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 طاقهمن التفتيش ون الغرض-1
ارج خعاملة البرنامجًا اختياريًا للتفتيش على المدارس البريطانية البريطانية وضعت وزارة التعليم 

المملكة المتحدة، حيث يجري بموجب هذا البرنامج التفتيش على المدارس وتقييمها وفقًا 
 بقهان تطلمجموعة مشتركة من المعايير التي يمكن للمدارس البريطانية خارج المملكة المتحدة أ

 اختياريًا.
 

ارس وهذا التفتيش والتقرير الخاص به أُعد بناًء على جدول وزارة التعليم للتفتيش على المد
 البريطانية خارج المملكة المتحدة.

 
مية ويغطي التفتيش والتقرير المجاالت الرئيسية لجودة المنهج وجودة التدريس والتعلم والتن

 والثقافية للطالب ومستوى الرعاية المقدمة لهم وصحتهمالنفسية واألخالقية واالجتماعية 
ا ا )بممة المالك والعاملين في المدرسة، ومقر المدرسة واإلقامة فيهءوسالمتهم، وكذلك مدى مال

.  في ذلك خدمات اإلقامة الداخلية(، واإلجراءات المعتمدة في المدرسة للتعامل مع الشكاوى 
قيات بتقديم المدرسة للنموذج البريطاني وخصائصه من أخالويتضمن التفتيش جزءًا مهمًا يتعلق 

 ومناهج وتدريس ورعاية للطالب، ومستوى تحصيلهم.
 

، وهي مؤسسة معتمدة من الحكومة البريطانية لغرض لانترنشوناوقد قامت بالتفتيش بينتا 
هات الجإحدى التفتيش على المدارس خارج المملكة المتحدة. كما أن هذه المؤسسة، بصفتها 

مدارس ام الالرائدة في تقديم خدمات التفتيش، تقدم تقارير لوزارة التعليم البريطانية عن مدى التز 
 البريطانية خارج المملكة المتحدة بالمعايير المحددة لها.

 
درسًا  35 نحو ومتابعة مجموعة من المفتشين بمالحظة توأثناء الزيارة الخاصة بالتفتيش، قام

تحليل ومراجعة المستندات والسياسات المطبقة لدى المدرسة، وكذلك  مع، بصورة كلية أو جزئية
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تم فحص كتيبات التدريبات التطبيقية للطالب، وأجريت مناقشات مع كبار الموظفين وفرق 
اإلدارة وعدد من المدرسين واآلباء ومجموعات من الطالب. وعالوة على ذلك، تمت مالحظة 

ل حدوث حريق، وتمت مراقبة نشاط المدرسة لمدة ثالثة تطبيق تدريبين على اإلخالء في حا
 أيام.
 

 وكان فريق التفتيش برئاسة كولن ديسون، وعضوية كل من ديفيد بيري وباري سيرليس.
 
 لمتطلبات النظاميةااللتزام با -2

خارج المملكة العاملة مدرسة نادين تستوفي جميع المعايير الخاصة بالمدارس البريطانية 
 المتحدة.

 
 المستوى اإلجمالي لفعالية المدرسة -3

 ح.يتسم التعليم في مدرسة نادين بمستوى فائق من الجودة، والمدرسة تحقق أهدافها بشكل ناج
 

حقيق تفخالل السنوات المبكرة من التعليم يحقق الطالب تقدمًا ممتازًا بحيث يتمكن معظمهم من 
 .لروضةو يتجاوزونها بحلول نهاية مرحلة امستويات التطور المتوقعة بالنسبة لمرحلتهم السنية أ

 
ثانية سية الالطالب األكبر سنًا تحسنًا مستمرًا ومتميزًا بحيث يمكنهم بنهاية المرحلة األسايبدي و 

 االنتقال بصورة ناجحة جدًا إلى المدرسة الثانوية.
 

 تهم،فار طاقاويتلقى الطالب في جميع مراحل التعليم بالمدرسة التحفيز والتشجيع الكافي الستن
ميع التدريس في جيتسم كما  .وبالتالي فإنهم يتمكنون من تطوير مهارات التعلم بصورة متميزة

 حصيل.الفصول بالمدرسة بمستوى ثابت من الجودة العالية والفعالية في دفع الطالب للتقدم والت



  مدرسة نادين
 البحرين

  2017مايو  22-24
 

)6( 
 

 
ة. وعلى ويعد مستوى التطور الشخصي للطالب ممتازًا بما يعكس القيم األساسية للمدرس

لى عالمستوى السلوكي، فإن الطالب يتسمون بالتسامح والسعي لتقديم المساندة لزمالئهم، وهم 
درجة كافية من النضح والوعي الذاتي والثقة بالنفس. وتقدم المدرسة خدمات الرعاية ذات 

 الطبيعة الحساسة بناًء على عالقات متميزة بين الطالب والمدرسين والعاملين بالمدرسة.
 

ات يضعون توقعو ويقوم فريق القيادة في المدرسة بتقديم اإلرشاد الالزم بصورة واضحة وقوية، 
 مرتفعة للطالب والمدرسين على حد سواء. ويحرص اآلباء على تقديم المساندة التامة لرؤية

ها، المدرسة وتوجهاتها، وهم يدركون أهمية المساهمة التي تقدمها المدرسة لتطوير حياة طالب
 رون الطابع العائلي لهذه المدرسة االبتدائية.ويقد
 
 مواطن القوة في أداء المدرسة 3-1

 هناك الكثير من مواطن القوة في أداء المدرسة، ومنها ما يلي:
امها تتميز كبيرة المعلمين بالقدرة على التحفيز واإللهام من خالل سعيها الدؤوب والتز  -

 بتقديم ما يكفل لكل طالب تحقيق النجاح.
 المدرسة في تحقيق التطور االستراتيجي لمدراءثل المشاركة االستباقية والفعالة تم -

 للمدرسة أحد مواطن القوة لديها.
المدرسة قدٌر كبيٌر من الفعالية في تمكين جميع الطالب من تطوير مهاراتهم لدى  -

 وسماتهم الشخصية.
 ن باحترام، ولديهممهذبون ويعاملون اآلخريوهم يبدي الطالب إدراكًا لحقوق الغير،  -

 مهارات اجتماعية متطورة.
يعد سلوك الطالب نحو جهود تعليمهم وتطويرهم الشخصي مثاليًا، ويعكس هذا السلوك  -

 بشكل واضح حبهم للتعلم في جميع المراحل.
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ثون هناك اهتمام فائق بالطالب الذين توجد لديهم احتياجات تعليمية خاصة، والذين يتحد -
 ية.اإلنجليزية كلغة إضاف

ع يقدم المدرسون وموظفو الخدمات المساندة مستوى متميزًا من الرعاية واإلرشاد لجمي -
 الطالب.

هم يتلقى الطالب مستوى ممتازًا من التعليم، ونتيجة للمستوى الفائق من التدريس، فإن -
 يحققون تقدمًا جيدًا جدًا يجعلهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في نقطة البداية.

