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قليمي؟ ما هو المنهاج الإ
يحدد املنهاج اإلقليمي لربيتش كولومبيا للمدرسني ما يتوقع أن يعرفه الطالب وما يقومون به يف مراحلهم   •

الدراسية ويف مجاالتهم التعليمية. وهو يحدد مقاييس التعلّم للطالب يف مدارس بريتش كولومبيا.

لماذا يتم تغي�ي منهاج بريتش كولومبيا؟ 
يف هذا العامل امللئ بالتكنولوجيا املتقدمة، ميلك الطالب كمية غري محدودة من املعلومات. إن القيمة الكبرية   •

للتعليم بالنسبة لجميع الطالب هو يف إكتساب املهارات التي تساعدهم وبنجاح عىل إيجاد وتحليل وتطبيق 

املعلومات التي يحتاجونها يف عملهم وحياتهم الشخصية بعد التخرج. 

ينصح الخرباء يف بريتش كولومبيا وحول العامل أن يضع املنهاج تركيزاً أكرب عىل املفاهيم والقدرات واإلجراءات.   •

ميكن أن يحد املنهاج الحايل من تعلّم الطالب ألنه ميتلك أهدافاً كثرية. إن الطبيعة التوجيهية العالية للمنهاج   •

 الحايل يجعله يف تضارب مع الرؤية إىل إمتالك خربة أوسع من التعلّم الفردية والتي تتضمنها الخطة التعليمية 

يف بريتش كولومبيا. 

كيف يتم تغي�ي منهاج بريتش كولومبيا؟ 
بناءاً عىل البحث املكثف واإلستشارات املستمرة مع الرتبويني يف كافة أنحاء املقاطعة، تقوم وزارة الرتبية بإعادة   •

تصميم املنهاج ليك يتناسب مع النظام التعليمي الحديث الذي نحتاج إليه يف عامل اليوم. يهدف إعادة تصميم 

املنهاج إىل:

تقليل منظور املنهاج الحايل يف الوقت الذي نضمن فيه وضع تركيز مستمر عىل عنارص التعلّم األساسية  

إعطاء املرونة للمدرسني والطالب لتخصيص خربة التعلّم ليك تلبي بشكل أفضل القدرات واإلحتياجات الفردية   
للطالب

التوازن بني املهارات األساسية التي يحتاجها الطالب ليك يتعلم من خالل “أفكار كبرية” أو مفاهيم يحتاجون   
إىل معرفتها للنجاح يف تعليمهم وحياتهم

تم تصميم املنهاج لدعم تنمية التفكري النقدي ومهارات التواصل والقدرة الشخصية واإلجتامعية.   • 

المنهاج المعاد تصميمه
أسئلة شائعة
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ماذا سيبقى عىل حاله؟ 
ستستمر مقاييس التعليم الدقيقة يف كل مجاالت التعلّم.  •

سيستمر الرتكيز عىل أساسيات معرفة القراءة والكتاب والحساب يف كافة املراحل الدراسية. ستبقى املواضيع مثل   •

الرياضيات، والعلوم، وآداب اللغة، والدراسات اإلجتامعية يف قلب النظام التعليمي لكل طالب. لكن من خالل 

املنهاج املعاد تصميمه، سيكون الطالب قادرين عىل تنمية فهم أعمق لهذه املواد ومفاهيمها األساسية.

تم تصميم املنهاج اآلن وسيستمر تصميمه من أجل غالبية الطالب؛ وسيستمر مدرسو الصفوف يف إقتباس   •

وتعديل املقاييس لطالب مختارين حسبام يكون مناسباً.

ماذا سيكون مختلفاً؟
يتم إعادة تصميم جميع مجاالت التعلّم يف نفس الوقت بإستخدام إطار موحد.  •

تركيبة املنهاج املعاد تصميمه مرنة أكرث لتمكني املدرسني من تنمية خربات تعليمية متعددة التخصصات للطالب   •

واإلستفادة من املواضيع الحالية التي يهتم بها الطالب.

