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Our school vision and mission
informs our teaching and learning
Mission and Purpose
Vision (Our Aspiration)

Leading Learning to ensure our graduates are kind responsible

citizens who achieve their academic and personal potential to engage
in meaningful lives in service of the well-being of humanity.

QA Sidra Purpose Statement
(Our Why)

In a dynamic world, we challenge learners of today to inspire them to
be the change-makers of tomorrow. We believe there is a leader in
everyone so we empower our learners with strong skills and a sense
of self for a life filled with opportunity and meaning.

QA Sidra

Our Values
The QA Sidra values are represented in the form of a compass to
remind us of their importance in guiding our behaviours and actions.
Kindness

Integrity

Respect

Unity

6
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The International Baccalaureate
Mission Statement
The International Baccalaureate aims to
develop inquiring, knowledgeable and
caring young people who help to create
a better and more peaceful world through
intercultural understanding and respect.
To this end the organization works with
schools, governments and international
organizations to develop challenging
programmes of international education and
rigorous assessment. These programmes
encourage students across the world to
become active, compassionate and lifelong
learners who understand that other people,
with their differences, can also be right.

The Learner Profile
The attributes of the profile express the
values inherent to the IB continuum of
international education: these are the
values that are infused in all elements of
the Primary Years Programme (PYP), Middle
Years Programme (MYP) and the Diploma
Programme and, therefore, the culture and
ethos of our IB World School.
The Learner Profile provides a long-term
vision of education. It is a set of ideals
that inspire, motivate and focus the work
of schools and teachers, uniting them in a
common purpose.
With the development of a continuum of
international education, teachers, students
and parents are able to draw
confidently on a recognizable common
educational framework, a consistent
structure of aims and values and an
overarching concept of how to develop
international-mindedness. The IB Learner
Profile is at the heart of this common
framework, as a clear and concise statement
of the aims and values of the IBO, and an
embodiment of what the IBO means by
“international-mindedness”
Holistic learning, intercultural awareness
and communication are implied in or are a
part of the IB learner profile, especially in
the attributes “balanced”, “open-minded”
and “communicators”.
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The Fundamental Concepts of
the MYP
Adolescents are confronted with a vast and
often bewildering array of choices. The MYP
is designed to provide students with the
values and opportunities that will enable
them to develop sound judgements.
From its beginning, the MYP was guided
by three principles that have had special
currency for learners aged 11–16, inspired by
the IB mission: holistic learning, intercultural
awareness, and communication. These
fundamental concepts of the programme
provided a strong foundation for teaching
and learning in the MYP.

MYP: From Principles into
Practice
The Middle Years Programme at QA Sidra
The MYP promotes the education of the

8
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whole person, emphasizing intellectual,
personal, emotional and social growth
through all domains of knowledge. By
focusing on the dynamic combination of
knowledge, skills, independent critical
and creative thought and internationalmindedness, the MYP aims to educate
the whole person for a life of active,
responsible citizenship. Underlying the MYP
programme is the concept of education of
the whole person as a lifelong process.
At QA Sidra all staff, students, and
parents are recognised as learners.
We are all striving for our actions and
characteristics to reflect the IB learner
profile. Collaboratively we work towards
supporting the social, emotional, academic
and physical development of all members
of our community. Our aspirations are
communicated through our path to
purpose promises.

Roots to grow & wings to fly 9

QA Sidra
Path to Purpose
Our Promises
1. We are a dynamic and responsive
learning community that engages
and challenges our learners, through
concept-driven inquiry-based learning,
so that they are academically successful.
2. We inspire and empower our learners so
that they are equipped as future change
agents for a sustainable world.
3. Our community of kindness is an inclusive
safe haven where all learners build selfconfidence to be the best they can be.
We celebrate diversity, creativity and
authentic action.
4. We develop civic responsibility, social
engagement, and stewardship by
forging strong positive community
connections and growth mindsets in
our learners.
5. As diverse, highly qualified and
internationally experienced education
professionals we are committed to each
child’s personal success. We are united
in a passion to challenge and lead
learning.
6. In everything we do, our children’s
wellbeing always comes first

QA Sidra programmes of
learning are;
Broad and Balanced

The MYP at QA Sidra places emphasis on a
broad and balanced program of study. The
students study eight academic subjects
(with the addition of a third language) and
complete the Personal Project (MYP5/
Grade 10) as well as participate in Action
and Service, Advisory and Social-Emotional
Learning every year.

Conceptual
Conceptual learning is the process of
organising powerful ideas that have
relevance within and across subject areas.
They reach beyond national and cultural
boundaries. Concepts help to integrate
learning, add coherence to the curriculum,
deepen disciplinary understanding, build
capacity to engage with complex ideas
and allow the transfer of learning to new
contexts.

Connected
QA Sidra MYP students are asked
to draw conclusions and pursue rich
understandings about the interrelationship
of knowledge and experience across many
fields of study. Subject programmes offer
authentic opportunities to learn about the
world in ways that reach beyond the scope
of individual subjects.

MYP Subjects
Yearly Overviews of all subjects are attached
as an appendix.

10
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QA Sidra MYP Subjects
Language and
Literature

English & Arabic

Language
Acquisition
Arts

Visual Arts & Performing Arts

Mathematics
Sciences

This is an integrated course
including biology, physics and
chemistry

Individuals and
Societies

This is an integrated course
including history, geography
and economics

Physical and Health
Education
Design

Product & Digital Design

QA Sidra Co
curricular

Timetabled

Islamic Studies or
Cultural Studies
Personal and Social
and Education

This time is used for supporting
social and emotional learning
and student wellbeing

Advisory

social and emotional learning,
metacognitive development,
Projects and Service & Action
support

MYP Enrichment

Multi-grade level student
classes-student choice of action
with a Service focus

QA Sidra Co
curricular

Afterschool

Teaching and Learning
Languages at QA Sidra

Language in all forms is fundamental and
central to all learning at QA Sidra. All
students are provided with opportunities
to learn language, learn through language,
and learn about language so that they can
critically engage across complex, dynamic
language systems.
All students undertake a Language and
Literature course in either Arabic or English.
Most students pursue both Arabic and
English Language and Literature courses.
Students also have an opportunity to learn

an additional language through the Arabic
and Spanish Language Acquisition course.
The exception are students who require
additional language support for Arabic or
English. Other language(s) may be added
once the current programme and curriculum
are fully in place and / or the student
population grows. These will be added after
consulting with the staff and community to
understand the needs of our students.
For more information please refer to the
QA Sidra Language Practices and Protocols
Document.

Islamic Studies
QA Sidra Islamic Studies curriculum is
approved by the Ministry of Education,
and includes branches of Islamic education
taught through the MYP framework. We
are also lead students in prayer in a room
dedicated to prayer room during this time.
The MYP addresses a wide range of learning
styles, involves all students in their own
unique learning processes, and gives the
student a standard, internationally accepted
foundation of knowledge. The MYP is a
comprehensive programme of academic
challenge and life skills appropriate to
this age group that prepares learners for
the International Baccalaureate Diploma
Programme. Our programs of learning
are benchmarked against internationally
recognised standards including;
Mathematics - Aero Common Core Math
Standards
Language - Aero Common Core Languages
Standards
Science - Next Generation Science Standards

Inquiry and its importance at QA
Sidra
Inquiry is the Constructivist teaching and
learning approach used to support students
to become actively involved in, and take
responsibility for their own learning. Inquiry
allows students to develop their own
understanding and celebrates the many
ways people work together to construct
meaning and make sense of the world.This
is the MYP model;
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Teaching and learning is represented as
the interplay between asking (inquiry),
doing (action) and thinking (reflection).

INQ

ACTION

RY
UI

RE

F L E C TI O

N

Inquiry –In class prior knowledge and
experience establish the basis of new
learning coupled with the student’s own
curiosity. Tasks provide an effective stimulus
for learning that is engaging, relevant,
challenging and significant.
Action – principled action is both a strategy
and an outcome and represents learning
through practical, real-world experience.
Action involves learning by doing

and modes of thinking from two or more
disciplines or subject groups and integrate
them to create a new understanding.
This kind of learning encourages broader
perspectives on complex issues and
encourages deeper levels of analysis and
synthesis.

Disciplinary
Perspective(s)

interdisciplinary
understanding

Disciplinary
Perspective(s)

Interdisciplinary connections are woven
throughout every MYP subject and the
students also engage in interdisciplinary
units of every year of the MYP to experience
this interconnected way of learning. In
these unit’s students work towards ID
learning objectives and will be assessed
using ID learning assessment criteria. Every
student will participate in ID learning every
year of the programme.
By examining this interrelatedness, students
develop critical thinking and problemsolving skills embodied in questions such
as:
• Based on my previous learning, ‘what
do I already know about this topic?’

Reflection – Critical reflection is the
process by which curiosity and experience
can lead to deeper understandings.

• What effect does this knowledge have
on what I have learned in my other
subjects?

The MYP provides a thorough study of the
various disciplines while emphasising the
importance of their interrelatedness. This
is known as a holistic view of learning. This
perspective asks the student to consider
issues and problems in their widest scope
and to realize that good solutions often
come from knowledge and understanding
drawn from many sources.

• How could the skills in this subject be
applied to my understanding in another
subject?

Interdisciplinary Learning
In the MYP, interdisciplinary learning is
defined as the process by which students
come to understand bodies of knowledge
12
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• How has the history of this subject
affected what I have learned in another?
• What new perspectives do I have, what
is synergistic thinking?
• Can uniting these subjects initiate
change in the world.
Fostering Interdisciplinary Teaching and Learning
in the MYP

Approaches to Learning (ATL)
Through ATL in IB programmes, students
develop skills that have relevance across
the curriculum that help them “learn
how to learn”. ATL skills can be learned
and taught, improved with practice and
developed incrementally. They provide a
solid foundation for learning independently
and with others. ATL skills help students

prepare for, and demonstrate learning
through meaningful assessment. They
provide a common language that students
and teachers can use to reflect on, and
articulate on, the process of learning.
IB programmes identify five ATL skill
categories, expanded into developmentally
appropriate skill clusters.

Thinking Skills

Social Skills

Communication
Skills

Self-management
Skills

Research Skills

Critrical Thinking

Collaboration

Communication

Organisation

Information Literary

Creative Thinking

Affective Skills

Media Literary

Transfer

Reﬂection

The focus of ATL in the MYP is on helping
students to develop the self-knowledge
and skills they need to enjoy a lifetime
of learning. ATL skills empower students
to succeed in meeting the challenging
objectives of MYP. Students will be asked

to reflect on their skill development
regularly and to develop learning SMART
goals each term based on their own selfassessment on individual feedback from
their teachers.

Roots to grow & wings to fly 13

Global Contexts

Students in the MYP age range learn best
when their learning experiences have
context and are connected to their lives and
to the world that they have experienced.
When learning becomes meaningful and
relevant, students are more likely to be
engaged.

intercultural understanding, and global
engagement. Global Contexts provide a
common language for powerful contextual
learning, identifying specific settings,
events or circumstances that provide more
concrete perspectives for teaching and
learning.

Considering learning through the lens of
global contexts enables learners to directly
link concepts with their own lives and put
knowledge into action. This contextual
learning helps teachers and students
answer the important question: “Why are
we learning this?”

Global contexts are explored
in units of inquiry as;

Global Contexts provide common points
of entry for inquiries into what it means
to be internationally-minded, framing a
curriculum that promotes multilingualism,

14
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Identities and Relationships

Students will explore identity; beliefs and
values; personal, physical, mental, social
and spiritual health;
human relationships including families,
friends, communities and cultures; what it
means to be human.

Orientation in Place and Time
Students will explore personal histories;
homes and journeys; turning points in
humankind; discoveries; explorations and
migrations of humankind; the relationships
between, and the interconnectedness of
individuals and civilizations, from personal,
local and global perspectives.

Personal and Cultural Expression
Students will explore the ways in which
we discover and express ideas, feelings,
nature, culture, beliefs and
values; the ways in which we reflect on,
extend and enjoy our creativity; our
appreciation of the aesthetic.

Scientific and Technical Innovation
Students will explore the natural world and
its laws; the interaction between people
and the natural
world; how humans use their understanding
of scientific principles; the impact of
scientific and
technological advances on communities
and environments; the impact of
environments on human
activity; how humans adapt environments
to their needs.

Globalization and Sustainability
Students will explore the interconnectedness
of human-made systems and communities;
the relationship
between local and global processes; how
local experiences mediate the global; the
opportunities and tensions
provided by world-interconnectedness; the
impact of decision-making on humankind
and the environment.

Fairness and Development
Students
will
explore
rights
and
responsibilities; the relationship between
communities; sharing
finite resources with other people
and with other living things; access to

equal opportunities; peace and conflict
resolution.
In summary, the global contexts help
students to:
• address biases and consider diverse
interpretations and points of view.
• engage personal interest and increase
motivation for learning to broaden their
awareness of circumstances that have
personal impact.
• develop critical and conceptual thinking
skills by gathering and evaluating
relevant data, analysing alternatives,
considering potential consequences,
and drawing conclusions.
• take action in ways that are ageappropriate and develop dispositions
to take responsible action as adults to
address global challenges and lead
students from academic knowledge to
thoughtful action.
• Examples of how this is explored in the
classroom could be added??
Roots to grow & wings to fly 15

MYP Projects
The community project and personal
project emphasise experiential learning,
which is developed further in Community
Action and Service in the Diploma
Programme. Through MYP projects,
students experience the responsibility
of completing a significant piece of work
over an extended period of time, as well
as the need to reflect on their learning
and the outcomes of their work—key skills
that prepare students for success in further
study, the workplace and the community.

on their journey. As the students undertake
the personal project they work closely with
a supervisor with whom they meet regularly
and coordination of the project is provided by
the Projects Coordinator. in areas such as:
• Timetables and deadlines
• Support with understanding the project
assessment criteria/clarifications
• Advice on how to keep and use a
process journal

Community Project (MYP3)

• The importance of personal reflection
and analysis

The community project in Grade 8 focuses
on community and service, encouraging
students to explore their rights and
responsibility to implement service as
action in the community. The community
project gives students an opportunity
to develop an awareness of needs in
various communities and address those
needs through service-learning. As a
consolidation of learning, the community
project engages in a sustained, in-depth
inquiry leading to service as action in the
community. The community project may
be completed individually or by groups of
three students.

