
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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إجراءات تشغيل المدارس الخاصة 

للعام الدراسي القادم 2021/2020 
في ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(
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اإجراAات J�س¨يل اŸدارSس اخلاUسة  للعام الدراSسي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

ونظرا  )كوفيد19(  ك��ورون��ا  جلائحة  الراهنة  ال��ظ��روف  ظل  يف 
خل�سوUسية القطاع املدرSسي اخلاUص eن Mيث Wبيعة االNتالط 
التعليمية  العملية  التقارب اجل�سدي يف  نوYا eن  jفرVص  الذي 
 IارRت الوeاb ,سيةSل ال�سفوف الدراNاO ةjOسبب الكثافة العد�H
HدراSسة كافة العواeل والبدائل املالئمة لوVسع اإLراAات لت�سغيل 
املدارSص اخلاUسة للعام الدراSسي 2021/2020م Yلى النحو االآJي: 

اأوال: التعليم Yن Hعد: 
مدر�سة �� بكل  اخلا�ص  الوطني  التقومي  وفق  الدولية  املدار�ص 

واخلطط الدرا�سية املعتمدI لدjها.

املدار�ص اخلا�سة املطبقة للربامج التعليمية الدولية والتقومي ��
ال�سنوي اخلا�ص ابتداAً من 1�سبتمرب 2020م. 

 :«Blended Learning» جeانيا: التعليم املدK
للمدار�ص اخلا�سة/التعليم املبكر/اأMاjOة /KناFية اللغة التي ��

Jتبع التقومي الوRاري, ابتداأ f1وفمرب 2020م. 
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أواًل: اجراءات تشغيل المدارس الخاصة 

املطبقة للرباeج التعليمية الدولية واملطبقة لنظام التقومي ال�سنوي اخلاUص لل�س�فوف )1 – 12( وفق نظام التعليم Yن Hعد للعام 
نوفمرب M ,2020يث  االأول eن  اإىل  Sسبتمرب 2020م    1 Hتارjخ  اHتداe Aًن   )19 الدراSسي 2021/2020 يف ظل Lائحة كورونا)كوفيد 
J�ستكمل -هذه املدارSص امل�سار اإليها اأYاله واحلاUسلة Yلى املوافقة eن الوRارI- التعليم املدeج وفق البيان ال�ساOر eن اللجنة العليا 
Mول العام الدراSسي 2021/2020م, eع VسرورI االلتزام HاالإLراAات اخلاUسة Hالت�سغيل للبدA يف التعليم Yن Hعد, وPلك Yلى النحو 

االآJي:

توجيهات عامة: 

�� IاYومرا واخل�سو�سية  البياfات  Mماjة  J�سمل  والتي  ال�سلطنة  يف  بها  املعمول  بال�سيا�سات  اخلا�سة  والت�سرjعات  بالقواfني  التقيد 
القواfني اخلا�سة بالإ�ساIA الإلكرتوfية.

Vسمان �سالمة الطلبة والكواOر العاملة يف املدر�سة وMماjتهم من البتزاR والتنمر الإلكرتوين, من Nالل Jقدمي الربامج التدرjبية ��
والتوYوjة الالRمة.

Jقوم املدر�سة بتقدمي الربfامج الدرا�سي التكميلي الذي j�ستند Yلى Jعوj�ص الطلبة الكفاjات التي فاJتهم fتيجة Jعليق الدرا�سة Nالل ��
الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019م cما gو موVسح يف gذه الوKيقة.
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اإلجراءات المجال م

التعليمية/املوbع �� املن�سة  Y��رب  امل�����س��وؤول  املعلم  bبل  e��ن  الطلبة  وان�����س��راف  M�سور  J�سجيل  jتم 
االإلكرتوين.

eتاHعة ان�سباط الطلبة يف احل�سور والتواUسل eع ويل االأeر H�سكل e�ستمر Mول Pلك.��

Jنظيم Yملية M�سور 
وان�سراف الطلبة اأKناA اليوم 

الدراSسي االفرتاVسي

1

االلتزام Hالتهيئة املناSسبة للطلبة يف Hداjة اليوم الدراSسي eن Nالل القاYات الدراSسية االفرتاVسية��
Jهيئة الطلبة لليوم الدراSسي 

االفرتاVسي
2

املعتمد �� الربناeج  وفق  الدراSسي  لليوم   Oاملحد الزeني  الربناeج  يف  االSسرتاMة   Iفرت حتدjد  jتم 
للمدرSسة SساHقا.

