
االحد 7 فبراير 2010   7محليات
»المالية« قدمت المقترح المتضمن التعامل مع القرار تمهيدًا لعرضه على اللجنة المعنية اإلبقاء على أسلوب التقويم الحالي خارج الجدول أو تحديد نهاية صغرى لطالب الحادي عشر والثاني عشر

بحسب االقتراحات المقدمة من النواب للوزيرة الحمود

أكد عدم صحة استمرار الوزارة بالمخالفة للنظم من خالل استخدام أداة الندب

مجلس الوزراء: استحداث 11 ألفًا
 و512 وظيفة لـ »التربية« لتعيين عمال نظافة

»األنباء« تنشر مقترحات اللوغاني لتوضيح اللبس الحاصل في الميدان 
حول »االختيار الحر« لطالب العاشر والحادي عشر والثاني عشر

»التربية«: شاشات عرض للمدارس في ساحة العلم والمسارح

.. وتحدد مواقع مدارس المتفوقين مبدئيًا في خيطان والسالمية والرقعي

مندوب الكويت لدى المنظمة قّدم تقريرًا حول التحديات التي تواجهها 

الشطي: تعاظم الفوارق بين الدول واتساع الهوة االجتماعية خطران يحدقان بـ »اليونسكو«
قدم املندوب الدائم للكويت لدى منظمة اليونسكو د.محمد الشطي دراسة 

حول التحديات التي تواجهها املنظمة في مطلع االلفية اجلديدة.
وقال الشطي »ان الدراسة تضمنت التحديات واملشكالت التي ستواجهها 
املنظمة واحللول الت����ي ميكن تطبيقها لتخطي او التقليل من آثار تلك 
التحديات« مضيفا انه مت اس����تعراض االزمات والتحديات التي تواجه 
املنظمة في االلفية الثالثة والتي منها املوروثة من القرن املاضي وأخرى 

مستجدة على هيئة أزمات برزت خالل العقد احلالي.
كما اشار الى انه »مت تصنيف التحديات الهائلة التي تواجهها )يونسكو( 
والبش����رية بعد انقضاء عشر سنوات على دخولنا االلفية الثالثة بأنها 
تتمثل في حتديات موروثة من القرن املاضي اس����تعصت على املنظمة 
من ابرزها األمية واخرى مستجدة على هيئة سلسلة من االزمات برزت 
خالل العقد احلالي افتعلها االنس����ان بدا من ازمة الطاقة مرورا باألزمة 

الغذائية ووصوال الى االزمة املالية«.
وأوضح في الس����ياق ذاته ان »الدراسة اش����ارت الى معاناة العالم 
وش����عوبه من االزمات والتحديات، حيث ان اخلطر الرئيسي يتمثل في 
تفاقم الفوارق بني الدول من جهة واتساع الفوارق االجتماعية في الدولة 

الواحدة من جهة اخرى، وهو ما يعرف بالتفكك االجتماعي«.
كما ذكر »ان الفقر وتفاقمه بصورة مس����تمرة، وحتديدا عند النساء 
واالطفال الذين ميثلون الغالبية العظمى من الفقراء في العالم يش����كل 
عائقا يحول دون تنمية مجتمعات بلدانهم، كما ان هذا يتزامن مع واقع 
مؤل����م آخر يتمثل ف����ي وجود 770 مليونا من األمي����ني في ثالث قارات 
وهي آسيا وافريقيا وأميركا اجلنوبية وأكثر من 80 مليون طفل خارج 

أسوار املدارس«.

حتديات كل منطقة جغرافية عل����ى حدة، اي ان تعد هذه البرامج تبعا 
الولوي����ات وحاجة كل منطقة جغرافية باالضافة الى بحث املنظمة عن 
آليات تنفيذ جديدة تتميز باملرونة والفعالية وسرعة االستجابة ملواجهة 
تسارع وتيرة التحديات وتفاقمها وجعل القطاع اخلاص شريكا اساسيا 

للمساهمة في تنفيذ برامج املنظمة.
وأكد في الس����ياق ذاته »ضرورة ان يكون للدول االعضاء دور هام 
واساسي لتتمكن اليونسكو من القيام مبهامها في ظل التحوالت السريعة« 

