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الفعالية العامة للمدرسة
تم تقييم المدرسة وفق  3تصنيفات لألداء
نطاق أ

ل ) درجة الفعالية العامة ( 3 ,2 ,1
ذات أدا ٍء عا ٍ

نطاق ب

مرض ) درجة الفعالية العامة ( 5 , 4
ذات أدا ٍء
ٍ

نطاق ج

بحاجة إلى تحسين كبير ) درجة الفعالية العامة ( 8 ,7 , 6

تم تقييم المدرسة ضمن النطاق) :ب( ,الدرجة )(4

أھم نقاط القوة لدى المدرسة:
•

التحسن الكبير في جودة التدريس.

•

مستوى الرعاية والعالقات اإليجابية جداً في المجتمع المدرسي التي تعمل على رفع
دافعية الطلبة وسعادتھم ورغبتھم في التعلم.

•

إجراءات الرعاية واإلرشاد المطورة بشكل جيد والتي توفر بيئة تعلم آمنة وداعمة
للطلبة.

•

توفر المباني والمرافق بيئة تعلم ذات جودة عالية.

أھم الجوانب التي تحتاج إلى تحسين:
•

جودة التعليم والتعلم لتحقيق مستوى جيد بشكل مستمر.

•

فاعلية اإلدارة والقيادة  ،خاص ًة فيما يتعلق باالستخدام االستراتيجي للبيانات ،وذلك من
خالل مشاھدات صفية أكثر دقة.
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تمھيد
قام فريق من خمسة مقيمين بتقييم المدرسة ،حيث شاھدوا  87حصة دراسية
وأجروا عدة اجتماعات مع كبار العاملين ،ورؤساء األقسام ،وفريق الدعم ،والطلبة،
وأولياء األمور .وقد حللوا أيضاً نتائج االختبارات والتقييم باإلضافة إلى  531استمارة
من استبيان أولياء األمور ،كما دققوا في أعمال الطلبة ونظروا في العديد من
سياسات المدرسة والوثائق األخرى .وقد شارك المدير والقيادة العليا في عملية
التقييم وأجروا مشاھدات صفية مشتركة.