Jنظيم اSسرتاMة الطلبة 3

Jقوم املدرSسة Hتقدمي الربناeج الدراSسي التكميلي الذي j�ستند Yلى Jعوj�ص الطلبة الكفاjات التي ��
فاJتهم نتيجة Jعليق الدراSسة Nالل الف�سل الدراSسي الثاين للعام الدراSسي املن�سرم 2020/2019م, 
Y��دOا eن  اأن  واالإe��ك��ان��ات, وMيث  واالأنظمة  الرباeج  امل��دارS��ص اخلاUسة eن Mيث  لتباjن  ونظرا  
للمدارSص  فيمكن  التعليمية,   املن�سات  Hعد Yرب  الدراSسي Yن  العام  HاSستكمال  bاeت  bد  املدارSص 
حتدjد الكفاjات الالeRة وحمتوi الربناeج التكميلي Yن Wرjق اNتبار حتدjد امل�ستوi للطلبة 
Nالل االأSسبوع االأول ملراYاI الفروق الفرjOة Hني الطلبة واMتياLاJهم واeكاناJهم وbدراJهم التي 
Jكون  bد Mدت eن االSستفاIO الكاeلة للطالب eن التعليم Yن Hعد واكت�ساHهم املهارات الالeRة 

.Iلك الفرتJ اللN املطلوب iللم�ستو

�� Iالل فرتN قدميهاJسية وSالدرا Oسية يف املواSساSات واملهارات واملعارف االأjلى الكفاY تم الرتكيزj
eن اأSسبوYني اإىل اأرHعة اأSساHيع  eن العام الدراSسي 2021/2020م.

الربناeج التكميلي 4

jجب اأن Jكون كثافة الطلبة OاNل ال�سفوف الدراSسية االفرتاVسية هي PاJها يف القاYات الدراSسية ��
العاjOة.

كثافة ال�سفوف الدراSسية 5

اإYداO اخلطط الدراSسية eن bبل املدرSسة الإYاJ IOوjRع املنهج مبا jتناSسب eع الرباeج التعليمية ��
الدولية وفق eا Jعتمده املوؤSس�سات املانحة لهذه الرباeج.

اخلطط الدراSسية 6

الطلبة �� وHني  والطلبة  املعلم  املباTسر Hني  التفاYل  JراYي  Hحيث  eتواRنة   Iسور�H الدروSص  Jقدمي 
واأbرانهم.

Jوفري امل�ساOر التعليمية االلكرتونية وامل�سجلة املالئمة لتكون eتاMة وeي�سرI للطلبة. ��

التفاYلي �� ال�سيغ وeت�سمنة للمكون   IOتعدe قدم للطلبةJ التي املهام  اأو  االأن�سطة  اأن Jكون  jجب 
وeراYية للفروbات الفرjOة والقدرات املختلفة للطلبة.

املتاHعة امل�ستمرe Iن املعلمني واالإOارjني للطلبة, وMل امل�سكالت الفنية والتقنية التي JواLههم. ��
والتواUسل الفعال eع اأولياA االأeور للتعاeل eع اأjة حتدjات JواLه الطالب .

Wرق واآليات التعليم والتعلم 7

Jطبيق اآليات eوVسوYية ملتاHعة اأYمال الطلبة Yرب املن�سة التعليمية Hالتن�سيق eع OائرI االإTسراف ��
والتقومي Hاملدjرjة, وJقييم الطلبة eن Nاللها وJقدمي التغذjة الراLعة لهم ورفد اأولياA اأeور 

الطلبة مب�ستوjات اأHنائهم H�سورe I�ستمرI. وeناb�سة التحدjات واملعاجلة املطلوHة/املناSسبة. 

.)IارRسدرها الو�J ويHول التقومي الرتM ستجدات�e ةjل وفقا الأjلة للتعدHاb اتAراLاأن هذه االإH لماY(

اأو املحولني eن املدارSص االأNرj iتم �� Hالن�سبة الeتحانات القبول يف املدارSص للطلبة امل�ستجدjن 
 .IارRن الوe اتAراLط واإHسواV نe عتمدe ا هوe سب�M عدH نY نفيذهاJ

Jقومي الطلبة 8
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Jفعيل املختربات االفرتاVسية ملواO العلوم / Jقنية املعلوeات ) احلاSسوب(. �� املختربات  9

Jوفري ن�سخة اإلكرتونية للمناهج eع eراYاI املكون التفاYلي اإن اأeكن.��

��.IارRن الوe سب املعتمد�M رائية اإلكرتونيةKعليمية اإJ رOسا�e وفريJ
املناهج الدراSسية 10

لعقد �� االإل��ك��رتون��ي��ة  التطبيقات  اأو  للمدرSسة  االإل���ك���رتوين  التعليمية/املوbع  املن�سة  J��وظ��ي��ف 
االLتماYات االفرتاVسية.

اLتماYات الهيئة االإOارjة 
والتدرj�سية.