• Feedback on the student’s progress
with formative feedback, both verbal
and written.

Personal Project (MYP5)
Once the students reach Grade 10, they take
part in an exciting piece of independent
inquiry called the ‘Personal Project’. The
Personal Project can take many forms,
from a written novel to a newly built guitar,
from a set of evening gowns to a gourmetcooking course for teenagers.
The project focuses on the processes the
student undertakes. It requires them to
keep a process journal and reflect on their
methodologies and issues they encounter
16
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• The need for students to keep a positive
attitude and establishing effective
collaboration
• Making sure that students understand
their responsibility and organisation
strategies.
• Guiding students and making sure
they understand the requirements for
academic honesty

Action and Service

Service is an integral part of the MYP,
present not only in the curriculum but also
in activities outside of the classroom. QA
Sidra learners strive to be caring members
of the community who demonstrate a
personal commitment to service and act to
make a positive difference to the lives of
others and to the environment.
Action (learning by doing and experiencing)
is a key component of the MYP. It is an
element of the programme in which there
is an expectation that successful inquiry will
lead to responsible action.
At QA Sidra all MYP students participate in
Service and Action. To show this, students
need to supply evidence that they have met
the learning outcomes. These outcomes
are different to assessment grades in that
they focus on the development of the
student in relation to Service and Action are
designed to ensure students are prepared
for CAS (Creativity, Action, and Service) in
the Diploma Programme.

Learning outcomes
The following learning outcomes are used
to assess student involvement in service
and action in the MYP:
• Become more aware of their own
strengths and areas for growth.
• Students are able to see themselves
as individuals with various skills and
abilities, some more developed than
others, and understand that they can
make choices about how they wish to
move forward. Students are able to
make connections as to how their own
strengths or areas of growth can benefit
the community.
• To undertake challenges that develop
new skills. A new challenge may be an
unfamiliar activity or an extension to
an existing one. This can be either an
action or a service activity.
• To discuss, evaluate and plan studentinitiated activities. Planning and
initiation will often be in collaboration
with others. It can be shown in activities
that are part of larger projects, such as
ongoing school activities in the local
community, as well as in small studentled activities.
• To persevere in action. This implies
attending regularly and accepting a
share of the responsibility for dealing
with problems that arise in the course
of activities.
• To work collaboratively with others.
Collaboration can be shown in many
different activities, such as team sports,
playing music in a band, or helping in
kindergarten. As a part of collaboration,
students should actively seek help from
others before initiating an activity. This
will also include meeting with advisors
Roots to grow & wings to fly 17

to discuss and seek approval for any
activity that takes place outside of
school and discussing proposals with
family members and fellow students.
• To develop international-mindedness
through
global
engagement,
multilingualism
and
intercultural
understanding
Internationalmindedness relies on the development

of learning environments that value
the world as the broadest context for
learning.
• To consider the ethical implications of
their actions. Ethical decisions arise in
almost any service and action activity
(for example, on the sports field, in
musical composition, in relationships
with others involved in service activities).

Service and Action expectations at each grade level at QA Sidra
Grade level

MYP 1

MYP 2

MYP 3

MYP 4

MYP 5

18

Learning Outcome

Possible Action

End of year reflection - need to meet
6 objectives, during 3 different service
experiences.

MYP Enrichment
Week Without Walls
After School Activities
Interdisciplinary Learning
Personal Service / Activities outside school.
Student initiated projects

End of year reflection - need to meet
6 objectives, during 4 different service
experiences.

MYP Enrichment
Week Without Walls
After School Activities
Interdisciplinary Learning
Personal Service / Activities outside school.
Student initiated projects

End of year reflection - need to meet
6 objectives, during 5 different service
experiences.

MYP Enrichment
Week Without Walls
After School Activities
Interdisciplinary Learning
Personal Service / Activities outside school.
Community Project (to be introduced 2020/21).
Student initiated projects

End of year reflection - need to meet
6 objectives, during 6 different service
experiences.

MYP Enrichment
Week Without Walls
After School Activities
Interdisciplinary Learning
Personal Service / Activities outside school.
Student initiated projects

End of year reflection - need to meet
7 objectives, during 7 different service
experiences.

MYP Enrichment
Week Without Walls
After School Activities
Interdisciplinary Learning
Personal Service / Activities outside school.
Personal Project
Student initiated projects

Qatar Academy Sidra Middle Years Programme Guide

Assessment
How assessment works in the
MYP at QA Sidra
At QA Sidra we use a criterion-related
approach to assessment and use assessment
for learning. This means that teachers make
judgements about students’ performance
against defined assessment criteria and
their own individual achievement and
not against the work of other students.
Teachers use the descriptors that detail an
achievement level to make a judgment and
provide feedback during (formative) and
after assessment (summative) tasks.
Teachers specify the expected outcomes
at the beginning of each individual task
so that students are aware of what is
required through task-specific clarification

of the criteria which is achieved through
a discussion of the expectations, or a task
sheet that explains the expectations.
Assessment concentrates on identifying the
appropriate descriptor for each assessment
criterion (1-8). The highest descriptors do
not imply faultless performance. A student
who attains a high achievement level for
one criterion will not necessarily reach high
achievement levels for the other criteria.
Similarly, a student who attains a low
achievement level for one criterion will not
necessarily attain low achievement levels
for the other criteria.
Feedback on any task is given directly
and in a timely manner to students. It may
be through one-to-one conferencing,
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annotated student work or peer and selfreflection but a summary of this feedback
will be documented on ‘Managebac
(parent logins are emailed on enrollment)
along with student work, task, and task
clarifications as well as due dates. It is very
important for both Parents and Students to
check information on this portal regularly.
The philosophy of online continuous
feedback via Managebac is that students
know where they are currently at in their
skills and understandings and are informed
of how to get to the next step. The
comments from teachers are examined
as a metacognitive exercise in Advisory
sessions and this gives students the
opportunity to identify strengths and areas
of development and then to form personal
academic goals.
Assessment

tasks

vary

from

subject

to subject and could include; oral
presentations, digital presentations written
reports, role-play, end of unit tests or a
performance. Assessment is viewed as
a continuous process and is designed
to address set objectives and learning
outcomes and is used to assess student
understanding. The assessment focuses
on the process as well as product. This
approach is used to determine a student’s
semester grade (1-7).
Every subject has its own objectives and
assessment criteria (1-8) but the general
description of each level will appear on the
student’s reports every semester.

General Grade Descriptors
These attainment levels are reported
on semester and end of year QA Sidra
student reports.

Level

Description

1

Minimal achievement in terms of the objectives.
End of year reflection - need to meet 6 objectives, during 4 different service experiences.

2

Very limited achievement against all of the objectives. The student has difficulty in understanding
the required knowledge and skills and is unable to apply them fully in normal situations, even with
support.

3

Limited achievement against most of the objectives, or clear difficulties in some areas. The
student demonstrates a limited understanding of the required knowledge and skills and is only
able to apply them fully in normal situations with support.

4

A good general understanding of the required knowledge and skills, and the ability to apply them
effectively in normal situations. There is occasional evidence of the skills of analysis, synthesis and
evaluation.

5

A consistent and thorough understanding of the required knowledge and skills, and the ability to
apply them in a variety of situations. The student generally shows evidence of analysis, synthesis
and evaluation where appropriate and occasionally demonstrates originality and insight.

