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مدارس  از موسسۀهایش هالمللی بشود، الزم است برای انجام تمام برنامیک مدرسۀ بین ای،مدرسهبرای آنکه 

موارد مورد  ایندر  اضی راای طراحی شده است که مدارس متقبه گونه المللی مجوز اخذ کند. فرایند اخذ مجوزبین

 حمایت قرار دهد:

 المللی بشوند یا خیر.گیری برای اینکه آیا یک مدرسۀ بینتصمیم 

 المللیآشنایی و شناخت ماهیت و الزامات برنامۀ مدارس بین 

  المللیمیزان آمادگی آنها برای اجرای برنامۀ مدارس بینتشخیص 

 ریزی به جهت تداوم و تقویت برنامه در طوالنی مدتبرنامه 

 

 آشنایی
 بررسی مدرسۀ متقاضی

 گیری اعطای مجوزتصمیم
 بازدید مدرسه درخواست مجوز دهیمشورت متقاضی شدن

 

 آموزشتداوم  آموزش ضروری برای اخذ مجوز آموزش اولیه

 ها حضور یابند.توانند در این کارگاه؛ کادر مدرسه نیز میIB 1شرکت مسئول و نفرات اصلی مدرسه در کارگاه ردۀآموزش اولیه: 

 ای معلمان برای اخذ مجوزتکمیل ضروریات رشد حرفهآموزش ضروری برای اخذ مجوز: 

 ای معلمانتعهد مدرسه برای تداوم رشد حرفه تداوم آموزش:

اهداف و چارچوب زمانی مخصوص به خود را دارند. امکان  کدامکه هر  داردفرایند اخذ مجوز مراحل متعددی 

های ذیل برای کمک به کند؛ راهنماییمدرسه ایجاد و روال م را در نظ ی، تغییراتالمللیمدارس بین برنامۀ دارد اجرای

 مدارس در طی مسیر اخذ مجوز ارائه شده است. 

 . آشنایی1

اطالعاتی در مورد این مدارس بدست  2المللیسایت مدارس بینتوانند با مراجعه به وبدر این مرحله، مدارس می

« اطالعات مدرسه»توانند با تکمیل فرم تری باشند، میآورند. در صورتیکه عالقمند به کسب اطالعات جامع

 کنند. عالقمندی خود را به موسسه اعالم کنند و اطالعات بیشتری دریافت

                                                 
2 http://www.ibo.org/become-an-ib-school/ 



 

 

ار و ه، ساختسنجی، فلسفدر این مرحله و پیش از تقاضای نامزدی، هر مدرسه باید با یک مطالعۀ امکان

دش مقایسه کند و ها را با وضعیت جاری خوالمللی را بررسی کند. مدرسه باید این یافتهضروریات برنامۀ مدارس بین

تواند این می جۀ بررسیالمللی باید انجام دهد. نتیبینمشخص نماید که چه کارهایی را برای اجرای برنامۀ مدارس 

ارس برای این الباً مدالمللی شدن، درخواست بدهد و کاندید شود ]یا خیر[. غباشد که مدرسه برای یک مدرسۀ بین

 دهند:منظور برخی یا تمام اقدامات ذیل را انجام می

 ه شامل روه متخصصان مدرسگت که سنجی. خوب استعیین فردی مناسب برای انجام مطالعۀ امکان

 های مختلف تحصیلی، مدیریت مدرسه و مسئوالن مالی باشند. افرادی از شاخه

 راستایی آن با فلسفۀ خود المللی، و مقایسۀ هممدارس بین 4آموختۀرخ دانشو نیم 3اندازتحلیل بیانیه چشم

ماً با اهداف مدرسه و نقش منحصر گیرد، زیرا مستقیمدرسه. این مهمترین تصمیمی است که مدرسه می

 به فرد او در تعلیم و تربیت ارتباط دارد. 

