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القيم األساسية لملف تعريف المتعلم في
برنامج البكالوريا الدولية

رؤيتنا ورسالتنا المدرسية
عن تعليمنا وتعلمنا
أكاديمية قطر -السدرة :المهمة والغرض

الرؤية

(طموحنا)

EARS PROG
Y
E
RA
L
D
M
UAGE AND
ID
LA N G
M

IB

L
AC ANG
Q
U

يتم تمثيل قيم أكاديمية قطر -السدرة على شكل بوصلة لتذكرنا بأهميتها في توجيه سلوكنا وأفعالنا.

OJ

Unity

PR

L
N

PR

I

ECT

CEPTS .
CON
AP
PR

IG

4

أكاديمية قطر -السدرة :قيمنا

TY

S

A RT S

D
ATI O
E
D
N
N AL-MI

دليل برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر -السدرة

PHYSICAL AND
HEALTH
EDUCATION

S

S
NE

CT . PE

OJE

شعارنا :جذور تنمو وأجنحة تعانق السماء

MU

E
S

N
RSO

في عالم ديناميكي ،نتحدى المتعلمين اليوم إللهامهم ليكونوا صانعي التغيير في الغد .نحن نؤمن بوجود قائد داخل
كل فرد ،لذلك نقوم بتمكين المتعلمين لدينا بمهارات قوية وشعور بالذات من أجل حياة مليئة بالفرص والمعنى.
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قيادة التعلم بشكل يضمن تخريج عدد من المواطنين الصالحين الذين يحققون إمكاناتهم األكاديمية والشخصية
لالنخراط في حياة ذات معنى بهدف خدمة رفاهية اإلنسانية.
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البكالوريا الدولية
بيان المهمة

سالما
تهدف البكالوريا الدولية إلى تطوير المعرفة والشباب االستقصائيين والمهتمين الذين يساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر
ً
من خالل التفاهم واالحترام بين الثقافات .ولتحقيق هذه الغاية  ،تعمل المنظمة مع المدارس والحكومات والمنظمات الدولية لتطوير
برامج مثيرة لالهتمام للتعليم الدولي وتقييم دقيق .تشجع هذه البرامج الطالب في جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا متعلمين
نشطين ورؤوفين مدى الحياة يفهمون أن اآلخرين ،مع اختالفاتهم  ،يمكن أن يكونوا على حق.

ملف تعريف المتعلم

تعبر سمات الملف الشخصي عن القيم المتأصلة
في استمرارية البكالوريا الدولية في التعليم الدولي:
وهي القيم التي يتم غرسها في جميع عناصر
برنامج السنوات االبتدائية ( )PYPوبرنامج السنوات
المتوسطة ( )MYPوبرنامج الدبلوم  ،وبالتالي ثقافة
وروح مدرسة البكالوريا الدولية على مستوى العالم.
يوفر ملف تعريف المتعلم رؤية طويلة األمد
للتعليم .إنها مجموعة من المثل التي تلهم وتحفز
وتركز عمل المدارس والمعلمين وتوحدهم في
هدف مشترك.
مع تطور سلسلة من التعليم الدولي  ،يصبح
المعلمون والطالب وأولياء األمور قادرين على
العمل بثقة ضمن إطار تعليمي مشترك معترف
به  ،وهيكل ثابت من األهداف والقيم باإلضافة الى
المفهوم الشامل لكيفية تطوير الفكر الدولي .يقع
ملف تعريف المتعلم المنخرط في البكالوريا الدولية
في قلب هذا اإلطار المشترك ،كبيان واضح وموجز
ألهداف وقيم منظمة البكالوريا الدولية ،IBO
وتجسيدا لما تعنيه هذه المنظمة بمصطلح
ً
«الفكر الدولي».
إن التعلم الشامل ،والوعي والتواصل بين الثقافات
هي من الجوانب المتضمنة في ملف المتعلم في
البكالوريا الدولية أو جزء منه ،خاصة فيما يتعلق
بسمات «التوازن» و «العقلية المنفتحة « و
«التواصل مع اآلخرين».
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المفاهيم األساسية لبرنامج السنوات المتوسطة

يواجه المراهقون مجموعة واسعة من الخيارات المحيرة في كثير من األحيان .تم تصميم برنامج السنوات المتوسطة  MYPلتزويد
الطالب بالقيم والفرص التي ستمكنهم من تشكيل أحكام سليمة.
استرشد برنامج السنوات المتوسطة منذ بدايته بثالثة مبادئ كانت بمثابة عملة خاصة للمتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16-11
سنة ،مستوحاة من مهمة البكالوريا الدولية :التعلم الشامل  ،والوعي بين الثقافات ،والتواصل .قدمت هذه المفاهيم األساسية
قويا للتعليم والتعلم في برنامج السنوات المتوسطة`MYP .برنامج السنوات المتوسطة :من المبادئ إلى الممارسة.
للبرنامج
أساسا ً
ً

برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر -السدرة

شجع برنامج السنوات المتوسطة تعليم الشخص بشكل شامل  ،مع التركيز على النمو الفكري والشخصي والعاطفي واالجتماعي
من خالل جميع مجاالت المعرفة .من خالل التركيز على المزيج الديناميكي للمعرفة  ،والمهارات  ،والفكر الناقد واإلبداعي المستقل
والعقلية الدولية ،يهدف برنامج السنوات المتوسطة إلى تثقيف الشخص بشكل شامل من أجل حياة نشطة ومسؤولة .يعتمد برنامج
 MYPعلى مفهوم تعليم الشخص بصيغة متكاملة كعملية مدى الحياة.
يتم التعامل مع جميع المتعلمين والطالب وأولياء األمور في أكاديمية قطر -السدرة كمتعلمين .نحن نسعى جاهدين من أجل جعل
إجراءاتنا وخصائصنا عاكسة لملف تعريف متعلم البكالوريا الدولية .إننا نعمل بشكل تعاوني من أجل دعم التنمية االجتماعية والعاطفية
واألكاديمية والجسدية لجميع أفراد مجتمعنا ،كما نبرز تطلعاتنا لآلخرين من خالل مسارنا نحو تحقيق الوعود المقصودة.

