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المعلمون والموظفون

المتعلمون

القادة
-يجب أن يكون القادة قادرين عىل

المعلمي متابعة التقدم
عىل جميعر

تحديد نقاط القوة والضعف يف
إنجاز الطالب وفق المستويات

الذي أنجزه الطلبة يف كل درس من

عىل جميع الطلبة معرفةالمستوى الذي يعملون فيه .

الدروس  ،ومشاركتهم يف وضع

المختلفة للطلبة يف المادة ولكل
اس .
فصل در ي

أهداف تعمل عىل تحقيق تقدم يف
عملية التعلم.

معيار األداء

عىل جميع الطلبة إدراك نتائجاالختبارات ،و سبب وجود اختالف
يف االختبارات  ،وما عليه فعله

-يجب عىل القادة التأكد من وجود

المعلمي الحرص
عىل جميعر

تحسي تحصيل
أهداف تعمل عىل
ر
الطلبة.

عىل التقويم المستمر أثناء
الحصة الدرسية.

يجب عىل القادة متابعة جميعالطالب
،واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عىل

-يجب أن تتوافق أنظمة التقويم

التفكي الناقد يف كل
ممارسة
ر

المختلفة مع المستويات المختلفة

حصة درسية ،من خالل

للطلبة  ،عىل أن يتم مشاركة جميع

االستجابة أثناء تطبيقه  ،و طرح

الت تحول دون التحصيل
األسباب ي
اس.
الدر ي

المستويات غرض التقويمات
ونتائجها.

أسئلة مفتوحة ومواجهة للتحديات ،

وتطي اإلنجاز يف
لتحسي األداء ،
ر
ر
عملية التعلم.

التحصيل
اس
الدر ي

-وجب عىل جميع الطلبة

يجب عىل القادة مراقبة تطورالمهارات ،والتأكد من حصول
جميع الطلبة عىل فرص لتطوير
مهاراتهم يف كل حصة درسية.

المعلمي العمل
عىل جميعر
عىل تطوير مهارات:
التفكي
ر
النقدي ،البحث ،
االستقاللية  ...يف كل حصة

والتعاون مع اآلخرين لتقييم التعلم ،
وربط المادة بفروعها  ،المواد
األخرى ،الحياة...
عدم التسامح مع الطلبة الذينيعملون عىل إضاعة وقت التعلم.

درسية ولدى جميع الطلبة.
يجب عىل القادة مراقبة،وتعزيز تنفيذ األجندة الوطنية.

المعلمي فهم متطلبات
عىل جميعر
األجندة الوطنية وتعزيزها.
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يجب عىل القادة مراقبة وتعزيزاإليجاب واالليام
الحضور
ي
بالمواعيد .

الموظفي
يتحمل جميعر
مسؤولية تعزيز السلوك

يجب أن يتحمل جميع الطلبةّ
مسؤولية معرفة مستوى تعلمهم

اإليجاب ونمذجته  ،بما يف ذلك
ي
االستعداد للتعلم .

الت ستمكنهم
والتوقعات السلوكية ي
من التعلم بشكل جيد .

يجب عىل القادة تعزيزوتحقيق البيئة المدرسية
الت تعزز وتعكس
والتعليمة ي
الثقافات المختلفة  ،والقيم
اإلسالمية .
يجب عىل القادة تعزيز ثقافة قويةلمحو األمية
،وتوفي الفرص لمبادرات ريادة
ر
االستدامة البيئية  ،واالبتكار ،
والمغامرة.

توفي
يجب عىل جميعالمعلمي ر
ر
الفرص المناسبة لجميع الطلبة
الثقاف لديهم
لتطوير الفهم
ي
وف
وربطها بالمقررات الدراسية  ،ي
األنشطة الالصفية .
المعلمي تحقيق
يجب عىل جميعر
اإلبداع يف جميع
للتفكي
فر ص ا
ر
ي

يجب أن يشارك الطلبة يف جميعالصفوف يف تعزيز القيم اإلسالمية ،
وخلق بيئة تعليمية تعزز هذه القيم.
يجب عىل الطلبة يف جميعمتطوعي  ،أو
الصفوف أن يكونوا
ر
ينفذ وا مشاري ع ذات صلة
بالمسؤولية االجتماعية.

