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 لتنفيذمن أجل : التخطيط 2الوحدة 

 تنفيذ المدرسة لعملية المراجعة 2.3
 

 المادة التوجيهية

 
التنفيذ في المدرسة الستخدامه حين القيام  مجموعةتتضمن هذه المادة نموذج ل

بعملية المراجعة المستمرة لمستوى تقدمهم في تطبيق إطار الكفاءات الطالبية 
 21كفاءات لمتعلمي القرن  –للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 

(2014.) 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟
 

 
القيام بالمراجعة في المدرسة  يجب استخدام هذا المصادر اإلرشادية عند

 وعند تحديث خطة العمل االستراتيجية في المدرسة.
 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 التنفيذ في المدرسة مجموعة
 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 2.2 ةاالستراتيجي خطة العمل 

 2.2.1  استراتيجية عملخطة  تقوم بإعدادكيف 

 2.2.2  ةاستراتيجي خطة عملنموذج 

 2.2.3  ةستراتيجيا لخطة عملمثال 

 2.3 مؤشر تقييم إطار الكفاءات الطالبية 
 

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟

تستخدم مجموعة التنفيذ في المدرسة هذا النموذج لتجميع األدلة للقيام 
 االستراتيجية.بعملية المراجعة في المدرسة وتحديث خطة العمل 

 
 

كيف يمكن تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
األدلة التي يتم تجميعها من عملية المراجعة هذه قد تفيد التطور المستمر 

 لخطة العمل االستراتيجية لمجموعة التنفيذ.
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 تنفيذ عملية المراجعة في المدرسة 2.3

اإلجرائية االستراتيجية لدعم تطبيق إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم إن تطوير الخطة 

 ( تعد أول نشاط لمجموعة التنفيذ في المدرسة.2014)

 

 تقوم بإعدادكيف  2.2.1 خطة العمل االستراتيجية 2.2 .2يجب أن يكون كل شخص في المجموعة ملماً بالمواد التوجيهية 

على  خطة العمل. حالما يتم كتابة وتوزيع النسخة المسودة من ةاستراتيجي لخطة عملنموذج  2.2.2استراتيجية  عملخطة 

أعضاء مجموعة التنفيذ في المدرسة )وفريق القيادة العليا بالمدرسة( يجب أن يتطور ويصبح "ملف حي" وهذا يعني أن تحدد 

 االستراتيجية. خطة العملجدول اجتماعاتهم لمراجعة في  -على األقل شهرياً -مجموعة التنفيذ وقت دائم 

يحدد القسم السابع من قسم الدليل اإلرشادي للمدارس في إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 
 ( عملية التطبيق التالية، ويتضمن ذلك المراجعة الدائمة لهذه العملية.15( )صفحة 2014)
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إن عملية مراجعة المدرسة هي نشاط فّعال للمراجعة الذاتية فتوفر فرصة لجمع األدلة على مستوى تقدم تطبيق إطار الكفاءات 

االستراتيجية  لخطة العمل(. باإلضافة إلى أنها تدعم المراجعة الدائمة 2014الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ويتضمن ذلك تحديد: لمجموعة التنفيذ في المدرسة

 .اإلجراءات التي تم االنتهاء منها وعملية جمع األدلة لدعم اإلجراءات التي تم االنتهاء منها 

 اإلجراءات التي لم يتم االنتهاء منها بعد وما يجب أن يحدث للعمل على االنتهاء منها 

  مستمر نحو هدف تحقيق جميع جوانب اإلجراءات الجديدة التي تضمن أن مجموعة التنفيذ تقوم بإحراز مستوى تقدم

 ( في الحياة المدرسية والممارسات الصفية.2014إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

 

 توفر المصادر اإلرشادرية إلطار الكفاءات الطالبية أداتين لجمع أدلة التأمل الذاتي

 

a. 2.3.1 مؤشر تقييم إطار الكفاءات الطالبية 

 

 يستخدم مؤشر تقييم إطار الكفاءات الطالبية:

  في بداية عملية التخطيط اإلجرائي االستراتيجي من قبل فريق التنفيذ في المدرسة لتحديد خط األساس الستعداد

 المدرسة لتنفيذ إطار الكفاءات الطالبية

  الطالبية في جميع جوانب المنهج مراجعة دورية منتظمة لقياس التقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل إلطار الكفاءات

 الدراسي في المدرسة.

 

في  على سبيل المثال، دليل على التغيير يوفر مؤشر التقييم مجاالت للتنفيذ في المدرسة وماهي األدلة التي بحاجة إلى جمعها.

 الممارسات الصفية للمعلم.

 

 

b. 6.6  مؤشر التقييم مشاهدة المعلم 6.6.1نموذج مشاهدة المعلم و 

 

يسمح نموذج مشاهدة المعلم ومؤشر مشاهدة المعلم المرتبطة عنوان المالحظة معلم لفريق تنفيذ في المدرسة بجمع البيانات 

 واألدلة عبر معلمي المدرسة ودرجة تضمين إطار الكفاءات الطالبية في التنفيذ في صفوفهم.

 

 الخاتمة

للمدرسة والذي يعد مهماً قبل تنفيذ أي من عمليات المراجعة للمدرسة. لقد قام مشروع ارتقاء بتطوير برنامج تقييم ذاتي مكثف 

(. يحدد القسم الثالث من هذا الملف برنامج التقييم 2015يمكن إيجاد هذا البرنامج في ملف برنامج ارتقاء لضمان جودة التعليم )

 الذاتي للمدرسة.

 

  

 

 

 

 


