املتوسطة :إعداد الطالب للنجاح يف املدرسة وليكونوا ُمتعلِّمني نشطني
برنامج السنوات
ّ
يسعون للتعلّم مدى الحياة
ما هو تعليم البكالوريا الدّ ول ّية؟

استمرارية التعليم الدو ّيل للبكالوريا الدّول ّية  IBللطالب الذين ترتاوح أعامرهم
بني  3و 19عاماً فريدة من نوعها بفضل قوتها األكادمييّة والشخصيّة ،حيث تتحدى
الشخيص .تهدف البكالوريا الدّول ّية  IBإىل الحث
الطالب ليربعوا يف دراستهم ومن ّوهم
ّ
عىل السعي للتعلّم طوال الحياة تعلّام يتّسم بالحامسة والتعاطف مع اآلخرين.
تطمح البكالوريا الدّوليّة  IBإىل مساعدة املدارس عىل تطوير طالب مطلعني،
يستجيبون للتحديات بتفاؤل وعقل ُمتفتح ،وواثقني بهويّاتهم ،ويتخذون القرارات
األخالقيّة ،وينضمون مع اآلخرين لالحتفال بسمتنا اإلنسانيّة امل ُشرتكة ،وجاهزين
لتطبيق ما تعلّموه يف املواقف الواقع ّية وامل ُعقدة وتلك التي ال ُيكن التنبؤ بها.
تطرح البكالوريا الدّول ّية  IBبرامج تعليم دويل عالية الجودة تتقاسم رؤية قوية
وفعالة .تعليم البكالوريا الدّوليّة:

•	يُركِّز عىل املُتعلِّمني  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBالتي تُركِّز عىل الطالب ت ُع ِّزز
الشخيص
العالقات السليمة واملسؤولية األخالق ّية والتحدي
ّ
•	يُط ِّور أساليب ف ّعالة للتعليم والتعلّم  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBتُساعد الطالب
األكادميي
عىل تطوير املواقف واملهارات التي يحتاجونها للنجاح عىل املستويني
ّ
والشخيص
ّ
•	يعمل ضمن السياقات العامل ّية  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBتزيد فهم اللغات
والثقافات وتستكشف األفكار والقضايا ذات األهمية العامل ّية
•	يستكشف املحتوى ذا املغزى  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBتطرح منهجاً شاسعاً
ومتوازِناً ومفاهيميّاً ومرتابطاً.

ُمتعلِّمو البكالوريا الدّوليّة ُمطّلعون عىل ال ِقيَم املوصوفة يف مالمح امل ُتعلِّم ،وهم
يسعون إىل أن يُصبحوا متسائلني و ُمطلعني و ُمفكِّرين ومتواصلني وذوي مبادئ
ومنفتحي العقل ومهتمني و ُمجازفني ومتوازِنني و ُمتأ ِّملني .وتُ ثِّل هذه السامت نطاقاً
شاسعاً من القدرات واملسؤوليات اإلنسانية التي تتخطّى حدود النمو الفكري
والنجاح األكادميي.

املتوسطة يف البكالوريا الدّ ول ّية IB؟
ما هو برنامج السنوات
ّ

املتوسطة ُمص َّمم للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني  11و 16عاماً.
برنامج السنوات
ّ
ً
وهو يطرح إطارا للتعلّم الذي يُش ِّجع الطالب عىل أن يُصبحوا ُمفكِّرين ُمبدعني
املتوسطة عىل التحدي الفكري ُمش ِّجعاً
وناقدين و ُمتأ ّملني .يُشدِّد برنامج السنوات
ّ
الحقيقي .وهو
الطالب عىل عمل روابط بني دراساتهم يف املواد التقليديّة وبني العامل
ّ
العاملي،
اط
ر
واالنخ
يُع ِّزز تنمية مهارات االتصال والتفاهم ما بني الثقافات امل ُتن ّوعة
ّ
وهي خصائص أساسيّة للشباب الذين سيُصبحون قادة عامليني.

