبكة ومن أبرز األمثلة على ذلك ما قامت به والية نيوهامشر تدريب املعلمين  يتطلب هذا التحول 

 للمعلمين. للتدريب املنهي

 ،املقترحاتوتقبل  تشجع طرح اآلراءو  ،قائمة على االحترام والثقةإيجاد بيئة تعاونية كذلك من أبرز عوامل النجاح 

. فعلى سبيل املثال كان هذا العامل هو أبرز مميزات أفضل املمارساتتتبنى و  وتسمح بمشاركة الخبرات من مؤسسات املجتمع

ومنح  باملرونةالتحول إلى نظام الكفايات تميز إذ في أمريكا في والية نيوهامشر التحول إلى نظام التعليم القائم على الكفايات 

 النظام الكندي الذي تميز بتعاون جميعبالنسبة وكذلك كان األمر   تحد من االبتكار. اإلدارية التيالصالحيات وإزالة الحواجز 

فئات املجتمع لتحقيق رؤية جديدة يتبناها الجميع تقوم على تغيير شامل للنظام التعليمي وتغيير الطريقة الحالية التي يدار 

السنغافوري ثقافة املجتمع فإن أما في سنغافورة كذلك تغيير طبيعة العالقة بين املواطن ومسؤول الوالية. بها نظام التعليم و 

لى إوالطلبة واملدرسة في الحياة وتحسين املستوى االجتماعي دفع باألهل  طريق للنجاح هوفي التحصيل الدراس ي النجاح في أن 

أحد مقومات كأبرز ما يميز النظام السنغافوري كما أن  االمتحانات. لية فيوتحقيق درجات عا تعليم والتحصيلالتركيز على ال

  عجلة التقدم. هيكلة التعليم لدفع على القيم وثقافة املجتمع في الرئيس اعتمادهنجاحه هو 

الوقت وإعطاء  والتدرج في التنفيذ مراعاة لذلك املوارد الداعمة للتحول إلى نظام الكفاياتتوفير ومن عوامل النجاح 

التدرج في  ممتدة لسنوات تتوافق معجارب الدولية املوثقة في التقرير فترة زمنية تاستغرقت جميع ال، فقد الالزم للتغيير

 
ً
التطبيق على املناطق التعليمية واملدارس مع تقديم دعم مباشر ملعرفة الصعوبات والعوائق والتغلب عليها قبل تعميمها، فمثال

استغرقت مرحلة التجريب فقط للتحول ملناهج التعليم القائم على الكفايات أكثر من سبع سنوات، في إحدى مقاطعات كندا 

ملرحلة التجريب والتعديل ملناهج ماقبل  2016-2013من  فبعد مرحلة التصميم للمناهج التعليمية خصص ثالث سنوات
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ج املرحلة الثانوية، على أن تكتمل التجربة في لتجربة وتعديل مناه 2018-2016االبتدائية واالبتدائية واملتوسطة ثم من 

تناولت مرحلة واستغرقت فترة زمنية  واضحة املعالم ومتدرجةوالية نيوهامشر ي ف إجراءات تنفيذ املبادرات كانتم. كما 2019

ها ثم معايير لتقييم الكفايات واعتمادبدأت بتحديد حيث 2013 حتى مرحلة االعتماد الرسمي في عام 2005 مناإلعداد 

  اختبارها والتجريب على عدة مدارس ثم توسيع التجربة
ً
في فترات  . أما في النظام السنغافوري فقد بدأت عدة مبادراتتدريجيا

  م القائم على الكفايات.يالتحول إلى نظام التعلأدت في مجملها إلى  زمنية

 Finnفايات ما أوضحه تقرير لجنة فاين وعلى مستوى التأطير العلمي فإن من عوامل نجاح التعليم القائم على الك

Committee report (1991)  املعنون بمشاركة الشباب بالتعليم والتدريب(Yong people's participation in post-

complusory education and training)   ن يتم تصميم إطار مفاهيمي للمعايير أاقترح التقرير حيثstandards framework 

وتطوير التركيز على املخرجات املفضلة  مناملعلمين واملدارس  مكنمن املستويات مما ي ة هذه الكفايات في عددلوصف طبيع

يكون هذا اإلطار املفاهيمي  كماطريقة موحدة ومستمرة لتقييم هذه الكفايات.  بوضع اإلطارويسمح هذا  مناهجهم وممارساتهم.

التعليم وسيلة لتوضيح توقعات جهات العمل للمراهقين والشباب وأجهزة و مل وسيلة للربط بين التعليم والتدريب وعالم الع

 .(Anon, 1992) والتدريب

 م القائم على الكفايات هو االستثمار األمثل للتقنية والذي كان يومن أهم عوامل نجاح نظام التعل
ً
جميع  فيواضحا

 ف الدول.
ً
، هدفت األولى ملعلومات والتواصل في التعليمافي تقنية  الخطة الرئيسةمبادرات بمسمى  أربع خصصت سنغافورة مثال

إلى توفير األجهزة والبرمجيات في املدارس، والثانية إلى دمج التقنية في املناهج الدراسية وإنشاء معايير الستخدام التقنية في 

في ين قادرين على مواكبة املستقبل. أما والرابعة إلى تخريج متعلمين رقمي ،والثالثة ركزت على التعلم الذاتي والتعاوني ،التعليم

التقنية لتبادل الخبرات واملمارسات الناجحة بين املعلمين وتوفير املوارد واألنشطة من خالل شبكة  تفقد سخر  أمريكا

 .نيوهامشر للتدريب املنهي

ام التعليمي على ظالنيضاف إلى عوامل النجاح هذه عدد من القضايا التي تؤثر في تميز التجارب الدولية بحسب قدرة 

  التعامل معها بفاعلية ومن أبرزها مايلي: 

امليزانيات والتكلفة  في دواعي التحول وليس على تخفيض التعليمية والنتائج العمليات جودةرفع مستوى التركيز على  .1

 واختصار سنوات الدراسة.

 لتشجيع على التغيير.لاستراتيجية  تطوير حوافزو املجتمع املحلي  ومع املجتمعات املدرسيةالثقة داخل  بناء .2

 الكفايات.التوعية بنتائج و طبيق تجريبي للكفايات قبل التطبيق اإللزامي ألغراض الدراسة التحليلية ت .3

يتم  نهجيةغير املالكفايات الضرورية وتضمينها كمهارات وسلوكيات تكتسب من خالل األنشطة املنهجية و  تحديد .4

 .تدريب الطلبة عليها
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 الطلبة ومنهمتقديم فرص متكافئة إلتقان الكفايات لجميع و ايات وفق إطار زمني ووفق استعداد الطلبة. تقديم الكف .5

 .ذوي االحتياجات الخاصة

تدريب ، و تسخير التقنيات للتعليم والتعلمومن ذلك  توفير األنشطة واملوارد التي تساعد على تطبيق نظام الكفايات .6

تثقيف اآلباء واألمهات حول نظام ، و لكفايات والتقييمات والتعليم اليومياملعلمين على كيفية تطبيق وممارسة ا

 .الكفايات

إجراء و  ،تطوعية تعمل على االشراف على تحقيق الكفايات ضمن املنهج الدراس ي وجود هيئة وطنية رسمية حكومية أو .7

  .تقييم دوري للمدارس للتأكد من سالمة تطبيق نظام الكفايات

ن بين جميع العناصر املكونة للمدرسة مثل: طرق التدريس والتقويم واملعايير واألهداف الترابط املتيضرورة  .8

 
ً
الجزئي الذي يقتصر على بعض ن التطوير والتغيير أل . واملخرجات وتداخلها مهم لجعل النظام التعليمي متكامال

وقتي  تأثيرتالي سوف يكون التغيير ذا املكونة للمدرسة مثل املقررات والتقييم لن يؤثر على باقي العناصر وبال العناصر

 
ً
 ولن يدوم طويال

ً
 مع النظام التعليمي بحجمه مما يشكل ضغطا

ً
 وتناسبا

ً
للعودة للنظام القديم ألنه أكثر انسجاما

  الكبير.
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على الكفايات قائمم الينظام التعل تجربة سنغافورة في  
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 مقدمة 

الدولية للرياضيات املقارنات  تقارير في تميزت مخرجات التعليم في سنغافورة بحصول طلبتهم على أعلى النتائج

  Trends in Internationalكذلك و  Programme for International Student Assessment (Pisa) ة مثل  اءوالعلوم والقر 

Math and Science Study (Timss) .من م القائم على الكفايات في سنغافورة يوقبل البدء بالحديث عن تطبيق نظام التعل

  لضروري إلقاء بعض الضوء على نظام الدراسة في سنغافورة. ا

اللغة االنكليزية مع لزامية يدرس فيها اللغة )إ ة كمرحلةبتدائيفي املرحلة اإل سنوات  في سنغافورة ست يدرس الطالب

في الصف أما التأسيس.  ربع سنوات األولى مرحلةدراسة العلوم في الصف الثالث. تعتبر األ  أيبدبينما الرياضيات، و  لغته األم(

 فمثال (subject based bandingب ) أومايسمى طالبيراعي تدريس هذه املواد الثالث حسب قدرات كل فالخامس والسادس 

ستوى األساس ي في امل( بينما يدرس الرياضيات standardستوى العادي )في املليزية جالطالب اللغة األم واللغة االنيدرس قد 

(foundation)   االنتهاء من املرحلة االبتدائية  ختبارالطالب مايسمى با ختبريو في هذه املادة أقل.  هن مستوى تحصيلأل

(Primary School Leaving Examination (PSLE))   : حكومية ، مدارسبعد الصف السادس ثم يتوجه إلى أحد الخيارات من 

مدارس  وأمدارس مستقله وخاصة )للموهوبين(، و أصة(، مدارس تعليم خاص ) لذوي االحتياجات الخاو أهلية، أمدارس و أ

وهناك مواد تحضيرية للجامعة تتوافق سنوات.     6-2املرحلة  هستمر هذوت .متخصصة ) ملن يرغب بتعليم مرتبط باملمارسة(

ملرحلة يمتحن الطالب ا ه.  بنهاية هذ ( pre-university) مرحلة ماقبل الجامعة في الطالبمع ميوله األكاديمية يمكن أن يدرسها 

 امتحان
ً
 عاما

ً
لى مرحلة إينتقل بعد ذلك الطالب  (Singapore-Cambridge General Certificate of Education (CGCE))ا

 سنوات.  4-3املرحلة  هالجامعي وتستغرق هذو تشمل التعليم التقني أالتي و  (post-secondary)التعليم مابعد الثانوي 

 مراحل:  4لى إر نظام التعليم السنغافوري ل تطو يمكن تقسيم مراحو 

مرحلة بناء املدارس االبتدائية وتوظيف املعلمين لخلق نظام تعليمي موحد : (1959-1978مرحلة البقاء ) .1

 ويناسب بلد
ً
 عراق.متعدد األ  ا

مايزت لى تزويد الطالب باملهارات الالزمة لبناء االقتصاد حيث تإهدفت والتي : (1996- 1979مرحلة الكفاءة ) .2

 نهاء املرحلة الثانوية ومابعدها. إقادرين على املقررات واملناهج وطرق التدريس لتخريج طالب 

التغيرات الديموغرافية، و العوملة، : ف(2011 -1997بالطموح )املدفوع و مرحلة التعليم املبنى على القدرات  .3

ا وملساعدتهم في ذلك حددت وزارة تحديات على الطلبة مواجهتها واغتنام الفرص فيه شكلت تقنيالتطور الو 

 التحديات. هالتعليم الكفايات التي تراها ضرورية للطلبة للتعامل مع هذ

على الكفايات قائمم الينظام التعل تجربة سنغافورة في  
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 الوقت الحالي(-2011التعليم املتمحور على الطالب واملدفوع بالقيم )مرحلة  .4

 القائم على الكفايات  السنغافوري ميإطار التعل

( valuesن ترتكز على القيم )أ يجبواملهارات  ارفاملععلى أن  نغافورةسالكفايات في  م القائم علىييعتمد نظام التعل

بنى عليها مايسمى بكفايات يُ و  )and Emotional Competencies Social(والعاطفيةاالجتماعية  ومن القيم تنطلق الكفايات

املرونة و االهتمام، و هة، النزاو املسؤولية، و تشمل االحترام، والتي -فالقيم (. Century Competencies  st21 ) 21القرن 

الوعي االجتماعي، و اإلدارة الذاتية، و وهي الوعي الذاتي، -الكفايات االجتماعية والعاطفية تشكل األساس لبناء  -واالنسجام

دنية : مهارات الثقافة املالطالب وهيلدى 21كفايات القرن وهذه بدورها تقود إلى بناء اتخاذ القرار الصائب. و إدارة العالقات، و 

ويهدف بناء هذه النقدي واالبتكاري، ومهارات االتصال والتعاون واملعلومات.  الثقافات، والتفكيرتعدد و والوعي العاملي 

 self-directed)تعلم ذاتي مو  (confident personشخص واثق ) السنغافوري: األربع للتعليماملخرجات  إلى تحقيقالكفايات 

learner)  و( مشارك نشطactive contributor)  و(   مواطن مهتمconcerned citizen)  مخرجات التعليم  1.1ويوضح جدول

 احل الدراسية:حسب املر 
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 (  (Ministry of Education, 2017حسب املراحل الدراسية السنغافوري مخرجات التعليم  1.1جدول 

يتحتم على الطالب بنهاية املرحلة 

 الثانوية:

رحلة يتحتم على الطالب بنهاية امل

 املتوسطة:

يتحتم على الطالب بنهاية املرحلة 

 االبتدائية:

 

 املخرجات

بلوغ الشجاعة األخالقية للدفاع عن 

 الحق

واب القدرة على معرفة الفرق بين الص بلوغ املصداقية األخالقية

 والخطأ

ثقة  و شخص ذ

 بنفسه

الثقة بما لديهم من قدرات  القدرة على تحمل الشدائد 

 تغييرالتكيف مع الو 

مجاالت و إدراك نقاط القوة لديهم 

 النمو

القدرة على التعامل مع مختلف 

بلوغ حس املسؤولية و الحضارات 

 االجتماعية

القدرة على العمل ضمن فريق 

 تجاه اآلخريناالهتمام إبداء و 

القدرة على التعاون واالهتمام 

 ومشاركة اآلخرين

 

 
ً
 متعلم ذاتيا

حللاإلبداع وا االبتكار واملبادرة
ُ
تنمية الفضول النشط حول اكتشاف  لعقل امل

 األشياء

القدرة على ممارسة التفكير 

 التحليلي واالتصال االقناعي

القدرة على احترام اآلراء املختلفة 

 والتواصل بفاعلية 

القدرة على التفكير والتعبير عن 

 أنفسهم بثقة واضحة

تكوين أهداف شخصية تسعى 

 للتميز

 مساهم نشط نجازاتهمإحساس الفخر بإ مهم تولي مسؤولية تعلي

تقدير و حياة صحية و السعي نح

 الجماليات والفن من حولهم

التمتع باألنشطة الجسدية 

 وتقدير الفنون 

ممارسة العادات الصحية والوعي 

 بالتذوق الفني

إدراك و الفخر بكونهم سنغافوريين 

 في العالم ةمكانة سنغافور 

الثقة بسنغافورة وتقدير كل 

 ايهمها م

 مواطن مخلص معرفة ومحبة  سنغافورة
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 (Ministry of Education)تفصيل القيم والكفايات في التعليم السنغافوري  1.2جدول 

 شرحها الكفايات

القيم 

جوهر 

ت ياالكفا

في القرن 

الحادي 

 والعشرين

 

 .جوهرية لجميع الناسطفلك االحترام عندما يعتقد في قيمته الذاتية والقيمة اليظهر : الحتراما

يتحمل طفلك املسؤولية إذا كان يعترف بأنه يقع على عاتقه واجب على نفسه وأسرته ومجتمعه وعامله ويتحمل : املسؤولية

 .مسؤولياته مع الحب وااللتزام

  يتمتع: النزاهة
ً
 .صحيحو ما هباملبادئ األخالقية ولديه الشجاعة األخالقية للوقوف على  طفلك بالنزاهة إذا كان متمسكا

 .بلطف ورحمة، ويسهم في تحسين املجتمع والعالم يتصرف كان إذايتمتع طفلك بالرعاية : الرعاية

طفلك مرنا إذا كان لديه قوة عاطفية ومثابرة في مواجهة التحديات. ويظهر الشجاعة والتفاؤل  يكون : الصمودالقدرة على 

 .والقدرة على التكيف والحيلة

ئام إذا كان يسعى إلى السعادة الداخلية ويعزز التماسك االجتماعي  ويقدر وحدة وتنوع املجتمع متعدد يثمن طفلك الو : الوئام

 .الثقافات

ت ياالكفا

االجتماعية 

والعاطفية 

)الحلقة 

 الوسطى(

 

 .طفلك الوعي الذاتي إذا كان يفهم مشاعره ونقاط القوة وامليول والضعف لدى: الذاتيالوعي 

ن لطفلك إدارة نفسه بفعالية إذا كان لديه القدرة على إدارة مشاعره الخاصة. ويعمل بدوافع ذاتية، يمك :الذاتيةاإلدارة 

 ومنضبط
ً
 .التنظيمو ويمتلك مهارات وضع األهداف  ا

واالعتراف وتقدير التنوع  النظر،لدى طفلك وعي اجتماعي إذا كان لديه القدرة على تمييز اختالف وجهات  :االجتماعيةالتوعية 

 .عاطف واحترام اآلخرينوالت

 يهاوالحفاظ عللطفلك إدارة العالقات بفعالية إذا كان لديه القدرة على إقامة عالقات صحية ومجزية  يمكن: العالقاتإدارة 

 .على العمل مع اآلخرين لحل القضايا وتقديم املساعدة امن خالل التواصل الفعال، وقادر 

رارات مسؤولة إذا كان لديه القدرة على تحديد وتحليل الوضع بكفاءة. وينبغي أن لطفلك اتخاذ ق يمكن: املسؤولاتخاذ القرار 

 
ً
 .على التفكير في اآلثار املترتبة على القرارات املتخذة، على أساس االعتبارات الشخصية واألخالقية يكون قادرا

ت ياالكفا

في القرن 

الحادي 

والعشرين 

)الحلقة 

 الخارجية(

 

 عاملي جتمعامل أصبح: الثقافاتي العاملي واملهارات عبر األمية املدنية، الوعو مح
ً
متزايد وأكثر السنغافوريين يعيشون بشكل  ا

قدرة على العمل مع الناس من خلفيات ثقافية متنوعة ية أوسع، و بحاجة إلى رؤية عامل شبابالالخارج. ولذلك فإن  فييعملون و 

على علم بالقضايا الوطنية، وفخورين كونهم  ابغي أن يكونو وفي الوقت نفسه، ين ولديهم أفكار ووجهات نظر مختلفة.

 .بنشاط في املجتمع ين ومساهمينيسنغافور 

قادرين على التفكير النقدي، وتقييم  الشبابل، يجب أن يكون للمستقب أجل االستعداد من: النقدي واالبتكاري التفكير 

لرغبة في التعلم، واالستكشاف ويكونوا على استعداد للتفكير يجب أن يكون لديهم اكما الخيارات واتخاذ القرارات السليمة. 

 .في البداية شاقة ومن ارتكاب األخطاء ومواجهة التحديات التي قد تبد وعدم الخوفخارج الصندوق. 

 : اإلنترنتاالتصاالت والتعاون ومهارات املعلومات مع ثورة 
ً
أن يعرف من املهم و ما تكون املعلومات على بعد نقرة واحدة.  غالبا

منها. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكونوا املفيد ما هي األسئلة التي يجب طرحها، وكيفية فصل املعلومات واستخراج  الشباب

ن مكان العمل في القرن أ االعالم الرقمي. كممميزين بحيث يمكنهم حماية أنفسهم من األذى، مع تبني املمارسات األخالقية في 

  الشبابن الحادي والعشرين يتطلب م
ً
بطريقة محترمة وتبادل املسؤوليات واتخاذ القرارات  أن يكونوا قادرين على العمل معا

مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف املجموعة. واألهم من ذلك، ينبغي أن يكونوا قادرين أيضا على توصيل أفكارهم بوضوح 

 وفعالية. 
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 م القائم على الكفايات يالتحول إلى التعل التي ساهمت في أهم املبادرات في التعليم السنغافوري

  في ف ،2011إلى  1997من كان هناك العديد من املبادرات لخدمة التحول في التعليم السنغافوري 
ً
 1997عام مثال

تعتني باملعلمين والتي  (Thinking Schools, Learning Nation)أمة تتعلم ، مدارس تفكرطلقت وزارة التعليم رؤية أ

 creative and criticalوتهدف لتمكين الطلبة من مهارات التفكير النقدي واالبتكاري ) التقنياتلتحتية و والبنية ا

thinking skills ،مراجعة و محتوى املناهج،  تقليلو ( باستخدام استراتيجيات مثل تعليم مهارات التفكير االستراتيجي

 لتعلم.   طرق التقييم، والتركيز على عملية التعلم عوضا عن نواتج ا

  ملعلومات والتواصل في التعليم ا ةتقنيطلقت الوزارة مبادرة الخطة الرئيسة في أ، 1997وفي نفس العام

(Masterplan 1 (MP1) for Information Communication Technology in Education(ICT))   ُحدثت في والتي

التواصل و مهارات التفكير والتعلم بناء طلبة على لى تشجيع الإالخطة هذه  . وتهدف2015، 2009و ،2003 األعوام 

واألجهزة  التقنياتاملدارس لذلك بتوفير البيئة الالزمة الستخدام  وتم تهيئة. التقنياتعن طريق التمكن من استخدام 

  الالزمة والبرامج.

   كان هناك مبادرة  2005عام في(تدريس أقل تعلم أكثر ،Teach Less, Learn More) لى تعزيز التفكير إ تفهد يوالت

قلص تم ت حيث النقدي عن طريق تقليل محتوى املناهج وزيادة الوقت املخصص للتعلم الذاتي والتفكير النقدي

  %20-10محتوى املناهج من 

  21وبناء على دراسات مستفيضة تم بناء نموذج املعلم للقرن  2009في عام  (Teacher Education Model for the 

) st21  uryCent هارات مثل امل ات املعلم والسمات املطلوبة فيهيحدد كفاي ذيوال(Skills و )امل( عرفةKnowledge )

املحتوى العلمي ملادتة وطرق التدريس واملنهج. و  هومجتمع همعرفة املعلم طلبت ،(. كمثال على املعرفةValuesقيم )الو 

والتفكير التأملي.  التقنياتمهارات التواصل و و ن، إدارة النفس واالخريو مهارات التدريس،  فتشململهارات أما ا

عالقة باملتعلم، وقيم تتعلق بهوية املعلم وقيم خدمة املجتمع واملهنة.  ذات قيم  :هيمحاور ة الثفتضم ثلقيم وبالنسبة ل

فرص توفير الو املعلمين، واملستشارين املتفرغين، وزيادة املخصصات الستقطاب القوى العاملة  زيادة عددكما تم 

 للمعل
ً
 نشاء مركز التميز في التطوير املنهي العطاء املعلمين فرصة مشاركة تجاربهم. إحيث تم  مين لتطوير أنفسهم مهنيا

  21مايسمى بكفايات القرن و طار الكفايات في التعليم أإعالن عن تم اإل  2010في عام  st Century21(

 )Competencies   . 

تهدف لغرس مبادرة تعليم وطني والتي مج تم دفيمكن توضيحه من خالل األمثلة التالية: أما تأثير املبادرات على املنهج 

  بالوطن باملنهجقيم االنتماء والفخر 
ً
مثلة لها عالقة بسنغافورة وتاريخها كحساب طول أاستخدام  في مادة الرياضيات يتم فمثال

 عرضفي وجود جهاز فتتضح في التعليم  التقنياتدرة مباأما أحد جسور سنغافورة أوحساب نسبة أحد سكان مدن سنغافورة. 
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كذلك يتم استخدام برامج حاسوبية خاصة بمادة  هلعرض دروس حاسبباستخدام ال علمفي كل فصل دراس ي يسمح للم

 Graphmatica, The Geometer’s Sketchpad .(Kaur, 2004)الرياضيات مثل 

ساعة  100الرياضيات الحق في  علميجميع ممنح  ومنها:ات ر اداتخاذ عدد من التدابير لتحقيق أهداف املبكما تم 

 
ً
استراتيجيات  املجاني، تفعيل تقدم التدريب في جهاتشراك عدة إ، املحدثة جاملناه حتى يكونوا قادرين على تطبيق تدريب سنويا

لدراسة من كتب مستلزمات ا حضارإو علم املللصف قبل حضور دخول لزام الطالب مسؤوليات مثل الإ. متعددةتدريس 

 :ء االمتحاناتداأاالهتمام بالواجبات و  فصل وكذلكالوغيرها ونظافة 

 ( Tan et al , 2017)املصدر أهم املبادرات في تطوير التعليم السنغافوري  1.3 جدول 

 الوصف املبادرة  السنة 

 

 

1997 

 مدارس تفكر أمة تتعلم

Thinking Schools, Learning Nation 

(TSLN) 

 اد الطالب ملواجهة تحديات املستقبل.رؤية إعد

 املعلوماتتقنية ة في رئيسالخطة ال

 (1) التعليموالتواصل في 

First Masterplan for ICT in 

Education (Masterplan 1) 

وتهدف إلى تجهيز كل مدرسة  (1ملعلومات والتواصل في التعليم )ا تقنيةة في رئيسالخطة ال

كما  تصال الشبكي للطالب واملعلمين للوصول إلى املوارد.مع األجهزة والبرمجيات، واال

 جهزة الكمبيوتر.أل  ٪ من الوقت الدراس ي للطالب30هدفت إلى استخدام 

 املنهج التعليمي الوطني 

National Education Curriculum 

تطوير التماسك الوطني من خالل غرس القيم األساسية املشتركة، واإلرادة السائدة، 

 سنغافورة  يةتمرار نجاح ورفاهوضمان اس

 مخرجات التعليم املتوقعة 

Desired Outcomes of Education 

 وضع تصور ملخرجات التعلم 

ملعلومات ا تقنيةالخطة الرئيسة في  2003

 (2) التعليموالتواصل في 

Second Masterplan for ICT in 

Education (Masterplan 2) 

وتهدف إلى االستخدام ( 2ومات والتواصل في التعليم )ملعلا تقنيةة في الخطة الرئيس

املعلومات  تقنيةاملعلومات واالتصاالت في املدارس من خالل دمج  تقنيةالفعال واملنتظم ل

 املعلومات واالتصاالت تقنيةواالتصاالت في املناهج الدراسية ووضع معايير أساسية ل

 

2004 

 البرنامج املدمج

Integrated Programme  

 

لبعض الطالب خبرات تعلم أوسع من خالل برنامج سلس ملدة ست  املبادرة تاحتأ

(، 2تتوج في الصف الثاني عشر )ما قبل الجامعي و ( 1)الثانوية  7سنوات تبدأ في الصف 

 " مستويات الفحص الوطني. ”GCE “O( 4)الثانوية  10 بقاء في الصفدون الحاجة إلى ال

 قبول الكليات املباشر 

Direct School Admission scheme 

تقدم للطلبة فرصة للحصول على القبول في الثانوية بناء على نقاط القوة املتخصصة 

 وليس فقط على الدرجات األكاديمية

 

 يتبع

 



 23 

 ( Tan et al , 2017)املصدرأهم املبادرات في تطوير التعليم السنغافوري  1.3 جدول تابع 

 الوصف املبادرة  السنة 

 يس أقل تعلم أكثرتدر  2005

Teach Less, Learn More  (TLLM) 

شددت املبادرة على التغيير التربوي لتشجيع التعلم النشط واملستقل عن طريق 

 ستعالمم القائم على اال يعلتقليل محتوى املنهج وتعزيز التفكير النقدي والت

(inquiry-based.بين الطالب ) 

 منهج الكليات املعدل  2006

Revised Junior College Curriculum 

ى األقل هدفت إلى  املزيد من اتساع وعمق التعلم كما يدرس الطالب مادة واحد عل

 مستويات مختلفة من الدراسة داخل كل مادة كما يوجد خارج تخصصهم الرئيس 

ملعلومات ا تقنيةالخطة الرئيسة في  2009

 (3)والتواصل في التعليم

Third Masterplan for ICT in 

Education (Masterplan 3) 

تهدف إلى تطوير التعلم ( 3ملعلومات والتواصل في التعليم )ا تقنيةالخطة الرئيسة في 

 املعلومات واالتصاالت تقنيةالذاتي والتعلم التعاوني للطالب باستخدام 

 مخرجات التعلم املطلوبة املعدلة  

Revised Desired Outcomes of 

Education 

غة املجموعة األولى من مخرجات التعلم إلى أربعة من مخرجات تمت إعادة صيا

 مخلص.وهي شخص واثق، متعلم ذاتي، ومساهم نشط، ومواطن  -للتعليم 

 21ات القرن يكفا 2010

21CC Framework 

 

 

إطار "املناهج الدراسية الشاملة" الذي يعبر عن رؤية تعليم سنغافورة حيث 

( 21CC) 21وتستند إلى مجموعة من كفايات القرن مخرجات التعلم األربعة املطلوبة 

 ات االجتماعية والعاطفية، والقيميوالكفا

مراجعة التعليم االبتدائي والثانوي 

 وتطبيقها  

Primary and Secondary Education 

Review and Implementation (PERI and 

SERI) 

سنغافورة، بما في ذلك  في ي بتدائي والثانو اإل لى تقييم وتحسين جودة التعليم إهدف ت

غير األكاديمية، والتعلم مدى الحياة جتماعية والعاطفية، واملناهج إل التنمية ا

الفن،  تعلمالنشط، برنامج التعلم ، م الشاملالتقيي)وشملت املبادرات الرئيسة 

وتعزيز  الهتمام بتنمية التالميذ الفرديةلضمان املزيد من ا استراتيجيات والرياضة(

 ة التحتية واالستثمار في قوة تعليمية عالية الجودة.البني

 

 املعلم  ونموذج نم 2012

Teacher Growth Model  

نموذج للتنمية املهنية لتشجيع املعلمين على التعلم مدى الحياة  والرفاهية 

 (well-beingالشخصية )

 
ً
 القيم عمليا

Values in Action (VIA) 

الب في املجتمع، ورعايتهم ليصبحوا مواطنين خبرات تعلمية تشجع مشاركة الط

 
ً
 مسؤولين اجتماعيا

برنامج التعلم التطبيقي والتعلم مدى  2013

 الحياة 

Applied Learning Programme (ALP) 

and Learning for Life Programme (LLP) 

متعددة و ،  وتركز على املعرفة البينية أ2017العمل بهذه املبادرة في عام  بدأ

( وتطبيق املهارات املهنية إعدادات interdisciplinary knowledgeصصات  )التخ

بناء القيم، وتطوير مهاراتهم و هدف إلى رعاية شخصية الطالب كما ت العالم الحقيقي

 الشخصية

ملعلومات ا تقنيةالخطة الرئيسة في  2015

 (4) التعليموالتواصل في 

Fourth Masterplan for ICT  In 

Education (Masterplan 4) 

ومستعدين  ( مسؤولينdigital learnersوتهدف إلى خلق متعلمين رقميين )

   الطالب والقائم على القيم حول حور تمتقبل. وهي تتماش ى مع التعليم املللمس

 وتهدف إلى مساعدة الطالب على إتقان املواضيع وتعزيز الكفايات 
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 ري واملمارسة في التعليم السنغافو  البحثو  القرارات

وزارة  -مجتمع التعلیم املھني عناصر وجود فھم مشترك بين  فينجاح تحول التعليم في سنغافورة يكمن السر في 

نجاح مثل  ولضمان ،والتعديللى التكيف إير التعليم عملية تطويرية تحتاج على أن تغي -التعلیم، واملدرسة واملعلمين والباحثين

يجي وشراكة وتآزر واستجابة لالحتياج وحوارات متبادلة ومستمرة بين عناصر التغيير هناك تحالف استرات كانهذه التغييرات 

املدارس، الجامعات هي حجر األساس في نجاح التحول في  التعليم،وزارة  الثالثي:العالقة بين ف الرئيسة وأصحاب املصلحة.

