نحن

BSO

بعــد أ�ن أ�قدمــت هيئــة التفتيــش الربيطانيــة امل�ســتقةل ISI
يف ا أل�ســبوع املــايض بنــر تقريــر الإفتحــاص اخلاص مبؤسســتنا
يــران أ�ن نعلــن أ�ن املؤسســة حصلــت عــى شــهادة BSO
الــي يه مبثابــة شــهادة اعتماد دوليــة خاصــة ابملــدارس الربيطانية
خــارج اململكــة املتحــدة.

ما ذا يعني هذا اإلجراء؟

تعتمــد الحكومــة الربيطانيــة عــى هيئــة تفتيــش تطوعيــة
خاصــة باملــدارس املتواجــدة خــارج اململكــة املتحــدة  ،وذلــك
لضــان حــرص هــذه املــدارس عــى إكســاب التالميــذ مهــارات
و مؤهــات متكنهــم مــن التأقلــم مــع النظــام التعليمــي
الربيطــاين .
و تعمــل هــذه الهيئــة أيضــا عــى إخبــار أوليــاء أمــور التالميــذ
عــن كيفيــة افتحــاص هــذه املؤسســات وفــق املعايــر املعمــول
بهــا يف املــدارس الربيطانيــة املســتقلة ,
و عــى املؤسســات املتواجــدة خــارج اململكــة املتحــدة
و الحاصلــة عــى شــهادة االعتــاد  BSOالربيطانيــة ،
ان تعمــل وفــق مجموعــة مــن املعايــر التــي تشــمل جميــع
الجوانــب الخاصــة بالتعليــم  ،بــدءا مــن املرافــق و الصحــة
و الســامة إىل جــودة التعلــات .
و تقــوم هيئــات التفتيــش بافتحــاص هــذه املــدارس مــرة
كل ثــاث ســنوات لضــان االســتمرارية يف الجــودة و احــرام
املعايــر الربيطانيــة ،

.

مــن يقــوم بعمليــة التفتيــش باملــدارس الربيطانيــة أهم ما جاء يف التقرير
خــارج اململكــة املتحــدة ؟
 .بخصــوص املنهــج الــدرايس :

هيئــات تفتيــش مصــادق عليهــا مــن طــرف الحكومــة و التــي
تعمــل تحــت إرشاف
( املكتــب الرســمي الخــاص بتتبــع املــدارس الربيطانيــة )
Ofsted
و تلتزم هيئات التفتيش بتقديم تقارير عن كل زيارة .
كــا يقــوم املكتــب الرســمي و الخــاص بتتبــع املــدارس
الربيطانيــة ،املذكــور أعــاه بتقديــم تقاريــر ســنوية للحكومــة
عــن جــودة تفتيــش هــذه الهيئــات .
و كانــت مؤسســتنا أول مدرســة بشــال افريقيــا حظيــت
بزيــارة هــذا املكتــب و ذلــك لــإرشاف عــى عمليــة االفتحــاص
التــي متــت مبؤسســتنا مــن طــرف هيئــة ISI

الهيئة التي اخرتناها للقيام مبهمة التفتيش )ISI(،

ماهــي ؟ و ملا تــم اختيارها ؟
هــي هيئــة تفتيــش املــدارس املســتقلة التــي أنشــئت يف
تســعينيات القــرن  .و تحتــل هــذه الهيئــة ()ISCاملــايض
بطلــب مــن مركــز تفتيــش
مــكان الريــادة مــن بــن ســبع هيئــات أخــرى متثــل
التعليــم الربيطــاين املســتقل .
تتميــز أيضــا بإملامهــا املتعمــق بثقافــة املــدارس املســتقلة
()ISI
الربيطانيــة  .كــا تحظــى باحــرام الهيئــات الرتبويــة
و املــدارس الربيطانيــة املســتقلة .و تعتــر تقاريرهــا
موضوعيــة و دقيقــة و واســعة النطــاق .

