
In the Art, Design and Technology faculty we teach across a broad range of subjects 
including: 

• Art, Craft and Design 
• Fine Art 
• Resistant Materials (wood, metal and plastics) 
• Cooking and Nutrition/ Food Technology 
• Photography, Film and Animation 
• Fashion and Textiles 
• 3D Design 
• Graphics and Product Design 

We offer a range of options subjects at GCSE, including our most popular subjects- Art, 
Photography, Textiles and Food Prep and Nutrition.  

In year 7, students follow the Dream Day timetable which allows them a whole day in both 
Art and DT to develop project-based work exploring themes such as ‘me and my city’ and 
‘me and my world’.  

As students move beyond, pupils being studying each specialist art, design and technology 
subjects separately and in more detail on rotations to allow for everyone to get a chance to 
explore different themes and material areas. Our projects are designed to maximise 
opportunities for students to learn about the positive influence artists and designers can 
have on society- including their contributions to building a more sustainable future- in line 
with our school values.  

Students are encouraged increasingly to discover their own strengths, indeed their own 
voice, in Art & Design and this is something we nurture through independent projects which 
allow for each pupil to make their own informed choices about which materials to use and 
what their subject matter might be. Together, we explore issues-based art as well as 
developing the core skills needed to succeed at GCSE level and beyond. As such, there is a 
strong emphasis on drawing, conceptual thinking, analytical skills, and expressive use of 
media. 



 

 

 

:ة واسعة من المواد بما في ذلكمجموع تدريسفي كلية الفنون والتصميم والتكنولوجيا ، نقوم ب  

الفن والحرف والتصميم -  

راقيالفن ال -  

مة )الخشب والمعدن و�����  .المواد المقاو

الطبخ والتغذية / تكنولوجيا الغذاء -  

التصوير الفوتوغراف������والرسوم المتحركة -  

 ��ياء والمنسوجات -

تصميم�����بعاد -  

المنتجاتالرسومات وتصميم  -  

مجموعة من الخيارات من المواد في )الجي سي س أي( بما في ذلك المو���كثر شهرة لدينا  -نقدم 
 كالفن و التصوير و النسيج و إعداد الطعام و التغذية. 

الذي يتيح لهم يوًما  ) دريم دي( ، يتبع ����الجدول الزمني ليوم ا��� الصف السابعفي   
لفن وتكنولوجيا التصميم لتطوير العمل القائم على المشروع��تكشاف كام�ً في كل من ا

".موضوعات مثل "أنا ومدينتي" و "أنا وعالمي  

، يدرس ���ميذ كل مادة متخصصة في الفنون والتصميم  ���لالمرحلة امع انتقال ����إلى 
ستكشاف مواضيع و��� للجمي�� تاحة الفرصوالتكنولوجيا بشكل منفصل وبمزيد من التفصيل �

للتعرف على التأ����يجابي للفنانين  و الفرص ��� عزيزمشاريعنا لت إعدادمادية مختلفة. تم 
اهماتهم في بناء مستقبل أكثر استدامة  بما يتماشى مع قيم  -والمصممين على المجتمع  بما في ذلك مس

.مدرستنا  

، في الفن  التعبير عن رغباتهموقاط قوتهم الخاصة ، يتم تشجيع ����بشكل متزايد على اكتشاف ن
والتصميم وهذا شيء نرعاه من ���المشاريع المستقلة التي تسمح لكل تلميذ باتخاذ خيارات مستنيرة 

ها وما قد يكون موضوعهم.  خاصة بهم حول المواد التي يجب استخدام

هارات ا�ساسية ال�زمة للنجاح   معًا ، نستكشف الفن القائم على المشك�ت با�ضافة إلى تطوير الم
هناك تركيز قوي على الرسم والتفكير  (جي سي س إي)على مستوى  وما بعده. على هذا النحو ، 

هارات التحليلية و��تخدام التعبيري للوسائط .النظري والم  

 



 

 

 

 

 

 



 

The Business, ICT and Computing faculty aims to deliver excellent teaching to all pupils who attend 
lessons. The faculty has high expectations and lessons delivered challenge pupils to think both 
creatively and computationally.  The faculty ensures differentiation is accurate to ensure that all 
learners needs are met. 

Units taught allow students to learn and use new pieces of Software.  These units are broken down 
into ICT and Computing with the inclusion of design.  For ICT the range of software taught includes: 
MS Office, Photoshop, Movie Maker, Dreamweaver and Flash.  When pupils are taught skills by using 
the software they are encouraged to be autonomous.  Pupils are given a brief in which they use the 
ICT design skills to create a specific document.  For the Computing units pupils are taught how think 
computationally.  Units taught are based on problem solving.  Pupils are presented with a problem 
and they need to use software and techniques to solve the problem.  Pupils learn: Fundamentals of 
Computing and Computer programming.  The languages studied are: Python programming, HTML 
programming, Visual Basic and Scratch.  Pupils are encouraged to use online tutorials at home to 
support their learning in lesson.  All units taught support further learning if one of the subjects is 
chosen to be studied at GCSE.  The current option choices for GCSE are: Computer Science, 
Business Studies, Creative iMedia, Enterprise and Marketing and Functional skills ICT.  

Digital safety is extremely important and the faculty teaches one stand alone lesson at the 
start of each term.  These lesson are designed on current issues in society and are 
appropriate to the year group.  Each unit taught includes a digital safety theme where pupils 
are required to think carefully about current issues and are then able to make correct 
decisions when using technology.  

 

 

 

 

وا�تصا�ت والحوسبة إلى تقديم تعليم ممتاز لجميع ال��ب الذين تهدف كلية إدارة ا�عمال وتكنولوجيا المعلومات 
  .مبدع و تقنييحضرون الدروس. لدى أعضاء هيئة التدريس توقعات عالية والدروس المقدمة تتحدى ال��ميذ للتفكير بشكل 

.تضمن الكلية دقة التمييز لضمان تلبية جميع احتياجات المتعلمين  

هذه الوحدات إلى تكنولوجيا تسمح الوحدات التي يتم تدر يسها لل���بتعلم واستخدام أجزاء جديدة من البرامج. يتم تقسيم 
المعلومات وا�تصا�ت والحوسبة مع إدراج التصميم. بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ، تشتمل مجموعة 

. عندما يتم تعليم "يكر ، دريم ويفر ���مايكرو سوفت أوفيس ، فوتوشوب ، موفي م"البرامج التي يتم تدريسها على: 
هارات باستخدام البرنامج ، يتم تشجيعهم على أن يكونوا مستقلين. يتم إعطاء ال��ميذ نبذة مختصرة عن كيفية  ال��ميذ الم

هارات التصميم في تقنيات ا�تصا�ت والمعلومات �نشاء مستند محدد. بالنسبة لوحدات الحوسبة ، يتعلم ال��ب  استخدام م
كيف يفكرون بطريقة حسابية. تعتمد الوحدات التي يتم تدريسها على حل المش��ت. يواجه ال��ميذ مشكلة ويحتاجون إلى 

ة هي:  استخدام البرامج والتقنيات لحل المشكلة. يتعلم ال��ميذ: أساسيات الحوسبة وبرمجة الحاسوب. اللغات المدروس
. يتم تشجيع ال���على استخدام الدروس عبر ا�نترنت "فيجوال بيسك ، وسكراتش برنامج بايثون ، برنامج هتش م ل ،"

هم  الدرس. تدعم جميع الوحدات التي يتم تدريسها التعلم ا�ضافي إذا تم اختيار أحد المواد ليتم  أثناءفي المنزل لدعم تعلم
ب ، دراسات ا�عمال ،���م ا�بداعي وس: علوم الحا"يأجي سي لل". الخيارات الحالية "جي سي س أيال "دراستها في

هارات الوظيفية وتقنية المعلومات وا�تصا�ت .، المشاريع والتسويق والم  

ة ال م هيئة التدريس بتعليم درس واحد مستقل في بداية كل فصل دراسي. تم تصميم هذه  تقنيةتعتبر ���م همة للغاية وتقو م
. تتضمن كل وحدة يتم تدريسها موضوًعا كل مرحلة عمريةوهي مناسبة ل الدروس حول القضايا الحالية في المجتمع

ة ال حيث يُطلب من الط�ب التفكير بعناية في القضايا الحالية ومن ثم يمكنهم اتخاذ القرارات الصحيحة عند  تقنية���م
.استخدام التكنولوجيا  



Drama at Levenshulme and performance is considered an activity worthy of 
great dedication in its own right, but also as vitally important to nurture the 

creativity, passion and individuality of each child at our school.  
 

Through a broad and  diverse curriculum we encourage our students to be 
inquisitive, spirited and inventive and in doing so it enlivens and complements 

the academic life of the school in a very special way. 
 

 

د ذاته ، ولكنه أيًضا وا�داء نشاًطا يستحق التفاني الكبير في ح مدرسة لفنزهيولمتعتبر الدراما في 
.مهم بشكل حيوي لرعاية ا�بداع والعاطفة والتفرد لكل طفل في مدرستنا  

م���ل منهج دراسي واسع ومتنوع ، نشجع ��بنا على أن يكونوا فضوليين ومفعمين بالحيوية 
.وا�بداع ، وفي القيام بذلك ينشط ويكمل الحياة ا��ديمية للمدرسة بطريقة خاصة للغاية  



Welcome to the English faculty! 

We’re an enthusiastic team of nine teachers, who love to read, write and encourage creativity. 

Promoting a love of learning and all things ‘English’ related is at the core of what we do in the 

English department.  In your English lessons, you will explore a wide range of fiction and non-fiction, 

from both past and present. For example, you might read the historical tale, ‘Coram Boy’ or 

dystopian fiction, such as ‘The Knife of Never Letting Go’. Additionally, you will explore different 

cultures and backgrounds through non-fiction on a range of topics such as, the slave trade, World 

War II and the present day.  As well as this, you will practise a range of writing skills linked to the 

topics and themes that are studied each half-term, which will vary from narrative and descriptive 

writing to writing to persuade and argue. Oracy is also a key part of English lessons where you will 

enjoy discussing, debating and presenting your ideas to the class on a range of topical issues. Finally, 

reading is at the heart of every English lesson and the English faculty works closely with our 

wonderful school library to offer reading lessons both in the library and the classroom, with an 

amazing selection of texts for you to read in class and in your own time. We also offer a number of 

extra-curricular activities, such as: poetry club, debate club and the Word Up! competitions so 

there’s plenty for you to get your teeth stuck into!  

 

 

!اللغة ا���يزية قسممرحبا بكم في   

ة معل إن تعزيز حب التعلم وكل ما يتعلق باللغة   مين يحبون القراءة والكتابة وتشجيع ��بداع.نحن فريق متحمس من تسع
هر ما نقوم به في قسم اللغة ا���يزية. في دروس اللغة ا���يزية الخاصة بك ، سوف تستكشف مجموعة  ا���يزية هو جو

ة ، من الماضي والحاضر. على  ة من القصص الخيالية وغير الخيالي "كورما بوي" سبيل المثال ، قد تقرأ الحكاية التاريخية ،واسع
  أوخيال بائس مثل رواية "السكين التي �تترك أبداً" .

ة مثل تجارة  . ة من الموضوعات غير الخيالي ة من خ�ل مجموع ������ ذلك ، سوف تستكشف ثقافات وخلفيات مختلف
هارات الكتابة المرتبطة الحالي.  وقتالرقيق والحرب العالمية الثانية وال من م ���افة إلى ذلك ، سوف تمارس مجموعة 

بالمواضيع التي يتم دراستها كل نصف فصل دراسي ، والتي ستتنوع من الكتابة السردية والوصفية إلى الكتابة ل�قناع والمناقشة. 
ة من أيًضا جزًءا أساسيًا من دروس اللغة ا�نجليزية حيث ستستمتع بالمن تعد المحادثة اقشة وتقديم أفكارك إلى الفصل حول مجموع

هيئة تدريس اللغة ا�نجليزية  القضايا الموضعية. أخيًرا ، تعد القراءة في صميم كل درس من دروس اللغة ا�نجليزية ، وتعمل 
ة مدرستنا الرائعة لتقديم دروس القراءة في كل من المكتبة والفصل الدراسي ، مع مجموعة ة من  بشكل وثيق مع مكتب هل مذ

ها في ا  مسابقاتو. كما نقدم عدًدا من ا�نشطة ال�صفية ، مثل: نادي الشعر ، ونادي المناظرة! لصف أو متى شئتالنصوص لتقرأ
هناك الكثير  المفردات هتمامك. ملذلك  ما يثير ا  



Humanities for Open Evening 

Humanities at Levenshulme is made up of three subjects in Years 7-9.  These are Geography, 

History and Religious Education.  At GCSE we also offer our pupils the opportunity to study 

Sociology. 

