
االربعاء 22 سبتمبر 2010   11محليات
تنفيذًا لقرار الحمود وبشرط مرور سنتين على »التدني« وإرفاق المبررات واألسباب معتمدة من التوجيه ومديري المناطق والوكيل المختص

تحويل المعلمين الكويتيين متدني األداء إلى العمل اإلداري وإنهاء خدمات الوافدين
حصر بيانات الكوادر التعليمية بالمدارس الحاصلة على تقرير كفاءة أقل من 65 درجة للعام الدراسي 2010/2009 لجميع المراحل التعليمية والتخصصات الدراسية

وزيرة التربية تحضر االجتماع الوزاري أكدت أن المنطقة حصدت ثمار التجربة الرائدة في إدخال تعلم عدد من المهارات التربوية الجديدة لمرحلة رياض األطفال
حول »جودة التعليم في قطر« العمر: مواكبة التطور الحديث وخلق جيل متعلم

أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى 
العمر ان المنطقة بدأت بحصد ثمار التجربة الرائدة 
في إدخال تعلم عدد من المهارات التربوية الجديدة 
لمرحلة رياض االطفال ومنها تعلم اللغة االنجليزية 
والرياضيات إضافة الى اللغة العربية حيث اشارت 
التقارير المتابعة لرص����د هذه التجربة الى نجاحها 
وتحقيقه����ا لألهداف المتوقعة مش����يرة الى ان هذه 
التجرب����ة دخلت في عامها الثان����ي وهي مطبقة في 
روضتي العمرية واألندلس التابعتين لمنطقة الفروانية 
التعليمية ويجري استكمالها هذا العام لرفع التقرير 

النهائي بشأنها الى الوزارة.
وقالت العمر في تصريح صحافي على هامش جولة 
بمناسبة انطالق دوام المرحلة على عدد من مدارس 
رياض االطفال ان التجرب����ة تهدف لمواكبة التطور 
الحديث الحاصل في العالم ولخلق جيل متعلم وفق 
أعلى المستويات الخاصة بمهارات التعلم موضحة 
أن نسبة الحضور في اليوم األول النتظام دوام طلبة 
الرياض بلغ ما بين 75% و80% وهي نسبة طبيعية 
خاصة لمرحلة المس����توى األول موضحة ان اعداد 
طلبة مرحلة رياض االطفال في مدارس المنطقة يبلغ 

8884 موزعين عل����ى 39 روضة في مختلف مناطق 
محافظة الفروانية مضيفة ان هذا العام شهد افتتاح 
روضتي����ن جديدتين هما روض����ة التوت والخباري 
اللتين استعدتا الستقبال الطلبة وتم مباشرة العمل 

فيهما دون عراقيل.
واثنت العمر على جهود االدارات المدرس����ية في 
متابعة االستعدادات النطالق العام الدراسي للرياض 
والعم����ل على تهيئة األج����واء الجاذبة لألطفال عبر 
برام����ج تربوية لخلق انطباع محبب مع اليوم األول 
والذي ش����هد توزيع الوجبات الغذائية على االطفال 
وحرص اإلدارات المدرسية على تفعيل دور العيادات 
الصحية ومتابعة االطفال طوال اليوم الدراس����ي من 

اجل االطمئنان والرعاية.
وش����ددت العمر على ضرورة عدم ارهاق اولياء 
االمور وكذلك معلمات رياض االطفال بأي اعباء مادية 
وضرورة تطبيق رؤى العمل الخاصة بلوائح ونشرات 
وزارة التربي����ة المنظمة به����ذا الجانب متمنية عاما 
متميزا مليئا باالنجازات لمواصلة طريق النجاح في 
خدمة العملية التعليمية والتي تميز العمل في منطقة 

الفروانية التي تسير على نهج الفريق الواحد.