قائال »ان هذه الدول معنية قبل االخرين مبا يجب القيام به«.
حيث ذكر »نحن نعيش حتت احضان منظومة عاملية سريعة تبدو 
موص����دة امام املتأخرين وميس����ورة امام االخذين باالس����باب املدركني 
للتحديات اجلسمية التي فرضتها احداث الثورة العلمية والتكنولوجية 
واالنفج����ار املعرفي املتواصل«.وبهذا الصدد ذكر د.الش����طي »ان عصر 
التحوالت الس����ريعة يتطلب منا جميعا صيانة الرأس����مال االجتماعي 
بجميع عناصره حيث ان ارساء احلريات واحترام حقوق الفرد وحرية 
التعبير وابداء الرأي وشيوع االمن والعدالة والسالم وترسيخ املواطنة 
وااللت����زام باحلقوق والواجبات كل ذلك يعمل على خلق مناخ يس����مح 
باطالق القدرات وتنمية ملكات االبتكار واالختراع واالبداع«. وقال الشطي 
ف����ي نهاية حديثه »ان عصر التحوالت يتطلب ايضا تنظيم املجتمعات 
املدنية وتفعيلها مبا ميكن من حتقيق طفرة اجتماعية جتعلها قادرة على 
حتقيق التقدم التكنولوجي بشكل واقعي يوائم بني املمكن واملفروض 
وتنظيم املجتمع����ات العلمية والعمل على حتديثها ومتيزها ومتكينها 
في س����بيل احراز املزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي ونشر الوعي 

الثقافي لدى افراد وشعوب املجتمعات.

وأوضح »ان هناك تهديدات برزت حتدق بالس����الم واألمن وحقوق 
االنسان ومنها ظهور اشكال جديدة من العنف والنزاعات وتفاقم التعصب 
بأشكاله سواء أكان عرقيا او دينيا او سياسيا، وكذلك ما نصفه بعوملة 
االرهاب، باالضافة الى التهديدات االخرى كنقصان املوارد املائية وانتشار 
التلوث البيئي وتغيير املناخ واتس����اع الفجوة الرقمية وفقدان وغياب 

احلريات واالصالحات في العديد من دول العالم«.
وحول احللول لهذه التحديات ذكر د.محمد الشطي «ان اكبر حتديات 
منظمة )يونسكو( هي تكييڤ آليات برامج املنظمة مع عصر التحويالت 

السريعة ومع تغيير دور وشكل التعاون مع الدول االعضاء«.
وشدد الش����طي على ضرورة تصنيف برامج املنظمة وفقا لطبيعة 

 مريم بندق
بدأت وزارة التربية االجراءات التنفيذية النشاء 
اول مدرستين للمتفوقين تنفيدا لقرار مجلس الوكالء 

بالموافقة على انشاء ثانويتين لهم.

وبحس���ب المواقع المبدئية التي ت���دور حولها 
المناقشات حاليا تمهيدا لالختيار النهائي واستغالل 
احد المباني التي سيتم استردادها من شاغليها )مبنى 
مدرسة عمر بن الخطاب سابقا بمنطقة خيطان وهو 

حاليا ش���اغر، كذلك اقتراح استغالل احدى المواقع 
المحج���وزة للوزارة حيث تضم���ن المقترح عدد 2 
موقع بمنطقة السالمية وكذلك عدد 2 موقع بمنطقة 

الرقعي(.

 مريم بندق
تسلمت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود من وكيلة الوزارة 
اللوغاني  العام منى  املس���اعدة للتعليم 
تقريرا حول االقتراح���ات برغبة املقدمة 

من بعض اعضاء مجلس االمة.
واوردت اللوغان���ي االج���راءات التي 
اتخذتها الوزارة بخصوص مشاريع تطوير 
التعلي���م ردا على اقتراح تزويد املدارس 
التعليمية احلديثة  احلكومية بالوسائل 
التي من شأنها ان ترفع كفاءة االداء لدى 
املعلم وتساعد على تقدم مستوى التعليم 

