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أشاد رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي باالهتمام الكبير الذي أبداه رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك لقضية اجلمعية وموقفها 
من رفض أي زيادة في الدوام املدرس����ي، مشيرا الى أن وفدا من مجلس اإلدارة ضم 
إلى جانبه أمني الصندوق جمال السويفان وعضو مجلس اإلدارة د.جاسم اجلاسم 
التقى الشيخ جابر املبارك في قصر بيان للتأكيد على وقوف أهل امليدان من املعلمني 
واملعلمات واألسرة التربوية صفا واحدا إلى جانب قيادتنا احلكيمة واحلكومة الرشيدة 
للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولبيان موقف اجلمعية من رفضها للزيادة في الدوام 
املدرسي بشكل عام وزيادة ال� 25 دقيقة لدوام يوم الثالثاء والتي أقرتها وزارة التربية، 
ولعرض بدائل مقترحة من اجلمعية ملعاجلة هذه القضية، إلى جانب عرض مذكرة 

كاملة أعدها مجلس اإلدارة في شأن رفض الزيادة والبدائل املقترحة.
وذكر السهلي أن رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك أثنى خالل 
اللقاء على الدور الكبير الذي تقدمه اجلمعية في ترس����يخ مفاهيم الوحدة الوطنية 
والتصدي لكافة أشكال التعصب وإثارة الفنت، وعلى دورها املميز في دعم املسيرة 
التربوية وتبني وطرح قضايا املعلمني واملعلمات بشكل موضوعي وعقالني متزن، 
فيما أبدى تفهمه الكامل ملوقف اجلمعية من رفض الزيادة وللمبررات والبدائل املقترحة 
التي عرضت من قبل وفد مجلس اإلدارة مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على عرض 
املذكرة والبدائل املقترحة على وزيرة التربية خالل جلس����ة مجلس الوزراء االثنني 
املقبل. وأضاف الس����هلي أن وفد مجلس اإلدارة حرص خالل اللقاء على نقل وجهة 
نظر املعلمني واملعلمات بكل ش����فافية ووض����وح للتأكيد على أن قضية الزيادة في 

الدوام املدرسي باألسلوب املثير للجدل املطروح من قبل الوزارة باتت تشكل هاجسا 
ومنعطفا صعبا على واقع املس����يرة التربوية وعلى تأمني استقرارها إلى جانب ما 
متثله من حتميل املعلمني واملعلمات أعباء إضافية دون أي ضمانات حلقوقهم املادية 
املش����روعة وحتميل الدولة أعباء مالية ملجرد جتارب وخطط مبنية على اجتهادات 
فردية وآليات تنفيذ مبهمة، ودون أن تكون مبنية على دراس����ات مستوفاة ورؤى 

واضحة ودون أن يكون ألهل امليدان رأي فيها.
وأشار السهلي الى أن وفد مجلس إدارة اجلمعية أكد خالل اللقاء أن اجلمعية ال 
تسعى إلى التصعيد واملزايدة في موقفها الرافض لزياد الدوام املدرسي بقدر سعيها 
في أن توضع األمور واخلطط التربوية في نصابها الصحيح، وإن اجلمعية حريصة 
كل احلرص على معاجلة القضية باملزيد من الدراسة والبحث لتقريب وجهات النظر 
وللوصول إلى صيغة مقنعة تراعي كل املتطلبات واالحتياجات ومن شأنها أن تساهم 

فعليا وعمليا في حتقيق األهداف املرجوة.
واختتم السهلي تصريحه مشيرا إلى أنه وعلى موجب ما جاء في اللقاء واالهتمام 
الكبير ال����ذي أبداه رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وتفهمه ملوقف اجلمعية فقد قرر 
مجل����س إدارة اجلمعية إيقاف حملته التصعيدية ضد قرار الزيادة مبا فيها تأجيل 
موعد التجمع االحتجاجي ال����ذي دعت إليه اجلمعية لتنظيمه يوم 5 اكتوبر املقبل 
أمام مبنى وزارة التربية، معبرا في الوقت نفسه عن ثقته الكبيرة بإمكانية معاجلة 
القضي����ة وتقريب وجهات النظ����ر وفقا للمبررات والبدائ����ل املقترحة التي قدمتها 

اجلمعية في مذكرتها.

