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دعت خالل اجتماعها مع أعضاء اللجنة التعليمية إلى تفعيل دور املجلس األعلى للتعليم كمجلس رقابي

«املعلمني» تقترح حزمة قوانني لتطوير التعليم ومنحه أولوية االهتمام
قدمت جمعية املعلمني حزمة
من املقترحات للجنة التعليمية
في مجلس األمة بهدف معاجلة
القضايا التربوية واملساهمة في
تطوير العملية التعليمية أبرزها
املطالبة مبنح القضية التعليمية
األولوية في اهتمام السلطتني
التشريعية والتنفيذية وتفعيل
دور املجلــس األعلــى للتعليم
كمجلس رقابي إلى جانب العمل
على إقرار قانون حماية املعلم
والقانون اخلاص بتمهني مهنة
التعليــم واعتبــاره مــن املهن
الشاقة وإنشاء هيئة متخصصة
لالعتماد األكادميي.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي
جمع رئيس اللجنة التعليمية
حمود احلمدان وأعضاء اللجنة
د.أحمد مطيع ود.خليل عبداهلل
ود.عــودة الرويعــي برئيــس
جمعية املعلمني متعب العتيبي
وأمني السر مســعود املطيري
وعضو مجلس اإلدارة ســعود
العازمــي في مجلس األمة ومت
من خالله اســتعراض وتبادل
وجهات النظر فــي العديد من
املســائل والقضايــا التربوية
إلى جانب تقدمي وفد اجلمعية
مبذكرة اشــتملت علــى جملة
من املقترحــات التربوية .من
جانبه أشــاد رئيس اجلمعية
متعب العتيبي مبا جاء في اللقاء
واالهتمــام الذي أبــداه رئيس

العتيبي يتوسط املطيري والعازمي

حمود احلمدان وأعضاء اللجنة التعليمية

وأعضــاء اللجنــة التعليمية،
مؤكــدا أهمية تعزيــز مجاالت
التعاون والتشاور والتنسيق
بــن اجلمعيــة والســلطة
التشــريعية ممثلة في اللجنة
التعليميــة مبجلس األمة وفي
تقدمي املقترحات التي من شأنها
معاجلــة القضايــا التربويــة
وتطويــر العمليــة التعليمية
والنهــوض واالرتقــاء بها إلى
جانب العمل على االرتقاء مبكانة
املعلمني واحملافظة على حقوقه
وتعزيــز مكتســباته وتأمــن
األجواء التربوية املناســبة له
واملستقرة ألداء دوره ورسالته.
وذكر العتيبي أن اجلمعية ومن
منطلق دورها ومســؤولياتها
ورســالتها تقدمــت مبذكــرة

اشتملت على جملة مقترحات
تعكــس حقيقة مــا يريده أهل
امليــدان التربوي مــن معلمني
ومعلمات ومن إدارات وقيادات
تربويــة ،ومبــا يتوافــق مــع
متطلبات ومسؤوليات املرحلة
احلالية وأهمية استشراف آفاق
املستقبل ،ولكي تكون األوضاع
واخلطط التربوية قادرة على
مواجهــة التحديــات وحتقيق
الطموحات املنشودة.
وحدد العتيبي أبرز النقاط
التي شملتها املذكرة على النحو
التالي:
٭ تفعيل دور املجلس األعلى
للتعليم ليكون مجلسا رقابيا
قادرا على أداء دوره في رســم
وتنفيذ اســتراتيجية واضحة

ومبا يتوافق مع متطلبات الواقع
التعليمي واحتياجاته.
٭ أن يكون للتعليم األولية في
اهتمامات السلطتني التشريعية
والتنفيذية وأن تبادر السلطة
التشريعية بتخصيص جلسات
خاصة ملناقشة قضايا التعليم،
وأن حتظــى القوانني املتعلقة
بالعملية التعليميــة بأولوية
الطرح من قبل النواب األفاضل.
٭ إنشــاء هيئــة متخصصــة
لالعتمــاد األكادميــي تكــون
مســتقلة ومتنح الصالحيات
الالزمة وتكون مرتبطة بشكل
مباشر مبجلس الوزراء.
٭ تفعيــل دور املركز الوطني
لتطويــر التعليــم الــذي مت
إنشــاؤه وفقا للمرســوم رقم

