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اللوغاني: »التربية« و»المعلمين« جناحان لعمل تربوي واحد
إطالة الدوام الدراسي ستطبق في ابريل وسنبحثها مع الجمعية
السهلي: مواقف الجمعية ثابتة وال تتزعزع وتصحيح واقع الدوام المدرسي يتم بالتعاون مع األهالي وفق مؤشرات وزارة التربية

رندى مرعي
اكدت وكيل���ة وزارة التربية 
املس���اعدة للتعلي���م العام منى 
اللوغان���ي انه حتى اآلن لم تتم 
الدوام  دراس���ة موضوع اطالة 
الدراس���ي وانه ضم���ن برنامج 
العمل احلكومي الذي سيتم العمل 
ب���ه في ابريل ولم يتم اتخاذ اي 
قرار بشأن طبيعة او شكل هذه 

االطالة.
كالم اللوغاني جاء خالل حفل 
اختتام املؤمتر التربوي التاسع 
والثالثني ال���ذي نظمته جمعية 
املعلمني الكويتية حتت ش���عار 
»اإلعداد األمثل.. ملعلم املستقبل« 
حيث أكدت ان العمل بني وزارة 
التربي���ة وجمعية املعلمني يتم 
بالتنس���يق فيم���ا بينهما وهما 
جناحان لعمل ترب���وي واحد، 
وفيم���ا يتعلق بقان���ون اطالة 
اللوغاني  الدراسي أكدت  الدوام 
انه سيتم االجتماع فيما بينهما 
ويناقش ه���ذا املوضوع ملا فيه 

مصلحة التربية.

كفاءات تربوية

وتابعت انه البد من االعتراف 

بأن الكويت تصرف الكثير من 
املبالغ والتكالي���ف على قطاع 
التعلي���م والتربي���ة، مؤكدة ان 
املدارس لديه���ا كفاءات تربوية 
تعمل بجد واجتهاد، مشيرة الى 
ان التقارير التي تصدر وان كانت 
عاملية ال يجب ان تظلم الكفاءات 
واجلهود واملشاريع التطويرية 
الت���ي دخلت مدارس���نا وأهمها 
التعليم االلكتروني ويجب على 
كل الدراسات ان تكون وفق اسس 
علمية وواقعية فمنظومة التعليم 

تتطور مع التطور العاملي.

المؤتمر فاق التوقعات

وخالل االحتفال ألقى رئيس 
جمعية املعلمني عايض السهلي 
كلمة ق���ال فيها ان النجاح الذي 
حققه هذا املؤمتر فاق التوقعات 
وما تسعى اليه جمعية املعلمني 
انعك���س لدى الوف���ود العربية 
صورة مشرقة للكويت وأهلها.

وأكد ان جمعية املعلمني جمعية 
مطلبية وال ميكن اغفال هذا األمر 
على احد وان اعداد املعلم األمثل 
هو احد طموحات اجلمعية وان 
مواقف األخيرة ثابتة ال تتزعزع 

ومنظمة تعنى بحقوق اإلنسان 
ووكالة تنمية في آن واحد وجتمع 
ما يفوق 400 احتاد تعليمي في 171 
بلدا ميثلون أكثر من 30 مليون 

معلم.

األزمة االقتصادية

وتاب���ع لوي���ن: ان األزم���ة 
االقتصادي���ة األخي���رة مازالت 
تؤثر على األنظمة التعليمية في 
العديد من البلدان إذ خسر اكثر 
من 50 مليون شخص وظائفهم 
وفق البنك الدولي و200 مليون 
شخص غيرهم سيقعون حتت 
عتبة الفقر، فالعدالة االجتماعية 
في العالم تسير الى الوراء بدال 