ين في المدرسة يسهمون في إيجاد بيئة تعليمية تنبض بالحياة وتشجع جميع العامل -
الطالب على االنخراط في العملية التعليمية بصورة ال تخلو من المرح والقدرة على 

 في معظم األحيان. اإلبداعيةاستنفار طاقاتهم 
 
 ينالنقاط المحددة للتحس 3-2

قد ترى ط التالية المحددة للتطوير، فال تقتضي تحقيق النقاقد على الرغم من أن األنظمة 
 لمدرسة أن تضع في االعتبار:ا

لية الطالب من تكوين فكرة أكثر وضوحًا عن "الخطوات التالية" لهم في العملكي يتمّكن  -
التعليمية، يجب على المدرسين أن يفسحوا المجال للتركيز بصورة أكبر على التقييم 

 واآلراء التي تقدم بشأن جميع المواد.
ورئيس مجلس  جب أن تعقد المدرسة اجتماعًا أو اجتماعات رسمية دورية لإلدارةي -

ة خاصة عندما تدخل في المرحلو فيها للمساعدة في التطوير المستمر للمدرسة،  األمناء
 التالية.
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 مات عامة عن بيئة عمل المدرسةمعلو  -4
 

االسم الكامل للمدرسة / 
 الكلية

 مدرسة نادين

 البحرين - العدلية 26367ص. ب.  العنوان
 973+ 17 728 886 رقم الهاتف
 ال يوجد رقم الفاكس

 www.nadeenschool.com الموقع اإللكتروني
 info@nadeenschool.com عنوان البريد اإللكتروني

 نانيالسيدة إلين بر  اظرةاسم الن
 السيدة بولين بوري  رئيس مجلس األمناء

 الحضانة وحتى الصف السادس الفئات العمرية
 184 البنات 217 األوالد 401 إجمالي عدد الطالب
حتى  األعداد حسب السن

 - ةسن 16-11من  27 سنتين

 3-5 
 - سنة 18-16 89 سنوات

 5-11 
 سنة

 - سنة 18أكبر من  285

مالي عدد األطفال الملتحقين بالمدرسة إج
 لبعض الوقت

أطفال في الحضانة يحضرون لمدة يومين أو  9
 ثالثة أيام في األسبوع

 

http://www.nadeenschool.com/
mailto:info@nadeenschool.com
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سنة، وقد تم  11مدرسة نادين هي مدرسة نهارية خاصة تستقبل األطفال من عمر سنتين إلى 
التربية وزارة ب حاصلة على ترخيص من إدارة التعليم الخاصهي ، و 1978عام التأسيسها في 

 التعليم بمملكة البحرين.
 
جنسية، ويعمل  50 طفل ينتمون إلى 400 أقل منصغيرة البتدائية االمدرسة هذه ال تستوعبو 

 األطفال المدرجون في السنوات األولى من المرحلةيدرس و . موظفًا بدوام كامل 64بها نحو 
 رحلة. أما األطفال المدرجون فيالتأسيسية منهج الجوانب التطويرية من اإلطار العام للم

بما  عديلهالمرحلتين األساسيتين األولى والثانية فيدرسون المنهج الوطني اإلنجليزي، والذي يتم ت
تضمن ييتوافق مع قوانين مملكة البحرين والطابع الثقافي لها. وتعتمد المدرسة منهجًا موسعًا 

 نٍب معجبنشاط المزرعة والمدرسة جنبًا إلى تدريس ريادة األعمال، والتنظيم الذاتي، واالعتناء 
 المزيد من الجوانب التقليدية للمناهج الدراسية.

 
للطالب من جميع األعمار  تتيح محفزة ومشجعة رعاية آمنةتوفير بيئة على المدرسة وتحرص 

 الستكشافيطوروا لديهم حب اقدرات ومواطن القوة أن والجنسيات والمستويات المختلفة من ال
ادين ة في تنفيذ رؤيتها، وفي أن تجعل من مدرسة نالمدرسة ناجحة للغايو . مدى الحياة علموالت

 البحرين. مملكة داخل "واحة للتميز التعليمي"
 

وتطبق المدرسة سياسة قبول موضوعية تمكنها من الوفاء بنطاق عريض من احتياجات 
على مستوى راٍق من التعليم، أن لكل طالب الحق في الحصول بالطالب. وتؤمن المدرسة تمامًا 

كل طفل الحق في االرتقاء بأدائه وفقًا لقدراته الحقيقية في إطار بيئة توفر له مستوى لوأن 
قادرة مرتفعًا من الرعاية التي تكفل المساندة والدعم الكافي للتطور. ونتيجة لذلك، فإن المدرسة 

ن الطالب من التحصيل ة التي تمكّ يراعي الجوانب الشخصية والفردية الحساسعلى تقديم منهج 
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واإلنجاز في جميع أوجه التطور لديهم. وترحب المدرسة بانضمام عدٍد من الطالب الذين لم يتم 
 قبولهم بالمدارس العالمية األخرى في مملكة البحرين.

 
ويتألف مقر المدرسة من أربع فلل سكنية تم تحويلها لغرض الدراسة مع عدد من الحدائق، 

 يتيح للطالب فرصة التعلم في بيئة تتسم بالهدوء والجو األسري. كما أن الفصول وذلك بما
المالعب بيئة تحفز الطالب وتغرس لديهم حب  ، فيما توفرقة للتعلموّ عبارة عن أماكن مش

 التعلم. ويشارك الطالب في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص التعليمية التي تكمل المنهج
 ن البيئة المدرسية تتيح للطالب فرصة االعتناء ببعض الطيور كالبطالنمطي وتدعمه. كما أ
 م.   ورعاية الحدائق، مما يوفر لهم األنشطة التعليمية الخاصة به ةعا والدجاج فضاًل عن الزر 

 
 يطانية للمدرسةالطبيعة البر  4-1

مو المدرسة بالفخر واالعتزاز لالستقبال الرائع الذي حظيت به من لدن صاحب الستشعر 
رة السمو الملكي دوقة كورنوول في الحفل الذي أقيم في السفا ةالملكي األمير تشارلز وصاحب

 عتمدهتالبريطانية. وقد أبدى صاحب السمو الملكي األمير تشارلز إعجابًا كبيرًا بالمنهج الذي 
نتاج البيض العضوي من البط والدجاج في مزرعة المدرسة. وبصف ة المدرسة إلعادة التدوير وا 

عوات عامة، فإن للمدرسة عالقات قوية جدًا مع السفارة البريطانية، وهي تتلقى الكثير من الد
 لحضور مناسبات متنوعة بما فيها لقاءات رجال األعمال وحفل عيد الميالد السنوي، كما أن
مالكة المدرسة تتلقى دعوات من فئة كبار الشخصيات المهمة في ظل ما تحرص عليه من 

 ادئ التعليم البريطاني.التزام بمب
 

 : وقد1984عام الوالمدرسة عضو في مجلس المدارس البريطانية في الشرق األوسط منذ 
. ولذلك، أصبح بإمكانها االطالع على إنجلتراطورت عالقات جيدة مع بعض المدارس في 

 أحدث التطورات في السياسة التعليمية في المملكة المتحدة.



  مدرسة نادين
 البحرين

  2017مايو  22-24
 

)11( 
 

 
الوة انب التطويرية للسنوات المبكرة والمنهج اإلنجليزي الوطني. وعوتطبق المدرسة منهج الجو 

قييم على ذلك، فقد طورت نهجًا شاماًل وقويًا لتقييم تطور الطالب لديها بناًء على نظام الت
ل اإلنجليزي. ويستفيد الطالب العائدون إلى إنجلترا من هذا النهج، حيث يضمن لهم االنتقا

 التعليمي هناك.لنظام وااللتحاق باالسلس 
 

 تحدثة الويبدأ التعليم عالي الجودة والمساندة بالتزام المدرسة بأن يتعلم جميع الطالب كيفي
حو نباللغة اإلنجليزية بكل ثقة. أما على مستوى الرعاية، فإن الطالب يتلقون المساندة على 

م الطالب إلى المدرسة نظام تقسييوجد لدى مشابه لما هو متبع في المدارس اإلنجليزية. و 
، إضافة إلى قادة مجلس المدرسة، وفريق من الطالب الذين الجماعاتوقادة لتلك  جماعات

 يعتنون بالطيور من البط والدجاج.
 

االلكترونية نشرات األخبار والرسائل توزيع وتتواصل المدرسة مع العائالت والطالب )عبر 
 زية.ت الصلة بالمدرسة( باللغة اإلنجليوالموقع اإللكتروني للمدرسة وغيرها من المعلومات ذا

 
س ال بأ واألندية التي توفر للطالب عدداً  منهجيةوتقدم المدرسة نطاقًا عريضًا من األنشطة الال

ي في به من الرحالت المدرسية. وقد قام الطالب مؤخرًا بزيارة لمتاحف في البحرين، ومركز بيئ
 لعملية التعليمية.دبي، وغيره من الوجهات المتنوعة التي تساند ا

 
 
أظهرت اللقاءات التي عقدت مع اآلباء أن المنهج الدراسي الذي تعتمده المدرسة يعكس الطابع و 

ر اآلباء عن إعجابهم بالعمل البريطاني بما يتسم به من شمولية وتوازن. وعالوة على ذلك، عبّ 
ة. وبصفة خاصة، فإن الدؤوب الذي تقوم به المدرسة لفهم أوالدهم والتعرف عليهم بصورة تام
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اآلباء الذين ال يتحدثون اإلنجليزية كلغتهم األولى أعجبوا كثيرًا بسرعة إجادة أبنائهم للغة 
يحرصون على تقديم  اً واندماجهم في المدرسة والتقدم الذي يحققونه، وكانوا جميعاإلنجليزية 

 المساندة التامة لكل ما تقوم به المدرسة.
 