خالل مناقشة اإلطار املرجعي لوزارة التربية في اجتماع مجلس الوكالء

الوتيد :تطوير التعليم إليجاد طلبة على كفاءة عالية
ومدارس فعالة وقيادة تربوية متميزة
محمود الموسوي

قال مدير إدارة العالقات
العامــة واإلعــام التربــوي
فــي وزارة التربيــة ضيدان
العجمي أن مجلــس الوكالء
عقــد اجتماعــا امــس االول
برئاسة وزير التربية ووزير
التعليم العالي أحمد املليفي،
وحضور وكيل الوزارة مرمي
الوتيد والوكالء املساعدين،
ومسؤولني في املركز الوطني
لتطوير التعليم ،ومركز صباح
االحمد للموهبة واالبداع.
واستهل االجتماع مبناقشة
اإلطار املرجعــي والتنفيذي
لبرنامج الوزارة «نحو تطوير
ملنظومة التعليم» ،حيث بينت
الوكيل الوتيد بأن األســاس
املرجعي خلطط الوزارة يقوم
على الدستور وما جاء أيضا
باخلطة اإلمنائية إلستراتيجية
التعليم  2025/2005وما ورد
في خطابات صاحب الســمو
األمير الشــيخ صباح األحمد
بشأن االهتمام بتطوير التعليم
بجميع مراحله.
وأكــدت الوتيــد على ما
تطمح إليه الوزارة في تخريج
أفــراد وكــوادر وطنية تلبي
احتياجــات املجتمع ،مؤكدة
على الهوية الوطنية واالستناد
إلى معايير ذات مستوى عال
في بنــاء شــخصية متزنة،
ونظــام يعتمد علــى البحث
العلمي واملشاركة املجتمعية.
ومن حيث التحديات التي
تواجه املنظومــة التربوية،
شــددت الوتيد على ضرورة
االستفادة القصوى من املوارد
االقتصادية املخصصة للتعليم

مرمي الوتيد

د .رضا اخلياط

عمر البناي

اخلياط :ضرورة
إعادة تشكيل
املؤسسات
التعليمية وإعادة
هيكلتها وتوزيع
األدوار حسب
األولويات إلجناح
أي خطة

وكذلــك املــوارد االجتماعية
املتمثلة في تعديل القيم كي
تكــون العمليــة التعليميــة
أكثــر تركيزا علــى الوظائف
اإلنتاجية.
وأضافــت الوتيــد ان
التحديــات بحاجــة إليجــاد
نظام تعليمي راسخ قائم على
رؤية استراتيجية ،مشيرة في
هذا الصدد إلــى اإلطار العام
حيــث تكون الكويــت مركزا
ماليا واقتصاديا ،وهو األمر
الذي يستدعي موارد بشرية
وطنية ذات قــدرات متميزة
وكذلــك طالب قــادرون على
التنافس احمللي والدولي.
وفي إطار تطوير التعليم،
أوضحت الوتيد أنه مت وضع
محاور أساســية منها طلبة
علــى كفاءة عاليــة من حيث
املعرفــة واملهــارة والقيــم
باإلضافة لوجود مدارس فعالة
ووجود قيادة تربوية متميزة
وجودة في املناهج الدراسية
وشــراكة مهنية بني مدرسة
جذابة ومعلم ذي كفاءة عالية،
وأشــارت الى أن هناك ثالث
جهات تشارك في تنفيذ هذه

