الرقم املرجعيAS/3/8/2020-21 :

اليوم والتاريخ :اخلميس2020/09/03 ،

السادة أولياء األمور الكرام ...
حتية طيبة وبعد ...

املوضوع :مسرية وعطاء يف التميز واالرتقاء ...
P a g e | 1 out of 3

بدايةً :أسرة وإدارة مدرسة األنصار العاملية تثمن وتقدر ثقتكم هبا اي من أودعتم فلذات أكبادكم يف ٍ
أيد أمينة ؛ تعمل من أجلهم وتسعد خبدمتهم

وتسهر على راحتهم ومستقبلهم  ،تعاونكم الدائم معنا أحد أسرار جناحاتنا ومتيزان يف مسرية العطاء الرتبوي على مدى عشرين عاماً  ،اسثمرانها يف
يج ٍ
أجيال قادرة جتمع بني األصالة واملعاصرة.
ختر ٍ
اثنياً :نزف إليكم بشرى متي ٍز جديد  ،وإجنا ٍز نواكبه وحنققه ونفخر به معاً  ،فبفضل هللا سبحانه وتعاىل مث بفضل مثرة تعاونكم وجهودكم املخلصة ،

وجهود العاملني املخلصني يف ميداننا الرتبوي حققنا أعلى تقدير (متطور) يف مجيع احملاور واجملاالت يف تقييم هيئة الشارقة للتعليم اخلاص (ضمن ال18

مدرسة على مستوى إمارة الشارقة) اليت بدأت طريقها يف املرحلة الثالثة من رحلة التحول الرقمي على طريق االستدامة يف التعليم  ،راجني من هللا
العلي القدير أن نبقى منارةً للعلم واألخالق  ،وأن تبقى رسالتنا السامية وتعاوننا املشرتك أفضل ميثاق.
اثلثاً :وانبثاقاً من رؤيتنا يف توفري ٍ
تفاعلي  ،وضمن عمليات التحسني والتجويد املستمرة يف منظومتنا التعليمية فإننا نود أن
رايدي
تعليم
ابتكاري ٍٍّ
ٍٍّ
ٍٍّ
نوضح حلضراتكم ما يلي:

 .1مدرسة األنصار العاملية كانت وما زالت تسعى للتطوير والتحسني  ،وتضع املصلحة العامة للطلبة وأولياء األمور نصب عينيها  ،فأبناؤان أمانة
نعمل من أجلهم ونسعد خبدمتهم.

 .2قرارات التغيري والتحسني يف املدرسة تبىن على دراسة تشاركية وتفاعلية تراعي توجيهات حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،ووزارة الرتبية
والتعليم  ،وهيئة الشارقة للتعليم اخلاص  ،وأفضل املمارسات يف امليدان الرتبوي حملياً وعاملياً  ،وتوجيهات جمالس األمناء  ،وإدارة املدرسة

ابلتشاور مع مجيع الشركاء يف املنظومة التعليمية مبن فيهم أولياء األمور الكرام وطلبتنا األعزاء  ،وبعد حتليل الوضع الراهن  ،واستشراف املستقبل.

 .3تلتزم املدرسة بتوفري أعلى معايري اخلدمات الرتبوية للطالب  ،وأولياء األمور ؛ لضمان التحسني املستمر يف أدائها وخمرجات طلبتها.

تقاء ابملنظومة التعليمية  ،وتطويراً ملفاهيم تربوية وأكادميية حديثة مثل :التعلم مدى احلياة  ،التعلم الذايت
 .4ضمن اخلطة التحسينية للمدرسة  ،وار ً
واملستقل  ،التعلم الرقمي  ،التعلم الذكي  ،التعلم ابملشاريع  /األنشطة  /البحث واالستقصاء وغريها من املفاهيم اليت نعمل معكم ومع فلذات

أبنائنا للوصول إليها فإن إدارة املدرسة -وبعد استطالع آراء أولياء األمور( -ممن شاركوان يف االستبياانت اإللكرتونية هناية العام املنصرم)  ،قد
اسثمرت يف كتب ومناهج إلكرتونية ورقمية تفاعلية تتيح للطلبة وأولياء األمور ومعلمي املواد الدراسية والقيادة الرتبوية يف املدرسة االطالع على

نقاط القوة ونقاط التحسني ؛ للعمل على تقدم كل طالب يف املدرسة  ،وإاتحة التقارير الالزمة عن حاالت الطالب  ،ومستوايت تقدمهم ألولياء

األمور ومعلمي املواد الدراسية والقيادة الرتبوية.
 .4.1هذا االستثمار ال يلغي وجود كتب ورقية وأعمال طلبة وأنشطة يدوية وكتابية  ،إضافةً إىل الكتب اإللكرتونية والتفاعلية  ،واملنصات
التعليمية الرقمية.

