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مبدأ التعلم التاسع: مساحات وأوقات التعلم

تدفع تأثیرات التعلم التي یھدف إلیھا مجتمع التعلم وتشكل تصمیم مساحات التعلم وھیكلة وقت التعلم. 

التقییم:

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.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

نتیجة لتطویر األنھج المتعلقة بمساحات وأوقات التعلم: سیتمكن المتعلمین من:

المشاركة في تطویر وتصمیم وھیكل بیئات التعلم المحفزة ؛1.

 التطور على الصعید األكادیمي والشخصي كنتیجة لمساحات التعلم الفعالة وھیكلیة أوقات التعلم.2.



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

ستعمل المدرسة على تحقیق النقاط التالیة:

أن تكون  المدرسة مجھزة بالعدد المناسب من الموظفین لتحقیق رؤیتنا ورسالتنا من خالل قیم مدرستنا وأھدافنا التعلیمیة ؛-
ضمان االستخدام الفعال لموارد المدرسة لتعزیز تحصیل الطالب ؛-
ضمان أن جمیع مجاالت التعلم بما في ذلك مرافق التكنولوجیا ذات جودة عالیة وُتستخدم لتسھیل تعلم وتعلیم عالي الجودة -

وكذلك لتعزیز تحصیل الطالب ؛
ضمان تطویر األداء الفعال وإدارتھ باإلضافة إلى توفیر فرص التطویر المھني المستمر مما یسھل تحقیق تعلم وتعلیم عالي -

الجودة األمر الذي سیؤدي إلى تحسین نتائج الطالب.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

یضمن كل من الجداول الصفیة وتوزیع الموظفین أن یتمكن الطالب من اإلستفادة قدر اإلمكان من التجربة التعلیمیة. إن -
التنظیم الدقیق للدروس واألنشطة یمّكن الموظفین من توفیر انتقاالت سلسة خالل الیوم الدراسي.

یتم استخدام الوقت والموارد بما في ذلك استخدام تقنیات التعلم بشكل خالق لتحسین فرص التعلم.-
توفر منصات التعلم ولوحات العرض وبوابات الطالب اإللكترونیة معلومات وافرة عن األحداث الیومیة وھذا یساھم في -

اإلدارة الفعالة للمدرسة.
یدعم التواصل الثنائي اإلتجاه المنتظم مع أولیاء األمور والطالب تنظیم األنشطة المدرسیة وھذا یؤدي إلى القلیل من التعطیل -

في تسلیم المناھج الدراسیة.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

یتم نشر الموظفین المتخصصین بما في ذلك أولئك الذین یعملون في السنوات األولى وأولئك الذین یدعمون الطالب ذوي -
االحتیاجات التعلیمیة الخاصة بشكل فعال. یساعد ھذا على ضمان استفادة الطالب من فرص المناھج الدراسیة المخصصة 
(الموسیقى والحركة والصحة واللیاقة والفنون البصریة  واإلبداع واالبتكار) ، ورعایة الطالب ذات الطابع الشخصي 

(pastoral care) مع ضمان نسبة منخفضة من الطالب لكل مدّرس.
إن مباني ومرافق المدرسة ذات نوعیة جیدة وتشمل مناطق واسعة وحدیثة مخصصة للتعلم. أدى االستثمار إلى تنوع واتساع -

نطاق الموارد ومساحات التعلم وھذا یساعد الطالب على المشاركة وعلى اتساع  نطاق وتوازن المنھج الدراسي.
ُیظھر تطبیق برنامج جھاز لكل طالب(أجھزة Chromebook) للصفوف من األول إلى الحادي عشر وفتح المبنى الجدید -

المخصص للفتیات التزامنا بتوفیر مساحات تعلیمیة وموارد عالیة الجودة.



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

إن العملیات الیومیة في المدرسة ذات كفاءة وفعالیة عالیة. یدخل الطالب بیئة تعلیمیة مرحبة حیث یكون جمیع الموظفین -
وجمیع الطالب تقریباً على درایة جیدة برؤیة المدرسة ورسالتھا وقیمھا وإجراءاتھا ومتطلباتھا ویحترمونھا.

العالقات والتفاعالت والتواصل ھي انعكاس لقیم المدرسة التي یعززھا كل من قیادة المدرسة والموظفین والطالب وأولیاء -
األمور.

ُتدار جداول الصف بشكل جید وھذا یضمن االستخدام الفعال للموارد. توفر لوحات وشاشات العرض معلومات وافرة عن -
عملیات المدرسة وتساھم في اإلدارة الفعالة للمدرسة وتركز على تعلم الطالب.

إن إجراءات المدرسة وروتینھا فعالة وكفؤة.-



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

المدرسة مجھزة بشكل مناسب لتحقیق رؤیتھا ورسالتھا. جمیع أعضاء ھیئة التدریس تقریباً مؤھلین ویستفیدون من التطویر -
المھني الشخصي الشامل الذي یتناسب جیداً مع أولویات المدرسة والذي كان لھ تأثیر إیجابي للغایة على جودة التعلم والتعلیم.

تواجھ المدرسة العجز بشكل جید لضمان استمراریة التعلم لجمیع الطالب. یتم توفیر فرص كبیرة لجمیع الموظفین للتدریب ، -
مما أدى إلى تحسینات في التدریس.

إن المدرسة مجھزة تجھیزاً جیداً بموارد حدیثة وعالیة الجودة. تم تصمیم مجموعة من المرافق المتخصصة ضمان أنھا -
متاحة للجمیع. تتمیز جمیع مجاالت التعلم تقریباً بجودة عالیة ویتم استخدامھا بشكل متكرر لتعزیز إنجازات الطالب.

بیئة المدرسة مواتیة للتعلم والتعلیم. تعمل مجموعة من الموارد ذات الصلة بمتطلبات المناھج الدراسیة باإلضافة إلى -
احتیاجات المعلمین والطالب على تعزیز التعلم والتعلیم الفعال.



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

من مارس 2020 حتى اآلن

التأكد من أن مبادئ التعلم ھي الدافع وراء تصمیم وھیكلیة بیئة التعلم.1.

التأكد من إعادة تشكیل األوقات والمساحات واألثاث لتمكین التعلم في أي مكان وأي مكان.2.

تطویر المزید من الدعم الواسع عبر مجتمع التعلم لھذه الطرق المرنة لتحقیق التعلم.3.



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

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

تعمل مجموعة واسعة من الموارد العالیة الجودة ، والمطابقة لمتطلبات المناھج الدراسیة واحتیاجات المعلمین والطالب على -
تعزیز التعلم والتعلیم الفعال.


