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»األنباء« تنشر آليات تطبيق البرنامج الزمني لمشروع تعزيز القيم التربوية

»التربية«: تعديالت جذرية على الئحة النظام تتضمن فصل الطالب نهائياً إذا اعتدى على المعلم 
مريم بندق

تنشر »األنباء« مالحظات املناطق 
التعليمية عل���ى تعديل مواد الئحة 
النظ���ام املدرس���ي جلمي���ع املراحل 
التعليمية. وتتضمن املالحظات آراء 
مديري العموم التي تباينت فيما بينها 
ح���ول البنود احلالية وقد اتفق على 
اعادة دراسة هذه املالحظات لالتفاق 
حول رأي نهائي يعتمد ويرفع ملجلس 
مديري عموم املناطق لبلورة االتفاق 
النهائي. ولعل أهم تعديل على البنود 
ان يكون مجلس النظام برئاسة مدير 
املدرسة، وتفتح التعديالت الباب امام 
اولياء األمور لتقدمي تظلم الى الوزارة 
ف���ي حالة اصدار قرار بفصل الطالب 
من املدرسة ونقله الى مدرسة أخرى. 
املقترحة ستتم  التعديالت  وبحسب 
اضافة عقوبة جديدة على الطالب الذي 
ال يحترم معلمه و يتطاول على املعلم 
بالقول او بالفعل وقد تصل العقوبة 
الى فصل الطالب نهائيا من التعليم 
بحسب نوع وجسامة التطاول الذي 
حدث منه. وجاءت مالحظات املناطق 
التعليمي���ة فيما يتعلق مبواد الئحة 

النظام املدرسي كالتالي:
الفصل األول  أوال: فيما يخ���ص 
)قواع���د عام���ة( في الئح���ة النظام 

املدرسي:
ـ منطقة مبارك الكبير التعليمية: البند   1
ثانيا من القواعد العامة والذي ينص 
»اذا ترتب على مس���لك الطالب تلف 
ادوات مدرسية أو اإلضرار بأحد مرافق 
املدرسة، يلتزم ولي األمر بدفع تكاليف 
إعادة ما مت إتالفه الى حالته األصلية، 
وعند رفض ولي األم���ر القيام بذلك 
توصي إدارة املدرسة بنقل الطالب الى 
مدرسة أخرى«، تعدل الفقرة األخيرة 
بحيث تصبح »يتم فصل الطالب مؤقتا 
من املدرسة ملدة تتراوح بني 3 و5 أيام 

عمل متواصلة«.

البند ثالثا من القواعد العامة والذي 
ينص »في احلالة التي يتقرر فيها فصل 
الطالب من املدرسة نهائيا، يجوز لولي 
األمر ان يتظلم الى مدير عام املنطقة 
التعليمية«، وتعاد صياغتها كالتالي: 
»يجوز لولي أمر الطالب التظلم الى 
مدير عام املنطق���ة التعليمية وذلك 
في حالة القرار الصادر بنقل الطالب 
الى مدرس���ة أخرى وكذلك في حالة 
الطالب نهائيا  القرار الصادر بفصل 

من املدرسة«.
البند خامس���ا من القواعد العامة 
والذي ين���ص »اذا تطاول ولي األمر 
أو من ميثله على اإلدارة املدرس���ية 
أو أحد العامل���ني فيها، توصي ادارة 
املدرسة أو الروضة بنقل الطالب أو 
الطفل الى مدرسة أو روضة أخرى«، 
تعدل صياغته لتصبح كالتالي: »اذا 
تطاول ول���ي األمر أو من ميثله على 
اإلدارة املدرسية أو أحد العاملني فيها 
فإنه يحق إلدارة املدرس���ة مخاطبة 
الوزارة التخاذ اإلجراءات القضائية في 
مواجهته وطلب التعويض عما ارتكبه 
مع إلزامه بالتوقيع على تعهد بعدم 

التعرض والتعدي مرة أخرى.
2 ـ منطقة اجلهراء التعليمية: ترى ان 
املادة الثانية من الئحة النظام املدرسي 
للمرحلة املتوسطة والثانوية خالفت 
بعض القواعد العامة لالئحة، ومثال 

ذلك:
البند 13 من املادة الثانية والذي 
ينص »احضار اجهزة املناداة أو الهاتف 
النق���ال الى املدرس���ة«، خالف البند 
سابعا من القواعد العامة والذي ينص 
»التحفظ على جميع مقتنيات الطلبة 
املخالفة مثل: )الذهب، الهواتف النقالة.. 
إلخ(، وتسليمها إلى ولي األمر مع أخذ 
تعهد خطي بعدم تكرار ذلك، وفي حالة 
التكرار حتجز املقتنيات املخالفة حتى 

نهاية الفصل الدراسي«.