 .5االستثمار يف هذه املنظومة سيتيح للطلبة وأولياء األمور ومعلمي املواد الدراسية والقيادة الرتبوية يف املدرسة تقومي أداء مستمر  ،وحتاليل ونتائج
فردية ومجاعية (حبسب فئات ومستوايت الطلبة)  ،كما أنه سيعمل على حتقيق مؤشرات األجندة الوطنية وهتيئة الطالب ؛ لتحقيق نتائج أفضل

يف االمتحاانت الدولية  ،ويف مهارات القراءة واملهارات األساسية  ،إضافةً إىل العلوم واملعارف اليت تراعي الفروق الفردية.
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 .5.1من مزااي هذه املنظومة :توفريها العديد من املصادر التعليمية مثل الصور  ،والعروض املرئية (الفيديوهات)  ،واملقاطع الصوتية  ،والروابط
واملراجع  ،والقصص  ،وترمجة الكتب أو الفقرات  ،والبحث  ،والنطق الصحيح للكلمات  ،وقراءة النصوص  /االستماع هلا  ...وغريها
من امليزات اليت ال تتيحها الكتب يف الورقية يف بعض املواد حتديداً.
 .6هذا االستثمار جاء أيضاً ؛ ليواكب خطة التحول من نظام الصفوف إىل نظام السنوات ؛ ولتكون املدرسة أكثر امتثاالً ملعايري املنهاج الربيطاين
املطبق يف اململكة املتحدة  ،ورفعاً للمستوى األكادميي لطلبتنا يف املواد األجنبية  ،واملواد الوزارية استجابةً ملطالب وآراء اجملتمع املدرسي يف

استبياانت العام املاضي  ،ولنكون أكثر امتثاالً ملعايري ومتطلبات األمن والسالمة يف ظل جائحة كوفيد 19-؛ تقليالً لالستهالك الورقي وتبادل

املواد الورقية بني الطلبة واملعلمني (اليت قد تكون عُرضة النتشار ونقل الفريوسات والبكترياي وغريها).

.6.1

مقتبس من الدليل اإلرشادي الصادر عن هيئة الشارقة للتعليم اخلاص:

 .7يفرتض يف مجيع املدارس أن يكون لديها خطة بديلة وجهوزية مستمرة يف حال طلب منها التحول عن بعد يف أي حلظة خالل الفصل الدراسي
احلايل  ،وهذا القرار جاء ؛ ليوافق متطلبات هذه املرحلة  ،ويواكب متطلبات املستقبل -إبذن هللا.-

 .8تنويع مصادر التعلم يتيح للطالب خيارات وآفاق جتعله أكثر مرونة وتزيد من دافعية الطالب للتعلم  ،وبناء املهارات أبسلوب شيق وممتع وتفاعلي
بعيداً عن امللل أو الروتني املعتاد  ،هذا النهج متبع يف بعض مدارس اإلمارة  ،والعديد من مدارس الدولة والعامل وخاصة املدارس اليت تتبع املنهاج

الربيطاين ،وتسعى حنو التميز واالستدامة يف التعليم  ،ويستند على أفضل املمارسات احلديثة.
 .9ندرك أن أي تغيري سيشكل ٍ
حتد يف بداايته  ،ويتطلب وقتاً للتعامل والتأقلم معه  ،لكن مثرة اإلجناز وفلذات األكباد يستحقون منا كل خري وكل
بذل وعطاء  ،وإبذن هللا سنجد منهم كل خ ٍري وارتقاء.
 .10كما أننا حنيطكم علماً مبا يلي:

 .10.1عقدت إدارة املدرسة اجتماع توضيحي وتعريفي ألولياء األمور يوم األربعاء ،املوافق  2020/09/02؛ لتوضيح األهداف السامية من
هذا التغيري (ملن أشكل عليه األمر من أولياء األمور)  ،ولالستماع آلرائهم ومناقشة متطلباهتم.

 .10.2سيتم نشر عروض مرئية تسهم يف توضيح الفكرة (مما خطط له يف أجندة اللقاء األول  ،ومل يستكمل).
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 .10.3صممت إدارة املدرسة خطة وبرامج تدريبية ألولياء األمور ؛ للتعامل مع املنصات الرقمية والكتب التفاعلية سيتم نشرها قريباً على
وسائل التواصل االجتماعي الرمسية.