مسار أكاديمية قطر -السدرة
نحو تحقيق الغرض (وعودنا)
وعودنا

 .1نحن مجتمع تعلم ديناميكي ومتجاوب يعمل على إشراك وتحدي المتعلمين لدينا ،من خالل التعلم القائم على المفاهيم و
أكاديميا.
االستقصاء ،بحيث ينجحون
ً
 .2نحن نلهم ونمكّ ن متعلمينا حتى يتم اعدادهم كقوة تغيير مستقبلية لعالم مستدام.
 .3مجتمعنا اللطيف هو مالذ آمن شامل حيث يبني جميع المتعلمين الثقة بالنفس ليكونوا أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه .نحتفي
بالتنوع واإلبداع والعمل الحقيقي.
 .4نقوم بتطوير المسؤولية المدنية والمشاركة االجتماعية والقيادة من خالل إقامة روابط مجتمعية إيجابية قوية وعقليات تنموية
لدى المتعلمين.
تأهيال عالياً ومن ذوي الخبرة الدولية في التعليم ،نحن ملتزمون بنجاح كل طفل و
 .5بصفتنا متخصصون ومتنوعون ومؤهلون
ً
متحدون بشغف لتحدي وقيادة التعلم.
دائما لرفاهية أطفالنا في كل ما نقوم به.
 .6األولوية هي
ً

سمات برامج أكاديمية قطر -السدرة
واسعة ومتوازنة

يركز برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر-السدرة على برنامج دراسي واسع ومتوازن .يدرس الطالب  8مواد أكاديمية (مع
إضافة لغة ثالثة) ويكملون المشروع الشخصي ( / MYP5الصف  )10باإلضافة إلى المشاركة في العمل والخدمة واالستشارات والتعلم
االجتماعي العاطفي كل عام.

قائمة على المفاهيم
تعلم المفاهيم هي عملية تنظيم األفكار القوية ذات الصلة بصلب المادة وعبر مجاالتها ،.وذلك إلنها تتجاوز الحدود الوطنية
والثقافية .تساعد المفاهيم على دمج التعلم  ،وإضافة التماسك إلى المنهج  ،وتعميق الفهم االنضباطي  ،وبناء القدرة على االنخراط
في األفكار المعقدة والسماح بنقل التعلم إلى سياقات جديدة.

مترابطة
ُيطلب من طالب أكاديمية قطر -السدرة في برنامج السنوات المتوسطة استخالص االستنتاجات ومتابعة فهم غني عن العالقة
فرصا حقيقية للتعرف على العالم بطرق
المتبادلة بين المعرفة والخبرة في العديد من مجاالت الدراسة .توفر برامج المواد الدراسية ً
تتجاوز نطاق الموضوعات الفردية.

8

دليل برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر -السدرة

دليل برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر -السدرة

9

مواد برنامج السنوات المتوسطة MYP

يتم إرفاق المراجعة السنوية العامة لجميع المواد كملحق
المناهج الدراسية أكاديمية قطر -السدرة :برنامج السنوات المتوسطة MYP
اللغة واألدب

اإلنجليزية والعربية

اكتساب اللغة

اإلنجليزية والعربية واإلسبانية

الفنون

الفنون البصرية والفنون المسرحية

الرياضيات

تمت الموافقة على منهج أكاديمية قطر -السدرة للدراسات اإلسالمية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ،والذي يشمل فروع
التربية اإلسالمية التي يتم تدريسها من خالل إطار برنامج السنوات المتوسطة .باإلضافة الى ذلك ،نقود طالبنا أثناء الصالة في غرفة
مخصصة للصالة.
يتناول برنامج السنوات المتوسطة  MYPمجموعة واسعة من أنماط التعلم  ،ويشرك جميع الطالب في عمليات التعلم الفريدة الخاصة
ومقبول من المعرفة .برنامج السنوات المتوسطة هو برنامج شامل للتحدي األكاديمي والمهارات
ً
قياسيا
أساسا
بهم ،ويمنح الطالب
ً
ً
وفقا للمعايير
ً
الحياتية المناسبة لهذه الفئة العمرية التي تعد المتعلمين لبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية .يتم قياس برامج التعلم لدينا
دوليا بما في ذلك؛
المعترف بها
ً
الرياضيات  -معايير الرياضيات األساسية المشتركة Aero
اللغة  -معايير اللغات األساسية المشتركة لـ Aero
العلوم  -معايير علوم الجيل القادم

العلوم

هذه دورة متكاملة تشمل علم األحياء والفيزياء والكيمياء

األفراد والمجتمعات

هذه دورة متكاملة تشمل التاريخ والجغرافيا واالقتصاد

التربية البدنية والصحية
التصميم

الدراسات اإلسالمية

التساؤل واالستقصاء وأهميته في أكاديمية قطر -السدرة

التساؤل واالستقصاء هو نهج التدريس والتعلم البنائي المستخدم لدعم الطالب ليشاركوا بنشاط في تعلمهم ويتحملوا مسؤوليته.
معا لبناء المعنى
يتيح التساؤل واالستقصاء للطالب تطوير فهمهم الخاص واالحتفاء بالطرق العديدة التي يعمل بها األشخاص ً
وإدراك معنى العالم .أدناه هو نموذج برنامج السنوات المتوسطة:
يتم تمثيل التعليم والتعلم على أنه التفاعل بين السؤال (التساؤل)  ،والفعل (العمل) والتأمل (التفكير).

