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رؤيتنا
المحلي  المستوى  على  للطفل  القيادية  التربية  في  رائدًا  مشروعًا  نكون  أن  إلى  نطمح 

واإلقليمي، لتخريج جيل متميز وقائد في مختلف جوانب الحياة. 

رسالتنا 
مشروع تربوي يسعى إلى رعاية وتربية الطفل من 7 إلى 12 سنة تربية قيادية شاملة، 

واالجتماعية  واللغوية  والنفسية  الجسمية  الخمسة  التربوية  الجوانب  مراعين جميع 

والعقلية وفق مبادئ ديننا الحنيف، بأسلوب حديث يعتمد على اللعب الهادف والممارسة 

العملية ومخاطبة الحس اإلبداعي لدى الطفل، ونخلق حلقة متصلة بيننا وبين المنزل 

والمدرسة والمجتمع، لتوفير خدمة متميزة لهذا التوجه.

شعارنا
القيادة تبدأ من الصغر.
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أهدافنا
1. تكوين وصقل شخصية الطفل القيادية.

2. غرس القيم اإليمانية في نفسية الطفل.

3. تنمية الجوانب التربوية الخمسة الجسمية والنفسية واللغوية واالجتماعية والعقلية 

لدى الطفل بشكل مبدع ومؤثر.

4. تنمية المهارات الحياتية لدى الطفل.

5. بث الوعي االجتماعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بأهمية مرحلة الطفولة. 
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مرجعياتنا التربوية
1. تعاليم القرآن الكريم.

2. التوجيهات النبوية في تربية النشء.

3. سيرة السلف الصالح.

4. االعتماد على األنظمة الحركية التربوية كالحركة الكشفية، حيث تم االستفادة من 

طريقة تقسيم المنهاج التربوي الكشفي.

5. األساليب التعليمية الحديثة كنظام »المنتسوري« الذي يعتمد على التعلم عن طريق 

اللعب والممارسة.

6. الكفايات التعليمية والتربوية لدى وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
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من وسائلنا
1. األنشطة التربوية والتعليمية الفصلية.

2. الدورات التعليمية التربوية التخصصية. 

3. المعسكرات والمخيمات الربيعية.

4. الرحالت الترفيهية والتعليمية. 

5. األنشطة الصيفية.

6. البرامج الجماهيرية. 

7. السفرات القيادية التربوية.

8. إصدار النشرات اإلعالمية التعليمية للطلبة وأولياء األمور والمربين. 

89



أنشطتنا التربوية
ممتع  جو  في  العام،  مدار  على  نقيمها  أنشطتنا 

وبإشراف  وكشفي،  قيادي  بطابع  للطفل  ومشوق 

مرافق  ونستخدم  مؤهلين،  قادة  من  وتوجيه 

مجهزة وآمنة، بهدف الرقي بالمهارات واألخالق 

وشخصية الطفل، عن طريق أساليب تربوية حديثة 

وتنمية  واإلبداع  والتسلية  المرح  على  تعتمد 

الشخصية القيادية.
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دوراتنا التعليمية
نعد دوراتنا وفق األهداف التربوية والمواد العلمية 

وبإشراف  المعتمدة،  مرجعياتنا  من  المستقاة 

نغطي  والتنفيذ،  اإلعداد  لمراحل  تربويين  خبراء 

شخصيته  صقل  في  الطفل  حاجة  خاللها  من 

البيت  لمشاركة  الملموس،  الواقع  يواكب  بما 

والمدرسة في التربية الشاملة بأساليب تختلف عن 

نظام الفصل الدراسي وتبتعد عن جمود التلقين.
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المعسكرات والمخيمات
الطفل  إشراك  بضرورة  الصالحة  البذور  في  نؤمن 

في حياة الخالء والطبيعة ببرامج خارجية مطولة 

الخدمة  ومهارات  القيادة  على  التدريب  بهدف 

قيم  وإكسابه  النفس،  على  واالعتماد  العامة 

حب  وإشباع  والعمل،  والصبر  كاالنضباط  أساسية 

المغامرة وتعلم الجديد في نفسه.
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رحالتنا الترفيهية والتعليمية
فزيارة  الدورية،  أنشطتنا  من  حيزًا  الرحالت  تأخذ 

ونقاط  الوطنية  والمؤسسات  الحضارية  المعالم 

توسيع  في  أثرها  لها  للطفل  والتشويق  الجذب 

روح  بث  في  وأهميتها  ومفاهيمه،  مداركه 

إلى  باإلضافة  المجتمع،  في  واالندماج  المواطنة 

عملية  بصورة  المكتسبة  القيم  بعض  ترجمة 

لتبقى راسخة في ذهن الطفل.
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أنشطتنا الصيفية
الصيفية  اإلجازة  في  األطفال  فراغ  أوقات  نشغل 

