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ISI  بعــد �أن �أقدمــت هيئــة التفتيــش الربيطانيــة امل�ســتقةل
يف الأسســبوع املــايض بنــر تقريــر الإفتحــاص اخلاص مبؤس�ــتنا 
 BSO ــهادة ــى ش ــت ع ــن �أن املؤس�ــة حصل ــران �أن نعل ي
الــي يه مبثابــة شــهادة اعــاد دوليــة خاصــة ابملــدارس الربيطانية 

خــارج اململكــة املتحــدة.

نحن



ما ذا يعني هذا اإلجراء؟
ــة  ــش تطوعي ــة  تفتي ــى هيئ ــة ع ــة الربيطاني ــد  الحكوم تعتم
ــك  ــدارس املتواجــدة خــارج اململكــة املتحــدة ، وذل خاصــة بامل
لضــان حــرص هــذه املــدارس عــى إكســاب التالميــذ مهــارات  
التعليمــي  النظــام  مــع  التأقلــم  مــن  متكنهــم  مؤهــالت  و 

الربيطــاين .

و تعمــل هــذه الهيئــة أيضــا عــى إخبــار أوليــاء أمــور التالميــذ 
عــن كيفيــة افتحــاص هــذه املؤسســات  وفــق املعايــر املعمــول 

بهــا يف املــدارس الربيطانيــة املســتقلة ,  

ــدة  ــة املتح ــارج اململك ــدة خ ــات املتواج ــى املؤسس و ع
ــة ، ني BSO الربيطا ــاد  ــهادة االعت ــى ش ــة ع و الحاصل

ان تعمــل وفــق مجموعــة مــن املعايــر التــي تشــمل جميــع 
ــق و الصحــة  ــن املراف ــدءا م ــم ، ب ــب الخاصــة بالتعلي الجوان

و الســالمة إىل جــودة التعلــات .

و تقــوم هيئــات التفتيــش بافتحــاص هــذه املــدارس مــرة 
ــرام  ــودة و اح ــتمرارية يف الج ــان االس ــنوات لض ــالث س كل ث

املعايــر الربيطانيــة ،

مــن يقــوم بعمليــة التفتيــش باملــدارس الربيطانيــة 
خــارج اململكــة املتحــدة ؟

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 .

املــدارس  بتتبــع  الخــاص  و  الرســمي  املكتــب  يقــوم  كــا 
ــة  ــر ســنوية للحكوم ــم تقاري ــور أعــاله بتقدي ــة، املذك الربيطاني

عــن جــودة تفتيــش هــذه الهيئــات .

و كانــت مؤسســتنا أول مدرســة بشــال افريقيــا  حظيــت 
بزيــارة هــذا املكتــب و ذلــك لــإرشاف عــى عمليــة االفتحــاص 

 ISI  ــة ــرف هيئ ــن ط ــتنا م ــت  مبؤسس ــي مت الت

)ISI(، الهيئة التي اخرناها للقيام مبهمة التفتيش 
ماهــي ؟ و ملا تــم اختيارها ؟

هــي هيئــة تفتيــش املــدارس املســتقلة التــي أنشــئت يف 
ــايض     ــة )ISC(امل ــذه الهيئ ــل ه ــرن  . و تحت ــعينيات الق تس

ــش  ــز تفتي ــن    مرك ــب م بطل

متثــل  أخــرى  هيئــات  ســبع  بــن  مــن  الريــادة  مــكان 
. املســتقل  الربيطــاين  التعليــم 

ــتقلة    ــدارس املس ــة امل ــق بثقاف ــا املتعم ــا بإملامه ــز أيض تتمي
)ISI(

الربويــة  الهيئــات  باحــرام  تحظــى  كــا   . الربيطانيــة 
تقاريرهــا  تعتــرب  و  املســتقلة.  الربيطانيــة  املــدارس  و 

. النطــاق  واســعة  و  دقيقــة  و  موضوعيــة 

أهم ما جاء يف التقرير 
:  تعتمــد مؤسســة برتيــش  الــدرايس  . بخصــوص املنهــج 
انرناشــونال ســكول منهجــا متكامــال يســتجيب الحتياجــات 
جميــع فئــات  التالميــذ املتمدرســن مبــا فيهــم ذوي االحتياجــات 

الخاصــة .