تصميم المنتج والتصميم الرقمي

أكاديمية قطر -السدرة :المناهج الدراسية األخرى (توضع في الجدول الزمني)

Inquiry

Inquiry

الدراسات اإلسالمية أو الدراسات الثقافية
التعليم الشخصي واالجتماعي

لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي ورفاهية الطالب

االستشارات

التعلم االجتماعي والعاطفي  ،التطوير ما وراء المعرفي،
دعم المشاريع والخدمة والعمل

إثراء برنامج السنوات المتوسطة

فصول دراسية للطالب من مستويات متعددة  -اختيار الطالب
للعمل مع التركيز على الخدمة

Reflection

Action

أكاديمية قطر -السدرة :المناهج الدراسية األخرى (بعد نهاية ساعات المدرسة)
اختيار الطالب للعمل

التعليم والتعلم

اللغات في أكاديمية قطر -السدرة

اللغة بجميع أشكالها أساسية ومحورية لعملية التعلم في أكاديمية قطر -السدرة .يتم تزويد جميع الطالب بفرص لتعلم اللغة ،والتعلم
من خالل اللغة ،ومعرفة اللغة حتى يتمكنوا من المشاركة بشكل نقدي عبر أنظمة اللغة المعقدة والديناميكية.
يلتحق جميع الطالب بدورة في اللغة واألدب باللغتين العربية و اإلنجليزية .يتابع معظم الطالب دورات اللغة العربية واإلنجليزية
أيضا بفرصة تعلم لغة إضافية من خالل دورة اكتساب اللغة العربية واإلسبانية .االستثناء :هم الطالب الذين
وآدابها .يتمتع الطالب ً
يحتاجون إلى دعم لغوي إضافي للغة العربية أو اإلنجليزية .يمكن إضافة لغة (لغات) أخرى بمجرد اكتمال البرنامج والمنهج الحاليين و /
أو عند زيادة عدد الطالب .سيتم إضافة ذلك بعد التشاور مع الموظفين والمجتمع لفهم احتياجات طالبنا.
لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى وثيقة ممارسات وبروتوكوالت اللغة في أكاديمية قطر -السدرة.
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التساؤل /االستقصاء

فعال
ً
تؤسس المعرفة والخبرة السابقة أساس التعلم الجديد في الفصل إلى جانب سمة الفضول عند الطالب .توفر المهام حافزً ا
ومهما.
وصعبا
ومالئما
جذابا
للتعلم الذي يكون
ً
ً
ً
ً

العمل

العمل المبدئي هو استراتيجية ونتيجة ويمثل التعلم من خالل تجربة عملية في العالم الحقيقي .العمل ينطوي على التعلم بالممارسة.

التأمل

التفكير النقدي هو العملية التي يمكن أن يؤدي الفضول والتجربة من خاللها إلى فهم أعمق.
يوفر برنامج السنوات المتوسطة دراسة شاملة لمختلف التخصصات مع التأكيد على أهمية الترابط بينهاُ .يعرف هذا بنظرة شمولية
غالبا ما تأتي
للتعلم .يتطلب هذا المنظور من الطالب التفكير في القضايا والمشكالت في أوسع نطاق لها وإدراك أن الحلول الجيدة ً
من المعرفة والفهم المستمدة من مصادر عديدة.

دليل برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر -السدرة
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التعلم متعدد التخصصات

في برنامج السنوات المتوسطة ،يتم تعريف التعلم متعدد التخصصات على أنه العملية التي يصل من خاللها الطالب لفهم مجموعات
المعرفة وأنماط التفكير من اثنين أو أكثر من التخصصات أو مجموعات من المواد ودمجها لخلق فهم جديد .يشجع هذا النوع من
التعلم على وجهات نظر أوسع حول القضايا المعقدة ويشجع على مستويات أعمق من التحليل والتوليف.

منظور الختصاص
معين

فهم قائم على
تعدد التخصصات

منظور الختصاص
معين

أيضا في وحدات متعددة التخصصات
يتم ربط التخصصات المتعددة في كل موضوع في برنامج السنوات المتوسطة ويشترك الطالب ً
من كل عام من برنامج السنوات المتوسطة لتجربة طريقة التعلم المترابطة هذه .ويعمل الطالب في هذه الوحدة من أجل تحقيق
أهداف التعلم متعدد التخصصات ويتم تقييمهم باستخدام معايير تقييم التعلم متعدد التخصصات .وبذلك يشارك كل طالب في
التعلم متعدد التخصصات في كل عام من البرنامج.