اخلطــة وهي املجلس األعلى
للتعليم كاستشاري ووزارة
التربيــة للتنفيــذ واملركــز
الوطني للقياس والتقومي.
من جهته ،دعا مدير املركز
الوطنــي لتطويــر التعليــم
د.رضــا اخليــاط إلــى إعادة
تشكيل املؤسسات التعليمية
وإعــادة هيكلتهــا وتوزيــع
األدوار حســب األولويــات
الجنــاح أي خطــة ،واتفــق
املجلــس على أن يتم عرضه
مرة أخرى بعد أخذ مالحظات
اإلخوة الوكالء مكتوبة.
من جهتــه ،عرض مدير
مركز صباح األحمد للموهبة
واإلبداع د.عمر البناي «الرؤية»
إلتاحة الفرص ملشروع الرؤية،
بحيث يصبــح املركز مركزا
عامليا يعنى برعاية املوهوبني
واملبدعني واستثمار إبداعاتهم
ألغــراض التنمية والوصول
بهم إلــى العامليــة من خالل
الرسالة املســاهمة بقدراتهم
وموهبتهم.
وأضاف البناي ان املركز
يتكون من برنامجني ،أحدهما
لدعم ورعاية املبدعني والثاني

البناي :أبناء
الكويت يأتون
في املرتبة األولى
خليجي ًا من حيث
براءة االختراع

لرعاية املوهبة.
وأوضــح أنــه مت االتفاق
مــع جامعــة جــون هوبكنز
وهي متخصصة في البرامج
االثرائية ملدة ثالث ســنوات
لالشــراف على تلك البرامج
مثل العلوم والرياضيات.
وذكر البناي أن االبتكار
هو ألي شــخص تكون لديه
فكــرة اختراع يتم ارســالها
الى اخلارج لتسجيلها كبراءة
اختراع لصاحبها عن طريق
مكتــب االعتمــاد االوروبــي
مثلما مت في اختراع ابراهيم
الرشــدان .وقــال البناي ان
أبناء الكويت يأتون في املرتبة
األولى خليجيا من حيث براءة
االختراع حيث أصبح عددها
اآلن  167براءة اختراع خالل
العام املاضي.
وحتدث البناي كذلك عن
برنامج املوجه بالتعاون مع
وزارة التربية ووجود اخصائي
تغذية واخصائي نفسي ،كما
أن نــادي الرياضيات يعتبر
ضمن األنشــطة التي يسهم
فيها املركز.
مــن جانــب آخــر ،قــدم
الوكيــل املســاعد للشــؤون
االدارية والتطوير م.يوسف
املزروعــي مقترحــا بتدوير
بعض الوظائف اإلشرافية على
غرار ما مت بقطاع التعليم العام
بني مديري املــدارس ،فعقب
وزير التربية بضرورة إدراج
مثل هذه املقترحات على جدول
األعمــال ،ومت تأجيل املقترح
لالجتمــاع املقبــل ،واعتمــد
املليفــي في ختــام االجتماع
قرارات املديرين املنتدبني يوم
أمس األول.

خالل التدريب امليداني لطالب علم النفس بجامعة الكويت

إسحاق :تدريب مستمر للباحثني النفسيني باملؤسسات العلمية
محمود الموسوي

أقامــت إدارة اخلدمــات
االجتماعيــة والنفســية في
وزارة التربية تدريبا ميدانيا
لطالب قسم علم النفس بكلية
العلــوم االجتماعية بجامعة
الكويت ،حيث قدمت رئيس
قسم اإلعداد املهني والتدريب
بالوزارة منى البلوشــي في
بداية احملاضرة خالل البرنامج
التدريبي نبذة تعريفية عن
إدارة اخلدمــات االجتماعيــة
والنفســية وطــرق التدريب
على مقاييــس الذكاء املقننة
على البيئــة الكويتية ،ومن
جهتها أكدت الباحثة بقســم
اإلعداد املهني والتدريب أنوار
العتيبــي على وجود تعاون
وتنســيق بني أقسام اخلدمة
النفسية.مشيرة إلى أنها تعمل
كمنظومة متكاملة.
وتناولت العتيبي اجلهات
التي تقــوم اإلدارة بتدريبها
وتتمثل في الباحثني اجلدد،

