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تعليم لعالم أفضل

ما هو تعليم البكالوريا ال ّدول ّية؟
استمرارية التعليم الدو ّيل للبكالوريا ال ّدوليّة  IBللطالب الذين
ترتاوح أعامرهم بني  3و 19عاماً فريدة من نوعها بفضل قوتها
األكادمييّة والشخصيّة .فنحن نضع تحديات أمام الطالب ليربعوا
الشخيص .ونهدف إىل الحث عىل السعي
يف دراستهم ويف من ّوهم
ّ
للتعلّم طوال الحياة تعلّامً يتّسم بالحامسة والتعاطف مع اآلخرين.
تطمح البكالوريا ال ّدوليّة  IBإىل مساعدة املدارس عىل تطوير
طالب مطلعني ذوي شخصيّة :طالب بوسعهم االستجابة للتحديات
بتفاؤل وعقل ُمتفتح؛ طالب واثقون بهويّاتهم؛ طالب يتخذون
القرارات األخالقيّة؛ طالب ينضمون مع اآلخرين لالحتفال بسمتنا
اإلنسانيّة امل ُشرتكة؛ طالب جاهزون لتطبيق ما تعلّموه يف املواقف
الواقعيّة وامل ُعقدة وتلك التي ال ُيكن التنبؤ بها.

تعليم لعالم أفضل

تطرح البكالوريا الدّول ّية  IBبرامج تعليم دويل عالية الجودة تتقاسم رؤية قوية
وفعالة .ويُرثى تعليم البكالوريا الدّوليّة بال ِقيَم املوصوفة يف مالمح امل ُتعلِّم وهو:
•	يُركِّز عىل املُتعلِّمني  -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 الدّول ّية  IBتُساعد
الطالب عىل تطوير املواقف واملهارات التي يحتاجونها للنجاح عىل املستويني
والشخيص
األكادميي
ّ
ّ
• 	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 الدّوليّة  IBتطرح منهجاً شاسعاً
ومتوازِناً ومفاهيم ّياً ومرتابطاً.
يسعى ُمتعلِّمو البكالوريا ال ّدوليّة إىل أن يُصبحوا متسائلني و ُمطلعني و ُمفكِّرين
ومتواصلني وذوي مبادئ ومنفتحي العقل ومهتمني و ُمجازفني ومتوازِنني
و ُمتأ ِّملني .وتُ ثِّل هذه السامت الخاصة باألشخاص ذوي العقليّة ال ّدوليّة نطاقاً
شاسعاً من القدرات واملسؤوليات اإلنسانية التي تتخطّى حدود النمو الفكري
والنجاح األكادميي.
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املتوسطة :إعداد الطالب للنجاح يف املدرسة
برنامج السنوات االبتدائ ّية :إعداد الطالب ليكونوا ُمتعلِّمني نشطني برنامج السنوات
ّ
وليكونوا ُمتعلِّمني نشطني يسعون للتعلّم مدى الحياة
يف رحلة تعلّم تدوم مدى الحياة

برنامج السنوات االبتدائيّة ُمص َّمم للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني  3و 12عاماً.
ايس ويف العامل
ويُركِّز عىل تطوير الطفل ككل كشخص ُمتسائل يف الصف الدر ّ
خارجه .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.

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.
العامل
وبني
ة
ي
التقليد
املواد
الطالب عىل عمل روابط بني دراساتهم يف
ّ
ّ
وهو يُع ِّزز تنمية مهارات االتصال والتفاهم ما بني الثقافات امل ُتن ّوعة واالنخراط
العاملي ،وهي خصائص أساس ّية للحياة يف القرن الحادي والعرشين.
ّ

برنامج الدبلوما :إعداد الطالب للنجاح يف مرحلة التعليم العايل
العاملي
والحياة يف املجتمع
ّ

املهني يف البكالوريا الدّ ول ّية  :IBإعداد الطالب ليتابعوا
الربنامج
ّ
مسارات الحياة التي اختاروها

أكادميي متوازن وينطوي عىل تحد
برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدّوليّة برنامج
ّ
به اختبارات نهائ ّية تُع ّد الطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني  16و 19عاماً للنجاح
يف الجامعة ويف الحياة ما بعد املرحلة الجامعيّةُ .ص ِّمم الربنامج ليتناول الرفاهة
والسالمة الفكريّة واالجتامع ّية والعاطف ّية والبدن ّية للطالب .حظي الربنامج
باالعرتاف والتقدير من جامعات رائدة عامليّاً.

