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جائحة كورونا ُتعِرّينا.. رسالة قصيرة ألجيالنا القادمة
Û  لــن تصلكــم هــذه الرســالة إذا تحققــت توقعــات ونبــوآت

بعض المنجمين وبعض رجال الدين من أن هذه الجائحة 
أو “الملحمــة الكبــرى” ســتؤدي إلــى نهايــة العالــم وقيــام 

الساعة.
Û  لــن لــم تتحقــق هــذه التوقعــات والنبــوآت فإنكــم   وإذا 

تصدقــوا أو تتخيلــوا مــا واجهناه وكابدناه خالل األشــهر 
األربعــة الماضيــة، جــراء الهجمــة الشرســة التــي تعرضنا 
لها نحن معشــر البشــر علــى هذا الكوكــب المضطرب، من 
كائن فيروســي في غاية الصغر والدقة انطلق من إحدى 
المــدن الصينيــة واســتطاع فــي ســرعة خاطفــة أن يغزو 
ويعبر الحدود وينفذ إلى صميم مكونات وجودنا المادية 

والمعنوية وأن يزلزل أركان قناعاتنا ومسلماتنا.
Û  وتمكــن هذا الفيروس أيًضا مــن إدخال الخوف والرعب 

والفــزع إلــى أعمــاق قلوبنــا مــن خــالل مختلــف وســائل 
اإلعــالم وشــبكات التواصــل االجتماعــي المتغلغلــة فــي 
حياتنــا بشــكل كثيــف ومركــز، والتي صــارت تغذينا على 
مــن  أكبــر  وبقــدر  والمعلومــات،  باألخبــار  الســاعة  مــدار 
الخبــراء  غيــر  وآراء  ونصائــح  واالجتهــادات  الشــائعات 
والمختصيــن، ممــا أضــاف الحيــرة والقلــق إلى مــا نعانيه 

من خوف ورعب.
Û  لقــد واجــه العالم مــن قبل كوارث ونكبات مماثلة أو ربما 

أفظــع، مثــل جائحة اإلنفلونزا األســبانية التي ظهرت في 
وقــت لــم يكن الشــرق يعــرف عمــا يحصل فــي الغرب إال 
بعــد مــرور وقــت طويــل، وذلــك فــي العــام 1918 عندمــا 
انتشــرت فــي أعقــاب الحــرب العالمية األولــى، وحصدت 
خــالل عاميــن أرواح مــا بيــن 50 إلى 100 مليون إنســان، 
فــي وقــت كان العالــم فيــه أقــل كثافــة ســكانية وأخــف 
حركــة وتنقــاًل وتواصــاًل واتصــااًل مقارنــة بعالمنــا اليــوم 
حيث يسافر ويتنقل بين دول العالم أكثر من 4 مليارات 
شــخص فــي العام الواحد عــن طريق الجو فقط، حســب 
إحصائيــات االتحــاد الدولــي للنقل الجوي )أياتــا(، إضافة 
طريــق  وعــن  بالبواخــر  والمســافرين  المتنقليــن  إلــى 
القطــارات ووســائل النقــل األرضيــة األخــرى، لذلــك فقــد 
قــدرت بعــض الدراســات الموثقــة عــدد األرواح التــي قد 
تحصدهــا جائحــة كورونــا بيــن 15 إلى 65 مليون نســمة، 
آخــذة فــي االعتبار التقدم العلمي فــي مجال الطب الذي 

حققه العالم منذ ذلك الوقت.
Û  ،ومن دون أن نبدو متشــائمين، ولألســباب التي ذكرناها 

فــإن الكوارث واألزمات واألوبئــة التي أصابت العالم من 
قبــل تصبــح شــديدة الضآلــة مقارنــة بخطــورة وفداحــة 

األزمة التي نعيشها اآلن وتداعياتها.
Û  لقد أخذ هذا الفيروس منذ بدايته يقصفنا بقوة وقسوة 

فأصــاب منــا حتــى كتابــة هــذه األســطر أكثر مــن مليون، 
وأزهق أرواح أكثر من 50 ألف إنسان، وهذه األعداد على 
فداحتهــا فإنهــا ترتفــع وتتضاعــف يومًيا ال وفــق متتالية 
حســابية، بل وفق متتالية هندســية، والغريب أن غالبية 
ضحايــاه هــم اآلن من دول الغرب وعلى رأســها الواليات 
المتحــدة األميركية التي كنــا نظن أنها دول بلغت أقصى 
درجــات الحصانــة والتطــور والتقدم في كافــة المجاالت 

والعلوم وباألخص العلوم الطبية.
Û  إننــا اآلن نعيــش في حالة نفســية وواقعية لم يمر بها أو 

يعرفهــا أو يجربهــا أي جيل من قبلنا عبر تاريخ البشــرية، 
مئــات المالييــن منــا ُأِمــروا بالبقــاء تحت الحجــر المنزلي 
أو الطبــي أو منعــوا مــن التجــول، وأبناؤنا ال يســتطيعون 
إجــراءات  وضمــن  الجامعــات،  أو  للمــدارس  الذهــاب 
التباعــد االجتماعي ُحرمنا من رؤيــة ولقاء أهلنا وأقاربنا 
وأصدقائنــا، وُضيقــت علينــا إمكانيــات الســفر والتنقــل، 
وأقفلــت األســواق والمجمعات والمســارح ودور الســينما 
والمطاعــم والمقاهــي، وألغيــت المناســبات واالحتفــاالت 
المعــارض  وأجلــت  الرياضيــة،  والــدورات  والمباريــات 
والمؤتمــرات، ومنعت التجمعــات والمواكب، حتى جنائز 
الموتــى، وأغلقــت أبــواب المســاجد والكنائــس والمعابــد 
ودور العبــادة األخــرى، وُحــددت األوقــات واألماكن التي 
يســمح للمصليــن بدخولهــا في بيت هللا الحــرام في مكة 
المكرمة والمســجد النبــوي في المدينة المنــورة، وتوقف 
البابــا فرنســيس عــن إلقــاء العظــة التــي كان يلقيهــا على 
ســاحة  علــى  تطــل  شــرفة  مــن  أحــد  يــوم  كل  الحشــود 
القديــس بطرس بالفاتيكان التــي أصبحت اآلن مهجورة 
خاويــة فــي كل األيام، وانهارت أســواق المــال وتراجعت 
مؤشــراتها، وانخفضــت أســعار النفــط بواقــع %30 دفعة 
واحدة منذ تفشــي خبر انتشــار الوباء كمــا تراجع الطلب 

عليه.
Û  لقد اســتيقظنا لنكتشــف كــم هو صغيــر وضعيف وحقير 

هــذا العالــم الــذي نعيش فيه، الذي أصبح كله بين عشــية 
وضحاها فريسة سهلة لفيروس بالغ الصغر ال يرى بالعين 
المجردة، واكتشفنا بشكل أكثر وضوًحا أن حضارتنا التي 

تتصدرها الدول الغربية، أصبحت متخمة بالقيم المادية 
والمصلحية على حساب القيم اإلنسانية والروحية.

Û  لقد وضع هذا الفيروس بعض أركان الرأسمالية والنظام 
العالمي الجديد ومفاهيم العولمة واقتصاد السوق الحرة 
فــي قفــص االتهــام محمــاًل إياهــم أوزار العذابــات التــي 

تعاني منها شعوب العالم اآلن.
Û  إن تبــوء الواليــات المتحــدة قمــة الــدول المتضــررة مــن 

جائحــة كورونــا هــو نتيجة حتميــة لتماديها فــي االلتزام 
وجِرهــا  الحــرة”  “الســوق  لمفهــوم  والخاطــئ  المفــرط 
العالــم مــن ورائهــا، حيث أصبح “الجشــع والمنافســة بين 
الجشــعين هــي أم االختــراع فــي عالــم االقتصــاد، كما أن 
القيمــة االقتصاديــة لــم تعــد تكمــن فــي تطويــر التقنيات 
المعيشــي  المســتوى  لتحســين  اإلنتــاج  فــي  الحديثــة 
للســكان بــل إيجــاد أســرع الطــرق للحصــول علــى الربــح 
المــادي”، كما حدد ذلــك من قبل عالم االقتصاد األميركي 
»لينــدون الروش« بكل وضوح، مضيًفا: “أن المشــكلة هي 
فــي ســيادة أيديولوجيــة غريبــة فــي المجتمــع الدولــي 

