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لبنى �سليبيخ

التعليم ما قبل املدر�سي
اأول م�سرية التقدم العلمي

انبثقت اأهمية التعليم ما قبل املدر�سي من الأهداف الإمنائية 

للرتبية على التنمية امل�ستدامة، اإذ جاء يف الهدف الرابع لها: 

اإطار عمل التعليم بحلول عام 2030م،) نحو التعليم اجليد 

اإذ يجب  واملن�سف والدامج والتعلم مدى احلياة للجميع(، 

الرعاية  يف  والفتيان  الفتيات  جميع  اإحلاق  على  احلر�ص 

والرتبية النوعية اجليدة يف مرحلة الطفولة املبكرة، وكذلك 

لكي يهيئوا للتعليم البتدائي، اإذ ي�سكل التعليم ما قبل املدر�سي 

البعيد  املدى  على  الأطفال  تقدم  ركيزة  املبكرة  الطفولة  يف 

ورفاههم و�سحتهم، وعليه فاإن التعليم قبل املدر�سي ياأتي يف 

مقدمة اهتمام هذه اخلطط.

ما  التعليم  التدريبية يف جمال  العمل   وجاءت ور�سة 

قبل املدر�سي بعنوان ) الأ�ساليب والتقنيات املالئمة بالنهو�ص 

بالتعليم قبل املدر�سي وجتويده( �سمن خطة عمل منظمة 

الأي�سي�سكو الثالثية، لالأعوام 2016-2018، اإذ تعد الأوىل 

للرتبية  الوطنية  البحرين  جلنة  نظمتها  والتي  نوعها  من 

تكون  ولن  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  والثقافة  والعلوم 

الأخرية، وذلك بهدف تعزيز قدرات وخربات امل�سوؤولني عن 

التعليم ما قبل املدر�سي يف املوؤ�س�سات الرتبوية احلكومية 

والرتقاء  الأطفال  تعليم  اأجل حت�سني جودة  من  واخلا�سة 

عملها؛  اأ�ساليب  وتطوير  الرتبوية  لالإدارات  املهني  بالأداء 

ملواكبة امل�ستجدات والحتياجات العلمية والإدارية مبملكة 

الدكتور ماجد بن  البحرين. ومن هذا املنطلق يويل �سعادة 

علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم اهتماما خا�سا بالتعليم 

ما قبل املدر�سي، كما يوؤكد دوماً على الأهمية الكبرية ملرحلة 

الدولية  املنظمات  دعوة  ظل  يف  املدر�سي  قبل  ما  التعليم 

والإقليمية كاليون�سكو والإي�سي�سكو والألك�سو ومكتب الرتبية 

العربي لدول اخلليج لالهتمام بهذه املرحلة املهمة والفارقة يف 

حياة الإن�سان، وهناك اجتاه خ�سو�ساً من منظمة اليون�سكو 

لإمكانية تبني الدول اإلزامية التعليم ما قبل املدر�سي، وهو من 

اأهدافها ال�سرتاتيجية للتعليم.

اإن هذه الدورة اأتت يف اإطار خطة التطوير التي تنتهجها 

لالهتمام  الإي�سي�سكو  ومنظمة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

بالعاملني يف جمال التعليم ما قبل املدر�سي وتنمية قدراتهم، 

والتي ناأمل اأن ت�ساعد خمرجاتها على و�سع �سيا�سات منظمة 

خالل  من  املدر�سي  قبل  ما  للتعليم  وخططهم  الأي�سي�سكو 

ال�ستعانة بكل ما هو جديد من برامج تدريب متطورة لرفع 

بقدراتهم  ترتقي  التي  واملعارف  العلوم  واإك�سابهم  كفاءتهم 

الأفكار  لتبادل  الفر�سة  لهم  وتتيح  والعملية،  العلمية 

اجلليلة  مبهامهم  للقيام  يوؤهلهم  مبا  والتجارب  واخلربات 

يف الرتقاء بالتعليم ما قبل املدر�سي، وتهيئة ال�سغار ملرحلة 

التعليم النظامي ب�سورة فاعلة.

ول �سك اأن للمنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة 

)الأي�سي�سكو( دوراً مهماً يف تعزيز ال�سراكة الرتبوية العربية 

ويف ت�سكيل جمتمع واٍع لق�ساياه الرتبوية ومدركاً ملا تنطوي 

وذلك  املجتمع،  بناء  اأهمية يف  من  الرتبوية  عليه اخلربات 

والربامج  الأن�سطة  من  العديد  بتنفيذ  مبادراتها  خالل  من 

وبالأخ�ص هذه الدورة التدريبية مبملكة البحرين. 

