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 استخدام إطار األداء المدرسي مع مجلس المدرسة

 

إنجازات  لدى كل مدرسة عامة في أوكالند مجلس مدرسة. الهدف من مجلس المدرسة هو التحسين المستمر وإغالق ثغرات اإلنجاز  وتسريع

سنة بداية التنفيذ المتساهلة إلطار األداء المدرسي للسماح بالتدريب ودراسة  2016-2015الطالب في المدرسة. سوف يكون العام الدراسي 

عالم  بعملهم واكتشاف المؤشرات التي يتألف منها إطار األداء المدرسي. من األهمية بمكان بدء مجالس المدرسة في استخدام هذه الوسيلة للقيام باإل

 وإضفاء المزيد من التطوير إلطار األداء المدرسي

 

يل المسئولية الرئيسية لمجلس المدرسة هو تقديم النصح لمدير المدرسة حول محتوى المخطط االستراتيجي لمدرسة المجتمع المحلي لتحسين التحص

ير المدرسة في إبالغ وإشراك أصحاب المصلحة في المدرسة األكاديمي واالجتماعي للطالب، فهو مسؤول على وجه الخصوص من العمل مع مد

 للقيام بما يلي:

 

 مراجعة وتحليل بيانات نتائج الطالب .1

 تحديد المسائل الهامة المتعلقة بكفاءة استراتيجيات البرامج المدرسية .2

 الممارسات البحثية الفعالة .3

 وضع أهداف ومعايير نتائج الطالب .4

 البيانات من شأنها أن تقود إلى تحقيق األهداف؛ ووضع نظرية عمل تستند إلى  .5

 وضع خطة تخصيص مصادر تتماشى مع نظرية العمل. .6

 

ونمو يعتبر إطار األداء المدرسي واحدا من األدوات الرئيسية المتاحة لمجلس المدرسة لقياس التقدم المحرز سنويا لمدرستهم ووضع أهداف أداء 

األداء المدرسي مجلس المدرسة من إجراء تحليل سريع للبيانات األكاديمية واالجتماعية العاطفية والبيئة  يشكل إطار األداء المدرسي ويمكن إطار

 المدرسة والثقافة لتحديد مجاالت النمو والمجاالت التي تحتاج إلى تركيز إضافي.

 

  تحليل كل من الوضع الحالي والنمو بالمجموعات الفرعية

 

نموا في جميع المجموعات الفرعية تظهر المدرسة في هذا المثال  

(. على الرغم من بقاء متعلمي اللغة SRIعلى مؤشر واحد )

اإلنجليزية والطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في المستويات 

 .الدنيا ولكن أظهرت المجموعتان نموا كبيرا

 

  التحديد السريع للمجاالت التي تحتاج إلى اهتمام

المتكرر( أظهرت نفس المدرسة نموا ضعيفا في مجال آخر )الغياب  

على الرغم من حقيقة أن ذلك كان واحدا من المجاالت المستهدفة 

  .التي تحتاج إلى تحسين

 

 

 يمكن بالنظر إلى هذه النتائج وتوجيه األسئلة المساعدة في تحديد أي الممارسات ناجعة وأي ممارسات ال تصلح في المدرسة. سوف تساعد هذه

 ات في تمكيننا من معرفة كيفية تخصيص المصادر في المخطط االستراتيجي لمدرسة المجتمع المحلي.االستفسار
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"العالمات الحيوية" ألداء المدرسة والذي سوف يستخدم  إطار األداء المدرسييمثل  

  في المساعدة في معرفة مجاالت القوة والنمو السنوية للمدرسة.

 
المدرسي لمحة عن األداء، من المهم مراقبة التحسن المستمر بينما يقدم إطار األداء 

 باستخدام أحدث البيانات المتاحة.

 

ولدعم ذلك العمل تم وضع مجموعة من لوحات البيانات الديناميكية لدعم دورات 

على البيانات. تزود اللوحات مدرستك بالمعلومات التي يتم تحديثها  التحقيق التي تعتمد

 بشكل منتظم عن األداء استنادا إلى أحدث مؤشرات إطار األداء المدرسي

       
 

 لوحات بيانات المدارس الموحدة في منطقة اوكالند 

 

 
  

 التقييمات

● F&P, DRA, DIBELS & IDEL 

 مهمة أداء الرياضيات ●

 الدراسية أداء حصر القراءة ●

  SRIنظرة عامة على مستوى واحد ●

  SRIملف طالب ●

  SRIمقارنة مخصصة جنبا إلى جنب ●

 الحضور واالنضباط

 الغياب المتكرر ●

 حاالت اإليقاف ●

 الطالب الموقوفين ●

 بطاقة الدرجات المتوازنة

  بطاقة الدرجات المتوازنة ●

 متعلمي اللغة اإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزية )يأتي قريبا(امتحان كاليفورنيا لتطور  ●

 إعادة تصنيف متعلمي اللغة اإلنجليزية ●

 االلتحاق

 االلتحاق ●

 الجاهزية لما بعد المرحلة الثانوية

  A-Gمتطلبات  ●

 مشاركة التنسيب المتقدم ●

 (CAHSEE) امتحان التخرج من المدرسة الثانوية لوالية كاليفورنيا ●

 معدالت التخرج ومعدالت ترك المدرسة ●

 8معدالت المستوى  –الجاهزية للمدرسة الثانوية  ●

 االلتحاق بالمسار ●

 البيئة المدرسية

 مسح بشأن األطفال األصحاء في كاليفورنيا )الطالب وأولياء األمور والموظفين( ●

أعطت المنطقة األولوية لمؤشرات إطار األداء المدرسي في 

تحتوي أيضا  ( ولكنهاباللون األخضرلوحات تطوير البيانات )

 على العديد من المؤشرات الشائعة األخرى المستخدمة.

 

سوف يتم تطوير لوحات إضافية بينما نقوم بتحسين هذا 

 النظام.

للحصول على المزيد من المعلومات حول إطار 

تطوير  – الرجوع إلىاألداء المدرسي يرجى 

على موقع منطقتنا على  -المدارس المتميزة 
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