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المقدمة

لاًبكمً فيًالمرحلةًاالبتدائيةًلمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةً.الهدفًمنًهذاًالكتيبًهوًشرحًتوقعاتناًمنًالطلبً
لاًوسه ً
أه ً
وأولياءًاألمورًً.نحنًمؤمنونًبأهميةًالعلقةًالوطيدةًبينًالمدرسةًوالمنزلًً.وهكذاًنستطيعًأنًنعملًمعاًللتأكدًمنًمنحً
طلبناًأفضلًتعليمًممكنًفيًبيئةًسعيدةً،آمنةًومنضبطةً.سوفًيكونًباستطاعةًأولياءًاألمورًالوصولًلخطةًأسبوعيةً
باإلضافةًإلىًمستنداتًالمنهجًالتيًسوفًتكونًعلىًموقعًالمدرسةًإلبقائهمًعلىًدرايةًبالخططًاألكاديميةًوالرسائلً
اإلخباريةً لتحديدًأيًنشاطًإضافيًأوًمناسبةًفيًالمدرسةًً.نحثًأولياءًاألمورًعلىًزيارةًموقعًالمدرسةًبشكلًمنتظمً
للحصولًعلىًتواصلًمستمرًمعًمعلميًأبنائكم.
إنهًوقتًمميزًللنتماءًلمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًالتيًتعتبرًإحدىًالمدرستينًالوحيدتينًفيًالكويتًالمصرحًبهماًمنً
قبلًمؤسسةًالبكالورياًالدولية-برنامجًالسنواتًاالبتدائيةً.تمًتطويرًهذاًالبرنامجًمعًمدارسًعالميةًهدفهاًبناءًالشخصيةً
وتوفيرًتعليمًيهيئًالطلبًلتحملًالمسؤولياتًليكونواًقادةًالمستقبلًوهوًكماًتعلمونًجزءًمنًشعارًالمدرسة.

نحن ننصحكم بأخذ وقتكم لقراءة الكتيب بحذر والحرص على الحفاظ على سالمة الكتيب ليكون مرجع لكم الكتيب مقسم لثالثة
أقسام:
 -1رؤيةًوهدفًومبادئًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغة.
 -2البرنامجًاألكاديمي.
 -3معلوماتًعامةً.

ال تترددوا باالتصال في المدرسة لالستفسار .نحن نتطلع للعمل معكم في هذا العام الدراسي.
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القسم األول :رؤية وهدف ومبادئ مدرسة الكويت ثنائية اللغة
رؤية مدرسة الكويت ثنائية اللغة
تمًتأسيسًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًفيًشهرًسبتمبرًً1998فيًمنطقةًالجهراءًوكانًتأسيسهاًعلمةًبارزةًفيًالمجالًالتربويًفيً
المنطقةًحيثًأنهاًمدرسةًغيرًربحيةًومنهجهاًالتعليميًثنائيًاللغةًوأًسستًلخدمةًأهاليًمنطقةًالجهراءًودولةًالكويتً .
وتتضمنًرؤيةًالمدرسةًالمستقبليةً:التركيزًعلىًأنًتكونًالمدرسةًمؤسسةًمميزةًللقرنًالحاديًوالعشرونً.وبماًأنهاًمؤسسةًغيرً
ربحيةًفأنهاًستحاولًأنًتستغلًجميعًالمصادرًلتكونًمدرسةًمتطورةًومتقدمةًوتعملًعلىًرفعًمستوىًهيئتهاًالتعليميةً.وبرامجهاً
التعليميةً.وخدماتهاً
وحيثًأنًأيًمؤسسةًتعليميةًالًتستطيعًأنًتحددًاتجاهاتهاًبدونًأنًيكونًلديهاًمجموعةًمنًاألنظمةًوالقوانينًالتيًتوجههاً
وتسيرًعليها ً.فإنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًوضعتًهذاًالدليلًالخاصًالذيًيحتويًعلىًاألنظمةًواإلجراءاتًالخاصةً
بالمدرسةًوذلكًلألسبابًالتاليةً:
أ) توفيرًاالستمراريةًوالثباتً:لتزويدًالمجتمعًالذيًيحيطًبالمدرسةًبفهمًواضحًللتوقعاتًالمطلوبةًمنهمًباإلضافةًإلىً
توجيهاتًالمدرسةً(التوقعاتًواألهداف).
ب) تجنبًاتخاذًالقراراتًالمبنيةًعلىًالدوافعًوالنزواتًواألزماتًبشكلًمتسرع.
ت) تحديدًالوظائفًوالمسؤولياتًللموظفينً.

KBS
Principles
Principles

مبادئ
المدرسة
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فلسفة المدرسة
تأسستًمدرسةًالكويتًثنائيّةًاللّغةًعامً 1998لخدمةًمحافظةًالجهراءً،والمدرسةًهيًمجتمعًتعليميًمنًالحضانةًإلىًالثانويًً,
وتقدمًتعليمًنوعيًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًلطلبًبهدفًغرسًالسعيًللتعلمًمدىًالحياةًً,وغرسًاألخلقًوالقيمًوالمبادئً
والمواقفًاإليجابيةًً,وااللتزامًنحوًًقضاياًالمجتمعًوالعالمًً,ليصبحًالطلبًقادةًالمستقبلً.

مبادئ المدرسة
تؤمنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبمبدأًالمساواةًبينًالجميعًبغضًالنظرًعنًالعمرًأوًالجنسًأوًالعرقًأوًالدينًأوًالموقفًتؤمنً
المدرسةًبأنًكلًطفلًمهمً .
إن أعضاء مجتمع مدرسة الكويت ثنائية اللغة يعملون وفق المبادئ التي يؤمنون بها كما يلي:


إنًاألطفالًهمًأهمًوأغلىًماًفيًالمجتمع.



إنًلكلًفردًالحقًفيًبيئةًآمنةًوايجابيةًتدعمًعمليةًالتعلم.



إنًالتربيةًوالتعليمًهماًمسؤوليةًمشتركةًبينًالطالبًوالعائلةًوالمدرسةًوالسلطةًالحاكمةًوالمجتمعًوالدولة.



إنًالتفاعلًمعًأفرادًذويًصفاتًوخلفياتًمتنوعةًيعًلّمًتقبلًاآلخرينًوتقديرًالجميع.



إنًالتربيةًالفعالةًتعملًعلىًغرسًالقيمًاألخلقيةًبهدفًتنميةًاإلنسانًككلً:روحيًا اًوعقليًا اًوعاطفيًا اًواجتماعيًا اًوبدنيًا ا.



إنًتعلًمًكيفًنتعلمًيؤديًإلىًالنجاحًالدراسيًطوالًفترةًدراسةًالطلبًوحياتهمًالعملية.



إنًالمغامرةًواالستعدادًوالرغبةًللتغييرًضروريانًلتحقيقًالنموًالمستمر.



إنًالتعليمًيجبًأنًيكونًجاذبًا اًومرتكزًا اًعلىًالبحثًوالتمايز.



لاًوداعمًا اًللتعلمً.
إنًالتقويمًيجبًأنًيكونًفاع ً



إنًالقدرةًعلىًالتعلمًمدىًالحياةًضروريةًفيًمجتمعًمتغير.



إنًااللتزامًنحوًالقضاياًالمحليةًوالعالميةًشأنًهامًلتحقيقًنموًوتطويرًالمجتمع.

Adopted on May 25, 2014
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القسم الثاني :البرنامج األكاديمي
مدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًمرخصةًلتقديمًبرنامجًالبكالورياًالدوليةًلبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةً.كماًتعتبرًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةً
مدرسةًمرشحةًللعتمادًمنًمؤسسةًالوالياتًالوسطىًللجامعاتًوالمدارسًفيًالوالياتًالمتحدةًاألمريكيةً.لقدًقامتًالمدرسةً
باتخاذًهذهًالخطوةًمنًمنطلقًضمانًتقييمًبرامجناًالتعليميةًبدقةًوالتيًيتمًاعتمادهاًمنًمؤسساتًمعتمدةًدوليًا اً.هدفًمدرستناًوهوً
ماًيشابهًهدفًمؤسسةًالبكالورياًالدوليةً،هو:

(تطوير تفكير الناس دوليا لفهم انسانيتهم المشتركة واشتراكهم في الوصاية على هذا الكوكب والتي تساعد على خلق عالم أفضل
وأكثر سالما)

بيان مهمة البكالوريا الدّوليّة IB
تهدف البكالوريا الدّوليّة إلى تطويرًشباب مستقلين ،مطلعين ،متعاطفين مع اآلخرين ،والذين يساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر
سلمًا ا من خلل التفاهم واالحترام ما بين الثقافات المتنوعة.ولتحقيق هذا الهدف ،تعمل المنظمة يدًا ا بيد مع المدارس والحكومات
ي تتسم
والمنظمات الدّولية لتطوير برامج تعليم دول ًّ
ّ
بالتحدّي وتتمتع بتقييم دقيق جدًا ا.تشجع هذه البرامج الطلب في أنحاء العالم ليصبحوا متعلمين نشطين ومتعاطفين مع شعور اآلخرين
أن اآلخرين على اختلفاتهم قد يكونون على صواب أيضًا اً .
ولكي يستمروا في التعلّم مدى الحياة مدركين ًّ
ً
إنناًنؤمنًأنًمنهجًمدرستناًيتضمنًجميعًالنشاطاتًالطلبيةًاألكاديميةًوغيرًاألكاديميةًحيثًأنًالمدرسةًتأخذًعلىًعاتقهاًمسئوليةً
التأثيرًإيجابياًعلىًتعلمًالطالبًلذلكًسيتمًالتركيزًعلىًتطويرًالوسائلًالتعليميةًوبناءًالشخصيةً.فيماًيليًحددناًسماتًومواقفً
المتعلمًالمتوقعة:

سمات متعلم برنامج السنوات االبتدائية
نطمح في مدرسة الكويت ثنائية اللغة أن نكون:
متسائلون

مطلعين
مفكرين
متواصلين
ذو مبادئ
منفتحين

نحنًننميًفضولناًونكتسبًالمهاراتًاللزمةًللتساؤلًوالبحثً.نحنًقادرونًعلىًاالعتمادًعلىً
أنفسناًبالتعلمًونستطيعًأنًنعملًمعًاآلخرينًونستمتعًبعمليةًالتعلمًبشغفًوسيستمرًشغفناًبالتعلمً
طوالًحياتناً.
نحنًننميًفهمناًللمفاهيمًمنًخللًمجموعةًواسعةًومتوازنةًمنًفروعًالمعرفةًوالتخصصاتً
ونستكشفًاألفكارًوالقضاياًالتيًتتمتعًبأهميةًمحليةًوعالمية.
نحنًنطبقًمهاراتًالتفكيرًبشكلًناقدًوإبداعيًللتعرفًعلىًالمشكلتًالمعقدةًواتخاذًقراراتً
منطقيةًوأخلقيةًلحلها.
نحنًنعبرًعنًأنفسناًبثقةًوإبداعًفيًلغاتًوطرقًمختلفةًونعملًبالتعاونًمعًاآلخرينًبشكلًفعالً
ونستمعًلمختلفًاآلراءًعنًطيبًخاطر.
نحنًنتصرفًبأمانةًونزاهةًوحسًشديدًباإلنصافًوالعدالةًواالحترامًتجاهًكرامةًالفردًوالجماعةً
والمجتمعًونتحملًمسئوليةًتصرفاتناًوالنتائجًالمترتبةًعليهاً.
نحنًنفهمًثقافتناًوتاريخناًالشخصيًونحترمهاً،ونتقبلًوجهاتًنظرًاألفرادًوالمجتمعاتًاألخرىً
وقيمهمًوتقاليدهمً.ولقدًاعتدناًالبحثًعنًمجموعةًوجهاتًالنظرًوتقييمهاً،ونحنًعلىًاستعدادً
للتعلمًمنًالتجاربًالعملية.
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مهتمين
مجازفين
متوازنين
متأملين

نحنًنبديًعطفًا اًوحنوًا اًواحترامًا اًتجاهًاآلخرينًومشاعرهمً،ولديناًالتزامًشخصيًبخدمةًاآلخرينً
منًحولناًوإحداثًتغييرًإيجابيًفيًحياتناًوالبيئةًمنًحولنا.
نحنًنتعاملًمعًالمواقفًالغيرًمألوفةًوالغامضةًبشجاعةًوتدبرًونتمتعًبشخصيةًمستقلةًتمكنناًمنً
استكشافًأدوارًوأفكارًواستراتيجياتًجديدةً.كماًأنناًندافعًعنًمعتقداتناًبشجاعةًوطلقة.
نحنًنفهمًأهميةًالتوازنًالفكريًوالجسديًوالعاطفيًفيًتحقيقًالخيرًوالسعادةًوالرفاهيةًلناً
ولآلخرينً،وندركًترابطناًمعًاآلخرينًوالعالمًالذيًنعيشًفيه.
نحنًنمعنًالتفكيرًوالتأملًفيًتعلمناًوخبراتناًالمكتسبةً.ونحنًقادرونًعلىًتحديدًمكامنًقوتناً
وحدودًقدراتناًوتقييمهاًفيًسبيلًدعمًتعلمناًونموناًالشخصي.

أمثلة على استخدام سمات المتعلم
فيًوحدةًبحثًتحتًموضوعً"ًكيفًيعملًالعالم"ًقامًطلبًبينًعمرًالثامنةًوالتاسعةًبالبحثًفيًالفكرةًالمركزيةً"بقاءًالبشرً
علىًقيدًالحياةًمرتبطًبفهمهمًللتغيرًالمستمرًفيًطبيعةًكوكبًاألرض"ً.خللًهذهًالوحدةً،قامًالمعلمونًبالبحثًعنًأدلةًعلىً
نموًالطلبًفيًسماتًمعينةًلمتعلمًالبكالورياًالدولية.

باحثين -ساعدًالبحثًوالتساؤلًالطلبًعلىًتنميةًمهاراتًالبحثًلديهمًوأصبحواًقادرينًعلىًاتخاذًالقراراتًالمتعلقةًبتعلمهمً.
أثارًالضيفً(عاملًبناء)ًفضولًالطلبًلمعرفةًجانبًعنًالعالمًالمحيطًبهمًمماًدفعًبهمًللمبادرةًبالتحقيقًفيًأسبابًبناءً
المل جئًوالمساكنًوكيفيةًبنائهمًبطريقةًتتناسبًمعًالبيئةً.مماًأعطاهمًبعدًالنظرًبسببًإضافةًالبعدًالعالميًوتزويدهمًبالفرصةً
ألخذًوجهةًنظرًاآلخرينًبعينًاالعتبارً.

مفكرين-اشتركًالطلبًفيًتجاربًتعليميةًحثتهمًعلىًالتفكيرًالناقدًباألبعادًالبشريةًوتأثيراتناًاإليجابيةًوالسلبيةًعلىًكوكبناً.
مثالًعلىًذلكً،كيفيةًبناءًمنازلًآمنةً،كيفًتؤمنًمنضماتًالعونًلضحاياًالكوارثًالطبيعيةًوالعواقبًالتيًتتسببًبهاًعمليةً
التصحر.
متواصلين-قامًالطلبًبعرضًمعرفتهمًوتساؤالتهمًوأفكارهمًمنًخللًالمناقشاتً،المشاريعًالمكتوبةً،الرسوماتًوالملصقاتً.
قامتًمجموعةًمنًالزوارًالمكونةًمنًأولياءًاألمورًوالمعلمينًبزيارةًمعرضًالصفًالخامسًوأبدواًإعجابهمًوانبهارهمً
بمستوىًثقةًوطلقةًالطلبًالذينًقامواًبعرضًماًتعلموهً.قامًالطلبًباستخدامًمفرداتًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًلوصلً
أنفسهمًكملمينًبالمعرفةًومجازفين.

10

من المتوقع أن يكون المعلمون وأولياء األمور قدوة بعرض هذي الصفات التي تعلم للطالب بشكل مستمر.

ماذا نريد من الطالب أن يتعلموا؟
يحققًالمنهجًالمكتوبًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًالتوازنًبينًاكتسابًالمعرفةًوالمهاراتًاألساسيةًوتنميةًاالستيعابًالمفاهيمً
وإظهارً المواقفًاإليجابيةًوالتصرفًبشكلًمسئولًولتحقيقًهذاًالتوازنً،تمًالتركيزًعلىًالعناصرًالخمسةًاألساسيةًفيًالمنهجً
المكتوبًوهيًمعروضةًفيًالشكلًأدناه:

المعرفة
المفاهيم
المهارات
المواقف

الفعل

العناصر األساسية للمنهج المكتوب
مضمونًمهمًوذوًصلةًنأملًأنًيستكشفهًالطلبًويعرفونهً،معًأخذًتجربتهمًوفهمهمًالمسبقينًبعينً
االعتبار.
أفكارًقويةًمتعلقةًبمجاالتًالمواضيعًالدراسيةًونتجاوزهاًفيًنفسًالوقتً،ويجبًعلىًالطلبًأنً
يستكشفوهاًويعيدواًاستكشافهاًلكيًيطورواًفهمهاًبتناسقًوعمق.
تلكًالقدراتًالتيًيجبًأنًيظهرهاًالطلبًلينجحواًفيًعالمًمتغيرًمليءًبالتحدياتً.وقدًتكونًتلكً
القدراتًمتعلقةًبالعلومًالمعرفيةًأوًمتجاورةًلها.
الميولًالتيًتعبرًعنًالقيمًاألساسيةً،والمعتقداتًوالمشاعرًالتيًيكنهاًالطلبًنحوًالتعليمًوالبيئةً
والناس.
إظهارًتعلمًأعمقًفيًمجالًالسلوكًالمسئولًمنًخللًالفعل/التصرفًالمسئولً،وهوًعرضًعمليً
للعناصرًاألساسيةًاألخرى.

