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أكتوبر 2019

نشرة التعلم الذكـي اإلخبـارية
إلى الفضاء برفقة
رواد أبي حنيفة
مبادرة الباحث الذكي

ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
مبادرة الباحث الذكي
قامت مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات بتوجيهات مديرة المدرسة الشيخة\ آمنة عبد اهلل حمد الشرقي
بتنفيذ مبادرة ((الباحث الذكي)) ضمن خطة النضج االلكتروني 2020\2019م اشراف منسقة التعلم الذكي
ريم عبد الغني حمودي

الهدف من الممارسة:
في إطار توجه المدرسة هذا العام لتنمية قدرات ومهارات الطلبة في تقنيات المعلومات واالتصاالت خالل
الفصل الدراسي االول تهدف هذه الفعالية لتنمية قدرات ومهارات البحث عند الطالبات ،كما تنمي قيمة
االعتماد على النفس والتعلم الذاتي ويتم وضع درجات للطالبة ضمن أنشطة المادة

كيفية المشاركة:
•تقديم مادة علمية للطالبة من خالل مصدر تعليمي
• تقوم الطالبة بعملية البحث والتعلم الذاتي من خالل المصدر المرفق
•تقوم الطالبة او مجموعة من الطالبات بتقديم المعلومات التي تم فهمها في صورة جديدة يفضل
تصميم فيديو تعليمي
•تختار المعلمة أفضل اربع فيديوهات لتشاركها مع إدارة المدرسة من تصميم الطالبات
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ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
مبادرة الكنز اإللكتروني
قامت مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات بتوجيهات مديرة المدرسة الشيخة\ آمنة عبد اهلل حمد الشرقي
بتنفيذ مبادرة ((الكنز االلكتروني )) ضمن خطة التحصيل الدراسي 2020\2019م اشراف منسقة التحصيل
شيخة الزحمي هي مبادرة لرفع المستوى التحصيلي للطالبات في جميع المواد الدراسية بحيث تقوم
المعلمة باختيار ثالثة أسئلة للطالبات ( المتفوقات و المتدني مستواهن ) لكل مجموعة سؤال في البوابة
الذكية أثناء الحصة الدرسية .

الهدف من الممارسة:
•رفع المستوى التحصيلي للطالبات.
•إشراك الطالبات المتدني مستواهن في الحصة الدرسية .
•إثارة دافعية التعلم لدى الطالبات.
•توظيف التعليم االلكتروني في الحصص الدرسية.
•مراعاة الفروق الفردية لدى الطالبات.

بنود المبادرة:
• تكوين مجموعات في البوابة الذكية للمستوى المتفوق
والمتدني .
• تطبيق المبادرة لجميع المواد الدراسية
• تفاعل المعلمات مع الطالبات في البوابة
• تصحيح اإلجابات للطالبات وإعطاء التغذية الراجعة في البوابة
• تطبق المبادرة شهريا خالل العام الدراسي مرة واحدة في
الشهر
•تسلم تقارير التفعيل مع الدليل من بوابة التعلم الذكي الى
منسقة مبادرة التحصيل ( نموذج التقرير المرفق)
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ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
التضمين الرقمي

ّ
مشاركة برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في أسبوع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التضمين ّ
الرقمي بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
األمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة المقام هذا األسبوع
ّ
ّ
في العراق .وكانت المشاركة في ورشة نفذت عن بعد وتمت
ّ
ّ
فيه عرض تجربة اإلمارات في التعلم الذكي .أبدى الحضور
ً
ً
اهتماما بالغا وذلك عن طريق األسئلة المختلفة ،ورغبتهم في
ّ
االطالع على هذه التجربة عن قرب.

مبادرة الطالب الباحث
قامت مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي للبنات وتحت إشراف
رائدة التغيير األستاذة خلود المنصوري بمبادرة الطالب الباحث،
حيث تتضمن المبادرة نشر الطالب لمعلومات وحقائق علمية
معتمدة مع نشر الموقع أو الكتاب الذي أخذت منه المعلومة
على مجموعة بوابة التعلم الذكي ،وتهدف المبادرة إلى رفع
مستوى الطالبات الفكري ،وتدريب الطالبات على البحث واالطالع
وتقصي المعلومة ،وتبادل المعارف والمعرفة ،ويتوقع بعد
المبادرة ارتفاع مستوى الطالبات الفكري ،وخلق جو من التنافس
بين الطالبات الباحثات ،ودعم الطالب الباحث ونشر المعرفة
بين الطالبات .وسيتم قياس أثر المبادرة بواسطة االستبانات
والمقابالت الشخصية ،وسيتم التكريم الشهري ألفضل ثالثة
أعمال.
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ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
رحلة إلى الفضاء برفقة رواد أبي حنيفة
قامت مدرسة أبي حنيفة للتعليم األساسي للبنين ح1
بتوجيهات المديرة الفاضلة األستاذة مريم السويدي
وبإشراف األستاذة شريفة أحمد بالتعاون مع
المعلمتين منى فالمرزي وفاطمة الكمالي بتنفيذ رحلة
إلى الفضاء برفقة رواد أبي حنيفة من الصف الرابع
وذلك من خالل المرور بمحطات متنوعة لدعم رؤية
دولة اإلمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة
والبحث العلمي وتأهيل فريق من رواد الفضاء
ً
اإلماراتيين وفقا ألعلى المعايير مما كان له األثر في
تحفيز وإلهام األجيال الشابة على االهتمام بدراسة
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وتشجيع ثقافة البحث العلمي واالستكشاف واالبتكار.

