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المدارس على مستوى العالم بهدف الوصول إلى عالم أفضل وأكثر سالماً. وهذه الوثيقة هي إحدى المواد 

الُمتنّوعة التي تنشرها لدعم تلك البرامج.

قد تستخدم البكالوريا الّدولّية IB مجموعة ُمتنّوعة من الموارد في عملها وهي تفحص المعلومات لتتحقق 
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sales@ibo.org :البريد االلكتروني

استمراريّة التعليم الّدولي في برامج البكالوريا الّدولّية

ما هو تعليم البكالوريا الّدولّية؟

 International Baccalaureate، Baccalauréat International، Bachillerato Internacional

هي عالمات تجارّية ُمسّجلة لمنظمة البكالوريا الّدولّية.





IB بيان مهمة البكالوريا الّدولّية
لعين، الُمتعاطفين مع اآلخرين، والذين يُساعدون على  تهدف البكالوريا الّدولّية إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، الُمطَّ

خلق عالم أفضل وأكثر سالماً من خالل التفاهم واالحترام ما بين الثقافات المتنوعة.

مات الّدولّية لتطوير برامج تعليم دولّي تتسم  بيد مع المدارس والحكومات والُمنظَّ مة يداً  ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الُمنظَّ
بالتحّدي وتتمتع بتقييم دقيق جداً.

ع هذه البرامج الطالب في أنحاء العالم لُيصبحوا ُمتعلِّمين نشطين وُمتعاطفين مع شعور اآلخرين ولكي يستمروا في التعّلم  تُشجِّ
مدى الحياة ُمدركين أّن اآلخرين على اختالفاتهم قد يكونون على صواب أيضاً.
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مقدمة

ح للُمربّين والُمدرِّسين  IB. فهي توضِّ تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح جوهر ولب التعليم الذي تُقدِّمه البكالوريا الّدولّية 

الُمساعدين والطالب واألهالي الُمثُل التي تُشكِّل أسس وركائز جميع برامج البكالوريا الّدولّية. وتصف وثيقة “ما هو تعليم 

 IB البكالوريا الّدولّية؟” الفلسفة التعليمّية للبكالوريا الّدولّية، وهي بذلك تدعم المدارس في رحلتها مع البكالوريا الّدولّية

أثناء اعتماد البرامج وتطبيقها المستمر.

تأّسس برنامج الدبلوما التابع للبكالوريا الّدولّية IB في عام 1968 ليطرح تعليماً شامالً ينطوي على تحٍد يُمكِّن الطالب من 

إدراك تعقيدات عالمنا والتعامل معها ولتزويدهم بالمهارات والمواقف الضرورية للتصرّف تصرّفاً مسؤوالً مستقبالً. وتأّصل هذا 

التعليم في االعتقاد بأّن األشخاص الُمجّهزين إلنشاء عالٍم أكثر عدالً وسلماً يحتاجون لتعليٍم يتجاوز حدود الفروع المعرفّية 

والحدود الثقافّية والقومّية والجغرافّية.

 IB ومع طرح برنامج السنوات المتوّسطة في عام 1994 وبرنامج السنوات االبتدائية في عام 1997، وََضَعت البكالوريا الّدولّية

سلسلة ُمتصلة للتعليم الّدولي للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و19 سنة. وبعد مرور عقد من الزمن، كان تبنّي 

مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية في تلك السلسلة الُمتصلة للتعليم الّدولي قد وضع وصفاً للُمتعلِّمين ذوي العقلّية الّدولّية 

من جميع األعمار. وتستمر مالمح الُمتعلِّم في تقديم أرضّية مشتركة مهمة لتلك البرامج الُمستقّلة التي تنطوي على تحٍد، 

وقد وُِضع كل برنامج منها لُيعبِّر تعبيراً مناسباً تنموياً عن النهج التعليمي الذي تنتهجه البكالوريا الّدولّية IB. ويُثري طرح 

البرنامج الِمهنّي التابع للبكالوريا الّدولّية IBCP في عام 2012 هذه االستمرارية التعليمّية بتقديم خيار آخر من مسارات 

التعليم الّدولي للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً.