� امل���ادة الثاني���ة البند 11 يضاف 
احضار اشرطة أو صور مخلة باآلداب 
العامة، احضار ادوات التجميل خاصة 

بالطالبات.
� عدم فصل بند أ اخلاص باملخالفات 
املتعلقة بالنظام املدرس���ي في املادة 
الثانية من مواد الالئحة عن البند ب 
اخلاص باملخالفات املتعلقة باالنظمة 

العامة.
� بالنسبة للمادة الثالثة من مواد 
الالئح���ة واخلاص مبواجه���ة ادارة 
املدرسة املخالفات السلوكية للنظم 

ومنها اإلجراءات التالية:
� اإلجراء رقم 3 يحدد فيه أن دراسة 
حالة الطالب التي ادت إلى خروجه عن 
النظام ومخالفة اللوائح املدرسية تكون 

من اختصاص االخصائي النفسي.
� اإلجراء رقم 8 يكون الفصل في 
املدرسة مبدة ال تتجاوز 3 أيام عمل 
وحتسب ضمن أيام الغياب من دون 
عذر مقبول على أن تبدأ العقوبة من 
نفس اليوم أو اليوم التالي حس���ب 
وقت وقوع املخالفة في بداية الدوام 

املدرسي او نهايته.
� االج���راء رق���م 9 يض���اف على 
الفصل من املدرس���ة مدة ال تتجاوز 
اسبوعني حتتسب االيام الثالثة األولى 

او اخلمسة األولى ضمن أيام الغياب 
من دون عذر مقبول ويحدد عدد االيام 

بحسب نوع املخالفة.
� امل���ادة الثانية البن���د 10 والذي 
يتعل���ق باعتداء الطالب أو ولي أمره 
على أحد العاملني باملدرس���ة يحتاج 
إلى إعادة النظر في العقوبة في املادة 

الثالثة.
� ال يوج���د نص في الالئحة على 

املخالفات التالية:
� اتالف الكتب املدرسية.

� التحرشات واملمارسات السلوكية 
الشاذة.

� شكل الطالب أو الطالبة من قصات 
شعر وأصباغ مختلفة مخالفة للشريعة 

والذوق العام.
رابعا: فيما يختص بالفصل الرابع 
)املرحلة الثانوية( في الئحة النظام 

املدرسي:
1 ـ منطقة العاصمة التعليمية:

� في امل���ادة الثانية ميكن إضافة 
بنود للمخالفات التالية:

� تعمد التأخر ع���ن بداية الدوام 
املدرسي.

� التخل���ف عن لقاء الصباح رغم 
وجود الطالب في املدرسة.

� إضافة بند واح���د مينع ولي 

األمر من اصطح���اب املتعلم اثناء 
الدوام والسيما اثناء فترة االختبارات 
ما عدا احل���االت القاهرة، ألن البند 
املوجود باعتبار غياب املتعلم حصة 
واحدة غياب يوم كامل ال يحول دون 
اصرار أولياء االمور على اصطحاب 

ابنائهم.
مالحظة: آراء املناطق التعليمية 
اخلاصة باملرحلة املتوسطة تشترك 
في معظم النقاط اخلاصة باملرحلة 
إليها  الثانوية والتي متت االشارة 
في ثالثا فيما يختص بالفصل الثالث 
)املرحلة املتوسطة( في الئحة النظام 

املدرسي.

البن���د 7 والذي ين���ص »اتالف 
مراف���ق أو ممتل���كات املدرس���ة مثل 
األثاث واملنشآت وأجهزة املختبرات 
أو املزروعات في احلدائق املدرسية.. 
إلخ«، خال���ف البند ثانيا من القواعد 
العامة لالئحة والذي ينص »اذا ترتب 
على مسلك الطالب تلف أدوات مدرسية 
أو اإلضرار بأحد مرافق املدرسة، يلتزم 
ولي األم���ر بدفع تكاليف إعادة ما مت 
اتالفه الى حالته األصلية، وعند رفض 
ولي األم���ر القيام بذلك توصي إدارة 
املدرس���ة بنقل الطالب الى مدرس���ة 

أخرى«.
ثانيا: فيما يخص الفصل الثاني 
)املرحلة االبتدائية( في الئحة النظام 

املدرسي:
1 ـ منطقـة العاصمـة التعليمية: ترى 
إضافة تغرمي ولي األمر عند تطاوله 
عل���ى اإلدارة املدرس���ية أو الهيئ���ة 
التعليمية وعدم االكتفاء بنقل الطالب 
فقط، وذل���ك في املادة الثانية بند 12 
والذي ينص »في حالة تعدي ولي األمر 
أو م���ن ميثله عن أحد أعضاء الهيئة 
اإلدارية أو التدريسية قوال أو فعال ينقل 

التلميذ الى مدرسة أخرى«.
2ـ منطقة الفروانية التعليمية: وجوب 
إضافة مخالفة )التطاول على املعلم 
أو عدم احترامه( في املادة األولى من 

الئحة املرحلة االبتدائية.
� في املادة الثانية من البند 6 والذي 
ينص »حرمان التلميذ من عمل محبب 
إليه )الرحالت � احلفالت.. إلخ«، والبند 
8 والذي ينص »اطالع ولي االمر على 
سلوك التلميذ املخالف واشراكه في 
عالجه م���ع اخذ تعهد خطي من ولي 
االمر بعدم تكرار ذلك«، والبند 9 والذي 
ينص »نقل التلميذ املخالف من فصل 
إلى آخر في املدرسة« كما في الالئحة 
يتخذ اإلجراء املناس���ب لتلك البنود 
املخالفة من قبل مدير املدرسة فقط.

3ـ منطقة األحمـدي التعليمية: فيما 
يخص املادة الثاني���ة بند 10 والذي 
ينص »يتحمل ولي االمر تكلفة ما اتلفه 
التلميذ من مرافق داخل املدرسة وفي 
حالة رفض ولي األمر يتم نقل التلميذ 
من املدرسة«، وجوب إلزام ولي األمر 
بدفع تكلفة ما أتلفه االبن )للمنطقة 
التعليمية، رئيس قسم اخلدمات( كونها 
أموال الدولة ويجرم القانون إتالفها او 
التنازل عنها، وكذلك النقل التربوي 
يجب اال يكون ضمن املنطقة السكنية 
للتلميذ لتعزيز اجلانب التربوي في 

العقاب النفسي.
� في البن���د )7( من املادة الثانية 
والذي ينص »تكليف التلميذ بأعباء 
دراسية اضافية في املنزل مبا يتناسب 
مع سنه« لم حتدد الئحة النظام املدرسي 
املجال الدراس���ي املناط باملسؤولية، 
ولها ابعاد غي���ر تربوية تكرس في 
نفس التلميذ من مثل الكراهية للمجال 
الدراسي ومعلم املجال، وتدخل اولياء 
االم���ور في معاون���ة التلميذ بإجناز 

واعداد الواجبات املدرسية.
� في امل���ادة الثانية بند 2 والذي 
ينص »مدي���ر الش���ؤون التعليمية 
لإلجراءات 10 و11 و12 بتوصية من إدارة 
املدرسة ومراقب االمتحانات وشؤون 
الطلبة«، في ه���ذه احلالة متنح تلك 

الصالحيات ملراقب املرحلة كونه على 
اطالع كامل بعمل مدير املدرسة ومتابعا 
ومشرفا ومقوما ألدائه يضمن سالمة 
اإلجراءات من جهة وتقنني اجراءات 
النقل من جهة أخرى ومعرفة مراقب 
املرحلة معرفة تامة بأمناط اإلدارات 
والكثافات املدرسية مع ضمان توفر 
لدى اإلدارات سجل حتت عنوان سجل 

الئحة النظام املدرسي.
ثالثا: فيما يخص الفصل الثالث 
)املرحلة املتوسطة( في الئحة النظام 
املدرسي، مع مالحظة اشتراك جميع 
النقاط التالية مع م���ا جاء بالفصل 

الرابع )املرحلة الثانوية(:
1ـ منطقة العاصمة التعليمية: في املادة 
الثالثة بند 7 والذي ينص »اخذ تعهد 
كتابي من قبل التلميذ او ولي أمره« 
يكون توقيع التعهد من الطالب ومن 

ولي أمره ايضا.
� في املادة الثالث���ة بند 3 والذي 
ينص »دراسة حالة التلميذ التي ادت 
الى خروجه عن النظ���ام ومخالفته 
املدرس���ية«، يقتضي زيادة  اللوائح 

عدد األخصائيني في املدرسة.
2ـ منطقة الفروانية التعليمية: وجوب 
إضافة بند اجراء ضمن املادة الثالثة 
تلزم ولي االمر الذي يرفض التعاون مع 
اإلدارة املدرسية )بدفع تكلفة مادية او 

رفضه توقيع االقرار والتعهد(.
� إل���زام اإلدارات املدرس���ية حني 
تطبيق املادة الثالثة بنماذج مطبوعة 
من قبل وزارة التربية تلزم بها إدارات 
املدارس للتدرج في عالج املشكلة قبل 