وفد من الجمعية التقى جابر المبارك وقدم مذكرة عن أسباب الرفض والبدائل المقترحة

الشعيبي: االستثمار المبني على قواعد وأسس تعليمية سليمة هو االستثمار الحقيقي

»المعلمين«: وقف الحملة التصعيدية ضد قرار زيادة الدوام المدرسي

»الريان القابضة« افتتحت مدرستي 
الفحيحيل الوطنية النموذجية والبريطانية الدولية

محمد راتب
أكد الرئي���س التنفيذي في 
ش���ركة الريان القابضة محمد 
الش���ركة ورغم  الشعيبي أن 
أنها فتية كونها قد تأسس���ت 
إدارتها وضعت  أن  إال  حديثا، 
منذ البداي���ة نصب عينيها أن 
يكون التعليم هدفا في حد ذاته، 
نظرا ألنه هو العامل األساسي 
في دفع عجالت النمو االقتصادي 
واالجتماعي وزيادة الوعي العام 
لدى أف���راد املجتمع، الفتا إلى 
أن الشركة متتلك مدارس تقدم 
مختلف املناهج الدراسية مثل 
املنه���ج البريطان���ي والعربي 
والهندي والباكس���تاني، مما 
مكنها من تقدمي خدمات تعليمية 
ملختلف اجلنسيات والثقافات، 
واالستفادة مما حتمله تلك النظم 
التربوية م���ن تقنيات وعلوم 
حديثة، وقال: لقد تبنت الشركة 
عدة استراتيجيات تتوافق مع 
التربية  العام لوزارة  املنظور 
وال���ذي يتمحور حول تطوير 
الكويت ومحاكاة  التعليم في 
الثقافات املعاصرة مع احلفاظ 
على أخالقيات وقيم املجتمع.

جاء ذلك في مؤمتر صحافي 
عقدت���ه الش���ركة على هامش 
الفحيحيل  افتتاح مدرس���تي 
الوطنية النموذجية واملدرسة 
البريطانية، وذلك مع بداية العام 
الدراسي اجلديد بحضور مدير 
برامج االحتياجات اخلاصة في 
مدارس شركة الريان القابضة، 
د.س���عيد الترامس���ي ومديرة 
املدرسة البريطانية مسز فييرا 
واملدير املس���اعد في مدرس���ة 
الفحيحيل الوطنية النموذجية 

خليل الطباخ.
تنمية اإلبداع

وأض���اف الش���عيبي ف���ي 
كلمته ان الشركة قامت بعمل 
دراسات ميدانية لبعض املناطق 
واحملافظات بغرض التعرف على 
حجم اخلدمات التعليمية املقدمة 

أقصى ما تس���مح ب���ه قدرات 
الطالب وإمكاناته دون فرض 
اي قيود حتد من منوه في أي 

من تلك املجاالت.
خطط مستقبلية

وعل���ى صعي���د اخلط���ط 
املس���تقبلية التي تهدف إليها 
شركة الريان، بني الشعيبي أن 
إستراتيجية الشركة تقوم على 
التوسع املدروس واالستثمار 
طويل األمد في التعليم حيث 
إن االستثمار املبني على قواعد 
وأسس تعليمية متينة وسليمة 
هو االستثمار احلقيقي، ومن أجل 
ذلك تسعى الشركة إلى إنشاء 
مدارس جديدة وكذلك االستحواذ 
على مدارس قائمة وتطويرها 
بش���كل يخدم إس���تراتيجية 
الش���ركة، وقال: إننا مقدمون 
على تغيير شامل وجذري في 
السوائل التربوية والتعليمية 
التكنولوجيا  باالعتماد عل���ى 
اللحاق  املعاصرة ومبا يحقق 
بركب التطور التعليمي الهائل 
املتقدم���ة وصنع  ال���دول  في 
النموذج العملي القابل للتطبيق 
في بالدنا الستخدام التكنولوجيا 

