ديسمبر 2016

العدد السادس

نشرة قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة
مجلس أبوظبي للتعليم

في هذا العدد

ص – 1.افتتاحً 10مدارسً
خاصةًجديدةًً
ص - 2.ورشةًتوعويةً
للمدارسًالخاصةًالجديدة
ص – 3.ورشةًعنًالفرصً
االستثماريةً
ص – 4.تدريبًالمقيّمينً
اإلماراتيين واستخدامً
وثيقةًالتقويمًالذاتيً
الجديدةً
ص – 5.عقدًمنتدىً
"هويتي"

افتتاح  10مدارس خاصة جديدة في إمارة
أبوظبي 2017/2016
حرصاً من مجلس أبوظبي للتعليم على تلبية الطلب المتزايد على قطاع التعليم
الخاص في اإلمارة بشكل مستمر ،تم افتتاح  10مدارس خاصة جديدة في العام
الدراسي  2017/2016بمناهج مختلفة ورسوم دراسية متفاوتة لتتناسب مع
مختلف متطلبات فئات المجتمع.
وتضمنت المدارس الجديدة أربع مدارس تطبق المنهاج األمريكي وثالث مدارس
تطبق المنهاج البريطاني ومدرسة تطبق منهاج سابس ومدرسة تطبق المنهاج
الهندي وأخيراً مدرسة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم .وبذلك فقد أضافت هذه
المدارس الجديدة ما يقارب  22,500مقعد دراسي جديد إضافة لما يقارب 3,300
مقعد دراسي جديد تم إضافتها من خالل توسعة بعض المدارس الخاصة القائمة.
تم افتتاح  10مدارس خاصة جديدة في إمارة أبوظبي 2017/2016

ص – 6.فعالياتًأسبوعً
االبتكارً
ص – 7.إطالقًبرنامجً
“إثراء”

~  244ألفً
طالب

191

مدرسةًخاصة

ص – 8.اإلصداراتًالحديثة

 10مدارس جديدةً
فتحت أبوابهاً
2017/2016

 %65منًطلبةًاإلمارةً
يدرسونًفيًمدارسًخاصة

~  5مليارًحجمً
االستثماراتًخاللً6
سنوات

 %6معدلًنموًالطلبةً
السنوي

~  106ألف مقعدًدراسيً
مضافًخاللً 6سنوات
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عقد ورشة عمل الستعراض شروط ومتطلبات مجلس
أبوظبي للتعليم لتشغيل مدارس خاصة جديدة باإلمارة
نظم قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم ورشة توعوية للمدارس الخاصة
المتوقع افتتاحها خالل العامين الدراسيين القادمين ،بهدف تسليط الضوء على آليات ومتطلبات المجلس
فيما يتعلق بتشغيل المدارس الخاصة الجديدة.
وقد تم خالل تلك الورشة تعريف ممثلي المدارس الخاصة بالتفاصيل المتعلقة بشروط ومتطلبات
المجلس ،والتي تتضمن البنية التحتية للمدرسة والتراخيص وآلية توظيف الهيئات التدريسية واإلدارية
وجداول المواعيد المقررة والنهائية وأهم العناصر التي تساعد في خلق بيئة مدرسية جاذبة ،وقد تم
خالل الورشة أيضاً استعراض ومناقشة الدروس المستفادة من المالحظات التي تم رصدها من المدارس
القائمة حالياً وكيفية تجاوز تلك المالحظات.
ومن أهم ما تم مناقشته آلية ومتطلبات إنشاء
مدرسة خاصة جديدة وإصدار رخصة تعليمية مؤقتة
وهي كما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تخصيصًاألرض
عقدًمساطحةً
الفكرةًالتصميمية
رخصةًالبناء
بدءًاإلنشاءاتًوتقديمًتقريرًسيرًالعمل
قيامًالمجلسًبالتفتيشًاألول
طلبًالحصولًعلىًشهادةًإتمامًالمباني
الرخصة التعليمية المؤقتة

منًالمهمًالتعرفًعلىًجميعًخطواتً
العملًالمطلوبةًقبلًالبدءًفيًقبولً
وتسجيلًالطلبةًمنًحيثًاكتمالً
المبانيًوالمرافقًالداخليةًوالخارجيةً
قبلًموعدًتشغيلًالمدرسةًبأربعةً
أشهرًعلىًاألقلً،ليتسنىًللمجلس
القيامًبعملياتًالتفتيشًعلىًأعمالً
البناءًوالمرافقًوالنظرًفيًمدىً
استيفائهاًلمتطلباتًشروطًاألمنً
والصحةًوالسالمةًبناءًعلىًماًتمً
اعتمادهًمنًالمجلسً،وجاهزيةً
الفصولًالدراسيةًوالمصادرًالتعليميةً
والمرافقًالرياضيةً،باإلضافةًإلىً
العديدًمنًالمستلزماتًوالمتطلبات
األخرى.