ا من موارد وبرامج للتقييم وغيرها من المعدات التعليمية التي تردهوتستخدم المدرسة كتبًا و 
قة المملكة المتحدة. ومن ضمن مواطن القوة التي تتسم بها المدرسة على نحو خاص تأتي الطري

 التي نجحت من خاللها المدرسة في إدخال تغييرات على برنامج التقييم البريطاني لمساندة
 المدرسة. التقدم الذي يحرزه الطالب في

 
 1المعيار  -5

 جودة التعليم الذي تقدمه المدرسة
ام ر العيتسم التعليم الذي تقدمه مدرسة نادين بمستوى فائق، كما أنها تفي بجميع متطلبات اإلطا

 خارج المملكة المتحدة.العاملة للمدارس البريطانية 
 
 المنهج الدراسي 5-1

ملية توى، حيث إنه يشجع الطالب على البدء في عيعد منهج السنوات المبكرة للتعليم فائق المس
 التعلم بصورة مالئمة ويوفر لهم بيئة فعالة محفزة على مواجهة التحديات.

 
م ويضمن المنهج الدراسي الذي تقدمه المدرسة مشاركة الطالب في أنشطة عالية الجودة تشجعه

تميز بالخصوصية. كما على االستكشاف والتعرف على العالم من خالل بيئة تعلم إبداعية ت
ة ابتداًء من اكتشاف كيفية بناء الخنازير الثالث يشارك الطالب في نطاق عريض من األنشطة

 لبيوتهم إلى دراسة عمليات الطفو والغرق.
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 ة بماويحرص المدرسون على التأكد من أن المنهج يوفر المساندة الالزمة لبيئة تثري تعلم اللغ
رة على التعبير عن أنفسهم بكل وضوح وسرعة. ويحقق الطالب يمكن الطالب من اكتساب القد

درجة عون بالتنمية اللغوية استنادًا إلى ما يتلقونه من دعٍم من المدرسين والمساعدين الذين يتمت
كل بالة ويشجعون الطالب ويحفزونهم على استخدام اللغة اإلنجليزية عالية من المهارات الفعّ 

شات ممتعة حول ما إذا كان الذئب هو نفس الشخصية في ثقة. ويشارك الطالب في مناق
وجميعهم لديهم  (Three Little Pigs, Billy Goat Gruff and Little Red Riding Hood) صقص

بكل عناية ألفكار زمالئهم ويوجهون األسئلة  ن أفكار يعبرون عنها، ولكنهم أيضًا يستمعو 
 ويضعون في االعتبار آراء اآلخرين.

 
كما  الب منهج السنوات األولى من المرحلة األساسية لتحقيق أهداف التعليم المبكر،ويدرس الط

ي فتازة يتميز تعليم الصوتيات بدرجة عالية من الفعالية التي تمكنهم من تحقيق التقدم بصورة مم
 مهارات القراءة المبكرة. وقد أبدى المدرسون مهارة كبرى في استخدام "الحروف واألصوات"

يضمن و بينما يستكشف الطالب مزيج األصوات المختلفة.   ،ن تحقيق التقدم سريعاً للتأكد م
 المنهج إتاحة الفرص لجميع الطالب في المجاالت األساسية والمحددة للتعلم.

 
 لطالب،يوفر نطاقًا عريضًا من الخبرات الثرية لو ويعد منهج المرحلة األساسية األولى فائقًا، 

ير م في التعلم بمستوى جيد على األقل، وممتاز للكثير منهم. وتشمما يتيح لهم تحقيق التقد
المالحظات حول الدروس والتخطيط الفعال لها، وكذلك مراجعة مستوى تعلم وتحصيلهم من 

ظم إلى أن منهج المرحلة األساسية األولى قوي حقًا. ويقوم مدرسو الفصول بتدريس مع ،الكتب
رحلة س التربية البدنية، والرقص )للمرحلة المبكرة والمالمواد، وهناك مدرسون متخصصون لتدري

 وي الصعوبات التعليمية المحددة. األساسية األولى( وتقديم مساندة إضافية للطالب ذ
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ت لتوقعافي المرحلة األساسية األولى متابعة التقدم الذي يحققه الطالب بكل عناية طبقًا "ليتم 
لع ني. وتضع المدرسة بكل عناية أهدافًا محددة، وتطالمرتبطة بسن الطالب" حسب المنهج الوط

م الطالب وآباءهم عليها.  والمالحظ أنه عندما وجهنا إلى الطالب بعض األسئلة حول تعليمه
ن حتاجو يعرفون مستوى التقدم الذي يحققونه، ولكنهم ال يعرفون ما ي همبدا واضحًا أن ،بالمدرسة

 إليه لتحسين مستوياتهم.
 

ناء القوة الحقيقية في المرحلة األساسية األولى تأتي طبيعتها الشاملة. فأث ومن ضمن مواطن
عًا الجودة لتمكين الطالب من اكتساب المهارات سري يالمرحلة األساسية، يكون هناك تدخل عال

تيجة ة، ونأثناء عملية التعلم. فالبيئة التعليمية تستهدف تقديم مستوى ممتاز من المساندة الفعال
كلغة إضافية أو الذين تكون لديهم صعوبات  يةح الطالب الذين يتحدثون اإلنجليز لذلك ينج

محددة في التعلم أو الذين يحتاجون إلى مساندة عامة في تحقيق تقدم في عملية التعلم 
 بمستويات تتراوح بين الجيد والممتاز.

 
 واسعاً منهجًا المرحلة األساسية الثانية فائق المستوى، حيث يدرس الطالب  منهجكما أن 

 يحرص المدرسون على التخطيط بصورةفيما ومتوازنًا يتوافق مع المنهج اإلنجليزي الوطني، 
اتهم ثريًا بما يكفي لتمكين الطالب من متابعة التعلم في مجاالت اهتمام المنهجفعالة ليكون 

ن يتضمن فصل ريادة األعمال مستوى جيدًا م 5/6المحددة في موضوع واحد. وفي السنة 
 التحديات التي تساعد الطالب على تطوير قدرتهم على مقاومة اإلخفاق.

 
كما يوفر المنهج ما يلبي احتياجات وشغف الطالب المتحفزين للتعلم بمستويات عالية من 

 المهارة والفهم.
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ر قدّ داخل المدرسة وتجتذب الطالب للمشاركة فيها بصورة جيدة. ويمنهجية وتتنوع األنشطة الال
رص.  الفرصة المتاحة لهم الستكشاف اهتماماتهم، كما تسعى المدرسة إلى إثراء هذه الف الطالب

األلعاب ويشجع قسم التربية البدنية على تطوير روح المنافسة عبر المشاركة في دوري 
 األساسية في البحرين. الرياضية

 
ة مركز  يث يقدم مساندةويعد برنامج مساندة التعلم المطبق في المدرسة من مواطن القوة لديها، ح

ة مساندوثرية بالموارد للعديد من الطالب، ويشهد البرنامج نجاحًا بمستوى معقول.  كما تشكل ال
اليب اإلضافية التي تقدمها المدرسة موطنًا آخر من مواطن القوة لديها. ويستخدم المدرسون أس

ه لقت المناسب بما يكفل تقييم تكويني دقيقة تضمن تقديم المساندة الصحيحة لكل طفل في الو 
 تحقيق التقدم سريعًا.

 
 التدريس والتقييم 5-2
 

 يعد مستوى التدريس والتقييم في المدرسة فائقًا.
 

