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مقدمة

�شوًطا يف جمال  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن قطعت  بعد         

بناء وثائق معايري املناهج، وتطوير املقررات الدرا�شية خالل 

املجال،  بهذا  املرتبطة  املبادرات  اإطار  ويف  ال�شابقة،  املرحلة 

الوطنية  التعلم  املوحد ملعايري  العام  الإطار  بناء  ياأتي م�شروع 

يف هذه املرحلة بهدف حت�شني  جودة عمليتي التعليم والتعلم، 

اأجل حتقيق  ومن  العاملية،  امل�شتويات  اإىل  بهما  للو�شول  �شعيا 

للمناهج  ال�شاملة  الرتبوية  العمليات  يف  والتوافق  الن�شجام 

تعزيزا  املدر�شي؛  والعتماد  املهني،  والتطوير  والتقومي، 

وتلبية حلاجات  والع�شرين،  القرن احلادي  التعليم يف  جلودة 

العمل يف  و�شوق  العايل  التعليم  وملتطلبات  وميولهم،  املتعلمني 

ظل التناف�شية الدولية.

نطاق امل�شروع

تطوير اإطار عام  موحد ملعايري التعلم الوطنية يت�شمن حتديد:

�شمات اخلريج الإماراتي يف كل مرحلة تعليمية. 1 .

معارف ومهارات القرن احلادي والع�شرين. 2 .

معايري املحتوى ومعايري الأداء. 3 .

تو�شيات مرتبطة بتطبيق املعايري حول: 4 .

•اخلطة الدرا�شية والأوزان الن�شبية للمواد  	
الدرا�شية.

	•ا�شرتاتيجيات التعليم.
	•اأ�شاليب تقومي تعلم الطالب.
	•الو�شائل وامل�شادر التعليمية.

	•الأدلة الإر�شادية للمعلم.
	•التطوير املهني للكوادر التعليمية.

	•خطة التطبيق.

مرتكزات امل�شروع

اأهمية امل�شروع

•ا�شتجابة للروؤية امل�شتقبلية للدولة. 	
•ا�شتكمال بناء منظومة وثائق املناهج. 	

•�شبط جودة النظام التعليمي. 	
•مواكبة متطلبات القرن احلادي والع�شرين. 	

•قدرة النظام التعليمي الإماراتي على التناف�شية. 	
التعليمية  للعملية  كمحور  املتعلم  على  •الرتكيز  	

التعلمية.

•تطبيق قيم العدالة واملحا�شبية وال�شفافية. 	
• امل�شاركة املجتمعية.	

الأهداف العامة للم�شروع

•تطوير معايري املناهج الدرا�شية والتقومي وحماذاتها  	
باملعايري الدولية.

قبل  ما  التعليم  بني  الن�شجام  من  املزيد  •حتقيق  	
اجلامعي والتعليم العايل.

مبتطلبات  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  ارتباط  •تعزيز  	
�شوق العمل.

•تطوير عمليات ت�شميم املناهج الدرا�شية  	
وا�شرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقومي، والتطوير 

املهني.

اإىل امل�شتويات  •الرتقاء بتعلم الطالب، والو�شول به  	
العاملية.

د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة

ال�شرتاتيجية الحتادية وروؤية الدولة 

2021 واأجندتها الوطنية

ال�شيا�شة التعليمية للدولة

روؤية وزارة الرتبية والتعليم، ور�شالتها، 

وقيمها وخطتها ال�شرتاتيجية

وثيقة قيم و�شلوكيات املواطن الإماراتي

منظومة املوؤهالت الوطنية
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