مدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة
تحت إشراف وزارة التربية والتعليم
اليوم :االثنين

Madinat Al Sultan Qaboos Private School
Under the supervision of the Ministry of Education

التاريخ 25 :يناير 2021م

تعميم :تابع تحديث نظام التعلم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2020
أعزاءنا أولياء األمور
تحية طيبة ،وبعد
بداية ،نتمنى أن يكون أبناؤنا قد قضوا أجازة آمنة وسعيدة وعلى استعداد الستئناف اإلنجاز والتميز في الفصل الدراسي
الثاني .كما ورد في التعميم السابق بشأن اعتماد نظام التعليم المدمج التدريجي للفصل الدراسي الثاني فسوف نستقبل تالميذ
الصفوف من األول إلى السادس  +الصف الحادي عشر يوم الثالثاء الموافق  2فبراير  ،2021نود أن نطمئنكم بأن مجتمعنا
المدرسي من أولياء أمور ،تالميذ ،معلمين وإدارة سيعمل جاهدا على إنجاح نظام التعلم للمرحلة المقبلة الذي يدمج بين التعلم
الصفي المباشر والتعلم اإللكتروني ،كما  -وهلل الحمد  -تغلبنا على التحديات وتميز أبناؤنا ومعلمونا في التعلم عن بعد وهذا
ليس فقط بفضل استعداد المدرسة وخططها االستباقية للحفاظ على استمرارية التعلم تحت أي ظرف والحفاظ على المستوى
التحصيلي للتالميذ جنبا إلى جنب مع السلوكات واألخالق الحسنة خالل هذا العام االستثنائي ،بل وبفضل المهارات التكنولوجية
ألبنائنا ومهارات التعلم الذاتي ومسؤوليتهم تجاه تعلمهم .ونفيدكم أيضا بأن أولياء األمور الراغبين في استمرار تعلم أبنائهم
عن بعد  %100لظروف صحية أو لخوفهم على صحتهم من حضورهم للمدرسة ،سوف يستمرون في التعلم عن بعد وفق
اآللية التي تحددها إدارة المدرسة (مرفق تفاصيل اآللية أدناه) وضمن اإلمكانات ،شريطة تقديم ولي األمر التعهد والموافقة
الكتابية إلى إدارة المدرسة وفق ما جاء في القرار الوزاري .2020/176
يسعدنا أن نمدكم بتفاصيل نظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني حسب اإلطار العام لتشغيل المدارس بالسلطنة ،ضوابط
تشغيل المدارس الخاصة ،الملحق رقم ( )4الخاص ببرنامج ثنائي اللغة ،وعليه نفيدكم باآلتي:
 .1نظام التعليم المدمج
اعتماد نظام التعليم المدمج للمدارس المتوسطة الكثافة بنظام التناوب أسبوع بأسبوع ،يجمع هذا النظام بين التعليم
الصفي المباشر والتعليم اإللكتروني.
أ.األسبوع الذي يكون فيه التالميذ بالمدرسة
يتم تدريس التالميذ بالحضور المباشر في الغرف الصفية للمواد الدراسية (التربية االسالمية ،اللغة العربية ،اللغة
اإلنجليزية ،الدراسات االجتماعية ،العلوم والرياضيات) وفق الخطة الدراسية المعتمدة بواقع  4ساعات يوميا.
ب .األسبوع الذي يكون فيه التالميذ بالبيت

يتم تدريس التالميذ عبر منصة كالسيرا بنظام التعليم المتزامن فقط لمواد المهارات الفردية والمهارات الحياتية وتقنية
المعلومات ،ويعتمد التعليم غير المتزامن لبقية المواد ،إذ يتوجب على التالميذ االلتزام بتنفيذ األنشطة ،التقويم،
الواجبات ،التقارير ،المشاريع والتحضير المسبق للدروس من خالل منصة كالسيرا وفق الجدول المعد لذلك بواقع 3
ساعات يوميا.
ج .برنامج اليوم الدراسي (عندما يكون التالميذ بالمدرسة)
التوقيت
الزمن بالدقائق

من

إلى

تنظيم دخول التالميذ للمدرسة

 30دقيقة

7:15

7:45

الحصة األولى

 60دقيقة

7:45

8:45

الحصة الثانية

 60دقيقة

8:45

9:45

الفسحة

 30دقيقة

9:45

10:15

الحصة الثالثة

 60دقيقة

10:15

11:15

الحصة الرابعة

 60دقيقة

11:15

12:15

د .برنامج اليوم الدراسي (عندما يكون التالميذ بالبيت)