فالسنوات المبكرة للتعلم في مدرسة نادين ذات مستوى فائق، حيث تركز بشكل واضح على 
ابي لى اتباع سلوك إيجالبناء على ما يعرفه الطالب وما يمكنهم القيام به. كما أنها تشجع ع

ذكاء الرغبة في التعلم وتهدف إلى تفادي الوقوع في الفشل في مرحلة مبكرة. ويتم تقيي م كل وا 
ما بطفل بصفة فردية، ويقدم له المدرسون مستوى متميزًا من المساندة القائمة على المهارات 

 يكفل لكل طفل تحقيق التقدم والنجاح.
 

منهج السنوات المبكرة من التعليم األساسي بالتخطيط إليجاد دريس األساتذة الذي يتولون تويقوم 
فرص تتيح لألطفال البناء على معارفهم وخبراتهم واهتماماتهم ومهاراتهم وتطويرها واالرتقاء 
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المدرسون نطاقًا عريضًا من  ويستخدمبمستوى تقديرهم لذاتهم وثقتهم في قدرتهم على التعلم. 
الفعالية الكبرى على ضوء احتياجات الطالب للتعلم. ويحرص استراتيجيات التدريس ذات 

المدرسون على أن تتاح لجميع الطالب مجموعة كبيرة من الفرص لتحفيزهم ومساندتهم 
 وتطويرهم ومساعدتهم على المشاركة والتركيز والتعلم بفعالية.

 
لى ألساسي تهدف إوتوفر المدرسة بيئة تعليمية مالئمة لمنهج السنوات المبكرة من التعليم ا

ضمان حصول الطالب على فرص جيدة ومعايشة تجربة تحفزهم على التقدم، كما تهدف إلى 
 توفير بيئة تعلم منظمة وفق خطط واضحة. وتتيح هذه البيئة الهيكل المناسب للتدريس الذي

 أن يقوموا باالستكشاف والتجريب والتخطيط واتخاذ قراراتهم بصورةمن خالله يمكن للطالب 
مستقلة، وبالتالي يتمكنون من التعلم والتطوير وتحقيق مستوى جيد من التقدم. ويستفيد 

ء لبنا المدرسون استفادة تامة من الموارد الثرية المتوفرة في المدرسة، ويتيحون الفرص للطالب
خبراتهم ومهاراتهم. كما يتم إشراك الطالب في األنشطة بصورة هادفة، وبالتالي يتمكن 

ومساعدوهم من التركيز على تحقيق النتائج المستهدفة للتعلم لكل مجموعة من المدرسون 
 الطالب.

 
يحرص المدرسون والعاملون في المدرسة على توفير بيئة تعلم آمنة ومساندة وخالية من و 
 يتميز المدرسون بمستوى راق  و مضايقات، بحيث يكون لمشاركة كل طفل نصيبه من التقدير. ال

ت تاحة الفرص المالئمة للتعلم والتطور ووضع توقعات حقيقية تستنفر طاقامن الفعالية في إ
الطالب. ويضمن ذلك استيفاء االحتياجات المختلفة للطالب، وبالتالي يحقق أغلبهم أهداف 

حلة التعلم المبكر، وبعضهم يتمكن، حيثما يكون مالئمًا، من تجاوز هذه األهداف بنهاية المر 
 األساسية.
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ى يجري التخطيط له جيدًا عل حيثفي المرحلة األساسية األولى فائق المستوى  ويعد التدريس
زة.  أساس فهم دقيق لالحتياجات الفردية للطالب في إطار جو عام من الجودة التعليمية المتمي

وعلى ضوء مالحظات عدد من الدروس المتنوعة، فقد بدا واضحًا أن هناك عالقات قوية 
يجابية بين الطالب وال مدرسين، ونتيجة لذلك أصبح الطالب يتسمون بالثقة في أدائهم وا 

 التعليمي ورغبتهم في مواجهة التحديات. كما يجري التخطيط لألنشطة الروتينية بشكل جيد،
 وبأسلوب يساعد على إرساء ثقافة االستقاللية لدى الطالب.

 
ل.  يوجه إليهم أي سؤا وتولي المدرسة أهمية كبرى لتمكين الطالب من اإلجابة بكل ثقة عندما

طالب كما أن الطريقة التي يتبعها المدرسون عند توجيه األسئلة تراعي إتاحة الوقت الكافي لل
 للتفكير وشرح أفكارهم. ويعني هذا النهج المدروس تجاه التعلم أن الطالب الذين يتحدثون 

 .سبياً ة زمنية قصيرة ناإلنجليزية كلغة إضافية يمكنهم تحقيق تقدم ممتاز في المدرسة خالل فتر 
 

ن أويجري بصفة منتظمة تقييم التعلم المسجل وتحديد الدرجات التي تعكس مستوى األداء، غير 
لجيدة لهم الفرص لإلجابة في مجاالت التقييم ذات الدرجات ا تأتيحالطالب يستفيدون أيضًا إذا 

 موضوعات التي تغطيهاإلى الممتازة. كما أن تخصيص الدرجات ال يتم وفق أسلوب ثابت في ال
 ةفقودالكتب، وال يعكس ما هو موجود حاليًا في الموضوعات الرئيسية. وتعد هذه بمثابة أوقات م

 ألن األطفال حريصون على االستفادة من كل فرصة للتعلم.
 

 وتتميز جودة التدريس في المرحلة األساسية الثانية بمستوى فائق.
 

  نجاح.قون المعايير المتوقعة على النحو المحدد لقياس الفالتالميذ يفهمون أهداف الدروس ويحق
كما أن الطالب استطاعوا التعبير عن مستوى جيد من الوعي بأهدافهم الشخصية، واستخدموا 

 ذلك لمساعدتهم على تحسين مستوى أدائهم لألنشطة المخصصة لهم.
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جري تكليف الطالب مالحظته، حيث ي تويشكل التعلم المستقل عنصرًا قويًا في كل درس تم

 وتشجيعهم على االنطالق بتجربة التعلم لما يتجاوز التركيز على المادة التي ُتدرس داخل
ها، أظهر المدرسون إلمامًا ومعرفة قوية بالمادة التي يدرسونو الفصل كلما كان ذلك ممكنًا. 

 ستقلالنهج الم واستخدموا هذه المعرفة لتوجيه طالبهم بطريقة تعزز من شغفهم بالمعرفة واتباع
، 5/6لسنة لموجهة القراءة الس و در أحد في التعلم. وقد بدا ذلك واضحًا بصفة خاصة أثناء 

سة مع مجموعة من الطالب على تأليف قصة بناًء على سلسلة من الصور حيث عملت المدرّ 
ب. الفقط. واختلفت أساليب التدريس التي كان يتم تطبيقها وفقًا لما يتالءم مع احتياجات الط
اريع وتم استخدام أساليب األسئلة المفتوحة وأوراق العمل المختلفة والعمل مع الزمالء والمش

ة األخرى لتعزيز اهتمام الطالب وتحقيق المتع األساليباالستكشافية الشخصية مع غيرها من 
 لهم أثناء الدرس.  

 
ر معاييدرتهم على التعلم بوبدا واضحًا أيضًا أن طالب المرحلة األساسية الثانية على ثقة من ق

عالية من السلوك في الفصل بمساعدة هذه العملية. وفي فصل السنة الثالثة كان الطالب 
مشاركين في تحديد متغيرات القياس التي يمكن أن يكون لها تأثير على مدى قدرة طائرة 
هليكوبتر مصنوعة من الورق على الطيران واالنتقال من موقع إلى آخر. وتم استخدام هذه 

ى اكاة نثر البذور، وتطلب ذلك استخدام جميع أساليب البحث الصوتي. وكان مستو التجربة لمح
 التعاون بين فريق العمل في هذا الفصل متميزًا.

