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مبدأ التعلم  الرابع: آفاق  التعلم

یتم توسیع التعلم الھادف عندما یستكشف المتعلمون ما ھو غیر مألوف ، ویفكرون من وجھات النظر مختلفة ویأخذون مخاطر 
مدروسة. ُینظر إلى األخطاء على أنھا فرص للتعلم.

التقییم:

مجتمعات التعلم في مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة تعمل على ذلك ... (بناء / تحدید "كیف")
لقد بدأنا في احتضان ھذه المرحلة.



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

كنتیجة آلفاق التعلم المحسنة لدینا سیتمكن مجتمع التعلم من:

توضیح توقعات متسقة للمتعلمین لیتمكنوا من مشاركة تعلمھم وفھمھم مع اآلخرین في سیناریوھات العالم الواقعي المعقدة ؛-

استكشاف وفھم المعضالت الصعبة والعواقب المقصودة أو غیر المقصودة لإلجراءات أو الحلول ؛-

دعم أخذ المخاطرات والمسارات المستقلة في السعي لتحقیق أھداف التعلم المھمة ؛-

إنشاء ثقافة ُینظر فیھا إلى األخطاء على أنھا فرص تعلم.-



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

من مارس 2020 حتى اآلن

تم تطویر آفاق التعلم لتشجیع الطالب بشكل أكبر على استكشاف ما ھو غیر مألوف والنظر في مجموعة من وجھات النظر -
واتخاذ مجازفات محسوبة.

یصبح الطالب مسؤولین عن تعلمھم وتطویر مستویات وعیھم (للذات ولآلخرین).-
تضمن غالبیة تفاعالت المعلمین مع الطالب أنھم متعلمون مشاركون ألن استراتیجیات طرح األسئلة المحّسنة تعزز إجابات -

مدروسة ، بینما یتطلع الحوار إلى إشراك الطالب في مناقشة وتفكیر ھادفین.
یتعلم الطالب االستماع إلى آراء الطالب اآلخرین وتحلیلھا واالستجابة لھا. یمكن للطالب تطبیق جوانب من تعلمھم على -

العالم خارج المدرسة ونتیجة لذلك فھم یستعملون معارفھم ومھاراتھم في ھذه السیاقات المختلفة.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

لدى جمیع الطالب تقریباً مواقف إیجابیة ومسؤولة ویحتاجون إلى قدر أقل من الطمأنینة ألنھم أصبحوا معتمدین على أنفسھم -
ویأخذون بعض المجازفات عند استكشاف الجدید أو غیر المألوف.

یستجیب معظم الطالب جیداً للتغذیة الراجعة وأصبح البعض أكثر راحة في التعلم من خالل األخطاء و / أو  من خالل -
مفھوم التجربة والخطأ.

الطالب متعاطفون ومراعون الحتیاجات اآلخرین بما في ذلك ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة ویقدمون المساعدة الحاجة.-
التركیز اإلضافي على وحدات تطویر مھني مستمر محددة ھو خطوة تالیة مھمة في تطویر آفاق التعلم لضمان تحسین نتائج -

الطالب.



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یضع المعلمون احتیاجات الطالب في مركز تخطیط البرنامج وتقدیم الخطط التي تم تصمیمھا وتنفیذھا بشكل تعاوني لتغطیة -
احتیاجات الطالب. یقوم المعلمون بانتظام بمراجعة وتحدیث برامج التعلم بما یتماشى مع خطط المناھج المدرسیة.

بدأ المعلمون في استكشاف ما قد تعنیھ المبادرات لممارستھم المھنیة وعادة ما تعتمد أنشطة التعلم المھنیة على اختیار المعلم -
واھتمام الطالب مع التركیز على األفراد.

لدى المدرسة أھداف وغایات واضحة تدعم التعلم المھني واستراتیجیات التحسین.-
-



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020
 

للمدرسة أھداف واضحة المعالم تركز على نتائج الطالب ھذه األھداف مستمدة من تحلیل بیانات الطالب. الخطط الفردیة -
للمعلمین مبنیة على أھداف المدرسة ككل. ینشئ المعلمون روابط بین بیانات تقدم الطالب واحتیاجات التعلم المھنیة الخاصة 

بھم.
تدعم خطة التعلم المدرسة ككل استراتیجیات التحسین المحددة. یتم تطویر ھذه الخطة وتنفیذھا ومراقبتھا وتقییمھا في ضوء -

بیانات تحصیل الطالب.
لقد أضفنا ھذا العام مادة اختیاریة وھي (STEAM) (العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفنون والریاضیات) لمساعدة الطالب -

على بناء مھاراتھم في حل المشكالت واستخدام مواقف الحیاة الواقعیة والمھارات التي یمكنھم استخدامھا في مختلف مجاالت 
المناھج الدراسیة ، وفي مواقف العالم الواقعي.

