إنجازات مجلس أولياء األمور والمعلمين
حتى مايو 2016

يتكون مجلس أولياء األمور والمعلمين من خمسة آباء منتخبين وخمسة معلمين معينين .ويضم المجلس رئيسا للجان الذين تطوعوا للعمل
معنا لمدة سنتين .تلتقي المدرسة مع أعضاء المجلس مرة واحدة كل شهر طوال العام الدراسي.
ترتكز مهمة المجلس في تعزيز الشراكة بين أولياء األمور والمعلمين والمجتمع المدرسي ككل عن طريق دعم رسالة مدرسة البيان ثنائية
اللغة .أما أهداف المجلس فهي استكمال المناهج الدراسية عن طريق توفير فرص إضافية لآلباء واألمهات والمعلمين والطالب للتعلم،
واالندماج في المجتمع ،والتواصل ،والنمو.
يؤمن المجلس بالعمل الجاد والتقدم واإلنجاز بين أولياء األمور والمعلمين وإداريي المدرسة .هذا العام بحثنا عن بعض السبل إلتاحة
الفرصة أمام أولياء األمور ليصبحوا أكثر انخرا ً
طا بحياة أبنائهم المدرسية من الناحية الصحية والقيمية .كما ركزنا على أنشطة بناء
المجتمع المدرسي .هذا باإلضافة إلى التزام المجلس بتشجيع البرامج التي من شأنها إثراء التربية الفنية للطالب .
المناسبات االجتماعية:
غداء للترحيب بالمعلمين الجدد
بعد االنتهاء من ترتيبات اعداد المجلس وانتخاب أعضائه قمنا بالترحيب بالمعلمين الجدد بحفل غداء في مطعم كرمز في المروج .كان
غداء ممتعا أتاح الفرصة للمعلمين الجدد للتعرف على بعضهم البعض في أجواء عائلية وغير رسمية .حضر حفل الغداء  15معلما
ومعلمة وتم اهداؤهم برطمان حلويات مقدم من مطعم كرمز.
وليمة تقدير المعلمين
نظم مجلس أولياء األمور والمعلمين في ديسمبر  2015وليمة غداء للمعلمين برعاية مركز سلطان ،تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لما بذله
المعلمون من جهد رائع خالل الفصل الدراسي .استمتع المعلمون بالفعالية حيث تخللها عزف حي للموسيقى وبعض األلعاب والمسابقات
الترفيهية إضافة إلى أفضل األطباق من مركز سلطان وبعض األطباق المنزلية أيضا.
برنامج الفعالية:
 2:30الترحيب بالمعلمين والمتطوعين من أولياء األمور
 3:00استكمال الحضور (بوجود موسيقي حية)
 3:10كلمة رئيس مجلس اآلباء والمعلمين -باللغة االنجليزية
 3:15كلمة أمين السر – باللغة العربية
 3:20افتتاح البوفيه
 4:00سحب وجوائز

برعاية

شهادة معلم " :استمتع الجميع باألجواء العائلية للحفل (وكان الطعام رائ ًعا) إن تقدير أولياء األمور لتفاني المعلمين لبادرة لطيفة جدا منهم"

فعالية الطبق الكويتي
تشجيعًا منا على تناول غذاء صحي متوازن ،قررنا إحياء تقاليد المدارس الحكومية القديمة في الكويت التي كانت تقدم لطالبها أطباق
صحية محلية .واستمتع طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية بتناول حساء العدس ،والسمبوسة ،والباجيال والهريسة ...إلخ قدمت
باألواني الكويتية القديمة ( الجدر) لتعزيز الشعور الشعبي.

األلعاب الشعبية الكويتية لمرحلة الروضة
تخلل شهر فبراير عدد من النشاطات الممتعة للصغار ولتعزيز روح االحتفاالت الوطنية بشكل ظريف قمنا بتنظيم يوم إلحياء االلعاب
الشعبية وتطوع أولياء األمور للمساعدة في نادي ما بعد المدرسة لمرحلة الروضة.
تضمنت األلعاب:





طاق طاق طاقيه
خروف مسلسل
عماكور
الحيلــة

قراءة الحكايات الشعبية في الحضانة والروضة
تم اطالق هذه مبادرة لتعريف أطفال مرحلتي الحضانة والروضة بالموروث الثقافي الغني لدولة الكويت ولحث اآلباء على المشاركة.
وقامت اآلنسة رنا حلبي بتقديم عرض باور بوينت بسيط يروي قصة حمد ولولو التي دارت أحداثها في الكويت قدي ًما ،وتلى العرض
أغنية قصيرة مع األطفال استمتع خاللها األطفال ورقصوا.