وصولها إلى النقل التربوي.
3 ـ منطقة مبـارك الكبيـر التعليمية: 
� اضاف���ة مقرر املجل���س كعضو في 
»مجلس النظام املدرس���ي« في املادة 
األولى بشأن تشكيلة مجلس النظام 

املدرسي.
� اضافة معلم كعضو في »مجلس 
النظام املدرس���ي« يخت���اره الطالب 
املعروض أم���ره على مجلس النظام 
بتولي الدفاع عنه وبيان وجهة نظره 

الى املجلس.
� فيما يخ���ص آلية عمل املجلس 
يراعى اضافة فقرة توضع في البداية 

قبل باقي النقاط املذكورة.
� يضاف الى آلي���ة عمل املجلس 
بند اس���تدعاء الطالب مع ولي أمره 
قبل انعقاد اجتماع املجلس لالستماع 
لوجهة نظر الطالب ومتكينه من الدفاع 

عن نفسه.
� يضاف الى آلي���ة عمل املجلس 
الطالبي لدراسة  التعاون مع املرشد 
مش���كلة الطالب من جميع اجلوانب 
االجتماعي���ة والتربوية والنفس���ية 
واملادي���ة قب���ل تطبيق االج���راءات 

والعقوبات.
� تعديل البند )7( في املادة الثالثة 
والذي ينص )أخ���ذ تعهد كتابي من 
قبل التلميذ أو ول���ي أمره( لتصبح 
)أخذ تعهد كتابي من قبل الطالب أو 
ولي أمره لعدم تكرار الطالب للسلوك 

السيئ(.
� في املادة الرابعة من مواد الالئحة 
اضافة بند جديد قبل البند رقم )5( 
وهو في حالة الق���رار الصادر بنقل 
الطالب الى مدرس���ة اخرى او بفصل 

الطالب نهائيا من املدرسة فانه يجوز 
لولي األم���ر او من ميثله التظلم الى 

مدير عام املنطقة التعليمية.
� في املادة الرابعة تعديل البند )5( 
ليصبح في حال���ة فصل الطالب من 
مدارس املنطقة التعليمية او مدارس 
الكويت نهائيا يجوز لولي األمر او من 
ميثله التظلم لوكيل الوزارة املساعد 

للتعليم العام.
4 ـ منطقة األحمدي التعليمية:

� تعديل البند )7( في املادة الثالثة 
ليصب���ح أخذ تعهد كتاب���ي من قبل 

التلميذ أو ولي أمره.
5 ـ منطقة اجلهراء التعليمية:

� في املادة األولى بش���أن تشكيل 
»مجلس النظام املدرسي« يضاف الى 
اعضائه مدير املدرسة كعضو أساسي 
في املجلس بحكم انه سيعود القرار 
النهائ���ي لتنفيذ ق���رار املجلس اليه 

باالعتماد والتوقيع.
� ويكون اعض���اء مجلس النظام 
املدرس���ي كالتالي: )مدير املدرس���ة، 
مدير مساعد للشؤون الفنية، رئيس 
قس���م واحد فقط وينوب عن املعلم 
الذي يخت���اره الطالب بحكم ان عمل 
االخصائي االجتماعي يتطلب الرفق 
الطالب، وينوب  والوقوف بجان���ب 
عن���ه االخصائي النفس���ي في حالة 
عدم تواجده في املدرسة وينوب عن 
مشرف اجلناح، وضع اسم وتوقيع 
املعلم او االداري الذي حضر املشكلة 

التي حصلت معه املشكلة(.
� املادة الثانية في البند )1( بالنسبة 
للتخلف عن لقاء الصباح او االخالل 
بالنظافة فقد ذكرت املخالفة دون حتديد 

عدد مرات التأخير ونوع العقوبة.
� املادة الثانية من مواد الالئحة بند 
)2( و)3( و)4( و)5( م���ن املخالفات 
املتعلقة بالنظام املدرسي يفترض فصل 
من تعمد التأخير عن بداية احلصص 
او التس���رب من احلصص الدراسية 
عن اخلروج من املدرسة دون إذن او 
تسلق سور املدرسة للخروج حيث ان 
عقوبة اخلروج من احلصص الدراسية 
في املدرسة موضحة في وثيقة النظام 
املوحد بغياب يوم دراسي كامل من دون 
عذر اما اخلروج من املدرسة دون إذن او 
تسلق سور املدرسة للخروج فيفترض 
ان تكون العقوبة أشد وتكون بالفصل 
ويحدد في الالئحة عدد أيام الفصل على 

