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كاليتون كيلر: تنويع أساليب التعلم والتدريس 
أفضل وسيلة لتفادي المشكالت السلوكية

أسامة دياب
أكد اخلبير في مج����ال التربية اخلاصة وعضو 
مجلس إدارة األطفال االستثنائيني البرفيسور كاليتون 
كيلر أن تغيير السلوك ال يحدث بني عشية وضحاها 
ولكنه عملية طويلة ومعقدة حتتاج مبادرة، مثابرة 
واستمرار من قبل املعلم، الفتا إلى أن التعليم وإدارة 
السلوك متكامالن بشكل ال ميكن فصله وعلى املعلم 
أن يعمل بذكاء وليس بكثرة ويستثمر وقته بالطريقة 
املثلى التي تخدم الطالب والعملية التعليمية، مشيرا 
إلى أن العمل الشاق وغير املوجه ليس بالضرورة أن 
يؤدي لتحقيق النتائج املرجوة، مشددا على ضرورة 
أن يأخذ املعلم زمام املبادرة ويتحرك بشكل احترازي 
أكثر فعالية وبعيد عن سلوكيات ردة الفعل من خالل 
التفكير في أسباب السلوكيات التي يقوم بها الطالب، 
مشددا على ضرورة أن يسير تعليم السلوك املرغوب 

متوازيا مع تدريس املهارات املعرفية املختلفة.
ج����اء ذلك في مجم����ل كلمته الت����ي ألقاها أثناء 
احملاضرة التي أقامه����ا مركز تقومي وتعليم الطفل 
مساء أمس األول في مقر املركز مبنطقة السرة حتت 
عنوان »ماذا أفعل؟ أساليب تلبية احتياجات التعليم 
والسلوك في الصف الدراسي« بحضور عدد كبير 

من األكادمييني واملعلمني واملعلمات.
وبدأ البرفيسور كيلر محاضرته مشيرا إلى 
ضرورة أن نتفق على مجموعة من االفتراضات 
األساسية، أوال أننا نهتم بجميع طالبنا ونحاول 
بذل أفضل ما في وسعنا لهم جميعا، ثانيا أن جميع 
الطالب يحاولون عمل أفضل ما في وسعهم وفق 
الظروف احمليطة بهم، ثالثا أن الفصل الدراسي 
هو بيئة متكاملة تؤثر جميع مكوناتها في بعضها 
البعض، موضحا أن جميع مقترحاته تس���تند 
على الفصل الدراسي على أساس أنه البيئة التي 

يتحكم بها املعلم.
وأوض����ح أنه بداية يجب عل����ى املعلم أن يحدد 
املشكلة السلوكية التي تعتبر مصدرا للقلق ويبحث 
أوال في األسباب الفسيولوجية التي قد تكون الدافع 
اخلفي وراءها مثل املش����اكل البصرية، السمعية، 
الطبي����ة أو البيئية، الفت����ا أن على املعلم أن يحدد 
مبوضوعية هل سلوك الطالب مشكلة في حد ذاته 
أم أنه ميثل مجرد إزعاج ش����خصي له، معربا عن 
أس����فه أن ما يقارب نصف السلوكيات التي حتدث 
داخل الصف املعلم ال يعي خلفيتها وال يس����تطيع 
حتديدها مبعيار علمي بسبب اخللط بني االنزعاج 
الشخصي من س����لوك ما وبني السلوك الذي ميثل 

مشكلة في حد ذاته تدعو للتدخل.
وتطرق البرفيسور كاليتون كيلر لقضية التدريس، 
موضحا أن تنويع أس����اليب التعلم والتدريس هو 
أفضل وس����يلة لتفادي املشكالت السلوكية، مشددا 
على أن يطوع التدريس ليراعي كل املوجودين داخل 
الصف الدراسي من خالل تنويع الوسائط والوسائل 
التعليمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، 
مشددا أنه على املعلم أن يقوم بتعليم السلوكيات 
املرغوب����ة وتعزيزها لتحل محل الس����لوكيات غير 

املرغوبة.
من جانبها، أك����دت نائبة املدير التنفيذي ملركز 
تقومي وتعليم الطفل عبير الشرهان أن الكويت دولة 
رائدة في مجال صعوبات التعلم على املس����تويني 
العربي واإلقليمي، الفتة إلى أن التوعية املستندة 
الى أس����س علمية سليمة هي من أهم أهداف املركز 
ولذلك يسعي املركز بجهود حثيثة لالستفادة من 
اخلبرات العاملية املشهود لها بالكفاءة لتكون مبثابة 
دعم وتطوير للكوادر الكويتية عن طريق استضافة 

عدد من اخلبراء العامليني.

البروفيسور كاليتون كيلر متحدثا
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خالل االستقبال السنوي الذي تقيمه دار اآلثار بحضور حشد من السفراء

معصومة لـ »األنباء«: سأصّوت مع خطة التنمية في المداولة الثانية

رندى مرعي
اعتبرت النائبة د.معصومة المبارك انه قلما نجد دوال 
تحتفل بمناس���بات ثقافية كمناسبة االحتفال بالموسم 
الثقافي ال���ذي تنظمه دار اآلثار االس���المية والذي بلغ 
موسمه الخامس عشر هذا العام ما يؤكد على ان الثقافة 

ركيزة اساسية من ركائز تطور األمم وحضارتها.
كالم د.معصومة جاء خالل مشاركتها في حفل االستقبال 
الس���نوي الذي تقيمه دار اآلثار االسالمية الذي حضره 
حشد من س���فراء الدول األجنبية والعربية واإلسالمية 
وشخصيات ديبلوماسية واجتماعية وذلك في مستشفى 