11

والتعلم  التعليم  Yملية  Lوانب  Lميع  لتفعيل  اإل��ك��رتوين  eوbع   / Jعليمية  eن�سة  eدرSسة  كل   OتماYا
واالإOارI املدرSسية والتواUسل Hني املدرSسة واالأSسرe ,Iع eراYاI االآJي: 

املعلم, �� االأe��ر,  االإلكرتوين لكل eن )الطالب, ويل  املوbع  املن�سة/  اإرTساjOة الSستخدام  اأOل��ة  وVسع 
االإOارI املدرSسية(.

املوbع �� التعليمية/  املن�سة  اSستخدام   AناKاأ ال�سلوكي للطلبة  االنتظام واالن�سباط  االلتزام HقواYد 
االلكرتوين.

)ال�سفية �� املنهجية  واالأن�سطة  ال��دروS��ص  لتنفيذ  االل��ك��رتوين  امل��وb��ع  املن�سة/  ه��ذه  Jوظيف  jتم 
والالUسفية(.

Jوفري التدرjب االلكرتوين الالRم الSستخدام املن�سة/ املوbع االلكرتوين لكل eن )الطالب, ويل ��
االأeر, املعلم(.

املن�سات التعليمية/ املوbع 
االلكرتوين

12

jتم التواUسل Yرب املن�سة التعليمية للمدرSسة, اأو الربjد االإلكرتوين, اأو Yرب الهاJف.��

Jفعيل Nط SساNن لت�سهيل JواUسل اأولياA االأeور eع املدرSسة.��
التواUسل eع اأولياA االأeور

الطلبة �� اMتياLات  وف��ق  الفئة  لهذه  اخل��دe��ات  لتقدمي  املناSسبة  وال��ط��رق  الوSسائل  اNتيار  jتم 
وظروفهم ال�سحية HاالJفاق eع اأولياA االأeور H�سكل Yام.

jتم االJفاق eع ويل االأeر Yلى اخلطة الرتHوjة الفرjOة M�سب اMتياLات الطالب. ��

التي مل حتقق يف �� االأه��داف  واSستكمال  الطلبة  الفرjOة جلميع  الرتHوjة  Jعدjل/Jكييف اخلطط 
العام الدراSسي املن�سرم H 2020/2019�سبب Jعليق الدراSسة.

Jدرjب ويل االأeر Yلى اSستخدام املن�سات التعليمية اإن اأeكن ويف اإWار اJفاق e�سبق وJراVسي Hني ��
املدرSسة وويل االأeر.

اأو �� Jزوjد ويل االأeر Hكل eا jخدم Jنفيذ اخلطة الرتHوjة الفرjOة وJقييمها Yرب لقاAات فرjOة 
الكرتونية افرتاVسية اأو Yرب املن�سات التعليمية.

Jوفري الدYم الالRم الأولياA اأeور هوؤالA الطلبة مل�ساYدI اأHنائهم لتحقيق اأهداف اخلطة الرتHوjة ��
الفرjOة eع املدرSسة. 

الرتHية اخلاUسة  14
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«Blended Learning» ثانيا: التعليم المدمج

املطبقة للرباeج التعليمية الدولية واملطبقة لنظام التقومي ال�سنوي اخلاUص لل�س�فوف )1 – 12( وفق نظام التعليم Yن Hعد للعام 
نوفمرب M ,2020يث  االأول eن  اإىل  Sسبتمرب 2020م    1 Hتارjخ  اHتداe Aًن   )19 الدراSسي 2021/2020 يف ظل Lائحة كورونا)كوفيد 
J�ستكمل -هذه املدارSص امل�سار اإليها اأYاله واحلاUسلة Yلى املوافقة eن الوRارI- التعليم املدeج وفق البيان ال�ساOر eن اللجنة العليا 
Mول العام الدراSسي 2021/2020م, eع VسرورI االلتزام HاالإLراAات اخلاUسة Hالت�سغيل للبدA يف التعليم Yن Hعد, وPلك Yلى النحو 

االآJي:

الطاbة �� الطلبة M�سب   OدY اإىل 30% من املدر�سة اخلا�سة. (من %70  اإىل  بالتناوب  الطلبة (12-1)  الن�سبة املحدIO من  M�سور 
ال�ستيعابية للمدر�سة, من Mيث اإمكاfاJها املاjOة واملكاfية), وPلك jكون بح�سور جمموYة من الطلبة اأ�سبوYا والأ�سبوع الذي jليه 
املنزل, مع  Jنفيذgا يف  املطلوب منهم  والأf�سطة (الورbية/الإلكرتوfية)  باملهام  للطلبة  املدر�سة  Jزوjد  بعد مع  بالتعليم Yن  jكون 

VسرورI مراYاc Iافة الإLراAات الMرتاjRة ل�سمان �سالمة الطلبة.