وفي نهاية اللقاء قام الحضور بالمشاركة في استبيان
حول مدى رضاهم عن المحتوى الذي قدم لهم خالل
الورشة وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مقترحاتهم
ومالحظاتهم التي كان لها أثر إيجابي في إثراء وإنجاح
الورشة التوعوية.
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عقد ورشة عمل عن الفرص االستثمارية المتاحة في
قطاع المدارس الخاصة في اإلمارة
نظم مجلس أبوظبي للتعليم ورشة عمل استهدفت مستثمري قطاع المدارس الخاصة ،تعرف فيها نحو
 60مشاركاً على الفرص المتاحة لالستثمار في قطاع المدارس الخاصة على مستوى إمارة أبوظبي،
حيث أعلن المجلس عن فرص استثمارية جديدة في إنشاء مدارس مخصصة لمرحلة رياض االطفال.
وخالل ورشة العمل ،وباإلضافة إلى تعريف المستثمرين عن فرص االستثمار المتاحة في اإلمارة ،تم
تقديم فكرة شاملة عن الوضع الحالي للمدارس الخاصة في اإلمارة وآلية ترخيصها .وتضمنت ورشة
العمل حلقتي نقاش جماعية ،األولى عن المتطلبات البنكية الالزمة لتمويل المدارس والثانية عن قصص
نجاح الثنتيّن من المدارس الخاصة الجديدة التي تم تشغيلها مؤخراً.

وفي نهاية اللقاء قام الحضور من المستثمرين بالمشاركة في استبيان حول مدى رضاهم عن الورشة
وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مقترحاتهم ومالحظاتهم ،حيث بين االستبيان بأن  %90من
المستثمرين راضين عن محتوى الورشة وأن  %95منهم يرغب بحضور ورش عمل أخرى في المستقبل
فيما يخص الفرص االستثمارية.
الحلقة النقاشية األولى

الحلقة النقاشية الثانية

موضوعًالمالءةًالماليةًوأبرزًمتطلباتً
البنوكًللحصولًعليها

موضوعًقصصًنجاحًبعضًالمدارسًالخاصةًالجديدة

ناقشتًالحلقةًموضوعًكيفيةًحصولًالمستثمرينً
علىًالمالءةًالماليةً،حيثًناقشًالمتحدثونًالسيدً
رائدًأبوبكرًمديرًعامًبنكًدبيًالتجاريًوالسيدًأالغاً
راجاًرئيسًفرعًأبوظبيًلبنكًالواحةًأبرزًمتطلبات
الحصولًعلىًرسالةًالمالءةًالمالية وماًهيًأبرزً
المعاييرًالتيًتؤخذًبعينًاالعتبارًمنًقبلًالبنوكً
لتقييمًكفاءةًوقدرةًالمستثمرينًالمالية.

السيدةًمريمًصقرً،المديرًالتنفيذيًلشركةًالعينً
التعليميةً،وًهيًأحدًالمتحدثينً،ألقتًالضوءًعلىً
قصةًنجاحًأكاديميةًالشيخًزايدًالخاصةًللبنينً،
وأوضحتًقائلةً" :استغرقًاألمرً 16شهرًلبناءً
مدرسةًجديدةًبالكاملً،والتيًتخدمًاآلنً1400
طالباًً،وأضافت :المدرسةًحالياًفيًعامهاًالثانيً،
وتشهدًنمواًمضطرداً" .ومنًجانبهًأوضحًالسيدًأمولً
فايدياً،مديرًالعملياتًالتشغيليةًبالمدرسةًالهنديةً
العالميةًالدوليةً،أنهًتمًافتتاحًالمدرسةًفيًالعامً
الدراسيً 2016/2015حيثًاستغرقًإنجازًالمشروعً
ثمانًأشهرًفيًظلًوجودًفريقًعملًعلىًمدارً
الساعةًمنًأجلًاستكمالًالمشروعًمعًالحرصً
الشديدًعلىًاالمتثالًالتامًلمعاييرًاالستدامة.
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تدريب المقيمين اإلماراتيين لقيادة فرق التقييم
أطلقت إدارة التفتيش والرقابة برنامج تدريب المقيّمين اإلماراتيين ذوي
الخبرة واألداء المتميز على مهارات القيادة في عمليات التقييم ،وذلك
ضمن أهداف مجلس أبوظبي للتعليم على تمكين ودعم الكفاءات
اإلماراتية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال التقييم وتطوير
المدارس ،حيث بدأت المرحلة األولى بتدريب  9منهم لتمكينهم من
القيام بأدوار مساعدي رؤساء فرق التقييم.
وقد بدأ المتدربون البرنامج التدريبي بحضور  4ورش عمل والتي
سيتبعها التدريب العملي داخل المدارس الخاصة والحكومية ضمن
فرق التقييم والتي من المقرر أن تبدأ في الفصل الدراسي الثاني
للعام األكاديمي .2017/2016