في التعليم.
وبني أن الشركة تعمل على 
تطوير عدة جوانب، على رأسها 
التعليمية من خالل  اخلدمات 
مدارسها بشكل مستمر، وتقييم 
اإلدارية والتدريس���ية  الهيئة 
في املدارس، إضافة إلى إنشاء 
مرافق جديدة في املدارس خلدمة 
الطلبة مثل حمامات السباحة 
واملالعب واملختبرات وغيرها، 
وتق���دمي املزيد م���ن اخلدمات 
التربوي���ة ملختل���ف الفئ���ات 
في املجتمع مث���ل فتح معاهد 
للتدري���ب األهلي، عالوة على 
نيتها اإلدراج في سوق الكويت 
لألوراق املالية، وامتالك وإدارة 
املزيد من املؤسسات التعليمية 

داخل الكويت.

ولف���ت الش���عيبي إلى أن 
ش���ركة الري���ان قام���ت أيضا 
الفحيحيل  بإنش���اء مدرس���ة 
النموذجية للمرحلة  الوطنية 
املتوسطة والثانوية وتطبيق 
نظام الدم���ج التربوي خلدمة 
الطلبة م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة وقد فتحت هذه املدرسة 
أبوابها الستقبال الطلبة اعتبارا 
من العام الدراسي احلالي، حيث 
تتبع املدرس���ة منه���ج وزارة 
التربية، كما أن مبنى املدرسة 
حدي���ث ويحتوي على العديد 
املرافق واملالعب واملعامل  من 
واملكتبات، في حني أن الفصول 
التربوية  مجهزة بالوس���ائل 
والتعليمية احلديثة، الفتا إلى 
أنه مت إع���داد برنامج تربوي 
خ���اص لطلبة الدمج التربوي 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
حت���ت إش���راف متخصصني 
في هذا املج���ال وبقيادة مدير 
الترامسي  البرامج د.س���عيد 
حيث يقدم هذا البرنامج خدماته 
التعليمية والتربوية للطالب من 
ذوي االحتياجات اخلاصة في 
املرحلتني املتوسطة والثانوية، 
والذين يعانون من صعوبات 
التعل���م، والضعف الس���معي 
والنشاط احلركي الزائد وقلة 
االنتباه، أو الضعف البصري.

وقال: إن هذا البرنامج يهدف 
إلى إكساب ذوي االحتياجات 
اخلاصة املهارات التي متكنهم 
من التكيف االجتماعي وممارسة 
احلي���اة العملية املس���تقبلية 
املتاحة  وتزويدهم باألن���واع 
البديل، وكذا  واملمكنة للتعلم 
تنمية املهارات االجتماعية لديهم 
ورفع مستوى ثقتهم بأنفسهم 
وبناء عالقات اجتماعية سوية 
مع غيرهم وم���ن ثم تهيئتهم 
لالندماج اإليجابي في املؤسسات 
االجتماعي���ة وكذل���ك تنمية 
الق���درات العقلي���ة واملهارات 
املعرفي���ة واألكادميية ضمن 

من خالل املدارس اخلاصة وكان 
الهدف من هذه الدراسة تقدمي 
النواحي  خدمات تعليمية في 
التي لم يت���م االهتمام بها من 
قبل، أو يوجد احتياج لها في 
إلى أن  املناطق، مش���يرا  هذه 
قيام الشركة بافتتاح املدرسة 
البريطانية الدولية جاء ليخدم 
محافظة األحمدي، وس���تقدم 
املدرس���ة ألول م���رة املنه���ج 
البريطان���ي احلديث للمرحلة 
االبتدائي���ة وال���ذي يتمحور 
ح���ول تعزيز وتقوية س���ت 
نواح أساسية في حياة الطفل 
خالل ه���ذه املرحلة التعليمية 
من مه���ارات تعليمية وتنمية 
قدرة الطفل على القراءة والكتابة 
واإلصغاء وحتليل األمور بشكل 
سيلم ومنطقي، وتعليمه مهارات 
احلساب ومتكينه من تفسير 
املسائل احلس���ابية وحتليلها 
بشكل منطقي بعيدا عن القواعد 