وصف المدرسة
افتتحت مدرسة الظفرة في سبتمبر من عام  ،1983وانتقلت إلى فيال في
ُ
أبوظبي عام  .1995وفي عام  ،2012انتقلت المدرسة إلى مباني جديدة مبنية
ألغراض التعليم في مدينة محمد بن زايد .إن رؤية المدرسة ھي "أن تكون
مدرسة مبتكرة وشاملة حيث ينخرط الطلبة يومياً في أعلى مستويات التعلم في
جميع مجاالت المنھاج" ،ورسالتھا ھي "تطوير اإلمكانات الكاملة لكل طالب على
الصعيد األكاديمي واالجتماعي واألخالقي بغض النظر عن النوع والعرق واالعاقة و
العقيدة و الخلفية الشخصية ،وتنشئة مواطنين أكفاء ومسؤولين في مجتمع
اليوم العالمي لكي يصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع في دولة اإلمارات العربية
المتحدة أو في الخارج ،وكذلك التعاون مع الطلبة وأعضاء المجتمع في إطار عملية
تعلم تستمر مدى الحياة".
إن إجمالي أعداد الطلبة المسجلين بالمدرسة ھو  ،1418تبلغ نسبة الذكور منھم
 .%61تضم المدرسة طلبة في مراحل دراسية تبدأ من رياض األطفال وحتى
الصف الثاني عشر .ويتم تدريسھم في صفوف مختلطة من الروضة وحتى السنة
الرابعة ،ثم يتم تدريس الذكور في صفوف منفصلة عن اإلناث من الصف الخامس
وحتى الثاني عشر ،باستثناء في بعض الصفوف االختيارية وبعض صفوف الشھادة
العامة الدولية للتعليم الثانوي .ويوجد  248طالب في مرحلة الروضة ،و 524في
الصف األول إلى الخامس ،و 306في الصف السادس إلى الثامن ،و 340في الصف
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التاسع إلى الثاني عشر .وتطبق المدرسة المنھاج األمريكي بدءاً من مرحلة
الروضة وحتى الصف الثامن ،أما في الصف التاسع إلى الثاني عشر فيستطيع
الطلبة االختيار ما بين دراسة المنھاج األمريكي أو البريطاني ،كذلك تستخدم
المدرسة منھاج وزارة التربية والتعليم في اللغة العربية والتربية اإلسالمية
والدراسات االجتماعية .ويخضع الطلبة الذين يدرسون المنھاج البريطاني إلى
امتحانات الشھادة العامة الدولية للتعليم الثانوي في السنة الحادية عشر ،و
امتحانات المستوى المتقدم التأھيلي في السنة الثانية عشر ،والمستوى
المتقدم في السنة الثالثة عشر .أما ھؤالء الذين يدرسون المنھاج األمريكي
فيتبعون معايير والية فيرجينيا ومتطلبات التخرج .ويحصل الطلبة الذين يتبعون
المنھاج األمريكي حتى الصف الثاني عشر على دبلوم التخرج من الثانوية العامة.
تلبي المدرسة احتياجات طلبة من العديد من الجنسيات ،حيث يمثل المواطنون
اإلماراتيون نسبة  ،%33والمصريون  ،%15واألردنيون  ،%11والسوريون ،%10
واللبنانيون  ،%10بينما يأتي  %21من الطلبة من دول أخرى .إن  %89من
إجمالي عدد الطلبة من المسلمين .وقد حددت المدرسة  %4من الطلبة ممن
لديھم احتياجات تعليمية خاصة ،حيث يعاني معظمھم من صعوبات تعلم ،وأن
ثالثة طالب يحتاجون إلى دعم لغوي ،و  %3منھم متفوقين وموھوبين .ويعتمد
قبول المدرسة للطلبة في المراحل الدراسية من الصف األول إلى الثاني عشر
على المقابلة وامتحان القبول.
تولى المدير منصبه منذ ثالثة أعوام .ويتكون فريق القيادة من المدير ،ومساعده،
ورئيس تقنية المعلومات واالتصاالت ومسؤول االمتحانات ،ورئيس المرحلة
االبتدائية ،ومنسق االحتياجات التعليمية الخاصة ،ومرشد الطلبة ،ومنسق
العلوم .كذلك يوجد  117معلم بالمدرسة ،وقد وصلت معدالت تغير العاملين إلى
 %16في العام الماضي ..وتتراوح الرسوم المدرسية بالنسبة للطلبة المسجلين
بالمدرسة قبل سبتمبر من عام  2012ما بين  13,100و 16,700درھم ،وما بين
 22,000و 38,000درھم بالنسبة لھؤالء الذين التحقوا بھا بعد عام  ،2012مما
يندرج تحت الفئتين العالية والعالية جداً.
Page 5 of 16

فاعلية المدرسة
الفاعلية العامة للمدرسة

لقد تحسن أداء مدرسة الظفرة بشكل كبير منذ زيارة التقييم األخيرة التي قيمت
مرض ومتحسن من
المدرسة بأنھا غير مرضية .وتوفر المدرسة اآلن مستوى
ِ
التعليم ،إذ يوجد تركيز قوي على رفع جودة التعليم والتعلم .وقد أصبحت نسبة
كبيرة من الحصص مرضية على األقل ،كما أصبح عدد متزايد منھا جيد أو أفضل.
كذلك يعد مستوى التطور الشخصي للطلبة والرعاية والحماية واإلرشاد المقدم
جيدا مما يوفر بيئة تعلم آمنة وداعمة وراعية .باإلضافة إلى ھذا ،يتم دعم عملية
تحسين جودة التعليم أيضاً من خالل المباني والمرافق الجيدة جداً.
المدخلة
إن التحدي الذي تواجھه المدرسة اآلن ھو الحفاظ على التحسينات
ُ
وتسريع وتيرة التغيير من خالل جعل ممارسات التعليم والتعلم أكثر اتساقاً،
وتسريع وتيرة تعلم الطلبة ،وتوفير تحديات أكبر لذوي القدرات األعلى ،باإلضافة
إلى استھداف تطوير مھارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة وضمان توليھم
مسؤولية تعلمھم من خالل تحديد أھداف التعلم الفردية بوضوح.
األھداف التي يحققھا الطالب ومستوى التقدم الذي يحرزونه

