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مرحبًا بكم في مدرسة بـِيكِن الخاصة
بدايةً ،نود أن نرحّب في مدرسة بِـيكِن الخاصة بجميع المتعلّمين وأولياء أمورهم ،الجدد منهم والعائدين .أثبتت مدرسة بِـيكِن الخاصة نفسها
مدرسة تؤمن بإحداث فرق إيجابيّ داخل المجتمع التعليميّ في البحرين.
 )CGCواحتضنت نظامها التعليميّ وواءمته مع معايير المناهج الدوليّة
تعاونت مدرسة بِـيكِن الخاصة مع تعاونيّة األرضيّة المشتركة (
األكثر فعالية ،والتزمت التزامًا غير مسبوق بتوفير أفضل تعليم معاصر ،كما اعتمدت على المعرفة والخبرة التربويّة ألفراد هيئة التدريس الذين
يكرّسون جزءًا كبيرًا من وقتهم للمشاركة في ورشات العمل لتطوير أفكارهم التربويّة وأساليبهم التعليميّة .إنّ مدرسة بِـيكِن الخاصة تنمو
وتتطوّر كمدرسة حيةّ مصمّمة على وضع فائدة المتعلّمين وتطوّرهم في صميم عمليّة صنع القرار كي تبني قادة المستقبل.
في عالم سريع التغيّر ،أصبح من الواضح أكثر فأكثر أننا بحاجة إلى إعداد متعلّمينا للتكيّف مع أي موقف جديد قد يطرأ .إنّ األحداث األخيرة
لعام  2020تذكّرنا بقوّة بأنه ال يمكننا التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل ،لكنّه يمكننا أن ندرّب متعلّمينا الكتساب المفاهيم والكفاءات الالزمة
والسلوك التكيّفي ليس للبقاء على قيد الحياة فقط بل إلحداث فرق إيجابي في العالم.
ال نفخر في مدرسة بِـيكِن الخاصة بالتركيز على البرنامج األكاديمي فحسب وإنّما نفخر أيضًا بدعم متعلّمينا وتشجيعهم على تطوير شخصيتهم
كي يصبحوا مواطنين عالميين أكثر مسؤولية .إنّنا نعطي متعلّمينا كل الفرص لالنخراط في تطوير مالمح شخصيتهم طوال وقتهم كأفراد
ومجموعات في مجتمع مدرسة بِـيكِن الخاصة ،داخل المدرسة وخارجها .من خالل العديد من األنشطة التعلّميّة ،نوجهّ متعلمّينا ليصبحوا
أكثر تعاطفًا وعزمًا وتركيزًًا.
 ، )CGCتدور حول وحدات التقصّي
إنّ مناهجنا الدراسيّة ،التي تدعمها تعاونيّة األرضيّة المشتركة (
( )Inquiry Unitsالقائمة على البحث والتساؤل واالستفسار ،والّتي تمكّن المتعلّمين من فهم الروابط المفاهيمية والسياقيّة بين المواد
التعليميّة وبين العالم الواقعيّ .إنّنا نحترم صوت كل متعلّم وخياره وميوله ونأخذ هذا األمر بعين االعتبار في تخطيط أنشطة تعلّمية ذات
معنىً.
قامت مدرسة بِـيكِن الخاصة بتشكيل شراكات مع مجتمعنا من خالل مجلس أولياء األمور ومجلس المتعلّمين .وقد سمح لنا هذا التعاون بأن
نكون متناغمين مع أفكار مجتمعنا .لقد تمكّنّا أيضًا من الحفاظ على منهج ممتع ومشوّق من خالل دعوة أفراد مجتمعنا لمشاركة متعلّمينا
خبراتهم ومعرفتهم بالعالم الحقيقي .وقد شجّعنا ذلك على أن نكون أكثر تكيّفًا وأن نكون أكثر تواؤمًا مع المسؤوليات البيئيّة والصحيّة الّتي
تؤثر علينا جميعًا.
ووفقًا للخطة الموضوعة لمدرسة بِـيكِن الخاصة ،تقدمنا بطلبات االعتماد من مؤسسات االعتماد الرائدة في العالم .نحن حاليًا في خضم
عمليّة االعتماد من قبل جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات ( ،)NEASC-ACEوأصبحنا مدرسة مرشّحة العتماد برنامج دبلوما-البكالوريا
الدوليّة ( )IBDPفي الصفين الحادي والثاني عشر:
«مدرسة بِيكِن الخاصة هي مدرسة مرشحة * لبرنامج الدبلوم .تسعى هذه المدرسة للحصول على إذن اعتماد كمدرسة
( .)IB Worldتشترك مدارس البكالوريا الدولية في فلسفة مشتركة  -االلتزام بالتعليم الدولي عالي الجودة والتحدي  -الذي نعتقد أنه مهم
لطالبنا.
تنتظرنا أوقاتًا ممتعةً ومثمرةً بعونه تعالى ،ونتطلّع أن نكون معًا في هذه الرحلة.
مجتمع مدرسة بِـيكِن الخاصة

الفلسفة التربويّة لمدرسة بـِيكِن الخاصة
رؤيتنا
تلتزم مدرسة بِـِيكـِِن الخاصّة بتعزيز التنمية الفكريّة والشخصيّة لمتعلّميها ،وتجهيزهم المتالك شغف التعلّم القائم على البحث
واالستقصاء ،وضمان تفوقهم األكاديمي ،وإعدادهم كي يكونوا مواطنين عالميين مسؤولين.

رسالتنا
تتميّز مدرسة بِـيكِـن الخاصّة بنظرتها المستقبليّة حيث يستند التعلّم فيها على البحث واالستقصاء إلعداد متعلّمين مستقلّين ناجحين في
بيئة تأوي روح االحترام والمسؤولية ،وتحفّز البحث واالستقصاء ،وتُؤمن باإلبداع واالبتكار ،وتتبنّى بناء مستويات العليا وتعزّز التواصل
والتعاون.

المبادئ التعلّميّة لمدرسة بِـيكِن الخاصة
نشارك مبادئ التعلّم التالية المستوحاة من مهمتنا والمبنيّة على أساس نظام تعاونيّة األرضيّة المشتركة (

:)CGC

يمكننا أن نتعلّم كيفيّة التعلّم ،ولدينا الحق في القيام بذلك
نعطي المتعلّمين الدعم الكامل ليصبحوا متعلّمين بارعين ومستقلّين .لهذا ،نحن نركّز على الفهم المفاهيمي والكفاءات وسمات
الشخصيّة الّتي تبني القدرة على التعلّم المستقل مدى الحياة ،بغض النظر عن خلفيّة المتعلّم.

الثقافات المشتركة للتعلّم بحاجة إلى بناء معنى مشترك من خالل لغة تعلّم مشتركة
عندما يحصل التعلّم بشكل فعّال وتعاونيّ ،فال بد أن يكون هناك لغة مشتركة .نستخدم لغة تعلّم مشتركة تعكس ماهية التعلّم
وكيف نقوم به .وذلك يساعد متعلّمينا على تحديد تعلّمهم والتعبير عنه في المراحل المختلفة .إنها تتيح لنا لهم فرص التأمّل والمناقشة
وتقديم المالحظات.
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التعلّم هو نشاط شخصيّ كما هو نشاط اجتماعيّ
لدى األفراد نقاط انطالق مختلفة ،واهتمامات مختلفة ،ويتبعون مسارات تعلّم مختلفة في خطوات مختلفة .نجعل التعلّم شخصيًّا عندما
نسمح للمتعلّمين بتطوير أفكارهم ونقدها من خالل التغذية الراجعة والتعاون .عندما نكون قادرين على تأمين بيئة آمنة وإيجابيّة
لوجهات النظر المختلفة ،فذلك يؤدي إلى تعلّم وفهم أعمق.

التعلّم على حد سواء عقالنيّ وعاطفيّ
العواطف لها تأثير قوي على التعلّم من خالل بصمة الذكريات ،كما أنها توجّه تركيزنا وعامل التحفيز لدينا.

السياقات الحقيقيّة تجعل للتعلّم معنى

������� �����ّ��ّ�

يُبنى التعلّم الحقيقي على التعلّم السابق .نضع التعلّم في سياقات غنيّة ذات صلة بالمتعلّمين؛ وذلك يخلق فرصًا لربط التعلّم
بالمفاهيم السابقة وفرصًا للتفكير والتعميم.

ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻜﻔﺎءات

ﺗﻌﻠّﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ
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في مدرسة بيكن الخاصة ،نعرّف التعلّم كعمليّة تؤدّي إلى تأسيس مستدام مبني على الدالئل ،أو توسيع الفهم المفاهيمي وتعلّم
الكفاءات ،وتعلّم الشخصيّة .تتفاعل هذهِ األنماط من التعلّم وتشكّل “ الحلزون الثالثي” الذي هو الحمض النووي للمنهج الدراسيّ.
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ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
تعلّم المفاهيم عندما يكون المتعلّمون قادرين على:
ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ربط ﺟﻤﻊ
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎسابق ومفاهيم مهمة.
الجديدة بفهم
المعرفة
ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮﺿﻴﺎ ت
بناء نظريات حول كيفية عمل األشياء ولماذا هي كما عليه.
اﺧﺘﺒﺎر وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
اختبار نظرياتهم في سياقات مختلفة لتعديلها وتحسينها وتفسير متى وأين وكيف يتمّ تطبيقها.
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ّمون قادرين على:
المتعل
������ يكون
الكفاءات عندما
����
������
تعلّم ����

بأدائهم.
الخبراء ومقارنته
وتحليل أداء
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
تفكيكﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﻛﻔﺎءة
ّﺔ
ﻴ
ﺑﻔﻌﺎﻟ
اﻟﺘﻌﺎون
تحديد وإجراء التغييرات الالزمة.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ ودﻗﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﺮ اض
ممارسة المهارات ،تعديلها وتحسينها بحيث يتمّ تطبيقها بشكل آلي.
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تعلّم سمات الشخصّية عندما يكون المتعلّمون قادرين على:
استنتاج التأثير المحتمل لتصرفاتهم حي يتواصلون في المجتمع آخذين بعين االعتبار القيم والعادات والتقاليد.
ᥴ᧔ᦜᦈᦘᦿҫҮᦴᦜᦿҫᦎ᧓ᦤӃᦇᧆᧃᥴӐ᧔ᥱᦀ᧓᧙ҫҭӇᦊᦸᦿҫӇҢᧆ᧔ᦸҫӇҢᧆ᧔Ӑᧀᦸᦔᧃᧆ᧔ᧄӐᧀᧃӅᦄᥲᦜ᧓ᧆ᧔ᧄӐᧀᧄᦿҫӐ
ᧇӅᥤᥱᥴӐᦛᦈᦿҫᧆᦼҿ᧔ᥱᥴᦓҵᦊᧃ᧒ᦳᧆᧃᥦ
االعتبارات.
التصرّف نتيجة لهذه
ᥴ᧔ᦿᦿҫ
التفكير في اآلثار المترتّبة على هذه اإلجراءات.

نؤمن في مدرسة بِـيكِن الخاصة أن المتعلّمين يصبحون متعلّمين مستقلّين واثقين ونماذج يحتذى بها من خالل تطوير سمات الشخصيّة التالية:
ᧇᥴ᧔ᦜᦈᦘᦿҫҮᦴᦜᦿҫᦎ᧓ᦤӃᦇᧆᧃᥴӐ᧔ᥱᦀ᧓᧙ҫҭӇᦊᦸᦿҫӇҢᧆ᧔ᦸҫӇҢᧆ᧔Ӑᧀᦸᦔᧃᧆ᧔ᧄӐᧀᧃӅᦄᥲᦜ᧓ᧆ᧔ᧄӐᧀᧄᦿҫӐӅᥤᥱᥴӐᦛᦈᦿҫᧆᦼҿ᧔ᥱᥴᦓҵᦊᧃ᧒ᦳᧆᧃᥦ
ᥴ᧔ᦿᦿҫ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻟﻤروﻧﺔ
ӅᧇᦎᧄᦿҫӅᧄӐᧀᧄᦿҫ

اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻮن اﻟﻨﺰﻫﺎء
ﺻﺎدﻗﻮن وﻣﺨﻠﺼﻮن

ӅᧀӐᧃᥤᧄᦿҫӅᧄӐᧀᧄᦿҫ
᧓ᦴᦼᧂҫҵ᧔ᦇӅᦓҵᦊ᧓ӇӀᦎᦜᦿҫᦾᥲᦷӅӇᦎӐ

᧓ᦄᦊҭᦊ᧓ᦊᦀᦿҫҮ᧔ᦀ᧔ҫᦎᦓҫӅᧃᦊᦈᦔ᧓ӇӅӇҳӐ
ᦿᧄӀҫᦊ᧗ҫᦶ᧔ᦸᦄӇҮ᧓ᦊᦄᦿҫᥴҫ

᧓ᦎᦳᧃӇҬҫᦜᦿҫᧃӅ
ᦺᦿᦌᦿӊᦸᦳӇӅᦳᦎᦜ᧓Ӈᥤᦤᦈᦿҫ

᧓ᦄҮᥱᦜᦿҫᥴҫᧃᦊᧈᦫӄᦐᦿҫ᧐ᧀᦫӅᦨᦳ

ᧂᦿᦳҧᥴ᧔ᦿӇᥦᦔᧃӅӐ
᧓ᦄᧄᧀ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ
ᥲᦷҫᦫӇ

᧓ᧀӅᦿӐᦊ᧓Ӈҥᦤᦇ᧗ҫӇҧᦾᦘᦴᦿҫᧆᧃӅᧄӐ
اﻟﻤروﻧﺔ
ᦣᦎᧂᦸᥫҫ

᧓ᦎ᧒ӐᦿҫҮ᧓ӐᦊᦄᦿҫӇҭᦸᦿҫһᦸᧇ᧐ᧀᦫӅᦳӐ
᧔ᦂᦿᧂҵᦤᦿҫӇᧄᧈᦿҫ
᧓ᦸᧂҵᦼᦳᥤᥱᥴӐ᧔ᧄᦿᦿҫҥҫҵ᧕ҫӇҵᦼᦳ᧗ҫӅᧇҵ
اﻟﺘﺄﻣّﻞ
ᧂᥫҫҵҦӇ

