
مريم يوسف
»ال حدود للطموح، فإن كنتم تودون أن تتميزوا وتتألقوا يف سامء 
اإلبداع يف مجال موهبتكم، فام عليكم إال أن تؤمنوا بقدراتكم، وأن 
تعملوا عىل تنميتها، لتحققوا أحالمكم، وتخدموا وطنكم.«، هذا 
ما قالته الطالبة ُعال نبيل العجيمي من مدرسة جدحفص الثانوية 
للبنات، التي تتمتع بالعديد من املواهب والقدرات التي جعلت 
منها خري من ميثل مملكة البحرين عىل الصعيد الدويل، بعد أن 

احتضنها مركز رعاية الطلبة املوهوبني بوزارة الرتبية والتعليم.
االبتدائية  املرحلة  يف  ترشيحها  تم  عندما  موهبتها  رحلة  بدأت 
ملركز املوهوبني، نظرًا ما لوحظ عليها من قبل معلامتها آنذاك من 

حس القيادة العالية واإلتقان يف إنجاز أي عمل تقوم فيه، ومن 
من خاللها  ورسمت  إبداعاتها  معها  وانطلقت  عال  انطلقت  هنا 
من  العديد  يف  االحتفاء  محل  أصبحت  التي  ومواهبها  هواياتها 
الطريان  علوم  هواياتها:  أبرز  ومن  والخارجية،  الداخلية  املحافل 

والفضاء، والقراءة، واإللقاء، ومونتاج األفالم القصرية.
العلمية  املعارض  املوهوبني أرشكها يف  العجيمي أن مركز  وقالت 
لالستفادة  مختلفة،  دول  يف  العلمية  املراكز  زيارة  يف  والبيئية، 
جعلها  الذي  األمر  تفاعلية،  علمية  تجارب  من  تقدمه  مام 
شغوفة بالبحث العلمي وتنفيذ التجارب العلمية داخل املدرسة 

وخارجها.

وذكرت عال أن حس القيادة لديها ساعدها عىل التميز من املرحلة 
االبتدائية، باهتامم بالغ من معلامتها، حيث كانت تتويل مهام قيادة 
املجموعات والصفوف، وتشارك كمعلمة صغرية، إىل أن وصلت يف 
املرحلتني اإلعدادية والثانوية إىل قيادة فرق وندوات مدرسية، كام 
مدرسة  يف  العامل  يف  درس  أكرب  لتنفيذ  اللوجستي  الفريق  قادت 
أوردو باكستان، الذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة ضمن 
عىل  أما  املستدامة،  التنمية  ألهداف  العاملي  الشباب  مهرجان 
 student of the course الصعيد العاملي فقد حصلت عىل لقب

يف دورة االتصال والقيادة من كلية ويلنغتون باململكة املتحدة.

اجتزنا التحدي

الهدي   *حسن 
الجميع  أدوار  وتكاتفت  الجهود،  تضافرت 
اجتيازها  يعدُّ  التي  املرحلة  اجتياز  سبيل  يف 
مرحلة  إنها  استثناء.  دون  للجميع  نجاًحا 
فرضت  التي  املرحلة  هذه  ُبعد،  عن  التعلُّم 
الحدث،  مستوى  يف  يكون  أن  الجميع  عىل 
فرضتها  التي  املسؤولية  من  كاف  قدر  وعىل 

املرحلة. طبيعة 
جعل  يف  كبريًا  دوًرا  بذلت  التي  للجهود  إن 
وبدياًل  للطلبة  مرًنا  تعلُّاًم  ُبعد  عن  التعّلم 
الدراسية،  الصفوف  داخل  للتعليم  ناجًحا 
طالب  لكل  املقدم  الفردي  الدعم  كان  فقد 
منح  مام  ُبعد؛  عن  التعلُّم  فرتة  طوال  حارًضا 
ثقتهم  من  ز  وعزَّ بالطأمنينة،  الشعور  الطلبة 
املرحلة  اجتياز  عىل  وقدرتهم  بأنفسهم، 