م الرؤية التي  يُثرى عمل البكالوريا الّدولّية IB باألبحاث وبخبرة عملّية تزيد عن أربعين عاماً. وتأتي هذه الوثيقة الموجزة لُتدعِّ

انطلقت منها البكالوريا الّدولّية IB وتساند نمّوها اليوم. ويستمر اإلرث الّدينامّي لمؤّسسي البكالوريا الّدولّية في دعم شبكة 

عالمّية ُمتنامية من المدارس الملتزمة بالتعليم العالي الجودة والتنمية المهنّية الُمستمرة والمساءلة الُمشتركة. 

تهدف وثيقة “ما هو تعليم البكالوريا الّدولّية؟” إلى أن تكون وثيقة ثريّة بالمعلومات المفيدة وأال تكون نهائّية وغير قابلة 

IB وأيّدت دائماً موقف  ع المناقشة والمراجعة الُمنتظمة. لقد ناصرت البكالوريا الّدولّية  للتحديث والتحسين؛ فهي تُشجِّ

ن التفكير التقّدمي في الماضي مع البقاء ُمنفتحين لالبتكار  االنخراط النّاقد في األفكار التي تنطوي على تحٍد، وهو موقف يُثمِّ

ده مهمة العمل على إنشاء عالٍم  المستقبلي. وهو يعكس التزام البكالوريا الّدولّية IB بإنشاء مجتمع عالمّي متعاون تُوحِّ

أفضل عبر التعليم.

إّن مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية هي الشكل التطبيقي لمهمة البكالوريا الّدولّية فهي تصف بدقة طموحات المجتمع 

العالمي الذي يتشاطر الِقَيم التي تُشكِّل أساس الفلسفة التعليمّية للبكالوريا الّدولّية. وهي تصف سمات ونتائج التعليم 

الذي يهدف إلى تحقيق العقلّية الّدولّية. 

إّن الهدف من برامج البكالوريا الّدولّية جميعها هو إعداد أفراد ذوي عقلّية دولّية يُسهمون في خلق عالٍم أفضل وأكثر سلماً، 

ويدركون أنّهم يشتركون مع اآلخرين في الطبيعة اإلنسانّية وفي تعّهد األرض والوصاية عليها.

يُثرى تعليم البكالوريا الّدولّية بهذه الِقَيم، وهو:

يُركِّز على الُمتعلِّمين	 

يُطوِّر أساليباً فّعالة للتعليم والتعّلم	 

يعمل ضمن السياقات العالمّية	 

يستكشف المحتوى ذا المغزى	 

 تعمل هذه الخصائص األربعة معا وهي ما يُميِّز تعليم البكالوريا الّدولّية.
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ُمتعلِّمو البكالوريا الّدولّية

يقع الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و19 سنة في قلب التعليم الّدولي في البكالوريا الّدولّية هم وأساليبهم 

في التعّلم ونقاط قّوتهم والتحديات التي يواجهونها. فالطالب من جميع األعمار يلتحقون بالمدرسة وهم يحملون مجموعة 

فريدة وُمشَترَكة من أنماط الِقَيم والمعرفة والتجربة في العالم وموقعهم فيه. 

ع الطالب لُيصبحوا ُمتعلِّمين نشطين  ِّز البكالوريا الّدولّية IB التواصل المفتوح القائم على التفاهم واالحترام، وهي تُشجِّ تُعز

وُمتعاطفين يستمرّون في التعّلم مدى الحياة. إّن تعليم البكالوريا الّدولّية شمولّي وجامع بطبيعته؛ فهو يهتم بالفرد ككل. 

وتتناول برامج البكالوريا الّدولّية IB الرفاهية االجتماعّية والعاطفّية والبدنّية للطالب إلى جانب اهتمامها بالنماء اإلدراكي. 

فهي تُقدِّر الطالب وتمنحهم الفرص لُيصبحوا أعضاء نشطين وُمهتّمين في المجتمعات المحلّية والوطنّية والعالمّية؛ وهي 

تُركِّز االهتمام على ِقَيم ونتائج التعّلم الذي يّتسم بالعقلّية الّدولّية الذي تصفه مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية.

يسعى ُمتعلِّمو البكالوريا الّدولّية إلى أن يُصبحوا متسائلين وُمطلعين وُمفكِّرين ومتواصلين وذوي مبادئ ومنفتحي العقل 

لين. وتُمثِّل هذه السمات نطاقاً شاسعاً من القدرات والمسؤوليات اإلنسانية التي تتخّطى  ومهتمين وُمجازفين ومتوازِنين وُمتأمِّ

حدود النمو الفكري والنجاح األكاديمي. وهي تُشير ضمناً إلى االلتزام بمساعدة جميع أعضاء المجتمع المدرسي ليتعّلموا 

احترام أنفسهم واحترام اآلخرين والعالم من حولهم.

