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مبدأ التعلم  السادس: البحث والتفكیر في التعلم

یقّدر مجتمع المتعلمین البحث والتفكیر والتصمیم المستقبلي ویتصرف بناًء علیھم.

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 مناھج البحث والتفكیر في التعلم الخاصة بنا سیتمكن متعلمینا من:

التعرف على بیئة االستقصاء المدروس واالستفادة منھا حیث تكون االستراتیجیات والھیاكل واألسالیب واالبتكارات الفعالة 1.
أمًرا شائًعا ؛

تكییف أسالیبھم واستراتیجیاتھم بناًء على األفكار المكتسبة من خالل التفكیر الذاتي قبل وأثناء وبعد خبرات التعلم.2.



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

إن مجتمع التعلم في مدستنا سوف:

یقوده اتجاه استراتیجي واضح للغایة برؤیة جریئة وطموحة یشاركھا مجتمع المدرسة بأكملھ ؛1.

یلتزم بشدة باألولویات الوطنیة واإلماراتیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.2.

یضمن مدرسة شاملة بالكامل ؛3.

یؤسس بشكل فعال ثقافة التعلم الھادف "عقلیة النمو" ؛4.

یضمن التقییم الذاتي المنتظم والدقیق باستخدام البیانات الداخلیة والخارجیة ؛5.

یضمن أن تكون خطط تحسین المدارس متماسكة وطموحة وقائمة على التقییم الذاتي الدقیق ؛6.

یكون مسؤول بشكل جماعي عن ضمان أداء مدرسي عالي الجودة7.

یظھر تحسینات مستمرة مع مرور الوقت في جمیع المجاالت.8.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

تقوم المدرسة بمراجعة المناھج وتغطي كل المواد وتنظر في تأثیر محتواھا على تعلم الطالب وتستند العملیة على تعلیقات -
المجتمع المدرسي كل حول مشاركة الطالب.

تعتبر التغییرات في المناھج الدراسیة مدروسة ویتم تلبیة احتیاجات معظم الطالب كما ھو موضح في برنامجنا منذ بدایة -
جائحة كوفید 19.

أصبح  البحث والتفكیر والتصمیم المستقبلي من السمات المنتظمة لممارسات التعلم والتعلیم والتقییم في المدرسة. یتم تزوید -
الطالب بفرص متزایدة للبحث والتفكیر والمشاركة في التصمیم المستقبلي للدروس والمشاریع.

تتضمن عملیات المراقبة والتقییم تركیزاً على نتائج الطالب وجودة التدریس في المدرسة.-



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

من مارس 2020 حتى اآلن

تعد التعلیقات الواردة من الطالب وأولیاء األمور من السمات البارزة للتفكیر اإلنعكاسي ویتم استخدام المعلومات من أصحاب -
الشأن بشكل فعال إلبالغ التطورات.

تعد المدرسة خطة التحسین الخاصة بھا على أساس مجموعة واسعة من األدلة المناسبة على سبیل المثال نموذج التقییم الذاتي -
للتعلم عن بعد (SEF) واالستطالعات والتخطیط االستراتیجي.

أدت خطط التحسین األخیرة إلى تحسینات ملحوظة في عمل المدرسة وتتم إدارتھا بعنایة مع التركیز المناسب على تحقیق -
األھداف ضمن جداول زمنیة واقعیة.

یشارك معظم الموظفین في المدرسة بنشاط في تنفیذ استراتیجیات التحسین.-
كثیرا ما یتم اختبار إدخال المبادرات أو البرامج الجدیدة على أساس "تجریبي" الستكشاف مدى مالءمتھا وتطویر -

استراتیجیات إطالق شاملة. على سبیل المثال:  الموارد والتطویر المھني المستمر وتقنیات التعلم ، إلخ ...