ӅᧇᦎᧄᦿҫӅᧄӐᧀᧄᦿҫ

اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻮن اﻟﻨﺰﻫﺎء

ӅᧀӐᧃᥤᧄᦿҫӅᧄӐᧀᧄᦿҫ
᧓ᦴᦼᧂҫҵ᧔ᦇӅᦓҵᦊ᧓ӇӀᦎᦜᦿҫᦾᥲᦷӅӇᦎӐ

᧓ᦄᦊҭᦊ᧓ᦊᦀᦿҫҮ᧔ᦀ᧔ҫᦎᦓҫӅᧃᦊᦈᦔ᧓ӇӅӇҳӐ
ᦿᧄӀҫᦊ᧗ҫᦶ᧔ᦸᦄӇҮ᧓ᦊᦄᦿҫᥴҫ

ﺻﺎدﻗﻮن وﻣﺨﻠﺼﻮن
᧓ᦎᦳᧃӇҬҫᦜᦿҫᧃӅ
ᦺᦿᦌᦿӊᦸᦳӇӅᦳᦎᦜ᧓Ӈᥤᦤᦈᦿҫ

᧓ᦄҮᥱᦜᦿҫᥴҫᧃᦊᧈᦫӄᦐᦿҫ᧐ᧀᦫӅᦨᦳ

᧓ᦄᧄᧀᧂᦿᦳҧᥴ᧔ᦿӇᥦᦔᧃӅӐ
ᥲᦷҫᦫӇ

᧓ᧀӅᦿӐᦊ᧓Ӈҥᦤᦇ᧗ҫӇҧᦾᦘᦴᦿҫᧆᧃӅᧄӐ
ᦣᦎᧂᦸᥫҫ

᧓ᦎ᧒ӐᦿҫҮ᧓ӐᦊᦄᦿҫӇҭᦸᦿҫһᦸᧇ᧐ᧀᦫӅᦳӐ
᧔ᦂᦿᧂҵᦤᦿҫӇᧄᧈᦿҫ
᧓ᦸᧂҵᦼᦳᥤᥱᥴӐ᧔ᧄᦿᦿҫҥҫҵ᧕ҫӇҵᦼᦳ᧗ҫӅᧇҵ
ᧂᥫҫҵҦӇ

اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ

اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻮن:

التعلّم السياقي

اﻟﺘﺄﻣّﻞ

اﻟﻤﺮح
اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻮن اﻟﻤﺮﺣﻮن:

ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ

᧓ᦔᧄᧂӐᧀᦿᥱӅ

᧓ᦄᧆ᧓ᦌᦿҫᦺᥬᦿӇҧҥᥰᦫᦲ᧔ᦴᦈᥴӐ᧔ᦿᦴᥱӅᦿӇ

᧓ᦔ ᦿҫҴᧃӅᦿҥ

في مجتمع متنوّع من᧓Ӆᧇ
المتعلّمين ،تتطلّب معايير المفاهيم سياقًا يتضمّن محتوى توضيحيًا .يحافظ محتوى السياق على مواضيع المادة ويوسّع
ᧃᦄᦴӅӇ ᦐӐ
المواد المختلفة ،وسد الثغرة بين المدرسة والعالم الحقيقي.
في نفس الوقت آفاقها من خالل ربط المفاهيم عبر
᧓ᦊᥴӐ᧔ᥱᦀ᧓᧙ҫᧂᦿᦳ᧗ᦎᧄᧄᦿҫᦎ᧔ᥤᦿҫӅᦻҵ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
اﻟﻤﺮحمحاولة لتطوير تجارب التعلّم في
ᧃّᦫᦊᥲمӅ.في
على تحديث وإدخال تحسينات على عمليّة التعليم والتعل
تعمل “تعاونيّة األرض المشتركة” باستمرار
الفصل الدراسيّ ،تمت إضافة سياق رابع إلى التعلّم (المفاهيمي ،الكفاءات ،الشخصيّة) أال وهو التعلّم المرتبط بالسياق .وكما شرح كافين
بارتلت “التعلم المرتبطاﻟﻤﺘﻌﻠ
اﻟﻤﺮﺣﻮنّ:ة ذات الصلة والمضمّن في
السياقات الغني
اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻮن:مبدأ التعلّم القائل بأن التعلّم يحدث بشكل أفضل في
ّﻤﻮنببساطة يكرّر
بالسياق
اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻮن
محتوى توضيحي تم اختياره بطريقة جيّدة وفعالة”.

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠّﻤﻲ

ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ

᧓ᦔᧄᧂӐᧀᦿᥱӅ

᧓ᦄᧆ᧓ᦌᦿҫᦺᥬᦿӇҧҥᥰᦫᦲ᧔ᦴᦈᥴӐ᧔ᦿᦴᥱӅᦿӇ
᧓Ӆᧇ

᧓ᦔ ᦿҫҴᧃӅᦿҥ

اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠّﻤﻴّﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮّع ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ،ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﻗًﺎ ﻣﻌﺰّزًا ﺑﻤﺤﺘﻮى ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ .ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺤﺘﻮى
ᧃᦄᦴӅӇ ᦐӐ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و "اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد ،ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮاد ،إﻻ أﻧّﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮﺳّﻊ اﻵﻓﺎق ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺑﻂ
᧓ᦊᥴӐ᧔ᥱᦀ᧓᧙ҫᧂᦿᦳ᧗ᦎᧄᧄᦿҫᦎ᧔ᥤᦿҫӅᦻҵ
ᧃӅ ᦫᦊᥲ
"اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ".
ﺗﺸﺎرك ﺗﻌﺎوﻧﻴّﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ وإدﺧﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺼﻞ ،ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ " -Cاﻟﺴﻴﺎق" راﺑﻊ إﻟﻰ ( C3ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻜﻔﺎءات وﺗﻌﻠّﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ) .ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﻛﻴﻔﻦ ﺑﺎرﺗﻠﻴﺖ ..." ،اﻟﺘﻌﻠّﻢ
ﻳﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻐﻨﻴّﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴّﺪة) .ﻳُﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقّﻤﻲ
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠ
اﻟﻤﻠﺤﻖ(1:
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ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮّع ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ،ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﻗًﺎ ﻣﻌﺰّزًا ﺑﻤﺤﺘﻮى ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ .ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠّﻤﻴّﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻮاد ،إﻻ أﻧّﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮﺳّﻊ اﻵﻓﺎق ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ و "اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد ،ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
"اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ".
ದҵᧃ᧗ҫҥ᧔ᦿӇҧᦾ᧔ᦿҳ



الهيئة اإلداريّة

مازن الشيخ

أميرة هاشم

رينو ميلو

منسِّقة المناهج والتدريب

المساعد اإلداري

مدير المدرسة المتوسّطة والثانوّيّة

ahachem@beacon.edu.bh

rmiloux@beacon.edu.bh

msheikh@beacon.edu.bh

غادة بو زين الدين
المدير المؤسّس
gzeineddine@beacon.edu.bh

وليام آيرالند

لبنى العلمي

شيخة الدوسري

سال الخليفة

منسّق مركز الموارد التعلّميّة

المرشدة االجتماعيّة

منسِّقة شؤؤن المتعلّمين ،التسجيل
والقبول

منسِّقة مرحلة الطفولة المبكرة

saldoseri@beacon.edu.bh

salkhalifa@beacon.edu.bh

wireland@beacon.edu.bh

lalalami@beacon.edu.bh

نورة مراد

نوف الناصر

سميرة زباري

زينب خانجي

أخصائيّة االحتياجات الخاصة

مسؤولة مكتب اإلدارة
الطفولة المبكرة

السكرتيرة التنفيذيّة

منسّقة الموارد البشريّة

nmurad@beacon.edu.bh

nalnasser@beacon.edu.bh

szubari@beacon.edu.bh

zkhanji@beacon.edu.bh
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ّالتقويم المدرسي
2021 - 2020
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أوقات الدراسة
Daily Timings, 2020-2021
ECE - KG1

Grades 6 - 9

KG2 - Grade 5
Sunday, Monday,
Wednesday, Thursday

Tuesday
Short Day

Sunday, Monday,
Wednesday, Thursday

Tuesday
Short Day

Period 1
7:50 - 8:35
(45)

Period 1
7:50 - 8:35
(45)

Period 1
7:50 - 8:35
(45)

Period 1
7:50 - 8:45
(55)

Period 1
7:50 - 8:30
(40)

Period 2
8:35 - 9:15
(40)
Period 3
9:15 - 10:00
(45)

Period 2
8:35 - 9:15
(40)
Break 9:15 - 9:35
20 Minutes
Period 3
9:35 - 10:15
(40)
Period 4
10:15 - 10:55
(40)
Break 10:55 - 11:15
20 Minutes
Period 5
11:15 - 11:55
(40)
Period 6
11:55 - 12:35
(40)
Break 12:35 - 12:55
20 Minutes
Period 7
12:55 - 13:35
(40)
Period 8
13:35 - 14:20
(45)

Period 2
8:35 - 9:15
(40)
Break 9:15 - 9:35
20 Minutes
Period 3
9:35 - 10:15
(40)
Period 4
10:15 - 10:55
(40)
Break 10:55 - 11:15
20 Minutes
Period 5
11:15 - 11:55
(40)
Period 6
11:55 - 12:40
(45)

Period 2
8:50- 9:40
(50)

Period 2
8:30 - 9:10
(40)
Period 3
9:10 - 9:50
(40)

All Days

BREAK
10:00 - 10:30
30 Minutes
Period 4
10:30 - 11:15
(45)
Period 5
11:15 - 11:55
(40)
Period 6
11:55 - 12:40
(45)

Break 9:40 - 10:00
20 Minutes
Period 3
10:00- 10:50
(50)
Period 4
10:55 - 11:45
(50)
Break 11:45 - 12:15
(30)
Period 5
12:15 - 13:05
(50)
Period 6
13:10 - 14:00
(50)
Period 7
14:05 - 15:00
(55)
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Break 9:50 -10:05
15 minutes

Period 4
10:05 - 10:45
(40)
Period 5
10:45 - 11:25
(40)

Period 6
11:30- 12:10
(40)
Period 7
12:10 - 12:50

Tuesday is an early release
day for students;
- Preschool and Elementary
students leave at 12:40 p.m.
- Senior students leave at
12:50 pm.
-Teachers attend workshops
and prepare collaboratively
Lesson Plans and Modules of
Inquiry.
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معلومات عامة
يوم طفلكم في المدرسة
يصل المتعلّمون إلى المدرسة ما بين الساعة  07:30والساعة  07:45صباحًا حيث تبدأ الحصص مباشرة في تمام الساعة .07:50
ينصرف أطفال مرحلة الطفولة المبكرة ( )KG1- ECEفي تمام الساعة  12:40ظهرًا ،وفي تمام الساعة  14:20بعد الظهر ينصرف
متعلّمو الصفوف من (.)KG2 - 5
يوم الثالثاء هو يوم قصير لجميع المتعلّمين ،حيث ينصرف جميع المتعلّمين في تمام الساعة  12:40وبناءً عليه ،يتمّ استالم المتعلّمين
بعد انتهاء الدوام المدرسي ما بين الساعة 12:40والساعة  .12:50إن االلتزام بالمواعيد بدقّة وتعاونكم يجعل مهمتنا يسرة لذلك اليوم،
وهو أمر أساسي في خلق الشعور باالنتماء.

الوجبات المدرسيّة واألطعمة
يُحضِر المتعلّمون وجباتهم الخفيفة لتناولها خالل الفسح .يجب أن تكون جميع األطعمة الّتي يتمّ إحضارها إلى المدرسة صحيّة ،وال
يُسمح بتاتًا بإحضار المكسرات أو األطعمة الّتي تحتوي على المكسرات أو السمسم .عندما يحتاج المتعلّمين إلى نظام غذائي خاص و/
أو يعانون من الحساسيّة ،يُطلب من أولياء األمور تبادل المعلومات مع ممرّضة المدرسة خطيًا لضمان تزويد أطفالهم باألغذية المناسبة.
يُطلب من األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومتعلّمو المرحلة االبتدائيّة إحضار وعاء للماء ( )water bottleخاص بهم يحمل اسمهم
لتنمية روح “إعادة التدوير ،إعادة االستخدام ،التقليل” لديهم .العلك والحلويات غير مسموح بها في المدرسة