اجلامدة واملوضوعة.
وقال: إن ذلك سيمكن الطالب 

من استخدام قدراته على التفكير 
واإلب���داع، إضاف���ة إلى تنمية 
املهارات اخلاصة باس���تخدام 
احلاسوب والقدرة على التعامل 
مع مختلف أشكال التكنولوجيا 
بش���كل مفيد، وكذل���ك تعليم 
التفكير والقدرة على  مهارات 
التخطيط السليم وعمل األبحاث 
في مختلف العلوم وتقدمي أفكار 
جديدة متكن الطفل من التعامل 
مع أي مش���كلة ق���د يواجهها 
املهارات  في حياته، وتنمي���ة 
الش���خصية حسب  والقدرات 
طبيعة كل طالب، وأخيرا تنمية 
التواصل  قدرات األطفال على 
مع املجتمع والتعاطي بش���كل 
صحيح م���ع مختلف الثقافات 

واآلراء.
أن املدرسة  وبني الشعيبي 
ستقوم بتطبيق أحدث الوسائل 
املتبعة في بريطانيا واخلاصة 
الطال���ب داخل  أداء  بتقيي���م 
املدرسة، حيث أصبح التقرير 
اخلاص بتقييم الطالب يسمح 

لولي األمر بأن يتعرف بشكل 
التي  امله���ارات  تفصيلي على 
اكتسبها ابنه خالل فترة محددة، 
وبالتالي سيتمكن من التعرف 
على نقاط الضعف التي حتتاج 
إلى املزيد من بذل اجلهد، وقال: 
بهذا فإن املدرسة قد جنحت في 
التواصل مع ولي األمر والطالب 
بشكل إيجابي وفعال، الفتا إلى 
أن إدارات املدارس التابعة لشركة 
الريان ستقوم مبتابعة جميع 
التطورات في املنهج البريطاني 
أوال بأول مبا يتوافق مع مستوى 
األداء املتطور في الدول املتقدمة 
والذي يتم حتديثه باستمرار 
في املدارس البريطانية بشكل 
خ���اص، وقد متح���ور اهتمام 
اإلدارة ف���ي ه���ذه الفترة على 
متابعة وتطبي���ق التطور في 
املرحلة االبتدائية ألنها األساس 
الذي تبنى عليه مناهج املراحل 

الالحقة.
الوطني���ة  الفحيحي���ل 

النموذجية

عايض السهلي

)قاسم باشا(أنظمة تعليم متميزة في مدرستي الفحيحيل الوطنية النموذجية والبريطانية الدولية

اجلمعية رفعت مذكرة خالل لقائها الش��يخ جابر املبارك 
ح��ددت فيها:مب��ررات رفض أي زيادة أخرى في س��اعات 

الدوام املدرسي: 
1 � ان جميع املبررات التي تطرحها الوزارة لإلطالة بشكل 
عام تفتقر إلى املوضوعية والش��فافية والوضوح من الغاية 
حتى أن طرحها أخذ أشكاال متعددة ومضللة ومثيرة للجدل 
والتصعيد، في الوقت الذي أكدنا فيه على ضرورة أن تكون 
اخلطط والقرارات التربوية واضحة املعالم ومس��توفية في 
الدراسة والبحث، ويراعى فيها أخذ رأي أهل امليدان، ومدى 
توافقها مع الواقع امليدان��ي مبتطلباته واحتياجاته، وهذا ما 
تتجاهله الوزارة في خطة اإلطالة ولألسف الشديد، بل وتبني 
قراراتها بش��كل مضلل ووفق اجتهادات فردية وآلية تنفيذ 

مبهمة.
علما بأن وزارة التربية قد جنحت في حتقيق الهدف من 
مش��روع اإلطالة واملتمثل في زيادة عدد الساعات الدراسية 
للدولة وفي مختلف مراحلها املختلفة بأساليب متنوعة بدءا من 
العام الدراسي 2007/2006 وحتى العام الدراسي 2010/2009 

لتحقق املعايير الدولية وفق اخلطة التالية:
� زيادة مدة اليوم الدراسي في 2007/2006 خمس عشرة 

دقيقة.
� زيادة مدة اليوم الدراسي في 2010/2009 خمس عشرة 

دقيقة.
� زيادة ساعة دراسية في يوم اخلميس ليتم توحيد الدوام 

في جميع أيام األسبوع.
� تغيي��ر نظام االختبارات من نظام األس��ابيع إلى نظام 
الفت��رات وهذا قلص عدد مرات االختبارات من 6 إلى 4 مما 