تهدف برامج البكالوريا الّدولّية إلى زيادة مستوى الوصول إلى المنهج واالنخراط في التعّلم لجميع الطالب. وتُصبح مجتمعات 

التعّلم أكثر شموالً بينما تُحدِّد وتُزيل العوائق الماثلة أمام التعّلم والُمشاركة. إّن االلتزام بإتاحة الوصول وتحقيق الشمول 

يُصوِّر مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية عملّياً.

الُمتعلِّم ومدرسة عالم البكالوريا الّدولّية
تُحّقق مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية طموحات مجتمع مدارس عالم البكالوريا الّدولّية الملتزمة بطرح التعليم الذي يُركِّز 

ِّز برامج البكالوريا الّدولّية تطّور المدارس التي:  على الطالب. وتُعز

ع العالقات السليمة والمسؤولّية الفرديّة والجماعّية والعمل الجماعّي الفّعال 	  تُتيح الفرص التعليمّية التي تُشجِّ

والتعاون

تُساعد الطالب على اتخاذ قرارات ُمّطلعة ومعقولة وأخالقّية وتطوير المرونة والمثابرة والثقة التي يحتاجونها إلحداث 	 

تغيير ذي مغزى

ز الطالب على طرح األسئلة، والسعي لتحقيق الطموحات الشخصّية، ووضع أهداف تنطوي على تحٍد، وتنمية 	  تُحفِّ

المثابرة واإلصرار على تحقيقها

ع على إنشاء هويات شخصّية وثقافّية ثريّة	  تُشجِّ

ِّس قائدٌ فكري بوسعه  ِّسين والطالب؛ فالُمدر تتشكّل هذه النتائج التعليمّية إلى حٍد كبير جداً بالعالقات القائمة بين الُمدر

تحفيز الطالب وتمكينهم لُيطوِّروا ثقتهم ومسؤوليتهم الشخصّية. وتُساعد بيئات التعّلم التي تنطوي على التحدي الطالب 

لُينّموا الخيال والتحفيز اللذين يحتاجونهما لتلبّية احتياجاتهم واحتياجات اآلخرين.

تُؤكِّد برامج البكالوريا الّدولّية على تعّلم كيف نتعّلم، وهي تُساعد الطالب على التفاعل بفاعلّية مع بيئات التعّلم التي 

عهم على تقدير التعّلم كجزٍء ال يتجزّأ من حياتهم اليومية. يواجهونها وتُشجِّ
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IB التعليم والتعّلم في البكالوريا الّدولّية

يعرض التعليم والتعّلم في البكالوريا الّدولّية الطرق الكثيرة التي يعمل بها الكثيرون معا إلنشاء المعنى وفهم العالم. 

فمن خالل تفاعالت طرح األسئلة والعمل والتفكير، يمضي بنا هذا األسلوب البنائي تجاه إنشاء صفوف دراسّية منفتحة 

وديمقراطية. إّن تعليم البكالوريا الّدولّية يُمكِّن الشباب للسعي للتعّلم مدى الحياة بمفردهم وبالتعاون مع اآلخرين. وهو يُعدُّ 

مجتمعاً من الُمتعلِّمين لالنخراط في التحديّات العالمّية عبر البحث والتساؤل والعمل والتأّمل.

البحث والتساؤل

مل
لع

ا

التأّمل

البحث والتساؤل

وتتمّيز برامج  َّس والُمقيَّم في برامج البكالوريا الّدولّية.  يُشكِّل البحث والتساؤل المستدام درّة المنهج المكتوب والُمدر

البكالوريا الّدولّية بالبحث والتساؤل الُمنّظم في كل من الهياكل المعرفية المعروفة والمشاكل الُمعّقدة. وفي هذا األسلوب 

تضع المعرفة المسبقة والتجربة األساس للتعّلم الجديد، ويكون فضول الطالب هو الحافز األكثر فعالية للتعّلم الذي يكون 

مثيراً لالهتمام وذا الصلة ومغزى وفيه تحٍد. 