في جميع املراحل الدراسية.
وحول مشروع الفصل املتكامل التقنيات 
مع الشاش���ة االلكترونية جلميع فصول 
املراحل التعليمية ورياض االطفال، ومشروع 

توفير جهاز داتا شو وكمبيوتر وشاشة 
عرض لكل مختبر علمي ومرسم وورشة 
جلميع مدارس املراحل التعليمية الثالث 
فقد مت توريد اخلزانات والكمبيوترات اما 
الشاشة التفاعلية والداتا شو فبعد الترسية 
وعرضها على جلنة فنية بلجنة املناقصات 
للتأكد من املواصفات الفنية قبل اعتماد 

الترسية من قبل جلنة املناقصات.
وتطرقت اللوغاني الى مشروع حتديث 
وتطوي���ر االدوات واألجهزة والوس���ائل 
املختبري���ة للعلوم للمراح���ل التعليمية 
الثالث واملعاهد الدينية ومدارس التربية 
اخلاصة موضحة انه متت املرحلة األولى 
ملدارس املرحلة الثانوية وجار العمل على 

مدارس املرحلة املتوسطة.
وبالنسبة ملشروع املختبرات اللغوية 

للمراحل التعليمية الثالث فقد مت تركيب 
املرحلة االبتدائية وعددها 161 واملتوسطة 

.171
وفيم���ا يتعل���ق مبش���روع املكتب���ة 
االلكترونية للمراحل التعليمية املختلفة 

مت االنتهاء من 70% من املدارس.
وكش���فت عن طرح املناقصة اخلاصة 
باملرحلة الثانوية لتوفير البنية التحتية 
من توصيالت شبكية واجهزة بث ملحقة 
واجهزة احلاس���وب الثابتة واملتنقلة في 

جميع املدارس العاملة.
اما مشروع توفير جهاز حاسوب ثابت 
لكل تلميذ في ري���اض االطفال واملرحلة 
االبتدائية وحاسوب متنقل »الب توب« لكل 
طالب في املرحلتني املتوسطة والثانوية فقد 
مت ترحيلها للعام الدراسي املقبل لالنتهاء 

من البنية التحتية.
مس���تطردة بانه س���يتم خالل العام 
الدراسي احلالي تنفيذ املرحلة األولى من 
مش���روع تطبيق التعليم االلكتروني في 
املدارس كاشفة عن طرح مشروع احلقيبة 
االلكترونية للطالب وتوقيع عقد مشروع 
التصوير واملكتب���ة االلكترونية  قس���م 
واالنتهاء من تركيب الشاشات في املسارح 
اما شاشات الساحات اخلارجية فجار طرح 
شاشات L.D.E وجار توفير البنية التحتية 
ملشروع جتهيز مراكز مصادر التعلم في 
املناطق التعليمية وإدارة التربية اخلاصة 
والتعليم الديني وحتويل مشروع انشاء 
مركز وطني لألوملبياد العاملي الى قطاع 
االنش���اءات بعد حتدي���د موقع جديد في 

منطقة الرقعي.

 مريم بندق
حصل���ت »األنب���اء« عل���ى 
التص���ورات التي خلصت اليها 
العالي منى  التعلي���م  وكيل���ة 
اللوغان���ي للقضاء على اللبس 
احلالي في امليدان حول آلية مواد 
االختيار احلر لطلبة الصفوف 
العاشر واحلادي عشر والثاني 
عشر. واوضحت اللوغاني، في 
خطاب لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
حول تقدمي مقررات االختبار احلر 
الثالثة للعام  لطالب الصفوف 
الدراس���ي احلالي 2009 � 2010، 

النقاط التالية:
1 � حني مت اقرار وثيقة النظام 
الثانوي املوحد 2006، تضمنت 
تدريس مقرري اختيار حر لطالب 
الصفني احلادي عش���ر والثاني 
عشر، ومت ادراجهما ضمن اخلطط 
الدراسية وبطاقة تقومي الدرجات 
بنهايتني كبرى وصغرى )50/100 
درجة(، وحتتسب الدرجة ضمن 

