 ٢٣مــــــايو ٢٠٢١م

المديريـــات التعليميـــة بالمحافظـــات

مستعـــــدة لتطبيــــــق الدراســـــــــة الدوليــــة
لقيـــــــاس مهـــــارات القــــــراءة ()2021 PIRLS
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المديريات التعليمية بالمحافظات مستعدة لتطبيق الدراسة
الدولية لقياس مهارات القراءة ()2021 PIRLS
تمثل السلطنة دولي ًا في هذه الدراسة ( )222مدرسة من مختلف المديريات التعليمية
بإجمالي ( )6381طالب ًا وطالبة.
أكملت المديريات التعليمية استعداداتها من كافة الجوانب اإلدارية والفنية لتطبيق
الدراسة الدولية.
عقدت العديد من اللقاءات التدريبية لتحفيز وتدريب الطالب والمعلم ،وتوعية ولي األمر
للمشاركة الفاعلة في الدراسة الدولية.
ستحرص المديريات التعليمية على اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات االحترازية والوقائية التي
ينص عليها البروتوكول الصحي؛ لكي يختبر الطالب في بيئة آمنة وصحية.

كتبت:ناهد الكلبانية
اســتكملت المديريــات التعليميــة بمحافظــات الســلطنة كافــة اســتعدادتها لمرحلــة التطبيــق
الفعلــي للدراســة الدوليــة لقيــاس مهــارات القــراءة ( ،)2021 PIRLSوالتــي مــن المزمــع تطبيقهــا بعــد
غد(األربعــاء) الســادس والعشــرين مــن الشــهر الجــاري ،وتعقــد هــذه الدراســة كل خمــس ســنوات
بتنظيــم مــن الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي (،)IEAكدراســة تقويميــة دوليــة ُتعنى بقياس
مهــارات القــراءة لــدى طلبــة الصــف الرابــع مــن الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي ،وهــذه هــي الــدورة
الخامسةللدراســة ،بينمــا هــي المشــاركة الثالثــة علــى التوالــي لمشــاركة الســلطنة بعــد دورتــي (،2011
و.)2016
وقــد وتــم اختيــار عينــة مــن المــدارس لتمثيل الســلطنة دولي ًا في هذه الدراســة ،بإجمالي ( )222مدرســة،
منهــا )189( :مدرســة حكوميــة ،و( )17مدرســة خاصــة ،و( )16مدرســة دوليــة مــن جميــع المديريــات
التعليميــة فــي المحافظــات ،وبلــغ عــدد الطلبــة المشــاركين فــي التطبيــق الفعلــي كعينــة عشــوائية
فــي هــذه الدراســة( )6381طال ًبــا وطالبـ ًـة فــي الصــف الرابــع األساســي مــن الحلقــة األولــى.
استكمال االستعدادات
وحــول اإلجــراءات والجهــود المبذولــة مــن قبــل المديريــات التعليميــة
بالمحافظــات فــي عمليــة اإلســتعداد للتطبيــق الفعلــي للدراســة الدوليــة
لقيــاس مهــارات القــراءة ( )PIRLS2021قالــت الدكتــورة طفــول بنــت ســهيل
قطــن المديــرة العامــة للمديريــة العامــة للتربيــة والتعليــم بمحافظــة ظفــار
أن المديريــة أكملــت كافــة االســتعدادات للتطبيــق الفعلــي لهــذه الدراســة
بمشــاركة ( )372طالبـ ًا وطالبــة فــي الصــف الرابــع األساســي مــن ( )15مدرســة
علــى مســتوى المحافظة،حيــث تــم مخاطبــة المــدارس وتحديــد الشــعب
المختارة،والقيــام بتدريــب المعلميــن األوائــل ومديــري المــدارس علــى آليــة
تدريــب الطلبــة واالســتعداد لمرحلــة التطبيق،إلــى جانــب عمــل التطبيــق د.طفول بنت سهيل قطن
التجريبــي للدراســة علــى الفئــة المســتهدفة باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت المديريــة بتحديــد المشــرف
علــى إدارة االمتحــان وتدريبــه علــى مهــام وظيفتــه.