الحضور واالنصراف
على الرغم من أن لدينا مساحة كبيرة لمواقف السيارات في مدرسة بـِِيكِن الخاصة ،إال أنّ جميعنا نعلم مدى اإلزعاج والتدافع الذي يمكن
أن يحدث وقت إنزال واستالم المتعلّمين .لذلك ،خالل األسبوعين األوّلين من المدرسة ،نرحّب بجميع أولياء األمور لمرافقة أطفالهم
إلى المدرسة ،وبعد ذلك تقتصر مرافقة المتعلّمين على أولياء أمور الطفولة المبكرة والروضة فقط ،حيث يمكنهم استخدام أي من
أماكن وقوف السيارات .أما بالنسبة لبقيّة المتعلّمين ،فستجدون في مكان إنزال المتعلّمين عند المدخل أفراد الهيئة التعليميّة والموظّفين
بانتظارهم لمرافقتهم إلى المبنى ولن تكون هناك حاجة إلى مرافقتهم أو إيقاف السيارات .نرجو من جميع أولياء األمور أو من ينوب
عنهم أن يأخذوا في الحسبان سالمة الجميع وأن يقودوا سيّارتهم ببطء وحذر .هناك عدد من الموظّفين داخل وخارج المباني لتوجيه
المتعلّمين إلى صفوفهم.
وفي نهاية اليوم المدرسي ،يمكن استالم جميع األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والروضة األولى من الفصول الدراسيّة وبقيّة
المراحل من قاعة الرياضة .إذا كنتم قد أوقفتم سيارتكم ،يرجى إخالء مكان وقوف السيارات في أقرب وقت ممكن ،مما يسمح
للسيارات القادمة بالوقوف مكانكم.
يتمّ تشجيع كافة المتعلّمين ،من مرحلة الطفولة المبكرة فصاعدًا ،على تنمية شعور أكبر باالستقالليّة وتحمّل مسؤوليّة تصرفاتهم .نشجّع
متعلّمينا على الدخول إلى الساحات و  /أو الفصل الدراسي بأنفسهم .ستعمل الهيئة اإلداريّة والموظفين على تعزيز استقالليّة المتعلّمين
من خالل مطالبتهم بتفريغ حقائبهم دون إشراف ،والدخول إلى الفصل الدراسيّ بهدوء قبل بدء الدراسة.
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ماذا يحتاج طفلكم في المدرسة؟
توفّر المدرسة كافة المواد التعليميّة بما في ذلك أجهزة األلواح اإللكترونية (.)iPad
على المتعلّمين إحضار المواد التالية للفصل:
الزي المدرسيّ ومالبس التربية الرياضيّة (يُباع المدرسة).
وعاء للماء يحمل اسم المتعلّم ()water bottle
بدل مالبس ،زوجان من المالبس الداخلية وزوجان من الجوارب ()EC1 -KG1- KG2
حقيبة مدرسيّة (حقيبة الظهر)
قبعات يستخدمها المتعلّمون خارج المباني للوقاية من الشمس (ال يُسمح للتعلّمين بوضع القبعات على رؤوسهم داخل مباني
المدرسة)
(يرجى التأكّد من تعريف جميع المتعلّقات باسم طفلك واسم صفه)

الفسح
يحصل المتعلّمون في مدرسة بـِيكِن الخاصة يوميًٍا على استراحة للّعب الحر لمدة  20دقيقة داخل أو خارج المباني (حسب الطقس) بعد
كل  80دقيقة من التعلّم .الهواء النقي والنشاط البدني واالجتماعيّ المنتظم يساعد المتعلّمين ليس فقط على إعادة تنشيطهم ،بل أيضًا
على التعاون والتواصل والتفاوض؛ هذه كلها أجزاء مهمة من عمليّة التعلّم .لقد وجد الباحثون أن “الراحة الذهنيّة” يمكن أن تساعد في
استعادة االنتباه والدافعيّة لدى المتعلّمين ،كما أنّها توفّر في الوقت نفسه فرصًا إضافية لتعزيز نمو األطفال الفكريّ والعاطفيّ والبدنيّ.

الفعاليّات والرحالت
هناك العديد من الفعاليّات المدرسيّة المتكاملة ،رحالت يوميّة ،أنشطة ،نشاط “المدرسة بدون جدران” وما إلى ذلك خالل العام الدراسيّ.
سيتمّ إبالغ أولياء األمور بهذه الفعاليات في الوقت المحدّد .الرحالت الميدانيّة هي امتداد وإثراء للمنهج الدراسيّ .لذلك ،من المتوقّع
مشاركة كافة المتعلّمين .إذا كان هناك سبب لعدم تمكّن المتعلّم من المشاركة ،يُطلب إبالغ مدير المدرّسة خطيًا بأسباب الغياب .سيتمّ
إرسال قسيمة “إذن الرحلة” مع وصف للرحلة .يُطلب توقيع قسيمة اإلذن من أحد الوالدين وإال فلن يُسمح للمتعلّم بالمشاركة.

الرحالت الميدانيّة
الرحالت الميدانيّة هي امتداد وإثراء للمنهج الدراسيّ .لذلك ،من المتوقّع مشاركة كافة المتعلّمين .إذا كان هناك سبب لعدم تمكّن
المتعلّم من المشاركة ،يُطلب من أولياء األمور إبالغ المدرّس/المدرّسة المعنيّ خطيًا بأسباب غياب أبنائهم.
سيتمّ إرسال قسيمة “إذن الرحلة” مع وصف للرحلة من قبل المدرسة في وقت مبكر ألولياء أمر المتعلّمين .يُطلب توقيع قسيمة
اإلذن من أحد الوالدين وإال فلن يُسمح للمتعلّم بالمشاركة.
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قواعد السالمة
جميع الحافالت المستخدمة لنقل المتعلّمين مزوّدة بأحزمة األمان وعلى المتعلّمين االلتزام بالتوقّعات التالية:
عدم تناول الطعام  /الشرب في الحافلة.
عدم الوقوف في الحافلة أثناء سيرها.
ارتداء أحزمة األمان في جميع األوقات.
اتّباع تعليمات مشرف الرحلة والمعلّمين وسائق الحافلة في جميع األوقات.
إظهار حسن السلوك في جميع األوقات.

أنشطة ما بعد الدوام المدرسي
تقدّم المدرسة برنامج متنوّع ألنشطة ما بعد الدوام المدرسيّ في اللّغات ،الموسيقى ،الرياضة البدنيّة ،الخدمات االجتماعيّة وغيرها.
يتمّ توفير معظم هذه األنشطة باالستعانة بخبرات أخصائيين مهنيين من خارج المدرسة؛ باإلضافة إلى ذلك ،قد يتمّ تقديم بعض هذه
األنشطة من قبل أعضاء هيئة التدريس .هذه األنشطة ليست مرتبطة بالمنهج الدراسيّ ولكنها تساعد في تعزيز نمو المتعلّم بشكل
عام .ال تُنظّم هذه األنشطة وفق الفئات العمريّة مما يسمح للمتعلّمين بتكوين صداقات جديدة من خارج فصولهم الدراسيّة.

الغياب
يرجى إرسال رسالة بحلول الساعة 07:50صباحًا لإلبالغ عن الغياب أو التأخير عبر البريد اإللكتروني إلى منسّقة شؤون الطلبة السيّدة
شيخة الدوسري ،البريد اإللكتروني )edu.bh.saldosari@beacon( :أو عبر الهاتف (.)6600088
عندما يصل طفلك متأخرًا (بعد 07:50صباحًا) ،يرجى التوجّه إلى مكتب االستقبال لتسجيل التأخير قبل أن يذهب إلى الفصل.
يتعيـّّن على المتعلّم الذي تغيّب  10أيام دراسيّة كحد أقصى لكل فصل دراسيّ تعويض جميع األعمال المدرسيّة المشمولة أثناء
غيابه .يناقش المعلّمون مع المتعلّم أهمية االلتحاق بالمدرسة بشكل منتظم وإبالغ أولياء األمور بسياسات الحضور.
المتعلّم الذي يتغيّب  15يومًا دراسيًا في الفصل الدراسي يتلقى تقريرًا غير مكتمل .يتعيـّّن على المتعلّم إكمال جميع األعمال
المدرسيّة أثناء غيابه وستكون هناك حاجة إلى تقييم إضافي في جميع المواد لتقييم التقدّم.
المتعلّم الذي يتغيّب  30يومًا دراسيًا في السنة الدراسيّة ال يمكنه احتساب سنته الدراسيّة .قد يُعطى المتعلّم ،إذا سمحت
الظروف ،فرصة إعادة صفه وفقًا لتقدير المدرسة.
تتولّى المرشدة االجتماعية في المدرسة مسؤوليّة جمع البيانات المنتظمة عن جميع حاالت الغياب حيث يتعيّّن عليها تقديمها إلى وزارة
التربية والتعليم.
يتمّ تشجيع المتعلّمين على االلتزام بدوام اليوم المدرسيّ الكامل .حين يضطّر المتعلّم ،وفي الحاالت النادرة جدًا ،إلى المغادرة مبكرًا،
يجب أن يمنح المدير اإلذن بذلك وحينها يسمح للمتعلّم بالمغادرة بعد نهاية الحصّة وليس خالل الحصة.
يُطلب من أولياء أمور المتعلّمين الذين يحتاجون إلى إعفاء أبنائهم من المدرسة ألسباب عائليّة  /أو مواعيد طبيّة ،إعالم المدير خطيًّا قبل
 24ساعة على األقل من الموعد والحصول على موافقة خطيّة من المدير.
يتمّ تشجيع أولياء األمور على أخذ المواعيد الطبيّة أو مواعيد عالج األسنان خارج ساعات الدوام المدرسي لتجنب خسارة المتعلّم من
وقت التعلّم الثمين .ال بد من اإلشارة أنّ حضور كل متعلّم ومشاركته باألعمال الصفيّة يلعب دورًا اساسيًّا بتعلّمه .لذا تتابع إدارة المدرسة
حضور المتعلّمين عن كثب وتتصل بأولياء األمور في حال تكرر الغياب لمعالجة االمر .ال يمكن السماح ألي متعلّم مغادرة حرم المدرسة
دون الحصول على إذن مسبق من المدير.
من المتوقّع أن يقوم وليّ األمر بترتيب رحالت اإلجازات وفقًا للتقويم المدرسيّ ،لضمان استمرارية التعلّم ،ومن الممكن عدم منح اإلذن
للمغادرة المبكرة أو العودة المتأخرة إال في حاالت الطوارئ العائلية .أي إجازات إضافيّة يتمّ أخذها خارج التقويم المدرسيّ ستُحتسب
كغياب غير مصرح به.
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احتفاالت التعلّم
تُقام احتفاالت التعلّم على مدار العام ويتمّ دعوة أولياء األمور إليها .هذه هي اللحظات الّتي يعكس فيها المتعلّمون ويشاركون بفخر ما
تعلّموه ،والتساؤالت الّتي شرعوا في تقصّيها ،واإلجابات الّتي توصلوا إليها.

النشرات اإلخبارية
يتمّ إرسال نشرة إخبارية كل أسبوعين إلى أولياء األمور ،لكل فصل ،عبر البريد اإللكتروني من قبل معلّميّ الفصل إلعالم أولياء األمور
حول ما تمّ تناوله في المواد المختلفة ،وماذا سيتمّ تناوله في األسبوعين الالحقين .كما تغطي النشرة اإلخبارية احتفاالت التعلّم أو الرحالت
الميدانيّة أو األحداث الجاريّة مدعومة بالصور.

مجلس أولياء األمور والمعلّمين والمتعلّمين ()PTLA
يعمل مجلس أولياء األمور والمعلّمين والمتعلّمين كقوة تطوّعيّة تهدف إلى دعم مجتمع مدرستنا من خالل توفير برامج إثراء هادفة
للمتعلّمين لدينا في مجاالت متنوّعة :التعليميّة واالجتماعيّة والثقافيّة والماليّة.
األهداف العامة
إقامة روابط قوية بين أولياء األمور والمعلّمين واإلداريين والمتعلّمين الحاليين والخريجين ومجلس اإلدارة المدرسة من خالل
التحدّث بصوت واحد.
خلق روح التواصل والتعاون بين أولياء األمور والمعلّمين واإلداريين والمتعلّمين والخريجين ومجلس إدارة المدرسة والمجتمع
ككل.
تقديم الدعم المعنويّ والماديّ للمدرسة.
دعم العالقات بين المدرسة والمجتمع ،والتعاون في حل المشكالت التي قد تنشأ وتحتاج المدرسة إلى
دعم مجلس أولياء األمور والمعلّمين والطلبة.
تشجيع مشاركة المجتمع من خالل دعم البرامج والفعاليات.
تعزيز التواصل بين المجتمع ،وضمان تبادل األفكار واآلراء وتقييمها.
تعزيز البرامج التعليميّة من خالل دعوة خبراء من المجتمع :الفنون والعلوم والموسيقى والتراث والبيئة وما شابه ،فيعود بذلك
بالنفع على الجميع.
المشاركة في تنظيم األنشطة االجتماعية أو الرياضيّة أو الترفيهيّة الّتي ستفيد المدرسة ماليًا ومعنويًا.
المشاركة في تنمية وتطوير األهداف العامة للمدرسة عن طريق انتداب أعضاء من أولياء األمور إلى مجلس األمناء ،وفقًا
للدستور الداخلي لمجلس األمناء.

مجلس المتعلّمين ()BPSLC
تعي مدرسة بِـىكِن الخاصة أهمية “صوت واختيار” المتعلّم وتدعم بشكل كامل مجلس المتعلّمين في المدرسة .يُدار مجلس المتعلّمين
من المتعلّمين وإلى المتعلّمين ،وهو شكل من أشكال التواصل بين المتعلّمين والمجتمع المدرسيّ حيث يعبّر المتعلّمون عن أفكارهم
ومشاريعهم بثقة وإقدام .يتمّ عرض التفاصيل الكاملة إلجراءات وأدوار ومسؤوليات مجلس المتعلّمين في بداية الفصل الدراسي األول
من كل عام دراسيّ.
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الحيوانات األليفة في المدرسة
ال يُسمح بجلب الحيوانات داخل مبنى المدرسة ما لم يتم إجراء ترتيب مسبق مع معلّم الفصل وبموافقة اإلدارة.

أعياد الميالد ()ECE-KG1-KG2
عندما يريد صغار المتعلّمين االحتفال بعيد ميالدهم مع أقرانهم في الفصل ويرغبون في إحضار الطعام أو حلويات ،وتعزيزًا لنمط حياة
صحيّة ،يرجى من أولياء األمر التأكّد من أن يكون الطعام صحيًّا وبكميّات صغيرة.
إذا أراد أولياء األمر دعوة األطفال لحفالت أعياد الميالد خارج المدرسة ويريدون توزيع الدعوات عن طريق المدرسة ،توافق المدرسة
على ذلك فقط إذا كانت الدعوات مرسلة إما للفصل الدراسيّ بأكمله أو لكل األوالد  /أو لكل الفتيات.

راوزلا
يُطلب من جميع الزوار اإلبالغ عند البوابة الرئيسية عند دخولهم المدرسة .وعند ذلك يُطلب من الزوار تقديم بطاقة الهوية الخاصة بهم
وارتداء شارة “الزائر” طوال مدة زيارتهم .عند إعادة الشارات ،تتمّ إعادة بطاقات الهوية إلى أصحابها.