مرض وفي تحسن .وتتم ربط المعايير مع كل من
يعد مستوى التحصيل والتقدم
ِ
منھاج والية فيرجينيا والمنھاج الوطني اإلنجليزي .ويعمل الطلبة على مستويات
تتناسب مع فئتھم العمرية في معظم الحصص الدراسية .كذلك فإن مستوى
التحصيل والتقدم في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وتقنية المعلومات
مرض
واالتصاالت يعد أفضل من مرضِ .وإن مستوى التحصيل في اللغة العربية
ِ
ولكن مستوى التقدم يعد أعلى بسبب مستويات الطلبة المتدنية نسبياً في
مرض في التربية
بداية التحاقھم بالمدرسة .كذلك فإن التحصيل والتقدم
ِ
اإلسالمية والدراسات االجتماعية ،وھما أعلى من مرضِ في المواد الدراسية
األخرى .يكتسب الطلبة المھارات األساسية في المحادثة والقراءة والكتابة
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مرض،
والحساب واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت على مستوى أعلى من
ِ
إال أن مھارات التفكير تعد أقل تطوراً.
يعد معظم الطلبة مبتدئين في اللغة اإلنجليزية عند التحاقھم بالروضة ،ثم يحرزون
تقدما جيدا فيما يتعلق بتطوير مھارات المحادثة باللغة اإلنجليزية .ويتمكن الطلبة
في الصف األول من التعامل مع جميع مجاالت المنھاج باللغة اإلنجليزية ،ويحققون
مكتسبات جيدة في فھم المحادثة باللغة اإلنجليزية والمفردات الخاصة بالمادة
الدراسية .باإلضافة إلى ھذا تحرز معظم الفئات العمرية تقدما مرضيا أو أفضل في
معظم المواد الدراسية.
يشير التحصيل في االمتحانات الداخلية والخارجية إلى تماشي المعايير مع
المستويات الدولية في بعض المواد التي ُذكرت سابقاً .تعد نتائج امتحانات
الشھادة العامة الدولية للتعليم الثانوي والمستوى المتقدم التأھيلي والمستوى
المتقدم التي يخضع إليھا قلة من طلبة الصف العاشر والحادي عشر والثاني
عشر أعلى من المعايير الدولية .ويحقق ھؤالء الذين يدرسون المنھاج األمريكي
تقدما مماثال ،ويحصل جميع طلبة الصف الثاني عشر تقريباً على أماكن في
الجامعات .وھناك دعم جيد لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وھؤالء الذين
يحتاجون إلى مساعدة إضافية فيما يتعلق بتطور اللغة حيث يحققون تقدم مماثل
للطلبة اآلخرين .ومن ناحية أخرى ،فإن التقدم الذي يحرزه الطلبة المتفوقين ال
المرض في بعض الحصص وذلك بسبب عدم حصولھم على
يزيد عن المستوى
ِ
تحدي تعليمي كافي .وتستخدم المدرسة سلسة من امتحانات المقارنة
المعيارية المرجعية للتحقق من تقدم الطلبة بفاعلية.
التطور الشخصي للطلبة

إن التقدم الشخصي للطلبة جيد .ويتعامل الطلبة في جميع أقسام المدرسة
ويظھر المعلمون مودة واحترام
باحترام كبير مع بعضھم البعض ومع العاملينُ .
حقيقي تجاه الطلبة الذين ُيظھرون بدورھم مستويات جيدة من االھتمام
والمشاركة .ويعد سلوكھم جيداً بشكل عام في الغرف الصفية وأثناء تنقلھم في
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أرجاء المدرسة .ويصبح الطلبة غير مندمجين في عدد قليل من الحصص عندما ال
تقدم أنشطة التعلم تح ٍد بالقدر الكافي أو عندما ال يقومون بنشاط معين.
ُيظھر الطلبة احتراماً كبيراً لقيم وتراث وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقد
شوھد ذلك في الحصص الدراسية وطابور الصباح والفعاليات الخاصة .و ُتمكنھم
األنشطة المدرسية التي تحتفي بالحج من تجربة مناسك وشعائر الحج .ويحظى
الطلبة بفرص للقيام بأدوار قيادية من خالل العضوية في مجلس الطلبة ومن خالل
برنامج شھري يسمح لھم بالتسجيل للقيام بمھام قيادية في الصفوف .ومن
ناحية أخرى ،فإن الفرص المتاحة لھم للمشاركة في أنشطة مجتمعية تعد
محدودة .ولدى الطلبة فھم جيد لكيفية عيش حياة آمنة وصحية ،ويتم تعزيز ذلك
من خالل المنھاج وخيارات الطعام المتوفرة في المقصف .وكانت نسبة مستوى
الحضور في العام الماضي .%93
جودة التعليم والتعلم