البحث كنهج تربوي
يعتبرًالبحثًبصفتهًالنهجًالتربويًالرئيسيًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةً،نهجاًتتيحًللتلميذًأنًيكونواًشركاءًفعالينًفيًعمليةً
تعلمهمًوأنًيتحملواًالمسئوليةًعنًذلكًالتعلمً.كماًويسمحًالبحثًبتطويرًفهمًكلًمنًالطلبةًللعالمًبطريقةًفريدةًوبوتيرةًخاصةًبذلكً
الطالبً.التفسيرًاألوسعًللبحثًهوًعمليةًيبادرًبهاًالمتعلمًأوًالمعلمًتنقلًالطالبًمنًفهمهًالحاليًلفهمًأعمقً.يحدثًالبحثًفيًتداخلً
المعلومًوغيرًالمعلومًوذلكًيشمل:












االستكشافًوالتساؤلًوطرحًاألسئلة.
التجريبًواختيارًاإلمكانيات.
الربطًماًبينًالتعلمًالسابقًوالتعلمًالحالي.
التنبؤًوالعملًبصورةًهادفةًلرؤيةًماًيحدث.
جمعًالبياناتًوتقديمًالتقاريرًعنًالنتائج.
توضيحًاألفكارًالقائمةًوإعادةًالنظرًفيًمدلوالتًاألحداث.
تعميقًالفهمًمنًخللًتطبيقًمفهومًما.
وضعًالنظرياتًوفحصها/اختبارها.
الدراسةًوالسعيًوراءًالمعلومات.
اتخاذًموقفًوالدفاعًعنه.
حلًالمشاكلًبطرقًمتنوعة.
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الاًفيًالبيئةًفيًمحاولةًلفهمًالعالمًوماًينجمًعنهًمنًتأملًفيًالروابطًالقائمةًماًبينًالتجاربًالتيًمرًبهاً
يتضمنًالبحثًانخراطًا اًفعا ً
الطلبًوالمعلوماتًالتيًجمعوهاً.ويتضمنًالبحثًكذلكًالتركيبً،والتحليلًوالتلعبًبالمعرفةً،سواءًعنًطريقًاللعبًأوًأسلوبً
تعلمًمنظمًبطريقةًرسميةًأكثرًضمنًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةً.تختلفًعمليةًالبحثًالمفعمةًبالحيويةًوالنشاطًفيًبرنامجًالسنواتً
االبتدائيةًباختلفًالفئاتًالعمريةً.ويتطلبًاألمرًأنًيكونًالمعلمًمشاركاًمهتماً،ومراقبااًمنتبهًا اًللستكشافاتًواألبحاثًالتيًينخرطً
فيهاًالطلبًويبادرونًإليهاً.ويجبًأنًيكونًمعلمًاألطفالًاألصغرًسناًحديداًمتيقظًا اًلدورًبيئةًالتعلمًعندًعرضًالمثيراتًعلىً
الطلبًكيًيتساءلواًعنهاًويبدواًفضولهمًنحوهاً،وأنًيحفزًاللعبًالهادفً.وتتمًملحظةًالعديدًمنًأشكالًالبحثًالمختلفةًبناءًعلىً
فضولًالطلبًالحقيقيًورغبتهمًوحاجتهمًإلىًمعرفةًالمزيدًحولًالعالمً.ويكونًالتعلمًأكثرًنجاحاًعندماًتكونًأسئلةًالطلبً
وتساؤالتهمًحقيقية/أصيلةًويكونًلهاًدورًكبيرًفيًنقلهمًنقلةًنوعيةًإلىًمستوياتًجديدةًمنًالمعرفةًوالفهمًومنًالمعلومًأنًأكثرً
التساؤالتًتبصراًهيًتلكًالتيًمنًشأنهاًالرقيًبمستوياتًفهمًالطلبً،تأتيًمنًالمعرفةًالقائمةً.إنًبنيةًبيئةًالتعلمً،بماًفيًذلكً
المنزلًوالصفًوالمدرسةًوالمجتمعً،والتصرفاتًالتيًتعتبرًنموذجاًيقدمهًاآلخرينًفيًتلكًالبيئةً،وخصوصااًأولياءًاألمورً
والمعلمً،وستضعًأسسًالمعرفةًالتيًسيكونًمنًشأنهاًأنًتربيًالطلبًعلىًالمشاركةًوالبحثًالهادف.

مبادرات الطلبة
إنًإحدىًالتوقعاتًالواضحةًلبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًهيًأنًالبحثًالناجحًسيقودًإلىًتصرفاتًمسئولةًيبادرًإليهاًالطالبًنتيجةً
لعمليةًالتعلمً،وسيوسعًهذاًالفعلًآفاقًتعلمًالطالبً،أوًربماًيكونًلهًأثرًاجتماعيًأوسعً.سيبدوًمختلفاًمنًغيرًشكًفيًكلًفئةًمنً
لفئاتًالعمرية.

أمثلة على هذه المبادرات
فيًوحدةًبحثًتحتًموضوعً"مشاركةًالكوكب"ًقامًطلبًصفًبينًعمرًالخامسةًوالسادسةًبالبحثًفيًالفكرةًالمركزيةً
"تحتاجًالنباتاتًلظروفًخاصةًللبقاءًحيةًوسليمة"ًً.المفاهيمًالرئيسيةًكانتً:السببيةً(بالتحديدً،أسبابًلماًتنموًالنباتاتًفيً
أماكنهاًولماًتبدوًبعضًالنباتاتًأكثرًصحةًمنًبعضها؟)ًوالمسئوليةً.فيًإحدىًالزياراتًللمكتبةًطلبًأحدًالطلبًمنًأمينً
المكتبةًأنًيزيحًإحدىًالنباتاتًليقربهاًمنًالنافذةًمبيناًللمعلمًأهميةًالضوءًللنباتاتً.باإلضافةًإلىًقيامًبعضًالطلبًبالحضورً
للصفًباكراًوالقيامًبسقيًنباتاتًالفصلًبشكلًعفويًبينماًينتظرونًللمباشرةًباليومًالدراسي.

الطبيعة الشمولية لبرنامج البكالوريا الدولية
يعيًالبرنامجًأه ّميةًالمواضيعًالدراسيةًالتقليديةً:اللغةً،والرياضياتً،والدراساتًاالجتماعيةً،والعلومً،والتربيةًالشخصيةً
واالجتماعيةًوالبدنيةً،والفنونً،وهيًبالفعلًمحددةًكعناصرًفيًنموذجًمنهجًبرنامجًالسّنواتًاالبتدائيةً.ويمكنًاالطلعًعلىً
المعرفةً،والمفاهيمً،والمهاراتًالتيًتًش ِّ ّكلًجوهرًكلًّواحدًمنًالمواضيعًالدراسيةًهذهً،كماًيعكسهاًبرنامجًالسّنواتًاالبتدائيةً،فيً
ًباإلضافةًإلىًذلكً،تدرجًوثائقًالمجالًوالتسلسلًبالتفصيلًالتوقعاتًاإلجماليةًلكلًموضوعًدراسيً.الملحقًالمرفقًمعًهذهًالوثيقة
فيًكلًّفئةًعمرية ً.وعلىًالرغمًمنًذلكًيدركًالقائمونًعلىًالبرنامجًأنًتعليمًالطلبًضمنًمجموعةًمنًالموادًالدراسةًالمنفصلةً
غيرًكافيًرغمًأنهًقدًيكونًضروريً،والًيقلًعنًذلكًأهميةًالحاجةًإلىًاكتسابًالمهاراتًضمنًالسياقً،واستكشافًالمضامينً
ذاتًالصلةًبالطلبًوالتيًتتجاوزًحدودًالموادًالدراسيةًالتقليدية"ً.لكيًيكونًالطالبًمثقفاًبحقًيجبًعليهًأيضاًأنًيربطًبينً
المجاالتًالدراسيةً.وأنًيكتشفًطرقاًلدمجًالمواضيعًالمنفصلةًوأنًيربطًفيًالنهايةًماًتعلمهًفيًالحياة"ً(بويرًً.)1995يقترحً
ايرنيستًبويرًأنًيسيرًالطلبًعبرًمجموعةًمنًالمحاورًالتيًتمثلًتجاربًانسانيةًمشتركةًمثلً"االستجابةًللنواحيًالجمالية"ًوً
"العضويةًفيًالمجموعات"ًويطلقًعليهاًبويرًاسمً"نواةًالسماتًاإلنسانيةًالمشتركة"ً.وتحددًالسماتًاإلنسانيةًالمشتركةًمحاورً
متجاوزةًللموادًالدراسيةً.يحددًالبرنامجًالمواضيعًالمتجاوزةًللموادًالدراسيةًالتيًتتعرفًعلىًالتجاربًالبشريةًالمختلفةًوالمتعلقةً
باألفرادًمنًمختلفًالثقافاتً.هذهًالمواضيعًجزءًمنًحلًوسطًيوحدًالتعلمًفيًجميعًمدارسًالبكالورياًالدوليةًفيًمدارسًمختلفةً
حولً العالمًتقدمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةً.إنهاًتقدمًالفرصةًلدمجًكلًمنًالمشاكلًالمحليةًوالعالميةًفيًكلًاألجزاءًالمعرفيةًفيً
المنهجًالمكتوبًلبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.
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برنامج البحث
يقدمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًستةًمواضيعًمتجاوزةًللموادًالدراسيةًتمثلًجزءًكبيرًمنًالمعرفةًمنًأجلًأنًيحققًبرنامجااًمتوازنااً
لكلًمرحلةًدراسيةً.كلًمرحلةًدراسيةًمنًالصفًاألولًوحتىًالخامسًتٌدرسًوحدةًدراسيةًواحدةًمنًكلًجزءًمعرفيًفيًالعامً
الدراسيً.بينماًيدرسًالصفًاألولًمنًالروضةًأربعًوحداتًوفيًالصفًالثانيًمنًالروضةًيتمًتدريسًخمسًوحداتًفيًالعامً
الدراسيًالواحد.

العناصر األساسية للمنهج المكتوب
من نحن

بحثًفيًطبيعةًالذاتً،والمعتقداتًوالقيمً،والصحةًالشخصيةًوالبدنيةًوالعقليةًواالجتماعيةً
والروحيةً،والعلقاتًاإلنسانيةًبماًفيهاًالعائلتًواألصدقاءً،والمجتمعاتً،والثقافاتً،والحقوقً
والمسئولياتً،وماذاًيعنيًأنًنكونًبشرًا ا.

أين نحن في الزمان

بحثًفيًتوجهناًفيًالزمانًوالمكانً،وتاريخناًالشخصيً،واألوطانًوالترحالً،واستكشافاتً

والمكان

الجنسًالبشريً،واستكشافاتهًوهجراتهً،وصلةًاألفرادًبالحضاراتًوعلقاتهمًالمتبادلةًمنًمنظورً
محليًوعالمي.

كيف تعبر عن أنفسنا

بحثًفيًالطرقًالتيًنكتشفًفيهاًونعبرًعنًاألفكارً،والمشاعرً،والطبيعةً،والثقافةً،والمعتقداتً
والقيمً،والطرقًالتيًنتأملًفيعاًإبداعاتناًونوسعهاًونستمتعًبهاً،وتقديرناًلماًهمًجميل.

كيف يعمل العالم

بحثًفيًعالمًالطبيعةًوقوانينهاًوالتفاعلًالقائمًبينًعالمًالطبيعةً(العالمًالماديًوالحيوي)ً
والمجتمعاتًاإلنسانيةً،وكيفًيستخدمًالبشرًفهمهمًللمبادئًالعلميةًوالتقنيةًعلىًالمجتمعًوالبيئة.

كيف ننظم أنفسنا
بحثًفيًعلقةًاألنظمةًالتيًصنعهاًاإلنسانًبالمجتمعاتً،وهيكلًالمنظماتًووظيفتهاً،وصناعةً
القراراتًاالجتماعيةً،والنشاطاتًاالقتصاديةًوتأثيرهاًعلىًالبشرًوالبيئةً.
مشاركة الكوكب

بحثًفيًالحقوقًوالمسئولياتًفيًصراعًالبشرًالدائرًلتقاسمًمواردًالكوكبًالمحدودةًمعًاآلخرينً
واألحياءًاألخرىً،والمجتمعاتًوالعلقاتًداخلهاًوفيماًبينهاً،وتكافؤًالفرصًوحلًالنزاعات.

يبحث ويتعلم الطالب عن قضايا محلية وعالمية في سياق وحدات البحث ،حيث أن كل وحدة تتناول موضوع متجاوز للمحاور
الدراسية .يقوم الطالب بربط المواضيع والمساهمة لتعميق فهمهم من خالل وجهة نظرهم لشخصية وتجاربهم الثقافية.
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مثال على وحدة بحث
عنوان وحدة البحثً:منًنحن
الفكرة المركزيةً:أجسامناًمكونةًمنًأنظمةًمترابطةًتحتاجًللحفاظًعليهاًلتعملًبشكلًسليم.
المفاهيم الرئيسيةً:الشكلً،التأملً،المسئولية
المفاهيم ذات الصلةً:الصحةً،األنظمة
محاور البحث:
 شكلًووظيفةًأنظمةًالجسم.
 كيفيةًترابطًأنظمةًالجسم.
 كيفيةًالحفاظًعلىًصحةًأنظمةًالجسم.
 ماًسيحدثًعندًفشلًأحدًأنظمةًالجسم.

منهج مبني على المفاهيم

إنًأحدًالمبادئًالمركزيةًفيًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًهوًالمبدأًالقائلًبأنًالبحثًالهادفًوالمنظمًهوًوسيلةًقويةًللتعلمًالذيًينشئً
المعنىًوالفهمً،ويتحدىًالطلبًكيًيشاركواًبأفكارًذاتًمغزىً،ولهذاًالسببًيتضمنًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًالتزامًالمنهجً
المبنيًعلىًالمفاهيمًكوسيلةًلدعمًذاكًالبحثً.يوفرًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًإطارااًللمنهجًيتضمنًالمفاهيمًاألساسيةًكأحدًالعناصرً
الرئيسيةً.ومنًالمتعارفًعليهًأنًهذهًالمفاهيمًليستً،بأيًحالً،المفاهيمًالوحيدةًالجديرةًباالستكشافً.وإذاًكانتًمجتمعةً،فإنهاً
تشكلًعنصرًا اًقويًا اًمنًعناصرًالمنهجًيكونًمصدرًإلهامًللتساؤالتًالتيًيكونهاًالطلبًوالمعلمونًأوًأيًمنهماًوالتيًتقعًفيً
صميمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائية.

األفكار والمفاهيم الرئيسية للمنهج

األسئلة المهمة لفهم األفكار الرئيسية

الشكل

كيفًيبدو؟

الوظيفة

كيفًيعمل؟

السببية

لماًهوًهكذا؟

التغيير

كيفًيتغير؟

االرتباط

كيفًيرتبطًبأشياءًأخرى؟

المنظور

ماًهيًوجهاتًالنظر؟

المسئولية

ماًهيًمسئوليتنا؟
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التأمل

كيفًنعرف؟

ومنًخللًتحديدًالمفاهيمًذاتًالصلةًداخلًكلًمجالًمنًالمجاالتًالدراسيةً.وعبرًجميعًالمجاالتًالدراسيةًوخارجًإطارهاً،فإنً
برنامجًالسنواتًاالبتدائيةًيكونًبذلكًقدًحددًعنصرًا اًأساسيًا اًمنًعناصرًدعمًالنواتجًالمتجاوزًللمجاالتًالدراسيةًفيًالتعليمًوالتعلمً.
لقدًعرضتًهذهًالمفاهيمًاألساسيةًبصيغةًأسئلةًأساسيةًتستخدمًبمرونةًعندًتخطيطًوحدةًقائمةًعلىًالبحثً،هيًالتيًتعطيًالوحدةً
شكلهاً،وتحددًاتجاههاًوهدفهاً.علىًسبيلًالمثالً،يعدًسؤالً"ًماًهيًوجهاتًالنظر؟"ًتدريبًشائعًفيًمدارسًالبكالورياًالدوليةً
التيًتقدمًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًحولًالعالمً.هذهًاألسئلةًتوسعًتفكيرًالطلبًوتأخذًبهمًنحوًعقليةًعالميةًتعبرًعنًالفضولً
والرغبةًألخذًرأيًاآلخرينًبعينًاالعتبار.

