
االثنين 23 نوفمبر 2009   13محليات
ستخاطب »الخدمة المدنية« لتعديل القرار رقم 20 لسنة 2006 الصادر في هذا الشأن

»وكالء التربية« يبحث مقترح الدعيج بتأجيل افتتاح األندية المدرسية المسائيةاجتماع موضي والساير: دوام الرياض والحضانات بعد عطلة العيد ومدارس التربية الخاصة في فبراير

الحمود: إضافة حملة الدبلوم التربوي والجامعي غير التربوي للترقي لـ »اإلشرافية«
مريم بندق

علمت »األنباء« أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وافقت على إضافة حملة الدبلوم التربوي، الى جانب إضافة 
حملة املؤهل اجلامع���ي غير التربوي للترش���ح للترقيات للوظائف 
اإلش���رافية التعليمية مع زيادة عدد سنوات اخلبرة مقارنة بأصحاب 
التخصصات اجلامعية التربوية، هذا وستقوم الوزيرة احلمود مبخاطبة 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية إلضافة هاتني الفئتني الى القرار رقم 20 
لس���نة 2006 املنظم لذلك. الى ذلك، تترأس وزي���رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود اجتماع مجلس وكالء التربية صباح 
اليوم بحضور وكيلة الوزارة متاضر الس���ديراوي. ويبحث املجلس 

مقترحا مقدما من وكيل الوزارة املس���اعد لألنش���طة الطالبية دعيج 
الدعيج بتأجيل افتتاح األندية املدرس���ية املسائية. وقالت املصادر ان 
املجلس يبحث القرار املناسب سواء بتأجيل استقبال الطلبة في األندية 
خالل الفصل الدراسي األول فقط أم خالل العام الدراسي 2010-2009. 
ويناقش املجلس ايضا اس���تحداث مجل���س تعليمي من ذوي اخلبرة 
باملناطق التعليمية مقدم من املستش���ار باملكتب الفني محمد احلزمي 
والذي نشرته »األنباء« في 10 اجلاري. ويبحث املجلس ضوابط قبول 
الطلب���ة غير الكويتيني من أبناء الفئات املس���تثناة في مدارس إدارة 
التربية اخلاصة، الى جانب موضوع اس���تثمار مالعب وزارة التربية 
من جانب بعض جهات القطاع اخلاص. هذا وأعلنت وزارة التربية في 

بيان صحافي بعد اجتماع عقد بني وزارتي التربية والصحة بحضور 
الوزيرين د.موضي احلمود ود.هالل الس���اير ان دوام رياض األطفال 
وأطفال احلضانات التابعة لوزارة الشؤون سيكون بعد عيد األضحى 
املب���ارك على أن تتولى »الصحة« توفي���ر الهيئة التمريضية لبعض 
مدارس رياض األطفال بالتناوب مع الكوادر املتوافرة اآلن في مدارس 
املرحلة الثانوية ومن خالل التنس���يق مبعرفة مديري عموم املناطق 
التعليمي���ة وقطاع التمريض بوزارة الصحة. واتفقت الوزارتان على 
البدء بحملة توعوية تعزز أهمية التطعيم ضد وباء انفلونزا اخلنازير 
ملواجهة املوجة الثالثة النتش���ار الوباء املتوقعة خالل شهري فبراير 
ومارس املقبلني. وقالت املصادر التربوية أكدنا خالل االجتماع أهمية 

التطعيم ضد الوباء وأهمية التوعية بضرورة تلقي طلبة املدارس اللقاح 
اخلاص بالڤيروس على ان يتم ذلك من خالل حملة علمية مدروس���ة 
بعيدة عن الشائعات، وعلى الرغم من أهمية ذلك اإلجراء إال ان القرار 
س���يكون اختياريا ألولياء األمور بحيث يتم اإلعالن عن رغبتهم في 
تطعي���م أبنائهم من خالل مناذج يت���م إعدادها من قبل وزارة الصحة 
تؤكد موافقتهم اخلطية على تطعيم أبنائهم. وأضافت املصادر انه مت 
االتفاق أيضا على تأجيل دوام طلبة مدارس االحتياجات اخلاصة الى 
ما بعد عطلة الربيع وذلك في ش���هر فبراير املقبل على ان يتم توفير 
هيئ���ة متريضية خاصة لطلبة التعليم النوعي الذين يبدأون دوامهم 

بعد إجازة الربيع.