هم في م( عامل practiceاملمارسة )و ،  (policy)راتاالقر و ، (research)العالقة بين البحث طبيعةكما أن التعليم السنغافوري. 

 ،لى ممارسةإرات تتحول اوالقر  ،رات واملمارساتار عالقة متبادلة ومستمرة فالبحث يغذي القوهي نجاح التغيير في التعليم.  

( بدور https://www.nie.edu.sgتقوم املؤسسة الوطنية للتعليم )و  تغذي البحث.كما واملمارسة تؤثر وتقود إلى قرارات 

 محوري في تسهيل عالقة الجهات الثالث مع بعضها البعض.

ء مركز ىش حيث إن 2003رة حتى عام بالتعليم والتعلم في سنغافو  بحاث املتعلقةاأل نقص في ومن املالحظ وجود 

عقبة أمليون دوالر  35بميزانية تقارب (  (Research center in Pedagogy and Practiceصول التدريس واملمارسة  أبحاث علم أ

توالت بعد ذلك املخصصات املالية للبحث في هذا ثم . 2005في عام  (Learning Sciences Lab)افتتاح معمل علوم التعلم 

 ساهمت في تحسين التعليم.املجال وتناولت مواضيع عدة 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

على الكفايات قائمم الينظام التعل تجربة كندا في  
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 مقدمة 

 ماشات تم القائم على الكفاييسعت كندا للتحول إلى نظام التعل
ً
، العالمشهدها يالتغيرات العاملية السريعة التي مع  يا

 قادر يكون لالشباب الكندي وإلعداد 
ً
ركز  لهذاو على تحقيق متطلبات النجاح في املستقبل بالرغم من سرعة هذه التغيرات.  ا

 (C21 Canada, 2012) :هي مبادئالتعليم الكندي على سبعة 

 و أهدافهم و املناسب الذي يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم العلمية جميع الكنديين على الدعم حق حصول  .1
ُ
سمع أن ت

 تطلعاتهم التعليمية.و آراؤهم فيما يخص احتياجاتهم 

 ناجحين فيه. و ن مستعدين لهذا العالم املتطور و ساس على أن يكون املتعلمأبشكل لتعليم الكندي ا تركيز .2

املهارات العلوم و و الحساب و الكتابة و  القراءة تركز علىالكندي  األهداف التعليمية األساسية في نظام التعليم العام .3

 . 21يات التعلم للقرن اكفو الحياتية 

 ا. كمابع شخص ي على العملية التعليميةط بإضفاءواالهتمام  بشكل منفرد قدراتهو التركيز على احتياجات كل طالب  .4

 ن في العملية التعليمية. يجب أن يساعد التعليم الكندي على تعزيز مشاركة الطالب الكنديي

قاعدة البيانات التي و بالوصول إلى جميع املعلومات  21السماح للمعلمين ذوي الخبرة العالية في مهارات التعلم للقرن  .5

تي تناسب في املساهمة في وضع األهداف التعليمية ال اذلك من أجل االستفادة منهالب، و توضح احتياجات الط

 .احتياجات الطالب

نوعية جيدة  يتعليم ذ توفير حيث إنن يجميع الكندياملسؤولية مؤسسة مجتمعية يتشارك فيها و العام هالتعليم  .6

 فرص تعليمية حديثة سوف يعود على جميع فئات املجتمع بالفائدة.و 

فعالة واقعية تحث الطالب على تجارب تعليمية و على التعليم في توفير بيئة  ودعم القائمينعلى الكنديين املشاركة  .7

 اإلبداع.و بتكار اال 

  

على الكفايات قائمم الينظام التعل تجربة كندا في  
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الكندي للقرن الحادي والعشرينكفايات التعلم   

ريادة االعمال والتفكير وتشمل االبتكار واإلبداع و  رها وأسباب تبنيها.يالكفايات في التعليم الكندي وتفس 2.1يوضح جدول 

 ,C21 Canada) التقنية الرقميةو  يةاألخالقو املواطنة الثقافية و التعاون واالتصال والتواصل والكفايات الشخصية الناقد و 

:(2012 

 الحادي والعشرينللقرن الكندي كفايات التعلم :  2.1جدول 

م كفايات التعل الكفاية تبني الكفايةأسباب 

 21للقرن 

املالية و البيئية و جتماعية اإل و قتصادية إلالتحديات اتتطلب 

 امل
ً
العمل  النجاح في إبداعية مبتكرة من أجل  عقدة حلوال

تمكن الناس من استخدام وسائل يجب أن ي ولهذاالحياة و 

منتجات و نظريات و جديدة لتوفير أفكار و بتكار للتكيف اال 

 اكتشافها.و مسائل معينة  ولحل مشاكل أ معارفو 

قدرة املتعلم على استخدام تفكيره إلى  االبتكارترمز كفاية 

أما  قيمة. يتطبيق أفكاره لالبتكار من أجل عمل ش يء ذو 

القدرة على إنشاء فهي   ريادة األعمالو بداع اإل  كفاية

إدارة األعمال من  وتطبيق معرفة جديدة بطرق إبداعية أو 

 حل مشاكل معقدة. وأجل صنع منتجات جديدة أ

بداع اإل و االبتكار 

 ريادة األعمالو 

 يملكون مهارات تفكير اشخاصأعصر املعلوماتية يتطلب 

ق تحديدها طري واضحة عنالغير حل املشاكل و عليا 

لديهم القدرة على تحليل ويكون  ووصفها بشكل واضح

من خالل وضع  املطلوبةصنع املعرفة لاملعلومات املتوفرة 

اتخاذ و حلول مبتكرة  اليجادتجربتها و أطر ملختلف النظريات 

 االجرآت املناسبة.

قدرة على الو عميق ال الفهمالناقد التفكير تعني كفاية 

املنطقي التحليل و التفسير و ة املعالجو اكتساب املعرفة 

يقوم باتخاذ و قرار مستنير يصل املتعلم إلى ل للمعلومات

 ت في الوقت املناسب. اءااالجر 

 اقدالتفكير الن

على العالقات خارج قنوات التواصل االجتماعي لقد هيمنت 

مل ضمن فريق الع ولقدرة على القيادة أأصبحت او  املدرسة

بيئات و ين ضمن سياقات شخاص آخر أتكوين عالقات  مع و 

القدرة على التعاون من خالل كما أصبحت  امطلبمختلفة 

 .الشخصية من أهم املهارات  استخدام التقنيات الحديثة

 االخرين التفاعل معالقدرة على إلى التعاون تشير كفاية 

تطوير و فكار جديدة أأبشكل إيجابي من أجل صنع 

بالقضايا القدرة على االحساس شمل وت عينةمنتجات م

 لقة بالتعاون عبر مختلف الثقافاتاالجرآت املتعو 

 والبيئات.

 التعاون 

 االتصال أ أصبح
ً
 و  كثر تعقيدا

ً
إذ بات  من ذي قبل تطورا

شخاص أ التعاون معيتم من خالل كثير من االعمال انجاز 

 هة األخرى من هذا العالم.جيتواجدون في ال

 

عليا في القراءة الهارات تشمل كفاية االتصال والتواصل امل

 الكتابة باللغة األم مع القدرة على التحدث بلغات أخرى و 

لتطوير كفايات و للتواصل القدرة على استخدام التقنية و 

الكتابة، و في املواد األساسية )الحساب، القراءة  21القرن 

تقييم األفكار و القدرة على تفسير كما تشمل  العلوم(.و 

 ئل التقنية.ي وسائل االعالم ووسااملطروحة ف

االتصال 

 التواصلو 

 يتبع
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الحادي والعشرينللقرن الكندي كفايات التعلم :  2.1جدول   

م كفايات التعل الكفاية أسباب تبني الكفاية

 21للقرن 

التعقيد  ةية شديدالبيئة االجتماعو اقتصاد املعرفة يتطلب 

بخطى سريعة أشخاص لديهم سمات شخصية تسير  والتي

شخصية  ي ذو و في التعامالت الشخصية  ذات مهارات عالية

  قوية.

 

 21املهارات الحياتية للقرن تشمل الكفايات الشخصية 

املساءلة و املسؤولية و القيادة و  التعلم مدى الحياة مثل

التغاض ي و  توجيه الذاتي والتكيف واملرونةالو  والحساب

 نتاجية النابعة من الشخصاإل و  ألخالق والعدالةاو 

مام بالناحية العقلية االهتو االتزان و  املهارات الشخصيةو 

العالقات و املهارة العالية في التعامل و  والجسدية

 الشخصية.و االنسانية 

كفايات 

 شخصية

البيئية و االجتماعية و تزايد طبيعة العوملة االقتصادية  أدى

تحديات تتطلب و  القطاعات املالية إلى وجود فرصو 

 ع الفريدات واملهارات ذات الطابمجموعة من الكفاي

الكنديون يجب أن يكونوا مواطنين عامليين ذوي هوية ف

تتزامن مع اإلحساس و ثقافتهم و واضحة تنعكس في تاريخهم 

دد الثقافات والهويات مما يؤثر االحترام فيما يختص تعو 

 ا على استدامة كندا.ييجابإ

 

القدرة على فهم ترمز كفاية املواطنة والثقافة الرقمية إلى 

االجتماعية و مة كندا السياسية استيعاب أنظو 

القدرة على و  ية واملالية ضمن السياق العاملياالقتصادو 

تقدير تعدد الثقافات في املجتمع سواء املحلية و احترام 

استيعاب األفكار و القدرة على فهم و  العامليةو طنية أالو و أ

العدالة و النظريات األساسية املتعلقة بالديمقراطية و 

املهارات كما تشمل  نسان.حقوق االو االجتماعية 

 التصرفات الضرورية للمشاركة الوطنية الفعالةو 

إدراكه على الواقع من أجل و تطبيق ما تم فهمه و 

 التخطيط لصنع مستقبل أفضل.

املواطنة 

الثقافية 

 األخالقيةو 

تعلم و االعالم و التقنية  عصروالعشرين الحادي القرن يعتبر 

الكفاية ولذا تعتبر هذه  األجهزة الرقميةو استخدام التقنية 

 املتعلمين.  و أهم الكفايات بالنسبة للمعلمين  من

 إلى القدرة تشير كفاية الحاسب والتقنية الرقمية 

املصادر الرقمية للوصول إلى و م الحواسيب ااستخد

 ة والحلول واملنتجات والخدماتصنع املعرفو املعلومات 

. 

ب الحاس

 التقنية الرقميةو 

 

ياتاملسؤولو املهام   

 للمهام املنوطة بكل فئات املجتمع التعليم للقرن الحادي والعشرين أهداف  لتحقيق
ً
فقد وضع التعليم الكندي وصفا

 :(C21 Canada, 2012)وفيما يلي تفصيل ذلك 

: واضع
ً
 سياسة التعليم و أوال

 حاديالخاص بالقرن ال استراتيجات التعليم بناء على مبادئ نموذج التعليم تصميمالتعليم من مهام واضعي سياسة 

 و االستفادة من جميع ماهو  العشرينو 
ً
 و ما هو متوفرحاليا

ً
بشرية لتحقيق هذه و  من مصادر مالية متوقع أن يتوفر مستقبال

املجتمع لتحقيق و هل نماذج للتعاون من أجل إشراك األ و تنفيذ وسائل تواصل فعالة و تصميم كما يتوقع منهم  االستراتيجية.
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التأكد من مشاركة الطالب و  التقويم مرتبطة باحتياجات الطالبنماذج و د من أن جميع األهداف التعليمية التأكو  هذا التغيير

الحكومي و لتعليم األهلي دعم املشاركة بين ا. وكذلك على واضعي سياسة التعليم في النواحي اإلدارية في التعليم بشكل فعال

ص طرق حوافز فيما يخ طرحو  حكومية لتلبية احتياجات الطالبلار غياملنظمات األخرى و ص النواحي املعرفية فيما يخ

ة املختصة أهداف البرامج التربوية واملراكز التدريبيو تطوير معايير و تحديث أيضا يتوقع منهم  املبتكرة.و التدريس اإلبداعية 

املواطنيين في هذه و يين لتربو املختصين او االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي إلشراك الطالب و  بتهيئة معلمي املستقبل

 العشرين للتعليم.و  حاديالتشجيع على عمل إطار تعليمي وطني يرتكز على نماذج القرن الو لحث او  العملية

: مدراء املدارس
ً
 ثانيا

 العشرين للتعلم.و  حاديتصميم خطة لتطوير املدارس ترتكز على نماذج القرن الفيتوقع منهم  دارسامل و مدير أما 

 االبتكار داخل املدرسة.و إلبداع الداعم ل تحفيز التدريس الفعالو  الطالب في إدارة املدرسة.و مساهمة املعلمين  التأكد منو 

 االستفادة من وسائلو االستعانة كما يتوقع منهم  تعلم باستخدام الحواسيب.و تدريس  التركيز على اإلبداع وتوفير بيئةو 

م يالتأكد من أن املعلمين يوفرون للطالب فرص التعلو  التعاوني داخل املدرسة م التعليمدعو  التواصل االجتماعي كأداة للتعلم

األنشطة الخاصة بتدريب املعلمين مع املمارسات التعليمية . كما يجب عليهم التأكد من موائمة القائم على عمل املشاريع

عايير السعي لتطبيق مو  ديثة في التعليم.دام التقنية الحاستخوالعشرين و  حاديالحديثة بما فيها كفايات التعليم للقرن ال

 لتوفير تجارب تعو  القيادة املدرسية الحديثة
ً
تأييد و  ليمية واقعية للطالب خارج الفصول السعي إلشراك املجتمع املحلي عمليا

 عشرين.الو  حاديالوطنية لعمل إطار تعلمي وطني يرتكز على نماذج التعلم الخاصة بالقرن الو العمل مع املنظمات املحلية 

: املعلم
ً
 ون ثالثا

تشجيع و داخل الصفوف الدراسية بتكارية إو بداعية إاالستمرار على التدريس بطرق بيمكن تحديد دور املعلمين 

فرص للتعلم الشخص ي ) املبني على تنمية و   املشاريع م القائم علىيتوفير فرص التعلو الطالب على تحديد اهتمامتهم التعليمية 

كما الوسائل الرقمية.و ملصادر ا استخدامو  دعم نماذج التعلم التعاوني في املدرسة و اًء على احتياجاتهم(م الفردية بنمهاراته

املشاركة الفعالة و  والعشرين حاديدعم تصميم خطط لتطوير املدرسة مبنية على نماذج التعلم للقرن ال تقديم ُيتوقع منهم 

كفايات القرن و خاصة بنماذج حضور برامج تدريب و  لطالب الجيل الحاليمن مواءمتها  في إعادة تصميم أهداف التعليم للتأكد

 طرق استخدام الوسائل الرقمية.و طرق التدريس الحديثة و العشرين و حادي ال

  21لتحقيق كفايات القرن تحول ناصر الع

كفايات القرن لق كندا يتحقلتم تناولها خالل التحول يالعناصر األساسية للتعليم العام التي  2,2يوضح الجدول 

 ممنهجا بطريقة استراتيجية ليحقق  عمله فيالعشرين. كما يوضح الجدول ما يجب و  حاديال
ً
 النجاحكل عنصر وتغييره تغييرا

(C21 Canada, 2012): 
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 عناصر التحول في نظام التعليم الكندي 2.2جدول 

 صرالعن مايجب عمله

  العشرين.و حادي بدعم املتعلم الرقمي للقرن ال املرتبطة به متعلقةطة نشاألو األهداف يجب أن تكون 

  للطالب لالستيعاب بشكل أعمق.و ذلك لتوفير وقت أكبر للمعلمين للشرح و هداف التعلم أيجب التقليل من كمية 

  ن يكون هناك تكرار ممل.أبدون هداف التعليم لكل مادة مرتبطة بشكل مع املواد األخرى أيجب أن تكون 

 الحساب.و ابة تالكو يز في القراءة تممو أداء عالي  مين ذوي تعلإخراج م يجب 

  جميع أهداف التعلم. في 21يجب تضمين كفايات القرن 

  يجب أن يكون 
ً
 مارساتها التعليمية.مو  21ألهداف التعليم للقرن  نظام التقييم مكمال

  ل عمل تطوير زمنة محددة من أجأبشكل فعال لعمل بيانات دورية في استخدام التقنية الرقمية و تسخير يجب

 تعديل دوري.و 

 تمكن من تحسين أداء البرامج املوضوعة.الوضوح لو مة التعليم باملنطقية يجب أن تتسم وظائف أنظ 

 املنهج

  21ماش ى مع نماذج التعلم للقرن تطرق التقييم لتو ممارسات التدريس يجب أن تتغير. 

 ملية التعليمية.عاللتقنية لدعم مشاركة الطالب في ن استخدام او ميجب أن يتقن املعل 

 بفرص التعلم الشخص ي )املبني على تطوير مهاراتهم  ون تعلميجب أن يحظى امل 
ً
الذي يلبي احتياجاتهم و جميعا

 التعليمية بشكل فردي(.

 استخدام املصادر الرقمية.و ن من الدخول اآلمن إلى االنترنت و يجب أن يمكن املتعلم 

 م على املشاريع بما يعكس اهتمامات الطالب.م القائين للطالب التعلو يجب أن يوفر املعلم 

 مجتمعات التعلم من أجل االحتراف(. )مثلن نماذج التعلم التعاوني و يجب أن يتبنى املعلم 

 .يجب االهتمام باستخدام التطبيقات التقنية الخاصة بالتعلم 

  مايتم تقييمه.و يجب تحقيق عالقة تكاملية بين املعايير 

 يجب تحقيق املرونة بالنسبة  
ً
 ي وقت.أو ي مكان أيدعم التعلم في و لوقت توزيع الحصص بحيث يكون مناسبا

طرق 

 التدريس

  ر الفرص للطالب من أجل التعلم بشكل شخص ي )املبني على تطوير مهاراتهم توفو يجب أن تكون بيئة التعلم مرنة

 تعاوني. والذي يلبي احتياجاتهم التعليمية بشكل فردي( أو 

  في أي مكان( متضمنة في نماذج التعلم املقدمة بشكل مناسب. )التعلم نقالم الفرص التعليجب أن تكون 

  دعم تقني جيد.و يجب أن تكون البيئة التعليمية غنية باستخدام الحواسيب مع توفير بنية تحتية 

   ي مكان.أو ي وقت أفرص التعلم في يجب أن تدعم املعايير املصممة 

  التعلم من خالل و التعلم باستخدام االنترنت بالصف، و في املنزل  نترنتالتعلم باستخدام اال فرص يجب أن تستمر

 مدارس افتراضية كخيار لدعم كثير من املتعلمين في مناطق نائية.

  ضمان وصول االنترنت لكافة أنواع األجهزة.يجب 

  قدرات املتعلمين املختلفة بشكل واسع.و توفير التقنيات املساندة لدعم احتياجات يجب 

البيئة 

 لتعليمية ا

 يتبع
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 عناصر التحول في نظام التعليم الكندي 2.2جدول تابع 

 العنصر مايجب عمله

 علماء و  املسؤولينمركز من قبل و العشرين عمل نهج استراتيجي و  حادييتطلب تشكيل نموذج التعلم للقرن ال

 التربية.

  بيد مع جميع التربويأيجب 
ً
 ين.املتنفذو ن ين تكون القيادة باملشاركة يدا

  بيد بين جميع أطراف التعليم أيجب 
ً
املسؤولين من أجل تحقيق تصميم يعنى و ن تكون القيادة باملشاركة يدا

 تطبيق العمليات.و التعاون و بالتواصل 

  تحصيل  مبتكرة في توفير تعليم يرفع مستوى و تزويدها باملصادر التعليمية املناسبة لتكون إبداعية و دعم املدارس

 شاركتهم في العملية التعليمية.ويزيد من م الطالب

  العشرين كما يجب عليهم تطوير و  حاديعلى نموذج مهارات القرن ال دارساملسؤولين في امل أن تبنى قراراتيجب

 الخطط الخاصة بمدارسهم بما يعكس هذه األهداف.

 املسؤولون 

  املجتمع في عملية التغيير.و مشاركة اآلباء من املهم 

  خارج الفصول الدراسية.و ة تعلم الطالب داخل املشاركة املجتمعيتدعم 

  للحصول على تغيير  والعشرينحادي الوعي املجتمعي بضرورة دعم العودة إلى االستثمار في نماذج القرن التوفير

 فعال.  

مشاركة 

 املواطن

 

 آليات التنفيذ

 تالذي  األنظمةبناء على نتائج االحصاءات العاملية فإن أنظمة كندا التعليمية من ضمن 
ً
ومما أشار إليه سير قدما

  ماكنزي تقرير 
ً
 في العالم بالسير قدما

ً
 حاديتطبيق كفايات القرن ال والذين يسعون نحفإن  كيف تستمر األنظمة األكثر تطورا

 االستراتيجيات تتضمن التاليهذه و تقرير. الالعشرين على جميع املتعلمين يتبنون االستراتيجيات املذكورة في و 

(,2010Mourshed, Chijioke & Barber) : 

 .مدراء املدارسو التركيز على التعلم من األقران للمعلمين و االهتمام  .1

 .يجاد آليات دعم إضافية للمتخصصينإ .2

 .في جميع املدارسوبتكار على مستوى النظام ككل اإل و بداع اإل و تبني التجارب و دعم  .3

فعال. جميع و تطبيق هذه االستراتيجيات بشكل عملي األنظمة ل وبعض الطرق التي يستخدمها قائد  2.3يوضح جدول 

 (:2015Milton,بداع )اإل و بتكار ها يمكن استخدامه لتطوير ودعم اإل بعضو تدعم تطور النظام   لياتاآل
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 آليات تطبيق استراتيجيات التغيير 2.3جدول 

 االستراتيجية ليةاآل النتائج

  وجود لغة مشتركة بين جميع قطاعات النظام 

  رار على تطبيق الرؤية خالل مراحل التغييراإلص 

  االلتزام بمنظور في جميع قطاعات النظام 

 

 الوالية أن يشارك جميع املسؤولين في  يجب 

لصناعة رؤية لجميع الطالب عن طريق تطبيق عملي 

طريقة و  Future Search)مثال استخدام طريقة 

Appreciative Inquiry) 

  عي إلظهار تواصل االجتمالوسائل ااستخدام

 النظام.و منظور قائدي التعليم 

 التعاون لخلق رؤية

  ن أفكار و سوف يواجه املختص 
ً
 آراء متنوعةو  ا

  يام العملأعينة في يحدث التعلم في سياقات م 

  املألوفمور خارجة عن أيتم دعم املعلمين للقيام ب 

عدم الخوف من القيام باملخاطرة خالل ممارساتهم و 

 اليومية

  دارسك تعاون مشترك بين منسوبي املأن يكون هنا 

عدة و بين عدة مدارس و داخل املدرسة الواحدة 

 
ً
 مقاطعات ايضا

   االستفسارات منهجو اعتبار طرح التساؤالت 
ً
 ا

 للتعلم باحترافية

التركيز على فكرة 

التعلم من تجارب 

األقران بالنسبة 

قائدي و للمعلمين 

 دارسامل

   السعي و حث الطالب على االعتماد على أنفسهم

 للتعاون مع الخبراء

   وجود منهج يساعد كل طالب على التعلم بناء على

 قدراته الشخصيةو احتياجاته 

   تقليل الوقت الذي يمضيه املعلم في األعمال

 اإلدارية

  الخبرة الطويلة في تحمل  و التعليم ذو  ويشترك قائد

مسؤولية الوصول إلى األهداف التعليمية املرجوة 

 لجميع املدارس 

   توفير الدعم التقني لآلالت التقنية املستخدمة في

 الصفوف

 نت عالية السرعة في جميع املدارسر توفير شبكة انت 

   توفير نظام معلوماتي للطالب يحوي جميع ما

يحتاج إليها و يحتاجه الطالب من معلومات تخصه 

 ذلك لتخفيف العبء على إدارة املدرسةو 

   لتواصل بين او تبني أوعمل هيكل يدعم املحادثات

ملشاركة  دةغيرهم من القاو املسؤولين في التعليم  

 التطبيقات العمليةو األفكار 

صنع آليات لدعم 

 املختصين 

   االبداعو التوسع في االبتكار 

   التعلم.و ظهور نماذج جديدة من طرق التدريس 

   دارسمطبقة في جميع املو األمثلة متوفرة و األفكار. 

   فكار جديدة.أتطبيق القدرة على و زيادة الثقة 

 

   تشكيل دعم مالي لالبتكارات. استهداف النظام

ء على مستوى املدرسة من أجل االخبر و التعليمي 

دعم املشاريع و التركيز على االبتكارات لتشغيل 

 اإلبداعية للطالب.