يف إطار املنهاج املعاد تصميمه، تكون القدرات الرئيسية مثل التفكري النقدي، والتواصل، واملسئولية اإلجتامعية   •

واضحة أكرث. 

يشدد كل حقل من حقول التعليم عىل األفكار الكبرية التي من املهم أن يفهمها الطالب.   •

املنهاج متوازن: هو يركز عىل املهارات األساسية املهمة يف نفس الوقت الذي يتم فيه الرتكيز عىل فهم مفاهيم   •

مبستويات عالية.

تبقى املقاييس صارمة؛ رغم ذلك، تكون طبيعة مقاييس التعلّم الجديدة أكرث إنفتاحاً مام يجعلها أقل جموداً،   •

وأقل تفصيالً، وذو تركيز أقل عىل الحقائق الثانوية.

تم إدخال وجهات نظر ومواضيع السكان األصليني ليك تندمج بشكل أصيل يف كل مادة.  •

ما هي القدرات الرئيسية وما هي صلتها بالمنهاج؟
القدرات الرئيسية هي مجموعة من القدرات الفكرية والشخصية واإلجتامعية التي يقوم الطالب بتطويرها خالل   •

فرتة دراستهم.

متثل صفات القدرة الرئيسية إستمرارية التطوير من املستويات الناشئة إىل تلك املعقدة. ورغم مشاركة من 300   •

تربوي من 20 منطقة تعليمية يف مرحلة التطوير، فإنها ما تزال يف مرحلة مبكرة من التطوير.

الغرض من صفات الكفاءة والرسومات التوضيحية هو إستخدامها كمصادر للتقييم الذي يقوم به املدرس أو   •

التقييم الذايت للطالب.

القدرات الرئيسية مرسخة يف كافة مجاالت التعلّم ويتم تنشيطها من خالل الخربات واألنشطة التعليمية للطالب.  •
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مبا أن القدرات الرئيسية مرسخة يف إطار املنهاج، فأنه من املتوقع أن تصبح جزءاً رئيسياً من التقييامت عىل   •

صعيد املقاطعة يف املستقبل والتقييامت/التقارير املستمرة. وال يزال أمر كيفية توضيحها يف التقارير والتقييامت 

عىل صعيد املقاطعة موضع املناقشة والتطوير.

ما هي فوائد المنهاج الجديد؟
بإستخدام املنهاج املعاد تصميمه، ستكون لدى الطالب فرص متزايدة إلكتساب املهارات التعليمية والحياتية   •

األساسية للعيش والعمل بنجاح يف عامل معقد ومتواصل ورسيع التغري.

•  سريكز الطالب عىل إكتساب املهارات والقدرات ملساعدتهم يف اإلستخدام النقدي واإلبداعي للمعرفة، وحل 

املشاكل بأخالقية وبشكل تعاوين، وإلتخاذ قرارات رضورية ليك ينجحوا يف عاملنا الذي تتزايد فيه العوملة. سيكون 

الطالب مشاركني أكرث بتعلمهم، وسيكتشفون املواضيع التي تهمهم، وسيكتسبون مهارات وظيفية مهمة.

ي تدعم مثل هذه التوجيهات؟
ما هي الأبحاث ال�ت

متت مراجعة اإلتجاهات يف السلطات الوطنية والدولية ومتت إستشارة السلطات املسئولة عن تصميم املنهاج   •

و التقييم. يف مرحلة العمل اإلنتقايل، متت اإلستفادة من أعامل مجموعة واسعة من الباحثني من ضمنهم السري 

كني روبنسون، ولني اريكسون، وغرانت ويجينز، ومؤسسات مثل هارفارد )مرشوع الصفر( ومنظمة التعاون 

اإلقتصادي والتنمية. وتقوم العديد من السلطات العالية النجاح حول العامل )مثل سنغافورة، فنلندا( بعمل 

تغيريات مشابهة يف مناهجهم.

