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تقييم التعلم عن بعد
السيد مدير مدرسة ليوا الدولية الخاصة
تود دائرة التعليم والمعرفة أن تشكركم على استضافة فريق التقييم وتعاونكم معهم خالل فترة زيارة
التقييم األخيرة لمدرستكم.
إن الغرض من الزيارة هو تقييم تجربة التعلم عن بعد في مدرستكم من أجل ضمان تعلم الطلبة وجودة
حياتهم ،باإلضافة إلى دعم مدرستكم من خالل تحديد المجاالت والنقاط التي تحتاج إلى تحسين .وخالل
الزيارة التي تمت عبر اإلنترنت ،شارك المقيمون في العديد من األنشطة التي تضمنت جلسات نقاشية
مع من أفراد القيادة العليا والوسطى للمدرسة ،ومراجعة الوثائق والسجالت ،واالطالع على نماذج من
أعمال الطلبة ،وحضور عدد من حصص المشاهدة االفتراضية ،وتحليل المالحظات الخاصة بالشركاء
والمعنيين.

تقييم التعلم عن بعد
يوضح الجدول التالي التقييم العام لمستوى تطور المدرسة في كل محور ،ويظهر ذلك من خالل األلوان
الثالث المختلفة لكل مستوى ،حيث يشير اللون األخضر إلى مستوى أداء متطور ،بينما يشير اللون
األصفر إلى مستوى أداء متطور جزئياً ،واللون األحمر يشير إلى أن أداء المدرسة كان بمستوى غير
متطور.
أ | تعلم الطلبة وجودة حياتهم
أثناء التعلم عن بعد

ب | التدريس ومتابعة تعلم الطلبة

ج | قيادة تعلم الطلبة وإدارته

الحضور والمشاركة

التخطيط والتطبيق

المرونة وسرعة االستجابة

الحماية

مشاركة مخرجات التعلم المستهدفة

مواجهة المواقف والحاالت الطارئة

فرص التعلم

خدمات وأنشطة التعلم عن بعد

التواصل والتشارك

متابعة تعلم الطلبة وتقييمه

إدارة المصادر

تكافؤ الفرص والوصول
الخدمات واألنشطة
جودة الحياة

إلى

الجوانب اإليجابية في عملية التعلم عن بعد في المدرسة:
 .1تقدم الفرق األكاديمية واإلدارية الدعم الالزم لضمان جودة حياة المعلمين وأولياء األمور
والطلبة وتشجعهم على اتباع نمط حياة صحي وسليم.
 .2حرصت القيادات المدرسية على وضع خطط عمل تفصيلية واستراتيجية طويلة وقصيرة
المدى لضمان حصول الطلبة على جميع الموارد الالزمة الستمرار عملية التعليم.
 .3يقوم المعلمون بتحضير دروسهم من خالل وضع أهداف تعليمية واضحة تغطي
المحتوى الرئيسي في المواد األساسية ،وتعديلها تبعاً الحتياجات وقدرات الطلبة
المختلفة.

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين

 .1ضمان حصول الطلبة على فرص متعددة ،تمكنهم من المشاركة بفعالية في الدروس والتفاعل
مع بعضهم البعض.

كيف تتواصل معنا

إذا كان لديك أي مالحظات حول أي جانب من هذا التقرير ،يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:
irtiqaa@adek.gov.ae

