
قال األستاذ بدر الجالهمة القائم بأعامل 
مدير مرشوع جاللة امللك حمد ملدارس 
املستقبل: فخورون مبساهمتنا يف ضامن 
مبملكتنا  التعليمية  الخدمة  استدامة 
الغالية، عرب دورنا يف تطبيق التعّلم عن 
التمكني  مشاريع  أحد  هو  الذي  بعد، 
استكامل  وهو  التعليم،  يف  الرقمي 
تم  الذي  املستقبل  مدارس  ملرشوع 
تدشينه يف العام 2005، حيث تحققت 
نتائج مرشفة من خالل توفري بيئة آمنه 
املعلم  بني  والتواصل  بعد،  للتعلم عن 
التعليمية،  البوابة  والطالب، من خالل 
والفصول االفرتاضية املركزية، وغريها من 
وسائل، كام ساهم التحول من التدريب 
التقليدي إىل التدريب عن بعد يف رفع 
التقنية يف  املعلمني مبجال دمج  كفاءة 

التعليم، كام يرسنا تقديم الشكر والتقدير 
للقيادات الرتبوية واملعلمني، وبإذن الله 

الجهود مستمرة يف هذا املجال. 
هجرس  إبراهيم  شيامء  قالت  فيام 
اختصايص تكنولوجيا تعلم أول: سعداء 
كورونا،  جائحة  ملواجهة  حققناه  مبا 
فالتعلم عن بعد قفزة نوعية ورضورة 
ملواكبة مهارات القرن الحادي والعرشين، 
مبا يدعم اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة، 
العمل  سوق  احتياجات  ويلبي 

املستقبلية.
اختصايص  الحميقاين  عيل  فايزة  أما 
قدمت  قالت:  فقد  تعلم  تكنولوجيا 
مملكة البحرين منوذجاً ناجحاً ملنظومة 
أن  تؤكد  فاملؤرشات  بعد،  عن  التعلم 
التجربة كانت ناجحة إىل حد كبري، سواًء 

يف املدارس أو الجامعات، بسبب عوامل 
الكوادر  أساسية عدة، يأيت يف مقدمتها 

البرشية والبنية التحتية الرقمية القوية 
اململكة  أن جهود  منتلكها، حيث  التي 

يف هذا املجال ليست وليدة اليوم، بل 
بدأت عملياً منذ انطالق مرشوع جاللة 
والذي  املستقبل،  ملدارس  حمد  امللك 
تعزز بتطبيق برنامج التمكني الرقمي يف 

التعليم. 
ومن جانبها، قالت منال خالد الفيحاين 
إن  أول:  تعلم  تكنولوجيا  اختصايص 
نجاح تجربة التعلم عن بعد قد جاءت 
بفضل جهود وزارة الرتبية والتعليم يف 
العديد من األدوات والوسائل  توظيف 
األوفيس  وبرنامج  التعليمية  كالبوابة 
365، والذي هو ليس وليد اليوم، بل بدأ 
منذ سنوات عديدة، وهذا ما ساهم يف 
التعلم  متطلبات  إنجاز  سالسة ورسعة 
عن بعد، إضافة إىل ذلك استمر مرشوع 
املستقبل  ملدارس  حمد  امللك  جاللة 

خالل هذه الفرتة االستثنائية يف تنفيذ 
للهيئات  التدريبية  والربامج  الورش 
التعليمية عن بعد، والتي تتناول إنتاج 
وتوظيف املحتوى التعليمي الرقمي وفق 
معايري معتمدة، وقد القت تلك الربامج 
اإلشادة  ومتت  املتدربني،  استحسان 
باآلليات املتبعة يف عملية التدريب عن 
بعد، كام تم نقل أثر تلك الورش والربامج 
قبل  من  تنفيذها  وإعادة  التدريبية 
املتدربني داخل مدارسهم عن بعد أيضاً، 
وبالتايل فإن مرشوع جاللة امللك حمد 
ملدارس املستقبل كان سباقاً يف اعتامد 
التدريب عن بعد، حيث مل يؤثر تفيش 
جائحة كورونا سلباً عىل عملية التدريب 
بل عىل العكس ساهمت يف استمرارها 

وتعزيز آلياتها.