وأوضحــت الدكتــورة طفــول قطــن أن المديريــة قامــت باتخاذ عدد من الخطــوات واإلجراءات االحترازية
لضمــان ســامة الطلبــة وجميــع العامليــن بالمــدارس أثنــاء عمليــة تطبيــق الدراســة الفعلــي وفقــا
لوثيقــة اإلجــراءات الصحيــة فــي البيئــة المدرســية فــي ظــل جائحــة كورونــا (البروتوكــول الصحــي) .
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تكثيف الحمالت التوعوية
وأكــدت نبيلــة بنــت عبــدهللا الشــحية المديــرة العامــة للمديريــة العامــة
للتربيــة والتعليــم بمحافظــة مســندم علــى االســتعدادات المبكــرة للمديريــة
مــن خــال الســعي لترجمــة مضاميــن وأهــداف الدراســة لممارســات فعليــة
واالســتفادة مــن المؤشــرات الســابقة للدراســة فــي عــام 2016م فــي عمليتــي
التخطيــط والتنفيــذ لتطويــر وتحســين تعلــم الطلبــة لمهــارة القــراءة وصقــل
مهاراتهــم مــع تنفيــذ البرامــج التدريبيــة لمعلمــات المجــال األول،وتشــجيع
مشــاركة كافــة الفئــات المســتهدفة للــدورات التدريبيــة التــي عقدتهــا دائــرة
االبتــكار واالولمبيــاد العلمي،كمــا قامــت المديريــة بعقــد لقــاء مــع مديــرات نبيلة بنت عبدهللا الشحية
مــدارس الصفــوف (  )4-1لبيــان أهميــة االســتعداد للدراســة وضــرورة تحفيــز
الطالــب والمعلــم وولــي األمــر للمشــاركة الفاعلــة واالســتجابة الجــادة ألدوات الدراســة ،كمــا قامــت
مــدارس المحافظــة بتكثيــف حمالتهــا التوعويــة لتشــجيع ولــي األمــر علــى مشــاركة ابنــه فــي الدراســة
وأهميــة حضــوره للمدرســة فــي اليــوم الفعلــي للتطبيــق وأشــارت المديــرة العامــة لتعليميــة مســندم
بــأن عــدد المشــاركين فــي الدراســة هــذا العــام ( )232طالبــ ًا وطالبــة ًمــن الصــف الرابــع مــن ثمــان
مــدارس للتعليــم األساســي بواليــات المحافظــة.
تطبيق اإلجراءات اإلحترازية
أمــا تعليميــة محافظــة مســقط فيبلــغ عــدد الطــاب المشــاركين ( )825طالبــا وطالبــة مــن
( )28مدرســة بمختلــف واليــات المحافظة،وأوضحــت الدكتــورة خديجــة بنــت محمــد البلوشــية
المديرةالعامةالمســاعدة بتعليمية محافظــة مســقط أن المحافظــة اســتعدت مبكــرا مــن خــال
المتابعــة المســتمرة إلســتعداد المــدارس لتطبيــق الدراســة وإرســال نمــاذج
اختباريــة ســابقة لتدريــب الطلبــة عليهــا وتهيئهــم للجلســة الفعلية،وكذلــك
تكثيــف الجانــب اإلعالمــي فــي توعيــة المجتمــع المدرســي والبيئــة المحيطــة
بهــذه الدراســة ومــدى أهميتها،وتفعيــل مجالــس أوليــاء األمــور منــذ بدايــة
العــام الدراســي لتعريفهــم بالدراســة وأهدافهــا ومــا يترتــب علــى نتائجهــا
مــن تطويــر المناهــج الدراســية.