تتوسع بدورها إلى مجموعات من مهارات مناسبة
ولية خمس فئات لمهارات المداخل لعملية التعلم ،والتي
ّ
الد ّ
تحدد برامج البكالوريا ّ
تطوري.
ذات طابع
ً
مهارات البحث

مهارات اإلدارة
الذاتية

مهارات التواصل

مهارات اجتماعية

مهارات التفكير

المعرفة واالطالع على
المعلومات

التنظيم

المعرفة بوسائل
االعالم

المهارات المؤثرة

التفكير اإلبداعي

التأمل والتفكير

نقل االفكار

التواصل

التعاون

التفكير الناقد

تركز مداخل عملية التعلم في برنامج السنوات المتوسطة على مساعدة الطالب على تطوير المعرفة الذاتية والمهارات التي يحتاجونها
لالستمتاع بتجربة العمر في مجال التعلم .كما تمكن مهارات هذه المداخل الطالب من النجاح في تحقيق األهداف الصعبة لبرنامج
السنوات المتوسطةُ .يطلب من الطالب في هذا المجال التفكير في تطوير مهاراتهم بانتظام وتطوير السمات الضرورية في أهداف
بناء على تقييمهم الذاتي لإلفادات الفردية الواردة من معلميهم.
التعلم أو ما يعرف بمصطلح (  ) SMARTفي كل فصل دراسي ً

من خالل دراسة هذا الترابط  ،يطور الطالب مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت المتضمنة في أسئلة مثل:
سابقا« ،ماذا أعرف بالفعل عن هذا الموضوع؟»
ً
بناء على ما تعلمته
•
ً
• ما تأثير هذه المعرفة على ما تعلمته في موضوعاتي األخرى؟

• كيف يمكن تطبيق المهارات في هذا الموضوع على فهمي في مادة أخرى؟
• كيف أثر تاريخ هذا الموضوع على ما تعلمته في مادة أخرى؟
• ما هي وجهات النظر الجديدة لدي  ،ما هو التفكير التآزري/التعاضدي؟
• هل يمكن لتوحيد هذه المواضيع إحداث تغيير في العالم.
تعزيز التدريس والتعلم متعدد التخصصات في برنامج السنوات المتوسطة

مداخل لعملية التعلم ()ATL

من خالل عدد من المداخل لعملية التعلم  ATLفي برامج البكالوريا الدولية ،يقوم الطالب بتطوير المهارات التي لها صلة ضمن المناهج
الدراسية التي تساعدهم على «تعلم كيفية التعلم» .يمكن تعلم مهارات هذه المداخل وتعليمها  ،وتحسينها من خالل الممارسة
تدريجيا .كما أنها توفر أساسا متينا للتعلم بشكل مستقل ومع وجود اآلخرين .تساعد مهارات هذه المداخل الطالب على
وتطويرها
ً
االستعداد وابداء التعلم من خالل التقييم الهادف ،وذلك لكونها توفر لغة مشتركة يمكن للطالب والمعلمين استخدامها للتفكير في
عملية التعلم والتعبير عنها.
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السياقات العالمية
يتعلم الطالب في الفئة العمرية لبرنامج السنوات المتوسطة بشكل أفضل عندما يكون لخبراتهم التعليمية سياق وتكون مرتبطة
ومالئما لهم.
مفيدا
بحياتهم وبالعالم الذي ينتمون له .لذلك يزداد احتمال مشاركة الطالب .عندما يصبح التعلم
ً
ً
إن التفكير في التعلم من خالل عدسة السياقات العالمية يمكّ ن المتعلمين من ربط المفاهيم بحياتهم بشكل مباشر ووضع المعرفة
موضع التنفيذ .كما يساعد هذا التعلم السياقي المعلمين والطالب على اإلجابة على السؤال المهم« :لماذا نتعلم هذا الموضوع؟»

باختصار ،تساعد السياقات العالمية الطالب على اآلتي:
• معالجة التحيزات والنظر في التفسيرات ووجهات النظر المتنوعة.

• إشراك االهتمام الشخصي وزيادة الدافع للتعلم لتوسيع وعيهم بالظروف التي لها تأثير شخصي.
• تطوير مهارات التفكير النقدي والمفاهيمي من خالل جمع وتقييم البيانات ذات الصلة  ،وتحليل البدائل  ،والنظر في العواقب
المحتملة  ،واستخالص النتائج.
• اتخاذ اإلجراءات بالطرق المناسبة للعمر وتطوير الميول التخاذ إجراءات مسؤولة مثل البالغين لمواجهة التحديات العالمية وقيادة
الطالب من المعرفة األكاديمية إلى العمل المدروس.

توفر السياقات العالمية نقاط دخول مشتركة لالستفسار عما يعنيه أن يكون لديك تفكير دولي ،وتأطير المناهج الدراسية التي تعزز
التعددية اللغوية ،والتفاهم بين الثقافات  ،والمشاركة العالمية .توفر السياقات العالمية لغة مشتركة للتعلم السياقي الفعال  ،وتحديد
اإلعدادات أو األحداث أو الظروف المحددة التي توفر منظورات أكثر واقعية للتدريس والتعلم.

يتم استكشاف السياقات العالمية من خالل الوحدات الدراسية التي تتناول التساؤل
واالستقصاء على النحو التالي:
الهويات والعالقات

يستكشف الطالب الهوية ؛ والمعتقدات والقيم؛ والصحة الشخصية والجسدية والعقلية واالجتماعية والروحية؛
والعالقات اإلنسانية بما في ذلك العائالت واألصدقاء والمجتمعات والثقافات ؛ وماذا يعني أن تكون إنسانً ا.