إعادة تشكيل لجنة المنح الدراسية 
في »الديني« والتربية الخاصة

 مريم بندق
أعادت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تش���كيل جلنة املنح الدراس���ية 
لتطوير النظ���ام اخلاص بها في 
التعليم الديني ومدارس التربية 
اخلاصة يرأس اللجنة: عبداللطيف 
البعيجان امني عام اللجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، 
وتضم في عضويتها: محمد الشبو 
وزير مف���وض وزارة اخلارجية، 
د.راشد العويش مدير إدارة الصحة 
العامة، عادل الس���بتي مستشار 
جامعة الكوي���ت، دخيل العنزي 
مدير إدارة التربية اخلاصة، غنيمة 
إدارة اخلدمات  الرخيمي مدي���ر 
االجتماعية والنفسية، وليد بن 
غيث مدير إدارة اخلدمات العامة، 
د.صالح العثمان العميد املساعد 
للرعاي���ة الطالبية الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب،  للتعليم 
الكندري مس���اعد  املقدم خال���د 
مدير ادارة الشؤون الفنية اإلدارة 

الداخلية،  العامة للهجرة وزارة 
انور العبدالغفور مراقب شؤون 
املعاه���د الديني���ة ادارة التعليم 
الديني، خالد العمر مراقب التعاون 
اخلارجي وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية، محمد بوغيث مراقب 
جلنة فلس���طني الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية، عبداحملسن 
الكلي���ب رئيس قس���م املبيعات 
احلكومي���ة مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، سميحة الفرهود 
رئيس قسم املنح الدراسية اللجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة، بدر العنزي قسم املنح 
الدراسية اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة، حنان 
الياقوت قس���م املنح الدراس���ية 
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية 

والعلوم والثقافة.

مهام اللجنة:

1� دراسة القواعد والنظم احلالية 
للمنح الدراسية والتي يتقرر على 

اساسها اعطاء املنح الدراسية التي 
تقدمه����ا حكوم����ة الكويت للدول 

العربية واالسالمية والصديقة.
2� دراسة املستجدات واملعوقات 
التي تواجه من قبل اجلهات ذات 
العالقة بالكويت ووضع احللول 

املناسبة لها.
3� وضع آلية للقواعد والنظم 
اجلديدة للمنح الدراسية في ضوء 
نتائج الدراسة التي جتريها اللجنة 
والتي على أساس����ها يتم توزيع 

املنح الدراسية.
4� وض����ع األس����س واملعايير 

لقبول طلبة املنح الدراسية.
اللجنة خ����الل أوقات  جتتمع 
العمل الرس����مية او غيرها وذلك 
حس����ب الض����رورة وبدعوة من 
رئيسها خالل العام الدراسي وفي 

املوعد واملكان الذين يحددهما.
تصرف مكافآت مالية ألعضاء 

اللجنة طبقا للفئة األولى.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار 

اعتبارا من تاريخ صدوره.

 مريم بندق
ترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود وفد 
الكويت املشارك في االجتماع الوزاري الذي يعقد حاليا في الدوحة 
حول جودة التعليم في الب���الد العربية، يضم الوفد في عضويته، 
د.رض���ا اخلياط املدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم، مرمي 
الوتيد الوكيل املساعد للبحوث التربوية واملناهج، شيخة القمالس 
مراق���ب � مكتب الوزير، وذلك خالل الفترة من 9/20 الى 2010/9/23 

مرمي الوتيد»شاملة يومي السفر« وتتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة.

)محمد ماهر( توزيع الوجبات الغذائية على االطفال في اليوم األول  

رحمة مسعد فرحة بأول يوم دراسي لها

العمر ومديرة روضة العميرية هدى املطر مع عدد من االطفال   

نموذج متابعة تطوير أداء المعلم:

البندالمعيار

تقرير فترة المتابعة األولى
)نهاية الفترة الدراسية الثانية(

تقرير فترة المتابعة الثانية
)نهاية الفترة الدراسية الرابعة(

القرار النهائياالعتماد
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يرغب في مهنة التدريس
ملم باألهداف العامة للتربية واألهداف اخلاصة 

باملرحلة واملادة العلمية
يخطط جيدا للدرس

ينظم بيئة الفصل بطريقة جيدة
يحسن صياغة األهداف السلوكية

ميهد متهيدا مالئما ومترابطا مع الدروس السابقة

يحدد طرق التدريس املالئمة للموقف التعليمي

يستخدم الوسائل والتقنيات التربوية التي حتقق 
األهداف من الدرس

يعرض املادة العلمية بصورة دقيقة

يستخدم اللغة العربية الصحيحة

نموذج متابعة تطوير أداء المعلم

البندالمعيار

تقرير فترة المتابعة األولى )نهاية 
الفترة الدراسية الثانية(

تقرير فترة المتابعة الثانية )نهاية 
القرار االعتمادالفترة الدراسية الرابعة(

النهائي

مدير 
المدرسة

الموجه 
الفني

المدير 
المساعد

رئيس 
القسم

مدير 
المدرسة

الموجه 
الفني

المدير 
المساعد

رئيس 
القسم

الموجه 
األول

مدير 
الشؤون 
التعليمية

الموجه العام
الوكيل 

المساعد 
للتعليم العام

ي
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يستخدم أساليب التعزيز املناسبة
يطرح األمثلة )القبلية � التقوميية � 
التكوينية � النهائية( مبهارة ووضوح