 
منظمًا وخطة واضحة  وأثناء جميع الدروس التي خضعت للمالحظة بدا واضحًا أن هناك نهجاً 

نة ستعاجحًا، وخاصة عندما يتم االلتقديمها، وكان التمييز الذي يتم التركيز عليه في كل درس نا
 بالمدرسين المساعدين في عملية التعلم.
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، حيث أظهر 5/6وكان هناك شعور واضح بالدهشة واإلعجاب في فصول العلوم للسنة 
الطالب فهمًا جيدًا لكيفية تكون األحافير، وذلك عن طريق محاكاة الطبقات الطباشيرية 

 قبل التاريخ داخل الفصل. المتراكمة من الديناصورات في عصر ما
 

 المسائل الحسابية" لتحليل RUCSACوفي فصول الحساب للسنة الرابعة تم استخدام طريقة "
اء من اإلجابة. وساعد هذا النهج الطالب على تحقيق تقدم واضح أثن والتحققعليها واإلجابة 

 تقديم الدرس.
 

 وتم استخدامها بصورة فعالة. كانت بمعايير جيدةداخل الفصل  المتوفرةالموارد  أنكما 
 
 لتي يحققها الطالبالمعايير ا 5-3
 

ت أثناء دراسة منهج السنوات المبكرة من التعليم األساسي في المدرسة يحقق الطالب مستويا
 فائقة مقارنة بما كانوا عليه عند البداية.

 
على  قبته. وبناءً وقد قامت المدرسة بعمل ترتيبات واضحة لمتابعة التقدم الفردي للطالب ومرا

فهمه. و يمكنهم القيام به ما نتائج التقييم التكويني يتم التقييم الفصلي لما يعرفه الطالب، و 
ات في جوانب محددة، يتم تقسيمهم إلى مجموعات بو حتمل أن يواجه الطالب صعوحيثما يُ 

مجاالت نظم جلسات فردية للتأكد من أن الطالب ال يتخلفون عن زمالئهم في الصغيرة أو تُ 
 األساسية. وقد طورت المدرسة مجموعة كبيرة من استراتيجيات المساندة واإلرشاد لتضمن أن

 جميع الطالب يحققون التقدم كما هو مخطط له.
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وتعد الفرص التي تتم إتاحتها للتواصل بشكل مخطط له ومنتظم مهمة لضمان استمرار تركيز 
رسة مجال تعلمهم. ويتم تشجيع العاملين بالمدالمدرسين على النتائج التي يحققها الطالب في 

دائمًا الطريقة التي يمكنهم أن يحسنوا من خاللها  ينشدون كأفراد متمرسين  األداءعلى 
 الممارسات التي يتبعونها في المدرسة. ويحرص جميع العاملين في المدرسة على توفير بيئة

ن لمساهمات جميع الطالب ما آمنة ومساندة للتعلم، ال تشوبها أية مضايقات، بحيث يكو 
تستحقه من تقدير. كما أن المدرسين يتميزون بمستوى متقدم من الفعالية في إتاحة فرص 

هم احتياجاتعية تستنفر طاقات الطالب وتفي بمالئمة للتعلم والتطوير ووضع توقعات واق
متى كان  –م ، وبالتالي يتمكن معظمهم من تحقيق أهداف التعلم المبكر، بل إن بعضهالمتنوعة
 تجاوزون هذه األهداف بنهاية مرحلة التعليم األساسي. ي –مالئمًا 

 
تخدم تعد المستويات التي يحققها طالب المرحلة األساسية األولى فائقة، كما أن النظام المسو 

ها يقضي . واألمر الذي يبدو واضحًا أنه كلما كانت المدة التيوفعالٌ  لمتابعة تقدم الطالب قويٌ 
هره في مدرسة نادين أطول، يزداد معدل التقدم الذي يمكنهم تحقيقه. ويعود ذلك في جو  الطالب

وي ييم قوتقديم مستوى راق من الرعاية والتدريس الفعال مع وجود نظام تق منظمٍ  إلى اتباع منهجٍ 
 ومدروس.

 
ن مغم وعلى الر  .بكل دقة وتقوم المدرسة بجمع المعلومات الالزمة عن تقييم طالبها وتحليلها

 ختلفةأن مستوى التحصيل يختلف عند االلتحاق بالسنتين األولى والثانية نتيجة لالحتياجات الم
ن للطالب، فإن المستوى الراقي من التدريس يكفل للطالب تحقيق التقدم بمستويات تتراوح بي

 مرتفع لحركة تنقلال وعلى الرغم من المعدلالجيد على األقل والمتميز في بعض األحيان. 
جز اتخاذ الالزم إلزالة أي حواكفل األنظمة المتقدمة التي تعتمدها المدرسة ت فإنالطالب، 

 . المطلوبةمحتملة للتعلم بالسرعة 
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 ومن ضمن مواطن القوة المحددة في أداء المدرسة تأتي جودة برامج التدخل والمساندة التي
م دراتهقة األولى أو الثانية وتكون الذين يلتحقون بالسن ،تستخدم بحيث يتمكن الكثير من الطالب
 لمديرافيقوم من االستقرار سريعًا وتحقيق تقدم سريع.  ،على التحدث باللغة اإلنجليزية محدودة

 رسون،جدًا في إدارة واستخدام البيانات الناتجة عن التقييمات التي يجريها المد بدوٍر فعالٍ 
الئم من المساندة واآلليات الالزمة ويحرص على أن يقدم لكل مدرس في الفصل المستوى الم

 الطالب ويحققون مستوى قويًا من التقدم في المرحلةيتطور لتحفيز الطالب. ونتيجة لذلك، 
 األولى من التعليم األساسي.

 
يضًا، ئقة أكما أن المعايير التي يستوفيها الطالب في المرحلة الثانية من التعليم األساسي تعد فا

هم ليق نتائج ممتازة في المرحلة الثانية من التعليم األساسي. وتجرى حيث يواصل الطالب تحق
عدة اختبارات قياسية ترسل من المملكة المتحدة )مثل اختبارات المؤسسة الوطنية للبحوث 

 "(،NGRT القراءة "" واختبارات BSTS " واختبارات الجمعية البريطانية "NFER التربوية "
 رسين عند تحديد مستوى التعلم.وتستخدم لمساندة تقييمات المد

 
ضعت وتدرك المدرسة أنها بحاجة إلدراج نتائج االختبارات الخارجية لطالب السنة السادسة، وو 

 ذلك في خطتها التطويرية.
 

وم وينتقل غالبية الطالب إلى مدارس عالمية أخرى في مملكة البحرين الستكمال دراستهم، وتق
اندة عد التحاقهم بالمدارس الثانوية، األمر الذي يوفر مسالمدرسة بجمع معلومات عن طالبها ب

ب كبرى للطالب كمتعلمين مستقلين يحققون النجاح. وتولي المدرسة أهمية كبرى لمساندة الطال
م تقالهد سلسلة من االجتماعات وورش العمل لتضمن انقعنتقالهم إلى المدارس الثانوية وتأثناء ا

 وثقة.إلى مدراسهم التالية بكل سالسة 
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 2المعيار  -6
 التنمية النفسية واألخالقية واالجتماعية والثقافية للطالب

 
ية تتميز المدرسة بمستوى فائق من جودة التنمية النفسية واألخالقية واالجتماعية والثقاف 

 للطالب.
 

عه له وضووفقًا لما أفاد به أحد اآلباء، فإنه "داخل هذه المدرسة يعامل كل طفل على أنه فريد و 
ين الطالب تأتي العالقات ب ،الخاص". ومن بين السمات القوية التي تحافظ عليها المدرسة

إن برنامج التوجيه الفعال لآلباء والطالب حديثي االلتحاق حيث  واألشخاص الكبار فيها،
 بالمدرسة يكفل للطالب االستقرار سريعًا وتحقيق التقديم السريع في مسارهم التعليمي.

