برنامج السنوات االبتدائية
في البكالوريا ال ّدول ّية
تعليم لعالم أفضل

برنامج السنوات االبتدائ ّية :إعداد الطالب ليكونوا ُمتعلِّمني نشطني يف رحلة تعلّم
تدوم مدى الحياة
ما هو تعليم البكالوريا الدّ ول ّية؟

استمرارية التعليم الدو ّيل للبكالوريا الدّوليّة  IBللطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني
 3و 19عاماً فريدة من نوعها بفضل قوتها األكادمي ّية والشخص ّية .فنحن نضع تحديات
الشخيص .ونهدف إىل الحث عىل السعي
أمام الطالب ليربعوا يف دراستهم ويف من ّوهم
ّ
للتعلّم طوال الحياة تعلّام يتّسم بالحامسة والتعاطف مع اآلخرين.
تطمح البكالوريا الدّول ّية  IBإىل مساعدة املدارس عىل تطوير طالب مطلعني يتم ّيزون
باالستجابة للتحديات بتفاؤل وعقل ُمتفتح ،وواثقني بهويّاتهم ،ويتخذون القرارات
األخالق ّية ،وينضمون مع اآلخرين لالحتفال بسمتنا اإلنسان ّية امل ُشرتكة ،وجاهزين
لتطبيق ما تعلّموه يف املواقف الواقعيّة وامل ُعقدة وتلك التي ال ُيكن التنبؤ بها.
تطرح البكالوريا الدّوليّة  IBبرامج تعليم دويل عالية الجودة تتقاسم رؤية قوية
وفعالة .ويُرثى تعليم البكالوريا الدّول ّية بال ِق َيم املوصوفة يف مالمح امل ُتعلِّم وهو:
•	يُركِّز عىل امل ُتعلِّمني  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBالتي ت ُركِّز عىل الطالب ت ُع ِّزز
الشخيص
العالقات السليمة واملسؤولية األخالقيّة 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 الدّول ّية  IBتزيد فهم اللغات
والثقافات وتستكشف األفكار والقضايا ذات األهمية العامل ّية
•	يستكشف املحتوى ذا املغزى  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBتطرح منهجاً شاسعاً
ومتوازِناً ومفاهيم ّياً ومرتابطاً.
يسعى ُمتعلِّمو البكالوريا الدّول ّية 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.

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

برنامج السنوات االبتدائيّة ُمص َّمم للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني  3و 12عاماً.
ايس ويف العامل خارجه.
ويُركِّز عىل تطوير الطفل ككل كشخص ُمتسائل يف الصف الدر ّ
وهو إطار ت ُرشده ستة محاور ُمتجاوزة للمواد ال ّدراسيّة ذات أهمية عامليّة ،ت ُستكشف
باستخدام املعرفة واملهارات امل ُشتقة من ستة مجاالت مواد دراس ّية ،باإلضافة إىل
املهارات املتجاوزة للمواد الدراسيّة ،مع تشديد قوي عىل البحث والتساؤل.
برنامج السنوات االبتدائيّة مر ٌن مبا يكفي الستيعاب ُمتطلّبات معظم املناهج الوطنيّة
املتوسطة يف
أو املحل ّية ويُقدِّم أفضل إعداد للطالب لالنخراط يف برنامج السنوات
ّ
البكالوريا الدّوليّة .IB

برنامج السنوات االبتدائية يف البكالوريا الدّ ول ّية
• يتناول الرفاهة والسالمة األكادمي ّية واالجتامع ّية والعاطف ّية للطالب
•	يُش ِّجع الطالب عىل تطوير استقالليتهم وتح ّمل املسؤولية عن تعلّمهم
•	يدعم جهود الطالب لفهم العامل والعمل فيه بشكل مريح
•	يساعد الطالب عىل تأسيس ال ِقيَم الشخصيّة كأساس ستتط ّور عليه العقلية الدّوليّة
وتزدهر
مجاالت املواد الدراسية الستة يف برنامج السنوات االبتدائية
• اللغة