العمل

يعكس العمل باستقامة وأخالق، كونه استراتيجّية ونتيجة، التزام البكالوريا الّدولّية IB بالتعليم والتعّلم من خالل التجربة 

العملّية الواقعّية. يتصرّف ُمتعلِّمو البكالوريا الّدولّية في بيوتهم وفي الصفوف الّدراسّية والمدارس والمجتمعات والعالم 

ِّز التعّلم عن الذات وعن اآلخرين. وتُقدِّر مدارس عالم البكالوريا  األوسع. ويشمل العمل والتصرف التعّلم بالممارسة مما يُعز

الّدولّية العمل الذي يشمل االستقامة واألمانة، فضالً عن الحس الشديد باإلنصاف الذي يحترم ويراعي كرامة الفرد والجماعة.

إّن العمل باستقامة وأخالق يعني اتخاذ خيارات مسؤولة، وأحياناً اتخاذ قرارات باالمتناع عن اإلقدام على عمل ما. ويُمكن لألفراد 

والُمنّظمات والمجتمعات االنخراط في هذا العمل عندما يستكشفون األبعاد األخالقية للتحديات الشخصّية والعالمّية. وقد 

يشمل العمل في برامج البكالوريا الّدولّية تعّلم الخدمة والمناصرة والتأييد وتعليم الذات وتعليم اآلخرين. 
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التأّمل

التأّمل النّاقد هو العملّية التي يُمكن للفضول والتجربة أن يُؤدّيا من خاللها إلى تحقيق فهم أعمق. ويجب أن يُصبح الُمفكِّرون 

الُمتأّملون واعين وعياً ناقداً بشواهدهم وطرقهم واستنتاجاتهم. ويشمل التأّمل أيضا أن يكون المرء مدركاً لالنحياز وعدم 

الدقة الُمحتمل وجودهما في عمله وفي عمل اآلخرين.

ِّز تعليم البكالوريا الّدولّية اإلبداع والخيال. وهو يمنح الطالب الفرص للنظر في طبيعة الفكر اإلنساني ولتطوير المهارات  يُعز

وااللتزامات الضروريّة ليس فقط لتذكّر تفكيرنا وجهدنا كأفراد بل وتحليلهما أيضاً، فضالً عن األعمال واألداءات التي تنشأ عنها. 

ومن خالل البحث والتساؤل والعمل والتأّمل تهدف برامج البكالوريا الّدولّية إلى تطوير مجموعة واسعة من مهارات التفكير 

والتواصل االجتماعي والبحث وإدارة الذات ويُطلق عليها “أساليب التعّلم” في برامج البكالوريا الّدولّية.

يتطّلب التعليم والتعّلم الفّعال تقييماً ذا مغزى. وتسعى مدارس عالم البكالوريا الّدولّية جاهدة إلى توضيح الغرض من تقييم 

الطالب ومعايير النجاح وطرق إجراء أعمال التقييم. إّن التقييم في برامج البكالوريا الّدولّية عملّية ُمستمرة وُمتنّوعة وهو جزٌء 

ال يتجزّأ من المنهج. وقد يكون التقييم رسمّياً أو غير رسمّي، أو تكوينّياً أو نهائّياً، أو داخلّياً أو خارجّياً؛ ويستفيد الطالب أيضاً 

حيث يتعّلمون كيف يُقيِّمون عملهم وعمل اآلخرين. 

يعرض طالب البكالوريا الّدولّية ما يعرفونه ويستطيعون عمله من خالل دمج تعّلمهم ويتمثّل ذلك في معرض برنامج السنوات 

االبتدائية، والمشروع الشخصي في برنامج السنوات المتوّسطة، والمقال المطّول في برنامج الدبلوما، والمشروع التأّملي في 

البرنامج المهنّي التابع للبكالوريا الّدولّية. ويمكن للمجتمع المدرسي بأكمله االنخراط في تقديم اآلراء والمقترحات والدعم 

أثناء عرض الطالب لمعرفتهم وفهمهم وإتقانهم للمهارات.
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السياقات العالمّية للتعليم

في عالمنا المترابط ترابطاً كبيراً واآلخذ في التغّير سريعاً، تهدف برامج البكالوريا الّدولّية إلى إنماء العقلّية الّدولّية في سياق 

