
مبادرات االستثمار االجتماعي
في »مجال التعليم«

منى بنت سعيد الشكيلية
شركة شل للتنمية ُعمان 
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الطاقة الشمسية في المدارس

مشروع الطاقة الشمسية في المدارس 
يعتــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــروع »الطاقــــــــــــــــــة الشمســــــــــــــــــية يف املــــــــــــــــــدارس« أحــــــــــــــــــد املبادرتــــــــــــــــــْن اللتــــــــــــــــــن أُعلــــــــــــــــــن عنهمــــــــــــــــــا ضمــــــــــــــــــن 
ــــــــع  ــ ــ ــ ــ ــــــــاون مــ ــ ــ ــ ــ ــــــــام 2015م، بالتعــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن«  يف عــ ــ ــ ــ ــ ــــــــل للوطــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة شــ ــ ــ ــ ــ ــــــــادرة »هديــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن مبــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــخة الخامســ ــ ــ ــ النســ
وزارة الرتبيــــــــــــــــــة والتعليــــــــــــــــــم، إذ تقــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــركة شــــــــــــــــــل حاليــــــــــــــــــاً بالتعاقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــركات الصغــــــــــــــــــرة 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــواح الضوئيــ ــــــــــــــــب األلــ ــــــــــــــية لرتكيــ ــ ــــــــــــــــة الشمســ ــــــــــــــال الطاقــ ــ ــــــــــــــــة يف مجــ ــــــــــــــة العاملــ ــ ــــــــــــــــطة العمانيــ واملتوســ
التــــــــــــــــــي تعمــــــــــــــــــل بتقنيــــــــــــــــــة الطاقــــــــــــــــــة الشمســــــــــــــــــية )PV(  يف 22 مدرســــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدارس التعليــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــام 
يف جميــــــــــــــــــع أنحــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــلطنة وذلــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــنوات القليلــــــــــــــــــة املقبلــــــــــــــــــة، إضافــــــــــــــــــة إىل تدريــــــــــــــــــب 20 

رائــــــــــــــــــد أعمــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــنوياً. 

أهداف المشروع 
املساهمة يف تقليل االستهاك.  ®

توعية األجيال القادمة بأهمية الرتكيز يف حلول خارج نطاق املألوف.  ®

دعم رواد األعمال.  ®

كما تم تدريب مهندسي وزارة التربية والتعليم وجهات أخرى على 
تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية. 
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برنامج إن إكسبلورز                                 

إن إكسبلورز
ضمن مبادرت »الطاقة الشمسية يف املدارس« أطلقت شركة شل للتنمية - ُعمان برنامج  ®

“إن إكسبلورز” أحد برامج شل العاملية التعليمية؛ لتطبيقه يف مختلف مدارس السلطنة 
بهدف تنشئة الشباب الُعماين وتعزيز تطورهم.

ُيعــد »إن إكســبلورز« برنامجــاً تعليميــاً مبتكــراً لجيــل املســتقبل يركــز عــى توعيــة الطــاب وتنميــة  ®
معارفهم وتزويدهم بأدوات التفكر النقدي ومهارات حل املشكات املتعلقة  بالغذاء واملياه والطاقة.

تقنيــات التعليــم حســب منهــج )STEM( ملســاعدة الطــاب عــى مواجهــة  ® يضــم الرنامــج أيضــاً 
التحديات الحياتية املختلفة من خال التوجيه واإلرشاد. كما ُيزود الرنامج علماء الغد ومهندسيه 

ومبتكريــه وقادتــه بــاألدوات العمليــة الضروريــة للنجــاح يف حياتهــم.

تتعاون الشركة مع وزارة الرتبية والتعليم، والقرية الهندسية، إحدى املؤسسات الصغرة واملتوسطة  ®
املحلية، من أجل تطبيق الرنامج يف 10 مدارس من املدارس الحالية واملستقبلية املدرجة ضمن مبادرة 

»الطاقة الشمسية يف املدارس«.

استفاد من هذه املبادرة حوايل 600 طالب، وتزويد 20 معلم ومستشار مهني بالخرات واملعارف الازمة،  ®
بمــا ســيضمن مواصلــة االســتفادة مــن الرنامــج ومتابعــة مشــاريع الطلبــة، التــي تهــدف إىل إيجــاد مســتقبل 

أفضــل وأكــر اســتدامة.
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السالمة على الطريق                      

جائزة شل للسالمة على الطريق
تعتر أحد املبادرات األساســية يف مجال الســامة املرورية لاســتثمار االجتماعي التي  ®

أطلقتهــا شــركة شــل للتنميــة –عمــان منــذ أكــر مــن 13 ســنة.

مســابقة وطنيــة ســنوية تهــدف إىل املســاهمة يف رفــع الوعــي بالســامة عــى الطريــق،  ®
ونشــر الثقافــة املروريــة يف املجتمــع املــدريس واملحــي وتعديــل املمارســات املروريــة لــدى 

أفــراد املجتمــع املــدريس واملحــي.

الســليمة وتشــجيع  ® املروريــة  القيــم واالتجاهــات  الجائــزة إىل تعزيــز  تهــدف هــذه  كمــا 
مجــال  يف  مســتدامة  ومشــاريع  أنشــطة  يف  املشــاركة  عــى  واملحــي  املــدريس  املجتمــع 

املجتمــع. يف  املروريــة  الســامة 

ســيكون الرتكيــز يف الســنوات القادمــة عــى القيــم املروريــة الصحيحــة وتكاملهــا تحــت  ®
مسمى )املدرسة النموذجية املرورية( بحيث يتم العمل عى مشاريع ذات أثر ملموس 

ومستدام يف سلوك املجتمع املدريس وممارسته.

يف العــام 201٧ / 201٨م بلــغ عــدد املــدارس التــي ســجلت يف جائــزة شــل للســامة عــى  ®
495 مدرســة.   الطريــق 
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السالمة على الطريق                      

إنشاء المدرسة المرورية 
مشــروع مشــرتك بــن شــركة شــل وشــرطة عمــان الســلطانية، الــذي أنــئ يف عــام 2004 إلثبــات  ®

ممارســات الطــرق اآلمنــة بطريقــة عمليــة لطــاب املــدارس مــن مختلــف األعمــار. 

 وقعــت كل مــن شــل وشــرطة عمــان الســلطانية اتفاقيــة يف عــام 2012م لتحديــث املرافــق يف املدرســة  ®
مــن خــال بنــاء مبنــى جديــد متعــدد األغــراض لتعزيــز مســتوى توفــر خدمــات التوعيــة التفاعليــة التــي 

تقدمهــا املدرســة إىل الزائريــن.

وثيقة السالمة المرورية على الطريق
عملت شل و وزارة الرتبية والتعليم وعدد من املختصن واملهتمن يف هذا املجال  عى تدشن الوثيقة يف  ®

ديسمر 2009م. 

دورة القيادة الوقائية لسائقي الحافالت المدرسية
 تعاونت شركة شل ووزارة الرتبية والتعليم يف تنفيذ برنامج تدريبي شامل للقيادة الوقائية لعدد 1٨0 سائق  ®

حافلــة مدرســية. امتــد الرنامــج بأكملــه ملــدة عــام كامــل وأجــري مــن قبــل خــراء القيــادة الوقائيــة املحرتفــن مــن 
معهــد الســامة املروريــة لشــرطة عمــان الســلطانية. 

الهدف هو املساعدة يف تعزيز سلوكياتهم اإليجابية يف القيادة من خال الرتكيز عى الجوانب الرئيسية للسامة  ®
عى الطريق، وتعّلمها، وتطبيق مفاهيم سامة الطرق ذات الصلة مثل التخطيط الصحيح للرحات ، وتقنيات 

الرتكيــز ، وعــادات القيــادة املســؤولة ، وااللتــزام بقوانــن املــرور.
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الـبـيـئــة                                          

إطالق وثيقة البيئة في المناهج الدراسية

أطلقــت هــذه الوثيقــة إلنشــاء جيــل واعــي بأهميــة الحفــاظ عــى البيئــة،  ®
وقــد تــم التعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة البيئــة لتصميــم 

الوثيقــة املعتمــدة.

تهدف الوثيقة إىل زيادة الوعي بن طاب املدارس وأسرهم واملعلمن  ®
فيمــا يتعلــق بالبيئــة، وهــو يتضمــن دمــج »التعليــم البيئــي« يف املناهــج 

العمانية من الصف األول حتى الصف الثاين عشر. 
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دعم ريادة األعمال                                   

برنامج “انطالقة“ التأسيسي 

يعتــر هــذا املشــروع جــزًءا مــن مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بــن شــل انطاقــة ووزارة  ®
الرتبيــة والتعليــم يف عــام 201٧م، ويشــمل املشــروع مرحلتــن أساســيتن:

 املرحلة األوىل ®

تهدف إىل توفر تدريب املدربن )ToT( يف ريادة األعمال والتفكر يف األعمال ووضع خطة عمل  ®
بسيطة.

تنفيذ ToT إىل مستشارين مهنين، وذلك باختيار اثنن من كل محافظة. ®

كجزء من برنامج ToT، قام املستشارون املهنيون بتنفيذ تدريب لخمسن طالًبا، وكان من املتوقع  ®
بعد املرحلة األوىل أن يقوم املستشارون املهنيون بتدريب مستشارين مهنين آخرين يف محافظاتهم، 

وبعد ذلك تنفيذ التدريب لجميع طاب الصف العاشر يف جميع املدارس يف السلطنة.

املرحلة الثانية ®

تهدف إىل إطاق مسابقة )فكريت( ألفضل فكرة تجارية لكل منطقة، ويحصل الفائزون باملركز األول عى  ®
فرصة التنافس عى الجائزة الكرى الوطنية.
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تحدي ُعمان                                                                            

تحدي عمان 

تم تأسيس تحدي ُعمان عام 2009م من قبل شركة شل وغرها من املؤسسات يف سلطنة  ®
عمان.

يشــرك هــذا الرنامــج الطــاب الشــباب يف سلســلة مــن املغامــرات الصعبــة يف الهــواء الطلــق يف  ®
بيئــة عمــان الجميلــة؛ وذلــك لتعليمهــم مهــارات جديــدة.

يتم تطوير الرنامج سنوياً بهدف غرس املهارات املائمة لسوق العمل. ®

يف عام 201٧م تم تدريب 1605 فرد وعدد الدورات االتي أقيمت خال العام 92 دورة. ®

تم تدريب 13% من القطاع الخاص ورواد األعمال والباحثن عن العمل و ذوي االحتياجات  ®
الخاصة. 

14% من املدارس الدولية. ®

2٨% من الجامعات والكليات.  ®

45% من املدارس الحكومية.  ®
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فوتبول نت                                                                            

فوتبول نت 

برنامــج تعليمــي مبتكــر يهــدف إىل نشــر قيــم ومبــادئ يف الجيــل القــادم باســتخدام كــرة  ®
القدم.

يأيت ضمن برامج شل لاستثمار االجتماعي، وتتضمن عدة محاور منها تطوير الشباب،  ®
الذي يندرج ضمنها برنامج الفوتبول نت، وبرنامج تحدي عمان، ويركز هذا املحور عى 

بنــاء قــادة املســتقبل، وهنــاك أيضــا محــاور خاصــة بالســامة عــى الطــرق، والتدريــب مــن 
أجــل التوظيــف والتطويــر، وريــادة األعمــال والبيئــة.

ينــدرج تحــت كل محــور مــن هــذه املحــاور عــدد مــن املشــاريع، وتســتهدف جميــع  هــذه املشــاريع  ®
واملحــاور األطفــال والشــباب مــن عمــر ثمــاين ســنوات وحتــى 35 ســنة.

