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أبعاد التعّلم



مبدأ التعلم الثاني: أبعاد التعلم

یشمل التعلم أبعاداً إبداعیة وأخالقیة واجتماعیة وتجریبیة وریادیة.

الحكم:

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



نتیجة ألبعاد التعلم المحسنة لدینا ، فإن مجتمع التعلم لدینا سوف یحقق ما یلي:

التأكد من أن مناھجنا مناسبة وتشجیع الخیال االبتكار والتحدي باإلضافة إلى أنھا تشمل األبعاد اإلبداعیة واألخالقیة واالجتماعیة 1.
والتجریبیة وریادة األعمال بشكل فعال.

نموذج التعلم متعدد األبعاد لمجتمع التعلم سوف یتماشى مع التأثیرات المرغوبة وسوف یكون مرسخاً ومفھوما ومؤیداً.2.

ستشمل التقییمات عناصر معرفیة وإبداعیة عالیة المستوى وتدعم الطالب في اكتساب مجموعة واسعة من المھارات والصفات 3.
السلوكیة.

ستعزز خبرات التعلم واألسالیب التعلیمیة أھمیة تكامل أھداف التعلم في مجال المحتوى مع تنمیة الصفات والمیول اإلبداعیة 4.
واألخالقیة واالجتماعیة والعاطفیة.

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

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



من مارس 2020 حتى اآلن
توفر أبعاد التعلم لدینا مجموعة متزایدة من الفرص لتطویر وتطبیق التعلم الھادف الذي یشمل التخصصات واألبعاد -

التجریبیة. تم التخطیط للبرامج وتنفیذھا لتشمل العمل مع التحدي الكافي لتلبیة احتیاجات معظم الطالب وتمكینھم من التطور 
على المستوى الشخصي واألكادیمي.

یتم تخطیط الروابط عبر المناھج الدراسیة بعنایة بحیث یكون لدى الطالب مجموعة واسعة من الفرص للتعلم بشكل مستقل -
وتطویر مھارات البحث والتفكیر النقدي كما یتضح من خالل مشاریعنا و أنشطتنا ونموذج التقییم المحدث.

تعد مقابالت الطالب والتأمالت الذاتیة للمشاریع أمثلة أخرى على ممارسات التقییم التي یتم تكییفھا للمتعلمین لیتمكنوا من -
اكتساب المھارات الالزمة إلظھار تأثیرات التعلم المرغوبة.

یشارك الطالب في أنشطة تعزز المشاریع واالبتكار واإلبداع والمساھمة االجتماعیة عبر المنھج الدراسي مما یدل على -
استعدادھم لالستكشاف واتخاذ قرارات مستقلة.

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



من مارس 2020 حتى اآلن

یتضمن المنھج برامج تنمي الطالب على الصعید األخالقي واالجتماعي والفھم التجریبي.-
یطور الطالب إحساسھم بالمسؤولیة المدنیة ویساھمون في المجتمع األوسع بعدة طرق بما في ذلك األنشطة التطوعیة. یتعلم -

الطالب أن آراءھم في موضع تقدیر من قبل الموظفین ویسعدھم تقدیم أفكار بناءة للتأثیر على اتجاه المدرسة ونتیجة لذلك 
یتفھم الطالب بشكل متزاید مسؤولیاتھم تجاه الحیاة المدرسیة ویشارك بعض الطالب بشكل نشط فیھا. 

 یحتوي برنامج دراستنا على أساس منطقي واضح یتماشى مع احتیاجات الطالب، فھو یعزز االبتكار والتحدي من خالل -
أحداث مثل برامج المناھج الدراسیة (مثل أسبوع القراءة ، ویوم STEAM ، والیوم الریاضي)، والمعارض والمسابقات 

الموضوعیة ھذه ألحداث مالئمة وفعالة في تطویر توازن المعرفة والمھارات والفھم

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



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تم تخطیط برنامج الدراسة بحیث یعتمد التعلم بشكل جید على اإلنجازات السابقة للطالب، في جمیع المواد الرئیسیة. إنھا -
تلبي احتیاجات معظم الطالب تقریباً وتعدھم للمراحل التالیة من تعلیمھم.