في قرار اعتمدته اللوغاني للقضاء على اللبس بخصوص التربية الموسيقية 

رفعت كتابًا إلى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي

»التربية«: تعديل النهايات الكبرى والصغرى للمجاالت 
الدراسية للصفين الـ 4  والـ  5 في 2010/2009

اللوغاني: تعديل خطة تعليم الكبار لتصبح 28 حصة أسبوعيًا
مريم بندق

أكدت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
أهمية اصدار القرارات الوزارية املنظمة للخطة الدراسية في مراكز 
تعلي���م الكبار وتقييم هؤالء الطلبة وزمالئهم من طلبة املنازل 
ف���ي املرحلة الثانوية. وأوضحت اللوغاني في كتاب رفعته الى 

وكيلة الوزارة متاضر السديراوي احلاجة الى:
أوال: مش���روع قرار وزاري بشأن اخلطة الدراسية للمرحلة 

املتوسطة في مراكز تعليم الكبار 2010/2009.
على ضوء القرار الوزاري رقم 2009/129 الصادر في تاريخ: 
2009/4/22 بشأن اخلطة الدراسية في مدارس املرحلة املتوسطة 
2010/2009 وهي اخلطة املطورة، التي بلغت 35 حصة أسبوعيا، 
بدال من 32 حصة س���ابقا، ومت اقرار العمل مبوجبها، مما تطلب 
تعديل خطة مراكز تعليم الكبار »متوسط« للتوافق مع اخلطة 
املطورة بالتعليم الصباحي، وتصبح 28 حصة اس���بوعيا بدال 

من 24 حصة سابقا.
لذا، هناك ضرورة إلصدار قرار وزاري بذلك.

ثانيا: مش���روع قرار وزاري بش���أن آلية تقييم طلبة مراكز 
تعليم الكبار، وطلبة املنازل في صفوف املرحلة الثانوية نظام 

»املعدل التراكمي«:
� نظرا إلقرار املس���ار الثانوي املوحد واعتماد اسلوب املعدل 

التراكمي نظاما لتقييم خريجي املرحلة.
� وحفاظا على مصداقية الوزارة فيما حتفظه في س���جالتها 

من نتائج لالمتحانات.
� وحرص���ا على توحيد ضواب���ط العمل في مختلف املناطق 

التعليمية.
� وحتقيق���ا للعدالة بتوحيد آلية التقييم بني جميع خريجي 

النظام املوحد.
ل���ذا، تطلب االمر اصدار هذا الق���رار كي ال يتم اغفال »معدل 
تراكمي« محتسب ألي صف، يخص أي طالب درس النظام املوحد 
في مدارس الكويت، ومرصود في س���جالت الوزارة، ويفترض 
ان يؤخذ في احلس���بان عند استكمال دراسة املرحلة في مراكز 

تعليم الكبار أو التقدم من املنازل.

اعتبارا من بداية العام الدراسي 
احلالي 2010/2009م.

جه���ات  عل���ى  خامس���ا: 
االختصاص العلم والتنفيذ.

/ الصغرى(  النهايات )الكبرى 
للمجاالت الدراسية وفقا للجدول 

املنشور.
رابعا: يس���ري ه���ذا القرار 

الدراس���ية في حصة  الفت���رة 
املادة نفسها وتتم من قبل معلم 

املجال.
ثالث���ا: يتم العم���ل بجدول 

مريم بندق
اعتمدت وزارة التربية تعديل 
جدول النهايات الكبرى والصغرى 
الدراس���ية للصفني  للمجاالت 
الراب���ع واخلام���س االبتدائيني 
للعام الدراسي 2010/2009، استند 
التعديل على نتائج تطبيق نظم 
التقومي للقرار الوزاري الذي أقر 
العمل بالوثيقة االساسية للمرحلة 
االبتدائية في 25 أغسطس 2008، 
نص ق���رار التعديل املعتمد من 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني الذي يقضي على 
اللبس بخصوص مادة التربية 

املوسيقية على:
اوال: يت���م تعدي���ل ج���دول 
النهايات )الكبرى / والصغرى( 
الدراسية باستبعاد  للمجاالت 
مجاالت )التربية البدنية – التربية 
الفنية – التربية املوس���يقية – 
مهارات احلياة – احلاسب اآللي( 
بحيث ال تدخل درجات تقوميها 
ضمن املجم���وع الكلي للتلميذ 
ويتم حتويل درجة التقومي الى 

تقدير لفظي.
املهارات  ثانيا: يتم تق���ومي 
اخلاصة به���ذه املجاالت طوال 

جدول النهايات الكبرى والصغرى لجميع المجاالت الدراسية
مالحظاتالتقدير اللفظيدرجة التقويمالمادة الدراسيةالنهايات الصغرىالنهايات الكبرىالمادة الدراسية

من 90 الى 100ممتاز100التربية البدنية10050القرآن الكرمي

التربية 
من 77 جيد جدا100التربية الفنية10050االسالمية

الى اقل من 90

التربية 10050اللغة العربية
من 65 جيد100املوسيقية

الى اقل من 77
اللغة 

100مهارات احلياة10050االجنليزية
من 50 مقبول

الى اقل من 65
100احلساب اآللي10050الرياضيات

10050العلوم

10050االجتماعيات

التربية 
10050الوطنية
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