بالن�سبة ملرMلة التعليم املبكر فيمكن اأن jتم بح�سور الأطفال بالتناوب اليومي/الأ�سبوYي اأو Yلى فرتJني Nالل اليوم الواMد, M�سب ��
اإمكاfيات املدر�سة, وPلك cالآJي: الفرتI الأوىل من ال�ساYة ال�سابعة والن�سف اإىل ال�ساYة العاTسرI والن�سف �سباMا, والفرتI الثاfية 
من ال�ساYة احلاjOة Y�سرI والن�سف �سباMا اإىل ال�ساYة الواMدI والن�سف Xهرًا, مع VسرورI اللتزام بتنفيذ Yملية التعقيم ال�سامل 

بني الفرتJني وJنفيذ الإLراAات الMرتاjRة ل�سمان �سالمة الأطفال.

توجيهات عامة: 

من املتطلبات الأ�سا�سية لت�سغيل املدار�ص اخلا�سة اللتزام بكافة الLراAات الMرتاjRة املقررI من اللجنة العليا واجلهات املعنية ��
بال�سلطنة ووKيقة الإLراAات ال�سحية يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة املعتمدI من الوRارc Iحد اأfOى من الإLراAات; ل�سمان �سالمة 
الأطفال/الطلبة والعاملني والزوار يف املدر�سة, وميكن للمدار�ص Jوفري الأOوات والأLهزI التي J�سمن OرLة اأYلى من الLراAات 

الوbاFية بعد Oرا�سة مدi ومالAمتها وVسمان cامل الJفاق بني املدر�سة وامل�ستفيد.

�� IاYومرا واخل�سو�سية  البياfات  Mماjة  J�سمل  والتي  ال�سلطنة  يف  بها  املعمول  بال�سيا�سات  اخلا�سة  والت�سرjعات  بالقواfني  التقيد 
القواfني اخلا�سة بالإ�ساIA الإلكرتوfية.

Vسمان �سالمة الطلبة والكواOر العاملة يف املدر�سة وMماjتهم من البتزاR والتنمر الإلكرتوين, من Nالل Jقدمي الربامج التدرjبية ��
والتوYوjة الالRمة.

Jقوم املدر�سة بتقدمي الربfامج الدرا�سي التكميلي الذي j�ستند Yلى Jعوj�ص الطلبة الكفاjات التي فاJتهم fتيجة Jعليق الدرا�سة Nالل ��
الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019م cما gو موVسح يف gذه الوKيقة.

Jطبق �� اأن  املطلوب,  اجل�سدي  التباYد  لتحقيق  الب�سرjة,  والكواOر  املاjOة  والإمكاfات  املبنى  Mيث  من   Iاملهياأ للمدار�ص  ميكن 
التعليم املباTسر اليومي ملرMلة التعليم املبكر وال�سفوف (1-12), مع اللتزام بالإLراAات الMرتاjRة للتعامل مع LاFحة cوروfا 

(cوفيد 19), مع VسرورI التزام املدار�ص اخلا�سة بالتن�سيق مع الوRارI لYتماO النموPج الأf�سب لكل مدر�سة. 



7

اإجراAات J�س¨يل اŸدارSس اخلاUسة  للعام الدراSسي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

اإلجراءات

المجال م

التعليم عن بعد الحضور المباشر

jتم J�سجيل M�سور وان�سراف االأWفال/ ��
ال��ط��ل��ب��ة e���ن b��ب��ل امل��ع��ل��م امل�������س���وؤول Yرب 

املن�سة التعليمية.

e��ت��اH��ع��ة ان�����س��ب��اط ال��ط��ل��ب��ة يف احل�����س��ور ��
e�ستمر  H�سكل  االأe��ر  ويل  eع  والتواUسل 

Mول Hذلك.

jتم Jنظيم NOول وNروج االأWفال/الطلبة ��
eن HواHات حمدIO اإن اأeكن, وeراYاY Iدم 
االMOR������ام e���ن N���الل حت��دj��د Y���الe���ات يف 
االأرVسية الUسطفاف االأWفال/ الطلبة, eن 
الدNول  OرL���ات احل���رارb Iبل  اأL��ل bياSص 
eRني  فاUسل   Oو��Lو  IاYراe eع  للمدرSسة. 
كاف Hني Nروج وNOول املجموYات يف Mال 

وLوO اأكرث eن جمموYة يف نف�ص اليوم.

االل����ت����زام H��اS��س��ت��خ��دام االأW��ف��ال/ال��ط��ل��ب��ة ��
والعاeلني يف املدرSسة الكماeات bبل NOول 
املبنى املدرSسي, eع eراYاI الفئات العمرjة 
M�سب املعتمد يف وKيقة االإLراAات ال�سحية 

يف املدارSص احلكوeية واخلاUسة.

bبل �� e��ن  وال��غ��ي��اب  احل�سور  eراLعة  jتم   
الغياب,  اأSسباب  وeتاHعة  ال�سفوف,  eعلمي 
e�ستمر  H�سكل  االأe���ر  ويل  e��ع  وال��ت��واU��س��ل 

Mول Hذلك.