وأكــدت الدكتــورة خديجــة البلوشــية علــى توجيــه المــدارس بضــرورة التأكــد
مــن قيــاس درجــات الحــرارة قبــل الدخــول لقاعــات االختبــار مــع ضــرورة
د.خديجة بنت محمد البلوشية
لبــس الطالــب للكمامــات ،وأهميــة وجــود المعقمــات داخــل قاعــات االختبــار،
وكذلــك تجهيــز قاعــة ذات مســاحة كبيــرة تحقــق التباعــد بيــن الطبــة فيمــا ال يقــل عــن متريــن،أو
تقســيمهم علــى أكثــر مــن قاعــة اختباريــة ،إضافــة إلــى ضــرورة توفيــر أدوات اإلختبــار كاألقــام وغيرهــا
لــكل طالب وعــدم الســماح بتبادلهــا بينهــم ،كمــا أكــدت علــى أنــه ســيتم توزيــع المشــرفين علــى كل
المــدارس المطبقــة لمتابعــة ســير االختبــار فــي يــوم التطبيــق بالصــورة المطلوبــة ومســاعدتهم فــي
حــل المشــكالت التــي قــد تواجههــم أثنــاء عمليــة ســير اإلختبــار.
رفع درجة الوعي
مــن جهتــه قــال الدكتــور قيــس بــن حمــد الشــهاب مديــر دائــرة القيــاس
والتقويــم التربــوي بتعليميــة محافظــة جنــوب الشــرقية بــأن المحافظــة
اكملــت اســتعدادها مــن كافــة الجوانــب اإلداريــة والفنيــة حيــث يبلــغ عــدد
الطلبــة المشــاركين مــن المحافظــة ( )505طالبــ ًا وطالبــة ،فيمــا تمثلــت
االســتعدادات فــي رفــع درجــة الوعــي لــدى جميــع منتســبي المــدارس
الخاضعــة للدراســة ،وتبــادل الخبــرات بيــن مــدارس المحافظــة مــن خــال
تبــادل األســئلة بيــن المــدارس واالســتفادة مــن خبــرات المشــرفين للمدارس
المطبقــة للدراســة ،وتــم تدريــب الطــاب علــى النصــوص األدبيــة والنصــوص
د.قيس بن حمد الشهاب
المعلوماتيــة المحاكيــة ألســئلة ونصــوص الدراســة الدولية،ورفــع درجــة
الدافعيــة لــدى الطــاب وتحفيزهــم نحــو تمثيــل الســلطنة أفضــل تمثيل،إلــى
جانــب التركيــز علــى التواصــل مــع أوليــاء األمــور وتوعيتهــم وتعريفهــم بأهميــة مشــاركة أبنائهــم فــي
هــذه الدراســة.
خطة متكاملة
وأوضــح خليفــة بــن علــي الكلبانــي مديــر دائــرة القيــاس والتقويــم التربــوي بتعليميــة محافظــة جنــوب
الباطنة،بــأن المحافظــة تشــارك بـــ ( )22مدرســة بإجمالــي ( )653طالبــ ًا وطالبــة فــي هــذه الدراســة
الدوليــة  ،وتــم إعــداد خطــة متكاملــة خاصــة بالمحافظــة لتطبيــق الدراســة ،وعقــد لقــاء افتراضــي مــع
مديــرات المــدارس المشــاركة للتعريــف بأهميــة الدراســة وآليــات تفعيلها،وعمــل تدريــب افتراضــي
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للمعلمــات األوائــل ومعلمــات الصفــوف التــي تســتهدفها الدراســة للتركيــز
علــى المهــارات األساســية التــي يحتاجهــا الطالــب لفهــم المقــروء ،مــع
إشــراك األمهــات فــي هــذه االجتماعــات اإلفتراضيــة ،فضــا عــن تفعيــل
وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة بإرســال نصــوص قرائيــة مــع
األســئلة ليقــوم مــن خاللهــا الطلبــة بالتدريــب علــى اإلجابــة ويعــاد إرســالها
إلــى المعلمــة لتقــوم بتصحيحها،كمــا تــم تطبيــق اختبــار تجريبــي للطلبــة
لتهيئتهــم علــى االســتعداد لالمتحــان .وفــي ظــل الظــروف الحاليــة لجائحــة
كورونــا فقــد تــم تهيئــة قاعــات االمتحــان لتكــون مناســبة حســب متطلبــات
البرتوكــول الصحــي واإلجــراءات االحترازيــة المتبعــة كتوفيــر المعقمــات
والكمامــات وتهيئــة القاعــات مــن حيــث النظافــة والتهويــة واالضــاءة.