يتبع أسلوبا جيدا للتقومي املستمر

يراعي الفروق الفردية بني متعلميه

يصنع لغة حوار راق مع متعلميه

يستطيع استثارة متعلميه وجذبهم ملادة 
الدرس العلمية

يوزع زمن احلصة مبهارة واقتدار

يجيد بناء االختبارات وفق جدول 
املواصفات وامليزان النسبي

يدير األزمات واملواقف الطارئة داخل 
الصف باقتدار

يصحح االختبارات مبوضوعية

يحلل نتائج االختبارات ويستخرج 
املؤثرات وسبل العالج

 مريم بندق
تنفيذا لقرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض���ي احلمود اخلاص بضوابط 
التعيني والنقل والندب العضاء الهيئة التعليمية 
والذي اس���تثنت منه احلاصلني على تقرير 
متدني األداء صادر من التوجيه الفني املختص 

ومعتمد من الوكيل املساعد املختص.
اتف���ق مجل���س مديري عم���وم املناطق 
التعليمي���ة في اجتماعهم امس على تفعيل 
النشرة التي اصدرتها وكيلة التعليم العام 
منى اللوغاني واملتضمنة آلية متابعة تطوير 
األداء املهني للكوادر التعليمية )متدني األداء 
للعام الدراسي 2011/2010( وذلك بعد اتفاق 
وزارة التربية مع ديوان اخلدمة املدنية على 
حتويل املعلمني احلاصلني على تقرير متدني 
األداء لسنتني متتاليتني الى العمل االداري 
بشرط ان تتضمن تقارير الوزارة عن املعلم 
مبررات واسباب طلب التحويل الى العمل 
االداري معتمدة من مديري عموم املناطق ايضا.

هذا وتضمنت النشرة التي عممتها اللوغاني: 
حرصا على االرتقاء مبستوى الكفاءة املهنية 
للك���وادر التعليمية بامليدان وعلى ضوء ما 
مت تدارس���ه واقراره في اجتماعات مجلس 
التوجيهات الفنية العامة للمجاالت الدراسية 
بشأن آلية وضوابط رصد »حاالت تدني األداء 

املهني بامليدان« وسبل معاجلتها.
يرجى اتخاذ االجراءات التالية:

� حصر بيانات الكوادر التعليمية بامليدان 
التي حصلت على تقرير كفاءة مبستوى )اقل 
من 65 درجة( خالل العام الدراسي 2010/2009 
كل تخصص على حدة لكل مرحلة تعليمية 

وفق النموذج املرفق.
ترسل نسخة من النموذج قبل بدء العام 

الدراسي 2011/2010 الى كل من:
الوكيل املساعد للتعليم العام.

املوجه الفني العام للمادة الدراسية.
املوجه الفني األول للمادة باملنطقة.
مدير الشؤون التعليمية باملنطقة.
مراقب املرحلة التعليمية باملنطقة.

� يتولى مدير الشؤون التعليمية اخطار 
املعلم »متدني األداء« كتابيا بواس���طة مدير 
املدرس���ة »مع بداية العام الدراس���ي« بانه 
سيخضع لبرنامج متابعة خالل العام الدراسي 
ملساعدته وتوجيهه لالرتقاء مبستوى أدائه 

املهني )فنيا / اداريا(.
� يتولى مدير الشؤون التعليمية بالتنسيق 
مع املوجه الفني االول اعداد اخلطط العالجية 
املالئمة وفقا حل���االت القصور وتدني االداء 
واالشراف على متابعة تنفيذها مبعرفة اللجنة 
املختصة )مدير املدرسة – املوجه الفني املختص 

– املدير املساعد للمدرسة – رئيس قسم(.
� تتنوع اخلطط العالجية ما بني )دورات 
تدريبية – ورش عمل – مناذج دروس – زيارات 

مكثفة.. الخ(.
� تختص جلن���ة املتابعة بتقييم النتائج 
وفق التقرير الفتري املرفق في نهاية الفترتني 