التوجيه ضمن سياق المكان والزمان

يستكشف الطالب التواريخ الشخصية ؛ والمنازل والرحالت .ونقاط التحول في تاريخ البشرية؛

واالكتشافات :واستكشافات وهجرات البشرية ؛ والعالقات والترابط بين األفراد والحضارات من منظور شخصي ومحلي وعالمي.

التعبير الشخصي والحضاري

يستكشف الطالب الطرق التي نكتشف بها ونعبر عن األفكار والمشاعر والطبيعة والثقافة والمعتقدات
والقيم؛ والطرق التي نفكر بها في إبداعنا ونوسعها ونستمتع بها ؛ وتقديرنا للجمال.

االبتكار العلمي والتقني

يستكشف الطالب العالم الطبيعي وقوانينه ؛ والتفاعل بين الناس والطبيعة العالمية؛ وكيف يستخدم البشر فهمهم للمبادئ العلمية
؛ واألثر العلمي و التقدم التكنولوجي في المجتمعات والبيئات ؛ وتأثير البيئات على نشاط اإلنسان ؛ وكيف يتكيف البشر مع البيئات
وفقا الحتياجاتهم.
ً

العدالة والتنمية

يستكشف الطالب الحقوق والمسؤوليات ؛ والعالقة بين المجتمعات ؛و مشاركة موارد محدودة مع أشخاص آخرين ومع الكائنات
الحية األخرى ؛ والوصول إلى تكافؤ الفرص ؛ والسالم وحل النزاعات.
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مشاريع برنامج السنوات المتوسطة

العمل والخدمة

يؤكد المشروع المجتمعي والمشروع الشخصي على التعلم التجريبي  ،والذي يتم تطويره بشكل أكبر في العمل المجتمعي والخدمة
في برنامج الدبلوم .من خالل مشاريع برنامج السنوات المتوسطة  ،يواجه الطالب مسؤولية إكمال جزء كبير من العمل على مدى فترة
طويلة من الزمن  ،باإلضافة إلى الحاجة إلى التفكير في تعلمهم ونتائج عملهم – أي المهارات الرئيسة التي تعد الطالب للنجاح في
مزيد من الدراسة ومكان العمل والمجتمع.

أيضا في األنشطة خارج
جزءا ال يتجزأ من برنامج السنوات المتوسطة  ،وهي ال تقدم فقط في المناهج الدراسية ولكن ً
تعد الخدمة ً
شخصيا بالخدمة
التزاما
أفرادا مهتمين بالمجتمع ويظهرون
الفصول الدراسية .يسعى طالب أكاديمية قطر-السدرة جاهدين ليكونوا
ً
ً
ً
والعمل إلحداث فرق إيجابي في حياة اآلخرين والبيئة.

المشروع المجتمعي ()MYP3

يركز المشروع المجتمعي في الصف الثامن على المجتمع والخدمة ،ويشجع الطالب على استكشاف حقوقهم ومسؤولياتهم لتطبيق
الخدمة كإجراء في المجتمع .يمنح المشروع المجتمعي الطالب فرصة لتطوير الوعي باالحتياجات في المجتمعات المختلفة ومعالجة
تلك االحتياجات من خالل تعلم الخدمة .وكتعزيز للتعلم  ،ينخرط المشروع المجتمعي في تحقيق مستدام ومتعمق يؤدي إلى الخدمة
كعمل في المجتمع .قد يكتمل المشروع المجتمعي بشكل فردي أو عن طريق مجموعات من ثالثة طالب.

المشروع الشخصي ()MYP5

يشارك الطالب بمجرد وصولهم إلى الصف العاشر في جزء مثير من التحقيق المستقل يسمى «المشروع الشخصي» .يمكن للمشروع
الشخصي أن يأخذ العديد من األشكال  ،من رواية مكتوبة إلى غيتار تم بناؤه حديثً ا  ،أو مجموعة من فساتين السهرة أو دورة في
الطبخ للمراهقين.
يركز المشروع على العمليات التي يقوم بها الطالب .يتطلب مهم إنشاء مجلة لتوثيق العمل والتفكير في منهجيتهم والقضايا التي
يواجهونها في رحلتهم .يعمل الطالب بشكل وثيق مع مشرف يجتمعون معه بانتظام ويتم تنسيق المشروع من قبل منسق المشاريع
في مجاالت مثل:
• الجداول الزمنية والمواعيد النهائية
• دعم فهم معايير /توضيحات تقييم المشروع
• نصائح حول كيفية انشاء وإدارة مجلة العمل
واستخدامها
• أهمية التفكير والتحليل الشخصي
• االفادات حول تقدم الطالب مع افادات التشكيل،
اللفظية والمكتوبة.
• أهمية الحفاظ على موقف إيجابي وإقامة تعاون
فعال
• التأكد من فهم الطالب لمسؤولياتهم واستراتيجيات
التنظيم
• توجيه الطالب والتأكد من فهمهم لمتطلبات
األمانة األكاديمية

العمل (التعلم بالممارسة والتجربة) هو مكون رئيسي في برنامج السنوات المتوسطة .كما يمثل أحد عناصر البرنامج الذي يوجد فيه
توقع بأن االستقصاء الناجح سيؤدي إلى عمل مسؤول.
يشارك جميع طالب برنامج السنوات المتوسطة في الخدمة والعمل في أكاديمية قطر-السدرة .وإلظهار ذلك  ،يحتاج الطالب إلى
تقديم دليل على أنهم حققوا نتائج التعلم .تختلف هذه النتائج عن درجات التقييم من حيث أنها تركز على تطوير الطالب فيما يتعلق
بالخدمة والعمل ،وتم تصميمها لضمان استعداد الطالب لمادة (اإلبداع والعمل والخدمة) في برنامج الدبلوم.