أمثلة على استخدام األفكار والمفاهيم
المثال األول
فيًوحدةًبحثًلطلبًماًبينًعمرًالعاشرةًوالحاديةًعشرًتحتًموضوعًمشاركةًالكوكبً،كانتًالوحدةًالمركزيةً"إيجادًحلولً
مسالمةًللنزاعاتًتؤديًإلىًحياةًأفضلًللمجتمع"ً.قامًالمعلمًبسؤالًاألسئلةًالتاليةًالمتعلقةًبالمفاهيمً.ماًهيًأسبابًالنزاعاتً
الحاصلةًفيًالمجتمع؟ً(المقترحًمنًالمفهومًالرئيسيً:السببيةً،والسؤالً:لماًهوًهكذا؟).
ًكيفًتحلًالخلفاتًبلًنزاعات؟ً(المقترحًمنًالمفهومًالرئيسيً:المنظورً،والسؤالً:ماًهيًوجهاتًالنظر؟).ً-كيفًيعتبرًالسلم سلوكًبدالًمنًحالةًالفوضى؟ً(المقترحًمنًالمفهومًالرئيسيً:المسئوليةً،والسؤالً:ماهيًمسئوليتنا؟)ً .

المثال الثاني
فيًوحدةًالبحثًلطلبًماًبينًسنًالرابعةًوالخامسةًتحتًوحدةًبحثًعنوانهاً"كيفًنعبرًعنًأنفسنا"؟ً،وكانتًالفكرةًالرئيسيةً:
نستخدمًاللعبًللتعبيرًعنًمشاعرناًوافكارناًولنتوصلًإلىًمفاهيمًجديدةً.طرحًالمعلمًاألسئلةًالتاليةً:
ًلماذاًنلعب؟ً(المقترحًمنًالمفهومًالرئيسيً:وجهةًالنظرًوالسؤالً:ماًهيًوجهاتًالنظر؟)ًكيفًنلعبًمعًاألخرين؟ً(المقترحًمنًمفهومًالوظيفةًالمتعلقًوالسؤالً:كيفًيعمل؟).ً-كيفًتساعدناًاأللعابًعلىًالتعلم؟ً(المقترحًمنًالمفهومًالرئيسيًاالرتباطً،والسؤالً:كيفًترتبطًاألفكارًببعضهاًالبعض؟)ً
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مهارات البحث :ماذا نريد أن يكون باستطاعة الطالب عمله؟
ًإنًالسعيًوراءًالفهمًيعدًأمرًا اًرئيسيااًفيًمعتقداتًوممارساتًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةً.ورغمًذلكً،الًيحولًالتركيزًعلىًتطويرً
استيعابًالمفاهيمًدونًاالعترافًبأهميةًتطويرًالمهاراتً.فإنًإنشاءًالمعنىً،ومنًثمًالفهمً،يكتملًعنًطريقًاكتسابًالطلبًلعددً
منًالمهاراتًوتطبيقهمًلهاً.ويتمًتطويرًهذهًالمهاراتًعلىًأمثلًوجهًفيًسياقًأوضاعًحقيقيةًكتلكًالتيًتوفرهاًوحداتًالبحثًفيً
برنامجًالسنواتًاالبتدائيةً.وفيًحينًأنهًمنًالمهمًأنًيشجعًجميعًالمعلمينًويعززواًتطويرًالمهاراتًعنًطريقًإتاحةًالفرصً
المتضمنةًفيًتجاربًالتعلمًالحقيقيةً،يصبحًمنًالمناسبًعلىًوجهًالخصوصًأنًيتركًمعلميًاألطفالًاألصغرًسنًا اًهذاًالتوقعًعلىً
أرضًالواقعًبأساليبًملئمةًلمجموعةًالمتعلمينً.وعندماًيتعلمًالطلبًعنًالموادًالدراسيةًومنًخللهاً،فإنهمًيكتسبونًتلكً
المهاراتًبعينهاًالتيًتعرفًفرعًالمعرفةًالذيًتتبعًلهًهذهًالموادًالدراسيةً.فعلىًسبيلًالمثالً،عندماًيتعلمًالطلبًاللغةًفإنهمً
يصبحونًقادرينًعلىًالقراءةًوالكتابةً،وعندماًيتعلمونًالرياضياتًفإنهمًيصبحونًقادرينًعلىًفهمًواستخدامًاألرقامً.إنًاكتسابً
مهاراتًالقراءةًوالكتابةًواستخدامًاألرقامً،بمفهومهاًالواسعً،هيًأمورًأساسيةًنظرًا اًألنًهذهًالمهارةًتزودًالطالبًبأدواتًالبحثً.
ومعًذلكً،يتمثلًموقفًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًضرورةًإتقانًالطلبًلمجموعةًمنًالمهاراتًتفوقًتلكًالمهاراتًالتيًيشارًإليهاً
عادةًعلىًأنهاًمهاراتًأساسيةً،منًأجلًإجراءًبحثًهادفًومنًأجلًاإلعدادًالجيدًللتعلمًمدىًالحياةً.وتشملًهذهًالمهاراتًالتيً
تتصلًبجميعًمجاالتً الموادًالدراسيةًوتتجاوزهاًأيضاًعلىًالمهاراتًالضروريةًلتعزيزًفهمًالطبيعةًالمعقدةًلحياةًالطلبًبصورةً
كاملة.
مهارات منهج البحث
مهارات التفكير

اكتسابًالمعرفةً،االستيعابً،التطبيقً،التحليلً،التركيبً،التقييمً،التفكيرًالجدليً،التفكيرً
فوقًالمعرفي.

المهارات االجتماعية

تحملًالمسؤوليةً،احترامًاآلخرينً،التعاونً،حلًالنزاعاتً،اتخاذًالقراراتًالجماعيةً،تبنيً
أدوارًمتنوعةًضمنًالمجموعات.

المهارات التواصلية

االستماعً،التحدثً،القراءةً،الكتابةً،المشاهدةً،العرضً،التواصلًغيرًاللفظي.

مهارات اإلدارة الذاتية

المهاراتًالحركيةًالكبرىً،المهاراتًالحركيةًالدقيقةً،الوعيًالمكانيً،التنظيمً،إدارةً
الوقتًالسلمةً،أسلوبًالحياةًالصحيً،قواعدًالسلوكً،الخياراتًالمطلعة.

المهارات البحثية

صياغةًاألسئلةً،الملحظةً،التخطيطً،جمعًالبياناتً،تسجيلًالبياناتً،تنظيمًالبياناتً،
تفسيرًالبياناتً،عرضًنتائجًالبحث.

المواقف :ماذا نريد أن يشعر الطالب وأن يقدروا ويُظهروا؟
علىًالرغمًمنًالوعيًبأهميةًالمعرفةً،والمفاهيمًوالمهاراتً،إالًأنهاًوحدهاًالًتنشئًشخصًا اًذاًعقليةًدوليةً.فمنًالمهمًجدًااًأنًيكونً
هناكًتركيزًعلىًتطورًالمواقفًالشخصيةًتجاهًالناسًوالبيئةًوالتعلمً،وهيًمواقفًتساهمًفيًرفاهيةًالفردًوالجماعةً.إنًالقرارً
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بوجوبًاعتبارًالمواقفً(أنظرًالجدولًفيًاألسفل)ًعنصراًأساسياًفيًالبرنامجً،هوًبمثابةًالتزامًمنًجانبًبرنامجًالسنواتً
االبتدائيةًبتبنيًمنهجًزاخرًبالقيم.

المواقف في الجدول أدناه تم اقتراحها من برنامج السنوات االبتدائية على المدارس أن تشجعها:

التقدير

مواقف منهج البحث
تقديرهمًلروعةًوجمالًالعالمًوسكانه.

االلتزام

التزامهمًبتعلمهمًوالحفاظًعلىًاالنضباطًالذاتيًوالمسئوليةًوالتحليًبهما.

الثقة بالنفس

الشعورًبالثقةًفيًقدرتهمًكمتعلمينً،والتحليًبالشجاعةًمنًأجلًالمجازفةً،وتطبيقًماًتعلموهً
واتخاذًقراراتًوخياراتًملئمة.
التعاونً،والتضافرً،وتبنيًدورًالقيادةًأوًالتبعيةًوفقًماًتمليهًاألحوال.

اإلبداع

اإلبداعًوسعةًالخيالًفيًتفكيرهمًومعالجتهمًللمشاكلًوالمعضلت.

الفضول

فضولهمًحولًطبيعةًالتعلمً،وحولًالعالمًوسكانهًوثقافاته.

التعاطف

تخيلًأنفسهمًمكانًشخصًآخرًكيًيفهمواًمنطقهًومشاعرهً،ليكونواًمنفتحينًعلىًوجهاتًنظرً
اآلخرينًومتأملينًلهاً.
االستمتاعًبالتعلمًورغبتهمًفيًبذلًمجهودهمًفيًهذهًالعملية.

االستقاللية

التفكيرًوالتصرفًباستقلليةً.وإصدارًأحكامهمًالخاصةًبناءًعلىًحججًمنطقيةً.والقدرةًعلىً
الدفاعًعنًأحكامهم.
التحليًباالستقامةًوإظهارًحسًواعًباإلنصاف.

االحترام

احترامًأنفسهمًواآلخرينًوالعالمًمنًحولهم.

التسامح

أنًيكونواًمراعينًللختلفاتًوالتنوعًالموجودًفيًالعالمً.وأنًيستجيبواًالحتياجاتًاآلخرين.

التعاون

الحماس

النزاهة

صف منهج البكالوريا الدولية
تنعكسًسماتًبرنامجًالسنواتًاالبتدائيةًفيًأنشطةًوترتيبًالفصلً.فيًأغلبًاألحيانًيشاركًالطلبًفيًنقاشاتًجماعيةًبينماًيقومً
المعلمًبتسجيلًنتاجًهذاًالنقاشًبشكلًمرئيً.وسيبقىًنتاجًهذاًالنقاشًمعروضاًطوالًالوحدةًلإلشارةًإليهًالحقاًعنًالحاجةً.يستطيعً
الطلبًالعملًفيًمجموعاتًصغيرةًللبحثً،جمعًالمعلوماتًأوًالتحضيرًلعرضًمعينً.يمكنهمًأيضاًالعملًمعًشريكًأوًبمفردهمً.
سيكونًهناكًأيضاًوقتًمخصصًللشرحًالمباشرًللصفًأوًللعملًالفرديً.يتميزًالفصلًبالحيويةًومبادرةًالطلبً،تعاونهمً،
تحضيرهمًللوسائلًالتعليميةًوعملهمًفيًأنحاءًمختلفةًمنًالفصلً.يقومًالطلبًبالقيامًبمشاريعًمختلفةًفيًنفسًالوقتًأحياناً.تتوفرً
وسائلًتعليميةًوفيرةًلتحفيزًودعمًعمليةًالتعلمًوتعرضًنتائجًهذاًالتعلمًفيًالفصلً.باإلضافةًإلىًذلكًتكونًسماتًالمتعلمًوالفكرةً
المركزيةًمعروضةًفيًالفصلً.ثمًتصميمًالمنهجًلخلقًمجتمعًيقومًفيهًاألطفالًوالكبارًسواسيةًبالتحقيقًفيًاألفكارًالمهمةًإلثراءً
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وتحسينًفهمهمًلهاً.نقطةًالبدايةًهيًمعرفةًالطلبًالحاليةًوالهدفًهوًالبناءًالنشطًللمعنىًبالربطًبينًالتجاربًالبشريةًوالمعلوماتً
والعملياتًمنًالتخصصات.

أمثلة عن أنشطة البكالوريا الدولية

يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة اإلبداع في حل مختلف المشكالت من حولهم.

يستطيع طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة التواصل والعمل في مختلف المجموعات لمناقشة
ومشاركة أفكارهم.
18

صف البكالوريا الدولية
صف البكالوريا الدولية

يستخدم طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة مصادر وأدوات مختلفة للبحث عن المعلومات
ولتحليلها.

يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة الثقة في مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة.
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صف البكالوريا الدولية
صف البكالوريا الدولية

يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة الحماس والفخر اتجاه التعلم واتجاه أعمالهم.

يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة االستقاللية لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم.
20

صف البكالوريا الدولية

صف البكالوريا الدولية

يتقبل ويحترم طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة اختالفات األخرين.

يهتم طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة بنشر الوعي بين الناس حول مختلف القضايا المهمة
حول العالم.
يه
21

صف البكالوريا الدولية

طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة فضوليين لمعرفة طبيعة العالم والبيئات حولهم.

طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة يهتمون بمختلف القضايا وملتزمون في مساعدة األخرين.

22

صف البكالوريا الدولية

يُظهر طالب مدرسة الكويت ثنائية اللغة االحترام والشجاعة والنزاهة في مواقف الحياة
اليومية.
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التقييم كتغذية راجعة
الهدفًاألساسيًمنًبرنامجًالبكالورياًالدوليةًهوًتوفيرًوإعطاءًفكرةًعنًمدىًتقدمًالعمليةًالتعليميةً.برونرًاقرًانهًيجبً
إعطاءًالطلبةًفكرةًعنًتقدمهمًالدراسيًليسًلهدفًالعقابًاوًالمكافأةًبلًبهدفًتعريفهمًبمستواهمًالتعليميً(برونرً
ً.)1961:26علىًالمعلمينًاختيارًاستراتيجياتًتقييمًوتصميمًأدواتًتقييمًالتيًمنًشأنهاًأنًتعكسًمخرجاتًالتعليمًوالتيً
منًشأنهاًانًتوضحًسيرًعمليةًتعليميةًمحددةً.حيثًيحتاجًالمعلمونًإلىًتوظيفًاستراتيجياتًتقييمًدقيقةًواألخذًبعينً
االعتبارًفروقاتًالتعلمًالفرديةًلكلًطالبً،باإلضافةًإلىًانهًبرنامجًالبكالورياًالدوليةًيؤكدًعلىًأهميةًتقييمًالنفسًلكلًمنً
المعلمًوالطالب.
استراتيجياتًوادواتًالتقييمًالمختلفةًكاستخدامًالقوائمً،السجلتً،استخدامًالنماذجً،ملفاتًتحتويًعلىًاألعمالًالمختلفةً
للطلبةً،مصممهًلتشملًمختلفًأنواعًالذكاءًالمختلفةً(جاردنرًً)1993وطرقًالتعلمًالمتعددةً(برونرًً.)1986حيثًمنً
شأنًهذهًاالستراتيجياتًواألدواتًانًتسجلًبشكلًفعالًاستجاباتًالطلبةًوأدائهمًفيًمختلفًمواقفًالحياةًاليوميةً.حيثً
قدًيتمًاستخدامًأدواتًالتقييمًالمختلفةًمعًأدواتًالتقييمًاألخرىًكاالختباراتًوذلكًإلعطاءًفكرةًعنًمستوىًالطالبً
األكاديميًومدىًفهمهًلبرنامجًالبكالورياًالدوليةً.حيثًإنًمنهجًبرنامجًالبكالورياًالدوليةًيتعرفًعلىًأهميةًتقييمًعمليةً
البحثًوكذلكًاتعرفًعلىًمخرجاتًعمليةًالبحثً.يقومًالمعلمًبتسجيلًتفاصيلًعمليةًالبحثًالتيًيقومًبهاًالطالبًاثناءً
الوحدةًوذلكًإلعطاءًمعنىًأعمقًللوحدةًوللمادةًالتيًيتمًتدريسهاًفيًالصف.
حيثًيقومًالمعلمًباألخذًبعينًاالعتبارًإذا:
ًكانتًطبيعةًعمليةًالبحثًوالتساؤلًتتطورًخللًفترةًزمنيةًمعينةً،ويتمًالتأكدًمنًذلكًعنًمدىًعمقًأسئلةًالطلبةًعنًالوحدةً.
ًكانًالطلبةًمستوعبينًلفكرةًانًكلًمشكلةًتحتاجًإلىًحلولً،وهذهًالحلولًتقومًعلىًربطًمختلفًمصادرًالمعرفةًالمرتبطةًببعضهاًالبعضً.
ًاستطاعًالطلبةًعرضًمدىًاتقانهمًلمهاراتًمختلفةًوكذلكًتحليهمًبالمعرفةًالتيًتساعدهمًعلىًاجراءًبحثًدقيقًوناجحًوكذلكًإيجادًالحلولًوحلًالمشكلتً.
ًً-استطاعًالطلبةًاثباتًاستقلليتهمًومدىًقدرتهمًعلىًالتعاونًوالعملًمعًالغيرًً.

