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مبدأ التعلم  األول - أھداف التعلم

ُیظھر المتعلمون الفھم والكفاءات والمعرفة والتوجھات والقیم التي ستسمح لھم بأن یصبحوا مواطنین مسؤولین وناجحین.

الحكم:

مجتمعات التعلم في مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة تعمل على ذلك ... (بناء / تحدید الـ "كیف")
لقد أحرزنا تقدًما كبیراً في بعض جوانب ھذه المرحلة أكثر من غیرھا.



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

 من مارس 2020 حتى اآلن: 

إظھار التفكیر النقدي وحل المشكالت والقیادة والمھارات اإلستقاللیة التي تعد سمات أساسیة للتعلم (في جمیع المواد الدراسیة 1.
وفي جمیع مراحل المدرسة) ؛

إظھار مستویات المعرفة والمھارات والفھم التي تتماشى مع معاییر المناھج المتوقعة في الدروس وفي عمل الطالب ؛2.

تمتع الطالب وتحمل المسؤولیة المتزایدة التي تتعلق بتعلمھم  إدراك أھدافھم / الخطوات التالیة ؛3.

إنشاء روابط واضحة بین مجاالت التعلم وربطھا بمفھومھم للعالم ؛4.

أن یكون الطالب ریادیین وأن یستخدموا االستفسار ومھارات البحث والتكنولوجیا بفعالیة.5.

 سیتضح ھذا في جمیع أنحاء مجتمعنا المدرسي، في الدروس وعمل الطالب وبیانات التقییم  والمقابالت / المحادثات 
واالستطالعات وبرامج التطویر المھني المستمر ، والتخطیط المدرسي.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

تحتل أھدافنا التعلیمیة مكان الصدارة في قیادة التعلم والتعلیم لدینا.-
منھجنا لھ أساس منطقي واضح یعتمد على القیم المشتركة ویتماشى مع رؤیتنا ومع األجندة الوطنیة لدولة اإلمارات العربیة -

المتحدة.
تعمل أھدافنا وأنشطة التعلم على تعزیز وتسھیل التحدي والتمتع والمالءمة والتماسك والتخصیص واالختیار.-
یتم تنظیم التخطیط بحیث یتعلم الطالب بشكل منھجي بناًء على المعرفة والمھارات والكفاءات والقیم والتفاھمات السابقة.-



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

التركیز على تطویر مھارات االتصال واإلبداع والتفكیر النقدي والتعاون وریادة األعمال وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت -
واالبتكار لدى الطالب.

لقد راجعنا عملیات تقییمنا وعدلناھا لضمان االتساق والتماسك التعلیم من أجل التعلم الفعال. نتیجة لذلك، یكون الطالب -
مستعدین جیداً ومجھزین للنجاح داخل الصف وخارجھ في سیاقات العالم الحقیقي.

یتم توفیر روابط عبر المواد الدراسیة بحیث یكون لدى الطالب مجموعة من الفرص لمواصلة تطویر المھارات األساسیة ، -
ال سیما تلك التي تتعلق باإللمام بالقراءة والكتابة والحساب والتكنولوجیا.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یقوم الطالب بدور ناشط في التأكد من أن المدرسة مكان یكون فیھ التعلم مركزًیا ویتم تقییم آراء الطالب (مقابالت آراء -
للطالب).

یعمل مجلس الطالب والكشافة  والفرق الریاضیة واألنشطة البدنیة الالصفیة على تنمیة ثقة الطالب بأنفسھم  والحفاظ على -
تقدمھم األكادیمي وعلى تطورھم الشخصي وتشجیعھم على االنخراط في حیاة المدرسیة ومجتمعھا األوسع. موقع المدرسة 

والنشرات اإلخباریة المجتمع على اطالع بأنشطة المدرسة ویسلط الضوء على النجاحات الرئیسیة.
یبقي موقع المدرسة والنشرات اإلخباریة المجتمع المدرسي على اطالع بأنشطة المدرسة ویسلط الضوء على النجاحات -

الرئیسیة.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

  ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یمتلك الطالب أفكاراً إبداعیة وعملیة للغایة تساعد في تعزیز الشعور القوي بالمسؤولیة المجتمعیة واالجتماعیة.-
یعمل مجلس الطالب على تعزیز الوعي باألیام العالمیة مثل "یوم السكري" و "مكافحة التنمر".-
یبدأ مجلس الطالب ویطور األحداث لھیئة المدرسة ، ویشارك أیًضا في تشكیل السیاسات مثل سیاسة الزي المدرسي وسیاسة -

الطعام الصحي في المقصف.
یواصل الطالب تطویر وإظھار المواقف اإلیجابیة والمسؤولة ویتم دعمھم في جھودھم لالنضباط الذاتي ویستجیبون بانتظام -

لآلخرین بشكل جید.



  ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

أصبح الطالب معتمدین على أنفسھم بشكل متزاید ویقومون بتطویر قدراتھم كمتعلمین مستقلین.-
الطالب مشاركین نشطین في تعلمھم ویسعون ویستجیبون جیداً للتعلیقات النقدیة.-
یضع جمیع الطالب أھدافا تعلیمیة مع معلمیھم ویتم مراجعتھا خالل كل فصل دراسي-
یتم الترویج لقیم إطار الكفاءات الطالبیة من دائرة التعلیم والمعرفة( ADEK SCF) وقیم مدرسة فرجینیا من قبل جمیع -

الموظفین ویتم تدریسھا وعرضھا في جمیع أنحاء المدرسة للمساعدة في تعزیز المواقف اإلیجابیة والمسؤولة واألخالقیة.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یقوم الطالب بإنشاء وتخطیط وتنظیم والمشاركة في مجموعة واسعة من األنشطة المدرسیة التي تؤثر بشكل إیجابي على المدرسة -
والمجتمع المدرسي.

یبدأ الطالب المتطوعون ویقودون األنشطة لتقدیم مساھمات اجتماعیة جدیرة باالھتمام. إنھم مبتكرون ومبدعون ، ویبدؤون -
ویدیرون المشاریع بنجاح. تشمل ھذه األحداث التجمعات الصباحیة ، وجمع التبرعات لسرطان الثدي ، والیوم العالمي لمرض 

السكري ، وأیام التوعیة بالتوحد ، والرحالت المیدانیة ، والبیت المفتوح ، ومؤتمرات اآلباء والمعلمین ، ومباریات ودوریات كرة 
القدم ، واحتفاالت الیوم الوطني ، ویوم العلم ویوم اإلحیاء ، والیوم العالمي ، اإلمارات العربیة المتحدة / وكالة ناسا معسكرات دولة 

اإلمارات العربیة المتحدة الفضائیة مع وكالة ناسا  وأیام الریاضة وعید األم والمعلمین.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

في الصفوف من الروضة إلى الصف الخامس یعد كل من نجم األسبوع والمراسیل ومراقبو مجلس اإلدارة ومسؤولي -
مكافحة التنمر أمثلة على كیفیة إظھار الطالب ألخالقیات العمل ومھارات القیادة الممتازة. مع تطبیق إطار الكفاءات 
الطالبیة( SCF) استفاد الطالب بشكل كبیر من األسالیب المبتكرة لتطویر كفاءات الطالب عبر المناھج الدراسیة.

یشارك الطالب من الصف السادس وحتى الصف التاسع في العمل للحصول على لقب صف األسبوع وطالب األسبوع. -
كما ویتم التخطیط للعدید من األنشطة للطالب على سبیل المثال: الكشافة وممثلي وقادة الصف ومعارض العلوم واألعمال 

ومسابقات الخطابة ومسابقات القرآن ومخیمات الفضاء اإلماراتیة / ناسا والمعرض الفني إلخ...
تشمل أنشطة القیادة الطالبیة في الصفین العاشر والحادي عشر قادة الصف وممثلي مجلس الطالب. جمیع الطالب -

المشاركین في ھذه األنشطة ھم مثال یحتذى بھ ویعززون الشعور بالمسؤولیة والمجتمع والدعم.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟



من مارس 2020 حتى اآلن

تطویر اتجاھنا االستراتیجي وتصمیمنا المستقبلي لضمان االستمراریة في تعزیز رؤیة طموحة وأخالقیات شاملة یتشاركھا مجتمع 1.
المدرسي بأكملھ.

تطویر ممارسات التعلم والتعلیم والتقییم.2.

تطویر عملیات التقییم الذاتي والتخطیط للتحسین ؛3.

تطویر إدارة األداء وممارسات التطویر.4.

 

خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟



 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

مراجعة وتطویر استخدام مھارات التعلم في جمیع المواد.1.

تطویر استخدام إطار الكفاءات الطالبیة (SCF) ومھارات التعلم للقرن الحادي والعشرین و عملیات/ مھارات التفكیر العلیا 2.
.(HOTS)

نشر أفضل الممارسات الحالیة وتطویر مھارات التعلم.3.

تصمیم فرص للتطور المھني المستمر التي تدعم تطویر إطار الكفاءات الطالبیة (SCF)، وتعلم القرن الحادي والعشرین ، 4.
واستخدام تكنولوجیا المعلومات.

مراجعة وتعدیل سیاسة وممارسات التقییم الخاصة بنا لضمان تطویر مھارات التعلم للقرن الحادي والعشرین و عملیات التفكیر 5.
بشكل فعال.

خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟



 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

إنشاء لجنة ابتكار في المدرسة مع تمثیل من جمیع المراحل.6.

إنشاء لجنة استراتیجیات رقمیة مع تحسین مھارات االبتكار لدى الطالب كأحد أھدافھا ؛7.

تمكین الطالب من تفسیر االبتكار في سیاقھم الخاص وقیادة المبادرات / األحداث الجدیدة ؛8.

مراجعة وتطویر استخدام مھارات التعلم في جمیع المواد9.

خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟


