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 المشاريع التطويرية

  تحسين الزمن المدرسي

 :نبذة عن المشروع
) على طلب وزارة التربية والتعليم 2011يوليـو/  24األحد (يوم وافق مجلس الوزراء في جلسته 

بتمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
ووافق على تخصيص ميزانية إضافية للبرنامج، حيث تضمن برنامج عمل ، م2012 – 2011

لوزراء الموقر على المجلس الوطني الحكومة الذي تفضل بعرضه صاحب السمو الملكي رئيس ا
، التأكيد على التزام الحكومة الموقرة بإستراتيجية تطوير التعليم من خالل االستمرار 2010في 

في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والبرامج المتفرعة عنها ، طلب 
وزارة مع بيوت بها القامت ة الدراسة التي وزارة التربية والتعليم تمديد اليوم الدراسي جاء نتيج

توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم ل وتنفيذاً الخبرة العالمية، 
 ، حيث أكدت الدراسة على: وتحسين مخرجاته

 .ضرورة زيادة مساحة التفاعل الصفي 
 .ضرورة تعلم الطلبة من بعضهم البعض 
 للمعلم لمتابعة أعمال الطلبة وتقييمها خالل الحصة. ضرورة توفير الوقت الكافي 

 .ولن يتحقق ذلك إال بزيادة زمن التعلم     

ينبثق برنامج تحسين الزمن المدرسي من برنامج تحسين أداء المدارس وهو من متطلباته ، 
فالوزارة تبني خططها وبرامج عملها بناًء على تقييمات خارجية وداخلية ودراسات علمية 
بالتعاون مع بيوت الخبرة والشركاء، وفيما يخص مشروع تحسين الزمن المدرسي فإن الوزارة 

م، وحققت 2010/2009طبقت التجربة على مدرسة المحرق الثانوية للبنات منذ العام الدراسي 
المدرسة نتائج مشجعة على ضوئها تم اتخاذ قرار تطبيقه في المدارس الثانوية، وقد كان 

 ايجابي على تحسن أداء الطلبة والمدارس.لتطبيقه أثر 

تطمح وزارة التربية والتعليم إلى تزويد كل الطلبة البحرينيين بالمهارات الالزمة عند التخرج من 
المدرسة وااللتحاق بالتعليم الجامعي، وبما يساعدهم على النجاح في الحصول على الوظائف 

رحلة اليوم الدراسي الخطوة التالية في وأن يصبحوا مواطنين منتجين. ويعد برنامج تمديد 
نحو تحقيق هذا الطموح من خالل الجمع بين زيادة زمن التعلم وتحسين جودة التعلم التحسين 

 وذلك لتوفير المزيد من فرص التعلم النوعي أمام طلبة المدارس الثانوية في البحرين.

 

 وصف المشروع:
توزيع أيام العام الدراسي بتقليص الفترات التي إعادة   -:زيادة الوقت المخصص للتعلم من خالل

تسبق أو تلي االمتحانات المركزية و األيام المخصصة لالمتحانات العملية لصالح أيام التعلم، 
) دقيقة إلجمالي ساعات التعلم في اليوم 45دون المس باإلجازات والعطل الرسمية، وإضافة (
ظهراً وذلك بدءاً من فبراير  2:15وينتهي في  بحيث يبدأ اليوم الدراسي في الساعة السابعة

 م في المدارس الثانوية الحكومية.2012

توفير الدعم المحترف للمعلمين في مجال تخطيط الدروس وتعزيز اكتساب المعارف الحديثة  و
إثراء أساليب التدريب على (بتخصيص حصتين أسبوعياً للتطور المهني)، و في المواد األساسية

  – وابتكار نماذج جديدة للتدريس التفاعلي مع الطلبة، وطرق التدريس الحديثةإدارة الصف 
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، وتحسين مرافق المدارس وخدماتها إليجاد بيئة مدرسية إيجابية نموذج التدريس المزدوج
منح األولوية للمواد األساسية اللغة ) دقيقة للحصة و60، و تخصيص زمن ( ومريحة  للتعلم

% 80لهذه المواد بنسبة التعلم بما يزيد زمن ، لوم واللغة اإلنجليزيةالعربية والرياضيات والع
 تقريباً. سنوياً 

 

 

 :األهداف

 العامة: األهداف
رفع جودة مخرجات التعليم الحكومي بمملكة البحرين لتنافس عالمياً وفق الرؤية االقتصادية 

2030. 

 الخاصة: األهداف
الساعات الدراسية التي يقضيها الطالب تحسين الزمن المدرسي بردم الفجوة بين إجمالي  -

في مملكة البحرين وتلك التي يقضيها أقرانه في الدول التي تحقق نتائج مرتفعة في 
 االمتحانات الدولية وصوالً بها إلى معيار اليونيسكو.

 م.2014% منها مستوى أداء جيد على األقل في عام 90تحسين أداء المدارس لتحقق   -

 الطلبة في االمتحانات الوطنية.رفع نتائج  -
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