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نشرة نوفمبر اإلخبارية الخاصة بالسنوات المتوسطة 
 للبكالوريا الدولية

 نتعلم معًا كي نفهم وُنطّور أنفسنا، ومستقبلنا، وعالمنا.

 

 ُمستعلم سمات ملف الشهر الشخصي للمتعل ِّم:
 

 كل التعليم يجب أن يبدأ باالستعالم والتساؤل.
، نهدف إلى "تغذية فضولنا" وتطوير نيمستعلمك

نتعلم كيف نتعلم بمفردنا ومع  مهارات البحث.
 نسعى لنصبح طالب علم مدى الحياة. اآلخرين.

 - دولفينزأعلى متعلِّّمينا رغبةً في االستعالم هم في 
ميال جاريمبيتوفا،  -أميمة باريديس، وفي دراغونز 

 أوريل -أبي سويز، وفي مونارك  -اتورز كيمبرلي جيمينيز، وفي ج -وفي إيجلز 
ي ، وفأبيجيل بوتنام -ريس هاربور، وفي بينجوينز  -جاستي أورتيز، وفي أوول 

 عبير ظفار. -براندون تامير، وفي ستينغرايز  -فينيكس 
 young-puppy-cat-dog-ixabay.com/photos/animalshttps://p-/2198994 المصدر: 

 الدراسة الذاتية والتحسن المدرسي
 

بدًءا من هذا الشهر، سيتم  لقد حان الوقت للدراسة الذاتية لطالبنا في جيفرسون.
إرسال سلسلة من استطالعات الرأي إلى مجتمع جيفرسون بأكمله لجمع ردود الفعل 

تُعد هذه  تنفيذ برنامج البكالوريا الدولية للمرحلة المتوسطة.حول مدى نجاحنا في 
االستطالعات جزًءا مهًما من التفكير والتقييم الخاص بالتعليم والتعلم في الفترة التي 

  تسبق مرحلة التقييم.
تتضمن الدراسة الذاتية طرح مزيج من أسئلة تصنيف االستجابة المختارة والمزيد من 

تغطي الموضوعات فلسفة المدرسة، وتنظيمها، ومناهجها )بما في  األسئلة المفتوحة.
نريد جمع ردود فعل صادقة لالحتفال بنجاحاتنا  ذلك التعليم، والتعلم، والتقييم(.
 والتركيز على مجاالت النمو.

 الصورة الكبيرة عن التقييم 
 

التصميم الخلفي هو فكرة أنه يجب على المعلمين 
ثم إعداد الدروس التي تؤدي إلى تخطيط تقييماتهم أوالً 

ومع ذلك فقد كان تنفيذ  نجاح الطالب في هذه المهام.
نريد أن نتأكد من مراعاة  التصميم الخلفي متشتتًا.

استخدام التصميم الخلفي ليس فقط على مستوى 
يُطلب   الوحدة، ولكن أيًضا على مستوى العام بأكمله.

وريا الّدوليّة وتداُرس أي وحدة سيُقيّمون من المعلمين اختبار معايير موضوع البكال
الهدف هو الشفافية بشأن كيفية تحديد  فيها كل معيار )مرتين على األقل خالل العام(.

يجب أن تبدأ كل وحدة بتقديم نموذج تقييم قائم على المعايير يوضح ما  الدرجات.
 يحتاج الطالب إلى القيام به لتحقيق أعلى مستوى.

 pixbay.comالمصدر: 

 صفوف برنامج السنوات المتوسطة والتقييمات الموثوقة
 

عادةً ال يعتقد المرء أن فطائر اليقطين الخاصة بعيد 
الشكر ودروس الرياضيات تتناسبان سويًا، ولكن هذا 

ده طالب السنة األولى في برنامج السنوات بالضبط  ما شهِّ
في فصول السيدة ديماو  المتوسطة أو الصف السادس.

كان على الطالب إكمال تحدي فطيرة اليقطين في 
يتم تقييم الطالب على معيار د للرياضيات  مجموعات.