سميرة إسحاق خالل احملاضرة

ووزارة الصحة ،ومكتب اإلمناء
االجتماعي ،ووزارة الشؤون
االجتماعية والعمل.الفتة أن
التدريــب يتم عقب إرســال
اجلهة كتابــا بطلب التدريب
على مقاييس الذكاء.
وأشــارت الباحثة بقسم
تقنني االختبارات واملقاييس
والبحوث التخصصية سميرة
إسحاق إلى أن إعداد وتقنني
االختبارات واملقاييس النفسية
الالزمــة لعمليــات اإلرشــاد

النفســي والتربــوي وإعداد
البحوث التخصصية املختلفة
لدراسة املشكالت التي تظهر
في امليدان التربوي بني الطلبة
من أبرز األهداف التي يسعى
القسم إلى حتقيقها.
وطرحــت إســحاق عددا
من االقتراحــات الفنية التي
تضمنــت إخضــاع الباحثني
النفسيني إلى التدريب املستمر
واالســتعانة باملؤسســات
العلميــة املختلفــة لتقــدمي
الدعم الفني بصفة مستمرة،
إلــى جانب توفيــر مقاييس
حديثة للقدرة العقلية العامة
ومقاييس حديثة للشخصية.
كما قدمت إسحاق عددا من
االقتراحات اإلدارية ومتثلت
بضــرورة تســهيل مهمــة
الباحثني النفسيني لإلدارات
املختلفــة واملــدارس ،وعقد
اجتماعات دورية مع الباحثني
النفسيني على مستوى الكويت
للتعرف على احتياجاتهم.
ومن جانبها ذكرت الباحثة

بقســم عالج احلاالت النفسية
املتخصصة لطيفة الهدهود أن
القسم يهتم بالتعامل مع احلاالت
النفسية والعضوية واملشكالت
السلوكية التي يظهرها بعض
الطــاب ومنهــا االضطرابات
الذهانية والسلوكية والعصابية
والعضوية ،مشيرة إلى تواجد
مجموعة من املعاجلني النفسيني
واألطبــاء واالستشــاريني
النفسيني الذين يتعاملون مع
اجلوانــب املختلفة ملشــكالت
الطالب ومحاولة عالجها.
وأضافــت الهدهــود أن
شروط التحويل بالقسم جلميع
احلاالت النفسية تتضمن موافقة
التوجيــه الفنــي وضرورة أن
يتضمــن امللف تقرير نفســي
مفصــل ،باإلضافة إلى تطبيق
اختبار وكسلر واالتصال بالقسم
لتحديد موعد بعد موافقة ولي
أمر الطالب وذلك إلجراء الفحص
املبدئي.

 308لســنة  2006بهدف تهيئة
املناخ املناسب لتطوير العملية
التعليمية بالكويت وفق األسس
العلمية ،ومبــا يحقق للمركز
االستقاللية في أداء عمله.
٭ أن يكــون لــوزارة التربية
النصيــب األكبــر فــي دعــم
ميزانيتها السنوية القادرة على
تأمني كل احتياجاتها في مجال
التطويــر ،وفي إطــار مواجهة
التحديات.
٭ أن توضــع اإلســتراتيجية
التعليمية كنهــج ثابت يلتزم
بــه كل وزير تنــاط به حقيبة
وزارة التربية.
٭ أن ينظر إلى املعلم كركيزة
أساسية في العملية التعليمية
مــع تزايد حجم املســؤوليات

والتحديات ،وأن يبقى العنصر
احليــوي القادر علــى حتقيق
التطلعات واألهداف التربوية
املنشــودة ،فيما يبقى بحاجة
ماســة إلــى أهميــة النظر إلى
قضاياه والتحديات والصعوبات
التــي يواجههــا ،خاصــة فيما
يتعلــق مبكتســباته وحقوقه
ومكانتــه ،ولعل ذلــك يتطلب
األخذ في االعتبار تلك القضايا
واملسائل الهامة التي هي بحاجة
إلى حسمها في أسرع وقت ممكن
ومن أبرزها:
٭ العمــل على إقــرار القانون
اخلاص بتمهــن مهنة التعليم
باعتبار مهنة التعليم من املهن
الشاقة.
٭ العمل على إقرار قانون حماية