االرسالية االميركية السابقة.
واشادت المبارك بجهود الشيخة حصة الصباح في 
دعم وتعزيز الجانب الثقافي خاصة االسالمية على الرغم 

من كل العقبات التي واجهتها في دعم الثقافة.
وأعلن���ت عضو مجلس االم���ة د.معومة المبارك في 
تصريح ل� »األنباء« انها ستصوت في المداولة الثانية 
على مشروع قانون خطة التنمية وذلك ألن هذه الخطة 
قد طال انتظارها منذ العام 1986 معتبرة ان مشروع خطة 
التنمية أيا كانت المالحظات عليها تبقى قابلة للتعديل 

وهذه المالحظات توضع لتدارك بعض الثغرات.
وأكدت المبارك انها من الداعمين لوجود خطة حقيقية 
تسير عليها البالد ولكن تصويتها لصالحها في المداولة 
الثانية ال يعن���ي ان ليس لديها مالحظات، غير ان هذه 
المالحظات ليس بالضرورة ان تكون على قانون الخطة 
وانما على السياس���ات التي ستكون لب الموضوع في 
الخطط السنوية وس���يكون هناك وقفات ألجل تطوير 

هذه السياسات ومعالجتها واالرتقاء بها.
اما فيما يتعلق بالمبالغ المالية للخطة فقالت المبارك 

انها تقديرات تحكمها سنوات الخطة وقد يتم االلتزام بها 
وفقا للمش���اريع الموضوعة، متمنية اال يكون الطموح 
في التنفيذ عاليا جدا قائلة: »فلنختصر ش���يئا من هذا 
الطموح على األقل في الس���نتين األوليين حتى يكون 
التنفي���ذ واقعيا وأال نحبط مرة أخرى ونخس���ر ثقتنا 

بهذه الخطة«.
وأشادت المبارك بالجهود المبذولة في األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وعلى رأسها األمين 
العام د.ع���ادل الوقيان قائلة انه لديه والفريق الوزاري 
العامل معه الخبرة الكافية لوض���ع الخطة ومتابعتها 

ومتابعة مشاريعها.
لكنها تمنت لو ان وزارة التخطيط استمرت كوزارة 
حتى تس���تطيع القيام بدورها عل���ى الوجه األمثل من 
حيث وضع الخطة ومتابعتها ألن المتابعة تضاهي في 
اهميتها وضع الخطة عينها ألنها هي التي تجعل الخطة 
الموجودة على الورق مطبق���ة على ارض الواقع لذلك 
نحن بحاجة الى جهات متابعة دقيقة تتابع مع الحكومة 

لتنفيذ هذه الخطة.
وأعربت المبارك عن خش���يتها من أال تكون األجهزة 
والكوادر الحكومية الموجودة قادرة على ان تنفذ هذه 

الخطة بذات الطموح الذي وضعت به.
وختمت المبارك بالقول: »خلونا نتفاءل وننظر الى 
االمام فلنقر هذه الخطة اوال ثم نبدأ بالتنفيذ ثم نسير 
باتج���اه التعديل حتى نس���تطيع ان نكون واقعيين ال 

حالمين«.
من جانبها قالت المشرف العام على دار اآلثار االسالمية 
الشيخة حصة الصباح انه يضاف على التجمع السنوي 
الذي تقيمه الدار هذا العام الفرحة بعودة الشيخ سالم 

العلي الصباح سالما الى البالد.
وأضافت الش���يخة حصة انه ج���رت العادة على ان 
يلتقي محبو الدار من اصحاب الفكر الداعمين للنشاطات 
والندوات التي تقيمها الدار ضمن الموسم الثقافي، مشيدة 
بتفاعل الجمهور الذي يشير الى مدى االنفتاح الثقافي 

ويغذي الفكر.
كما اش���ار السفير اللبناني بس���ام النعماني الى ان 
النش���اط الذي تقوم به الشيخة حصة الصباح في دار 
اآلثار االس���المية من حيث الحفاظ على اآلثار والتراث 
من خالل الموسم الثقافي الذي تقام خالله المحاضرات 
والندوات يعزز الدور الثقافي ويحافظ على قيمته لدى 

األجيال.
ومن المش���اركين في الحفل كانت رئيسة الجمعية 
التاريخية الكويتية الش���يخة د.ميمونة الصباح التي 
اعتبرت ان تحويل المبنى االميركي التاريخي الى مركز 
ثقاف���ي يحتوي على صور تذكارية ومقتنيات تاريخية 
تحكي تاريخ هذا المركز امر مهم كونه يحمل الكثير من 

الذكريات لألجيال السابقة.
وقال���ت اننا بحاجة الى هذا الن���وع من الثقافة التي 
تعتبر جزء من عطاءات الشيخة حصة الصباح والشيخ 
ناصر صباح األحمد التي نفتخر ونعتز بها لما فيها من 
حفظ لآلثار االسالمية الى جانب ما تقدمه من نشاطات 

ثقافية ترسخ القيم والثقافات االسالمية.
بدورها اعتبرت مديرة ادارة المس���رح في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب د.كاملة العياد ان هذا 
الحفل الذي تقيمه دار اآلثار االسالمية يؤكد على تواصل 
الثقافة الكويتية مع مختلف الدول والثقافات والحضارات 

الغربية والعربية.
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