 ويف Mال االTستباه يف االأYراVص jتم التواUسل ��
eع ويل االأeر الإرLاع الطفل/الطالب اإىل 

املنزل وeراLعة املراكز ال�سحية.

J����ن����ظ����ي����م Y����م����ل����ي����ة M�������س���ور 
اأKناA اليوم  وان�سراف الطلبة 

الدراSسي.

1

يف �� للطلبة  امل��ن��اS��س��ب��ة  Hالتهيئة  االل���ت���زام 
القاYات  اليوم الدراSسي eن Nالل  Hداjة 

الدراSسية االفرتاVسية.

J��ن��ف��ي��ذ ال���ط���اH���ور امل���درS���س���ي يف ال�����س��ف��وف ��
الدراSسية, eع JوMيد التوbيت ورHط Lميع 
ال�����س��ف��وف Y��رب L��ه��اR االJ�����س��ال ال��داN��ل��ي 
)االن����رتك����وم( ل��ت��ق��دمي ال��ن�����س��ي��د ال��وW��ن��ي, 

واالإPاYة اليوeية

الطاHور املدرSسي 2

jتم حتدjد فرتI االSسرتاMة يف الربناeج ��
ال���زe���ن���ي امل���ح���دO ل��ل��ي��وم ال���دراS���س���ي وف��ق 

الربناeج املعتمد للمدرSسة SساHقا.

ميكن للمدرSسة Jنظيم الف�سحة M�سب االإeكانات 
املتاMة وPلك HعدU Iسور:

مي���ك���ن J���ق�������س���ي���م االأW����ف����ال/ال����ط����ل����ب����ة يف ��
جمموYات للخروج اإىل ال�ساMة.

وLباJهم �� J��ن��اول  لالأWفال/الطلبة  ميكن 
OاN�����ل ال�����س��ف��وف وe����ن K���م اخل������روج اإىل 
ال�ساMة Yلى جمموYات eع eراYاI حتقيق 

التباYد اجل�سدي املطلوب.

مي��ك��ن ل��ل��م��درS��س��ة J��ق��دمي ال��وL��ب��ات ول��ك��ن ��
H�سورe Iنف�سلة وeغلفة لكل Wفل/Wالب 
واالإL�����راAات  النظافة   Iا��Yرا��eو  Iد��M Yلى 

االMرتاjRة.

الوLبة �� Jوفري  Yلى  االأe��ور   Aاأوليا J�سجيع 
اأeكن  ان  الأH��ن��ائ��ه��م   Aامل���ا وbنينة  امل��درS��س��ي��ة 

Pلك.

Jنظيم Yملية ف�سحة الطلبة

)االSسرتاMة(
3
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J���ك���ون ك��ث��اف��ة ال��ط��ل��ب��ة OاN���ل �� اأن  j��ج��ب 
ال�سفوف الدراSسية االفرتاVسية هي PاJها 

يف القاYات الدراSسية العاjOة.

يف �� الطلبة  H��ني  ال��ت��ن��اوب  ن�سب  M�ساب  jتم 
واالفرتاVسية   IسرTاملبا ال��ع��اjO��ة  ال�سفوف 
OاNل  االأWفال/الطلبة  كثافة  Jكون  Hحيث 
H��امل��درS��س��ة حمققة  ال���دراS���س���ي���ة  ال�����س��ف��وف 
للتباYد اجل�سدي املحدe Oن اللجنة العليا 
للتعاeل eع Lائحة كورونا )كوفيد e )19ع 
VسرورI االلتزام HارJداA الكماeات وZريها 
e��ن االإL������راAات االM���رتاjR���ة امل��ط��ل��وH��ة eع 
يف  املعتمد  M�سب  العمرjة  الفئات   Iا��Yرا��e

الربJوكول ال�سحي.

كثافة ال�سفوف الدراSسية  4

احلافالت املدرSسية:

االلتزام Hالتعقيم امل�ستمر للحافالت.��

االل���ت���زام H��اS��س��ت��خ��دام ال��ك��م��اe��ات e���ن bبل ��
ال�سائق وامل�سرف واالأWفال/الطلبة.

اجل�����س��دي Hني �� ال��ت��ب��اY��د  Hتحقيق  االل���ت���زام 
االأWفال/الطلبة OاNل احلافلة.

اإL���راAات االأe��ن وال�سالeة �� االل��ت��زام Hكافة 
Mول نقل الطلبة يف احلافالت املدرSسية.

النقل اخلاUص:
Hعملية �� القيام  Yلى  االأe���ور   Aاأول��ي��ا J�سجيع 

اأe��ك��ن,  اإن  امل��درS��س��ة  واإىل  e��ن  اأHنائهم  نقل 
احل��اف��الت  OاN����ل  ال��ك��ث��اف��ة  لتقليل  وPل����ك 

املدرSسية.

