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الحمود جالت في إحدى مدارس المستقبل في سنغافورة: 
»التربية«  قاربت على إنجاز البنية التحتية إلدخال التكنولوجيا للعملية التعليمية

الزيارات الميدانية ضمن مشروع تدريب وتطوير مهارات المعلمين

د.موضي احلمود خالل زيارة احدى مدارس املستقبل في سنغافورة د.موضي احلمود ومتاضر السديراوي تتابعان أحد البرامج املقدمة في مدارس املستقبل

السهلي: خبرات متطورة ومذهلة لدى السنغافوريين في إعداد المعلمين
سنغافورة.

وقال السهلي أمس »ان تواجده 
ممثال عن جمعية املعلمني مع الوفد 
يأتي وفق اخلط الذي رسمته اجلمعية 
مع وزارة التربي����ة كونهما جهتني 
تكمالن بعضهما فيما يخص العملية 
التعليمي����ة باضالعها الثالثة وهي 

الطالب واملنهج واملعلم«.
واكد السهلي ان اخلبرات املتطورة 
الى  التي ش����اهدها خ����الل زيارته 
مؤسسة إعداد املعلمني السنغافورية 
اليوم مذهلة وقال »يتعني علينا ان 
نؤمن بان يكون للمعلم كلية اعداد 
خاصة ينتس����ب إليها بعد ان يعني 
بوزارة التربي����ة ليعد اإلعداد التام 
ليكون معلما يؤدي رسالته بصورة 

ايجابية«.

مجال التكنولوجيا واس����تخداماتها 
في مجال التعليم.

وذكرت ان الزيارة ستفيد وزارة 
التربية في تنفيذ اس����تراتيجيتها 
املتعلقة بالتعليم االلكتروني وستتيح 
لها القيام بزيارات ميدانية الى املدارس 
وفصول املس����تقبل في سنغافورة 
وبحث آلية التعاون املستقبلي بني 
الطرفني لتطبيق هذه التجربة الرائدة 

في الكويت.
وفي اإلطار ذاته قال رئيس جمعية 
املعلمني عايض السهلي ان الزيارة 
التي يقوم بها حاليا الى سنغافورة 
ضمن وف����د يضم وزي����رة التربية 
وقياديي ال����وزارة تهدف الى تبادل 
التجارب  اخلبرات واالطالع عل����ى 
الرائدة في  التربوية والتعليمي����ة 

لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود والوفد املرافق لها 
لالطالع على ما مت التوصل إليه في 

والتجارة فقد قام اجلهاز بالتنسيق مع 
وزارة التربية بالكويت وهيئة تنمية 
املعلومات السنغافورية بتنظيم زيارة 

ستعقد بحضور كل من املدير العام 
للجهاز علي الشريدة وسفيرنا لدى 
س����نغافورة عبدالعزي����ز العدواني 
ونائب املدير العام لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات م.قصي الشطي ومكتب 
التعاون الفني، مضيفة ان اجلانب 
السنغافوري س����يضم املدير العام 
لهيئة االتصاالت وسفير سنغافورة 
ل����دى الكويت والش����خصيات ذات 

الصلة.
وفي الس����ياق ذاته أكدت العواد 
ان����ه حرصا م����ن اجله����از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات على حتقيق 
االس����تفادة من اخلب����رة والتجربة 
الس����نغافورية في مختلف مجاالت 
التكنولوجيا واستخداماتها في شتى 
املجاالت وباألخص التعليم والصحة 

سنغافورة � كونا: قالت املهندسة 
في مكتب التعاون الفني والعالقات 
الدولية في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات بش����اير العواد ان الوفد 
املتواجد في سنغافورة حاليا سيقوم 
بعقد اجتماعات تفاوضية مع الطرف 
الس����نغافوري للتباحث حول آلية 
تفعيل مذك����رة التفاهم بني الكويت 

وسنغافورة.
وأوضحت العواد أمس ان الوفد 
الكويتي سيبحث مع املسؤولني في 
سنغافورة اطر االتفاق النهائي حول 
أسس احتس����اب تكلفة االستعانة 
باملستشارين واخلبراء السنغافوريني 
متهيدا لالنتهاء من اإلجراءات الرسمية 

لتفعيل مذكرة التفاهم.
وأش����ارت ال����ى ان االجتماعات 

العواد: سنبحث مع مسؤولي سنغافورة تفعيل مذكرة التفاهم

س���نغافورة � كونا: قامت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود والوفد 
املرافق لها أمس بزيارة الى مدرسة »كريسنت« 
املتوسطة للبنات حيث التقت مديرة املدرسة 
يو جينيا واستمعت إلى شرح مفصل حول 
عملية التدريس واستخدام التكنولوجيا في 

عملية التعليم.
وقام���ت احلم���ود بجولة ف���ي كل ارجاء 
املدرسة التي تعد من أفضل مدارس سنغافورة 
اس���تخداما للتكنولوجيا في عملية التعليم 
واستمعت الى شرح موجز عن احدث البرامج 
التكنولوجية التي تعتمدها املدرسة في العملية 

التعليمية.
بعد ذلك أقامت مجموعة من طالبات املدرسة 
لقاء تلفزيونيا مع الوزيرة احلمود شاركت به 
خبرتها كقيادية كويتية والوزيرة الوحيدة في 
مجلس الوزراء وردت فيه على استفسارات 
الطالبات بشأن عوامل جناح املرأة القيادية.

وأشادت احلمود في تصريح ل� »كونا« عقب 
الزيارة باملستوى املتقدم للمدرسة التي تعد 
إحدى مدارس املستقبل في سنغافورة معربة 
ع���ن أملها في ان تتمك���ن وزارة التربية من 
التدرج في عملية استخدام التكنولوجيا أثناء 
التعليم واالستفادة من التجربة السنغافورية 

الرائدة في هذا املجال.
وأوضحت ان مثل هذه الزيارات امليدانية 
التي يقوم بها مسؤولو وزارة التربية بالكويت 
مبختلف قطاعاتها تساهم في اطالعهم على 
آخر املستجدات في العملية التعليمية وما مت 
التوص���ل إليه في مجال تكنولوجيا التعليم 
السيما ان س���نغافورة من الدول الرائدة في 
مج���ال التعليم وحتتل املرتبة الرابعة عامليا 

من حيث اجلودة.
وأشارت احلمود الى ان وزارة التربية قاربت 
من اجن���از البنية التحتية التي تهيئ ادخال 
التكنولوجيا الى العملية التعليمية وهي تسير 
بخطى ثابتة وبرنامج زمني محدد الستكمال 
هذا املشروع الذي بات ضرورة ملواكبة التطور 

احلاصل في املدارس في الدول املتقدمة.
وبينت د.احلمود ان هذه الزيارات امليدانية 
الت���ي نظمت بالتعاون م���ع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بالكويت تأتي ضمن 
مشروع وزارة التربية اخلاص بتدريب وتطوير 
مه���ارات املعلمني واالس���تفادة من اخلبرات 
التعليمي���ة التي حتظى به���ا الدول املتقدمة 

ومنها سنغافورة

عايض السهلي م. بشاير العواد

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة ال�ســرّيـع 

لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم باإذن اهلل تعاىل

�سرّيـع اأحمد �سرّيـع عبدالرحمن ال�سرّيـع

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