 
اعية ولياتهم الجمئر مسب ويزدهرون في إطار ثقافة تهدف إلى تطويرهم كأفراد وتقدوينمو الطال

 ، وكذلك نحو المجتمع والعالم الخارجي. وعند توجيه سؤال إلى الطالب فينحو بعضهم اآلخر
ما ."  كننا نحب هذه المدرسة، وال نرغب في تركها أبداً إهذا اإلطار جاءت إجابات العديد منهم "

ما  لطالب: "نحن أسرة كبيرة هنا."  ومن الواضح أن الطالب يستمتعون بالمدرسة وكلقال أحد ا
م تقدمه لهم. ونتيجة لذلك، فإن مستوى الحضور جيد في المرحلة االبتدائية بالمدرسة. ويتس

الطالب في مدرسة نادين بدماثة الخلق والرغبة في المساعدة والكرم تجاه بعضهم اآلخر.  
ة، الكبار يعملون دون كلل أو ملل للمحافظة على الطابع "القروي" للمدرس ويعود ذلك إلى أن

 حيث يعرف كل فرد اآلخر ويحرص على تقديم المساندة له.
 

ق الواحد كما أن مستوى الرعاية ممتاز، فالمدرسة تؤكد كثيرًا على أهمية العمل بروح الفري
م التعامل مع أي أمور تشكل لهم والطالب يعرفون تمامًا كيف يمكنهوالتعاون بين الجميع، 

برنامج المدرسة تستخدم والمساندة فائق. و أن مستوى الرعاية  أضف إلى ذلكمصدرًا للقلق. 
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"SEAL " والصحي والعاطفي،  يلشخصي واالجتماعكوسيلة للتعليم على المستوى ا اإلنجليزي
على ميل". وعالوة عن طريق مشاركة "ز  ويتم تطوير مستوى الرعاية والقدرة على العمل معاً 

ذلك، فإن للمدرسة "نظام مساندة الزمالء" الذي يضمن لكل الطالب القدرة على مساعدة بعضهم 
وقت استراحة الغداء، ويشعر الطالب في بعضًا إذا واجهتهم أية مشاكل أثناء اللعب أو 

هذا النحو بالسعادة لتقديم المساندة ومساعدة بعضهم بعضًا، كما أنهم يؤمنون أن تصرفهم على 
 يعزز من الطابع العائلي السائد في المدرسة. 

 
ويتم تشجيع الطالب على فهم معنى الديمقراطية عن طريق الترشيحات والتعيينات لقادة 

 الجماعات وأعضاء مجلس المدرسة.
 

 ويستمتع الطالب بالطريقة التي يتم بها شرح الدروس لهم، وما يؤكد عليه المدرسون وقادة
أهمية اكتساب مهارات حل المشاكل والتعليم الفردي والجماعي والسماح لهم المدرسة من 

وم ذي يقعاملون بكل احترام، وأن الدور البارتكاب األخطاء والتعلم منها. ويدرك الطالب أنهم يُ 
به مجلس الطالب يعكس هذا السلوك. وقد قام مجلس الطالب بجمع أموال لجمعية البحرين 

م انات، ونظموا عدة فعاليات، وأقاموا "منطقة هادئة" للطالب يمكنهلمنع القسوة على الحيو 
ي اموا بشراء طاقم شاي لتقديم خدمات الضيافة أل استخدامها أثناء فترات االستراحة. كما ق

 زائر للمدرسة.
 

ى وتقوم المدرسة بتنمية الجوانب الروحانية لدى الطالب عن طريق اتباع نهج مدروس يقوم عل
ك، حل المشاكل والقيام بأدوار في أنشطة يستمتعون بها تمامًا. وعالوة على ذلمشاركتهم في 

عًا المدرسة كثيرًا على الفنون، وبخاصة الرقص والفنون المرئية. وتعقد المدرسة اجتما تركز
ئ مباد أسبوعيًا تتيح فيه الفرصة للطالب التعبير عن آرائهم. كما أن الطالب المسلمين يتعلمون 

 عن طريق دراسة موضوعات إسالمية وقرآنية.مي الدين اإلسال
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وتقدم المدرسة مجموعة متنوعة من العروض الحية التي تحفز على التفكير في عدة 
موضوعات حيوية مثل إعادة التدوير وسلوكيات التعلم والعيش في البحرين وفهم األجزاء 

 هذهتاحف وغيرها، وتعكس األخرى من العالم والفنون اإلبداعية والرحالت المدرسية إلى الم
 مدى التزام المدرسة بهذه الثقافة.العروض 

 
 3المعيار  -7

 رعاية الطالب وصحتهم وسالمتهم
 

 تتميز الرعاية بالطالب وصحتهم وسالمتهم في مدرسة نادين بمستوى فائق من الجودة.
 

ندة الئمة لمساوقد استثمرت المدرسة كثيرًا من الوقت والجهد لتضمن تطبيق جميع السياسات الم
 رعاية الطالب وتوفير البيئة التي تحفظ لهم صحتهم وسالمتهم.

 
صياغة سياسة جديدة تضمن من خاللها التزامها التام بجميع  حاليًا علىلمدرسة تعكف او 

متطلبات الحماية الحديثة، كما أنها تعمل بشكل وثيق مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة على 
تاحة الفرصة لهم  األطفال لكي تضمن حصول موظفيها على التدريب والتأهيل الشامل وا 

وتضع المدرسة  ،ةعية باستخدام الوسائل اإللكترونيللحصول على دورة تدريبية لدى هذه الجم
احتياجات جميع الطالب لديها وسالمتهم وسعادتهم في قلب اهتماماتها وتصرفاتها. ويرى جميع 

مهم. كما أن كل طفل يمكنه أن  يقوم كل فرد فيها بدورٍ  اآلباء في المدرسة أسرة كبيرة سعيدة
يكون شخصًا فريدًا، وهم يقدمون معًا مستوى عاليًا من المساندة لبعضهم، وجميعهم سعداء 

حريصون على إظهار التقدم الذي حققته المدرسة وما  وكّلهملوجودهم في مدرسة ناجحة كهذه، 
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ويتسمون باللياقة والذوق ويبادرون بتقديم زالت مستمرة في تحقيقه. والطالب مهذبون، 
 سلوكهم مثاليًا. المساعدة، وبصفة عامة يعدّ 

 
 التي لحريق، وتستخدم التقاريرمكافحة اوتقوم المدرسة بإجراء تمارين منتظمة على االستجابة ل

عد بشأن المالحظات حول هذه التمارين لتحسين مستوى األداء عند اإلخالء في المرات تُ 
 . الالحقة

 
ار وتلتزم المدرسة بجميع متطلبات الوزارة، كما أن التمارين التي أجريت على صافرات اإلنذ
ي بشكل غير متوقع أثبتت كيف يتم تطبيق هذا السلوك الممتاز بطريقة جيدة على المواقف الت

 تحدث خارج الفصول.
 

ت حيث تطبق إجراءاالة وصحيحة، وتتعامل المدرسة مع االحتياجات الطبية للطالب بطريقة فعّ 
جات ، والتأكد من أن احتياباالحتياجات الطبية للطالب قوية لضمان إبالغ كل فرد حسبما يلزم

 الطفل توضع دائمًا على رأس األولويات عند القيام بأي إجراء.
 

جديد وقد طرأ تحسن كبير على المستوى األمني مقارنة بالزيارة األخيرة، ويعمل فريق األمن ال
ن لديه التصريح الالزم، إذا كا د من عدم دخول أي شخص إلى مقر المدرسة إالّ على التأك

بشريط صغير بحيث يتم ارتداؤها حول الرقبة أثناء وجودهم داخل  اتبطاقلزوار تصدر لو 
 شرطةمختلفة أل اً هناك ألوانإن المقر. ولكي يتمكن العاملون في المدرسة من تمييز الزائرين، ف

رفون إصدارها للموظفين واآلباء والزوار. كما أن موظفي األمن كانوا يتصبطاقات الزيارة يتم 
 بسرعة إليقاف ومنع أي شخص ال يحمل تصريحًا من الدخول إلى فناء المدرسة.
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 وتشير إجابات الطالب وآبائهم في االستبيان إلى أن لديهم درجة كبيرة من الشعور بالرضا
 م إيجابية جدًا بشأن مستوى السالمة في المدرسةبشأن ما تقدمه المدرسة، حيث جاءت ردوده

 وسعادة الطالب وسلوكهم حيال زمالئهم.
 