تم تنفيذ الرنامج يف خمس محافظات مختلفة يف السلطنة.  ®

الرنامــج يســعى إىل تعليــم الشــباب العمــاين مجموعــة مــن املهــارات والقيــم الحياتيــة باســتخدام  ®
كــرة القــدم، بمــا يف ذلــك قيــم االلتــزام والتســامح والعمــل الجماعــي وتحمــل املســؤولية، كمــا يرتكــز 

الرنامــج عــى مبــدأ »الســامة أوالً والســامة دائمــاً« الــذي يعتــر مــن أهــم مبــادئ العمــل لــدى شــركة 
شــل عامليــاً.

تم تدريب ما يقارب ألفي طالب وطالبة من خال هذا الرنامج.  ®
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برنامج التدريب الصيفي وتوظيف الخريجين  

برنامج التدريب الصيفي 

يتيح هذا الرنامج للطموحن من الطلبة والشباب العمانين الفرصة لوضع املعرفة قيد  ®
االختبار والتطبيق حيث يدفع بهم إىل عالم العمل، ويختر مهاراتهم التي ال يتم اختبارها 

عادة يف الفصول الدراسية.

يتم تقييم األداء أثناء االلتحاق بمشاريع شل، بناء عى معاير محددة لكل قسم يلتحق به  ®
املتدرب، وتأخذ شل بعن االعتبار األداء العايل للمتدربن.

من نتائج هذا الرنامج توظيف عدد من الشباب والشابات امللتحقن بالرنامج الصيفي.  ®

تم توظيف ثاثة متدربن يف عام 201٨م.  ®

برنامج توظيف الخريجين 
تستقطب شركة شل الخريجن العمانين من داخل السلطنة وخارجها؛ وذلك لرفع مستوى التعمن  ®

يف الشركة ودعم قدرات الشباب العمانين يف مجال النفط والغاز.

ُيبنــى هــذا الرنامــج عــى خطــط مدروســة مــن قبــل قســم شــؤون املوظفــن يف املــوارد البشــرية بالشــركة، إذ  ®
يمــر امللتحــق بمراحــل مختلفــة مــن التدريــب والتأهيــل يف مجــاالت مختلفــة. 

يتم توظيف ما يقارب أربعة خريجن من مختلف التخصصات سنوياً. ®
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دورات شل للتدريب االحترافي 

التدريب من أجل التطوير 

دأبــت شــركة شــل للتنميــة - عمــان بالتعــاون مــع مؤسســات تدريبيــة رائــدة عــى تنفيــذ  ®
دورات تحــت اســم »دورات شــل للتدريــب االحرتافيــــة«.

تهدف هذه الدورات إىل تطوير املهارات الشخصية للموظفن العمانييـن، وتبادل الخرات  ®
يف مختلف املجاالت.

يتم تدريب مايقارب 12-16 موظف من وزارة الرتبية والتعليم؛ وذلك لرفع املهارات الوظيفية  ®
وكفاءة األداء بما يتناسب مع الخرات واملسارات الوظيفية.

درب الرنامج أكر من 3000 آالف موظف وموظفة منذ افتتاحه يف عام 2002م وحتى اآلن.  ®
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 مبادرات أخرى 

حملة أنا 
رائد أعمال

دعم برنامج 
تدريب المعلمين 

عن مخاطر 
اإلنترنت

برنامج ضباط 
الصحة 

والسالمة
دعم برنامج 

حرفتي

برنامج تدريب 
المعاقين

برنامج التدريب 
من أجل 
التوظيف

برنامج صيفي 
لتعلم اللغة 

اإلنجليزية
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 مبادرات أخرى 

حملة أنا رائد أعمال 
 حررت بالتعاون مع برنامج انطاقة ووزارة الرتبية والتعليم ®

استهدفت طاب الصف الحادي عشر والثاين عشر ®

تم الوصول إىل أكر من 3000 طالب ®

سجل أكر من  600 طالب يف املسابقة ®

برنامج تدريب المعاقين
حررت بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم و الجمعية العمانية للخدمات النفطية  ®

تم تدريب عشرين شخًصا معوًقا )فئة الصم والبكم(  ®

بدأ الرنامج يف ديسمر 2009 وانتهى يف يوليو 2010  ®

دعم برنامج تدريب المعلمين عن مخاطر اإلنترنت 
تعتزم شركة شل للتنمية عمان عى دعم برنامج تدريبي بعنوان املواطنة الرقمية والسامة عى اإلنرتنت، الذي سيعقد يف  ®

املركز التخصيص للتدريب املهني للمعلمن، والذي يهدف إىل تعزيز روح املواطنة الرقمية والوقوف عى إجراءات السامة 
يف استخدام اإلنرتنت. 

