
طارق غانم
لليونسكو، والتي  املنتسبة  البحرين  إطار جهود مدارس  يف 
أسهمت بصورة متميزة يف خدمة أهداف املنظمة، وخاصَة 
من  لليونسكو  املنتسبة  البحرين  مدارس  لجنة  بذلته  ما 
عمل متميز يف موضوع تغري املناخ، أطلقت مدرسة العروبة 
يف  تصب  التي  األفالم  لصناعة  مرشوعاً  للبنات  االبتدائية 
تحقيق أهداف هذه املنظمة العاملية، وهو مرشوع يهدف 
طريق  عن  املدريس،  املجتمع  يف  االستدامة  ثقافة  نرش  إىل 
استغالل وسائل التكنولوجيا وأدوات التمكني الرقمي وأفالم 
قصرية بشكل مبسط وواضح لكل هدف من اهداف التنمية 
واالنجليزية،  العربية  باللغتني  اليونسكو  ملنظمة  املستدامة 
حيث تم تنفيذ فكرة املرشوع عىل مراحل يف العام الدرايس 

2019-2020، وتم تطويره يف العام الجاري 2021-2020 .
الصناعة 

من  فريقاً  بوزبون  فاطمة  األستاذة  املدرسة  مديرة  شكلت 
املعلامت من كل األقسام )املعلامت األوائل( لإلرشاف عىل 
الفصول  الجيد داخل  التعليم  االستدامة يف  أهداف  تفعيل 
إىل  باإلضافة  الحصص،  تقييم  الدراسية، وجعله من رشوط 
ثقافة  ونرش  األفالم  لتصميم  الطالبات  من  فريق  تشكيل 
الفعاليات  وتنفيذ  إعداد  وتم  زميالتهن،  بني  االستدامة 
يف  أسبوعي  بشكل  اليونسكو  بأهداف  املرتبطة  املختلفة 
املدرسة وتنفيذها، سواء يف الطابور الصباحي او يف الفسحة 

مع  رشاكات  عقد  تم  كام  وتصويرها.  املدرسة  ساحة  يف 
مجموعة مختلفة من املؤسسات لتحقيق أهداف االستدامة 
رشكة  للتدوير-  ألفا  )رشكة  مثل  أيضا  وتصويرها  املنشودة 
جيبيك للزراعة - روضة املجد النموذجية -جمعيات خريية - 

مجلس األمهات - وزارة الداخلية - وزارة الصحة - توأمة مع 
مدرسة الخوارزمي(.

املونتاج 
قام الفريق بتحميل أفالم باللغتني اإلنجليزية والعربية لكل 
األهداف من موقع املنظمة ودعمها بصور أعامل الطالبات 
للهدف املنشود يف الفيلم، بهدف تشجيع سائر الطالبات عىل 
االقتداء بزميالتهن بعد مشاهدتهن لألفالم، إىل جانب تنفيذ 
مونتاج لألفالم، عالوة عىل ذلك فقد تم دعم حقيبة األفالم 
بأنشطة ورقية وإلكرتونية تجيب عنها الطالبات بعد االنتهاء 
من كل فيلم، وتخصيص ركن يف مكتبة املدرسة لتلك الحقيبة، 
مرشوع  لتطبيق  ثابت  كمقر  املكتبة  ملحق  تخصيص  مع 
سينام التنمية املستدامة، والذي يفعل يف الفسحة أو حصص 

التأمني عن طريق قنوات التيمز.
مشاريع متطورة 

الطالبات  ما تطورت  ثقافتها رسعان  العروبة  بعدما نرشت 
وخلقت لديهن الرغبة يف التحدي وإرصارهن عىل تصميم 
البوسرتات وتصوير األفالم وعمل الفيديوات القصرية والتوعية 
وابتكار التجارب العلمية التي تسهم يف نعزيز املفهوم املراد 
إيصاله عن طريق املشاريع املدرسية والتي كان من أبرزها: 
مرشوع اإلستدامة الرقمية، مرشوع تحدي االستدامة، مرشوع 
احنا نقدر، حيث تهدف املدرسة من خالل تلك املشاريع إىل 

خلق جيل مبدع يتمتع مبهارات القرن ال21.

أول التواصل لجيل مبدع يتمتع بمهارات القرن 21

ابتدائية العروبة للبنات تنتج أفالمًا تحقق أهداف اليونسكو

الرعاية الشاملة لهم جعلتهم مبتكرين ومخترعين

طاقات طالبية متميزة في برمجة الروبوت والذكاء االصطناعي

تألقت في المجال الشعري.. زينب السيد شبر

خلف كل إنجاز.. أجد أمي.. ثم مدرستي ومركز الموهوبين

مريم املحميد
املطلوبة  الرعاية  توفري  عىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تحرص 
والشاملة للطلبة املوهوبني يف شتى املجاالت وتتطلع يف كل 
عام درايس إىل التوسع الكمي والنوعي يف برامجها وأنشطتها 
الرثوة  هي  املواهب  أن  عىل  منها  تأكيداً  إليهم،  املوجهة 
األساسية ألي بلد وألي مجتمع، حيث التقينا عدًدا من الطلبة 

املوهوبني.
برمجة الروبوت

اإلبداع  مبدرسة  الثامن  بالصف  طالب  الجودر  متيم  يقول 
بدأت  الروبوت:  وبرمجة  ببناء  موهوب  املوهبة  الخاصة 
فريق  مع  واملشاركة  باالنضامم  الرابع  الصف  منذ  املوهبة 
املدرسة يف نشاط تركيب وبرمجة الروبوت، فكان التدريب 
األستاذ  إرشاف  تحت  الدراسة  زمالء  مع  والعمل  مستمر 
التشجيع  إىل  إضافة  املاضية،  األربع  السنوات  عرب  املختص 
من إدارة املدرسة وإتاحة الفرصة لتمثيل املدرسة يف مختلف 
من  واالستفادة  باآلخرين  واالحتكاك  الروبوت  مسابقات 
تجاربهم ساعد بشكل كبري يف صقل املوهبة، فقد شاركت 
مع فريق املدرسة يف مسابقات الروبوت السنوية بني مدارس 
البحرين وشاركت مرتني يف املسابقة السنوية التي تقام يف 
والية كنتايك بالواليات املتحدة األمريكية، وحصلنا عىل مراكز 
متقدمة كتحقيق املركز الثالث يف مجال اإلبداع واالبتكارات 
يف تصميم األلعاب، ضمن جائزة )تورانس( لإلنتاج اإلبداعي 
للعام 2019-2020 واملشاركة كانت عبارة عن تصميم روبوت 
ولغة   VEX IQ الروبوت قطع  باستخدام  التوازن(  )لوحة 
الربمجة C، باإلضافة إىل 5 محركات و5 عجالت يف كل جانب 
للسامح للوحة بالتحرك يف جميع االتجاهات لنقل مختلف 

األشياء ذات وزن يصل إىل 20 كجم.
الذكاء االصطناعي

السادس  بالصف  طالب  الغريب  محمد  موهبة  وبدأت 
مبدرسة اإلمام مالك بن أنس االبتدائية للبنني برتكيزه العايل يف 
مكونات االشياء ومبيله لالهتامم للتكنولوجيا وكل ما يتعلق 
متميز  مدرب  وتخصيص  لألمر  بتشجيعه  والداه  وبدأ  بها 
يصقل موهبته ولفت متيزه معلميه ملوهبته ومتت اضافته 
يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  لرعاية  الخري  بذور  لربامج 

املدرسة، حيث تعد املدرسة إحدى املدارس املطبقة لربامج 
إعداد  لقسم  التابع  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  رعاية 

ومتابعة برامج الطلبة املتفوقني بالوزارة.
الذكاء  باستخدام  الري  مياه  لتوفري  جهاز  محمد  ابتكر 
اإلصطناعي، وقال إن: فكرته قامئة عىل وضع حساس داخل 
الرتبة جافة أو رطبة وإذا كانت  اذا كانت  الرتبة يستشعر 
جافة يرسل إشارة إىل اللوحة األم التي تسمى االردوينو لرتسل 
أمر للمضخة للعمل بضخ املاء، وإذا كانت الرتبة رطبه فهذا 
الحساس إشارة  النبتة اصبحت مرويه فريسل  يدل عىل أن 
إىل اللوحة األم لتتوقف املضخة عن ضخ املاء ونفهم هذه 

االشارات عرب أضواء led صغريه
ومتت املشاركة يف هذه الفكرة مبسابقة أفضل ابتكار لرتشيد 
املاء عىل مستوى الخليج العريب وإن أول تجربة للجهاز كانت 

يف مسابقة تنسيق حدائق املدارس.
رسم البورتريه

وتقول مريم عيىس، طالبة يف الصف الثاين ثانوي من مدرسة 
رسم  وتحديًدا  الرسم  يف  موهوبة  للبنات،  الثانوية  سار 
البورتريه وهو رسم الوجوه واألشخاص: موهبتي تم اكتشافها 
من قبل عائلتي منذ الصغر وكانت هي الداعم األول يل منذ 
عائلتي،  أفراد  من  الفنانني  خصوًصا  الفني  مشواري  بداية 
وكذلك الحظت معلاميت يف املدرسة رسومايت املميزة وشاركت 
يف العديد من املسابقات بدًءا من املرحلة االبتدائية و هذا 
ما كان له الدور الكبري يف تنمية مهارايت، كمسابقة فن الطفل 
للعام الدرايس 2015-2016 ومسابقة رسم القوايف ومل تتوقف 
مشاركايت بعد وصويل للمرحلة الثانوية بل وتلقيت تشجيًعا 
أكرب من معلاميت و مديرة املدرسة، حيث شاركت باملسابقة 
الصحة  منظمة  ومسابقة  الرابعة  الطفل  لحقوق  الوطنية 
العاملية حول جائحة فريوس كورونا وال يخفى كذلك الدعم 
الكبري الذي يقدمه مركز رعاية الطلبة املوهوبني إلينا وعىل 

رأسهم الدكتورة بدور بوحجي رئيسة املركز.

مريم يوسف
اللحظة،  وليد  النجاح  إىل  وصويل  يكن  »مل 
دؤوب  وعمل  مستمر  جهد  نتاج  وإمنا 
طريقي  يكن  فلم  السنوات،  تلك  طوال 
مفروشاً بالورود، وإمنا استطعت أن أتخطى 
التحديات بإرصاري وإراديت حتى أصل إىل 
النجاح، فالداعم األكرب يل يف جميع رحالت 
حيايت هي أمي، فخلف كل انتصار أحققه 
أمي،  أجد  إليه  أصل  إنجاز  كل  وخلف 
يل  رسمت  من  وهي  األوىل  معلمتي  فهي 
أبجديات وحروف الحياة، ثم تأيت مدرستي 
ومركز املوهبني الذين آمنو بقدرايت ووهبوين 
تلك  إليها«.  أطمح  حياة شعرية كام كنت 

واإلرصار  التحدي  بروح  املفعمة  الكلامت 
والتي تنم عن قوة اإلرادة للطالبة املوهوبة 
والتي بدأت رحلة شغفها وموهبتها منذ أن 
كانت يف السابعة من عمرها، وليشق مركز 
ويضيئ  طريقها  املوهوبني  الطلبة  رعاية 
عىل  بتأسيسها  الشعرية  حياتها  يف  النور 
أصول الشعر الصحيح وأساسياته وقواعده 
مهارات  من  تصقل  مختصة  برامج  يف 
أي  لخوض  جاهزية  يف  وتجعله  الطالب 

مسابقة شعرية كانت أو احتفال.
أحبت الطالبة زينب السيد شرب أحمد من 
منذ  القراءة  للبنات  الثانوية  خولة  مدرسة 
لقراءة  جدا  محبة  كانت  فقد  طفولتها، 

القصص املصورة واملجالت، ومل يقف األمر 
تطور رسيع  يف  كانت  بل  الحد،  ذلك  عند 
حتى وصلت إىل قراءة دواوين الشعر وكتب 
تطوير الذات والكتب العلمية، حيث كانت 
ملدرستها النصيب األكرب يف تعزيز ذلك من 
املجهزة  واملكتبة  القرائية  الحصص  خالل 
فتحت  فالقراءة  واملتنوعة.  الكتب  بأنسب 
خزينة  وأكسبتها  املعرفة  من  آفاقاً  لها 
معرفية ولغوية جعلت منها كاتبة بارعة يف 

كتابة القصص القصرية واألبيات الشعرية.
التي  اإلنجازات  أبرز  عن  زينب  وتابعت 
فقد  الشعري،  الصعيد  عىل  حققتها 
حصدت امليدالية الفضية يف مناهزات اللغة 

العريب  الخليج  دول  مستوى  عىل  العربية 

املركز  حققت  أنها  كام  اليمن،  وجمهورية 

القراءة العريب يف  الرابع يف مسابقة تحدي 

ململكة  متثيلها  جانب  إىل  الرابعة،  دورته 

ودولية  محلية  محافل  عدة  يف  البحرين 

باإلضافة إىل فوزها باملراكز األوىل يف العديد 

مملكة  الشعر عىل مستوى  مسابقات  من 

العديد  ناهيك عن مشاركاتها يف  البحرين، 

األمسية  منها  الشعرية  األمسيات  من 

املركز  نظمها  التي  الخليجية  الشعرية 

الرتبوي للغة العربية لدول الخليج مبناسبة 

اليوم الخليجي لإلبداع واملوهبة 2021م.
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عادل الفردان

تعلمنا  طريقة  تكون  أْن  نتخّيل  يوم  يف  نكن  مل 

وتعليمنا بهذه الصورة التي نرى فيها بعضنا خلف 

الشاشات واألجهزة اإللكرتونية والربامج االفرتاضية، 

فاملسافات التي كّنا نقطعها للوصول إىل مدارسنا 

وجامعاتنا باتت ُتْخَترص بربامج وإعدادات وملسة 

زر، ومع تغلغل هذا النوع من التعّلم يف مامرساتنا 

معرفة  إىل  الحاجة  باتت  والتعليمية،  الرتبوية 

بدياًل  البعض  يراها  التي  التجربة  هذه  ماهية 

ناجًحا يف ظل الوضع الّصحي الراهن الذي خّلفته 

جائحة »كورونا«، التجربة يصفها املؤيدون باملرنة 

أعداًدا  وتغطي  والجهد  الوقت  وتوفر  والسهلة 

كبرية من املتعلمني يف زمن قيايس، كام أنها تواكب 

متطلبات هذا الجيل املهووس بكل ما هو جديد 

يف عامل الفضاء واألجهزة اإللكرتونية.

غامضة،  معّقدة،  تجربة  آخرون  يراها  املقابل  يف 

يف  للدخول  ومعرّفية  مادية  إمكانيات  إىل  تحتاج 

تبقى  وذاك  هذا  بني  طالسمها،  وفّك  دهاليزها 

التجربة رهينة واقع جديد، الحكم املسبق عليها 

سيحّجم من مميزاتها ونجاحها، ال ميكن أْن ُنطلق 

أحكاماً دون مامرسة فعلية ملرشوع من حّقه أن 

املايض 2019- الدرايس  العام  يأخذ مساحته.  يف 

التجربة،  لتلك  األوىل  االنطالقة  كانت  2020م 

ُأْدِخلت الفصول  للتجربة  العام وتطويراً  ويف هذا 

قناة أخرى من قنوات  لتكون  املركزية  االفرتاضية 

واثقة  خطوة  والطالب،  املعلم  بني  التواصل 

تخطوها وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين 

إىل  بحاجة  الخطوة  تعليمية،  استدامة  أجل  من 

لهذه  وتشجيعه  املحيل  املجتمع  ومساندة  دعم 

لن  واإليجاب،  السلب  مواضع  وإبراز  التجربة، 

إاّل  ناجًحا  الجديد  التعّلم  من  النوع  هذا  يكون 

بإمياننا بتنوع التجارب وتجديدها يف ظل تحدّيات 

والدولية،  املحلية  مجتمعاتنا  تواجه  متعدّدة 

لنأخذ بالتجربة ولَنِعْشها مامرسة فعلية جاّدة فإنَّ 

»التجربة خري برهان«.

افتراضي عالم 

من أنشطة ما قبل الجائحة

متيم الجودر

زينب السيد شرب