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خليفة بن علي الكلباني

عقد لقاءات
وأوضحــت نصــراء بنــت علــي المعمريــة مديــرة دائــرة القيــاس والتقويــم التربــوي بتعليميــة محافظــة
البريمــي بــأن المحافظــة تشــارك فــي الدراســة الدوليــة لقيــاس مهــارات القــراءة ( )2021 PIRLSبـــ ()10
مــدارس حكوميــة بواقــع شــعبة مختــارة مــن كل مدرســة،ويتراوح أعــداد الطلبة الذيــن ســيخضعون
لالختبار( )272طالبــ ًا وطالبة،ولســير هــذه التجربــة بــكل يســر فقــد كان
للمديريــة جهــود ًا واضحــ ًا ابتــدأت مــن خــال عقــد لقــاء وتواصــل مباشــر
مــع مشــرفي المجــال األول بدائــرة تنميــة المــوارد البشــرية لمناقشــة آليــة
العمــل والتدريــب ومســتجدات الدراســة،ثم الزيــارات للمــدارس المســتهدفة
بتطبيــق الدراســة لمتابعــة تدريــب الطلبــة وتهيئتهم،بجانــب التأكــد مــن
جاهزيــة المــدارس الســتقبال الطلبــة ألداء االختبــار ،وقــد حرصــت مديريــة
البريمــي علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة؛ لكــي
يختبــر الطالــب فــي بيئــة آمنــة وصحيــة ،فقــد تــم تغليــف جميــع األدوات مــع
نصراء بنت علي المعمرية
تعقيمهــا قبــل تســليمها للطلبــة ،وتوفيــر المعقمــات للطلبــة والمراقبيــن
قبــل تطبيــق االختبــار.
تشكيل لجان
أمــا عــن اســتعدادات تعليميــة محافظــة شــمال الشــرقية فقالــت رحمــة
بنــت يوســف الحارثيــة مديــرة دائــرة القيــاس والتقويــم التربــوي بالمحافظــة
أن مــن أبــرز االســتعدادات :تشــكيل لجــان إداريــة وفنيــة مدربــة لعمليــات
التطبيــق واإلشــراف والمتابعة،وتهيئــة الطــاب المســتهدفين والهيئــة
التدريســية وأوليــاء األمــور لتطبيــق الدراســة بموضوعيــة تامــة وبنــاء قاعــدة
بيانــات دقيقــة للمــدارس المشــاركة والتــي فــي مجملهــا ( )14مدرســة،و()430
طالبــا وطالبة،كمــا تــم تشــكيل مجموعــة تواصــل لرفــد المــدارس بجميــع
المعلومــات واألدلــة والمنشــورات ومســتجدات الدراســة وكذلــك تبــادل
الخبــرات بيــن المدارس،وعمــل ملتقيــات تعريفيــة (عــن بعــد) والمشــاركة
فــي النــدوة التعريفيــة المنفــذة علــى مســتوى الــوزارة.