 المللی، به منظور آشنایی با برنامۀ مدارس بین 1حضور مدیریت مدرسه یا نمایندۀ او در کارگاه ردۀ

تر در شوند که از همان ابتدا و هر چه زودالمللی و مراحل اخذ مجوز. مدارس تشویق میمدارس بین

المللی مشارکت کنند، تا مطمئن شوند که اطالعات کافی برای ای مدارس بینهای رشد حرفهیتفعال

 اند. المللی کسب کردهاجرای آتی برنامۀ مدارس بین

  .بررسی ضروریاتی که با کلیت مدرسه مرتبط است 

 المللی بررسی ساختار برنامۀ مدارس بین 

  ر مستندات و سای« بستۀ شروع برنامه»خریداری و مطالعۀ 

  و ضروریات ویژۀ برنامه« های برنامهاستانداردها و فعالیت»بررسی جزوۀ 

 رنامه ز تداوم باالمللی از مدارس، به جهت اطمینان بررسی تعهدات مورد درخواست موسسۀ مدارس بین

 در طوالنی مدت

 المللیبررسی وضعیت فعلی مدرسه با توجه به انتظارات مؤسسۀ مدارس بین 

  رای تعهد باز یمالی مورد ن -تصمیم مدرسه برای اجرای برنامه؛ تعیین منابع انسانی و فیزیکیدر صورت

 مدت برنامه ت اجرای طوالنیالمللی به جهبه مؤسسۀ مدارس بین

 المللیراستا شدن مدرسه با انتظارات مؤسسۀ مدارس بینتخمین زمان مورد نیاز برای هم 

 مدرسه و انجمن های اجرای برنامه برایتحلیل آورده 

                                                 
3 http://www.ibo.org/about-the-ib/mission/ 
4 http://www.ibo.org/contentassets/fd82f70643ef4086b7d3f292cc214962/learner-profile-en.pdf 



 

 

 گیری نهایی در مورد اجرای برنامهتصمیم 

ر را به المللی اقدام کند، الزم است یک نفگرفت که برای اخذ مجوز مدارس بین هنگامی که مدرسه تصمیم

خص کند؛ و های الزم از سوی انجمن را جلب کند؛ منابع را مشکنندۀ برنامه معین کند که حمایتعنوان هماهنگ

 المللی را آغاز نماید. ای مؤسسۀ مدارس بینهای رشد حرفهزام کادر مدرسه به فعالیتفرایند اع

 . بررسی مدرسۀ متقاضی2

 . متقاضی شدن2-1

شود که می تیب مشخصشود. بدین ترفرایند اخذ مجوز با تکمیل فرم تقاضا و ارسال مستندات پشتیبان شروع می

حیط خودش، می آن در ا توجه به نتایج اجراباولیه پیدا کرده است و المللی آشنایی مدرسه با برنامۀ مدارس بین

المللی بر اساس ینالمللی بشود. مؤسسۀ مدارس بشود که اقدامات عملی الزم را انجام دهد تا یک مدرسۀ بینمتعهد می

 رد:دایمعلوم ماطالعات مدرسه در فرم تقاضا و همچنین مستنداتی که ارسال شده است، موارد ذیل را 

 ت و ده، صالحیهای شناخته شمدرسۀ مورد نظر نهادی قانونی است و توسط نهادهای محلی یا سازمان

 آمادگی ارائۀ خدمات آموزشی را دارد. 

 راستاست. المللی همبیانیۀ مأموریت و فلسفۀ مدرسه با مدارس بین 

  کرده و از الزامات یک المللی شرکت مدارس بین 1مدیر یا مسئول مربوطۀ مدرسه در کارگاه شمارۀ

 المللی شدن، آگاه است. مدرسۀ بین

 ورده و الۀ خود آهای طرح را مدنظر دارد، به صورتی که آن را در برنامۀ بودجۀ پنج سمدرسه هزینه

 تعهد الزم را از مسئولین مدرسه گرفته است. 