املهني يدمج رؤية البكالوريا الدّوليّة  IBومبادئها التعليميّة يف برنامج
الربنامج
ّ
فريد من نوعه ُمص َّمم خصيصاً للطالب الذين يرغبون يف االنخراط يف التعلّم
التعليمي املرن للمدارس تلبية احتياجات الطالب وخليفتهم
املهني .ويتيح إطاره
ّ
ّ
املهني.
الربنامج
من
بها
الخاصة
نسختها
مدرسة
كل
تضع
وسياقاتهم.
ّ

خدمات البكالوريا ال ّدول ّية  IBللمدارس عرب استمرارية التعليم
أي مدرسة ،أو مجموعة من املدارس ،ترغب يف طرح أحد الربامج الدراس ّية
مراحل البكالوريا ال ّدول ّية يلقي مبتطلّبات كبرية عىل كاهل قادة املدرسة
التابعة للبكالوريا ال ّدوليّة ( )International Baccalaureate®وأن تصبح
لوضع السياسات واإلجراءات التي ُيكن تطبيقها يف أرجاء املدرسة ،مبا يف
إحدى مدارس عامل البكالوريا ال ّدول ّية ،يجب أن تخضع لعملية االعتامد أوالً .ذلك االهتامم بالوصول والشمول ،والتعدديّة اللغويّة ،وتوافق املناهج،
تضمن ُمتطلّبات االعتامد امل ُتسقة أ ّن املدارس ُمستعدة جيدا ً لتنفيذ برامج
ومساعدة الطالب لالنتقال بنجاح بني الربامج واملستويات التعليميّة .تجد
البكالوريا ال ّدول ّية IBبنجاح .ت ُط ِّور املدارس عادة تسلسل تعليم البكالوريا
الكثري من املدارس أ ّن طريقة استمرارية التعليم ُمجدية ومثمرة جدا ً لطالبهم
ال ّدوليّة  IBمبرور الوقت ،بإضافة الربامج بينام تنمو املدرسة .ورمبا تطلب
نسقاً وذا جودة عالية باستمرار.
ومجتمعهم ،طريقة تطرح تعليامً ُم ّ
ّ
أن
قبل
وتتعث أثناء الرحلة
املدارس الجديدة الرتشح اآلين ،مع أنّها عادة ترتنح
تشارك جميع مدارس عامل البكالوريا ال ّدول ّية يف عملية مراجعة وتطوير
تحصل عىل االعتامد عرب استمرارية وتسلسل التعليم.
مستمرة تشمل معايري ومامرسات الربامج امل ُشرتكة بني الربامج واملعايري
قبل أن تبدأ املدارس يف طرح أي من برامج البكالوريا ال ّدول ّية  ،IBتستكمل واملامرسات الخاصة بكل برنامج .يواجه امل ُد ِّرسون يف مدارس عامل البكالوريا
املدارس أوالً منوذج معلومات املدارس ()School Information Form
ال ّدوليّة تحدياً باستمرار للتأ ّمل يف مامرستهم وتحسينها عرب الدراسة الذاتيّة.
اإلقليمي الذي تتبع
الرسمي مع املكتب
عىل االنرتنت وبه يبدأ التواصل
تستلم املدارس تقارير تقويم منتظمة وزيارات من البكالوريا ال ّدول ّية IB؛
ّ
ّ
له املدرسة ،ثم يكون بوسعها بعد ذلك التق ّدم بطلب للحصول عىل حالة
بوسع املدارس التي تطرح عدة برامج طلب عملية تقويم ُمتزامنة .باإلضافة
ُعي البكالوريا ال ّدول ّية  IBاستشاريّاً
إىل ذلك ،تطرح البكالوريا ال ّدول ّية  IBاآلن زيارات ُمتزامنة هي و ُمنظامت
الرتشح .وبعد املصادقة عىل الطلب ،ت ِّ
خبريا ً لكل برنامج ويعمل االستشاري مع املدرسة للتحضري لزيارة التحقق.
اعتامد دوليّة (مثل مجلس املدارس ال ّدوليّة) للمدارس امل ُؤهلة التي تطرح
عدة برامج.
تنطوي برامج البكالوريا ال ّدول ّية  IBعىل ٍ
تحد وتستدعي بذل أفضل ما
لدى املجتمعات املدرس ّية .لذا فتنفيذ عدة برامج من استمرارية وتسلسل

