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نشرة التعلم الذكـي اإلخبـارية
طالب المدرسة اإلماراتية
وبوابة التعلم الذكي

حملة رؤية وطن

حملة رؤية الوطن
نظمت مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم األساسي ح ، 1
الحملة األولى لتعريف وتوعية أولياء األمور والمجتمع المحلي
على بوابة التعلم الذكي وأهمية ربطها باالختبار الدولي
 TIMSSوالذي ستشارك فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة
في عام  2019القادم  ،وذلك تحت شعار "رؤية وطن" ،وقد
جاءت الحملة في إطار حرص المدرسة على االرتقاء بالنظام
التعليمي والوصول إلى نظام تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي
يلبي خطط الدولة التنموية  ،وألهمية توضيح دور أولياء األمور
في التطور المعرفي ألبنائهم.
وسعت المدرسة من خالل هذه الحملة إلى زيادة نسبة
استخدام بوابة التعلم الذكي بين الطلبة وأولياء األمور  ،وإلى
رفع معدالت نتائج الطلبة في االختبارات الدولية لتحقيق أهداف
األجندة الوطنية بأن تكون اإلمارات ضمن الدول الخمسة عشر
األعلى في نتائج مؤشرات امتحان  ،TIMSSباستخدام أحدث
األساليب في المجال التربوي.
أقيمت الحملة يوم الخميس الموافق  06/12/2018في
مستشفى الشيخ خليفة بإمارة عجمان حيث تم فيها توزيع
المنشورات التعريفية على المراجعين وشرح هدف وطريقة
استخدام بوابة التعلم الذكي من قبل الطالبات وبعض الهدايا
التذكارية المتعلقة بموضوع الحملة.

أخـب ـ ــار رواد التغ ـيـيـر
عقد اللقاء اإلرشادي لرواد التغيير بجميع اإلمارات وتضمنت
مشاركات الرواد في أنشطة اللقاء اإلرشادي بمختلف اإلمارات
مناقاشات بناءة مع زمالئهم وتبادل للخبرات ووجهات النظر.
كما قام الرواد برسم خرائط ذهنية توضح األركان الرئيسية
للحصة الناجحة وإلقاء الضوء على أهمية تقدم الطالب في
مهارات المواد ومهارات التفكير العليا ومهارات القرن الواحد
والعشرين ومهارات القرن الواحد والعشرين في األلفية
الرقمية
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طالب المدرسة اإلماراتية
وبوابة التعلم الذكي
قامت مدرسة فاطمة بنت مبارك بتشكيل فريق من الطلبة المتميزين
في المدرسة لتمكين الطالب من المهارات التقنية واستخدامها
بطريقة فعالة ونشر ثقافة الروح التعاونية بين الطالب لذلك تم
تدريب الطلبة والطالبات من الصف الرابع إلى الصف الثامن
على استخدام البوابة وكانت المحاور كالتالي:
•دخول البوابة من الرابط
•تسجيل الدخول وحل مشاكل الدخول لبعض الطالبات
•الدخول على المقررات والمواد الدراسية
•االطالع على األنشطة وكيفية حل الواجبات واالختبارات

أولياء األمور شريك استراتيجي
تحت هذا الشعار تم تنظيم لقاء تعريفي ألولياء األمور بمدرسة
األبرق للتعليم األساسي ح1
الهدف من اللقاء :
•تحقيق التكامل بين دور المدرسة وولي االمر في عملية تعلم
ً
الطلبة خصوصا في هذه الفئة العمرية ،من خالل اطالعهم
على المزايا المختلفة لبرنامج التعلم الذكي ،لتقديم الدعم
ألبنائهن في التعامل مع خططهم الدراسية للمواد الدراسية
المختلفة وتشجيعهم على استخدام بوابة التعلم الذكي
لحل الواجبات واسئلة المراجعة.
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ممارسات تعليمية

لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
مهارات تعليمية متطورة نراها من خالل مشاركة طالبنا ألنهم مؤثرين وشركاء
في العملية التعليمية
تحت هذا الشعار قامت مدرسة وادي الحلو للتعليم
األساسي والثانوي للبنين بإشراف األستاذ سلطان
الرواجبة بتطبيق فكرة تدريب طالب المرحلة الثانوية على
استخدام برمجية الرموز والمعادالت الستخدامها في
أداء األنشطة على بوابة التعلم الذكي بهدف تحسين
قدرة الطلبة على استخدام المعادالت الكيميائية على
بوابة التعلم الذكي مما كان له أثر واضح في كتابة
الطلبة للرموز والصيغ الكيميائية بصورة علمية صحيحة
بنسبة 100%

 2019عام التسامح
ً
تزامنا مع عام التسامح نشر طلبة مدرسة مريشيد عبارات
عن التسامح في بوابة التعلم الذكي وتم مكافأتهم
بوسام التسامح

بوابة التعلم الذكي بإمارة أبو ظبي
بدأت مدرسة السمالية للتعليم الثانوي مبادرة تطبيق
أدوات برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي  ،وعقد
ورش تدريبية لجميع معلميها عن كيفية استخدام
البوابة مع مناقشة كفريق واحد الممارسات التعليمية
للبوابة .
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