منهاج بريتش كولومبيا املعاد تصميمه مبني عىل أبحاث تطوير حالية للطفل ونظريات التعلّم. وتشري املشاورات   •

واألبحاث والسلطات الدولية جميعها عىل أن التعلّم سيكون أفضل عندما يكون مدعوماً من قبل منهاج مرن، 

ومستند إىل القدرة واملفاهيم، ويتميز بالشمول.

كجزء من عمل وزارة الرتبية املتعلق بالقدرات الرئيسية، تم تفويض عدد من الباحثني لتقديم ملخص عن   •

األبحاث املتوفرة عن التفكري النقدي واإلبداعي ، واملسئولية اإلجتامعية والشخصية. معلومات املصادر املرتبطة 

بهذا الجزء من جهود إعادة التصميم متوفرة يف املوقع اإللكرتوين للوزارة.

ي المنهاج وكيف يبدو ذلك؟
ف �ف لماذا تم ترسيخ مواد السكان الأصلي�ي

تعترب وجهات نظر السكان األصليني ومعرفتهم جزءاً من األسس التاريخية والحضارية لربيتش كولومبيا وكندا.   •

الهدف الرئييس من إدخال وجهات نظر السكان األصليني يف املنهاج هو ضامن إعطاء الفرصة لجميع املتعلمني 

لفهم وإحرتام تراثهم الثقايف وكذلك الرتاث الثقايف لآلخرين.

أعطت مبادئ التعلّم لدى السكان األصليني منظاراً حاسامً لفريق املدرسني عند قيامهم بكتابة املناهج وتضمنت   •

جميع فرق املناهج متثيالً من السكان األصليني. وقد وضعت هذه الفرق جهوداً كبرية لرتسيخ معرفة السكان 

األصليني وآرائهم السائدة يف املنهاج بطرق موثوقة وذات مغزى. 

https://curriculum.gov.bc.ca/
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متت اإلشارة بشكل رصيح وضمني إىل معرفة السكان األصليني وآرائهم السائدة يف املنهاج املعاد تصميمه ويظهر   •

بشكل واضح يف البيانات الجوهرية واألهداف واملقاييس التعليمية ويف بعض الرشوحات.

يف بعض الحقول التعليمية، تم إدخال مضامني تتعلق بالسكان األصليني بشكل رصيح )مثالً، معلومات عن   •

املدارس الداخلية يف الدراسات اإلجتامعية؛ إستخدام السكان األصليني للنباتات األصلية والحيوانات، أو معرفتهم 

عن السامء والطبيعة يف مادة العلوم(. يف مناطق أخرى، توجد فرص للتعرف عىل السكان األصليني يف املجتمع 

املحيل مثالً، أو أدب السكان األصليني.

سيخترب الطالب بدءاً من مرحلة رياض األطفال إىل مرحلة التخرج وجهات نظر ومفاهيم السكان األصليني   •

بإعتبارها جزءاً من األشياء التي يتعلمونها.

ي إعادة تصميم المنهاج؟
من شارك �ف

شارك املدرسون والخرباء األكادمييون واملوظفون العاملون يف املناطق التعليمية يف بريتش   • 

 كولومبيا مبارشة يف إعادة تصميم منهاج املقاطعة. وقد لعبت نقابة املعلمني يف بريتش كولومبيا 

 )BC Teachers Federation( دوراً مهامً يف هذا العمل. وشارك أيضاً مدرسو إتحاد جمعيات املدارس 

 املستقلة )Federation of Independent Schools Association( وجمعية مدارس السكان األصليني 

 )First Nations Schools Association( يف تطوير العمل، إضافة إىل دائرة الرتبية يف إقليم يوكون 

 .)Yukon teachers( ومدريس إقليم يوكون )Yukon Department of Education(

قام العديد من أولياء األمور واملدرسني واألفراد ومجموعات من الجمهور والصناعة بتقديم تعليقاتهم حول   •

املنهاج الجديد للمراحل الدراسية من روضة األطفال إىل الصف التاسع عرب الصفحة اإللكرتونية للوزارة، والربيد 

اإللكرتوين، ووسائل اإلتصاالت األخرى للتعبري عن آرائهم وتقديم مقرتحات لتطوير هذه املناهج. 