-



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

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یقوم المعلمون بتقییم معارف الطالب بشكل فعال عن طریق التحقق بشكل غیر رسمي ولكن منھجي من خالل طرح األسئلة -
والتدریب العملي على األنشطة والمحادثة واالختبارات ثم البحث عن دالئل تثبت فھم الطالب لھذه المفاھیم ویجرون 

التعدیالت المناسبة بحیث یمكن للجمیع یمكن للمتعلمین تحقیق أھداف التعلم.
تستمر مھارات الطالب في التحسن بناًء على التقییمات المستمرة ومن خالل أسالیب التعلم المختلفة. عادة ما یتم قیاس ذلك -

من خالل األنشطة والمشاریع والعروض التقدیمیة والتقییمات التكوینیة والتحصیلیة. یوجھ المعلمون الطالب إلى المراقبة 
الذاتیة ویتم توفیر فرص التقییم الذاتي وتقییم الزمالء في معظم الدروس. لقد زاد حماس الطالب ومشاركتھم من خالل زیادة 

استخدام التكنولوجیا في الصف باإلضافة إلى ھیاكل بناء الفریق المستخدمة.



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

 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020
تم تزوید الطالب بفرص لتطویر العالقات والتماسك الجماعي من أنشطة بناء الفریق وتمارین التفكیر وإعطاء الوقت الكافي -

إلنشاء خطة عمل جماعیة تسمح لھم بالتخطیط للمواعید النھائیة وتقسیم مسؤولیاتھم والسماح للطالب بتقییم نوعیة وكمیة 
المساھمات والعمل المنجز مما یتیح لھم الفرصة لمناقشة ما تعلموه والتفكیر فیھ ومشاركتھ.

یجب على ھیئة التدریس تبني أفضل الممارسات الشائعة لتوصیل المعرفة إلى الطالب كالنتائج المعرفیة والسلوكیة. -
تلتزم ھیئة التدریس بضمان بقاء قدراتھا جنباً إلى جنب لضمان تعلم ذات صلة بالعالم. لذا من الضروري أن یتم توجیھ -

أسالیب نقل المعرفة نحو ضمان أنھا تؤدي إلى تكوین قوي وواقعي وحساس ومرن.

-



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

من مارس 2020 حتى اآلن

االستمرار في تطویر وتضمین توقعات متسقة للمتعلمین لمشاركة تعلمھم وفھمھم مع اآلخرین في سیناریوھات العالم الواقعي 1.
الصعبة.

تطویر المزید من الفرص للمتعلمین الستكشاف وفھم المعضالت المعقدة والعواقب المقصودة أو غیر المقصودة لألعمال أو 2.
الحلول ؛

تطویر بیئة التعلم لدعم المجافات والمسارات المستقلة في السعي لتحقیق أھداف التعلم المھمة ؛3.

تطویر ثقافة ُینظر فیھا إلى األخطاء على أنھا فرص تعلم.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 مھارات القرن الحادي والعشرین ومھارات التفكیر العلیا (HOTS) . نشر أفضل الممارسات الحالیة 2.
وتطویر مھارات التعلم.

تصمیم فرص للتطویر المھني المستمر التي تدعم تطویر إطار الكفاءات الطالبیة( SCF)  وتعلم القرن الحادي والعشرین 3.
واستخدام تكنولوجیا المعلومات.

مراجعة وتعدیل سیاسة وممارسات التقییم لضمان تطویر مھارات القرن الحادي والعشرین ومھارات التفكیر العلیا 4.
(HOTS)بشكل فعال.



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020 

تقدیم فرص التعلم القائم على مشاریع القرن الحادي والعشرین.5.

تنفیذ مبادرة جھاز (Chromebook) لكل طالب (Chromebook 1:1) للصفوف من السادس إلى الحادي عشر بدًء 6.
بالصف العاشر خالل العام الدراسي 2019 - 2020.