لقد تحسنت جودة التعليم والتعلم بشكل كبير منذ زيارة التقييم السابقة ،مما
أدى إلى وجود ممارسات مرضية أو أفضل في معظم الصفوف الدراسية .يعد
التعليم والتعلم جيدا أو أفضل في عدد قليل من الحصص .يستخدم المعلمون في
معظم الحصص الفعالة مجموعة من االستراتيجيات لتحفيز وإشراك الطلبة.
ويتمتع معظم المعلمين بمعرفة جيدة بمادتھم الدراسية وفھم متمكن لمحتوى
المنھاج ولديھم توقعات عالية فيما يتعلق بسلوك الطلبة .كذلك فإن العالقات
بينھم وبين والطلبة مبنية على االحترام ،ويعتني المعلمون بھم ويشجعون
جھودھم .ويشارك الطلبة بنشاط في التعلم حيث تعد الوتيرة جيدة ،كما تقدم
األنشطة تحديات تناسب احتياجاتھم .ومن ناحية أخرى ،يصبح الطلبة متعلمين
المرض حيث يقضون
سلبيين في عدد قليل من الحصص ذات المستوى غير
ِ
فترات طويلة في االستماع دون المشاركة بنشاط ودون الحصول على تحديات
كافية.
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إن األطفال في مرحلة الروضة محفزون ومتحمسون جداً ،إال أن ھناك اعتماد
مبالغ فيه على أسلوب التدريس الموجه للصف كله في بعض صفوف الروضة .وال
ُتستخدم تقييمات تحديد المستوى بشكل جيد في تخطيط ألنشطة تتطابق مع
ويستخدم أسلوب التعلم في مجموعات صغيرة
احتياجات التعلم الفردية لألطفالُ .
في عدد قليل فقط من الحصص .ومن ناحية أخرى ،يوفر بعض المعلمين مجموعة
متنوعة من األنشطة للطلبة من الفئات العمرية األخرى بھدف إشراكھم بنشاط
في تعلمھم .وفي مثل ھذه الحصص ،تساھم أنشطة حل المشكالت والبحث
والتعاون واألنشطة الجماعية بشكل جيد في تطوير مھارات القرن الحادي
والعشرين لدى الطلبة ،إال أن ذلك ال ُيطبق بشكل متسق في الحصص بجميع
أنحاء المدرسة .يجري المعلمون تقييمات منتظمة ،ولكنھا ال ُتستخدم بفاعلية
في بعض الحصص لتخطيط أنشطة تناسب احتياجات الطلبة .وتعد التوقعات
متدنية جداً في بعض الحصص بالنسبة للطلبة ذوي اإلنجازات األعلى .يحصل
المعلمون على فرص جيدة للتنمية المھنية ،كما يقدم برنامج إدارة األداء المزيد
من الدعم الموجه لھم.
تلبية المناھج الدراسية الحتياجات الطلبة