)الثانية – الرابعة( من العام الدراسي.
� ترفع التقارير الفترية للوكيل املساعد 
للتعليم العام في نهاية العام الدراسي مصحوبة 
بتقرير نهائ���ي منفصل يتضمن التوصيات 
بعد اعتمادها من مدير عام املنطقة واملوجه 
الفني العام للمادة الدراسية على ان توضح 

التوصيات صراحة:
� استجابة وحتسن مستوى املعلم وعدم 

احلاجة الستمرار متابعته »كمتدني أداء«.
� عدم االستجابة وضرورة انهاء التعاقد 

»للوافدين«.
� احلاجة الس���تمرار املتابع���ة لعام آخر 
)للكويتيني فقط( كفرصة اخيرة لالستمرار 
في العمل بالتدريس يعقبها التحويل للعمل 

االداري.
� يتولى مدير الشؤون التعليمية اخطار 
املجتازين لبرامج التنمية كتابيا بواسطة مدير 
املدرسة برفع اسمائهم من كشوف تدني األداء 

)في نهاية العام الدراسي(.

نموذج متابعة تطوير أداء المعلم:
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تقرير فترة المتابعة األولى) نهاية 
الفترة الثانية(

تقرير فترة المتابعة الثانية )نهاية 
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يحقق ما خطط له من أهداف 
سلوكية

يحدد مصادر معلومات إضافية 
متنوعة للمادة العلمية

ملم باملادة العلمية للمقرر 
الدراسي

مطلع على مصادر معلومات 
خارجية ويظهر ذلك في الشرح

يربط املادة العلمية بواقع احلياة

ملم بخصائص متعلميه 
التعليمية والعمرية

يستخدم أنواعا متنوعة من 
طرق التعلم مثل: )التعاوني – 

بالبحث.... الخ(

التوقيعاالسمالتوقيعاالسمتوقيع المعلم بالعلم

نموذج متابعة تطوير أداء المعلم:
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البند

تقرير فترة المتابعة األولى
)نهاية الفترة الدراسية الثانية(

تقرير فترة المتابعة الثانية
)نهاية الفترة الدراسية الرابعة(

القرار النهائياالعتماد

مدير 
المدرسة

المدير 
المساعد

رئيس 
القسم

مدير 
المدرسة

المدير 
المساعد

رئيس 
القسم

مراقب 
المرحلة

مدير 
الشؤون 
التعليمية

الموجه 
العام

الوكيل المساعد 
للتعليم العام
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يحافظ على املمتلكات العامة
يواظب على مواعيد الدوام 

املدرسي
يشارك بإيجابية في األنشطة 

املدرسية
يبادر إلى حتمل املسؤولية
يحسن التصرف باملواقف 

املختلفة
ال يتغيب إال للظروف الطارئة
يحسن التعامل مع الرؤساء 
والزمالء واملتعلمني وأولياء 

األمور
ينفذ القرارات ويلتزم باللوائح 

والنظم
يحافظ على أسرار العمل

يسهم في حل مشكالت املتعلمني
ينفذ ما يكلف به بدقة وسرعة
يحرص على االستفادة من 

خبرات زمالئه
يتقبل التوجيهات والتعليمات 

لالرتقاء مبستواه

تابع: نموذج متابعة تطوير أداء المعلم:

البندالمعيار

تقرير فترة المتابعة األولى

)نهاية الفترة الدراسية الثانية(

تقرير فترة المتابعة الثانية

)نهاية الفترة الدراسية الرابعة(
القرار النهائياالعتماد

مدير 
المدرسة

المدير 
المساعد

رئيس 
القسم

مدير 
المدرسة

المدير 
المساعد

رئيس 
القسم

مراقب 
المرحلة

مدير 
الشؤون 
التعليمية

الموجه 
العام

الوكيل المساعد 
للتعليم العام

ي
ار

الد
: ا

بع
تا

يستثمر وقت العمل
يتحلى باخللق القومي والضمير املهني
يبادر الى عرض العون على من حوله

يحافظ على مظهر خارجي الئق
يتمتع باسلوب انفعالي متزن

يتقبل الرأي اآلخر ويستجيب له اذا كان 
مناسبا

يثق بنفسه دون افراط
يسعى الى تنمية ذاته وشخصيته

يتقن مهارات االصغاء واحلديث والتواصل
يلعب دور القدوة احلسنة ملتعلميه

يبادر الى التعاون مع زمالئه

التوقيعاالسمالتوقيعاالسمتوقيع المعلم بالعلم