المفقودات والموجودات
نشجّع المتعلّمين على تحمّل مسؤوليّة ممتلكاتهم الخاصة.
يوجد ركن للمتعلّقات المفقودة والموجودة في جميع المباني .يتمّ عرض المفقودات والموجودات في نهاية كل فصل ،وإذا لم تتمّ
المطالبة بها ،فستتمّ إزالتها وسيتمّ التبرع بها للجمعيات الخيرية أينما أمكن.
سيتم إرجاع كافة المتعلّقات المعرّفة بأسماء المتعلّمين بشكل واضح إلى أصحابها.
يرجى التأكّد من أنّ كل متعلّقات المتعلّم الشخصيّة والمدرسيّة تحمل اسم المتعلّم وصفه.

الصور
يتمّ أخذ صور الفصل والصور الفرديّة خالل العام كجزء من برامج التعلّم والتعليم حيث يمكن استخدامها أثناء اجتماعات أولياء أمور
بقيادة المتعلّمين لتوثيق مخرجات التعلّم الخاصة بهم.
قد يتم تصوير المتعلّمين أثناء تعلّمهم ووقت االستراحة ،ويمكن استخدام هذه الصور في اإلصدارات المدرسيّة والمنشورات أو على
الموقع اإللكتروني للمدرسة أو على المدوّنات ولن يتمّ ذكر أسماء المتعلّمين .يرجى االتصال

الهواتف المحمولة
في جميع المراحل ،ال يُسمح بالهواتف المحمولة أثناء الدوام الدراسيّ داخل المدرسة.

الهدايا
ال يُسمح بتقديم الهدايا للمعلّمين والموظّفين وقد تمّ إعالم الجميع بذلك ،كما طُلب منهم عدم االحتفال بأعياد ميالدهم مع متعلّميهم.
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شؤون الصحة والسالمة
السجالت الطبيّة
تحتفظ المدرسة بسجالت عن التاريخ الطبيّ لكل متعلّم ،الحساسيّة ،طبيب األسرة ،واالتصال في حاالت الطوارئ .وتقع على عاتق
أولياء األمر مسؤوليّة ضمان تحديث هذه السجالت وإرسالها إلى ممرّضة المدرسة.
يُطلب من جميع أولياء األمور إكمال النموذج الطبي الرسمي من وزارة التربيّة والتعليم عند التسجيل .يتحمّل أولياء األمور مسؤولية
التأكّد من تحديث هذه السجالت ومشاركتها مع ممرّضة المدرسة .يحق للمدرسة رفض القبول إذا لم يقدّم أولياء األمور السجالت
الطبيّة واتمام اللقاحات المطلوبة.

تناول األدويّة في المدرسة
عندما يحتاج المتعلّم إلى تناول الدواء خالل ساعات الدوام الدراسيّ ،سواء كان ذلك بشكل منتظم أو لفترة قصيرة من الزمن ،يُطلب
من أولياء األمر إحضار هذا الدواء إلى مكتب الممرّضة في المدرسة مع وصفة طبيّة مكتوبة بالتفصيل.

في حالة المرض
يُرجى من أولياء األمر إخطار المدرسة على الفور ( )saldoseri@beacon.edu.bhعن أي مرض معدٍ يصيب أبنائهم .األبناء الذين
يحتاجون إلى أخذ المضادات الحيويّة لمرض معدٍ عليهم أن يبقوا في المنزل حتى يأخذوا  72ساعة كاملة من المضادات الحيويّة حتى
يشعروا بتحسّن بما يكفي لاللتحاق بالمدرسة بالشكل المعتاد.
إذا تحسنت حالة المتعلّم من مرضه بما يكفي لاللتحاق بالمدرسة ،عندئذ سوف يحضر جميع الدروس والخروج في أوقات الفسح.
يرجى إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني أعاله وسيتمّ تحويل الرسالة إلى المدرّسين المعنيين.

تدريبات االطفاء واإلغالق القسري
تقوم المدرسة بتدريبات منتظمة لمكافحة الحرائق معلنة وغير معلنة وتمارين اإلغالق القسري .في بداية كل عام دراسيّ ،سيقوم
معلّمو الفصل بمراجعة اإلجراءات الالزمة مع المتعلّمين وفقًا ألعمارهم.

إجراءات الطوارئ
في حالة الطوارئ الخطيرة أو التهديدات ،ستقوم المدرسة باالتصال بخدمات دعم الطوارئ وضمان سالمة المتعلّمين كأولوية قصوى.
بعد ذلك ،سيتمّ إخطار أولياء األمر في أسرع وقت ممكن .وعندما يتعذّر الوصول إلى أولياء األمر ،ستقوم المدرسة مقام الوالدين حتى
وصول أحد الوالدين أو كليهما .تقع على الوالدين مسؤولية التأكّد من أن المدرسة لديها أرقام الهواتف وكذلك أرقام هواتفهم لالتصال
في حاالت الطوارئ لغير الوالدين وطبيب األسرة.
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إغالق المدرسة في حالة الطوارئ
إذا تم تعليق الدراسة ،فستقوم المدرسة بإرسال رسائل عبر الهاتف وسيتمّ وضع إشعار على الصفحة الرئيسة لموقع المدرسة (www.
.)beacon.edu.bh
في حالة الطوارئ خارج ساعات الدوام المدرسيّ ،سيكون مدير مدرسة بِيـكِن الخاصة صلة الوصل ألولياء األمور (عبر البريد اإللكتروني).

إجراءات اإلغالق
ستقوم مدرسة بِـيكِن الخاصة دومًا باتخاذ اإلجراءات المناسبة والفوريّة استجابة ألي تهديد ،مفترض أو مؤكّد ،لمجتمع المدرسة .في
حالة هذه التهديدات الخطيرة ،سيتمّ البدء في إجراء “اإلغالق” الكامل.
يُقصد بـ “اإلغالق” منع الدخول الكامل إلى مباني المدرسة وتأمين جميع المتعلّمين والموظّفين في مناطق محدّدة داخل حرم
المدرسة ،حسب الظروف.
قد ينطوي “التهديد الخطير” على تهديد األمن المادي للمباني ،أو وجود شخص أو أشخاص خارج مبنى المدرسة يشكلون تهديدًا لألفراد
أو الجماعات داخل المدرسة ،أو تهديدًا أكثر عموميّة تعلن عنه السلطات البحرينيّة.
المسؤوليات
ستتأكّد المدرسة أنّ:
جميع اإلجراءات واضحة وجليّة لجميع أفراد المجتمع المدرسيّ (شرح مناسب وفق الفئة العمريّة) وأنّ جميع التدريبات
والمحاكاة قد تمّ تنفيذها؛
سيكون جميع الموظّفين واإلداريين وموظفي الدعم على دراية باإلجراءات والمتطلّبات وسيكون لهم أدوار ووظائف محدّدة
على النحو المطلوب؛
سيُعطى فريق االستجابة للطوارئ المسؤوليات واألدوار المحدّدة لهم؛
سيكون فريق االستجابة للطوارئ معروفًا لدى المجتمع المدرسيّ وخطوط االتصال واضحة للجميع؛
قرار بدء اإلغالق الكامل سيبقى بيد المدير العام أو مدير المدرسة أو الشخص الذي تمّ اختياره لينوب عنهما في هذه المهمّة.
اإلجراءات  -التهديد المباشر
سيقوم أعضاء هيئة التدريس بما يلي:
إبعاد المتعلّمين عن النوافذ واألبواب؛
مرافقة المتعلّمين على الفور إلى المنطقة اآلمنة المحدّدة (المدرسة االبتدائية  /المتوسّطة  - LMC ، EC / KG1 -مبنى  )EC؛
حصر عدد المتعلّمين؛
إبالغ فريق االستجابة للطوارئ بأي متعلّم مفقود؛
طمأنة المتعلّمين والحفاظ على جو هادئ وإيجابي؛ اإلبالغ عن أي مخاوف محدّدة إلى فريق االستجابة للطوارئ.
سيقوم فريق االستجابة للطوارئ بما يلي:
المساعدة في نقل المتعلّمين والموظّفين والزوار إلى األماكن اآلمنة؛
المساعدة في تأمين جميع المداخل واألماكن العامة والمراحيض وحرم المدرسة؛
دعم المعلّمين للحفاظ على الهدوء في الفصول الدراسية؛
تنسيق عملية اإلخالء المدرسي إذا تم اإلعالن عن ذلك؛
الحفاظ على التواصل المستمر مع الموظّفين والمدير العام والمدير؛
االتصال بالشرطة وخدمات الطوارئ والسلطات المدنيّة حسب الضرورة.

17

BPS PARENTS’ HANBOOK 2020-2021

اإلجراءات  -التهديدات التي تُعلنها السلطات البحرينية وفترات اإلغالق الطويلة:
سيتمّ نقل المتعلّمين والموظّفين إلى منطقة اإلغالق المخصّصة لذلك (صالة األلعاب الرياضية المدرسية)؛
سيتمّ تأمين اإلمدادات والموارد المناسبة داخل منطقة اإلغالق ؛
سيقوم فريق االستجابة للطوارئ بتنسيق الوضع وإدارة الموظّفين والموارد؛ يتواصل المدير العام أو المدير مع السلطات البحرينيّة؛
سيتواصل المدير العام أو المدير مع أولياء األمور.
جميع الموظفين مسؤولون عن تأمين جو منظّم وهادئ وإيجابي طوال أي حالة تدعو إغالق.
عندما يتمّ اتخاذ قرار “باإلغالق” ،سيتمّ بث “تنبيه اإلغالق” عبر نظام مكبّر الصوت في المدرسة
 “هذا تنبيه إلغالق المدرسة .يرجى من جميع المعلّمين والمتعلّمين والموظّفين االنتقال إلى المناطق المحدّدة.التواصل مع أولياء األمور
سيقرّر المدير العام (أو المدير) توقيت ومحتوى التواصل مع أولياء األمور .سيتصل المدير العام (أو المدير) ب بالسلطات البحرينيّة
ويتمّ العمل بناء على نصيحتها .بعد أي إغالق ،سيتمّ مشاركة تقرير كامل مع أولياء األمور .بعد التأمّل في عمليّة اإلغالق ومراجعة
اإلجراءات ،سيتمّ إجراء أي تغييرات أو تحسينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إغالق المدرسة أمام المتعلّمين في حالة الطوارئ
في حالة إغالق المدرسة أمام المتعلّمين في حالة الطوارئ (على سبيل المثال بناء على نصيحة الوزارة كاستجابة للظروف الوبائية /
الخطرة) ،ستقوم المدرسة بتنفيذ برنامج التعلّم عن بعد .ستختلف محتويات البرنامج من حيث النتائج المتوقّعة والشكل وفقًا للمرحلة
الدراسيّة .وسيتراوح ذلك من األنشطة القائمة على اللّعب ورواية القصص في محلة الطفولة المبكرة إلى الفصول الدراسيّة الرقمية
الكاملة في المدرسة اإلعدادية .سيتمّ السعي للحصول على تغذية راجعة مستمرة من أولياء األمور ومن مجلس أولياء األمور
والمتعلّمين بشأن عبء العمل وأهميته وإجراءاته.
التعلّم عن بعد
في حالة اإلغالق لفترات طويلة ،تلتزم مدرسة بِـيكِن الخاصة بتقديم منهج متماسك ومنظّم للتعلم عن بعد .تحقيقًا لهذه الغاية ،سوف
نسعى جاهدين لتقديم برنامج دقيق وفعّال للتعلّم والتقييم .التعلّم عن بعد هو طريقة لتقديم فرص تعلّم أصيلة لجميع المتعلّمين،
مع مداخالت وإرشادات تفصيلية من المعلّم .يعتمد التعلّم عن بعد الفعّال بعد على استمرار التعاون اإليجابي والتواصل بين اإلدارة
والمعلّمين والمتعلّمين وأولياء األمور.
(راجع “دليل سياسة وإجراءات مدرسة بِـيكِن الخاصة “ لمزيد من المعلومات التفاصيل)