  .مدرسه، برای اجرای طرح، مورد حمایت انجمن مدرسه است 

  .مدرسه نحوۀ اجرای طرح را به خوبی متوجه شده است 

 ای نیروهای خود که برای تحقق طرح ضروری است، متعهد است.مدرسه، به آموزش حرفه  

  .مدرسه برای طی کردن مراحل اخذ مجوز، برنامۀ عملیاتی دارد 



 

 

المللی نیز پرداخت س بینهای مکاتبه با موسسه مداراگر تمام موارد فوق برای یک مدرسه محرز شود، و هزینه

ه مدارس یر؛ موسسگیرد. اگر تقاضای مدرسه پذیرفته شود، یا خشود، مدرسه در فهرست مدارس متقاضی قرار می

 های خود به مدرسه ارائه کند. داند که گزارشی کتبی از تشخیصالمللی خود را موظف میبین

 دهی. مشورت2-2

ای رفهحترین اقدام آموزش المللی پذیرفته شد؛ مهممدارس بین پس از آنکه تقاضای مدرسه از طرف موسسۀ

متقاضی با  رود که مدرسۀالمللی عمل کنند. انتظار میمعلمان است تا بتوانند مطابق استانداردهای مدارس بین

تکمیل المللی های مؤسسۀ مدارس بینریزی دقیق، به خوبی در مدت معین آموزش نیروهای خود را در کارگاهبرنامه

مؤسسه در محل  ارشناسانهای از راه دور، نیازمند این است که ککند. در این مدت مدرسۀ متقاضی عالوه بر مشاوره

رنامه به مدرسه بادی آتی المللی گزارشی از اقدامات پیشنهمدرسه حاضر شوند. بعد از هر بازدید، مؤسسۀ مدارس بین

کند و معلمان نیز الین خود را فراهم میلمان مدرسه به منابع آنمعکند. مؤسسه نیز امکان دسترسی تمام ارائه می

 توانند با همکاران خود در مدارس دیگر سراسر دنیا تبادل نظر داشته باشند. می

 . درخواست مجوز2-3

دن را طی مجوز کر المللی برای تقاضای اخذپس از آنکه مدرسۀ متقاضی الزامات مورد نظر مؤسسۀ مدارس بین

 کند که باید نشان بدهد:المللی شدن را پر میفرم مخصوص اخذ مجوز مدرسۀ بینکرد، 

 فهمد. المللی را میفلسفۀ مدارس بین 

 فهمد. الزامات برنامه را می 

  .به اهداف برنامۀ عملیاتی دست یافته است 

 المللی رسیده است. به سطح مورد نظر موسسۀ مدارس بین 

 . بازدید مدرسه2-4

مدرسه، فرم درخواست اخذ مجوز را ارسال کرد، مؤسسه، دو یا سه و اگر الزم باشد تعداد بیشتری  بعد از آنکه

کند که هدف آنها ارزیابی مدیریت یا فرد فرد معلمان نیست؛ بلکه متخصص را برای ارزیابی کلیت مدرسه اعزام می

ارزیاب عالوه بر الزامات انجام شده، موارد  کنند. گروهالمللی را برآورد مییابی مدرسه به الزامات مدارس بیندست



 

 

کنند. این بازدید بر اساس صالحدید دفتر مؤسسه دو روز یا بیشتر به طول نیازمند تکمیل را نیز مشخص می

کنند. اگر به هر دلیل انجامد. گروه ارزیاب نفراتی از مدرسه را که با آنها ارتباط نزدیک دارند، ارزیابی نمیمی

شود. افراد گروه ای را ندارد، از گروه کنار گذاشته میتشخیص بدهد که صالحیت ارزیابی مدرسه دیگری متخصصی

المللی مسلط باشند و روند مشخصی را برای ارزیابی طی کنند. گروه ارزیابی باید به اهداف و الزامات مدارس بین

کنندۀ اجرای طرح، معلمان، ، هماهنگعالوه بر گفتگو فردی یا گروهی با اعضای مدرسه )شامل مسئولین، مدیریت

کنند. ها را نیز بازدید میآموزان، والدین و هر کسی که جزئی از طرح است(، امکانات مدرسه و کالسدانش