واألميركي”.
Û  لقــد طغــى مبدأ المنافســة الشرســة على مبــادئ التعاون 

والتضامــن، وأصبــح النمــو االقتصــادي للــدول المتطورة 
يرتكــز علــى نمو الثــروة أو األوراق المالية وليس اإلنتاج 
الصناعــي والبنية األساســية، ولذلك عندما وصل كورونا 
إلى الدول الغربية المتطورة وجدناها تفتقر إلى المرافق 
واألجهــزة  األدويــة  وإلــى  المطلوبــة  الكافيــة  العالجيــة 
والمعــدات الطبيــة الالزمــة، ووجدنا أن الصيــن أكثر منها 

استعداًدا وتقدًما في هذه المجاالت.
Û  وربمــا كان الزعيــم الصينــي مــاو تســي تونــغ علــى حــق 

عندما وصف دول الغرب التي أسماها بالدول اإلمبريالية 
فــي العــام 1946 بأنها “نمور من ورق”، فقد انهارت أمامنا 
صــورة الغــرب المتحضر عندمــا وجدنا مئــات اآلالف من 
مواطنيهم المصابين بكورونا تتلوى ألًما ملقاة في أروقة 
وممــرات المستشــفيات تبحــث عــن ســرير وعــن دواء، 
ووجدنا جثث الموتى منهم مكدسة تنتظر من سيواريها 

التراب أو يتخلص منها بأي وسيلة من الوسائل.
Û  لقــد اكتشــفنا أن حضــارة الغــرب ونحــن أتباع لهــا، كانت 

ترتكــز علــى أســس أنانيــة هشــة مبنيــة على المكتســبات 
والمنافــع المادية، وعلى فصــل العقل عن الضمير واألخذ 

أكثر من العطاء.

Û  ولقــد أهملنا اإلنســان وبشــكل خــاص جعلنــا الحكومات 
تتخلــى عــن دورهــا ومســؤولياتها المباشــرة فــي توفيــر 
هــذه  لمواطنيهــا، واســندنا  الصحيــة  التعليــم والرعايــة 
المهــام الحيوية للشــركات التجارية ومؤسســات القطاع 
الخــاص، بحجــة أن القطــاع الخــاص أكثــر كفــاءة فــي 
تقديــم هــذه الخدمات التي ســتكون أفضــل وأقل كلفة، 
فتحولــت الخدمــات التعليميــة والرعايــة الصحيــة إلــى 
ســلع تخضــع لقانــون العــرض والطلــب، ويتوفــر أفضلهــا 
لمــن يســتطيع أن يدفــع أكثــر، وأصبحت هــذه الخدمات 
من أكثر األنشطة التجارية ربًحا وكسًبا للمال، حتى في 
أوقــات األزمــات والتراجعــات االقتصاديــة، واســتفادت 
الضخمــة،  الصحــي  التأميــن  ذلــك شــركات  إلــى جانــب 
مراكــز  علــى  أساســي  بشــكل  الحكومــات  واعتمــدت 
البحــوث والتطويــر التابعة للشــركات الدوائيــة العمالقة 
إلنتاج األدوية والمســتلزمات العالجية األخرى، فصارت 
أسهم هذه الشركات من أكثر األسهم رواًجا وتداواًل في 
األســواق الماليــة، بينمــا توجهت الحكومــات إلى اإلنفاق 
الســخي فــي مجــاالت البحــوث وتطويــر أســلحة الدمار 
الشامل واألسلحة البيولوجية وأسلحة األجيال القادمة 

للحروب.
Û  لقــد حــاز دونالــد ترامــب علــى ثقــة الشــعب األميركــي 

وانتخــب رئيًســا للواليــات المتحــدة األميركية فــي يناير 
العــام 2017 علــى الرغــم مــن أن أهــم أهدافــه ووعــوده 
االنتخابية كانت إلغاء برنامج “أوباما كير”، وهو البرنامج 
الصحــي الذي أقــره الكونغرس األميركي وتم تفعيله في 
العام 2010 في عهد الرئيس الســابق باراك أوباما، والذي 
لــكل  كان يوفــر رعايــة صحيــة شــاملة وتأميــن صحــي 
أمريكــي بتكاليــف منخفضــة، وقــد أوفى ترامــب بوعده، 
وتــم إلغــاء البرناج بعد موافقة الكونغــرس على ذلك في 