   نشر األفكار اإلبداعية بين الطالب.و جمع 

  .العمل على تقليل الخوف من الفشل 

بتكار إل او بداع تبني اإل 

مبدأ التجارب العلمية و 

 دارسفي جميع امل

 

 املناطق التي طبقت هذه االستراتيجيات مستوى عالير أظهرت تقاري
ً
، كما تم تطبيق الكثير من األفكار الرضامن  ا

قصص النجاح عن طريق  ةتمت مشاركو  تشاف طرق جديدة لوصف أداء الطالبقد تم اكو املعلمين. و سواء من قبل الطالب أ

تطغى مثال  العمل بها.و  هاالطرق الجديدة التي يمكن استخدامتم جمعها لتوفير أمثلة توضح  كماائل التواصل االجتماعي وس

يكون استخدامها  حينمااملدرسة تطوير األعمال في و على جميع االستراتيجيات املصممة لتغيير النقاش و املحادثة استراتيجية 
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 تحمل مسؤولية األعمال املناطة بالشخص. وتعميم مهام جديدة  أحين  ون صحيحة أو ن أجل تغيير معتقدات يظنها املوظفم

 نقاط بدء ممكن أن تكون ناجحة: لىمثلة عوفيما يلي أ

 .من ثم السعي لرفع مستوى املشاركاتو  دارسمستوى مشاركات الطالب بين املمعرفة  .1

  .ساس في جميع املقرراتأبتكار كهدف تأسيس مبدأ اإل  .2

 .ف برامج مدرسية لتوفير خيارات متعددة لطالب الثانويةتكثيو إدخال  .3

  .تقييميةو منهجية أو ميم تقنية أتصاو ذلك بتوفير دعم مالي أو  املناطقبتكارات بين تشجيع اإل  .4

تغيير و التعليمي ككل.  بها النظامالطريقة التي يعمل  تغيير والعشرين هو  حاديإن من أهم آليات التنفيذ لكفايات القرن ال

 البيئة التعليمية،و  وهي: املنهج، طرق التعليم، أساسية فيهو يير ستة أجزاء مهمة لنظام التعليمي يكون بالتركيز على تغهذا ا

 .الواليةمسؤولي و بين املواطنين  ةوالعالق ككل،النظام اإلداري للتعليم و الهيكل و  التقييم،و 

. (2015Milton,ليمي في تلك األجزاء الستة )تغيير النظام التععلى بعض الطرق التي قد تساعد 2.4يوضح جدول 

ة ن على تهيئة الظروف املالئمة لهذا التغيير عن طريق تعزيز القياديو ين في النظام التعليمي هم القادر أن املسؤول يؤكد علىحيث 

القيام بأمور مستوى الخطورة عند و التعاون والقدرة على حساب مدى و كتشاف وحب اإل بداعتحفيز اإل و على جميع املستويات 

 :الصعاب القادمةو مواجهة التحديات و القدرة على التعلم من التجارب و حل املشكالت بطرق عقالنية و جديدة 
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 تغيير النظام التعليميعلى الطرق التي قد تساعد  3.4جدول 

 طريقة التغيير العنصر 

 .االرتباكو للشك أ ويدعالنظريات موضحة بشكل تفصيلي مما ال و تكون فيه األفكار   تغيير املنهج

  يكون على األفكار األساسية فيها التركيز في كل مادة. 

  هداف التعلم على معرفة األفكار األساسية في كل مادةأأن تقتصر. 

 لتشجيع على الربط بين املواد املختلفةا. 

التغيير في 

أساليب 

 التدريس

 الحصول و التقص ي و ث الطالب على البحث أن يتحول املعلم من شخص يجلب املعلومات للطالب إلى شخص يح

 .بشكل تعاوني بينهم في جميع املوادو على املعلومة بأنفسهم بشكل إبداعي مبتكر 

 املشكالت.حل و التعاون و  بتكاراإل و الفضول  للطالب بإثارةفرصة الحث على طرق التعلم التي تتيح ال 

  مكانها ووقتها همية الطرق التقليدية في التدريس عندما تطبق فيأعتراف باإل. 

تغيير بيئة 

 التعلم

  خارج الصفو توفير الوسائل التقنية لتعلم الطالب داخل. 

  كذلك مدى تطورهاو اختيار التقنيات بناء على فعاليتها في التعليم. 

  فعالة للمدارسو توفير صيانة  تقنية فعلية. 

  املعلمين ليضعوا شروطو الطالب و الدعوة ملشاركة األهالي 
ً
 .نترنتال ول آمن لقوانين دخو  ا

 عمالهمألى االصرار على االرتقاء بمستوى لتعاون من أجل تطوير معايير تشجع الطالب عا  تغيير التقويم

  خارج املدرسةو طالبي جيد من األعمال ناتج عن عملهم بشكل تعاوني داخل  محصول. 

  وسائل التدريسو دعم نظام تقييم خارجي يساعد على تغيير املناهج. 

ريقة تغيير الط

التي يدار بها 

نظام التعليم 

 
ً
 حاليا

  طرق و نظمة لسياسة التعليم أو النقاش الجاد لصناعة رؤية و ر التطويو كتشاف اإلو إيجاد مساحة للبحث

 .التطويرو بتكار اإل و بداع اإل تواصل و حديثة للقيادة تدعم 

 نتائج ما تم تطبيقه من ستفادة من اإل و فرص التجريب  ةء عن طريق زيادتقليل الخوف من الوقوع في األخطا

 .تجارب

  صياغة سياسة التعليم قبل اإلعالن الرسمي لهاو مسؤلي التعليم في تصميم و مشاركة إدارات املدارس. 

 تغييرنوع

العالقة بين 

املواطن 

 الوالية  مسؤليو 

 املجتمعاالجتماعي لدعم مشاركة جميع فئات  لاالستفادة من وسائل التواص. 

  الطاقة املوجودة في املدارس الناجحةو السعادة و اس مشاركة صور الحمو توثيق. 

  :عمل بعض الطالب على و ن مع الطالب كخبراء على االنترنت، أو املختص يتعاون دعم الشراكة ذات الفائدة )مثال

 شكالت املوجودة في املجتمع(املحل بعض 

  

الذي يركز على املناقشات و  منظمو باستخدام منهج واضح والتحديات طريقة لتخطي الضغوطات  2.1يوضح شكل 

 .(Milton, 2015) ص التعليم في كل خطوة من خطواتهاملشاركة فيما يخو 
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 والتحدياتتخطي الضغوطات  2.1شكل 

 

   رتاكفايات مقاطعة ألب

تا  مع الخاصة بمقاطعة ألبر و  املتعلقة بكل مادةكمثال على الكفايات الكندية سيتناول الجزء التالي وصف الكفايات 

 (Alberta Education , 2016)املؤشرات واألمثلة 

 تعريف الكفايات 

أجل تعلم من هي مزيج من التوجهات، املهارات واملعرفة التي ينميها الطالب ويطبقونها في التعليم الكندي الكفايات 

داخل وعبر جميع املواد. إن منهج  وعمل ناجح. تركز الكفايات في هذه املقاطعة على جوانب التعلم التي يجري تطبيقها وحياة

تعبير مبسط عن الكفايات و وحتى الصف الثاني عشر يعزز تنمية الكفايات املذكورة أدناه،  مرحلة ما قبل املدرسةألبرتا من 

، حل املشكالت، التواصل، التفكير النقديوالكفايات هي :  (.001/2013املحددة في القرار الوزاري بشأن تعلم الطالب )# 

 .الشخص ي واالزدهار والنم، اإلبداع واالبتكار، املواطنة الثقافية والعاملية، إدارة املعلومات، تعاون ال

الطرق مشاركةطريقعنالتعلم. 2

ةتجربذلكيتضمنو التعليمفيالناجحة
املختصينمعمشاركتهاو جديدةفكارأ

تعديلجلأمننتائجهاتحليلو 

جالنتائهذهعلىبناءالتعليمسلوكيات

شربناالهتمامو الدعمطريقعناألفقيالتوسع. 3

ا ومن هتجاربمنستفادةاإل و املدارسجميعفياإلبداع
لخبراءاو املعلمينمعمناقشتهاو ئجانتالمشاركةثم

.وتطبيقها

للنظامشاملتغييرذلكيعنيو العموديالتوسع. 4

الوصول طرق تسهيلو تعديلطريقعنالتعليمي
سياساتتغييرطريقعنو أالتعليميةللمصادر

يحثتعليمينظاماستمراريةلضمانمعينةممارساتو 

اإلبداععلى

أجلمالئمةبيئيةظروفتهيئة. 1

دارسباملبداعاإل  عنمنذلكو 
مرنةتعليمسياساتوضعطريق

رمصادتوفيرو املخاطرمنالتقليلو 

للتعليممتعددة
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السمات الرئيسة لكل منها. فالكفاية تصف بشكل كلي التوجهات،  نوصف كل كفاية نظرة عامة عيعطي : وصف الكفاية

 املهارات واملعارف املرتبطة بكل منها.و 

وتتسم املؤشرات بما  أكثر لتحديد الحاالت التي تطور كفاية معينة. وا أا واحًد ن مؤشرً و تخدم املعلمقد يس: مؤشرات الكفاية

 يلي: 

 التركيز على نطاق كل كفاية. 

 التقييماتو تجارب التعلم أ والتربويين على تحديد جوانب الكفاية التي تظهر ضمن مخرجات التعلم أ مساعدة. 

 التربويين في تحديد الحاالت التي يمكن فيها تطبيق الكفاية  ساعدةالنفس ي مل والعاطفي أ ووصف السلوك املعرفي أ

 .تطويرهاو أ

تساعد املعلمين على النظر في مجموعة و  ات الكفاية في سياقات مختلفةتوضح األمثلة الطرق التي قد تظهر بها مؤشر  :األمثلة

 ل   2.6ويوضح جدول  من الحاالت التي قد تكون فيها الكفاية واضحة.
ً
  :وصف ومؤشرات وأمثلة الكفايةنموذجا
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 كفايات مقاطعة ألبرتا الكندية 2.6جدول 

 أمثلة املؤشر شرحها الكفاية

التفكير 

 النقدي

على التفكير النقدي ينطوي 

استخدام املنطق واملعايير 

توليف  وتقييم أ ولتصور أ

 األفكار. 

يفكر الطالب بعمق بالتجارب 

 تفكيرهمالسابقة لتحسين 

يتحدون االفتراضات من و 

 تجاربهم.   وخالل أفكارهم أ

يقدر الطالب قيمة الصدق 

 والنزاهة واالنفتاح.

 واستجواب وتحليل األدلة أ

 .االفتراضاتو التأكيدات أ

  املطالبات. أومصداقيةموثوقية أحقق في 

  الدقة. والصلة أ من حيثأقوم بتقييم األدلة 

طقية تطبيق طرق ووسائل معينة من

 ومعايير معينة  لوضع تصور أ وأ

 .إصدار أحكام وتحليل أ

 تصنيفها  وأستخدم معايير لتنظيم املعلومات أ

 تقييمها.و أ

  ستخالص النتائج.أتبع اإلجراءات املنطقية إل 

ربط املعلومات و التفكير العميق 

بالتجارب السابقة وتقييم األفكار 

   .واملعتقدات

 أعمل. وأأؤمن  وأ أشرح ملاذا أعتقد 

 دمج وجهات نظر أ وآخذ في االعتبار السياق أ

 اإلجراءات. ومختلفة لتقييم األفكار أ

كتشاف توليف األفكار واملعلومات إل

 .توسيع الفهمو أ

  أجمع املعلومات ووجهات النظر ذات الصلة

 املعتقدات. واألعمال أ ولتشكيل األفكار أ

 حاالت التنبؤات بشأن ال وأقوم بعمل االستنتاجات أ

 املعلومات.و أ

اإلنصاف  و إظهار النزاهة الفكرية 

 .واالنفتاح

  تحيزاتي الخاصة عند إصدار أتجنب و أنا منفتح

 قرار. وحكم أ

  أتحمل املسؤولية األخالقية عن اآلثار املترتبة على

 أفعالي وأفكاري أ

حل 

 املشكالت

ختيار ينطوي على ا

االستراتيجيات واملوارد 

عروف إلى م وه ممانتقال لإل 

 مطلوب.  وما ه

يقوم الطالب بتحليل 

عمل الحاالت، وخلق خطط ال

يقيمون  ، كماوتنفيذ الحلول 

 البدائل وعواقبها. 

ب التحديات  الطال يواجه 

 والعزم. باإلبداع واملرونة

مطلوب و معروف وما هو تحديد ما ه

 لتوضيح املشكلة

 .أحدد ما احتاج لحل املشكلة 

 أبسط. وغر أأجزئ املشاكل إلى أجزاء أص 

استكشاف استراتيجيات حل 

املشكالت باستخدام املعلومات 

 املعايير ذات الصلةو املوارد أو أ

 املوارد املتاحة املرتبطة  ومات أو أتفحص املعل

 باملشكلة.

 .أضع معايير يمكن من خاللها تقييم الحلول 

جل أتقييم الخيارات املتاحة من 

  .القيام بعمل ما

  ويضة والخطط لحل املشاكل أأضع الخطوط العر 

 التحديات.

  أختار بين طريقة حل املشاكل بشكل فردي مستقل

 بشكل جماعي تعاوني.  وأ

تقييم أثر الحلول املمكنة لتنفيذ 

 .الخيار األكثر قابلية للتطبيق

 وأقيم كيف تؤثر الحلول املختارة على العالقات أ 

 نوعية الحياة.

  جتماعية السياقات اإل الحلول املقترحة على أزن آثار

 والسياسية والثقافية والبيئية.

قتراب من التحديات مع اإلبداع اإل

 .واملرونة والتصميم

 .أعدل خطط حل املشاكل ملعالجة الظروف املتغيرة 

 .أرى االنتكاسات كتحديات للبحث عن حلول أفضل 

 يتبع
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 كفايات مقاطعة ألبرتا الكندية  2.6جدول تابع 

 أمثلة املؤشر اشرحه الكفاية 

إدارة 

 املعلومات

 

تنطوي على تنظيم 

واستخدام املعلومات 

 ألغراض محددة.

 ملعلوماتاالطالب يفسر 

ن م هاويتبادلون هاويقيمون

مصادر رقمية وغير رقمية 

ذوو أخالق فهم  ،متنوعة

وفعالون في كيفية استخدام 

يقدر تبادل املعلومات. و 

الطلبة موثوقية املعلومات 

 اهتها.وصحتها ونز 

الوصول إلى املعلومات من مجموعة 

غير و متنوعة من املصادر الرقمية أ

 .الرقمية

 وأبحث وأسترجع املعلومات من مصادر رقمية أ 

 مطبوعة.

 وأحدد مصادر إضافية ملساعدتي في توضيح أ 

 التحقق من املعلومات.

تنظيم أجزاء متعددة من  وتجميع أ

 .توضيح الفهمو املعلومات لتعزيز أ

  وة أرئيسأعيد صياغة األفكار ال ولخص أأ 

 الضمنية املوجودة في املعلومات.

  .أنظم وأعرض املعلومات إلظهار مدى فهمي لها 

مدى موثوقية  و تقييم مستوى أصالة 

 .املعلومات 

 صاحب )أصحاب( و أحدد املؤلف )املؤلفين( أ

 املعلومات.

  أجري بحثا منهجيا للعثور على مصادر

تتعارض مع بعضها و قد تدعم أاملعلومات التي 

 البعض.

أقوم  واستخدام املعلومات أ

حفظها بشكل فعال  ومشاركتها أب

 .وأخالقي

  أقيم كيف يمكن مشاركة املعلومات لتعزيز

 التعاون.و الخبرات 

 وأقيم اآلثار اإليجابية والسلبية الستخدام أ 

 حفظ  املعلومات.و مشاركة أ

اإلبداع 

 واالبتكار

 

ليد وتطبيق ينطوي على تو 

األفكار لخلق ش يء ذا قيمة. 

يتمكن الطالب من إيجاد 

الفرص لتطبيق األفكار بطرق 

 فهم منفتحون على ،جديدة

األفكار ويتعاملون معها 

، ويتكيفون مع بإبداع

ظهر الظروف املتغيرة. يُ 

الطالب التفاؤل واملبادرة 

 واإلبداع.

االعتراف بالفرص وتخيل إمكانيات 

 .رق جديدةتطبيق األفكار بط

 األشياء  وأبحث عن فرص لتحسين األفكار أ

 املواقف.و أ

 وأعصف ذهني للحصول على  طرق لخلق أ 

 املواقف. وتحويل األشياء أ

عب باألفكار واملواد الل واستكشاف أ

 .العمليات لخلق ش يء جديدو أ

 املحاكاة لتجربة أفكار و أتالعب بالنماذج أ

 جديدة.

 طرق فريدة لخلق املوارد بو أجمع بين املواد أ

 ش يء جديد.

 واملواد أ وتقييم وتکييف األفکار أ

 والعمليات استجابة للتعليقات أ

 .استجابة  للظروف الناشئة

 واملواد أ وأقوم بتعديل وضبط األفكار أ 

 العمليات لتالئم الغرض املقصود.

 االبتكارات لتتناسب مع أغراض و أعدل األفكار أ

 سياقات بديلة.و أ

بادرة  واملثابرة عند تحويل إبداء امل

منتجات و األفكار إلى أعمال أ

 خدماتو أ

  أتحلى بالشجاعة ألخذ املخاطر والسعي وراء

 أفكار جديدة.

 .أظهر الثقة في تنفيذ األفکار املبتکرة 

 يتبع
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كفايات مقاطعة ألبرتا الكندية .62جدول تابع   

 أمثلة املؤشر شرحها الكفاية 

 التواصل

 

ل األفكار من تنطوي على تباد

خالل وسائل اإلعالم الشفهية 

غير اللفظية. و املكتوبة أو أ

يشارك الطالب في 

جتماعات الرسمية وغير اإل 

الخبرات  ويتبادلون  الرسمية

في مع النظر  مع اآلخرين

كيفية تأثير الثقافة والسياق 

والخبرة على الرسائل 

ظهر الطالب املتبادلة. يُ 

االحترام والتعاطف 

عند التواصل مع واملسؤولية 

 اآلخرين.

 

نية الرسالة  وتوضيح غرض أ

الوعي بكل ما يختص بنوعية و 

 .الثقافة والسياق أو الجمهور أ

  أكيف الرسائل لضمان الوضوح للجمهور

 املستهدف.

 وأدرك أنه ال يجوز لي أن أفسر الرسالة على النح 

التوضيح منها وإنما علي أن أسعى إلى طلب املقصود 

 عند الحاجة.

 األخذ بعين االعتبار وجهات النظر

املختلفة والعواطف والخبرات عند 

 .السعي إلى التفاهم املشترك

  أتفحص الرسائل من الناس ذوي اآلراء املختلفة

 التجارب املختلفة  إلثراء فهمي.و وجهات النظر أو 

 آراء اآلخرين عند التعبير عن اآلراء  وأحترم تجارب أ

 األفكار الخاصة بي. وأ

املعلومات التي يتم  وفسير األفكار أت

 غير لفظي. ومشاركتها بشكل لفظي أ

 لفتة  وآخذ في االعتبار وجود عدة معاني لرمز ما  أ

 كلمة معينة. وأ

  آخذ في االعتبار السياق واملحتوى عند تفسير

 الرسائل.

مفاهيم  والتعبير عن أفكار أ

باستخدام لغة مناسبة 

 .بروتوكوالت مناسبةو أ

 البروتوكوالت املناسبة عند التعبير عن نفس ي  أتبع

 غير الرسمية. وفي البيئات الرسمية أ

 وأ نمط ومحتوى وشكل الرسائل إلعالم أختار 

 تبادل األفكار. وأ  قناع إو أ تحفيز وأ إرشاد

إظهار االحترام واملسؤولية عند 

 .التواصل مع اآلخرين

 ل أمكن اآلخرين الذين يترددون في تباد وأؤيد أ

 .همنظر وجهات و معارفهم أ

 .أتحمل مسؤولية التواصل بطرق تفيد اآلخرين 

 التعاون 

 

مع اآلخرين  ينطوي على العمل

لتحقيق هدف مشترك.  

األفكار  لطالب يشارك ا

ويتبادلون ويتقاسمون 

املسؤوليات. يحترمون وجهات 

النظر املنافسة لهم ويدعمون 

العالقات اإليجابية بينهم. 

ن على الطالب قادرو ف

هم على استعداد و التكيف، 

لتقديم تنازالت وتقدير 

 مساهمات اآلخرين.

 

تقاسم املسؤوليات ودعم اآلخرين 

 .لتحقيق هدف مشترك

   أشجع أعضاء الفريق على املساهمة بآرائهم

 معارفهم.و مهاراتهم أو أ

  تحمل و أشجع التعاون من خالل القيادة املشتركة

 املسؤولية.

فات املتنوعة، إظهار حساسية الثقا

السياقات عند العمل و والجماهير أ

 .مع اآلخرين

 عالقات.و املساهمات لبناء فرق أ وأقر بتنوع اآلراء أ 

   ،أستمع بعناية وصبر لفهم اهتمامات اآلخرين

 آرائهم.و وجهات نظرهم أو 

إظهار املعاملة باملثل والثقة عند 

 .األدوارو تبادل األفكار أ

 د العمل مع اآلخرين ألجل أقبل وأساهم باألفكار عن

 املنفعة املتبادلة.

 .أكتسب ثقة فريقي عن طريق استيفاء مسئولياتي 

ومساهمات   والتسوية تقدير املرونة

اآلخرين في تعزيز عالقات العمل 

 اإليجابية

  التحدي.و عند مواجهة التغيير أ وأنمذج عقلية النم 

  التفاوض و التضحية أو أتعامل بحزم مع االختالف أ

 روح التعاون.ب

 يتبع



 40 

 كفايات مقاطعة ألبرتا الكندية  2.6جدول تابع 

 أمثلة املؤشر شرحها الكفاية 

املواطنة 

الثقافية 

 والعاملية

تنطوي على االنخراط 

بنشاط مع األنظمة 

الثقافية والبيئية 

االقتصادية. و والسياسية أ

ويعترف الطالب باألمم 

األولى، امليتيس، واإلينويت، 

وجهات و فونية أوالفرانكو 

نظر أخرى عند اتخاذ 

إجراءات بشأن القضايا 

العاملية. وهم  واملحلية أ

يدافعون عن كرامة األفراد 

واملجتمعات وازدهارها. 

در الطلبة حقوق ويق

ويؤمنون  امللكية والتنوع

 بقدرتهم على إحداث فرق.

مراعاة وجهات نظر متنوعة عند 

دراسة التفاعالت بين األنظمة 

 ووالبيئية والسياسية أالثقافية 

 االقتصادية واملجتمعات املحلية

 .أدرس كيف تؤثر القيم على املجتمعات 

  أقيم كيفية تعامل املجتمعات مع القضايا لضمان إدراج

 املصالح.و الهويات االجتماعية والثقافية املتنوعة، واألدوار أ

تحليل مختلف الطرق التي تتخذ 

بها القرارات في إطار النظم 

ثقافية والبيئية والسياسية ال

 .واالقتصادية

 املتنوعة  وأستكشف كيف تسهم االهتمامات املشتركة أ

 في صنع القرار.

  أدرك أهمية إدراج وجهات نظر مختلفة في عمليات صنع

 القرار.

إظهار املواطنة املسؤولة من 

خالل اإلجراءات التي تساهم في 

 .مجتمعات صحية ومستدامة

 اإلشراف لتعزيز املجتمعات الصحية  وأنمذج القيادة أ

 واملستدامة.

  العاملية.و أتطوع بوقتي وجهودي لدعم املبادرات املحلية أ 

 وتقييم تأثير القرارات أ

اإلجراءات على كرامة األفراد 

 واملجتمعات وازدهارها

 .أدرس كيف تؤثر اختياراتي وأفعالي على العالم من حولي 

 رية على رفاهية أحدد درجة تأثير األنشطة البش

 املجتمعات املحلية.

تقدير اإلنصاف والتنوع 

واالعتقاد بالقدرة على إحداث 

 فرق 

 أوازن بين الحاجة إلى اإلنصاف و  أقر بأنني وكيل للتغيير

 والتنوع في املجتمعات املحلية.

 و النم

الشخص ي 

 واالزدهار

 

ينطوي على إدارة الجوانب 

العاطفية والفكرية 

تماعية والجسدية واالج

والروحية للمعيشة. یضع 

الطالب أهدافا تعليمية 

صحية ويعملون و مهنية أو أ

مدون تيعو علی تحقيقها. 

على نقاط قوتهم لتطوير 

املصالح واملهارات 

واملواهب. يفكرون بعمق 

يربطون ما تعلموه و 

يعرفون و بتجاربهم السابقة 

كيف يجدون ما يبحثون 

عنه. هم متفائلون 

 ص ي.ويسعون للتميز الشخ

تحديد االهتمامات، والقيم 

املهارات لوضع أهداف التعلم و أ

 األهداف الوظيفيةو والحياة أ

  أخلق أهداف واقعية متعلقة بما تعلمته من تجاربي

  الشخص ي في تعلمي وكشف الفرص للنماستو  السابقة.

 في  بيئات العمل.وفي مجتمعي و

تكييف و تحديد أو استكشاف أ

التي االستراتيجيات واملوارد 

الشخص ي في الحياة و تدعم النم

 املسارات املهنيةو املدرسة أو أ

 الفرص التي الحصول على  وأسعى للتعرف على الناس أ

 املهنية. والتعلمية أأو  تدعم أهدافي الشخصية

  أطور العادات الشخصية التي تساهم في تطوري ونجاحي

 العام.

اتخاذ إجراءات و اتخاذ القرارات أ

ور الذات لتعزيز سالمة وتط

 .الغيرو أ

  ،أقوم باختيار نمط الحياة، مثل النظام الغذائي

التنشئة االجتماعية، التي لها  ووممارسة الرياضة، والنوم، أ

 تأثير إيجابي على تطوري.

  أستخدم معدات السالمة واتبع اإلجراءات املناسبة

 لضمان سالمتي وسالمة اآلخرين.

 وبناء عالقات صحية لدعم النم

 .الذات واآلخرينوتطور 

 .أستمع بعناية وصبر للتعلم من اآلخرين 

  يمكنني استخدام استراتيجيات لتطوير الوعي العاطفي

 واملهارات االجتماعية.

إظهار التفاؤل واملرونة عند 

التكيف مع األوضاع الجديدة 

 .والتحوالت

 والتحسين. والتحدي كفرص للنم وأتناول التغيير أ 

 لتحقيق األهداف أعمل من خالل النكسات. 
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 برامج الدراسة الحالية في ألبرتا و الكفايات 

، وفيما يلي أمثلة تصف الكيفية التي يمكن بها في جميع برامج الدراسة الحاليةيعزز منهج ألبرتا تطوير ثماني كفايات 

سوف يتم فيما و صف الثاني عشر، التعبير عن الكفايات في سياق برامج التعليم في مرحلة رياض األطفال الحالية بألبرتا حتى ال

 Alberta) ، الدراسات االجتماعية، العلومالرياضيات يلي مناقشة هذه الكفايات في سياق املواد التالية: فنون اللغة اإلنجليزية،

Education, 2016). 

لى توفير بما أن هذه الكفايات مرتبطة بشكل أساس ي بتحقيق أهداف التعليم املرجوة فإنه يتم حث املعلمين عو 

كما التي تهدف لتحقيق الكفايات. و الطالب  قوم بحلهاتغذية راجعة لكل طالب بشكل دوري بعد التدريبات الصفية التي ي

 يوضح مدىو سلم للطالب تقرير رسمي خاص لكل طالب يقيس مدى تحقيقهم لكفايات التعليم يُ  ن بكتابةو ملعلمايقوم 

:ملرجوةهداف التعليمية اتطوره للوصول لل و تقدمه 
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 فنون اللغة االنجليزيةتطبيق الكفايات في  2.7جدول 

 تطبيقها في فنون اللغة االنجليزية الكفاية 

التفكير 

 نقديال

 

 لطالب:لاعل مع النص. يمكن توليف األفكار للتفو ينطوي على تحليل أ

 إدركهمو النص لتوسيع فهمهم و تجميع املعارف واملعلومات ذات الصلة من اللغة أ. 

 تأكيد التنبؤات عند التفاعل مع النصو ستنتاجات أاألسئلة، والتوصل إلى اإل  توليد. 

 تقييم النص وإنشاء أ واستخدام معايير لتحديد أ. 

 االفتراضات واملنطق أ والنص بالنظر إلى السياق أ وتحليل اللغة أ. 

  تفسير النص وإنشاء أ ونفتاح عند اختيار أإظهار اإل. 

إدارة 

 املعلومات

 

 لى االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعرض األفكار لبناء معنى واضح. يمكن للطالب:تنطوي ع

 .جمع واختيار وتوليف املعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر لتطوير األفكار والتفاهمات 

 .تقييم النص وتنقيحه لخلق آثار مقصودة 

 مشاركته. وتسجيل وتنظيم املعلومات عند إنشاء النص أ 

 مصداقيته.  وتأليفه أ ولة النص أم مستوى أصاتقيي 

 فعال.و مشاركة وتدوين النص بشكل أخالقي و  استخدام 

حل 

 املشكالت

 

 الرد على النص. يمكن للطالب: وتأليف أ وأ ينطوي على تطبيق استراتيجيات لفهم

 االستجابة للنص وتفسير أ ونشاء أاألهداف عند إ وتحديد الغرض أ. 

 تعزيز فهم النصو صول على توضيح أاملصادر األساسية للح وملعلومات أا وتفعيل املعرفة أ. 

 ص.النو ملعرفة لتقييم فهم اللغة أبناء مهارات ما وراء ا 

 تأليفه واألدبية لفهم النص أ وتطبيق فهم العناصر النصية أ. 

