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للعام الدراسي 2018/2019 م

قطاع المناهج والتقييم
إدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية 

كز مصادر التعلم  الخطة السنوية لمرا
لجميع المراحل الدراسية
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مقدمة 

مركــز مصــادر التعلــم هــو أحــد المرافــق التربويــة بالمدرســة والتــي تســاند وتعــزز العمليــة التعليميــة ، ويضــم المركــز مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر 
التعليميــة بمختلــف أشــكالها )المطبوعــة – اإللكترونيــة – التفاعليــة - التطبيقــات الذكيــة( والوســائل واألدوات التعليميــة ، التــي تغطــي احتياجــات 
الفئــات المســتهدفة ويديــر المركــز اختصاصــي  مؤهــل ومــدرب مهنيــاً ، وينبغــي أن تكــون المصــادر التعليميــة المتوافــرة داخــل المركــز مفهرســة 
ومصنفــة وفــق المعاييــر المعتمــدة عالميــاً ، باإلضافــة لضــرورة توافــر أثــاث مناســب ، وعــدد مــن األجهــزة الالزمــة الســتخدام المصــادر )مثــل الحواســيب 
– أجهــزة العــرض – أجهــزة صــوت - الكاميــرات - أجهــزة لوحيــة – شاشــات تفاعليــة – تقنيــات حديثــة ( يف وجــود سياســات وأنظمــة تضمــن التفعيــل 

األمثــل للمركــز لكــي يقــدم  خدماتــه بفاعليــة للطلبــة والمعلميــن واإلدارييــن وأوليــاء األمــور وقطاعــات المجتمــع . 
وإذا مــا توافــرت يف مركــز مصــادر التعلــم المقومــات أعــاله فإنــه ينتــج عــن ذلــك بيئــة تربويــة تعليميــة وتثقيفيــة وترفيهيــة تخــدم المناهــج وتعمــل 
علــى توظيــف األســاليب الحديثــة للتعليــم وتعــزز قيــم االبتــكار واإلبــداع والتعلــم الــذايت و المســتمر وتســاهم يف جعــل القــراءة اســلوب حيــاة وتدعــم 
كتســاب مهــارات البحــث العلمــي والثقافــة المعلوماتيــة ، ومــن جانبــه يســعى المركــز بمــا يقدمــه مــن خدمــات وأنشــطة إىل إحــداث تغييــر إيجــايب وســط  ا
المتعلميــن ، والمســاعدة  يف إثــراء األنشــطة المختلفــة يف المجــاالت التعليميــة والثقافيــة وذلــك بمــا يوفــره مــن مصــادر المعرفــة وأوعيتهــا المختلفــة 

المناســبة لخدمــة أهــداف المدرســة اإلماراتيــة.
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أهمية مركز مصادر التعلم

المساهمة يف تحقيق أهداف المدرسة اإلمارتية ودعم التوجهات االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة.	 
دعم المنهاج الدراسي عن طريق توفير مصادر تعليمية متنوعة تحقق الفاعلية والحيوية والنشاط يف العملية التعليمية وتحبب الطالب فيها.  	 
كتساب مهارات البحث العلمي والتعرف على مصادر المعلومات 	  تنمية وصقل قدرات مستخدمي المركز من المتعلمين والمعلمين على ا

واختيارها وتحليلها وتقييمها واستخدامها. 
مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين ودعمها وتعزيزها من خالل توفير بيئة تعليمية جاذبة ومشوقة تقدم خيارات واسعة من المصادر التي 	 

تلبي احتياجات جميع فئات المتعلمين.  
إثراء ودعم األنشطة التربوية من خالل مساعدة المعلمين يف تبادل الخبرات والتعاون يف تطوير العملية التعليمية ، وتقديم العون للمعلمين 	 

لتنويع أساليب التدريس واستخدام مصادر تعليمية متنوعة. 
تعزيز المهارات واالتجاهات والقيم الثقافية واالجتماعية اإليجابية لدى الطالب ودعم وتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية لدى مستخدمي 	 

المركز والتشجيع على دمج التقنية الحديثة وتطبيقاتها يف العملية التربوية مما يساعد يف عمليات التعلم الذايت والمستمر والبحث 
واالستكشاف والتفكير الناقد وطرق حل المشاكل.