العام 2017.
Û  من ذلك كله نســتخلص أن جيلنا أخفق بكل وضوح في 

إدراك الواقع الحقيقي، ولذلك فإنكم يا أجيال المستقبل 
مطالبــون بــأن تكونــوا أكثــر وعًيــا منــا، وأن تســتخلصوا 
وتستوعبوا الدروس والعبر من المحنة التي تمر بنا، وان 
تحرصــوا على تحقيــق التعاون والتضامن بين الشــعوب 
والمواجهــة  الجشــعة  المنافســة  عــن  عوًضــا  والــدول، 
الضاريــة المحمومة لتصبح حياتكم أكثر أمًنا واســتقراًرا 

من حياتنا.
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عبدالنبي الشعلة

لطيفة البونوظة

البونوظة: ال تعطيل للتعلم رغم تعليق الدراسة
أدت ازمة انتشار فيروس كورونا إلى تعليق الدراسة في المدارس الحكومية 
والخاصــة، وجعلــت مصيــر الفصل الدراســي الثاني معلقا، بــل ومصير العام 
الدراســي نفســه، مما دفع وزارة التربية والتعليم للجوء إلى التعليم الرقمي 
لمعالجــة هــذا المشــكلة وضمــان اســتمرار عمليــة التعلــم. وفــي حــوار شــامل 
حدثتنا الوكيل المســاعد للتعلم العام والفني لطيفة البونوظة هاتفيا، وذلك 
بســبب الظروف الحالية القائمة للحد من انتشــار فايروس كورونا، مســلطة 

الضوء على هذا الموضوع بكافة جوانبه، وفيما يلي نص الحوار:

 *التعليـــم مـــن خـــالل البوابـــة التعليمية 
الرقميـــة مـــن ضمـــن الخطـــط التعليميـــة 
المستقبلية، هل يساعد الطلبة على فهم 

واستيعاب الدروس بشكل كامل؟
فـــي البدايـــة ال بـــد مـــن التوضيـــح بـــأن 
تجربـــة الـــوزارة فـــي التعلـــم االلكتروني 
قديمـــة وتعـــود إلى العـــام 2005، وتقوم 
االتصـــاالت  تقنيـــات  اســـتخدام  علـــى 
فـــي  الرقميـــة  والوســـائل  والمعلومـــات 
خـــالل  مـــن  والتعلـــم  التعليـــم  عمليتـــي 
الحاســـوبية  الشـــبكات  اســـتخدام 

واالتصالية.
ففـــي العـــام 2005 دشـــن عاهـــل البـــالد 
جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
المســـتقبل  لمـــدارس  جاللتـــه  مشـــروع 
والذي شـــكل وقتها منعرجا حاســـما في 
التحـــول نحو التعلـــم اإللكتروني. انطلق 
جاللتـــه  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  المشـــروع 
بـــأن تكـــون الخدمـــة التربويـــة العصرية 
متوافرة للجميع في إطار تكافؤ الفرص، 
وأن يكـــون التعليـــم مواكبـــا للعصر آخذا 
والتكنولوجيـــة.  العلميـــة  بمســـتجداته 
ومن هذا المنطلق، يعتبر المشـــروع نقلة 
نوعيـــة فـــي مجـــال التعليم ألنـــه يحقق 
انتقـــاال نوعيا من النظـــم التعليمية التي 
اعتدنـــا عليها ســـنين طويلة إلـــى التعلم 
الرقمـــي القائم علـــى توظيف تكنولوجيا 
المعلومـــات إلعـــداد األجيـــال الجديـــدة 
وبنـــاء  المعلومـــات  لمجتمـــع  تأسيســـا 

االقتصاد القائم على المعرفة.
وتوفـــر المنظومة إمكانيـــة نقل عمليات 
الفصـــول  داخـــل  والتفاعـــل  التعلـــم 
اإللكترونية حّية بكاميرات تمّكن المعلم 
مـــن الشـــرح للطلبـــة بالصـــوت والصورة 
فـــي أي مكان لجميع المدارس المربوطة 
بالشـــبكة، كمـــا توفـــر إمكانيـــة الدخـــول 

إلـــى أي موقـــع تعليمـــي لتعزيـــز الـــدرس 
وتفتـــح  المختلفـــة.  بالمصـــادر  وإثرائـــه 
مجـــاال  للطالـــب  التعليميـــة  المنظومـــة 
واســـعا من التفاعل مـــع زمالئه ومعلميه 
من طرح األســـئلة وإبداء الـــرأي وتبادل 
اآلراء والمعلومات واألفكار مع اآلخرين 
فـــي مدرســـته أو المـــدارس األخـــرى بل 

ومدارس العالم.

ما هي أبرز مزايا مثل هذا  «
المشروع؟

لهذا المشـــروع العديـــد مـــن المزايا التي 
تم تطويرها تدريجيا عبر الســـنين، منها، 
توفيـــر فـــرص التعلـــم بالنســـبة للطلبـــة، 
وامتـــداد التعلـــم إلـــى خـــارج المدرســـة. 
المعلميـــن  بيـــن  التواصـــل  وتكثيـــف 
والمتعلميـــن وأوليـــاء األمـــور. ومواءمة 
الفرديـــة،  الحاجـــات  حســـب  المحتـــوى 
ومرونـــة  واألعمـــار.  الفئـــات  ولمختلـــف 
أكبـــر فـــي االســـتعمال المســـتمر )24/ 24 
ساعة( كامل أيام األسبوع، وذلك حسب 
الحاجـــة. وتوفيـــر فرص التعلـــم عن بعد 
للعديـــد مـــن الفئـــات الطالبية مـــن الذين 
قـــد ال تســـمح ظروفهـــم بالتواجـــد فـــي 

المدرسة طوال الوقت.
قد قامـــت الوزارة بتهيئة البنية التحتية 
خـــالل  مـــن  وتجهيـــزات  تشـــبيك  مـــن 
مشـــروع جاللـــة الملـــك حمـــد لمـــدارس 
المستقبل فقد تم توفير شبكة االنترنت 
في جميـــع مرافق المـــدارس وتم توفير 
ســـبورات  مـــن  الضروريـــة  التجهيـــزات 
الوســـائط  عـــرض  وأجهـــزة  إلكترونيـــة 
وفـــرت:  كمـــا  الوثائقيـــة.  والكاميـــرات 
البنيـــة األساســـية والتجهيـــزات المادية 

والتشبيك اإللكتروني.
البشـــري  العنصـــر  تدريـــب  جانـــب  إلـــى 

وتوفيـــر  المدرســـية،  المؤسســـة  داخـــل 
وبوابـــة  للمناهـــج  الرقمـــي  المحتـــوى 
اإلنترنـــت.  علـــى  تفاعليـــة  تعليميـــة 
وتوفيـــر الحواســـيب بجميـــع المدارس، 
الذكيـــة،  اإللكترونيـــة  والســـبورات 

والمعامل والمختبرات اإللكترونية.
كمـــا قامـــت بشـــبك المـــدارس باإلنترنت 
الالزمـــة  وبالســـرعة  عاليـــة  وبجـــودة 
البوابـــة  وبتوفيـــر  التعليمـــي،  للتشـــغيل 
وتحديثهـــا  اإللكترونيـــة  التعليميـــة 
باســـتمرار، وتطويـــر مناهـــج إلكترونية، 
وتحويـــل القائـــم من المناهـــج التقليدية 
إلى مناهج إلكترونية، وتوفير برمجيات 
تعليـــم  محـــاكاة،  إنتاجيـــة،  )أدوات 
فردي...(، وتطوير محتوى يقدم خبرات 
وســـياقات تفّعـــل دور التقنيـــة، وتوفيـــر 

خدمات مساندة للمتابعة والصيانة.
كما عمـــدت الـــوزارة إلى تأهيـــل أعضاء 
الهيئات اإلداريـــة والتعليمية بالمدارس. 
وجعلـــت التعلـــم االلكترونـــي جـــزءا من 
المنهـــج الدراســـي بهـــدف تأهيـــل الطلبة 
حتى يتمكنوا من التعاطي مع متطلبات 

التعلم اإللكتروني.

