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1892

تم تأسيس أول مدرسة

 San Estanislao de Kostka 

يف شارع سانتا ماريا، 4 يف 

مدريد.

كان أول مدير لها هو خوسيه 

دي أوالفاريتا، األستاذ يف 

الجامعة املركزية.

1944

أسست السيدة كارمن 

 SEK أوملو مدرسة

لإلناث يف شارع أتوتشا 

.94

SEK خط زمني مخترص لـ
"الحياة ليست أك� من سباق النها نحو الك�ل"

1956

تأسس قسم الطالب 

يف شارع سانتا 

إيزابيل. مدرسة 

SEK- سانتا إيزابيل 

(مدريد).

1958

يتوىل فيليبي 

سيغوفيا أوملو 

إدارة اإلدارة 

الرتبوية ملدارس 

.SEK

1963

 SEK مؤسسة

التعليمية تصبح 

عضًوا مؤسًسا يف 

االتحاد األورو¥ 

ملراكز التعليم 

.(FEDE)

1966

جائزة االستحقاق 

الريايض من 

الوفد الوطني 

للرتبية البدنية 

والرياضة.

1970

امتياز تفويض ألفونسو 

الخامس إل سابيو إىل فيليبي 

سيغوفيا مارتينيز، رئيس 

مدارس SEK، وفيليبي 

سيغوفيا أوملو، املدير العام.

تأسيس Didascalia. مجلة 

التوجيه الرتبوي والبحث 

الرتبوي.

اتفاقية SEK II. أهداف 

ومكانة املعلم والطالب. 

مدريد.

1972

إنشاء مدرسة 

 SEK-El Castillo

الدولية (مدريد).

 SEK اتفاقية

 SEK نظام .III

التعليمي. مدريد.

1974

 .SEK IV اتفاقية

التفاعل املتوقع ب« 

األرسة واملدرسة. 

مدريد.

1977

االعرتاف بـ SEK كعضو يف 

منظمة البكالوريا الدولية.

تدريس دبلوم البكالوريا 

الدولية.

 Didactes إنشاء منظمة

لتطوير مراكز التدريس.

مؤسسة SEK، عضو مؤسس 

لجمعية مراكز التدريس 

.(ACADE) املستقلة

1980

التبادالت الدولية 

األوىل مع املدارس 

يف فرنسا وسويرسا 

والواليات املتحدة 

األمريكية.

1983

إنشاء مدرسة 

 SEK-Chile

الدولية يف 

سانتياغو دي 

تشييل.
1987

تأسيس نادي SEK الريايض 

الثقايف يف فيالفرانكا ديل 

كاستيلو (مدريد).

1989

مؤسسة SEK، عضو يف املنظمة 

العاملية لتعليم الطفولة املبكرة.

 SEK-Atlántico افتتاح مدرسة

الدولية يف بونتيفيدرا.

إنشاء سكن اإلناث يف مدرسة 

.SEK-El Castillo

2010

فيليبي سيغوفيا، الرئيس الفخري 

ملؤسسة SEK التعليمية.

نيفيس سيغوفيا يتوىل الرئاسة.

االحتفال Æنتدى التعليم العاملي 

ملؤسسة SEK التعليمية.

 Èتم إنشاء الفصل الدرايس الذ

.Marc Prensky

يع« UCJC نيكوالس 

نيجروبونتي وبرناردو هËنانديز 

بدكتوراه فخرية.

جائزة خواك« بلوم الوطنية 

.UCJC للرياضة ل

2012

UCJC تع« كيم جونغ هينج 

بدكتوراه فخرية.

تنفيذ منهجية "الفصل املقلوب".

تقديم برامج الذكاء االجتÏعي 

.SEK والعاطفي يف صفوف

2014

UCJC تع« خوان 

مانويل سانتوس كالديرون 

بدكتوراه فخرية.

2016

 Ñتع« الدكتور أنتو UCJC

ليك والدكتور هونوريس 

كوزا.

جاللة امللك Óنح لفيليبي 

سيغوفيا وسام ألفونسو 

العارش إل سابيو تقديراً لعمله 

.Õالرتبوي االستثنا

1935

د. كارمن أوملو و د. 

فيليب سيغوفيا يتولون 

إدارة املدرسة. 

1947

SEK-Ar- تم افتتاح مدرسة

turo Soria مع "القسم 

الداخيل".

1957

بدأ فصل ثقافة 

SEK رسميًا.

1960

بداية دورات 

SEK الصيفية. 1964

اإلنشاء الرسمي 

 SEK لنادي

الريايض.

1969

تم إنشاء روضة األطفال 

 Bueso يف شارع SEK

Pineda يف مدريد.

 :I SEK اتفاقية

Øت املوافقة عىل 

األيديولوجية. مدريد.

1973

 SEK-San افتتاح مدرسة

Ildefonso الدولية 

(مدريد).

1975

إنشاء Didascalia االفتتاحي 

لطبعة الكتب املدرسية.

SEK-Ciudal- افتتاح مدرسة

campo الدولية (مدريد).

1978

SEK، عضو يف اتحاد 

.(ISA) املدارس الدولية

1981

 SEK افتتاح مدرسة

الدولية يف دبلن (أيرلندا).

