
مرمي ال�شاعر:

الفني  التعليم  اإدارة  تنفذ 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  واملهني 

امليداين  للتدريب  متميًزا  برناجًما 

اإتاحة  بهدف  »تكوين«،  بعنوان 

التعليم  مبدار�س  للطلبة  الفر�شة 

الفني واملهني ملعاي�شة واقع �شوق 

العمل عرب التدريب يف موؤ�ش�شات 

لفرتة  متنوعة،  وخا�شة  حكومية 

و�شتة  اأ�شبوعني  بييني  تيييرتاوح 

يتلقونه  ما  لتعزيز  اأ�شابيع، 

باملهارات  نظرية  مناهج  ميين 

من  وللمزيد  املهنية.  والأخالقيات 

التفا�شيل التقت التوا�شل الأ�شتاذة 

�شناء الغامن الخت�شا�شية باإدارة 

التعليم الفني واملهني.

 

متطلب للتخّرج

تقول الغامن اإن برنامج تكوين 

الأ�شا�شية  املتطلبات  اأحييد  يعد 

الثانوية  ال�شهادة  على  للح�شول 

واملهني،  الفني  للتعليم  العامة 

الييربنييامييج  حتقيق  وليي�ييشييمييان 

تزويد  يتم  له  املر�شومة  لالأهداف 

اخلا�س  املوحد  بالزي  الطلبة 

جوانب  ميين  لييه  ملييا  بالتدريب، 

اإيجابية عديدة، مثل احلفاظ على 

باملظهر  والتحلي  الطلبة،  �شالمة 

معلمني  توفري  اإىل  اإ�شافًة  الالئق، 

ملتابعة  املدر�شة  ميين  متابعني 

التدريب،  فييرتة  خييالل  الطلبة 

خالل  للطلبة  موا�شالت  وتوفري 

واإىل  من  الربنامج،  تنفيذ  فرتة 

والتي  املختلفة،  التدريب  مواقع 

تغطي جميع مناطق البحرين. 

واأ�شادت الغامن بالدور البارز 

املوؤ�ش�شات  من  الكبري  والتعاون 

الوطنية يف تدريب الطلبة و�شقل 

تخ�ش�شاتهم،  على  بناء  مهاراتهم 

م�شريًة اإىل م�شاركة 200 موؤ�ش�شة 

اجليياري،  الدرا�شي  العام  خالل 

 1500 من  اأكيير  عليها  يتوزع 

هدفني  لتحقيق  وطالبة،  طالب 

تلك  تعريف  وهما:  اأ�شا�شيني 

املوؤ�ش�شات مبهارات طلبة التعليم 

باأهم  وتزويدهم  واملهني،  الفني 

املهارات العملية واحلياتية. 

الطلبة يتحدثون

الطلبة  ميييع  لييقيياء  ويف 

املتدربني يف �شركة بانز للتجارة 

�شعد  �شريفة  قالت  واملقاولت، 

قد  ال�شركة  يف  التدريب  اإن 

معرفتها  تو�شيع  على  �شاعدها 

احلا�شوب،  جمال  يف  وخرباتها 

مواقع  اإن�شاء  كيفية  تعلمت  اإذ 

متنوعة.  وتطبيقات  اإلكرتونية 

يو�شف  طالل  الطالب  اأكد  فيما 

جمال  يف  امليداين  التدريب  اأن 

على  يتعرف  جعله  قد  الكهرباء 

العملية  اجلوانب  من  العديد 

اإن�شاء  فكرة  لديه  عززت  التي 

م�شتقبالً.  اخلا�شة  موؤ�ش�شته 

واأ�ييشييار الييطييالييب مييبييارك 

امليداين  التدريب  اأن  اإىل  يا�شني 

موهبته  تطوير  على  �شجعه 

اإىل  متطلًعا  الكهرباء،  جمال  يف 

تعتمد  به،  خا�شة  �شركة  افتتاح 

للمحافظة  البديلة،  الطاقة  على 

خالل  اأنه  م�شيًفا  البيئة،  على 

العديد  تعلَّم  ال�شركة  يف  عمله 

العمل  ومتطلبات  املهارات  من 

بالوقت  كاللتزام  الأ�شا�شية 

وغريها.
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مهارات القرن يف التعليم