 .إثبات املثابرة واملرونة واإلبداع لتحقيق أهداف تعلم اللغة 

اإلبداع 

 واالبتكار

 إثارة الفكر. يمكن للطالب: وإثارة املشاعر أو  لغة وامليزات للتعبير عن األفكارعلى استكشاف أشكال ال ينطوي 

 نصو اللغة التصويرية لخلق لغة أ وبنية الجملة أ وأ اللعب باختيار الكلمة. 

 العالم.الناشئة ب واملعاصرة أو أ املبتكرة في الظروف التقليديةو السعي وراء إلهام األفكار اإلبداعية أ 

 الصوت.  ودراسة حرفة مبدعي النصوص لتطوير التعبير أ 

 تبادل األفكار.و تمثيل أو تخيل االحتماالت واملخاطرة عند إنشاء أ 

 يتبع
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 تطبيق الكفايات في فنون اللغة االنجليزية 2.7تابع جدول 

 تطبيقها في فنون اللغة االنجليزية الكفاية 

 النص لدعم التفاعالت الفعالة مع اآلخرين. يمكن للطالب: وبرة ومستقبلية أينطوي على استخدام لغة مع التواصل

 الخبراتو تطوير واستخدام اللغة لتبادل األفكار واملشاعر واألفكار أ. 

 اختيار واستخدام أشكال واتفاقيات للغة مالئمة ألهداف وسياقات وجماهير محددة. 

  ن النصالتعبير ع وتطوير األساليب لتعزيز فهم أو استخدام. 

 نص. ونقل التعاطف والرحمة واالحترام عند استخدام لغة أ 

املواطنة 

الثقافية 

 والعاملية

ينطوي على استكشاف اللغة واألدب التي تعكس وجهات النظر الكندية والدولية والثقافة والقيم وأسس الوجود اإلنساني. 

 يمكن للطالب:

  على التاريخ والتعبير عن الثقافاتالتعرف على كيفية تدوين اللغة والنصوص والحفاظ. 

  االنخراط في االطالع على النصوص من مجموعة متنوعة من الثقافات الستكشاف مختلف األفكار ووجهات

 النظر والتفسيرات في العالم.

 التعاطف مع تجارب وحياة اآلخرين املصورة في القصص والنصوص وتعلم فهم أنفسهم أ. 

  ملؤلفيها األصلييننسب النصوص بالرغم من تنوعها. 

 املساهمة بشكل إيجابي في املجتمع. وحل الصراع أو  معالجة القضاياو  استخدام قوة اللغة لبدء التغيير 

 وتبادل األفكار وإثراء التفاهم. يمكن للطالب:  ينطوي على العمل مع اآلخرين لتطوير اللغة التعاون 

 م مع اآلخرين.تعزيز التفاه واستخدام اللغة والنص لبناء األفكار أ 

 النصوص ووجهات نظر اآلخرين والنظر فيها عند التعامل مع اللغة أو البحث عن احتياجات أ. 

 النصوص. وأفكار بناءة عند االنخراط بشكل تعاوني في التعامل مع اللغة أ وتقديم اقتراحات أ 

 النصية وتقاسم األدوار واملسؤوليات لبناء املعارف اللغوية أ. 

 ي التعبير والرأي واملنظور يثري الفرص لصنع نصوص متنوعة مع تقدير هذا التنوع.احترام التنوع ف 

الشخص ي و النم

 واالزدهار

 ينطوي على تطوير لغة للتعبير عن الهوية الشخصية، وتشكيل العالقات واملساهمة في املجتمعات. يمكن للطالب:

 اكتشاف كيف تساعد اللغة والنص على فهم العالم. 

 املجتمعية ووالنص لتحقيق األهداف األكاديمية واملهنية والشخصية أ استخدام اللغة. 

 .استكشاف اللغة والنص لتوسيع االهتمامات والخبرات والتفاهمات 

  يقرأون ويكتبون ويعرضون ويمثلون و  يستمعون و  تطوير عمليات التفكير الخاصة بهم عندما يتكلمون. 

 النفس.تقدير كيف تشكل اللغة الهوية الشخصية والثقة ب 
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 الرياضيات الكفايات فيتطبيق  2.8جدول 

 تطبيقها في الرياضيات الكفاية 

التفكير 

 نقديال

 

لذلك فالطالب يقومون باآلتي:و تقييم األفكار الرياضية. و يكون بتفعيل القدرة على التفكير املنطقي من أجل تطبيق   

 .عمل جمل رياضية تصف األنماط والعالقات الرياضية 

  التحقق من صحة الحل الرياض ي بناء على املعايير املعطاة.و  التحليل 

  تحديد أنماط حل معينة بناء على نوع و استخدام االستدالل االستقرائي املعتمد على التفكير املنطقي لتحديد الروابط

 املسائل.

  املستخدمة.لتبرير العمليات الرياضية و كذلك املنطقية بشكل عام للتأكد أو استخدام املنطق االستنتاجي 

  .التحقق من مدى تأثير التوقعات على الحلول الرياضية 

إدارة 

 املعلومات

 

األفكار الرياضية. فيقوم الطالب باآلتي:و شرح املعلومات و تحليل و تشمل جمع   

  تي بسياقات مختلفة.أاألفكار الرياضية املتعددة حين تجمع املعلومات ذات الصلة ببعضها من أجل فهم 

   جة البيانات لتحديد أنماط رياضية محددة.معالو تنظيم 

 املعلومات الرياضية.و مشاركة األفكار  واستخدام أدوات مناسبة لشرح أ 

   أنماط معينة. ودور الشروح الرياضية لتوضيح مسائل أو الوعي بأهمية 

حل 

 املشكالت

 

على ذلك فإن و عم القرارت املتخذة. لد والحلول الرياضية أ الرياضية لتعميميشمل استخدام العمليات واالستراتيجيات 

 الطالب:

  التعامل مع املسائل الرياضية الجديدة. سابقة فيتجارب و يستخدمون مالديهم من معلومات 

  رياضية الغير متداولة بشكل كبير.اليعتمدون على ما يعرفون من مفاهيم رياضية لتطوير استراتيجيات حل املسائل 

 الرياضية. يتقبلون وجود أكثر من حل للمسائل 

 .يدركون أنه قد ال يوجد حلول لبعض املسائل الرياضية 

   عدم الخوف من املحاولة  لحل املسائل الرياضية عن طريق تجربة طرق مختلفة عن و رغبة و إصرار و يبدون مرونة

 السابقة.

اإلبداع 

 واالبتكار
يكون ذلك و مبتكرة. و األفكار الرياضية بطرق جديدة  الشجاعة في استخدام الطرق املختلفة لربطو يعتمد على املرونة في التفكير 

 عن طريق تدريب الطالب على:

  ملموسة توضح هذه األفكار و قعية عالقات رياضية معينة عن طريق عمل تصاميم مصورة واو استكشاف أفكار أ

 العالقات.و أ

   مختلف.و الربط بين املفاهيم الرياضية بشكل جديد 

 أنماط رياضية معينة.  وعمل تصاميم تهتم بوصف أفكار أ 

  العمليات الرياضية بطرق مختلفة عن املعتاد عليها. و كسر الخوف ودعم الجرأة في معالجة املفاهيم 

 يتبع
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 تطبيق الكفايات في الرياضيات 2.8تابع جدول 

 تطبيقها في الرياضيات الكفاية 

عليه فإن الطالب و األنماط الرياضية املختلفة. و ر مشاركة األفكاو ترجمة و يشمل استخدام وسائل مختلفة لتوضيح  التواصل

 يقومون باآلتي:

  مناقشتها.و الرموز الرياضية لطرح أفكارهم و يشمل ذلك املصطلحات و استخدام اللغة الرياضية املناسبة 

 شرح نمط و الرمزية من أجل توصيل فكرة معينة أو البيانية أو التحريرية أو سواء الشروحات الشفوية أ اختيار

 معين بشكل واضح. رياض ي

   محترم.و بشكل الئق و مناقشة األفكار الرياضية في الصف باستخدام لغة رياضية مناسبة 

املواطنة 

الثقافية 

 والعاملية

 
ً
 أ وأ اقتصاديا وأ تعني تطبيق األفكار الرياضية خالل التعامل مع املجتمع سواء كان ذلك ثقافيا

ً
.  وبيئيا

ً
لتحقيق و اجتماعيا

:ذلك على الطالب  

  الروابط السائدة في املجتمعات.و األنماط و تطبيق املفاهيم الرياضية لوصف التوجهات 

   أفعال معينة على مجتمع ما. واملعلومات الرياضية لتقييم مدى تأثير قرارات أو استخدام املفاهيم 

   الفن. و الفلسفة و تقدير أهمية الرياضيات في مختلف مجاالت املجتمع مثل العلوم 

  في سياقات مختلفة.وكيف توضع في أطر معينة عند مختلف الثقافات و تتطور األفكار الرياضية معرفة كيف 

على ذلك فإن الطالب يقومون بالتالي:و تطبيق األفكار الرياضية. و إنشاء بيئة صفية تعكس ثقافة التعلم عن طريق تطوير  التعاون   

  زيادة دائرة الفهم في كل ما يتعلق و البعض لتوسيع الشروحات مع بعضهم و األفكار و مشاركة استراتيجيات التعلم

 باملفاهيم الرياضية.

  اآلراء املطروحة من قبل زمالئهم خالل املناقشات الرياضية ووضعها باالعتبار فقد تكون و تقبل مجموعة األفكار

 صحيحة رغم اختالفها.

  .تحمل مسؤولية توزيع األدوار بينهم إلكمال حل املسائل الرياضية 

   طريقة تفكيرهم فيما يخص املفاهيم الرياضية.و ام تجارب اآلخرين احتر 

الشخص ي و النم

 واالزدهار
عليه فإن تنمية هذه الكفاية يتطلب:و استخدام األفكار الرياضية لصنع القرارت التي تخص حياة املرء الشخصية.   

  ت مصيرية.صنع قراراو تطبيق ما فهمه الطالب من الرياضيات ملساعدتهم في تحديد أهدافهم 

  مقاصدهم فياملساحية التي يحتاجونها لتحقيق و الرقمية و أن يأخذ الطالب بعين االعتبار الترتيبات الكمية 

 حياتهم اليومية.

 دعم مواطن القوة لديهم.و طريقة في الحياة  تعلم الطالب كيفية  التعلم من أخطائهم و اعتبار الرياضيات وسيلة أ 
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 ي العلومتطبيق الكفايات ف 2.9جدول 

 تطبيقها في العلوم الكفاية 

التفكير 

 نقديال

 

 التفكير العلمي يمكن للطالب:و تطوير الفهم و ينطوي على استخدام املنطق في التساؤالت واختبار األفكار وبناء 

  التصريحات العلمية ودعاءات والنظريات أاستخدام املعايير ذات الصلة لتقييم البيانات واإل. 

 استخالص  وتصنيف البيانات أ وأ م بالطريقة االستقرائية واالستنتاجية لتشكيل واختبار الفرضياتالقدرة على الفه

 .النتائج

 تفسير النظريات.و التحقيق من الفرضيات عن طريق اختبار أ 

  عقالنية )بدون أحكام مسبقة( عند الرغبة في استخالص النتائج. واملعارف العلمية بموضوعية أو تطبيق املعلومات 

دارة إ

 املعلومات

 

 تطبيق املعرفة العلمية. يمكن للطالب: وتأكيد أ وومعالجة والتحقق من صحة املعلومات لتطوير أ وجمع الوصول تنطوي على 

  الحصول على املعلومات العلمية دقيقة أوتنفيذ اإلجراءات الالزمة لجمع البيانات بصورة. 

 بصورة دقيقةاملعلومات بهدف تفسيرها و توليف وتقديم البيانات أ. 

  املعلومات العلميةو إلى البيانات أ العلمية لإلشارةاملؤتمرات و ستفادة من املحافل اإل. 

 أمانةو املعلومات العلمية بموضوعية  واستخدام البيانات أ. 

  دعاءات العلمية.احترام كيفية ضمان سالمة األدلة وموثوقيتها في التحقق من صحة اإل 

حل 

 املشكالت

 

 لتلبية االحتياجات. يمكن للطالب: تقنيةال ور وتطبيق العمليات العلمية واملعرفة أينطوي على تطوي

 تصميم وتقييم وتنفيذ عمليات البحث العلمي لإلجابة على أسئلة حول العالم. 

 تحديد األدوات واالستراتيجيات املناسبة للحصول على البيانات واملعلومات العلمية وتحليلها. 

 ة يمكن تناولها من منظورات مختلفة إليجاد حلول متعددةتقنيمية والتقدير أن املشاكل العل. 

 .توظيف مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لحل املشاكل العلمية مع املرونة واملثابرة 

اإلبداع 

 واالبتكار
 لطالب:عمليات علمية جديدة. يمكن لو منتجات أو املصادر لتوليد أفكار أو ينطوي على استكشاف املواد واألفكار أ

 تقنيةاالكتشافات تؤثر في وتتأثر باملعرفة العلمية وال ومعرفة كيف أن األفكار الجديدة أ. 

  استخدام و أسرعة البديهة في إيجاد الحلول باستخدام املوارد البسيطة املتوفرة من حولنا عند تصميم و إظهار اإلبداع

 .أجهزة معينة  لغرض معينو معينة أ نماذج

 تقنيةالو االكتشافات أو يقات الخاصة باملعلومات العلمية أمعرفة وتقييم التطب. 

 مبتكرون ومنفتحون حيال األفكار الجديدة حول العالم.و  ي الفضول دهم أيضا شدي 

 االكتشافات. يمكن للطالب:و ينطوي على تبادل األفكار واملعلومات لتعزيز التفاهم العلمي والعمليات والنظريات أ التواصل

  فعال لتمثيل وتبادل األفكار العلمية والتدوين على نح واللغة والرموز أاختيار واستخدام. 

  تقنيةللفكار واألدلة العلمية للنهوض بالعلم وال التواصل الواضحإدراك أهمية. 

  تحري الدقة عند مشاركة املعلومات العلمية. 

  الجمهور. وهما: الهدف و  القضايا العلمية أالو التركيز على أمرين مهمين عند املشاركة في املناقشات 

 يتبع
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 تطبيق الكفايات في العلوم 2.9تابع جدول 

 تطبيقها في العلوم الكفاية 

املواطنة 

الثقافية 

 والعاملية

 سواء العملية أواألخالقية على املجتمعات املحلية والعاملية. يمكن للطالب: تقنيةتنطوي على مراعاة آثار ونتائج العلوم وال

 باملجتمع والثقافة وتتأثر ةتقنيوالر التنمية العلمية إدراك كيف تؤث. 

 االقتصاداتو الثقافات أو على البيئات أ تقنيةدراسة العواقب املقصودة وغير املقصودة لتطبيق العلم وال. 

 تقنيةاتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة أخالقيا بشأن تطبيق العلم وال. 

  لم.تقديرالطرق املتنوعة للتعرف على العاو احترام 

 ينطوي على العمل مع اآلخرين للتحقيق وتقييم وتطوير األفكار العلمية. يمكن للطالب: التعاون 

 تبادل األفكار واملهام واملسؤوليات لتصميم وتنفيذ عمليات البحث العلمي. 

  ماذج.إنشاء ن واألجهزة أ وبناء التحقيقاتإظهار املرونة والقدرة على التكيف عند العمل مع اآلخرين إلجراء 

 واألفكار العلمية، وحل املشاكل أو تقدير مساهمات اآلخرين، في املاض ي والحاضر، عند تبادل املعلومات أ 

 االنخراط في التحقيقات.

الشخص ي و النم

 واالزدهار
 تحديد األهداف الشخصية. يمكن للطالب:و ينطوي على تطبيق املفاهيم واألفكار العلمية التخاذ خيارات إيجابية أ

 واألشياء الحية األخرى  واآلخرين الذاتم املعلومات العلمية التخاذ قرارات مستنيرة تعزز تطور استخدا. 

  التعلم الشخص يو السعي نحو استكشاف العلوم والفرص الوظيفية ذات الصلة. 

 تطبيق اإلجراءات واملمارسات لضمان سالمة الذات واآلخرين أثناء تخطيط وتنفيذ األنشطة العلمية. 

 ابرة وااللتزام عند مواجهة التحديات أثناء التعلم واستكشاف العلومإثبات املث. 

 .تطوير االهتمام في العلم من خالل الفضول بما يدور في العالم 
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 تطبيق الكفايات في الدراسات االجتماعية 2.10جدول 

 تطبيقها في الدراسات االجتماعية الكفاية 

التفكير 

 نقديال

 

 املنطق الستكشاف املوضوعات، ودراسة القضايا وتطوير املواقف. يمكن للطالب:ينطوي على استخدام 

 املعاصرةو تمييز الحقيقة عن الرأي لتحديد التحيز في املصادر التاريخية أ. 

 األفعالو املعتقدات أ والتأكيد على األفكار أ ومعاصرة للطعن في أو إصدار أحكام عقالنية استنادا إلى أدلة تاريخية أ. 

 املعاصرةو العالقة بين السبب والنتيجة لفهم األحداث التاريخية أ تحديد. 

 اإلجراءات التي تؤثر على املجتمع والنظر في أخالقيات القرارات أ. 

 تشكيل آراء حول املوضوعات والقضايا. وإثبات النزاهة واالنفتاح عند اتخاذ قرارات مسبقة أ 

إدارة 

 املعلومات

 

القضايا مع مرور و ن مجموعة متنوعة من املصادر لفهم الناس واألماكن واألراض ي واألحداث أتنطوي على توليف املعلومات م

 الوقت. يمكن للطالب:

 املعاصرةو القضايا التاريخية أو استخدام أساليب ومصادر مختلفة الستكشاف املواضيع أ. 

 القضاياو تقييم دقة وأهمية املعلومات لتوضيح فهم املوضوعات أ. 

 االتجاهاتو املواضيع أو أ لتحديد وجهات النظر تجميع املعلومات. 

  تفسير وتنظيم وتبادل املعلومات االجتماعية والتاريخية والجغرافية والسياسية واالقتصادية والبيئية بطريقة

 أخالقية.

حل 

 املشكالت

 

 ملحلية. يمكن للطالب:القضايا في املجتمعات او ينطوي على اتخاذ إجراءات مسؤولة لتنفيذ الحلول التي تعالج املشاكل أ

 املعاصرة والقضايا التاريخية أ وأسباب املشاكل أ وتحديد أبعاد أ. 

 دراسة القضايا املجتمعية من وجهات نظر متنوعة لتوليد الحلول املمكنة. 

 تقييم اآلثار االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية للحلول املقترحة من أجل اختيار مسارات العمل. 

  اف بأن الحلول للمشاكل يمكن أن تخلق تحديات جديدة وقد تتطلب حلوال بديلةاالعتر. 

 .إظهار املرونة واإلبداع واإلنصاف عند اختيار مسارات العمل 

اإلبداع 

 واالبتكار
 ينطوي على تصور االحتماالت واتخاذ إجراءات للتأثير على التغيير. يمكن للطالب:

 البيئية واالقتصادية أ والسياسية أ وديدة ملعالجة القضايا االجتماعية أتطوير نهج ج وتكييف النهج القائمة أ. 

 إلهام العمل على القضايا وإقناع أ وخلق فرص للقيام أ. 

 البيئية. االقتصادية و السياسية و إظهار املبادرة والحيلة عند اتخاذ إجراءات ملعالجة القضايا االجتماعية و 

 املعاصرة مع مراعاة الجمهور، وجهات النظر والسياق. يمكن للطالب:و ر حول املوضوعات التاريخية أينطوي على تبادل األفكا التواصل

 القضايا بطريقة مناسبة ودعم مواقفهم بشأن املواضيع أو استخدام لغة للتعبير عن أفكارهم أ. 

 املعاصرة وأالقضايا التاريخية و عروض لبناء ومشاركة فهم املوضوعات أو مناقشة أو املشاركة في حوار أ. 

 السياقات في كيفية صنع الرسائل وإستقبالهاو وجهات النظر أو أ النظر في كيفية تأثير التجارب. 

 البصري عند تبادل األفكار حول املوضوعات و املكتوب أو استخدام مجموعة متنوعة من وسائل التعبير الشفهي أ

 .القضاياو أ

 القضايا. ور حول الخبرات واملوضوعات أالبروتوكوالت عند تبادل األفكا واحترام الثقافات أ 

 يتبع
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 تطبيق الكفايات في الدراسات االجتماعية 2.10تابع جدول 

 تطبيقها في الدراسات االجتماعية الكفاية 

املواطنة 

الثقافية 

 والعاملية

 :تنطوي على اتخاذ إجراءات أخالقية للمساهمة في كرامة وازدهار األفراد في املجتمعات. يمكن للطالب

  تحديد الخصائص االجتماعية والسياسية والتاريخية والجغرافية واالقتصادية والبيئية املتنوعة للمجتمعات

 .املحلية

 النهج عند اتخاذ إجراءات لتعزيز املجتمعات املحلية ووجهات النظر أ والنظر في االحتياجات أ. 

 خل املجتمعات املحلية والعامليةلتزام تجاه حيوية األرض والناس واملوارد داإظهار االحترام واإل. 

 .إثبات العدالة واإلنصاف والتعاطف عند اتخاذ إجراءات مناسبة للقضايا 

 ينطوي على العمل مع اآلخرين لبناء وتجديد العالقات. يمكن للطالب: التعاون 

 ايا معينةقضو الوصول إلى توافق في اآلراء عند اتخاذ القرارات حول موضوعات أو التفاوض على حل النزاع أ. 

 جهات النظر للعمل على تحقيق األهداف املشتركةو و   النظر في االحتياجات. 

 تقاسم األدوار واملسؤوليات بين أعضاء املجموعة عند العمل على تحقيق هدف مشترك. 

 .رعاية العالقات اإليجابية داخل املجتمعات املختلفة من خالل إظهار التعاطف واحترام االختالفات 

ص ي الشخو النم

 واالزدهار
 العاملية. يمكن للطالب: وقيم في املجتمعات املحلية أ وينطوي على تطوير الشعور بالهوية كعض

 ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم في إقامة عالقات جيدة وتأكيد مكانتهم في مجتمع شامل تعددي وديمقراطي. 

 شطين ومسؤولينتطوير القدرة على اتخاذ خيارات مستنيرة إلحداث التغيير كمواطنين ن. 

  على املجتمعو إدراك عواقب الخيارات التي اتخذوها على أنفسهم و االعتراف. 

 الرفاهية القانونية أن تعزز وتضمن و االقتصادية أو السياسية أو تقدير كيف يمكن للمؤسسات االجتماعية أ

 .للجماعةو سواء للفراد أ واالزدهار

 واملرونة واالستفادة من املوارد املتاحة حولنا في تعزيز التطور  التعلم من التجارب السابقةو عمق التفكير  إظهار

 الجماعة.و االزدهار للفراد و 
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على الكفايات قائمم الينظام التعل تجربة استراليا في  
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 املقدمة 

جل حل املشكالت التعليمية أ استراليا إلى تطوير منهج وطني موحد يتمركز حول تصحيح القدرات من سعت

املخرجات تحقيق و العدالة و هذا املنهج الوطني املقنن سيعمل على تحقيق الوصول، ن أقتصادية مع األخذ في االعتبار واإل

 : جوانبثالثة باملنهج  هذااعتنى ولهذا  التعليمية لكل املتعلمين.

العلوم الطبيعية واالجتماعية، و الرياضيات، و  لقراءة والكتابة،ا : وتتضمناسيةسكاديمية األ املهارات األ .1

 والفنون. ةوالتقني والرياضية،الصحية  ةاألعمال، والتربيو االقتصاد و املواطنة، و 

 .مةلكفايات العاا .2

 تهدف إلى تطوير الفرد وتغطية تخصصات معينة. و  ولويات عبر املناهجأ .3

 
ً
 متلعب الكفايات العامة دورا

ُ
 في املنهج االسترالي بحيث ت

ً
د االستراليين إلى العيش والعمل بنجاح في القرن الواحد ع  هما

 الكفايات القت وقد  .واالتجاهاترف واملهارات والسلوك ين. ففي املنهج االسترالي تشمل الكفاية املعاوالعشر 
ً
من قبل  قبوال

مشارك  367، شارك ففي تقرير للتغذية الراجعة املرتبطة بمراجعة مواد الكفايات العامة في املنهج االستراليصحاب املصلحة أ

ما ال يقل عن يد هذه الكفايات ومشاركات في منتدى للمعلمين. وقد أمكتوبة  تقارير 43 منهمقدم و  في اإلستجابة على استطالع

ضرورة لتأهيل الطلبة في  التدريسية بهذه الكفايات العامةاملنهج االسترالي واملمارسات تضمين  يعتبرو . من املشاركين 80%

 القرن الواحد والعشرين. 

 في التعليم االسترالي الكفايات الرئيسة

 :  (Anon, 1992) منهامبادئ عدة  االسترالي إلىفي التعليم  ستند بناء الكفاياتي

 عنصر  الكفاياتتكون يجب أن  .1
ً
 ساسيأ ا

ً
لدى الطلبة ليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع تها تنمي املنهج ليتمفي  ا

 االسترالي.

 لتوظيف. الدخول إلى عالم املهنة وا يسر للطلبةعامة بحيث تالكفايات ن تكون أيجب  .2

 الكفايات منهجال تمثل   .3
ً
  ا

ً
 مقرر و أ مستقال

ً
 محدد ا

ً
 إبل  ا

ُ
عرض وتطبق في كافة املقررات عبر املنهج خالل نها ت

 املراحل الدراسية بغض النظر عن املسار الذي سيتبعه الطالب في مرحلة ما بعد الثانوية. 

تطبيقها في أنشطة التعلم بحيث  تتداخل مع بعضها البعض ليتمو سس ومهارات وفهم أالكفايات على تركز  .4

 يتم تعلمها وتطبيقها. 

