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Information for Parents: Education in Scotland                                             

معلومات ألولیاء األمور: التعلیم في اسكتلندا

ى الصف إلP1األول االبتدائي (الصف المدرسة االبتدائیة(قبل المدرسة). وفي عمر الخامسة، ینتقلون إلى روضة األطفالطفال تعلیمھم في سن الثالثة في یبدأ األ
)S6الى الصف السادس ثانوي S1(األول ثانوي المدرسة الثانویةإلى ونینتقلالثانیة عشروعند عمر ).P7السابع 

من سن الخامسة عشرم العلیاالتعلوتمتد فترة التعلیم العام واسع النطاق من سن الثالثة حتى سن الرابعة عشر (بنھایة الصف الثالث ثانوي). ویتبع ذلك مرحلة 
أن ھمیمكن لو(الصف الرابع ثانوي) حتى سن الثامنة عشر (الصف السادس ثانوي). وفي مرحلة التعلم العلیا یدرس الشباب للحصول على المؤھالت القومیة. 

المنزل). منمثالَ التدریب المھني، والتعلیم أخرى (و بطرائق یختاروا أن یدرسوا في المدرسة، أو الكلیة،  أ

منھج من أجل االمتیاز  -المنھج االسكتلندي

ولیصبحوا: إلدراك  قدراتھم الكامنة  أن یعطي كل طفل أمیز الفرص المحتملة إن الھدف األساسي من المنھج  من أجل االمتیاز ھو 

.نمواطنین مسؤولی-مساھمین فًعالین -اً ذي ثقة عالیة بالنفسأفراد–ن متعلمین ناجحی

ما ھو شكل  التعلم في المدارس االسكتلندیة؟  :علیم والتدریسالت

م والدروس لما یحدث التعلشمول حقیقیة داخل الصف الدراسي وكذلك الحیاة الاألطفال والشباب في صمیم المنھج بصدد تعلم یعكستعلم تجارب كل ضعوت
خارج نطاق الصف. 

:سیاقات التعلم األربعةوتشمل 

درسة كمجتمع وحیاة المروح•

مجاالت المنھج والمواد الدراسیة•

التعلم الذي یشمل أكثر من مادة دراسیة•

الفرص لتحقیق األھداف الشخصیة•

ویجلبون خبراتھم األشیاء، ویتقصون ،، یطرحون األسئلةنشطینفي مجموعات حیث یتم تشجیع الطالب لیكونوا متعلمینالتعلم التدریس ما یشمل وغالبا ً
ًالشخ ولذلك فإن المدرسین یعملون أكثر وأكثر تشمل الدروس األفكار والمعلومات المنبثقة من مجاالت عدة للمادة الدراسیة، ماصیة إلى عملیة التعلم. وغالبا 

معلمي المواد األخرى. تضمبطریقة 

ما ھي المواد الدراسیة  التي سوف یدرسھا طفلي؟:مجاالت المنھج

مجاالت  للمنھج الدراسي:إلى ثمانواسع النطاق تم تقسیم المنھج العامی

االجتماعیة وعلوم التكنولوجیة. الفنون التعبیریة، اللغات، القراءة والكتابة، الصحة والرفاھیة، الریاضیات والحساب، والتربیة الدینیة واألخالقیة، العلوم، الدراسات

ًیكل المدرس ثالثة مجاالت أساسیة:عن تطویر مھارات األطفال في ن مسئولون أیضا 

: ھناك مسؤولیة مشتركة التخاذ نھج شمولي لضمان تنشئة كل األطفال والشباب، واحترامھم، وإشراكھم في أمور شئونھم، وعلى أن یكونوا في الصحة والرفاھیة
صحة وعافیة، ونشیطین، ویتحملون المسئولیة، وفي أمان، ومحققین ألھدافھم. 

كل المدرسین جمیع الطالب لتحسین مھاراتھم في القراءة والكتابة عن طریق خلق الفرص التي توسع خبرات الطالب للقراءة و الكتابة، : یساعد القراءة والكتابة
والتحدث واإلصغاء. 

في نطاق من المواقف.ھاوتطبیق: یساعد كل المدرسین المتعلمین لتطویر مھاراتھم الحسابیة الحساب

ما تأخذ صیغة الب وغالبا ًالتي تعكس تعلم األطفال وإنجازاتھم. وھذه تعابیر من وجھة نظر الطلخبرات والنتائج"اى مجموعة من إلالمنھج من ینقسم كل مجال
أنا استطیع... أو لدي"أو شكل : 

التنوع البیولوجي.وكوكب األرضالعلوم،:على سبیل المثال
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)P1المستوى المبكر (قبل المدرسة إلى 

أجزائھا األساسیة. أنا أستطیع التحدث عن كیفیة نمو ھذه النباتات وما أحتاج أن أفعل لالعتناء بھا".وأستطیع تسمیةنمو النباتات فيأنا ساعدت"

)S3إلىS1(المستوى الرابع

ًأنا أستطیع أن اقترحدورة النتروجین وتقییم النتائج من التجارب العلمیة، " خالل تقصي اة األثر البیئي".لألسمدة مع مراعتخطیطا 

، ماھي مستویات الدراسة؟مستویات المناھج الدراسیة

.18 -3الفرصة للتقدم من خالل مستویات المناھج الدراسیة الستة، من عمر للتالمیذ ستتاحفي التعلم وستمراریة یجب أن تكون ھناك ا
وتمتد عادة كل واحدة من ھذه المستویات لثالث سنوات ومع ذلك یتطور األطفال بنسب مختلفة والبعض منھم ربما یحتاج إلى دعم إضافي، 

في حین سینجزالبعض اآلخر مھارات تعلیمیة معینة في وقت أقرب.