التنمية املهن ّية يف سلسلة تعليم البكالوريا ال ّدول ّية
تساعد التنمية املهنيّة لسلسلة تعليم البكالوريا ال ّدوليّة امل ُربني يف تسهيل
الرتابط بني الربامج ،وبناء الفهم ،وتبادل أفضل املامرسات التي ت ُع ِّزز التفاهم
العاملي ،وتطوير سبل عملية لدمج
ما بني الثقافات امل ُتن ّوعة واالنخراط
ّ
ايس وما وراءه .باإلضافة إىل
ر
الد
الصف
مالمح متعلّم البكالوريا ال ّدول ّية يف
ّ
ذلك ،هناك فرص لقادة املدارس لفهم مهمة ورؤية البكالوريا ال ّدوليّة IB
فهامً أعمق وكيف ُيكن تطبيقهام بفعالية يف مدارس عامل البكالوريا ال ّدول ّية.
تستكشف ورشات عمل استمرارية وتسلسل التعليم كيفية إنشاء الصفوف
الدراس ّية الجامعة ،وكيفية التعليم بهدف العقلية ال ّدول ّية ،وكيفية قيادة
مدارس عامل البكالوريا ال ّدوليّة.

تعليم لعالم أفضل

تطرح إدارة خدمات تعليم امل ُعلِّمني يف البكالوريا ال ّدوليّة  IBأربع شهادات
لل ُمربني يف جميع برامج البكالوريا ال ّدول ّية  :IBشهادة البكالوريا ال ّدول ّية IB
يف التعليم والتعلّم ،وشهادة البكالوريا ال ّدوليّة  IBامل ُتقدمة يف بحوث التعليم
والتعلّم ،وشهادة البكالوريا ال ّدول ّية يف مامرسة الريادة ،وشهادة البكالوريا
ال ّدوليّة  IBامل ُتقدمة يف بحوث الريادة .تعمل البكالوريا ال ّدوليّة  IBبالتعاون
مع جامعات رائدة يف تدريب امل ُعلمني حول العامل ،وتطرح هذه الشهادات
امل ُعتمدة لتعزيز البحوث العمليّة القوية ولدعم أفضل املامرسات يف القيادة
والريادة وتطوير املناهج وفنون التعليم والتقييم.
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مالمح متعلّم البكالوريا الدولية
إ ّن الهدف من برامج البكالوريا الدولية كلها هو إعداد أفراد يفكرون
بعقل ّية د ّول ّية ويسهمون يف خلق عامل أفضل وأكرث سلامً ،من خالل
إدراكهم أنّهم يشرتكون مع اآلخرين يف الطبيعة اإلنسان ّية ويف تعهد
األرض والوصاية عليها.

نسعى ،كمتعلّمي البكالوريا الدولية ،إىل أن نكون:
• متسائلني

نُن ّمي ملكات فضولنا ،ونُط ّور املهارات الالزمة للتساؤل والبحث .ونعرف كيف
نتعلّم بأنفسنا ومع اآلخرين .ونتعلّم بحامسة ويستمر حبنا للتعلّم مدى الحياة.

• مطّلعني

م مح ُمت
علم

اا
البكالوري ل ّدول ّية

• ُمجازفني

نتعامل مع الغموض بتدبّر وتصميم وعزم .ونعمل مبفردنا وبالتعاون مع اآلخرين
الستكشاف أفكار جديدة واسرتاتيج ّيات ُمبتكرة .ونحن ماهرون يف حل املشاكل
ومرنون يف وجه التحديّات والتغيري.

• متوازِنني

نط ِّور االستيعاب املبني عىل املفاهيم ونستخدمه ،ونستكشف املعرفة عرب مجموعة
من الفروع املعرف ّية .وننخرط يف القضايا واألفكار ذات األهم ّية املحل ّية والعامل ّية.

نفهم أهميّة توازن الجوانب املختلفة من حياتنا – الفكريّة ،والبدنيّة ،والعاطفيّة -
لتحقيق الخري والسعادة والرفاهية الشخص ّية لنا ولآلخرين .ونُدرك عالقة االعتامد
املتبادل بيننا وبني اآلخرين وبني العامل الذي نحيا فيه.

• مفكّرين

• ُمتأ ِّملني

نستخدم مهارات التفكري ال ّناقد والتفكري اإلبداعي يف التحليل ونبادر إىل العمل
ونتول زمام املبادرة التخاذ قرارات منطق ّية
املسؤول حيال املشاكل امل ُعقّدةّ .
وأخالق ّية.

نُ عن التفكري يف العامل ويف أفكارنا وتجربتنا .ونعمل عىل فهم مواطن القوة
الشخيص.
والضعف لدينا ليك ندعم تعلّمنا ومن ّونا
ّ

• متواصلني

تشمل مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الدّ ول ّية عرش سامت تُقدّ رها
وتحرتمها مدارس عامل البكالوريا الدّ ول ّية .نعتقد أنّ هذه السامت
– والسامت األخرى املامثلة – بوسعها مساعدة األفراد والجامعات
عىل أن ُيصبحوا أعضا ًء مسؤولني يف املجتمعات املحل ّية والوطن ّية
والعامل ّية.