على الكفايات قائمم الينظام التعل تجربة استراليا في  
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تقييم الكفايات من خالل تقييم االنجاز وفق معايير أداء محلية تمتاز بالصدق والثبات ويتم االحتفاظ  تمي .5

 والتدريب.تستخدم للتطوير  وتسجيلها بسرية في قواعد بياناتبهذه املعلومات 

م وفق مجاالت التعلم إال أنه يتضمن كفايات عامة وأولويات عبر املنهج مما يضيف مقس املدرس ي أن املنهجمن رغم وعلى ال

 Australian)جزائه أإلى عمق وثراء املنهج ويساعد الطلبة على االحساس بقيمة تعلمهم وأهميته والعالقة التي تربط بين 

Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), 2013)  .ت وهي:كفايا ثمانيالتعليم االسترالي تضمن وي 

وتعني القدرة على تحديد :  Collecting, analysing and organising informationتنظيم وتحليل وجمع املعلومات  .1

جل اختيار ما يمكن عرضه بطريقة مفيدة وتقييم املعلومات نفسها أمن  هاوتنظيم تهاتنقيو املعلومات  صدرم

   .ليهاومصادرها وطرق الحصول ع

وتعني القدرة على التواصل الفعال مع :  Communicating ideas and informationالتعبير عن األفكار واملعلومات  .2

  .التعبير فية وبيانية وغير لفظية اآلخرين من خالل استخدام وسائل متعددة منطوقة ومكتوب

القدرة على تخطيط وتنظيم أنشطة العمل ي : وتعنPlanning and organising activitiesتنظيم وتخطيط األنشطة  .3

  .داء الفرديويات ومراقبة األ متضمنة االستخدام الصحيح للوقت واملصادر وترتيب األول

 التفاعل الفعال مع اآلخرين سواءً القدرة على : وتعني  Working with others and in teamsالعمل مع آخرين في فرق  .4

 كانوا أفراد
ً
الفريق لتحقيق والعمل الفعال ضمن  لها ستجابةواإل حتياجات اآلخرين افهم  كما تتضمنجماعات و أ ا

  .هدف واحد

استخدام القدرة على : وتعني  Using mathematical ideas and techniquesاستخدام األفكار والتقنيات الحسابية  .5

 .جل أهداف عمليةدير والتقريب من أعداد واملساحات والتقنيات مثل التقاألفكار الحسابية مثل األ 

تيجيات حل املشكلة بطريقة هادفة في مواقف القدرة على تطبيق استرا: وتعني Problem Solvingحل املشكالت  .6

 (Anon, 1992)بداعي والناقد لتحقيق املخرجات تتطلب طرق التفكير اإل 

املهارات الحسية  حيث يتم دمجالقدرة على استخدام التقنية : وتعني  Using technologyاستخدام التقنية  .7

تقتصر هذه الكفاية . وال نظمة تكييف األ و  الجسدية لتشغيل األجهزة مع فهم املبادئ التقنية املطلوبة الكتشافو 

والتشجيع التقنية  ونما تتعداه لتشمل االتجاهات نحإو االتصال و ة في تقنية التعليم على استخدام املهارات العام

  .(Bryce & Harvey-Beavis, 1997; Anon, 1992)ة استخدامها في التخصصات العلميعلى 

سس هناك اختالف حول مفهوم كفاية الفهم الثقافي والتي قد تتراوح بين األ :   Cultural understandingالفهم الثقافي .8

من أن هذه رغم وعلى ال(Bryce & Harvey-Beavis, 1997) جتماعية ألي تخصصالطرق التاريخية واإل و الثقافية 

 هناك اعتقاد نأإال  (،1992)  في تقرير ماير تمت مناقشتهاة التي رئيسضمن الكفايات الن ليست م
ً
هذه الكفاية بأن  ا

 كونوا متمكنينؤهلهم ألن يالشباب قادرين على الوصول إلى موارد تو ليس كل األطفال فة رئيسساس الكفايات الأهي 

 في هذا املجال. 
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 م الكفايات استخدام مدرجات التعلم املتواصلة لدع

  ُيتوقع
ُ
 يتمدمج فيه مع مجال محتوى التعلم. ولكي من املعلمين تدريس وتقييم هذه الكفايات العامة إلى املدى الذي ت

 علمين على ذلك فقد تشجيع امل
ُ
التعلم  مجال   على تطوير الفهم املشترك لطبيعة دت مواد الكفايات العامة ملساعدة املعلمعأ

عامة في املنهج االسترالي وملساعدتهم على التخطيط لتنمية الكفايات العامة عند الطلبة في املدرسة وتسلسل هذه الكفايات ال

 على:  في كل مادة هذه الكفايات العامةتحتوي وعبر املنهج.  صفوفي برامج التعلم داخل ال

 .مقدمة تصف طبيعة ومجال الكفاية وموضعها في املجال التعليمي وأدلتها  -1

 .وعناصر فرعية تتضمن مدرج التعلم  عناصر تنظيمية -2

 .learning continuumمدرج التعلم  -3

تكون مماثلة للمراحل الدراسية في كل كفاية بحيث تقدم ضمن املنهج بما يتناسب  املستويات التي قد مدرج التعلم  يعكس

 كلما تقدم فيها ا
ً
 بأن هذه املستويات ترتقي وتزداد تعقيدا

ً
 كفاية تمع استعدادات الطلبة علما

ً
علم القراءة والكتابة لطلبة. مثال

صف املعارف يلكل كفاية ل هذا تم تطويرربعة مستويات واملستوى األول فيها يتفرع إلى خمسة مستويات فرعية. تنقسم إلى أ

 وسلوكيات توجهات خالل فترات محددة في التعليم. وضمن كل كفاية يتم التعرف على  والتوجهاتواملهارات والسلوكيات 

 حيث إنذوي االحتياجات الخاصة  يشمل جميع الطلبة بما فيهم  هذا و بطريقة مناسبة.  ودمجها محددة في كل مدرج تعلم

من خالل التركيز على كفايات  ت التعلم األساسية وإنما تدعمهاالكفايات هي جزء أساس ي في املنهج وال تستبدل املنهج في مجاال 

ذوي االحتياجات الخاصة يصلون إلى برامج التعلم التي من فالطلبة لذا كفايات االجتماعية تعلم القراءة والكتابة والحساب وال

 تلبي احتياجاتهم كما أن املستويات اإلضافية في املستوى األول من هذه الكفايات ستكون شاملة لكل الطلبة. 

 التالية:  االعتبار األمور في  ولكي يتم تنفيذ الكفايات وفق مدرج التعلم ضمن املنهج الدراس ي فالبد من األخذ

 يحتاج الطلبة فرص .1
ً
تم تعلمه في السنوات األولى يدعم يلتنمية هذه الكفايات عبر الوقت واملجاالت التعليمية، فما  ا

سرعة الطفل النمائية  راعينمية الكفاية العامة وفي نفس الوقت يفي السنوات املقبلة مما يساعد على ت لتعليما

 مكانياته املعرفية. إحساسه بذاته في العالم و إامل مختلفة مثل خبراته السابقة و تتأثر بعو  قدالتي 

جودة عالية لكل  يبتطوير منهج ذ  )ACARA ,2017( التقاريروإصدار  الهيئة األسترالية للمناهج والتقييم تلتزم .2

ة يستحقون برامج تعليمية كل الطلب حيث إنالمتياز والجودة في التعليم الطلبة االستراليين بحيث يحقق ويعزز ا

 ذات عالقة ودقيقة بهدف مساعدة الطلبة على مواجهة التحديات التي تواجههم في املنهج وتلبي احتياجاتهم. 

 نقاط القوةو  لم املبنية على اهتمامات الطلبةيستخدم املعلمون املنهج االسترالي لتطوير برامج التعليم والتع .3

والحركية  االنفعالية والجسدية واالجتماعيةو  ستجيبون لكل االحتياجات الفكريةاألهداف واحتياجات التعلم ويو 
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 لذلك فقد .موارد للمدراء واملدارس واملعلمين  تلك البرامج لكل الطالب. مما يجعل
ً
بما يضمن عداد املنهج إتم وتبعا

 مالئمته لكل الطالب وفق املبادئ التالية:

 .مة احتياجاته مه كل طالب يمكنه التعلم و .1

ساس لتعلم ناجح مدى الحياة ومشاركة أرفة والفهم واملهارات التي تحقق كل طالب لديه الحق في الحصول على املع .2

 .في املجتمع االسترالي

عن مستوى التعلم الحالي لكل طالب  ؤولون املعلمين مس حيث إنلكل طالب أعلى التوقعات ُيفترض أن توضع  .3

 .وتقديرات تطوره 

املدارس واملعلمين يخططون املنهج بطريقة تلبي هذه  حيث إنواالهتمامات للمتعلمين  اتاالحتياجتختلف  .4

 .االحتياجات واالهتمامات

 األولويات عبر املنهج

 تتزود 
ً
 وفر أبعادهذه األولويات الطلبة بأدوات لفهم العالم حولهم وأيضا

ً
تسمح بتقديم محتوى و  يمكن أن تثري املنهج ا

ولويات مع الطلبة يشجع النقاش والحوار حول هذه األ  قت تطور املعارف والفهم حول األولويات ممامجال التعلم وفي نفس الو 

 ولويات هي:ي محتويات مجاالت التعلم. هذه األ األولويات عبر املنهج فة هذه تم تناول وتنمييواملعلمين واملجتمع. 

فهم الطلبة العميق والتقدير تم تنمية وفيها ي (Aboriginal histories and cultures)تاريخ وثقافة السكان األصليين   .1

 عن يساعدهم على املشاركة الفعالة وتطوير أستراليا من خالل تعميق املعرفة مما لتاريخ وثقافة السكان األصليين 

ه ينأقدم الثقافات املستمرة في العالم. هذه املعرفة تتضمن العالقة بين مكان السكان األصليين ومعتقداهم وما يع

املكان لهم، كما أنهم يتعرفون على تنوع ثقافاتهم ولغاتهم ومعارفهم وسلوكياتهم وطرق تفكيرهم باإلضافة إلى تنوعهم 

 املجتمعي.    

ن أبهذه األولوية فرصة للطالب تتيح ( Asia and Australia’s engagement with Asiaاستراليا )تها بآسيا وعالق .2

دراك التنوع في الدول إيساعدهم على مما قتصادية مع آسيا. جتماعية والسياسية واإليحتفلوا بالروابط الثقافية واإل 

فرصة للتعرف على معتقدات الشعوب في هذه املنطقة وبيئاتهم مما يمكنهم من التواصل لهم  يتيح. كما هاوبين في آسيا

نجازات السابقة والحالية تشفون اإل علمون فيها. كما أنهم يكمع األفراد من هذه املنطقة الذين يعيشون ويعملون ويت

 طبيعة وتاريخ العالقات بين استراليا وآسيا. لىالثقافات باإلضافة إلى التعرف ع للفراد في هذه

هذه األولوية الفرص للطلبة بأن يطوروا التقدير الالزم للتصرف لتحقيق توفر ( (Sustainabilityاالستمرارية  .3

رضية املستمرة على االحتفاظ بالحياة وتلبية االحتياجات بدون التضحية األ بل دائم ويتناولوا قدرة الكرة مستق

 باحتياجات األجيال املستقبلية. هذه األولوية ستسمح لكل االستراليين باكتساب املعارف واملهارات والقيم الضرورية

حماية بيئاتهم والعيش التفكير في بالطلبة  يبدأحيث اذج حياة تحافظ على االستمرارية سهام في نمللتصرف واإل 
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الواعية والصحية و بصورة بيئية، كما يتعلمون طبيعة أنظمة الحياة التفاعلية ويعززون نماذج الحياة البيئية 

العاملي لالستمرارية وكيف ينظر الناس إلى األنظمة  ى عي. كما يتعلمون املحتو اجل سعادة وبقاء جمأواالقتصادية من 

 Australianكيف يفكرون ويتصرفون من أجل صنع مستقبل مستمر    يضاأ يتعلمون و واملعتقدات البيئية 

Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), 2017).) 

ولويات عبر املنهج والكفايات العامة من أجل أن واأل  ين مجاالت التعلموُيشترط في املنهج األسترالي أن يكون هناك تفاعل ب

 الطلبة من خالل التعلم الفردي.    تنوعمن  التي تمكنهمرونة الكافية املعلمين باملزودت

 الكفايات العامة 

التعرف على في املنهج االسترالي يتم التعرف على الكفايات العامة ثم تنميتها وتطبيقها في محتوى املقرر. كما يتم 

 املحتوى والتي يتم توفيرها إلعطاء املعلمين أفكار الفرص املتاحة من أجل إضافة عمق وثراء لتعلم الطلبة من خالل تفصيالت 
ً
 ا

 بالكفايات العامة فقد قامت 
ً
 الهيئة األسترالية للمناهجحول كيفية تدريس املحتوى. ولكي يتم ضمان تضمين املنهج منطقيا

ساس لتوضح كتابة الكفايات العامة التي أعدت في األ بإعداد مجموعة من مواد    )ACARA ,3201( التقاريروإصدار  والتقييم

املنهج من املرحلة التأسيسية حتى الصف العاشر ثم تم تطويرها لتساعد املعلمين واملدارس على فهم هذه الكفايات العامة في 

  االحتياجات املتنوعة. ي املنهج ولدعم املتعلمين ذو 

 Literacy والكتابة  القراءة  و تعلم اللغة أ األولى: الكفاية 

عندما يطورون املعارف واملهارات والنزعات وممارسين للقراءة والكتابة وذلك صبح الطلبة قارئين يأن  تعني الكفاية

حيث من أجل تفسير واستخدام اللغة بثقة ومن أجل التعلم والتواصل داخل وخارج املدرسة وفي املشاركة بفاعلية في املجتمع. 

نتاج النصوص الشفهية واملطبوعة إالكتابة و و  املحادثةو االطالع و  ةالقراءو من أن يقوم الطلبة باالستماع تعلم القراءة يتض إن

يتضمن تعلم القراءة والكتابة كما متعددة.  سياقاتوالبصرية والرقمية. كذلك عند استخدام وتعديل اللغة ألغراض أخرى في 

افة املعنى لها. كذلك التعبير عن األفكار فهمها وتحليلها وتقييم معلوماتها وإضو  وصول لهااملعارف واملهارات التي يحتاج الطلبة ال

النجاح في أي  حيث إندرسة وفي حياتهم خارج املدرسة. والتفاعل مع اآلخرين واملشاركة في األنشطة في امل وعرضهاواملشاعر 

 مجال تعليمي يعتمد على كونهم قادرين على استخدام لغة مميزة ومهمة للتعلم وممثلة ملحتوى مجال التعلم. 

أن يكون الطلبة قارئين )متعلمين للقراءة والكتابة( ال يتعلق ببساطة باملعارف واملهارات فقط. فوجود ق كفاية وتحقي

ن يصبحوا متعلمين فاعلين وواثقين ولديهم دافعية الستخدام هذه أخاصة يمكن أن يساعد الطلبة على  سلوكيات ونزعات

من هذه السلوكيات والنزعات ودعمها في الكفايات العامة األخرى، فهي  كثيرعلى يتم التعرف و املهارات اللغوية بشكل واسع. 

،تتضمن إدارة الطلبة لتعلمهم الذاتي ليكونوا مكتفين 
ً
بتناغم مع اآلخرين ومنفتحين على األفكار واآلراء  ن ويعملو  ذاتيا

 كما يتعلق تحقيق هذه الكفاية والنصوص حول الثقافات املتنوعة، 
ً
حول معاني وإثارة تساؤالتهم عملهم طوير وتنمية بتأيضا
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 بأن وافتراضات النصوص.
ً
والذي فهم النصوص ( 1تين هما: رئيس تينالقراءة والكتابة يتضمن عمليو أمدرج تعلم اللغة  علما

 نتاج. من خالل الحديث والكتابة واإل والذي يتحقق تأليف النصوص ( 2. القراءة واالطالعو  من خالل االستماعيتحقق 

  تتميز بأنها: النصوصاملرحلة الدراسية، إال أن  وباختالف

  تتضمن اللغة مع ) ن تكون مكتوبة ومنطوقة وبصرية ومتعددة النماذجأيمكن  حيثوسائط للتواصل

، الكلمات املنطوقة مثل الفيلمو وسائط أخرى للتواصل مثل الصور البصرية والتسجيالت الصوتية أ

 مطبوعة عن بعد. و أ يةوقد تكون بصيغ رقم الحاسب(،وسائط عرض و 

 االشارة وبرايل والصور الرمزية واملوضوعات الحقيقية.كل أشكال التواصل البديل واملعزز مثل  تستخدم 

 عد فرص هامة للتعلم حول جوانب الخبرة اإل
ُ
 نسانية والقيم الجمالية. ت

هذه  حيث إنخارجها، و سة أاء داخل املدر نتاجها سو لنصوص املطلوب من الطلبة فهمها وإحيث يتم التمييز بين ا

كما يمكن التمييز بين املوضوعات بناء على تعلقة بأماكن العمل. ميومية و  وأعالميةإو أتعليمية و أ تصويريةالنصوص قد تكون 

ها ناختيار املواد التي يستمع لها الطلبة ويقرأو ا تسهل عملية أنهبالتمييز بين النصوص . تتجلى الفائدة من صيغها وبنياتها

 نلعوا عليها ويكتبو يطو أ
ً
بطبيعتها تتطلب تجريب وتكييف اللغة والعناصر هي عملية بأن انتاج النصوص  ها وينتجونها. علما

النصية. وكنتيجة لذلك فليس من املستغرب أن تكون النصوص املتخيلة مستندة على عناصر مقنعة قوية، باإلضافة إلى أن 

 ة.     رئيسالتعليمية مثل العناوين الفرعية والنقاط ال النص املقنع يتضمن صفات توجد عادة في النصوص

   ويتلخص تطبيق هذه الكفاية في املنهج االسترالي بالعناصر التالية:

 القراءة واالطالع و  فهم النصوص من خالل االستماع -1

صول إلى حيث يقوم الطلبة باستخدام استراتيجيات تساعدهم على الو هذا العنصر حول اللغة اإلستقبالية يدور 

املختلفة واستماعهم إليها طالعهم على النصوص وفي أثناء إ. (املنطوقة واملكتوبة والبصرية)النصوص متعددة النماذج وتفسير 

ستجابة على هذا اته وكلماته وقواعده النحوية واإلمالئية كما يتعلمون اإل يكتسبون املعرفة املقدمة في كل نص ومفردفإنهم 

 لب تفسير وتحليل النص.  النص وتقييمه الذي يتط

 الكتابة واالنتاج و  تأليف نصوص من خالل املحادثة -2

هذه . هذا العنصر حول اللغة التعبيرية تأليف الطلبة ألنواع مختلفة من النصوص من أجل أغراض متعددةيتضمن 

البيانات ير عن هذه النصوص تستخدم للتعب حيث إن. بصرية ومتعددة النماذجو  مكتوبةو  النصوص تشمل نصوص منطوقة

بما يحقق استخدام اللغة التعبيرية للتواصل مع اآلخرين.  بحيث يتمكن الطلبة في  هاليتحلو  هاوتوصيل واألفكار واملوضوعات

 نهاية املراحل الدراسية من اكتساب: 

لعرض  مهايمكن استخداكيفية بناء نصوص و  فهم األنواع املختلفة من أبنية النصوصبأ( املعرفة النصية املتعلقة 

نتاج فهم وإ القدرة على وفيها يتم تنميةاملجادلة ودعم وجهات نظر، وفحص القضايا. و  عالقاتالعمليات و الشرح و علومات، امل

 النحوية.الصفات  استخدام من خالل رابطمتو نص متكامل، 
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وص من خالل التعرف نصفي ال ىدور الصفات النحوية في بناء املعنب( املعرفة بالقواعد النحوية التي تتطلب فهم  

 . األنواع املختلفة من الكلمات ومجموعات الكلمات والتعرف على وظيفة ،بنية الجملأل تعددة املألنواع على ا

  نصوص.الفهم للمصطلحات املتخصصة واإلمالء املطلوبين لتأليف وفهم التي تضمن  املعرفة بالكلماتج( 

ملعاني الناتجة في في امساهمة املعلومات البصرية و  الكلمةو  ةلصور ن االتناغم بي بفهماملتعلقة  املعرفة البصريةد( 

 . الجداول والخرائطو  البيانيةوالرسوم األشكال و  الصور الثابتة واملتحركة يرفست من خالل نصوصال

 Numeracy  الكفاية الثانية:  الحساب 

ات واملعارف الحسابية الالزمة الستخدام يصبح لدى الطلبة معرفة حسابية عندما ينمون املهار  تعني الكفاية أن 

الرياضيات بثقة في مجاالت التعلم األخرى في املدرسة وبحياتهم بمجال أوسع.  يشتمل الحساب على املعارف واملهارات 

والسلوكيات والنزعات التي يحتاجها الطلبة الستخدام الرياضيات في مواقف متنوعة. بحيث تتطلب هذه الكفاية إدراك وفهم 

  .لطلبة لدور الرياضيات في العالم كما تصبح لديهم نزعات وقدرات الستخدام املعارف واملهارات بشكل هادفا
ً
بأن كفاية  علما

 هي:الحساب يتم تنظيمها في ست عناصر مترابطة 

 رقام الكاملة التقدير والحساب باستخدام األ  .1

في تقدير وحساب األرقام كاملة لحل حسابية مهارات بة لالط ألغراض مختلفة بحيث يطبق والحساب ألرقاما يعني تعلمو 

 يتعرف الطلبة على املواقف التي 
ً
وصياغة املشكالت اليومية باستخدام استراتيجيات مكتوبة ورقمية وعقلية فعالة. أيضا

 امليزانيات وتبرير استخدام النقود.  عداد إيستخدم فيها املال ويطبقون معارفهم حول قيمة املال للشراء و 

 دراك واستخدام العالقات والنماذج إ .2

 بحيثتجاهات ووصف واستخدام القواعد والعالقات للتنبؤ بالنماذج. اإل هذا العنصر يتضمن تعرف الطلبة على

 يطبق الطلبة فهمهم للنماذج والعالقات عند حل املشكالت.

 النسب املئوية واملعدالت و  الكسور العشريةو  استخدام الكسور  .3

تنمية الطلبة لفهم معنى الكسور والكسور العشرية وتمثيالتها كنسب مئوية ومعدالت. كما يسعى  هذا العنصريتضمن 

 
ً
ويصفون األشكال الطلبة ويرتبون فهم ي هذا العنصر إلى تعريف الطلبة بطرق تطبيقها في مواقف الحياة الواقعية.  أيضا

 .شكالتاملعدالت لحل واملوضوعات باستخدام التناسبات والعالقات في النسب املئوية وامل

 استخدام املنطق املكاني  .4

وينظمون األشكال واملوضوعات.  على ويفسرون مساحة حولهم. حيث يتعرفون لالطلبة لفهم هذا العنصر يستدعي 

يفسرون الخرائط والرسوم و الزوايا لحل املشكالت. و  ثنائية وثالثية األبعاد األشكالو  كيف يستخدمون التناظر ون كما يتعلم

 .يانية باستخدام عناوين تفسيريةالب
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 حصائية تفسير البيانات اإل  .5

بحيث يتمكن الطلبة من  لها واكتسابهم  تمثيل املعلومات اإلحصائية في ةاملهار  علىيتضمن هذا العنصر اعتياد الطلبة 

. كما أنهم وتقييم فعالية البيانات املعروضة بأشكال مختلفة مقارنةو  عرضو  تسجيلو  جمع من خاللحل املشكالت 

 يستخدمون اللغة املالئمة والتمثيالت الرقمية عندما يفسرون مخرجات األحداث املتغيرة. 

 استخدام القياسات  .6

بحيث يقدر  ،والكتلة الوقتو  الطاقةو  الحجمو  املساحةو  صر تعلم الطلبة حول قياسات الطول هذا العنيتضمن 

يتعرفون على الوقت  . كما أنهمالحسابيةندما يحلون املشكالت الطلبة ويقيسون ويقارنون ويحسبون الوحدات املترية ع

تقويم ويستخدمون الاألحداث والبيانات باستخدام هذا العنصر الطلبة من ترتيب يمكن والتحويل بين أنظمة الوقت املختلفة. 

 الجداول الزمنية ألهداف مختلفة. 

  Information and Communication Technology (ICT)  الكفاية الثالثة:  تقنية املعلومات واالتصال 

بثقة ستخدمونها يكما  املعلومات واالتصال بفعالية وبطريقة مناسبة لتقنيةالطالب  استخدامتعني الكفاية بتنمية 

 نتاج وتقديمإمن أجل الوصول إلى و  ألفراد الجماعات واملجتمعاتيفهمون االحتماالت والحدود والتأثير على او  رعاية واهتمامو 

حد باإلضافة إلى التعرف على طرق توالعمل الجماعي في املدرسة وفي حياتهم خارج املدرسة.  حل املشكالتو  األفكار واملعلومات

 من املخاطر التي تواجههم وتواجه اآلخرين في بيئة رقمية. 

ذه الكفاية تدعم تعلم الطلبة وتعطيهم بعادها وتطبيقاتها وتطورها السريع فهوتعدد أتقنيات التعليم واالتصال وألهمية            

 تحكم
ً
حل و وإنتاجها  وإداراتهاعرضها و الطلبة هذه الكفاية للوصول إلى املعلومات كما يستخدم  .أكبر في كيفية التعلم وتوقيته ا

  ة:تتضمن هذه الكفاية العناصر التاليو  .تحليل البياناتو بداعي تعبير اإل التواصل والو  املشكالت واتخاذ القرارات

 جتماعية عند استخدام تقنية املعلومات واالتصال خالقية واإل األ  تطبيق املمارسات .1

جتماعية عند استخدام األخالقية واإل  املمارساتطبيق حول كيفية توممارساتهم ة هذا العنصر فهم الطلبيتضمن 

يتعرفون و  للمعلومات الرقمية عن أنفسهم وعن اآلخرين.والتخزين إدراك امللكية الفكرية ل املتعلقة بتقنية املعلومات واالتصا

الفوائد والعواقب املتعلقة باستخدام تقنية  يفهمون كما . تهاومشاركاملعلومات إنتاج  عندأمن املعلومات الرقمية على 

على أن هذا العنصر يساعد الطلبة  على نسيج املجتمع. هاالجماعات واملجتمعات وتأثير و  علومات واالتصال من قبل األفرادامل

 على:

تعريف و  لتساؤالت واملوضوعات واملشكالتاطرح ها لاستخدامحيث يتم االستثمار في تقنية املعلومات واالتصال أ(  

املعايير للتحقق ، وتوليد وتنظيم وتحليل البيانات، وتطبيق وتخطيط عملية البحث عن املعلومات في املصادر األولية والثانوية

  واملصادر.املعلومات  و من نزاهة وقيمة البيانات الرقمية

 رقمية وانتاج حلول  ملياتتوليد األفكار والخطط والعمن خالل نتاج باستخدام تقنية املعلومات واالتصال اإل ب( 

 .للتحديات

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/information-and-communication-technology-ict-capability/
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/information-and-communication-technology-ict-capability/
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/information-and-communication-technology-ict-capability/
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، للتواصل مع اآلخرينمنها  فهم واستخدام املناسبحيث يتم التواصل باستخدام تقنية املعلومات واالتصال  (ت 

 للمشاركة باملعلومات من أجل البناء التعاوني للمعارف والحلول الرقمية.و 

 إدارة وعمل تقنية املعلومات واالتصال  .2

ملهارات التقنية الختيار وتطبيق ا لبحث واالنتاج والتواصلا استخدام تقنية املعلومات بهدف يتضمن هذا العنصر

األجهزة والبرمجيات وعمليات حول مكونات  الطلبة فهمكما يسعى هذا العنصر إلى تنمية واستخدام التقنيات الرقمية. 

 بكفاءة وأمن. ها يواملحافظة علواملهارات التقنية إلدارة البيانات  وتطبيقهم للمعارف

 Critical and Creative Thinkingالكفاية الرابعة:  التفكير الناقد واإلبداعي 

البحث و  فكار واملفاهيم،األ  توضيحو  توليد وتقييم املعارف تعلم من خاللكفاية التفكير االبداعي والناقد تنمية وتعني ب

بداعي تفكير الطلبة بتوسع وبعمق باستخدام التفكير الناقد واإل يتضمن البدائل وحل املشكالت.  والتفكير فياالحتماالت  عن

 بأن بتكار في املدرسة وفي حياتهم خارج املدرسة. املنطق وسعة الحيلة والتخيل واإل  املهارات السلوكيات والنزعات مثل
ً
علما

زيد من ين أاتيجيات التفكير يمكن مارسة استر التنمية املتطورة للمعارف حول التفكير ومو التفكير املثمر واملقصود والهادف 

لتحديات القرن الواحد  استجابة  في  واثقين ومستقلينو  ومنتجين للحلول مفكرين  وتجعلهم دافعية الطلبة وإدارتهم لـتعلمهم

قتصادية.  هذه الكفاية تشمل نوعين من التفكير؛ التفكير الناقد الضغوط البيئية واالجتماعية واإل والعشرين مع تعقيدات

 بعاد مكملة للتفكير والتعلم. أن إلى ان بشدة بحيث يشير امرتبط ن إال أنهماامختلفن النوعين أبداعي. ورغم اإل التفكير و 

دعم هذا الجدل مع استخدام األدلة التي ت جوهر النشاط الفكري املتضمن تنمية الجدل والتفكير الناقد هف

 التقييمو  التحليلو  التفسير بحيث يتم استخدام مهارات التاملعلومات لحل املشكاستخدام االستنتاجات و  استخالصو 

بداعي توليد وتطبيق األفكار الجديدة في التفكير اإل بينما يتضمن والتعميم.  وضع الفروضو  االستداللو  التساؤل و  املقارنةو 

 ه سياقات
ً
عمل روابط جديدة تولد ة و التعرف على التفسيرات البديل ومعينة والنظر إلى مواقف موجودة بمنظور جديد. أيضا

 على الحدس. و غربلة وتكرير األفكار من خالل يجابية إمخرجات 
ً
بداعي لتفكير اإل ا كفايةكمن تبناء نظريات والتصرف بناءا

 هي:في أربعة عناصر متداخلة قد والنا

 فكار أل اكتشاف وتنظيم املعلومات و إالتعرف و و البحث  .1

املعلومات ويتعرفون على ويحللون األفكار يطرح الطلبة االسئلة  هذا العنصر تنمية مهارات البحث. حيثيتضمن 

 املعلومات. ويقيمون ثم ينظمون ويعالجون  هاويوضحون

 توليد االفكار والبدائل والتصرفات  .2

البدائل،  االعتباراألخذ في نتاج أفكار جديدة والتوسع في األفكار الحالية من خالل إهذا العنصر من الطلبة يتطلب 

  كتشاف املواقف التي يطبقون فيها هذه التصرفات.وإفكار كتصرفات وضع األ  و عن الحلول  حثالبو 
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 التفكر في التفكير والعمليات  .3

 ،الخيارات إلنتاجوالتعرف على تفكيرهم املستخدم  تفكيرهم تفسيرتعديل و و  هذا العنصر تفكر الطلبةيتضمن 

 .املعارف ويحولون املعارف إلى محتويات جديدة يطبقون و وراء التفكير(،  ماأي في التفكير ) التفكيرو 

  وإجراءاته وتقييم التفكير املنطقيتحليل وتلخيص  .4

فكار األ  يقيمون  خياراتهم، كماالذي تستند عليه  هتقييمو  هتحليلو املنطق تعرف الطلبة على  تضمن هذا العنصري

 املعايير. في ضوءواملخرجات 

  Personal and Social Capabilityجتماعية الكفاية الخامسة:  الكفاية الشخصية واال 

عالقاتهم وحياتهم وعملهم وتعلمهم يتم تنمية هذه الكفاية من خالل مساعدة الطلبة على فهم أنفسهم واآلخرين وإدارة  

وضبط املشاعر وتنمية  إدراكجتماعية ممارسات متنوعة تشمل الكفاية الشخصية واإل تتضمن و يصبح أكثر فاعلية. ل

لة والعمل بفعالية في مجموعات ؤو اتخاذ قرارات مسو  يجابيةإم العالقات وبناء وتكوين عالقات مع اآلخرين وفه التعاطف

 والتعامل مع مواقف صعبة بطريقة بناءة وتنمية مهارات القيادة. 