برنامج التدريب من أجل التوظيف 
تتمثل فعالية هذا النظام يف آليته الفريدة من نوعها، إذ تقوم شل  بالتعاون مع املؤسسات األخرى بتحديد الفرص  ®

املطروحة يف سوق العمل ، من ثم يتم تدريب املرشحن املناسبن لشغل تلك الوظائف، وبالتايل يضمن للمتدربن 
التحاقهم بوظائف محددة بمجرد إنهائهم برنامجهم التدريبي بنجاح. 

يساهم هذا الرنامج يف توظيف 130 إىل 150 شاباً وشابة سنوياً ®

الرامج التي قدمتها شل من أجل التوظيف: ®

برنامج أجهزة الحفر - برنامج الصرافة -برنامج الرسم الهنديس ®

برنامج ميكانيكا السيارات - برنامج مشغي اآلالت - برنامج تركيب السقاالت ®

برنامج تركيب الهياكل املعدنية ®

برنامج ضباط الصحة والسالمة
حررت بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية ووزارة الرتبية والتعليم يف معهد التدريب الفني واإلداري  ®

تم تدريب عشرين شخًصا من حامي شهادة الدبلوم العام  ®

بدأ الرنامج يف ديسمر 2009 وانتهى يف يوليو 2010 ®

برنامج صيفي لتعلم اللغة اإلنجليزية 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ومعهد االتحاد للتدريب أطلق برنامج مكثف للغة اإلنجليزية للطاب يف الصف  ®

العاشر والصف الحادي عشر.

 300 طالب من عائات الضمان االجتماعي يف الداخلية ، الباطنة )الشمال والجنوب( والشرقية )الشمال والجنوب(. ®

دعم برنامج حرفتي
نفذ كل من  وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية  ®

واملديرية العامة للرتبية والتعليم ملحافظة الداخلية وشركة شل للتنمية برنامج حرفتي؛ وذلك لتدريب الطاب عى فنون 
التشكيل بالطن وإنتاج املشغوالت الخزفية، فقد استمر الرنامج  ملدة ثاثة أسابيع بن شهري أغسطس وسبتمر 201٧ 

للطاب من الصفوف 9 – 11، واحتضنه مركز التدريب وإنتاج الفخار والخزف بوالية ُبها.
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التوصيات 

من خالل خبرتنا وأنشطتنا في مجال التعليم نوصي باآلتي: 
االستفادة من التجارب العاملية يف هذا املجال وتبني تنفيذها يف السلطنة بما يتائم مع املتطلبات. ®

تفعيــل الشــراكات مــع مختلــف القطاعــات وتوحيــد الجهــود املبذولــة واملبــادرات للجهــات املختلفــة وتنفيذهــا تحــت  ®
مظلــة واحــدة.

الرتكيز عى االستدامة وقياس األثر للرامج التعليمية. ®

الرتكيز عى تأهيل الكوادر التعليمية بما يتوائم مع التحديات والرامج التعليمية املطروحة. ®

النظر يف األساليب التعليمية الحالية وتطويرها وإدخال الجانب العمي بنسبة متساوية مع الجانب النظري يف  ®
جميع املواد التعليمية.

النظر يف احتياجات سوق العمل وبناء املناهج لتفي باملتطلبات التي ترفد سوق العمل بالكوادر املطلوبة. ®

النظــر يف تطويــر املناهــج بشــكل عكــي مــن الجامعــات إىل املــدارس؛ بمعنــى توظيــف املناهــج لتتناســب مــع توجهــات  ®
واختيــارات الطلبــة مــن مراحــل التعليــم املبكــرة.



شكرًا لحسن استماعكم