اتفاقية ملفات الطالب
تتحملًمدرسةًكويتًثنائيةً اللغةًمسؤوليةًعرضًدالئلًعلىًتعلمًالطلبةً.حيثًتعتبرًسجلتًأعمالًالطلبةًكمثالًعلىًماًسبقً.
فسجلتًاعمالًالطلبةًهيًطريقةًلجمعًمعلوماتًعنًعمليةًالتعلمًوذلكًلتسجيلًوتقييمًأداءًالطالبًوأعمالهً.فسجلًأعمالًالطالبً
هوًسجلًعنًالعمليةًالتعليميةًللطالبًوهوًمصممًليعكسًنجاحًالطالبً،نموهً،مدىًتطورًمهاراتهًالتفكيرً،وإبداعهً،وكذلكًتقييمً
الطالبًلنفسهً.فسجلًأعمالًالطالبًيٌعتبرًاحتفالًبعقلًنشطًوفعالً.فهوًيعطيًصورةًعنًمدىًتقدمًالطالبًخللًفترةًزمنيةًمعينةً
كفردًفعالًوكذلكًكجزءًمنًمجموعةً.حيثًانهًسجلًأعمالًالطالبًيٌمكنًالطلبةً،المعلمونًوكذلكًأولياءًاألمورًمنًالتأملًوذلكً
بمعرفةًجوانبًالقوةًلدىًالطلبةًليستطيعًالطلبةًوضعًأهدافًفرديةًوخططًتعليميةًفعالةً.حيثًعلىًسجلًأعمالًالطلبةًانًيحتويً
علىًمختلفًالمهاراتًالتعليميةًفيًمختلفًالمجاالتًوالموادًالدراسيةً.وكذلكًيٌستخدمًسجلًأعمالًالطلبةًلعرضًمدىًتقدمًمعرفةً
الطالبًخللًمختلفًالوحداتًواستيعابهًلمهاراتًالبكالورياًالدوليةًومدىًتحليهمًبمواصفاتًطالبًوحدةًالبكالورياًالدوليةً.حيثً
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علىًسجلًأعمالًالطالبًتسجيلًعمليةًالتعلمًومخرجاتهاًوذلكًعنًطريقًاستخدامًصورًعنًأعمالًالطلبةًفيًمرحلةًتكوينً
المعنىً.وكذلكًيٌستخدمًسجلًاعمالًالطلبةًكوسيلةًلتقييمًمدىًتطورًالطالبًللطلبةًأنفسهمً،والمعلمونًوأولياءًاألمورً.

نموذج منهج البكالوريا الدولية

الكتب المدرسية
مدرسةًكويتًثنائيةًاللغةًهيًمدرسةًمعتمدةًلتدريسًبرنامجًالبحثًللسنواتًاألساسيةً.حيثًيتمًاستخدامًمنهجًالبكالورياًالدوليةًفيً
مختلفًأنحاءًالعالم.
الكتبًالمدرسيةًتعتمدًعلىًمحتوىًدراسيًواحدًوالًيشملًفروقاتًالتعلمًالفرديةً.حيثًيوجدًلديناًالعديدًمنًالكتبًالمختلفةً
وأنشطةًتعليميةً لتعزيزًالعمليةًالتعليميةً.يعتمدًالمعلمونًعلىًالعديدًمنًاألدواتًوالمصادرًالتعليميةًالتيًتعتبرًمشابههًللكثيرًمنً
المهاراتًوالمواضيعًالموجودةًفيًالكتبًالمدرسيةًمثلًموقعًالقراءةً،وموقعًمهاراتًالرياضياتًوكذلكًموقعًالتهجئةً.

العلوم ،والدراسات االجتماعية ،والرياضيات
تعتبرًموادًالعلومً،الدراساتًاالجتماعيةًوالرياضياتًمنًالموادًالتيًيتمًتدريسهاًمنًضمنًوحداتًالبحثًالمختلفةً.ومنًالجديرً
بالذكرًأنهًسيتمًتدريسًوحدتينًدراسيتينًخللًالسنةًالدراسيةًعلىًاألقلًتركزًعلىًالعلومً.وفيًالمرحلتينًاألولىًوالثانيةًابتدائيً،
يتمًتدريسًالرياضياتًباللغةًالعربيةً.ولكنًسيتمًتدريسًالرياضياتًباللغةًاإلنجليزيةًمنًالصفًالثالثًللصفًالخامس.
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الموسيقى والفنون المسرحية
تعتبرًمادتاًالموسيقىًوالفنونًالمسرحيةًجزءًمنًبرنامجًالسنواتًاألساسيةًفيًالبكالورياًالدوليةً.لذلكًيتوقعًمنًجميعًالطلبًمنً
الصفًاألولًاالبتدائيًوحتىًالصفًالخامسًاالبتدائيًالمشاركةًفيًهذهًالصفوفً.وهذاًيشملًالغناءً،والعزفًعلىًاآلالتً
الموسيقيةًوالتمثيلًومهاراتًااللقاء.

الدرجات والشهادات
فيًمدرسةًكويتًثنائيةًاللغةً،التقييمًجزءًمهمًمنًالعمليةًالتعليميةًلطفلكً.يستخدمًالمعلمونًالعديدًمنًالطرقًالمختلفةًلتقييمًأداءً
الطالبًومدىًتقدمهً.وتتضمنًعمليةًالتقييمًتسجيلًالملحظاتً،االمتحاناتً،الواجباتً،وكذلكًأداءًالطالبًالفرديًوادائهًفيًالعملً
التعاونيً.سيتمًتجميعًنماذجًمتعددةًمنًأعمالًالطلبةًفيًسجلًأعمالًالطلبةً،والذيًسيتمًعرضهًفيًاجتماعاتًأولياءًاألمور.
تعتمد المرحلة االبتدائية على نظام درجات مكون من أربع نقاط لتقييم عمل الطالب أدائه في عدد من المهارات ،كما في الشكل
التالي:
مواصفات اإلنجازات:
Descriptor
Grade
انجازات الطالب تفوق المتوقع.

EE

انجازات الطالب كما هو متوقع.

ME

انجازات الطالب مقاربة للتوقعات.

AE

انجازات الطالب أقل من التوقعات.

BE

ال ينطبق

N/A

مواصفات الجهود:
Descriptor
Grade
جهود الطالب تفوق المتوقع.

E

جهود الطالب كما هو متوقع.

M

جهود الطالب مقاربة للتوقعات.

A

جهود الطالب أقل من التوقعات.

B
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ال ينطبق

N

الواجبات المنزلية
يعتبرًالواجبًالمنزليًعنصرًضروريًفيًالبرنامجًالتعليميًوهوًوسيلةًمنًوسائلًتقويةًالمهاراتًحيثًإنهًيعملًعلىًتعزيزً
الفهمًفيًغرفةًالصفً.يتمًنشرًجداولًالواجبًالمنزليًعلىًموقعًالمدرسةًااللكترونيًوذلكًكلًيومًخميسً.يتضمنًهذاًالجدولً
الواجباتًالمنزليةًلألسبوعًالقادمًباإلضافةًإلىًمواعيدًاالختباراتً .
كماًتتضمنًهذهًالجداولًالمواعيدًورسائلًالتذكيرًالعامةًحيثًيترتبًعلىًأولياءًاالمورًمراجعةًأعمالًأبنائهمًبانتظامًللتأكدًمنً
إكمالًالواجبًالمنزليً،كماًيجبًأنًيتمتعًالطلبًبمكانًهادئًومناسبًللدراسةًفيًالمنزلً،كماًأنهًسيتمًتحديدًالواجبًالمنزليً
فيًجميعًالموادًاألساسيةًاثناءًإعطاءًالمقررًخللًاألسبوعً.لنًيتمًإعطاءًالواجبًخللًالعطلًالرئيسيةً.مدةًالدراسةًاليوميةًمعً
الواجبًالمنزليًحواليًً90دقيقةًتقريباً.يوجدًعدةًأنواعًمنًالواجبًالمنزليًاليوميًوهذاًيهدفًإلىًتوفيرًالفرصةًالمناسبةً
للطالبًلمزاولةًالدراسةًوأداءًالواجبًبشكلًمستقلًفيًالمنزلً.الًيتمًتصحيحًالواجباتًالمنزليةًفيًالصفًبشكلًفرديً،بلًبشكلً
جماعيً،ويقومًالمعلمًبتسجيلًمنًأنجزًالواجبًوعملًعليهًومنًلمًيقمًبالعملً.فالتركيزًيكونًعلىًجهدًالطالبًومحاوالتهًللحلً
أكثرًمماًيكونًالتركيزًعلىًصحةًاألجوبةً ً.
هناكًأشكالًأخرىًللواجبًالمنزليًتتضمنًالمشاريعً،االبحاث/الخططًوإعدادًدروسًجديدةًوكذلكًأداءًالواجبًفيًعددًمنً
المواقعًكموقعًالقراءةً،موقعًالتهجئةً،وموقعًمهاراتًمادةًالرياضياتًً....الخ ً
لن يتم تعيين أي اختبارات في اليوم الذي يلي العطلة.

دفتر الواجب المنزلي
يتمًتزويدًكلًطالبًبدفترًللواجبًالمنزليً،حيثًسيستخدمًالطلبًالدفترًلتدوينًواجبهمًالمنزليًأوًلتدوينًمواعيدًاالمتحاناتً،
حيثًيساهمًهذاًالدفترًعلىًانًيكونًأداةًفعالةًللتواصلًبينًالمدرسةًوالمنزلً.نتمنىًمنًأولياءًاألمورًكتابةًالملحظاتًللمعلمينً
فيًدفترًالواجبًاليوميًفيًحالًوجودًأيًأسئلةًتتعلقًبالواجبً،الدرسًأوًأيًشيءًآخرً.يجب على أولياء األمور مراجعة دفتر
الواجب بشكل يومي في حال تمت كتابة أي مالحظات مهمه من قبل المعلمين.
ومن الجدير بالذكر ان برنامج الدوجو هو برنامج اختياري غير إجباري ويتم استخدامه من قبل بعض المعلمين .حيث يستطيع
أولياء األمور التواصل مع المعلم من خالله ولكن هذا التطبيق ال يُلغي دور دفتر الواجب المنزلي.

برنامج القراءة المكثف
توفرًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبرنامجًقراءةًمكثفًللطلبةًالذينًيحتاجونًمساعدةًإضافيةًفيًالقراءةً.يبدأًهذاًالبرنامجًمنذًبدايةً
العامًالدراسيًإلىًنهايتهً.مدةًالجلسةًستكونًً40دقيقةً.سيكونًهناكًجلستانًفيًاألسبوعًوذلكًاثناءًاليومًالمدرسيً.سيتمًاختيارً
ثلثً طلبةًمنًقبلًمعلمًالصفًكحدًاقصىًللبرنامجً.سيكونًهناكًملفًلكلًطالبًفيًالبرنامجًلتسجيلًتقدمًالطالبً.وسيتمًأيضاً
إعطاءًبياناتًتقييمًالطالبًإلىًكلًمنًمعلمًالصفًووليًاألمر.
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برنامج تنمية المهارات
سيتمًتوفيرًحصصًلتنميةًالمهاراتًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًوكذلكًمادةًالرياضياتًللطلبًالذينًيرغبونًفيًتحسينًمهاراتهمً
فيًمجالًمعينً،وسيتمًإبلغًوليًاألمرًإذاًكانًطفلهًفيًحاجةًللتسجيلًفيًهذاًالبرنامجً،وستكونًالحصصًلمدةًساعتينًفيًكلً
يومًسبتً.يرجىًملحظةًأنًالرسومًالمدرسيةًالًتتضمنًرسومًالتسجيلًفيًبرنامجًتنميةًالمهاراتً .

أجهزة األلواح الذكية والكمبيوتر المحمول (اآليباد)
تتبنىًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًسياسةً(اجلبًجهازكًالخاص)ً.هذاًيعنيًإنهًيجبًعلىًجميعًالطلبةًجلبًأجهزتهمًاإللكترونيةً
واستخدامهاًداخلًالصفًفيًأغراضًالبحثًفقطًوتحتًإشرافًالمعلمًً.وعلى جميع أولياء األمور التوقيع على استمارة الموافقة.
والتي تعفي المدرسة من أي مسؤولية في حال فقد أو تضرر الجهاز قبل السماح للطلبة بإحضار األجهزة اإللكترونية للصفً.كماً
أنهًيجبًتسجيلًالرقمًالمتسلسلًلهذهًاألجهزةً،كذلكًيمنعًمشاركةًاألجهزةًاإللكترونيةًبينًاألشقاءًوالشقيقاتً.المدرسةًغيرً
مسؤولةًعنًفقدانًاوًايًضررًيلحقًبأجهزةًاآليبادًكماًأنهًالًيسمحًمشاركةًاألجهزةًمعًاالشقاءًوالشقيقاتًفيًالمدرسةً .
فيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًنهدفًإلىًخلقًطلبةًيتواصلونًبطرقًفعالةًومسؤولةًعلىًالصعيدينًالمحليًوالعالميً.فالطلبةً
سيواصلونًالبحثًوالتأملًوالتعبيرًعنًفهمهمًوسيتمًحثهمًعلىًالتفاعلًفيًمختلفًاألنشطةًالفرديةًوالجماعية.
هذاًاالتجاهًفيًربطًالتعليمًبالتكنولوجياًيساهمًفيًتطويرًوتحسينًمختلفًالمهاراتًوالمعرفة.
الًيسمحًللطالبًبجلبًالهواتفًالنقالةًأوًاأللعابًالكترونيةًإلىًالمدرسةً،وإذاًتمًالعثورًعلىًأيًمنًهذهًاألدواتًقيدًاالستعمالًمعً
الطالبًسيتمًمصادرتهاً،وسيتمًإرجاعهاًفقطًإلىًوليًاألمرً.اآليبادً،اآليبودًوالكومبيوترًالمحمولًوأيًجهازًالكترونيًآخرًيمكنً
استخدامهاًفقطًفيًغرضًالبحثًوبتوجيهًمنًالمدرسً.علماًبأنًالمدرسةًلنًتتحملًمسئوليةًفقدًهذهًاألدواتًأوًتلفهاً .

استخدام برامج اآليباد
سيتمًاستخدامًثلثًبرامجًرئيسيةًفيًكلًمنًالصفًوالمنزلًكماًذكرًأعلهً.هذهًالبرنامجًهي:
 IXLوبرنامجًمهاراتًمادةًالرياضيات  Spelling City,برنامجًالتهجئة ًRazkids,برنامجًالقراءةً
تعتبرًهذهًالبرامجًكشكلًمنًاشكالًالبرامجًالتيًتشملًمختلفًالمستوياتًالتعليميةً.حيثًتعطيًهذهًالبرامجًفرصةًألولياءًاألمورً
لمتابعةًأطفالهمًوالعملًمعهمًفيًالمنزلًلتعزيزًوتقويةًمهاراتهم.

تقارير استخدام برامج اآليباد
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لدىًكلًمعلمًصفًقائمةًبأسماءًالطلبةًفيًالبرامجًاإللكترونيةًالتيًذكرتًأعلهً،حيثًيستطيعًمعلمًالصفًمتابعةًأنشطةًالطالبً.
وتوفرًهذهًالبرامجًتقاريرًمفصلةًعنًمدىًتقدمًالطالبً،األسئلةًالتيًتمًاإلجابةًعنهاً،الوقتًالذيًتمًقضائهًفيًالبرنامجً،المهاراتً
التيًتمتًتغطيتهاًفيًالبرنامجًالخ..

التقييم
سيتمًإعطاءًثلثًامتحاناتًتقييمًمختلفةًللطلبةًفيًبدايةًوآخرًالعامًالدراسيً.منًشأنًهذهًاالمتحاناتًتقييمًمستوىًالطالبًوإعطاءً
لمحةًعنًمعرفةًالطالبًاألوليةًعنًموضوعًماً.
تقييمًمهارةًالكتابةً:يعمدًإلىًتقييمًمهاراتًكتابيةًمعينةًوكذلكًيساعدًالتقييمًفيًوضعًخططًتدريسيةًفعالةًتشملًمختلفًالفروقاتً
التعليمًالفرديةًومختلفًالمستوياتًفيًالكتابة.
تقييمًمستوىًالقراءةً:هيًامتحاناتًتقيميةًموحدةًتعطيًفكرةًعنًمستوىًالقراءةًلدىًالطالبًوالكتبًالتيًتناسبًهذاًالمستوىً.كماً
انًهذاًالتقييمًيحللًاالستراتيجياتًالتيًيستخدمهاًاوًالتيًالًيستخدمهاًالطالبًفيًالقراءةً.
تقييمًمهاراتًمادةًالرياضياتً:هوًامتحانًموحدًيتمًإعطائهًللطلبةًفيًبدايةًونهايةًالعامًالدراسي.
مهاراتًمنهجًوحدةًالبكالورياًدوليةً:هيًملفاتًتحتويًعلىًأهدافًتعليميةً.هذهًاألهدافًتغطيًالوحداتًالتعليميةًعلىًمختلفً
المراحلًومختلفًالمهاراتًبطريقةًمتسلسلةً.

