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يىل :
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يىل :
ما ي

ن
ن
تحسي التحصيل وترسي ع التقدم يف اليبية اإلسالمية
ن
واللغة العربية  ،السيما اللغة العربية كلغة ثانية وخاصة يف
المرحلة الثانوية .تحديد نقاط القوة والثغرات
واحتياجات التعلم لجميع الفئات.

ن
ضمان االستمرارية والتقدم يف جميع المواد التعليمية
وتطوير مهارات التعلم لدى الطالب  ،ال سيما فيما يتعلق
بالتعلم المستقل.

تنفيذ وتقييم اإلجراءات المخطط لها لتطوير مهارات
التفكي النقدي لدى الطالب وقدرتهم عىل العمل بشكل
مستقل.

ن
المعلمي يضعون توقعات عالية بشكل
التأكد من أن
ً ن
مناسب لما يمكن للطالب تحقيقه وتحديهم دائما يف
تعلمهم

زيادة مشاركة أولياء األمور ف برنامج ر
التبية األخالقية
ي
ر
حت يساهموا بشكل كامل يف تطوير مهارات المواطنة
لدى الطالب.

ن
المدرس بالكامل لتكون
بتحسي عمليات التقييم
القيام
ي
ن
ر
أكي شمولية  ،بما يف ذلك التنمية الشخصية واالجتماعية
للطالب  ،بحيث يستخدم المعلمون جميع المعلومات
المتاحة لتعديل الدروس لتلبية االحتياجات المختلفة
لجميع مجموعات الطالب.

المعلمي ر
ن
يرسحون باستمرار وبشكل واضح
التأكد من أن
توقعات ومهارات تعلم الطالب وكيفية تحسينها.

تزويد الطالب بمزيد من الفرص للتطوع يف المجتمع
أكت يف الحوار و أنشطة
المحل والمشاركة بشكل ر
ي
االستدامة

ن
تحسي التقدم والتعلم وزيادة نسبة الطالب الذين يتجاوز
نحصيلهم معايي المناهج الدراسية.
ن
ن
رفع مستوى تحصيل الطالب يف االختبارات الوطنية يف
ن
اإلنجليية للمرحلة الثانوية بحيث يحقق معظم
اللغة
الطالب عىل األقل إمكانات اختبار . CAT4
تطوير استخدام معلومات التقييم والبيانات عىل مستوى
الشخص عىل التعليم والتعلم
الفصل إلضفاء الطابع
ي
لتلبية احتياجات جميع الطالب عن كثب.
ن
عال
تحسي نتائج الطالب من خالل اعتماد "التعلم ي
األداء" وتطويره.

ن
بتحسي جودة الدروس بحيث تكون جيدة و
القيام
أفضل باستمرار.
عال
استبدال نهج خلية التعلم بشكل
مناسب " بالتعلم ي
ن
األداء"  ،وإدراجه وتطبيقه باستمرار يف جميع أنحاء
المدرسة وأن جميع الطالب يمكنهم استخدام
توفي فرص إضافية للطالب خالل الدروس لتنمية
ن
ن
مهارات القراءة لديهم  ،ال سيما يف المواد الدراسية يف
المرحلة الثانوية.
ن ن
ن
تعزيز مهارات
المعلمي يف تعديل المناهج الدراسية يف
الدروس  ،بحيث يتم تلبية االحتياجات التعليمية لجميع
الطالب بشكل فعال.
الشخص لجميع الطالب من خالل
دعم النمو والتطور
ي
ن
غت وشامل.
اس ي
منهج در ي

ن
ن
تحديد نقاط الضعف يف المناهج والتدريس يف اليبية
ن ن
اإلسالمية واللغة العربية واستخدامها إلحداث تحسي يف
التقدم والتحصيل.

ّ
ن
المحسنة بشكل كامل للطالب الذين
تضمي األنظمة
لديهم مزايا و مواهب.
قم بالبناء عىل عمل المدرسة وتوسيعه لضمان أن
ن ن
ن
المعلمي يف جميع المواد الدراسية ماهرون يف تعديل
دروسهم لتقديم دعم جيد ر
خيات التعلم للطالب
وإشاك ر
أصحاب الهمم.

تزويد الطالب بالتعاطف والرشاقة العاطفية والذكاء
ن
ر
يتماس مع خصائص األداء
العاطف وقوة الشخصية بما
ني
المعرف المتقدم والقيم والمواقف والسمات "للتعلم
ي
عال األداء".
ي
تشجيع العالقات اإليجابية وعادات األكل الصحية ن
بي
ن
ن
المعلمي عىل
المعلمي والطالب من خالل التأكد من أن

إدماج القادة الوسط و منحهم السلطة لتطوير
ن
اسياتيجيات المدرسة  ،بما يف ذلك العمل من أجل أن
ن
عال األداء".
تصبح مدرسة عالمية يف "التعلم ي

ن
وتحسي أساليب التدريس والممارسة و أسلوب
تطوير
ن
طرح األسئلة لدى المعلمي لتعميق وتوسيع تعلم

دراية بالتفضيالت الشخصية للطالب وإمكاناتهم
األكاديمية.

عي جميع مستويات القيادة
أكي قدر من المساءلة ر
إنشاء ر
فيما يتعلق بنتائج الطالب.

ن
ن
المهت
الت تعزز التفكي والتطور
مواصلة
ي
تحسي المعايي ي
ن
والوع
الذات يف التعليم والتعلم.
ي
ي

ن
ترسيخ الرفاهية الجسدية والعقلية كقيمة أساسية يف
مدرسة جيمس فاوندرز.
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