 فرادألطلبة في أن يكونوا الكفاية الشخصية واالجتماعية اتدعم 
ً
بأن  يعرفون  كما (MCEETY, 2008) مبدعين وواثقين  ا

حساس بالقيمة الذاتية والوعي الذاتي والهوية الشخصية التي تمكنهم من إدارة صحتهم العقلية والجسدية والروحانية إلديهم 

واالنفعالية مع اإلحساس باألمل والتفاؤل بحياتهم ومستقبلهم. أما على املستوى االجتماعي فهي تساعد الطلبة على تشكيل 

مما يجعلهم  اة كأعضاء أسر ومجتمع وقوى عاملةوتعدهم ألدوارهم املمكنة في الحي يهاحافظة علواملالعالقات الصحية 

 بأن نم ،العالم من حولهم وأنفسهم ونح ويشعرون باإليجابية نح
ً
االساس للتعلم  والكفاية االجتماعية والشخصية ه وعلما

 هي:تداخلة في أربعة عناصر ملكفاية الشخصية واالجتماعية اوتكمن  واملدنية.

 الوعي بالذات  -1

والتعرف على تصرفات. الحتياجات و اال نفعالية و اإل  بالحالةلوعي املمارسات التأملية وا تنميةهذا العنصر يتطلب 

الشخصية وكفاءاتهم ونقاط قوتهم  الطلبة واقعي حول قدراتال وتنمية الحساالنفعالية.  ستجاباتاال التي تؤثر على العوامل 

 وتقييم أنفسهم كمتعلمين.  اعرهم الحاليةمن خالل معرفة مش

 إدارة الذات  -2

الذات  حول توقيت وطرق استخدام استراتيجيات إدارةللمهارات ما بعد املعرفية بة هذا العنصر تنمية الطليتضمن 

املبادرات.  ظهارإمهارات العمل باستقاللية و و املهارات التنظيمية تطوير و  ،نفعاليةاإل ستجابات التي تتيح ضبط ومراقبة اإل 

 خفاقات. حباطات واإل شباع واملثابرة رغم اإل ضافة إلى تعلم الضمير وتأجيل اإل باإل 
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 جتماعي الوعي اإل  -3

عالقات مما يخلق نفعالية. اآلخرين واحتياجاتهم اإل وأفكار شاعر واحترامهم ملالطلبة  إدراكهذا العنصر يتضمن 

كمساهمين في بناء مجتمع مدني قادرين على  ومسئوليات األفراد واملجموعات أدوار معرفة وتقبلباإلضافة إلى  يجابية وآمنة.إ

 .أشكال التحيز والتمييز مثل العنصريةو غير مناسبة أنقد أبنية اجتماعية بذل طاقاتهم في 

 جتماعية اإلدارة اإل  -4

والتواصل بفعالية التفاوض  من خالل تعلم بفاعلية وباحترام مع راشدين ورفاق تفاعل الطلبةهذا العنصر يتضمن 

حل األزمات والوصول إلى لتعاونية  تقرارايجابي للمجموعات واتخاذ واإلسهام اإل وقيادتها العمل ضمن فرق و مع اآلخرين، 

 يجابية. إجات مخر 

 Ethical Understandingالكفاية السادسة:  الفهم األخالقي 

في الحكم األخالقي. هذه الكفاية استخدام املنطق و  القيمو  خالقيةطبيعة املفاهيم األ  على وتعني الكفاية بتعرف الطلبة

املقاومة و  ث هذا من خالل القيم مثل النزاهةسلوكيات على اآلخرين، ويحدالو  القيمفي املنهج تنمي الوعي بالتأثير الذي تخلفه 

املجلس الوزاري للتعليم  يقةوث النزاهة األخالقية كما تم تحديدها في وفقوالتعاطف واحترام اآلخرين والقدرة على التصرف 

 (MCEETY, 2008)  والتوظيف والتدريب وشؤون الشباب

هتمامات عرض الطلبة للمعارف واإل يتإذ العالم،  حولتجتماعية والبيئية والتقنية بما أن التغييرات الثقافية واإل و 

 لياتؤو نسان واملسإلالقية مثل حقوق االعتبارات األخا . لذا فهذه الكفاية تنميمخالفةو معاكسة أالتي قد تكون العاملية 

يطورون القدرة و  كأعضاء في مجتمع ديمقراطيلية ؤو بحيث يتعلموا املس العامليةالعدالة و والقضايا البيئية  ق الحيوانحقو و 

  .املنطقيةاألحكام األخالقية  إطالق جمع األدلة والبراهين من أجلعلى 
ً
في ثالثة بأن كفاية الفهم األخالقي يتم تنظيمها  علما

 هي:عناصر متداخلة 

 فهم املفاهيم والقضايا األخالقية  -1

من أجل استخدام التفكير املنطقي  املفاهيم والقضايا األخالقيةكتشاف وتحليل وإهذا العنصر تنمية فهم يتضمن 

  إلطالق األحكام وللتصرف.

 تخاذ القرارات والتصرفاتإالتفكير املنطقي في  -2

االعتبار العواقب  من خالل األخذ في اتخاذ القرارات والتصرف األخالقيفي املنطق على عتماد اإل هذا العنصر يتضمن 

  .التصرفات األخالقية هذه القرارات وتأملاملرتبطة بـ

 الحقوق واملسئوليات و اكتشاف القيم،  -3

وتفسير  ليات للفراد والجماعاتؤو واكتشاف الحقوق واملس هاوفحصقيمهم هذا العنصر تعرف الطلبة على يتضمن 

 وممارسات واسعة املدى. سياقات في آرائهم 
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 Intercultural Understandingالكفاية السابعة:  الفهم الثقافي 

اللغات واملعتقدات الخاصة بهم وبغيرهم. كما أنهم يفهمون كيف يتم و  ثقافاتهمالطلبة لبتطوير تقدير وتعني الكفاية 

إدراك ويتحقق هذا من خالل يفهمون الطبيعة املتغيرة واملتحولة للثقافة. و ة تشكيل الهويات الشخصية والجماعية والوطني

ن املعارف واملهارات بما أن الفهم الثقافي يتكون مو ختالفات وإنتاج الروابط مع اآلخرين وزراعة االحترام املتبادل. التشابهات واإل 

هم حول ستعراض الناقد لوجهات نظر ال لطلبة لتتضمن تعلم ا ذه الكفايةبين الشخصية، فه جتماعية وماالشخصية واإل 

الطلبة على عمل الروابط بين عواملهم وعوالم اآلخرين وبناء هذه الكفاية  شجعكما ت .ثقافتهم وممارستها وثقافة اآلخرين

 درتهم علىمن خالل تنمية قيجابية السلوكيات الثقافية الجديدة واإل وتبني  توسيط االختالف واالهتمام املشترك والتشابهات أ

كفاية تظهر لية وانفتاح الذهن والتواصل والتعاطف مع اآلخرين وتحليل الخبرات الثقافية بصورة ناقدة. ؤو االحترام واملس

 : هيثالث عناصر متداخلة في لفهم الثقافي ا

 إدراك الثقافة وتطوير االحترام  -1

 هاوتحليل هاوصفو تها مالحظو ثقافية وثقافة اآلخرين هويتهم الل املميزةالسمات  هذا العنصر الطلبة إلى التعرف على ويدع

يقارنون أخرى كما بحيث يبتعد الطلبة عن عواملهم التي يعرفونها الكتشاف أفكار وخبرات جديدة مرتبطة بمجموعات ثقافية 

فاعلون ويتعاطفون يتيدرك الطلبة و ومعتقداتها وممارساتها مع الثقافات األخرى. وفي نفس الوقت  اوخبراته ثقافتهم بين معارف

 .يقدرون ويحترمون االختالفاتمع اآلخرين و 

 التفاعل والتعاطف مع اآلخرين -2

فتراضية اإل  واملباشرة أ هارة االتصال مع اآلخرين والتحرك بين الثقافات من خالل املشاركةميتضمن هذا العنصر تنمية 

وتقبل والتكييف  املرونةمع اآلخرين وتشجيع دة تطوير حس الوحبهدف تنمية التعاطف ل األخرى املجموعات الثقافية  مع

 والرغبة في تجريب خبرات ثقافية جديدة. وجهات نظر متعددة 

 لية ؤو في الخبرات الثقافية وتحمل املس التفكر  -3

التأمل لفهم تصرفات األفراد والجماعات في مواقف معينة وكيف لهذه  تنمية القدرة علىهذا العنصر يستدعي 

لتقاء بالثقافات وللتعرف على التأثيرات تأمل سلوكياتهم واستجاباتهم لإلكما يميل املتعلمون إلى كل بالثقافة. شتت التصرفات أن

 وتتحدى الوصمة والتحيزات.  الثقافية التي قد يكون لها اسهامات

 و النماذج التطبيقية األمثلة 

ى الكفايات في استراليا، املثال األول يوضح كيفية من واقع التعليم القائم عل ةتطبيقي ثالثة أمثلةيعرض الجزء التالي 

في مناهج املقررات  املثال الثاني كيفية تطبيق كفاية الحسابيوضح  مة في منهج القراءة والكتابة، وتطبيق الكفايات العا

للقارئ العربي مثلة ه األ هذ توضحويمكن أن املثال الثالث كيفية تطبيق الكفايات العامة في منهج العلوم، يوضح و ، املختلفة

 كيفية 
ً
  )RAACA ,2017( طبيق املنهج القائم على الكفاياتتفعليا
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 تطبيق الكفايات العامة  األول: ثالامل

 في املنهج االسترالي تلعب اللغة االنجليزية دور 
ً
 رئيس ا

ً
في تطوير مهارات اللغة بطريقة واضحة ومهمة أكثر من غيرها من مجاالت  ا

 يق الكفايات العامة في منهج اللغة مايلي:ويتضمن تطب التعلم. 

 التالي:على النحو املنهج االسترالي يظهر دور اللغة في : و الحساب كفايات  

ناشيد والقصائد الشعرية، ج االصوات في القصص والقوافي واأل االيقاعات واملقاطع الصوتية ونماذ الطلبة يكتشف .1

تكمل  وأن تؤثر على أيف يمكن ول والخرائط والرسوم البيانية وكالصور التحليلية مثل األشكال التوضيحية والجداو 

 املعلومات اللفظية في نصوص مقنعة وقائمة على الحقائق واملفاهيم. 

اإلحصاءات واألرقام و  كمية ومكانية مثل النسب املئويةنصوص تتضمن معلومات يعدون و  ون حللويالطلبة ر فسي .2

 والقياسات واالتجاهات. 

 صنصو  يعد الطلبة .3
ً
 .مستندة إلى البيانات جدليةتعرض قضايا  ا

يحللون ويلخصون املعلومات الرقمية باستخدام الفهم والفهم النص ي للغة املوضوعية والذاتية و يتعرف الطلبة  .4

 ملناقشة مصداقية املصادر.

ابية يساعد األفكار الرياضية الضمنية في تنظيمات بصرية مثل الرسوم البيانية واملخططات االنسيالطلبة فهم ي .5

 الطلبة على عمل خيارات بصرية فعالة في نصوصهم الخاصة. 

 

 على النحو التالييظهر دور اللغة في املنهج االسترالي و  :كفاية تقنية املعلومات واالتصال : 

باستخدام التقنية بشكل فردي وجه لوجه أو  ويعدون نصوص مطبوعة وبصرية ومتعددة النماذجالطلبة  فسري .1

 د.جماعي عن بع

تقنية للوصول إلى وتحليل وتعديل وإعداد نصوص رقمية ومختلطة متعددة النماذج باستخدام ال م الطلبةيستخد .2

 النشر الرقمي. 

  .برامج معالجة الكلمات وغيرها من البرمجياتاملعرفة بـ والتطبيق لرقمية ويطورون النصوص اليفسر الطلبة  .3

 قيمون املعلومات التي يجدونها في االنترنت. املحاوالت البحثية ويختارون وي يتتبع الطلبة .4

 

 على النحو التالي: يظهر دور اللغة في املنهج االسترالي : و التفكير االبداعي والناقد كفايات 

والتفاعل  وعرض النصوص واملراجعة وإعداد القراءةو  بداعي والناقد من خالل االستماعالطلبة التفكير اال يستخدم  .1

التراث النظري ومناقشة القيمة الجمالية واالجتماعية من النصوص من خالل تحليل وثيق  التحقق مناآلخرين و  مع

 والقراءات الخارجية.للنص 

 اآلراء واألفكار ويفهمون االفتراضات املتضمنة في النصوص.  .2
ً
 يحلل الطلبة نقديا



 

 64 

 .بخصوص نصوص معينةواستجاباتهم ويعبرون عن تفضيالتهم يناقش الطلبة  .3

 . وصيكتشفون تأثير اللغة في تفسير النصو النصوص املكتوبة واملصورة ومتعددة النماذج  يعد الطلبة  .4

 يقيم الطلبة األفكار الجديدة في النصوص التي صاغها املؤلفون والتي يمكن أن تضاف على النصوص.  .5

 يعد الطلبة أفكار  .6
ً
 أصيلة ومتخيلة في النصوص  ا

 

  على النحو التالي: لغة في املنهج االسترالي يظهر دور الالكفاية الشخصية واالجتماعية: و 

 .للهوية الشخصية واالجتماعيةهي مؤشر يتعلم الطلبة بأن اللغة  .1

التطور  هم علىيساعدبما ومهارات التعبير عن الذات  هارات التواصلماللغة من أجل تنمية  يستخدم الطلبة  .2

 .الشخص ي واالجتماعي

 ومعتقداتهم.  تعبير عن أفكارهميستخدم الطلبة اللغة لل .3

واملقنعة وينمون الروابط  املتصورةنصوص ال ةناقشمو خالل قراءة من السلوكيات االجتماعية يتعلم الطلبة  .4

 والتعاطف مع شخصيات في محتويات اجتماعية مختلفة.

 

 على النحو التالي: يظهر دور اللغة في املنهج االسترالي الفهم األخالقي: و  كفايات 

 واملعضالت األخالقية واالجتماعية املعروضة في نصوص متعددة. األوضاع  الطلبة يدرس .1

   .يهالسلوك وعلى الحكم عل وآثارها علىاملبادئ األخالقية يربط الطلبة بين  .2

 . اآلخرين اصدار الحكم على تصرفات ودوافع ثناءأيطبق الطلبة مهارات املنطق والتعاطف والتخيل  .3

 زة في مقابل اللغة املوضوعية والقائمة على الحقائق. بين اللغة الذاتية واملتحييميز الطلبة  .4

 األحكام حول السلوك، على إطالق  الطلبة نوع اللغة املستخدمة وتأثيراتها يربط .5

اللغة يمكن أن تحمل معاني ضمنية سلبية أو ايجابية بحيث يمكن أن تستخدم بطرق تساعد أو يتعلم الطلبة أن  .6

 تؤذي اآلخرين. 

إلعداد والتعبير عن أفكارهم واعتباراتهم حول قضايا التمكين والالتمكين في نصوص متخيلة  ةاللغيستخدم الطلبة  .7

 ومقنعة مختلفة.

 

 على النحو التالي: يظهر دور اللغة في املنهج االسترالي الفهم الثقافي: و  كفايات 

 النصوص املستمدة من محتويات تاريخية واجتماعية وثقافية مختلفة.  يدرس الطلبة -1

 الطلبة فهم الثقافات من خالل دراستهم للغة والطرق التي من خاللها تأثرت بالجماعات الثقافية املختلفة.  ينمي -2

 الحياة.  ومسائلوالرمزية  دور األسطورةالتراث الفكري ويتعرفون على يكتشف الطلبة  -3
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أفكار ويفسرون  عندما يحللون  يتعلم الطلبة التساؤل حول املعتقدات واالفتراضات الثقافية املعبر عنها أو الضمنية -4

املترجمة كما  وأوضاع املؤلفين املتمثلة في النصوص التقليدية واملعاصرة في اإلعالم باللغة االنجليزية أو الصور 

 الثقافي والحساسية الثقافية.  نىيقدرون قضايا املع

عة ويتعاطفون مع سمات يستخدم الطلبة الفهم الثقافي لفهم أو إعداد نصوص متنوعة تعرض وجهات نظر متنو  -5

 األفراد املتنوعة وفي أوضاع ثقافية متنوعة.

 تطبيق كفاية الحساب في مناهج املقررات املختلفة املثال الثاني:

 في مجاالت التعلم  العددية/كفاية الحساب

إلى أن  ن تاجو إلى أن الطلبة يحتدريس املهارات الحسابية املفصلة التي تحدث في املنهج االسترالي للرياضيات شير ي

 يستخدم خارج فصل الرياضيات وأن األفراد ذو 
ً
املعرفة الحسابية يطبقون مهارات الرياضيات  ي يدركوا بأن الرياضيات دوما

العامة في مواقف مألوفة وغير مألوفة متعددة. فاستخدام مهارات الرياضيات عبر املنهج يثري مجاالت التعلم املختلفة ويسهم 

ولية ؤ الت التعلم عبر املنهج ومستنمية الحساب هو عنصر مهم ملجاباللتزام ن اإمتسع للحساب. لذا ففي تنمية فهم عميق و 

ن األفكار الرياضية التي يتفاعل معها الطلبة لها عالقة ومعنى في املحتوى الذي أ فهم لمين. مع العلم بأنه من الضروري كافة املع

فرص وخبرات تعلم وتوفير مجاالت التعلم في املتطلبات الحسابية تعرف على عليهم ال وهذا يعني أن كل املعلمين ،يعيشون فيه

االستخدام الصحيح للمصطلحات الرياضية في مجاالت تعلمهم. والوعي بتدعم تطبيق الطلبة ملهارات ومعارف رياضية عامة 

 وتطبق على النحو التالي في مجاالت التعلم املختلفة:

 بالتالي:  الرياضياتفي كفاية العددية ينمي املنهج االسترالي للحساب ال 

 .السياقات املختلفةالفهم الرياض ي واملهارات في  تطبيق .1

 التصميم. و  في القياس والهندسة و االقتصاد فيتطبيق الجبر والحساب  .2

 أحكام معتمدة على املعارف من خالل اإلحصائيات والنسب  اتخاذتفسير البيانات و  .3

  واالقتصاد  ية الوطنية واملدنيةالتربو  التاريخ والجغرافياواإلنسانية )م االجتماعية العلو في  الكفاية العددية تنمو

 من خالل: (واألعمال

 املعلومات والبيانات الرقمية من أجل تحليل املاض ي والحاضر واملستقبل.  إعداد وقياس وتنظيم .1

وفي  الرسوم البيانيةو  رة على الخرائطوالتوزيعات الظاه النماذج استنتاجالجداول والرسوم البيانية و  بناء وتفسير .2

 صيغ أخرى. 
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 العالقات بين املتغيرات. الختبارالتحليل اإلحصائي و اإلحصاءات  حساب وتفسير ومعالجة .3

لبيانات الرقمية والنصوص لتوصيل معلومات ودعم واستنتاجات حول قضايا اجتماعية واقتصادية ا تلخيص  .4

 .     بيئيةو 

 املعلومات بصورة رقمية وبيانية حول األحداث التاريخية واملدنية والتطورات تنظيم وتفسير وتحليل وعرض .5

إعداد مخطط زمني متدرج متضمن استخدام أرقام موجبة وسالبة وتقاويم وتواريخ من أجل تمثيل املعلومات حول  .6

 استعراض مرور الوقت. وضوعات ذات األهمية التاريخية و امل

املفاهيم الرقمية املرتبطة بالشبكات واملقاييس واملسافات واملساحة  امل معمن خالل التعبناء وتفسير الخرائط  .7

 والتوقعات. 

العالقة بين املفاهيم الجغرافية األساسية. مثل املوقع واملسافة والتوزيعات املكانية وتنظيم وإدارة املساحة  فحص .8

 داخل األماكن. 

وكسور عشرية  نتائج ككسور ال وتحليل مع تمثيلدية باملخرجات االقتصاالتنبؤ استطالعات رأي للمجتمع و عمل  .9

 والرسوم البيانية والجداول. في النص ونسب

فهم  هذايتضمن و في خبرات الحياة الواقعية أو االفتراضية.  تطبيقهااملعارف الرقمية في املجتمع و  تقدير واستخدام .10

 ية قائمة على املعرفة.دارة االقتصادية من أجل اتخاذ قرارات عمل وقرارات اقتصادلال مبتدئ 

  من خالل: منهج التاريخ االسترالي في  الكفاية العددية  تنمو 

 األحداث التاريخية والتطورات. تنظيم وتفسير .1

 لى املاض ي، مثال من أجل فهم السبب والتأثير.  إلضافة املعنى عالبيانات الرقمية  تحليل .2

 األرقام املوج .3
ً
بة والسالبة والتقاويم الزمنية والتواريخ من أجل استدعاء استخدام املخطط الزمني املتدرج متضمنا

 املعلومات واملوضوعات ذات األهمية التاريخية ومن أجل استعراض مرور الوقت 

 خالل:من نهج االسترالي املفي  الجغرافيا في ينمي الطلبة الكفاية العددية  

 تأثير املوقع واملسارئيساملفاهيم ال فحص .1
ً
فة والتوزيعات املكانية وتنظيم وادارة املساحات داخل ة في الجغرافيا مثال

 األماكن. 

 املهارات العددية في التحليل الجغرافي من خالل العد والقياس وبناء وتفسير الجداول والرسوم البيانية.  فهم وتطبيق .2

في بناء وتفسير حساب وتفسير االحصاءات واستخدام التحليل اإلحصائي من أجل اختبار العالقات بين املتغيرات و .3

 الخرائط. 
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 من خاللفي املنهج االسترالي  التربية املدنية واملواطنة في الكفاية العددية ينمي الطالب : 

 تحليل وتفسير وعرض املعلومات في شكل عددي وجغرافي.  .1

 فحص عملية التصويت واستخدام اإلحصاءات حول قضايا وموضوعات التربية املدنية واملواطنة.  .2

 العات رأي بين أفراد املجتمع وتمثيل النتائج في رسوم بيانية وجداول. تطبيق استط .3

 في:في املنهج االسترالي لالقتصاد واألعمال  االقتصاد واالعمال في يتم تنمية الكفاية العددية 

 االقتصادية.مبادئ االدارة  فهم واستخدام .1

 قرارات في االقتصاد واألعمال مبنية على معرفة. اتخاذ  .2

 ر وتحليل بيانات االقتصاد واألعمال. عرض وتفسي .3

 . باملخرجات التنبؤاالستنتاجات و استخالص  .4

  خالل:من في منهج التقنيات االسترالي  التقنيةفي تنمية الكفاية العددية تتوفر فرص 

 استخدام األعداد للحساب والقياس والتقدير.  .1

 . والتسجيلس معتمد على القيامن اإلحصاءات  تفسير أو استنتاج .2

 . القياس والحجموالجبر واملقياس والتناسب و  مفاهيم العدد بالتعامل مع املفاهيم والتكلفة واألجهزةطوير واختبار ت .3

 . نماذج ثالثية األبعاد استخدام .4

  .رسوم تقنية دقيقةانتاج  .5

انتاج الحلول عندما يتم تصميم و و التفكير الحسابي في عمليات اتخاذ القرارات  استخدامالنماذج الرقمية و  العمل مع .6

 األنسب.

  في:بوضوح في املنهج االسترالي للعلوم خاصة  الكفاية العدديةمعظم عناصر تظهر 

 التمثيل وتفسير للبيانات. و  القياس العملي والتجميع مثلالتحقق العلمي  .1

 . رسميةوغير القياس باستخدام وحدات رسمية  التعرف على .2

 القياس. قضايا متعلقة بالشك والثبات في  التعامل مع .3

 بيانات كمية وكيفية بحيث يتم تحليلها وتصويرها في صورة بيانية. جمع  .4

 تحليل البيانات متضمنة التعرف على التوجهات والنماذج من بيانات رقمية ورسوم بيانية.  .5
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قضايا متعلقة بالصدق والدقة واستخدام العالقات الحسابية لحساب والتنبؤ  وفهم التحليل االحصائي للبيانات .6

 لتوفير الدليل في دعم الفروض واملواقف.  العددية بقيم واستخدام األدوات

  من خالل:في املنهج االسترالي للفنون تنمو الكفاية العددية 

وتقييم  التفسير والتحليلوالتصميم و  ارات الحسابية املتعلقة بالتخطيطيختار الطلبة ويستخدمون املعارف وامله .1

 األعمال الفنية. 

 النماذج والتناظر واألشكال ثنائيةو  كاني لحل مشكالت متعلقة بالفراغواملنطق املسابات والتقديرات استخدام الح .2

 .األبعاد وثالثية

واملساحات وال ألطالتناسب لعرض ووصف املواقف واملسارات والحركات واالكمية ومقاييس  استخدام املقاييس .3

 والزوايا.  األوقات والكتلو  والطاقاتالكثافات و 

يعمل الطلبة مع مفاهيم عددية مختلفة لتنظيم وتحليل وانتاج تمثيالت البيانات متعلقة بأعمالهم الفنية كما  .4

 وأعمال غيرهم مثل الرسوم البيانية والجداول والتقاط الحركة. 

  من خالل:املنهج االسترالي للتربية الصحية والبدنية في العددية يزود الطلبة بالفرص الستخدام الكفاية 

 حركة.التغذية واللياقة والالصحة مثل دير والقياس لجمع واعطاء معنى للمعلومات املتعلقة بالتق .1

املنطق املكاني في أنشطة الحركة وفي تنمية املفاهيم واالستراتيجيات للرياضات الفردية أو الجماعية  استخدام .2

 الترفيهية.  للممارساتو 

على النماذج والعالقات في البيانات والتعرف نطق االحصائي معلومات النشاط الحركي والصحي باستخدام امل تحليل .3

 .سلوك صحي تكوينو والتنبؤات االستنتاجات  استخالصمن أجل 

  ما يليتطبيقية بحيث يقوم الطلبة بـفي املنهج االسترالي للغة بطرق  الكفاية العددية يتم تناول : 

 واألشعار.  وافي واألغانيالقو  الصوتية في القصص والنماذجاملقاطع و  النغماتاكتشاف  .1

ملعلومات اللفظية في نصوص وربطها باالصور التحليلية مثل األشكال والجداول والرسوم البيانية والخرائط  وصف .2

 .حقائقالحول 

تفسير وتحليل وانتاج نصوص تتضمن معلومات كمية ومكانية مثل النسب املئوية واإلحصاءات واالعداد والقياسات  .3

 واالتجاهات.  
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معلومات عددية باستخدام الفهم أو الفهم النص ي حول اللغة املوضوعية والذاتية ملناقشة موثوقية  يل وتلخيصتحل .4

 املصادر.

 .نصوص مكتوبة وبصرية ومتعددة النماذجضمن مجموعة من املتطلبات الحسابية تقديم  .5

 .في النصوص املعلوماتو التمثيالت البصرية  قياس وعد نواتج .6

عمل خيارات بصرية في  من أجلمثل الرسوم البيانية والجداول  األشكال البصريةية الضمنية في فهم األفكار الرياض .7

 نصوصهم. 

  لتنمية الكفايات العددية من خالل: املنهج االسترالي للغات يوفر فرص 

 في محتويات مختلفة. املهارات العددية /الحسابية اللغة املستهدفة لتنمية  استخدام .1

 لوقت، أو املساحة.مفاهيم عددية كالتعزيز للغوية والثقافية املتنوعة األنظمة ااستخدام  .2

  من خالل، (التاسع والعاشر) في املنهج االسترالي لدراسات العمل في الصفوفتنمو الكفاية العددية: 

 بين التعلم الحسابي وطبيعة الحساب املطلوب في أماكن العمل والشركات.  الربط .1

 في الشركات. وظيفي متطلب كة القراءة املالي التعرف على .2

لحساب االلتزامات و إدارة الرواتب وامليزانيات الفردية وميزانيات أماكن العمل إدراك أهمية الكفاية العددية في  .3

 الضريبية للفراد والشركات. 

مية الالزمة استخدام املهارات والعمليات واألدوات املتضمنة للتقنيات الرقو على املهام التي تحتاج الحساب  التعرف .4

 إلتمام املهام وفق املعيار املرغوب.