• الدراسات االجتامع ّية

• ال ّرياض ّيات
• العلوم

• الفنون
• الرتبية الشخص ّية واالجتامع ّية والبدن ّية

املحاور الستة املُتجاوزة للمواد الدّ راس ّية هي امليزة األكرث أهمية ومت ّيزاً يف برنامج
السنوات االبتدائية
متنح هذه املحاور الستة مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية الفرصة لدمج القضايا املحل ّية
والعامليّة يف املنه ج وتسمح للطالب "باالرتقاء" إىل ما وراء حدود التعلّم ضمن مجاالت
املواد الدراس ّية.
	•  َمن نَـحن
بحث يف طبيعة الذات ،واملعتقدات والقيم؛ والصحة الشخصية والبدنيّة
والعقل ّية واالجتامع ّية والروح ّية؛ والعالقات اإلنسان ّية مبا فيها العائالت
واألصدقاء ،واملجتمعات ،والثقافات؛ والحقوق واملسؤوليات؛ وماذا يعني أن
نكون برشا ً
	• أين نحن يف املكان والزمان
بحث يف توجهنا يف املكان والزمان؛ وتاريخنا الشخيص؛ واألوطان والرتحال؛
واكتشافات الجنس البرشي ،واستكشافاته ،وهجراته؛ وصلة األفراد بالحضارات
وعالقاتهم املتبادلة ،من منظور محيل وعاملي
نعب عن أنفسنا
	• كيف ّ
ونعب بها عن األفكار ،واملشاعر ،والطبيعة،
فيها
نكتشف
التي
الطرق
بحث يف
ّ
والثقافة ،واملعتقدات ،والقيم؛ والطرق التي نتأمل فيها إبداعاتنا ونوسعها
ونستمتع بها؛ وتقديرنا ملا هو جميل
	• كيف يعمل العامل
بحث يف عامل الطبيعة وقوانينها ،والتفاعل القائم بني عامل الطبيعة (املادي
والحيوي) واملجتمعات اإلنسان ّية؛ وكيف يستخدم البرش فهمهم للمبادئ
العلميّة؛ وتأثري التط ّورات العلميّة والتقنيّة عىل املجتمع والبيئة
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اﻟﻌﻘﻠ ّﻴﺔ اﻟ ّﺪ وﻟﻴّﺔ
• كيف ننظّم أنفسنا
بحث يف عالقة األنظمة التي صنعها اإلنسان باملجتمعات؛ وهيكل املنظامت
ووظيفتها؛ وصناعة القرارات االجتامع ّية؛ والنشاطات االقتصاديّة وتأثريها عىل
البرش والبيئة
	• نتشارك الكوكب
بحث يف الحقوق واملسؤوليات يف رصاع البرش الدائر لتقاسم موارد الكوكب
املحدودة مع اآلخرين واألحياء األخرى؛ واملجتمعات والعالقات داخلها وفيام
وحل النزاعات.
بينها؛ وتكافؤ الفرص؛ والسالم ّ
يتناول جميع الطالب كل محور منها كل عام( .الطالب من سن  3إىل  5سنوات
ينخرطون يف أربعة محاور كل عام)
باإلضافة إىل ذلك ،تتسنى الفرص لكل طالب برنامج السنوات االبتدائية ليتعلّموا أكرث
من لغة ابتدا ًء من سن السابعة.
ت ُساعد هذه املحاور امل ُتجاوزة للمواد ال ّدراسية امل ُد ِّرسني عىل تطوير برنامج من
والتقص يف األفكار املهمة التي ت ُحدِّدها املدارس
البحوث والتساؤالت  -التحقيقات
ّ
وتتطلب من الطالب مستوى عالياً من االنخراط .هذه البحوث والتساؤالت قوية
ومهمة و ُمتع ّمقة وتدوم عادة لعدة أسابيع.

مبا أ ّن هذه األفكار ترتبط بالعامل خارج املدرسة ،يرى الطالب مدى صلتها ويرتبطون
بها بطريقة مثرية لالهتامم وفيها ٍ
تحد .الطالب الذين يتعلّمون بهذه الطريقة يبدؤون
يف التأ ّمل يف أدوارهم ومسؤولياتهم ك ُمتعلِّمني ويصبحون منخرطني بنشاط يف تعليمهم.
س ُيدرك جميع الطالب أ ّن وحدة البحث تخرطهم يف استكشاف ُمتع ّمق لفكرة مهمة
وأ ّن امل ُد ِّرس سيجمع الشواهد عىل مدى فهمهم لتلك الفكرة .وسيتوقعون أنّه سيكون
بوسعهم العمل مبجموعة من الطرق ،مبفردهم ويف مجموعات ،تسمح لهم بالتعلّم مبا
يُحقّق أفضل منفعة لهم.

"االعرتاف بأكادمي ّية سينيكا كإحدى مدارس عامل البكالوريا ال ّدول ّية
التي تطرح برنامج السنوات االبتدائ ّية يجعلني فخورة جدا ً مبُد ِّرسينا
وموظفينا وأولياء األمر الذين ك ّرسوا أنفسهم ملساعدة طالبنا ل ُيصبحوا
ُمتعلّمني مدى الحياة .بتهيئة بيئة ُينشئ فيها الطالب روابط بني ما
يتعلّمونه يف الصف وبني العامل من حولهم ،فنحن نُنشئ مواطنني
عامل ّيني سيكونون ُمج ّهزين ج ّيدا ً ّ
لتول أدوا ٍر قياد ّية يف العامل" .
د .بروك كارول ،مديرة مدرسة ،أكادمي ّية سينيكا ،الواليات امل ُتحدة األمريك ّية

المعرض

املعرض جزء مهم من برنامج السنوات االبتدائيّة لجميع الطالب .يف السنة األخرية من
الربنامج ،يُنفّذ الطالب عملية بحث تعاونية متجاوزة للمواد الدراس ّية تتطلّب منهم
تحديد وفحص قضايا أو مشكالت حقيقية من الواقع وتقديم الحلول لها .املعرض هو
التجربة النهائ ّية امل ُت ّوجة لربنامج السنوات االبتدائ ّية ،ومينح الطالب الطالب فرصة مثرية
إلظهار االستقالليّة واملسؤوليّة عن تعلّمهم.

ضمان الجودة والتنمية المهن ّية

أي مدرسة ،أو مجموعة من املدارس ،ترغب يف طرح أحد برامج البكالوريا الدّوليّة IB
كإحدى مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية ،يجب أن ت ُعتمد أوالً .امل ُتطلّبات هي نفسها
لجميع املدارس والعملية ُمص ّممة لضامن أ ّن املدارس ُمستعدة جيدا ً لتنفيذ الربنامج
بنجاح .يُطلب من جميع مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية املشاركة يف عملية مراجعة
وتطوير مستمرة ،باستعامل ذات املعايري واملامرسات الخاصة بالربامج.

مهمة البكالوريا الدّ ول ّية

تهدف البكالوريا الدّول ّية 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.
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.

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 والخرباء يف فهم برامج البكالوريا الدّوليّة IB
ودعمها وتنفيذها بنجاح بشكل يعكس معايري ومامرسات البكالوريا الدّول ّية .IB

•
•
•
•

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

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