فريق الصحة والسالمة
تشكّل المدرسة سنويًّا فريقًا للصحة والسالمة مهمته أن يكون مستعدًا للرد على أي حالة طوارئ خطيرة تواجهها المدرسة .وعليه سيتمّ
تحديد مسؤوليات لهذا الفريق في بداية كل عام دراسيّ وسيكون على اتصال وثيق مع السلطات الرسميّة .في حالة حدوث أزمة أو
حالة طوارئ خطيرة (ال سمح اهلل) سيقوم الفريق ،بقيادة مدير مدرسة بـِيكِن الخاصة بتوفير المعلومات المناسبة ألولياء األمور بأسرع
وقت ممكن وبشكل متكامل .ويتمّ ذلك من خالل الرسائل الهاتفيّة واإلعالن عبر الموقع األلكتروني.
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المنهج والنظام التعلّمي
المقدّمة
تلتزم مدرسة بِـيكِن الخاصة بتطوير نظام بيئي للّتعلم ،من الطفولة المبكرة إلى الصف التاسع ،والذي يعدّ المتعلّمين كي يصبحوا مفكّرين
ناقدين ومواطنين عالميين مسؤولين ومتعلّمين متأمّلين .من أجل تحقيق هذه األهداف األساسيّة ،تعتمد مدرسة بِـيكِن الخاصة نظام تعاونيّة
 )CGCوتنمّي التعلّم المفاهيمي،
 )CGCكإطار شامل للمنهج الدراسيّ .تعزّز تعاونيّة األرضيّة المشتركة (
األرضيّة المشتركة (
وتعلّم الكفاءات وتعلّم الشخصيّة ( .)3C’sهذه األنواع الثالثة من التعلّم ،كما هو موضح أدناه ،تتفاعل باستمرار وتشكل الحلزون الثالثي
أو الحمض النووي لمنهجنا الدراسيّ.
التعلّم المفاهيمي :المتعلّمون هم “خبراء مفكّرين نقديين”“ ،خبراء” في تناول ومعالجة أفكار مهمّة.
تعلّم الكفاءة :المتعلّمون هم “خبراء” في تطبيق المهارات األساسية الضروريّة للنجاح.
تعلّم الشخصيةّ :المتعلّمون هم “خبراء إيجابيون” في التعامل مع العالقات اإلنسانية في سياق واقعي من الحياة.
يحترم المنهج الدراسي القائم على معايير مدرسة بِـيكِن الخاصة ويُثمّن صوت واختيار وإبداع واستعداد كل متعلّم .يستفيد المتعلّمون لدينا
من نظام تعليميّ مترابط ومتين ومن خالله نحدّد ونصمّم ونقدّم ونوضّح التعلّم بطرق لها التأثير األمثل على تقصّي وتحفيز التعلّم .يقوم
مدرّسونا بتصميم ارتباطات التعلّم والوحدات التعليميّة الّتي تعزّز التعلّم النشط ،معتمدين التقييم المستمر لتقدّم كل متعلّم والحفاظ على
التواصل بين أولياء أمورنا ومدرستنا.
اعتمدت مدرسة بِـيكِن الخاصة أيضًا و  /أو عدّلت مجموعة من المعايير األكاديميّة من مصادر غنيّة لدعم التدريس والتقييم ،مثل :المعايير
المشتركة للواليات المتحدّة( ، )CCSSواإلطار األوروبي المرجعي الموّحد للّغات ( ، )CEFRومعايير العلوم للجيل التالي -الواليات المتحدّة
( ، )NGSSوزارة التربية والتعليم البحرينية  ،منهج أونتاريو ( )Ontario Standardsللصحة والتربية البدنية (راجع القائمة الكاملة للمعايير
على موقع المدرسة اإللكتروني).
بشكل أساسي ،وفي محاولة لتعزيز متعلّمي القرن الحادي والعشرين ،يوازن البرنامج على مستوى المدرسة بين تطوير المفاهيم األساسية
والكفاءات  /المهارات الرئيسية وسمات الشخصيّة من خالل التعلم القائم على التقصّي واالستفسار .يقوم أعضاء هيئة التدريس لدينا بتطوير
 )CGCوخطط الدروس األسبوعية الّتي تسمح للمتعلّمين بربط فهمهم الخاص ،واالستفسار  /طرح األسئلة ،وإجراء
وحدات التقصّي (
البحوث ،واالنخراط في التفكير النقدي ،وحل المشكالت والتأمّل الذاتي .عالوة على ذلك ،ومن خالل هذا النهج القائم على االستقصاء،
أصبح التعاون والتواصل قلب تصميم مناهجنا الدراسيّة.
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الطفولة المبكرة () KG2-EC
الطفولة المبكرة () KG2-EC
يشكّل قسم الطفولة المبكرة في مدرسة بِيـكِن الخاصة حالة فنيّة بحد ذاته .يتكوّن هذا المالذ التعليميّ من قاعات تدريس تفاعليّة
واسعة وملعب مشترك جذّاب بألوانه حيث يستكشف المتعلّمون مهاراتهم اإلبداعيّة.
عالوة على ذلك ،ينمي المتعلّمون مهاراتهم االجتماعيّة والعاطفيّة من خالل لعب األدوار ويطوّرون مهاراتهم الحركيّة من خالل التسلّق،
وركوب الدرّاجات والقفز والجري ويعزّزون مهارات التواصل من خالل استخدام اللّغة.
 ،)CGCحيث تتاح الفرصة للمتعلّمين للتعلّم باللّغة اإلنجليزية وباللّغة العربية في مدرسة بِيـكِن
منهج تعاونيّة األرضيّة المشتركة (
الخاصة ،حيث يقضون نصف يومهم مع معلّمة اللّغة العربيّة والنصف اآلخر مع معلّمة اللّغة االنجليزيّة .نجد أنفسنا محظوظين بمعلّماتنا
ومساعدات المعلّمات اللواتي يتميّزن بمؤهالتهن العالية ويكرّسن جهودهن لتوجيه المتعلّمين لدينا ليكون لهم صوت ،الستكشاف طرق
فريدة للتعلّم من خالل التمايز ،لحل المشكالت ،والتعلّم اإليجابي واالستقالليّة .وبهذه الطريقة نهدف إلى إعداد المتعلّمين بشكل جيّد
لالنتقال من مرحلة الحضانة إلى المرحلة االبتدائيّة.
المرحلة االبتدائيّة () 1 - 5
يتضمّن منهج مدرسة بِِيـكِن الخاصة إرشادات واضحة حول أهمية بيئة التعلّم ونتائج التعلّم وبناء العالقات ،وأساليب  /استراتيجيات التعليم
والتقييم المستمر والتأمّل .جميع هذه العناصر مرتبطة باستمرار لزيادة اإلمكانات األكاديمية واالجتماعية  /العاطفية للمتعلّمين.
تم تصميم المناهج الدراسية حول مجموعة من المعايير ( )AERO-Core Curriculum Standards-MoE Standardsالّتي تحدّد
ما يجب على المتعلّمين فهمه (التعلّم المفاهيميّ) ،وما يستطيعون القيام به (تعلم الكفاءات) ويصبحون أكثر (تعلّم الشخصيّة) نتيجة
لمجموعة من خبرات التعلّم .لكل مادة ،اعتمدنا وعدلّنا معايير لتركّز على بناء الفهم المفاهيمي ،وأعداد مجموعة من األنشطة الفعّالة
وتشجيع المواقف اإليجابيّة تجاه التعلّم.
بصفتنا مدرسة ثنائية اللّغة ،خصّصنا وقتًا متساويًا لتعليم للّغة اإلنجليزية والعربيّة (اختيار اإلسبانية أو الفرنسية لغير الناطقين بالعربية).
تستخدم اللغة اإلنجليزية لغة التدريس في معظم المواد األساسيّة :الرياضيّات والعلوم ،الدراسات االجتماعيّة ،الفن ،الموسيقى الرياضة
البدنيّة و”ساعة العبقرية” .إال أنّ دراسة اللّغة العربية لها أولوية قصوى في مدرسة بِِيـكِن الخاصة وحصصها تعادل حصص اللّغة
اإلنجليزيّة .لذلك ،يتلقّى متعلّمونا يوميًّا  80دقيقة لتعلّم القراءة والكتابة واالستماع والتحدّث بكل من اللغتين اإلنجليزيّة والعربيّة.
من المهم اإلشارة إلى أن مدرسة بِِيـكِن الخاصة تفي بمتطلبات وزارة التربية والتعليم تجاه تدريس الدراسات اإلسالميّة والمواطنة
والدراسات االجتماعيّة للناطقين باللغة العربية.
بالنسبة لغير الناطقين باللغة العربيّة ،وبدال ً من الدراسات اإلسالمية  /التربية المدنية  /الدراسات االجتماعية بالعربية ،نقدّم الدراسات
االجتماعية باللغة اإلنجليزية مع مدرسي اللّغة اإلنكليزيّة.
من المهم أن ننوّه هنا ،أن الصفوف من  1إلى  2تتبع نظام “مرس نظام الفصل” حيث يتم تعليم اللّغة اإلنجليزية ،والدراسات االجتماعيّة،
والرياضيات من معلّم الفصل  /المعلم باإلضافة إلى العديد من المعلّمين المتخصّصين لتعليم اللّغة الفرنسية  /اإلسبانية ،والفن،
والموسيقى ،والتربية البدنيّة .من ناحية أخرى ،فإن الصفوف من  3إلى  5تتبع نظام معلّم المادة مع العديد من المعلّمين المتخصّصين
في تلك المواد ،اللغة اإلنجليزية  /الدراسات االجتماعية ،الرياضيات  /العلوم ،العربيّة ،الفرنسيّة  /اإلسبانيّة ،الدراسات اإلسالميّة  /التربية
المدنيّة  /الدراسات االجتماعيّة باللّغة العربيّة ،الفن ،الموسيقى ،التربية البدنية و”ساعة العبقرية”.

التقييم وتقارير التقدّم (الملحق ٣و )٤
في مدرسة بـِيكِن الخاصة ،ال نؤمن باالختبارات واالمتحانات ،بل نركز بدال ً من ذلك على إعطاء المالحظات التكوينيّة حول التعلّم ،بقدر
المستطاع وبمختلف األساليب واالستراتيجيّات .العنصر األول واألهم في هذا هو تقديم المالحظات للمتعلّمين أنفسهم ،الذين سيتلقون
التعليقات بشكل مستمر وبأشكال متنوعة .كما نراقب أن هذه التعليقات يتم مشاركتها مع أولياء األمور.
نرحب بأولياء األمور للتواصل والتحدّث مع معلّم طفلهم بشكل منتظم ،شخصيًا أو عبر البريد اإللكتروني .عندما تكون هناك حاجة إلى
وقت أكثر من مجرد “لمحة” حول تعلّم طفلكم ،من األفضل تحديد موعد فردي مع المعلّم .تُعد سعادة المتعلّمين وتقدمهم أمرًا مهمًا
للغاية بالنسبة إلينا ونرى أنفسنا شركاء مع أولياء األمور في رحلة التعلّم الخاصة بهم.
في بداية العام سوف يتمّ دعوة أولياء األمور لحضور اليوم المفتوح حيث سيتمّ عرض المناهج وطرق التعلّم والتعليم في مدرسة بـِيكِن
الخاصة .في أواخر شهر أكتوبر ،سوف نعقد أول االجتماعات بقيادة المتعلّم لمشاركة تقدّمهم مع والديهم .وأثناء ذلك ،يعرض المتعلّمون
لوالديهم إنجازاتهم وتقدّمهم من خالل ملفاتهم ويحدّدون أهدافهم للفترة المقبلة من العام الدراسيّ باإلضافة إلى مشاركتهم التقييمات
األولى والمشاهدات .وتُعقد مثل هذه االجتماعات مرة ثانية في شهر أبريل.
أما بالنسبة لتقارير التقدّم فيتمّ إصدارها مرتين في السنة ،في شهري ديسمبر ويونيو.
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تعلّم الخدمة
توفّر خبرات تعلّم الخدمة االجتماعيّة فرصًا لتطوير تعلّم الشخصيّة .في مدرسة بِــيكِن الخاصة ،نؤمن أن المتعلّمين يصبحون متعلّمين
مستقلّين واثقين ونماذج يحتذى بها من خالل تطوير صفات الشخصيّة المختلفة .كما ورد في رؤيتنا؛ “نقوم بإعداد المتعلّمين ليصبحوا
مواطنين عالميين نشطين ومسؤولين”.
ما هو تعلم الخدمة؟
جزء مهم ومتكامل من التعلّم في مدرسة بِــيكِن الخاصة،
أنشطة مرتبطة بمخرجات التعلّم والمناهج،
معرفة وفهم ورعاية المجتمعات المحليّة والعالميّة،
التعلّم بالممارسة والتجربة،
تطوير سمات شخصيّة متعلّم مدرسة بِــيكِن الخاصة،
التعامل مع المجتمع،
أنشطة ما بعد المدرسة مع عنصر خدمة المجتمع الذي يرتبط بالقواسم اإلنسانية،
خدمة اآلخرين!
القيام بعمل هادف من خالل تعلّم الخدمة االجتماعيّة
الخدمة هي كيفيّة قيام المرء بعمل هادف .تعلّم الخدمة هو نشاط أو مشروع مطلوب في كل فئة عمريّة من المدرسة االبتدائية
والمتوسطة  /الثانوية .يتعلّق األمر برفع الوعي في العالم من حولنا.
العمل (التعلّم بالممارسة والتجربة) جزء مهم من تجربة التعلّم مدرسة بِــيكِن الخاصة ويتطلّب المشاركة وااللتزام واالنضباط.
تتضمّن الخدمة العناصر التالية:
الوعي وفهم القضية ،سواء كانت محليّة أو عالميّة،
االلتزام بمساعدة اآلخرين،
القدرة على إظهار التعاطف.

استخدام التكنولوجيا في مرحلة الطفولة المبكرة والمدرسة االبتدائيّة
تستخدم التكنولوجيا في مدرسة بـِيكِن الخاصة لدعم وتعزيز كافة المناهج الدراسيّة كجزء متوازن من الحياة المدرسيّة اليوميّة .من
خالل استخدام التكنولوجيا ،نخلق فرصًا للتواصل التفاعليّ ،وتبادل المعلومات من خالل التعاون المحليّ والعالميّ ،والتعلّم الحقيقيّ،
وتوسيع مجتمع التعلّم وتمكين جميع المتعلّمين.
تشمل التكنولوجيا استخدام مجموعة واسعة من األدوات الرقميّة ووسائل التواصل االجتماعيّ وبيئات التعلّم والتقييم.
يمكن للمتعلّمين استخدام التكنولوجيا عند الحاجة لبحث والتقصيّ ،اإلبداع ،التواصل ،التعاون ،التنظيم وتحمّل مسؤوليّة تعلّمهم
وأفعالهم .تساعد التقنيّة الحديثة المتعلّمين على تكوين روابط لديهم وفهم أعمق للتعلّم في سياق واقعيّ.
لدعم أنواع التعلّم الثالثة :التعلّم المفاهيمي وتعلّم الكفاءات وتعلّم سمات الشخصيّة ،نوفّر جهاز (آي باد) لكل متعلّم من الصف  3إلى
الصف  .5من الطفولة المبكرة وإلى الصف الثاني ،توجد مجموعة من (آي باد) الستخدامها في فصولهم.
يتحمّل أولياء األمور مسؤولية أجهزة  ))iPadالّتي يتمّ اصطحابها إلى المنزل ،وسيُطلب منهم استبدال أو تغطية تكلفة أي جهاز ))iPad
يُتلف أو يُفقد.
يُطلب من أولياء األمور التحدّث إلى أبنائهم حول القيم والمعايير الّتي يجب عليهم اتباعها عند استخدام اإلنترنت ،كما هو الحال مع
استخدام جميع مصادر المعلومات مثل التلفزيون والهواتف واألفالم والراديو.
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المواطنة الرقميّة
تنطبق التوقعات التاليّة في في مدرسة بـِيكِن الخاصة لـ “المواطنة الرقمية” على المتعلّمين وأعضاء هيئة التدريس.
يجب على المتعلّمين:
استخدام المواد الرقمية بشكل مسؤول وأخالقي وفقًا للقانون ،والذي يشمل على سبيل المثال ال الحصر:
وسائط القرصنة.
نقال عن المراجع الرقمية.
إظهار السلوك المناسب عبر اإلنترنت:
احترام أنهم يجتمعون بمجتمع عالمي متنوّع عبر اإلنترنت ومن األفضل التواصل عبر اإلنترنت بتعاطف
واحترام وبوضوحv.
تعلّم أصول “”Netiquette
مشاركة معارفهم في المجتمع عبر اإلنترنت؛
قل ال للتسلط عبر اإلنترنت ،والذي يشمل على سبيل المثال ال الحصر:
إرسال رسائل مؤذية إليهم أو الدردشة الجماعية عبر اإلنترنت؛
التقاط صورهم دون إذنهم لغرض السخرية.
احترام وفهم نطاق وأهميّة الخصوصيّة المتاحة عبر اإلنترنت من خالل:
إنشاء واستخدام كلمة المرور المناسبة؛
تعديل إعدادات الخصوصيّة والكشف عن معلوماتهم عبر اإلنترنت؛
استخدام بطاقات ائتمان الوالدين أو بطاقة االئتمان الخاصة بهم بمسؤولية وأمان.
إنّ القاعدة العامة الّتي تجعل المتعلّمين من المواطنين الرقميين الجيدين هي “التفكير قبل النشر” .يتضمن هذا مجموعة متنوعة من
االستراتيجيات المختلفة التي يتمّ استكشافها من خالل دروس التكنولوجيا المتكاملة.