هزاع المنصوري
قامت مدرسة الكويت للتعليم األساسي بنات حلقة
ثانية بتوجيهات األستاذة /آمنة حميد هالل مديرة
المدرسة وبإشراف األستاذة  /مروة رشاد معلمة
التصميم والتكنولوجيا بعمل ورشة عمل مع طالبات
الصف الثامن بالمدرسة لتجسيد رحلة رائد الفضاء
اإلماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء  3Dورفع علم
دولة اإلمارات العربية المتحدة باألبعاد الثالثية
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ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
أهم ممارسات المدرسة في مجال تفعيل بوابة التعلم الذكي  -مدرسة
مشيرف للتعليم األساسي ح 1بنين
الخطة األسبوعية
تخصيص خانة في الخطة األسبوعية خاصة بالتعلم الذكي لجميع المواد بحيث يتضح للطالب وولي االمر المطلوب
منه لهذا األسبوع ،ولضمان التفعيل الدوري من قبل الجميع للبوابة.

إنشاء مجموعات لجميع المواد الدراسية
إنشاء مجموعات لجميع المواد الدراسية على البوابة للتواصل وعرض أهم نتاجات المادة وأفضل الممارسات
في المواقف الصفية.

التغذية الراجعة للمواقف الصفية والزيارات
إعطاء التغذية الراجعة المباشرة لجميع الزيارات الصفية وإعطاء نماذج من خالل الصور أو الفيديوهات حول أفضل
الممارسات التي قدمت في كل زيارة كنوع من التحفيز للجميع وخاصة ذوات األداء األضعف.

تكريم الطالب األكثر تفاعال مع البوابة
التكريم الدوري للطالب منذ العام الماضي ،وتكريمهم في الطابور مع بداية هذا العام من خالل تقرير استخدام
الطالب للبوابة في األسبوع الثالث للدوام المدرسي ،رغم عدم انتهاء المزامنة لجميع طالب المدرسة ،ولكن
هذا التكريم حفز البقية في اإللحاح على المعلمات لتفعيل حساباتهم.

تكريم المعلمات األكثر تفاعال مع البوابة
التكريم الدوري للمعلمات األكثر تفعيال للبوابة من خالل متابعة التقارية الدورية لالستخدام في المجاالت التالية:
•التقييمات.
•االختبارت.
•األنشطة الصفية.

تخصيص قاعة للتعلم الذكي
تخصيص أحد الصفوف الغير مستغلة وتحويلها لصف للتعلم الذكي وتوظيف حواسيب الطالب فيها.

األثر
انتشار ثقافة عرض ومشاركة أفضل الممارسات والنتاجات مع الزمالء بين معلمات المواد األساسية وكذلك
األنشطة وقيام المعلمات بعرض ممارستهن ونتاجات طالبهن أمام الزميالت من خالل البوابة بشكل ذاتي دون
توجيه من أحد.
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ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
تجارب أولياء أمور الطلبة  -مدرسة المعرفة للتعليم األساسي والثانوي
مسيرة تعليمية ذكية بعيون ولية أمر إماراتية
يطيب لي في هذا المقال الصغير أن أكتب عن مشروع التعلم الذكي لوزارة التربية والتعليم  ،تجربة عائلتي مع هذا البرنامج منذ
بداياته في العام  2013م حين كان تحت مسمى برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي كانت البدايات مع االبنة شيخه من
الصف السابع األساسي  ،تجربة قوية ومشروع رائد من البدايات  ،ربط الطالب بمفهوم التواصل اإللكتروني وتقوية مهاراته في
االتصال و التواصل وسهل انجاز الكثير من المهام بأقل جهد وتكلفة ونمى لدى الطالب مهارات البحث وحل المشكالت .تفاعلت
أبنتي مع البرنامج بكل سعادة وشاركت في الكثير من المبادرات التحفيزية والتعريفية التي تفاعل فيها البرنامج مع الطلبة ،
وسعدت بالهدية التحفيزية التي تلقتها من البرنامج لتفاعلها المستمر مع أنشطته.كما اسهم البرنامج في حب تقنية المعلومات
والتكنولوجيا الذي جعلها تتجه لدراسة هذا المجال وهي األن في السنة األولى كلية تقنية المعلومات في جامعة اإلمارات وما
زلت أتابع تطور البرنامج مع أبنائي الصغار عائشة (ح )3وأحمد (ح )2وهما في تفاعل مستمر مع البرنامج .
ولية أمر ( شيخه  /عائشة  /أحمد علي حسن الحمودي )