مرحلةالالمستوى
و الحقاَ لبعض منھمأ1Pسنوات ما قبل المدرسة و المبكر
، أو الحقاَ لبعض منھمP4إلى نھایة  األول
، أو الحقاَ لبعض منھم P7إلى نھایة الثاني

، أو أبكر / الحقاَ لبعض منھمS1-S3من الثانویة الثالث والرابع
18/ أنواع أخرى من الدراسة، حتى سن في المدرسة/ الكلیةS6الى S4من المرحلة العلیا

ینبني على ما تعلموھوا من قبل ، وھذا یوفر أساساً جیدا ًوالذي ألربع مستویات تعلیم عام، واسع ومتعمق یقدم لكل المتعلمین طوال فترة ا
وتصمم المدارس منھجھا ویة.لالنتقال في الدراسة للحصول على مؤھالت في المستوى المناسب للطالب في المرحلة الالحقة من الثان

بنفس المبادئ السبعة شكل المنھج في كل مدرسة یستنیر التعلیمي لیناسب وضع مدرستھم الخاص ولیفي باحتیاجات كل تالمیذھم. ولكن
.الئمةمال، وترابطوالتفصیل المنھج على شخصیة الفرد، و، مقعوالالتقدم، و، اتساع المنھجبالتعلم، التحدي، والتمتع وھي: 

) قد یقرر المتعلمون والمدرسون وبالشراكة مع أولیاء األمور أین ومتى یجب أن یبدأ المتعلمون S1-S3وخالل المستوى الثالث والرابع (
. وسیختار ھاھتمامالفرد وقدرة ماداَ على زیادة التخصص یسمح للتعلم في مستوى متقدم أكثر اعتوبالتخصص في المادة الدراسیة،

أیة مؤھالت یرغبون في دراستھا في المرحلة العلیا (أنظر أدناه)S3المتعلمون في

.. ماھي النقاط الرئیسیة في تعلیم طفلي؟االنتقال بین المستویات

إن ترتیبات االنتقال الفعالة ھي مھمة خصوصاَ في مناھج االمتیاز لضمان استمراریة التعلم لكل طالب.

االنتقاالت الرئیسیة ھي:

بتدائیة).المبكر (من ما قبل المرسة الى المرحلة االىأثناء المستو-
االبتدائیة إلى الثانویة).المرحلة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالت من التعلم (االنتقال من -
الحصول  علیھا في المرحلة العلیا.في، عندما یختار المتعلمون أیة مؤھالت  یرغبون S3في-
لضمان الوجھة االیجابیة نحو التعلیم العالي، العمل، التدریب أو الكلیة.خالل المرحلة العلیا، وذلك-

ضمان تحقیق األطفال أفضل انتقاالت ممكنة. (وللمزید من المعلومات انظر لإن مشاركة ولي األمر في كل المراحل ھو أمر مھم جداَ 
صفحة ("أولیاء األمور كوالدین في تعلیم أطفالھم" )

ف سیؤھل طفلي للعمل، أو المزید من التدریب أو الدراسة؟كیالمرحلة العلیا

). یستطیع المتعلمون أن یدرسوا في المدرسة، الكلیة أو بطرائق أخرى. (مثل التدریب 18(حتى سن S6إلى S4تبدأ المرحلة العلیا من  
من خالل المؤھالت وطرائق التعلیم االخرى.المھني، التعلیم المفتوح). تھدف المرحلة العلیا إلى تعزیز المعرفة والفھم والمھارات

. (ولمزید من المعلومات حول ) فصاعداً 16-15(عمر S4في ھذه المرحلة سیدرس الشباب ویتم تقییمھم للحصول على المؤھالت من 
" ).التقییم، التقاریر و المؤھالتالمؤھالت أنظر صفحة  ("

یة، في التدریب أو جمع ما بینھم) یقدم للشباب أفضل فرصة للتوظیف على المدى (سواء في المدرسة، الكل16ومواصلة الدراسة بعد سن 
.16یھدف المنھج الدراسي لالمتیاز لعرض خیارات مناسبة. وذات صلة ومغریة لالستمرار في تعلمھم عندما یصلون إلى سن والبعید. 
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اقع:ولمزید من المعلومات تحدث مع المدرسة المحلیة أو قم بزیارة ھذه المو

www.parentszonesscotland.gov.uk
www.sqa.org.uk

kwww.ltscotland.gov.u

ة لخدمة اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة والمنشورات األخرى ألولیاء األمور التابع
تشمل: التقییم، كتابة التقاریر، والمؤھالت
أولیاء األمور كمشاركین في تعلیم أطفالھم 

www.parentszonesscotland.gov.uk
www.sqa.org.uk
www.ltscotland.gov.u

