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مبدأ التعلم  الخامس: مشاركة المتعلم واالستقاللیة

یستلھم المتعلمون من تعلمھم ویشاركون فیھ. لدیھم استقاللیة في تعلمھم ویقومون باختیارات مدروسة بدعم من المعلمین الذین 
یعملون كمدربین وموجھین.

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؟

نتیجة لتطویر مناھجنا للمشاركة في التعلیم واالستقاللیة ، فإن المتعلمین لدینا سوف:

یكونون متحمسین ومجھزین لالنخراط في التعلم الذاتي(SDL) في كل المواد.1.

یشاركون بنشاط وبانتظام في أنشطة التعلم الذاتي(SDL) المختلفة (على سبیل المثال:  تحدید األھداف ، ومستویات اختیار 2.
المتعلم ، والمؤتمرات التي یقودھا المتعلم ، والمحافظ التي یتم تحدیثھا باستمرار ، وخطط التعلم الشخصیة ، وما إلى ذلك)

یتفاعلون مع نقاط قوتھم وتحدیاتھم واھتماماتھم وشغفھم بطرق مخصصة.3.
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 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020 

سیضمن منھجنا النقاط التالیة:
توفیر مجموعة واسعة من خیارات المناھج الدراسیة (عن طریق االختیار والفرصة) حیث یمكن للطالب االستفادة من 1.

خبرات التعلم التي تشجع وتغذي مواھبھم واھتماماتھم وتطلعاتھم.
تمكین التدریس من أجل تعزیز التفكیر العمیق والنقدي لدى الطالب وحل المشكالت ومھارات االبتكار باستمرار في 2.

الدروس. حیث سیقوم الطالب بتقییم تعلمھم بانتظام ,ستكون ھناك زیادة في الفرص المتاحة لإلطالع على عمل زمالئھم 
وتبادل الممارسات النموذجیة.

تمكین الصفوف من الحصول على بیئة أكثر مرونة لمساعدة الطالب على المشاركة في تعلمھم وتعزیز بیئة تعلیمیة صحیة 3.
ومفتوحة.
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تمكین صوت الطالب من خالل المزید من التعاون والعمل الجماعي واالبتكار.4.

تطویر مھارات التفكیر النقدي وحل المشكالت واالبتكار والتعلم المستقل لدى الطالب بشكل منھجي من خالل ممارسات 5.
فعالة وھادفة لتخطیط الدروس وتقدیمھا.

استخدم معاییر النجاح في التقییم من أجل التعلم ، لكي یتمكن الطالب من اجراء تأمل الذاتي في مھامھم.6.

تمكین الطالب من الصف السادس وحتى الصف الحادي عشر من قیادة التعلم الخاص بھم من خالل طرح األسئلة وإیجاد 7.
الحلول والبحث.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

یستمتع معظم الطالب بالتعلم ویتحملون مسؤولیة متزایدة عن تعلمھم.-
ُیظھر الطالب بانتظام اھتماماً حقیقیاً بالتعلم ألنھم یشاركون فیھ بشكل نشط ویظھرون مستویات متزایدة من المشاركة -

واالستقاللیة في الدروس.
التطورات في تصمیم مھام التقییم ونماذج التقییم للطالب تتیح لھم فرص متزایدة الختیار التعلم الخاص بھم وتقییمھ.-
یفكر الطالب في عملھم ویطورون قدراتھم لتحدید نقاط قوتھم ومجاالت التحسین.-
أدى التعلم عن بعد إلى زیادة نطاق التعلم الذاتي بشكل كبیر وبالتالي ینمو الطالب لیصبحوا متعلمین مستقلین ومشاركین.-
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لقد أثبت الطالب أنھم قادرون على العمل بشكل منتج بمفردھم وأنھم ال یحتاجون إلى الكثیر من التوجیھ من المعلمین كما -
وأنھم یستخدمون عادًة الموارد والتكنولوجیا بشكل معقول لدفع تعلمھم.