نقل الطلبة  5

Jقوم املدرSسة Hتقدمي الربناeج الدراSسي التكميلي الذي j�ستند Yلى Jعوj�ص الطلبة الكفاjات التي ��
فاJتهم نتيجة Jعليق الدراSسة Nالل الف�سل الدراSسي الثاين للعام الدراSسي املن�سرم 2020/2019م, 
eن  Y��دOا  اأن  وMيث  واالإeكانات,  واالأنظمة  الرباeج  Mيث  eن  اخلاUسة  املدارSص  لتباjن  ونظرا  
التعليمية,  فيمكن للمدارSص  املن�سات  العام الدراSسي Yن Hعد Yرب  املدارSص bد bاeت HاSستكمال 
حتدjد الكفاjات الالeRة وحمتوi الربناeج التكميلي Yن Wرjق اNتبار حتدjد امل�ستوi للطلبة 
Nالل االأSسبوع االأول ملراYاI الفروق الفرjOة Hني الطلبة واMتياLاJهم واeكاناJهم وbدراJهم التي 
Jكون  bد Mدت eن االSستفاIO الكاeلة للطالب eن التعليم Yن Hعد واكت�ساHهم املهارات الالeRة 

.Iلك الفرتJ اللN املطلوب iللم�ستو

�� Iالل فرتN قدميهاJسية وSالدرا Oسية يف املواSساSات واملهارات واملعارف االأjلى الكفاY تم الرتكيزj
eن اأSسبوYني اإىل اأرHعة اأSساHيع eن العام الدراSسي 2021/2020م.

الربناeج التكميلي 6

املدارSص اخلاUسة اأMاjOة اللغة: jتم Jطبيق اخلطة الدراSسية املحدIO للمدارSص احلكوeية.��

��. Iسية املعتمدSسب اخلطة الدرا�M :سة الثنائية اللغةUص اخلاSاملدار

الرباeج التعليمية الدولية: وفق eا Jعتمده املوؤSس�سات املانحة.��

املدارSص الدولية: وفق اخلطة املعتمدI يف النظام التعليمي الوWني/الدويل املقدم eن املدرSسة. ��

Hرناeج Kنائية اللغة )للمدارSص اخلاUسة  Kنائية اللغة املطبقة لنظام  Jقومي  NاUص( وفق الن�سرات ��
التوLيهية ال�ساOرe Iن املدjرjة.

اخلطط الدراSسية  7
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J��ق��دمي ال���دروS���ص H�����س��ورe I��ت��واRن��ة Hني ��
احل�سور املاOي واالفرتاVسي للح�س�ص.

االل��ك��رتون��ي��ة �� التعليمية  امل�����س��اOر  J��وف��ري 
 Iي�سرeة وMتاe وامل�سجلة املالئمة لتكون

للطلبة. 

التي �� امل��ه��ام  اأو  االأن�����س��ط��ة  J��ك��ون  اأن  jجب 
وeت�سمنة  ال�سيغ   IOتعدe للطلبة  Jقدم 
للفروbات  وe��راY��ي��ة  التفاYلي  للمكون 

الفرjOة والقدرات املختلفة للطلبة.

املعلمني واالإOارj��ني �� امل�ستمرe Iن  املتاHعة 
والتقنية  الفنية  امل�سكالت  وMل  للطلبة, 
ال��ت��ي J��واL��ه��ه��م. وال��ت��واU��س��ل ال��ف��ع��ال eع 
اأj��ة حتدjات  اأول��ي��اA االأe���ور للتعاeل e��ع 
 IOستفاSاال eن  حتد  وb��د  الطالب  JواLه 

الكاeلة eن احل�س�ص االفرتاVسية.

احل�سورjة �� الدراSسية  ال�سفوف  يف  العمل 
eع eراYاI االآJي:

 حتقيق التباYد اجل�سدي املطلوب. ��

جتنب االأن�سطة ال�سفية التي J�ستلزم العمل ��
اجلماYي وJوؤOي اإىل التقارب اجل�سدي.

االS��س��ت��ع��ان��ة H��ال��ب��دائ��ل االإل��ك��رتون��ي��ة للعمل ��
اجلماYي.

Y��ن��د J��وظ��ي��ف ال�����س��ب��ورات ال��ذك��ي��ة jنبغي ��
/االأWفال/الطلبة  املعلمة  HتفاOي  االلتزام 
اللم�ص املباTسر, واSستخدام االأOوات الالeRة 

لذلك.

االل�����ت�����زام H��ال��ت��ع��ق��ي��م امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ق��اY��ات ��
الدراSسية.