الأمني العام للجنة البحرين الوطنية

منى الروبيعالء ب�سري النجارمنى ال�سيد �سعيدندى مهدي علياأحمد الإمام

جلنة مدار�س البحرين املنت�سبة لليوني�سكو نفذت زياراتها امليدانية

من�سقو مدار�س البحرين املنت�سبة لليون�سكو 

ور�سة العمل التدريبية ر�سخت املبادئ الأ�سا�سية لر�سم خطة العمل
مدار�ص  من�سقي  ور�سة  هام�ص  على 

البحرين املنت�سبة لليون�سكو والتي هدفت 

مدار�ص  من�سقي  متكني  اإىل  رئي�سي  ب�سكل 

البحرين املنت�سبة لليون�سكو على الأ�س�ص 

العلمية ال�سحيحة لإعداد امل�ساريع البيئية 

حول حمور الرتبية على التنمية امل�ستدامة 

من   70 فيها  �سارك  وقد  املناخ(  )تغري 

من  واخلا�سة  احلكومية  املدار�ص  من�سقي 

مع  بالتعاون  التعليمة  املراحل  خمتلف 

فقد كان ل�سفحة  العربي،  جامعة اخلليج 

املن�سقني  مع  اللقاءات  من  عدد  نافذة 

حول  دارت  والتي  الور�سة  يف  امل�ساركني 

مدى ا�ستفادتهم من هذه الور�سة.

اإذ قدمت الور�سة لالأ�ستاذ اأحمد الإمام 

للبنني،  الإعدادية  عايل  مدر�سة  من�سق 

اخلطة  لو�سع  العلمية  اخلطوات  اأهم 

�ستعمل  والتي  للم�سروع،  ال�سرتاتيجية 

هذه  اأهمية  مدى  على  موؤكداً  املدر�سة،  بها 

مهمة  معلومات  من  قدمته  وما  الور�ص 

حول تغري املناخ، �ساكراً اجلهود املبذولة 

البحرين  مدار�ص  جلنة  تقدمها  التي 

املنت�سبة لليون�سكو لدعم املن�سقني. 

مهدي  ندى  الأ�ستاذة  ح�سيت  فيما 

علي من�سقة مدر�سة مدينة حمد البتدائية 

حول  كافية  معلومات  على  للبنات، 

)التنمية امل�ستدامة – تغري املناخ( لتتمكن 

التي  اأ�س�ص اخلطة  من خاللها على و�سع 

لهذا  العمل  رحلة  خالل  عليها  �ستعمل 

العام لتنفيذ اأ�س�ص امل�سروع بطريقة علمية 

�سليمة، وجاءت هذه املعلومات من وجهة 

مبا  كاٍف  علم  على  املن�سق  ليكون  نظرها 

دولية  اتفاقيات  من  املحور  حول  يدور 

وغريها.

و�سع  يف  التميز  �سرف  لنيل  و�سعياً 

من  ت�ستهلك  مل  ومبتكرة  متميزة  م�ساريع 

ذي قبل، قالت الأ�ستاذة منى ال�سيد �سعيد 

العربي،  اخلليج  لوؤلوؤة  مدر�سة  من�سقة 

عن  �ساملة  فكرة  لنا  قدمت  الور�سة  اأن 

مو�سوع هذا العام، معتربًة اأن تقدمي هذه 

الور�سة من قبل اخلرباء يف هذا املجال ترك 

حلو�سلة  كمن�سقني  اأذهاننا  يف  كبرياً  اأثراً 

مو�سوع املحور لهذا العام ب�سكل اأعمق. 

النجار  ب�سري  عالء  الأ�ستاذ  وركز   

الثانوية  اخلليفية  الهداية  مدر�سة  من�سق 

الطالب  ي�سرك  اأن  ينوي  اأنه  على  للبنني، 

يف  املدر�سة  اأفراد  وكافة  الأمور  واأولياء 

وتعريفهم  امل�سروع،  عمل  خطة  تنفيذ 

منظمة  لها  ت�سعى  التي  بالأهداف 

اليون�سكو، والتي من الواجب حتقيقها يف 

منى  الأ�ستاذة  زميلته  و�ساركته  املدار�ص، 

الروبي من�سقة مدر�سة ال�سيخة ح�سة يف 

الور�سة فتحت  اأن هذه  الراأي م�سيفًة  هذا 

امل�سروع،  يف  العمل  لبدء  جديدة  نوافذ 

واأحدثت اإ�سقاطات على اأفكار جديدة تربط 

من  ا�ستفادت  فيما  والنظري  العملي  بني 

جتارب الآخرين خالل ال�سنوات ال�سابقة.

