إدارة المناهج
قسم البحوث والكتب والمواد التطبيقية

الوطني"
نبذة تعريفية بمشروع " المنهج
ّ
سياق المشروع:
منذ إطالق الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 0202م ،تلقّت إدارة المناهج بوزارة التربية
والتعليم زخما غير مسبوق اندرجت جهودها التطويرية بمقتضاه في أفق استراتيجيّ وطنيّ
تقوده تطلّعات تنموية شاملة ،ما جعل إطالق دينامية مناهجيّة بالمملكة اليوم ضرورة تقتضيها
األولويّات الوطنية المستجدة تزيدها التحوّ الت العالم ّية من حولنا تأ ّكدا.
التعريف بالمشروع:
يهدف مشروع المنهج الوطني إلى بناء منظومة مناهجيّة وطنيّة تساهم على صعيد التنمية
اإلنسانية في تحقيق المرور الف ّعال ،السلس واآلمن إلى مجتمع 0202م؛ طبقا لالستحقاقات
الوطنيّة الراتبة على الرؤية االقتصاد ّية للمملكة ،وللسياسات القطاعية المستقبلية لوزارة التربية
والتعليم وللتوجّ هات الدولية المالئمة في مجالي التربية والتنمية معا أمال في إرساء منظومة
أعلى كفاءة في مجال الوفاء بتطلّعات ناشئتنا وشبابنا وتوقّعات مجتمعنا وحاجات ورشات
التطوير الشامل في ربوعنا ومقتضيات توجّ هات العالم من حولنا.
المعطيات التنفيذ ّية العا ّمة للمشروع:
 /1الجهة المسؤولة :وزارة التربية والتعليم
 /2الشريك الدوليّ  :مكتب التربية الدوليّ التابع لليونسكو
 /3الجهة المشرفة :لجنة التطوير االستراتيجي للمناهج  ،برئاسة سعادة الشيخة لولوة بنت
خليفة آل خليفة (الوكيل المساعد للمناهج واإلشراف التربويّ )

 /4الجهة المنفّذة :إدارة المناهج
 /5اإلطار التنفيذي :الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 0212/0222
تعريف المنهج الوطني في السياق البحرينيّ :
المنهج الوطنيّ استراتيجية تربوية وتعلميّة وطنيّة ،سياساتيّة الطابع ،منظوميّة البنية ،توجيهيّة
الوظيفة وإنمائية الغاية .وتحدد هذه االستراتيجية ،للبرامج الدراسية ،بسياساتها الرؤية
واالختيارات واألولويّات ،وبمنظوميّتها ،التكامل واالتساق ،وبتوجيهيّتها ،معايير المخرجات
والتقويم ،وبإنمائيّتها ،المغزى والخبرات ( االستطاعات والكفايات ) .وتعمل البرامج المدرسية
في اتساق تام مع هذه االستراتيجية  -ك ّل بحسب مجاله وفي شراكة تامّة  -على تمكين المتعلم
من فرص التعلم ذات الداللة له ولمجتمعه ولنوعه؛ ليبني من خاللها ،ومن خالل امتداداتها في
الحياة ،بنفسه ومع غيره ،كيانا الئقا وفعالية ذاتية يحيا بهما مقدارا ذاته عن جدارة ،معتمدا على
نفسه بمسؤولية ومشاركا غيره مشاركة نشطة.
المراحل الكبرى للمشروع:
للمشروع ثالث مراحل كبرى:
 -0ما قبل انطالق مسار تطوير المنهج (:)Check Out
 1-2استشعار عدم كفاية الوضع المناهجيّ القائم.
 0-2إجراء المراجعات الداخلية والخارجية
0-2

اتخاذ القرار باستكشاف فرص التطوير

 -1تطوير المنهج:
 1-1التحليل السياقيّ ()Checking over

 0-1وضع السياسات العامة للمنهج/إعداد اإلطار التوجيهيّ للمنهج الوطني
()Cheking In
يعقب ذلك خطوات فرعية أخرى تأتي الحقا.
 -2تطبيق المنهج وتحسينه (:)In check

أه ّم المحطات في مسار بناء المشروع:
منذ ديسمبر0210إلى يونية 0210ت ّم عقد العديد من الورش واللقاءات نذكر أبرزها:
يومي11و  10ديسمبر 0210م في صرح الميثاق الوطنيّ  :إطالق مشرروع بنراء "المرنهج
الوطنيّ " برعاية سعادة الردكتور ماجرد برن علري النعيمري وزيرر التربيرة والتعلريم حيرث تمّ
التعرف إلى بعض النماذج الدولية في بناء المنهج الوطني.
جلسات حوار لجنة القيادة الداخلية لبناء المنهج الوطنيّ بواقع لقاءين في األسربوع برئاسرة
مرردير اإلدارة األسررتاذ خالررد عبررد هللا الخاجررة وإدارة األسممتاذ اليبيممش البببمموبي مستبممار
البيوث والتطوير وقد تناولت:
* فهّ ظاهرة تزايد االتجاه الدولي إلى بناء مناهج وطنية.
*دراسة النماذج الدولية للمناهج الوطنية دراسة تيليلية نقدية مقارنة.
*استخالص المبادئ العامة والخصوصيات المرعية في بناء المنهج الوطني.
 02و 02و 02فبرايررر :تحررت رعايررة الشرريخة لولرروة بنررت خليفررة الوكيررل المسرراعد للمنرراهج
واإلشررراف التربررويّ ورشررة عمررل لتحليررل السررياق الرروطني لتوليررد السياسررات .وقررد ّ
تمثلررت
المهمّة األساسيّة للورشة في تحليل القوى الموجّهة للسياق الوطني لتوليد السياسات الكفيلة

بتوجيرره المررنهج المطرروّ ر نحررو تحقيررق أقصررى درجررات المالءمررة مررع التحررديّات والحاجررات
واألولو ّيررات الوطن ّيررة وقررد تر ّم التركيررز علررى الرؤيررة االقتصررادية لمملكررة البحرررين 0202م،
واالستراتيجيات الوطنيّة.
11أبريل  0210بمعهد الشري خليفرة ورشرة عمرل برئاسرة مردير اإلدارة األسرتاذ خالرد عبرد
هللا الخاجرة :وذلررك اسررتعدادا لورشررة تحليررل السرياق الكرروني لتوليررد السياسررات ،وخاللهررا تر ّم
تقرررديم عرررروض مررروجزة عرررن التقرررارير البحثيرررة ومناقشرررتها مرررن حيرررث المنهجيرررة والدقرررة
والمالءمة.

من  0210\2\12م إلى  0210\2\02م ورشة تحليل السياق الكوني بمعهد الشري خليفرة
للتكنولوجيا :وذلك برعاية سرامية مرن سرعادة الردكتور /ماجرد برن علري النعيمري وإشرراف
الدكتور عبد هللا المطروّ ع؛ حيرث تر ّم ،وعلرى امترداد اليروم األوّ ل والثراني ،عررض خالصرة
 10تقريرا عقبها جلسة نقاش بنائيّ تناولرت تجميرع عناصرر مشرهد السرياق الكروني ورصرد
االتجاهررات العريضررة للتطرروير المنرراهيجي .وفرري األيررام المواليررة تر ّم عرررض فلسررفة المررنهج
ومبادئرره وتحديررد أهر ّم أولوياترره كمررا ت ّمررت مناقشررة الوظررائف المسررتقبلية للمؤسسررة المدرسررية
ومالم ر خررريج التعلرريم المدرسرري كمررا جرررى اسررتخالص مبرراد تصررميم المررنهج ومعررايير
جودترره ومناقشررة هيكلررة محتررواه .ووقررع تحديررد الخطرروط العريضررة لإلطررار العررام للسياسررة
اللغوية للمملكة كما ت ّم االشتغال على مباد التقويم.

 00و 02يونيررو  0210اجتمرراع تقررويميّ للورشررة :حيررث اجتمررع فريررق لجنررة قيررادة مشررروع
المنهج الوطني إلجراء وقفة تقويمية لورشة تحليل السياق الكرونيّ  ،وتفصريل خطرة العمرل

على المراحل الالحقة .وحصل اتفاق على ضرورة توثيق التقارير البحثية ،كما ت ّم وضرع
صلة للمراحل الالحقة.
خطة عمل مف ّ