الخطط األسبوعية
تتبعًالمدرسةًجدولًالستةًأيامًولكنًيقومًالمعلمونًبوضعًخططًالواجبًبشكلًأسبوعيً.تقومًوضعًخططًأسبوعيةً،ويتمًوضعً
هذهًالخططًعلىًموقعًالمدرسةًعلىًاالنترنتًكلًيومًخميسً.ستتضمنًالخططًموادًاللغةًالعربيةًواإلنجليزيةًوالرياضياتًًً.كماً
ستتضمنًالخطةًاألسبوعيةًمهاراتًوحدةًالبحثً،وكلماتًالتهجئةًً,والواجباتًالمنزليةًوكذلكًمواعيدًاالختباراتً.ولنًيتمًتوفيرً
نسخًورقيةًعنًالخطةًاألسبوعيةًحيثًنحاولًالتقليلًمنًاستخدامًالورقًفيًالمدرسةً ً.
ً

طلبات النقل من الصفوف
تتحفظًالمدرسةًعلىًحقًوضعًالطلبةًفيًأيًصفًدونًأيًتدخلًمنًأولياءًاألمورً.ولكنًسيسمحًالنقلًتحتًظروفًمعينةًوسيتمً
بعدًالقيامًبالخطواتًالتالية:
ًعلىًحسبًالطلبً:دراسةًالموقفًبشكلًدقيقًوتسجيلًأسبابًمنطقيةً.ًإعطاءًالطالبًوقتًكافيًللتكيفًمعًالصف.ًسيتمًملحظةًالطالبًلمدةًأسبوعًمنًقبلًاألخصائيةًاالجتماعيةًفيًداخلًوخارجًالصف.ً-سيتمًإعطاءًتقريرًمفصلًعنًحالةًالطالبًمنًقبلًاإلخصائيةًإلىًمديرةًالمدرسة.
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ًاالجتماعًمعًذويًالطالبًلمناقشةًمعطياتًالتقرير.ً الطلباتًالمتعلقةًبوضعًالتوائمًفيًنفسًالصفً،األصدقاءًاوًاألقاربًسيتمًأخذهاًبعينًاالعتبارًعلىًحسبًتوافرًمقاعدًفيًالصفً.وعلىًوليًاألمرًتعبئةًنموذجًبشأنًهذاًالطلبًفيًنهايةًالسنةًالسابقة.

القسم الثالث :المعلومات العامة
تدركًكمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًأهميةًخلقًخطًتواصلًقويًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمورً.يوضحًالجدولًأدناهًدليلًاالتصالً
بالشخصًالمناسبًلإلجابةًعنًسؤالًمعينًمتعلقًبالطالبًاوًالمدرسةًً.إذاًلمًيتمًحلًالمشكلةًاوًاإلجابةًعنًالسؤالًمنًقبلًهذاً
شخصًمعينً،علىًوليًاألمرًالتوجهًإلىًالشخصًاألعلىًفيًالمنصبً.

إذا كان لديك استفسار متعلق بالحاالت
التالية:
مسائل متعلقة بالصف:
ًمستوىًالطالبًفيًالصف.ًنظامًالصف.ًجدولًالحصص.ًالواجب.مسائلًمتعلقةًبالمدرسةًككلً،سياسةً
المدرسةًوالتطوير
سياسةًالسلمةًواألمن

الشخص المسؤول:

طريقة التواصل:

معلمً/مربيًالصف

تحديد موعد مع سكرتيرة المرحلة
االبتدائية مع معلم الصف.

جانيسًدينيسً–ًالمديرًالعامً

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد
االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد

Mohamed Eraki – Business
Manager

محمدًالعراقيً–المديرًالتنفيذي
السياساتًالتعليميةًللمرحلةًاالبتدائيةً
وخططًالتنظيمً.
المصادرًوالخدماتًفيًالمرحلةً
االبتدائيةً،مسائلًضبطًالسلوك
إخصائيةًالمرحلةًاالبتدائيةً

االستفسارًعنًالمسائلًالمتعلقةًبمنهجً
المرحلةًاالبتدائية

ديفيدًهارولدً-مديرًالمرحلةًاالبتدائيةً
رمزيًالحوتًنائبًمديرًالمرحلةً
االبتدائية
فاتيماً-منًالصفًالثانيًإلىًالصفً
الثالث
فاطمةًالراعيً-الصفًاألولًوالرابعً
والخامس
لي هيجنبوتوم -منسق منهج البكالوريا
الدولية للمرحلة االبتدائية

مسائلًصحية

ممرضةًالمدرسة

تسجيلًالطلبةًبالمدرسةًاوًاالنسحابً

مكتبًالتسجيلًوالقبول

المحاسبةًودفعًالفواتير

مسترًاليكسًكنمبوراً-المحاسب

الغياب
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االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد
االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد
االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد

االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد
االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد
االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد
االتصالًاوًالحضورًللمدرسةًلتحديدً
موعد

ليسًمنًالمفترضًأنًيقومًأولياءًاألمورًبأخذًالطلبةًفيًرحلتًللخارجًخللًأيامًالمدرسةًفيًالعامًالدراسيً،كماًتمًنشرًتواريخً
العطلًالرسميةًاثناءًالعامًالدراسيًفيًالتقويمًالسنويًالموجودًعلىًموقعًالمدرسةًفيًبدايةًالعامًالدراسيً.حيثًأنهًمنًغيرً
المسموحًالغيابًبلًبعذرًوهذاًمنًشأنهًعرقلةًالعمليةًالتعليميةًللطفلً.كماًالًيجبًتشجيعًأولياءًاألمورًعلىًأخذًإجازاتًطويلةً،
ولنًيتمًمنحًتصاريحًوالًيجبًالقيامًبترتيباتًخاصةًلمثلًتلكًاألغراضً.قدًالًيتمًإعادةًتسجيلًقيدًالطالب/الطالبةًللسنةًالدراسيةً
القادمةًفيًحاالتًالغيابًالمتكررًبدونًعذرًوالتيًتكونًأكثرًمنًخمسًعشرًيومااً.أماًفيًحالًوجودًعذرًصحيً،علىًوليًاألمرً
االتصالًعلىًممرضةًالمدرسةًالتيًستقومًبإبلغًمعلمًالصفًبحالةًالطالبًالصحيةًللمساعدةًفيًارسالًالواجباتًللمنزلًإذاًكانً
منًالمتوقعًبقاءًالطالبً/الطالبةًفيًالمنزلًأكثرًمنًيومينًً.
يجبًعدمًارسالًالطالبًالىًالمدرسةًفيًحالًكانًلديهًحمىً،إسهالً،قيءً,أوًقملًالشعرً,أوًأيًأمراضًمعديةً.بماًفيًذلكً
التهابًالعين.

التقويم السنوي
تتكونًالسنةًالدراسيةًمنًثلثةًفصولًدراسيةً،الفصلًاألولًيبدأًمنًشهرًسبتمبرًإلىًشهرًنوفمبرً.أماًالفصلًالثانيًفإنهًيبدأًمنً
شهرًديسمبرًإلىًمنتصفًشهرًمارسً،ماًالفصلًالثالثًفيبدأًمنًنهايةًشهرًمارسًحتىًشهرًيونيوً.الرجاءًاالطلعًعلىًمواعيدً
العطلًالمدرسيةًفيًالتقويمًالمدرسيًالمنشورًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكترونيً،يجبًعلىًأولياءًاالمورًاالطلعًعلىًالعطلًلضمانً
حضورًالطلبًإلىًالمدرسةًاثناءًوقتًالمدرسة.
التقويمًالسنويًالذيًيحتويًعلىًمواعيدًالعطلًالرسميةًموجودًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكترونيً.

مادة التربية الفنية
يطلبًمنًأولياءًاألمورًشراءًمريولًلدروسًالتربيةًالفنيةًً,كماًيمكنًإحضارًقميصًقديمًوطويلًبدالًمنًالمريولً.

الحضور
ساعاتًالدوامًللمرحلةًاالبتدائيةًتبدأًمنًالساعةًً7:20صباحاًالىًالساعةًً2:20مساءااًمنًاألحدًالىًاألربعاءً،أما يوم الخميس
يكون دوام الطالب من الساعة  7:20إلى الساعة ً12:20طوالًالعامًالدراسيً .
ًيتوقعًمنًالطالبًالحضورًيومياًعلىًمدارًالسنةًالدراسيةً،الغيابًالمتكررًقدًيؤديًإلىًإعادةًالطالبًلنفسًالمرحلةًالدراسيةًعلىً
التواليً.وهذاًيتماشىًمعًتوجيهاتًتعليماتًوزارةًالتربيةًوالتعليمً .
الرجاءًعدمًاخذًالطالبًقبلًانتهاءًاليومًالدراسيً،واألذوناتًسيتمًمنحهاًفيًالحاالتًالقصوىًفقطً.وبسببًاالزدحامً،لنًيسجلً
تأخيرًعلىًالطلبةًإالًفيًتمامًالساعةًً7:45صباحااً.والرجاءًاألخذًبعينًاالعتبارًأنًطابورًالصباحًوبدايةًاليومًستكونًفيًالساعةً
ً،7:20ولهذاًعلىًوليًاألمرًالحرصًعلىًحضورًالطلبةًفيًالوقتًالمحددًحتىًالًيفقدًالطالبًفرصتهًفيًالحصولًعلىًخبرةً
تعليميةًمهمةً ًً.
سيتمًتسجيلًتأخيرًعلىًالطالبًفيًالساعةًً7:45صباحًا اً،وفيًحالًوجودًً8حاالتًتأخيرًسيتمًتسجيلًالطالبًكحالةًغيابًليومً
واحدً.

الكتب المفقودة او المتلفة
فيًحاالتًفقدانًكتابًأوًإتلفهًبأيًطريقةً،فإنهًيتوجبًعلىًأولياءًاألمورًدفعًتكلفةًالكتابًالبديلًالتيًقدًتتضمنًأجورًالشحن.

الجوائز ً
سيتمًمنحًالطلبًشهاداتًتكريميةًلتحليهمًبصفاتًإيجابيةً،اوًتحليهمًبصفاتًالمواطنًالمثاليً,اوًامتلكهمًلمهاراتًتعليميةًممتازةً
اوًلجمعهمًعددًمعينًمنًالنقاطً.سيتمًتقديمًالشهاداتًعلىًمدارًالسنةًوبشكلًروتينيًفيًطابورًالصباحً .
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أمسية العودة للمدرسة
سيتمًدعوةًأولياءًاألمورًإلىًالمدرسةًليلاًفيًالفصلًاألولًمنًالسنةًالدراسيةً،حيثًسيقدمًالمعلمونًشرحااًوافيااًعنًمقررهمً
التعليميً،أهدافهمً،والمنهجًالذيًيتمًاتباعهًبالصفً،وسياسةًالدرجاتًوغيرهاًمنًالتعليماتًاألخرىً.سيقومًالمعلمينًبتجهيزً
منشوراتًعنًمختلفًالمعلوماتً،وسيتمًنشرًتواريخًمحددةًعنًاألمسيةًفيًالتقويمًالمدرسيًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكترونيً .

حفالت عيد الميالد
نحنًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًالًنحتفلًبأعيادًميلدًالطالبً،بلًإنناًنرجوًمنًأولياءًاألمورًبعدمًارسالًكعكةًأوًهداياًعيدً
الميلدًإلىًالمدرسةً،ومنًاألفضلًإقامةًحفلتًعيدًالميلدًخارجًساعاتًالمدرسةًفيًالمنزل.

الحقائب المدرسية
الاً
يجبًأنًيكونًحجمًحقيبةًالطالبًمناسبااًبحيثًيمكنًوضعهاًداخلًالخزانةًالمخصصةًللطالبًفيًالصفً،وتعتمدًالمدرسةًجدو ً
للواجباتًبهدفًتخفيفًكميةًالكتبًالتيًعلىًالطالبًحملهاًمنًوإلىًالمنزلً،ولذلكًالًتوجدًحاجةًلحملًالطالبًلكلًالكتبً
المدرسيةًكلًيومً .

خدمة الباصات
تقدمًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًخدمةًالنقلًللطلبًحيثًإنًتكلفةًهذهًالخدمةًمتوقفةًعلىًالمسافةًالتيًتبعدًمنًالبيتًالىًالمدرسةً
وأعدادًالطلبًالذينًسيستعملونًالحافلةً.كلًحافلةًلهاًمشرفً .
يرجىًقراءةًالعقدًلهذهًالخدمةًجيدًا اًبخصوصًسلوكًالطلبًوقوانينًاخذًالطلبًمنًمنازلهمً .
التوقعات السلوكية ستكون كالتالي:


الطلبًالذينًيركبونًالحافلةًيتوقعًمنهمًأنًيتصرفواًبشكلًجيدًوانًيتبعواًتعليماتًالمشرفًفيًجميعًاألوقاتً .



يجبًعلىًالطلبًالتصرفًبأدبًويجبًعليهمًاحترامًمشرفًالحافلةً .



يجبًعلىًالطلبًالمحافظةًعلىًنظافةًالحافلةً .



الطلبًهمًالمسؤولونًعنًاخذًحقائبهمًعندًفتحًوإغلقًالحافلةً .

وفيًحالًوجودًسلوكًسيئًفيًالحافلةًفإنًاإلدارةًقدًتضطرًإلىًإلغاءًاشتراكًالطالبًبالحافلةً .

المقصف المدرسي
مقصفًالمدرسةًمفتوحًكلًيومًخللًفترةًالصباحًواستراحةًالغداءً .

نظافة الحرم المدرسي

32

انناًفخورونًبنظافةًالمدرسةً،وعلىًمبنىًالمدرسةًأنًيكونًخاليااًمنًالفضلتً،كماًيجبًعلىًالطلبًرميًالنفاياتًفيًسلةً
المهملتً،والًيسمحًللطالبًبرميًالنفاياتًعلىًاألرضًوالتوقعًمنًعاملتًالنظافةًتنظيفًالمكانًبدالاًمنهمً ً.
وقدًيتمًإيقافًخداماتًمقصفًالمدرسةًفيًحالةًعدمًالمحافظةًعلىًنظافةًالمكانً .

التواصل

التواصل من المدرسة إلى المنزل
التواصلًبينًالمدرسةًوالمنزلًتعتبرًمهمةًجدااًً.طريقةًتواصلًالمرحلةًاالبتدائيةًمنًالمنزلًإلىًالمدرسةًتكونًعنًطريقًموقعً
المدرسةًاإللكترونيً،الرسائلًاإللكترونيةً،اوًعنًطريقًالمسجاتًفيًحاالتًالطوارئ.
منًالمتوقعًمنًالطلبةًتسليمًأيًرسائلًاوًنشراتًمدرسيةًألولياءًأمورهمًفيًنفسًاليومًالذيًتمًإعطائهمًالنشراتً.الرجاءًزيارةً
موقعًالمدرسةًاإللكترونيًبشكلًدوريًفيًحالًوجودًمعلوماتًمهمةً.الرجاءًاألخذًبعينًاالعتبارًأنهًلكلًمادةًتدريسيةًخطةً
أسبوعيةًيتمًنشرهاًعلىًموقعًالمدرسةًاإللكترونيًكلًيومًخميس.

التواصل من المنزل إلى المدرسة
يحتاجًأولياءًاألمورًالىًاالتصالًبالمدرسةًألسبابًعدةً.يوضحًالجدولًأدناهًدليلًاألشخاصًالمرادًالتواصلًمعهمًإلجابةًسؤالًماً
اوًحلًمشكلةًمعينةً.فيًحالًعدمًاستطاعةًالشخصًاألولًفيًالجدولًمساعدةًوليًاألمرًأوًاإلجابةًعنًسؤالًماً،فعليًوليًاألمرً
االنتقالًللشخصًالثانيًفيًالجدولًالخً ً..
ً