بنجاح.
نجاح  بذلت يف سبيل  التي  الجهود  أبرز  ومن 
الفاعل  التواصل  ُبعد:  عن  التعلُّم  عملية 
واملستمر مع الطلبة وأولياء أمورهم واستقبال 
الوسائل  بشتى  عنها  واإلجابة  استفساراتهم 
واملكاملات  التعليمية،  البوابة  مثل:  املتاحة، 
مبادرات  من  وغريها  والواتساب،  الهاتفية، 
والتعليمية  اإلدارية  الهيئات  من  فاعلة 
الكافية  العلمية  املادة  توفري  مع  باملدارس، 
تفعيل  خالل  من  الدراسية،  املراحل  ملختلف 
اليومية  اإلثراءات  ورفع  التعليمية،  البوابة 
وإعداد  متنوعة،  وطرائق  بأساليب  ة  املعدَّ
التطبيقات التقييمية املنظمة ملختلف مهارات 
ومفردات املقرر الدرايس، باإلضافة إىل متابعة 
استجابة الطلبة للتطبيقات التقييمية، والرصد 
التمكني  أداة  وتوظيف  للدرجات،  املستمر 
الرقمي  Googleforme  يف عمليات التعليم 

ُبعد. عن  والتعلُّم 
كام تم إعداد دروس فيديو لبعض موضوعات 
املستمر  والتواصل  للطلبة،  وإرسالها  املقرر 
خالل  من  العربية  اللغة  قسم  معلمي  مع 
املمكنة،  الوسائل  ومختلف   ،Teams برنامج 
ساهم  حيث  جديد،  هو  ما  بكل  وتزويدهم 
املدرسة  إدارة  مع  الفاعل  التواصل  ذلك  يف 
يوكل  ما  وتنفيذ  ُبعد،  عن  التعلُّم  فرتة  طوال 

من مهام بدقة وإتقان.

السهلة  مبدرسة  عربية  لغة  أول  *معلم 
للبنني اإلعدادية  االبتدائية 

تواصل

أول التواصل

مريم املحميد
تنمية  كبرية يف  االجتامعي جهوًدا  اإلرشاد  اختصاصيو  يبذل 
شخصيات طلبة املدارس، وإثراء خرباتهم، واستثامر طاقاتهم 
الخالقة، وقدراتهم واستعداداتهم املختلفة، ومساعدتهم عىل 
تحقيق التفاعل الرتبوي والتعليمي اإليجايب، بتفعيل مشاركاتهم 
االجتامعية يف املجتمع املدريس وفق ميولهم وقدراتهم. ومن 
الضوء هذا  االجتامعيني، نسلط  للمرشدين  النامذج املرشفة 
األسبوع عىل تجربة األستاذ قاسم حسن عيل اختصايص اإلرشاد 
برنامجه  حول  للبنني  اإلعدادية  عسكر  مبدرسة  االجتامعي 
»بنك عسكر للسلوكيات الحميدة« الذي يسعى من خالله 
إىل رفع مستوى االنضباط داخل الفصول الدراسية، والرتكيز 
عىل اسرتاتيجية التعزيز بدل العقاب، واملرونة يف التعامل مع 
األثر،  لقياس  دقيقة  إحصائيات  وتوفري  املدرسية،  املشكالت 
نسبة  انخفاض ملحوظ يف  تحقيق  الربنامج يف  أسهم  حيث 

املخالفات السلوكية. 
تشجيع وتنافس

يقول األستاذ قاسم بأن الربنامج عبارة عن مسابقة تقام بني 
بالسلوكيات  االلتزام  عىل  لتحفيزهم  املدرسة  طالب  جميع 
الحميدة داخل الغرفة الصفية وخارجها، بحيث تقوم الهيئة 
اإلدارية والتعليمية بتوزيع بطاقات تعزيز )دراهم( مكافأة 
الطالب  فيقوم  للطالب،  املتميزة  الحميدة  السلوكيات  عىل 
بهدية معادلة  بنك عسكر  استبدالها يف  بتجميعها ومن ثم 
للقيمة املجمعة، بهدف تحفيز الطلبة عىل مامرسة السلوكيات 
الحميدة ورفع مستوى تحصيلهم الدرايس وخلق بيئة مدرسية 
إيجابية ومحببة لديهم، إىل جانب التنافس اإليجايب بني الطالب 
عىل املستويني السلويك والتعليمي وزيادة دافعيتهم للحضور 