املجموع الكلي.
2 � بدأ تطبيق النظام الثانوي 
املوحد 2006 � 2007 لطالب الصف 
العاش���ر، وبدأ تطبيق مقرري 
االختيار احلر 2007 � 2008 لطالب 

الصف احلادي عشر.
3 � في يونيو 2008، صدرت 
الوثيق���ة االساس���ية )املعدلة( 
للنظام الثانوي املوحد، وتضمنت 
تعديالتها: ع���دم حتديد نهاية 
صغرى ملقرري االختيار احلر، 
وبالتالي ال يوجد جناح ورسوب، 
على الرغم من احتساب الدرجة 
ضمن املجم���وع الكلي لدرجات 

الطالب.
ويفترض تطبيق هذا التعديل 
على طالب الصف احلادي عشر 
في العام الدراسي احلالي 2009 � 
2010 وهم طالب الدفعة املستجدة 
بالنظام الثانوي املوحد 2008 � 

2009 وفقا للوثيقة املعدلة.
4 � في تاري���خ 2008/10/14، 
اصدرت الوكيل املساعد للتعليم 
العام باالنابة )آنذاك( القرار رقم 

3675 متضمنا ما يلي:
� اختبارات املواد )القرآن الكرمي 
� املعلوماتية � التربية البدنية 
الدس���تور وحقوق االنسان(   �
تكون خارج جدول االختبارات 
وعل���ى مس���توى كل مدرس���ة 
وجتري اختباراتها العملية خالل 

احلصص الدراسية.
� يتم تقيي���م مواد االختيار 

احلر من خالل مشاريع وتقارير 
يقدمه���ا الطالب نهاية كل فترة 
دراس���ية، وتعد داخل املدرسة 
وبحضور معلم املادة، وال يعتد 
بأي تقرير او مشروع يتم اعداده 

خارج املدرسة.
5 � القرار املذكور اعاله تضمن 
في عنوان���ه وجوبية التطبيق 
على طالب الصفني احلادي عشر 
والثاني عشر للعامني الدراسيني 
 ،2010  � و2009   2009  �  2008
علما ان الطالب املتواجدين في 
الصفني احلادي عش���ر والثاني 

عش���ر في العام الدراسي 2008 
� 2009 هم من الدفعتني االولى 
والثانية للنظام الثانوي املوحد 
وفق وثيقة 2006 التي تضمنت 
نهايتني كبرى وصغرى ملقررات 
االختيار احلر ويعتد بالنجاح 
والرسوب.وقد ترتب على ذلك 
رسوب طالب في مقرر اختبار حر 
)زراعة وتخضير( العام الدراسي 
املاضي 2008 � 2009، وتساءل 
اجلميع بشأن كيفية اختباره في 

الدور الثاني.
6 � القرار املذكور اس���تهدف 

تخفيض ع���دد ايام االختبارات 
وعبء جدول االختبارات على 

الطالب.
� تصنيف مكونات طالب   7
صفوف املرحلة الثانوية في العام 
الدراس���ي احلالي 2009 � 2010 

بحسب اجلدول املنشور.
ونقت���رح لتالفي اللبس في  

امليدان ما يلي:
1 � االبقاء على اسلوب التقومي 
احلالي ملق���رري االختيار احلر 
للصفني احلادي عشر والثاني 
عشر خارج اجلدول ومن خالل 
مشاريع وتقارير داخل احلصة 
الدراسية وقبل موعد االختبارات 

املنتظمة بجدول.
2 � االبقاء على درجة تقومي 
مق���ررات االختيار احلر لطالب 
الثاني عش���ر )وثيق���ة 2006( 

بنهايتيها 50/100 درجة.
3 � ض���رورة حتدي���د نهاية 
صغ���رى 10 درج���ات ملقرري 
االختيار احلر بالصف احلادي 
عشر )وثيقة 2008( وكذا لطالب 
الصف الثاني عش���ر في العام 
املقب���ل 2010 � 2011 واعتبارهما 
مادتي جناح ورس���وب مادامت 
تدرج الدرجة في املجموع الكلي 
للطالب، حيث ال يجوز ان يكون 
مجم���وع النهايات الكبرى 660 
درجة ومجموع النهايات الصغرى 
310 درجات فقط، اي اقل من %50، 
فال جناح لطالب بنسبة اقل من 

50% بصفة عامة.
4 � التأكيد على تنظيم دور 
ث���ان ملن يرس���ب ف���ي مقرري 
االختيار احلر باسلوب التقومي 
نفسه )مشاريع/ تقارير( بحضور 
املعلم داخل املدرسة قبل موعد بدء 

جدول اختبار الدور الثاني.
للتفضل باالطالع وابداء الرأي 
ليتس���نى اعداد القرار الوزاري 

بهذا الشأن.