االنخراط العاملي التعّددية اللغوية والتفاهم ما 
بني الثقافات املُتنّوعة

عالمي. يصف المصطلحان “دولي” و”عالمي” العالم من وجهتي نظر مختلفتين؛ إحداهما من حيث مقّومات هذا العالم 

)الدول وعالقتها مع بعضها( واألخرى من حيث الكوكب ككل. والفروق الواضحة التي تُميِّز بين مصطلحات “محلي”، “وطني”، 
“عالمي” أصبحت آخذة في التداخل في وجه المؤسسات والتكنولوجيا الناشئة التي تتجاوز حدود الدول الحديثة. والتحديّات 
الجديدة التي لم ترسمها الحدود التقليديّة تتطّلب من الطالب تنمية اتّقاد الذكاء والخيال اللذين يحتاجونهما ليحيوا حياة 

ذات نفع وفائدة في عالٍم ُمعّقد.

يُنشئ تعليم البكالوريا الّدولّية مجتمعات تعّلم يستطيع فيها الطالب زيادة فهمهم للغة والثقافة، ويُمكن لهذا الفهم 

ُمساعدتهم في أن يُصبحوا أكثر انخراطاً على مستوى العالم.

العالم وتعتبره أوسع سياق للتعّلم.  تُقدِّر  التي  التعّلم  بيئات  إنماء  الّدولّية على  العقلّية  التعليم بهدف تحقيق  يعتمد 

الّدولّية في معايير وممارسات تعليمّية خاصة بالفلسفة والتنظيم والمنهج بوسعها  وتشترك مدراس عالم البكالوريا 

إنشاء مجتمعات تعّلم عالمّية حقيقّية والحفاظ عليها وتعزيزها. ويتعّلم الطالب في المدرسة عن العالم من المنهج ومن 

تفاعالتهم مع األشخاص اآلخرين. والتعليم والتعّلم في سياقات عالمّية يدعم مهمة البكالوريا الّدولّية “لتطوير الشباب 

لعين، الُمتعاطفين مع اآلخرين، والذين يُساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر سلماً من خالل  ذي الذهنية االستعالمية، الُمطَّ

التفاهم واالحترام ما بين الثقافات الُمتنّوعة.” 

التعّددية اللغوية والتفاهم ما بين الثقافات الُمتنّوعة 
من وجهة نظر البكالوريا الّدولّية IB، يعتبر تعّلم كيفية التواصل بطرق مختلفة بأكثر من لغة أساسيٌّ جداً إلنماء التفاهم 

ما بين الثقافات الُمتنّوعة. لذلك تدعم برامج البكالوريا الّدولّية التعّلم الُمركّب الّدينامّي عبر أشكال كثيرة جداً من أشكال 

التعبير. وجميع برامج البكالوريا الّدولّية تفرض على الطالب تعّلم لغة أخرى. 

يشمل التفاهم ما بين الثقافات الُمتنّوعة إدراك وجهة النظر الشخصّية والتأّمل فيها فضالً عن وجهات نظر اآلخرين. ولزيادة 

ِّز برامج البكالوريا الّدولّية تعّلم كيفية فهم الكثير من المعتقدات والِقَيم والتجارب  التفاهم ما بين الثقافات الُمتنّوعة، تُعز

وسبل المعرفة فهماً ناقداً. أما هدف فهم اإلرث الثقافي الثري للعالم فيحثُّ مجتمع البكالوريا الّدولّية على استكشاف 

الّسمات الُمشتركة بين الناس وتنّوعهم وترابطهم.
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االنخراط العالمي
ع طالُب وُمدرِّسو  يُمثِّل االنخراط العالمي التزاماً بتناول أعظم التحديّات التي تواجه البشرية في الصف الدراسي وخارجه. يُشجَّ

البكالوريا الّدولّية على استكشاف القضايا العالمّية والمحلّية بما في ذلك جوانب مناسبة تنمويّاً للُمتعلِّمين من جوانب 

البيئة والتنمية والنزاعات والحقوق والتعاون والحكم. فالناس الُمنخرطون عالمّياً ينظرون نظرة ناقدة في السلطة واالمتيازات 

ويُدركون أنّهم أمناء على األرض ومواردها للحفاظ عليها من أجل األجيال القادمة.