للمدرسة وتحسني العالقات اإليجابية بني الطالب واملعلمني. 
خطوات التنفيذ 

وذكر األستاذ قاسم بانه تم عرض فكرة املسابقة عىل إدارة 
املدرسة والبدء بها بعد املوافقة عليها، ثم االجتامع باملعلمني 
ورشح املسابقة لهم، وتوزيع الدراهم عليهم كالً بحسب نصابه، 
أعقب ذلك االجتامع باإلداريني وتعريفهم باملسابقة، وتوزيع 
الدراهم عليهم، وطباعة لوحة جدارية كبرية لرشح تفاصيل 

املسابقة للطالب واإلعالن عن املسابقة يف الطابور الصباحي 
وتشجيع الطالب عىل املشاركة فيها عن طريق عرض مجموعة 
من الجوائز املتوفرة وما يعادلها من دراهم، إضافة إىل تخصيص 

ثالثة أيام يف األسبوع ووقت محدد الستبدال الدراهم.  
النظام املتبع

وأشار األستاذ قاسم إىل أن نظام الربنامج تشمل الدراهم فيه 
خمس فئات: )درهم- ثالثة دراهم- خمسة دراهم( ويسمح 
يرغب  التي  الجائزة  قيمة  تعادل  دراهم  بتجميع  للطالب 
بالحصول عليها، ويف نهاية العام الدرايس، يتم السحب عىل 
الجائزة الكربى )دراجة هوائية( ويتم دعـــــوة ويل أمر الطالب 
الفائــــز وتسليمــــه الهدية ووســـام )فارس عسكر للسلوكيات 
الحميدة(، علاًم بأن 10 دراهم تساوي الفوز مبسابقات خارجية، 
و5 دراهم تساوي التفوق يف امتحانات املنتصف، و3 دراهم 

تساوي املبادرة يف األعامل التطوعية، ودرهمني تساوي فارس 
الصباح األسبوعي، ودرهم واحد للمشاركة يف تحدي القراءة 

العريب.  
األثر اإليجايب 

النتائج  من  العديد  حقق  الربنامج  أن  قاسم  األستاذ  وبني 
الطالبية  اللجان  يف  املشاركني  نسبة  ارتفاع  منها:  اإليجابية 
املدرسية والفعاليات والنشطة املدرسية الداخلية والخارجية 
مثل تحدي القراءة العريب، وتخفيف األعباء اإلدارية من خالل 
استبدال الهدايا املدرسية إىل دراهم، وتوثيق العالقة بني اإلدارة 
واملعلمني والعاملني يف املدرسة مع الطلبة، إىل جانب املحافظة 
عىل نظافة الصفوف املدرسية والساحات املدرسية ونرش ثقافة 

التسامح والسلوك اإليجايب. 

يركز على التحفيز بأسلوب تربوي إبداعي
مشروع »بنك عسكر« يحقق نقلة نوعية في انضباط الطلبة وسلوكياتهم اإليجابية

طارق غانم
منذ انطالقته يف العام الدرايس 2008/2007، 
امليداين،  للتدريب  »تكوين«  برنامج  حقق 
واملهني  الفني  التعليم  إدارة  تنفذه  والذي 
أسايس  كمتطلب  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 
لتخرج طلبة التعليم الفني واملهني من البنني 
والبنات، نتائج مبهرة يف تزويد الطلبة باملهارات 
من  العملية،  الحياة  يف  املطلوبة  والخربات 
خالل معايشة ظروف العمل الفعلية، وربط 
املادة العلمية باملهنة، مام يساعد الطالب يف 
تحديد توجهه املستقبيل، والسعي إىل املواءمة 
الفعلية  التعليم واالحتياجات  بني مخرجات 

لسوق العمل.
هذا وقد استفاد من الربنامج عىل مدى األعوام 
والطالبات  الطالب  آالف  السابقة  الدراسية 
تم  والتجاري، حيث  الصناعي  املسارين  من 
والرشكات  املؤسسات  من  عدد  يف  تدريبهم 
تحقق  والتي  الوزارة،  مع  املتعاونة  الخاصة 
بذلك رشاكة حقيقية يف رسم مستقبل اململكة، 
من  اليانعة  للتجارب  أبوابها  تفتح  حيث 
أجل صقلها، مساهمة بذلك يف اتقان الطلبة 