التطوير
الشخص
ي

الدروس و لدى جميع الطلبة .
االستقاللية  ...يف كل حصة درسية
ولدى جميع الطلبة.
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القادة

المعلمون والموظفون

-يجب عىل القادة يف جميع

المعلمي
يجب عىل جميعر
التخطيط الجيد  ،وتحقيق

المهت
وتوفي فرص التطوير
ر
ي
لمعايي الرقابة  ،ووضع
المطابقة
ر
لتحسي األداء والفاعلية.
أهداف
ر

المعايي المرتبطة بالدرس  ،وقياس
ر

المستويات متابعة فاعلية المعلم ،

التقدم بدقة ،وتقديم تغذية راجعة

تحسي تحصيل
والعمل عىل
ر
الطالب .
يجب عىل القادة تعزيز وضمانأن تكون جميع الدروس

عايي
يجب عىل المعلم أن يحلل الم رالخاصة بالمادة لجميع الصفوف ،
ويعمل عىل تحقيقها يف كل حصة
درسية  ،ولجميع المستويات يف
الصف الواحد ،ويعمل عىل معالجة
الت تواجههم .
الثغرات ي

وتف بمتطلبات
والنصوص شاملة ي
األجندة الوطنية .
المعلمي معرفة
يجب عىل جميعر
يجب أن يقيم القادة بشكل منتظمودقيق  ،وأن يخيوا اإلدارة العليا
بنتائج التقييم  ،وأن يضعوا أهداف
ا فيها تحدي لعملية التطوير ،مع
ضمان معرفة أصحاب المصلحة )
طالب  ،أولياء أمور (  ...بنتائج
التقييمات.

يجب عىل جميع الطلبة أنيكون لديهم القدرة عىل اسيجاع
المعلومات السابقة  ،والربط ربي
مقررات وفروع المادة .

عن جميع المستويات يف كل حصة
درسية .

يجب عىل القادة حمل جميعالمعلمي عىل فعالية التدريس
ر

المتعلمون

معيار األداء

كيفية استخدام البيانات وتوظيفها
لتحقيق التعليم المتمايز
والمناسب لهذه البيانات .

يجب عىل جميع الطلبة أن يعرفواكيفية تقييم
عملهم  ،وتحديد الخطوات التالية
يف التعلم .

التعليم
واالختبارات

يجب عىل جميع الطلبةاالستجابة للتعليمات يف
كل حصة درسية.
يجب عىل جميع الطلبة أن يفهمواالمعايي ذات الصلة يف كل المادة ،
ر
وأن يعرفوا ما يجب عليهم فعله
لتحسي أدائهم .
ر

المعلمي
يجب عىل جميعر
استخدام األسئلة المفتوحة ،
التفكي
وتمكي الطالب من
ر
ر
النقدي ،والربط بواقع الحياة وإيجاد
الرابط ربي مجاالت التعلم المختلفة.
المعلمي أن
يجب عىل جميعر
وع بالخطة التعلمية
يكونوا عىل ي
الفردية لكل طالب  ،وقادرين عىل
تحقيق األهداف الخاصة بكل
توفي
طالب  ،والحرص عىل ر
وسائل تعليمية وبيئة التحدي
الموهوبي .
للطلبة
ر

3

-

يجب عىل جميع القادة التأكدمن تنفيذ المنهج بطرق وأساليب
المعايي لكل صف من
تحقق
ر
الصفوف.
اس
يجب أن يعزز المنهج الدر يتطوير مهارات القراءة اللغوية يف

المعلمي إىل
يحتاج جميع
ر
فهم ما الذي يدرسونه من خالل
المقررات الدراسية يف المناهج.

توفي الفرص لفهم القيم
-يجب ر

المعايي المطلوبة منهم  ،وأن يعرفوا
ر
كيفية ضبط تعلمهم لمعالجة
الت تواجهم .
الثغرات ي

المعلمي تعديل
يجب عىل
ر
طرق تعليمهم  ،والمناهج وفق
متابعة نتائج تحليل البيانات .