من ان تتقدم.
وقال ان التعليم النوعي هو 
اكثر من مج���رد تعليم املهارات 
األساسية، ففي املجتمع العاملي 
القيم  اليوم ذل���ك يعني نق���ل 
الدميوقراطية وتعليم التسامح 
ويعني ايضا جعل كل تلميذ يفهم 
هويته الثقافية مع ادراك تنوع 
احلضارات الذي يغني اإلنسانية، 
كما ان على املعلمني بناء جسور 
تفاهم بني مهنة التعليم في الدول 

النامية والبلدان الغربية، مؤكدا 
ان املعلمني في الكويت لديهم دور 
مهم لتأديته في املس���اعدة على 
بناء هذه اجلس���ور، وعليه فإن 
التوقيت إلعداد معلم املستقبل 

كان مناسبا.

نوعية المعلمين

وقال ان هناك أبحاثا تشير الى 
ان نوعية املعلمني وتعليمهم هي 
من أهم العوامل التي تؤثر على 
نتائج التالميذ، فالبلدان بحاجة 
الى خصائص واضحة متعلقة 
بقدرات معلميه���ا، ونابعة من 
أهداف تعليم التالميذ على أساس 
ومعايير مهنية وفهم مش���ترك 
للتعليم املنجز وهنا يأتي دور 
منظم����ات املعلمني في تطوير 

ه���ذه اخلصائ��ص.
وأكد أن منظمات االساتذة هي 
حارس���ة مهنة التعليم متوقعا 
من النقابات األعضاء أن تتطور 
وتض���ع أعلى املعاي���ني املهنية 
املمكنة وحمايتها، مشيرا الى ان 
املعايير التي وضعتها اليونسكو 
منذ أكثر من 40 عاما ال تنفذها 

إال القليل من الدول.

كما هو احل���ال مع قانون اطالة 
الدوام الدراس���ي على ان يكون 
ذلك وفق مؤشرات وزارة التربية، 
مشيرا الى ضرورة تطبيق القرار 

رقم واحد بالتعاون مع األهالي 
لتصحيح واقع الدوام املدرسي.
وتوجه الس���هلي في كلمته 
بالش���كر الى اجلنود املجهولني 

الذين أجنحوا هذا املؤمتر والى 
الوفود العربي���ة التي حضرت 
خصيص���ا للمش���اركة في هذا 

املؤمتر.

ث���م كان���ت كلمة أم���ني عام 
»الدولية للتربي���ة« فراد لوين 
الذي عّرف باجلمعية قائال: انها 
جمعية محترفة، واحتاد عمالي 

وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني ورئيس جمعية املعلمني عايض السهلي يتقدمان احلضور فراد لوين متحدثاد.سعيد النومس معلنا التوصيات

جانب من املعلمات املشاركات في حفل التكرمي

نقيب املعلمني السوري مكرما عايض السهلي

توصيات المؤتمر التربوي: تقييم كليات إعداد المعلم والسماح بالتسريع األكاديمي وتوفير مصادر المعدات
أعلن املقرر العام للمؤمتر د.سعيد النومس 
توصيات املؤمتر وتشمل تقييم كليات اعداد 
املعلم والتي تتمحور حول أن تكون مدخالتها 
منتقاة بعناية شديدة، ودعم مؤسسات اعداد 
املعل��م ماديا، وأن تبق��ى مناهجها وبرامجها 
متحركة وقابلة للتغيير، ودورات مكثفة العضاء 
هيئة التدريس بالكليات ملواكبة املس��تجدات 
التربوية لتطوير ادائهم والس��ماح بالتسريع 
االكادميي أو التقدم عبر درجات السلم التعليمي 

خالل مرحلة الدراسة األساسية، اعداد املعلم 
أثناء اخلدمة التي تتمحور حول ضرورة ربط 
املدرسة باملجتمع عن طريق االنترنت والفيديو، 
واحملافظة على الثقافة االسالمية والقيم األصلية 
للمجتمع وحب الوطن، والعناية باساليب التقومي 
والنشاط الالصفي، وحث املعلمني على االنخراط 
في برامج التدريب، وخلق اجلو اإلبداعي في 
مجال التدريب حت��ى يزيد االقبال والدافعية 

على الدورات.