حــن يقومــون بعــروض أمــام جمهــور .
كــا عــرف مســتوى التالميــذ الذيــن مل يكتســبوا اللغــة
االنجليزيــة منــذ الصغــر تطــورا جيــدا يف مهــارات التواصــل ملــا
يتلقونــه مــن دعــم ممتــاز ســواء داخــل أقســامهم أو ضمــن
مجموعــات عمــل صغــرة.
و تعتــر ملــكات املهــارات اللغويــة أكــر تطــورا يف صفــوف
التالميــذ األكــر ســنا  ،إذ يتمكنــون مــن اســتعامل لغــة عاليــة
الجــودة حــن مناقشــة مواضيــع ذات أبعــاد مفاهميــة مثــل
أمــن الفضــاء اإللكــروين عــى ســبيل املثــال .
كــا لوحــظ أيضــا أن عــددا مهــا مــن تالميــذ الثانــوي
يســتمتعون بالقـراءة و يقبلــون عليهــا بشــغف كبــر و يتمكنون
مــن مناقشــة املقــروء بطريقــة نقديــة  ،و كمثــال عــى ذلــك
دراســتهم التحليليــة لشــخصيات كتــاب . Mice and men
بخصــوص الرياضيــات باملؤسســة :تطــور ممتــاز بالنســبة
ألطفــال الــروض يف امتــاك قــدرات الحســاب  ،أمــا بخصــوص
أطفــال املدرســة االبتدائيــة فهــم يتقدمــون يف اكتســاب املهارات
الرياضيــة حســب ســنهم و يســتطيعون توظيــف هــذه املهــارات
يف مــواد أخــرى .
كيــف يتعلــم تالميذنــا :يقبــل تالميــذ الــروض عــى التعلامت
بشــغف كبــر كــا يعــرف مســتواهم التعلمــي تطــورا رسيعــا
و خصوصــا يف اكتســاب مهــارات االســتقاللية و فهــم العمــل
التعــاوين واملشــاركة الفعالــة .
ورغــم بعــض التعــرات التــي تعــاين منهــا فئــة مــن تالميــذ
االبتــدايئ يف التأقلــم مــع العمــل داخــل املجموعــات  ،فــإن
معظمهــم يعمــل بفعاليــة داخــل مجموعــة متكونــة مــن
فرديــن أو أكــر .
كــا تحــدث تالميــذ االبتــدايئ عــن اســتمتاعهم بالقيــام مبشــاريع
البحــوث و العمــل مــع الفريــق و اســتعامل مقاربــة حــل
املشــكالت و االقبــال عــى التحديــات .
بخصــوص برنامــج اإلغنــاء :تالميــذ املؤسســة فخــورون
بانجازاتهــم الفنيــة و الرياضيــة  ،كــا يعتــر املــرح مــن الركائز
األساســية التــي تكســبهم ملــكات متعــددة مثــل االعتــداد
بالنفــس و القــدرة عــى التكيــف و العمــل مــع املجموعــة
 .و خــر مثــال عــى ذلــك االنجــاز املرسحــي املتميــز لرائعــة
شكســبري Midsummer Night’s Dream. :
و تتميــز املرافــق الخاصــة بالرتبيــة البدنيــة و الفنيــة بجــودة
عاليــة تؤكــد رغبــة املجلــس اإلداري للمؤسســة يف اســتثامر جيــد
و فعــال يف هــذه املجــات .
ارتســاماتنا بخصــوص لقائنــا بتالميــذ املؤسســة :يتميــز
تالميــذ املؤسســة بثقــة عاليــة بالنفــس كــا يبــدون ســلوكا
محمــودا و تواضعــا يف املعاملــة .
يناقشــون أفكارهــم بــكل أريحيــة مــع اقرانهــم و مــع الكبــار
كــا يتقنــون فــن اإلصغــاء .
و يبــدو مــن مســاهمتهم خــال تقديــم العــروض  ،انهــم
ميتلكــون القــدرة عــى االلقــاء و مواجهــة الجمهــور .