ُعب عن أنفسنا بثقة وإبداع بأكرث من لغة وبطرق كثرية .ونتعاون تعاوناً فعل ّياً
ن ِّ
ونُصغي لوجهات نظر اآلخرين أفرادا ً وجامعات.

• ذوي مبادئ

وبحس ٍ
ٍ
شديد باإلنصاف والعدالة ،واحرتام تجاه كرامة
رصف باستقامة وأمانة
نت ّ
اإلنسان وحقوق الناس يف كل مكان .ونتح ّمل املسؤول ّية عن ترصفاتنا وتبعاتها.

• منفتحي العقل

نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخيص و ِقيَم اآلخرين وتقاليدهم ونُقدِّرها حق تقدير.
ونسعى لالطالع عىل مجموعة من وجهات النظر ونُق ِّيمها ،ونحن عىل استعداد
للتعلّم واالستفادة من تجاربنا.

• ُمهت ّمني

نُبدي العطف والحنو واالحرتام .ونلتزم بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل إلحداث
تغيري إيجا ّيب يف حياة اآلخرين ويف العامل من حولنا.

"يدور التعليم يف القرن الحادي والعرشين ،وألجل "اخرتنا استمرارية تعلّم قامئة عىل البحث
"استمرارية وتسلسل تعليم البكالوريا ال ّدول ّية
القرن الحادي والعرشين ،حول املُتعلّم وما يتعلّمه واالستقصاء ألنّنا نريد أن يصبح طالبنا هم الطرف مهمة جدا ً ألنّها تنطلق من فلسفة تعليم ّية واحدة
عىل نحو مساوٍ .والتكامل السلس لجميع برامج الذي يطرح األسئلة ،ال أن يكون لديهم إجابات
ومن ثم تتفرع خالل استمرار ّية التطوير والتنمية
البكالوريا ال ّدول ّية  IBاألربعة والرتكيز الواضح
عاملي ،مع عنارص تربو ّية ُمتسقة.
ُمجهزة من قبلُ .يكننا فعل ذلك يف سياق ّ
عىل عنرص مالمح املُتعلِّم
ّ
التعليمي املُرتابط".
اإلجباري يف كل برنامج من خالل طرح برامج البكالوريا ال ّدول ّية  IBاألربعة هذا هو الغرض من النموذج
ّ
يضمنان أ ّن جميع أعضاء مجتمع التعلّم يضعون  -وهي عملية ناجحة".
ألفونسو غارسيا وليامز،
ذلك الهدف محل الرتكيز دون التباس.
بيرت كوترك،
مدير مدرسة
كمدرسة تطرح برنامج السنوات االبتدائ ّية وبرنامج مدير
كلية وليامز دي كويرنافاكا
املتوسطة وبرنامج الدبلوما التي تشمل مدرسة برلني براندنبريغ ال ّدوليّة
السنوات ّ
املكسيك
الطالب من عمر الثالثة وحتى الثامنة عرش ،فإ ّن برلني ،أملانيا
استمرارية وتسلسل مراحل البكالوريا ال ّدول ّية
تسقة يظل فيها
 IBق ِّيمة جدا ً يف تشكيل بيئة ُم ّ
املُتعلِّمون وتعلّمهم يف قلب كل يشء نفعله".
غلِن أودالند،
مدير مدرسة
املدرسة الكنديّة ال ّدول ّية
سنغافورا

•
•
•
•

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

ادعموا مهمتنا وانضموا إىل مجتمع البكالوريا الدّوليّة IB
عىل http://www.ibo.org
العاملي للبكالوريا الدّوليّة:
أو تواصلوا مع املكتب
ّ

منطقة أفريقيا وأوروبا والرشق األوسط
منطقة آسيا واملحيط الهادي
منطقة األمريكتني

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

© International Baccalaureate Organization 2015
" ،"INTERNATIONAL BACCALAUREATE®و" ،"BACCALAURÉAT INTERNATIONAL®و" "BACHILLERATO INTERNACIONAL®و""IB®
هي عالمات تجاريّة ُمس َّجلة ملنظمة البكالوريا الدّوليّة وال يُسمح باستخدامها ك ُمنتج أو عنوان مادة منشورة أو كاسم رشكة أو اسم نطاق ُمس ّجل (أو كجزء منها)
بدون الحصول عىل إذن مكتوب من منظمة البكالوريا الدّول ّية.
International Baccalaureate® | Baccalauréat International® | Bachillerato Internacional®