 آموزان و دیگر کادر مدرسه خواهند داشت. های غیررسمی نیز با معلمان، دانشهمچنین گروه ارزیاب، محاوره

در مدرسه  اق ویژهذا، اتامکانات مورد نیاز گروه شامل حمل و نقل، اسکان، غمدرسۀ متقاضی موظف است تمام 

بندی برنامۀ شود زمانیالمللی نیز متعهد مو دسترسی به مستندات مدرسه را در اختیار بگذارد. مؤسسه مدارس بین

واست تغییر ید درخدن بازبازدید را با همکاری مدرسه تهیه کند؛ البته امکان دارد مسئول گروه ارزیاب،در حی

امۀ گروه با برن ز باشد،د نیامختصر در برنامه را به مدرسه ارائه کند. همچنین اگر گفتگویی بیرون از مدرسه مور

کند. ها نیز با مدرسه و معلم هر کالس هماهنگ میکند. همچنین برای بازدید از کالسمدرسه همراهی می

 شود. لی انجام میهای قانونی محگفتگوها نیز با رعایت چارچوب

درسه انجام مسئولین ما با ردر انتهای بازدید، گروه ارزیاب بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد، گفتگویی 

بار دیگر بررسی و نهایی های خود را یکبندیها و جمعکند که یافتهدهد. در این گفتگو، گروه فرصت پیدا میمی

، ست، گروه ارزیاباین نش دهد. بعد ازیافت یا عدم دریافت مجوز به مدرسه نمیکند. البته گروه اطالعاتی دربارۀ در

سۀ مدارس در مؤس ربوطهمجلساتی در بین خود خواهند داشت و گزارش نهایی را به صورت مکتوب در اختیار دفتر 

 دهند. المللی قرار میبین

 گیری اعطای مجوز. تصمیم3

گیرند یم مییار تصمر اختپس از آنکه گزارش بازدید مدرسه به مؤسسه ارائه شد؛ مسئولین بر اساس مستندات د

ینکه از ادامۀ ند یا امین ککه به مدرسه مجوز بدهند؛ یا درخواست کنند که برخی الزاماتی را که کسب نکرده، تأ

تقاضی ممدرسۀ  دل بهبه صورت مکتوب و مست روند با مدرسۀ متقاضی خودداری کنند. به هر حال تصمیم مؤسسه

 شود، تا دو سال اجازۀ متقاضی شدن مجدد را ندارد. ای که در ارزیابی مؤسسه رد میشود. مدرسهارائه می



 

 

 المللیالزامات یک مدرسۀ بین .4

سه، ساختار درالمللی بپیوندد باید الزاماتی را در سه حوزۀ کلیت مای که قصد دارد به جمع مدارس بینمدرسه

ردن ا به هنگام پر کلزامات راالمللی و اجرای برنامه دارا باشد. مدرسۀ متقاضی باید به ترتیب این برنامۀ مدارس بین

واهد کافی، شارائۀ  سه بافرم متقاضی شدن، تکمیل فرم درخواست اخذ مجوز و به هنگام بازدید گروه ارزیاب مؤس

 نشان بدهد. 

 . الزامات کلیت مدرسه4-1

دون مجوز این به نباید المللی استاندارد خاصی برای برخی امور کلی مدرسه دارد، مانند اینکمؤسسه مدارس بین

سه باید قانونی چنین مدر، در نام مدرسه وجود داشته باشد. هم«المللیمدارس بین»موسسه، هیچ عبارتی مشابه عنوان 

 ن باید حداقل سهد. همچنیرای ارائۀ خدمات آموزشی داشته باشهای محلی یا معتبر بای از سازمانباشد و اعتبارنامه

 المللی به آنها مجوز بدهد. سال از فعالیت مدرسه بگذرد تا مؤسسۀ مدارس بین

داگانه درنظر مدارس ج المللی مدارسی را که در چند مکان مجزا دایر هستند، اوالً به عنوانمؤسسه مدارس بین

 ا ثابت کنند: رسه بتوانند موارد ذیل رگیرد، مگر آنکه مسئولین مدمی

 درسه از نظر قانونی یک مدرسه باشند. های آموزشی متمام مکان 

 و از  اشته باشددهای مدرسه بر عهده یک نفر مسئولیت روز به روز رهبری آموزشی را بین تمام مکان

 طرف نیروهای مدرسه و مسئولین قانونی محلی به این عنوان شناخته شد. 