یتبنى المعلمون مھارات ومواقف المدرب والموجھ إلبراز التطور في أنھج التعلم.-
تستمر مجموعة خیارات المناھج في النمو مما یوفر للطالب خیارات تنمي مواھبھم واھتماماتھم وتطلعاتھم. یشارك الطالب -

بانتظام في الفرص (االستبیانات والمقابالت ، والتجمعات ، والمناقشات المفتوحة) لتشكیل برامج التعلم الخاصة بھم والشعور 
بأنھم عادًة ما ینجحون في تلبیة خیاراتھم.
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یمتلك المعلمون معرفة متخصصة وذلك فقاً لمعاییر قسم الموارد البشریة ومعاییر دائرة التعلیم والمعرفة التي تتعلق بحیازة -
درجة البكالوریوس في المادة التي یدرسونھا.

یطبق المعلمون باستمرار معرفتھم بالمادة ویستخدمون مجموعة متنوعة من األسالیب مما یدل على فھم كیفیة تعلم الطالب.-
التعلیم في تحسن مستمر في جمیع أنحاء المدرسة ویعود الفضل إلى التوظیف المحسن وفرص التطویر المھني المستمر -

وأسالیب أكثر منھجیة مدعوماً بتخطیط الدروس الفعال وتحسین ممارسات المشاھدات الصفیة.
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وفًقا لتقییم ارتقاء لعام 2018 أصبح "التدریس ألجل تطویر مھارات الطلبة في التفكیر النقدي وحل المشكالت واالبتكار في -
جمیع الدروس" جزءاً أساسیاً من المشاھدات الصفیة وفرص التطویر المھني المستمر للموظفین المحددین لمواصلة التطویر 

والتضمین.
ُتستخدم نتائج المشاھدات الصفیة لتحدید األھداف في خطط تطویر األداء الفردي للمعلمین. یتم دعم المعلمین الذین یتم تقییم -

دروسھم على أنھا المقبولة أو أقل باستراتیجیات التدخل بما في ذلك تمارین التخطیط ومشاھدة الزمالء التدریبیة اإلضافیة 
ومتابعة  المشاھدات الصفیة.

یتبنى جمیع المعلمون فرص التعلم المھني من خالل دورات تدریبیة وورش عمل أسبوعیة تتیح لھم تحسین مھاراتھم -
التربویة.

یحتفظ جمیع المعلمین بسجل التطور المھني المستمر الخاص بھم من أجل استكمال 25 ساعة إلزامیة من التطور المھني -
المستمر بحسب متطلبات دائرة التعلیم والمعرفة.

الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟
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بدأ المعلمون أیضاً في المشاركة في التدریس الجماعي والتخطیط عبر المواد وتقدیمھا ونمذجة الدروس للزمالء  كجزء من -
نظام دعم التدریب والتوجیھ.

یتم تدقیق خطط الدروس عبر جمیع المراحل كل أسبوع من قبل قادة الصف والمنسقین وفریق القیادة لضمان الجودة -
واالتساق.

یعتمد تخطیط الدروس على معرفة الطالب السابقة ویوفر استخدام الجلسات العامة والتقییم خالل الدروس فرصاً للطالب -
للتفكیر في التعلم الذي تم.

ساعد تطویر استخدام أھداف ونتائج التعلم لجمیع الصفوف على جعل التعلم أكثر وضوحاً و دعم تطویر ممارسة التقییم من -
أجل التعلم لتصبح أكثر فعالیة.
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تم تبسیط إجراءات التخطیط في قسم المرحلة االبتدائیة لضمان استخدام األكثر فعالیة لوقت المعلم في إعداد أنشطة وموارد -
التعلم.

تعمل المدرسة حالیاً على توسیع نطاق استخدامھا لموارد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وقد  بدأت مبادرة جھاز -
(Chromebook) لكل طالب (Chromebook 1: 1) لطالب الصف العاشر.