 .10.4اخلطة التدريبية ألولياء األمور ستنفذ (عن بعد) ؛ للتأكد من حتقيق االستفادة القصوى من استثماران يف املنصات والكتب الرقمية.

 .10.5كذلك سيتم توفري العديد من العروض املرئية اإلضافية ؛ لتسهيل عملية استخدام هذه املنصات  ،والتقارير  ،وتدريب الطلبة عليها من
قبل معلمي املواد الدراسية .لدى أبنائنا القدرة والقابلية والدافعية ؛ لتعلم ومواكبة متطلبات العصر احلديث مىت ما أتيحت هلم الفرصة

ضمن ضوابط تربوية وأطر تعليمية.

 .10.6ندرك متاماً -أننا كرتبويون -علينا مسؤولية ضبط أوقات أبنائنا أمام الشاشات اإللكرتونية ؛ حفاظاً على صحتهم  ،وضبطاً لسلوكياهتم،

وعليه وجهنا طاقمنا الرتبوي ابلتخفيف من الواجبات املدرسية  ،واستكمال غالب األنشطة يف أوقات الدوام الرمسي  ،واملوازنة بني

األنشطة اليت تنفذ على الشاشات واألنشطة اليت تنفذ بشكل يدوي دون استخدام التقنيات.

 .10.7هذا القرار ال يلغي وجود األنشطة غري الرقمية  ،مع تركيزان على دعم مهارة الكتابة وحتسني اخلط  ،وضبط اإلمالء لدى الطلبة.
 .10.8هذه اخلطة ستطبق يف مرحلتها األوىل على ماديت اللغة اإلجنليزية والعلوم لطلبة الصفوف من الروضة الثانية وحىت الصف اخلامس ،
ويضاف إليهم مادة الرايضيات للمرحلة من الصف السادس وحىت الثامن  ،إضافةً إىل اسثماران يف املنصات الرقمية ملعظم املواد األساسية

والتقنية.

 .10.9الكلفة التشغيلية للمنصات التعليمية اإللكرتونية والكتب اإللكرتونية الرقمية التفاعلية والورقية والقرطاسية اليت سنقوم بتزويد أولياء
تقاء جبودة اخلدمات التعليمية
األمور هبا هلذا العام أكثر من العام السابق (دون حتميل أولياء األمور أي عبء مايل إضايف  ،وإمنا ار ً
للطالب).

.10.10

ليست مجيع سالسل الكتب رقمية تفاعلية وحسب  ،وإمنا هناك كتب ورقية  ،وأخرى تفاعلية ستوزع مجيعها على الطالب أو

أولياء األمور (ضمن خطة توافق متطلبات اإلجراءات االحرتازية)  ،وسيعلن عنها ألولياء األمور فور وصوهلا من مزود اخلدمة  ،واستكمال
اإلجراءات الالزمة (هذا األمر ينطبق على مجيع الطلبة بنمطي التعلم" :عن بعد واهلجني").

.10.11

كانت وستبقى أبواب املدرسة مفتوحة للتعبري عن آراء أولياء األمور ودراستها مبهنية واحرتافية  ،وتقييم كل مرحلة جديدة بعد

خوض التجربة ؛ لقياس الفعالية والكفاءة.
.10.12

إدارة مدرسة األنصار العاملية ترحب ابلنقد اهلادف البناء  ،وتعمل مع شركاء التميز على حتقيق التميز يف كل مرحلة  ،وسائل

التواصل االجتماعي أوجدانه خلدمتكم بشكل أفضل  ،ولدينا بوابة إلكرتونية لتلقي املقرتحات والشكاوى بشكل رمسي  ،وعناوين بريدية

خمصصة لذلك .ولذا فإننا هنيب ابجملتمع املدرسي اتباع األنظمة والتعليمات وبروتوكوالت التواصل الفعال  ،علماً أبن وسائل التواصل

االجتماعي خاضعة لقوانني مكافحة اجلرائم اإللكرتونية  ،وال نتقبل فيها القدح أو التجريح أو اإلساءة أو التهكم أبسلوب ال يليق

ابمليدان الرتبوي أو أي خمالفة قانونية أخرى.

ثقتكم غالية  ..وأبناؤكم يف ٍ
أيد أمينة  ..تلتزم التحسني  ..وتواكب التطوير ..
إدارة املدرسة