املتوسطة يف البكالوريا الدّ ول ّية :IB
برنامج السنوات
ّ
•	يتناول الرفاهة والسالمة الفكريّة واالجتامعيّة والعاطفيّة والبدنيّة تناوالً كليّاً
•	مينح الطالب الفرص لتنميّة املعرفة واملواقف واملهارات التي يحتاجونها إلدارة
رصفاً مسؤوالً مستقبالً
رصف ت ّ
اإلشكاالت والت ّ
•	يضمن اتساع وتع ّمق الفهم عرب دراسة مثاين مجموعات مواد دراس ّية
•	يتطلّب دراسة لغتني عىل األقل (لغة التعلم ولغة إضاف ّية من اختيار الطالب) لدعم
فهم الطالب لثقافاتهم وثقافات اآلخرين
•	يكِّن الطالب بهدف املشاركة يف الخدمة يف املجتمع
ُ
•	يُساعد عىل تحضري الطالب ملرحلة التعليم امل ُستمر ،ومكان العمل ،والتعلّم الذي
يستمر مدى الحياة

املنهج
املتوسطة من مثاين مجموعات مواد دراسيّة :اكتساب اللغة،
يتألف برنامج السنوات
ّ
واللغة واألدب ،واألفراد واملجتمعات ،والعلوم ،وال ّرياض ّيات ،والفنون ،والرتبية البدن ّية
والصحيّة ،والتصميم .تُدعم دراسة الطالب بحد أدين  50ساعة من التعليم لكل
مجموعة مواد دراس ّية يف كل سنة دراس ّية .يف السنتني الرابعة والخامس ،يتس ّنى
للطالب خيار دراسة مساقات من ست مجموعات من املجموعات الدراسيّة الثامنية،
مام يُوفّر مرونة أكرب.
العاملي
املتوسطة :أسلوب فريد وذو صلة للمجتمع
برنامج السنوات
ّ
ّ
الشخيص
املتوسطة إىل مساعدة الطالب يف تطوير فهمهم
يهدف برنامج السنوات
ّ
ّ
وحسهم الناشئ بذاتهم ومبسؤوليّتهم يف مجتمعهم.
ّ
املتوسطة املنهج مع االنتباه املالئم ملا ييل:
يُنظِّم ُمد ِّرسو برنامج السنوات
ّ
•	التعليم والتعلّم يف سياق .يتعلّم الطالب عىل أفضل وجه عندما يكون لخربات
تعلّمهم سياق عندما ترتبط تلك الخربات بحياتهم وبالعامل الذي يحيون فيه.
املتوسطة الهويّة
وباستعامل السياقات العامل ّية ،يستكشف طالب برنامج السنوات
ّ
اإلنسانيّة والتحديات العامليّة وماذا يعني أن نكون ذوي عقليّة دوليّة.
•	االستيعاب املبني عىل املفاهيم .املفاهيم هي أفكار مهمة لها صلة داخل فروع
معرف ّية بعينها وعرب مجموعات املواد الدراس ّية .يستخدم طالب برنامج السنوات
املتوسطة املفاهيم كوسيلة للبحث واالستقصاء يف القضايا واألفكار ذات األهميّة
ّ
الشخص ّية واملحل ّية والعامل ّية والختبار املعرفة بشكل شامل.

املتوسطة مر ٌن مبا يكفي الستيعاب معظم املناهج الوطن ّية أو املحل ّية.
برنامج السنوات
ّ
وهو يبني عىل املعرفة واملهارات واملواقف التي تتط ّور يف برنامج السنوات االبتدائيّة
يف البكالوريا الدّول ّية ويُع ّد الطالب ملواجهة التحديات األكادمي ّية يف برنامج الدبلوما
املهني يف البكالوريا الدّوليّة .IB
والربنامج
ّ

www.ibo.org/myp

التقييم في برنامج السنوات المتوسطة :معايير قويّة ،تُط َّبق
باتساق في أنحاء العالم