 .باستخدام الوحدات املترية القياس واملقارنة .5

 . والتحويل بين أنظمة الوقتعلى الوقت  التعرف .6

 .التواريخ واألحداث باستخدام التقويم السنوي والجداول الزمنيةترتيب  .7

 في مجال العلوم العامةتطبيق الكفايات  الثالث: ثالامل

 يزود الطلبةبحيث ، التعرف عليها بعدملنهج االسترالي للعلوم يمكن التعرف على الكفايات العامة بحيث يتم تنميتها وتطبيقها في ا

 :فرص إلضافة عمق وثراء في تعلم الطلبة من خاللب
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 :في املنهج االسترالي للعلوم حيثينمي الطلبة كفاية لغوية واسعة  كفاية تعلم القراءة والكتابة : 

 وتقديم تفسيرات.  تقييم البياناتالتجارب من  اعداد و األحداث والظواهرهم وانتاج النصوص التي تصف ف .1

متعددة النماذج مثل الرسوم البيانية والجداول والصور والخرائط والرسوم املتحركة والنماذج  انتاج النصوصفهم و  .2

 والوسائط البصرية. 

حجج مستندة على بناء فروض و ولصياغة تقدم تفصيالت ول ات واألفكاراللغة لربط املعلوم استخدام أبنية وأنظمة .3

 األدلة.

ومصطلحات مفردة تعبر عن صطلحات علمية تقنية م إدراك اختالف اللغة العملية عن اللغة العامة حيث تتضمن .4

 مثل "البناء الضوئي". عمليات علمية 

 سترالي للعلوم خاصة فيمعظم عناصر الحساب بوضوح في املنهج اال تظهر : كفاية الحساب: 

 الناتجة عن االختبارات.  البيانات وتمثيل وتفسير القياس املوضوعياملتعلقة بمهارات البحث العلمي  .1

.  واستخدامهاالوحدات الرسمية  التعرف على .2
ً
 ثم الوحدات غير الرسمية الحقا

 قضايا متعلقة بعدم اليقين والثبات في القياس. فهم .3

 لكيفية التي يتم تحليلها وعرضها في أشكال بيانية. البيانات الكمية وا جمع .4

 .و النماذج من بيانات ورسوم بيانية عدديةأمشتمال على التعرف على التوجهات مهارات تحليل البيانات  تعلم .5

التحليل االحصائي للبيانات متضمنة موضوعات متعلقة بالصدق والدقة واستخدام العالقات  اكتساب مهارات .6

 والتنبؤ بالقيم واستخدام األدوات الحسابية لتوفير أدلة تدعم الفروض واملواقف.  بحسالالحسابية ل

 في املنهج االسترالي للعلوم عندما ينمي الطلبة كفاية تقنية املعلومات واالتصال : كفاية تقنية املعلومات واالتصال

 يتمكنون من:

 مية. الظواهر العل واكتشاف عن املفاهيم والتطبيقات العلمية، البحث .1

 .البيانات وجمع وتحليل وعرضلوصول إلى املعلومات ا .2

 .التقنيةباستخدام  املفاهيم والعالقات واألفكار والعمليات واملعلومات العلمية تفسير .3

ر فرص عرض الظواهر واختبار التنبؤات يتوفلاملساعدات الرقمية مثل الرسوم املتحركة واملحاكاة استغالل أنظمة  .4

  العلمية.

 



 

 71 

 تعلمهم: في املنهج االسترالي للعلوم عندينمي الطلبة كفايات التفكير االبداعي والناقد : تفكير اإلبداعي والناقدكفاية ال 

  .حلول ومسارات في مجال تعلم العلوم عند البحث عنتوليد وتقييم املعارف واألفكار واالحتماالت  .1

 ت مبنية على الدليل وتحليل وتقييم األدلة.في طرح التساؤالت واتخاذ قرارااستخدام مهارات التفكير الناقد  .2

التفكير الناقد ، الذي ينمي بدوره العلميوالبحث  تطوير األفكار الجديدة لتنمية الفهمفي التفكير االبداعي استغالل  .3

 والتبصر.واالبداعي من خالل تشجيع املرونة وانفتاح الذهن 

تخطيط وتقييم مصادر املعلومات والتحقق من وجهات النظر تنمية االدراك املفاهيمي والبحث النشط املستند إلى ال .4

 .والتأمل الناقد املختلفة

 خالل: منلعلوم امنهج في ويتم تنميتها لدى الطلبة : جتماعيةاال شخصية و ال اتكفايال 

العمل اآلخرين واتخاذ القرارات والقدرة على  التفاعل معو  تحديد األهدافو  املبادراتإطالق و  التواصل مهاراتتنمية  .1

 باستقاللية وتعاونية. 

ل الصحة والتغذية مثالحياة جل عمل خيارات مبنية حول القضايا التي تؤثر على أاملعارف العلمية من  استخدام .2

 .والتغير البيئي

 االحتياجات الفردية واالجتماعية. وتلبية تطبيق العلوم  تأمل العالقة بين .3

 من خالل: في املنهج االسترالي للعلوم فهم االخالقي ال ينمي الطلبة كفاية: كفاية الفهم األخالقي 

 قواعد املمارسة واستخدام املعلومات والتطبيقات العلمية. اكتساب معرفة حول  .1

   .خالقية كالنزاهة العلميةأاكتشاف واكتساب مفاهيم  .2

 على اآلخرين والبيئة والكائنات الحية.  االكتشافاتتأثيرات ب الوعي .3

بموضوعات شخصية و بالعلم التجريبي خالقية متعلقة وإطالق أحكام أقرارات األخالقية التقييم ادعاءات وبناء  .4

 استخدام األرض أو التعامل مع الحيوانات. بواجتماعية و 
ً
 يئية مثال

  وذلك بالتالي:املنهج االسترالي للعلوم  في ينمو الفهم الثقافيالثقافي: كفاية الفهم 

 تطور وتوسع وتنوع املعارف والتطبيقات العلمية.  فينوع تقدير مساهمة املنظور الثقافي املت .1

 بعض املناقشات داخل املجموعات املتنوعة ثقافيا.   عند إثارة ثقافيةالحساسية ال الوعي بضرورة .2

 في مجتمعات ثقافية متنوعة لتناول موضوعات ذات أهمية عاملية.  املشاركينالعلماء  إدراك دور  .3

.تجتمعاأنشطة امل وفيالحياة اليومية بتحسين إلسهام ا املعارف العلمية فيو  البحث العلمي التعرف على دور  .4
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 مقدمة 

، 2005في عام فتعتبر والية نيوهامشر من الواليات الرائدة في تحفيز تعليم الكفايات في الواليات املتحدة األمريكية. 

وطالبت املدارس بتقييم الطالب من حيث إتقان   Carnegie Unitحدة كارنجي  قامت إدارة التعليم في نيوهامشر بإلغاء و 

  ةايات املحددالكف
ً
وقد أتاح هذا  .((Time-based Metrics Freeland, 2014  الزمنمن التقييم القائم على  من قبل الوالية بدال

تقانهم ملا يتعلموه إتطور الطالب و  الوالية فرصئح لوا النظام الذي قلل من أهمية بقاء الطالب في الفصل وأزال هذا املعيار من

 
ً
كجزء من هذا العمل، تقوم و من املعلومات واملهارات.  كما أتاح للمعلمين فرصة قياس مستوى تقدم الطالب ملا اكتسبه فعليا

رقابة املحلية واملساءلة اإلدارة التعليمية في نيوهامشر بوضع نظام لتقييم األداء على مستوى الوالية من شأنه أن يوازن بين ال

م القائم على الكفايات حيز يخري. ومع دخول سياسات التعلأملدارس على نطاق الوالية من جهة من جهة ويسمح بمقارنة أداء ا

 
ً
  التنفيذ، تبنت بعض املدارس نهجا

ً
. الزمنطة بالتعليم على أساس على الكفايات، في حين ظلت سياسات أخرى مرتب قائما

 يزال تنفيوال 
ً
  ذ النموذج القائم على الكفايات واملوضح في لوائح نيوهامشر عمال

ً
قديم فكرة عامة عن وفيما يلي يتم ت. جاريا

تبعتها لتطبيق نظام الكفايات االخطوات التي و  نظام تعليم الكفايات في مدارسهااملراحل التي مرت بها والية نيوهامشر العتماد 

Competency-based Education  قييم األداء لتعليم الكفايات مرحلة توPerformance Assessment of Competency 

Education (PACE). 
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 م القائم على الكفايات في والية نيوهامشريتنفيذ التعلمراحل 

 م القائم على الكفاياتياملراحل التي تمت في والية نيوهامشر حتى تحول التعليم إلى نظام التعل  4.1 يلخص جدول 

 ل تحول التعليم إلى نظام الكفايات في والية نيوهامشرمراح 4.1جدول 

 

  

 السنة  االجراءات

بتشكيل مجموعة من املعلمين  New Hampshire Department of Educationقامت اإلدارة التعليمية في والية نيوهامشر 

كفايات بوالية  10ت هذه املجموعة بتحديد (. وقام2003-1997م القائم على الكفايات )يداريين واملشرفين للبدء بنظام التعلواإل 

معايير األداء لكل من  ةمجموعة من املعلمين من املدارس املشاركة بكتاب إلدارة التعليمية في الوالية قامنيوهامشر. وبتنسيق من ا

 
ً
 إلى إطار املنهج الدراس ي لنيوهامشر. هذه الكفايات استنادا

1997 

م القائم على الكفايات. بدأت التجربة في أربع مدارس ثانوية وتزايدت ييبية لتصميم أسلوب التعلراسة تجر تبنت اإلدارة التعليمية د 

وعملية تطبيق معايير األداء إلثبات كفايات الطالب. ى لى تطوير وتعديل محتو إأدت هذه التجربة وقد  مدرسة.  14بعد ذلك إلى 

 .2001الى  1998استمرت هذه الدراسة التجريبية من 

199٨ 

وتتكون هذه املجموعة من  school reform شكلت اإلدارة التعليمية في نيوهامشر مجموعة لقيادة عملية إصالح املدارس

تحديات، وقصور و  توضيح أهداف،و ههدف املجموعة كان  تربوية ومسؤولين إداريين ومدراء مناطق وأعضاء املجتمع املحلي.  قيادة

نشاء نظام تعليمي فردي إديد من األولويات التي ساهمت في لى العإوأشارت نتائج التقرير األول النظام التعليمي في والية نيوهامشر. 

 يركز على الطالب.

2004 

  
ُ
 أصبحت نيوهامشر أول والية تقوم بإلغاء وحدة كارنجي وط

ً
من  لب من املدارس اعتماد تقييم الطالب وفق نظام الكفايات بدال

 2005 . 2009 - 2008بحلول العام الدراس ي  الزمننظام 

  Competency Validation Rubricتقييم الكفايات  وافق مجلس والية نيوهامشر على أداة
ً
ألن كل مدرسة حددت الكفايات  نظرا

دوالر لتعزيز التعليم من  145، 000بحوالي  ةتلقت مقاطعة مدرسية في نيوهامشر منحو  الخاصة بها لكي تلتزم بقوانين الوالية.

كجزء من مبادرة  قنياتمليون دوالر ملدارس نيوهامشر لتطوير بيئات تعليمية غنية بالت 3.2تم تخصيص كما  . ياتقنخالل الت

 الفصل الدراس ي للقرن الحادي والعشرين.

2010 

 التعليميواملركز الوطني لتحسين التقييم  CCEقامت اإلدارة التعليمية في نيوهامشر بالشراكة مع مركز التعليم التعاوني 

NCIEA .يهدف هذا التطوير لتحقيق التوازن بين الرقابة املحلية واملساءلة على و  بتطوير نظام تقييم األداء على مستوى الوالية

 مستوى الوالية واملقارنة بينهما. 

2012 

-2014 العلوم، والفنون. و  ية،اللغة االنجليز و  الرياضيات، قامت اإلدارة التعليمية في نيوهامشر بإنشاء واعتماد نموذج الكفايات لكل من:

2013 

النموذجي في  PACEبرنامج و أ Performance Assessment of Competency Educationاعتمدت الوالية تقييم أداء تعليم الكفايات 

الكفايات.  ن والقادة والخبراء الوطنيين في أول عرض لتقييم األداء لتعليمين املشاركياملعلمتمت مشاركة في أغسطس، و شهر مارس.

وقد سمح هذا العرض للمعلمين في جميع أنحاء الدوائر التجريبية بمراجعة عمل الطالب ومواصلة تطوير وتحسين مهام األداء 

 املشتركة. 

2015 
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 م القائم على الكفاياتلتعلتطبيقات املدارس ل

وقد لتعليم القائمة على الكفايات. كنموذج لسياسة ا يتطلع قادة التعليم على الصعيد الوطني إلى لوائح نيوهامشر

األفكار الجديدة واملبتكرة كفكرة تعليم الكفايات. من ناحية أخرى،  تمكنت اإلدارة التعليمية من إزالة بعض الحواجز أمام

 
ً
م يشكال تطبيق التعلأة إلى واقع عملي مما أدى لتفاوت على كيفية ترجمة هذه السياسات مباشر  تفرض السيطرة املحلية قيودا

ي تتبعها بعض املدارس لجعل يصف القسم التالي التجارب واالستراتيجيات التو القائم على الكفايات في النظم املدرسية. 

 م القائم على الكفايات حقيقة عملية على أرض الواقع في نيوهامشر.يالتعل

تم و  يات لدعم نماذجها التعليميةالتقنمدرسة في نيوهامشر تعليم الكفايات وقامت باستخدام  22، طبقت م2014-2013في 

مدرسة من هذه املدارس لتسليط الضوء على االستراتيجيات املتبعة لتنفيذ تعليم الكفايات ومعرفة  13إجراء مسح تضمن 

  4.2 جدول ويقدم  ،تواجههاالتحديات التي 
ً
  وصفا

ً
على و  (.2014التي شملها املسح )فريالند،  من الثالثة عشر مدرسةلكل  موجزا

 للكفايات يعتبر تطبيق كل مدرسة  غم من أن الر 
ً
  خصائص نظام الكفاياته تم استخدام خرى إال أنعن األ  بعض الش يء مختلفا

 ، بإتقان ما تعلمه مرتبطم الطالب د  قالخمس للمقارنة بين هذه املدارس ) ت
ً
ابلة تعليمية واضحة وق تشمل الكفايات أهدافا

 يتلقى الطالب دعم، فايات يشكل تجربة إيجابية للطالبقان الكتقييم إت، للقياس وتهدف لتمكين الطالب
ً
 سريع ا

ً
ويختلف  ا

ضافة إلى تطوير املهارات نتائج التعلم تؤكد الكفايات التي تشمل خلق املعارف وتطبيقها باإل ،باختالف احتياجات التعلم الفردية

 .((Freeland, 2014 (املهمة

على مستوى الوالية، فإن مجموعة ممثلة ي شملتها الدراسة ال تقدم عينة الت 13من أن املدارس ال كذلك على الرغم و 

م يرس نيوهامشر في تطبيق نظام التعلالتي تنفذها كل مدرسة من هذه املدارس تعكس مدى استقاللية مداناهج النماذج وامل

ة لخلق نماذج مدرسية تسعى أتاحت السياسات الداعمة لتعليم الكفايات في نيوهامشر الفرصوقد  القائم على الكفايات.

البتكار ممارسات حديثة من خالل نظام الكفايات. وال زال هناك عدد من املدارس تواصل تطوير نهجها القائم على الكفايات. 

 ملعلمين واملجتمع يحتاج لوقت كاف  ا حيث إنومن منظور عملي، تحتاج املدارس لوقت كافي لتترسخ فكرة نظام الكفايات 

 إللتعليم. وعلى املدرسة أن تعتبر ذه الرؤية الجديدة ليتماش ى مع ه
ً
ال يتجزأ من املناهج الدراسية والجدول  تقان الكفايات جزءا

 الزمني ونظام املدرسة. 

 
ً
مع الكفايات، ولكن الطالب ال يستطيعون التحرك بوتيرة مرنة  وفي مثل هذه املدارس، يمكن أن يكون املنهج متوافقا

أن بعض املدارس تحرص على توفير املزيد من الدعم للطالب،  واتهم الفردية. وعالوة على ذلك، يبدتعكس قدراتهم واحتياج

  competency recoveryولكن إذا لم يتم تقديم الدعم مثل استرداد الكفايات 
ً
في نهاية الفصل الدراس ي، فإن وأ أسبوعيا

من إتقان ما تعلمه، فإن الطالب لن يحصلوا على تجربة  النتيجة ستكون وجود ثغرات تعليمية. وبدون وسيلة لتمكين الطالب

 :نموذج قائم على الكفايات الكاملةجزء ال يتجزأ من و الذي ه individualizationالتعليم الفردي 
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 م القائم على الكفايات في نيوهامشريس التي طبقت التعلار املد 4.2ول جد

املرحلة 

التعليمية 

 وعدد الطالب

 اسم املدرسة الوصف

Grades K–6 

130 students 

تتيح املدرسة للطالب التنقل و  ،م2006نهج تعليم الكفايات في عام  بدأت املدرسة باالنتقال إلى

 عبر شبكة االنترنت بوتيرة مرنة ةكاديمية وألعاب تعليميأاملواد الدراسية من خالل برامج  بين

لتي يجب على الطالب إتقانها ابتداء باإلضافة إلى بناء دورات حول املهارات ا على أساس األداء. 

توفر املدرسة لكل طالب كما من الصف الثاني، ومسارات التعلم الفردية متاحة لكل طالب. 

 جهاز كمبيوتر محمول.

Milan Village 

Elementary School* 

Milan, N.H. 

Grades 6–12 

43 students 

 سةلكل طالب في املدر  تركز املدرسة على توفير تعليم فردي

highly-personalized education to each student 

يجب أن تظهر لدى الطالب  وقد حددت املدرسة الكفايات األكاديمية وكذلك "عادات ذهنية"

ينتقل و من أجل التخرج. كل طالب يتحرك من خالل كفايات املدارس وفقا لخطة التعلم الفردية.

تي تتشابه إلى حد ما ولكن متميزة عن مراحل، وال 4الطالب من خالل هذه الكفايات في 

: املستويات التقليدية. العديد من الطالب يتحرك بشكل أسرع خالل بعض املراحل من غيرها

في أقل من أربع سنوات، في حين أن الطالب اآلخرين  ربعةبعض الطالب قد يكمل املراحل األ 

املشاريع، حيث يقوم الطالب ويستند املنهج التعليمي بشكل كبير إلى  يستغرقون وقتا أطول. 

بإنشاء مشاريع لتلبية الكفايات الخاصة بالتشاور مع معلميهم. ويقض ي الطالب أيضا جزءا من 

 academic creditأسبوعهم في التدريب املجتمعي، ويحصل الطالب أيضا على وحدات دراسية 

 الكفايات من خالل هذه االنشطة املجتمعية.و نح

Making Community 

Connections 

Charter 

School (MC2) 

Manchester, N.H. 

Grades 9–12 

49 students 

الذين تسربوا و مدرسة ثانوية بديلة تخدم الطالب املعرضين لخطر التسرب من املرحلة الثانوية أ

ينتقل من و يشارك الطالب و  منها بالفعل. تدرس معظم املناهج الدراسية في املدرسة عبر اإلنترنت.

خرى بشكل مرن مع دعم إضافي مباشر من املعلمين الذين يتابعون تقدم كل طالب مرحلة الى أ

 باستمرار.

North Country 

Charter Academy 

Littleton & 

Lancaster, N.H 

Grades 9–12 

728 students 

م القائم على الكفايات، بدعم يالتعلو وية في املنطقة للتحول نحواحدة من أقدم املدارس الثان

 ن خبراء الكفايات. تستخدم املدرسة كشفكبير م
ً
للكفايات، والذي يتلقى الطالب من خالله  ا

إتقانهم لكل الكفايات. وقد أنشأت املدرسة أيضا مجتمعات التعلم املهنية تغذية راجعة بناء على 

وهي مجموعات من املعلمين من مختلف اإلقسام باملدرسة تجتمع بانتظام، لتبادل الخبرات  -

إتقان كل طالب للكفايات. الطالب الذين و لتنظيم املعلمين حول هدف مشترك وه - والتعاون 

اعادة االمتحان، و يسجلون أقل من مستوى معين من اإلتقان لديهم خيار "إعادة التقييم"، أ

 دون عقوبة. وتقدم املدرسة للطالب دعم
ً
 متباين ا

ً
 باستمرار. ا

Sanborn Regional 

High School 

Kingston & 

Newton, N.H. 

Grades 9–12 

85 students 

يعمل املعلمون معا لخلق كفايات على مستوى املدرسة ومن ثم تصميم منهج قائم على املشاريع 

تمكن الطالب بشكل كبير لتحقيق هذه الكفايات. تقدم الفصول مسارات تعلم متعددة بحيث ي

تدير املدرسة مختبرا للتعلم سرع إلى استكشاف املواد بشكل أعمق. كما أالذين يتقدمون بشكل 

وقت إضافي الحصول على مساعدة و حيث يمكن للطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي أ

 وجها لوجه.و إضافية إما عبر اإلنترنت أ

Manchester School 

of Technology 

(MST  

Manchester, N.H. 
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 ي نيوهامشرم القائم على الكفايات فيس التي طبقت التعلار املد 4.2تابع جدول 

املرحلة 

التعليمية وعدد 

 الطالب

 اسم املدرسة الوصف

Grades 9 – 

12 

33 students 

م القائم يمع التركيز بقوة على التخصيص والتعل 14-2013افتتحت املدرسة في العام الدراس ي 

ليزية والرياضيات التي أنشأتها اإلدارة جعلى املشاريع. واعتمدت بعد ذلك مهارات اللغة اإلن

التعليمية ثم خضعت هذه الكفايات ملؤشرات األداء. يعمل الطالب على مشاريع تتماش ى مع هذه 

بشكل فردي. يقوم املعلمون بتصنيف الطالب بناء على و الكفايات ومؤشرات األداء في مجموعات أ

 الطالب خيار مراجعة املشاريع التيلدى الكفايات التي يستطيعون إثباتها من خالل مشروع معين. 

 االنتقال إلى املشاريع الجديدة التي تعالج تلك الكفايات في وقت الحق.و ال تثبت إتقان أ

Next Charter School 

Derry, N.H. 

Grades 6–12 

serving 9,170 

individual 

students 

with 17,626 

course 

enrollments 

شر. جميع دورات املدرسة ، كانت أول مدرسة عبر االنترنت في والية نيوهام2007تأسست في عام 

تتوافق مع كفايات الوالية واملعايير األساسية املشتركة. يمكن للطالب االنتقال من خالل الدورات 

في املئة من الكفايات. كما توفر املدرسة نماذج  85يجب على الطالب إثبات ما ال يقل عن  بمرونة. 

” دم ل "استرداد الكفاياتعلى االنترنت تستخ small online modulesدراسية صغيرة 

competency recovery والتي تتكون من الدروس املستهدفة ملساعدة الطالب على إتقان ،

 تخطيها.و الكفايات الخاصة التي يجد الطالب صعوبة في فهمها ا

Virtual Learning 

Academy Charter 

School (VLACS ) 

Exeter, N.H. 

Grades 9–12, 

1,328 

students 

ضاء هيئة التدريس في املدرسة بتكوين الكفايات وتوحيد املنهج الدراس ي للمدرسة بشكل قام أع

يتناسب مع هذه الكفايات. يتم تقييم الطالب على أساس الكفايات املحددة لكل مستوى في املواد. 

وبعبارة أخرى، فإن درجة اختبار معينة تشمل درجات منفصلة ألداء الطالب على كل كفايات 

املدرسة ال زالت تلزم  حيث إنة ال يتبع املرونة الزمنية، يمها. التدريس في هذه املدرسيجري تقي

 الطالب بالتحرك كمجموعات من خالل دورات على جدول زمني محدد.

Bedford High 

School 

Bedford, N.H 

Grades 9–11 

45 students 

يات، وتقدم أول برنامج كمبيوتر مدرسة ثانوية جديدة نسبيا تم تصميمها لتكون بيئة غنية بالتقن

ملنهجها،  في الوالية. على الرغم من أن املدرسة قد حددت الكفايات وفقا one-to-oneمحمول 

تمنحهم درجات وفقا لنموذج القائم على الكفايات. كما أنه ال يسمح و أفإنها ال تقيم الطالب 

 للطالب لالنتقال من خالل املناهج الدراسية بمرونة.

Windham High 

School 

Windham, N.H. 

Grades 9–12 

445 students 

التقييم  سياسة حول صمم املعلمون كفايات املدرسة كفريق واحد، ولكن ال تمتلك املدرسة 

والتعليم على أساس الكفايات. يقيم بعض املعلمين الكفايات املحددة ويقوموا بمنح الطالب 

 فرص
ً
ن أن آخرين ال يقيمون الطالب بناء على الكفايات وال متعددة إلثبات إتقان الكفايات. في حي ا

تقدم املدرسة نهاية الفصل الدراس ي فرصة الستعادة  الكفايات.يوجد فرص إلتقان 

 للطالب الذين من املحتمل أن يفشلوا في دورة معينة. الكفايات 

Belmont High 

School 

Belmont, N.H. 

 يتبع
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 م القائم على الكفايات في نيوهامشريلتعلرس التي طبقت اااملد 4.2تابع جدول 

املرحلة 

التعليمية وعدد 

 الطالب

 اسم املدرسة الوصف

Grades 9–12, 

171 students 

قامت املدرسة بتحديد وقت الستعادة الكفايات كل أسبوع للطالب الذين يجدون صعوبة في إتقان 

ع ذلك، فإنه يحاول وضع الطالب في بعض الكفايات. وال يوجد مرونة في االنتقال بين الكفايات. وم

دورات على أساس كل حالة على حدة اعتمادا على كل من الكفايات واملعلمين بما فيه مصلحة 

 الطالب.

Pittsfield High 

School 

Pittsfield, N.H. 

Grades 9–12, 

616 students 

ى هذه د علاحتاجت املدرسة لعدة سنوات لتطوير الكفايات؛ وجميع دورات املدرسة تستن

تقيم الطالب بحسب نظام الكفايات. هناك فرص قليلة للطالب الكفايات، ولكن املدرسة ال

للمض ي قدما في إتقان الكفايات ألن املدرسة ال تركز على املرونة في التنقل بين املراحل. ومع ذلك، 

 دورات تعليمية مخصصة في الجدول  فقد وضعت املدرسة فرصا الستعادة الكفايات خالل

مثل التدريب في املجتمع، والتي يمكن للطالب الحصول على وحدات دراسية. كما أنها  األسبوعي. 

 جزء من شبكة تقييم أداء نيوهامشر.

Laconia High 

School 

Laconia, N.H. 

Grades 9–12, 

672 students 

في عمل املدرسون في فرق لتحديد كفايات املدرسة. ھناك مشارکة علی مستوى الصف فقط 

ال و املدرسة، و التعلیم القائم علی الکفايات، ولکن الجھود لیست مطبقة علی مستوى اإلدارة أ

ئمة علی نظام الوقت. يسمح بعض املعلمين للطالب بالتحرك بمرونة خالل املواد اورات قزالت الد

 لكن ذلك غير متبع باملدرسة بأكملها.و الدراسية، 

Oyster River High 

School 

Durham, N.H. 

 

 دور والية نيوهامشر

تستند استراتيجية نيوهامشر في رؤيتها لكيفية تصميم نظام الكفايات على فكرة أن االبتكار يحدث على املستوى 

املعلم. لذا يجب دعم  ىاملحلي. كما تؤكد على أنه من أجل مساعدة الطالب على التعلم، تحتاج املدارس إلى قدرات جديدة لد

ذات و االنخراط في مهام أكثر اراتهم إلنشاء واستخدام التقييمات القائمة على األداء التي تسمح للطالب باملعلمين في بناء مه

كوسيلة تضمن  واملقاطعاتالوالية كبر وبناء مهارات أعلى. وقد اعتمدت نيوهامشر فكرة التصميم املشترك الذي يربط أقيمة 

  على املستوى املحلي من قبل متخصصين.  طعاتاملقاعلم بالجهود التي تقوم بها  علىالوالية بقاء 

 :كل  من واستنادا إلى استراتيجيات التصميم املشترك قامت والية نيوهامشر بتشكيل نظام يتضمن تحديد

  الكفايات الالزمة لتخرج الطالب 

  العمل و دراسة الممارساتwork-study practices 

  مبادرة تقييم األداء لتعليم الكفايات   
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في أنها تضمن  Assessment & Accountability التقييم واملساءلةعلى أهمية هذه األنظمة الجديدة القائمة وتتمثل 

  في تشكيل سياسات مستقبلية بناء على األداء املحلي لنظام الكفايات.  الواليةاستمرار جهود 

 للمعلميناملوارد توفير 

مستوى املدارس، اال أن ذلك لم يمنع لجوء بعض على لكفايات على الرغم من عدم تدخل اإلدارة التعليمية باختيار ا

 اجمع املعلمين و  الواليةة. وتواصل املدارس املحلية لطلب الدعم من اإلدارة التعليمي
ً
للتحدث عن التحديات والفرص  لقادة معا

 التي تواجهها مختلف املناطق. ومن خالل االجتماعات تقوم بتبادل أفضل املمارسات التي تم تط
ً
بأعمال  بيقها. كما تقوم أيضا

البحث والتطوير التي تستغرق الكثير من الوقت حرصا على توفير املوارد الالزمة للمعلمين. ومن أهم املوارد التي أنشأتها والية 

 نيوهامشر: 

  Task Bank -بنك األنشطة  .1

قييم أداء الطالب لتكون جديرة عملت إدارة التعليم في نيوهامشر مع العديد من الشركاء لبناء بنك األنشطة لت

التحقق من صحة تعليم الكفايات في املدرسة وفي الفصول و باالستخدام من قبل مدارس أخرى. الهدف من هذه التقييمات ه

التحقق من هذه التقييمات من قبل باحثين على مستوى  كما يتم الدراسية واستخدامها كوسيلة أساسية لتقييم الكفايات.