6

A consistent and thorough understanding of the required knowledge and skills, and the ability
to apply them in a wide variety of situations. Consistent evidence of analysis, synthesis and
evaluation is shown where appropriate. The student generally demonstrates originality and insight

7

A consistent and thorough understanding of the required knowledge and skills, and the ability
to apply them almost faultlessly in a wide variety of situations. Consistent evidence of analysis,
synthesis and evaluation is shown where appropriate. The student consistently demonstrates
originality and insight and always produces work of a high quality

For more information please refer to QA Sidra Academic Integrity Practices and Protocols and the QA Sidra
Assessment Practices and Protocols document.
20
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Student Support
As an inclusive school, Qatar Academy
Sidra aims to acknowledge, embrace and
effectively manage learning differences
at an individual and group level, so that
learning opportunities are enriched for all
members of the community.

identities are acknowledged, understood
and appreciated,ultimately helping shape
our development of knowledge, concepts,
skills and attributes.

QA Sidra Equity, Inclusion and
Diversity Model

• English as an additional language

What

• Diverse physical abilities

How
(Process)?

• Diverse cognitive abilities
• Diversity of gift and talented abilities
Equity and Diversity at QA Sidra addresses
diversity as an intentional part of the
school culture and curriculum. Different
learners,
voices,
perspectives
and

Why
(motivation)?

Equity is the why: it is fairness
and impartiality towards all learners
to ensure that all of the ‘differing’
needs are met in order to have the
‘same’ opportunities to be engaged,
challenged and build strong ‘wings’ so
they can effectively have an impact on
the world into which they will grow.

Inclusion is the how: the active and
intentional behaviours that welcome,
embrace honour and value diversity of
learning, voices and identities (nero,
physical, emotional, social, health)
as a core principle of our QA Sidra
community

Diversity is the who and the
what: who are our learners, what
do they need for persvtvonal
success

To ensure access to learning for ALL
learners QA Sidra differentiates
learning experiences and applies
differentiated learning strategies

We achieve inclusion by building unity
through demonstrating respect, integrity
and kindness for all individuals so that
they are engaged, challenged and
successful.

Diversity refers to the richness
of human differences socioeconomic, race, ethnicity,
language, nationality, gender,
identity, geography, disability,
neuroplasticity, age, individual
experiences, personality.
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The Middle Years Programme
Certificate
For further information please refer to
QA Sidra Equity, Inclusion and Diversity
Practices and Protocols document.
MYP Certificate (eAssessment) offers
students opportunities to demonstrate
disciplinary
and
interdisciplinary
understanding, international-mindedness,
critical and creative thinking, problemsolving skills and the ability to apply
knowledge in unfamiliar situations. Onscreen examinations and ePortfolios
provide a certification for students with IBvalidated grades.
This award requires participation in the final
year of the programme, with recommended
participation for two years, and successful
results from:
• Five on-screen examinations (one from
each of four required subject groups,
plus an interdisciplinary assessment)

• One ePortfolio from a course of study in
language acquisition
• One ePortfolio from a course in Physical
and Health Education, Arts or Design
the Personal Project.
• In order to obtain the IB MYP certificate,
students must also meet the school’s
expectations for community service.
The MYP bilingual certificate additi-onally
requires successful results from on-screen
examinations for one of the following.
• A second language and literature
course (instead of a course in language
acquisition)
• One (or more) science, individual and
societies, or interdisciplinary examination(s) in a language other than
the student’s chosen language and
literature course
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شهادة برنامج السنوات
المتوسطة

من أجل الحصول على شهادة  ، IB MYPيجب على
أيضا تلبية توقعات المدرسة لخدمة المجتمع
الطالب ً

تقدم شهادة ( MYPالتقييم اإللكتروني) للطالب
فرصا إلثبات الفهم التأديبي و المتعدد التخصصات
ً
 ،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.

باإلضافة إلى ذلك  ،تتطلب شهادة  MYPثنائية اللغة
نتائج ناجحة من االختبارات التي تظهر على الشاشة
ألحد اإلجراءات التالية.

تتطلب هذه الجائزة المشاركة في السنة األخيرة من
البرنامج  ،مع المشاركة الموصى بها لمدة عامين ،
ونتائج ناجحة من:
• •خمسة امتحانات على الشاشة (واحدة من كل
مجموعة من أربع مجموعات موضوعية مطلوبة ،
باإلضافة إلى تقييم متعدد التخصصات)
• •محفظة إلكترونية واحدة من دورة دراسية في
اكتساب اللغة
• •محفظة إلكترونية واحدة من دورة في التربية
البدنية والصحية  ،أو الفنون أو التصميم
• •المشروع الشخصي.

• •دورة ثانية في اللغة واألدب (بدالً من دورة في
اكتساب اللغة)
• •واحد (أو أكثر) علوم أو الفرد والمجتمعات أو
امتحان (تخصصات) متعدد التخصصات بلغة غير
دورة اللغة واألدب التي يختارها الطالب
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دعم الطالب
بصفتها مدرسة جامعة  ،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
• •قدرات جسدية متنوعة
• •القدرات المعرفية المتنوعة
• •تنوع الهبات والقدرات الموهوبة
اإلنصاف والتنوع في أكاديمية قطر السدرة يعالج
متعمدا من الثقافة المدرسية
جزءا
التنوع باعتباره
ً
ً
والمناهج الدراسية .يتم التعرف على المتعلمين
واألصوات ووجهات النظر والهويات المختلفة
اإلنصاف هو السبب :من اإلنصاف والحياد تجاه
جميع المتعلمين التأكد من تلبية جميع
االحتياجات "المختلفة" من أجل الحصول على
رص "نفسها" للمشاركة والتحدي
الف
وبناء "أجنحة" قوية حتى يتمكنوا من الحصول
على تأثير على العالم الذي سينمو فيه.

وفهمها وتقديرها  ،مما يساعد في النهاية على
تشكيل تطور المعرفة والمفاهيم والمهارات
والصفات.

أكاديمية قطر السدرة نموذج
للمساواة والدمج والتنوع

What

How
?)(Process
Why
?)(motivation

اإلدماج هو الكيفية :السلوكيات التنوع هو من وماذا :من هم المتعلمين
النشطة و المتعمدة التي ترحب لدينا  ،وما الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح
بشرف وتقدر تنوع التعلم واألصوات الشخصي
والهويات (نيرو  ،جسدي  ،عاطفي
 ،اجتماعي  ،صحي) كمبدأ أساسي
لمجتمع أكاديمية قطر السدرة

لضمان الوصول إلى التعلم لجميع المتعلمين  ،نحقق االندماج من خالل بناء الوحدة يشير التنوع إلى ثراء االختالفات البشرية
تميز أكاديمية قطر السدرة بين خبرات التعلم من خالل إظهار االحترام والنزاهة  -واالجتماعية واالقتصادية والعرق واللغة
والطيبة لجميع األفراد حتى يتمكنوا والجنسية والجنس والهوية والجغرافيا
وتطبيق استراتيجيات تعلم متباينة
واإلعاقة والمرونة العصبية والعمر
من المشاركة والتحدي والنجاح.
والتجارب الفردية والشخصية

لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة بروتوكوالت ممارسات السيادة واإلنصاف والتضامن والتنوع.
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المهام باإلضافة إلى تواريخ االستحقاق .من المهم
جدا لكل من اآلباء والطالب التحقق من المعلومات
ً
على هذه البوابة بانتظام.
إن فلسفة التعليقات المستمرة عبر اإلنترنت من
خالل  Managebacهي أن الطالب يعرفون أين هم
حال ًيا في مهاراتهم وفهمهم ويتم إعالمهم
بكيفية الوصول إلى الخطوة التالية .يتم فحص
تعليقات المعلمين على أنها تمرين ما وراء المعرفي
في الجلسات االستشارية  ،وهذا يمنح الطالب الفرصة
لتحديد نقاط القوة ومجاالت التنمية ثم لتشكيل
أهداف أكاديمية شخصية.
تختلف مهام 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 (.)1-7
لكل مادة أهدافها ومعايير التقييم الخاصة بها (1-
 )8ولكن الوصف العام لكل مستوى سيظهر في
تقارير الطالب كل فصل دراسي.