نتائج التعلم

تُ ستخدم نتائج التعلم التالية لتقييم مشاركة الطالب في الخدمة والعمل في برنامج السنوات المتوسطة:
وعيا بنقاط القوى لديهم ومناطق التطور الخاصة بهم.
الطالب أكثر ً

• الطالب قادرون على رؤية أنفسهم كأفراد لديهم مهارات وقدرات متنوعة  ،بعضها أكثر تطوراً من اآلخر ،ويدركون أنه يمكنهم اتخاذ
قدما ،باإلضافة الى تمكن الطالب من إجراء ربط واعي حول كيفية االستفادة من النقاط
خيارات حول كيفية رغبتهم في المضي
ً
القوة أو مجاالت التطور لديهم في تقديم الفائدة إلى المجتمع.
امتدادا لتحدي قائم .يمكن أن
نشاطا غير مألوف أو
ً
• مدى تحمل التحديات التي تؤدي إلى مهارات جديدة .قد يكون التحدي الجديد
ً
خدميا.
نشاطا
ً
إجراء أو
يكون ذلك
ً
ً

غالبا ما يتم التخطيط والشروع بالتعاون مع اآلخرين .يمكن أن تظهر في
• مناقشة وتقييم وتخطيط األنشطة التي بدأها الطالبً .
جزءا من المشاريع األكبر كاألنشطة المدرسية المستمرة في المجتمع المحلي ،وكذلك في األنشطة الصغيرة
األنشطة التي تعد ً
التي يقودها الطالب.
• المثابرة في العمل .هذا يعني حضور منتظم وقبول جزء
من المسؤولية للتعامل مع المشاكل التي تنشأ في
سياق األنشطة.
• العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين .يمكن إظهار
التعاون في العديد من األنشطة المختلفة كالرياضات
الجماعية  ،أو عزف الموسيقى في فرقة موسيقية  ،أو
المساعدة في رياض األطفال .وكجزء من التعاون  ،يجب
على الطالب التماس المساعدة بنشاط ما من اآلخرين
أيضا االجتماع مع
قبل بدء النشاط .كما ويشمل ذلك ً
المستشارين للمناقشة والحصول على الموافقة على
أي نشاط يتم خارج المدرسة ومناقشة المقترحات مع
أفراد األسرة والطالب الزمالء.
• تطوير عقلية ذات سمات دولية من خالل المشاركة
العالمية والتعددية اللغوية والتفاهم بين الثقافات
وتعتمد العقلية ذات السمات الدولية على تطوير
بيئات التعلم التي تقدر العالم باعتباره السياق األوسع
للتعلم.
• النظر في اآلثار األخالقية ألفعالهم .تنشأ القرارات
تقريبا
األخالقية في أي نشاط خدمي وعملي
ً
(على سبيل المثال ،في المجال الرياضي ،و التكوين
الموسيقي ،و العالقات مع اآلخرين المشاركين في
أنشطة الخدمة).
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توقعات الخدمة والعمل في كل مستوى دراسي في أكاديمية قطر-السدرة
الطالب

نتائج التعلم

العمل أو االجراء الوارد حصوله

برنامج السنوات
المتوسطة 1

تأمل نهاية العام  -الحاجة إلى تحقيق 6
أهداف ،خالل  3تجارب خدمة مختلفة.

إثراء برنامج السنوات المتوسطة
أسبوع بدون جدران
أنشطة بعد الساعات المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة
بدء الطالب بالمشاريع

برنامج السنوات
المتوسطة 2

تأمل نهاية العام  -الحاجة إلى تحقيق 6
أهداف ،خالل  4تجارب خدمة مختلفة.

إثراء برنامج السنوات المتوسطة
أسبوع بدون جدران
أنشطة بعد الساعات المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة
بدء الطالب بالمشاريع

برنامج السنوات
المتوسطة 3

تأمل نهاية العام  -الحاجة إلى تحقيق 6
أهداف ،خالل  5تجارب خدمة مختلفة.

إثراء برنامج السنوات المتوسطة
أسبوع بدون جدران
أنشطة بعد الساعات المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة
المشروع المجتمعي (سيبدأ في )2021/2020
بدء الطالب بالمشاريع

برنامج السنوات
المتوسطة 4

تأمل نهاية العام  -الحاجة إلى تحقيق 6
أهداف  ،خالل  6تجارب خدمة مختلفة.

إثراء برنامج السنوات المتوسطة
أسبوع بدون جدران
أنشطة بعد الساعات المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة
بدء الطالب بالمشاريع

برنامج السنوات
المتوسطة 5

تأمل نهاية العام والنتائج  -الحاجة إلى تحقيق
 7أهداف  ،خالل  7تجارب خدمة مختلفة.