رحمة بنت يوسف الحارثية

إعداد كتيب إلكتروني
وتحدثــت فاطمــة بنــت ســلطان اليعقوبيــة مديــرة دائرة القيــاس والتقويم التربــوي بتعليمية محافظة
الظاهــرة عــن اســتعدادات المحافظــة قائلــة :يبلــغ عــدد الطــاب الذيــن تشــملهم الدراســة الدوليــة
( )298طالب ـ ًا وطالبــة موزعيــن علــى عشــر مــدارس بالمحافظــة بواقــع شــعبة لــكل مدرســة،وحرصت
المديريــة علــى اعــداد روابــط خاصــة بالمفــردات التــي تــم تحريرهــا مــن أســئلة الدراســة الدوليــة للــدورات
الســابقة وتوزيعهــا علــى مــدارس المحافظــة ،وإعــداد كتيــب إلكترونــي خــاص بالدراســة الدوليــة
يشــتمل نصوصـ ًا أدبيــة ومعلوماتيــة وتــم توزيعــه علــى مــدارس المحافظــة،
وتنفيــذ مشــاغل تدريبيــة لتدريــب معلمــات الشــعب التــي وقــع عليهــا
االختيــار لتطبيــق الدراســة الدوليــة علــى صياغــة أســئلة تتوافــق مــع االســئلة
التــي يتــم اعدادهــا مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي،
وتخصيــص حصــص أســبوعية مــن قبــل معلمــات الشــعب التــي ســيطبق
عليهــا اختبــار الدراســة الدوليــة إلعطــاء الطــاب مجموعــة مــن النصــوص
األدبيــة والمعلوماتيــة ومناقشــتها معهــم ،بجانــب تنفيــذ مســابقة ســفراء
القــراءة بالتعــاون مــع مؤسســة صــدى الشــباب بالمحافظــة لجميــع
ـا.
مــدارس الحلقــة األولــى والتــي تســهم فــي دعــم مهــارات القــراءة وتنميتهـ
فاطمة بنت سلطان اليعقوبية
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برامج تدريبية
وقــال محمــد بــن خلفــان الكثيــري مديــر دائــرة القيــاس والتقويــم التربــوي
بتعليميــة محافظــة الوســطى بــأن المحافظــة اســتعدت مــن خــال تحديــد
عينــة المــدارس المختــارة والتــي وصــل عددهــا إلــى ثمــان مــدارس موزعــة
علــى الواليــات األربعــة بالمحافظة،بإجمالــي ( )174طالبــا وطالبــة ،وتقديــم
برامــج تدريبيــة متنوعــة للفئــات التدريســية التــي تســتهدفها الدراســة
وتدريبهــم علــى مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة المتعلقــة بآليــات تطبيــق
هــذه الدراســة ،وتجهيــز مجموعــة مــن األنشــطة التدريبيــة وتوزيعهــا علــى
المــدارس المطبقــة للدراســة الدوليــة علــى شــكل أنشــطة أســبوعية
ومتابعــة تطبيقهــا وتقييــم العائــد منهــا.

محمد بن خلفان الكثيري

جهود ومبادرات
مــن جهتــه قــال محمــود بــن يوســف العــزري مدير دائــرة القياس والتقويــم التربوي بمحافظــة الداخلية،
بأنــه تــم اختيــار( )24مدرســة مــن مــدارس المحافظــة بواقــع شــعبة واحــدة
مــن كل مدرســة ومجمــوع الطــاب( )717طالبـ ًا وطالبة،وقامــت المــدارس
بالعديــد مــن الجهــود والمبــادرات مــن أجــل ضمــان تدريــب هــذه الفئــة مــن
الطــاب وإعدادهــم االعــداد الجيــد المتحــان الدراســة ،حيــث قامــت بعقــد
لقــاءات مرئيــة تعريفيــة متنوعــة مــع أوليــاء األمور،وعقــد حلقــات تدريــب
خاصــة للطــاب حــول ماهيــة الدراســة والهــدف منها،وتــم تزويدهــم
بكتيبــات وحقائــب تدريبيــة لضمــان الحصــول علــى القــدر الكافــي مــن
التدريــب الــذي يؤهلهــم ألداء االمتحــان بســهولة ويســر ،بجانــب عقــد لقــاء
مرئي مع إدارات المدارس المختارة لشــرح آلية تطبيق الدراســة ،مضيفا
محمود بن يوسف العزري
أنه:ســيتم توزيــع الطلبــة المشــاركين علــى عــدة قاعــات دراســية حســب
عــدد الطــاب وحســب مســاحة القاعــات المتوفــرة فــي المدرســة بحيــث يتــم تطبيــق البروتوكــول
الصحــي مــن حيــث التباعــد الجســدي،وتوفير الكمامــات والمعقمــات ومقاييــس الحــرارة.