تعتمــد مؤسســة برتيــش
انرتناشــونال ســكول منهجــا متكامــا يســتجيب الحتياجــات
جميــع فئــات التالميــذ املتمدرســن مبــا فيهــم ذوي االحتياجــات
الخاصــة .
يقــدم املنهــج مــواد مختلفــة مثــل اللغــات و الرياضــات
و العلــوم و تكنولوجيــا املعلوميــات واالجتامعيــات كــا
يوفــر أيضــا دروس الرتبيــة البدنيــة و الفنيــة وكثــرا مــن
مجــاالت اإلبــداع .
مينــح املنهــج املعتمــد أيضــا فرصــا للتطــور و التعلــم لجميــع
الطــاب كــا يهيئهــم لتحمــل املســؤوليات و خــوض تجــارب
الحيــاة يف املغــرب و يف املجتمــع الربيطــاين عــى حــد ســواء.
بخصــوص التدريــس :يتميــز التدريــس باملؤسســة بفهــم
جيــد الحتياجــات الطــاب و قدراتهــم كــا يربهــن عــى معرفــة
جيــد ملــواد التلقــن و تدبــر متقــن للمــوارد  .كــا يعتمــد عــى
مقاربــات متعــددة لتعزيــز املامرســات و اهتاممــات التالميــذ.
أمــا بشــأن تدبــر الســلوك  :االسـراتيجيات املعتمــدة داخــل
الفصــول لتدبــر الســلوك فعالــة  ،و ال يشــمل املنهــج املدرس أي
مــواد أو فصــول متــارس التمييــز بــن الطــاب نظـرا لجنســهم أو
معتقداتهــم أو قدراتهــم و مــا إىل ذلــك .
إىل أي مــدى متثــل املؤسســة األســلوب الربيطــاين  :تعمــل
املؤسســة عــى تعزيــز القيــم الربيطانيــة مبــا يف ذلــك قيــم
الدميقراطيــة و القوانــن و الحريــة الفرديــة و االحـرام املتبــادل
و التســامح و قبــول اآلخــر .
مــاذا عــن قيــم املؤسســة  :تســاعد قيــم املؤسســة عــى تنمية
معرفــة الــذات و احرتامهــا و الثقــة بالنفــس لــدى الطــاب
كــا متنحهــم القــدرة عــى التمييــز بــن الصــواب و الخطــأ
و تحمــل مســؤولية ســلوكهم  .كــا تشــجعهم عــى تنميــة
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الحــس االجتامعــي و املســاهمة يف تحســن ظــروف املحتاجــن .
كــا تســعى املؤسســة إىل تشــجيع و االحتفــاء بالســلوك
املحمــود عــر مســاطر مقننــة و مفهومــة لــدى الطاقــم الرتبــوي
و لــدى الطــاب عــى حــد ســواء .
بخصــوص الريــادة و الحكامــة :يظهــر فريــق الريــادة
و التدبــر و مبــا فيهــم أعضــاء املجلــس اإلداري مهــارات
جيــدة و معرفــة متكنهــم مــن القيــام باملهــام املنوطــة بهــم .
مــاذا عــن التقــدم الــذي يحــرزه الطــاب :ليــس هنــاك تطــور
ملحــوظ يف صفــوف ذوي االحتياجــات الخاصــة بعكــس التالميــذ
الذيــن يتلقــون اللغــة االنجليزيــة كلغــة ثانيــة  ،فتطورهــم
رسيــع و ميكنهــم مــن تتبــع املنهــج تتبعــا فعــاال .
كــا أظهــر أطفــال الــروض و املســتويات الصغــرى لالبتــدايئ
تطــورا جيــدا .
أظهــرت نتائــج االســتبيان املقــدم مــن طــرف لجنــة االفتحــاص
أن أجوبــة جميــع التالميــذ إيجابيــة بخصــوص املســاعدة
و الدعــم الــذي يوفرهــا األســاتذة .
مســتوى الثانــوي ( :)Sixth formأظهــر تالميــذ الثانــوي
قــدرة عــى التحليــل و التفكــر الناقــد و عــى ســبيل املثــال
اســتطاع هــؤالء التالميــذ مناقشــة موضــوع ســيايس يف حصــة
العلــوم السياســية كــا متكنــوا أيضــا مــن فهــم األســاليب
املســتعملة يف قصــة مكتوبــة و مغــزى اختيــارات الكاتــب
و ذلــك يف حصــة األدب .
يســتطيع الطــاب األكــر متيــزا مــن اســتعامل املكتســبات
املعرفيــة عرضيــا ويف مجــاالت مختلفــة .
مــاذا عــن آليــات التواصــل لــدى الطــاب :يتواصــل جميــع
تالميــذ املؤسســة بطريقــة جيــدة و ينخرطــون كلــا ســنحت
لهــم الفرصــة يف مناقشــة األفــكار و يتميــزون أيضــا بثقــة ذاتيــة
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