يهدف تعليم البكالوريا الّدولّية إلى تطوير الوعي ووجهات النظر ومستويات االلتزام الضرورية لالنخراط العالمي. وتطمح 

البكالوريا الّدولّية IB إلى تمكين األفراد لُيصبحوا ُمتعلِّمين نشطين وملتزمين بخدمة المجتمع.
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محتوى ذو مغزى

البرنامج املهنّيبرنامج الدبلومابرنامج السنوات املتوّسطةبرنامج السنوات االبتدائية

يُتيح تعليم البكالوريا الّدولّية الفرص لتنمية الفهم المعرفي والفهم المتداخل التخّصصات اللذين يُلّبيان المعايير الصارمة 

التي تضعها مؤسسات التعليم العالي في أنحاء العالم. وتطرح برامج البكالوريا الّدولّية أطراً شاسعة ومتوازِنة ومفاهيمّية 

ومترابطة للمناهج والمساقات الّدراسّية. 

شاسعة ومتوازنة

يُمثِّل تعليم البكالوريا الّدولّية أسلوباً متوازناً يُتيح للطالب الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى الذي يمتد عبر المواد 

الّدراسّية. يهدف التعّلم في برنامج السنوات االبتدائية إلى تجاوز الحدود القائمة بين مجاالت المواد الّدراسّية. وبينما 

يتطّور الطالب في برنامج السنوات المتوّسطة وبرنامج الدبلوما والبرنامج المهنّي، فهم ينخرطون في دراسة المعرفة 

والمهارات الخاصة بالمواد الّدراسّية مع مستوى ُمتزايد من الرقي. 

مفاهيمّية

يُركِّز التعّلم المبني على المفاهيم على األفكار التنظيمّية القويّة الرّحبة األفق التي لها عالقة ضمن مجاالت المواد 

ى الحدود الوطنّية والثقافية. وتُساعد المفاهيم على تكامل التعّلم، وتُضيف الترابط على  الّدراسّية وعبرها. وهي تتخطَّ

ق الفهم المعرفي، وتبني القدرات لالنخراط مع األفكار الُمركّبة، وتسمح بنقل التعّلم إلى سياقات جديدة.  المنهج، وتُعمِّ

ويواجه طالب برنامج السنوات االبتدائية وبرنامج السنوات المتوّسطة مجموعات ُمحّددة من المفاهيم الرئيسة، ويُطوِّر 

طالب برنامج الدبلوما والبرنامج المهنّي استيعابهم المبني على المفاهيم أكثر وأكثر.

مترابطة

تُقدِّر أطر مناهج البكالوريا الّدولّية تزامن التعّلم حيث يواجه الطالب الكثير من المواد الّدراسّية في آن واحد أثناء دراستهم 

للبرامج الّدراسّية؛ وهم يتعّلمون كيف ينشئون الروابط ويسعون لتحقيق الفهم الثري للعالقة الُمتبادلة بين المعرفة 

والتجربة عبر الكثير من المجاالت. وتُقدِّم أهداف المساقات الّدراسّية وُمتطّلبات البرامج فرصاً حقيقّية للتعّلم عن العالم 

بطرق تتخّطى نطاق المواد الّدراسّية الفرديّة. 

في برنامج السنوات االبتدائية، يتعّلم الطالب عن المعرفة والمفاهيم والمهارات من مجموعة ُمتنّوعة من المواد الّدراسّية 

ويستخدمونها ليستكشفوا ستة محاور متجاوزة للمواد الّدراسّية ذات أهمّية عالمّية. وفي برنامج السنوات المتوّسطة، 

يدرس الطالب مجموعة من المواد الّدراسّية ويجمعون في معظم األحيان بين مجالين أو أكثر من مجاالت الخبرة للخروج 

بفهم جديد متداخل التخّصصات. وفي برنامج الدبلوما، يواجه الطالب مجموعة من المواد الّدراسّية ويُمكنهم االستمرار 

في استكشافاتهم الشخصّية للنشاط البدنّي والعملّية اإلبداعّية من خالل ُمكوِّن اإلبداع والنشاط والخدمة اإلجبارّي في 

برنامج الدبلوما. وتطرح الُمتطّلبات والمساقات الُمتداخلة التخّصصات في برنامج الدبلوما ُسُبالً للطالب ليستكشفوا الفهم 
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والقضايا الجديدة عبر المواد الّدراسّية، وتُساعد مادة نظرية المعرفة الطالب على ربط تعّلمهم عبر المنهج. وفي البرنامج 

المهنّي، تعمل ُمكّونات المنهج اإلجباري كرابط بين مواد برنامج الدبلوما ودراسات البرنامج المهنّي لمساعدة الطالب على 

الفهم في جميع أنحاء المنهج .