الجولة المهنية األكاديمية لدعم التعليم والتعلم في نطاق 2.6
ضمن خطة النطاق لدعم عمليات التعليم والتعلم بالمدارس .انطلق برنامج الجولة
المهنية لدعم عمليات التعليم والتعلم بقيادة مديرة النطاق أ مريم فوزان والقيادات
األكاديمية من قيادات الصف األول والثاني (مدراء أوائل – مدراء مدارس – نواب
أكاديميين – رؤساء الوحدات األكاديمية – منسقي المواد األساسية – المعلمين).
يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارة تقييم المواقف التعليمية لدى القيادات األكاديمية
لضمان جودة التقييم وفقا للمعايير المعتمدة وصوال إلى ضمان جودة عمليات
التعليم والتعلم بالمدارس لتحقيق رؤية دولة اإلمارات ،ووزارة التربية والتعليم في
ضمان تحقيق تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي .وقد تم العمل وفقا
الستراتيجية الكوتشينج ونموذج  GROWالذي يعتمد على أربع مراحل (تحديد األهداف
– معرفة الواقع الحالي – التحديات والصعوبات – النتائج) وبشراكة مع اختصاصيين
من قطاع المنهاج والتقييم وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وخبراء من معهد
تدريب المعلمين .وتتضمن الجوالت المهنية مراحل متعددة بمجاالت تركيز مختلفة .كانت
بداية البرنامج منذ العام الدراسي الماضي  ،2019 2018-وتضمنت المرحلة األولى
(جودة تقييم المواقف التعليمية بمهارة عالية خالل  20دقيقة وفقا لمعايير إطار
الرقابة والتقييم المدرسية ،و النضج اإللكتروني .وبدأ البرنامج في مرحلته الثانية في
مطلع سبتمبر  ،2019بالجوالت المهنية على مستوى مدارس النطاق تم تدريب ()27
عضوا من القيادات األكاديمية بواقع ( )84ساعة تدريبية بمعدل ( )28ساعة لكل قائد
أكاديمي ،أي ما يقارب  378موقف تعليمي للمراحل الدراسية المختلفة .يعقبها
جلسات حوارية مهنية في بيئة عمل داعمة للعملية التعليمية يتم بنهايتها تقديم
التغذية الراجعة المدعومة بسبل التطوير والتحسين لقيادة المدرسة ،المعززة للخطط
التطويرية لعمليات التعليم والتعلم بالمدرسة .ويتم حاليا البدء في توسيع نطاق
الجوالت المهنية لتشمل النطاقات األخرى في المجلس ،وكذلك التنسيق مع إدارة
الطفولة المبكرة لدعم الجوالت المهنية لرياض األطفال
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مسابقة تحدي التسامح (ديكاثلون التسامح)

تحت رعاية المعهد الدولي للتسامح يطلق مسابقة (تحدي التسامح – ديكاثلون التسامح) إحدى مبادرات
المعهد والتي تهدف إلى نشر وترسيخ مفهوم وقيم التسامح والتعايش السلمي والحوار اإليجابي وتقبل
اآلخرين بين األجيال الجديدة .
المسابقة يشارك فيها طالب وطالبات المدارس حيث يقومون بعرض مفهوم التسامح وقيمه بطرق فنية
مبتكرة على النحو التالي :
•عروض مسرحية
•إلقاء فني مسرحي
•معرض فني
•كتابة قصص فنية قصيرة ،أو تقديم دراسة علمية افتراضية عن التسامح.
•مبادرات مجتمعية.
علما أن الفائزين من كل فئة سيتم ترشيحهم لعرض مشاريعهم ومشاركاتهم خالل انعقاد فعاليات (القمة
العالمية للتسامح) في دبي بتاريخ  13و 14نوفمبر  2019وسيتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وتسليمهم درع
تحدي التسامح.

على الطالبات الراغبات في المشاركة تعبئة االستمارة و البدء بتنفيذ العمل
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZN_eq0qrBUuqA_TbXZ4ii3r3Pc6cVKhNmSyqVS95WzFUNlVCM0lNREhUS0ZPRVI3WElLUk42WlVLNi4u
سوف يتم ابالغكم عبر البوابة بموعد تسليم االعمال
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روابط مهمة
برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

في حال واجهت صعوبة في استخدام المنصة
اإللكترونية بإمكانك طلب المساعدة من خالل:

مسؤول التعلم الذكي أو الدعم
التقني التابع لمدرستك
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االتصال بالدعم الفني

SD@MOE.GOV.AE

06- 7017000
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اإلشراف العام:

إدارة برنامج محمد بن
راشد للتعلم الذكي

أسرة التحرير:

إيمان الغفلي
رهام محمود
ايمن نعماني محمد

انتظرونا في العدد القادم لقاءات ميدانية
وممارسات إبداعية وتطبيقات ذكية تدعم
الميدان.
ننتظر إبداعاتكم لنبقى نافذتكم على الميدان
نتمنى لكم إجازة صيفية سعيدة
للتواصل مع فريق العمل عبر البريد اإللكتروني

reham.yousef@moe.gov.ae
نتلقى مشاركاتكم حتى يوم  10من كل شهر

تصميم وإنتاج:

المركز اإلعالمي التربوي
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