 ت کنند. های مالی تبعیها از یک قاعده و قانون مثالً از نظر ساختار سازمانی و پرداختکانتمام م 

 های مدرسه باشد.المللی در تمام مکانکنندۀ اجرای طرح مدارس بینیک نفر مشخص هماهنگ 

 های مدرسه وجود داشته باشد.المللی در مکانامکان اجرای عمودی و افقی برنامۀ مدارس بین 

  ریزی مشترک به صورت متناوب با افزایی و برنامههای مختلف مدرسه بتوانند برای هممکانکادر

 یکدیگر مالقات داشت باشند. 



 

 

 المللی. الزامات ساختار برنامه مدارس بین4-2

که مدرسۀ متقاضی  5المللی سه برنامۀ پیاپی برای مدارس ابتدایی، متوسطه و دیپلم داردمؤسسۀ مدارس بین

آموزان از د یکی از آنها یا هر سه را انتخاب کند. البته اگر هر سه را انتخاب کند، باید یک گروه از دانشتوانمی

برنامۀ نخست شروع کنند و تا انتهای برنامۀ سوم در مدرسه باشند. جزئیات برنامۀدرسی هر برنامه نیز ذیل 

الین و مجازی نیز برنامۀدرسی مورد صورت آنتوانند به در دسترس مدارس قرار دارد. مدارس می 6هندبوکی مجزا

 نظر را طی کنند. 

در تمام مدت اجرای برنامه نیز یک نفر باید مسئول هماهنگی بین مؤسسه و مدرسه باشد. مؤسسۀ مدارس 

داند. البته این ای میالمللی شرح وظایف خاصی برای این نفر مشخص نکرده است و این مهم را وظیفۀ هر مدرسهبین

کنندۀ موفقیت اجرای برنامه کند و این شخص تضمینکننده کم نمیله به هیچ عنوان از اهمیت نقش فرد هماهنگمسأ

نفعان طرح، باید نوعی جایگاه رهبری نیز داشته باشد؛ است. این فرد عالوه بر نقش مدیریت و ارتباط با تمام ذی

های آموزشی مؤسسه است(، و ند شرکت وی در کارگاهالمللی )که نیازمشناخت درستی از برنامۀ دیپلم مدارس بین

کننده باید دفتر مشخص، وقت کافی اقتدار الزم برای مدیریت تغییر را در مدرسه داشته باشد. بنابراین فرد هماهنگ

ت دهد، مدیریهایی که انجام میو منابع مالی مورد نیاز را داشته باشد. وظیفۀ اصلی این فرد در کنار تمام هماهنگی

10-: 2016، 7)هندبوک برنامۀ دیپلمالمللی است ای کادر مدرسه در راستای برنامۀ مدارس بینآموزش و ارتقای حرفه

ها برای هر قسمت از مدرسه، متناسب با وظایف آنها تدارک شده است و باید قبل از درخواست . این آموزش(7

 المللی انجام شود. اعطای مجوز توسط مدرسه و بازدید گروه ارزیاب مؤسسۀ مدارس بین

 المللی. الزامات اجرای برنامۀ مدارس بین5

انداردهای المللی ارسال کند، باید استرای مؤسسۀ مدارس بینخواهد درخواست اخذ مجوز را بای که میمدرسه

رنامه دارد به آنها برسیدن  یا نشان بدهد که برای«( دارد)»ذیل )فلسفه، سازمان و برنامۀدرسی( را داشته باشد 

 «(. آینده)»

                                                 
5
 http://www.ibo.org/en/programmes/ 
6
 Handbook of procedures for the Primary/Middle/Diploma Years Programme 
7
 Handbook of procedures for the Diploma Programme 