اإن توظيف مهارات القرن الي21 يف منظومة العمل الرتبوي 

والتعليمي يعد اأمًرا �شرورًيا مهًما؛ ملا له من انعكا�س اإيجابي 

كبري على اأداء الكوادر التعليمية والطلبة يف اآن واحد، ف�شالً 

الراهنة  التنمية  تاأهيل طلبتنا ملواكبة متطلبات  عن دوره يف 

والدرا�شي  الجتماعي  جناحهم  فر�س  وتعزيز  وامل�شتقبلية، 

اخلطاب  بنت  فاطمة  مدر�شة  يف  حر�شنا  ولذلك  واملهني، 

براجمنا،  �شمن  املهارات  هذه  دمج  على  للبنات  البتدائية 

حت�شني  وبالتايل  والتعليمية،  الرتبوية  بالعملية  لالرتقاء 

خمرجات الطالبات.

املخت�شني  ودعم  توجيهات  ظل  ويف  الإطار،  هذا  ويف 

بوزارة الرتبية والتعليم، عملت املدر�شة على ن�شر تلك املهارات 

طيلة اليوم الدرا�شي، بدًءا مب�شروع »اإ�شراقة ال�شباح« املعني 

بال�شتقبال ال�شباحي للطالبات، اإ�شافة اإىل الفعاليات التي يتم 

تنظيمها يف اأثناء الف�شحة املدر�شية، واملواقف ال�شفية اليومية، 

التكنولوجية، والإملام بالذكاءات املتعددة  التطورات  ومواكبة 

واأمناط التعلم وكيفية توظيفها يف املدر�شة، وا�شتخدام الأجهزة 

الذكية والتمكني الرقمي، والتعاون والتوا�شل، والتعلم القائم 

ثقافة  تعزيز  عن  ف�شالً  والتطوير،  والبتكار  امل�شاريع  على 

امل�شكالت  وحل  املعلومات  عن  والبحث  احلياة  مدى  التعليم 

واإدارة الوقت واتخاذ القرارات. 

الأن�شطة  �شمن  املهارات  تلك  باإدراج  املدر�شة  تقوم  كما 

املدر�شية املختلفة، اإذ يتم تعزيز مهارة املواطنة املحلية والعاملية 

من خالل الحتفال باليوم الوطني ويوم املعاق العاملي ويوم 

النه�شة،  كرو�شة  الأطفال  ريا�س  وا�شت�شافة  العاملي،  الطفل 

اإىل  اإ�شافًة  البحرينية،  ال�شعبية  الألعاب  اأطفالها على  لطالع 

جهود املدر�شة يف رفع كفاءة املعلمات يف جمال دمج مهارات 

العام  مدار  على  تدريبية  ور�س  تنفيذ  خالل  من   ،21 القرن 

بالوزارة،  التعليم  ا�شت�شافة خرباء يف  يتم خاللها  الدرا�شي، 

لتو�شيح ما يتعلق بكل مهارة من تلك املهارات.

* معلمة لغة عربية 

مبدر�شة فاطمة بنت اخلطاب البتدائية للبنات

متار�س عملها بتميز يف املعهد ال�صعودي البحريني

»حورية« من طالبة دمج اإىل معلمة لنظرائها من املكفوفني

طارق غامن:

واملثابرة، ميكننا  والعزمية  »بالإرادة 

�شّور  مهما  الكبرية،  طموحاتنا  حتقيق 

م�شتحيلة«،  اأو  �شعبة  اأنها  البع�س  لنا 

تلك كانت كلمات الأ�شتاذة حورية العايل، 

البحريني  ال�شعودي  باملعهد  املعلمة 

حوار  للتوا�شل  كان  والتي  للمكفوفني، 

خا�س معها، قالت خالله اإنها متكنت من 

حتقيق حلمها يف تعليم الطلبة املكفوفني، 

مقاعد  على  منهم  واحدًة  كانت  اأن  بعد 

البحريني  ال�شعودي  باملعهد  الدرا�شة 

يف  ثم  ومن  البتدائية،  املرحلة  خالل 

مدار�س الدمج احلكومية.