استخدام أجھزة  الـ(Chromebook) وأجھزة الـ (iPad) بشكل منتظم خالل الدروس وفي جمیع الصفوف.-
تتوفر أنشطة الروبوتیات ومساحات االبتكار والتعلم القائم على األلعاب كأنشطة خارج المنھج وھذا یؤدي إلى زیادة استخدام -

الطالب للتكنولوجیا.
یتم استخدام موارد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المتاحة أیضاً في جمیع المراحل من أجل تقدیم تقییمات قائمة على -

المھارات كما یتضح في التعلم القائم على المشاریع (PBL) في المرحلة االبتدائیة ومشروع التقییم الشامل للمناھج في 
الصفوف من السادس إلى الحادي عشر.
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وقد أقیمت ورش عمل متخصصة مع مدربین معتمدین باإلضافة إلى برنامج قید التنفیذ للدعم المستمر والتطویر المھني -
المستمر في العام الدراسي القادم.

یفھم غالبیة المعلمین أن الطالب یتعلمون بطرق مختلفة لذا فھم یعدلون مناھجھم (بما في ذلك طرح األسئلة) وفًقا لذلك. -
تمضي المدرسة قدًما وُتحسن في ھذا المجال - ال سیما في استخدام األسئلة المفتوحة لتعزیز مھارات التفكیر العلیا و تستمر 

بإجراء جلسات التطویر المھني المستمر حول األسئلة الفعالة وتصنیف بلوم لدعم طرح األسئلة.
یستخدم المعلمون الوقت والموارد المتاحة بشكل جید لتقدیم دروس تفاعلیة یكون الطالب فیھا مشاركین نشطین وتكون -

التفاعالت بین المعلم والطالب إیجابیة ومثمرة. 
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ھناك مناخ إیجابي للتعلم یتم فیھ تشجیع الطالب على التفاعل مع بعضھم البعض كما ویتم دعمھم وتشجیعھم من قبل معلمیھم.-
معظم الدروس مخططة جیداً وتأخذ في االعتبار االحتیاجات الفردیة للطالب. كما وقد تم تقدیم مبادرات جدیدة مثل القراءة -

الموجھة والحسابات العقلیة والتي دعمت ذلك.
ھناك حاجة لمزید من التحسین في التمایز من أجل ضمان تقدم أفضل لجمیع مجموعات الطالب وخاصة المتفوقین.-
استھدفت خطة تطویر المدرسة ھذا باعتباره -

مجاالً للتحسین مما یضمن تقدیم الدعم والتحدي الكافیین لجمیع مجموعات الطالب.
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تطبیق مھارات القرن الحادي والعشرین والمھارات الموضحة في إطار الكفاءات الطالبیة (SCF) مثل االتصال والتعاون -
واإلبداع والتفكیر النقدي  وھذه أمور شائعة في تخطیط المعلمین في جمیع مراحل المدرسة.

یتم تشجیع الطالب أیضاً على تطویر مھارات التفكیر باستقاللیة وقد تم تعزیز ذلك بشكل أكبر من خالل مبادرات المدرسة -
بما في ذلك إطار الكفاءات الطالبیة من دائرة التعلیم والمعرفة (SCF) والذي تم تقدیمھ خالل ھذا العام الدراسي.



خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟
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اإلستمرار في تطویر الخطط لتحقیق أھداف التعلم الذاتي.1.

توفیر فرص التطویر المھني المستمر التي تمكن المعلمین من النمو في علم اصول التدریس (البیداجوجیا) كمدربین 2.

وموجھین 

التأكد من أن معاییر التقییم تتماشى مع أھداف التعلم الذاتي.3.
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یقوم جمیع المعلمین (100٪) بتطویر مھارات التفكیر النقدي وحل المشكالت واالبتكار لدى الطالب بشكل منھجي من خالل -
ممارسات فعالة وھادفة لتخطیط الدروس وتقدیمھا.

التأكد من أن جمیع المعلمین لدیھم معرفة جیدة بنقاط القوة والضعف لدى كل طالب.-
التأكد من أن جمیع المعلمین یقدمون تحدیاً جیداً ودعماً وتغذیة راجعة ومتابعة.-
توفیر أنشطة یشارك الطالب فیھا في إیجاد حلولھم الخاصة لمشاكل معینة.-
تطویر مناھج تتمحور حول الطالب بشكل أكثر اتساقاً في كل المواد لتطویر التفكیر النقدي واالبتكار والتعاون واالستقالل -

لدى الطالب.