معايري التقييم يف برنامج السنوات املتوسطة ُمتسقة يف جميع أنحاء العامل .ومنوذج
التقييم يف برنامج السنوات املتوسطة منوذج تقييم ُمتعلق باملعايري بهدف الحفاظ عىل
القوة األكادمييّة التي تشتهر بها البكالوريا الدّوليّة  .IBويضع امل ُد ِّرسون مهامت تقييم
ُمتن ّوعة ومقبولة رسم ّياً ليتسنى للطالب عرض التحصيل وفقاً لألهداف التي تُحدِّدها
البكالوريا الدّوليّة  .IBوت ُقيَّم املهامت مقابل املعايري املوضوعة وليس مقابل عمل
الطالب اآلخرين.
املتوسطة
يُط ِّور املنه ج الجيّد مجموعة من مهارات الطالب .يُش ِّجع برنامج السنوات
ّ
الطالب عىل تقييم مجموعة املهارات امل ُكتسبة هذه ،مبا فيها كيفية النجاح يف
االختبارات الكتابيّة .وتشمل مهامت التقييم يف برنامج السنوات املتوسطة نشاطات
وتحقيقات مفتوحة النهاية لحل املشكالت ،و ُمناظرات ُمنظَّمة ،واختبارات وامتحانات،
وتجارب عملية ،والتحليل والتأمل .يُجري امل ُد ِّرسون عمليات التقييم يف برنامج
املتوسطة وفقاً للمعايري التي تُحدِّدها البكالوريا الدّول ّية .IB
السنوات
ّ

المعايير الدّ ول ّية للتقييم :المعايرة والمراقبة (خالل )2015

جميع املدارس مسؤولة عن وضع التقييامت املالمئة لطالبها وفقاً لألهداف واملعايري
املتوسطة.
املنشورة الخاصة بربنامج السنوات
ّ

املتوسطة يف ُمعايرة
تُشارك مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية التي تطرح برنامج السنوات
ّ
التقييم أو مراقبته .وتُراجع البكالوريا الدّوليّة  IBالتقييامت التي وضعتها كل مدرسة
وت ُقدِّم مردود آراء ومقرتحات عليها وت ُِّبي املجاالت التي أبلت فيها املدرسة بال ًء حسناً،
مع ذكر املجاالت القابلة للتحسني.
تعتمد امل ُعايرة الخارجيّة الدرجات ال ّنهائيّة التي ستُدرج يف سجالت التحصيل وبوسعها
املتوسطة .وألغراض امل ُعايرة ،تجمع
أن تُفيض إىل منح شهادات برنامج السنوات
ّ
املدارس عيّنات من عمل الطالب امل ُقيَّم من كل مجال من مجاالت مواد برنامج
الشخيص) من السنة النهائ ّية للربنامج وتُقدِّمها
املتوسطة (مع املرشوع
السنوات
ّ
ّ
إىل ُمعايرين خارجيني ُمستقلني تُعيِّنهم البكالوريا الدّوليّة  .IBوخالل هذه العملية،
تضمن البكالوريا الدّول ّية  IBأ ّن املدارس وامل ُد ِّرسني يستخدمون املعايري الدول ّية لربنامج
السنوات املتوسطة عند تقييم طالبهم.
ت ُقدِّم عملية مراقبة التقييم دعامً وإرشادات للمدارس فيام يخص إجراءات التقييم
يل ومامرساته .وتستفيد املدارس من خربة امل ُعايرين امل ُد َّربني واختصاصيي مواد
الداخ ّ
املتوسطة املخرضمني .وت ُساعد مراقبة التقييم املدارس عىل تطبيق
برنامج السنوات
ّ
املتوسطة وفق املامرسات املحلية الخاصة بها.
مبادئ التقييم يف برنامج السنوات
ّ
(ال ترتبط مراقبة التقييم بعملية اعتامد درجات الطالب).