تتحدث الوزارة عن التحول إلى  «
التمكين الرقمي في التعليم منذ 

العام 2015، فهال توضحون لنا 
المقصود بهذا التحول؟

جاء التحول الى مرحلة التمكين الرقمي 
لصاحـــب  الســـامية  للتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الجاللة الملك، منذ العام 2015، والتمكين 
الرقمـــي فـــي التعليـــم هـــو برنامـــج يضم 
مشـــاريع ومجـــاالت عـــدة منهـــا: تطويـــر 
معاييـــر  وفـــق  تفاعلـــي  رقمـــي  محتـــوى 
إعـــادة  مـــن  تمكـــن  اإللكترونـــي  التعليـــم 

استخدامه في نماذج أخرى. واالستعمال 
التقنـــي  واإلرشـــاد  للتكنولوجيـــا  اآلمـــن 
والمحتـــوى التعليمي الرقمـــي والتدريب 
النوعـــي والبوابة التعليميـــة والتجهيزات 
والتقييـــم والمتابعة. ويتـــم تطبيق جميع 
هذه المشاريع في المدارس وبعد ذلك تم 
تعميم المشروع في صيغته المطورة في 

جميع المدارس.
وقد استفادت الوزارة والطلبة والمعلمين 
وأولياء األمور جميعهـــم من هذا التحول 
الـــذي ظهرت فائدته على نحو كبير خالل 
فتـــرة تعليق الدراســـة وذلـــك انطالقا من 
اهتمامهـــا باســـتمرار عمليـــة التعلم، حتى 
خـــالل فتـــرة تعليـــق الدراســـة، وتغطيـــة 
أهـــم الـــدروس المقـــررة، باالســـتفادة مـــن 
الخدمات المقدمة عبـــر البوابة التعليمية، 
والمحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي، إذ أكـــدت 
واالشـــراف  للمناهـــج  المســـاعد  الوكيـــل 
التربـــوي أحـــالم العامـــر، أن الـــوزارة قـــد 
منهـــا  اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد  اتخـــذت 
علـــى وجه الخصـــوص: تحديـــد الدروس 
المطلوبـــة للفصـــل الدراســـي الثانـــي بعـــد 
المهـــم منهـــا،  اختصارهـــا واإلبقـــاء علـــى 
بالشكل الذي يضمن تغطية أهم الكفايات 
المطلوبـــة، ودعوة الطلبة إلى متابعة هذه 
الدروس عبر البوابة التعليمية ومن خالل 
االطـــالع على المحتوى التعليمي الرقمي، 
واألنشـــطة  اإلثـــراءات  مـــن  واالســـتفادة 
والمواد الفيلميـــة والتي أصبحت تحتوى 
اليـــوم أكثر مـــن 221 الـــف مـــادة تعليمية 
لمختلـــف المراحل الدراســـية تغطي كافة 
المقـــررات الدراســـية.اضافة الى  تشـــكيل 

الـــدروس  عمـــل إلنجـــاز  فريـــق   45 عـــدد 
النموذجيـــة الجديـــدة التي تحمـــل يوميا 
علـــى المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي، كمـــا 
ال ننســـى التعـــاون بيـــن وزارتـــي التربيـــة 
والتعليم وشـــؤون اإلعالم لتشـــغيل القناة 
التعليميـــة التلفزيونيـــة، تمهيـــدا إلطـــالق 
هذه الـــدروس بدءا من األســـبوع المقبل، 
اســـتجابة الحتياجات كافة فئات الطلبة، 
الدراســـية  المـــواد  هـــذه  تكـــون  بحيـــث 
متاحـــة للجميـــع، خاصـــة أولئـــك الـــذي ال 
يمتلكـــون أجهـــزة رقمية فـــي بيوتهم كما  
تحميـــل الـــدروس المرئيـــة علـــى قنـــوات 
اليوتيـــوب، خدمـــة لجميـــع فئـــات الطلبة، 
بما يســـاعد على العودة إليها في أي وقت 
للدراســـة والمراجعة. وتخصيص 14 قناة 
يوتيـــوب مخصصة كل واحدة منها لصف 
دراســـي إضافة إلى قناة خاصـــة بالتعليم 
الفنـــي وأخـــرى خاصـــة بالطلبة مـــن ذوي 
االحتياجـــات الخاصة. كمـــا قامت الوزارة 
بتكليـــف معلمـــي واختصاصيـــي التربيـــة 
الخاصـــة بالتواصـــل مع طلبتهـــم من ذوي 
االحتياجات الخاصة، لضمان عدم توقف 
عملية النمو المعرفي لديهم، حيث أن هذه 
الفئـــة تحتـــاج إلـــى اســـتمرار الجهد حتى 
ال ينقطـــع اكتســـابهم للمهـــارات.  تكليـــف 
الهيئـــات التعليميـــة بالمـــدارس بالرد على 
استفسارات الطلبة التعليمية. هذا إضافة 
إلى استمرار الخدمات العديدة المتوافرة 

