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نظمت أكاديمية قطر -مشيرب ،التي تعمل تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر ،مساء االثنين ،فعالية »العودة إلى
المدرسة« بمناسبة انطالق العام الدراسي الجديد ،وذلك في إطار سعيھا إلى إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية ومختلف
األنشطة المدرسية ،وحرصھا على منحھم فرصة للمساھمة بدور إيجابي وفاعل في إثراء العملية التعليمية ألبنائھم.
وقد رحبت السيدة سعاد الكندي ،مدير أكاديمية قطر– مشيرب ،بالحضور من أولياء األمور ،الذين تشكل مشاركتھم ركيزة
جوھرية في نجاح ودعم الطالب على المستويين األكاديمي والسلوكي ،للنھوض واالرتقاء بمسيرتھم التعليمية .وقالت» :إننا في

أكاديمية قطر -مشيرب حريصون على وضع توقعات أكاديمية عالية ،كما نحرص على استفادة الطالب من التعليم الثري
والمتنوع الذي نقدمه ،واكتسابھم لمھارات وخبرات اجتماعية وسلوكية راقية في مجتمع المدرسة لتمكينھم من تطبيق ھذه
المھارات في تعامالتھم مع أفراد المجتمع على نطاق واسع« .وخالل األمسية عرضت السيدة سعاد الكندي ،وفريق عملھا
ألولياء األمور رؤية األكاديمية ورسالتھا ،واستراتيجيات التدريس وطرق التقييم المتبعة في األكاديمية .وبعدھا اطلع أولياء
األمور على الصفوف الدراسية ،حيث تعرفوا على معلومات تفصيلية عن المنھج الدراسي وغيرھا من المواضيع التي تھمھم
عن السنة الدراسية الحالية ،والتوقعات للسنة الدراسية المقبلة .كما أتيحت لھم فرصة التعرف عن كثب على كيفية قضاء الطالب
ليومھم الدراسي داخل األكاديمية ،وطرح األسئلة على المدرسين حول سير عملية تعليم أبنائھم داخل األكاديمية .وقد أشادت
السيدة أمل الكواري ،والدة أحد الطالب من أولياء األمور الذين حضروا ھذه األمسية ،بالدور المھم الذي تلعبه األكاديمية في
صياغة مستقبل أبنائھا قائلةً» :أستطيع القول إنني راضيةً تما ًما عن أكاديمية قطر – مشيرب وإدارتھا .فأين يمكنك أن تجد
مدرسة تقدم برنامجًا متوازنًا ومتساويًا عالي الجودة يتبنى ثنائية اللغة في آن واحد؟! لقد رشحت ھذه األكاديمية للكثير من
األصدقاء واألقارب ،وأفعل ذلك ألنني أود أن يخوض األطفال اآلخرون ھذه التجربة التعليمية الفريدة من نوعھا«.
وتؤمن أكاديمية قطر– مشيرب بأن إقامة شراكات متينة بين أولياء األمور والطالب والموظفين والمجتمع تمثل جز ًءا ال يتجزأ
من أي عملية تعليمية ناجحة ومثمرة .وتتيح األكاديمية الفرصة ألولياء األمور لالنخراط في العملية التعليمية ألبنائھم بطرق
مختلفة ،تتراوح من البسيطة وغير الرسمية ،مثل مراجعة الفروض المنزلية مع أبنائھم وتشجيعھم على القراءة والتحدث معھم
ضع لألطفال في حقيبة المدرسة ،إلى المشاركة في الفعاليات الرسمية
عن يومھم الدراسي واالطالع على المالحظات التي تو َ
التي ترعاھا األكاديمية مثل :اليوم الوطني لدولة قطر ،واليوم الرياضي للدولة ،ومعرض الكتاب المدرسي ،واليوم المھني،
ويوم الطالب المؤلّف وأنشطة أخرى متعلقة بجمع التبرعات .وتمنح ھذه األنشطة وغيرھا من الفعاليات المشابھة الطالب
وأولياء أمورھم تجربةً تعليمية ناجحةً ال تُنسى.