التكنولوجيا في المناهج
إنّ مدرسة بِىـكِن الخاصة ملتزمة بإعطاء المتعلّمين فرصًا الستكشاف اهتماماتهم وبناء تجارب مفيدة .نخطّط إلشراك المتعلّمين في
تجارب تعليميّة أصيلة باستخدام التكنولوجيا لتصميم وحل المشكالت الّتي تهمّ المتعلّمين.
ساعة العبقريّة في التعلّم (الصفوف )3-5
برنامج ساعة عبقريّة ( )Genius Hourمخصص لمساعدة متعلّمين من الصف الثالث إلى الخامس على تطوير مهاراتهم والتعبير عن
أنفسهم في عالم رقمي .سيشارك المتعلّمون في التصميم الدوري إلنشاء مشاريع رقميّة وغير رقميّة تجعلهم يكتسبون المهارات
الرقميّة الّتي تعينهم في مختلف المواد .عالوة على ذلك ،سيصبح المتعلّمون أيضًا على دراية بالعديد من األدوات الرقميّة وسيتعلّمون
كيفيّة استخدامها بطريقة مسؤولة وبنزاهة.
 )CGCلتحديد التعلّم
تستخدم معايير التعلّم في برنامج ساعة عبقريّة ()Genius Hourفكر تعاونيّة األرضيّة المشتركة (
وتصميمه وتقديمه وتوضيحه ،وتم إنشاء هذه المعايير بالتعاون مع فريق من قسم االبتكار والمعلومات والتكنولوجيا في Asociación
 Escuelas Lincolnفي األرجنتين.

BPS PARENTS’ HANBOOK 2020-2021

22

مركز مصادر التعلّم
خالل األسبوع ،سيكون لكل متعلّم زيارات للمكتبة للقراءة ،البحث ،واستعارة الكتب ألخذها إلى المنزل .كما يمكنه استخدام المكتبة
أثناء الفسح إلعادة الكتب ،استعارة كتب جديدة أو القراءة.
لدينا في المكتبة أمين مكتبة ناطق باللغة اإلنكليزيّة وأمينة مكتبة ناطقة باللغة العربيّة وموارد ومصادر واسعة باللّغتين.
نرحّب بأولياء أمورنا وندعوهم لزيارة المكتبة واستعارة الكتب أيضًا .يرجى المراجعة مع أمناء المكتبة عن ساعات العمل.
في حال فقد ان أو إتالف المتعلّم أي كتاب (كتاب مكتبة  /كتاب قراءة) أو أي من الممتلكات المدرسيّة األخرى ،يُطلب من ولي األمر
تأمين البديل أو دفع الكلفة.

بيئة التعلّم
نهدف إلى خلق بيئة محفّزة بصريًا مع مجموعة متنوّعة من مساحات التعلّم الّتي تعزّز الشعور بالدهشة واالستكشاف والتحرّي
واالهتمام .يتمّ عرض مجموعة غنيّة للمتعلّمين من المواد والموارد لتوسيع تجاربهم من خالل اللّعب والتعلّم .نوفّر مساحات متنوّعة من
المناطق الداخليّة والخارجيّة التي تشجّع التفاعل االجتماعيّ ،اللّعب الخياليّ ،ولعب األدوار وتنميّة المهارات .توفّر مراكز اللّعب والبناء
والماء والرمل في حديقة الطفولة المبكرة للمتعلّمين بيئة حسيّة متنوّعة للتعلّم وتنمية اإلدراك الحسيّ .تحتوي المدرسة االبتدائيّة على
مناطق لعب داخلية وخارجية يمكن استخدامها أيضًا كامتداد للتعلّم.

أولياء األمور شركاؤنا
التعلّم المنزلي
ال نعطي الواجبات المنزليّة للمتعلمين في مدرسة بِىكِن الخاصة؛ لكننا نقّدر أهمية المنزل وتأثير التزام الوالدين والمشاركة النشطة في
تعلّم أطفالهم .يتمّ تطوير العالقات اإليجابيةّ بين الوالدين  -المعلّم  -المتعلّم من خالل التواصل المفتوح ومشاركة الجوانب المختلفة
للتعلّم والتعليم .يتمّ تشجيع الوالدين على االحتفال بتجارب التعلّم ألطفالهم ومشاركة مواهبهم وثقافتهم.
بصفتكم كوالدين ،هناك العديد من الطرق لمساعدة طفلك في تعلمه؛
التحدّث عن المدرسة
كما ذكرنا سابقًا ،فإننا نعتمد إعطاء المالحظات التكوينيّة للمتعلّمين حول تعلّمهم ونشجّعهم على مشاركة هذه المالحظات في
المنزل ومناقشة ما فعلوه في المدرسة وما أعجبهم وما لم يعجبهم (إن وجد) من أجل التحسين.
نحن نؤمن بصوت المتعلّم ،لذلك نتمنى على أولياء األمور تشجيع أبنائهم على تنمية اهتماماتهم وميولهم الخاصة .وإذا كانت اللّغة
المستخدمة في المدرسة غير لغة األم ،نشجّع أولياء األمور على مناقشة المسائل المدرسيّة باللغة األم حتى يكتسب أبناؤكم نفس
المفردات بكلتا اللّغتين.
القراءة في المنزل
القراءة هي متعة وتدعم التعلّم .باستطاعة أولياء األمور مساعدة أبنائهم وتشجيعهم على المطالعة أو القراءة لهم .القراءة في
المنزل تشمل القراءة ألطفال ،يقرأ األطفال بأنفسهم أو قراءة ومناقشة ما قرأوا مع أولياء أمورهم حول المحتوى ،الشخصيات،
الزمان والمكان .سوف يقوم المعلّمون بمتابعة قراءة المتعلّمين للمواد المناسبة لمرحلتهم العمريّة.
التعلّم المنزليّ يختلف من طفل إلى طفل وفقًا الحتياجات كل منهم .هذا ما يمكن أن يتوقعه أولياء األمور ألطفالهم:
القراءة مهمة جدا للتعلم المنزلي.

مشاركة أولياء األمور
مشاركة أولياء األمور في عمليّة التعليم والتعلّم في مدرسة بيكن الخاصة هي جزء من تطويرنا لشراكة فاعلة وعالقات بناءة مع أولياء
األمور والمجتمعات التعليميّة وغير التعليميّة في البحرين وخارجها .نحن نشجع جميع أولياء األمور الراغبين والمهتمين على المشاركة
من خالل عرض مهَنهم أو حرفهم أو ما يقومون به ،أو المشاركة في الرحالت المدرسيّة ،أو المساعدة في أجزاء من الوحدات التعلّميّة،
االستماع لقراءة األطفال ومناقشتهم أو القراءة لهم أو ببساطة تقديم المساعدة عندما تكون هناك حاجة.
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مساندة المتعلّمين والتوقّعات

الدمج
تؤمن مدرسة بـِيكِن الخاصة بأن كل متعلّم هو شخص فريد لديه نقاط قوة واحتياجات محدّدة .وإننا إذ نرحب بالتنوّع ونحتفل به ،ندعم
ونوفّر للمتعلّمين ،حيثما أمكن ،فرص تعلّميّة غنيّة ومليئة بالتحدّيات تساعدهم في الوصول إلى أقصى إمكاناتهم وإعدادهم للمستقبل
في عالم سريع التغيّر .في الوقت نفسه ،يدرك المعلّمون بمدرسة بـِيكِن الخاصة أنّ المتعلّمين يأتون من خلفيات أكاديميّة مختلفة
بنقاط قوة وتحدّيات تعلّمية مختلفة مما يتطلّب استخدام استراتيجيات متنوّعة وأساليب شخصيّة تفي باحتياجاتهم.

دعم التعلّم وتعلّم اللّغات كلغات ثانية
تتجلّى الميزة الرئيسية لبرنامج اللّغة العربيّة كلغة ثانية (( AALوبرنامج اللّغة اإلنكليزيّة كلغة إضافية ( )EALفي مهمتنا“ ،نحن نقدر
حق كل متعلّم في التعلّم ووضعنا التدابير المناسبة لتلبية احتياجات كل متعلّم وفقًا إلمكاناته”.
قامت مدرسة بـِيكِن الخاصة بتصميم وتنفيذ برنامج اللّغة كلغة ثانية العربية اإلنكليزيّة كلغة إضافية (ثانية) الذي كان له بالغ األثر على
عمليّة التعليم والتعلّم من الطفولة المبكرة وإلى الصف التاسع .لتحقيق هذه الغاية ،قامت المدرسة باستثمارات متزايدة وتعمل مع:
التصميم والتقييم التعليمي العالمي ( ،)WIDAالذي يوفر ثروة من موارد تطوير اللّغة للمتعلّمين  -متعدّد اللغات.
المجلس األسترالي للبحوث التربوية ( ،)ACERوهو رائد دولي معترف به في تطوير وتوفير أدوات التقييم القياسيّة عالية الجودة
للمدارس الدوليّة.
باإلضافة إلى ذلك ،آثرنا أن نوظّف معلّمي دعم لتعلّم اللّغة العربيّة ،اإلنكليزيّة للمتعلّمين الذين هم أقل ب أو أعلى من توقعات
مستوى الصف في قدراتهم على العمل بهاتين اللّغتين.
يوفر معلّمو دعم التعلّم دعمًا متدرّجًا مباشرًا لمساعدة المتعلمين لدينا على أساس أسبوعي .يشمل عملهم التخطيط المتعمّد وتنفيذ
استراتيجيات فعّالة وكذلك التواصل مع اآلباء وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة في مجتمعنا المدرسيّ.
باإلضافة إلى ذلك ،يقوم معلّم اللّغة ومعلّم دعم التعلّم بتحليل احتياجات المتعلّمين واتخاذ قرار بشأن اإلجراءات االستراتيجية في
الوقت المناسب؛ كما وضع معلّمو دعم التعلّم برنامجًا إلثراء اللّغات من خالل تكثيف القراءة والمطالعة.
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اإلرشاد والتوجيه
تمّ تصميم برنامج اإلرشاد والتوجيه في مدرسة بـِيكِن الخاصة للتوافق مع رؤية المدرسة ورسالتها ومبادئ التعلّم .يتمثّل دور اإلرشاد في
خلق بيئة آمنة ومحترمة ودعم جميع المتعلّمين في الوصول إلى إمكاناتهم األكاديميّة واالجتماعيّة والعاطفيّة .تم تصميم برنامج اإلرشاد
والتوجيه لدعم التطوّر اإليجابي للشخصيّة ،وإقامة عالقات صحيّة بين األقران والمعلّمين ومساعدة المتعلّمين ليصبحوا “مواطنين عالميين
نشطين ومسؤولين”.
يوجّه مرشد المدرسة المعلّمين وأولياء األمور في تطوير مستويات عالية من الممارسة المتعلّقة بتطوير فهم الكفاءات األكاديميّة
واالجتماعيّة والعاطفيّة .يعمل المرشد االجتماعي أيضًا جنبًا إلى جنب مع دعم التعلّم للمساعدة في توفير استراتيجيات التعرّف والوقاية
والتدّخل المبكر.
يتعامل المرشد االجتماعي مع االحتياجات الفريدة للمتعلّمين ويؤسس شبكات اتصال توفر تدفقًا ثابتًا من المعلومات للمعلّمين فيما يتعلّق
برفاهيتهم ،فضال ً عن العمل كجسر بين المعلمين وأولياء األمور.

التأمّل الواعي
ينخرط المتعلّمون والمعلّمون في مدرسة بـِيكِن الخاصة بالممارسات الدقيقة للوعي الذهني األسبوعي لتعزيز المهارات الحياتيّة
األساسيّة الّتي تساعدهم على إدارة القلق ،وتعلّم التنقل في العواطف وتنظيم السلوك الذاتي.
استنادًا إلى البحوث ،تتيح ممارسات التأمّل الواعي المنتظمة للمتعلّمين بناء موارد “داخلية” قويّة لمساعدتهم على التألّق في عالم مليء
بالتحديات.
األهداف الرئيسية الثالثة وراء جلسات التأمّل الواعي في مدرسة بـِيكِن الخاصة هي:
تعزيز رفاهية المتعلّمين.
تعزيز الرحمة.
السماح لمتعلّمينا بتحقيق النجاح الشخصيّ واألكاديميّ.