The aim of all subjects within Humanities is to develop the understanding of our students 

and provide them with a wider view of the world in which they live, whether it is from: 

• A geographical perspective looking at the natural and developed world around them, 

investigating how different societies interact with their environment and other 

peoples 

• A historical view studying past societies and events to see what that tells us about 

the world today and how our society and its currents actions and events 

• A religious view examining different world faiths and the similarities and differences 

between them.  Looking at moral and ethical viewpoints that different people have 

about important issues central to today’s society 

In order to do this, all three subjects encourage students to question the world around them 

and look at the evidence; different people’s perspectives and form their own views and 

ideas.  As such we encourage our pupils to work together, in pairs and groups, to debate 

and share ideas. 

This approach is continued at GCSE where pupils build upon the knowledge and skills they 

developed in Key Stage 3.  All students study RE and then choose between History and 

Geography with a significant number also deciding to study Sociology.  In all subjects our 

pupils are incredibly successful and achieve grades above the National Average for Girls. 

 العلوم ا�نسانية

 منح، نأي( جي سي إس). في ةالديني ربية.  هي الجغرافيا والتاريخ والت9-7ي المدرسة من ���مواد في الصفوف تتكون العلوم ا�نسانية ف
.أيضا ��ميذنا الفرصة لدراسة علم ا��تماع  

دهم برؤية أوسع للعالم الذي يعيشون فيه ، سواء ك ة هو تطوير فهم ط�بنا وتزوي :ان منالهدف من جميع المواد في العلوم ا�نساني  

منظور جغرافي ينظر إلى العالم الطبيعي والمتطور من حولهم ، ويبحث في كيفية تفاعل المجتمعات المختلفة مع بيئتها والشعوب  -
.ا��رى  

.نظرة تاريخية تدرس المجتمعات وا��داث الماضية لترى ما يخبرنا عن عالم اليوم وكيف يتصرف مجتمعنا وتياراته وأحداثه -  

ة نظر  - ����ية  لدى مختلف  روجهات النظ على ��عدينية تفحص أديان العالم المختلفة وأوجه الشبه وا����ف بينها. ا�وجه
ة المركزية في مجتمع اليوم هم .�����ل القضايا الم  

هاومن أجل القيام بذلك ، تشجع المواد ال��ثة ال��ب على سؤال العالم من حولهم والنظر إلى��لة ؛  ت نظر الناس المختلفة وتشكيل وج
هذا النحو نشجع ط�بنا على العمل معًا ، في أزواج ومجموعات ، للنقاش وتبادل ا�فكار هم. على  هم وأفكار .وجهات نظر  

هذا النهج في ها  (س أيإسي  يجال )يستمر  هارات التي طورو . يدرس الدراسية ا�عداديةالمرحلة  ��لحيث يبني ال��ميذ على المعرفة والم
في جميع المواد ، حقق   ثم يختارون بين التاريخ والجغرافيا مع عدد كبير يقرر أيًضا دراسة علم ا�جتماع.  التربية الدينية جميع ال���

ه�ً وحققوا درجات أعلى من المعدل الوطني للبنات .ت�ميذنا نجاًحا مذ . 



 



Welcome to Inclusion! 

Our aim is simple: to help every student in every year group achieve their full potential. To 
support our students on their way to success, we offer in-class support, tutorial interventions 
and fun-filled lunchtime clubs. Our welcoming and experienced team work alongside 
teachers to ensure that all students in our care have full access to a broad and balanced 
curriculum. Through building relationships and getting to know each student, we are able to 
understand each individual’s needs and we provide personalised resources to support their 
learning journey.  

The Inclusion Department’s team of friendly teaching assistants liaise and collaborate with 
teaching staff to ensure curriculum content is accessible to all students. They create support 
resources and work with students in class to help them complete tasks and fulfil lesson 
objectives with confidence.  

Our tutorial interventions are designed specifically to accelerate progress in numeracy and 
literacy. We offer a varied selection of intervention programmes, providing students with an 
engaging interactive platform through which they can build and refine core knowledge and 
key skills. 

For students who require more frequent, structured support, the Inclusion Department also 
offers targeted numeracy and literacy withdrawal sessions. The content of these weekly 
classes, led by a HLTA, is dictated by the students’ needs. The small class sizes allow us to 
identify and fill in each individual’s knowledge gaps, strengthening the foundations for their 
further study. 

Out of the classroom, during breaktimes, our team is still always on hand to add to the 
student experience, either though helping with homework in our Intervention Room or 
providing a fun activity in one of our many lunchtime clubs. 

