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: تجديد بتدائياال رياض األطفال حتى الصف السادس رحلة منللمجديد  اهجمن

 التركيز على المعارف والمهارات األساسية
2021آذار  -مارس 29  

الصف السادس  وحتىاألطفال  ياض ر لصفوف من ل دراسيةالألبرتا تحديث مناهج مشروع  مسودة   تأتي 

مما يمنح الطالب   العملية، على مهارات القراءة والكتابة والحساب والمواطنة والمهارات بتجديد التركيز 

 قاعدة قوية من المعرفة األساسية للتعلم في المستقبل. 

أكثر من عام من المشاورات مع أولياء   نتاجهو   صفوف من رياض األطفال وحتى الصف السادسللالمنقح والمعزز  منهجال

بعد عدة   المواد،لتحسين نتائج الطالب في جميع ، كما أنه مصمًما يعتمد على أبحاث مثبتةو ،األمور والمعلمين وخبراء الموضوع 

 . طالبالأداء  وانخفاضسنوات من التراجع  

 أدريانا الجرانج وزيرة التربية والتعليم صرحت 

عادة تركيز التعلم على المعرفة والمهارات األساسية من أجل منح أطفالنا أفضل  بإتا  "يفي المنهج الجديد بالتزامنا تجاه سكان ألبر

عد آخر تم هذا وويسعدني أن أقول إننا حققنا ذلك. و طويالً،فرصة ممكنة للنجاح. لقد انتظر أولياء األمور والمعلمون هذا وقتًا 

 الوفاء به ".

 موضوعات تعليمية رئيسية في المناهج المنقحة التي تشمل جميع الصفوف:  ةأربعاء األمور والمعلمون هد أوليسيش 

 القراءة والكتابة     •

o  سيتم تعليم الطالب إتقان القراءة والكتابة والتحدث  باستخدام الصوتيات وغيرها من أفضل الممارسات المثبتة ،

 م. واالستماع من أجل بناء أساس قوي للتعل

 رياضيات ال   • 

o  سيكتسب الطالب المعرفة األساسية للمهام اليومية وأساًسا  من خالل تعلم التفكير بطالقة في األرقام والمعادالت ،

 لتعلم أكثر تعقيدًا في المستقبل.

 المواطنة     •

o  يًرا لكيفية  ، سيطور الطالب تقد باالعتماد على التاريخ والجغرافيا واالقتصاد والتربية المدنية ودراسات أخرى

 بناء الكنديين لواحد من أكثر المجتمعات سخاًء وازدهاًرا وتنوًعا في العالم.

 • المهارات العملية 

o   الموافقةمبدأ من إعداد الميزانية المنزلية إلى محو األمية الرقمية وتخطيط األعمال والعالقات الصحية وأهمية  ،

 لتي ستعدهم للنجاح في العالم الحقيقي.سيتعلم الطالب مجموعة جديدة من المهارات األساسية ا

متاحة اآلن  سادس االبتدائي الصفوف من رياض األطفال وحتى التظل حكومة ألبرتا ملتزمة بعملية مراجعة شفافة. مسودة منهج 

 . 2022لجميع سكان ألبرتا لتقديم مالحظاتهم حتى ربيع   alberta.ca/curriculumعبر اإلنترنت على 

https://www.alberta.ca/curriculum.aspx


 الخطوات التالية

 
 التي تختار المشاركة مدارسال من خالل  لأيلو -في سبتمبر  ةالدراسي صولالف ب  المناهج فاعلية تجربةمن المقرر أن تبدأ عملية 

 . ةديد الج ةالدراسياهج المنفاعلية وهي عملية يتم فيها دعوة السلطات المدرسية الختبار  .في جميع أنحاء المقاطعةوذلك 

 

في رياض األطفال واالبتدائية لتي حلمر الجديد  المنهجلدعم  الحاليةالمالية السنة  من موازنة تم تخصيص ستة ماليين دوالر

هذه م هذه األموال لتطوير الموارد الهامة والتطوير المهني لدعم المعلمين خالل . سيتم استخداة تجربمدارس مختارة تدعم ال

 .تجربة تفعيل المناهجلمهمة من امرحلة ال

 المستقبلية. وازناتفي الم يةجهود التنفيذالوستتاح أموال إضافية لدعم المزيد من 

 

األطفال  رياض  ع تطوير مناهجمشروفي  راسيةوالتجربة التطبيقية في الفصول الدسيتم دمج التعليقات الواردة من سكان ألبرتا 

 قبل تنفيذه في جميع أنحاء المقاطعة. لك وذالصف السادس  وحتى 

 

 . 2023-2022خالل العام الدراسي  ةالجديد هج االمن على  في التعلم اعتمادًاالطالب  يبدأمن المتوقع أن 

 

 حقائق سريعة 

 
  10على مدار اءة لمهارات القرفي الدراسة الدولية اءة قرفي مهارات التراجعت نتائج طالب الصف الرابع في ألبرتا   • 

 سنوات:

o  دولة 45من بين المرتبة األولى على اءة في القرطالب   560  حصل :2006عام  في 

o  دولة 50من بين    17المرتبة  على في القراءة طالب   547  حصل :2016عام  في 

 

الرياضيات  تجاهات الدولية ال دارسة التراجعت نتائج طالب الصف الرابع في ألبرتا في الرياضيات والعلوم في   • 

 : 2019و  2007بين عامي والعلوم 

o  دولة 65من بين   16المرتبة  على في الرياضيات طالب   505حصل  : 2007في عام 

o  دولة 64من بين   39المرتبة على يات في الرياض طالب  490  حصل: 2019في عام 

o دولة 65المرتبة الرابعة من بين  على في العلوم طالب   543  حصل :2007 في عام 

o دولة  64من بين   16المرتبة  في العلوم على طالب   530  حصل :2019 في عام 

 

في  جربة العمليةت لصفوف من السابع إلى العاشر جاهزة للااهج من المتوقع أن تكون مسودة من  ،2022في سبتمبر    • 

 . لوالفص

- 2023خالل العام الدراسي   ألبرتامستوى  ى العاشر علمن السابع إلى   فالجديدة للصفو تطبيق المناهجستهدف ي    • 

2024 

صفين الحادي عشر والثاني عشر الدراسية الجديدة على الج  مناهال سوف يتم استهداف تجربة ،2023في سبتمبر    • 

 .تالي اإلقليمي في العام ال دامها على المستوىتنفيذ استخ  ثم ،بالفصول الدراسية

 

 لومات ذات صله مع

 
 K-6مسودة منهج  • 

 

 الوسائط المتعددة

 

 شاهد المؤتمر الصحفي  • 
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