شرح الصف بشكل عام
يتم اإلبالغ عن مستويات التحصيل هذه في الفصل
الدراسي ونهاية العام من تقارير أكاديمية قطر
السدرة للطالب.

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

إنجازات محدودة مقابل معظم األهداف  ،أو صعوبات واضحة في بعض المجاالت .يوضح الطالب
محدودا للمعرفة والمهارات المطلوبة وهو قادر فقط على تطبيقها بالكامل في
فهما
ً
ً
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 الطالب بشكل عام دلي ً
ال على التحليل والتوليف والتقييم حيثما
كان ذلك مناس ًبا ويظهر أحيانًا األصالة والبصيرة.

6

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

7

فهم متناسق وشامل للمعرفة والمهارات المطلوبة  ،والقدرة على تطبيقها دون أخطاء
تقري ًبا في مجموعة متنوعة من المواقف .يظهر دليل ثابت على التحليل والتوليف والتقييم
دائما عم ًلا بجودة عالية
حيثما كان ذلك مناس ًبا .يثبت الطالب باستمرار األصالة والبصيرة وينتج
ً
لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة بروتوكوالت ممارسات السيادة واإلنصاف والتضامن والتنوع.
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التقييم

كيف يعمل التقييم في برنامج
السنوات المتوسطة في أكاديمية
قطر السدرة
نهجا متعلقً ا
في أكاديمية قطر السدرة نستخدم
ً
بالمعايير لتقييم واستخدام التقييم للتعلم.
أحكاما حول أداء
وهذا يعني أن المعلمين يتخذون
ً
الطالب وفقً ا لمعايير التقييم المحددة واإلنجازات
الفردية الخاصة بهم وليس ضد عمل الطالب اآلخرين.
يستخدم المعلمون األوصاف التي توضح مستوى
اإلنجاز إلصدار الحكم وتقديم المالحظات أثناء
(التكوين) وبعد مهام التقييم (التلخيصية).
يحدد المعلمون النتائج المتوقعة في بداية كل
مهمة فردية 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 ( .)1-8ال توحي أعلى األوصاف بأداء ال
عيب فيه .الطالب الذي يحصل على مستوى تحصيل
عال لمعيار واحد لن يصل بالضرورة إلى مستويات
ٍ
إنجاز عالية للمعايير األخرى .وبالمثل  ،فإن الطالب
الذي يحصل على مستوى التحصيل المنخفض
لمعيار واحد لن يحصل بالضرورة على مستويات
التحصيل المنخفضة للمعايير األخرى.
يتم إعطاء المالحظات حول أي مهمة للطالب بشكل
مباشر وفي الوقت المناسب .قد يكون ذلك من خالل
عقد مؤتمرات فردية  ،أو عمل الطالب المشروح أو
النظير والتأمل الذاتي  ،ولكن سيتم توثيق ملخص
هذه التعليقات على '( Managebacيتم تسجيل
دخول اآلباء بالبريد اإللكتروني عند التسجيل) جن ًبا
إلى جنب مع عمل الطالب والمهمة وتوضيحات
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• •لتطوير العقل الدولي من خالل المشاركة
العالمية والتعددية اللغوية والتفاهم بين
الثقافات يعتمد العقل الدولي على تطوير بيئات
التعلم التي تقدر العالم باعتباره السياق األوسع
للتعلم.

• •للنظر في اآلثار األخالقية ألفعالهم .تنشأ القرارات
األخالقية في أي نشاط خدمي وعملي تقري ًبا (على
سبيل المثال  ،في المجال الرياضي  ،في التكوين
الموسيقي  ،في العالقات مع اآلخرين المشاركين
في أنشطة الخدمة).

توقعات الخدمة والعمل في كل مستوى دراسي في أكاديمية قطر السدرة
مستوى الصف

نتائج التعلم
التفكير في نهاية العام  -الحاجة إلى
تحقيق  6أهداف  ،خالل  3تجارب خدمة
مختلفة.

العمل ممكن
إثراء MYP
أسبوع بدون جدران
بعد األنشطة المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة.
بدء الطالب المشاريع

MYP 2

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

إثراء MYP

MYP 3

التفكير في نهاية العام  -الحاجة إلى
تحقيق  6أهداف  ،خالل  5تجربة خدمة
مختلفة.

MYP 4

التفكير في نهاية العام  -الحاجة إلى
تحقيق  6أهداف  ،خالل  6تجربة خدمة
مختلفة.

MYP 5

التفكير في نهاية العام  -الحاجة إلى
تحقيق  7أهداف  ،خالل  7تجربة خدمة
مختلفة.

MYP 1
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أسبوع بدون جدران
بعد األنشطة المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة.
بدء الطالب بالمشاريع
إثراء MYP

أسبوع بدون جدران
بعد األنشطة المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة.
مشروع المجتمع (سيتم تقديمه .)2020/21
بدء الطالب المشاريع
إثراء MYP

أسبوع بدون جدران
بعد األنشطة المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة.
بدء الطالب بالمشاريع
إثراء MYP

أسبوع بدون جدران
بعد األنشطة المدرسية
التعلم متعدد التخصصات
الخدمة  /األنشطة الشخصية خارج المدرسة.
بدء الطالب بالمشاريع

العمل والخدمة

جزءا ال يتجزأ من برنامج السنوات
تعد الخدمة
ً
المتوسطة  ،وهي ال تقدم فقط في المناهج
أيضا في األنشطة خارج الفصول
الدراسية ولكن
ً
الدراسية .يسعى متعلمو  QA Sidraجاهدين
أفرادا مهتمين في المجتمع الذين يظهرون
ليكونوا
ً
التزاما شخص ًيا بالخدمة والعمل إلحداث فرق إيجابي
ً
في حياة اآلخرين والبيئة.
العمل (التعلم بالممارسة والتجربة) هو مكون
رئيسي في برنامج السنوات المتوسطة .إنه أحد
عناصر البرنامج الذي يوجد فيه توقع بأن االستقصاء
الناجح سيؤدي إلى عمل مسؤول.
في  ، QA Sidraيشارك جميع طالب برنامج السنوات
المتوسطة في الخدمة والعمل .إلظهار 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 تم تصميمها لضمان استعداد
الطالب لـ ( CASاإلبداع والعمل والخدمة) في برنامج
الدبلوم.