We look forward to meeting you! 

!دمج قسم البكم في  "مرحبا  

على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. لدعم ط�بنا في طريقهم إلى النجاح ، نقدم الدعم  عمريةهدفنا بسيط: مساعدة كل طالب في كل مجموعة 
يعمل فريقنا المرحب والمتمرس جنبًا إلى جنب مع المعلمين   التعليمية ، ونوادي وقت الغداء المليئة بالمرح. حصصداخل الفصل ، وال

لضمان حصول جميع الط�ب في رعايتنا على حق الوصول الكامل إلى منهج واسع ومتوازن. من خ�ل بناء ا���ت والتعرف على 
.التعلم الخاصة بهم مرحلة موارد مخصصة لدعم توفيركل طالب ، يمكننا فهم احتياجات كل فرد و  

هج لجميع  القسمفريق  يقوم هيئة التدريس لضمان إتاحة محتوى المنا من مساعدي التدريس الودودين بالتنسيق والتعاون مع أعضاء 
هداف الدرس بثقة د مساعدةموار ينشؤونالط�ب. إنهم  هام وتحقيق أ .ويعملون مع الط�ب في الفصل لمساعدتهم على إكمال الم  

ة من برامج  إلى بشكل خاص  التعليمية  نا تهدف حصص ة متنوع تسريع التقدم في الحساب والقراءة والكتابة. نحن نقدم مجموع
هارات����ية الحصص���افية .، ونوفر للط�ب منصة تفاعلية جذابة يمكنهم من خ�ها بناء وصقل المعرفة ا��ية والم  

هذه  وفي الحساب  خاصة جلسات القسمللط�ب الذين يحتاجون إلى دعم منظم ومتكرر أكثر ، يقدم  القراءة والكتابة. يتم تحديد محتوى 
هل ، حسب احتياجات الط�ب. تتيح لنا أحجام الفصول الصغيرة تحديد الفجوات المعرفية الفصول����عية  بقيادة مساعد تدريس مؤ

ها ، مما يعزز أسس دراستهم���افية .لكل فرد وسد  

�ستراحة ، � يزال فريقنا في متناول اليد دائًما ل�ضافة إلى تجربة الط�ب ، إما من خ�ل خارج حجرة الدراسة ، وأثناء أوقات ا
ممتع في أحد نوادي وقت الغداء العديدةالدروس ا��فية المساعدة في أداء الواجبات المنزلية في غرفة  .أو توفير نشاط   

 ننتطلع بفارغ الصبر للقائكم.



Maths at Levenshulme 

The study and use of Maths is highly valued at Levenshulme, by both staff and students.  
There are ten full time specialist maths teachers within the faculty and 7 dedicated maths 
rooms (in normal circumstances) with fully interactive boards and visualisers in all rooms and 
2 class sets of Ipads and a class set of laptops for classes to use. 

Students are set by ability upon entry. There are 4 lessons of maths per week. Years 7 to 9 
are taught in parallel sets and 10 and 11 sets are linear across the cohort, with 8 sets in all 
years apart from year 11 where there are 9 sets.  

All students sit the Maths GCSE with the bottom set also completing the Maths Entry Level 
qualification. 

The Maths results have seen incremental gains over the last few years. Improvements to the 
scheme of work are ongoing to accommodate changes to the GCSE, building in a greater 
amount of problem solving at both KS3 and KS4.  A maths mastery approach has been 
adopted in KS3 to allow students to have a greater depth of understanding of each topic. 

We host a ‘Maths Fair’ each year, with student leaders showcasing work on the application of 
maths in a variety of contexts. The faculty is a rich and vibrant learning environment and 
contributes extensively to extra-curricular and student leadership opportunities throughout the 
year. Maths competitions are held regularly, focusing on numeracy skills and fluency and 
encouraging participation and competition. 