الكماeات, ��  AداJارH االأWفال/الطلبة  التزام 
والتعقيم امل�ستمر لالأjاOي واالأOوات.

اS��س��ت��خ��دام �� اإىل  J��وL��ي��ه االأW��ف��ال/ال��ط��ل��ب��ة 
االأOوات اخلاUسة وYدم JباOلها. 

V��س��رورI ال��رتك��ي��ز Y��ل��ى J��درj��ب االأW��ف��ال/��
التعليمية,  املن�سات  اSستخدام  Yلى  الطلبة 
واآلية التعاeل eعها, واSسرتاJيجيات التعلم 

الذاJي.

Wرق واآليات التعليم والتعلم 8

J���ط���ب���ي���ق ال����ن����ظ����ام امل���ع���ت���م���د يف ال���ت���ق���ومي ��
االإL��راAات   IاYراe eع  واخلتاeي,  امل�ستمر 

االMرتاjRة.

مي��ك��ن االS��س��ت��ع��ان��ة H��ال��ب��دائ��ل االل��ك��رتون��ي��ة ��
يف J���ق���دمي H��ع�����ص االN����ت����ب����ارات وY��م��ل��ي��ات 

الت�سحيح.

وفقا  للتعدjل  bاHلة  االإL����راAات  ه��ذه  H��اأن  )Yلما 
الأjة e�ستجدات Mول التقومي الرتHوي J�سدرها 

.)IارRالو

امل��دارS��ص �� يف  ال��ق��ب��ول  الe��ت��ح��ان��ات  Hالن�سبة 
املحولني  اأو  امل�ستجدjن  لالأWفال/الطلبة 
االأN���رj iتم Jنفيذها M�سب  امل��دارS��ص  e��ن 
e���ا ه���و e��ع��ت��م��د e���ن V���س���واH���ط واإL��������راAات 
e��ن امل��دj��رj��ة ال��ع��اe��ة ل��ل��م��دارS��ص اخلاUسة 
االإL������راAات  االل���ت���زام Hجميع   Iا���Yرا���e e��ع 

االMرتاjRة.

Jقومي الطلبة 9
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Jفعيل املختربات االفرتاVسية ملواO العلوم ��
/ Jقنية املعلوeات )احلاSسوب(.

يف M����ال اS��س��ت��خ��دام اأL����ه����زI احل���اS���س���وب يف ��
امل���درS���س���ة j��ن��ب��غ��ي ال���ت���اأك���د e����ن اS��س��ت��خ��دام 
ال����ق����ف����اRات وJ���ع���ق���ي���م اجل����ه����اb R���ب���ل وH��ع��د 
اS��س��ت��خ��دام ك���ل W��ال��ب وj��ف�����س��ل اS��س��ت��خ��دام 

الطالب حلاSسوHه ال�سخ�سي اإن اأeكن.

jجب �� ال��ع��ل��وم   Oوا���e خمترب  اSستخدام  Yند 
االل��ت��زام H��االإL��راAات االM��رتاjR��ة للتباYد 
اجل�����س��دي امل��ط��ل��وب واS��س��ت��خ��دام ال��ك��م��اe��ات 

والقفاRات والتعقيم امل�ستمر لالأOوات.

اS��س��ت��خ��دام امل��خ��ت��رب )ال��ع��ل��وم/ 
احلاSسوب(

10

اإj����ق����اف االأن�������س���ط���ة ال���رتH���وj���ة اجل��م��اY��ي��ة ��
ال��داN��ل��ي��ة )H��ك��اف��ة اأن���واY���ه���ا(, واخل��ارL��ي��ة 
واأن�سطة LماYة  املدرSسية,  الرMالت  eثل: 

العمل التطوYي, وZريها(.

e��الM��ظ��ة: S��س��ي��ت��م خم��اW��ب��ة امل����دارS����ص اخل��اU��س��ة 
Hامل�ستجدات يف هذا ال�ساأن.

االأن�سطة الرتHوjة 11

التعليمية �� امل��ن�����س��ة  Y���رب  ال��ت��واU��س��ل  j��ت��م 
اأرbام  اأو  الكرتوين,  الربjد  اأو  للمدرSسة, 

هاJفية حمدe IOن املدرSسة.

�� Aسل اأولياUواJ ن لت�سهيلNساS طN فعيلJ
االأeور eع املدرSسة.

التواUسل Yرب �� Yلى  االأe��ور   Aاأول��ي��ا J�سجيع 
Wرjق  Yن  اأو  للمدرSسة  التعليمية  املن�سة 

الربjد االإلكرتوين اأو االJ�سال الهاJفي.

�� Aع اأول��ي��ا��e ف��اق امل�����س��ب��ق��Jاال��H س��ع اآل���ي���ات��Vو
االأe������ور ل��ت��ن��ف��ي��ذ االL��ت��م��اY��ات وال��ل��ق��اAات 
اجل�سدي  ال��ت��ب��اY��د  حت��ق��ق  Hحيث  ال���دورj���ة 
وJ��ع��ل��ي��م��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ت��اH��ع��ة Lائحة 

كورونا )كوفيد19(.