 أفضل من االختبارات.  بشكلالتعلم ن بأنهم يقيسون ية املعلمزز ثقيعمما الوالية 

 يدعم مشروع تقييم األداء جميعكما م تطوير بنك األنشطة وتقييم األداء من قبل فريق من املعلمين ومتخصصين. يت

لى تطوير قدرة املعلمين ع لىإ ويهدف البنكدمج تقييمات األداء في نظم التقييم الخاصة بها،  الواليات األمريكية ويساعدها على

املناطق  تم التوسع في جمع األنشطة من جميع التقييم. وقدوتصميم السياسات لدعم جهود  استخدام تقييم األداء بفعالية

( ومجلس رؤساء Innovation Lab Networkالتي تتبع نظام الكفايات. وتقوم جامعة ستانفورد وشبكة مختبر االبتكار )

نشطة للمراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية متوفرة في هذا على أ و تحتوي  بإدارة هذا البنك. املدارس الحكومية

 : https://www.performanceassessmentresourcebank.org/aboutالرابط

   

   Validation Rubricقيقأداة تقييم للتد .2

ضمان  وه قامت والية نيوهامشر بإنشاء أداة تقييم للتدقيق في الكفايات التي تستخدمها كل مدرسة. هدف هذه األداة

مستوى جودة الكفايات في نيوهامشر وإمكانية مقارنة األداء عبر املدارس. دعت اإلدارة لجنة من املدرسين ورؤساء األقسام 

 قيادة معلم ومدير من ذوي الخبرة من مركز منطقة كونكورد للدعم التربوي لتصميم الوالية تحتتلف أنحاء واإلداريين من مخ

 من أربعة عناصر للتقييم: ة التقييم. تتكون أداة التحقق داأ

 

https://www.performanceassessmentresourcebank.org/about
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  Relevance to content areaعالقة الكفايات باملحتوى  .1

 Enduring concept  املفاهيم الثابتة .2

  Cognitive demand املعرفة املطلوبة .3

  Relative to assessmentبالكفايات  االرتباط .4

 
ً
للتأكد من صحتها وموثوقيتها الختبار بيانات الكفايات املحلية بمشاركة أكثر  تم اختبار األداة من خالل تطبيقها عمليا

ق للتدقيق في الكفايات نفس املادة في كل مدرسة للعمل كفري ون منمن مائتي معلم على مستوى الوالية. يجتمع مدرس

 
ً
 للعناصر األربعة لتحديد مدى قوة الكفايات.  وتصنيفيها وفقا

 تدريب لل شبكة نيوهامشر .3

يجمع بين التعلم الذي و  إلداريين في تطبيق نظام الكفاياتوا مكثفة للمعلمينفرصة  بإتاحةقامت اإلدارة التعليمية 

تقوم  في الفصول الدراسية.  سيلة جذابة لبدء تطبيق تقييم األداء للكفاياتعبر اإلنترنت مع التدريب العملي باملدرسة ويوفر و 

تقييمات و  من خاللها املقاطعات ببناء وتنفيذ تقييمات أداء صحيحة وموثوق بها تتماش ى مع والية نيوهامشر والكفايات املحلية. 

 تطبيق املهارات.على لطالب األداء هي أنشطة يقوم بها الطالب لكل مرحلة مع معايير واضحة تقيس قدرة ا

ميت هذه الجهود " شبكة نيوهامشر" وتهدف لتطوير املعلمين بالتعرف على ما يعنيه تحول سياسة التعليم ُس وقد 

باملوارد التي يحتاجها تطبيق نظام الكفايات وفق الطريقة التي سيتم اختيارها  لفصولهم الدراسية وتزويد املدارس واملعلمين

ييم األداء، باإلضافة إلى شبكات تعليمية مهنية تركز على مجاالت مثل التطوير املنهي، وتق 7هذه الشبكة وتضم  للمدرسة. 

 .(Fisher, 2015وارد واملعلومات اإلضافية عبر اإلنترنت )املب داريينأدوات لربط املعلمين واإل 

قاطعات على مستوى الوالية. منها أيام تدريب للمدارس واملخمسة يشمل فأما بالنسبة للتدريب العملي باملدرسة، 

قليم خالل السنة الدراسية. وتستضيف اإل ى ى مستو ن في فترة الصيف للتدريب على مستوى الوالية، ومنها ثالثة أيام علايوم

املدارس املشاركة االجتماعات اإلقليمية وتقوم بتخصيص بعض الجلسات لعرض أسلوبها في دمج معايير تقييم األداء في 

والتعلم. وتتوفر على مدار العام فرصة الدعم اإلضافي وتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة بيانات تقييمات أداء  التدريس

 .الجودة

 الكفايات تصميم  نماذج من

في الوقت الذي تم توفير املوارد والدعم املناسب للمدارس التي بدأت بتطبيق نظام الكفايات في والية نيوهامشر كانت 

نشاء الكفايات املطلوبة في مدارسها. ولدعم تلك املدارس، دعت اإلدارة التعليمية في والية إارس تواجه صعوبات في بعض املد

املهنية. تم اختيار  املعلمين للمشاركة في إنشاء الكفايات املطلوبة للمستوى التعليمي الجامعي والحياة 2013نيوهامشر في عام 

التعليمية، تمثيل  أنحاء الوالية: التمثيل الجغرافي، املراحلللتأكد من وجود ممثلين من كافة فريق املعلمين على األساس التالي 
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املعلمين تم دعوة مستشارين من عدة منظمات مهتمة  هؤالء املدرسة. وباإلضافة إلى ى من املكتب الرئيس، وتمثيل على مستو 

ي نيوهامشر بتنسيق املشروع مع املركز الوطني لتحسين التقييم قامت إدارة التعليم ف بهذا املجال لالنضمام إلى هذه اللجان. 

 .  CCEومركز التعليم التعاوني NCIEA التعليمي

 فيليبدأ تطبيقها على مستوى الوالية  للتعليمالوالية تمت املوافقة على الكفايات املقدمة من قبل مجلس 

والفنون ايير األساسية للدولة وتشمل: الكفايات في الرياضيات كز على املعن تصميم الكفايات ير أبالذكر  الجديرو  . 2014وماي

  للتعليمالوالية ، وافق مجلس 2014. في أغسطس والعلوم واللغة اإلنجليزية
ً
كفايات ممارسات الدراسة إضافة على  أيضا

تشجع  م بطريقةوتنظ. وتمثل الكفايات مفاهيم ومهارات خاصة باملحتوى Work-Study Practices competencies  والعمل

ن الكفايات املصممة من قبل الوالية غير ملزمة للمدارس، وللمدرسة حرية االختيار موالجدير ذكره أن التعلم والتقييم. 

 بشكل ذاتي. و أالكفايات املصممة عبر الوالية 

شترك في تصمیم املتم تصمیم الكفایات بطریقة مختلفة لكل مادة. وتعتبر املعایير املعتمدة من الوالیة ھي القاسم ي

( Hess, 2011 سبیل املثال تم تطبیق نموذج ھس )على األساس رغم اختالف التصمیم.  هين ھذه املعایير إھذه الكفایات حیث 

 الكفايات املعتمدة ملواد الرياضيات، اللغة االنجليزية، العلوم.  وفيما يلي لتصمیم كفایات مادة الریاضیات املعتمدة. 

 Mathematics Competenciesاضيات كفايات مادة الري .1

مراحل حسب مستوى الصف. كل مرحلة تحتوي على خمسة لى إكفايات تم تقسيمها  ثمان هذا النموذج على يحتوي 

كل مستوى، عبارات "بإمكاني" ملساعدة املعلمين على في  يتضمن النموذج و الكفايات في املستوى املحدد.  أهداف معينة إلثبات

 ء عندما يظهر الطالب فهمهم املتزايد باستخدام الكفايات:نشطة األداأرؤية 

  التعبير الرمزي  -قواعد الرياضياتSymbolic Expression 

  أرقام وأنظمة األرقامNumbers and Number Systems 

  االستدالل واالستراتيجيات الحسابيةReasoning and Computational Strategies 

 املهارات املعرفية واالتصاالت Metacognitive Skills and Communication 

  القياساتMeasurement 

 الجبر Algebraic Functions Patterns, And Relations 

  علم الهندسةGeometry 

  تحليل البيانات واإلحصاءData Analysis, Probability, And Statistics 

تمثيل وتفسير و  جمعبسيقوم الطالب  Symbolic Expression)زي التعبير الرم -الرياضيات  )قواعد في كفاية املثال:على سبيل 

 :authentic applications البيانات املتعلقة بمقياس وحدة واحدة معينة بما في ذلك كيفية تطبيقها
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 البيانات للرد عليها وتنظيموتسجيل  يمكنني صياغة األسئلة وجمع 

 تخدام رسم بالصور يمكنني بناء وتفسير البيانات )على سبيل املثال، باسPictographic drawing شريط ،

 تحديد النماذجو الرسم البياني( للرد على األسئلة أ

  English Language Art & Literacy Model Competenciesنماذج كفايات آداب اللغة اإلنجليزية  .2

  القراءة

  جموعة متنوعة من النصوص األدبية اآلداب: سوف يثبت الطالب القدرة على فهم وتحليل ونقد مو كفايات القراءة

 املطبوعة وغير املطبوعة.

  من  ةمنوع ةقدرتهم على فهم وتحليل ونقد مجموع كفايات قراءة النصوص اإلعالمية: سيتمكن الطالب من إثبات

النصوص اإلعالمية املطبوعة وغير املطبوعة بما في ذلك النصوص العلمية واالجتماعية والدراسات واملوضوعات 

 ية. الفن

 الكتابة

  املوضوعات ودعم املضمون و سوف یظھر الطالب القدرة علی تحليل ونقد النصوص أ العلمي:كفايات النقاش

 audienceوالتعليل مع أدلة تفي بالغرض املقصود وتراعي مستوى الجمھور 

 للتأكد ونقل األفکار  كفايات الکتابة التوضیحیة: سوف یظھر الطالب القدرة علی الکتابة الفعالة للنصوص اإلعالمية

 املعقدة.

  سوف يثبت الطالب القدرة على تطبيق االستراتيجيات السردية بفعالية ملجموعة متنوعة من  الكتابة:كفايات

 األغراض والجمهور.

 البحث

 سوف يشارك الطالب في البحث واالستقصاء ملواضيع وتحليل ودمج وتقديم املعلومات 

 االستماع والتحدث

 :النقد ملجموعه متنوعة من األغراض و يتمكن الطالب من إثبات قدرتهم على االستماع  سوف االستماع 

 :اتخاذ القرارات بشكل استراتيجي و يتمكن الطالب من إثبات قدرتهم على التحدث بشكل هادف وفعال  سوف التحدث

 الخطاب وأسلوب اللغة،حول املحتوى، واستخدام 

 التقنيةاستخدام 

 بما في ذلك الوسائط الرقمية واإلنترنت التقنيةالقدرة على استخدام أدوات : سيظهر الطالب التقنية(digital media 

and the Internet  لجمع وتفسير وتحليل املعلومات وإنتاج مواد للمشاركة/النشر )sharable products . 
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 Science Model Competencies نماذج كفايات مادة العلوم .3

  أنماطPatterns: طبيعية الغير صف أنماط في الظواهر الطبيعية و طالب بإثبات القدرة على مالحظة وو سيقوم ال

 واستخدام هذه األنماط لشرح وتفسير العالقات بين هذه الظواهر.

  السبب والنتيجةCause and Effect : يقوم الطالب بإثبات القدرة على التحقيق، وشرح، وتقييم العالقات السببية

 التوقعات حول اآلليات التي تقود تلك العالقات. دلة لدعماملحتملة باستخدام األ 

 املقياس والنسبة والكميةScale, Proportion, and Quantity  سيظهر الطالب القدرة على وصف وتمثيل :

 التغيرات الهامة في الظواهر امللحوظة وغير امللحوظة من حيث الحجم النسبي، النسبة ،والكمية.

  أنظمة ونماذج النظامSystems and System Models : سيظهر الطالب القدرة على التحقيق وتحليل نظام طبيعي

واستخدام هذه املعلومات لتطوير نموذج  واملدخالت، املخرجات، التفاعالت، السلوكياتغير طبيعي من حيث حدودها و أ

 النظام الذي يمكن استخدامه لفهم وتقييم النظام األساس ي بدقة.

 األنظمة  الطاقة واملواد فيEnergy and Matter in System  سیظھر الطالب القدرة علی تحلیل األدلة من :

تقییم املادة وتدفق الطاقة داخل األنظمة وفيما بینھا و مجموعة متنوعة من املصادر )التحقیقات والنماذج( للتنبؤ وربط 

 قيود األنظمة.و التنبؤ بفرص او وصف أو من أجل فھم أ

  التركيب والوظيفةStructure and Function : سيقوم الطالب بإثبات القدرة على استخدام األدلة لدعم

 االستنتاجات حول العالقة بين هيكل ووظيفة الكائنات الطبيعية والغير طبيعية.

  استقرار األنظمة وتغييرهاStability and Change of System : سيظهر الطالب القدرة على التحقيق وتحليل

 والديناميكية للنظمة الطبيعية والبشرية املصممة من أجل الشرح والتنبؤ بالتغيرات مع مرور الوقت.الظروف الثابتة 

  طبيعة العلومNature of Science : سوف يثبت الطالب القدرة على العمل بشكل تعاوني وفردي لصياغة أسئلة

يب البحث في مختلف املجاالت وتحليل قابلة لالختبار والتخطيط وإجراء البحث باستخدام مجموعة متنوعة من أسال

 وتوصيل طرق ونتائج البحث بفعالية. قائمة،وتفسير البيانات في ظل البحوث السابقة ومن خالل نظرية 

 

 Work-Study Practices الدراسة و ممارسات العمل كفايات  .4

إشراك الطالب بشكل عميق في  تسعى نيوهامشر، كجزء من النظام القائم على الكفاية، إلى تعزيز قدرة املعلمين على

مهارات القرن الحادي والعشرين،  تعلم معارف ومهارات وممارسات مفيدة وتسمي ممارسات العمل والدراسة ويشار إليها أيضا:

ممارسات العمل والدراسة هي السلوكيات التي تعزز التحصيل العلمي . و  Soft skills  ومهارات التوظيف، واملهارات الخفيفة 

 ىقبول املسؤولية، والتركيز علو  ت،ز أخالقيات العمل اإليجابي، على سبيل املثال ال الحصر: االستماع والتوجيهاوتعزي

 التعاون.عمل بدقة، وإدارة الوقت بحكمة، و األنشطة، واستكمال ال
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في جميع أنحاء ، عقدت لجنة ممارسات العمل والدراسة على مستوى الوالية، والتي تمثل املعلمين واإلداريين 2014في 

قامت اللجنة بتعريف و من قبل مجلس الوالية التعليمي.  والدراسة العتمادهانيوهامشر، لتطوير مجموعة من ممارسات العمل 

ة للنجاح في الكلية، والوظيفة عادات العقل التي يحتاجها الطلبو ممارسات العمل والدراسة على أنها الصفات السلوكية أ

أربع مجموعات  إلىصنفت اللجنة هذه املمارسات  جميع أنحاء البالد وفي نيوهامشرواألمثلة في  لبحوثإلى اوالحياة. واستنادا 

 املهنية. والحياةجميع الطالب في والية نيوهامشر لتأهيلهم للكلية  ىمن الكفايات لتطبق عل

 كفايات ممارسات العمل والدراسة 4.4جدول 

 الكفاية شرحها

واملنطق  واملشاعر األفكارو التعبير عن املعرفة واملعلومات و  رالتفسيو الم املختلفة للتوضيح وسائل اإلعيمكنني استخدام 

 لخلق التفاهم املتبادل. 

 على الطالب إثبات أنه يستطيع:

 التواصل بفعالية باستخدام طرق متعددة 

 تفسير املعلومات باستخدام حواس متعددة 

 إثبات ملكية العمل 

 التواصل

 حل ملشكلةو بناء منتج فريد أو لتفكير الحقيقي واملرن لتوصيل فكرتي أيمكنني استخدام ا

 على الطالب إثبات أنه يستطيع:

  يفكر بشكل مستقل 

 يخاطر 

 ينظر في وجهات نظر بديلة 

 يدمج موارد متنوعة 

 اإلبداع

 يمكنني العمل في مجموعات متنوعة لتحقيق هدف مشترك.

 على الطالب إثبات أنه يستطيع:

 حتراماملساهمة با 

 االستماع وتبادل املوارد واألفكار 

 قبول وتنفيذ األدوار 

 مرونة التمرين والرغبة في التوصل إلى حل وسط 

 التعاون 

أستطيع أن أبدأ وانظم دراستي، وإظهار عقلية "النمو"، من خالل الوعي الذاتي، والتحفيز الذاتي، ضبط النفس، والدعوة 

 كمتعلم.الذاتية والقدرة على التكيف 

 لى الطالب إثبات أنه يستطيع:ع

 املثابرة في إكمال املهام املعقدة الصعبة 

 استخدام التأمل الذاتي للتأثير على العمل واألهداف 

 إشراك أصحاب املصلحة للحصول على الدعم 

التوجيه 

 الذاتي
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هنية، ال بد أن تتضمن امل والحياةممارسات العمل والدراسة فعالة في إعداد الطالب للكلية كفايات من أجل أن تكون و 

توصيات للمدارس واملقاطعات للنظر في  4.5يوضح جدول و املناهج هذه املمارسات في جميع أنحاء الحياة اليومية للطالب 

 إدخال كفايات دراسة العمل إلى املدارس:

  كفايات ممارسات العمل والدراسةتوصيات لتنفيذ  4.5جدول 

 املمارسات  طريقة تضمنيها

  الدراسة و ممارسات العمل  املشاريع بحيث تصبحو ممارسات العمل والدراسة في جميع الواجبات يجب دمج

جزء من التدريس اليومي. على سبيل املثال، تعليم الطالب كيفية تحديد األهداف، وتحديد املهام، ورصد 

 التقدم الذاتي.

املناهج وطرق 

 التدريس

 

 ييمات األداء الهامة من خالل استخدام نموذج من أداة تقييم يجب دمج ممارسات العمل والدراسة في جميع تق

(rubric) إنشاء نموذج محلي مماثل لتقييم ما إذا كانت مهام و ملمارسات العمل والدراسة املقدمة من الوالية أ

 تظهر ممارسات الطالب في العمل والدراسةو التقييم تعكس 

 ب كتقييم منفصلتقرير الطال يجب ادراج ممارسات العمل والدراسة في 

كتابة و التقييم 

 التقارير

 

  ،يجب تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تطبيق / ممارسة الكفايات في مجال العمل ، التقييمات

 والتعليم اليومي
 التدريب املنهي

 يجب نشر ممارسات العمل والدراسة على نطاق واسع في جميع أنحاء املدارس 

 ملدرسة بأن ممارسات العمل والدراسة يجب أن تكون واضحة في األنشطة يجب خلق توقعات على مستوى ا

 املدرسية اليومية للطالب، واألنشطة الغير مرتبطة باملنهج ، وما إلى ذلك.

 ثقافة املدرسة

 

 تقييم املعلمين يجب إدماج ممارسات العمل والدراسة في تقييم املعلمين 

  سات العمل والدراسة من خالل إرسال املعلومات عبر البريد يجب تثقيف اآلباء واألمهات حول أهمية ممار

 اجتماع أولياء األمور ،وغيرها من الوسائلو أ

 مشاركة أولياء األمور 

 

  يجب إجراء تقييم سنوي لقياس مدى فعالية تنفيذ ممارسات العمل والدراسة، وضبطها على أساس

 االستنتاجات
 التقييم السنوي 
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 Performance Assessment of Competency Education (PACE)يات نظام تقييم تعليم الكفا

 نظام تقييم تعليم الكفايات في نيوهامشر جزء ُيعد  
ً
 أساس ا

ً
لضمان حصول الطالب على  من االستراتيجية للمساءلة ا

ات األداء املشتركة وتقييم standardized testing يقلل هذا التقييم من االختبارات املوحدة و أقص ى استفادة من تعليمهم. 

الب املطورة محليا. وتهدف هذه التقييمات إلى دعم التعلم األكثر عمقا من خالل تعليم الكفايات وعكس العمل اليومي للط

االختبارات الحالية. يشمل نظام تقييم تعليم الكفايات جميع املوارد التي تم توفيرها قبل بدء نظام التقييم  فضل منأبشكل 

 منها:

 جودة الكفايات املشتركة لضمانمهام األداء و أنشطة أ 

 مهام األداء املصممة محليا مع املبادئ التوجيهية لضمان جودة الكفاياتو أنشطة أ 

  مراجعة محليةجلسات التقييم اإلقليمية، وعمليات Peer review   لضمان نظم سليمة للمساءلة 

 بنك عبر االنترنت ملهام األداء املحلية املشتركة 

 م إقليمية للمقاطعات واملدارسشبكة دع 

مؤشرات لتطبيق نظام الكفايات في املدرسة وهي: الكفايات  ى ستلإيقوم نظام التقييم لتعليم الكفايات بالنظر 

مراجعة عمل و املهنية  مجتمعات التعلمو  الدرجات،و  التقييمو  املناهج وطرق التدريس،و العمل، و ممارسات الدراسة و واملعايير، 

 :صيل املؤشرات بناء على املستوياتتفا  4.6 جدول  الطالب. يوضح
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  مياستعداد املدرسة واملقاطعة للتقييم الذاتي لتعليم للكفاية واالستعداد للتقي 4.6جدول 

Competency-Education and PACE readiness  
District 

Readiness 

Indicators 

مؤشرات استعداد 

 املنطقة/ املدرسه

Performing 

 لتنفيذمرحلة ا

Developing 

 مرحلة التطوير

Initiating 

 مرحله االنشاء

Curriculum And 

Instruction 

املناهج وطرق 

 التدريس

 

مواد املناهج واملوارد تتيح للمعلمين  •

 فرصة تقديم خيارات تعلم للطالب

مواد القراءة ألكثر من مستوي متاحة  • •

 للطالب في جميع مجاالت املحتوى.

لفصل تعكس بيئة التعليمات في ا • •

 التعلم القائمة على الطالب.

تركز املمارسة التعليمية على إتقان  • •

املهارات واملعرفة بدال من االنتهاء من 

 تغطية املنهج

يتوقع من الطالب حل مشاكل  •

 وتحديات حقيقية 

 

مواد القراءة الكثر من مستوى  •

متاحة للطالب في مناطق محدودة 

 من املحتوى. 

فصل تعكس جزء التعليمات في ال •

 م القائم على الطالب.يمن بيئة التعل

تركز املمارسة التعليمية قليال على  •

إتقان املهارات واملعرفة وكثيرا على 

 ضرورة تغطية 

 املنهج الدراس ي •

يطلب من الطالب حل بعض  • •

املشاكل والتحديات الحقيقية ولكن 

 هم االستثناء

املناهج واملواد واملوارد ال تدعم حرية  •

لم لتقديم خيار الطالب عند املع

 التعلم.

ال تتوفر مواد القراءة املبسطة  •

 للطالب في أي من مجاالت املحتوى.

التعلیم في الفصل الدراس ي ال یعکس  •

 بیئة التعلم للطالب.

تركز العملية التعليمية فقط على  •

 استكمال

 املنهج الدراس ي •

ال يطلب من الطالب حل بعض  •

 املشاكل والتحديات الحقيقية

Assessment  

 التقييم 

 

يتم إنشاء التقييمات باستخدام عمق  •

 .Depth of Knowledge Levelsاملعرفة

لتقييم الكفاية، يتوقع من الطالب  •

تطبيق فهمهم، واملعارف، ومهارات 

 )التقييم االجمالي )تقييم األداء

يقوم الطالب بتصميم عرضهم الخاص   •

 .للكفاية

ملواد الطالب لديهم فرص إلعادة تعلم ا  •

 .وإعادة التقييم

يستخدم املعلم التقدم الذي   •

 .يحققه الطالب ملراقبة تعلمه

تقييم تصميم يتنافى مع عمق  •

 4-3مستويات املعرفة 

يتم تضمين التقييمات التقليدية  •

مع انخفاض عمق التقييم كدليل 

 الكفاية

بعض األدلة من عرض الطالب من  •

 الكفاية

 بعض الفرص إلعادة التعلم / إعادة •

 التقييم

بعض األدلة من استخدام التقدم  •

 ملراقبة التعلم الطالب

التقييمات ال تستخدم عمق  •

 مستويات املعرفة للكفايات

 التقييمات هي األسلوب املعتاد عليه •

للكفاية  ال دليل على عرض الطالب  •

 املكتسبة

ال توجد فرصة إلعادة التعلم / إعادة  •

 التقييم

 ال يستخدم تقدم الطالب ملتابعة •

 تعلمه

 

Grading 

 الدرجات

 

تتماش ى ممارسات وضع الدرجات مع  •

 التعليم القائم على الكفاية

سلوك  ممارسات وضع الدرجات  •

 منفصلة عن درجات الكفاية.

تتماش ى ممارسات الدرجات مع  •

 التعليم القائم على املعايير

 الدرجات يشمل السلوك •

عدم توافق الدرجات مع الكفايات  •

 املعاييرو أ

 تشمل السلوكيات الدرجات •

مجتمعات التعلم 

 املهنية

مراجعة عمل 

 الطالب

املنطقة التعليمية / املدرسة قد وضعت  •

 الوقت )أسبوعي( ملراجعة عمل الطالب

نتائج مراجعة عمل الطالب في  •

التغييرات إلى املمارسة التعليمية 

 والتحسينات إلى التقييمات

املقاطعة /املدرسة لديها بعض  •

 مل الطالبالفرص ملراجعة ع

يتم إجراء بعض التغييرات لتعليمات  •

 والتقييمات نتيجة لهذه املراجعات

املدرسة فرص و ال تتوفر في املقاطعة أ •

 ملراجعة عمل الطالب. منشأة 
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 االلتحاق بنظام التقييم

ك قدرات وقيادة بدأ نظام تقييم تعليم الكفايات من خالل إشراك مجموعة من املناطق التعليمية عالية األداء التي تمتل

قوية. وتتطلع اإلدارة التعليمية إلى جذب املدارس ذات األداء املنخفض بشكل خاص وزيادة حجم الجهد لتنمية التعليم العالي. 

قسمت اإلدارة التعليمة لوالية نيوهامشر نظام لتقييم تعليم الكفايات إلى ثالثة مستويات لتوفير مستويات مختلفة من الدعم 

 مشر:ملناطق نيوها

تنفيذ تعليم الكفايات بطريقة أعمق. مثل تغيير الدرجات ووحدات التعليم واالستفادة بشكل  Initiating: املبادرة  .1

 أكبر من مهام التعلم واألداء املستند إلى املشروع.

عايير دعم وتدريب املقاطعات األخرى ومركز التقييم لتصميم تقييمات األداء التي تفي باملDeveloping: التطوير  .2

 العالية

 اشتركت املقاطعات في هيكل املساءلة الجديد الخاص بالبرنامج. Performing: األداء  .3

صممت و هناك ثماني مقاطعات من املستوى األول في هذا العام الدراس ي، بما في ذلك املقاطعات األصلية األربعة التي قادت 

هذا النهج املتدرج يمكن أن يساعد املناطق ذات  نة الدراسية الثانية.تقييم تعليم الكفايات وأربعة آخرين انضموا إلى الس نظام

الوالية مع نظام تقييم تعليم الكفايات. على سبيل املثال، كانت مانشستر، وهي أكبر منطقة في  على النجاحاألداء املنخفض 

ي مرحلة التطوير. وهذا يؤكد أ 2ى رقم املستو  ىلإوتقدمت اآلن  العديد من املدارس ذات األداء املنخفض،على تحتوي  تاريخيا

 .التركيز على عمل الطالبويجعل  ل أفضلن العمل مع فريق من املعلمين ذوي األداء العالي يدفع الجميع إلى القيام بعمأعلى 
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