1

استعالم اولياء االمور او

نقطة االتصال

المشاكل

األولى

الصحةًوالحضورً،فقدً

الممرضة

الخطوة الثانية

ناظرًالمرحلة

الخطوة

الخطوة

الثالثة

الرابعة

المديرًالعام

الممتلكات
2

المشاكلًاالجتماعيةًوالعاطفية

3

المسائلًالمتعلقةًبالمستوىً

المشرفً

ناظرًالمرحلة

المديرًالعام

االجتماعي
المعلم

منسقًمنهجًالبكالورياًالدوليةً ناظرً

األكاديمي
4

المسائلًالمتعلقةًبالمستوىً

المديرًالعام

المرحلة
المعلم

رئيسًقسمًاللغةًالعربية

األكاديميً/اللغةًالعربية

ناظرً
المرحلة
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المديرًالعام

5

قضاياًاالنضباط

المعلم

نائبًناظرًالمرحلة

رئيسً

المديرًالعام

المرحلةً

نظام ضبط السلوك
يقومًنظامًضبطًالسلوكًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًعلىًالحاجةًإلىًخلقًبيئةًآمنةًومنظمةًمنًشأنهاًالمساعدةًعلىًتسهيلً
العمليةًالتعليميةً،ولتضمنًاحترامًالجميعًلحقوقًكلًفردًوالحثًعلىًتعزيزًالقيمًاألخلقيةًعنًطريقًغرسًحسًالمسؤوليةً
بالطلبةًبشكلًيوميً.فمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًتؤكدًعلىًأهميةًاحترامًشخصيةًالطالبًواستخدامًمختلفًأساليبًالتعزيزً
اإليجابيًكطريقةًليشعرًبهاًالطلبًبراحةًوطمأنينةًأكثرًمعًمعلميهمً ً.
سوفًنسعىًإلىًخلقًنظامًضبطًسلوكًناجحًثابتًومتوازنًفيًالمدرسةًوالمنزلًمنًخللًاستخدامًأساليبًتواصلًفعالةًوتبنىً
مبدأًالتعاونًبينًالمدرسةًوالمنزلً.فمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًتؤكدًعلىًأهميةًاستخدامًطريقةًأكثرًهدوءًا اًفيًالتعاملًمعًمختلفً
المشاكلًالسلوكيةًوالتيًسيتمًفيهاًالتشاورًمعًالطالبًومناقشتهًبخصوصًالسلوكياتًالغيرًمقبولًبهاًوكيفيةًتبنيًحلولًمقبولةً
وطرقًإيجابيةًفيًحلًمختلفًالمشكلتً.نحنًنتوقعًمنًجميعًطلبًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًتحملًمسؤوليةًسلوكهمًوأفعالهمً
وماًيترتبًعليهاًمنًنتائجًوعواقبً.وهذاًجزءًمنًعمليةًالتربيةًوالتعليمًإلعدادًالطالبًوتهيئتهًلمواجهةًتحدياتًالحياةًالحقيقيةً .
يوجدًجانبانًمميزانًفيًهذاًالنظامً:ربطًالسلوكًبالنتائجًوًتعليمًاستراتيجياتًاالنضباطًالذاتيً،يعتبرًاتجاهًربطًالسلوكًبالنتائجً
المترتبةًعلبهًاتجاهًقدًيكونًإيجابيًأوًسلبيً،حيثًإنًالمدرسةًاالبتدائيةًتعتمدًعلىًنظامًالنقاطً,حيثًباستطاعةًالمعلمًمكافاةً
الطالبًبإعطائهًنقطةًفيًدفترًمذكرةًالواجبًاليوميً.حيثًيوجدًصفحةًخاصةًلتجميعًالنقاطً.ولكلًعددًمنًالنقاطًشهادةًتكريميةً
معينةً.قدًيتمًإعطاءًالنقاطًللطلبةًألسبابًمختلفةًمثلًمساعدةًاألخرينً،أداءًعملًممتازًفيًالصفً،اوًإتمامًواجبًإضافيًً,اوً
حينًيكونًالطالبًيكونًنموذجاًًيحتذىًبهًً .
علماًبأنًالطلبًسيستلمونًشهاداتًتكريميةًوفقاًللمعاييرًالتاليةً :
ً50نقطةًًًًً=ًًًالشهادةًالبرونزية ً
ً100نقطةًًًً=ًًًالشهادةًالفضية ً
ً200نقطةً=ًًًالشهادةًالذهبيةً ً
ً300نقطةً=ًًًًشهادةًبلتينية ً
ً400نقطةً=ًًًالشهادةًالياقوتية ً
ً500نقطةً=ًًًالشهادةًالمرجانية ً
سيتمًتوزيعًشهاداتًالتكريمًاثناءًطابورًالصباحًالمخصصًلكلًمرحلةً.وكذلكًسيتمًوضعًقائمةًبأسماءًالطلبةًفيًموقعًالمدرسةً
اإللكترونيًوكذلكًيتمًتعليقًأسماءهمًفيًاللوحاتً.
منًوقتًإلىًآخرًقدًيقومًالطلبةًبتصرفًغيرًمقبولًوالذيًمنًشأنهًالتأثيرًبشكلًسلبيًعلىًتحصيلهًالعلميًاوًالتحصيلًالعلميً
لآلخرينً.وهناكًالعديدًمنًالعواقبًالمترتبةًعلىًمختلفًالسلوكياتً.حيثًسيتمًتسجيلًكلًحالةًسلوكيةًغيرًمقبولًودراستهاًمنً
قبلًالمختصينًودراسةًالعواملًواألسبابًالمحيطةًبالحالةًوتدوينًكلًماًحدثًويحدثًمعًالحالةًأوًالحاالتًالمماثلةًلهاً .
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فيًحالًتطورًنمطًالسلوكًالسيئًعندًالطالبًفإنًالمدرسةًمضطرةًالىًاتخاذًاإلجراءاتًالتيًتراهاًالمدرسةًمناسبةًلتعليمًالطالبً
المعنيًباالنضباطًالذاتيًبشكلًمباشرً،وهذهًاإلجراءاتًقدًتتضمنًإبداءًالنصحًوالمشورةً،تقديمًالمساعدةً،حجزًالطالبًبالمدرسةً
بعدًانتهاءًالدوامًوإرسالًتقاريرًيوميةًألولياءًاألمورًعنًالحالةًالسلوكيةًللطالب.
يوجد أدناه شرح مفصل عن سياسة الضبط السلوكي التي تتبانها مدرسة الكويت ثنائية اللغة ،ومن المتوقع من أولياء األمور
تبني هذه السياسة وتعزيزها وهذا يُعتبر من أهم شروط التسجيل في مدرسة الكويت ثنائية اللغة.

سياسة االنضباط السلوكي
ماهي خطة المدرسة بخصوص االنضباط السلوكي؟
خطةًالمدرسةًتجاهًاالنضباطًالسلوكيًهيًخطةًمنظمةً،محكمةًترتكزًعلىًنظامًيوظفًمختلفًالمعطياتًوالبياناتًالمهمةًلحلً
مختلفًالمشاكلًالسلوكيةً،وتوظيفًاالستراتيجياتًالفعالةًللتدخلًاإليجابيًوتوفيرًحلولًناجحةًلكلًفرد.
ما هي فوائد خطة المدرسة لالنضباط السلوكي؟
هذهًالخطةًتعتبرًتوجهًمنظمًلعمليةًاالنضباطًالسلوكيًلتحسينًالعمليةًالتعليميةًلكلًالطلبةً.حيثًأنهًمنًخللًاستخدامًطريقةً
التعزيزًاإليجابيًسيستطيعًالطلبةًإدراكًالتوقعاتًالمتعلقةًبالسلوكًالمقبولً.تقومًالمدرسةًبتعليمًالطلبةًبشكلًواضحًأنواعًالسلوكً
المرغوبًبهً.هذهًاالهتمامًبتعزيزًالسلوكًاإليجابيًوتعليمهًللطلبةًيقودًإلىًخلقًبيئةًتعليميةًإيجابيةًفيًالصفً،وإنتاجًمجتمعً
تعليميًقويًوكذلكًيساهمًفيًزيادةًالتحصيلًالعلميًللطالبً.
تعريف االنضباط السلوكي؟ قواعد السلوك؟
االنضباطًالسلوكيًهوًعمليةًتستخدمًالتدريسً،وتزويدًالطلبةًبنماذجًعنًالسلوكًالمرغوبًفيهًوغيرهًمنًاالستراتيجياتًالتيً
تساهمًفيًتوفيرًمحيطًتعليميًآمنً،ومنظمً،وفعالًوذلكًعنًطريقًتغييرًالسلوكًالسلبيًالغيرًمرغوبًبهًإلىًسلوكًإيجابي.
دور معلم الصف تجاه سياسة الضبط السلوكي
علىًالمعلمًالقيامًبالتالي:
ًتطبيقًسياسةًاالنضباطًالسلوكيًكماًهوًمذكور.ًإعطاءًنموذجًسلوكيًيحتذىًبهًوتعزيزًمواصفاتًطالبًالبكالورياًالدولية.ًإعطاءًصورهًألولياءًاألمورًوالطلبةًعنًقواعدًالسلوكًالمتوقعًمنًالطالبًااللتزامًبها.ًااللتزامًبمتابعةًقواعدًسياسةًضبطًالسلوكًلضمانًتحليًالطلبةًبالسلوكًاإليجابي.ًتحملًمسؤوليةًمشاكلًالصفًوسلوكًالطلبةً(حصولًالطلبةًعلىًورقةًاستئذانً–ًاالستعدادًألخذًاإلجراءاتًاللزمةًتجاهًموقفًمعين)
ًتبنيًمحيطًمدرسيًآمنًمنًبابًالحرصًعلىًالتعاملًمعًالطلبةًكأفراد.ًإبداءًاالهتمامًباألهدافًالشخصيةًللطلبةًوانجازاتهمًواحتياجاتهمً.ًمساندةًالطلبًأكاديميااًومعنوياا.دور اإلداريين تجاه سياسة الضبط السلوكي
علىًالمشرفًاإلداريًالقيامًبالتالي:
ًتوفيرًالمساندةًللمعلمينًلتطبيقًسياسةًالضبطًالسلوكي.ًإعطاءًنموذجًسلوكيًيحتذىًبه.ًالحفاظًعلىًبيئةًمدرسيةًيسعىًفيهاًالكلًإلىًتحقيقًاالنضباطًالسلوكي.ًتبنيًمحيطًمدرسيًيهتمًبهًاإلداريينًوالمشرفينًبالمعلمينًوالطلبةًكأفراد.-ً-إبداءًاالهتمامًباألهدافًالشخصيةًللمعلمينً،والعاملينًوالطلبة.
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دور ولي األمر تجاه سياسة الضبط السلوكي
علىًوليًاألمرًالقيامًبالتالي:
 تطبيقًخطةًسياسةًاالنضباطًالسلوكي.ًإعطاءًالطفلًصورةًواضحةًعنًالتوقعاتًالسلوكيةًالواجبًالتحليًبها.ًااللتزامًبمتابعةًسلوكًالطفلًلضمانًنجاحه.ًاالهتمامًباألهدافًالشخصيةًللطفلًوانجازاته.ًمساندةًالطلبًأكاديميااًومعنوياا.دور الطالب تجاه سياسة الضبط السلوكي
سيقومًالطالبًبالتالي:
ًاتباعًخطةًسياسةًاالنضباطًالسلوكي.ًالتحليًبالسلوكًالمرغوبًبه.ًتحملًمسؤوليةًأفعالهم.ً-وضعًأهدافًشخصيةًوالعملًلتحقيقهاً.

كن مستعد

تصرف
بمسؤولية

الحمامRestroom

الممرات Hallway

الفرصة Recess

الصفClassroom

ًأخذًورقةًاالستئذانً

ًاعلمًأينًوجهتكً
واذهبًاليهاً
مباشرة.
ًًأخذًورقةًاالستئذانً.

ًاجلبًأغراضكً(السترةً،حقيبةً
الطعامًالخ.).

ًإحضارًجميعًأدواتكًالمدرسية.
ا
ًاالنتباهًجيداًاثناءًالدرس.

ًعدمًالتحدثًبصوتًعالي.

ًالتزامًالصمتًاثناءً
المشي.
ًإبقاءًيديكًلنفسك.
ًاالنتباهًلماًهوًأمامك.

ًتوخيًالحذرًاثناءًاللعب.
ًاإلبلغًعنًأيًمشكلة.
ًااللتزامًبالطابور.
ًرميًالنفاياتًفيًسلةًالقمامة.

 اإلنصاتًجيداا.ًعدمًالتحدثًبصوتًعالي.
ًانهاءًالعملًالصفيًفيًالوقت المحدد.

ًالتبليغًعنًأيً
مشكلة.
ًانتظرًدورك.

ًالتقطًالقمامة.
ًالبقاءًفيًالطابورً
بمفردكً.
ًااللتزامًبالصمتً.

ًالتقطًالقمامة.ًحافظًعلىًمنطقتكًنظيفة.

 اتركًمنطقتكًأنظفًمماًوجدتهاًعليه.
ًتعاونًمعًغيركًلتنظفيهاً.

ًالحرصًعلىًغسلً
اليدين.

اعمل كفريق

ًالذهابًإلىًالحمامًقبلً
الخروجًللفرصة.

ً
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التحلي
باالحترام

ًإبقاءًاليدينً
والقدمينً
فيً
أماكنهم.
ًحافظًعلىً
نظافةً
مكانك.

ًتبادلًاألدوار.ًعاملًاآلخرينًكماًتحبًأنً
يعاملوك.
ًًإبقاءًاليدينًوالقدمينًفيً
أماكنهم.
ًكنًمهذب.ًاستخدمًكلماتًلطيفةً.

ًالمشيًفيًجهةًاليمين.
ًإبقاءًالبابًمفتوحً
للعابرينً
بعدك.

ًاتبعًقوانينًالصف.ًعاملًاآلخرينًكماًتحبًأنًيعاملوك.
ً-ارفعًيدكًقبلًالتحدث.

قائمة قواعد السلوك ال ُمتوقع اتباعه
طبيعة السلوكيات الغير مقبول به
يوجدًنوعانًمنًالسلوكًالغيرًمقبولًبهً:ثانويًوكبيرً.السلوكياتًالثانويةًالغيرًمقبولًبهاًسيتمًمعالجتهاًمنًقبلًالمعلمًأماً
السلوكياتًالكبيرةًالغيرًمقبولًبهاًسيتمًإحالتهاًإلىًمكتبًنائبًمديرًالمرحلةًاالبتدائيةً.

السلوك
التعريفً

ثانوي
سلوكًمنًالممكنًتقويمهً،تصحيحهًأوً

كبير
سلوكًمنًغيرًالممكنًتقويمه.

إزالته.
عدمًاحترامًطالبًآخر

القيامًبسلوكًفظًمعًطالبًمنًالطلبً

التعمدًبالقيامًبسلوكًفظًبشكلًمستمرًاوً

ويسببًانزعاجًالطلبة.

التجادلًالمستمرًمعًطالبًآخرًأوً
مجموعةًمنًالطلبةًبطريقةًمهينةً.

عدمًاحترامًمعلمًاوًعاملًفيً

القيامًبسلوكًفظًمعًمعلمًاوًعاملًفيً

التعمدًبالقيامًبسلوكًفظًبشكلًمستمرًاوً

المدرسة

المدرسةًويسببًلهمًبعضًالضيق.

التجادلًالمستمرًمعًمعلمًأوًعاملًفيً

التهديد

التسببًبإصابةًبسيطةًلآلخرين.

المدرسةًبطريقةًمهينة.
التسببًبإصابةًكبيرةًلآلخرينًمؤلمةًأوً

القيامًبسلوكًيعرضًسلمةًاآلخرينًإلىً تتركًأثر.
الخطر.
سلوكًالغيرًمقبولًبه

لغةًغيرًمقبولًبها

القيامًبسلوكًيعرقلًالعمليةًالتعليميةً

االستمرارًبالقيامًبسلوكًيشتتًانتباهً

لآلخرين.

اآلخرينًاثناءًالدرس.

استخدامًلغةًنابيةًفيًالحديثًبلغةًموجهةً التلفظًبألفاظًنابيةًومهينةًوموجهةً
لشخصًمعين.

لشخصًمعين.
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التمرد

مخالفةًقوانينًالزيًالمدرسي

رفضًاالنصياعًللتعليماتًوالقوانينً

الرفضًالمستمرًوالقاطعًللنصياعً

لفترةًقصيرة.

للقوانين.

ارتداءًالزيًالمدرسيًولكنًبدونًجزءً

رفضًارتداءًالزيًالمدرسي.

معينً(لبسًحذاءًغيرًمناسبً،لبسً
قميصًمختلف).
التجول

التجولًفيًالصفًبدونًاستئذان.

تركًمنطقةًمعينةًبدونًاستئذانً.

النتائج المترتبة على الحوادث الثانوية والكبيرة

عندماًالًيتبعًالطلبةًسياسةًالمدرسةًوقوانينًضبطًالسلوكً،فسينجمًعنًذلكًالعديدًمنًالعواقبًالتيًترتكزًعلىًفلسفةًتقويمًالسلوكً
بشكلًتدريجيً.حيثًأنًعمليةًتقويمًالسلوكًوتصحيحهًبشكلًتدريجيًتستخدمًاتجاهًمنظمًيتدرجًمنًمخالفةًبسيطةًإلىًمخالفةً
كبيرةًفيًحالًتمًتكرارًالسلوكًغيرًالمقبولًبهًًًً.
مشاكلًالسلوكًالثانويةًسيتمًمعالجتهاًمنًقبلًالمعلمً(فيًالصفً,مادةًالتربيةًالفنيةً,موسيقىً,مادةًالتربيةًالبدنيةً,خللًالفرصةً
الخً.)..حيثًسيستخدمًالمعلمًتقديرهًالشخصيًفيًإحالةًأوًعدمًإحالةًالطالبًإلىًمكتبًنائبًمديرًالمرحلة.

ًوهذه بعض األمثلة عن كيفية معالجة المعلم للسلوك الغير مقبول.
ًإعادةًالتوجيه.ًإعطاءًوقتًمستقطعًللطالبًاماًفيًداخلًالصفًأوًخارجهًلمدةًالًتزيدًعنًالعشرًدقائق.ًكتابةًتقريرًعنًسلوكًالطالبًوابقائهًفيًملفًالمعلم.ًاالجتماعًمعًالطالبًومناقشةًالسلوك.ًكتابةًملحظةًلوليًأمرًالطالب.ًاالتصالًبوليًاألمر.ً-حجزًالطالبًفيًالمدرسةًمنًالساعةًً2:30مساءااًإلىًالساعةًً2:50مساءااً.
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أماًالمخالفاتًالسلوكيةًالكبرىًسيتمًالتعاملًمعهاًمنًقبلًاإلدارةً.ويعتبرًكلًطالبًحالةًمختلفةًعنًالحاالتًاألخرىًوبناءااًعلىً
ذلكًسيتمًتحديدًالعقابًالمناسبً.وهذهًبعضًاألمثلةًعنًكيفيةًمعالجةًاإلدارةًللسلوكًالغيرًمقبول.
ًالجزاءًمنًجنسًالعملً(تنظفًالطاولةًالتيًتمتًالكتابةًعليهاً،كتابةًرسالةًاعتذارًالخ).ًاالتصالًبوليًاألمر.ًتحويلًالطالبًإلىًالفريقًالمختصًبتقييمًالسلوكًلوضعًخطةًفعالةًلحلًالمشكلة.ًحجزًالطالبًفيًالمدرسة.ًفصلًالطالبًمنًالمدرسةً(فيًالمدرسةًأوًخارجًالمدرسة).ً-كتابةًرسالةًإنذارًللطالب.