ودع��م وتطوير برامج التدريب على رأس 
العم��ل جلميع املعلمني في مجال اس��تخدام 
احلاسب اآللي والتقنيات اجلديدة واملتطورة 

في التعليم.
وتفعي��ل التع��اون التدريب��ي م��ع الدول 
املتقدمة تكنولوجيا من خالل عقد املؤمترات 
والبروتوكوالت واالتفاقيات وتبادل اخلبرات 
والبعثات. وضرورة املتابعة املستمرة واملراجعة 
الس��اليب التدري��ب الفعال وربطه��ا بالواقع 

التعليمي والتكنولوج��ي والتقنيات احلديثة 
املتطورة. وتشمل التوصيات بند املعلم والعملية 
التعليمية والتي تتمحور حول أن يكون التعليم 
مرحا اليجاد جو من اإلبداع. والتدريب باتباع 
أسلوب املنحى املتعدد الوسائط واملشغل التربوي 
واحملاكاة والتحليل والنظم، وتطوير وتعديل 
ش��كل الفصل الدراس��ي وتزويده باملعدات، 
وتشجيع القطاع اخلاص للمشاركة في التمويل 
من خالل برامج استثمارية، وتوعية وتثقيف 

املعلم بأهمي��ة واجباته وحقوقه من خالل ما 
وفرته الدولة من لوائح ونظم وقانون اخلدمة 

املدنية.
ودور البحث العلمي ف��ي تطوير العملية 
التعليمي��ة وتتمح��ور حول توفي��ر مصادر 
املعلوم��ات واملوارد الالزم��ة الجراء البحوث 
ونشرها. واالطالع على خبرة املدارس واملعلمني 
واالستفادة منها في تطوير االبحاث وفي التعليم 

وتعزيز البحث العلمي عند املعلم.

وأخيرا االجتاهات احلديثة في تطوير العملية 
التعليمية وتتناول اقرار رخصة املعلم )متهني 
التعليم أي حتويلها من وظيفة إلى مهنة(، تطبيق 
معايير االعتماد االكادميي العاملي لكليات اعداد 
املعلم في الكويت، ضرورة التواصل والتعاون 
ب��ني وزارة التربية وكلية إع��داد املعلم، إبعاد 
تأثير السياسة عن التدخل في شؤون التربية، 
وضرورة اختيار املدارس املتميزة لطالب التربية 

العملية بالتعاون مع وزارة التربية.

أكد  � كون����ا:  الدوح����ة 
المساعد للشؤون  الوكيل 
القانونية في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل جمال 
الدوسري ان الكويت قطعت 
ش����وطا كبيرا في مكافحة 
االتجار البش����ر من خالل 
القوانين الرادعة لتلك اآلفة 
التي تهدد امن المجتمعات 

في جميع مجاالتها.
واوضح عل����ى هامش 
ف����ي »منتدى  مش����اركته 
الدوحة التأسيسي للمبادرة 
العربي����ة لبن����اء القدرات 

الوطنية لمكافحة االتجار بالبش����ر« الذي 
ب����دأ أول من أمس ان الخط����وات المتقدمة 
التي خطتها الكويت جاءت من خالل قانون 
»مكافحة االتجار بالبشر« الذي تم تقديمه 

للسلطة التنفيذية.
واعرب الدوس����ري عن األمل في أن يقر 
القانون لما له م��ن انعكاس��ات ايجابي��ة 
على القضاي����ا العمالية وع��دم اعط��اء أي 
مجال الستغالل االتجار بالبش��ر باعتب��ار 
ان ذ��لك »اس����تغالل بشع« مشددا على ان 
الكوي��ت دائما س����باقة في المجاالت التي 
من شأنها أن تحافظ على كرامة وانسانية 

البشر.
واشار في هذا السياق الى ان قانون العمل 
الذي صدر أخيرا لبى الكثير من التطلعات 
الت����ي تنش����دها قوانين مكافح����ة االتجار 

بالبشر والمتضمن المزيد 
من الحقوق العمالية.

