
أول التواصل

طارق غانم 
تبذل وزارة الرتبية والتعليم جهوًدا كبرية تحقيًقا ملبدأ التعليم 
للجميع، وتحظى بدعٍم من القيادة الحكيمة، استطاعت من 
خالله أن توفر املقعد الدرايس للطلبة، والتعامل بكل اهتامم 
اإلنشائية،  الظروف  بسبب  إخالؤها  تم  التي  املدارس  مع 
التي زودتها  املدارس  تأهيلها من جديد، إىل جانب  إلعادة 
باملباين األكادميية، بحيث توافرت فيها كل الرشوط املطلوبة 

لألمن والسالمة وتغطية االحتياجات املدرسية.  
خطط مستمرة

أنشأت وزارة الرتبية بالتعاون مع الجهات املختصة باململكة، 
هي:  مدارس   )8( عدد   2020 حتى   2016 من  الفرتة  يف 
ومدرسة  للبنني،  اإلعدادية  االبتدائية  السيل  وادي  مدرسة 
البسيتني اإلعدادية للبنات، ومدرسة الفاتح الثانوية للبنني، 
ومدرسة مدينة عيىس االبتدائية اإلعدادية للبنني، ومدرسة 
امليثاق الوطني اإلعدادية للبنني، ومدرسة املالكية االبتدائية 
اإلعدادية للبنات، ومدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل 
خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة االزدهار االبتدائية للبنني، 
أما املباين اإلدارية واألكادميية الحديثة، فقد أنشأ طابق إضايف 
وصالة  أكادميي  ومبنى  للبنات،  االبتدائية  السالم  مبدرسة 
للبنات،  االبتدائية  الغريب  الرفاع  مبدرسة  األغراض  متعددة 
للبنات،  االبتدائية  املحرق  مبدرسة  وأكادميي  إداري  ومبنى 
وجاري العمل عىل مبنى أكادميي يف كل من مدرسة الرفاع 
بن  محمد  الشيخ  سمو  ومدرسة  للبنات  اإلعدادية  الغريب 
خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنني ومتوقع استالمهام يف 2021. 

املعايري العاملية

مبتكرة  الحكومية  للمدارس  الجديدة  التصاميم  وتعترب 
املعايري  مع  وتتفق  للوزارة  االسرتاتيجية  الخطط  وتواكب 
العاملية وصديقة للبيئة، بحيث يكون املبنى بالشكل العمودي 
ومكون من )4( طوابق بنظام تكييف مركزي يحتوي عىل 
والفصول  والخدماتية  والرياضية  األساسية  املرافق  جميع 
واملختربات  والتعليمية  اإلدارية  الهيئة  ومرافق  الدراسية 
العلمية وعدد )4( مصاعد مع مراعاة متطلبات الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة وإمكانية التنقل واستخدام جميع مرافق 
املبنى، باإلضافة إىل تطوير وترقية املختبـرات العلمية ومركز 
من  املعلومات  تقنية  وأنظمة  والحاسوب  التعلم  مصادر 

ناحية املواصفات والحجم واملرافق امللحقة.
صديقة للبيئة 

وتم التعاون مع وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمراين لتكون املباين الجديدة خرضاء وصديقة للبيئة من 
خالل استخدام املصابيح الكهربائية من نوع LED واملوفرة 

للطاقة والرتشيد يف استخدام املياه باستخدام الحنفيات ذات 
الغلق التلقايئ، باإلضافة إىل مراعاة العزل الصويت والحراري 
مع السامح ألقىص إضاءة طبيعية ممكنة يف الفصول الدراسية 
واملرافق التعليمية، واستخدام مواد صديقة للبيئة من املمكن 
إعادة تدويرها، والعزل الحراري لكافة األسطح والجدران، إىل 
جانب املرونة والقابلية للتوسع، باستخدام املرافق بناًء عىل 
الحاجة من خالل استخدام حواجز متحركة يف الصالة متعددة 
بهدف  املرافق  من  وغريها  التعلم  مصادر  ومركز  األغراض 
االستخدام األمثل للمساحات وتقليل الوقت والجهد النتقال 
الطلبة يف املبنى والقدرة عىل التوسع املستقبيل، واستخدام 
أن  الحديثة، حيث  التدريس  الرقمية يف طرق  التكنولوجيا 
املبنى املدريس مشبك الكرتونياً بالكامل بخدمة الواي فاي، 
البيئة املدرسية حيث استخدمت  كام متت مراعاة جوانب 
األلوان الهادئة للجدران والتخفيف من الضوضاء باستخدام 

ارضيات مطاطية يف الفصول واملمرات. 

مدارس ومباٍن جديدة وفق المعايير العالمية 

توسع مستمر في المنشآت التعليمية تلبيًة الحتياجات جميع المحافظات

المدرسة واألسرة بدعم 

)أصيل( ينجح في تغيير شخصية طالب ثانوي من االنطوائية إلى االجتماعية
مريم املحميد

عند التحاق الطالب إبراهيم كويتان بالصف الثالث الثانوي 
تخصص إلكرتونيات مبدرسة جدحفص الثانوية للبنني، كان 
نتيجة  أصدقاء، ذلك  له  ليس  عن زمالئه،  انطوائًيا ومنعزالً 
الحال،  لهذا  يستسلم  مل  ولكنه  والديه،  وحيد  فهو  نشأته، 
من شخصيته  يغري  أن  وأراد  نفسه،  مع  التحدي  بل خاض 
يف  اشرتاكه  خالل  من  اجتامعية،  شخصية  إىل  االنطوائية 
األنشطة املدرسية، فمّدت له املدرسة يد العون، وبتشجيع 
من مرشف برنامج )أصيل( األستاذ محمد أحمد، الذي توىل 
مهمة إرشاكه يف الفعاليات واملسابقات وغرس فيه أخالقيات 
حتى  واالنضباط،  والسلوك  واالمتنان  كالطموح  )أصيل( 
استطاع إبراهيم تحقيق ما حلم به، نتيجة رغبته وعزمه عىل 

التغيري ودعم ومساندة من حوله.
بداية التغيري   

أصيل  فريق  بتكوين  أصيل  برنامج  قام مرشف  البداية  يف 
وتوزيع األدوار عىل األعضاء الفاعلني، وكانت املهام املوكلة 
للطالب إبراهيم هي الدعاية واإلعالن عن برنامج و أخالقيات 
أصيل، وشارك  إبراهيم يف جميع الفعاليات وورش العمل عن 
الدعاية واإلعالن عن أي برنامج وأي منتج باعتبارها من أهم 
طرق التسويق، وبعد التدريب لوحظ تعديل سلوك الطالب، 

كام لوحظ نجاحه يف الدعاية وقدرته عىل اإلقناع بأي منتج 
والتسويق له، وصاحب ذلك تغرياً يف السلوك من االنطوايئ إىل 
االجتامعي، مام كان له األثر اإليجايب يف مشاركته يف العديد 
من املسابقات باسم املدرسة، والقيام بالعديد من حمالت 

اإلعالنات للكثري من املطاعم.
 التغري اإليجايب

وأبدى إبراهيم سعادته الغامرة بهذه التجربة املميزة، التي 
جعلته يصبح شخصاً آخر، وشخصية مختلفة وإيجابية عن 
السابق، مؤكًدا استفادته الكبرية من برنامج أصيل، حيث قال: 
املجتمع، والتعلم من  االندماج يف  قادراً عىل  لقد أصبحت 
تجارب الحياة، وأصبح يل أصدقاء كرث، وأصبحت أتذوق طعاًم 
قوية،  بشخصية  وأمتتع  إيجابية  أكرث  وبت  للحياة،  جديداً 
خضت عدة تجارب شيقة، منها القيام باإلعالن يف املطاعم، 
عىل  حسابات  ولدي  الفوتوغرايف،  الـتصوير  هواية  وأمارس 

برنامج االنستقرام. 
الدعم واملساندة 

وأكد إبراهيم أن لتعاون والديه مع املدرسة أثر كبري يف تغري 
املستمر  والتشجيع  ملتابعتهم  وكان  األفضل،  إىل  شخصيته 
أصيل،  برنامج  مع  نجاحه  يف  األثر  أكرب  اإلمكانات  وتوفري 
وتوجه بالشكر إىل األستاذ محمد أحمد مرشف الربنامج عىل 
ما بذله من جهد وتشجيع عىل املشاركة يف الفعاليات وورش 
العمل، وكان ملتابعته املستمرة أكرب األثر يف نجاحه وتحقيق 
طموحه واجتياز التحدي مع نفيس، واألستاذ موىس العجمي 
ولكل  له  الدامئة  متابعته  من  املدرسة  مدير  الفاضل  املريب 

طالب املدرسة. 
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منرية الدورسي

يف  املستحق  الفوز  بهذا  الرتبوي  امليدان  أهنئ 

جائزة سمو الشيخ سامل العيل الصباح للمعلوماتية، 

والذي يعكس مستوًى متميزاً من األداء يف تطوير 

وتفعيل البوابة التعليمية لوزارة الرتبية والتعليم، 

الجاد  والتنفيذ  املتقن  للتخطيط  يعد مثرة  والذي 

منذ سنوات، والحرص الدائم عىل تعزيز التواصل 

بني املعلم والطالب وويل األمر، واستدامة التعليم 

للجميع. 

الجائزة والفوز بها يعد فخراً  كام أن املشاركة يف 

وتشجيعاً  الطيبة،  األرض  بحريني عىل هذه  لكل 

التعليمية  البوابة  طورت  التي  الوطنية  لكوادرنا 

يف  بأهميتها  ِمنَّا  وامياناً  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

كوفيد19،  كورنا  جائحة  خالل  بعد  عن  التعلم 

التعليمية  العملية  يف  فاعليتها  اثبتت  حيث 

الدروس  متابعة  خالل  من  الطلبة  لدى  التعلمية 

والتواصل  النقاش  وحلقات  واإلثراءات  واألنشطة 

مع املعلم وأداء االختبارات بكل يرس ومرونة. 

وإن فوزنا بهذه الجائزة لهو دليل واضح عىل توفر 

ومتكن  بعد،  عن  للتعلم  الداعمة  التحتية  البنية 

استخدام  يف  أسهم  والذي  تقنياً،  واملعلم  الطالب 

أثناء جائحة كورونا كوفيد 19،  التعليمية  البوابة 

وليدة  تكن  مل  أنها  جلياً  للجميع  يتضح  حيث 

امللك  مثار مرشوع جاللة  إحدى  بل هي  اللحظة 

املستمرة  املتابعة  إثر  املستقبل،  ملدارس  حمد 

للميدان الرتبوي والتدريب التخصيص النوعي.

الله  بإذن  مستمرون  البحرين  مملكة  يف  وإننا 

باستدامة  الكفيلة  املمكنة  الجهود  كل  تقديم  يف 

التعليم يف مختلف مراحله الدراسية، فنحن اليوم 

يف تحٍد كبري يتوجب علينا خالله إثبات مدى حبنا 

بيشء،  علينا  يبخل  مل  الذي  املعطاء  الوطن  لهذا 

وبعون الله سيكون أبناء البحرين كام عهدمتوهم 

دامئاً وأبداً يف الصفوف األوىل يف مواجهة الصعاب 

والتغلب عليها.

التخطيط ثمرة 

شيامء بوهزاع
نظمت مدرسة االستقالل الثانوية للبنات مسابقة الخطابة 
 )10( فيها  شاركت   ،Virtual Speech اإلنجليزية  باللغة 
متيزهم  مدى  عن  الطلبة  خاللها  وعرب  ثانوية،  مدارس 
كبحرينيني أو مقيمني عىل هذه االرض الطيبة خالل جائحة 

كورنا.
لغة  األستاذة زينب صالح، معلمة  قالت  الخصوص،  وبهذا 
مرت  واملهني:  الفني  للتعليم  املطور  النظام  يف  انجليزية 
املسابقة مبرحلتني، بسبب الظروف االستثنائية، وتحقيًقا آللية 
التعلم عن بعد، إذ تم استالم مشاركات من مدارس ثانوية 
 )23( ومبجموع  األوىل،  باملرحلة  املحافظات  مختلف  من 
فيديو مصور للخطابة باللغة اإلنجليزية يف موضوعات تدعم 
أهداف منظمة اليونسكو وهي: التنمر، التسامح، والسياحة 

يف البحرين. 
وأضافت دشتي: رغم أن فكرة املسابقة جديدة كليًّا بطبيعتها 
عن املسابقات واألنشطة يف األعوام السابقة، ولكننا سعدنا 
بقوة أداء الطلبة ومتيزهم أثناء تحكيم هذه املرحلة، وقد تم 
تأهيل مثانية من الطلبة املشاركني للمرحلة النهائية، وهي 
مرحلة تحكيم الخطابة املبارشة عرب منصة تيمز، واستمتعت 
واستفدت  اإلعداد،  مرحلة  خالل  املسابقة  لهذه  كمنظمة 
كثريًا من األدوات التكنولوجية التي وفرتها لنا وزارة الرتبية 
والتعليم، من أدوات ومنصات إلكرتونّية مجانّية، ساهمت 
يف تخطي التباعد والتفكري بصورة إبداعية، لتحقيق األهداف 

املرجوة.  
قسم  منسقة  عيل  زهراء  األستاذة  أوضحت  جهتها،  من 
الفني واملهني:  النظام املطور للتعليم  اللغة اإلنجليزية، يف 

كانت املرحلة النهائية حفالً الكرتونًيا مليًئا بالفخر واالعتزاز 
بإنجازات البحرين، حيث كان موضوع الخطابة املبارشة » 
أو  بحريني  كمواطن  أو  كطالب،  مميزًا  نفسك  تجد  كيف 
مقيم، تعيش عىل هذه األرض الطيبة فيام مير به العامل من 
جائحة فايروس كورنا، لقد استمتعت كمشاهدة ومحكمة 
لهذه املسابقة، ملا عكسته من اهتامم والتزام املشاركني من 
الطلبة الثامنية املتأهلني بتقديم األفضل، كام كان التحدي 
من  اجتمعوا  الذين  الثالثة  املحكمني  يراه  ضمنًيا،  شعارًا 
مدارس مختلفة عرب منصة تيمز، ولقد كانت النتائج متقاربة 
بشكل مذهل وهذا إن دل، فإنه يدل عىل متيز طلبة مملكة 

البحرين وتفاين املعلمني يف تدريبهم.
مبدرسة  املساعدة  املديرة  الزياين  فجر  األستاذة  وبينت 
التطور  مجاالت  عدة  بني  دمجت  املسابقة  االستقالل: 

الشخيص والتعليم والتعلم واملواطنة، ومثن الطلبة املشاركني 

الجهود الوطنية خالل الجائحة، مبا ساهم يف صقل مهاراتهم 

يف عدة جوانب، من خالل العرض وااللقاء والفكرة املطروحة 

وتسلسل األفكار، ونتطلع لطرح املسابقة يف السنة القادمة 

عىل نطاق أوسع ومبشاركة مزيد من املدارس.

االستقالل،  مدرسة  من  العويض  بلقيس  الطالبة  وأعربت   

هذه  بخوضها  سعادتها  عن  النهائية  للمرحلة  واملتأهلة 

بالنفس  الثقة  تعزيز  يف  املسابقة  ساهمت  قائلة:  التجربة 

واالطالع،  االنجليزية  باللغة  الخطابة  مهارات  وتنمية  لدي، 

واالستفادة من مشاركات الطلبة لهذه املسابقة عرب الفضاء 

عىل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  مدرستي  وأشكر  االلكرتوين، 

تنظيم الفعاليات عن بعد.

إبراهيم كويتان

اليونسكو  أهداف  تدعم  فيديو  مقاطع  تضمنت 

الثانوية للمدارس  باإلنجليزية  للخطابة  افتراضية  مسابقة  تنظم  االستقالل  ثانوية 

بلقيس العويضفجر الزياينزهراء عيلزينب صالح