 

 

 . فلسفه5-1

 آینده دارد موضوع 

  * راستاست. مهالمللی بیانیۀ مأموریت و فلسفۀ نوشته شدۀ مدرسه، با رویکرد مدارس بین 1

  * ستند. المللی متعهد هبینمسئولین مدرسه )اجرایی، آموزشی و تربیتی( به فلسفۀ مدارس 2

  * فهمند و به آن متعهد هستند. المللی را میاعضای مدرسه برنامۀ مدارس بین 3

4 
آموزان را در بین تمام رخ مورد انتظار دانشالمللی برنامه و نیممدرسه تمام ذهنیت بین

 اعضاء خود ترویج کند و ارتقا دهد. 
 * 

 *  کند. یج میترو مدرسه رفتار مسئوالنه را در بین اعضای خود و افراد پیرامون مدرسه 5

  * کند. مدرسه گفتگوی آزاد را بر اساس درک و احترام، ترویج می 6

 *  ( قائل است. مدرسه اهمیت باالیی برای یادگیری زبان )مادری، کشور میهمان و ... 7

 *  کند. المللی شرکت میمدرسه در انجمن جهانی مدارس بین 8

9 

 کند:یمالمللی را تدارک بین درسی مدارسآموزان به فلسفه و برنامهمدرسه دسترسی دانش

 آموزاندرسی توسط تعدادی از دانشگذراندن تمام برنامه -

 درسیآموزان به برنامهدسترسی تمام دانش -

 درسیراندن کامل برنامهآموزان به گذتشویق دانش -

*  

*  

*  

 * 

 . سازمان5-2

 ساختار و رهبریالف( 

 آینده دارد موضوع 

 *  کند. می مه مطلعهایی را توسعه داده است که مدیریت مدرسه را از اجرای برنامدرسه نظام 1

  * است.کرده  کمدرسه ساختار مدیریت الزم برای پشتیبانی از اجرای برنامه را تدار 2

  * ه است. کننده را با زمان، منابع و حمایت کافی تعیین کردمدرسه، مسئول هماهنگ 3

4 
نامه را راستا با فلسفه برکننده برنامه، رهبری تربیتی هممدرسه یا مسئول هماهنگمدیر 

 نشان دهند.
*  

5 
معین  ابی( راها و روندهای الزم برای اجرای برنامه )شامل آموزش و ارزیمدرسه سیاست

 کرده و آمادۀ اجرای آنهاست. 
 * 



 

 

 *  هایی را برای تداوم برنامه و توسعۀ آن دارد. مدرسه نظام 6

 *  کنندگان، دارد. مدرسه روالی برای ارزیابی برنامه، شامل تمام مشارکت 7

 منابع و حمایت ب(

 آینده دارد موضوع 

  * کند. ایت میه کفمنابع مالی اختصاص داده شده توسط مدرسه، برای دو سال اجرای برنام 1

  * د. باش مدرسه کادر دارای شرایط الزم برای اجرای برنامه را به خدمت گرفته 2

  * اند. هالمللی دریافت کردای مخصوص به خود را از مؤسسه مدارس بینمعلمان آموزش حرفه 3

  * . رده استریزی مشارکتی معلمان فراهم کمدرسه وقت مخصوصی را برای تأمل و برنامه 4

  * ه است. هیه کردها و ابزارهای فیزیکی و مجازی الزم برای برنامۀدرسی را تمدرسه، محیط 5

 *  ها تدارک کرده است. مدرسه مکانی امن را برای نگهداری سوابق آزمون 6

 *  .رده استکهای متنوع را فراهم مدرسه دسترسی به اطالعات موضوعات جهانی و دیدگاه 7

 *  . آموزان استثنایی و معلمان آنها را تدارک کرده استمدرسه نیازهای دانش 8

 *  ده دارد.المللی آماآموزان مطابق برنامۀ مدارس بینمدرسه نظامی را برای راهنمایی دانش 9