نظام الدعم اإليجابي

هذاًالنظامًيعتبرًمنًالركائزًاألساسيةًمنًخطةًالمدرسةًفيًسياسةًاالنضباطًالسلوكيً،حيثًيعنىًهذاًالنظامًبتكريمً
الطلبةًالذينًيلقونًتوقعاتًالمدرسةًفيًالسلوكًاإليجابيً.منًاهمًبرامجًالدعمًاإليجابي:
 جائزة الطالب المثالي الشهرية:يقومًكلًمعلمًباختيارًالطالبًالمثاليًفيًالصفً.سيتلقىًالطلبةًالذينًتمًاختيارهمًدعوةًإلىًاحتفالًإفطارًبسيطً.

 االحتفال بالطالب المتميز:هدفناًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًخلقًطلبةًملتزمينًباتباعًالقوانينً.وحينًيلتزمًالطلبةًبالتعاملًمعًاآلخرينًباحترامً
ولطفً،سيتمًتكريمهمًواإلشادةًبهمًمنًقبلًمعلميهم.

ومنًالجديرًبالذكرًانًمذكرة الواجب اليوميًتعتبرًأداةًفعالةًفيًتعزيزًالسلوكًاإليجابيًوضبطًالسلوكًبشكلًعامً.فدورً
المذكرةًالًيقتصرًعلىًكتابةًالواجبًً.بلًتعتبرًكوسيلةًللتواصلًبينًالمعلمًووليًاألمرًبشكلًيوميً.حيثًيستطيعًالمعلمً
كتا بةًتعليقًفيًدفترًالواجبًاليوميًفيًحالًعدمًإحضارًالطالبًألدواتًالصفًأوًحصولًمشكلةًسلوكيةً.فيًحالةًكتابةً
أيًتعليقًفعلىًالطالبًعرضًالتعليقًعلىًوليًاألمرًللتوقيعًعليهًلإلشارةًإلىًأنهًتمتًقراءته.
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ً
ً

التوقعات المدرسية العامة لقواعد السلوك
على الطالب أن:
 .1يحضرًإلىًالمدرسةًفيًالموعدًالمحددً ً
 .2يرتديًالزيًالمدرسيًبدونًأيةًمجوهراتًوبدونًوضعًأيًمساحيقًتجميليةً ً.
 .3يكونًمهذبً،صادقً،متواضعً،محترمً،ومتعاونًفيًجميعًاألوقاتً .
 .4يمتلكًالقدرةًعلىًضبطًسلوكهً،واإلصغاءًإلىًالتعليماتًوتنفيذهاًبدونًمناقشةًوأنًيتعاونًمعًالمعلمينًوالبالغينً .
 .5يظهرًاإلخلصًوااللتزامًتجاهًعائلتهًومدرستهًومجتمعهً .
 .6يتحملًمسؤوليةًنفسهًوأفعالهً ً.
 .7يعبرًعنًأرائهًبطريقةًمناسبةًومهذبةًوأنًيحترمًأراءًاألخرينً .
 .8يقومًبجميعًدروسهًويشاركًفيًجميعًاألنشطةًوأنًيستغلًمواهبهًوأنًيوظفًإمكاناتهً .
 .9يطبقًالقيمًوالمبادئًواألخلقًفيًقلبهًسواءًبأقوالهًأوًأفعالهً .
 .10يراعيًشعورًاآلخرينًويمدًيدًالعونًلهمًعندًالحاجةً .
 .11يحترمًممتلكاتًالغيرً .
 .12يحترمًجميعًقواعدًاألمنًوالسلمةً .
 .13يحترمًمحيطًالمدرسةًويتحملًالمسؤولياتًالتيًتًعطىًلهًوأنًيحافظًعلىًنظافةًوترتيبًبيئتهً .
 .14يعكسًصورةًإيجابيةًعنًنفسهًوعنًالمدرسةً .ًً.
 .15يمتنعًعنًالشجارًودفعًزملئهًوالغشًوالصراخًوالشتمًوتعنيفًزملئهًوعدمًاحترامهم.
من المتوقع من أولياء األمور تعزيز أنماط السلوك اإليجابي في أطفالهم.

تصاريح المغادرة
من غيرًالمسموحًللطلبةًالخروجًمنًالمدرسةًبدونًتصريحًمغادرةً.إذاًكانًالطالبًمريضً،فالممرضةًستقومًباالتصالًعلىًذويً
الطالبً.وعلىًوليًاألمرًاستخدامًنموذجًتصريحًالمغادرةًألخذًالطالبًمنًالصفًً.وسيتمًتعميمًهذاًالموضوعًلجميعًالمعلمينً .
منًغيرًالمسموحًألولياءًاألمورًأخذًالطلبةًمنًالصفًإالًفيًحالةًطارئةًاوًلحضورًموعدًلدىًطبيبًاألسنانً.فيًهذهًالحاالتً،
علىًأولياءًاألمورًاالتصالًبالمكتبًالطبيًأوًالممرضةًلشرحًسببًاالستئذانًومعرفةًإذاًكانًالطالبًسيعودًللمدرسةًأوًالً .

الرحالت التربوية
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تمنحً الرحلتًالتربويةًالتيًتنظمهاًالمدرسةًداخلًوخارجًالكويتًالطلبًوالمعلمينًفرصةًللتعلمًخارجًالصفً .
كماًتوجدًإجراءاتًتتبعهاًالمدرسةًقبلًالرحلةًسيتمًاإلشارةًإليها .كما أنه يتم إعطاء أولياء األمور نموذج موافقة للتوقيع عليه قبل
القيام بأي رحلة تعليمية في دولة الكويتً.وباإلضافةًلذلكً،يتمًإعطاءًكلًوليًأمرًنشرةًمرفقةًمعًالطالبًلشرحًالهدفًمنًالرحلةً
التعليميةً،وتفاصيلًمهمهًعنًالرحلةً.علىًالطالبًالراغبًبحضورًرحلةًاوًأيًمناسبةًمدرسيةًمهمهًالتواجدًفيًنفسًاليومً.
مصاريفًالباصًوالرحلةًسيتمًتجمعيهاًمنًقبلًالمعلمًً.وغيرًالمسموحًألولياءًاألمورًأخذًأطفالهمًبعدًانتهاءًالرحلةً.وسيكملً
الطلبةًيومهمًالدراسيًكالمعتادًبعدًالعودةًمنًالرحلةًولنًيتمًالسماحًللطلبةًالمغادرةًقبلًنهايةًالدوامًالمدرسيً,ً.ولذلكًينبغيًعلىً
الطلبةًالحضورًإلىًالمدرسةًبالزيًالمدرسيًوًإحضارًحقائبهمًالمدرسيةً .
تحتفظ المدرسة بحق سحب أو حرمان أي طالب من الرحلة المخطط لها من دون إعادة المبلغ له في حال مخالفة القوانين أو
اقتراف سلوك غير مقبول به.

أماًالرحلتًالتيًتنظمهاًالمدرسةًإلىًخارجًالكويتًفيتوجبًعلىًالطلبًاالشتراكًبهاًعنًطريقًالحصولًعلىًموافقةًناظرً
المرحلةً،حيثًإنًالطلبًفيًمثلًهذهًالرحلتًالًيمثلونًالمدرسةًالتيًينتمونًإليهاًفقطًوإنماًيمثلونًبلدهمً.وًلنًيسمحًالذهابً
للرحلةًإالًللطلبًالذينًيعتبرونًمثالًيحتذىًبهًلجميعًالطلبةًالوثوقًوليكونواًبمثابةًسفراءًصالحينًلمدرستهمًوبلدهمًً.وسيتمً
التحققًمنًالسجلًالسلوكيًلكلًطالبًمتقدمًللرحلةًقبلًصدورًالموافقة.

حاالت اإلخالء الطارئة
يوجدًعددًمنًإجراءاتًاألمنًوالسلمةًلكلًمنًالمعلمينًوالطلبةًوالذيًعليهمًاتباعهاًفيًحاالتًالطوارئًالقصوىًكحاالتًاندالعً
الحرائقً،حصولًهزةًأرضيةً،وجودًدخيلًغيرًمصرحًبهًفيًمبنىًالمدرسةً.
فيًحالًوجوبًعودةًالطلبةًلمنازلهمً،ستستخدمًالمدرسةًنظامًالرسائلًالنصيةًأوًارسالًرسائلًالكترونيةًإلبلغًأولياءًاألمورً.
وتنظمًالمدرسةًبشكلًدوريًتدريبًإخلءًالمبنىًفيًحاالتًالطوارئً.ومنًالضروريًتذكيرًالطلبةًبأهميةًاتباعًالقوانينًاثناءً
تدريباتًاإلخلءً.سيقومًا لمعلمونًبمراجعةًكافةًاإلجراءاتًالمتعلقةًبالتدريبًفيًبدايةًكلًعامًدراسيً.وعلىًالطلبةًأيضاًالحرصً
علىًاتباعًقوانينًاألخلءًبصورةًصحيحةًواماكنًاإلخلءً.حيثًيتمًتعليقًخريطةًاإلخلءًمنًكلًصفًبجانبًوداخلًالصفً.
وسيتمًتعليقًقائمةًبإجراءاتًاإلخلءًفيًكلًصف.
وفيًحالًحضورًطلبةًمتأخرينًخللًالعامًالدراسيًفسيتمًشرحًكافةًإجراءاتًوخططًاإلخلءًلهمً.

إجراءات تدريب اندالع الحريق
تدريبًاندالعًالحريقًهوًطريقةًتمرينًعلىًأخلءًمبنىًماًفيًحالةًاندالعًحريقً.حيثًستقومًمدرسةًثنائيةًاللغةًبالعديدًمنً
تدريباتًاإلخلءًفيًحالةًاندالعًحريقًوذلكًليكونًالطلبةًوالمعلمينًعلىًأهبةًاالستعداد.
إذاًتمًتشغيلًإنذارًالحريقً،فيجبًإخلءًالمبنىًفورااً.وللحصولًعلىًعمليةًإخلءًناجحةً،علىًأولياءًاألمورًإخلءًمبنىًالمدرسةً
أيضااًفيًحالًانطلقًجرسًاإلنذارً.

األنشطة المدرسية االضافية
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تمنحًالمدرسةًالطلبًفيًكلًفصلًدراسيًالفرصةًللتسجيلًبمختلفًاألنديةًالمدرسيةًوالتيًتتضمنًاألنشطةًالمسرحيةً
والرياضيةً.يتمًتنظيمًهذهًاألنشطةًبعدًانتهاءًالدوامً.الًتعتبرًهذهًاألنشطةًإلزاميةًوإنماًتقومًعلىًمبدأًاألوليةًلمنًيسجلًبهاًأوالً.
سيتم إرسال قائمة باألنشطة في بداية كل فصل دراسي مع الطلبة ألولياء األمور ،وتتضمن قائمة األنشطة أسماء األندية واأليام
المخصصة لها ،ومبلغ التسجيل.
معظم األندية المدرسيةًستكونًفيًيومًاألربعاءًمنًكلًاسبوعًمنًالساعةًً2.45مساءاًالىًالساعةًً3.45مساءًااً .
الرجاءًالتأكدًمنًإحضارًالطالبًوجبةًإضافيةًفيًأيامًاألنشطةًً,حيثًلنًيسمحًللطالبًبمغادرةًالمدرسةًمنًأجلًشراءًالطعامًً.
الرجاءًمنًالتأكدًعلىًالحضورًفيًالموعدًللتمكنًمنًأخذًطفلكًللمنزلً.التأخرًوالفشلًفيًالحضورًفيًالوقتًالمناسبًألخذً
الطالبًمنًشأنهًسحبًالطالبًمنًالناديً ً.

الهدايا والتبرعات
إنًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًممتنةًأليًتبرعاتًيتمًإرسالهاًإلىًالمدرسةً،فالتبرعاتًأياًكانًنوعهاًفستكونًلخدمةًالطلبً.جميعً
التبرعاتًسيتمًاستلمهاًمنًقبلًالمدرسةًدونًوجودًأيًمقابلًللطرفًالمتبرعً ً.
فيًحالًتبرعًاولياءًاالمورًبأيًنوعًكتبًمكتبةًالمدرسةًفسيتمًاالعترافًبهًعنًطريقًوضعًعلمةًمميزةًفيًملفًالتسجيلً ً.
وتشعرًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبالتقديرًفيًحالًتمًإرسالًهداياًمنًقبلًأولياءًاألمورًولكنًتوجدًسياسةًواضحةًفيًإعطاءً
الهداياً.فالرجاءًمنًأولياءًاألمورًعدمًإرسالًهداياًمكلفةًوغاليةًالثمنً.ولكنًيسمحًبإرسالًهداياًبسيطةًكاألزهارً،الشكوالتةً،علىً
انًالًيتجاوزًثمنًالهديةًً5د.كً.

الخدمات االرشادية
يتمًتوفيرًالخدماتًاإلرشاديةًلتسهيلًعمليةًالنموًاألكاديميً،واالجتماعيًوالنفسيًللطلبةً.يساعدًاإلخصائيًاالجتماعيًوالنفسيًفيً
التعاملًمعًالمشاكلًاألكاديميةًللطلبةًوغيرهاًمنًالصعوباتًالمتعلقةًباحترامًالذاتً،والمهاراتًاالجتماعيةًوغيرهاًمنًالمشاكلً
سواءًأكاديميةًأوًمعنويةًوتتضمنًهذهًالقائمةًالتاليً :
مشكلتًنفسيةًومعنويةً :
ًمشاكلًعائليةً .ًمشاكلًبالعلقاتً .ًضغطًاألقرانً .ًالتنمرً .ًقلةًالدافعًلبذلًالجهدً .ًتنظيمًالوقتً .ًتطورًالمهاراتًالحياتيةً .ً-التدخلًباألزماتًلحلهاً ً.
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ًالتنظيمً .قدًيتمًاالتصالًبوليًاألمرًاوًالمعلمًمنًقبلًالمشرفًاالجتماعيًللحصولًعلىًصورةًأكبرًواوضحًعنًوضعًطالبًمعينً.وفيً
حاالتًالضرورةًقدًيقومًاألخ صائيًاالجتماعيًفيًالمدرسةًبتحويلًالطالبًإلىًمراكزًاجتماعيةًمهمهًمنًشأنهاًمساعدةًالطالبً
بشكلًفعالً .
تحويلًالطالبًلإلخصائيًاالجتماعيًسيكونًكالتاليً :
ًالتحويلًالذاتيًمنًالطالبًنفسهً .ًالتحويلًمنًقبلًالمعلمًأوًالمشرفينًاإلداريينً .ًالتحويلًعلىًبناءًطلبًمنًوليًاألمرً .ً-تحويلًمباشرًمنًنائبًمديرًالمرحلةًاالبتدائيةً(وقدًيتمًتطبيقهًكجزءًمنًخطةًاالنضباطًالسلوكيًأوًجزءًمنًبرنامجًتطويري).

الصحة والعادات الغذائية
تسعىًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًإلىًغرسًأهميةًالتمتعًبصحةًجيدةً.ومنًهذاًالمنطلقً،فعلىًالطلبةًعدمًإحضارًمشروباتً
غازيةً،قطعًشوكوالتةًً,سكاكرًإلىًالمدرسةً.ويمنعًإحضارًالوجباتًالسريعةً ً.
حيثًيتمًتشجيعًالطلبةًعلىًجلبًأطعمةًصحيةًكالسندويشاتً،قطعًمنًالخضراواتًالطازجةًً,عصيرًفواكهًطبيعيًأوًجلبًقطعً
منًالفواكهًالطازجةًً.ويتمًالتركيزًفيًالمدرسةًعلىًأهميةًعدمًالتبذيرًواإلسرافً.حيثًيجبًعلىًكلًطالبًلمًينهيًطعامهً،اخذهً
إلىًالمنزلً،وكماًيستطيعًالطلبًايضاًشراءًالمأكوالتًمنًمقصفًالمدرسةً .

فترة اإلشراف الصباحي في الصف
لكلًصفًيوجدًمربيًصفًمعينً.حيثًيقومًمربيًالصفًبتعليمًالطالبًبشكلًيوميًموادًمعينةًباللغةًاإلنجليزيةً.يمثلًمربيً
الصفًحلقةًتربطًبينًالمنزلًوالمدرسةً.حيثًيستطيعًمربيًالصفًمشاركةًأنماطًالسلوكًالمرادًللطلبةًالتحليًبهاًوالقوانينً
الواجبًاتباعهاً .
يتحملًمربيًالصفًالعديدًمنًالمسؤولياتًأهمهاً :
ًأنًيقومًالمعلمًبرعايةًالطلبًوتقديمًالمشورةًلهمً ً.ًأنًيقومًالمعلمًبضبطًالصفًأثناءًوجودهًفيهً ً.ًأنًيكونًالمعلمًهوًحلقةًتربطًبينًأولياءًاألمورًوالمدرسةًعبرًالتواصلًالكتابيًاوًالشفهيً .ًمراقبةًالحضورًوالغيابًوحاالتًالتأخيرًمعًالتأكدًمنًارتداءًالطلبًللزيًالمدرسيً .ًالتأكدًمنًاستلمًالطلبًللواجبًفيًحالةًالغيابً .أذاًاحتاجًأولياءًاألمورًالتحدثًبمسائلًغيرًاكاديميةً،فعليهمًالتوجهًلمربيًالصفًأماًإذاًكانًاألمرًضرورياًفعليهمًالتحدثًإلىً
االخصائيًاالجتماعيًأوًإلىًمديرًالمرحلةً.أماًفيًحالةًالحاجةًلمناقشةًالمسائلًاألكاديميةً،علىًوليًالتوجهًإلىًمعلمًثمًمديرً
المرحلةً.وفيًحالةًالرغبةًفيًاالجتماعًبكلًمعلميًالصفًً,علىًوليًاألمرًتنسيقًموعدًمعًسكرتيرةًالمرحلةًاالبتدائيةً.