إثراء برنامج السنوات المتوسطة
أسبوع بدون جدران
أنشطة بعد الساعات المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة
بدء الطالب بالمشاريع
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التقييم
كيفية عمل التقييم في برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر -السدرة

أحكاما
متعلقا بالمعايير لتقييم واستخدام التقييم للتعلم .وهذا يعني أن المعلمين يتخذون
ً
نهجا
ً
في أكاديمية قطر -السدرة نستخدم ً
وفقا لمعايير التقييم المحددة واإلنجازات الفردية الخاصة بهم وليس بالمقارنة مع عمل الطالب اآلخرين .يستخدم
ً
حول أداء الطالب
المعلمون الثوابت الوصفية التي توضح مستوى اإلنجاز إلصدار نتيجة التقييم وتقديم المالحظات أثناء الواجبات المدرسية (التكوينية)
وبعد واجبات التقييم (القائمة على التلخيص).

يحدد المعلمون النتائج المتوقعة في بداية كل واجب دراسي فردي بحيث يكون الطالب على دراية بما هو مطلوب من خالل توضيح
المعايير الخاصة بالمهمة التي يتم تحقيقها من خالل مناقشة التوقعات ،أو ورقة مهمة تشرح التوقعات.
يركز التقييم على تحديد الوصف المناسب لكل معيار تقييم ( .)8-1ال توحي أعلى األوصاف بأداء ال عيب فيه .الطالب الذي يحصل على
عال لمعيار واحد لن يصل بالضرورة إلى مستويات إنجاز عالية في المعايير األخرى .وبالمثل  ،فإن الطالب الذي يحصل
مستوى تحصيل ٍ
على مستوى التحصيل المنخفض لمعيار واحد لن يحصل بالضرورة على مستويات تحصيل منخفضة في المعايير األخرى.
يتم إبداء المالحظات حول أي واجب دراسي/مهمة للطالب بشكل مباشر وفي الوقت المناسب .قد يكون ذلك من خالل عقد
اجتماعات فردية  ،أو نسخة لعمل الطالب تنطوي على مالحظات أو تقرير مراجعة فردية أو جماعية  ،وفي جميع الحاالت يتم توثيق
ملخص هذه التعليقات/المالحظات على ‹( Managebacيتم ارسال بيانات تسجيل دخول أولياء األمور بالبريد اإللكتروني عند التسجيل)
جدا
جنبا إلى جنب مع عمل الطالب والواجب الدراسي/المهمة وتوضيحات تتعلق بذلك باإلضافة إلى تواريخ االستحقاق .من المهم ً
ً
لكل من أولياء األمور والطالب التحقق بصورة منتظمة من المعلومات على هذه البوابة.
حاليا فيما يتعلق بمهاراتهم
إن فلسفة التعليقات المستمرة عبر اإلنترنت من خالل  Managebacهي أن الطالب يعرفون أين هم ً
وفهمهم وليتم إعالمهم بكيفية الوصول إلى الخطوة التالية .يتم مراجعة وتدقيق تعليقات المعلمين على أنها تمرين يتجاوز كونه
مجرد معلومات لغرض المعرفة بحد ذاتها وذلك أثناء انعقاد الجلسات االستشارية  ،وهذا يمنح الطالب الفرصة لتحديد نقاط القوة
والمجاالت القابلة للتطوير لديهم ثم لتشكيل أهداف أكاديمية شخصية.
تختلف الواجبات والمهام التي تخضع إلى التقييم من موضوع إلى آخر ويمكن أن تشمل ؛ العروض التقديمية الشفوية أو العروض
الرقمية أو التقارير المكتوبة أو لعب األدوار أو اختبارات نهاية الوحدة أو األداءُ .ينظر إلى التقييم على أنه عملية مستمرة ومصممة
للتعامل مع األهداف المحددة ونتائج التعلم وتستخدم لتقييم فهم الطالب .يركز التقييم على العملية وكذلك المنتج .يستخدم هذا
النهج لتحديد تقدير الفصل الدراسي للطالب بواقع ( )7-1درجات.
لكل مادة أهدافها ومعايير التقييم الخاصة بها بواقع ( )8-1نقاط ولكن الوصف العام لكل مستوى سيظهر في تقارير الطالب كل فصل
دراسي.
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شرح التقدير/درجة النتيجة بشكل عام

يتم اإلعالن عن مستويات التحصيل هذه في الفصل الدراسي ونهاية العام في تقارير الطالب في أكاديمية قطر -السدرة.
المستوى

الوصف

1

الحد األدنى من اإلنجاز من حيث األهداف.

2

إنجاز محدود للغاية مقابل جميع األهداف .يواجه الطالب صعوبة في فهم المعرفة والمهارات المطلوبة وال يستطيع
تطبيقها بالكامل في المواقف العادية  ،حتى مع الدعم.

3

محدودا للمعرفة
فهما
إنجازات محدودة مقابل معظم األهداف ،أو صعوبات واضحة في بعض المجاالت .يبدي الطالب
ً
ً
والمهارات المطلوبة وهو قادر فقط على تطبيقها بالكامل في المواقف العادية مع الدعم.

4

فهم عام جيد للمعرفة والمهارات المطلوبة والقدرة على تطبيقها بشكل فعال في المواقف العادية .هناك أدلة عرضية
على مهارات التحليل والتوليف والتقييم.