 

  

. يوجد عشرة في لفنزهيولم ، من قبل كل من الموظفين وال�� رتحظى دراسة واستخدام الرياضيات بتقدير كبي
غرف مخصصة للرياضيات )في الظروف العادية(  7مدرسين متخصصين في الرياضيات بدوام كامل داخل الكلية و 

أجهزة و "إي بادس"ين من أجهزة مع لوحات تفاعلية بالكامل وأجهزة عرض مرئية في جميع الغرف ومجموعت
مها . كمبيوتر محمولة للفصول الدراسية����ا  

يتم تعيين ا����� القدرة عند الدخول. هناك أربع دروس في الرياضيات ف���سبوع. يتم تدريس السنوات 
،  متوازيةمجموعات خطية عبر ضمن   11و  10 صف يكون تدريس في مجموعات متوازية ، و 9إلى  7للصف 

.مجموعات 9ر حيث توجد سنة الحادي عشجميع السنوات باستثناء ل مانيةمع المجموعات الث  

في  هم��مال تأهيللمرحلة الدنيا ا مع مجموعة  يجي سي س أالات جميع ال�� في الرياضي تم امتحاني
. الرياضيات  

شهدت نتائج الرياضيات مكاسب متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية. التحسينات على مخطط العمل جارية 
�عدادية ، وبناء قدر أكبر من حل المش��ت في كل من المرحلة اس أي جي سيال��تيعاب التغييرات في 

الفهم  والمرحلة الثانوية. تم اعتماد نهج إتقان الرياضيات في المرحلة ��دادية للسماح لل�� بالحصول على
.كل موضوع بتعمق أكبر  

نستضيف "معرض الرياضيات" كل عام ، حيث يعرض قادة ال�� العمل على تطبيق الرياضيات في مجموعة 
تعليمية غنية ونابضة بالحياة وتساهم على نطاق واسع في فرص القيادة  متنوعة من السياقات. تعد الكلية بيئة

مهارات  خارج المناهج الدراسية وا����لى مدار العام. تقام مسابقات الرياضيات بانتظام ، مع التركيز على 
.الحساب وا���ة وتشجيع المشاركة والمنافسة  



Welcome to Languages at Levenshulme! 

Students in years 7 have two periods of languages each week in either French, 
German or Spanish. This continues until Year 9, but they can change to Arabic or Urdu 
in Year 8 if they have prior knowledge. At GCSE in Key Stage 4 classes have 3 periods 
a week.  A much higher proportion of students than nationally study a language to 
GCSE level – in 2020, 83% of year 11 students were entered for a languages GCSE.  
Outcomes in languages are now very strong, with excellent progress, in comparison 
to girls nationally. We use Edexcel as the exam board for Arabic and Urdu, and AQA 
for the European languages. 

The languages faculty also offers ESOL qualifications and support for EAL students 
encompassing the effective integration and learning acceleration of students new to 
English.  

The study of languages is highly valued at Levenshulme, by both staff and students. 
We believe strongly in collaboration to improve students’ learning experience and 
outcomes. The faculty is a rich, vibrant learning environment and contributes 
extensively to extra-curricular and student leadership opportunities throughout the 
year. Languages Week is a highlight each September and International Film Club and 
trips to languages events in the city are popular.   

Our languages curriculum has a strong focus on learning about the culture of other 
countries and communities, not simply the language itself, and we are fortunate to 
make use of the latest digital and printed resources, including Stimmt, Studio and Viva! 
Our learning is also enhanced by Foreign Language Assistants each year. 

 

قسم اللغات! في ممرحبا بك  

هذا حتى السنة  غةباللإما  للغات كل أسبوع ا حصتين منالط�ب في الصف السابع  حضري ، لكن  9الفرنسية أو��مانية أو ا��بانية. يستمر 
حصص في  3يحضر الط�ب  (جي سي س ي)الإذا كان لديهم معرفة مسبقة. في  8ة في السنة يمكنهم التغيير إلى اللغة العربية أو ���ي

ة ما على المستوى الوطني  هناك نسبة أعلى بكثير من الط�ب الذين يدرسون لغ ٪ من ط�ب السنة 83، تم تسجيل  2020في عام  -����. 
ممتاز ، مقارنة بالفتيات على الصعيد الوطني. نستخدم للغات جي سي س ي. النتائج في اللغات��ن قوية للغاية ، 11                    مع تقدم 

.للغات ��وروبية                       متحان للغة العربية و���ية ، وهيئة��  

ه�ت  هيئة تدريس اللغات أيًضا مؤ يشمل التكامل الفعال  للط�ب الغير الناطقين باللغة��نكليزية ودعًما للغة ا�نجليزية                  تقدم 
.وتسريع التعلم للط�ب الجدد في اللغة ا���يزية  