 

اإجناز اأفخر به

التعليمي الذي توج  وحول م�شوارها 

والتدري�س،  العمل  مرحلة  اإىل  بو�شولها 

امل�شتمر  التعلم  »بف�شل  حورية:  قالت 

النف�س،  على  والعتماد  وال�شتقاللية 

وتاأ�شي�شهم  وتربيتهم  الوالدين  وبجهود 

باملعهد،  الدرا�شة  بداأت  اأن  ومنذ  يل، 

العربية  اللغة  مواد  يف  تاأ�شي�شي  مت 

على  والعلوم،  والريا�شيات  والإجنليزية 

اأيدي معلمني متخ�ش�شني يتعاملون معنا 

نف�شه،  الوقت  يف  وب�شيط  تفاعلي  ب�شكل 

التي  املو�شيقية  الرتبية  مادة  اإىل  اإ�شافًة 

كما  قدراتنا،  على  اإيجابي  تاأثري  لها  كان 

التحقت مبراكز حتفيظ القراآن الكرمي، مما 

الأثر الكبري يف �شقل �شخ�شيتي،  كان له 

تر�شيحي  مت  البتدائية  املرحلة  وبنهاية 

الإعدادية  الدمج  ملدار�س  لالن�شمام 

وزارة  خاللها  وفرت  والتي  احلكومية، 

متنوعة  خا�شة  كتًبا  والتعليم  الرتبية 

اإن�شاء مطبعة ذات  بلغة برايل، من خالل 

تطور  يف  اأ�شهم  مما  متطورة،  موا�شفات 

م�شتواي التح�شيلي، ومتيزي يف خمتلف 

املواد الدرا�شية، مبا فيها مادة الريا�شيات، 

بالرغم من �شعوبتها«. 

اإىل  انتقلت  »ثم  العايل:  واأ�شافت 

منها  تخرجت  والتي  الثانوية،  املرحلة 

الآداب  بكلية  ذلك  بعد  والتحقت  بتفوق، 

دور  لها  كان  والتي  البحرين،  بجامعة 

حموري يف تاأ�شي�شي اأكادميًيا، اإىل جانب 

امل�شاركة يف الفعاليات اجلامعية املختلفة، 

حتى التخرج«.

مرحلة ا�صتثنائية

مرحلة  بداأت  »هنا  احلديث  وتابعت 

مت  حيث  حياتي،  من  جديدة  ا�شتثنائية 

تعييني كمعلمة بوزارة الرتبية والتعليم، 

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  واأ�شكر 

يل،  دعمه  على  والتعليم،  الرتبية  وزير 

�شمن اهتمامه بالطلبة ذوي الحتياجات 

اخلا�شة، كما اأ�شكر الدكتور حممد مبارك 

للموارد واخلدمات،  الوزارة  جمعة وكيل 

على اإتاحة هذه الفر�شة يل خلدمة وطني 

البحرين عرب �شلك التعليم«. 

وزارة  وفرت  مبا  حورية  واأ�شادت 

حممولة  حوا�شيب  من  والتعليم  الرتبية 

وقالت:  املكفوفني،  للطلبة  خا�شة  ناطقة 

�شوف  اهلل  وبف�شل  تنتهي،  ل  »طموحاتي 

التعاون  على  الثناء  واأود  املزيد،  اأحقق 

وزمالئي  روؤ�شائي  قبل  من  واملحبة 

الرتبية  اإدارة  اأ�شكر  ان  اأود  بالعمل، 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  اخلا�شة 

البحريني  ال�شعودي  املعهد  واإدارة 

للمكفوفني، على الدعم الدائم«.