املعلــم ومبــا يكفــل للمعلمني
توفير احلماية الكاملة لهم من
أية اعتداءات جسدية أو لفظية
أو ماديــة مــن قبــل الطلبة أو
أولياء األمور.
٭ مراعــاة احملافظــة الكاملــة
على حقــوق املعلمني وتعزيز
مكتسباتهم.
٭ األخــذ باالعتبــار معاجلــة
قضاياه املتراكمة فيما يتعلق
بالترقيات وزيادة األعباء
٭ أن تكــون لــه مشــاركته
اجلادة واملســتوفية في صنع
القرار التربوي خاصة املتعلقة
باخلطــط التعليمية واملناهج
التربوية ،وفي عملية التطوير
واإلصالح التربوي.
٭ أن توضــع عملية التكويت
في االعتبــار األول ،مع توفير
احلوافــز املناســبة جلــذب
الكفاءات العلمية الوطنية في
التخصصــات التي تقــل فيها
نسبة الكويتيني.
٭ ان يتم إنشاء جامعة تربوية
متخصصــة في مجــال تأهيل
الكــوادر التعليمية إلى جانب
إنشــاء كليات خاصة لتدريب
وتأهيــل املعلمني أثنــاء فترة
الدراســة وأثناء فترة اخلدمة
مع مراعاة منح احلوافز املناسبة
التي من شــأنها أن تساهم في
دفع املعلمني لتطوير إمكاناتهم
وقدراتهم العلمية.

خالل ندوة عن دور املكتبات في الكويت

الغنيم :تعزيز القراءة والكتابة لدى الطلبة
للمساهمة في تطوير قدراتهم العلمية

محمود الموسوي

طالــب وزيــر التربيــة
االســبق الدكتــور واملــؤرخ
د.يعقــوب الغنيــم بضرورة
تعزيز القراءة والكتابة لدى
الطلبة للمساهمة في تطوير
قدراته العلميــة .مضيفا انه
في السابق كنا نزور املكتبة
بتوجيــه املعلمــن لالطــاع
على املواضيع والكتب حتى
أصبحت وارتباط اشــتياقي
وهذه الطريقة التي يجب ان
تتبع بدال من ان يكون هناك
مقرر دراسي.
وأكــد الغنيم فــي الندوة
التي رعاها الوكيل املســاعد
للتنمية التربوية واألنشطة
امــس االول ،والتــي حملــت
عنــوان من تاريــخ املكتبات
في الكويت ،ان الرواد القدماء
كانوا يحبون املكتبة والقراءة
ويرحبون بالزوار وكذلك افهم
عمل أمني املكتبة .الفتا ان عدم
إقبــال كبيــر علــى املكتبات
مشكلة اجتماعية ،لذلك اجتهوا
لألنترنت وأغلب ما يكتب فيه
معلومات مغلوطة.
وزاد :اننــي ســعيد جــدا
للحديث عن املكتبات والكتب،
أليس من قول الشاعر املتبني
«وخيــر جليــس فــي االنام
الكتاب» .مبينا دور الكويت في

التعليم وتعزيز دور املكتبة
منذ القدم ،حيث أشار الى ان
املكتبة االهلية نشأت مرتني
االولــى فــي مكان مســتأجر
اضمحلت بسبب عدم االهتمام
والثانيــة إعادتها للحياة من
جديد في موقع يقال له شارع
األمير.
وأضاف الغنيم أن املكتبات
املدرسية انشأت العام  1936مع
انشاء الوزارة وتبني االهتمام
بها كثير مع تقدم الوقت حتى
مت إنشاء مكتبة في كل مدرسة
ســاهمت في تطويــر قدرات
الطلبة.
واستذكر الغنيم عمله في
وزارة التربية وقال« :صدمني
األمر من عدم وجود ميزانية
كافية التي لم تتجاوز  4آالف
عندمــا كنت وكيــا للوزارة
وســعيت لزيــادة امليزانيــة
الســنوية للمكاتــب العامة.
موضحــا ان احد الوزراء من
الذين ال يقدرون قيمة الثقافة
والكتاب ســعى آنذاك بإعادة
املكتبات إلــي وزارة التربية
فوافق مجلس الوزراء وليته لم
يوافق .مؤكدا ان هذا التصرف
عن طريــق الهــوى ال يخدم
الثقافة والبلد ،وسمعت مؤخرا
ان هناك نية إلعادة املكتبات
للمجلــس الوطنــي للثقافة
والعلوم وهذا أمر طيب.