عقد عدة لقاءات تعريفية خاصة باستخدام وثيقة التقويم
الذاتي الجديدة
قامت إدارة التفتيش والرقابة بعقد عدة لقاءات تعريفية خاصة
باستخدام وثيقة التقويم الذاتي الجديدة للمدارس الخاصة في
أبوظبي ،العين والمنطقة الغربية.
وقد هدفت اللقاءات التعريفية إلى تكوين فهم مشترك الستخدامات
وثيقة التقويم الذاتي التي صممت لتكون متوائمة مع إطار معايير
الرقابة والتقييم المدرسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،مما
سيحقق الربط بين التقويم الذاتي والتخطيط للتطوير المدرسي.
وقد صمم نموذج التقويم الذاتي بنسخته الجديدة ليتضمن األدلة
اإلرشادية حول اإلدارة الفعالة لعملية التقويم الذاتي واستكمال الوثيقة
نفسها.
كما يساعد نموذج التقويم الذاتي موظفي المدارس واألطراف المعنية
في جمع وتحليل البيانات واألدلة بهدف مراجعة أثر وفاعلية المدرسة
وما تقدمه من خدمات تعليمية وإبراز الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
والتي سيكون لها أثر ملموس على جودة التعليم.

يمكنًاالطالعًعلىًوثيقةًالتقويمًالذاتيً
منًخاللًالرابطًالتالي:
https://www.adec.ac.ae/en/MediaCente
r/Publications/ADEC%20Selfevaluation%20AR.pdf
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عقد منتدى "هويتي" بهدف ترسيخ الهوية الوطنية
انطالقاً من حرص مجلس أبوظبي للتعليم على ترسيخ الهوية الوطنية
وتعزيز قيم الوالء واالنتماء لدى الطلبة والتي تأتي ضمن األولويات
الرئيسة للمجلس ،نظم قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس
أبوظبي للتعليم منتدى برنامج "هويتي" الذي سيتم تطبيقه في
مدارس إمارة أبوظبي بهدف تعزيز الهوية الوطنية للطلبة اإلماراتيين،
وزيادة تقدير واحترام هذه الهوية الوطنية من قبل الطالب المقيمين في
الدولة ،وذلك من خالل تطبيق أسلوب متدرج يلبي احتياجات المدارس،
لتساهم في بناء المجتمع اإلماراتي المتالحم المتمسك بهويته.
ويتم تطبيق البرنامج كمرحلة أولية تجريبية في  50مدرسة خاصة على مستوى اإلمارة خالل الفصل
الدراسي األول من العام الدراسي الجاري ،على أن يتم تطبيقه في جميع المدارس الخاصة خالل الفترة
المقبلة ومن ثم المدارس الحكومية ،وستشمل المرحلة التجريبية على برنامج تدريبي للمدارس حول
فهم وتطبيق إطار البرنامج وتقييمه في المرحلة التجريبية.
وقد حضر المنتدى عددًا من فرق القيادة المدرسية ورؤساء األقسام والمعلمين المرشحين من قبل
المدارس التي ستطبق البرنامج خالل الفترة التجريبية ،حيث تناول المنتدى نبذة عامة لبرنامج هويتي
وإطاره العام ،وتم مناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بالتواصل واالتصال ،كما تم تعريفهم على مراحل
ونماذج التطبيق.
كما أكدت إدارة تطوير المدارس بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس بأن برنامج "هويتي"
يهدف إلى تزويد القيادات المدرسية والمعلمين بإطار منهج دراسي يعزز الهوية الوطنية بين الطلبة،
بحيث يركز البرنامج على محاور رئيسة هي :الثقافة ،والمجتمع ،والقيم ،واللغة العربية ،والمواطنة
واالنتماء ،والتاريخ .باإلضافة لذلك فإنه تم اإلشارة باتسام البرنامج بالمرونة في التطبيق بصورة متمايزة
والذي يراعى فيه تنوع المناهج الدراسية للمدارس الخاصة وتعدد الثقافات.
أبرز ما تم مناقشته

مخرجاتًبرنامجً"هويتي"
الذيًيقومًعلىًإطارً
المنهجًالدراسيًودليلً
القياداتًالمدرسيةًودليل
المعلمًوخطةًالتطبيقً،
ومدىًمواءمةًالبرنامجًمعً
أفضلًالتطبيقاتً
والممارساتًالعالميةًللدول
األخرىًالتيًطورتًمثلً
هذهًالبرامج .

