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والإبداع  املوهبة  لدعم  )�شراكة(  م�شروع  يعد 

امل�شاريع  اأحد  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  يف 

النوعية والرائدة التي يقدمها مركز رعاية الطلبة 

جاءت  وقد  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املوهوبني 

البيئة  اأهمية  على  تاأكيدا  امل�شروع  هذا  فكرة 

واملبدعني،  املوهوبني  الطلبة  رعاية  يف  املدر�شية 

فوجود ن�شبة من الطلبة املوهوبني داخل املدر�شة 

�شرورة  والتعليمية  الإدارية  الهيئتني  على  يحتم 

والأن�شطة  الرتبوية  الفر�س  وتقدمي  بهم  العناية 

املعرفية،  احتياجاتهم  تلبي  التي  الإثرائية 

اإىل  مبواهبهم  للو�شول  والجتماعية،  والنف�شية، 

اأق�شى حد ممكن.

وتعتمد اآلية امل�شروع على اختيار جمموعة من 

املراحل  املدار�س احلكومية واخلا�شة من خمتلف 

التعليمية يف كل �شنة درا�شية، تنفذ فيها جمموعة 

املتخ�ش�شة  التدريبية  والور�س  املحا�شرات  من 

ت�شتهدف  املوهوبني،  الطلبة  رعاية  جمال  يف 

الهيئتني الإدارية والتعليمية واأولياء اأمور الطلبة 

املوهوبني، مبا ميكنهم من توفري الفر�س الرتبوية 

والتعليمية التي تنمي من قدرات واإمكانات الطلبة 

كل  لهم  متقدمة  اإثرائية  برامج  وتقدمي  املوهوبني، 

بح�شب جمال موهبته، ويهدف م�شروع )�شراكة( 

اإىل جملة من الأهداف اأهمها: اإعداد جيل من الطلبة 

املوهوبني القادرين على خدمة اأنف�شهم وجمتمعهم، 

مهارات  لتطوير  املوهوبني  للطلبة  الفر�شة  اإتاحة 

العلمي،  البحث  مهارات  مثل  العليا  التفكري 

ومهارات التفكري الإبداعي القائم على حل م�شكالت 

م�شتمدة من اأر�س الواقع، ومهارة التفكري الناقد، 

الطالب  ي�شكل  جديدة  تعليمية  ظروف  توفري 

والتعلم،  التعليم  الرئي�شي يف عملية  املحور  فيها 

مبجال  املوهوبني  الطلبة  اأمور  اأولياء  وتوعية 

تربية املوهوبني.

�صراكة لدعم املوهبة والإبداع يف املدار�س

تكامل الأدوار فيها حقق الإجنازات

اإدارة التعليم امل�صتمر: خدمات تعليمية وبرامج تدريبية جلميع فئات املجتمع
كتبت: مرمي املحميد 

ت�شعى اإدارة التعليم امل�شتمر اإىل تطوير مفهوم التعليم 

من  والدرا�شات  للدرا�شني  املجال  اإتاحة  خالل  من  والتعلم 

الذي  النظامي  تعليمهم  ل�شتكمال  العمرية  الفئات  خمتلف 

ي�شكل مبداأ من مبادئ حق املواطن يف احل�شول على التعليم 

من املرحلة البتدائية حتى الثانوية، ومل يقف عمل الإدارة 

عند هذا امل�شتوى واإمنا ازداد الطموح بف�شل توجيهات �شعادة 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم من 

خالل النفتاح على املجتمع ب�شتى الو�شائل من خالل درا�شة 

للوطن  احلقيقية  الرثوة  ي�شكلون  الذين  الأفراد  احتياجات 

تقدمي  عينه  الوقت  ويف  الدرا�شة  ل�شتكمال  املجال  بفتح 

خدمات وبرامج تلبي احتياجاتهم الثقافية والتقنية واملهني 

من خالل عدة اأق�شام منها: 

امل�صاندة الإدارية 
الإداري وفقا ملبادئ  بالعمل  الرتقاء  اإىل  الإدارة  ت�شعى 

الإدارية  امل�شاندة  ق�شم  يقوم  الهدف  لهذا  وحتقيقا  اجلودة، 

من  والتاأكد  ال�شنوية  الأق�شام  خطط  على  بالإ�شراف 

وتدقيق  بالإدارة  الب�شرية  املوارد  وتنمية  حمتواها  تنفيذ 

الأهداف  تنفيذ  اإىل متابعة  اإ�شافة  الإدارة  ومتابعة منجزات 

الأداء  وتقييم  حتليل  جانب  اإىل  لالإدارة،  ال�شرتاتيجية 

الوظيفي ملوظفي الإدارة ورفع الإنتاجية واللتزام الوظيفي 

اإليهم.

الأق�شام  بقية  خطط  على  الق�شم  اطلع  ال�شاأن  هذا  ويف 

وقام مبراجعتها وتقدمي التغذية الراجعة لكل ق�شم على حدة، 

من خالل التدقيق يف اخلطط وتقدمي املقرتحات التطويرية، 

كما مت حتديد الحتياجات التدريبية للموظفني بهدف تنمية 

اأدائهم، وذلك بناء على مهامهم الوظيفية  مهاراتهم وتطوير 

يتم  اأنه  كما  بهم،  الوظيفي اخلا�شة  الأداء  الفعلية وتقارير 

الروتينية  ملهامهم  الأق�شام  تنفيذ  متابعة  م�شتمر  وب�شكل 

اإىل  توجيههم  مع  املطلوب  بال�شكل  اإجنازها  من  والتحقق 

التطوير امل�شتمر يف الإجراءات والعمليات مبا ي�شمن الدقة 

واملرونة و�شرعة الإجناز، حيث مت تنفيذ جميع بنود الهدف 

ال�شرتاتيجي بن�شبة %100. 

خدمة املجتمع 
هما:  جمموعتني  على  املجتمع  خدمة  ق�شم  يت�شمن 

املجتمعي  التثقيف  جمموعة  والتن�شيق  التخطيط  جمموعة 

للربامج  التخطيط  اأجل  من  املجموعتان  هاتان  تعمل  حيث 

الق�شم  وي�شعى  والتثقيفية  والتدريبية  التعليمية  املتنوعة 

�شعيا حثيثا من اأجل مواكبة امل�شتجدات التدريبية والتعليمية 

والثقافية من اأجل تطويرها وتقدميها للمجتمع جلميع فئاته 

املجتمع  بنية  تطوير  يف  امل�شاعدة  اأجل  من  وم�شتوياته 

البحريني احل�شارية والرتبوية والثقافية، ويحر�س الق�شم 

البحريني  املجتمع  يحتاجها  التي  الحتياجات  م�شح  على 

من الربامج والدورات من خالل جمموعة من اأدوات البحث 

وا�شتطالعات الراأي واأ�شاليب الت�شال املتعددة والتي يتبني 

من خاللها جمموعة الحتياجات التي يطلبها املجتمع. 

ومن هذه الربامج: برنامج اللغات الذي يهدف اإىل تعزيز 

التوا�شل الثقايف بني املجتمع البحريني وال�شعوب الأخرى 

وبرنامج  الأخرى،  ال�شعوب  مع  الت�شال  مهارات  وتطوير 

حمو  مفهوم  ان  حيث  املعلوماتية  احل�شارية  الأمية  حمو 

المية املعلوماتية على قدرة ال�شخ�س على القراءة والكتابة 

اإمداد امل�شاركني  الرقمي من خالل  البعد  اإىل  فقط بل تعداها 

الندوات  اإىل جانب تنظيم عدد من  من ا�شتخدام احلا�شوب، 

املنفعة  حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  التثقيفية  واملحا�شرات 

اعداد  جتاوز  بلغ  حيث  املجتمع،  فئات  جلميع  املجتمعية 

امل�شاركني يف هذه الربامج ال )300( م�شارك وم�شاركة. 

التعليم امل�صائي 
يت�شمن ق�شم التعليم امل�شائي جمموعتني هما: جمموعة 

مركزا  ع�شرين  على  ت�شرف  التي  املعادل  الأ�شا�شي  التعليم 

للتعليم الأ�شا�شي املعادل )حمو املية، املتابعة، التقوية( يف 

مبختلف  ال�شكانية  الكثافة  بح�شب  موزعة  امل�شائية  الفرتة 

واملنار  يوكو  بداري  �شباحيني  ومركزين  اململكة  حمافظات 

الدارين،  لرواد  تثقيفية  تعليمية  خدمات  يقدمان  حيث 

الثانوي املوازي التي ت�شرف على ثالثة  وجمموعة التعليم 

وي�شعى  والرجال،  للن�شاء  املوازي  الثانوي  للتعليم  مراكز 

الق�شم اإىل رفع كفاءة الدرا�شني يف مرحلتي التعليم الأ�شا�شي 

بالتعليم  اللتحاق  ن�شبة  ورفع  املوازي  والثانوي  املعادل 

التعليم  مبراكز   )533( الدرا�شني  عدد  بلغ  حيث  امل�شائي 

 )850( الدار�شات  عدد  وبلغ  )رجال(،  املعادل  الأ�شا�شي 

مبراكز التعليم الأ�شا�شي املعادل )ن�شاء(، فيما بلغ جمموع 

الدار�شني مبراكز التعليم الثانوي املوازي )718(.

الت�صجيل والت�صويق
وتنظيم  تقدمي  يف  والت�شويق  الت�شجيل  ق�شم  يخت�س 

مبراكز  الدار�شني  خلدمة  والتدريبية  التعليمية  الربامج 

اإجنازات  املجتمع حيث حقق عدة  امل�شائي وخلدمة  التعليم 

من  عدد  مع  الت�شاركية  الربامج  تنظيم  يف  امل�شاركة  منها: 

الإدارات واملوؤ�ش�شات من داخل وخارج الوزارة ومنها: املركز 

التدريب  واإدارة  والت�شال  املعلومات  لتكنولوجيا  الإقليمي 

والتطوير املهني وجامعة البحرين ووزارة العمل، كما قام 

بتنظيم عدد من الربامج واملحا�شرات التثقيفية والتوعوية 

للجمهور، وتقدمي الور�س واملحا�شرات للدار�شني مبرحلتي 

التي  املوازي  الثانوي  والتعليم  املعادل  الأ�شا�شي  التعليم 

نالت ن�شيبا كبريا هذا العام بالرتكيز على الإر�شاد الأكادميي 

كعن�شر مرادف للعملية التعليمية عرب اإقامة برامج جماعية 

الإدارة  لربامج  والرتويج  الت�شويق  اإىل  بالإ�شافة  وفردية، 

كربنامج اللغات وبرامج تقنية املعلومات والت�شال وحمو 

امل�شاركني  جميع  وت�شجيل  املعلوماتية  احل�شارية  الأمية 

بهذه الربامج. 

جانب من برامج الإدارة جانب من برامج الإدارة

طارق غامن

وبوليتكنك  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  �شي�شتمز(  اإي  اأيه  )بي  �شركة  نظمت 

البحرين ور�س عمل ملواد )�شتيم( متعددة التخ�ش�شات وهي: )العلوم، التكنولوجيا، الهند�شة، 

والريا�شيات( التي تتيح لطلبة البحرين فر�شة التوا�شل مع املهند�شني ال�شباب من بريطانيا 

وتهدف اإىل اإلهام اجليل القادم من املهند�شني، وتوفري فر�س لطالب املدار�س الإعدادية والثانوية 

الربيطاين  الثقايف  املجل�س  من  بدعم  وذلك  الهند�شة،  جمال  يف  الوظائف  عن  املزيد  ملعرفة 

وال�شفارة الربيطانية، تزامنت ور�س العمل هذه مع الذكرى املئوية الثانية للعالقات الوثيقة 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة. 

اخلريجون  املهند�شون  ا�شتعر�س  البحرين،  يف  امل�شتمر  التعليمي  برناجمها  من  وكجزء 

من �شركة »بي اأيه اإي �شي�شتمز« اأهمية جمالت العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات 

واملهن املرتبطة بها اأمام )600( طالب وطالبة من )20( مدر�شة حكومية من خمتلف حمافظات 

اململكة، وذلك مبقر متحف البحرين الوطني، على مدار خم�شة اأيام متوا�شلة. 

تطبيقات نظرية وعملية 
ويعد هذا التعاون هو الثاين بني )بي اأيه اإي �شي�شتمز( ووزارة الرتبية والتعليم وبوليتكنك 

اإىل جانب طالب متطوعني من  اإي �شي�شتمز،  اأيه  البحرين، حيث يقوم فيه املهند�شون من بي 

بوليتكنيك البحرين يف متحف البحرين الوطني باملنامة بالتفاعل مع طالب املدار�س عرب ور�شة 

عمل »نظرية الطريان« امل�شممة جلذب اهتمامهم وت�شجيعهم على موا�شلة تعلم مواد العلوم 

والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات، ومن ثم التفكر يف اتخاذ م�شار مهني يف هذه املجالت 

م�شتقبال، وكجزء من هذه الأن�شطة، ي�شارك الطلبة اأي�شا يف اجلانب العملي لهند�شة الطريان، 

حيث تتواجد طائرة )�شبيتفاير( حقيقية يف املتحف لدعم مو�شوع نظرية الطريان.

النعكا�س الإيجابي 
واإن ا�شت�شافة هذا النوع من اللقاءات العملية ذات الفائدة الكبرية، املتمثلة بتطبيقات حياتية 

مبا�شرة له انعكا�شات اإيجابية على اجتاهات وميول الطلبة يف هذه املرحلة العمرية، وتخلق 

اأفق وخيال اإيجابي لديهم، بالإ�شافة اإىل اأن مواد »�شتيم« تعد منهاجا متعدد التخ�ش�شات يركز 

على بناء املهارات التي تدفع بالبتكار والنمو القت�شادي مل�شتقبل واعد عرب تناول مو�شوعات 

حيوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل يف جمالت الهند�شة.

ا�صتفاد منها )600( طالب وطالبة من املدار�س احلكومية

�صركة »بي اأيه اإي �صي�صتمز« تنظم 
عدة ور�س عمل مبختلف التخ�ص�صات

جانب من الور�ش

 جانب من التطبيقات العملية

موا�صلة التعاون بربنامج احلمالت الزراعية 
مع �صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات »جيبك«

املتحدة  الأمم  لربنامج  اخل�شراء(  )املوجة  م�شروع  اإطار  يف 

الزراعية  احلملة  برنامج  من  الأوىل  املرحلة  جناح  وبعد  للبيئة، 

وزارة  د�شنته  الذي  البحرين  مبملكة  احلكومية  املدار�س  لطلبة 

�شركة  مع  بالتعاون  املا�شي  الدرا�شي  العام  والتعليم  الرتبية 

الدرا�شي  للعام  تقرر  )جيبك(،  البرتوكيماويات  ل�شناعة  اخلليج 

اجلاري اأن يتم زيادة عدد املدار�س امل�شاركة فيه اإىل )20( مدر�شة 

من جميع املراحل الدرا�شية.

ل�شناعة  اخلليج  �شركة  ممثلو  قام  ال�شاأن  هذا  ويف 

البرتوكيماويات )جيبك( بزيارة اإىل مدر�شة مدينة عي�شى الإعدادية 

للبنني قدموا خاللها عدد )40( �شتلة زراعية لطالب املدر�شة، وقام 

املدر�شة  ومدير  اجلودر  اأحمد  الأ�شتاذ  بال�شركة  الت�شويق  مراقب 

الأ�شتاذ جعفر عبد احل�شني بزراعة اأول �شتلة زراعية لهذا الربنامج 

باملدر�شة، وتناوب بعد ذلك طلبة املدر�شة مبعاونة معلم الرتبية 

ال�شتالت  باقي  وتوزيع  بزراعة  ال�شركة  من  وخمت�س  الزراعية 

الزراعية يف جميع اأنحاء املدر�شة. 

اأهداف الربنامج
يف  املتخ�ش�شني  اخلرباء  من  عددا  الزراعية  احلملة  ت�شتقطب 

جمالت  يف  الزراعة  باأهمية  الطلبة  لتعريف  الزراعية،  العلوم 

وبالتايل  الزراعية،  املحا�شيل  من  املحلي  الإنتاج  كزيادة  متعددة، 

على  احلفاظ  عن  ف�شال  الوطني،  القت�شاد  تنمية  يف  الإ�شهام 

م�شتوى  ورفع  الهواء،  التلوث يف  ن�شبة  تقليل  عرب  البيئة  �شحة 

جمال  يف  دورها  جانب  اإىل  ال�شكنية،  الأماكن  يف  البيئي  التوازن 

الطلبة على  بتدريب  �شيقوم اخلرباء  كما  الأماكن،  تزيني وجتميل 

اخلطوات ال�شحيحة للزراعة، ومن ثم الإ�شراف امليداين على عملية 

الت�شجري يف احلدائق املدر�شية.

بداية الربنامج
بداأ برنامج احلملة الزراعية الطالبية بع�شر مدار�س خالل العام 

الدرا�شي املا�شي، ومتت م�شاركة طلبة املدار�س املختارة يف زراعة 

الزراعة  �شئون  يف  خمت�شني  اإ�شراف  حتت  مبدر�شتهم  الأ�شجار 

اإىل  وي�شعى  )جيبيك(،  البرتوكيماويات  ل�شناعة  اخلليج  ب�شركة 

تغطية كافة املدار�س خالل الأعوام الدرا�شية املقبلة. 

الأمم  لربنامج  اخل�شراء(  )املوجة  م�شروع  اأن  ذكره  واجلدير 

بالبيئة  النهو�س  نحو  �شعيا  �شنوي،  ب�شكل  ينفذ  للبيئة  املتحدة 

من  عدد  اأكرب  غر�س  خالل  من  العامل،  دول  خمتلف  يف  املحلية 

التنوع  ثقافة  ن�شر  جانب  اإىل  وال�شباب،  الأطفال  باأيدي  الأ�شجار 

البيولوجي وتبادل اخلربات يف هذا املجال.

بعد جناح املرحلة الأوىل منه

جانب من الزيارة