التوقّعات السلوكيّة
 ،)CGCنركّز على تعلّم بناء الشخصيّة .ومن هنا ،يفكّر
في مدرسة بيكن الخاصة ،كجزء من نظام تعاونيّة األرضيّة المشتركة (
المتعلّمون في تأثير سلوكياتهم ،ويتصرفون وفقًا لذلك ،ويتأمّلون تأثير تصرفاتهم بموضوعيّة وفكر ناقد.
نتوقّع أن يكون للمتعلّمين النزاهة والتعاطف وأن يكونوا متأملّين .تساعد هذه الصفات في تطوير بوصلة أخالقية لدى المتعلّمين
تمكّنهم من اتخاذ خيارات مسؤولة تجعلهم يساهمون بشكل بنّاء في حياة اآلخرين.

التوقّعات العامة
يُتوقع من المتعلّمين:
الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدّد.
حضور جميع الصفوف في الوقت المحدّد.
العمل واللّعب وفقًا للتوقّعات.
أن يكونوا منتجين خالل الفصل.
المشي ببطء وبهدوء في الممرات ،وتجنب الركض أو الدفع أو الصراخ أو إحداث الضوضاء العالية.
تجنّب اللّعب الخشن خالل الفسح.
أن يكونوا يقظين ومتجاوبين لتوجيهات المعلّمين.
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احترام ممتلكات المدرسة وممتلكات اآلخرين.
خالل الرحالت ،احترام جميع التوقّعات المذكورة أعاله وأي أنظمة ذات صلة بالمكان الذي يقومون بزيارته.
االحترام والتعاون مع جميع المعلّمين والعاملين بالمدرسة والزمالء.
احترام حقوق اآلخرين.
تجنب اللغة المسيئة والتنمّر.
الحفاظ على النظافة والترتيب.
تجنّب إحضار أي ألعاب وهدايا إلى المدرسة
التأكّد من عدم إحضار أي حلويات أو مكسرات أو علكة إلى المدرسة.
استخدم اللغة اإلنجليزيّة فقط حيث تكون اللغة اإلنجليزيّة هي وسيلة التعليم واستخدم اللغة العربيّة فقط حيث تكون لغة
التدريس هي اللغة العربيّة.

إجراءات السلوك غير المرغوب به
في حاالت السلوك غير المرغوب فيه ،نتوقّع من المعلّمين:
عقد اجتماع خاص ومنفرد مع المتعلّم لمناقشة التوقّعات والتفكير في مسؤولياته.
االحتفاظ بسجل حول اسلوب المتعلّم ومواقفه وسلوكه.
مناقشة حاالت المتعلّمين الذين يظهرون سلوكًا غير مقبول مع المرشدة االجتماعيّة.
في الحاالت المتكرّرة للسلوك غير المرغوب فيه ،قم باإلبالغ عن الحالة كتابةً إلى المرشدة االجتماعيّة والمدير قبل االتصال
بالوالدين.
في الحاالت المستمرة للسلوك غير المرغوب فيه ،ستقوم اإلدارة باستدعاء أولياء األمور لعقد اجتماع بحضور المعلّم المعني
والمرشدة االجتماعيّة والمدير لمناقشة مشكلة انضباط ابنهم والحلول الممكنة .في ذلك الوقت ،قد يتمّ اتخاذ تدابير تأديبيّة ،بما
في ذلك تحذير رسميّ ،وفي الحاالت القصوى الطلب بتوقيف المتعلّم عن الدراسة بشكل دائم ونهائي.
في حالة تورّط المتعلّم في عمليّة تخريب ممتلكات المدرسة ،فيتوجّب على ولي األمر استبدالها أو دفع ثمنها.

التنمّر
حكم التعريف ،هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء موجّه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف (في الغالب
جسديًا) ،هي من األفعال المتكرّرة على مر الزمن والّتي تنطوي على خلل (قد يكون حقيقيًا أو متصورًا) في ميزان القوى بالنسبة
للطفل الذي يمتلك القوة األكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة.
يمكن أن تكون المضايقة مباشرة (االعتداءات الجسديّة واللفظيّة) أو غير مباشرة (االستبعاد ،واإلشاعات ،وحمل اآلخرين على متنها)
وقد تتوسّع إلى التسلّط عبر اإلنترنت من خالل الهواتف المحمولة ،والرسائل ،والبريد اإللكتروني والمواقع على شبكة اإلنترنت .لن
تتسامح المدرسة مطلقًا بالنسبة لمثل تلك المضايقات بسبب التعميمات أو القضايا المتعلّقة بالصحة أو التمييز الدينيّ أو الجنس أو
التمييز العنصريّ ،فإننا نعمل مع المتعلّمين وأولياء أمرهم على حل مثل هذه التصرفات باستخدام ثالث خطوات:
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التمييز العنصريّ ،فإننا نعمل مع المتعلّمين وأولياء أمرهم على حل مثل هذه التصرفات باستخدام ثالث خطوات:
 .1التوعية
المتعلّمون في مدرسة بيكن الخاصة:
يبنون عالقات إيجابيّة مع اآلخرين.
يوافقون على عدم مضايقة اآلخرين.
يناقشون سلوك التنمّر والمتأذين والمتفرّجين والمدافعين.
يساعدون المتعلّمين الذين يتعرّضون للتنمّر.
يحضنون المتعلّمين الذين يتمّ بسهولة استبعادهم.
يعلمون شخصًا بالغًا في المدرسة أو في المنزل إذا شاهدوا مثل هذه المضايقات.
يفهمون القوانين وكيف سيتمّ فرضها.
يتأمّلون بفكر ناقد السلوكيّات المقبولة في المجتمع.
يتحمّلون مسؤوليّة أفعالهم.
 .2التدخّل
سنقوم بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدّمة من المتعلّمين والمعلّمين وأولياء األمور .حينئذٍ تحدّد المرشدة االجتماعيّة االستراتيجيات
المناسبة والفعّالة لمساعدة المتعلّمين.
 .3العواقب
عندما نكون في مجموعات ،قد تحدث عوامل تؤدي إلى سلوك غير مقبول .عندما تحدث مشاكل ذات طابع جدّي ومتفاقم ،نقوم
باالتصال بأولياء األمر .وفي حال عدم التوصل الى حل اإلشكال رغم كل المحاوالت ،تضطر اإلدارة الى اتخاذ اجراءات صارمة حفاظًا
على حقوق بقية المتعلّمين.

عند الحاجة إلى إجراء تأديبي:
سيتمّ بذل كل الجهود للحفاظ على كرامة واحترام جميع األطراف المعنيّة.
سيتمّ توجيه المتعلّمين ومن المتوقّع أن يحلّوا مشاكلهم ،أو تلك التي يخلقونها ،دون خلق مشاكل ألي شخص آخر.
سيتمّ التعامل مع السلوك غير المقبول بعواقب طبيعيّة أو منطقيّة بدال ً من العقاب ،كلما كان ذلك ممكنًا.
سيتمّ منح المتعلّمين فرصًا للتأمّل والتفكير واتخاذ القرارات والتعايش مع العواقب من أجل العمل نحو عالم يتمتّع بمستوى
أعلى من العدالة االجتماعيّة واإلنصاف.
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مسؤوليات أولياء األمر
يتمّ تشجيع أولياء األمر على التحدّث مع أطفالهم حول قيّمهم والمعايير الّتي يجب عليهم اتباعها عند استخدام اإلنترنت تمامًا كما
هو الحال مع استخدام جميع مصادر وسائل التواصل واالتصاالت مثل التلفزيون والهاتف واألفالم واإلذاعة.

إرشادات ألولياء األمر تتعلّق باستخدام أبنائكم للتكنولوجيا
في عالمنا المتغيّر السريع مع التقنيّات الحديثة ،نواجه تحدّيات جديدة كل يوم في المنزل وفي المدرسة .فيما يلي سلسلة من
االقتراحات المقتبسة من مجموعة متنوّعة من المصادر المهنيّة الّتي قد تساعد الوالدين ،في استخدام التكنولوجيا بفعاليّة أكبر.
اتخاذ خطوات إضافيّة لحماية طفلك .يُرجى شجّيع أبنائكم على استخدام أدوات التكنولوجيا في منطقة مفتوحة من
المنزل ،مثل المطبخ أو غرفة العائلة ،حتى تتمكّنوا من مراقبة ما يفعله أبناؤكم عبر اإلنترنت .استخدام اإلنترنت مع أبنائكم
يساعد على تطوير مهارات البحث اآلمنة لديهم وتنميّة عادة االستخدام المسؤول .غالبًا ما يقلّد األبناء سلوك البالغين.
من المهم أن تتحقّقوا وتراقبوا الصفحات الّتي يستخدمها أبنائكم على اإلنترنت .دعوا أبناءكم يعرفون أنكم موجودين
ووجّهوهم أثناء عملهم وتواصلهم االجتماعيّ عبر اإلنترنت .يرجى المالحظة أن أجهزة (آي باد للمتعلّمين الّتي توفّرها
المدرسة) يتمّ إعدادها ومراقبتها في جميع األوقات ،أثناء وجودهم في المدرسة أو خارج المدرسة.
مراجعة قائمة أصدقاء االنترنت الخاصة بأبنائكم .قد ترغبون في قصر “أصدقاء” طفلك عبر اإلنترنت على األشخاص
الذين يعرفهم طفلك بالفعل ويعملون معه في الحياة الحقيقية .من حقك أن تحدّد مواقع اإلنترنت لتتمّ مراجعة معلومات
طفلك وحذفها.
قراءة سياسات وقوانين الخصوصية للمواقع بتمعّن .التأكّد من أنّ سياسات المواقع تعطيكم الحق في مراجعة معلومات
أبنائكم وحذفها.
تشجيع أبنائكم على اتباع نهج متوازن تجاه الوقت الذي يصرفونه مستخدمين الشاشة .تُعتبر أدوات التكنولوجيا مثل (آي
باد) أجهزة جذّابة للغاية ،فكّروا في وضع مدة محدّدة لوقت الشاشة وشجّعوا أبناءكم على نهج متوازن بين وقت الشاشة
واألنشطة األخرى .إنّ الرعاية واالهتمام والمراقبة المستمرة تُثمر في تقليل تعرُض أبنائكم لالستخدام المفرط ..اإلبالغ
عن التهديدات غير المرغوب فيها أو الضارة عبر اإلنترنت.
إبالغ المدرسة في الوقت المناسب عن أي تفاعالت عبر اإلنترنت يمكن اعتبارها تهديدًا.
ساعدوا أبناءكم على تطوير الروتين .مجموعة كبيرة من أولياء األمر نجحوا في تحقيق النجاح من خالل المساعدة في
خلق الروتين المناسب الستخدام الحاسوب  /جهاز آي باد لألطفال .حدّدوا الروتين حول كيفيّة االهتمام بجهاز (آي باد) أو
الشاشات األخرى وال تنسوا تحديد الوقت المناسب والمكان المناسب لذلك.
القوا نظرة على التطبيقات أو البرامج .كونوا معنيين بما يقوم به أبناؤكم ! ،إنّه من مصلحة المتعلّمين وأولياء األمور
والمدرسة معًا بأن يكون هناك فهم عمليّ من قبل أولياء األمر لبرامج التطبيق وعمل المتعلّم.
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المالحق

لملحق :1
الخريطة المفاهيميّة ()CGC
D

D

DESIGN

اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ

اﻟﺗواﺻل اﻹﻋﻼﻣﻲ

ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ

ً
ﻣدﺧﻼ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل
ﯾوﻓر اﻟﺗواﺻل اﻹﻋﻼﻣﻲ
.وﺗﻘﯾﯾم وإﻧﺷﺎء اﻟرﺳﺎﺋل ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ
إﻧﮭﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﻓﮭﻣًﺎ ﻟدور وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﮭﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻘﺻﻲ واﻟﺗﻌﺑﯾر
.ﻋن اﻟذات اﻟّﺗﻲ ھﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ

ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ھﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة
واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣدّث واﻻﺳﺗﻣﺎع ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ
اﻟﺗواﺻل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻓﮭم اﻟﻌﺎﻟم .إن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراءة
واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرص وﺗﻔﺗﺢ اﻵﻓﺎق
ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻔﺎھم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

اﻟﺑﻧﺎء .اﻟﻠّﻐﺔ .اﻟﺗﻔﺳﯾر .اﻟﻘﯾم .اﻟرﺑﺢ .اﻟقوة

اﻟﻛﻔﺎءات .اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت .ﻣؤﻟﻔﺎت ﻣﺗﻌدّدة .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺗﺄﻣّل اﻟﺷﺧﺻﻲ

D
D

اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺑﺣث اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ
اﻟﻧﺎس ﺣول اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة
ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺣدودة

اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت

ﻋﻠم اﻷﺣﯾﺎء ھو دراﺳﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾّﺔ
ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ

اﻟﻣﺎدة واﻟﺟزﯾﺋﺎت .اﻟطﺎﻗﺔ .اﻟﻣوﺟﺎت .اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ
واﻟﻔﺿﺎء .اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﻐﻧﺎطﯾسﯾّﺔ

ﺧرﯾطﺔ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯾّﺔ ﻷرﺿﯾﺗﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء
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اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺻﺣﺔ ھو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ
واﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،اﻟرﻓﺎه ،وﻟﯾس
ﻣﺟرد ﻏﯾﺎب اﻟﻣرض أو اﻟﻌﺟز

ﻧﺳﻌﻰ ﺟﻣﯾﻌًﺎ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد
ﻣﻌﻧﻰً وھدف ﻣن وﺟودﻧﺎ
وﻧﺑذل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ

اﻟﮭوﯾّﺔ .اﻟﻘﯾم .اﻻﺳﺗداﻣﺔ .اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء
اﻷداء اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .اﻟﺳﻌﺎدة
اﻟرﺿﺎ .اﻟﻌﻣل .اﻟﺗواﺻل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .اﻟﺑﯾﺋﺔ

اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺗﻐﯾّر اﻟﻣﻧﺎخ
اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟوراﺛﯾّﺔ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ
اﻻﻛﺗظﺎظ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲّ ھﺟرة اﻹرھﺎب
اﻟﺗﺷرّ د اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر
واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗطول

اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟذرﯾﺔ .ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣواد .اﻟﺗﻔﺎﻋل.
إدارة اﻟﺗﻐﯾّراﻟﻛﯾﻣﺎﺋﻲ

