
دليل منهج 
ويلز الجديد 

 

يتوافر هذا الدليل بالعديد من اللغات. 

1



العامل يتغري ونحن بحاجة إىل أفكار جديدة 
واستخدام مبدع للتكنولوجيا.

ملواجهة هذه التحديات، تريد الحكومة الويلزية التأكد من 
حصول طفلك عىل املعرفة واملهارات والخربات التي سيحتاج 

إليها ليحيا حياة مزدهرة. 

تضافرت جهود املعلمني وخرباء التعليم يف أرجاء ويلز من 
أجل وضع منهج ويلز. 

م املناهج عىل أيدي املعلمني.  يف مدرسة طفلكم، تُصمَّ
مسرتشدين مبا كتبه معلمون آخرون ملساعدتهم عىل 

وضع خطة ملا يتعلمه األطفال.

املنهج الجديد مصمم لجميع األطفال. وسيدعم 
طفلك بدروس إبداعية ذات معاٍن من الحياة 

الحقيقية. وسيناسب احتياجاته ويساعده عىل تحقيق 
إمكانياته كاملة.

صار العامل اليوم متصاًًل أكرث مام سبق، ولذا صار ما 
يتعلمه متصاًًل أكرث مام سبق أيًضا. املعرفة رضورية حًقا، 

كام أنه سيكتسب املهارات والخربات التي يحتاج إليها 
من أجل عامل رسيع التغري.

مدرستك تدعم طفلك ليكون: 

متعلام طموحا وبارعا، مستعدا للتعلم طوال حياته	 

ومساهام مبادرا ومبدعا، مستعدا لاًلنخراط الكامل يف 	 
الحياة والعمل 

ومواطنا حسن األخاًلق واسع املعرفة، مستعدا للمشاركة 	 
يف ويلز والعامل 

وفردا يتمتع بالصحة والثقة، مستعدا المتاًلك زمام حياة وافية 	 
كعضو محرتم يف املجتمع. 

نطلق عىل هذه األغراض اسم "األغراض األربعة" للمناهج.	 

التعليم يتغري
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باإلضافة إىل إجادة القراءة والكتابة واإلملام بالحساب واملهارات الرقمية، توجد ست مجاالت للتعلم 
والخربة. كل ما يتعلمه طفلك سيكون متصاًًل بهذه املجاالت.

مجاالت التعلم والخربة

يشمل املنهج أيًضا: 

	  حقوق اإلنسان 

	  التنوع واحرتام االختاًلف 

	  خربات ومهارات من أجل املهن ومكان العمل 

	  التعرف عىل السياقات املحلية والوطنية والدولية 

	  التثقيف املاًلئم للنمو بشأن العاًلقات والنشاط الجنيس.

العلوم اإلنسانية

الفنون التعبريية

الرياضيات والحساب

اللغات وإجادة القراءة 

والكتابة والتواصل 

الصحة والسالمة 

العلم والتكنولوجيا

ART
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يف الفنون التعبريية، سوف 
يستكشف طفلك الفن التشكييل 

والرقص والدراما والفيلم ووسائل اإلعاًلم 

الرقمية واملوسيقى لتطوير مهاراته 

اإلبداعية والفنية واألدائية. 

يف العلوم اإلنسانية سوف يتعرف 
عىل العامل واملجتمع وأحداث من املايض 

والحارض. وسوف يستكشف التحديات 

والفرص التي نواجهها، والعمل األخاًلقي 

الذي ميكننا القيام به لحامية العامل 

وأهله يف املستقبل.

يف الرياضيات والحساب، سيطور 
طفلك قدرته عىل استيعاب األرقام 

واستخدام الرموز يف الرياضيات. وسوف 

يستكشف األشكال واألبعاد ويتعرف عىل 

اإلحصائيات واالحتامالت. 

موضوع الصحة والسالمة هو االهتامم 

بصحته البدنية والعقلية مبا يف ذلك ساًلمته 

العاطفية.  وسيتعرف عىل التغذية الصحية 

وطريقة اتخاذ قرارات سليمة والتعامل مع 

العوامل املؤثرة وتطوير عاًلقات صحية. 

يف اللغات والقراءة والكتابة 
والتواصل، يتعرف طفلك عىل اللغات. 

سيفهم اللغة الويلزية واإلنجليزية 

وغريها ويستخدمها. وسيدرس األدب 

وميارسه، ويتواصل بالحديث والكتابة 

والوسائل املرئية. وهذا قد يتضمن 

الشعر والدراما والفيلم.

يف العلم والتكنولوجيا سيتعرف 
طفلك عىل علم األحياء والكيمياء 

والفيزياء وعلوم الكمبيوتر والتصميم 

والتكنولوجيا. وسيتعرف عىل التصميم 

والهندسة، وعىل الكائنات الحية واملادة 

والقوى والطاقة، وعىل طريقة عمل 

الكمبيوتر. 