الحزمي: نقترح إدراج وظائف الكشافة 
والزهرات والمرشدات ضمن كادر المعلمين

جهـات االختصاص في الـوزارة لم تكن تهتم 
بحل المشـكلة بل تكتفي بندب الهيئة التعليمية

 مريم بندق
المستشار بالمكتب  اقترح 
الفني لوزيرة التربية ووزيرة 
الحزمي  العالي محمد  التعليم 
الفني  التوجيه  إدراج وظائف 
الكش����فية والزهرات  للتربية 
والمرش����دات ضم����ن وظائف 
الهيئة التعليمية لمنحهم كادر 

المعلم.
وقال الحزمي في كتاب رفعه 
للوزيرة وحصلت »األنباء« على 
نسخة منه »ال يصح استمرار 
ال����وزارة بالمخالفة للنظم من 
الندب  أداة  خ����الل اس����تخدام 
الى عمله����م لعدة  باالضاف����ة 

سنوات«.
وجاء في خط����اب الحزمي: 
المقدم  الكتاب  الى  باإلش����ارة 
من موجهي التربية الكش����فية 
والزهرات والمرش����دات بشأن 
عدم شمولهم في كادر المعلم، 
نحيطكم بأنه ق����د مضت عدة 
س����نوات على هذه المش����كلة 
حيث س����بق له����م ان تقدموا 
بنفس الطلب، إال ان المش����كلة 
ظل����ت كما ه����ي دون حل وفقا 

لآلتي بيانه:
1 � البداية عند صدور قرار 
مجلس الخدمة المدنية رقم 96/2 
القاضي باقتصار منح البدالت 
المق����ررة ألعضاء  والعالوات 
الهيئة التعليمية على موجهي 

المواد الدراسية فقط، وبناء عليه 
خرج موجهو التربية الكشفية 
والزهرات والمرشدات )وغيرهم( 

من تلك المجموعة الوظيفية.
2 � اضط����رت الوزارة حتى 
الكوادر  تستطيع اس����تقطاب 
التعليمي����ة للعم����ل ف����ي هذا 
الى إصدار قرارات  التخصص 
الى عملهم  الندب، باالضاف����ة 
األصلي، ليستمر صرف بدالتهم 
المقررة بوظائفهم  وعالواتهم 

األصلية في سلك التدريس.
3 � ومع استمرار هذا الوضع 
تقدمت الوزارة للديوان بطلب 
اعتب����ار ه����ذه الوظائف ضمن 
وظائ����ف الهيئ����ة التعليمي����ة 
وشرحت المبررات ان النشاط 
الكش����في منذ بدأ وهو يندرج 
تح����ت الوظائ����ف التعليمية، 
حيث يق����وم بأعبائ����ه معلمو 
البدنية من  التربية  ومعلمات 
النشاط،  الخبرة في هذا  ذوي 
اضافة الى معاناة الوزارة من 
عزوفهم عن هذه الوظائف فور 
صدور القرار، إال ان الديوان لم 

يستجب إطالقا.
4 � وفي ع����ام 2003 أصدر 
المدنية قراره  الخدمة  مجلس 
رقم 2003/8 القاضي بمنح بعض 
الوظائ����ف البدالت والمكافآت، 
معتبرا وظيفة موجهي التربية 
الكشفية والزهرات والمرشدات 

المرتبطة  الوظائ����ف  ضم����ن 
بالتعليم إال ان البدالت والمكافآت 
المق����ررة لهذه الفئ����ة لم تكن 
متناس����بة مع بدالت ومكافآت 
اعض����اء الهيئ����ة التعليمي����ة، 
وبالتال����ي اس����تمر رفضه����م 
وتمسكهم بالندب باالضافة الى 