نتائج التعلم
تُستخدم نتائج التعلم التالية لتقييم مشاركة
الطالب في الخدمة والعمل في برنامج السنوات
المتوسطة:
• •كن أكثر وع ًيا بقوتهم ومناطق النمو الخاصة
بهم.
• •الطالب قادرون على رؤية أنفسهم كأفراد لديهم
مهارات وقدرات متنوعة  ،بعضها أكثر تطورًا من
اآلخرين  ،ويدركون أنه يمكنهم اتخاذ خيارات حول
قدما .الطالب قادرون
كيفية رغبتهم في المضي
ً
على إجراء اتصاالت حول كيف يمكن لنقاط القوة
الخاصة بهم أو مجاالت النمو أن تفيد المجتمع.
• •لتحمل التحديات التي تطور مهارات جديدة.
ً
نشاطا غير مألوف أو
قد يكون التحدي الجديد
إجراء أو
لتحد قائم .يمكن أن يكون هذا
امتدادا
ٍ
ً
ً
ً
نشاطا خدم ًيا.

• •لمناقشة وتقييم وتخطيط األنشطة التي بدأها
الطالب .غال ًبا ما يتم التخطيط والشروع بالتعاون
مع اآلخرين .يمكن أن تظهر في األنشطة التي
جزءا من المشاريع األكبر  ،مثل األنشطة
تعد
ً
المدرسية المستمرة في المجتمع المحلي ،
وكذلك في األنشطة الصغيرة التي يقودها
الطالب.
• •المثابرة في العمل .هذا يعني حضور منتظم
وقبول جزء من المسؤولية للتعامل مع المشاكل
التي تنشأ في سياق األنشطة.
• •للعمل بشكل تعاوني مع اآلخرين .يمكن إظهار
التعاون في العديد من األنشطة المختلفة  ،مثل
الرياضات الجماعية  ،أو عزف الموسيقى في فرقة
موسيقية  ،أو المساعدة في رياض األطفال .كجزء
من التعاون  ،يجب على الطالب التماس المساعدة
بنشاط من اآلخرين قبل بدء النشاط .وسيشمل
أيضا االجتماع مع المستشارين للمناقشة
ذلك ً
والحصول على الموافقة على أي نشاط يتم خارج
المدرسة ومناقشة المقترحات مع أفراد األسرة
وزمالئه الطالب.
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مشاريع MYP

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

مشروع المجتمع ()MYP3
يركز مشروع المجتمع في الصف الثامن على
المجتمع والخدمة  ،ويشجع الطالب على استكشاف
حقوقهم ومسؤولياتهم لتطبيق الخدمة كإجراء
في المجتمع .يمنح مشروع المجتمع الطالب فرصة
لتطوير الوعي باالحتياجات في المجتمعات المختلفة
ومعالجة تلك االحتياجات من خالل تعلم الخدمة.
كتعزيز للتعلم  ،ينخرط مشروع المجتمع في تحقيق
مستدام ومتعمق يؤدي إلى الخدمة كعمل في
المجتمع .قد يكتمل مشروع المجتمع بشكل فردي
أو عن طريق مجموعات من ثالثة طالب.

مشروع شخصي ()MYP5
بمجرد وصول الطالب إلى الصف العاشر  ،يشاركون
في جزء مثير من التحقيق المستقل يسمى
"المشروع الشخصي" .يمكن للمشروع الشخصي
أن يأخذ العديد من األشكال  ،من رواية مكتوبة إلى
غيتار تم بناؤه حدي ًثا  ،من مجموعة من فساتين
السهرة إلى دورة الطبخ الذواقة للمراهقين.
يركز المشروع على العمليات التي يقوم بها الطالب.
يتطلب منهم االحتفاظ بمجلة عملية والتفكير في
منهجيتهم والقضايا التي يواجهونها في رحلتهم.
عندما يقوم الطالب بالمشروع الشخصي  ،فإنهم
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يعملون 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
• •نصيحة حول كيفية االحتفاظ بمجلة العملية
واستخدامها
• •أهمية التفكير والتحليل الشخصي
• •التغذية الراجعة حول تقدم الطالب مع التغذية
الراجعة  ،اللفظية والمكتوبة.
• •حاجة الطالب إلى الحفاظ على موقف إيجابي
وإقامة تعاون فعال
• •التأكد من فهم الطالب
واستراتيجيات التنظيم.

لمسؤولياتهم

• •توجيه الطالب والتأكد من فهمهم لمتطلبات
األمانة األكاديمية.

التوجيه في المكان والزمان
سوف يستكشف الطالب التواريخ الشخصية ؛ منازل
ورحالت .نقاط تحول في البشرية ؛
االكتشافات :استكشافات وهجرات البشرية ؛
العالقات والترابط بين األفراد والحضارات من منظور
شخصي ومحلي وعالمي.

التعبير الشخصي والثقافي
سوف يستكشف الطالب الطرق التي نكتشف بها
ونعبر عن األفكار والمشاعر والطبيعة والثقافة
والمعتقدات
القيم؛ الطرق التي نفكر بها في إبداعنا ونوسعها
ونستمتع بها ؛ تقديرنا الجمالي.

االبتكار العلمي والتقني
سوف يستكشف الطالب العالم الطبيعي وقوانينه
؛ التفاعل بين الناس والطبيعة
العالمية؛ كيف يستخدم البشر فهمهم للمبادئ
العلمية ؛ أثر علمي و
التقدم التكنولوجي في المجتمعات والبيئات ؛ تأثير
البيئات على اإلنسان
نشاط؛ كيف يتكيف البشر مع البيئات وفقً ا
الحتياجاتهم.

العولمة واالستدامة
سوف يستكشف الطالب الترابط بين األنظمة
والمجتمعات من صنع اإلنسان ؛ العالقة
بين العمليات المحلية والعالمية ؛ كيف تتوسط
الخبرات المحلية العالمية ؛ الفرص والتوترات
التي يوفرها الترابط العالمي ؛ أثر صنع القرار على
البشرية والبيئة.

العدالة والتنمية
سوف يستكشف الطالب الحقوق والمسؤوليات ؛
العالقة بين المجتمعات ؛ مشاركة

باختصار  ،تساعد السياقات العالمية الطالب على:
• •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
ميولك التخاذ إجراءات مسؤولة مثل البالغين
لمواجهة التحديات العالمية وقيادة الطالب من
المعرفة األكاديمية إلى العمل المدروس.

موارد محدودة مع أشخاص آخرين ومع الكائنات الحية
األخرى ؛ الوصول إلى تكافؤ الفرص ؛ سالم
وحل النزاعات.
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السياقات العالمية

يتعلم الطالب في الفئة العمرية لـ  MYPبشكل أفضل
عندما يكون لخبراتهم التعليمية سياق ومرتبطون
بحياتهم وبالعالم الذي مروا به .عندما يصبح التعلم
ومالئما  ،يزداد احتمال مشاركة الطالب.
مفيدا
ً
ً
إن التفكير في التعلم من خالل عدسة السياقات
ّ
يمكن المتعلمين من ربط المفاهيم
العالمية
بحياتهم بشكل مباشر ووضع المعرفة موضع
التنفيذ .يساعد هذا التعلم السياقي المعلمين
والطالب على اإلجابة على السؤال المهم" :لماذا
نتعلم هذا؟"
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

14

Roots to grow & wings to fly

المحددة التي توفر منظورات أكثر واقعية للتدريس
والتعلم.

