النـــشـــرة المدرسـيــة

العدد  9 13إبريل 2017
...الحقًا …
اجتماعاتًمتابعةًتحصيلًالطالب ً
ستقام اجتماعات أولياء األمور لمتابعة
مستوى تقدم الطالب  19-18إبريل.

كلمة المدير .....

األنشطةًالالصفية ً
تم البدء باألنشطة الالصفية في  9إبريل.

بداية ،أود ان أشير إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه خالل الفصل الدراسي الثاني والذي كانت ذروة نجاحه
رحلة التزلج إلى فرنسا ،إن إجراء مثل هذه الرحلة الرائعة يُشير إلى الفرصة المذهلة التي توفرها األكاديمية
لطالبها األعزاء.أتمنى أن يحظى جميع طالبنا بالمشاركة في مختلف األنشطة والفعاليات لالستمتاع بوقتهم في
المدرسة.

يُرجى القيام بتقديم طلب إعادة تسجيل
ابنك للعام القادم  2018-2017في
األكاديمية إذا لم يتم تسليمه بعد ،حيث أن
التسجيل مفتوح للجميع اآلن ،لذا يُرجى
اإلسراع بذلك نظرً ا للطلب المتزايد
وتجنبًا ألي إزعاج الح ًقا.

أشعر بالحماس ونحن على أبواب الفصل الدراسي الثالث ،بشأن الفعاليات التي سيتم إجراؤها .حيث سيقوم
مجموعة من طالب الصف  7و ،8بتمثيل المدرسة في مسابقة "اإلمارات للمهارات" في أرض المعارض.
فلقد تم دعوة طالبنا ليعرضوا للزائرين فن استخدام التكنولوجيا الرقمية المتبعة لدينا.

إعادةًالتسجيل

..............................................
طرقًتغييرًالتواصل
تم مؤخرا إرسال استبانة بخصوص رضائكم
حول طرق التواصل مع المدرسة ،وكما هو
الحال دائما فإننا نقوم بأخذ جميع مالحظاتكم
وآرائكم بعين االعتبار وتطبيقها قدر
المستطاع  ،وبالرجوع إلى آراء أغلبية أولياء
األمور فإنه من اآلن فصاعدا لن يتم استخدام
"تعليمي" للتواصل ووضع الواجبات اليومية.
يرجى منك التحدث مباشرة مع مدرس ابنك
للتعرف على الطريقة التي سيتم من خاللها
إرسال جميع المعلومات والواجبات المطلوبة
خالل الفصل الدراسي الثالث.

ستبدأ األنشطة الالصفية خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الثالث كما سيقوم فريق النخبة للسباحة
بالمشاركة في أول مسابقة على مستوى المدارس والتي سُتقام في دبي ،باإلضافة قيام النادي التراثي في
المدرسة بتنظيم العديد من الفعاليات خالل الفصل الدراسي الحالي.
مما ال شك فيه ،أنه سيتم التركيز على متابعة مستوى تقدم الطالب من خالل نتائج اختبارات ( .) MAP
وبحلول شهر رمضان المبارك في شهري مايو ويونيو ،سيقل الوقت المخصص لتدريس المناهج للطالب ،لذلك
سوف نسعى جاهدين للعمل مع الطالب للتأكد من جاهزيتهم واستعدادهم لإلمتحانات النهائية والتي ستعقد في
شهر يونيو.

ستزداد أعداد الطالب في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين للعام القادم ابتدا ًء من شهر سبتمبر ،لذلك نعمل
على تعيين أفضل المعلمين من ذوي الكفاءات العالية للعام القادم ،لمواصلة النجاح الذي بدأناه في األكاديمية،
إننا محظوظون بتعاونكم معنا ودعمكم لنا.
كما نتمنى منكم اإلستمرار بدعم األكاديمية خالل هذا الفصل الدراسي مؤكدين ألبنائكم أهمية االلتزام بمواعيد
الدوام المدرسي وأهمية االستعداد الجيد الختبار ).(MAP
مع أطيب األمنيات
جون كونوي
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مستجداتًالتعلمًالرقمي
قادةًالتعلمًالرقميً :
اجتمع قادة التعلم الرقمي مجد ًدا هذا األسبوع للعمل مشروعين صغيرين ،حيث سيتم خالل اإلذاعة المدرسية موضوع عن
االستخدام اآلمن لالنترنت ،للصفوف من الرابع حتى الثامن .كما سيقوم القادة أيضًا بعرض تقديمي باستخدام تقنية ،PowToon
لتوضيح الطريقة التي يستطيعون من خاللها دعم كل من المعلمين والطالب.
تذكيرًبخصوصًاآليبادًللصفوفًمنًالثالثًحتىًالثامن ً
يرجى التأكد من إحضار أبنائكم لجهاز اآليباد الخاص بهم يوميًا إلى المدرسة مشحونا ً بالكامل ومحفوظ داخل الحافظة الخاصة
به .وفي حال كنتم بحاجة لشراء حافظة جديدة للجهاز ،يرجى التواصل مع األستاذة .إيما حنون على البريد اإللكتروني التالي:
emma.Hannon@zayedacademyboys.ae
تم تذكير الطالب بأهمية عدم تسجيل أي صور أو فيديوألي شخص بدون إذنه و موافقته .و على الطالب أيضا عدم استخدام
الكاميرا الخاصة بجهاز اآليباد و تسجيل أي فيديو بدون إذن معلم الصف.