ميكن الحصول عىل مزيد من التفاصيل حول مرحلة تطوير املنهاج يف العنوان التايل:   • 

.curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_process.pdf

ي للتنفيذ؟
طار الزم�ف ما هو الإ

منهاج املراحل الدراسية من روضة األطفال إىل الصف التاسع متوفر ليك يستخدمه املدرسون بشكل طوعي يف   •

السنة الدراسية 2016/2015 حيث سيصبح املنهاج الرسمي يف السنة الدراسية 2017/2016.

سيكون منهاج الصفوف من 10 إىل 12 متوفراً لإلستخدام الطوعي يف السنة الدراسية 2017/2016 حيث سيصبح   •

املنهاج الرسمي يف السنة الدراسية 2018/2017.

https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_process.pdf
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هل سيتم تغي�ي الفحوصات، التقييم وإصدار التقارير؟
يجب أن تتناسق التقيامت وطرق إصدار التقارير مع تغري تركيز املنهاج مثل تقييم مهارات التفكري النقدي.   •

من خالل املشاورة مع املختصني يف هذا املجال، ستقوم وزارة الرتبية بإعادة تصميم التقيامت ومتطلبات إصدار   •

التقارير )التواصل بشأن تعلّم الطالب( ليك تنسجم مع جهود التغيري األخرى الجارية يف بريتش كولومبيا. 

سيتم تزويد مزيد من املعلومات عن هذه املشاورات خالل السنة الدراسية 2016/2015 بهدف وضع اللوائح 

والسياسات الجديدة بحلول السنة الدراسية 2017/2016.

ي ستدعم المنهاج المعاد تصميمه؟
ما هي المستلزمات أو المصادر الأخرى ال�ت

سيتم إضافة األمثلة واملواد التدريسية التي قام بتطويرها املدرسون إىل املوقع اإللكرتوين. قد تتضمن األمثلة   •

التدريسية عىل إسرتاتيجيات تدريسية وتقيامت، وأمثلة التعلّم، وإستفسارات، وأفكار متعددة املواضيع. سيتم 

أيضاً إضافة روابط إلكرتونية للمصادر الرئيسية الحالية. 

أيضاً، سيقوم موقع TeachBC اإللكرتوين التابع لنقابة املعلمني يف بريتش كولومبيا )BCTF( بإستضافة املصادر   •

التعليمية يف بريتش كولومبيا. 

ي سنوات التعليم لمراحل التخرج؟
ي ستحصل �ف

ات ال�ت م�ت سيتم تحديد التغي�ي
مقرتحات منهاج الصفوف الدراسية من 10 إىل 12 التي تم نرشها يف أغسطس/آب 2015 ملراجعتها والتعليق   •

عليها ستشكل الخطوة األوىل للمتطلبات الجديدة لسنوات التعلّم ملراحل التخرج. سيكون تصميم وصيغة منهاج 

الصفوف الدراسية من 10 إىل 12 مشابهة ملنهاج الصفوف الدراسية من روضة األطفال إىل الصف التاسع.

ستقوم املجموعة اإلستشارية للتقييم يف املقاطعة باإلبالغ عن التوجيهات لإلمتحانات يف املقاطعة.  •

سيتم إعادة تصميم اإلمتحانات يف املقاطعة مع تغري تركيز املنهاج. وسيتم التطوير واإلستطالع خالل السنتني   •

الدراسيتني القادمتني.

التغيريات التي ستطرأ عىل الشهادات، إصدار التقارير، والكشوفات املدرسية، واألمناط األخرى املتعلقة بسنوات   •

التعلّم ملراحل التخرج سيتم تحديدها خالل السنتني الدراسيتني القادمتني.

http://teachbc.bctf.ca/