والط�ب. نحن نؤمن بشدة بالتعاون لتحسين تجربة تعلم  كادر التدريسيتحظى دراسة اللغات بتقدير كبير في المدرسة ، من قبل كل من ال
هم على نطاق واسع في يتعليمية غنية ونابضة بالحياة وبيئة  يعد القسمالط�ب ونتائجهم.  خارج  منح فرص للط�ب بالقيام بدور قياديسا

هج الدراسية على مدار العام. يعد أسبوع اللغات من أبرز ا��اث في شهر سبتمبر من كل عام ، كما أن نادي��ف�م الدولي والرح� ت المنا
كبيرة.  شعبيةإلى���اث اللغوية في المدينة تحظى ب  

يركز منهج اللغة لدينا بشدة على التعرف على ثقافة البلدان والمجتمعات��رى ، وليس فقط اللغة نفسها ، ونحن محظوظو���تفادة من 
   أحدث الموارد الرقمية والمطبوعة ، بما في ذلك

. أيًضا من خ�ل مساعدي اللغات ا�جنبية كل عام اللغات يتم تعزيز تعلم  

Stimmt و Studio Viva!  

 

ESOL 

AQA 
Edexcel 



Music at Levenshulme is vibrant, creative and welcoming.  
 

We are committed to the pursuit of excellence in the delivery of a broad and 
engaging curriculum in music. All students receive regular lessons which allows 
them the opportunity to be themselves and be expressive, explore music from 
different cultures and backgrounds and develop key skills which are integral to 

success beyond school. 

 

هيولم نابضة بالحياة ومبدعة ومرحبة .الموسيقى في لفنز  

ة  نحن ملتزمون بالسعي لتحقيق التميز في تقديم منهج دراسي واسع وجذاب في الموسيقى. يتلقى جميع الط�ب دروًسا منتظم
طبيعتهم وأن يكونوا معبرون ، ويستكشفون الموسيقى من ثقافات وخلفيات مختلفة ، ويطورون تتيح لهم الفرصة ليكونوا على 

هارات ا�ساسية التي تعد جزًءا � يتجزأ من النجاح  .يةالمدرس همبعد حياتالم  



We have a high-quality physical education curriculum that inspires all pupils to succeed and 

develop a healthy active lifestyle and skills for life. Pupils are successful within PE when they 

carry out a range of activities to promote physical, mental and social well-being. 

We provide opportunities for all pupils to become physically confident which supports their 

health and fitness. There are many opportunities to compete in sport and other activities 

both within and outside the lesson. PE strives to embed values such as fairness, respect, 

independent leaning, and resilience through our curriculum aims.  

Throughout KS3 & KS4 pupils will develop their physical, mental and social wellbeing, 

knowledge and understanding of a healthy active lifestyle through participation in a variety 

of team and individual games (badminton, basketball, cricket, football, hockey, netball, 

rounders, dodgeball and table tennis, athletics, gymnastics, dance and orienteering). Pupils 

are assessed within 6 areas which include leadership & coaching, performance, Knowledge, 

decision making, mind set and healthy active life styles. At KS4 pupils have the opportunity 

to study OCR GCSE PE 9-1.  

There are a number of extra-curricular activities running before school, at lunch time and 

after school to get involved with, these include opportunities to compete for the school 

teams. Extra-curricular clubs include, dodgeball, boxing, skateboarding, fitness, netball, 

badminton, handball, basketball and many more. There are many opportunities to attend 

trips to watch live sports. In previous years we have been to watch the netball world cup, 

Champions league matches as well as watching the FA Women’s Super League.  

 

 

هارات للحياة. ينجح الت��يذ في التربية يهج عالي الجودة للتربية البدنية يلهم جميع الط�ب للنجاح وتطوير أسلوب حياة صحي نشلدينا من ط وم
هية البدنية والعقلية وا��تماعية .الرياضية عندما يقومون بمجموعة من��نشطة لتعزيز الرفا  

هناك العديد من الفرص للمنافسة في الرياضة نحن نوفر فرًصا لجميع الط�ب ليصبحوا واثقين جسد يًا مما يدعم صحتهم ولياقتهم البدنية. 
ة من  هدة لترسيخ قيم مثل��نصاف ���ترام والتعلم المستقل والمرون ��نشطة ا��رى داخل وخارج الدرس. تسعى التربية الرياضية جا