ولف����ت الى مق����ر ايواء 
العمال����ة المتض����ررة في 
منطقة خيطان والذي يتسع 
لنحو 700 عامل وتسعى 
الكويت لتشييده في اطار 
اآلليات الهادفة الى مكافحة 

االتجار بالبشر.
وأكد الدوسري ان وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
خطت خطوات متقدمة مع 
المعنية بمكافحة  الجهات 
االتجار بالبشر كالصحة 
والخارجية والعدل والفتوى والتش����ريع 
في المجال التنس����يقي للحلول والبرامج 
المقترحة للقضاء على هذه الظاهرة التي 
تش����كل عبئا عل����ى كل المجتمعات لما لها 
من آثار س����لبية في المجاالت االجتماعية 

واألمنية واالقتصادية.
وحول المشاركة الكويتية في المنتدى 
أوضح الدوسري ان هذه المشاركة تعتبر 
الثانية بعد منت��دى البحرين الذي عقد العام 
الماضي اذ تطرح وزارة الخارجية الكويتية 
ورقة تسل��ط الضوء على الخطوات التي 
اتخذتها الكويت في مج��ال مكافحة االتجار 
بالبشر وس����يتم التركيز عل��ى القان��ون 
الذي سيقر قريبا اضافة الى مركز االيواء 
التي يقدمها  الخ��اص بالعمالة والخدمات 

لنزالئه.

اتحاد  ص���رح رئي���س 
التعاوني���ة  الجمعي���ات 
االس���تهالكية د.حس���ين 
الدويهيس بأن االتحاد قد 
انتهى من وضع الجزء االول 
من خطته التدريبية للعام 
الحالي 2010، مش���يرا الى 
انه س���يتم البدء في تنفيذ 
التي  التدريبية  ال���دورات 
اشتمل عليها هذا الجزء من 

الخطة في القريب.
وأوضح ان خطة االتحاد 
التدريبية لهذا العام تتكون 
كالعادة من جزأين، احدهما 

س���يتم البدء في تنفيذه خالل ش���هر ابريل 
من العام الحالي، بينما سيتم تنفيذ الجزء 
الثاني خالل النصف االخير من نفس العام، 
موضحا ان كل جزء منهما يشتمل على عدد 
من البرامج التدريبية التي تتنوع بين برامج 
ألعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية 
واخرى للعاملين باالجهزة التنفيذية بتلك 
الجمعيات، واضاف ان الجزء االول من الخطة 
التدريبية والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من 
ابريل المقبل، يش���تمل على ع���دد 11 دورة 
تدريبية، خصص منها عدد 6 دورات لرؤساء 
واعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية 
وعدد 5 دورات للعاملين باالجهزة التنفيذية 

بتلك الجمعيات.
وح���ول أهمية التدري���ب التعاوني، أكد 
د.الدويهيس ان التدريب يعد واحدا من اكبر 
الوس���ائل الفعالة في رفع كفاءة العاملين 

وتحسين مستوى أدائهم بما 
يؤدي الى زيادة االنتاجية 
في الجمعية التي يعملون 
بها وتحس���ين مس���توى 
الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا 
لجمهور المستهلكين بصفة 
خاصة ولمنطقة عملها بوجه 