  * کند.یالمللی کفایت مآموزان برای گذراندن برنامۀدرسی مدارس بینبرنامۀ زمانی دانش 10

 *  کند. اده میه استفرنامه از منابع و متخصصان پیرامونی برای تعالی یادگیری در قالب بمدرس 11

ار آموزان در انتهای دبستان، در یک ککند تا دانشمدرسه منابع الزم را فراهم می 12

پلم، با قطع دیای منمایشگاهی؛ در انتهای متوسطه، با انجام یک پروژۀ شخصی؛ و در انته

 مقاله، یادگیری خود را به اثبات برسانند.نوشتن یک 

*  

 درسی. برنامه5-3

 ریزی مشارکتیبرنامه الف(

 آینده دارد موضوع 

1 
درسی را با معلمان در هر دپارتمان علمی، به خوبی برنامه 8ریزی مشارکتی و تأملیبرنامه

 توجه به الزامات دانشی و کاربردی طراحی کرده است. 
*  

                                                 
8
 Collaborative planning and reflection 



 

 

  * شود. مند انجام میریزی مشارکتی و تأملی به صورت مرتب و نظامبرنامه 2

 *  کند. های عمودی و افقی برنامۀدرسی را مشخص میریزی مشارکتی و تأملی ارتباطبرنامه 3

4 
کند که تمام معلمان نگاه جامعی به تجارب ریزی مشارکتی و تأملی تضمین میبرنامه

 آموزان دارند. یادگیری دانش
 * 

 *  آموزان است. ریزی مشارکتی و تأملی بر اساس انتظارات مشخص از یادگیری دانشبرنامه 5

6 
آموزان در نیازهای آموزشی و های فردی دانشریزی مشارکتی و تأملی به تفاوتبرنامه

 های یادگیری توجه دارد. سبک
 * 

 *  آموزان است. ریزی مشارکتی و تأملی شامل ارزیابی کار و یادگیری دانشبرنامه 7

دگیری زبان کند که تمام معلمان نسبت به یاریزی مشارکتی و تأملی مشخص میبرنامه 8

 آموزان مسئول هستند. توسط دانش

 
* 

المللی های مدارس بینرخ صالحیتکنندۀ نکات ویژۀ نیمریزی مشارکتی و تأملی بیانبرنامه 9

 آموزان است. برای دانش
* 

 

 درسی نوشته شدهبرنامه ب(

 آینده دارد موضوع 

1 
المللی، شامل اهداف و راستا با برنامه مدارس بیندرسی نوشته شده را هممدرسه برنامه

 محتوای هر موضوع درسی تهیه کرده است. 
*  

 *  درسی نوشته شده در اختیار تمام افراد است. برنامه 2

 *  آموزان است. درسی نوشته شده بر اساس تجارب یادگیری پیشین دانشبرنامه 3

های همواره در حال اصالح ها و بینشدرسی نوشته شده شامل دانش، مفاهیم، مهارتبرنامه 4

 و بهبود است. 
* 

 

دهد تا در راستای نیازهای خودشان و آموزان اجازه میدرسی نوشته شده به دانشبرنامه 5

 های معنادار داشته باشند.دیگران فعالیت
 * 

 *  کند. آموزان را یکپارچه میدرسی نوشته شده تجارب مرتبط دانشبرنامه 6

  * کند. آموزان را با مسائل فردی، محلی، ملی و جهانی آشنا میدرسی نوشته شده دانشبرنامه 7

ها و ها، فرهنگهایی را برای تأمل بر روی تنوع انساندرسی نوشته شده فرصتبرنامه 8

 کند. های گوناگون مهیا میافکار از منظر دیدگاه
*  



 

 