حورية يف مقر عملها

مديرة املدر�صة: الإجناز ثمرة جهود حت�صني اأداء املدار�س

ابتدائية »اآمنة بنت وهب« حتقق امتياز اجلودة للدورة الرابعة على التوايل

مرمي املحميد:

مدر�شة  ا�شتطاعت  م�شّرف،  اإجناز  يف 

للبنات حتقيق  البتدائية  اآمنة بنت وهب 

هيئة  مراجعات  نتائج  يف  ممتاز  تقدير 

جودة التعليم والتدريب، للدورة الرابعة 

التوا�شل على  التوايل. وقد حر�شت  على 

�شريفة  الأ�شتاذة  املدر�شة  اللتقاء مبديرة 

من  حتقق  ما  اإن  قالت  والتي  املحري، 

اإجناز قد جاء بف�شل اجلهود التي بذلتها 

والتعليمية  الإدارية  بهيئتيها  املدر�شة 

ثمرة  وهو  اأمورهن،  واأولياء  وطالباتها 

عمل كبري ومنظم قامت بها وزارة الرتبية 

ورفع  املدار�س،  متابعة  يف  والتعليم 

كفاءتها يف جميع جمالت التقييم. وفيما 

يلي ن�س احلوار. 

املحافظة على التميز 

اأن موا�شلة حتقيق  املحري  اأو�شحت 

يجمع  ما  اإىل  يرجع  املرتفع  التقدير  هذا 

للعمل،  حب  من  املدر�شة  منت�شبات 

وحر�س على التفاين فيه واإتقانه، واتخاذ 

مبداأ ال�شتمرارية يف التطوير، عن طريق 

على  والوقوف  املدر�شي،  الواقع  م�شح 

والتغلب  واإثرائها،  القوة  نقاط  اأبرز 

ال�شرتاتيجيات  بتطبيق  التحديات  على 

اخلطة  يف  واإدراجها  الهادفة،  وامل�شاريع 

تت�شّمن  التي  للمدر�شة  ال�شرتاتيجية 

الأولويات  على  تركز  وا�شحة  روؤية 

التغذية  وتوفري  احلثيثة  واملتابعة 

تعد  الأمور  تلك  باأول، وكل  اأولً  الراجعة 

عنا�شر اأ�شا�شية حل�شول اأي مدر�شة على 

تقدير ممتاز، كما نحر�س دائًما على رفع 

اإىل  للو�شول  ملعلماتنا  املهنية  الكفاءة 

الإتقان وجتويد عمليات التعليم والتعلم، 

مبا يخدم طالباتنا وحتقيقهن ن�شب اإتقان 

عالية يف املواد الدرا�شية.

كما هّياأت املدر�شة بيئة اآمنة وحا�شنة 

على  املعينة  املتميزة  املهارات  لتنمية 

تنظيم  على  وحر�شت  والأبداع،  البتكار 

العمل املدر�شي النابع من التخطيط املنظم 

لدى  ال�شخ�شي  التطور  لتنمية  والدائم 

الطالبات، وانتهاج �شيا�شية العمل بروح 

ال�شالحيات،  وتفوي�س  الواحد  الفريق 

اإدارة  من  املقدم  والت�شجيع  والتحفيز 

الدعم  وتقدمي  ملنت�شباتها،  املدر�شة 

لالرتقاء  للمعلمات،  املتميز  الأكادميي 

باأداء الطالبات.

اأبرز امل�صاريع والربامج 

املدر�شة  اأن  اإىل  املديرة  واأ�شارت 

خالل  من  حديثة  تربوية  م�شاريع  تطبق 

تنفيذ الكثري من ال�شرتاتيجيات احلديثة، 

اأهمها الرتكيز على مهارات القرن احلادي 

امل�شتدامة  التنمية  واأهداف  والع�شرين، 

للمعلمات،  اليومية  للخطط  اأ�شيفت  التي 

اإىل  اإ�شافة  ال�شفوف،  داخل  لتطبيقها 

والتعلم  بامل�شاريع،  التعلم  ا�شرتاتيجيات 

اأ�شهمت  كما  باللعب،  التعلم  التعاوين، 

املتفوقات،  الطالبات  دعم  يف  املعلمات 

وهناك  املنخف�س،  التح�شيل  وذوات 

اأ�شهمت  التي  امل�شاريع  من  ا  اأي�شً الكثري 

يف هذا الإجناز، كم�شروع »بقيمي اأ�شمو« 

وم�شروع  القيمية،  املنظومة  لتحقيق 

»لرنتقي مًعا« لتعزيز ال�شراكة مع اأولياء 

الأمور. 