عمل على زيادة الساعات الدراسية الفعلية 2010/2009.
� اس��تحداث الئحة الغياب والتي أدت إلى التزام الطالب 

بالدوام املدرس��ي وبالتالي زيادة الساعات الفعلية للدراسة 
.2010/2009

� زيادة مدة العام الدراس��ي وتقلي��ص عدد أيام العطلة 
الصيفية لتكون شهرين ونصف الشهر تقريبا للطالب بدال 

من ثالثة أشهر ونصف الشهر تقريبا 2009/2008.
� وكل ما سبق أدى لزيادة فعلية في عدد الساعات الدراسية 
لتصل إلى 930 س��اعة تقريبا وه��و ما يؤكد حتقيق اإلطالة 
والزيادة الفعلية وأنه آن األوان أن يتوقف مشروع اإلطالة وأن 
يتم االلتفات إلى املناهج ومحاولة إصالح اخللل الذي تعانيه 

فهي املناهج األكثر كثافة وحشوا على مستوى العالم.
2 �  لقد حرصنا كل احلرص على توضيح موقفنا لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود حول أسباب 
رفضنا لإلطالة، وقمنا برفع مذكرة في هذا الشأن أكدنا من 
خاللها موقفنا الرافض ألي زيادة غير مبررة أو غير مدروسة 
في س��اعات اليوم الدراسي ما لم ينظر إليها بنظرة شمولية 
واس��عة، وتكون قادرة على تهيئة األجواء التربوية املناسبة 
والبيئة املدرس��ية اجلاذبة، عالوة على احلاجة املاسة لوجود 
حالة من االس��تقرار ووضوح ال��رؤى في اخلطط والبرامج 

التربوية، وفي معاجلة كم القضايا واملعوقات املتراكمة.
3 � أوضحن��ا أيضا ف��ي مذكرتنا أننا نق��ف إلى جانب 
ال��وزارة في الس��عي اجلاد من أجل تفعي��ل وتعزيز جميع 
املفاهيم والتطلعات الوطنية املنش��ودة والقيم التربوية، إال 
أن فكرة الزيادة إلضافة ساعة واحدة في األسبوع للنشاط 
املدرسي يوم الثالثاء ومبا يجعل مجموع الساعات الدراسية 
ليوم الثالثاء ست ساعات ونصف الساعة، ال ميكن أن تكون 
لها قيمة فعلية وتفاعل منش��ود ما لم تكن مبنية على خطط 
واضحة وآلية تنفيذ تتواف��ق وتراعي بالدرجة األولى جعل 

احلصة محل اهتمام وتشجيع الطلبة.

4 � أوضحنا أيضا أن اخلطة الدراسية املعتمدة على امتداد 
السنوات املاضية تشتمل على وجود حصة للنشاط مستقطعة 
من اليوم الدراس��ي تتوقف فقط عند بدء االختبارات، وأنه 
باإلمكان االستفادة من هذه احلصة لتحقيق الغايات والتطلعات 

الوطنية وفقا لألهداف املنشودة.
5 � كما أوضحنا أن هناك مشاريع وأنشطة معتمدة من 
الوزارة تعمل في هذا الغرض ومنها مش��روع تأصيل القيم 
املطبق من خالل طابور الصباح واحلصص واملناهج املدرسية 
واألنشطة املدرسية، إلى جانب وجود أنشطة للتواجيه الفنية 
متعلقة باملناسبات الوطنية املختلفة، كما أوضحنا أن معظم 
املواد األساسية تشتمل خططها على تفعيل اجلانب الوطني 
والقيم التربوية من خالل مقرراتها املعتمدة، عالوة على أن 
مادة »املهارات احلياتية« تدخل في إطار التخصص باجلانب 

الوطني وبجانب تعزيز القيم 
6 � أش��رنا أيضا في مذكرتنا الى ان كل املعطيات وعلى 
موجب التجارب السابقة أكدت أن أي أنشطة أو ساعات إضافية 
تأتي على حس��اب املواد الدراسية األساسية ودون أن تكون 
جاذبة بالشكل املنش��ود للطلبة من شأنها أن تفسح املجال 
بش��كل واسع لتزايد حاالت الغياب واالستئذان، وبشكل قد 
ينعكس سلبا على مستوى التفاعل اإليجابي من قبل املعلمني 

واملعلمات واإلدارات املدرسية.
7 � وتأكي��دا إلى ما أش��رنا إليه ف��ي مبرراتنا هذه فإن 
واقعنا التعليمي يعاني بشكل مؤثر من كثافة املواد الدراسية 
وتش��عباتها والس��اعات املخصصة لها، مم��ا كان له تأثيره 
املباش��ر على ضعف اس��تيعاب الطلبة من جانب، وحتميل 
األسر التعليمية األعباء اإلضافية من جانب آخر، في الوقت 
الذي يتطلب فيه األمر إلى التقليل من هذه الكثافة وإلى دمج 

وضم بعض املواد واألنشطة املتقاربة.

 البدائل المقترحةمبررات الرفض للزيادة: حيثيات »التربية« تفتقر للموضوعية والشفافية
رفعت اجلمعية مذكرة حددت 
فيها البدائل املقترحة على النحو 
التالي:  أوال: تشكيل جلنة لدراسة 
الزيادة مبش����اركة  موض����وع 
القطاعات املعني����ة في الوزارة 
الكويتية  املعلم����ني  وجمعي����ة 
بصفتها املمثل ألهل امليدان إلى 
جانب االستعانة باملختصني في 
مجال القياس والتقومي على أن 
تضع اللجنة التصورات الكاملة 
لألهداف وآلي����ة التنفيذ ووفقا 
لألهداف املنش����ودة وملعاجلة 
الدراسية  املواد  مس����ألة كثافة 
وتشعباتها والساعات املخصصة 
لها، ومن خالل دمج وضم بعض 

املواد واألنشطة املتقاربة.
ثانيا: اعطاء الفرصة للعمل 
بساعة النشاط كما هو معمول به 
في السابق مع دراسة التعديالت 
والتحس����ينات حسب احلاجة 
والتطلعات املنشودة ومبا يفعل 
مستوى التفاعل اإليجابي للطلبة 
واملعلمني واملعلمات واإلدارات 

املدرسية. 
ثالثا: مراعاة حقوق املعلمني 
املادية خارج أوقات الدوام الرسمي 
كما كان معموال به سابقا بصرف 
مخصصات مالية نظير تكاليفهم 

خارج أوقات العمل الرسمي.

محمد احلربي

سعاد السويدان

دعا إلى الحوار لحل القضايا العالقة

نقابة» التربية« ترفض زيادة الـ 25 دقيقة:
مبررات إطالة الدوام غير موضوعية

السويدان: إثراء البحث العلمي 
لجودة األداء في التربية

نقابة  جددت 
العامل���ني ف���ي 
وزارة التربي���ة 
لقرار  رفضه���ا 
اطال���ة ال���دوام 
الدراسي، مشددة 
على ان هذا القرار 
م���دروس  غير 
حتت���اج  وال 
املناه���ج  الي���ه 
الدراس���ية التي 
تتبعها الوزارة، 
مؤكدة ان النقابة 
ستسعى بشتى 
الوسائل حلض 
ال���وزارة عل���ى 

التراجع عنه.
رئيس  ودعا 

النقابة محمد احلربي الى حتسني اوضاع املعلمني قبل 
التفكير في اطالة الدوام املدرسي، وفي مقدمة ذلك اقرار 
الكادر وصرف العالوات ومنح املزيد من االمتيازات املالية 
لهم. وشكك احلربي في مدى تناسب قرار اطالة الدوام 
ومبرراته م���ع الواقع التربوي امليداني، مبينا ان األمر 
يحتاج الى مزيد من الدراسة لألخذ بعني االعتبار جميع 
اجلوانب واالستئناس برأي أهل امليدان الذين يالمسون 

عن قرب مدى احلاجة الى اطالة الدوام من عدمه.
واعتبر احلربي ان تبرير وزارة التربية إلطالة الدوام 
مدة 25 دقيقة يوم الثالثاء من كل اسبوع بهدف تفعيل 
مبدأ الوالء واالحساس بالشعور الوطني ونبذ العنف 
وتعزيز القيم التربوية غير موضوعي وال يتناسب مع 
واقع امليدان التربوي، مشيرا الى تعزيز الروح الوطنية 
والقي���م التربوية في العديد من املواد الدراس���ية التي 