انتهت جلنة مدار�ص البحرين املنت�سبة 

خليفة  لبنى  الأ�ستاذة  برئا�سة  لليون�سكو 

البحرين  للجنة  العام  الأمني  �سليبيخ 

البحرين  مدار�ص  جلنة  ورئي�ص  الوطنية 

الزيارات  تنفيذ  من  لليون�سكو،  املنت�سبة 

املدار�ص  اإىل  ال�ستطالعية  امليدانية 

احلكومية واخلا�سة املنت�سبة اإىل ال�سبكة، 

مدر�سة من خمتلف  والبالغ عددها )70( 

متابعة  بهدف  وذلك  الدرا�سية،  املراحل 

خالل  �ستنفذ  التي  الت�سغيلية  اخلطط 

2016-2017م  احلايل  الدرا�سي  العام 

حول حمور الرتبية على التنمية امل�ستدامة 

تقدمي  جانب  اإىل  ذلك  املناخ(،  )تغيري 

امل�سورة والتوجيه ومتابعة خطط املدار�ص 

واأولويات  اأهداف  حتقيق  مع  متا�سياً 

وزارة  توجهات  مع  تتطابق  التي  الربامج 

الرتبية والتعليم كجودة التعليم والرتبية 

املواطنة  وتعزيز  امل�ستدامة  التنمية  على 

لدى الطلبة.

ما  الزيارة،  خالل  املدار�ص،  وعر�ست 

اجتاه  يف  وخطوات  خطط  من  تنفيذه  مت 

ال�ستفادة من النتماء لهذه ال�سبكة، اإ�سافًة 

املدر�سية  م�سروعاتها  من  عدد  عر�ص  اإىل 

العام  خالل  تنفيذها  تنوي  التي  الرائدة 

الدرا�سي اجلاري 2016-2017م.

واأكد مديرو ومديرات املدار�ص املنت�سبة 

من  له  ملا  امل�سروع  هذا  اأهمية  لليون�سكو 

الرتبوية  امل�سرية  ترثي  اإيجابية  نتائج 

من  جديدة  نافذة  باعتباره  والتعليمية 

نوافذ الرتبية وتطوير التعليم وامل�ساهمة 

يف اإثراء ممار�سات الطالب اليومية بقواعد 

معرفية ومهارات علمية وقيم جديدة.

من جهتها اأكدت رئي�سة جلنة املدار�ص 

لبنى خليفة  الأ�ستاذة  لليون�سكو  املنت�سبة 

�سليبيخ اأن النتماء اإىل هذه ال�سبكة يقوم 

ت�ستفيد  بحيث  والعطاء  الأخذ  مبداأ  على 

جميع املدار�ص املنت�سبة من تبادل اخلربات 

والتجارب الرتبوية التي ت�ساهم يف جودة 

الرتبية  وزارة  اأن  على  م�سددة  التعليم، 

الإمكانيات  توفري  على  تعمل  والتعليم 

الالزمة التي من �ساأنها اأن ترثي اخلربات 

الرتبوية والتعليمية للمدار�ص.

على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حتر�ص 

وتطويره  املدر�سي  قبل  ما  بالتعليم  الهتمام 

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  بقيادة  وذلك 

مبرحلة  معنًيا  باعتباره  والتعليم  الرتبية  وزير 

لذلك  ووفقاً  وجناحه،  للطفل  مهمة  درا�سية 

بعنوان  عقدت  التي  التدريبية  الدورة  جاءت 

قبل  ما  بالتعليم  للنهو�ص  والتقنيات  »الأ�ساليب 

املدر�سي وجتويده«، والتي نظمتها جلنة البحرين 

الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة بوزارة الرتبية 

الإ�سالمية  املنظمة  بتنفيذها  وقامت  والتعليم، 

للرتبية والعلوم والثقافة )الإي�سي�سكو( على مدى 

ثالثة اأيام، مب�ساركة 28 من الرتبويني العاملني يف 

التعليم والتخطيط والتقومي ملرحلة ما قبل التعليم 

املدر�سي مبملكة البحرين.

منظمة  ممثل  رحال  علي  الأ�ستاذ  اأكد  حيث 

التدريبية  الدورة  هذه  تنظيم  اأن  )الإي�سي�سكو( 

ياأتي لتزويد الرتبويني الفاعلني يف ميدان التعليم 

ما قبل املدر�سي باأحدث اخلربات واملهارات املهنية 

املرتبطة بهذا القطاع التعليمي املهم، والتي �سلطت 

ب�سكل  و  التعليم  جمال  يف  جوانب  على  ال�سوء 

على  واحلفاظ  املعلمني  بتاأهيل  ال�ستمرار  خا�ص 

على  احلر�ص  مع  الأطفال  لتعليم  منا�سبة  بيئة 

الهتمام  بالو�سائل التعليمية املنا�سبة لفهم الطفل 

جميع  اأن  م�سرياً  عمره،  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

اخلربات  و  التجارب  خمتلف  عر�سوا  امل�ساركني 

اإ�سافًة اإىل الطالع على وجهات النظر املختلفة من 

قبلهم . 