على البوابة التعليمية منذ سنوات.

هل سيتم تقليص المناهج على  «
الطلبة بسبب تعليق الدراسة؟

نعـــم تم تقليص المناهج الدراســـية وفقا 
لمفهـــوم المحتـــوى الجوهـــري الملخـــص 
الـــدروس  علـــى  اإلبقـــاء  أي  للمناهـــج 
تغطيـــة  شـــأنها  مـــن  التـــي  األساســـية 

الكفايات المطلوبة من الطلبة.

هل كانت لدى وزارة التربيه  «
والتعليم خطة إلدارة األزمات 

في مثل هذه المواقف الطارئه 
لألوبة؟

نعم لدى الـــوزارة قطاع كامل للتخطيط 
يهتم بكلما لـــه عالقة بالخطط والبرامج 

المســـتقبلية كمـــا لها إمكانيـــات وخبرات 
كبيـــرة فـــي مجـــال إدارة األزمـــات، وقد 
ســـبق لها والحمد لله إدارة األزمات التي 

مرت بن في السنوات الماضية بنجاح.

 هل سيؤثر تعليق الدراسة في  «
المدارس على مستوى وأداء 

الطلبة؟

الطلبة درســـوا حتـــى نهاية شـــهر فبراير 
ومنـــذ تعليـــق الدراســـة الصفيـــة وفـــرت 
الـــوزارة البدائـــل الرقميـــة التـــي نتمنـــى 
ان تعـــوض الطلبة ولو نســـيبا. ولكن في 
جميـــع األحوال على الطـــالب أن يجتهد 
ويركـــز على التعلم الذاتي وأن يســـتفيد 
التعليميـــة  البوابـــة  عبـــر  معلميـــه  مـــن 
والموجوديـــن فـــي المـــدارس للـــرد على 

استفسارات الطلبة.

مجلس النواب قدم مقترحا بشأن  «
إلغاء الفصل الدراسي الثاني 

واعتماد نتائج الفصل األول، هل 
وزارة التربية والتعليم ستقوم 
بالنظر والقيام بهذا المقترح؟

مثلمـــا أوضحـــت فـــي البدايـــة أن شـــعار 
وزارة التربيـــة والتعليـــم هـــو “اســـتمرار 
التعلم بالرغم من تعليق الدراســـة”، وهو 
الخيار األفضل الذي حظي برضى الناس 
خاصة الطلبة والمعلمين واولياء األمور.

 لدى الوزارة استعدادات كافية  «
عند بدء الدراسة بتوضيح 

اإلرشادات والوقاية من فيروس 
كورونا للطلبة، ما هو دور 

المعلمات والمعلمين بتوضيح 
اإلرشادات للطلبة؟

منـــذ ظهور هذا الوباء وحتى قبل تعليق 
الدراســـة قامت المدارس بدورها الكامل 
بالتوعية واالرشـــادات الالزمة بالتعاون 
مع المختصين بوزارة الصحة. ومدارسنا 
فـــي  الكافيـــة  والخبـــرة  القـــدرة  تمتلـــك 

المجال التربوي واالرشادي.

حوار: نورة حمد النعيمي

طالبة إعالم وعالقات عامة في 
جامعة البحرين

منح الطالب بيئة 
تفاعلية متعددة 

المصادر وغنية 
بالمعلومات