أهميةًبرنامجً"هويتي"
ودورًمجلسًأبوظبيًفيً
تعزيزًالهويةًالوطنيةً،
وطرائقًومبادئًتصميم
البرنامجً،وتطبيقهً
واالنتقالًبهًمنًالمرحلة
األولىًإلىًالمرحلةً
الثانية

عرضًالبرنامجًالتدريبيً
لـ"هويتي"ً،الذيًيتضمنً8
أيامًتدريبيةًباإلضافةًإلىً
محتوىًتدريبيًإلكتروني
للقيادةًالمدرسةًالعلياً
ورؤساءًاألقسامً
والمدرسينًالمرشحينًمنً
قبلًالمدارس
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مجلس أبوظبي للتعليم :مشاركة جميع المدارس
الحكومية والخاصة في فعاليات أسبوع االبتكار
ضمن فعاليات أسبوع اإلمارات لالبتكار ،عقد مجلس أبوظبي للتعليم عدة شراكات مع عدد من المدارس
والجامعات ورواد الصناعة في الدولة ،سعياً نحو تعميق مفهوم ثقافة االبتكار لدى الطلبة في جميع
مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة على حد السواء.
ومنذ إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي في الخامس من شهر أغسطس  2015عن تخصيص أسبوع لالبتكار ،فقد دأب مجلس
أبوظبي للتعليم على ترسيخ أهمية دعم وتنمية المهارات األساسية لإلبداع لدى المبتكرين من النشء،
ساعين ليس إلى إشراك الطلبة فحسب بل ومعلميهم وأولياء أمورهم في أنشطة وفعاليات تفاعلية
مختلفة تأتي ضمن مبادرات االبتكار الثمانية التي أطلقها المجلس والتي تتضمن :مراكز االبتكار والبرمجة
ألجل الحياة ومسابقة العالم الواعد وأبوظبي تبتكر وأندية االبتكار المدرسية وسفير العلوم ومقياس
االبتكار وقادة لالبتكار.

قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة
عقدت إدارة تطوير المدارس عدداً من المنتديات الخاصة بموضوع االبتكار في المناطق الثالث في إمارة
أبوظبي خالل أسبوع االبتكار ،حيث حضر هذه المنتديات معلمي وقادة المدارس من مختلف المدارس
الخاصة والحكومية وتم توفير فرص تبادل األفكار ومشاركة أنشطة االبتكار.
تضمنت عروض المدارس المشاركة بعض األنشطة التي يتم ممارستها ومنها:
أساليبًمبتكرةًإلدارةًالمدرسة
المناهجًالتربويةًالمبتكرةًلتصميمًالمناهجًالدراسيةًوتقديمهاًفيًالفصول
تطبيقاتًالهواتفًالذكيةًلدعمًالتعليمًوالتعلمًوالتقييم
األنشطةًالمتعلقةًبمشروعً  STEMالتيًتقومًبهاًالمدارس