ــات  ــات و الرياض ــل اللغ ــة مث ــواد مختلف ــج م ــدم املنه يق
كــا  واالجتاعيــات  املعلوميــات  تكنولوجيــا  و  العلــوم  و 
ــن  ــرا م ــة وكث ــة و الفني ــة البدني ــا دروس الربي ــر أيض يوف

ــداع . ــاالت اإلب مج

ــع  ــم لجمي ــد أيضــا فرصــا للتطــور و التعل ــج املعتم ــح املنه مين
الطــالب  كــا يهيئهــم لتحمــل املســؤوليات و خــوض تجــارب 

ــع الربيطــاين عــى حــد ســواء. ــاة يف املغــرب و يف املجتم الحي

. بخصــوص التدريــس: يتميــز التدريــس باملؤسســة بفهــم 
جيــد الحتياجــات الطــالب و قدراتهــم كــا يربهــن عــى معرفــة 
جيــد ملــواد التلقــن و تدبــر متقــن للمــوارد . كــا يعتمــد عــى 
ــذ. ــز املارســات و اهتامــات التالمي ــات متعــددة لتعزي مقارب

. أمــا بشــأن تدبــر الســلوك : االســراتيجيات املعتمــدة داخــل 
الفصــول لتدبــر الســلوك فعالــة ، و ال يشــمل املنهــج املدرس أي 
مــواد أو فصــول متــارس التمييــز بــن الطــالب نظــرا 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 االحــرام املتبــادل 

ــر .  ــول اآلخ ــامح و قب و التس

. مــاذا عــن قيــم املؤسســة : تســاعد قيــم املؤسســة عــى تنمية 
ــالب  ــدى الط ــس ل ــة بالنف ــا و الثق ــذات و احرامه ــة ال معرف
ــأ  ــواب و الخط ــن الص ــز ب ــى التميي ــدرة ع ــم الق ــا متنحه ك
ــة  ــى تنمي ــجعهم  ع ــا تش ــلوكهم . ك ــؤولية س ــل مس و تحم

حــن يقومــون بعــروض أمــام جمهــور .

اللغــة  يكتســبوا  مل  الذيــن  التالميــذ  عــرف مســتوى  كــا  
االنجليزيــة منــذ الصغــر تطــورا جيــدا يف مهــارات التواصــل ملــا 
ــن  ــامهم أو ضم ــل أقس ــواء داخ ــاز س ــم ممت ــن دع ــه م يتلقون

ــرة. ــل صغ ــات عم مجموع

ــوف  ــورا يف صف ــر تط ــة أك ــارات اللغوي ــكات امله ــرب مل و تعت
ــة  ــذ األكــرب ســنا ، إذ يتمكنــون مــن اســتعال لغــة عالي التالمي
ــل  ــة مث ــاد مفاهمي ــع ذات أبع ــة مواضي ــن مناقش ــودة ح الج

ــال .  ــبيل املث ــى س ــروين ع ــاء اإللك ــن الفض أم

الثانــوي  تالميــذ  مــن  مهــا  عــددا  أن  أيضــا  لوحــظ  كــا 
يســتمتعون بالقــراءة و يقبلــون عليهــا بشــغف كبــر و يتمكنون 
ــك  ــال عــى ذل ــة ، و كمث ــة نقدي ــروء بطريق ــن مناقشــة املق م
.  Mice and men دراســتهم التحليليــة لشــخصيات كتــاب

ــبة  ــاز بالنس ــور ممت ــة: تط ــات باملؤسس ــوص الرياضي . بخص
ألطفــال الــروض  يف امتــالك 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 التعلات 
بشــغف كبــر كــا يعــرف مســتواهم التعلمــي تطــورا رسيعــا 
ــل  ــم العم ــتقاللية و فه ــارات االس ــاب مه ــا يف اكتس و خصوص

ــة . التعــاوين واملشــاركة الفعال

ــذ  ــن تالمي ــة م ــا فئ ــاين منه ــي تع ــرات الت ــض التع ــم بع ورغ
ــإن  ــات  ، ف ــل املجموع ــل داخ ــع العم ــم م ــدايئ يف التأقل االبت
معظمهــم يعمــل بفعاليــة داخــل مجموعــة متكونــة مــن 

فرديــن أو أكــر .