وعــن اســتعدادات تعليميــة محافظــة شــمال الباطنــة تحــدث أحمــد بــن عبــدهللا المعمــري مديــر دائــرة
القيــاس و التقويــم التربــوي بالمحافظــة قائــا :تــم وضــع خطــة إجرائيــة (خمســية) لجميــع مــدارس
الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي بالمحافظة،والتــي هدفــت إلــى رفــع المســتوى التحصيلــي لطلبــة
المحافظــة المســتهدفين خــال الــدورة الخامســة للدراســة الدوليــة خــال هــذا العــام ،2021كمــا شــكلت
الخطــة تشــكيل لجــان إداريــة وفنيــة تقــوم بعمليــة اإلشــراف علــى متابعــة اســتعداد المــدارس
المشــاركة بالمحافظة،وتوعيــة الحقــل التربــوي بأهميــة المشــاركة الفاعلــة فــي هــذه الدراســة،وعقد
لقــاءات تدريبيــة لتدريــب المعلميــن علــى نمــاذج اختبــارات للدراســات الدوليــة لقيــاس مهــارات القــراءة
(،)PIRLSوبنــاء نمــاذج مشــابهة ألســئلة هــذه االختبــارات لالســتفادة منهــا فــي تدريــب المعلميــن
والطلبة،إلــى جانــب عقــد لقــاء مــع منســقي ومنســقات الدراســة الدوليــة للمدارس،بهــدف الوقــوف
علــى التحديــات التــي تعتــرض بعــض المــدارس فــي تنفيــذ خططهــا
اإلجرائيــة ،وتــم عقــد لقــاءات توعويــة مــع أوليــاء األمــور لمناقشــة األدوار
والمســؤوليات التــي تقــع علــى ولــي االمــر تجــاه ذلك.وإعــداد وتطبيــق اختبــار
إلكترونــي محاكــي لالختبــار الفعلــي للدراســة الدولية،يســهم فــي قيــاس
مســتوى أداء الطلبــة فــي عمليــات فهــم النصــوص واســتيعاب األســئلة
المطروحــة عليهــا ،إلــى جانــب تطبيــق المحافظــة للعديــد مــن المبــادرات
اآلخــرى منهــا إعــداد كتيبــات أســئلة تحاكــي أســئلة الدراســة الدوليــة
وتشــمل جميــع العمليــات التــي تقيسها،وإنشــاء صفحــة علــى الموقــع
االلكترونــي وتنزيــل كل مــا يخــص الدراســة مــن أســئلة وبوســترات توعوية.
آحمد بن عبدهللا المعمري

ّ
وإن مــا تقــرأه اليــوم يُعينــك علــى الكتابــة فــي الغــد ،فكــم
صقــل شــخصيّتك وتنميــة مهاراتــك،
ّ
ّ
مــن قــاص ألَّــف القصــص بعــد قــراءات لقصــص غيــره ،وكــم مــن شــاعر قــرأ المعلقــات فتعلــق
قلبــه ٍ
بالشــعر ،وكــم مــن ناقــد ح ّلــل الشــعر والنثــر فكتــب المجلــدات .
فالقــراءة القــراءة فإنهــا متعــة خالصــة دون كــدر وســانحة اللتقــاط الحكــم والــدرر ولــذة فــي
تــذوق الجمــال والصــور.
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