العرضًاألولًلفيلمًفيًرياضًاألطفال ً
استضاف صف الروضة الثانية  Dعد ًدا من الضيوف
المميزين لحضور العرض األول لفيلمهم " فارس في القلعة".
حيث حضر ً
كال من السيدة مريم  ،و مدير المدرسة السيد
جون و السيدة هوني باإلضافة إلى عدد من المعلمين و
الطالب الذين مروا على السجادة الحمراء بمناسبة هذا الحدث
المميز.
استمتع الجميع بالفيلم و تأثروا بكتابات الطالب و مهاراتهم
التمثيلية .
أود أن أعرب عن شكري الخاص للمعلمتين كورتني و جنى
للقيام بهذا العمل.
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مسابقةًالكتابةًلصفوفًالسادسًوًالسابعًوًالثامن ً
ً
أجرى مؤخرً ا ،قسم اللغة االنجليزية بالتعاون مع المسؤولين عن برنامج هويتي و برامج اللغة االنجليزية ،مسابقة "الكتابة المقنعة"
لصفوف السادس و السابع و الثامن  ،حيث كانت لديهم حرية ال بين الخيار للكتابة عن المواضيع التالية:



من هو أفضل العب في فريق كرة القدم اإلماراتي ؟ و لماذا ؟
في أي مدينة إماراتية تفضل العيش؟ و لماذا ؟



ما هو أفضل درس تعلمناه من الشيخ زايد ؟ و لماذا ؟

كما تقدم للمسابقة أكثر من سبعين طالب ،ونود تهنئتهم جميعًا عل حماسهم و مشاركتهم .فلقد قام فريق من المعلمين بتصفية المتسابقين
إلى تسع طالب في المرحلة النهائية ،و تم دعوة جميع أعضاء الهيئة التدريسية للتصويت ألفضل مقال كتابي  ،حيث وُ زعت
الشهادات و المكافآت للطلبة المذكورين خالل اإلذاعة المدرسية.