المحتوى
الساعة األولى

غير متزامن

الساعة الثانية

غير متزامن

الساعة الثالثة

متزامن (مهارات فردية /تقنية معلومات /مهارات حياتية)
بعد نهاية الحصة ،يتم رفع التسجيل على منصة كالسيرا

مالحظة :يقوم المعلمون بمتابعة أعمال التالميذ المكلفين بها على منصة كالسيرا يوميا حسب الجدول المعد لذلك ،ويتم تقديم
التغذية الراجعة لهم .بالنسبة للتالميذ الذين يحتاجون مساعدة ولي األمر ،يمكنهم العمل على المنصة حسب التوقيت المناسب
لهم ،على أن يتم إنجاز األعمال في اليوم المحدد بالجدول.

هـ :الخطة الدراسية للمواد للصفوف من األول إلى السادس+الصف الحادي عشر(األسبوع الذي يكون فيه التالميذ بالمدرسة)
المادة

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

الحادي عشر

التربية اإلسالمية

3

3

3

3

3

3

2

اللغة العربية

7

7

6

4

4

4

3

English Language

4

4

4

4

3

3

4

1

2

2

2

1

Mathematics

4

4

4

4

5

5

4

Science

2

2

2

3

3

3

2كيمياء
2فيزياء2-أحياء

الدراسات االجتماعية

مالحظة :هذه الخطة المعتمدة في الملحق رقم  /4الجدول رقم 2من الخطط الدراسية وبرنامج اليوم الدراسي للمدارس الخاصة/
برنامج ثنائي اللغة.
و.الجداول المدرسية
سوف يتم تعميم جداول التعليم المدمج للصفوف من األول إلى السادس  +الحادي عشرالحقا.
ز.مجموعات التالميذ
قام فريق اإلدارة بتقسيم المجموعات إلى المجموعة  1والمجموعة  2حسب الجداول المعتمدة وتم األخذ في االعتبار
اإلخوة ،وعليه ال يسمح بتغيير التالميذ بين المجموعات .يتم إرفاق المجموعات مع الجدول المدرسي الحقا.
نستهل األسبوع األول من التعلم المدمج يوم الثالثاء الموافق  2فبراير  2021مع المجموعة رقم  1للصفوف من
األول إلى السادس +الصف الحادي عشر
ح.نظام التقويم واالمتحانات

يتم أداء جميع االختبارات القصيرة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي داخل المبنى المدرسي حسب الجداول التي تعدها
إدارة المدرسة.
ط.آلية التواصل مع اإلدارة والهيئة التدريسية خالل التعلم المدمج
لم يطرأ أي تغيير على آلية التواصل بين ولي األمر والهيئتين اإلدارية والتدريسية ،حيث نعتمد كليا على نظام التواصل
على منصة كالسيرا.
ي.البروتوكول الصحي المعتمد خالل تواجد التالميذ بالمبنى المدرسي
نرجو منكم حث أبنائنا على االلتزام بالبرتوكول الصحي المرفق.
 .2التعلم عن بعد
تتيح المدرسة هذا الخيار لمن يرغبون في استمرار أبنائهم في التعلم عن بعد لظروف صحية مع االلتزام باآللية
والشروط التي حددتها إدارة المدرسة وتوقيع تعهد ولي األمر .
شروط التعلم عن بعد
*حضور الحصص االفتراضية بالتزامن مع جدول حصص التعلم المدمج (انظر في برنامج اليوم الدراسي أعاله)
*االلتزام بالمجموعة التي ورد فيها اسم التلميذ
*االطالع على الفيديو الخاص بالمادة والمحتوى على المنصة وإنجاز جميع األعمال المطلوبة (متزامن-غير متزامن)
*أداء االختبارات القصيرة وامتحانات نهاية الفصل الدراسي داخل المبنى المدرسي حسب الجدول الزمني الذي تعده
إدارة المدرسة
وعليه ،يرجى ملء االستمارة على الرابط التالي مع ذكر اسم التلميذ الثالثي والصف والشعبة في حالة رغبتكم
باستمرار ابنكم في التعلم عن بعد والحضور للمدرسة لتوقيع التعهد في موعد أقصاه األربعاء الموافق  27يناير
.2021
الرابط ) https://forms.gle/fLN8j1tmThQwNRmD6 ( :
لالستفسار يرجى التواصل مع إدارة المدرسة
شكرا لتعاونكم
دمتم سالمين
إدارة المدرسة