للكفايات املهنية األساسية.
طاقات بحرينية

املهني  املرشد  يوسف،  صفا  األستاذة  تقول 
واملتابع  للبنات،  الثانوية  املعرفة  مبدرسة 
امليداين لطلبة معهد الشيخ خليفة بن سلامن 
للتكنولوجيا، خالل تدريبهم بالرشكة الوطنية 
للسيارات، إن برنامج )تكوين( من التجارب 

الرائدة التي تكسب الطلبة الخربات العملية، 
ونحن ندعوهم دامئًا إىل االستفادة من خربات 
املؤسسات والرشكات، كام نتيح لهم معايشة 
الواقع العميل خارج املدرسة، كام نلحظ أيًضا 
تطورهم الشخيص امللفت، بعد عودتهم من 

فرتة التدريب التي متتد ألربعة أسابيع.
فرص عمل

ويقول السيد جمعة محمد املدير اإلقليمي 
إن  للسيارات،  الوطنية  بالرشكة  للخدمات 
املاسة  الحاجة  ظل  يف  انطلق  الربنامج  هذا 

لضخ الطاقات البحرينية املتخصصة يف سوق 
بالتدريب  للطلبة  الربنامج  ويسمح  العمل، 
الصيت  ذات  الصناعية  الرشكات  يف  العميل 
الواسع بعراقتها يف املشهد الصناعي والخدمايت 
يف مملكة البحرين، فنحن نقدم لهم الربط 
ملرحلة  ونؤهلهم  النظري،  للمنهاج  العميل 
التوظيف، السيام وأن العديد من املؤسسات 
املتعاونة قد توفر لهؤالء الخريجني فرص عمل 

دامئة يف التخصصات الفنية للطلبة املتدربني.
متابعة ميدانية

أخصائية  املقهوي  زينب  األستاذة  وتوضح 
التدريب والتوظيف بالرشكة الوطنية للسيارات 
اآللية التي يتم من خاللها التعاون مع وزارة 
الرتبية والتعليم، حيث تشري إىل أننا نتواصل 
مع إدارة التعليم الفني واملهني، ويتم بعدها 
توزيع الطلبة عىل األقسام التدريبية بالرشكة، 
والذي يتم بحسب تخصص الطالب، ويقوم 
املتابع امليداين بزيارة املؤسسة أو الرشكة قبل 
الخطة  إعداد  ليتم  التدريب  بربنامج  البدء 
التدريبية املالمئة للطالب، ويتم اإلرشاف عىل 
أدائه طوال فرتة التحاقه بالربنامج، حيث تتم 
الزيارات بشكل اسبوعي ملواقع العمل، كام 
يتم التقييم يف نهاية الفرتة التدريبية من قبل 

املسئولني برشكتنا.
استفدنا كثريًا

معهد  من  عدنان  الرحمن  عبد  الطالب  أما 
الشيخ خليفة بن سلامن للتكنولوجيا، والذي 
تدرب يف الرشكة الوطنية للسيارات، فقد قال 
إن التدريب العميل مكنه من ربط منهج قسم 
السيارات الذي ميثل تخصصه الدرايس بالواقع 
امليداين، يف تجربة زادته خربة وادراًكا، أما زميله 
من  العديد  اكتسب  أنه  فريى  سامل  رضوان 
املهارات العملية كااللتزام بالعمل والتوقيت 
الجامعي  العمل  التعليامت ومهارات  واتباع 
زاد  كام  املوظفني،  مع  التعاطي  وطريقة 
التدريب من ثقته بنفسه وبعلمه، وأصبحت 

لديه فكرة واضحة حول مستقبله املهني.

استفاد منه اآلالف من التعليم الفني والمهني
برنامج »تكوين« التدريبي يؤهل الطلبة للتفوق في سوق العمل

»عال« الطالبة الشغوفة بعلوم الفضاء:
مركز الموهوبين طّور إبداعاتي وأهلني للمشاركة في أهم المحافل

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