يقدم المنھاج الشامل والمتوازن برنامج متحسن يدعم استمرارية وتدرج التعلم.
يتم تعزيز المواد األساسية في مرحلة الروضة وحتى الصف الثامن من خالل
التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية وتقنية المعلومات واالتصاالت.
ويتم تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من الصف األول .ويركز المنھاج األمريكي في
الصف التاسع إلى العاشر بشكل جيد على مساعدة الطلبة في تلبية متطلبات
التخرج .ويستطيع طلبة الصف العاشر إلى الثاني عشر اختيار مجموعة من المواد
االختيارية التي تناسبھم .وفي المنھاج البريطاني ،يدرس طلبة الصف التاسع
والعاشر مجموعة متنوعة من المواد الدراسية التي تتضمن ثالث علوم منفصلة،
وتقنية المعلومات واالتصاالت ودراسات األعمال .وفي الصف الحادي عشر والثاني
عشر ،يدرسون ثالث مواد تابعة للمستوى المتقدم التأھيلي والمستوى المتقدم.
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يحصل الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ومن يحتاجون إلى مساعدة
لتطوير لغتھم على دعم لتعزيز تعلمھم .ومن ناحية أخرى ،ھناك تفاوت في
مستوى تطور مھارات القرن الحادي والعشرين بين المناھج الدراسية المختلفة.
ال تتم مالءمة المنھاج باستمرار لتوفير تحدي مناسب للطلبة ذوي اإلنجازات
األعلى في بعض الحصص .ھناك تحسن كبير فيما يتعلق بمجموعة األنشطة
الالصفية المتاحة للطلبة ،بما في ذلك الرياضة والفنون والكشافة وبرنامج الزومبا
للياقة البدنية ونموذج األمم المتحدة وتصميم اآلليات والعديد من األنشطة
األخرى .ويعد مستوى تسجيل الطلبة في جميع ھذه األنشطة عالياً.
حماية الطلبة ورعايتھم وإرشادھم ودعمھم

توفر المستويات العالية للرعاية واإلرشاد والدعم بيئة جيدة يشعر فيھا الطلبة
باألمان والسعادة والدافعية .ويحصل الطلبة على دعم رعوي وأكاديمي جيد من
قبل جميع العاملين بالمدرسة ،وتوجد العديد من مستويات المسؤولية في نظام
الدعم الرعوي التي تبدأ من معلم الصف الرئيسي باإلضافة إلى الدعم الفعال
المتوفر في جميع المراحل الدراسية ،كما أن االختصاصيين االجتماعيين
متواجدين لتوفير المزيد من الدعم واإلرشاد للطلبة .ويحظى الطلبة أيضاً بدعم
جيد فيما يتعلق بصنع الخيارات ،خاص ًة في الصف التاسع حيث يختارون ما بين
المنھاج األمريكي والبريطاني .ويقوم المعلمون وقادة المواد الدراسية بمتابعة
التقدم األكاديمي بانتظام .ومن ناحية أخرى ،ال يتم استخدام البيانات في بعض
المواد الدراسية بدقة واتساق كافي من أجل تحديد المجاالت المثيرة للقلق.
تعد مستويات السلوك الجيدة ودرجات االحترام العالية من السمات القوية في
جميع أنحاء المدرسة .وتبدو المواقف اإليجابية تجاه التعلم واضحة في معظم
الحصص الدراسية .ولدى المدرسة التزام قوي تجاه سالمة ورفاھية الطلبة ،حيث
تم تدريب جميع العاملين على تطبيق سياسة حماية الطفل وھم على دراية
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بمسؤولياتھم .كذلك يحصل المعلمون الجدد على تدريب كجزء من برنامجھم
التعريفي .وتوجد خمس غرف للصالة بالمدرسة لتلبية احتياجات جميع أقسامھا.
جودة المباني والمرافق المدرسية

توفر المدرسة مرافق ممتازة وواسعة لدعم وتحفيز التعلم .ويتم تنظيم مجموعات
التعلم بشكل جيد على ھيئة مراحل في جميع أنحاء المبنى .و ُتمكن مختبرات
العلوم السبعة الطلبة من اختبار أنشطة تعلم مباشرة وعملية ،كما يتم استخدام
مختبرات تقنية المعلومات واالتصاالت الخمسة بشكل جيد لتطوير ھذا العنصر
األساسي من مھارات القرن الحادي والعشرين .كذلك تدعم مرافق التربية الفنية
والتربية الموسيقية اتساع المنھاج من أجل تعزيز تعلم الطلبة .وتعد الغرف الصفية
واسعة وتسمح بمرونة الحركة وتدعم استراتيجيات التعليم والتعلم المتنوعة.
يتم استخدام جميع المساحات المتاحة بإبداع ،حيث تم تحويل السطح الواسع
إلى ساحة فعالة لأللعاب الرياضية .وتشمل مرافق األلعاب الرياضية األخرى حوض
سباحة بالحجم األولمبي ،وبركة سباحة للروضة ،وساحة مركزية كبيرة ومغطاة
لمختلف األلعاب الرياضية .وھناك أيضاً صالة رياضية ومنطقة مجھزة ألطفال الروضة
للتعلم من خالل اللعب ،إال أن ساحة التعلم الخارجية في رياض األطفال ليست
مظللة بالقدر الكافي .وتوجد مكتبتان ،واحدة في