األنشطة الصيفية 
والتنشئة الوطنية

العرادي ميثم 
مدى  الرتبوي  للشأن  املتابعون  يالحظ 
البحرين  مملكة  توليه  الذي  الكبري  االهتامم 
يف  األساس  اللبنة  باعتبارها  الوطنية  بالتنشئة 
الصالح، والذي تعمد يف ذلك  املواطن  صناعة 
التعليم  خدمات  من  يحتاج  مبا  إمداده  إىل 
التي  املتنوعة  الرتاكمية  والخربات  املتقدم 
تكفل له مواكبة التطورات املتسارعة يف شتى 

املجاالت. 
ونظراً للدور الكبري الذي تقوم به وزارة الرتبية 
املعنية  الرئيسة  األضالع  أحد  لكونها  والتعليم 
وتوجيه  لألفراد  القومية  االتجاهات  بتشكيل 
املواهب  واكتشاف  القدرات  وصقل  امليول 
منذ سنوات  دأبت  فقد  وتنميتها،  واإلبداعات 
حزم  بإعداد  الصيفية  العطلة  استثامر  عىل 
األنشطة والربامج املتنوعة التي توفرها لطلبة 
ينفعهم  فيام  طاقاتهم  توجه  بحيث  املدارس 

العملية. والخربات  واملعرفة  العلم  من 
العطاء  يف  جديد  درس  أمام  اليوم  ونقف 
التي  واإلنجازات  التحديات  عطاء  الوطني، 
هي  فها  الصعوبات،  بوابة  عىل  تتوقف  ال 
البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
إبداع  الصيفي »صيفي  الربنامج اإلثرايئ  تطلق 
وإبتكار« عىل الرغم من كل الظروف الصعبة، 
وسائل  من  به  تتمتع  ما  ذلك  يف  مطوعة 
املتنوع  محتواها  يف  شاركت  متقدمة  رقمية 
واملرشدات  والكشفية  الرياضية  الرتبية  إدارة 
املكتبات  وإدارة  الطالبية  الخدمات  وإدارة 

املوهوبني. الطلبة  رعاية  ومركز  العامة 
العظيمة،  الجهود  هذه  كل  لكم  عالياً  نقدر 
شكراً من األعامق، وكل كلامت الشكر عاجزة 
والذي  ينضب  ال  الذي  العطاء  هذا  أمام 
الخالدة  صفحاته  عىل  حتاًم  التاريخ  سيكتبه 
وأرشف،  وجه،  من  لكل  ذهب  من  بحروف 
وتابع، ونفذ، وشارك يف هذا الربنامج الصيفي 
املتنوع الذي باستمراره تستمر قصة التحدي 
من  النابعة  التعليم  إرادة  تنترص  وبتنوعه 

الشعب.   ووعي  القيادة  حكمة 

للبنني.  اإلعدادية  مدرسة جدحفص  *مدير 

تواصل

أول التواصل

مريم املحميد
الرتبية  بوزارة  واألكادميي  النفيس  اإلرشاد  مركز  دور  يتمثل 
والتعليم يف صقل شخصية الطالب، والتعامل معها باألساليب 
العلمية الحديثة، عىل أساس تعزيز االنتامء لوطنه، واملساهمة 
يف حاميته وتنميته، واالرتقاء بتحصيله الدرايس، ومن هنا يأيت 
الرتبوي  النفيس واالجتامعي والتوجيه  تفعيل برامج اإلرشاد 
الدراسية كجزء أسايس من عمل  املستمر يف جميع املراحل 
الوزارة، وال يقترص تقديم هذه الربامج خالل العام الدرايس 
فقط، وإمنا يستمر ذلك خالل العطل الصيفية، ويف هذا اإلطار 
يتم تنفيذ برامج إرشادية متنوعة ضمن برنامج الوزارة الصيفي 

