المهني
البرنامج
ّ
في البكالوريا ال ّدول ّية IB
تعليم لعالم أفضل

الدول ّية  :IBإعداد الطالب ليتابعوا مسارات
الربنامج
املهني يف البكالوريا ّ
ّ
الحياة التي اختاروها
ما هو تعليم البكالوريا الدّ ول ّية؟

استمرارية التعليم الدو ّيل للبكالوريا الدّوليّة  IBللطالب الذين ترتاوح أعامرهم
بني  3و 19عاماً فريدة من نوعها بفضل قوتها األكادمي ّية والشخص ّية .وتضع برامج
البكالوريا الدّوليّة تحديّاً أمام الطالب ليربعوا ليس فقط يف دراستهم بل أيضاً يف من ّوهم
الشخيص .تهدف البكالوريا الدّول ّية  IBإىل الحث عىل السعي للتعلّم طوال الحياة
ّ
تعلّام يتّسم بالحامسة والتعاطف مع اآلخرين.
تطمح البكالوريا الدّول ّية  IBإىل مساعدة املدارس عىل تطوير طالب مطلعني،
يستجيبون للتحديات بتفاؤل وعقل ُمتفتح ،وواثقني بهويّاتهم ،ويتخذون القرارات
األخالق ّية ،وينضمون مع اآلخرين لالحتفال بسمتهم اإلنسان ّية امل ُشرتكة ،وجاهزين
لتطبيق ما تعلّموه يف املواقف الواقعيّة وامل ُعقدة وتلك التي ال ُيكن التنبؤ بها.
تعليم البكالوريا الدّوليّة:
•يُركِّز على ال ُمتعلِّمين  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBت ُركِّز على الطالب وتُع ِّزز
الشخصي
العالقات السليمة والمسؤولية األخالق ّية والتحدي
ّ
•يُط ِّور أساليب ف ّعالة للتعليم والتعلّم  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBتُد َّرس على
يد ُمد ِّرسين يساعدون الطالب لتعلّم كيف يُط ِّورون المواقف والمهارات التي
والشخصي
األكاديمي
يحتاجونها للنجاح على المستويين
ّ
ّ
•يعمل ضمن السياقات العالم ّية  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBتزيد فهم اللغات
والثقافات وتستكشف األفكار والقضايا ذات األهمية العالميّة
•يستكشف المحتوى ذا المغزى  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBتطرح منهجاً شاسعاً
ومتوازِناً ومفاهيميّاً ومترابطاً
تقع مالمح متعلّم البكالوريا الدّوليّة يف قلب جميع برامج البكالوريا الدّوليّة .IB
يسعى ُمتعلِّمو البكالوريا الدّول ّية إىل أن يُصبحوا متسائلني و ُمطلعني و ُمفكِّرين
ومتواصلني وذوي مبادئ ومتفتحي العقل ومهتمني و ُمجازفني ومتوازِنني و ُمتأ ِّملني.
وتُ ثِّل هذه السامت نطاقاً شاسعاً من القدرات واملسؤوليات اإلنسانية التي تتخطّى
حدود النمو الفكري والنجاح األكادميي.
للمزيد من املعلومات عن البكالوريا الدّوليّة  ،IBتفضلوا بزيارة املوقع اإللكرتو ّين
.www.ibo.org

املهني يف البكالوريا الدّ ول ّية IB؟
ما هو الربنامج
ّ

املهني يف البكالوريا الدّوليّة ُ IBمص َّمم للطالب املهتمني باستكامل تعليمهم
الربنامج
ّ
املهني يف آخر سنتني من املدرسة الثانوية .ويُقدِّم لهم الربنامج أساساً ممتازا ً لدعم
ّ
دراستهم املستقبلية وضامن استعدادهم للنجاح يف العمل.

املهني ُيكِّن الطالب من:
الربنامج
ّ

•متابعة التعليم ومسارات العمل التي يختارونها في الحياة
•الجمع بين المواد الدراسيّة ومهاراتهم ومجاالت اهتماماهم الشخصيّة والمهنيّة

•االنخراط في التعلّم الذي يصنع فرقاً إيجابيّاً في مجتمعهم
•التفكير تفكيرا ً ناقدا ً وإبداعيّاً
•التّواصل بوضوح وفعالية في مجموعة ُمتن ّوعة من المواقف
•العمل بنجاح بمفردهم وبالتعاون مع اآلخرين
•النظر في وجهات النظر الجديدة ووجهات نظر اآلخرين
•تطوير ثقة ووعي أكبر بالنفس
•عرض مستويات مرتفعة من مرون ّية وليونة وألمع ّية العقل
•أن يكونوا ذوي عقل ّية دول ّية وواعين بالعالم
•تطبيق معرفتهم في سيناريوهات ومواقف واقع ّية