تهانينا للفائزين

اختيار الطالب :زايد
سيف المزروعي  /السابع A

أعلى عدد من األصوات:
كونور كونوي  /الثامن A

لم يحالفه الحظ :محمد
الشامسي  /الثامن B

ذكر خاص :عبد هللا
الزعابي  /السابع D

أبريلًً...شهرًإتقانًالقراءةًوًالكتابةًفيًأكاديميةًالشيخًزايد ً
ستدعم أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين مبادرة أبو ظبي تقرأ  ،و ذلك بالتركيز على أنشطة إثرائية للقراءة مع الطالب .و
تهدف تلك المبادرة من مجلس أبو ظبي للتعليم إلى نشر حب القراءة بين الطالب و المجتمع .هذه الحملة السنوية التي تحتفل
باللغتين العربية و االنجليزية تم إطالقها في أبريل  ، 2013و نحن نتطلع لجعل شهر أبريل مليء بالحماس و القوة لطالبنا .
لدعم هذه المبادرة  ،قمنا بدعوة مؤسسة " المفكرون الصغار في دولة اإلمارات " الستضافة معرض الكتاب الذي سيُقام هذا
الفصل يوم  26أبريل.
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رحلةًالتزلجًالدوليةًألكاديميةًالشيخًزايدًللبنين
تمت الرحلة الدولية األولى والناجحة ألكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين إلى قرية صغيرة مغطاة بالثلوج على سفح جبال ألب دوهيز على الحدود الفرنسية
السويسرية .حيث كانت الظروف الجوية مناسبة تصل فيها درجات الحرارة إلى  8درجات مئوية وكانت الجبال مغطاة بكميات كبيرة من الثلوج .وجدير
بالذكر ،أنني قمت ساب ًقا بتنسيق العديد من الرحالت لعدد من المدارس في المملكة المتحدة خالل مسيرتي التعليمية ،لكن كانت هذه الرحلة هي رحلتي
األولى لمجموعة من الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي حققت مستوى قياسيًا من النجاح.
كم كنا فخورين بانتمائنا لعائلة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ،لما أظهره الطالب خالل هذه الرحلة من لباقة وتهذيب .وبنهاية األسبوع حقق الطالب
عال بالتزلج على الجليد يُضاهي مستوى مدرسيهم ،حتى أنهم استطاعوا التزلج على مسار سارين  -أطول مسار للتزلج في أوروبا ،والذي يمتد
مستوى ٍ
لغاية  15كم .كانت مهارات الطالب تتطور يومًا بعد يوم .لقد استطاع الطالب التغلب على الصعوبات الجسدية المتعلقة برياضة التزلج كما استطاعوا
أيضًا السيطرة على عواطفهم ،حيث أن بعضهم لم يسبق له أن رأى الثلوج من قبل وال حتى الزالجات .كان من المدهش متابعتهم وهم يتصرفون على
طبيعتهم ويتكيفون مع بلد جديد (وطعام جديد!) ويتعلمون فيه مهارة جديدة.
احتاج الترتيب للرحلة إلى الكثير من العمل الشاق ،إال أن النتيجة النهائية كانت مذهلة .لقد ساعد الموظفون المشرفون على الرحلة األستاذ أندرو واألستاذ
جوش واألستاذ ريس ،واألستاذ يوسف ،على جعلها رحلة ال ُتنسى للطالب ،والذين نقدر لهم جميعا ً مساعدتهم ودعمهم.
أنا من أشد المؤيدين للتعليم خارج الفصول الدراسية ،ومن خالل الرحالت الدولية ،إنني متأكد أنكم ستلحظون مدى تحمس الطالب من خالل حديثهم
المتواصل عن هذه الرحلة كما ستلحظون التطورات في لياقتهم البدنية وثقتهم بأنفسهم وشعورهم باالستقاللية.
األستاذ .أندرو مارش
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بسهولةًالتعلمًً،،،تسهلًالحياة
في نهاية الفصل الدراسي الثاني ،حضر معلمو دعم التعلم ومساعدو التعلم
في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ورشة عمل تم تنظيمها من قبل
مركز دوتس أند لينك.
وكان الغرض من ورشة العمل هو شرح كيفية تأثير المهارات المعرفية
المختلفة مثل الذاكرة والمنطق والمعالجة على التعلم؛ وإتاحة الفرصة
للمشاركين لتجربة شعور من لديهم ضعف معرفي .فكلما زاد إدراك
مساعدو التعلم لمسببات صعوبات التعلم ،كلما سهل عليهم مساعدة الطالب
في الفصول الدراسية.
كما قدمت ورشة العمل تجارب مباشرة حول آلية تدريب الدماغ ،وكيفية
عمله.
إن التغيير هو النتيجة النهائية للتعلم الحقيقي ،ونحن في أكاديمية الشيخ
زايد الخاصة للبنين نسعى للتطوير والتغيير المستمر على مدار العام
الدراسي من خالل تقديم العديد من ورش العمل المفيدة والشائقة.

ًمسابقةًجداولًالضرب
تنافس  74طالب في الصف الثالث ،في األسبوع األخير
من شهر مارس ،في مسابقة "تحدي جداول الضرب".
كانت هناك  5مجموعات قُسِّمت وفقا ً لجداول الضرب.
الفائز على المجموعة األولى :علي المحاميد

القيمةًلشهرًإبريلًهي
أسرتيً

الفائز على المجموعة الثانية :عبد الرحمن الزعابي
الفائز على المجموعة الثالثة :مها الخيلي
الفائز على المجموعة الرابعة :راشد الهرمودي
الفائز على المجموعة الخامسة :سعود الرئيسي
يأمل الصف الثالث بإجراء مسابقة أخرى في شهر مايو،
ودعوة الصف الرابع والصف الخامس لمشاركتهم
التحدي!
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