يتم استكشاف السياقات
العالمية في وحدات التحقيق
على النحو التالي:
الهويات والعالقات
سوف يستكشف الطالب الهوية ؛ المعتقدات
والقيم؛ الصحة الشخصية والجسدية والعقلية
واالجتماعية والروحية ؛
العالقات اإلنسانية بما في ذلك العائالت واألصدقاء
والمجتمعات والثقافات ؛ ماذا يعني أن تكون إنسانًا.

عملية التعلم ()ATL
من خالل  ATLفي برامج البكالوريا الدولية  ،يقوم
الطالب بتطوير المهارات التي لها صلة عبر المناهج
الدراسية التي تساعدهم على "تعلم كيفية
التعلم" .يمكن تعلم مهارات  ATLوتعليمها ،
وتحسينها من خالل الممارسة وتطويرها تدريج ًيا.
أنها توفر أساسا متينا للتعلم بشكل مستقل ومع
اآلخرين .تساعد مهارات  ATLالطالب على االستعداد
والتدليل على التعلم من خالل التقييم الهادف.
إنها توفر لغة مشتركة يمكن للطالب والمعلمين
استخدامها للتفكير في عملية التعلم والتعبير
عنها.

الدول ّية خمس فئات لمهارات
تحدد برامج البكالوريا ّ
تتوسع إلى مجموعات مهارات مناسبة تنمويًا
، ATL
ّ
يركز  ATLفي برنامج السنوات المتوسطة على
مساعدة الطالب على تطوير المعرفة الذاتية
والمهارات التي يحتاجونها لالستمتاع بعمر
التعلم .كما تمكن مهارات  ATLالطالب من النجاح
في تحقيق األهداف الصعبة لبرنامج السنوات
سيطلب من الطالب التفكير في
المتوسطة.
ُ
تطوير مهاراتهم بانتظام وتطوير أهداف تعلم
بناء على تقييمهم
 SMARTفي كل فصل دراسي
ً
الذاتي بشأن التغذية المرتدة الفردية من
معلميهم.

Research Skills

Self-management
Skills

Communication
Skills

Social Skills

Thinking Skills

Information Literary

Organisation

Communication

Collaboration

Critrical Thinking

Media Literary

Affective Skills

Creative Thinking

Reﬂection

Transfer
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يتم تمثيل التعليم والتعلم على أنه التفاعل
بين السؤال (التساؤل)  ،والفعل (العمل) والتأمل
(التفكير).

N

F L E C TI O

ACTION

RY
UI

INQ

RE

التساؤل -تؤسس المعرفة والخبرة السابقة في
الفصل أساس التعلم الجديد إلى جانب فضول
الطالب .توفر المهام حاف ًزا فعا ًلا للتعلم الذي يكون
ومهما.
ومالئما وصع ًبا
جذا ًبا
ً
ً
العمل  -العمل المبدئي هو استراتيجية ونتائج
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 للتعلم .يطلب
هذا المنظور من الطالب التفكير في القضايا
والمشكالت في أوسع نطاق لها وإدراك أن الحلول
الجيدة غال ًبا ما تأتي من المعرفة والفهم المستمدة
من مصادر عديدة.
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التعلم متعدد التخصصات
ي برنامج السنوات المتوسطة  ،يتم تعريف التعلم
متعدد التخصصات على أنه العملية التي يأتي من
خاللها الطالب لفهم مجموعات المعرفة وأنماط
التفكير من اثنين أو أكثر من التخصصات أو
مجموعات المواد ودمجها لخلق فهم جديد .يشجع
هذا النوع من التعلم على وجهات نظر أوسع حول
القضايا المعقدة ويشجع على مستويات أعمق من
التحليل والتوليف.

Disciplinary
)Perspective(s

interdisciplinary
understanding

Disciplinary
)Perspective(s

يتم ربط االتصاالت متعددة التخصصات في كل
موضوع في برنامج السنوات المتوسطة ويشترك
أيضا في وحدات متعددة التخصصات من
الطالب ً
كل عام من برنامج السنوات المتوسطة لتجربة
طريقة التعلم المترابطة هذه .يعمل الطالب في
هذه الوحدة من أجل تحقيق أهداف التعلم ID
وسيتم تقييمهم باستخدام معايير تقييم التعلم
 .IDسيشارك كل طالب في تعلم الهوية كل عام
من البرنامج
من خالل فحص هذا الترابط  ،يطور الطالب مهارات
التفكير النقدي وحل المشكالت المتضمنة في
أسئلة مثل:
بناء على ما تعلمته سابقً ا" ،ماذا أعرف بالفعل عن
• • ً
هذا الموضوع؟"
• •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؟
• •هل يمكن أن توحد هذه المواضيع إحداث تغيير
في العالم.
• •تعزيز التدريس والتعلم متعدد التخصصات في
برنامج السنوات المتوسطة

المناهج الدراسية أكاديمية قطر السدرة MYP
اإلنجليزية والعربية)

اللغة واألدب

اإلنجليزية والعربية واإلسبانية

اكتساب اللغة

الفنون البصرية والفنون المسرحية

الفنون
الرياضيات

هذه دورة متكاملة تشمل علم األحياء
والفيزياء والكيمياء
هذه دورة متكاملة تشمل التاريخ
والجغرافيا واالقتصاد)

العلوم
األفراد والمجتمعات
التربية البدنية والصحية

تصميم المنتج والتصميم الرقمي
الجدول الزمني

التصميم
أكاديمية قطر السدرة
المناهج الدراسية
الدراسات اإلسالمية أو
الدراسات الثقافية

تستخدم هذه المرة لدعم التعلم

الشخصية واالجتماعية

االجتماعي والعاطفي ورفاهية الطالب

والتعليمية

التطوير وراء المعرفي  ،ودعم
المشاريع والخدمات والعمل

االستشارة

فئات الطالب متعددة المستويات -
اختيار الطالب للعمل مع التركيز على

إثراء MYP

الخدمة
بعد المدرسة

أكاديمية قطر السدرة
المناهج الدراسية

االستثناء :هم الطالب الذين يحتاجون إلى دعم
لغوي إضافي للغة العربية أو اإلنجليزية .يمكن إضافة
لغة (لغات) أخرى بمجرد اكتمال البرنامج والمنهج
الحاليين و  /أو نمو عدد الطالب .سيتم إضافة
هذه بعد التشاور مع الموظفين والمجتمع لفهم
احتياجات طالبنا
لمزيد من المعلومات  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة
ممارسات وبروتوكوالت ضمان الجودة في مركز
السدرة.