كثر متعة وتشويقاً يف المدرسة اإلماراتية . 	  إثراء وتنظيم وتفعيل النشاط الثقايف واالجتماعي وجعل عمليتي التعليم والتعلم أ
العمل على تعزيز وترويج ثقافة القراءة وغرسها وتنمية الميول القرائية لدى الطالب والتعريف بدور المركز مع تقوية وتفعيل العالقة بين 	 

المركز والمدرسة والمجتمع المحلي. 
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أهمية الخطة لمركز مصادر التعلم  

كز مصادر التعلم يف جميع المراحل التعليمية بما يحقق أهداف المدرسة اإلماراتية .	  دعم أنشطة وخدمات مرا
تحديد األولويات واألهداف بحيث تكون الخطة بمثابة محددات للعمل لتغطية جميع أهداف مركز المصادر .	 
كز من جهة والمناهج الدراسية والمواقف التعليمية المختلفة من جهة 	  تحقيق التناغم والتوافق بين المصادر التعليمية المتوافرة يف المرا

أخرى.
إبراز دور مركز مصادر التعلم يف دعم العملية التعليمية ويف إثراء المنهاج الدراسي والمساهمة الفاعلة يف المجتمع والبيئة المحلية .	 
االرتقاء بمهارات اختصاصي المصادر وإبراز دوره الهام والحيوي يف المجتمع المدرسي ويف دعم العملية التعليمية واعتباره عضواً أساسياً 	 

وشريكاً فاعالً فيها .
االستفادة من الخطة يف قياس األثر وتقييم المبادرات واألنشطة المطبقة لضمان االستدامة والتطوير المستمر واالرتقاء بالمركز وخدماته .	 
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كز مصادر التعلم  اعتبارات هامة يف الخطة السنوية لمرا

إشراك المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي يف الخطط التشغيلية للمركز لتلبية االحتياجات التعليمية والمساهمة يف تحقيق أهداف 	 
المدرسة اإلماراتية .

كز مصادر التعلم .	  مراعاة البعد الزمني لتنفيذ الخطة على مدار العام الدراسي وتحقيق أهداف مرا
متابعة تنفيذ العمل بالخطة من قبل إدارة المدرسة ويمكن االسترشاد برأي أصحاب الخبرة يف مصادر التعلم يف الميدان .	 
ترتبط الخطة السنوية بتحقيق مؤشرات األداء لذا فالعمل يف ضوء هذه الخطة يحقق نسبة عالية من هذه المؤشرات .	 
تتميز الخطة بالمرونة بحيث يمكن تنفيذ األنشطة والخدمات المكتبية وكذلك المناسبات حسب ظروف كل مدرسة وإمكاناتها المتاحة 	 

ويمكن أن يتم التنفيذ وفقاً للوقت والظروف التي تناسب كل مركز .   
االهتمام بتفعيل شهر القراءة  مارس 2019 م  . 	 
كز مصادر التعلم إلكترونياً ويتم قياس مدى تفعيل 	  تفعيل استخدام نظام » وراقة » إلدارة وأتمتة جميع إجراءات وخدمات وأنشطة مرا

النظام من خالل التقارير واإلحصاءات الدورية .
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كز مصادر التعلم  الخطة السنوية لمرا

على مدار العام الدراسي 2019/2018 م 
المؤشرات المخرجات األنشطة / الخدمات األهداف م

سجل إلكتروين و مطبوع من النظام  
تقرير فصلي

قاعدة بيانات بالمصادر 
التعليمية  المترددين ، 

اإلعارة ، األنشطة ، الخدمات 
.....الخ

-  بناء فهرس موحد و متكامل وفق 
التصنيف المعتمد من الوزارة

كز  توظيف نظام " وراقة " إلدارة مرا
مصادر التعلم اإللكتروين المتكامل

1

نسبة المترددين= )عدد المترددين / عدد 
طالب المدرسة( * 100

حساب عدد المترددين شهريا يف كل فصل 
دراسي ثم استخراج النسبة الكلية يف نهاية 
العام الدراسي مقارنة بعدد طالب المدرسة.
حساب عدد المصادر المعارة شهريا يف كل 

فصل دراسي ثم استخراج النسبة الكلية يف 
نهاية العام الدراسي مقارنة بعدد المصادر 

المتاحة يف المركز.
نسبة المصادر المعارة = )عدد المصادر 

المعارة / عدد المصادر الكلي( * 100

مصادر تعليمية متوافرة 
لالستعارة

سجل االستعارة اإللكتروين 
والتقارير واإلحصاءات 

اإللكترونية

 - توظيف المصادر التعليمية ذات 
الصلة )المناسبات، المسابقات، 

الفعاليات، .....( لدعم المنهاج 
الدراسي .