5

فهم متسق وشامل للمعرفة والمهارات المطلوبة والقدرة على تطبيقها في مجموعة متنوعة من المواقفُ .يظهر
مناسبا ويظهر أحيانً ا األصالة والبصيرة.
دليال على التحليل والتوليف والتقييم حيثما كان ذلك
الطالب بشكل عام
ً
ً

6

فهم متسق وشامل للمعرفة والمهارات المطلوبة  ،والقدرة على تطبيقها في مجموعة متنوعة من المواقف .يظهر
مناسباُ .يظهر الطالب بشكل عام األصالة والبصيرة.
دليل ثابت على التحليل والتوليف والتقييم حيثما كان ذلك
ً

7

تقريبا في مجموعة متنوعة
فهم متناسق وشامل للمعرفة والمهارات المطلوبة ،والقدرة على تطبيقها دون أخطاء
ً
مناسبا .يثبت الطالب باستمرار األصالة
من المواقف .يظهر دليل ثابت على التحليل والتوليف والتقييم حيثما كان ذلك
ً
عمل بجودة عالية.
دائما ً
والبصيرة وينتج
ً

المساواة هي السبب :من اإلنصاف
والحياد تجاه جميع المتعلمين التأكد
من تلبية جميع االحتياجات «المختلفة»
من أجل الحصول على الفرص «نفسها»
للمشاركة والتحدي وبناء «أجنحة» قوية
ليتمكنوا من التأثير على العالم الذي
مستقبال.
سيحتضنهم
ً

تميز أكاديمية قطر -السدرة بين خبرات
التعلم وتطبيق استراتيجيات تعلم
متباينة ،وذلك لضمان الوصول إلى التعلم
واتاحته لجميع المتعلمين.

االندماج هو الكيفية :السلوكيات
النشطة والمقصودة التي ترحب بشرف
وتقدر تنوع التعلم واألصوات والهويات
بصيغه المختلفة (ذهني  ،وجسدي ،
وعاطفي ،واجتماعي  ،وصحي) كمبدأ
أساسي لمجتمع أكاديمية قطر -السدرة.
نحقق االندماج من خالل بناء الوحدة عبر
إظهار االحترام والنزاهة والطيبة لجميع
األفراد حتى يتمكنوا من المشاركة
والتحدي والنجاح.

التنوع هو من وماذا :من هم المتعلمين
لدينا  ،وما الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح
الشخصي؟
يشير التنوع إلى ثراء االختالفات البشرية -
واالجتماعية واالقتصادية والعرق واللغة
والجنسية والجنس والهوية والجغرافيا
واإلعاقة والمرونة العصبية والعمر
والتجارب الفردية وطبيعة الشخصية.

لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة بروتوكوالت وممارسات المساواة واالندماج والتنوع في أكاديمية قطر-السدرة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى وثيقة ممارسات وبروتوكوالت النزاهة األكاديمية ووثيقة ممارسات وبروتوكوالت التقييم في
أكاديمية قطر -السدرة.

دعم الطالب

بصفتها مدرسة شاملة ،تهدف أكاديمية قطر -السدرة إلى االعتراف باالختالفات التعليمية واحتضانها وإدارتها بفعالية على المستوى
الفردي والجماعي ،بحيث يتم إثراء فرص التعلم لجميع أفراد المجتمع.
• اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية
• القدرات الجسدية المتنوعة
• القدرات المعرفية المتنوعة
• تنوع المواهب والقدرات الفريدة
مقصودا في الثقافة المدرسية والمناهج الدراسية .يتم
جزءا
ً
المساواة والتنوع في أكاديمية قطر -السدرة يعالج التنوع باعتباره ً
التعرف على المتعلمين واآلراء ووجهات النظر والهويات المختلفة وفهمها وتقديرها  ،مما يساعد في النهاية على تشكيل تطور
المعرفة والمفاهيم والمهارات والصفات.

أكاديمية قطر -السدرة :نموذج المساواة واالندماج والتنوع

ماذا
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شهادة برنامج السنوات المتوسطة

فرصا إلثبات الفهم االنضباطي والمتعدد في التخصصات،
تقدم شهادة برنامج السنوات المتوسطة (التقييم اإللكتروني) للطالب ً
والعقلية الدولية ،والتفكير النقدي واإلبداعي ،ومهارات حل المشكالت والقدرة على تطبيق المعرفة في المواقف غير المألوفة .توفر
االمتحانات على الشاشة والمحفظة اإللكترونية شهادة للطالب الحاصلين على درجات معتمدة من البكالوريا الدولية.
تتطلب هذه الشهادة المشاركة في السنة األخيرة من البرنامج  ،مع المشاركة الموصى بها لمدة عامين  ،ونتائج ناجحة من:
• ستة امتحانات على الشاشة (واحدة من كل مجموعة من خمس مجموعات من المواد المطلوبة ،باإلضافة إلى تقييم متعدد
التخصصات)
• محفظة إلكترونية واحدة من دورة في التربية البدنية والصحية ،أو الفنون أو التصميم
• المشروع الشخصي
أيضا تلبية متطلبات المدرسة
من أجل الحصول على شهادة برنامج السنوات المتوسطة للبكالوريا الدولية  ، IB MYPيجب على الطالب ً
فيما يتعلق بخدمة المجتمع.
باإلضافة إلى ذلك ،تتطلب شهادة برنامج السنوات المتوسطة ثنائية اللغة اجتياز االختبارات التي تظهر على الشاشة في أحد اإلجراءات
التالية.
(بدال من دورة اكتساب لغة أخرى)
• دورة ثانية في اللغة واألدب
ً

• اختبار واحد (أو أكثر) في العلوم أو مادة الفرد والمجتمعات أو مادة تعدد التخصصات بلغة غير لغة «دورة اللغة واألدب» التي
يختارها الطالب.
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