ARTS

الدورة الدراسية النموذجية لمدة أسبوعين وما يجب توقعه

مستقبل مستدام

1

األسبوع

األول

مشروع لمدة يوم واحد

2

األسبوع
الثاني

مشروع لمدة يومين

ما الذي بإمكانمدرسة واحدة القيام به لمساعدة البيئة

تصميم منتج معقول التكلفة الحتمال حل ّ مشكلة بيئية محلية

• إجراء استبيان لتحديد المشكالت والحلول الممكنة

• التعرّ ف على مجاالت المشكالت والتفكير في حلول مبتكرة

• تقييم النتائج

• التعامل مع تكاليف اإلنتاج األساسية

• تقديم النتائج النهائية والتوصيات

• بناء نموذج وتسويقه

المشروع النهائي

تصميم حملة إعالمية عبر منصات عدة لجذب االنتباه إلى إحدى
المشكالت البيئية

• إجراء أبحاث ورفع تقارير عن الوضع الحالي
• صياغة نصوص ترويجية وتصميم حملة إعالنية عبر اإلنترنت
• إجراء عرض تقديمي علني

إعداد الطالب
لمزي ٍد من المعلومات عن هذه الدورات الدراسية المُل ِهمة ،نرجو منك
االتصال بالفريق أدناه

capitalschool.co.uk
324 Wimborne Road, Bournemouth,
Dorset, BH9 2HH. UK
+44 (0) 1202 546875
info@capitalschool.co.uk

للنجاح

المستقبلي

ما تعريف النجاح
المستقبلي؟

ARTS

بناء مجموعة مهاراتك العالمية

الثقة من خالل التعاون

موضوعات الدورة

النجاح المستقبلي عبارة عن دورة تدريبية تم تصميمها
لتشجيع الطالب على العمل معا ً .دورة عن التعاون
والمشاركة اللذين يمك ّنان القابلية للتوظيف والمواهب
العالمية ويطوّ رانها.

تم تصميم الدورات لبناء الثقة في العمل بشكل تعاوني في بيئة تتكلم اإلنكليزية ،باستخدام
التواصل والتفكير النقدي لخلق منتجات وعروض تقديمية مماثلة لتلك التي يستخدمها
المهنيون في "العالم الحقيقي".

طوال أسبوعين ،يعمل الطالب بشكل تعاوني على
سلسلة من المشروعات التي تر ّكز على العقلية
والموقف المطلوبين لسوق العمل العالمية ،من خالل
تطوير أداة التواصل األساسية لتلك السوق ،أال وهي
اللغة اإلنكليزية.
يعمل الطالب في أماكن التعلّم المصممة لتسهيل العمل
معاً ،من خالل التقنية ،والموارد ،والمُرشِ دين متعددي
االختصاصات ،ومن دون أيّ عوائق ،على الخلق،
واالبتكار ،والتعاون في داخل المدرسة وخارجها.

يشارك الطالب ،من خالل العمل على مشروعات تتزايد طوالً وتعقيداً على مرّ الدورات
وبما يتماشى مع مبادئ STEAM التي تدمج العلوم ،والتقنية ،والهندسة ،والفنون،
والرياضيات ،في مشروعات مصممة إلشراك العديد من االختصاصات .مهما كانت
خلفيتهم واهتماماتهم ،تكون الفرصة سانحة لهم للمساهمة بمعرفتهم القائمة من خالل التعلّم
من اآلخرين ،والقيام بذلك طوال الوقت باستخدام اللغة اإلنكليزية العالمية.

أطعِم العالم

من المزرعة الحديثة إلى المائدة المستدامة
• الطعام والتقنية
• إنتاج الطعام محلياً ،ووطنياً ،ودوليا ً
• هل ما نأكله جيد أم سيء؟

صرخة بعيداً عن اإلسفلت
المساحات الخضراء في
البيئة الحضرية

• التخطيط الحضري
• الطبيعة في المدن
• الحفاظ على الحياة البرية

التصميم ،والتصنيع ،والتسويق

التجربة االجتماعية

• االبتكار واإلبداع
• عمل قطاع اإلعالن
• التقنية الجديدة

• وسائل التواصل االجتماعي وأثرها
• التطبيقات الجديدة والدردشات
• جهات االتصال والعالقات

االبتكار في سوق عالمية

جيل Facebook

الجمالية العامة

قوة الصورة

• الموضة والنزعات
• الفن العام
• الصورة والتواصل

مستقبل مستدام

مسؤوليتنا

• تغيُّر المناخ واالحتباس الحراري
• النفايات والماء
• الحد من االستهالك ،وإعادة التدوير،
وإعادة االستعمال

مهرجان أفالم
الخمس دقائق

فيلم رسوم متحركة
• المؤثرات الخاصة
في األفالم
• السيناريو والحوار
• توثيق العالم

"التعليم جواز السفر إلى
المستقبل ،ألن الغد مل ٌك
ل َمن يستع ّد له اليوم"
مالكوم إكس