هداف مناهجنا الدراسية .خ�ل أ  

مهم لنمط حياة صحي خ�ل المرحلة��عدادية وال ثانوية سيطور ط�ب المرحلة الثانوية صحتهم البدنية والعقلية وا��تماعية ، ومعرفتهم وفه
ة من���عاب الجماعية والفردية )كرة الريشة ، كرة السلة ، الكريكيت ، كرة القدم ، الهوكي ،  فعَال ة متنوع من خ�ل المشاركة في مجموع

���ت تشمل  6ة المراوغة وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والرقص والتوجيه(. يتم تقييم الت��يذ في كرة الشبكة ، كرة القدم ، كر
 OCR القيادة والتدريب����ء والمعرفة واتخاذ القرار والعقلية وأنماط الحياة الصحية. تتاح الفرصة للط�ب في المرحلة الثانوية لدراسة

GCSE PE 9-1. 

هذه الفرص للتنافس على هناك عدد من�� ها قبل المدرسة وفي وقت الغداء وبعد المدرسة للمشاركة فيها ، وتشمل  نشطة ال��ية يتم إجراؤ
لة فرق المدرسة. تشمل النوادي ال�صفية كرة المراوغة والم�كمة والتزلج واللياقة البدنية وكرة الشبكة وكرة الريشة وكرة اليد وكرة الس

هن ها الكثير.  هد كأس العالم لكرة الشبكة وغير هدة الرياضات الحية. في السنوات السابقة كنا نشا اك العديد من الفرص لحضور رح�ت لمشا
هدة دوري السوبر لكرة القدم للسيدات .ومباريات دوري أبطال أوروبا وكذلك مشا  



The topics covered in Key Stage 3 science provide the foundations for understanding the world 
through the disciplines of Biology, Chemistry and Physics. Students are taught both essential 
knowledge, the skills needed to be successful scientists and how to plan and conduct scientific 
experiments.  Each year of study builds upon the last, building an in-depth understanding of that 
topic, scientific skills and preparing our students for their Key Stage 4 studies.  
The Science department offer both Combined Science and Triple Award Science at Key Stage 4, and 
in Key Stage 3 all students are taught problem solving, deeper scientific understanding and an 
awareness of how Science affects their everyday lives. To develop a deeper understanding the 
Science department run a number of different trips and workshops including the Science Flash Bang 
Show, the Solid Liquid Gas show, GCSE Live and a medical workshop.  
All students are given free access to online digital textbooks and a copy of the work book to practice 
with. The science students at Levenshulme have produced excellent GCSE results over the last few 
years, due to their enjoyment of the subject and how the department tailors its teaching for the 
individual student. A full list of topics with an overview can be found on our website.  
 

 

ي علوم المرحلة ال  واد الم قدمت
 
ي يتم تناولها ف

األسس لفهم العالم من خالل   عداديةالت 
ياء. يتم تعليم الطالب المعرفة األساسية  تخصصات علم األحياء والكيمياء والفي  

والمهارات الالزمة ليكونوا علماء ناجحي   وكيفية تخطيط وإجراء التجارب العلمية. يعتمد 
، وبناء فهم متعمق لهذا الموضوع والمهارات  لذي سبقهسة عىل العام اكل عام من الدرا

انوية. ثالعلمية وإعداد طالبنا لدراسات المرحلة ال  
 من العلوم

ً
ي المرحلة ا العلومو  جتمعةم يقدم قسم العلوم كال

 
ي   لثانويةالثالثية ف

 
، وف

ا لعداديةالمرحلة ا
ً
، يتم تعليم جميع الطالب حل المشكالت وفهم علمي أعمق وإدراك

ا من 
ً
لكيفية تأثي  العلوم عىل حياتهم اليومية. لتطوير فهم أعمق ، أجرى قسم العلوم عدد

ي ذلك عروض الرحالت و 
 
فالش بانك العلمية ، وعرض "ورش العمل المختلفة بما ف

ي سي أي اليف وورشة عمل طبية و  الغازات السائلة . "الصلبة ، و ج   
ي  دخول يتم منح جميع الطالب

نت ونسخة من كتاب  إىل الكتب المدرسية  مجان  عي  الني 
هيولم ن ي لفي  

 
ي سي سي ممتازة عىل مدار العمل للتدرب عليها. حقق طالب العلوم ف تائج ج 
 الفردي وكيف يخصص القسم التدريس ادة السنوات القليلة الماضية ، نظًرا لتمتعهم بالم

. عامة عىل موقعنا  لقاء نظرةبإ موادنا عىل قائمة كاملة ب حصوليمكن ال  . طالب للك  