 
 4المعيار  -8

 ن في المدرسةيمة المالك والعاملءمدى مال
 

 إسهاماتيقوم أعضاء المجلس االستشاري للمدرسة بدور فعال "كأصدقاء مهمين"، وكانت لهم 
 اتة وفعالة في أداء مهمتها. وفي ظل اإلرشادقيمة ساعدت على أن تكون مدرسة نادين ناجح

لى المدرسة، نجح مجلس المدرسة في تعزيز إشرافه ع ةير ا أعضاء مجلس اإلدارة ومدالذي يقدمه
ة لمدرسالتطوير االستراتيجي للمدرسة. وتهدف التقارير الموجزة التي يقدمها فريق القيادة في ا

لجنة بشأن ما تقوم به المدرسة في جميع إلى ضمان توفر رؤية واضحة لدى جميع أعضاء ال
مراحل التعليم األساسي. وقد ناقشت المدرسة خططها لتحقيق المزيد من التحسين في تأثير 

 المجلس أثناء االجتماعات الرسمية التي تعقدها بصفة دورية.
 

وليات بشأن حماية مستوى الرعاية للطالب وراحتهم مفهومة بشكل واضح ويتم ئكما أن المس
ين ينالمعالضطالع بها بكل فعالية. ويجري تطبيق إجراءات واضحة لضمان التزام الموظفين ا

ولياتهم على المستويين الفردي ئهم واضح لمسبفأعضاء اللجنة يتميز . و بأفضل الممارسات
والجماعي. وتشهد المساهمة الجماعية للمجلس االستشاري للمدرسة تطورًا مع اكتساب كل 

 الفهم لتوقعات إدارة المدرسة. عضو فيه لمزيد من
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ويحرص أعضاء المجلس االستشاري على أن يعهدوا لكبار القادة في المدرسة بمهام تستنفر 
ميع طاقاتهم بحيث يتمكن الموظفون والموارد المختلفة في المدرسة من تحقيق نتائج ممتازة لج

 الطالب.   
 
 5المعيار  -9

 مقر المدرسة واإلقامة
 

 ة.المتحد خارج المملكةالعاملة ة واإلقامة فيها تفي بمتطلبات المدارس البريطانية إن مقر المدرس
 

نجحت المدرسة في أن تحقق استخدامًا متميزًا لكل مساحة متاحة  ،ففي نطاق موقع محدود
 ما أنإليجاد بيئة تعلم فعالة لجميع الطالب، وهم يحبون أماكن التعلم "الهادئة والمشرقة". ك

ة في اسية تفي باحتياجات الطالب وتتيح لهم الفرصة الكافية للقيام بأنشطة متنوعالفصول الدر 
الوقت ذاته. ويبدو ذلك واضحًا على نحو خاص في السنوات المبكرة فيما يتعلق بالمجاالت 

تنظيم تم وفق توجيهات المعلمة و تالتي يلعب فيها األطفال بصورة تلقائية وكذلك األنشطة التي 
عمال لمهام الجماعية. ويعد األثاث وملحقاته مالئمًا من الناحية التصميمية ألالفصل ألداء ا

كما أن جميع الطالب واحتياجاتهم، بما في ذلك الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. 
األرضيات مالئمة وبحالة جيدة، وهناك عزل جيد ووحدات تكييف هواء وعوازل صوتية توفر 

 الفعال.بيئة مالئمة للتعلم والتواصل 
 

وعلى الرغم من أن منطقة اللعب الخارجية محدودة، فإن المدرسة قد نجحت في االستفادة من 
جميع المناطق بشكل جيد، وذلك من خالل تنظيم أوقات اللعب على نحو منفصل. والمنطقة 
المخصصة للعب األطفال في السنوات المبكرة مظللة وبها العديد من األنشطة لألطفال بحيث 

م المشاركة واالستمتاع بها. كما أن مناطق اللعب مجهزة بصورة تتيح للطالب فرصًا يمكنه
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. ومنطقة اللعب الرئيسية مظللة ومجهزة بما يتيح العديد من الفرص واالستمتاعكافية للعب 
تتوفر فيها مناطق هادئة ومناطق للقراءة وبعض األلعاب.  التي لإلبداع، وكذلك مناطق الحديقة 

المزرعة والبستان فتوحي بطابع القرية اإلنجليزية بصورة يقدرها جميع الطالب.  أما مناطق 
وتخضع أوقات اللعب واألنشطة الخارجية لإلشراف بصورة مالئمة، والجدول الموضوع لهذا 

 الغرض يؤكد على جودة اإلشراف.
 
ع الدفاالبلدية و يتميز الموقع بالسالمة واألمن، وجميع المباني معتمدة على أنها آمنة من قبل و 

صد ن المدني. ويقوم موظفو األمن بمراقبة المدخل الرئيسي ويتأكدو  ار من فحص جميع الزوار وا 
رة م بصو البطاقة األمنية المالئمة لهم. كما أن عملية صرف الطالب بعد انتهاء اليوم الدراسي تت

 ايتهملذين يتولون رعآمنة، ويتم تسليم األطفال األصغر سنًا مباشرة إلى آبائهم أو األشخاص ا
 في نهاية اليوم.

 
، وهناك إجراءات محددة لإلخالء عند الطوارئ ويتم التدريب عليها ومتابعتها بصورة متكررة
ها وجميع معدات السالمة الالزمة لمكافحة الحريق موجودة في أماكن ظاهرة ويمكن الوصول إلي

 مرة.بكل سهولة، كما أنها تخضع للمراجعة والتحديث بصورة مست
 

ويقوم الطالب بدور كامل في تصميم المناطق الداخلية والخارجية والمحافظة عليها، بحيث 
 يشعرون باالنتماء والملكية لمناطق التعلم.
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 6المعيار  -10
 ولين عن رعاية الطالب وغيرهمئتقديم المعلومات لآلباء والمس

 
اية األطفال بالمعلومات بصورة ولين عن رعئتقوم المدرسة بتزويد اآلباء واألشخاص المس

 متميزة.
 

فالموقع اإللكتروني للمدرسة يمكن االطالع عليه بكل سهولة، وتوجد به جميع السياسات 
من ما يلزم من معلومات بشأن إجراءات القبول والمنهج. كما يتضإلى الخاصة بالمدرسة إضافة 

 شكاوى.الالموقع شرحًا واضحًا إلجراءات التقدم ب
 

 التواصل مع اآلباء. عزيز" كموقع رئيسي لتClass Dojoصفحة " وُتستخدم
 

اللها ختم من كثيرًا على المدرسة، وأفادوا بأن الطريقة التي ي إليهموقد أثنى اآلباء الذين تحدثنا 
د أكثر سة تعين باللغة اإلنجليزية عند االلتحاق بالمدر قالتعامل مع األوالد والفتيات من غير الناط

مستوى أن هؤالء الطالب يحققون في الوقت الحالي تقدمًا يفوق ال فيأنها قد أثمرت من رائعة، و 
 العادي.

 
في  ويقوم فريق المساندة التعليمية بأداء دورهم بصورة فعالة، ويشكلون إحدى النقاط القوية
ض المدرسة.  كما أن الطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم و/أو الذين توجد لديهم بع

عاقات يجري تقييمهم عند االلتحاق بالمدرسة، ويخضعون للمتابعة المستمرة للتحقق من اإل
مستوى تقدمهم وتطبيق استراتيجيات أخرى للتدخل حسب الحاجة، ويتم التشاور مع اآلباء 

 ومنتظمة عن تقدم أبنائهم وبناتهم. ستجدةومساندتهم وتزويدهم بمعلومات م
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 ي تحويلنه "حقق الكثير فإوقالوا  "التعلم المستقل"بع لتشجيع وقد أثنى اآلباء على النهج المت
ي هذا فأن العمل الذي تقوم به المدرسة بأبنائهم وتوجيههم إلى النتائج المرجوة." وهم يشعرون 

 . ستقبالً بيئة قد يجدون أنفسهم بها م ةالمجال يضمن ألطفالهم األداء بما يتجاوز التوقعات في أي
 
قة من أن أبناءهم في وضع آمن بالمدرسة، وأن المضايقات والترهيب ال كان اآلباء على ثو 

ة حيمثل مشكلة داخل المدرسة، بل إن أحد اآلباء يرى أن النهج الذي تتبعه المدرسة في مكاف
 المضايقات والترهيب قد أدى إلى تحسن سلوك األطفال األكبر سنًا حيال إخوانهم وأخواتهم

 األصغر في المنزل.
 