-  تفعيل خدمة االستعارة اإللكترونية  
يف المركز

كز مصادر التعلم  تفعيل مرا
لتحقيق بيئة آمنه وداعمه ومحفزة 

على اإلبداع واالبتكار

2

عدد األنشطة والفعاليات المنفذة بالتعاون 
مع فريق رواد المركز

أنشطة وفعاليات ) تشكيل فريق رواد مركز مصادر 
التعلم (

ال يقل عن 2 مشروع طوال العام الدراسي البرامج واألنشطة القرائية 
المبتكرة

- تطبيق مشروع قرايئ مبتكر
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المؤشرات المخرجات األنشطة / الخدمات األهداف م

ال يقل عن 10 وسائل تعليمية منتجة على 
مدار العام الدراسي

المصادر والوسائل التعليمية 
المبتكرة المتوافرة يف المركز

-إنتاج وسائل تعليمية مبتكرة

)عروض تقديمية ، مجسمات ، 

برشورات ، مجالت حائط، دمى و 

عرائس ،مواد إعادة تدوير.....(

ال يقل عن 3 مسابقات داخلية أو خارجية على 
مدار العام الدراسي

جدول المسابقات -المشاركة يف مسابقات ثقافية 
وتربوية تشجع الطالب على االبتكار 

واإلبداع

ال يقل عن 40 حصة )يف جميع المواد 
الدراسية ( كل فصل دراسي  

جداول الحصص -تنفيذ الحصص المكتبية يف المركز 
لكل المواد الدراسية

ال يقل عن 20 من الملخصات  واألبحاث كل 
فصل دراسي ) للحلقة الثانية والثانوي ( 

ملخصات / أبحاث -تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية  
لدى الطالب )القراءة اإللكترونية ، 

البحث ،التلخيص.....(

ال يقل عن 6 أنشطة متنوعة يف هذا المجال 
على مدار العام الدراسي

جدول بالفعاليات و األنشطة  -تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية  
لدى الطالب )القراءة اإللكترونية ، 

البحث ،التلخيص.....(

تعزيز التنشئة اإليجابية وغرس قيم 
المواطنة واالنتماء لدى الطالب

3 
33
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المؤشرات المخرجات األنشطة / الخدمات األهداف م

ال يقل عن 2 مشروع على مدار العام الدراسي  خطة تنفيذ مشروع استريم -  تنفيذ استراتيجية التعلم 
بالمشروعات من خالل الحصص يف 

المركز لجميع المواد الدراسية

كز مصادر التعلم  توظيف مرا
يف تطبيق استراتيجية استريم 

  )STREAM(

4

ال يقل عن 4 فعاليات مختلفة يف شهر القراءة   جدول بالفعاليات و األنشطة  -  االحتفاء بشهر القراءة )مهرجانات، 
معارض ،مسرحيات، الجلسات 

القرائية، .......(

تفعيل مبادرات االستراتيجية 
الوطنية للقراءة  بهدف أن تكون 
القراءة أسلوب حياة يف المجتمع 

اإلمارايت.

5

ال تقل عن 3 أنشطة ومشاركات مجتمعية 
بارزة وملموسة على مدار العام الدراسي

أعمال تطوعية
مشروعات مجتمعية 

مشتركة
فعاليات متنوعة مع البيئة 

والمجتمع

إسهامات اختصاصي مصادر التعلم 
يف المجتمع والبيئة ) أعمال تطوعية 

كات استراتيجية ، مشاركات  ، شرا
أولياء األمور ، .....(

المشاركة المجتمعية لمركز مصادر 
التعلم يف المجتمع والبيئة المحلية
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