املهني
التعليمي للربنامج
اإلطار
ّ
ّ
املهني من ثالثة عنارص:
يتألّف الربنامج
ّ

مساقات دراس ّية من برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدولية —IBيستكمل الطالب
مساقني عىل األقل من مساقات برنامج الدبلوما يف أي من املجموعات الدراسيّة
فيه :الدراسات يف اللغة واألدب ،واكتساب اللغة ،واألفراد واملجتمعات ،والعلوم،
املهني مساقات برنامج الدبلوما
وال ّرياضيّات ،والفنون .يجب أن يختار طالب الربنامج
ّ
التي تكون ذات صلة بدراساتهم املهن ّية .تُوفّر مساقات برنامج الدبلوما وتُع ِّزز
املهني.
الدعامات النظريّة والقوة األكادمييّة للربنامج
ّ
املهني خيار االلتحاق مبساقات برنامج الدبلوما املعتمدة عىل
يتس ّنى لطالب الربنامج
ّ
االنرتنت التي تُطرح عرب مدرستهم التابعة ملدارس عامل البكالوريا الدّول ّية .IB

"أعتقد أ ّن الجمع بني خربة الحياة وخربة العمل وأحد املؤهالت
الدراس ّية يجعلنا ُمرشحني مثاليني للكثري من الجامعات وأرباب
املهني واملواد الدراس ّية التي
العمل .لقد ك َّيفت مساري حول خياري
ّ
أحتاج لدراستها يف الجامعة .فقد اخرتت مساق دراسات الطفولة
املُبكرة مع دراسات الشباب ومساقني إضافيني من مساقات برنامج
الدبلوما :اللغة اإلنجليز ّية وعلم النفس".
 -لورن ثروب ،طالبة يف مدرسة داين كورت ،اململكة امل ُتحدة
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املهني  -يُط ِّور الطالب الصفات الشخص ّية واملهارات
العنارص اإلجبار ّية يف الربنامج
ّ
املهن ّية باإلضافة إىل العادات الفكريّة الرضوريّة للتعلّم الذي يدوم مدى الحياة .متنح
املهني سياقاً ملساقات برنامج الدبلوما والدراسة املهن ّية
العنارص اإلجباريّة يف الربنامج
ّ
وتجمع بني جميع جوانب اإلطار.
يل
يهدف مساق املهارات الشخص ّية واملهن ّية إىل تطوير املسؤولية ،والحل العم ّ
األخالقي ،واملثابرة ،واملرون ّية،
لل ُمشكالت ،والعادات الفكريّة الحسنة ،والفهم
ّ
وتقدير الهويّة واملنظور ،وفهم تعقيد العامل الحديث .وينصب التشديد عىل
تطوير املهارات الرضوريّة لإلبحار بنجاح يف مرحلة التعليم العا ّيل والعمل
واملجتمع.
يل للمعرفة واملهارات بهدف تلبية حاجة
تعلّم الخدمة هو التطبيق العم ّ
مجتمع ّية ُمحدَّدة .يُط ِّور الطالب عرب الخدمة املهارات الشخص ّية واالجتامع ّية
ويُطبقونها يف مواقف واقعيّة تشمل اتخاذ القرارات وحل املشكالت واملبادرة
واملسؤول ّية عن أفعالهم.
تطوير اللغات يضمن تس ّني فرصة دراسة لغة ثانية لجميع طالب الربنامج
رئييس يف تعليم البكالوريا الدّوليّة وهي
املهني .إ ّن فرصة تعلّم لغة ثانية مبدأ
ّ
ّ
تزيد فهم الطالب للعامل األوسع .يُش َّجع الطالب عىل البدء يف أو تعزيز دراستهم
للغة إضافيّة تناسب احتياجاتهم وخلفياتهم وسياقاتهم .وهي ت ُط ِّور قدرات
الطالب التواصل ّية واللغويّة الشفه ّية واملرئ ّية والكتاب ّية.

املرشوع التأ ّم ّيل عمل ُمتع ّمق ينتجه الطالب عىل فرتة زمنيّة ُمط ّولة ويُقدَّم قرب
يل ،يُحدِّد الطالب ويُحلِّلون ويناقشون
انتهاء الربنامج .ومن خالل املرشوع التأ ّم ّ
ويُقيِّمون معضلة أخالقيّة ترتبط مبشكلة أو قضيّة من دراساتهم املهنيّة .يُش ِّجع
الشخيص واالكتشاف
هذا العمل الطالب عىل االنخراط يف البحث واالستقصاء
ّ
الفكري واإلبداع والعمل والتأ ّمل وتطوير مهارات تفكري وبحوث وتواصل قويّة.
ّ
الدراسات املهن ّية ُ -ينح الطالب أساليب تعلّم عمل ّية وواقع ّية ُمص َّممة إلعدادهم
للتعليم العايل أو فرتة تدريب أو منصب يف مجال اهتامم ُمحدّد.
تطرح املدرسة الدراسات املهنيّة ويجب أن تتوافق مع احتياجات الطالب ومتيض
قُدُماً تجاه الدراسة املستمرة أو التوظيف املبارش .تختار كل مدرسة الدراسات املهن ّية
األنسب للظروف املحليّة واحتياجات طالبها .يجب أن تفي الدراسات املهنيّة مبعايري
البكالوريا الدّول ّية  IBالخاصة باالعتامد والتقييم وضامن الجودة.
املهني؟
ُمهت ّمون مبعرفة املزيد عن الربنامج
ّ
شاهدوا مقطع الفيديو ،واطلعوا عىل الكُت ِّيبات والنرشات وطالعوا املزيد عىل املوقع
اإللكرتو ّين .www.ibo.org/cp

املهني
للمدارس املهتمة بطرح الربنامج
ّ
املرونة
املهني أنّه يُوفّر املرونة الستيعاب الظروف املحل ّية.
من املميزات الرئيس ّية للربنامج
ّ
بوسع املدارس طرح تعليم البكالوريا الدّوليّة العايل املكانة بعمل نُسخهم الخاصة بهم
املهني ،بحيث تكون النسخ ُمص َّممة لتلبية احتياجات الطالب وخلفياتهم
من الربنامج
ّ
وتلبية امل ُتطلّبات التعليميّة املحليّة أو اإلقليميّة أو الوطنيّة ،باإلضافة إىل تناول أولويات
الصناعة والحكومة.

ايس ناجح ومرن
"الربنامج
املهني يف البكالوريا ال ّدول ّية  IBبرنامج در ّ
ّ
وهو ُمص َّمم ليكون مثريا ً لالهتامم ويف متناول الطالب ،فهو يتيح لهم
تطوير املهارات واملعرفة وإعدادها لتميض بهم قُ ُدماً يف دروبهم املهن ّية
املستقبل ّية .لقد مكَّن الربنامج الطالب من الوصول إىل منهج واسع
وطامح مينحهم عددا ً من املسارات ليتابعوها عقب انتهاءه".
السيدة سيان كارر ،مديرة مدرسة ،أكادمي ّية سكيرنز كينت ،اململكة املتحدة

ضامن الجودة
يجب أن تعتمد البكالوريا الدّول ّية  IBأوالً أي مدرسة ،أو مجموعة من املدارس ،ترغب
املهني أو أي برنامج آخر من برامج البكالوريا الدّوليّة ( IBأي برنامج
يف طرح الربنامج
ّ
السنوات االبتدائ ّية ،وبرنامج السنوات املتوسطة ،وبرنامج الدبلوما).
امل ُتطلّبات هي نفسها لجميع املدارس وعملية االعتامد ُمص ّممة لضامن أ ّن املدارس
ُمستعدة جيدا ً لتنفيذ برنامج/برامج البكالوريا الدّوليّة IBبنجاح .يُطلب من جميع
مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية املشاركة يف عملية مراجعة وتطوير مستمرة ،باستعامل
نفس معايري ومامرسات الربامج.
الخدمات والدعم
عاملي ذي مهارات
كجزء من التزام البكالوريا الدّول ّية  IBاملستمر بتطوير متجمع ّ
عالية ،فهي تطرح مجموعة كبرية من فرص التنمية املهن ّية العالية الجودة ملساعدة
قادة املدارس وامل ُربني الجدد واملتم ّرسني يف فهم برامج البكالوريا الدّول ّية  IBودعمها
وتنفيذها بنجاح.

اعرف املزيد عن االنضامم إىل مدارس عامل البكالوريا الدّوليّة عىل املوقع اإللكرتو ّين  www.ibo.org/becomeأو مراسلتنا عىل .ibid@ibo.org
•كن أحد طالب البكالوريا الدّول ّية IB

•د ِّرس في إحدى مدارس عالم البكالوريا الدّوليّة
•أصبحوا إحدى مدارس عالم البكالوريا الدّوليّة
•تط ّوعوا أو اعملوا مع البكالوريا الدّول ّية IB

ادعموا مهمتنا وانضموا إلى مجتمع البكالوريا
الدّول ّية  IBعلى www.ibo.org

العالمي للبكالوريا الدّول ّية:
أو تواصلوا مع المكتب
ّ
منطقة أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط
منطقة آسيا والمحيط الهادي
منطقة األمريكتين

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