حدى إضحًا أن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها إدارة المدرسة والعاملون بها تمثل بدا واو 

 تضمن مشاركة جميع اآلباء والتزامهم بالشراكة بين المنزل والمدرسة.و نقاط القوة، 
 

عالقات جيدة مع بعض المدارس األخرى في مملكة البحرين،  إقامةوقد نجحت المدرسة في 
في  وجود ترتيبات تسهل من عملية االنتقال السلس لطالبها والمشاركة وذلك لكي تضمن تحديداً 

. وهناك نطاق عمل لتطوير هذه العالقات، وخاصة فيما يتعلق بتبادل منافسات رياضية
 المعلومات.

 
 7المعيار  -11

 إجراءات المدرسة للتعامل مع الشكاوى 
 

 ارج المملكة المتحدة.خالعاملة تستوفي مدرسة نادين معايير المدراس البريطانية 
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ة وتفي حويوجد بالمدرسة إجراءات تفصيلية للتقدم بالشكاوى، وهي إجراءات شفافة وواض
 راجعةبمتطلبات القوانين المحلية. وقد أخضعت السياسة واإلجراءات المتبعة في هذا السياق للم

 مؤخرًا للتأكد من أنها تعكس أفضل الممارسات في المملكة المتحدة.
 

إلجراءات في االعتبار المتطلبات النظامية المحلية وعناصر أفضل الممارسات في وتضع ا
ي يمكن االطالع عليها فو سواء. وتتوفر السياسات في نسخ ورقية،  المملكة المتحدة على حدٍ 

ع امل مالموقع اإللكتروني للمدرسة. ويتم االلتزام بإجراءات الشكاوى، وهي فعالة في ضمان التع
وى مالئم. وهناك إطارات زمنية محددة وواضحة للتعامل مع الشكاوى، ويجري كل شكوى بمست

 مل معمشاكل تستمر لفترة طويلة. ويعكس أسلوب التعا ةتزويد اآلباء بالمعلومات الالزمة عن أي
ذا  الشكاوى الهيكل اإلداري للمدرسة، إذ يتم استشارة مدرس الفصل أو المدرس المعني أواًل، وا 

 .مدير المدرسةن حل، فيتم حث اآلباء على التوجه بشكواهم إلى ظلت المشكلة دو 
 

المدرسة، كما يمكن اصطحاب اآلباء  وباإلمكان التعامل مع المشاكل الكبرى عن طريق مدير
اء ذلك. وتتلقى المدرسة المساندة أيضًا من أعض األمر طلبتلحضور االجتماعات الرسمية إذا 

 ديم الدعم واإلرشاد.الذين يمكنهم تق االستشاري المجلس 
 

فع ر أفاد اآلباء بأنهم يشعرون بالثقة بشأن القدرة على  ،وأثناء المناقشة مع أحد المفتشين
ء هم حول ما يثير قلقهم بشأن أي من األمور، إن وجدت. وفي نهاية المطاف، فإن اآلباا شكاو 

ى الشكو  يتم التعامل معيمكنهم التوجه بالشكوى إلى وزارة التعليم. وأثناء هذه العملية برمتها 
 وفحواها بكل سرية.  
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 8المعيار  -12
 جودة خدمات اإلقامة الداخلية

 
 ال ينطبق.

 
 9المعيار  -13

 القيادة واإلدارة في المدرسة
 

 تتميز القيادة واإلدارة في المدرسة بمستوى فائق.
 

عن  ولةئالعليا المس ن مناصب القيادةو فدور مالكي المدرسة في الحوكمة يعد فائقًا، وهم يشغل
 جميع أوجه أداء المدرسة.

 
 ولياتهم، وينعكس مستوى أدائهمئفي أداء مسكما أن كبار القادة يتسمون بفعالية كبرى 

سعي ، والالتعليمات التي يقدمونها على المستوى الراقي من التعليم، والرعاية التي تقدم للطالبو 
 أيضاً  أخالقياتها. وللقادة في اإلدارة المتوسطةالحثيث لتحقيق أهداف المدرسة وتجسيد قيمها و 

يق تأثير إيجابي على تطور المدرسة، حيث يشاركون بصورة تامة في إيجاد السبل الالزمة لتحق
المزيد من التحسن عن طريق تطبيق المبادرات الجديدة مثل تطوير مهارات الكتابة وتشجيع 

 الطالب على التصرف كمتعلمين مستقلين.
 

ب ء الطالوكبار القادة فهم عميق ودقيق لمدى فعالية المدرسة استنادًا إلى آرا المديرى ويوجد لد
ل ما في ك واآلباء والعاملين في المدرسة. كما أن قادة المدرسة قد غرسوا ثقافة االجتهاد واليقظة

 شأنه تعزيز مستوى الرعاية للطالب.من 
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ني بحيث تتوافق مع احتياجات المدرسة ويجرى تحديث ممارسات إدارة األداء والتطوير المه

ة.  والعاملين فيها. وتعتمد خطط التطوير على الفهم العميق لمواطن القوة والضعف في المدرس
قبة ال بغرض تحسين عملية التطوير في المدرسة. وعن طريق المراوقد تم إجراء تقييم ذاتي فعّ 

مات معلو  الة لتقديموال تزال القيمة الفعّ الفعالة يجري تقييم أعمال الطالب يوميًا بصورة جيدة. 
ة توجيهات واضحة حول الطريقبحيث توفر  مستكملةعن الخطوات التالية في عملية التعلم غير 

 التي يمكن للطفل أن يحسن بها من أدائه لكي يحقق المزيد من التقدم.
 

 عاملينلقيادة لدى الاومن ضمن السمات األساسية لقيادة المدرسة يأتي التزامها بتطوير مهارات 
ن فرص التطوير المهني التي توفرها المدرسة قد أسهمت في تحسين المهارات إفيها، حيث 

 المهنية للمدرسين وكان لها تأثير إيجابي على مستوى تعلم الطالب.
 

ك نجح قادة المدرسة في توظيف مجموعة الكوادر المؤهلة التي تتمتع بقدرات عالية وكذل وقد
ة لمدرسم، وقاموا بغرس قيم متميزة في ثقافة العمل بالمدرسة، مما جعل العاملين بااالحتفاظ به

يحرصون على تقديم المساندة لزمالئهم ويشعرون بالفخر لمساهمتهم الشخصية في نجاح 
 مدرسة نادين.

 
وفي جميع أنحاء المدرسة كان هناك شعور كبير وواضح بروح الفريق الواحد، ولم يكن هذا 

اري مساعدي المدرسين والطاقم اإلد علىبدا واضحًا أيضًا  بلصورًا على المدرسين، الشعور مق
ويقدمون إسهامات قيمة إلسعادهم  ةجيدمعرفة وطاقم الصيانة، وجميعهم يعرفون كل طفل 

 وتطورهم الشخصي. 
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ن أميوفي ظل توجيهات فريق اإلدارة العليا، فإن عملية إدارة جهود حماية الطالب ورعايتهم وت
في  بيئة صحية وآمنة لهم تتم بشكل ممتاز. ويعمل فريق القيادة بفعالية كبرى مع أطقم العمل

متها للغرض الذي ءالمدرسة على مراجعة السياسات وتعديلها بصفة منتظمة بما يضمن مال
وضعت له. ويؤدي هذا النهج الجماعي إلى مستويات جيدة من التطبيق المتسق والشعور 

ية بمراجعة وتطبيق نظام قوي للحما اإلدارةلية عن النتائج. وقد قام فريق و ئالمشترك بالمس
ات والتفتيش على الموظفين، وهو ما يتوافق مع جميع اإلجراءات المالئمة لضمان سالمة ممارس

 التوظيف.
 