كل من المرحلة الصغرى

والمرحلة العليا بالمدرسة.
ھناك تنسيق جيد لألمن في جميع أنحاء المدرسة .ويضمن مسؤول الصحة
والسالمة فحص جميع المعدات بانتظام .كذلك تعد المرافق الطبية جيدة جداً ،إذ
توجد ثالث عيادات وثالثة ممرضين مرخصين ومساعدين طبيين .ويتم إجراء
تدريبات اإلخالء بانتظام ويعي المجتمع المدرسي اإلجراءات بالكامل.
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مصادر المدرسة التي تدعم أھدافھا

تحسن .إن الكادر المدرسي
مرض وم
تدعم مصادر المدرسة أھدافھا بشكل
َ
ّ
مكتمل ،وقد تم توظيف  12معلم إضافي بنجاح لتغطية الزيادة في أعداد الطلبة
التي تقدر بـ .%10ويتمتع جميع المعلمين بمعرفة متمكنة من مادتھم الدراسية
وھم مؤھلون بشكل مناسب .ويوفر مساعدو الصف دعم قي ّم للطلبة وللمعلمين.
باإلضافة إلى ھذا ،فإن الغرف الصفية والغرف المتخصصة مجھزة بالمصادر على
نحو جيد.
ٍ
إن مرافق تقنية المعلومات واالتصاالت مجھزة تجھيزا جيدا بأعداد كافية من أجھزة
الحاسوب للسماح للطلبة بالعمل بشكل مستقل .وتوجد ألواح بيضاء تفاعلية في
الغرف الصفية يستخدمھا المعلمون بشكل جيد .وقد قامت المدرسة بشراء 300
جھاز لوحي )آيباد( سيكون جزء من مشروع مستقبلي يشمل المرحلة االبتدائية
والصف العاشر .و ُتمكن مختبرات العلوم المجھزة تجھيزا جيدا الطلبة من التعلم
عن طريق األنشطة العملية المباشرة .ويوجد عدد جيد من الكتب في مكتبات
المراحل الدراسية الصغرى والعليا ولكنھا ال تلبي االحتياجات الخاصة بمجتمع
التعلم في القرن الحادي والعشرين.
فاعلية القيادة واإلدارة التربوية

يؤثر فريق القيادة العليا بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات التعليمية
المقدمة للطلبة .وقد تطورت فاعلية القيادة واإلدارة منذ زيارة التقييم السابقة إذ
أصبحت مرضية اآلن وفي تحسن .ولدى مجلس األمناء استراتيجيات فعالة
للمساءلة من أجل ضمان تلبية فريق القيادة العليا أھدافھم المتفق عليھا ،وتتم
مالءمة ذلك بشكل مناسب مع المبادرات األساسية في خطة تطوير المدرسة.
ويركز فريق القيادة والمعلمون بالكامل على تحسين جودة التعليم.
تمتاز المدرسة بأجواء ھادئة جداً وتقدم الرعاية للطلبة ،كما تتم إدارتھا بطريقة
سلسة يومياً .و ُتف ّعل المدرسة نظام إدارة األداء مما يؤدي إلى وجود أھداف
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سنوية لجميع العاملين وخطط محددة للتنمية المھنية .ويجري كبار العاملين
والقيادة الوسطى مشاھدات صفية منتظمة ويقدمون تغذية راجعة للمعلمين ،إال
أنه ال يتم متابعة ذلك دائماً من أجل ضمان جعل التحسينات المحددة جز ًءا
أساسياً من الممارسات .يتم جمع بيانات التقييم بانتظام ،ولكن ھناك تفاوت في
مدى دقة التحليل وكيفية استخدام النتائج لتسريع التقدم.
تمثل وثيقة التقييم الذاتي تقييم دقيق للوضع الحالي بالمدرسة .وھي تتماشى
جيداً مع مجاالت التطوير الرئيسية في خطة تطوير المدرسة التي تركز بشكل
جيد على التحسينات المدرسية المحددة .ولدى المدرسة عالقات جيدة مع أولياء
األمور ،الذين يقدمون تغذية راجعة لھا من خالل استبيانات "ادفانسد إديوكاشن"
والمدرسة ومجلس أبوظبي للتعليم .وھم إيجابيون تجاه معظم جوانب المدرسة.
وھناك سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل مع شكاوي أولياء األمور.

