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عميد الكلية: افتتاح مؤتمر إعداد معلم التربية الخاصة اليوم تحت رعاية صاحب السمو

األحمد لـ »األنباء«: نسعى لتقديم دبلوم التربية الخاصة في سنة ونصف السنة
وتدريس مقرر حول كيفية التعامل مع اإلعاقات البسيطة والمتوسطة

اسـتقطاب 22 محاضرًا ومدربًا على أعلى المستويات ومن أصحاب 
التجارب المميزة في التعامل مـع ذوي االحتياجات الخاصة من 13 دولة

اخلاصة بهذا املجال.
هل من كلمة أخيرة؟

أدعو جمي����ع املهتمني بفئة 
البسيطة واملتوسطة  االعاقات 
وذوي االختص����اص وأولي����اء 
أمور هذه الفئة حلضور املؤمتر 
واالس����تفادة مما سيقدم خالل 
املؤمتر، وأمتنى ان يحقق املؤمتر 
االهداف املنشودة خلدمة هذه 
ف����ي املجتمع  الفئ����ة ودمجها 
لتحقيق اقصى اس����تفادة في 
اس����تثمار طاقة هؤالء االفراد 

والتعاون مع أسرهم.
وأود أن أشير الى ان االعاقات 
البسيطة واملتوس����طة ومنها 
صعوبات التعلم وبطيئي التعلم 
حتظى باهتمام بالغ من الدولة 
وضح من خالل قانون 2010/8 
الذي أقره مجلس االمة في شهر 
فبراير املاضي اخلاص بحقوق 
ذوي االعاقة، حيث ركز القانون 
في جانب كبير على متوسطي 
وبسيطي االعاقة، وذلك سعيا 
لدمج املعاقني في املجتمع، كما 
أن اختيار عنوان املؤمتر يأتي 
انطالقا من حاجة املجتمع املاسة 
الى  أن حتظى تلك الفئة بحياة 
مجتمعية ووظيفية مناس����بة، 
ولنقص الكوادر املؤهلة وحاجة 
سوق العمل إلعداد معلم التربية 
البس����يطة  اخلاصة لالعاقات 
اقرار  واملتوسطة، خاصة بعد 
قان����ون ذوي االعاق����ة، وتلك 
املسؤولية تقع على عاتق كلية 

التربية.

من الكويت والواليات املتحدة 
األميركية وجنوب أفريقيا وكندا 
وبريطانيا وماليزيا والسعودية 
ومصر والبحرين وقطر واألردن 
واجلزائ����ر وباكس����تان، حيث 
يبلغ عدد الدول املش����اركة في 
املؤمت����ر 13 دولة واالس����تفادة 
ستكون كبيرة وخاصة من قبل 
املتعاملني مع ذوي االحتياجات 
اخلاصة من اإلعاقات البسيطة 

واملتوسطة.

دبلوم التربية الخاصة

ما مدى اهتم��ام كلية التربية 
بإعداد معلم التربية اخلاصة؟

الكلي����ة والقائم����ون عليها 
الفئة على وجه  يهتمون بهذه 
اخلصوص حيث تسعى الكلية 
لتقدمي دبلوم التربية اخلاصة 
مدته سنة ونصف السنة، كما 
ش����كلت جلنة بقرار من عميد 
الكلية إلنشاء قسم تربية خاصة 
فضال عن تدريس مقرر التربية 
الذي يتن����اول كيفية  اخلاصة 
التعامل مع فئة ذوي اإلعاقات 

البسيطة واملتوسطة.

تنفيذ البرامج العالجية

ما الدور ال��ذي يقوم به معلم 
التربية اخلاصة؟

معلم التربية اخلاصة عليه 
دور كبي����ر ومهم جتاه الطلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
حيث املش����اركة في تشخيص 
وحتديد أنواع احلاجات التربوية 

الصلة بينه وبني آباء التالميذ، 
ف����ي تنش����يط احلياة  ودوره 
املدرسية، وتعاونه مع زمالئه 
ومع االدارة املدرس����ية وقدرته 
التالميذ في  على ترقية من����و 
جوانبه الش����خصية املختلفة، 
وكذلك اسهامه في خدمة رسالة 
التربية اخلاص����ة، ودوره في 
توثي����ق الصلة بني املدرس����ة 
والبيئ����ة وتفاعله مع الهيئات 
التربوية والصحية واالجتماعية 

املختلفة مع البيئة.

إعداد المعلم

حدثنا عن أه��م احملاور التي 
يقوم عليها هذا املؤمتر؟

يناقش املؤمتر محاور عدة 
منه����ا: حتديد خصائص املعلم 
الكفؤ الذي ين����اط به تدريس 
الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وبيان أه����م اخلدمات التي من 
شأنها تقدمي املساعدة واملساندة 
التدريس حتى  إلجناح عملية 
نتوصل في النهاية الى تدريس 
فع����ال يتواءم ويتماش����ى مع 
التدريس����ية  املناهج  اجراءات 
 UDL كالتصميم الشامل للتعليم
ناهيك عن ضرورة االطالع على 
مستجدات وبرامج وفلسفة اعداد 
املعل����م املتخصص في التربية 
اخلاص����ة هذا كل����ه اضافة الى 
ضرورة حتديد دور الش����راكة 
املجتمعية في اعداد هذا املعلم 
من حيث التشريعات القانونية 
ودور امل����دارس واملس����تجدات 