وقال الغنيــم ان عددا من
رجاالت الكويت قدموا خدمات
في املساهمة في نشأة وتطوير
عمل املكتبات وإعداد اخلطط
والبرامــج التــي كانت تخدم
رواد املكتبات وعرض التجارب
الكويتية في املكتبات اخلاصة
ومــن ســاهم فــي املســيرة
التــي عــززت دور املكتبــات
واملعلومات.

د .يعقوب الغنيم

«بوكسهل للبنات» نظمت لقاء تنويريا ً للمستجدات
آالء خليفة

نظمــت كليــة بوكســهل
الكويت للبنات اللقاء التنويري
لطالباتها املستجدات في الفصل
الدراسي الثاني .2014/2013
وتنظم الكليــة هذا اللقاء
التنويــري مــع بدايــة كل
فصل دراســي بهدف تعريف
الطالبات املستجدات بطبيعة
الدراسة بالكلية والتخصصات
والبرامج التي تقدمها وللحديث
عن اللوائح التي يتحتم على
الطالبات اإلملام بها خالل فترة
الدراسة واالطالع على مرافق
الكلية وتتاح للطالبات فرصة
احلصول علــى أي معلومات
ترشــدهم لتحقيــق مســيرة
أكادميية ناجحة.
وقــد منحــت الطالبــات
اجلــدد الفرصــة للتجول في
حرم الكليــة واختبار أحدث
ما توصلت إليه التكنولوجيا
التي منهــا الفصول واملعامل
الذكية ومكتبة مزودة بأحدث
التقنيات احلديثة باإلضافة إلى
مجموعة مــن اخلدمات التي
تساعد على العملية التعليمية.
هذا وقد تخلل هذين اليومني
التعريفيــن نشــاطات عــدة
ومشاركة العديد من املؤسسات
الصحية والرياضية التي تقدم
للطالبــات اخلدمات املتعددة
والعروض اخلاصة.
وتــزود مقــررات الكليــة
ومناهجها الطالبات باملعرفة

واملهارات الالزمة التي تضمن
متيزهن فــي حياتهن املهنية
املستقبلية ،حيث يتم وضع
املناهج واملقررات لتتماشــى
مع املتطلبات املهنية العصرية
الالزمة .كما أن املؤهالت التي
متنحها الكلية لطالباتها تضمن
لهن جناحهن املهني بتطبيق
أســاليب تعليميــة حديثــة
جتمع بني الدراسة األكادميية
واملمارسة العملية.
هــذا ،وقــد تخلــل هذيــن
اليومني التعريفيني نشاطات
عــدة ومشــاركة العديــد من
املؤسســات لتزويد الطالبات
باخلدمات والعروض كمشاركة
بنك بوبيان وشركة زين التي
تقدم برامج تدريبية وتطوعية
للطالبــات التــي تســاعد في
تطوير وصقل شخصياتهن.

جانب من احلضور

وقــد أوضحــت إحــدى
الطالبات ان ســبب اختيارها
لكلية بوكســهل هو ان «عدد
الطالبات احملدد في الصفوف
املزودة بأحدث التقنيات يجعل
الدراسة في بوكسهل أمرا نتوق
إليه» ،و«أعضاء هيئة التدريس
واإلدارة في بوكسهل يخلقون
لنا جوا من السعادة والراحة
نحن كطالبات مستجدات» كما
أن طريقة التدريس تســاعد
على تطوير مهاراتنا العملية
وليس النظرية فقط.