روابط عبر المناھج الدراسیة مفیدة ومخطط لھا بعنایة من خالل فرص التعلم القائم على المشاریع والمشاریع المشتركة بین -
المناھج. تدار ھذه المشاریع بشكل جید وتساعد الطالب على نقل التعلم بین المواد المختلفة.

تجري المدرسة مراجعات منتظمة وتطور مناھجھا الدراسیة لضمان تلبیة االحتیاجات األكادیمیة والشخصیة لمعظم الطالب -
في جمیع المواد.

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



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

لدى الطالب مواقف إیجابیة تجاه التعلم وقد بدأوا في تحمل مسؤولیة متزایدة عن تعلمھم.-
یتیح الجدول الزمني الوقت الكافي لجمیع المواد الدراسیة ویتضمن مجموعة من األنشطة اإلبداعیة والبدنیة والعملیة.-
یتم توفیر فرص للمشاریع واالبتكار واإلبداع والمساھمة االجتماعیة من خالل معظم مجاالت المناھج الدراسیة ومن خالل -

فرق قیادة المناھج الدراسیة في المدرسة مما یعزز بشكل فعال ویدمج نھجاً متعدد المناھج الدراسیة ومنھج القرن الحادي 
والعشرین للتعلم.

-

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



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تفید األنشطة الالصفیة والرحالت المیدانیة التطویر األكادیمي والشخصي للطالب. یوفر برنامج أنشطة ما بعد المدرسة لدینا -
مجموعة متنوعة من األنشطة من خالل فرص الجودة لتلبیة اھتمامات طالبنا ، وتعزیز التنمیة الشخصیة للطالب.

یتم تضمین خبرات التعلم المتماسكة في جمیع جوانب المناھج تقریباً لتمكین جمیع الطالب من تطویر فھم واسع لثقافة -
اإلمارات ومجتمعھا وتعزیز فھم ممتاز وتقدیر عمیق وفخر تجاه ثقافة دولة اإلمارات العربیة المتحدة. المجتمع.

-

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



من مارس 2020 حتى اآلن
سنستمر في سد الثغرات من خالل:

تطویر نموذج تعلم متعدد األبعاد خاص بالمدرسة ومواءمتھ مع النتائج المرغوبة.1.

تطویر أسالیب التقییم مما یضمن اكتساب المتعلمین لمجموعة واسعة من المھارات.2.

تطویر وتضمین أسالیب التفكیر االنعكاسي عبر المناھج الدراسیة ؛3.

تطویر خبرات التعلم واألسالیب التعلیمیة لتعزیز أھمیة تكامل أھداف التعلم مع تنمیة الصفات والمیول اإلبداعیة واألخالقیة 4.
واالجتماعیة والعاطفیة.

 

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



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یوفر جمیع المعلمین بشكل منھجي مجموعة من الفرص لمشاریع واالبتكار واإلبداع والمساھمة االجتماعیة-
تقدیم مجموعة متنوعة من األنشطة الالمنھجیة والروابط المجتمعیة التي تعزز التنمیة األكادیمیة والشخصیة للطالب-
التأكد من قیام جمیع المعلمین بتعدیل المناھج الدراسیة لتلبیة احتیاجات جمیع مجموعات الطالب تقریًبا بانتظام (من خالل -

خطط قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل)
التوسع في استخدام بیانات التقییم للتعرف على الطالب ذوي القدرات المختلفة وخاصة الطالب المتفوقین-
مراجعة التخصیصات الحالیة بحسب المناھج الحالیة لجمیع المواد األساسیة (2019-2020) والمواد غیر األساسیة في -

(2021-2020)

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



ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

- إدراج أسئلة شبیھة باألسئلة المطروحة في امتحانات (CPAA، MAP،IBT ،PISA ،TIMSS) في النطاق والتسلسل 
وفي خطط الدروس لتعریف الطالب على أسلوب طرح األسئلة.

- ضمان تحلیل شامل للبیانات الخارجیة (CPAA ، MAP ، IBT ، إلخ) لتحدید نقاط القوة الثغرات في تغطیة المناھج 
الدراسیة.

- التأكد من أن جمیع خطط عمل الخاصة باألقسام تحدد خطواتھم التالیة فیما یتعلق بكیفیة عملھم نحو تحقیق أھداف األجندة 
الوطنیة.

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