التقييم في برنامج السنوات المتوسطة من عام 2016
تغيا ً يف
إىل جانب طرح امل ُعايرة اإلجباريّة للمرشوع
الشخيص ،سريى عام ّ 2016
ّ
املتوسطة .يطرح التقييم
االختياري الخاص بربنامج السنوات
الخارجي
التقييم
ّ
ّ
ّ
اإللكرتوين االختياري الجديد يف برنامج السنوات املتوسطة فرصة للتقويم
الخارجي للطالب يف السنة الخامسة يف برنامج السنوات املتوسطة (للطالب
ّ
من سن  15إىل  16عاماً) الذي يفيض إىل الحصول عىل شهادة برنامج السنوات
املتوسطة يف البكالوريا الدّوليّة  IBاملعرتف بها دوليّاً.
ّ
املتوسطة منوذجاً متوازناً ينطوي عىل
ُيثِّل التقييم اإللكرتو ّين يف برنامج السنوات
ّ
تحدي مالئم للطالب يشمل االختبارات واألعامل الدراس ّية.
االختبارات مدتها ساعتان يف أربع مجموعات مواد ّدراس ّية (اللغة واألدب،
التخصصات
والعلوم ،وال ّرياضيّات ،واألفراد واملجتمعات) ويف التعلّم امل ُتداخل
ّ
ويُص َّححها خارج ّياً ُممتحنو البكالوريا الدّول ّية  ،IBإضافة إىل ملف لعمل الطالب
للمساقات الدراسيّة يف مجموعة اكتساب اللغة .ويُقدِّم الطالب أيضاً ملفاً
إلكرتون ّياً من األعامل الدراس ّية ملجموعة املواد الدراس ّية الخاصة باألداء (الرتبية
البدنيّة والصحيّة ،والفنون ،والتصميم) ويُعاير وفقاً للمعايري الدّوليّة.
ت ُركِّز هذه التقييامت املبتكرة عىل االستيعاب املبني عىل املفاهيم وعىل القدرة
عىل تطبيق املعرفة يف املواقف امل ُعقدة وغري املألوفة .وهي تطرح تقييامً قويّاً
املتوسطة.
وموثوقاً لتحصيل الطالب يف برنامج السنوات
ّ

ضمان الجودة في البكالوريا الدّ ول ّية IB

يجب أن تعتمد البكالوريا الدّول ّية  IBأي مدرسة ،أو مجموعة من املدارس ،ترغب يف
طرح برنامج أو أكرث من برامج البكالوريا الدّوليّة  .IBامل ُتطلّبات هي نفسها لجميع
املدارس والعملية ُمص ّممة لضامن أ ّن املدارس ُمستعدة جيدا ً لتنفيذ الربنامج/الربامج
بنجاح .يُطلب من جميع مدارس عامل البكالوريا الدّوليّة املشاركة يف عملية مراجعة
وتطوير مستمرة ،باستعامل ذات املعايري واملامرسات الخاصة بالربامج.

الخدمات والدعم ال ُمقدَّ م للمدارس

عاملي ذي مهارات
كجزء من التزام البكالوريا الدّوليّة  IBاملستمر بتطوير متجمع ّ
عالية ،فهي تطرح مجموعة كبرية من فرص التنمية املهن ّية العالية الجودة ملساعدة
قادة املدارس وامل ُربني الجدد واملتم ّرسني يف فهم برامج البكالوريا الدّوليّة  IBودعمها
وتنفيذها بنجاح .ولتقديم مزيد من الدعم للتنمية املهن ّية ،ت ُطرح شهادات ُمربيي
البكالوريا الدّوليّة  IBوشهادات القيادة والريادة يف البكالوريا الدّوليّة  IBعقب
استكامل أحد املساقات الدراس ّية التي تعرتف بها البكالوريا الدّول ّية  IBوتطرحها شبكة
من مؤسسات التعليم العايل.