التعريف بالممتلكات
علىًوليًاألمرًكتابةًاالسمًعلىًممتلكاتًالطالبً(كتبً،دفاترً،سترةً،ملبسً،حقائبًً......إلخً)ً.

43

الممتلكات المفقودة
فيًحالًوجودًأيًأغراضًلمًيتمًالمطالبةًبهاًسيتمًوضعهاًفيًصندوقًالممتلكاتًالمفقودةً.وسيتمًاالحتفاظًبهاًلدىًموظفً
االستقبالً.األشياءًالمفقودةًسيتمًاالحتفاظًبهاًلمدةًشهرً.بعدًانقضاءًمدةًالشهرًسيتمًالتبرعًبهاًكصدقة.

الملفات الطبية
يجبًعلىًجميعًالطلبًفيًالمدرسةًامتلكًملفًطبيً،حيثًيجبًعليهمًاصطحابًالملفًالطبيًالخاصًبهمًعندًالتسجيلً.وعلىً
أولياءًاألمورًابلغًالمدرسةًبأيًحالةًصحيةًتتعلقًبالطلبةًمثلًالحساسيةً،الربوً،السكرً،الصرعً،وسيتمًمشاركةًهذهًالمعلوماتً
معًمعلميًالطلبةً.كماًأنهًسيتمًعملًالفحوصاتًالطبيةًبشكلًدوريًمنًقبلًمسؤوليًوزارةًالصحةًوذلكًعلىًمدارًالسنةً .

األدوية
ألسبابًوقائيةًيفضلًإعطاءًالطلبةًالدواءًقبلًالذهابًإلىًالمدرسةًوبعدًالعودةًمنهاً.فيًحالًعدمًالقدرةًعلىًإعطاءًالدواءًقبلً
وبعدًالمدرسةً،فعلىًوليًاألمرًاحضارًالدواءًللممرضةًحتىًيتمًالحرصًعلىًإعطاءًالطلبةًأدويتهمً.الًيسمحًللمعلمينًبإعطاءً
األدويةًللطلبةً ً.
ويجبًوضعًنشرةًعلىًالدواءًوتتضمنً :
اسمًالطالبً ً
اسمًالدواء ً
تفاصيلًالجرعةً ً
تكرارًالجرعةً(عددًالمراتًالتيًسيتمًتناولًالجرعةًفيها) ً

طابور الصباح
يبدأًاليومًالدراسيًبطابورًالصباحً.ويتمًفيهًبتلوةًالقرانًالكريمًوإلقاءًالنشيدًالوطنيً.ويتمًأيضااًالقيامًبتكريمًالطلبةًأوًاإلعلنً
عنًموضوعًماًاوًمناسبةًمعينةً،وفيًكلًأسبوعًسيقومًطلبًكلًمرحلةًبعرضًمعينًلمشاركةًخبراتهمًالتعليميةًً.سيتمًايضااً
توزيعًالشهاداتًوتكريمًالطلبةًوأولياءًاألمورًمرحبًبهمًللحضورً.

الدفاتر المدرسية
تقومًالمدرسةًبتزويدًالطلبةًًًبالدفاترًفيًبدايةًكلًعامًدراسيً،فيًحالةًفقدانًأيًدفترًأوًاكمالًدفترًماً،فعلىًالطالبًتحملً
مسؤوليةًشراءًدفترًجديدً.ويمكنًشراءًالدفترًمنًأمينًالمخزنً ًًً.

سياسة الباب المفتوح
تتبنىًالمدرسةًسياسةًواضحةًبخصوصًاإلجابةًعنًاستفساراتًواسئلةًواقتراحاتًأولياءًاألمورًفيًأيًوقتًً.وفيًحالًوجودً
امرًطارئًً,علىًًوليًاألمرًتحديدًاجتماعًمعًاإلدارةًوالمعلمينً .
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اجتماعات أولياء األمور
يوجدًبرنامجًمحددًالجتماعاتًأولياءًاألمورًخللًالسنةًالدراسيةًبعدًتسليمًتقاريرًالدرجاتًللطلبة(ً.الرجاءًاالطلعًعلىًتقويمً
السنويًالموجودًعلىًالموقعًاإللكترونيًللمدرسةًللتأكدًمنًتواريخًاالجتماعات)ً.وتعتبرًهذهًفرصةًمهمهًألولياءًاألمورًللقاءً
بمعلميًأبنائهمًومناقشةًمستواهمًاألكاديميًومدىًتطورهمً ً.

االجتماع مع معلمي الصفوف
يستطيعًأولياءًاألمورًتحديدًاجتماعًمعًمعلميًالصفوفًلمناقشةًأيًمواضعًاوًلإلجابةًعنًأيًأسئلةًوذلكًعنًطريقًاالتصالً
علىًموظفةًاالستقبالً،ومنًغيرًالمسموحًللمدرسينًمناقشةًأيًموضوعًعنًأيًطالبًبدونًأخذًموعدًمسبقً.وعندًتحديدًموعدً
معًالمدرسً،علىًأولياءًاألمورًإبلغًالسكرتيرةًعندًالحاجةًلمترجمًفيًاالجتماعً.ويستطيعًالمعلمونًأخذًموعدًمعًوليًاألمرً
وسيتمًإبلغًوليًاألمرًبيومًقبلًاالجتماع.

ورشات تدريبية ألولياء األمور
ستوفرًالمدرسةًسلسلةًمنًالورشاتًوالجلساتًالتدريبيةًوالتنويريةًبخصوصًمواضعًمعينةً:ككيفيةًمساعدةًالطالبًفيًالمنزلً،
كيفيةًاستخدامًبرامجًالواجبًاإللكترونيةً،وكيفيةًخلقًبيئةًللطالبًتقومًعلىًالبحثًالمستمرًالخً.

المتطوعين
ترحبًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًلبأيًوليًأمرًيرغبًفيًالتطوعًللمساعدةًفيًالمدرسةً،كالتطوعًفيًدرسًقراءةً،دروسًالفنيةً،
أوًالتطوعًللذهابًمعًالصفوفًفيًالرحلتًالمدرسيةً.ونحثًأولياءًاألمورًعلىًاالنضمامًلمجلسًاألهاليً-المعلمين-الطلبةً.ويتمً
اجتماعًهذهًاللجنةًكلًشهرًمنًالعامًالدراسيً.فيًحالًالرغبةًللنضمامًللجنةً،يرجىًإبلغًسكرتيرةًالقسمً.

مجلس األهالي والمعلمين والطلبة
مجلسًاألهاليًعبارةًعنًلجنةًاستشاريةًتضمًمجموعةًمنً"المتطوعين"ًوتتألفًمنًالطلبةًوًأولياءًاألمورًواإلداريينً.
وتهدفًهذهًاللجنةًإلى:
ًتحسينًالتواصلًبينًالمدرسةًوأولياءًاألمور.ًتعزيزًودعمًمهامًالمدرسة.ًتعزيزًالتوصلًبينًالمنزلً/المدرسةً/المجتمعً.ًنقلًاقتراحاتًأولياءًاألمورًإلىًالمديرًالعامً(كتابياا).ًالمساهمةًفيًالنشاطاتًالمدرسيةًالتيًتدعمًمهمةًالمدرسة.ًالمساعدةًفيًتنظيمًالفعالياتًالثقافيةًواالجتماعيةًواقتراحًفعالياتًجديدةًلتعزيزًبرنامجًالمدرسةً.ً-تعزيزًدورًالمدرسةًداخلًالمجتمع.

اإلشراف على الساحة
يبدأًاإلشرافًعلىًالساحةًفيًالساعةًً7:00صباحًا اً،حيثًسيتمًتكليفًأعضاءًالهيئةًالتعليميةًباإلشرافًعلىًالساحةًً.وسيكونً
المعلمينًمسؤولينًعنًاإلشرافًفيًالساعةًً2:30مساءااًلذلكًيرجىًمنًإحضارًالطلبةًإلىًالمدرسةًقبلًالساعةًً7:25صباحااً
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والحرصًعلىًأخذهمًللمنزلًقبلًالساعةًً2:30مساءااً.إنًالمدرسةًلنًتقبلًبتحملًأيًمسؤوليةًتخصًسلمةًالطلبًالذينً
يحضرونًإلىًالمدرسةًمبكرينًأوًيبقونًمتأخرينً.

هاتف المدرسة
قدًيستعملًالطلبًهاتفًالمدرسةًفيًالحاالتًالضروريةً،قبلًالبدءًباليومًالمدرسيً،أثناءًفرصةًالغداءًأوًبعدًنهايةًاليومً
المدرسيًوذلكًبعدًاالستئذانًمنًالمعلمً،كماًإنًاتصالًالطلبةًلطلبًاإلذنًبالذهابًإلىًمنزلًصديقًً/صديقةًماً،ليسًمنًالحاالتً
الطارئةًلذلكًلنًيسمحًلهمًباالتصالًفيًمثلًهذهًالحاالت.

النــــوم
منًالضروريًللطلبةًولطلبةًاالبتدائيًعلىًوجهًالخصوصًاالنتظامًفيًموعدًالخلودًللنومًليأخذواًقسطًكافًمنًالنومً،حيثًالً
يستطيعًالطلبًإنجازًدروسهمًومهامهمًبشكلًجيدًفيًحالةًالتعبًأوًاإلرهاقً.ويقودًاتباعًجدولًنومًمنتظمًإلىًالحصولًعلىً
جيلًصحيًمنًالناحيةًالجسديةًوالنفسيةً.علمًا اًبأنًالمعدلًالمتوسطًلساعاتًالنومًعندًطلبًاالبتدائيًيجبًانًتكونًماًبينًً9الىً
ً10ساعاتًفيًالليل.

مجلس الطلبة
يحقًلطلبًالمرحلةًاالبتدائيةًمنًالصفًالرابعًفماًفوقًترشيحًممثليهمًفيًمجلسًالطلبةًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةً،حيثً
يعتبرًمجلسًالطلبةًبمثابةًمجلسًشورىًيستطيعًأنًيمارسًفيهًالطلبةًمهاراتهمًالقياديةً.كماًيعملًمجلسًالطلبةًبمعالجةًشؤونً
الطلبًالمختلفةًواإلشرافًعلىًالنشاطاتًوالمشاريعًالمدرسيةًوإنجازًالمهامًبكفاءةً .

المواد التعليمية للطالب
يتمًتوزيعًقائمةًلجميعًطلبًالمدرسةًوالتيًتتضمنًالموادًالمهمةًالتيًيحتاجهاًالطالبًيوميااًفيًبدايةًكلًعامًدراسيًجديدًً.
يتحملًالطلبةًمسؤوليةًاألدواتًالتعليميةًالتيًيستخدمونهاًيوميًا اًكقلمًالرصاصً،ممحاةً،مسطرةًً...الخًبحيثًيستطيعًاتمامًاعمالهً
الصفيةًوواجباتهً ً.
ً

تحديث بيانات الطالب الشخصية
تعتبرًالعناوينًالتاليةًكعنوانًالمنزلً،أرقامًالهواتفً،وعناوينًالبريدًاإللكترونيًمنًالعناوينًالضروريةًوالتيًيجبًتزويدًالمدرسةً
بهاًً.فيًحالًطرأًأيًتغييرًفيًأيًمنًالعناوينً،الرجاءًإعلمًالمدرسةًلتحديثًملفًالعناوينً.أولياءًاألمورًالذينًيرسلونًالمربيةً
أوًالسائقًالستلمًالطالبً،عليهمًأيضااًتزويدًالمدرسةًبعناوينهمًًً.
تستخدمًالمدرسةًنظامًالرسائلًالصفيةًإلبلغًأولياءًاألمورًبأيًأحداثًمهمهًأوًحاالتًطارئةً.لذاًيرجىًابلغًاالدارةًعندًتغييرً
أرقامًهواتفكم.

الطالب المتأخرون
يتمًالتعاملًمعًالتأخيرًفيًمدرسةًالكويتًثنائيةًاللغةًبطريقةًجديةًوصارمةً.يتوقعًمنًجميعًالطلبًالوصولًللمدرسةًقبلًالساعةً
ً7:25صباحااًً.حيثًيتمًتسجيلًالطلبًفيًدفترًالحضورًفيًتمامًالساعةًً7.30صباحًا اًً.
الطلبةًالذينًيصلونًللمدرسةًبعدًالساعةًً7:45صباحااًسيتمًتسجيلهمًأسمائهمًفيًقائمةًالمتأخرينً.يعتبرًالتأخيرًلثمانًمراتًيومً
غيابًكاملً.
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مساعدين الصف
كمعلمًثانًفيًالصفً.حيثًيساعدونًالطلبةًفيًتطويرً
مساعدينًالصفوفًهمًمعلمونًيقومونًبمساعدةًمعلمًالصفً.ويعتبرونً
ٍ
مهاراتهمًوعلىًتح ٌملًمسؤوليةًتعليمهمً.
يقومًالمساعدينًبمساندةًكلًمنًالمعلمينًوالطلبةًفيًالصفًفيًمختلفًنواحيًمثل:
ًاليامًباألنشطةًالتعليميةًالمخططًلها.ًالعملًمعًمجموعاتًأوًمعًطالبًكماًهوًمطلوبًمنًالمعلمً.ًالمساعدةًفيًاإلشرافًعلىًالطلبةًفيًداخلًوخارجًالصف.ًاالعتناءًبالموادًوالمصادرًالتعليميةًالموجودةًبالصف.ًالقيامًبمهامًالترجمةًبينًمعلمًالصفًووليًاألمر.ًمساعدةًالمعلمينًفيًمختلفًالنواحيًالمهمة.مساعدًالمعلمًغيرًمسؤولًعنًالتحدثًعنًمستوىًالطلبةًاألكاديميًاوًالسلوكيًألولياءًاألمورً.يجبًعلىًأولياءًاألمورًالتوجهً
لمعلمًالصفًلمناقشةًذلك.

الزي المدرسي ً
علىًجميعًالطلبًالتقيدًبارتداءًالزيًالمدرسيًالموحدًللمدرسةًمعًشعارًالمدرسةًالرسميً،ينصحًأولياءًاألمورًبشراءًأكثرًمنً
زيًمدرسيًواحدًمنًأجلًالتبديلًللغسيلً.يتمًتوفيرًالزيًالمدرسيًعلىًمدارًالسنةًالدراسيةًفيًمخزنًالزيً،الرجاءًالتأكدًمنً
تسجيلًاسمًطفلكًأثناءًشراءًالملبسً .
كماًأنًالمدرسةًتتمنىًعلىًأولياءًاألمورًالتأكدًمنًملبسًأبنائهمًوالتأكدًمنًارتدائهمًكاملًالزيًالمدرسيًقبلًمغادرةًالبيتًالىً
المدرسةً ً.
الزي المدرسي كالتالي:
-

بنطلونً .

-

بلوزةًكحليهً(بولو)ً .

-

كنزةًً/بلوزةًكحليهًللشتاءً .

-

أحذيةًعاديةًاوًأحذيةًرياضيةً(أيًلونًمقبول)ًباإلضافةًإلىًقميصًوبنطلونًالرياضة.

-

لن يسمح بلبس الصنادل العادية أو صنادل الشاطئ .أو األحذية التي تكون نعالها مصممة كالمسامير.

-

باإلضافةًإلىًقميصًوبنطلونًرياضيًلمادةًالتربيةًالبدنية.

ً

ً

ًً

يمنعًمنعًا اًباتًا اً ارتداءًالمجوهراتًالمختلفةً(ًماًعداًساعةًاليدً)ًكماًيمنعًوضعًمستحضراتًالتجميلًًباستثناءًاألوقاتًالتيًيكونً
فيهاًبرامجًثقافيةًً،القبعاتًليستًمنًالزيًالمدرسيًلذلكًيجبًعدمًارتدائهاًفيًالصفً ً.
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سيسمحًللطلبًدوريًا اًفيًبعضًاأليامًبارتداءًملبسًغيرًالزيًالمدرسيًً,وسيتمًاإلعلنًعنًهذهًاأليامًمنًخللًالرسائلً
الموجهةًألولياءًاألمورًأوًعنًطريقًموقعًًالمدرسةًااللكترونيًً .

التطعيمات
سيتمًابلغًاولياءًاالمورًبأيًبرنامجًمنًبرامجًالتطعيمًالمرخصًبهاًمنًوزارةًالصحة.

48

