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 جاهز للتجريب  K-6 للمراحلج الدراسية همنالل ثد  ح  الم   شروعمال

 2022أيار /مايو 17

من رياض  الدراسيةاهج المراحل من ثة من د  ح  م   واد دراسيةتجربة ثالثة م   اآلن إلدارات المدارسيمكن 

مع الطالب في الفصول الدراسية في جميع أنحاء المقاطعة هذا   (K-6)الصف السادس  إلىطفال األ

 الخريف. 

( بناًء  K-6تواصل حكومة ألبرتا اتباع نهج متوازن ومرحلي لتجديد المناهج الدراسية من رياض األطفال إلى الصف السادس ) 

، واللغة العلومج ثة لمناهحد  المسودة الم  سيبدأ تجريب   ،أيلول/سبتمبرلتنفيذ المناهج. في  على نصيحة المجموعة االستشارية

في  (French Immersion) نغماس اللغوي الفرنسي برامج اال في  الفرنسيةوفنون وآداب اللغة  وآدابها،الفرنسية األولى 

 األطفال وحتى الصف السادس. راسية للمراحل من رياض فصول الدال

 الفصول الدراسية بجريب الت

صل الدراسي االختياري التجريبي  توفر حكومة ألبرتا أقصى قدر من المرونة في كيفية مشاركة السلطات المدرسية في الف

 لمسودة المناهج الدراسية المحدثة. ستشمل تجربة القيادة ما يلي:

 دعم المعلمين بفرص التعلم المهني    • 

 معلومات وأدوات للعمل مع المواد المحدثة في الفصول الدراسية   • 

 جمع المالحظات من المعلمين الذين يجرون مسودة المناهج    • 

 

بما في ذلك عدد  ،الدراسيةبة المناهج بالفصول في تجر المدرسة نيتها في المشاركة  إدارات، ستحدد حزيرانيونيو/ 6بحلول  

 . بونهاسيجرومستويات الصفوف التي  مواد الدراسيةالمعلمين المشاركين وال

د  المسودة الم  سيتمكن سكان ألبرتا أيًضا من تقديم مالحظات حول  الدراسية،الفصول ب  التجريبأثناء  مسودة  ج الدراسية للمناهثة ح 

الفصول الدراسية ست فيد التعليقات الواردة من  ،2023ع عام  . في ربيسادسحتى الصف الفي المراحل من رياض األطفال و

 . 2024- 2023ألبرتا بالتحديثات النهائية للمناهج الثالثة قبل التنفيذ على مستوى المقاطعة خالل العام الدراسي سكان و

 الثالثة  واد الدراسيةتحديثات المحتوى في الم

لغوي  نغماس الرس اال في مداوفنون اللغة الفرنسية وآدابها  وآدابها،واللغة الفرنسية األولى  العلوم، تم تحديث مسودة مناهج

 ذارآ/من خالل النظر في جميع التعليقات الواردة من األنشطة التجريبية والمشاركة في الفصول الدراسية بين مارسالفرنسي 

باإلضافة   ،دول العالم بشكل عامواألفضل أداًء داخل كندا  المقاطعات. كما تم مواءمة المحتوى مع 2022 آذار/ومارس 2021

 إلى الواليات القضائية ذات المناهج الغنية بالمعرفة. تضمنت التحديثات: 

التنقيحات واإلضافات إلى مشروع محتوى العلوم من رياض األطفال إلى الصف السادس لدمج األساليب العلمية    • 

 واألخالق. محو األمية الرقمية  تناول موضوعاتوالتأكيد على الروابط مع الطبيعة و العملية،واألنشطة 

ستدعم التحسينات التي تم إدخالها على مسودة محتوى اللغة الفرنسية األولى واألدب من رياض األطفال إلى الصف    • 

 السادس تطوير الهوية الفرنكوفونية من خالل تضمين وجهات النظر والثقافات الناطقة بالفرنسية. 



Classification: Public 
 

 French)بمدارس االنغماس باللغة الفرنسية ابها من  وآدتحسينات على مسودة منهج فنون اللغة الفرنسية    • 

Immersion)   وتوفير تقدم الفرنكوفونيةرياض األطفال إلى الصف السادس لتعزيز وجهات النظر والثقافة من ،

 ودعم التفكير النقدي والمهارات اللغوية.  مغزى،  ووتطوير تواصل فعال وذ منطقي،تعليمي 

بكم  لقلق المتعلقة الثالثة من رياض األطفال حتى الصف السادس لمعالجة حاالت ا واد الدراسيةتغييرات عبر الم   • 

 واإلنويت. مي تي ووضوح الصياغة ومحتوى األمم األولى وال  عمر،لل تهومدى مالءم  ،الدراسي  المحتوى

 

 معلومات ذات صله 

 K-6  من رياض األطفال وحتى الصف السادس الدراسيةج المراحل اهمن ديدجت   • 

 أخبار ذات صلة

 ( 2022  نيسان/أبريل 13ثالث مواد من المناهج الجديدة جاهزة للفصول الدراسية )   • 

 ( 2022آذار  /مارس  10)ب  للطال النجاح  لتحقيقالمناهج الدراسية المحدثة    • 

 ( 2022كانون الثاني يناير/   20رياض األطفال حتى الصف السادس ) اهج الخطوات التالية لتنفيذ من    • 

كانون األول  ديسمبر/  13الصف السادس ) حتى  مناهج رياض األطفالاالستماع إلى سكان ألبرتا حول مشروع    • 

2021)  
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