-

يجب عىل جميع الطالب

المناهج
والتكييف

بمستوياتهم المختلفة فهم الفرص،
والمشاركة يف االبتكار ،وريادة
أسبوع ا .
األعمال والمشاري ع
ي

جميع المواد الدراسية ،وتحديد
الفرص المتاحة لالبتكار  ،وتنظيم
المشاري ع  ،وفهم االستدامة البيئية .

-

يجب أن يفهم الطالب

المعلمي تعديل
يجب عىل
ر
طرق تعليمهم  ،والمناهج لتعزيز
والتفكي
محو األمية وتطوير اللغة
ر
اإلبداع .
ي

اإلسالمية والثقافة اإلماراتية يف
المنهج .

القادة

المعلمون والموظفون

-يجب عىل القادة التأكد من أن

المعلمي و جميع
ينبغ عىل
ر
 -ي

المدرسة متوافقة تما ما مع

الموظفي إجراء تدريبات عىل
ر

متطلبات الصحة والسالمة

الحماية  ،ومتابعة سياسة الحماية

عىل القادة التأكد من أن المدرسةتمارس .
التعلم الدامج  ،وتحقق الحصة

الموظفي تعزيز
يجب عىل جميعر
أنماط الحياة .
اآلمنة والصحية .

الدرسية كل االحتياجات التعليمية
للطلبة  ،بما يف ذلك الطلبة
الموهوبي .
ر
القادة مسؤولون عن تحقيقالت يحتاج إليها الطلبة
المطلبات ي
يف دراستهم الجامعية.

المدرسي مسؤولية
يتحمل جميعر

المتعلمون

معيار األداء

يجب عىل جميع الطالب فهممكافحة
التنمر ،و سياسة حماية األمن
وب .
اإللكي ي
يجب عىل جميع الطالب فهممصطلح
التعلم اآلمن  ،بما يف ذلك كيفية

الرعاية والدعم

وصح
العيش وفق نمط حياة آمن
ي
.

تلبية احتياجات الطالب يف التصميم
والتحدي ممن لديهم الموهبة
والتفوق يف كل حصة درسية .
الموظفي مسؤولون عن
جميعر
الحفاظ عىل الصحة والسالمة
واإلبالغ عنه.

يجب عىل جميع الطالب فهمأهمية الحضور وعدم الغياب ،
واالليام بالمواعيد ،والعمل عىل
منع ضياع وقت التعلم.
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يجب أن يعرف الطالب كيفيةالوصول إىل الدعم المناسب  ،بما
واألكاديم .
المهت
يف ذلك التوجيه
ي
ي

القادة مسؤولون عن جميع

الموظفي
يجب عىل جميع
ر
تعزيز القيادة الطالبية  ،ومراقبة
فعالية ممارستهم ،ر
وإشاك أولياء

-

الذاب  ،والخطة التطويرية
التقييم
ي
للمدرسة .

األمور يف دعم التعلم.

أطر التفتيش  ،ووضع أهداف
تطويرية فيها تحدي بما يف ذلك

-

تتحمل القادة مسؤولية

التبليغ و بدقة عن ما يتم تقديمه
تتمي
للطلبة  ،مع وضع توقعات ر
ر
بشء من التحدي و تتناسب مع
ي
رؤية أصحاب المصلحة.
-القادة مسؤولون عن االستخدام

الموظفي
يجب عىل جميع
ر
الحفاظ عىل الموارد واستخدامها
بشكل فعال لتعزيز جودة التعلم .
-

جميع أعضاء فريق العمل
ينبغ عليهم تعزيز الممارسة
ي
المبتكرة .

يجب عىل جميع الطالب

-

الوصول إىل فرص القيادة المناسبة
لصفوفهم الدراسية .
-

-

يجب عىل جميع الطلبة
فهم رؤية المدرسة.

القيادة واإلدارة

يجب عىل جميع الطلبة
المساهمة يف إدارة واستخدام
الموارد بفاعلية .
يجب أن يساهم الطالب يفالتواصل الفعال مع أولياء األمور
والمجتمع ككل.

الفعال للموارد وضمان استخدامها
لتحسي
بفعالية يف جميع المراحل
ر
التعلم.
القادة مسؤولون أمام اإلدارةالعليا عن فعالية العمل يف جميع
الجوانب .
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