
ي البكالوريا الّدولّية
برنامج السنوات االبتدائّية �ف

ي وضع السنوات الُمبّكرة
�ف

إرساء أساس صلب للتعّلم المستقبلي



بية  ي أوائل هذا العام تقرير من وزارة ال�ت
ي الواقع، صدر �ف

�ف
والتعليم االأمريكّية أّكد عل أهمية مرحلة ما قبل دخول 

د عل  ف الُمتعمَّ ك�ي المدرسة. وذكر التقرير “أنّه بدون ال�ت
ي قانون 

ي مرحلة ما قبل دخول المدرسة �ف
ة االأطفال �ف خ�ب

ي بالدنا، فنحن نخاطر بتقييد الفرص أمام جيل 
التعليم �ف

من االأطفال من خالل السماح بوجود فجوات تعليمّية قبل 
مرحلة الحضانة.”

زة وداعمة  يحتاج أولئك الُمتعلِّمون الصغار لتفاعالت ُمحفِّ
مع ُمعلِّميهم إىل جانب االستعمال الفّعال للمناهج. والجزء 

رة من برنامج السنوات االبتدائّية  الخاص بالسنوات الُمبكِّ
ة لمنح  مة بعناية وُمخت�ب يُوفر للمدارس طريقة ُمصمَّ

مت  االأطفال من سن 3 إىل 5 سنوات ذلك تحديداً. صمَّ
البكالوريا الّدولّية )IB( برنامج السنوات االبتدائّية منذ 17 

 ّ ي
نامج المه�ف عاماً وهي تطرح أيضاً برنامج الدبلوما وال�ب

وبرنامج السنوات المتوسطة للطالب االأك�ب سناً.

ف الصغار أذكياء  تعلم البكالوريا الّدولّية IB أّن الُمتعلِّم�ي
وحاذقون وُمبدعون ينمون ويتطّورون ويتعّلمون بمعدالت 

مختلفة. فهم يستكشفون بيئتهم ويتعّلمون عن عالمهم 
من خالل التعّلم القائم عل اللعب والعالقات مع االأقران 

ي 
ف وأفراد العائلة والمجتمع. إّن التعّلم الُمبّكر �ف والُمعلِّم�ي

ة تعّلم شاملة تشمل  برنامج السنوات االبتدائّية يُعدُّ خ�ب
دراكّية.  التطور والتنمية االنفعالّية-االجتماعّية والبدنّية واالإ

ي بيئات 
ي صف برنامج السنوات االبتدائّية �ف

ويحدث التعّلم �ف
ز اللعب واالكتشاف واالستكشاف. ديناميكّية تُعزِّ

أولياء االأمر الذين درس أبنائهم الجزء الخاص بالسنوات 
ي برنامج السنوات االبتدائّية معجبون بطريقة 

رة �ف الُمبكِّ
ي الصف فريد وال مثيل له. 

نامج بأّن كل طفل �ف إقرار ال�ب
يرى أحد أولياء االأمر “تقديراً وفهماً لحقيقة أّن االأطفال 

يتطّورون وينمون بشكل مختلف عن بعضهم، لذلك فإّن 
ي تناسب الجميع ال تنطبق عل 

أسلوب الطريقة الواحدة ال�ت
االأطفال وهذا أمر مهم جداً.”

الُمعلِّمون ُمتحّمسون أيضاً. عل سبيل المثال، يقول أحد 
ف “إنّه ُمدهش جداً من حيث إّن ... جميع مجاالت  الُمعلِّم�ي

عهما.” المنهج تسمح بالبحث والتساؤل وتُشجِّ

ي تتذكرها إىل االآن؟ كالكث�ي من الراشدين، ربما تكون لديك ذكريات 
ة التعّلم من السنوات الُمبّكرة ال�ت ما هي خ�ب

ي سن الخامسة أو السادسة. مع ذلك نحن نعلم االآن أّن االأطفال يجب أن 
عزيزة عليك من أيام الروضة وأنت �ف

ي تلك 
ء �ف ي

رة مهمة جداً. فاالأطفال بطبيعتهم يستوعبون كل �ش ي سن الثالثة. فهذه السنوات الُمبكِّ
يبدؤوا تعليمهم �ف

 . السن الُمبّكرة، ومرحلة ما قبل دخول المدرسة تُر�ي أساساً صلباً للتعّلم المستقبلي



ي تُوفرها لهم 
ر الُمعلِّمون فرص التنمية المهنّية ال�ت ويُقدِّ

ة وع�ب  البكالوريا الّدولّية IB. تتوفر ورشات العمل المبا�ش
نت طوال السنة، بما فيها ورشة عمل “تحقيق برنامج  االن�ت

رة”  ي السنوات الُمبكِّ
ّ �ف ي الصف الدرا�ي

السنوات االبتدائّية �ف
وورشة عمل “التعّلم القائم عل اللعب.” والمزاولون الذين 

ي مجال التعليم أو خدمات 
ليس لديهم مؤهالت رسمّية �ف

االأطفال وأولئك الذين يحملون تلك المؤهالت يجدون أّن 
مة لهم. ورشات العمل هذه ُمصمَّ

ي البكالوريا 
رة �ف تدعم البحوث فعالّية برامج السنوات الُمبكِّ

الّدولّية IB. وجدت دراسة أعّدها باحثون من جامعة ديكن 
اليا  ي أس�ت

امج �ف الّية حول أربعة برامج من هذه ال�ب االأس�ت
وسنغافورا أّن مهارات القراءة والكتابة تطّورت تطّوراً 

واضحاً؛ كان االأطفال يُؤّدون بمستويات متالئمة أو أفضل 
من حيث درجة استعداد المدرسة؛ وكان االأطفال يُطّورون 

مهارات تعّلم بمعدالت أعل من عّينة المقارنة.

ة،  ة والصغ�ي تعمل البكالوريا الّدولّية IB مع المدارس الكب�ي
ي تُمولها الحكومات، لتبدأ 

والمدارس الخاصة وتلك ال�ت
رة. وتدعم برامجها الخاصة بالسنوات الُمبكِّ

ُمهتّمون بمعرفة المزيد عن برنامج السنوات 
االبتدائّية؟ شاهدوا مقاطع فيديو، واطلعوا عل 

ات، وطالعوا المزيد عل موقعنا  بات والن�ش الُكتيِّ
www.ibo.org/pyp نت عل شبكة االن�ت
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رة، وهي ُمنظمة  صممت البكالوريا الّدولّية )IB( برنامج السنوات االبتدائّية مع جزء خاص بالسنوات الُمبكِّ
ي 147 دولة. وهي توفر 

ي أك�ث من 3900 مدرسة �ف
غ�ي ربحّية تدعم تعليم أك�ث من مليون طالب سنوياً �ف

زة وداعمة مع  ة لمنح االأطفال من سن 3 إىل 5 سنوات تفاعالت ُمحفِّ للمدارس طريقة ُمصّممة بعناية وُمخت�ب
ُمعلِّميهم إىل جانب االستعمال الفّعال للمناهج.