لهذا العام، واملنفذ عن بعد. 
برامج هادفة 

رئيس  املهندي  جاسم  الدكتور  يقول  املقدمة  الربامج  وعن 
)الوصايا  برنامج  هو  أولها  واألكادميي:  النفيس  اإلرشاد  مركز 
العرش للتميز( الذي يهدف إىل أن يتعرف الطالب عىل كيفية 
التخطيط ووضع األهداف وكيفية خلق التميز، ويتضمن عدة 
محاور منها: األمور الرئيسية للتميز وأنواع األهداف وكيفية 
تحديدها بالتميز ومعرفة التفكري اإليجايب وكيف يبني عادة 
الذي  نفسك(  )اعرف  برنامج  إىل  إضافًة  اإليجايب،  التفكري 
يهدف إىل أن يتعرف الطالب عىل فهم النفس وكيف يكتشف 
شخصيته، من خالل عدة محاور منها: خلق حوار ما بينه وبني 
نفسه والتعرف عىل الصفات اإليجابية لديه والصداقة واختيار 
الصديق ومعايري األصدقاء، هذا إىل جانب برنامج )كيف أحمي 
الذي يهدف إىل  الوالدين(  )بر  الغرباء(، وبرنامج  نفيس من 
إرشاد األبناء إىل الطرق الصحيحة لرب الوالدين برشح وتعميق 
مفهوم بر الوالدين، ويتضمن عدة محاور منها: كيف أكون باراً 

بوالدي وصور للرب بالوالدين وفوائد الرب بالوالدين. 
بناء الشخصية 

ويواصل املهندي: كام ننفذ برنامج )شخصيتي بقيمي( الذي 
يهدف إىل غرس القيم يف نفوس الطالب بالتعرف عىل أساليب 
الثقة بالنفس، ويتضمن عدة محاور منها: الوقوف عىل أهمية 

االنسان وتناول مجموعة من  العالقات االجتامعية يف حياة 
القيم املعنية عىل تعزيز العالقات االجتامعية، إىل جانب برنامج 
)املتسامح رابح أكرب( الذي يهدف إىل تعزيز السلوك اإليجايب 
التسامح  مفهوم  منها:  محاور  عدة  ويتضمن  الطالب،  لدى 
)القدوة  وبرنامج  متسامح؟،  أكون  وكيف  وفوائده  ومبادئه 
الحسنة( الذي يهدف إىل أن يتعرف الطالب عىل مفهوم القدوة 
الحسنة والتأثري اإليجايب لها يف حياتنا اليومية، ويتضمن عدة 
محاور منها: تعريف القدوة الحسنة وأهميتها وصفاتها وتقديم 

مناذج لها.
تعزيز الثقة 

ويتم كذلك تقديم برنامج )كن واثًقا( الذي يهدف إىل تعزيز 

الثقة  تعريف  منها:  محاور  عدة  ويتضمن  بالنفس،  الثقة 
وأنواعها وصفات الشخص الواثق من نفسه وكيف أمنى ثقتي 
بنفيس، وبرنامج )الصداقة كنز( الذي يهدف إىل معرفة أنواع 
الصداقة والصحبة الجيدة والسيئة واختيار الصحبة الجيدة، 
ويتضمن عدة محاور منها: ما املقصود بالصداقة وأهميتها يف 
حياتنا واملحافظة عىل الصديق واختيار الصديق، إىل جانب 
مفهوم  معرفة  إىل  يهدف  الذي  اإلبداعي(  )التفكري  برنامج 
التفكري اإلبداعي وماهي مجاالته، ويتضمن عدة محاور منها: 
أن مييز الطالب بني التفكري اإلبداعي والتفكري النقدي والتعرف 
عىل مهارة حل املشكالت واتخاذ القرار ومعنى املشاعر وكيفية 

التكيف معها بإيجابية. 

مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة
برامج إرشادية صيفية رقمية لغرس قيم التسامح واختيار القدوة الحسنة

يوسف مريم 
أكد عدد من أولياء أمور الطلبة من ذوي 
ما  أن  التوحد،  اضطراب  فئة   - الهمم 
نهاية  نتائج  يف  تفوق  من  أبناؤهم  حققه 
العام الدرايس املنرصم هو مثرة الخدمات 
املتخصصة  النوعية  والتعليمية  الرتبوية 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وفرتها  التي 
شمل  تطورهم  أن  كام  الدمج،  مدارس 

واالجتامعي. السلويك  الجانب 
الطالب عبدالله بوعالي  أمر  وقالت ولية 
للبنني:  االبتدائية  الخوارزمي  مدرسة  من 
بفضل  ابني،  حققه  مبا  جًدا  سعيدة 
مناهج  ظل  ويف  املؤهالت،  املعلامت 
نقله  تم  متيزه  وبعد  متطورة،  تعليمية 
العادية،  الصفوف  إىل  الخاص  الصف  من 
وهو  االبتدايئ،  الثاين  الصف  من  بدًءا 
ولديه  بامتياز،  الرابع  الصف  اجتاز  اليوم 
يتواصل  وأصبح  الحفظ،  عىل  عالية  قدرة 
شخصية  وميتلك  الطلبة،  مع  أكرب  بشكل 

العناد. من صفة  وتخلص  اجتامعية، 
وأشارت ولية أمر الطالبة فاطمة النشيط 
االبتدائية  الحكمة  بيت  مدرسة  من 

ابنتها  مبتابعة  استمرت  أنها  إىل  للبنات 
ما  خالل  من  الدراسة  تعليق  فرتة  خالل 
وفرته الوزارة مشكورة لذوي االحتياجات 
عرب  مناسبة  تعليمية  مواد  من  الخاصة 
وسائل  من  وغريها  التعليمية  البوابة 
عىل  قادرة  ابنتها  فكانت  تربوي،  تواصل 
حل التطبيقات واألنشطة املتعلقة باملواد 

لوحدها. الدراسية 

البيت،  ابنتي تخرج من  أرى  أن  »حلمي 
بأنها  األيام  من  يوم  يف  أتوقع  أكون  ومل 
أمر زهراء  ولية  قالته  ما  ستتفوق«، هذا 
جعفر، إذ أنها تعيش يف فرحة عارمة مبا 
مشهود،  تطور  من  ابنتها  إليه  وصلت 
عىل  الخاصة  الرتبية  إدارة  شاكرًة 

الدمج. مدارس  متابعة  يف  جهودها 
عيل  الطالب  أمر  ولية  وتقدمت 

ثابت  بن  حسان  مدرسة  من  عبداألمري 
املدرسة  ملديرة  بالشكر  للبنني  االبتدائية 
دائم  تواصل  عىل  كن  الاليت  واملعلامت، 
الدراسة،  تعليق  فرتة  يف  والسيام  معها، 
كانت  التي  سلمى،  املعلمة  وباألخص 
لكل  أمورهم  وأولياء  الطلبة  تهيئ 
التعلم  لحب  يدفعهم  مام  جديد،  درس 

النفس. عىل  واالعتامد 

تطورهم شمل الجانب السلوكي واالجتماعي .. أولياء أمور:
تفوق الطلبة من ذوي الهمم ثمرة الخدمات النوعية في مدارس الدمج

منتسبو مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل:
فخورون بمساهمتنا في النتائج المشرفة لتجربة التعّلم عن بعد

صفحة إلكرتونية اسبوعية صادرة عن إدارة العالقات العامة واإلعالم
بوزارة الرتبية والتعليم

Noor.abualshook@moe.gov.bh ترحب الصفحة مبشاركات وتقارير وأخبار املدارس الحكومية والخاصة التي تربز جهودها التطويرية وإبداعات املعلمني والطلبة، عرب امييل
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جانب من الربامج