وزير �لرتبية و�لتعليم مكرماً �ملدر�سة على �إجنازها

1500 طالب ي�صتفيدون منه يف 200 موؤ�ص�صة

برنامج »تكوين« ي�صقل مهارات الطلبة ويوؤهلهم للنجاح يف �صوق العمل

طلبة يتدربون يف �إحدى �ملوؤ�س�سات

الطلبة ذوو الهمم: دجمنا يف احلركة

الك�صفّية جتربة فريدة عززت قدراتنا

الريا�شية  الرتبية  اإدارة  اأطلقت 

الرتبية  بوزارة  واملر�شدات  والك�شفية 

والتعليم مبادرة رائدة وفريدة من نوعها 

الإقليمي؛ تهدف من خاللها  امل�شتوى  على 

احلركة  يف  الهمم  ذوي  الطلبة  دمج  اإىل 

الك�شفية.

وحول جتربته يف املبادرة، قال الطالب 

عبداهلل عبدالقادر من مدر�شة مدينة عي�شى 

الثانوية للبنني، وهو من فئة ال�شم والبكم، 

طريقة  �شهلت  مميزة  املبادرة  هذه  اإن 

وعززت  الأ�شّحاء،  الطلبة  مع  التوا�شل 

يف  امل�شاركة  خالل  من  بالنف�س  الثقة 

جميع الأن�شطة الك�شفية، فيما اأكد الطالب 

اأحمد عقيل، وهو من نف�س فئة عبداهلل، اأن 

ومت  الر�شم،  موهبة  لديه  طورت  املبادرة 

الإ�شارة  لغة  على  الطلبة  تدريب  خاللها 

للتعامل مع زمالئهم، وهي خطوة ممتازة.

عبداجلليل،  عبداهلل  الطالب  واأو�شح 

وهو من فئة الإعاقة احلركية، اأن اإعطاءه 

املهمات ال�شعبة من خالل هذه املبادرة عزز 

من قدراته وموهبته يف التقدمي والعرافة، 

وحممد  خالد  وليد  الطالبان  عرّب  كما 

ح�شني، وهما من فئة ذوي الإعاقة الذهنية، 

عن �شعادتهما بالن�شمام اإىل هذه املبادرة، 

وقيامهما بتحّية العلم يومًيا يف املدر�شة، 

وغريها من مهام الك�شافة. 
حممد ح�سني

وليد خالد

عبد�هلل �لبلو�سي

طالب ي�صمم اختبارات رقمية ملادة الت�صميم والتقانة

نور اأبو ال�شوك:

مالك  مدر�شة  من  الدين حممد،  فار�س ح�شام  الطالب  قام 

 Office365 بن اأن�س البتدائية للبنني، بتفعيل اأدوات برنامج

لعمل اختبارات رقمية ملادة الت�شميم والتقانة، يف اإطار اهتمام 

وزارة الرتبية والتعليم بت�شجيع الطلبة واملعلمني على اإنتاج 

املحتوى التعليمي الرقمي. وحر�س فار�س على توزيع الختبار 

بهدف   ،QR Code لرمز  حتويله  بعد  زمالئه،  على  الرقمي 

م�شاعدتهم يف عملية املذاكرة لالمتحانات، كما قام بتدريب عدد 

من الطلبة، ليكونوا على امل�شتوى نف�شه من اإتقان هذه املهارة. 

وتوفر وزارة الرتبية والتعليم اإمكانات متنوعة يف خمتلف 

املدار�س، لتفعيل برنامج التمكني الرقمي يف التعليم.