التقدم منذ زيارة التقييم األخيرة
لقد تحسنت المدرسة بشكل كبير منذ زيارة التقييم السابقة ،حيث استثمرت
كثيراً في التدريب الذي يستھدف تحسين جودة التعليم والتعلم .وقد أصبحت
الجودة اآلن مرضية أو أفضل في معظم الحصص الدراسية في جميع أنحاء
المدرسة .ومن ناحية أخرى ،ال يزال ھناك تفاوت في عملية تحديد أھداف التعلم
للطلبة وتوفير تحدي مناسب لذوي اإلنجازات األعلى.
لقد تحسن تطبيق المنھاج ،وأصبحت ھناك فرص أكبر للطلبة لتطوير مھارات
القرن الحادي والعشرين .وھناك أدلة تشير إلى قيام عدد أكبر من المعلمين
بتخطيط أنشطة لتطوير مھارات االستقصاء والمھارات العملية لدى الطلبة ،ولكن
دون اتساق .ويمثل برنامج األنشطة الالصفية قصة نجاح كبيرة ،حيث يوجد عدد
كبير من األندية ومستويات عالية من مشاركة الطلبة.
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ما يجب على المدرسة القيام به من أجل التطوير
 -1االستمرار في تحسين عملية التعليم والتعلم لكي تصل إلى معايير جيدة
أو أفضل ،وذلك من خالل:
.i

استخدام نتائج تقييم المعرفة والمھارات التي اكتسبھا الطلبة
سابقاً في تصميم أنشطة تعلم تناسب االحتياجات المحددة.

.ii

رفع التوقعات والتحديات ،خاص ًة بالنسبة للطلبة ذوي اإلنجازات
األعلى.

.iii

توفير المزيد من الفرص للطلبة للتعلم بطرق مختلفة من أجل تطوير
وتعزيز مھارات القرن الحادي والعشرين لديھم.

.iv

ضمان تحديد أھداف تحسينية للطلبة في جميع المواد الدراسية
بشكل منتظم.

 -2تحسين فاعلية القيادة واإلدارة بشكل أكبر من خالل ضمان ما يلي:
.i

تحليل بيانات التقييم بدقة وانتظام واستخدامھا في تسريع التقدم.

.ii

متابعة المشاھدات الصفية لضمان دمج التحسينات المحددة في
ممارسات الصف.
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درجات التقييم

عالية األداء

مرض
أداء
ٍ

بحاجة إلى تحسين كبير

ممتاز

جيد جدا ً

جيد

مرض ويتطور
ٍ

مرض
ٍ

مرض
غير
ٍ

مرض إلى حد
غير
ٍ
كبير

ضعيف

معيار األداء

نطاق أ

نطاق ب

نطاق ج

1

2

3

4

5

6

7

8

معيار األداء :1
األھداف التي يحققھا
الطلبة ومستوى
التقدم الذي يحرزونه
معيار األداء :2
التطور الشخصي
للطلبة
معيار األداء  :3جودة
مستوى التعليم
والتعلم
معيار األداء  :4تلبية
المناھج الدراسية
الحتياجات الطلبة
معيار األداء  :5حماية
الطلبة ورعايتھم
وإرشادھم ودعمھم.
معيار األداء  :6جودة
المباني والمرافق
المدرسية
معيار األداء  :7مصادر
المدرسة التي تدعم
أھدافھا
معيار األداء  :8فاعلية
القيادة واإلدارة

ملخص التقييم:
الفاعلية العامة
للمدرسة.
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مخالفات محتملة لألنظمة ولمتطلبات األمن و السالمة
مدرسة الظفرة

األنظمة:
1.
2.
3.
يتم رفع علم دولة اإلمارات العربية المتحدة يومياً

نعم

يؤدي الطلبة السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
يومياً

نعم

الرسوم الدراسية:

متطلبات الصحة و السالمة

رئيس فريق التقييم

بروس بيري

التاريخ
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