1984

افتتاح مدرسة SEK-اإلكوادور 

الدولية يف كيتو.

1988

إنشاء مدرسة 

 SEK-Paraguay

الدولية.

إنشاء األكادÓية 

 SEK-Miami الدولية

يف فلوريدا (الواليات 

املتحدة األمريكية).

جاللة امللك خوان 

كارلوس يقدم ملؤسسة 

SEK كأس جواك« 

بلوم لعمله الريايض.

2009

حصل فيليبي سيغوفيا 

عىل جائزة التدريس 

يف الذكرى الخمس« 

ملسËته املهنية.

جائزة "مدريد املمتازة" 

.UCJC و SEK ملؤسسة

جائزة اليونيسف 2009 

"الرتبية يف القيم".

2011

اإلصدار الثاÑ من 

املنتدى العاملي للتعليم 

 SEK التابع ملؤسسة

التعليمية.

UCJC تتوج هوارد 

جاردنر وجوزيف 

رينزويل بدكتوراه 

هونوريس كاوزا.

2013

وفاة السيد فيليبي سيغوفيا 

أوملو، مؤسس ورئيس مؤسسة 

SEK التعليمية وجامعة 

كاميلو خوسيه شيال.

UCJC تتوج ستيفن وزنياك 

بدكتوراه هونوريس كاوزا.

افتتاح مدرسة SEK الدولية 

يف قطر، أول مدرسة إسبانية 

يف الدولة.

والدة مؤسسة فيليبي 

سيغوفيا.

2015

الذكرى السنوية 

العارشة للتعاون ب« 

SEK واليونيسيف.

االحتفال بأول ندوة 

لفيليبي سيغوفيا.

SEKLab، املرسع 

األول للرشكات الناشئة 

1971يف مجال التعليم.

 Didactes  االحتفال بـ

معرض الكونغرس األول 

للمواد التعليمية واملوارد.

2017

 SEK تحتفل مؤسسة

التعليمية بعيدها 125.

1992

تحتفل مؤسسة 

SEK التعليمية 

بالذكرى املئوية األوىل 

لتأسيسها. 1994

 SEK اتفاقية

الخامسة: األيديولوجيا 

واألهداف، النظام 

التعليمي، مهنة 

التدريس ومجتمع 

SEK التعليمي.

توليدو. 1996

يتم تدريس 

 OBI برنامج

 Middle Years

.Program

1999

افتتاح مدرسة 

 SEK-Alboran

الدولية (املرية).

اتفاقية SEK السادسة: 

 ،Õالتعليم االبتدا

الفصول الذكية، 

UCJC، الجودة.

بونتيفيدرا.

2003

شهادة الجودة املطابقة 

 ISO 9001: للمواصفة

.2000

منح فيليبي سيغوفيا 

أوملو امليدالية الذهبية 

لالستحقاق يف العمل.

2005

.SEK إنشاء مؤسسة

2008

 SEK مؤسسة

تنضم إىل "املجلس 

األورو¥ للمدارس 

.(ECIS) "الدولية

ECOSEK، االلتزام 

البيئي

.SEK 2.0 إطالق

1990

يتوىل نيفيس سيغوفيا 

بونيت اإلدارة العامة 

.SEK ملؤسسة

افتتاح املدرسة الدولية 

 SEK-Les Alpes

(فرنسا).

إنشاء سكن الذكور ملدرسة 

.SEK-El Castillo

 SEK-Chile جامعة

تفتح أبوابها. إنشاء فرع 

SEK-America املستقل.

1993

فيليبي سيغوفيا أوملو، 

FEDE رئيس

نيفيس سيغوفيا، 

عضو مجلس 

مؤسسة البكالوريا 

الدولية.

 ،CIIDAC إنشاء

املركز الدويل للبحوث 

والتشخيص للقدرات 

العالية.

1995

تفتح كلية 

 SEK-Catalunya

 International

College أبوابها

بدأ تطبيق نظام 

SEK التعليمي 

الجديد "الفصل 

."Èالذ

2002

تحصل مؤسسة 

SEK عىل عالمة 

 Madrid" نÏالض

."Excelente

UCJC تع« خوان 

أنطونيو سامارانش 

بدكتوراه فخرية 

كوزا.

2004

 SEK اتفاقية

السابعة: املراحل 

التعليمية، اللغات  

 UCJC ، R ،القيم

D + I +، الرياضة، 

الجودة.

برشلونة.

2007

اجتÏع 

 SEKMUN

األول.

1997

تحصل مدارس 

SEK عىل شهادة 

الجودة وفًقا ملعيار 

 UNE-EN-ISO

.9001

2000

افتتاح جامعة كاميلو 

خوسيه شيال.

جائزة اليونيسف 

 SEK ملؤسسة

باعتبارها "عالمة 

تجارية äوذجية يف 

االبتكار التضامني".

2020

بدء تطبيق املنهجية 

الرتبوية الجديدة 

 SEK Future"

"Learning Model

2021

افتتاح كلية SEK الرياض 

العاملية يف اململكة العربية 

السعودية.