الدراسات اإلسالمية
تمت الموافقة على منهج أكاديمية قطر السدرة
للدراسات اإلسالمية من قبل وزارة التربية والتعليم
 ،والذي يشمل فروع التربية اإلسالمية التي يتم
تدريسها من خالل إطار برنامج السنوات المتوسطة.
أيضا نقود الطالب في الصالة في غرفة مخصصة
نحن ً
لغرفة الصالة خالل هذا الوقت.
يتناول برنامج  MYPمجموعة واسعة من أنماط
التعلم  ،ويشرك جميع الطالب في عمليات التعلم
أساسا قياس ًيا
الفريدة الخاصة بهم  ،ويمنح الطالب
ً
ومقبو ًلا من المعرفة .برنامج السنوات المتوسطة هو
برنامج شامل للتحدي األكاديمي والمهارات الحياتية
المناسبة لهذه الفئة العمرية التي تعد المتعلمين
لبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية .يتم قياس برامج
التعلم لدينا وفقً ا للمعايير المعترف بها دول ًيا بما
في ذلك ؛

اختيار الطالب للعمل

الرياضيات  -معايير الرياضيات األساسية المشتركة

التعليم والتعلم

Aero

اللغات في أكاديمية قطر السدرة

اللغة  -معايير اللغات األساسية المشتركة لـ Aero

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.

العلوم  -معايير علوم الجيل القادم

يلتحق جميع الطالب بدورة في اللغة واألدب باللغتين
العربية و اإلنجليزية .يتابع معظم الطالب دورات
أيضا
اللغة العربية واإلنجليزية وآدابها .يتمتع الطالب ً
بفرصة تعلم لغة إضافية من خالل دورة اكتساب
اللغة العربية واإلسبانية.

التساؤل وأهميته في أكاديمية قطر
السدرة
التساؤل هو نهج التدريس والتعلم المستخدم
لدعم الطالب ليشاركوا بنشاط في  ،ويتحملوا
مسؤولية تعلمهم .يتيح االستفسار للطالب تطوير
فهمهم الخاص واالحتفال بالطرق العديدة التي
معا لبناء المعنى وإدراك معنى
يعمل بها األشخاص ً
العالم.
.
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أكاديمية قطر السدرة
الوصول إلى الغرض
وعودنا
 .1نحن مجتمع تعلم ديناميكي ومتجاوب
يعمل على إشراك وتحدي المتعلمين
لدينا ،من خالل التعلم القائم على
المفاهيم القائم على االستقصاء ،بحيث
ينجحون أكاديم ًيا.
ّ
ونمكن متعلمينا حتى يتم
 .2نحن نلهم
تجهيزهم كوكالء تغيير مستقبليين
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 نمو لدى المتعلمين.
 .5بصفتنا متخصصون في التعليم متنوعون
و مؤهلون تأهي ً
ال عاليًا ذوو خبرة دولية
 ،نحن ملتزمون بنجاح كل طفل .نحن
متحدون في شغف للتحدي وقيادة التعلم.
 .6في كل ما نقوم به  ،تأتي رفاهية أطفالنا
دائما أوالً
ً

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

المفاهيم
تعلم المفاهيم هي عملية تنظيم األفكار القوية
ذات الصلة داخل وعبر مجاالت الموضوع .إنها تتجاوز
الحدود الوطنية والثقافية .تساعد المفاهيم على
دمج التعلم  ،وإضافة التماسك إلى المنهج  ،وتعميق
الفهم التأديبي  ،وبناء القدرة على االنخراط مع األفكار
المعقدة والسماح بنقل التعلم إلى سياقات جديدة.

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

الموضوعات

MYP

يتم إرفاق النظرة العامة السنوية لجميع المواد
كملحق.

10
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المفاهيم األساسية لبرنامج
السنوات المتوسطة
يواجه المراهقون مجموعة واسعة من الخيارات
المحيرة في كثير من األحيان .تم تصميم MYP
لتزويد الطالب بالقيم والفرص التي ستمكنهم من
تطوير أحكام سليمة.
استرشد برنامج السنوات المتوسطة منذ بدايته
بثالثة مبادئ كانت لها عملة خاصة للمتعلمين
الذين تتراوح أعمارهم بين  ، 11-16مستوحاة من
مهمة البكالوريا الدولية :التعلم الشمولي  ،والوعي
بين الثقافات  ،والتواصل .قدمت هذه المفاهيم
أساسا قو ًيا للتعليم والتعلم في
األساسية للبرنامج
ً
برنامج السنوات المتوسطة.

8
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 :MYPمن المبادئ إلى الممارسة
برنامج السنوات المتوسطة في أكاديمية قطر
السدرة
يشجع برنامج السنوات المتوسطة تعليم الشخص
بأكمله  ،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 بأكمله من أجل حياة
نشطة ومسؤولة .يعتمد برنامج  MYPعلى مفهوم
تعليم الشخص بأكمله كعملية مدى الحياة.
يتم االعتراف بجميع المتعلمين والطالب وأولياء األمور
في أكاديمية قطر السدرة كمتعلمين .نحن نسعى
جاهدين من أجل إجراءاتنا وخصائصنا لتعكس ملف
تعريف متعلم البكالوريا الدولية .نعمل بشكل
تعاوني من أجل دعم التنمية االجتماعية والعاطفية
واألكاديمية والجسدية لجميع أفراد مجتمعنا.
وتتواصل تطلعاتنا من خالل مسارنا إلى الوعود
المقصودة.

البكالوريا الدولية
بيان المهمة
تهدف البكالوريا الدولية إلى تطوير المعرفة
والشباب االستقصائيين والمهتمين الذين
سالما من
يساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر
ً
خالل التفاهم واالحترام بين الثقافات .ولتحقيق هذه
الغاية  ،تعمل المنظمة مع المدارس والحكومات
والمنظمات الدولية لتطوير برامج صعبة للتعليم
الدولي وتقييم دقيق .تشجع هذه البرامج الطالب
في جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا متعلمين
نشطين و عاطفيين 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  IBالعالمية.
يوفر ملف تعريف المتعلم رؤية طويلة المدى
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 الرسم
بثقة على إطار تعليمي مشترك معترف به  ،وهيكل
ثابت من األهداف والقيم والمفهوم الشامل لكيفية
تطوير الفكر الدولي.
يقع ملف تعريف المتعلم  IBفي قلب هذا اإلطار
المشترك  ،كبيان واضح وموجز ألهداف وقيم IBO
وتجسيدا لما يعنيه  IBOمن خالل "الفكر الدولي"
،
ً
إن التعلم الشمولي  ،والوعي بين الثقافات والتواصل
متضمن في ملف المتعلم في البكالوريا الدولية أو
جزء منه  ،خاصة في السمات "المتوازنة" و "المتفتحة"
و "المتواصلة".
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رؤيتنا ورسالتنا المدرسية عن
تعليمنا وتعلمنا.
رؤيتنا

(طموحنا)
قيادة التعلم لضمان أن خريجينا مواطنون طيبون يحققون إمكاناتهم األكاديمية
والشخصية لالنخراط في حياة ذات معنى في خدمة رفاهية اإلنسانية.

بيان الغرض من أكاديمية قطر السدرة
(ماذا لدينا)

في عالم ديناميكي  ،نتحدى المتعلمين اليوم إللهامهم ليكونوا صانعي التغيير في
الغد .نحن نؤمن بوجود قائد في كل فرد  ،لذلك نقوم بتمكين المتعلمين لدينا بمهارات
قوية وشعور بالذات من أجل حياة مليئة بالفرص والمعنى.

شعارنا  :جذور تنمو وأجنحة تعانق السماء
أكاديمية قطر السدرة :قيمنا
يتم تمثيل قيم أكاديمية قطر السدرة على شكل بوصلة لتذكرنا بأهميتها في توجيه
سلوكنا وأفعالنا.

Kindness

Integrity

Respect

Unity
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