كــا تحــدث تالميــذ االبتــدايئ عــن اســتمتاعهم بالقيــام مبشــاريع 
البحــوث و العمــل مــع الفريــق و اســتعال مقاربــة حــل 

ــات . ــى التحدي ــال ع ــكالت و االقب املش

. بخصــوص برنامــج اإلغنــاء: تالميــذ املؤسســة فخــورون 
بانجازاتهــم الفنيــة و الرياضيــة ، كــا يعتــرب املــرح مــن الركائز 
األساســية التــي تكســبهم ملــكات متعــددة مثــل االعتــداد 
بالنفــس و القــدرة عــى التكيــف و العمــل مــع املجموعــة 
ــة  ــز لرائع ــي املتمي ــاز املرح ــك االنج ــى ذل ــال ع ــر مث . و خ

Midsummer Night’s Dream.  : شكســبر 

ــودة  ــة بج ــة و الفني ــة البدني ــة بالربي ــق الخاص ــز املراف و تتمي
عاليــة تؤكــد رغبــة املجلــس اإلداري للمؤسســة يف اســتثار جيــد 

و فعــال يف هــذه املجــالت .

. ارتســاماتنا بخصــوص  لقائنــا بتالميــذ املؤسســة: يتميــز 
ــلوكا  ــدون س ــا يب ــس ك ــة بالنف ــة عالي ــة بثق ــذ املؤسس تالمي

محمــودا و تواضعــا يف املعاملــة . 

ــار  ــع الكب ــم و م ــع اقرانه ــة م ــكل أريحي يناقشــون أفكارهــم ب
ــون فــن اإلصغــاء . كــا يتقن

و يبــدو مــن مســاهمتهم خــالل تقديــم العــروض ، انهــم 
ميتلكــون القــدرة عــى االلقــاء و مواجهــة الجمهــور .

الحــس االجتاعــي و املســاهمة يف تحســن ظــروف املحتاجــن .

بالســلوك  االحتفــاء  و  تشــجيع  إىل  املؤسســة  تســعى  كــا 
املحمــود عــرب مســاطر مقننــة و مفهومــة لــدى الطاقــم الربــوي 

ــواء . ــد س ــى ح ــالب ع ــدى الط و ل

ــادة  ــق الري ــر فري ــة: يظه ــادة و الحكام ــوص الري . بخص
و التدبــر و مبــا فيهــم أعضــاء املجلــس اإلداري مهــارات 
جيــدة و معرفــة متكنهــم مــن القيــام باملهــام املنوطــة بهــم .

. مــاذا عــن التقــدم الــذي يحــرزه الطــالب: 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 .

ــدايئ  ــرى لالبت ــتويات الصغ ــروض و املس ــال ال ــر أطف ــا أظه ك
ــدا .  ــورا جي تط

أظهــرت نتائــج االســتبيان املقــدم مــن طــرف لجنــة االفتحــاص 
ــاعدة  ــوص املس ــة بخص يجابي ــذ إ ــع التالمي ــة جمي أن أجوب

ــاتذة . ــا األس ــذي يوفره ــم ال و الدع

ــوي  ــذ الثان ــر تالمي ــوي )Sixth form(: أظه ــتوى الثان  . مس
ــال  ــبيل املث ــى س ــد و ع ــر الناق ــل و التفك ــى التحلي ــدرة ع ق
ــة  ــيايس يف حص ــوع س ــة موض ــذ مناقش ــؤالء التالمي ــتطاع ه اس
ــوا أيضــا مــن فهــم  األســاليب  ــوم السياســية كــا  متكن العل
ــب  ــارات الكات ــزى اختي ــة  و مغ املســتعملة يف قصــة مكتوب

ــة األدب .  ــك يف حص و ذل

يســتطيع الطــالب األكــر متيــزا مــن اســتعال املكتســبات 
 . املعرفيــة  عرضيــا ويف مجــاالت مختلفــة 

. مــاذا عــن آليــات التواصــل لــدى الطــالب: يتواصــل جميــع 
ــنحت  ــا س ــون كل ــدة و ينخرط ــة جي ــة بطريق ــذ املؤسس تالمي
لهــم الفرصــة يف مناقشــة األفــكار و يتميــزون أيضــا بثقــة ذاتيــة 
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