من  الفترة  هذه  تشكل  حيث  والمفيد،  بالممتع 

العام اإلقبال األكبر من حيث األعداد،  واألثر األكمل 

من حيث إيصال المهارات والقيم، والفرصة األكبر 

واكتشافه  الصالحة  الصحبة  على  الطفل  لتعرف 

لمواهبه وهواياته التي نسعى لصقلها من خالل 

برامجنا المنوعة.
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برامجنا الجماهيرية
نحن في البذور الصالحة جزء ال يتجزأ من المجتمع، 

وما نشأنا إال لخدمته والرقي بجيله الناشئ، فلذلك 

الجماهيرية  والبرامج  المجتمعية  األنشطة  نقيم 

األطفال  مخاطبين  والتربوي  الترفيهي  الطابع  ذات 

وأولياء أمورهم واألسر، وندعو في هذه البرامج 

ونخلق  المختلفة  المناسبات  في  المجتمع  شرائح 

خاللها جوًا أسريًا جمياًل تسوده البهجة.
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سفراتنا القيادية
التي  القيادية  التربوية  السفرات  من أهم وسائلنا 

الطفل  تربية  في  وملموسة  عديدة  فوائد  لها 

السفر  في  القيادة  يتعلم  حيث  سلوكه،  وتغيير 

العالقات اإليجابية مع صحبته ويتربى فيه  ويبني 

بقدراته، حيث  والثقة  النفس  االعتماد على  على 

أنه يثري ثقافته ويتعلم كل ما هو مفيد وجديد 

من ثقافات وبيئات أخرى.
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إصداراتنا التعليمية
التي  الصالحة بنشراتنا اإلعالمية  البذور  نفخر في 

نصل   والمربين،  األمور  وأولياء  لألطفال  نصدرها 

ومؤسسات  والمساجد  للمدارس  خاللها  من 

من  كبيرة  شريحة  لتستفيد  المختلفة  المجتمع 

المحتوى  بجودة  تتميز  التي  التعليمية  إصداراتنا 

وجمالية التصميم، لتحقيق آمالنا في تعزيز الوعي 

التربوي في مجال الطفل بالمجتمع.
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المراحل العمرية المشاركة بأنشطتنا
- البراعم: هم أطفال الحلقة التعليمية األولى ) من األول إلى الثالث االبتدائي (.

- األغصان: هم أطفال الحلقة التعليمية الثانية ) من الرابع إلى الخامس االبتدائي (.

الهدف من تقسيم األطفال إلى مرحلتين
تم تقسيم الطلبة إلى مرحلتين تماشيًا مع النظام التعليمي السائد في تقسيم المرحلة 

االبتدائية إلى قسمين: ) الحلقة التعليمية األولى والثانية (، حيث أننا نراعي أثناء تقديم 

الفردية والعقلية والجسمية لكل مرحلة، وتم تسمية  الفروق  األنشطة لكل مرحلة 

كل مرحلة باسم يتناسب مع مسمى المشروع والهدف من إنشائه، بحيث يكون جذابًا 

لألطفال.
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إعداد وقيادة مجموعة من الشباب الطموح ألنشطة المشروع، منهم من ذوي   .5

الخبرة والتخصص ومنهم من كان طالبًا بالمشروع وأثبت كفاءته ليكون قائدًا مستقبليًا 

يعّلم األطفال.

شخصيته،  من  والتطوير  الطفل  سلوك  لتعديل  األمر  ولي  مع  المستمر  االتصال   .6

وإطالعه على برامج المشروع المختلفة.

إقامة أغلب األنشطة والدورات بمبنى مجهز بمرافق وأدوات تتيح للطفل قضاء   .7

أوقات ممتعة ومفيدة وآمنة.

متابعة الطفل في تطبيق ما تعلمه في النشاط بعد عودته للمنزل عن طريق البذرة   .8

أسرته،  مع  بالتعاون  عمليًا  إنجازها  عليه  للطفل  تسند  إبداعية  مهمة  وهي  األسرية، 

ويتم مكافأته عند إتمامها في النشاط الذي يليه من باب التحفيز، وبذلك نسعى إليجاد 

حلقة تواصل بيننا وبين المنزل، وإعانة الوالدين على التربية الصالحة لألطفال.
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ما يميزنا

أول مشروع تربوي )غير مدرسي( في مملكة البحرين يهتم بالطفل اهتمامًا نوعيًا   .1

ومنظمًا، ويربي الطفل تربية قيادية متوازنة تحوي الجوانب التربوية الخمسة: الجسمية 

والنفسية واللغوية واالجتماعية والعقلية وفق مبادئ ديننا الحنيف.

استمرارية األنشطة والبرامج المختلفة على مدار العام ) خالل العام الدراسي -   .2

إجازة الربيع - اإلجازة الصيفية (.

اللعب والممارسة في إيصال المفاهيم  التعلم والتربية عن طريق  تبني فلسفة   .3

والقيم التربوية.

واالعتماد  والنظام  الوقت  كتنظيم  مبكرة  سن  في  قيادية  مهارات  على  التركيز   .4

على النفس وحل المشكالت والمغامرة واالّطالع.  
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