يُعدُّ التقييم في برامج البكالوريا الّدولّية جزءاً ال يتجزّأ من التعليم والتعّلم. فالُمدرِّسون يستخدمون مجموعة واسعة من 

استراتيجّيات التقييم التي تُساعدهم في تقديم آراء ومقترحات تقييمّية مفيدة لكي يفهموا ما تعّلمه الطالب وليراقبوا 

تقّدمهم. يدعم التقييم في البكالوريا الّدولّية IB الممارسة الصفّية الجّيدة بتشجيع األداءات الّدالة على الفهم الحقيقّية 

التعليمّية  السلسلة  األكبر سناً في  النّهائّية للطالب  التقييم  وتخضع عمليات  واإلبداعّي.  الناقد  التفكير  تتطّلب  التي 

للبكالوريا الّدولّية لمعايير دولّية ُموّحدة. يُشدِّد التقييم في برنامج السنوات االبتدائّية على أهمية التقييم الذاتي للطالب 

ِّس والتأّمل بهدف أساسي وهو تقديم مردود اآلراء حول عملية التعّلم. وتُراعي مجموعة من االستراتيجّيات الخاصة  والُمدر

بتقييم عمل الطالب الطرق الُمتنّوعة والُمعّقدة والراقية التي يستخدمها كل طالب لفهم تجاربه في التعّلم. يتمّيز التقييم 

في برنامج السنوات المتوسطة بتصميم متين يشمل أسلوب تقييم داخلي ُمتعّلق بالمعايير قوي )األعمال الدراسّية( لجميع 

ح أو تُعاير خارجياً.  مجموعات المواد الدراسّية، باإلضافة إلى مجموعة اختياريّة من االختبارات وملفات أعمال الطالب التي تُصحَّ

ويهدف التقييم في برنامج الدبلوما إلى موازنة القياس السليم مع النتائج الموثوقة، لُيقدِّم مؤهالً ُمعترفاً به دولّياً لاللتحاق 

بالجامعات تعتمد نتائجه على األعمال الّدراسّية واالختبارات الخارجّية. ويجمع التقييم في البرنامج المهنّي بين صالحية 

وموثوقية تقييم المواد في برنامج الدبلوما وبين التقييم الجامع والتقييم التكويني للمنهج اإلجباري للبرنامج المهنّي.
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الخالصة

إّن تعليم البكالوريا الّدولّية فريدٌ من نوعه وذلك بفضل معاييره الخاصة واألكاديمية الشديدة. وتضع برامج البكالوريا الّدولّية 

تحديّاً أمام الطالب ليبرعوا ليس فقط في دراستهم بل أيضاً في نمّوهم الشخصّي. وتهدف البكالوريا الّدولّية IB إلى الحث 

البكالوريا  تؤلِّف  ولتحقيق ذلك،  والتعاطف مع اآلخرين.  بالحماسة  الحياة ويّتسم  الذي يدوم مدى  �على السعي للتعّلم 

الّدولّية IB بين مجتمع عالمّي من الداعمين والمؤيِّدين الذين يحتفون بطباعنا اإلنسانّية الُمشتركة ويتشاطرون معنا االعتقاد 

بأّن التعليم بوسعه المساعدة في إنشاء عالٍم أفضل.

IB هذا الهدف السامي بالتفاصيل العملّية للتعليم والتعّلم. ويُطبِّق المجتمع العالمي لمدارس  تربط البكالوريا الّدولّية 

عالم البكالوريا الّدولّية تلك المبادئ ويضع معايير التعليم العالي الجودة الذي تتولّى مسؤوليته تلك المدارس معا. وتعليم 

البكالوريا الّدولّية هو الدليل على قوة ذلك التعاون.

إّن التعليم عمٌل ينطوي على األمل في مواجهة مستقبل مجهول على الدوام. وتعليم البكالوريا الّدولّية يستجمع ويُثير أفضل 

ما لدى الطالب والُمربّين على حٍد سواء. وتعتقد البكالوريا الّدولّية IB أنّنا بوسعنا العمل معا إلعداد الطالب للحياة والعمل في 

عالٍم ُمعّقٍد ومترابٍط ترابطاً كبيراً. 
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