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ،اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ
وﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻟﺧﯾﺎل واﻹﺑداع

اﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻧظم

ﻧﺣن ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻣﺑدﻋون؛ ﻛﻠﻧﺎ
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺧﯾّل ﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺟدﯾد وﺟﻌﻠﮫ ﺣﻘﯾﻘﯾًﺎ

ﻧﺗﺷﺎرك ﺟﻣﯾﻌًﺎ واﺟب اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﮫ؛
ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟواﺟب ،ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﻓﮭم ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻋﻣل اﻟﻧظم

اﻟﻔﻧون

اﻻﺑﺗﻛﺎر

اﻟﻔرﺻﺔ .اﻟﻘﯾﻣﺔ .اﻻﺧﺗراع .اﻟﺗﺻﻣﯾم .اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ.
اﻟﺗﺟﺎرب .اﻟﺗﻔﻛﯾر .اﻟﻣﻧﺗﺞ  /ﻋﻣﻠﯾّﺔ دورة اﻟﺣﯾﺎة.
اﻟﺗﻘﻧﯾّﺔ .اﻹﻗرار

اﻟﮭدف واﻟﺗوازن

ﻧواﺟﮫ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﺗﺣدﯾﺎت ﻣﻠﺣّ ﺔ
.وﻓرﺻًﺎ واﻋدة
ﻧﺣن ﻧﺗﻘﺎﺳم ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﺣﺗﺿﺎن ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ

اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ھﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛوّ ن
ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ وھﯾﺎﻛﻠﮫ وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮫ

اﻻﺑﺗﻛﺎر ھو ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺗﻐﯾﯾر
أﻧﻔﺳﮭم واﻟﺑﯾﺋﺔ .وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﻛﺳر اﻟروﺗﯾن وطرق
اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﺎﺋدة ،وإدﺧﺎل أﺷﯾﺎء  /ﺳﻠوﻛﯾﺎت /
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة .أﻧﮭﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ
.ﻓﻛرة إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ

اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻓﺎه

اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﻠﺣّ ﺔ واﻟوﻛﺎﻟﺔ

اﻷﻧﻣﺎط واﻟﻣﺑﺎدئ

اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت

ﺗﺗﺿﻣّن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟروﺣﯾّﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟروﺣﯾّﺔ .أﻧﮭﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺷﻌور
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﻲء آﺧر ﻏﯾر أﻧﻔﺳﻧﺎ ،واﻟﺑﺣث
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﮭوﯾﺔ .اﻟﻘﯾم .اﻹﯾﻣﺎن .اﻟﻣﻌﺗﻘد .اﻟراﺣﺔ
اﻟﺗﺄﻣّل .اﻷﺧﻼق .اﻟرھﺑﺔ
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ

ﻧﺑﺣث ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻋن اﻷﻧﻣﺎط
اﻟﻣﺗﻛرّ رة واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟداﺋﻣﺔ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻷﺷﯾﺎء

ﻋﻠم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ھو اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻊ ﻣﻧطق اﻟﺷﻛل واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺗﯾب
.
اﻟﺗﻘرﯾب .اﻟﺗﻐﯾّر .اﻟﺗﻛﺎﻓؤ .اﻟﺗﻌﻣﯾم .اﻟﻧﻣذﺟﺔ
.اﻷﻧﻣﺎط  -اﻟﻛﻣﯾّﺔ .اﻟﻌﻼﻗﺎت .اﻟﺗﻣﺛﯾل
اﻟﮭﻧدﺳﺔ .اﻷﻧظﻣﺔ .اﻟﺻﺎﻟﺣﯾّﺔ

روﺣﯾًﺎ

ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌ ّﻠم  ...وﻟﻣﺎذا؟
ﻣﺎ
ّ

اﻻﺣﯾﺎء

اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾّﺔ .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ.
ﻋﻠم اﻟوراﺛﺔ .اﻻﺧﺗﻼف
اﻟﺳﻛﺎن .اﻟﺑﯾﺋﺔ

اﻟﻣﻛﺎن .اﻟﻣﻘﯾﺎس .اﻻﺳﺗداﻣﺔ .اﻟﺗﻔﺎﻋل.
اﻷﻧﻣﺎط .اﻻﺗﺟﺎھﺎت .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت .اﻟﺑﯾﺋﺔ

،ﻧﺳﻌﻰ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻟﻠﮭوﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
وﻧﺣﺗﺎج ﺟﻣﯾﻌًﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن
ﻟﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ

ﻧﺣن ﺟﻣﯾﻌًﺎ رواة ﻗﺻص؛
ﻧرﺳل ﺟﻣﯾﻌًﺎ رﺳﺎﺋل ﻟﺑﻌﺿﻧﺎ
اﻟﺑﻌض

اﻟﻔﯾزﯾﺎء

اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ھﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟم واﻷﺷﺧﺎص
اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﯾﮫ ،واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﻧﻘص .اﻟﻘﯾﻣﺔ .اﻷﺳواق .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرص
اﻟﺑدﯾﻠﺔ .اﻟﻌرض واﻟطﻠب .اﻟﺣواﻓز .اﻟﻘوة
اﻟﺷراﺋﯾﺔ

ﻗﺻص
وإﺷﺎرات

اﻟﻔﯾزﯾﺎء ﺗدور ﺣول ﺷرح اﻟﻛون ﻣن ﺣﯾث
أﺑﺳط اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﺗ ّم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ
ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﺎدة واﻟﺣرﻛﺔ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ھو دراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻧﺎس
وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭم ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن
.
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣواطﻧﺔ .ﻋﺿوﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .اﻟﺳﻠطﺔ .اﻟﺣﺿﺎرة .اﻟﺣﻘوق
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت .اﻟﻧزاع .اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ.
.وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ّ
اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ھﻲ اﻟﺗدﺧل
ﻣن ﻗﺑل اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﻗدراﺗﮫ
وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ
اﻟﺗﻣﻛﯾن .اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾّﺔ .ﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻌرﻓﺔ .اﻟﺗﻌﺎون .اﻹﺑداع .اﻟﺗﺻﻣﯾم.
اﻻﺗﺻﺎﻻت .اﻟﺗﻌﺎون .اﻟﺣﻠول

ﺗﻣﺛل اﻟﻔﻧون ﻧطﺎق ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن اﻹﺑداع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺗﻛون ﺑﺻرﯾّﺔ أو ﺳﻣﻌﯾّﺔ
أو ﺗﻌﺑﯾرﯾّﺔ ﺣﯾث ﺗﺟﺳد اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﻟف
و ُﺗظﮭر ﻛﻔﺎءﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾّﺔ ،وﺗﮭدف إﻟﻰ أن ﺗَذوُ ق ﺟﻣﺎﻟﮭﺎ
وﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﻣؤﺛرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ  /اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ
.
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ .اﻹﺑداع .اﻷﺻﺎﻟﺔ .اﻟﺳﯾﺎق .اﻟﻧﻘد
اﻟﺗﻔﺳﯾر .اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﻲ

اﻟﻣﮭﺎرة  .اﻷداء  .اﻹﺑداع
أﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة

اﻟﻧظم

اﻻﺳﺗداﻣﺔ

اﻟﺗﻔﻛﯾراﻟﻧظﻣﻲ ھو طرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ،وﻟﻐﺔ ﻟوﺻف وﻓﮭم،
اﻟﻘوى واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ واﻟّﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛل ﺳﻠوك اﻟﻧظم.
ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ھذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻧظﻣﺔ
ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾّﺔ ،واﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي

ﺗر ّﻛز اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر دون
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻘدرة اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم .ﯾﺗﻛوّ ن
ﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -واﻟﻣﻌروﻓﺔ أﯾﺿًﺎ ﺑﺎﺳم اﻷرﺑﺎح
واﻟﻛوﻛب واﻟﻧﺎس

ﺗﺣﻠﯾل • ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ • ﻣﺧطط دارة اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ • ردود
اﻟﻔﻌل • ﺧطﺄ اﻹﻧﺳﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ • ﻧﻘطﺔ اﻟرﻓﻊ
اﻟﺳﺑب اﻟﺟذر • ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺑب اﻟﺟذري • ھﯾﻛل •
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ

اﻹﺷراف .ﻋرض ﺣرﻛﻲ .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .اﻟﻣروﻧﺔ
 اﻟﺗﺟدﯾد ،اﻻﺳﺗﮭﻼك .اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ .اﻟﻣﺷروعرﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل .اﻟﻣﻐﺎﻣرة
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اﻟﻤﻠﺤﻖ : 2
إرﺷﺎدات اﻟﻮﺟﺒﺎت/اﻟﻐﺪاء
اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴّﺔ اﻟﺼﺤﻴّﺔ

ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑِـﻴﻜِﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أﻫﻤﻴّﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴّﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴّﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة وﺣﺘﻰ اﻟﺼﻒ
اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع اﻟﻮﺟﺒﺔ ،وﺟﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ أو أﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻛﺎﻹﻓﻄﺎر واﻟﻐﺪاء واﻟﻌﺸﺎء.
أﺛﺒﺘﺖ اﻷﺑﺤﺎث أن أداء اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٩إﻟﻰ  ١٠ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮم،
واﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻮازن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺟﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴًﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴّﺔ .ﻛﻤﻌﻠّﻤﻴﻦ ،ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻫﻮ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟـ "أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ" ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ وﺟﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺻﺤﻴّﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
اﻹرﺷﺎدات
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻨﺪوﺗﺸﺎت وﺧﺒﺰ اﻟﻤﻮز واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮوات وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن
واﻟﺤﻠﻴﺐ )ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺛﻼﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﻃﻔﻠﻚ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﻏﺪاء ﺑﺎرد( وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ
اﻟﻤﻜﺮّر واﻟﻤﻜﺴﺮات ،ﻛﺎﻛﺎو واﻟﺸﻮﻛﻮﻻ.
ﻟﻦ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻐﻨﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﻮن واﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺴﻜﺮﻳّﺔ .ﺳﻴﺘﻢّ إرﺟﺎع ﻫﺬه اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺰل إذا ﺗﻢّ إﺣﻀﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ) ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ :اﻟﺸﻮﻛﻮﻻ ،وﺟﺒﺎت اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ،ﻟﻔﺎﺋﻒ اﻟﻔﻮاﻛﻪ
اﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ،ﻛﻌﻚ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ،ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻓﻞ ،ﻛﻌﻜﺎت اﻟﻤﺮﺑﻰ ،أﺻﺎﺑﻊ اﻟﺠﺮاﻧﻮﻻ ،اﻟﻔﺸﺎر ،ﻗﻄﻊ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻤﻘﻠﻲ ،اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ
اﻟﻤﻘﻠﻴﺔ ،رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ،أﺻﺎﺑﻊ اﻟﺤﻠﻮى ،اﻟﺠﺒﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮخ ،ﻧﻮﺗﻴﻼ ،زﺑﺪة اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ،واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ(.
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴّﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺎء.
ﻛﻦ ﺣﺬرا ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﻻ ﻟﻠﻤﻜﺴﺮات ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺠﻮز ،اﻟﻠﻮز اﻟﻔﺴﺘﻖ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻟﻠﺴﻤﺴﻢ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ .ﻧﺤﻦ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺴﺮات
ﻳﺘﺤﻤّﻞ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر إﻋﺪاد اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴّﺔ اﻟﺼﺤﻴّﺔ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻟﻦ ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ.
ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻹرﺷﺎدات ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻷن ﻧﻜﻮن ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﺤﻴّﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﻀﻊ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴّﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ.
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الملحق :3
مبادئ التقييم ()CGC

.1

اﻟﻐﺮض

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻌّﻠﻢ.
ﻌﺎل:
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔ ّ

•
•
•
•

.2

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ.
ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌّﻠﻢ ﻫﻮ ﺟﻤﻬﻮرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳًﺰا
ﻌﺎل:
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔ ّ

• ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّى اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
• ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻴﺎرات ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻤﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻹﻇﻬﺎر
ﺗﻌّﻠﻤﻬﻢ.

 . 3اﻟﺘﺮاﺑﻂ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ وﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ:
ﺼﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻏﺮاض اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ وﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻜﻔﺎءات
• أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤًﺎ ﺧﺼﻴ ً
وﺗﻌّﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
• اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺴﻴﺎﻗّﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
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الملحق :4
واصفات التقييم ()CGC

مواصفات التّقييم

لم يُقيّم بعد

بدأ

تطور
ّ

أتقن

برع

ال يوجد ما يكفي من األدلة
للتقييم.

يُظهر المتعلّم معرفة
لبعض الحقائق األساسيّة
ذات الصلة ويستطيع أن
يربط بين بعض الحقائق.

يكتسب المتعلّم بعض
المعارف المتعلّقة بموضوع
ما ويظهر فهما ً محدوداً
للمفاهيم الهامة مع بعض
التعثر .يستطيع المتعلّم
تطبيق فهمه في المواقف
الموجّهة مع توفير الدعم له.

يظهر المتعلّم إتقانه للمعرفة
المتعلّقة بموضوع ما ،كما يظهر
فهمه المترابط منطقيا ً للمفاهيم
الهامة .هناك بعض األدلة على
تحليل وجهات النظر ودراسة
وتقييم البدائل .يستطيع المتعلّم
تطبيق فهمه بشكل مستقل في
مجموعة من المواقف وثيقة
الصلة.

يظهر المتعلّم إتقانه الدائم والشامل
للمعرفة المتعلّقة بموضوع ما بوعي
متطور متفه ًما لجميع المفاهيم الهامة.
ّ
هناك دائ ًما دليل ثابت على تحليل
متنوعة من وجهات النظر
مجموعة ّ
ودراسة وتقييم مجموعة متنوعة من
البدائل .يتم ّكن المتعلّم من تطبيق فهمه
في مجموعة واسعة من المواقف
المألوفة والمواقف غير المألوفة تما ًما.
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