التواUسل eع اأولياA االأeور 12

االM��رتاjR��ة �� االإL�����راAات  Hتطبيق  االل��ت��زام 
والتباYد اجل�سدي املطلوب. 

اأو �� ل��ل��م��درS��س��ة  التعليمية  امل��ن�����س��ة  J��وظ��ي��ف 
التطبيقات االإلكرتونية لعقد االLتماYات.

اL��ت��م��اY��ات ال��ه��ي��ئ��ة االإOارj�����ة 
والتدرj�سية.

13

eع �� للمناهج,  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة  J��وف��ري 
eراYاI املكون التفاYلي اإن اأeكن.

Jوفري e�ساOر Jعليمية اإKرائية الكرتونية ��
.IارRن الوe سب املعتمد�M

eغلفات �� يف  ال��دراS��س��ي��ة  ال��ك��ت��ب  J�سليم  j��ت��م 
 Iا��Yرا��e ع���e ال��ب��W/ف��ل��W ن��ف�����س��ل��ة ل��ك��ل��e

االإLراAات االMرتاjRة والتعقيم.

ال��ت��ق��ل��ي��ل/احل��د e���ن اS��س��ت��ع��ارI االأW���ف���ال/��
الطلبة للكتب وامل�ساOر الورbية eن eركز 

e�ساOر التعلم HاملدرSسة

املناهج الدراSسية 14
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اإجراAات J�س¨يل اŸدارSس اخلاUسة  للعام الدراSسي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

اYتماO كل eدرSسة eن�سة Jعليمية/ eوbع اإلكرتوين وjتم Jدرjب االأWفال/الطلبة واأولياA االأeور ��
.Iستمر�e Iسور�H فعليهاJها, وeستخداSلى اY سةSاملدرH لنيeوالعا

املعلم, �� املوbع االإلكرتوين لكل eن )الطالب, ويل االأeر,  املن�سة/  اإرTساjOة الSستخدام  اأOلة  وVسع 
االإOارI املدرSسية(.

jتم اYتماO هذه املن�سة كبدjل لتنفيذ االأن�سطة الالUسفية يف املنزل.��

االلتزام HقواYد االنتظام واالن�سباط ال�سلوكي للطلبة اأKناA اSستخدام املن�سة التعليمية/ املوbع ��
االلكرتوين.

املن�سات التعليمية 15

الطلبة �� اMتياLات  وف��ق  الفئة  لهذه  اخل��دe��ات  لتقدمي  املناSسبة  وال��ط��رق  الوSسائل  اNتيار  jتم 
وظروفهم ال�سحية HاالJفاق eع اأولياA االأeور H�سكل Yام.

املجاالت �� كافة  املزeنة يف  واالأeراVص  اخلاUسة  واالMتياLات  االإYاbة  Pوي  اMتياLات   IاYراe jتم 
املختلفة املذكورI اأYاله )16-1(.

لالأWفال/�� والوbائية  االM��رتاjR��ة  االإL���راAات   IاYراe eع  اخلاUسة  الرتHية  Nدeات  Jقدمي  jتم 
الطلبة.

Jدرjب االأWفال/ الطلبة Yلى اإLراAات ال�سالeة Mتى J�سبح LزAا eن Hرناجمهم اليوeي وPلك ��
eن Nالل اSستخدام Uسور JوVسيحية لكيفية Jعقيم وZ�سل اليدjن Hطرjقة Uسحيحة وYدم JباOل 

االأZراVص اأو االأWعمة.

JناSسب Jقدمي اخلدeة M�سب �� التي  والطرjقة  الفرjOة  االأe��ر Yلى اخلطة  االJفاق eع ويل  jتم 
احلالة واحلاLة لتقدمي اخلدeة H�سورe IباTسرI اأو Yن Hعد للطفل/الطالب.

Jعدjل/Jكييف اخلطط الفرjOة جلميع االأWفال/الطلبة واSستكمال االأهداف التي مل حتقق يف ��
العام الدراSسي ال�ساHق H 2020/2019�سبب Jعليق الدراSسة.

Jدرjب ويل االأeر Yلى اSستخدام املن�سات التعليمية اإن اأeكن ويف اإWار اJفاق e�سبق وJراVسي Hني ��
املدرSسة وويل االأeر.

الكرتونية �� اأو  فرjOة  لقاAات  Yرب  الفرjOة  اخلطة  Jنفيذ  jخدم  eا  Hكل  االأeر  ويل  Jزوjد  	•
افرتاVسية اأو Yرب املن�سات التعليمية.

الرتHية اخلاUسة 16