قد يعمل أيضاً قادة املدارس وامل ُربني كقادة لورشات العمل التي تعقدها البكالوريا
الدّول ّية  IBأو كزائرين للمدارس أو استشاريني أو ُممتحنني أو ُمعايرين أو ُمط ِّوري
مناهج .وتشمل السبل األخرى للمشاركة يف مجتمع البكالوريا الدّوليّة  IBتبادل
املامرسات الحسنة عرب ُمد ّونة البكالوريا الدّول ّية  IBملامرسات التعليم
االجتامعي
 IB Journal of Teaching Practiceوعرب امل ُد ّونات وشبكات التواصل
ّ
األخرى .تشمل الخدمات األخرى التي ت ُقدِّمها البكالوريا الدّول ّية  :IBالوصول إىل مواد
املناهج واملواد املنشورة ذات الصلة ،ودعم التسويق ،وفرص التشبيك ،واملساعدة يف
اعرتاف الجامعات والحكومات.
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ولتحقيق هذا الهدف ،تعمل املنظمة يدا ً بيد مع املدارس والحكومات
واملنظامت الدّولية لتطوير برامج تعليم دويل تتسم بالتحدّي وتتمتع بتقييم
دقيق جدا ً.
ت ُشجع هذه الربامج الطالب يف أنحاء العامل ليصبحوا متعلمني نشطني ومتعاطفني
مع شعور اآلخرين وليك يستمروا يف التعلم مدى الحياة مدركني أ ّن اآلخرين عىل
اختالفاتهم قد يكونون عىل صواب أيضاً.

·

اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺔ

"إنّه أفضل برنامج لسنوات املرحلة املتوسطة يف العامل وأنا أحث جميع
املدارس الطموحة أكادمي ّياً  -ملُوظفيها وطالبها  -أن تطرحه يف أقرب فرصة
ممكنة .بذلك ،فهم س ُيع ِّدون الطالب أفضل إعداد للتعليم مستقبالً،
وس ُيوفر لهم الربنامج وجهة النظر الفريدة املُل ّمة ألنفسنا وللعامل من حولنا
التي بوسع طالب البكالوريا ال ّدول ّية  IBاإلملام بها".

ب
ـﺎ ــﺔ

ا
وا ﳌﺠﺘ ﻷﻓـ

اﻟﻌﻤﻞ



ا
ا ﻟﻠ ﻛﺘﺴ
ﻐ

تهدف البكالوريا الدّوليّة إىل تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية ،املطلعني،
املتعاطفني مع اآلخرين ،والذين يُساعدون عىل خلق عامل أفضل وأكرث سلامً من
خالل التفاهم واالحرتام ما بني الثقافات املتنوعة.

أ ﺳ ﺎ ﻟﻴ ﺐ ا ﻟﺘ ﻌﻠ ّﻢ

عا
ﳌﺠﺘﻤ ﻊ



ا ﳌ ﴩو

ع اﻟ

ﺸﺨ

ّﴢ

ﺮاد ﺎ ت
ﻤﻌـ

اﻟ
ّ
ﺪ
و
ﻟ
ّﻴﺔ

مهمة البكالوريا الدّ ول ّية

ﻌ ﻠـ

ـﻮ م

ﺎﻣﺞ
ﺑﺮﻧ

ﻮات اﳌﺘﻮ ّﺳﻄﺔ ﰲ
ا
ﻟ
ﺒ
ﻜ
ﺎ
ﻟ
اﻟﺴﻨ
ﻮرﻳﺎ

املتوسطة أسلوبنا يف التعليم والتعلّم .فهو يتيح
"لقد َّ
غي برنامج السنوات ّ
ملُد ِّرسينا تعليم املساقات الدراس ّية املُحفِّزة تحفيزا ً حقيق ّياً ،وتُركّز عىل
توقعات طالبنا وطموحاتهم ،وهو ُيتيح لطالبنا االنخراط يف منهاج قوي
التخصصات.
يل و ُمتداخل
ّ
وتخي ّ

اﻟ

ا ﻟ ﻔ ﻨــ ﻮ ن

اﻟﻌﻘﻠ ّﻴﺔ اﻟ ّﺪ وﻟﻴّﺔ

•	أساليب التعلّم .موضوع جامع يتخلل مجموعات املواد ال ّدراسيّة يف برنامج
املتوسطة ،فأساليب التعلّم تريس األساس للتعلّم املستقل وتُش ِّجع تطبيق
السنوات
ّ
معرفة الطالب ومهاراتهم يف السياقات غري املألوفة .وتطوير هذه املهارات وتطبيقها
يُساعد الطالب عىل تعلّم كيف يتعلّمون.
•	الخدمة كنوعٍ من العمل (خدمة املجتمع) .العمل (التعلّم بالعمل والتجربة)
والخدمة كانا دامئاً من ال ِقيَم امل ُشرتكة ملجتمع البكالوريا الدّوليّة  .IBفالطالب
يبادرون إىل العمل عندما يُط ّبقون ما يتعلّمون يف الصف وخارجه .ويسعى ُمتعلِّمو
البكالوريا الدولية إىل أن يكونوا أعضا ًء ُمهت ّمني يف املجتمع ويعرضون التزاماً
رصفون لعمل تغيري إيجا ّيب يف حياة اآلخرين ويف البيئة من حولهم.
بالخدمة  -ويت ّ
الخدمة كنوع من العمل جزء ال يتج ّزأ من الربنامج وخاصة يف مرشوع املجتمع يف
املتوسطة.
برنامج السنوات
ّ
•	اللغة والهويّة  -يُشرتط عىل الطالب تعلّم لغتني عىل األقل .يعترب تعلّم كيفية
التواصل بطرق مختلفة أساسيّاً جدا ً إلمناء التفاهم ما بني الثقافات امل ُتن ّوعة لدى
الطالب ومهامً جدا ً للتأكيد عىل هويّتهم.

المتوسطة
مشاريع برنامج السنوات
ّ

املتوسطة الطالب الفرصة لعرض ما تعلّموه يف برنامج
متنح مشاريع برنامج السنوات
ّ
املتوسطة .يف املدارس التي تشمل السنة الخامسة من برنامج السنوات
السنوات
ّ
الشخيص .يف الربامج التي تشمل
املرشوع
الطالب
جميع
يستكمل
أن
يجب
طة،
املتوس
ّ
ّ
السنتني الرابعة والخامسةُ ،يكن أن متنح املدارس طالبها الفرصة لعمل مرشوع
الشخيص .يف املدارس التي تشمل السنة الثالثة أو الرابعة من
املجتمع واملرشوع
ّ
املتوسطة ،يجب أن يستكمل الطالب مرشوع املجتمع.
برنامج السنوات
ّ
•	 مرشوع املجتمع يُش ِّجع الطالب الستكشف حقهم ومسؤوليتهم لتنفيذ الخدمة
كنوع من العمل يف املجتمعُ .يكن أن يستكمل الطالب مرشوع املجتمع مبفردهم
أو يف مجموعات صغرية.
•	يعمل كل طالب مرشوعاً شخص ّياً مبفرده لينتج عمالً شخصيّاً وإبداعيّاً بحق ليكون
مبثابة استعراض جامع لقدرته عىل تنفيذ العمل املستقل.

•
•
•
•

كن أحد طالب البكالوريا الدّ ول ّية IB
د ِّرس يف إحدى مدارس عامل البكالوريا الدّ ول ّية
أصبحوا إحدى مدارس عامل البكالوريا الدّ ول ّية
تط ّوعوا أو اعملوا مع البكالوريا الدّ ول ّية IB

ولية IB
ادعموا مهمتنا وانضموا إىل مجتمع البكالوريا ّ
الد ّ
عىل www.ibo.org
ولية ف ي�
أو تواصلوا مع المكتب إ
قليمي للبكالوريا ّ
الد ّ
ال ّ
منطقتكم:

منطقة أفريقيا وأوروبا والرشق األوسط
منطقة آسيا واملحيط الهادي
منطقة األمريكتني

المتوسطة
برنامجالسنوات ّ
في البكالوريا ال ّدول ّية IB

ibaem@ibo.org
ibap@ibo.org
iba@ibo.org
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