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

یستخدم مجتمع التعلم استراتیجیات متعددة من أجل المشاركة الفعالة في عملیات التفكیر الذاتي.-
لقد شھدنا أیضاً استخداماً متزایداً النعكاسات الطالب كجزء من عملیات التعلم والتعلیم في الصفوف من السادس إلى الحادي -

عشر - ال سیما فیما یتعلق بالمشاریع المشتركة واالبتكار.
أصبح الطالب أكثر درایة بمفھوم التأمل الذاتي ویطبقون مبادئھ بوتیرة متزایدة.-
تقدیم األفكار الشخصیة كجزء من ممارسات التقییم الرسمیة (كتابیاً)-
تقدیم األفكار الشخصیة كجزء من ممارسات التدریس والتعلم المنتظمة (كتابیاً وشفھیاً)-
تم تطویر استبیانات لتعزیز  ودعم التفكیر الھادف المتعلق بتطویر المدرسة.-



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تطبق اللجان / فرق العمل بانتظام مبادئ التأمل الذاتي خالل جھودھم لتطویر المدرسة-
المشاریع التجریبیة - Chromebooks و Google Classroom وغرفة صالة األوالد والطابور-
یعتبر تفكیرنا في التقییم الذاتي وتخطیط التحسین جیداً.-
یضمن تقویم مراقبة الـ SEF الخاص بنا وجود عملیات منھجیة وشاملة وقویة یتم فیھا جمع البیانات من مجموعة من -

المصادر الداخلیة والخارجیة وتحلیلھا ثم استخدامھا لتكوین استنتاجات وتخطیط الخطوات التالیة.
یعرف فریق القیادة العلیا وموظفي المدرسة المدرسة جیداً نقاط قوتھا وكذلك المجاالت التي تحتاج إلى مزید من التحسین. یتم -

تحدید األولویات الرئیسیة بدقة للمستقبل.



 ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تبدأ عملیة المراقبة والتقییم بتقویم الـ SEF مع التركیز على نتائج الطالب باإلضافة إلى جودة التعلم والتعلیم.-
تعقد اجتماعات القیادة المنتظمة  لضمان تحقیق التقدم األمثل لتحقیق أھداف التحسین.-
خطط تحسین المدرسة متماسكة وتعتمد على التقییم الذاتي الدقیق.-
تضمن خطط تحسین المدارس الخاصة بنا تناول األولویات الوطنیة للمدرسة ولدولة اإلمارات العربیة المتحدة بدقة وأن -

ترتبط أولویاتنا بنتائج الطالب.
تم إحراز تقدم كبیر في معالجة جمیع التوصیات الواردة في تقریر ارتقاء السابق.-
أظھرت المدرسة تحسینات مستدامة بمرور الوقت في معظم المجاالت الرئیسیة-

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



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

من مارس 2020 حتى اآلن

التأكد من أن مجتمع التعلم لدینا یستكشف تأثیر الحقائق المتغیرة واالتجاھات الناشئة على مستقبل التعلم وتنفیذ أفضل 1.
الممارسات بانتظام ؛

تطویر بیئة من االستقصاء المدروس مما یؤدي إلى استراتیجیات وھیاكل وأسالیب وابتكارات فعالة ؛2.

التأكد من مراجعة تأثیرات التعلم واالتفاق علیھا  وأن أنظمتنا تتماشى مع تحقیق ھذه التأثیرات ؛3.



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

ضمان أن فریق القیادة العلیا والوسطى یقودون عملیة تحسین المدرسة بفعالیة عالیة مما یؤدي إلى تحسین نتائج الطالب وفقاً -
لرؤیة المدرسة ورسالتھا وقیمھا األساسیة.

مراجعة الھیكل التنظیمي لضمان نموذج قیادة أكثر فعالیة.-
بناء القدرات القیادیة المتوسطة في جمیع أنحاء المدرسة من خالل تخطیط التعاقب الداخلي والتعیینات الخارجیة الجدیدة.-
تطویر قیادة وسطى فعالة من خالل برنامج القیادة الوسطى الفعال وإدارة األداء.-
ضمان التوافق بین جمیع وثائق القیادة بما في ذلك رؤیة المدرسة ورسالتھا والقیم األساسیة ، واألجندة الوطنیة لدولة -

اإلمارات العربیة المتحدة وخطط تطویر المدرسة واستمارة التقییم الذاتي (SEF) وخطط تحسین األقسام من أجل تقدیم قیادة 
مدرسیة فعالة ومتماسكة للغایة.