تطبيق التفكير الرياضي في  الخاص بالبكالوريا الدولية:
تم إعطاء الطالب وصفة فطيرة  .سياقات الحياة الحقيقية

كان على الطالب  تحتاج إلى توسيع نطاقها لخدمة ضيوف أكثر من الوصفة العادية.
لم تكن الفطائر جاهزة لألكل وقت  إجراء التحويالت الرياضية ثم خبز فطيرة أكبر.

  الطباعة، لكن رائحتها كانت شهية.

 مشروع مجتمعي
 

 176لدينا  قدٍم وساق. يعمل المشروع المجتمعي اآلن على
طالب، تم تجميعهم حسب احتياج المجتمع، اختاروا البحث 

مجموعات ستبدأ مشاريع حول  9لدينا  والتحرك.
الموضوعات التالية: مساعدة الحيوانات، ومساعدة 

المشردين، ومعالجة ظاهرة االحتباس الحراري، وتشجيع 
ة، كالعاد اللياقة البدنية، ورسم الجداريات، وغيرها.

الموضوع األكثر شيوًعا هو مساعدة الحيوانات، لكن هذا 
ال يقتصر فقط على بيع المخبوزات لمساعدة الكالب 

 والقطط المفقودة، ولكن يشمل أيًضا زيادة الوعي حول األنواع الُمهدَّدة باالنقراض.
 طالبنا في الصف الثامن يطبقون األفكار عمليًا لرد الفضل.

 تعلُّم الخدمة
 

استضاف نادي جيفرسون البيئي، الذي بدأه طالبا  
الصف السابع لينكولن إبيرلي وجايسون سبيتزاك، 
أول عملية بيع للمخبوزات لجمع األموال لزراعة 

يعقد الطالب في  نوفمبر. 22األشجار يوم الجمعة 
وقد  النادي البيئي اجتماعات كل يوم خميس.

، والسيدة EcoArligntonاستضافوا رئيس 
إنهم يقرؤون عن أزمة  جز، والسيدة بوجان.هود

ال تشمل هذه اإلجراءات فقط زراعة  المناخ وعلى استعداد التخاذ إجراءات.
األشجار، ولكن تتضمن أيًضا كتابة رسائل إلى الجمعية العامة تطلب فيها من فرجينيا 

في المائة  100أن تحذو حذو أرلينغتون في تحديد هدف الطاقة المتجددة بنسبة 
 . 2050بحلول عام 

 جيفرسون في المجتمع
 

أُتيحْت لكل طالب من طالب جيفرسون الفرصة  
لحضور رحلة ميدانية على مستوى الصف لتجربة 

أكتوبر، ذهب طالب  24في  التعلم على أرض الواقع.
الصف السابع إلى متحف سميثسونيان ومتحف التاريخ 

نوفمبر، ذهب طالب الصف السادس  1في  الطبيعي.
نوفمبر،  4وفي  إلى مزرعة للتعرف على علوم الحياة.

كليات مختلفة لدراسة  9زار طالب الصف الثامن 
  فرصهم في التعليم على المدى الطويل.

 المواعيد القادمة/احتياجات الخدمة
 

 5إلصالح الدراجات كل ثالثاء الساعة  Phoenix Bikesالتطوع في  ●
 (التفاصيل كاملة هناإس دينويدي سانت ) 909مساًء، 

مساًء،  6:30لتكييس الدجاج كل أربعاء الساعة  AFACالتطوع في  ●
 (التفاصيل كاملة هناشارع إس نيلسون، ) 2708

انضم كل يوم خميس إلى السيد مالينوسكي في نادي جيفرسون البيئي في  ●
 بعد المدرسة مباشرة 264الغرفة رقم 

  يُنهي طالب الصف الثامن هدف المشروع المجتمعي. ●

 

https://pixabay.com/photos/animals-dog-cat-puppy-young-2198994/
https://pixabay.com/illustrations/fax-white-male-3d-model-isolated-1889009/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf

