
مريم املحميد
املدارس  ورحبت  مجدداً،  الجزيئ  الحضور  إىل  الطلبة  عاد 
بطلبتها، وسط إجراءات احرتازية شاملة نفذتها وزارة الرتبية 
الضوء أكرث  بيئة مدرسية آمنة، ولتسليط  والتعليم، لضامن 

عىل هذا املوضوع أجرينا هذه اللقاءات: 
االستعداد والجهوزية

يقول األستاذ عيل البناء مدير مدرسة التعاون الثانوية للبنني 
أنه تزامًنا مع عودة الطلبة للحضور الجزيئ، كانت املدرسة 
االجراءات  كافة  لتطبيق  والجهوزية  االستعداد  أتم  عىل 
إداري  كادر  من  طاقتها  كل  وتسخري  الوقائية   االحرتازية 
احرتازي  نظام  التعاون وفق  وتعليمي، حيث تسري مدرسة 
الدرايس سواء  اليوم  الطلبة يف بداية  باستقبال  يبدأ  منظم، 
يحرضون  الذين  أو  املدرسية  الحافالت  يستقّلون  الذين 
مبواصالتهم الخاصة، وذلك بتواجد معلمني مناوبني ومرشفني 
عند  دقيقة  عرشة  وخمس  السادسة  الساعة  منذ  إداريني 
نقاط استقبال الطالب، حرًصا عىل سالمتهم وأهمية التأكد 
التباعد  ومراعاة  االحرتازية  باإلجراءات  التام  التزامهم  من 
املدرسية  والصحة  السالمة  لجنة  ترشف  حيث  االجتامعي، 
عىل عملية دخول الطلبة عرب بوابة املدرسة وقياس درجة 
للتأكد من عدم إصابتهم  الفحص الرسيع  حرارتهم وإجراء 

بالفايروس يف قاعة مخصصة لذلك.
ارتداء  برضورة  الطالب  عىل  التأكيد  تم  أنه  البناء  وأوضح 
البطاقة املدرسية التي تستخدم يف توثيق حضورهم للمدرسة 
وجبة  وإحضار   )QR Code( الرسيعة  االستجابة  رمز  عرب 
اإلفطار من املنزل، ويتم توزيع الطلبة عىل الصفوف بحيث 

ال يتجاوز عددهم )9( طالب يف كل صف ومبسافة ال تقل 
عن )2( مرت بني كل طالب وزميله، وتبدأ فعاليات الطابور 
MS-( الصباحي الذي ُيبث إىل منتسبي املدرسة عرب برنامج

Teams(، ثم تبدأ الحصص الدراسية وفق الجدول الدرايس، 
أساليب  وتنويع  والتعلم  التعليم  اسرتاتيجيات  تفعيل  عرب 
لضامن  الدروس؛  يف  الرقمية  األدوات  وتوظيف  التقويم 

حصول الطلبة عىل أعىل مستويات التعلم.
االسرتاتيجيات الفاعلة 

مدرسة  مديرة  الكعبي  نهى  األستاذة  قالت  جانبها  ومن 
الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات: تأيت عودة الطالب متاشًيا 
مع قوانني وزارة الصحة واشرتاطات منظمة الصحة العاملية 
والدليل اإلسرتشادي للعودة اآلمنة للمدارس الصادر من وزراه 
الرتبية والتعليم، فالعودة خطوة مهمة لضامن جودة التعليم، 
ولكن يجب أن يسبقها وضع ضوابط للحفاظ عىل الصحة، 
لتصبح املعادلة )تعليم جيد تحت ظل بيئة آمنة( من هنا 
حرصنا عىل توفري البيئة التعليمية املالمئة بتوعية أعضاء الهيئة 
والطالبات  األمور  أولياء  مع  والتواصل  والتعليمية  اإلدارية 
والتأكيد عىل االشرتاطات الالزمة، وتعريفهم مباهية فريوس 
كورونا املستجد، وأعراضه، وطرق العدوى، من خالل برامج 
توعوية متنوعة مع التأكيد عىل تضمني الدروس التعليمية 
عىل أنشطة توعوية، والحرص عىل التباعد االجتامعي أثناء 
العملية التعليمية وخفض الكثافة الطالبية يف الفصول مع 
توفري التهوية الجيدة واالهتامم بنظافة املرافق الصحية مع 
تطهريها بشكل دوري، وإصدار قرارات ُملزِمة مبنع دخول أي 

طالبة أو معلمة أو موظفة مصابة أو تظهر عليها األعراض.

الحرارة  درجة  بقياس  يبدأ  الدرايس  اليوم  أن  وأوضحت 

االجتامعي  التباعد  ظل  يف  للصفوف  وتوجيههن  للطالبات 

ضمن مسارات محددة موضحة مبلصقات )مجتمع واعي( 

املدرسة  منتسبات  لجميع  الرسيع   الفحص  إجراء  مع 

والطالبات املوافقات عىل إجراء الفحص ثالث مرات أسبوعًيا، 

االسرتاتيجيات  استخدام  عىل  املدرسة  معلامت  وتسعى 

االستثنائية  الفرتة  مع  تتناسب  التي  واملتنوعة  الفاعلة 

وتوظيف األدوات الرقمية املختلفة يف األنشطة مع الرتكيز 

فاعلة  راجعة  تغذية  وتقديم  التقويم  أساليب  تنوع  عىل 

للطالبات لتحقيق أهداف التعلم وفق االحتياجات التعليمية 

الخاصة مبختلف فئات الطالبات، كام تحرص القيادتني العليا 

خالل  من  معلامتها  كفاءة  رفع  عىل  باملدرسة  والوسطى 

الورش التدريبية املكثفة املختلفة عرب قناة )مشكاة الديه( 

مع االهتامم بتبادل الخربات واملامرسات الفاعلة من خالل 

إىل  إضافة  الحية(،  )األسابيع  االفرتاضية  التبادلية  الزيارات 

تشجيع الطالبات عىل إنتاج محتويات رقمية متنوعة ملختلف 

املراحل لجميع املواد الدراسية، والحرص عىل إنجاز الوقفات 

التقوميية تحت شعار )نبيها 100 %( والذي يهدف لتحقيق 

نسبة إنجاز تامة لجميع طالبات املدرسة يف جميع التطبيقات 

لجميع املواد الدراسية بجميع املراحل والحرص عىل إرشاك 

من  املختلفة  التثقيفية  األنشطة  مع  التفاعل  يف  الطالبات 

)أثري  الصباحية  اإلذاعة  تفعيل  عرب  الثقافية  األسابيع  خالل 

الديه( وقناة ) فسحتي فرحتي(.

أول التواصل وسط احترازات شاملة ودقيقة

بطلبتها ترحب  والمدارس   .. مجددًا  يعود  الجزئي  الحضور 

برؤية ثاقبة وسديدة

ابتدائية سار للبنين تحصد االمتياز في مراجعات الجودة األخيرة 

عن بعد وبالحضور الجزئي

اإلنسان وحقوق  المواطنة  قيم  لتعزيز  متجددة  أفكار 

مريم يوسف
نسمو خلًقا وتعلاًم فنبني وطًنا، بهذه الرؤية 
من  للبنني  االبتدائية  سار  مدرسة  انطلقت 
عىل  املحافظة  يف  الدؤوب  سعيها  خالل 
مستوى أدائها وأداء طلبتها األكادميي وخاصة 
يف ظل جائحة كورونا لتواجه مرحلة جديدة 
من التحديات واملسؤوليات العظام بيد أن 
وزارة الرتبية والتعليم وقف شامخة من أجل 
التصدي لتلك الجائحة وتذليل كل العوائق 
وتسهيلها أمام املدارس خاصة والطلبة أجمع 
لتحافظ عىل مخرجات العملية التعليمة مع 
بتحقيق  الطلبة  وسالمة  أمن  عىل  الحفاظ 
وتحفيز  للمتعلمني  الفائدة  درجات  أقىص 

االبتكار داخل قطاع التعليم.
هذا  يف  دور  سار  مدرسة  ملامرسات  وكان 
النجاح بوجود قيادة واعية يف ظل املتغريات 

وحريصة عىل تنظيم العمل املدريس بإعداد 
خطط استثنائية للخطة االسرتاتيجية وللجنة 
تشاركية  بصورة  املدرسية  والصحة  السالمة 
مع تقييم واقعها املدريس بدقة عالية، فقد 
حرصت عىل االرتقاء باألداء الوظيفي لجميع 
التدريبية  االحتياجات  بتلبية  منتسباتها 
وبخاصة يف األوضاع الراهنة، فكانت الورش 
تبادل  ملتقى   TEAMS عرب  التدريبية 
الداخلية  التعلم  مجتمعات  مع  الخربات 

والخارجية.
كام وقد حرصت القيادة املدرسية عىل إدارة 
املوارد واملصادر والعمل عىل تحسني البيئة 
لجميع  فاعل  إرشاك  إىل  ساعية  املدرسية 
يرتقي  مبا  املحيل  واملجتمع  األمور  أولياء 
بالعملية التعليمة واملخرجات الطالبية، األمر 
العديد من املامرسات  إبراز  الذي أسهم يف 

منها:  عدة  مجاالت  يف  الفاعلة  التعليمة 
الرحلة االفرتاضية لتنمية الجوانب النفسية 
وإعداد  والرياضية،  والصحية  والتثقيفية 
فيديو الطابور االفرتايض يتضمن السالم املليك 
الدروس  إعداد  جانب  إىل  املدرسة،  ورؤية 
بتوظيف  التفاعلية  املتميزة  اإللكرتونية 
وأساليب  فاعلة  وتعلم  تعليم  اسرتاتيجيات 
فعالة لتقييم أداء الطالب بعد متكينهم من 
وحصولهم  التكنولوجية  املهارات  اكتساب 
عىل الدعم الفني والتقني من خالل التواصل 
عرب قنوات التواصل املختلفة وإصدار دليل 
يختص باألمن السيرباين للطالب بعنوان )إىل 
من ألجأ(، فكل هذا والكثري غريه ساهم يف 
عىل  انعكس  فاعل  إنجاز  مستوى  تحقيق 
سواء  النواحي  جميع  يف  الطالب  مستوى 

األكادميية واألدائية والنفسية وغريها.

شيامء بوهزاع
منذ انطالق مرشوع املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق 
االنسان يف سنة 201٧ ومدارس البحرين تتفنن وتبدع يف 
غرس حب هذا الوطن يف قلوب ابناءها الطلبة مؤمنة أن 
تربية الطلبة وتعليمهم حب وطنهم يأيت أسوة مع الثقافة 
والتعليم، وبرغم من جائحة كورونا إال أن املدارس استمرت 
يف عمل أنشطتها املختلفة التي تخدم هذا املوضوع بكل 

جد واجتهاد. 
املواقف التعليمية 

تعتمد مدرسة رقية االبتدائية للبنات برامج وأنشطة وطنية 
واملواطنة  والرتبية  االجتامعيات  قسم  يطبقها  متنوعة 
الربامج عىل  للحلقتني االوىل والثانية، حيث تقوم هذه 
االفرتاضية  التعليمة  املواقف  يف  املواطنة  قيم  توظيف 

وترسيخ مبادئ االنتامء والوالء والقيم اإلسالمية يف نفوس 
الطالبات، ومن هذه الربامج )أحب وطني وأحافظ عليه( 
حيث تقدم الطالبة املواقف متثيلية افرتاضية تعرب عن 
كيفية املحافظة عىل املرافق مملكتنا الغالية وكذلك برامج 
)قيمي يف مجتمع وطني( حيث تقدم الطالبة تجربة يف 
واقع حياتها يف كيفية تطبيق هذه القيم ومنها قيمه تحمل 
املسؤولية، وبرنامج )تراث بالدي وطني( للحلقة االوىل 
والثانية الذي توظف فيه الجولة االفرتاضية للمعامل األثرية 
ململكة البحرين حيث أبدت الطالبات تجاوًبا فعاالً وزادت 

حصيلتهن املعرفية بتاريخ الوطن. 
الخطط املدرسية 

وأدرجت مدرسة الحد االبتدائية للبنني مرشوع املدرسة 
املعززة للمواطنة وحقوق االنسان يف خطة عمل املدرسة 

وفريق التخطيط االسرتاتيجي، واكساب الطلبة القيم من 
خالل الرتكيز عىل املواطنة املحلية والعاملية مبشاركة جميع 
األقسام، متمثلة يف الخطط اليومية للدروس واألنشطة 
الطالبية، ومن خالل االحتفاالت واملناسبات لليوم الوطني 
الصباحية  اإلذاعة  تفعيل  إىل  إضافة  امليثاق،  وذكرى 
واملشاركة يف املسابقات الوطنية الداخلية والخارجية، وال 
نغفل عن دور مجلس اآلباء يف املشاركة يف هذه املناسبات 
الوطنية كاالحتفال باليوم الوطني  وجميع املناسبات كل 

ذلك انعكس أثره عىل حب الوطن والوالء واالنتامء له.  
ومن ضمن املشاريع والفعاليات التي طبقتها مدرسة الحد 
هو االحتفال باليوم الوطني تحت شعار )لج عيوين( حيث 
نظمت األقسام العديد من الربامج واملسابقات، كلامت يف 

حب الوطن والقيادة الرشيدة عن طريق برنامج بادلت.
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الطالبة/ رميا التاجر 

األمم  لرقي  بالغٌة  أهميٌة  الدرايس  للتحصيل 

وُسموها، و نحن يف مملكِة البحرين نويل اهتامًما 

كبريًا بالتعليِم، ونحرُص عىل إحراِز أعىل املعدالت 

إال  هو  ما  الطلبة  نحُن  منا  الحرُص  وهذا  دامئًا، 

أنه  كام  الوطن،  هذا  أفضاِل  بعِض  لرِد  وسيلٌة 

مثرٌة أينعت بعد عنايٍة فائقٍة من وزارِة الرتبيِة و 

بالعديد  بتزويدنا  املدارس،  مع  بالتعاون  التعليم 

تحصيلنا  يخص  فيام  التوجيهات  و  النصائح  من 

بغيَة  للطالبات  مراجعٍة  وتنظيم حصص  الدرايس 

وال  للطالبات،  املقررة  املعلومات  وصول  تأكيد 

تقترص الجهود عىل حثنا لتحقيق أعىل العالمات، 

بل بتوعيتنا بأثرها علينا كطالبات وكيف ستخدمنا 

يف املستقبل، وما ستقدمه لرصيد مملكتنا الغالية 

من اإلنجازات امُلرشفة.

مستويات  رفع  يف  مهم  دوٌر  املدرسية  للبيئِة 

الطلبة، ولكن الجزء األكرب يقع عىل الطالب نفسه 

طاقته  فيكرس جل  بالِعلم،  ويعتمد مبدى شغفه 

أساليب جديدٍة  فيبتكر  لنيل مسعاه،  الدراسة  يف 

وكاملياٍت يضيفها إىل حصيلته من االسرتاتيجيات 

رصًحا  بجهده  فيبني  معلميه،  من  اكتسبها  التي 

شامًخا، ُمهدًيا إنجازه لوطنه. 

االرتقاء  نحو  رحلتهم  يف  للطلبة  نصيحتي 

مذاكرة  عىل  الحرص  هي  الدرايس،  مبستواهم 

الدروس يومًيا والتدرب عىل ما متت دراسته وذلك 

لحفظ املعلوماُت الجديدة يف الذاكرة ومنعها من 

لالمتحانات  االستعداد  يف  سيساعد  ومام  اإلفالت، 

أنه بعد كل فصٍل من الكتاب املدريس، يعد الطالب 

لنفسه بعد الدراسة الجيدة للمقرر اختبارًا شامل 

ملحتوى الدروس، ليقيس مستوى الدراسة للامدة 

ويكتشف نقاط الضعف ويقّويها، وميكنه أيًضا أن 

ويرسل  درس  كل  بعد  الكتاب  أسئلِة  عن  يجيب 

إجاباته ملعلمه بغرض التأكد من صحتها.

أخريًا، الحياُة املنظمة تكون دامئًا مليئًة باإلنجازات 

واملرح، فنّظم جدولك واستثمر وقتك فيام يفيدك 

عىل  قادرًا  دمَت  ما  مهامك  تؤجل  وال  وينفعك، 

إمتامها، لتجنب أن يداهمك الوقت فال يسعك أن 

تقدم أداًء يليق مبستواك. 

البحرين  طلبة 
مستقبلها 

بيئة آمنة احرتازات شاملة عودة موفقة

جهود مثمرة

فعاليات مستمرة