وقدرته على االبتكار والتجريب، 
وتب����دو في انتاجه للوس����ائل 
التعليمية وفي تنويع طريقة 
التدري����س، وكذلك قدرته على 
التعليم  االستفادة من وسائل 
الف����ردي واجلماعي، واهتمامه 
بتقومي النمو الشامل لكل تلميذ 
واهتمامه بالعالج الفردي لكل 
حالة، ودوره في االشراف على 
النشاط املدرسي وفي االشراف 
عل����ى الرعاية الداخلية، ومدى 

كرمي، وعمل متواصل، وصبر 
دؤوب، وحتمل للمشقة في سبيل 
تنشئة اجليل الصاعد، وبقدر ما 
تتوافر تلك الصفات في املعلم 
بقدر م����ا يكون جناحه في أداء 

رسالته.
ما الصفات التي يجب توافرها 

في معلم التربية اخلاصة؟
تتضح صفات املعلم من خالل 
اهتمامه بالس����جالت املختلفة 
ومنها سجالت املعلم والتالميذ، 

ما طبيعة عمل املعلم؟
طبيعة عم����ل املعلم تغذية 
الناشئة بالعلم، وصقل  عقول 
نفوس����هم باملعرف����ة، وتهذيب 
طبائع����ه بحس����ن التوجي����ه، 
والقدوة احلس����نة، الى جانب 
تقوية أجس����امهم بالرياضة، 
وتربية وجدانهم وذوقهم مبزاولة 
الفنون واألنش����طة  مختل����ف 
املدرس����ية، وعمل كهذا يحتاج 
الى معلم يتمتع بعلم نافع وخلق 

التعليمية  الفردية واخلط����ط 
الفردية وممارسة التعليم وتنفيذ 
البرام����ج العالجي����ة التربوية 
والتعليمية، وكذلك إفراد ملف 
خاص لكل طالب من الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة منذ التحاقه 
وحتى انتهاء البرنامج اخلاص به 
وتزويد ادارة املدرسة واملعلمني 
وأولياء األمور مبعلومات عن 
تطور مهارات وق����درات ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

بداية م��ا أهداف مؤمتر إعداد 
معلم التربية اخلاصة؟

أهداف املؤمت����ر عديدة لكن 
ميكن ان نوجزه����ا في التالي: 
التواصل العلمي والفكري وتبادل 
اخلبرات واملعلومات بني الباحثني 
والعاملني ف����ي مجال اإلعاقات 
البس����يطة واملتوسطة، اضافة 
املمارس����ات  الوقوف على  الى 
احلديثة وأه����م ما مت التوصل 
اليه من برامج وجتارب ميدانية 
تخدم ذوي االحتياجات اخلاصة 
بنوعيها »البسيط – املتوسط« 
كذلك من ضمن األهداف املهمة 
إبراز دور معلم التربية اخلاصة 
في العملية التعليمية لهذه الفئة 
وفي م����وازاة هذا التعرف على 
املدني  دور مؤسسات املجتمع 
في األخذ بيد هذه الفئة العزيزة 
علينا لدمجهم في املجتمع من 
خالل إعداد معل����م مدرك لهذه 
املهمة األساس����ية عن����د قيامه 

بالتدريس.

تجارب متميزة

وما أهمية هذا املؤمتر بالنسبة 
للطلب��ة م��ن ذوي االحتياج��ات 

اخلاصة؟
املؤمت����ر ينطلق م����ن تعدد 
التجارب اإلقليمي����ة والدولية 
ف����ي املؤمتر  التي س����تعرض 
حي����ث ان املؤمتر يق����وم على 
استقطاب 22 محاضرا ومدربا 
على أعلى املستويات وأصحاب 
جتارب مميزة في بلدانهم وهم 

مناقشـة تحديد خصائص المعلـم الكفء وأهـم الخدمات إلنجاح 
عملية التدريس واالطالع على فلسفة إعداد المعلم أهم ما يناقشه المؤتمر

نعاني مـن نقـص الكـوادر المؤهلـة وقانـون 2010/8 رّكز على 
متوسـطي وبسـيطي اإلعاقـة تمهيـدًا لدمـج المعـاق فـي المجتمـع

حسين البريكان
أك��د عميد كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد ان الكلية س��تقيم اليوم مؤمتر إعداد معلم التربية اخلاصة 
لإلعاقات البسيطة واملتوسطة حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسيستمر ملدة يومني 
وحترص الكلية على متابعة التطورات العلمية اخلاصة برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك من أجل تفعيل 
دورها في ميدان إعداد معلم التربية اخلاصة، مش��يرا الى ان هذا يأتي في اطار خطة الكلية املتعلقة بإعداد 
معل��م مؤهل وعلى قدر عال من اخلبرة العلمية في جميع املجاالت، وفروع املعرفة س��واء للطلبة األصحاء 
أو الطلب��ة من ذوي اإلعاقة. واضاف األحمد ان املعل��م يعتبر مبنزلة حجر الزاوية في العملية التربوية وان 
عملية اختياره تكون مهمة جدا كونه يتعامل مع فئة خاصة من التالميذ وش��دد على ضرورة توافر بعض 
األمور املهمة لدى هذا املعلم والتي على رأس��ها القدرة على حتديث املعلومات التربوية والنفسية وجتديدها 
من خالل االطالع عل كل ما هو جديد ومتطور في املجال العلمي وضرورة سعيه املستمر في تنمية نفسه 

مهنيا في مجال تخصصه. ذلك في لقاء أجرته معه »األنباء« وفيما يلي نص احلوار:

د. عبدالرحمن االحمد

مبنى كلية التربية

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