عملهم األصلي.
5 � في ه����ذا الوقت لم يكن 
ل����دى جه����ات االختصاص في 
ال����وزارة ذلك االهتم����ام بحل 
المشكلة مكتفين بندب الهيئة 
التعليمية، باالضافة الى عملهم 
األصل����ي، علما ان ذلك مخالف 
لنظام الخدمة المدنية، حيث ان 
أقصى تمديد للندب ال يتجاوز 
4 سنوات، فضال عن مخالفته 
للواقع الفعلي، ما يجعله عرضة 
المحاس����بة،  لمخالفات ديوان 
الى اعتراض مراقب  باالضافة 
شؤون التوظيف التابع لديوان 

الخدمة المدنية.
ونقترح ان تتقدموا كوزير 
الوقت عضو  للتربية وبنفس 
بمجلس الخدمة المدنية بمقترح 
التربية  إدراج وظائف توجيه 
الكشفية والزهرات والمرشدات 
ضمن وظائف الهيئة التعليمية، 
حيث ال يصح استمرار الوزارة 
بالمخالف����ة للنظ����م من خالل 
استخدام أداة الندب، باالضافة 

الى عملهم لعدة سنوات.

 مريم بندق
انتهت وزارة املالية من صياغة املقترح املتضمن 
كيفية تنفيذ قرار مجلس الوزراء املتعلق باستحداث 
ع���دد 11 ألفا و512 وظيفة لفئة غير كويتي لوزارة 
التربية بعقد الراتب املقط���وع للتعاقد عليها مع 
عمال نظافة لتوفير احتياجات املدارس واملناطق 

لتوفير احتياجات العام الدراسي 2011/2010.
وقالت مصادر ل� »األنباء« ان مقترح املالية سيعرض 
على اللجنة الوزارية املعنية متهيدا لبلورة اجراءات 

التنفيذ بعد اخذ رأي وزارة التربية فيه.
وخاطبت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني عميد القبول والتس���جيل في 

جامع���ة الكويت لتزويد الوزارة بأعداد واس���ماء 
وتخصصات وعناوين املتوقع من خريجي كلية 
التربي���ة خالل الفص���ل الدراس���ي الثاني وكذلك 
الفصل الدراسي الصيفي من العام الدراسي احلالي 

.2010/2009
وقالت الوكيلة اللوغاني في خطاب رسمي الى 
عميد القبول والتسجيل أن هذه اخلطوة مهمة في 
اطار االس���تعدادات التي تقوم بها الوزارة للعام 
الدراسي اجلديد 2011/2010 وتأتي في اطار التعاون 

والتنسيق املستمرين بني الوزارة واجلامعة.
وحددت اللوغاني 28 مارس املقبل كآخر موعد 

لتزويد الوزارة بهذه املعلومات.

متاضر السديراوي منى اللوغانيد.موضي احلمود

مجلس الوزراء استحدث وظائف جديدة للتعاقد مع عمال النظافة

»اليونسكو« تعاني عدة أخطار وحتديات

التصنيف الحالي لمكونات صفوف الثانوي لالختيار الحر
مالحظاتطالبالصف
يطبق بشأنهم الوثيقة املعدلة 2008، وال توجد مقررات العاشر

اختيار حر في اخلطة الدراسية للصف العاشر

احلادي عشر

تطبق بشأنهم الوثيقة املعدلة 2008، ال يوجد جناح 
ورسوب في مقررات االختيار احلر، ويتم التقومي من 

خالل مشاريع وتقارير والدرجة الكلية )20( درجة لكل 
مقرر اختيار حر، وتدخل الدرجة ضمن مجموع الطالب

مت دمج الطالب 
الراسبني من الوثيقة 

القدمية 2006 مع 
الطالب اجلدد وثيقة 

2008

الثاني عشر
تطبق بشأنهم الوثيقة القدمية 2006 ويوجد جناح 

ورسوب في مقررات االختيار احلر والنهايتان الكبرى 
والصغرى )50/100( درجة.