دائرة  مدير  العي�سري  عامر  الدكتور  وعرب 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  املدر�سي  قبل  ما  التعليم 

الكبري  التفاعل  لهذا  �سعادته  عن  عمان  ب�سلطنة 

اإدارات  من  احلا�سرين  وتنوع  امل�ساركني،  قبل  من 

اأفكار  طرح  يف  �ساهمت  واإدارية  تعليمية  خمتلفة 

الدكتور عامر ورقة  قدم  متنوعة ومتباينة، حيث 

والإدارة  ال�سيا�سات  »م�ستجدات  بعنوان  عمل 

املدر�سي«  التعليم  قبل  ما  مرحلة  يف  والإ�سراف 

النف�سية  الدرا�سات  من  العديد  اأن  اإىل  واأ�سار 

والرتبوية توؤكد �سرورة العناية والهتمام بجودة 

اخلدمات املقدمة يف مرحلة التعليم ملا قبل املدر�سي. 

عبداملح�سن  ليلى  الأ�ستاذة  اأ�سارت  فيما 

اجلمري اخت�سا�سية مناهج لغة عربية وهي اأحد 

امل�ساركني يف الور�سة لالهتمام البالغ الذي توليه 

التعليمية،  املرحلة  لهذه  والتعليم  الرتبية  وزارة 

هذا  البحرين يف  اإجنازات يف مملكة  من  قدم  وما 

املتميزة  التجارب  من  عدد  عر�ص  مت  وقد  املجال، 

الهتمام  مدى  يوؤكد  مما  للرو�سات،  والرائدة 

التعليم ما قبل املدر�سي  الوا�سح و احلر�ص على 

يف البحرين. 

�سرييل  الأ�ستاذة  قالت  اآخر،  جانب  ومن 

جايلز مديرة رو�سة النجوم ال�سغرية اأن الور�سة 

متعددة،  وجتارب  اأفكاراً  لنا  قدمت  التدريبية 

اإ�سافًة اإىل اأن املحا�سرين من ذوي اخلربة �ساهموا 

على  الطالع  معتربًة  املجال،  يف  املعرفة  بزيادة 

يف  ت�ساهم  متعددة  وخربات  متميزة  جتارب 

و�سع ا�سرتاتيجيات علمية �سحيحة، وعقبت على 

الزيارة التي قام بها كافة امل�ساركني والقائمني على 

النموذجية،  الع�سافري  �سدرة  لرو�سة  الور�سة 

والتي مت خاللها مالحظة جميع املرافق والو�سائل 

�سن  مع  تتنا�سب  والتي  فيها،  املتاحة  التعليمية 

الطفل وتهيئته قبل املدر�سة. 

كما اأكد الأ�ستاذ علي حممد املري�سي اخت�سا�سي 

اأهمية  على  الرتبوي  التخطيط  مبجموعة  تربوي 

مرحلة الطفل ما قبل املدر�سة، ومن راأيه اأنه يجب 

على كل طفل اأن يتلقى الهتمام والرعاية ال�سليمة 

والتعليم املنهجي ال�سحيح يف هذه املرحلة، وهذا 

اأمثلة  من  الدورة  خالل  املحا�سرون  عر�سه  ما 

املنا�سب  واملكان  للدرا�سة  الطفل  تهيئة  لكيفية 

الرتبية  وزارة  توؤديه  الذي  الدور  على  مثنياً  لهم 

والتعليم يف اململكة لتطوير هذا املجال والإجنازات 

اأن  اإىل  اأي�ساً  واأ�سار  فيه،  التي حققت  والنجاحات 

بل  فقط  النظري  اجلانب  على  تقت�سر  مل  الدورة 

خالل  من  وامليداين،  العملي  اجلانب  على  ركزت 

اإحدى الرو�سات املتميزة والتي لها جتربة  زيارة 

ناجحة يف التعليم ما قبل املدر�سي.

جانب من الزيارات امليدانية

ور�سة عمل التعليم ما قبل املدر�سي

تزويد امل�ساركني مبعارف وخربات جديدة تدعم جناح عملهم

علي حممد املري�سيالأ�ستاذة �سرييل جايلزليلى عبداملح�سن اجلمريالدكتور عامر العي�سريالأ�ستاذ علي رحال