تتضمنها املناهج.
وأضاف ان ساعات الدوام تعد بوضعها احلالي كافية 
للمعلمني الجناز املهمة املناطة بهم، كما هي كافية للطلبة 
الستيعاب املنهج الدراسي كامال، محذرا من ان االصرار 
على اطالة الدوام يوم الثالثاء قد يأتي برد فعل عكسي 
من حيث غياب التفاعل احلقيقي بني املعلمني واالدارات 

املدرسية وزيادة حاالت الغياب بني الطالب.
ودعا احلربي وزارة التربية الى مراجعة قرار اطالة 
الدوام، مؤكدا رف���ض النقابة لهذا القرار خصوصا في 
ظل وجود العديد من القضايا التربوية التي حتتاج الى 
احلسم وأهمها الوظائف االشرافية في الوزارة ومكافآت 
وبدالت املعلمني لتوفير جو تربوي وتعليمي مريح يسهم 

في ايجاد مخرجات تعليمية عالية املستوى.
وأشار احلربي الى ان مبررات الوزارة لزيادة ال� 25 
دقيقة على الدوام الدراسي تفتقد الى الشفافية واملبررات 
املوضوعي���ة املطلوبة في هذه القرارات املفصلية التي 
يجب عدم جتاه���ل رأي اهل امليدان فيها وعدم اقرارها 
دون وجود دراسات مفصلة حولها، مشددا على ان نقابة 
العاملني في التربية تسعى الى التعاون مع الوزارة نحو 
حتسني اوضاع امليدان التربوي دون تصعيد او مزايدة، 
داعيا الى معاجلة القضايا العالقة وفي مقدمتها زيادة 
الدوام من خالل احلوار والنقاش املوضوعي الذي يراعي 
االحتياجات التربوية الفعلية ويحفظ حقوق املعلمني 

واملعلمات في الوقت نفسه.

دمشق � كونا: 
أك���دت نائب���ة 
مدي���ر املرك���ز 
االقليمي للطفولة 
واألمومة ورئيسة 
الوفد املش���ارك 
باملؤمتر العربي 
االقليمي للتربية 
ورعاية الطفولة 
املبكرة س���عاد 
السويدان أمس 
ان الكويت تهتم 
مرحلة  برعاية 
الطفولة وتبذل 
جه���ودا جبارة 
الطفل  لتنمي���ة 
تربويا ونفسيا 

واجتماعيا ملا له من دور في التنمية املستقبلية.
وقالت الس���ويدان عقب مشاركتها بأنشطة املؤمتر 
الذي اختتم أمس األول في تصريح ل� »كونا« ان املؤمتر 
جمع العديد من اخلب���راء والتربويني من دول العالم 
الس���تطالع رؤيتهم في مجال تربي���ة ورعاية الطفل 
ووضع السياس���ات والبرامج واثراء البحث العلمي 
التربوي جلودة األداء في التربية ورصد قوة التغيرات 

املستقبلية وحتديد مالمح التربية احلالية.
وأكدت أهمية التوصيات اخلتامية للمؤمتر ومنها دعوة 
احلكومات لتطوير استراتيجيات وسياسات تنفيذية 
لرعاية وتربية الطفولة املبكرة من اليوم األول وحتى 
سن الثامنة واشراك اجلهات العاملة في رعاية الطفولة 

في وضع االستراتيجيات واآلليات لتنفيذها.
وأشارت الى اهمية التوصية املتعلقة بوضع معايير 
قابلة للقي���اس واملالحظة والتطبيق لبرامج الطفولة 
املبكرة في مجاالت الصحة والتعليم والتربية واحلماية 
االجتماعية وعقد مؤمت���ر اقليمي خاص حول قضايا 
الفئ���ات احملرومة في برامج الطفول���ة املبكرة وبناء 
قدرات املعلمني واإلدارة املدرس���ية في نوعية التفاعل 

واالستجابة مع الطفل.