المللی منتشر شده است و به صورت درسی نوشته شده توسط مؤسسۀ مدارس بینبرنامه 9

 ماهنگ باشد. گیرد تا با تکمیل برنامه همنظم مورد بازنگری قرار می
*  

 *  کند. های مدرسه برای تحقق برنامه را یکپارچه میدرسی نوشته شده سیاستبرنامه 10

  * شود. آموزان میهای دانشرخ صالحیتدرسی نوشته شده باعث تحقق نیمبرنامه 11

 تدریس و یادگیری ج(

 آینده دارد موضوع 

 *  کند. تدریس و یادگیری در مدرسه، به تمام اهداف و محتواهای آموزشی دست پیدا می 1

 *  کند. گری تشویق میآموزان را به تفکر و کاوشتدریس و یادگیری دانش 2

 *  باشد. توانند انجام دهند، میآموزان و آنچه میهای دانشتدریس و یادگیری بر اساس دانسته 3

 *  شود. تدریس و یادگیری باعث فهم و نهادینه شدن درستکاری علمی می 4

 *  کند. آموزان را نسبت به یادگیری خودشان، فعال و مسئول میتدریس و یادگیری دانش 5

 *  ها و افکار است. ها، فرهنگتدریس و یادگیری بیانگر تنوع انسان 6

 *  آموزان است. تدریس و یادگیری شامل تنوع زبانی دانش 7

ها نسبت به یادگیری و بهبود زبان توسط کند که تمام معلمتدریس و یادگیری مشخص می 8

 آموزان متعهد هستند. دانش
 * 

 *  کند. تدریس و یادگیری از راهبردهای متنوعی استفاده می 9

آموزان از نظر نیازهای آموزشی و های فردی دانشتدریس و یادگیری ناظر به تفاوت 10

 های یادگیری است. سبک
 * 

 *  تدریس و یادگیری ترکیبی از منابع و امکانات آموزشی مختلف است.  11

دهد کند و به آنها اجازه میآموزان را تقویت میها و بینش دانشتدریس و یادگیری مهارت 12

 های معنادار داشته باشند.تا در راستای نیازهای خودشان و دیگران فعالیت
 * 

 *  آموزند؛ چرا، چگونه؟کند تا بیندیشند چه میآموزان را تشویق میتدریس و یادگیری دانش 13

 *  کند. تدریس و یادگیری فضایی سرشار از تفاهم و احترام را برای یادگیری مهیا می 14

کند تا یادگیری خود را به طرق مختلف ثابت آموزان را تشویق میتدریس و یادگیری دانش 15

 کنند و نشان بدهند. 
 * 

 *  کند. آموزان را فراهم میهای دانشرخ صالحیتتدریس و یادگیری شرایط تحقق نیم 16



 

 

 ارزیابی د(

 آینده دارد موضوع 

  * آموزان مطابق با اهداف هر حوزۀ درسی است. ارزیابی یادگیری دانش 1

  * رساند. ارزیابی خود را به اطالع انجمن مدرسه می مدرسه، فلسفه، سیاست و روال 2

  * کند. ها و ابزارهای ارزیابی استفاده میمدرسه از طیف متنوع و مناسبی از روش 3

  * شود. آموزان، باعث بهبود یادگیری آنها میبازخورد مدرسه به دانش 4

آموزان مطابق با فلسفۀ ارزیابی هایی برای ثبت روند پیشرفت درسی دانشمدرسه نظام 5

 ها دارد.برنامه
*  

آموزان مطابق با فلسفۀ ارزیابی هایی برای گزارش روند پیشرفت درسی دانشمدرسه نظام 6

 دارد. هابرنامه
*  

  * کند تا روند تدریس و یادگیری مشخص شود. ها را تحلیل میمدرسه اطالعات ارزیابی 7

آموزان دربارۀ نحوۀ ارزیابی کارشان نظر کند تا دانشهایی را فراهم میمدرسه فرصت 8

 بدهند و مشارکت کنند. 
*  

آموزان در انتهای دبستان، در یک کار نمایشگاهی؛ کند تا دانشمدرسه فرصتی را فراهم می 9

در انتهای متوسطه، با انجام یک پروژۀ شخصی؛ و در انتهای مقطع دیپلم، با نوشتن یک 

 مقاله، یادگیری خود را به اثبات برسانند. 

 * 

 