مجاالت التعلم والخربة

4



وهناك مزيد من الفرص لتعليم طفلك مهارات مهمة للحياة 

ستساعده عىل أن: 

	 يقّدر العامل من حوله 

	  ويطرح األسئلة ويبحث عن األدلة ويتخذ القرارات 

ويحل املشكاًلت 

	  ويستكشف ويتواصل ويبتكر الخطط ويتوصل إىل الحلول

	  ويكتسب املرونة يف املآزق ويدبر أمر ساًلمته

	 ويتعاون مع اآلخرين

	  ويتخذ القرارات بشأن مسريته املهنية يف املستقبل بناء عىل 

خربات هادفة يف التعلم والعمل وريادة األعامل.

املهم
تعليم طفلك سيرتكّز عىل األشياء التي تهمه اآلن وعندما يكرب. 

 إن كل مجال من مجاالت التعلم والخربة يتضمن عبارات إبراز
املهم التي تشّكل ما يتعلمه األطفال من كل األعامر. إنها تساعد طفلك عىل التفكري فيام يتعلمه وكيف 

ترتبط املواضيع ببعضها وبالعمل وبالحياة. كام تدعم تقدم طفلك كل عام وهي تكّون فهمه ومهاراته.

مثال عىل تطبيق هذا

يف مجال العلم والتكنولوجيا، من مجاالت التعلم 

والخربة، تقول إحدى عبارات إبراز املهم:

"العامل من حولنا ميلء بالكائنات الحية التي يعتمد 

بعُضها عىل بعٍض من أجل النجاة."

بينام يتعلم طفلك، سيفكر يف هذا بطرق مختلفة، مثل:

	  أعرف أن هناك حيوانات مهددة باالنقراض.

	  أدرك أن ما أفعله يؤثر عىل البيئة والناس والحيوانات.

	  ميكنني تحديد طرق للتقليل من أثر تغري املناخ عىل 

البيئة والناس والحيوانات.

5



إن املنهج الجديد يطور معرفة طفلك ومهاراته وخرباته. 

وسيتقدم كلام: 

	   تعلم املزيد

	   وتعّمق فهمه لألمور 

	   ومنت مهاراته التواصلية

	   وتطورت مهاراته عموًما. 

التعلم بطرق تناسب طفلك

وقد مير بأوقات: 

	   يتقدم فيها رسيًعا أو

	    يبطئ ليتأكد من فهمه موضوًعا ما أو ألنه اكتشف شيئًا 

يثري اهتاممه.

فالتعليم ال يرتبط دامئًا بعمره. ولن يتعلم الجميع بالطريقة 

نفسها، أو يف الوقت نفسه. 

التقييم 
سيكون التقييم جزًءا من تعلم طفلك كل يوم. 

وسيعمل مع معلميه ليدرك مدى جودة أدائه. إن هذا مهم 

ملساعدته عىل: 

	   رؤية إىل أين وصل يف تعلمه 

	   والتخطيط لخطوات تعلمه التالية 

	   وتحديد أي مشكاًلت أو دعم إضايف يحتاج إليه 

ومساعدة معلمه عىل:

	   الوصول إىل طرق يخترب بها قدراته

	   ورؤية مدى جودة أداء التاًلميذ.

ستعمل املدرسة معك أيًضا عىل التأكد من حصول طفلك 

عىل املساعدة التي يحتاج إليها إلحراز التقدم.
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مؤهل للمستقبل

االستعداد 

يبدأ املنهج الجديد من سبتمرب 2022 وسيُستخدم مع كل تاًلميذ 

املدرسة الثانوية بحلول العام الدرايس 2026 / 2027

توجد فرص أمامك وأمام طفلك وأمام املجتمع للمساعدة عىل تطوير 

منهج مدرستك. 

كل الذين يعملون مًعا، يف كل من املدرسة واملنزل، سيساعدون طفلك 

عىل تلقي تعليم وتأهيل أفضل للمستقبل. 

ملعرفة املزيد عن املنهج الجديد، اسأل معلمي طفلك.

فيديو لغة اإلشارة الربيطانية )BSL( لألطفال 

والشباب والعائالت عن "منهج ويلز" ولغة اإلشارة 

 Education الربيطانية يف املنهج متاح عىل قناة

.YouTube عىل Wales

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

ميكنك أيًضا الوصول إىل مزيد من املعلومات عىل

إن املؤهاًلت التي سيدرسها طفلك من 14 إىل 16 ستناسب 

املنهج الجديد.

ويف املستقبل، باإلضافة إىل املؤهاًلت التي لدينا اآلن، قد 

توجد مواضيع أخرى مثل عامل العمل والقدرة املالية والتطوير 

الوظيفي واملساواة والتنوع واإلسعافات األولية.

ستوجد أنواع مختلفة من التقييم أيًضا، فعىل سبيل املثال، قد 

تُستخدم التكنولوجيا الرقمية.  
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