أمسية سنيمائية للمرحلة المتوسطة
خالل أمسية سنيمائية جميلة قمنا بعرض ثالثة أفالم قصيرة حائزة على جوائز أوسكار لـ  70طالبا بهدف تعزيز قيم برنامج الترايبز.
األفالم هي:
 Papa.1فيلم يروي قصة أب يطمح أن يصنع روبوت ليكون أبا مثاليا ألبنته ليكتشف الحقًا أنه كان أفضل أب البنته الصغيرة من خالل
األشياء الصغيرة التي يمكنه أن يفعلها لها .انشغال أطفالنا بما هو مفيد فكرة تروق لآلباء واالمهات ولكن يجب وضع حد لالستبدال
التكنولوجي حيث أن له آثار جانبية عديدة  .فكرة الفيلم من المرجح أن تكون مألوفة للكثيرين.
 Ave Maria .2فيلم قصير انتج في العام  2016من إخراج باسل وترشح لنيل جائزة أوسكار خليل تدور أحداثه في دير الرحمة وسط
براري الضفة الغربية ،وينقل روتين حياة الراهبات اليومي من الصمت والصالة تقطعه عائلة من المستوطنين الجدد طالبا للمساعدة.
ويهدف الفيلم إلى إلقاء الضوء على التغيرات االجتماعية التي تحد من التواصل والتفاهم في الضفة الغربية وأماكن أخرى.
 :Growth .3فيلم قصير عن اإلنسانية والحياة والنمو.

وصفات صحية مبتكرة
بمان أن اتخاذ نمط حياة صحية هم من أهم أهدافنا ،نشجع دائما على تناول الطعام الصحي في سن مبكرة .لذلك قمنا بدعوة جميع اآلباء
واألمهات لمشاركتنا بوصفاتهم الصحية الخاصة التي يرسلونها مع أطفالهم للمدرسة ،وسيتم الحقا جمعها في كتاب وصفات ونشره على
موقع المدرسة اإللكتروني لتعم الفائدة.

حملة جمع التبرعات

شكل مجلس اآلباء والمعلمين لجنة جمع تبرعات تتألف من أولياء أمور متطوعين .اجتمعت هذه اللجنة مع نظار المدرسة والمدير باإلنابة
لوضع قائمة من المشاريع التي يمكن للمجلس جمع التبرعات لها هي حاليا في طور دراسة مختلف أساليب جمع التبرعات.

برامج تدريبية وورش عمل من تنظيم المجلس
ورشة عمل "الرحمة والتعاطف"
قامت المتطوعة الدكتورة جوان هاندز من مركز الكويت لالستشارات والدكتور بيريز من مدرسة شيكاغو لعلم النفس المهني بعقد ورشة
عمل لآلباء واألمهات بهدف الحد من التنمر من خالل نشر الرحمة والتعاطف .وقد استفاد أولياء األمور من ورشة العمل لما قدمته من
حلول واستراتيجيات لمواجهة التحديات السلوكية التي تواجه أطفالنا بشكل يومي في المدرسة .تم تحميل العرض التقديمي للورشة في
صفحة موارد أولياء األمور لتعم الفائدة.
فعالية االنتقال من مرحلة الروضة إلى الصف األول
تأثيرا عميقًا على االنطباع العام عن
من الطبيعي أننا كآباء وأمهات أن نريد األفضل ألبنائنا دائما ،وألن خبراتهم المبكرة في التعليم تترك
ً
عملية التعلم طوال حياتهم ،شعرنا أنه من المهم أن نجعل عملية التعلم إيجابية بقدر اإلمكان لكل من الطالب وأولياء أمورهم .كان تنظيم
فعالية االنتقال من مرحلة الروضة إلى الصف األول مشتركا بين مجلس اآلباء والمعلمين والمدرسة تضمنت جوالت تعريفية لآلباء
واألمهات والطالب وأنشطة ترحيبية للطالب.

نادي الدراما والتمثيل
قدم مركز دولي للتمثيل مبادئ األداء والمهارات االساسية للخطابة لطالب المرحلة االبتدائية بعد نهاية اليوم الدراسي بالمدرسة .استخدام
الطالب الصغار العديد من األدوات لتطوير القدرات الفنية مثل التمثيل والخطابة.

خدمة المجتمع من قبل المجلس
صحة الفم واألسنان
بالتعاون مع وزارة الصحة ،رتب المجلس لفحص عام لألسنان من قبل وزارة الصحة المدرسية لجميع طالب المرحلة المتوسطة
والثانوية.

السالمة المرورية
من أكبر التحديات التي تواجه المدرسة هي االزدحام المروري والركن الغير قانوني للمركبات ،لذا فقد قام المجلس باالجتماع مع مرور
محافظة حولي لحل المشاكل المرورية التي تحصل أمام مداخل المدرسة في حولي.