أكّد معلمي وقادة المدارس على أهمية حضور هذه
المنتديات والتي تعتبر فرصة ممتازة لعرض
ممارسات المدرسة الحالية والتعلم من تجارب
المدارس األخرى .باإلضافة إلى ذلك تم بناء قنوات
تواصل بين المدارس والتي من شأنها تسهيل
الحوار المستمر بين المدارس وبالتالي دعم وتحفيز
األفكار اإلبداعية الجديدة في قطاع التعليم محلياً.
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مجلس أبوظبي ُيطلق برنامج «إثراء»
أطلق مجلس أبوظبي للتعليم برنامج «إثراء لتطوير مهارات قادة
المدارس ومعلمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية» ،وذلك تماشيا
مع حرصه على تعزيز االهتمام باللغة العربية باعتبارها لغة األجداد
ومرآة الحضارة اإلنسانية ورمز الهوية العربية وعنوانها .إن أهمية
برنامج «إثراء» تأتي من من حاجة المدارس الخاصة الملحة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى تربويين ومعلمين على درجة
عالية من الكفاءة والتمكّن في اللغة العربية والتربية اإلسالمية ،وقد
جاءت هذه الحاجة منسجمة مع مخرجات برنامج إرتقاء التي أثبتت
أن هناك حاجة إلى تطوير الكفايات المتعلّقة باللغة العربية والتربية
اإلسالمية لدى الطلبة.
ّ
ُ
ومن هنا جاء برنامج «إثراء» الذي يركز على تمكين معلمي ورؤساء أقسام اللغة العربية للناطقين بها
والناطقين بغيرها والتربية اإلسالمية ،باإلضافة إلى تزويد القادة في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي
بالمهارات األساسية المتعلقة بتدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية إلى جانب مهارات التوجيه
وتقديم الدعم الالزم.
إن ما يميّز برنامج «إثراء» أنه البرنامج األول من نوعه الذي يقوم على فلسفة التدريب المتمازج التي
تجمع بين التدريب وجها لوجه ،والتدريب اإللكتروني ،وقد جاء هذا البرنامج تماشيا مع رؤية مجلس
أبوظبي للتعليم التي تنادي بضرورة االستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية
المهنية لقادة ومعلمي المدارس الخاصة.
وكمرحلة أولى من البرنامج ،تم تطبيق المكون األول من برنامج «إثراء» وهو :برنامج المرشد اإللكتروني
الذي تكوّن من ( )3ورش عمل تدريبية – مباشرة /وجهـا لوجه – تم تطبيقها في ما يقارب  70مدرسة
في كل من أبوظبي والعين ،وسيتم تعميم تطبيق البرنامج على جميع المدارس الخاصة في أبوظبي
والعين والمنطقة الغربية خالل العامين القادمين  ،2018 -2017إضافة إلى ذلك تم تطوير ( )8مساقات
إلكترونية للتعلم عن ُبعد مبنية علی أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتوفرة ،وتتعلق هذه المساقات
بتدريس اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بغيرها ،باإلضافة إلی مساقات أخرى متخصصة في تدريس
التربية اإلسالمية ،وسيتم إكمال العمل على تطوير مساقات إلكترونية أخرى في عام .2017
وأكدت إدارة تطوير المدارس بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة على الجهود الدؤوبة من مجلس
أبوظبي للتعليم لتنمية كفاءات المعلمين من جانب ،وتعزيز تدريس التربية اإلسالمية واللغة العربية من
جانب آخر ،كما ركزت على دور قادة المدرسة في دفع عجلة التغيير لتشجيع المعلمين على توظيف
أفضل استراتيجيات التدريس الحديثة ،األمر الذي ينعكس إيجابا على الطلبة.
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اإلصدارات الحديثة
التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة
()2016 /2015
قامت إدارة الترويج وتطوير األعمال بإصدار التقرير السنوي الرابع
الخاص بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة للعام األكاديمي
(.)2016 /2015
حيث يستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات اإلحصائية المهمة
حول تطور قطاع المدارس الخاصة في اإلمارة خالل الخمس
سنوات الماضية والنمو المتوقع للقطاع خالل السنوات القادمة.
ويشتمل التقرير على معلومات وجداول وبيانات محدثة عن
المدارس الخاصة والطلبة ،ويعد إصدار التقرير السنوي أحد إنجازات
القطاع السنوية ،حيث يهدف لنشر المعلومات اإلحصائية المتعلقة
بالمدارس الخاصة وجعلها متاحة لجميع األطراف المعنية.

يمكنًاالطالعًعلىًالتقريرًمنًخاللًالرابطًالتالي:
https://www.adec.ac.ae/en/MediaCenter/Public
ations/Annual%20report_Arabic/index.html

تقرير دراسة موضوعية
قامت إدرة الرقابة والتفتيش في قطاع المدارس الخاصة وضمان
الجودة بنشر دراسة مهمة بعنوان «أثر التعليم ثنائي اللغة
على تعلم الطلبة في مدارس أبوظبي».
حيث ركزت هذه الدراسة على مخرجات وتحديات التعليم ثنائي
اللغة في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي .واشتمل التقرير
على استنتاجات وتوصيات غطّت الجوانب المختلفة مثل المناهج
والتقويم والتعيين والسياسات والتنمية المهنية.
يمكنًاالطالعًعلىًالتقريرًمنًخاللًالرابطًالتالي:
https://www.adec.ac.ae/en/MediaCenter/Public
_ations/Dual%20Language%20of%20Instruction
%20Ar/index.html
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