عام.
وأضاف د.الدويهيس ان 
االتحاد قام من جانبه بعمل 
كل الترتيبات واالستعدادات 
العملية  الالزمة إلنج���اح 
التدريبية، من حجز لقاعات 
التدريب بأحد فنادق الخمسة 
نجوم واالتفاق مع أس���اتذة محاضرين لهم 
خبرات واسعة في مجال التدريب التعاوني 
على وجه الخصوص، كما تم اختيار تواريخ 
ومواعيد عقد الدورات التدريبية بما يتناسب 
مع ظروف العم���ل بالجمعي��ات، الفتا الى 
انه قد تم ارس���ال تعميم ال���ى الجمعي��ات 
التعاوني��ة مح��دد ب���ه الدورات التدريبية 
المزم��ع عقدها ونوعي��ة المش���اركين فيها 
ومواعيد واماكن عقده��ا، باالضافة الى بعض 
االسس والضوابط الالزمة لتنظيم العملية 

التدريبية.
وأش���ار د.الدويهيس الى انه لكي يحقق 
التدريب التعاوني االه���داف المرجوة منه 
ونجن���ي ثماره اليانعة، ف���إن االمر يتطلب 
التعاون البناء من قبل الجمعيات التعاونية 
االعضاء باالتحاد والتجاوب معه كل التجاوب 

من اجل انجاح العملية التدريبية.

د.حسني الدويهيسجمال الدوسري

الدوسري: الكويت قطعت شوطًا كبيرًا 
في مكافحة االتجار بالبشر

الدويهيس يعلن بدء النشاط التدريبي
التحاد الجمعيات التعاونية للعام 2010

محمد راتب
تعليق���ا على ما يثار حاليا ح���ول ما تتعرض له احلدائق 
العامة في بعض املناطق من اهمال، قال مدير ادارة العالقات 
العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر 
عوض ان اجلهات املعنية بالهيئة تقوم حاليا بإنهاء اجراءات 
طرح وترس���ية عقود صيانة مشاريع الزراعة التجميلية في 
مختلف املناطق على الشركات الزراعية املتخصصة، ومت تكليف 
عدد من فرق الطوارئ بقطاع الزراعة التجميلية لتولي اعمال 
الصيانة الالزمة والضروري���ة باحلدائق العامة وغيرها من 
املشاريع حلني طرح العقود اجلديدة اخلاصة بذلك. واضاف 
انه جتدر االش���ارة في هذا الصدد الى ان مش���اريع الزراعة 
التجميلية مازالت تتعرض حلملة شرسة من أعمال التخريب 
التي جتعل من الصعب ان تس���تمر هذه املش���اريع في تقدمي 
خدماتها واالستفادة منها وحتقيق االغراض التي أنشئت من 
اجلها، مشيرا الى ان اعمال التخريب امتدت لتطول كل املرافق 
في هذه املشاريع من االسوار اخلارجية الى املباني واالرضيات 
واالبواب والنوافذ الزجاجية وأعمدة وكشافات االنارة ولوحات 
الكهرباء واحلمامات وكل املرافق االخرى. وأوضح عوض ان 
ف���رق العمل بالهيئة تبذل قصار جهدها في ادارة هذه املرافق 
وصيانتها اال ان احملافظ���ة عليها تتطلب تضافر كل اجلهود 
للقضاء على هذه الظواهر السلبية، مؤكدا أهمية ان يتحلى كل 
املواطنني واملقيمني من مرتادي هذه املشاريع واملستفيدين منها 
بالوعي والشعور باملسؤولية والتصدي لكل أعمال التخريب 
والتدمي���ر، خاصة ان اعمال االصالح والصيانة املترتبة على 
ذلك تكلف خزينة الدولة أمواال طائلة وحتمل ميزانية الهيئة 
مبالغ كبيرة كان من املمكن االستفادة منها في تنفيذ مشاريع 
جديدة وتطوير اخلدمات التي تقدمها املشاريع القائمة حاليا 
ملرتادي هذه املرافق للترفيه وممارسة الرياضة وغير ذلك من 

االنشطة االجتماعية االخرى.

»الزراعة« : فرق الطوارئ تتولى صيانة 
الحدائق لحين ترسية العقود 

ردًا على مظاهر اإلهمال في بعض الحدائق العامة