ان يكون غيابًا من دون عذر.
� في املادة الثانية في البند 6 والبند 
7 إصالح تالف املمتلكات ويكون من 
عمل يد الطالب ولي���س بأخذ مبلغ 
مادي بل بإصالح ما أتلف بيده أمام 

اجلميع.
� امل���ادة الثانية البند 8 واخلاص 
»بإحض���ار مواد التدخ���ني« يضاف 
»واحضار مأكوالت ومش���روبات من 
خارج املقصف املدرسي« حيث يتسبب 
هذا األمر في التسيب داخل الفصول 
وكذلك تعرض الطلبة حلاالت التسمم 

تكون املدرسة غير مسؤولة عنها.
� املادة الثاني���ة البند 9 يفترض 
اضافة التشاجر خارج سور املدرسة 
في بداية الدوام املدرسي أو نهاية الدوام 
املدرسي بالقرب من سور املدرسة حتى 

نهاية املناوبة.

مريم بندق
تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« 
أمس حول موافق���ة مجلس الوزراء 
على تطبيق مشروع القيم التربوية 
اعتب���ارا من 5 أكتوبر حتى 31 مارس 
املقبلني اتفق مجل���س مديري عموم 
التعليمية ف���ي اجتماعهم  املناط���ق 
أمس برئاسة وكيلة الوزارة املساعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني على آليات 
تطبيق البرنامج الزمني ملشروع تعزيز 
وتأصيل القيم التربوية املستمدة من 
الشريعة اإلس���المية. ورأى املجلس 
ان تت���رك حرية حتدي���د توقيت بدء 
النشاط لإلدارات املدرسية بشرط أال 
تكون بعد احلص���ة األخيرة لضمان 
استفادة جميع الطالب قبل انصرافهم. 
وأجمع مديرو عموم املناطق التعليمية 
الست على إصدار نشرة الى مديري 
املدارس بعدم استخدام الساعة الدراسية 
املخصصة لألنشطة »كتقوية« للمواد 
الدراسية، وفيما يلي البرنامج الزمني 

وآلية التنفيذ:

القيم المطبقة خالل أكتوبر 2010
تقدير العلم والعلمـاء: )وهي تواكب 
االحتفال باليوم العاملي للمعلم املوافق 
5 أكتوبر م���ن كل عام( ويتم تطبيق 
هذه القيمة من بداية العام الدراس���ي 
حت���ى نهاية يوم اخلمي���س املوافق 

.2010/10/7
احترام اآلخري���ن: ويتم تطبيق 
القيمة من تاري���خ 2010/10/10 حتى 

تاريخ 2010/10/14.
النظافة: ويتم تطبيق القيمة من 

2010/10/17 حتى 2010/10/21.
احملافظة على املمتلكات العامة: ويتم 
تطبيق القيمة من تاريخ 2010/10/24 

حتى تاريخ 2010/10/28.
مالحظة مهمة: تناول القيمة يأتي 
في إطار مفهوم تسليط الضوء عليها 
وابرازها في ظل منظومة القيم األخرى، 
وال يعني انتهاء فترة تناولها إلغاءها 
من قاموس األبناء بل يجب ان نبرز 
تكامل تلك القي���م وعدم القدرة على 

االستغناء بإحداها عن األخرى.
مجاالت تعزيز القيم داخل املدرسة: لكل 
قيمة مجاالت لتعزيزها داخل املدرسة، 

على سبيل املثال:
� في أثناء الدخول في مناقش���ات 

طالبية وسماع أفكار اآلخرين.
� في احلوارات التي تدور بني املعلم 

وطالبه في أثناء احلصة الدراسية.
� ف����ي أثن���اء ح����واره م����ع 
أمره وزمالئ���ه ومعلمي����ه  ولي 

قطاع االنش���طة الطالبي���ة في نهاية 
العام الدراسي.

10- سيقوم قطاع االنشطة الطالبية 
خالل العام الدراسي بالتعاون مع جميع 
القطاعات واملؤسسات املعنية باملشروع 
– باقامة فعاليات اجتماعية وثقافية 
ورياضية تواكب تطبيق القيم التربوية 

خالل البرنامج الزمني املعد.
11- يقيم قطاع االنشطة الطالبية 
بالتع���اون م���ع قط���اع التخطي���ط 
واملعلومات وادارة التطوير والتنمية 
بوزارة التربية دورات تدريبية للسادة 
مديري ومدي���رات املدارس للتعريف 
بأهداف املشروع وتوضيح املرجعية 
الشرعية واالنسانية للقيم، وتدريبهم 
على االساليب احلديثة في تعزيز القيم 
وعرض بعض التجارب الناجحة وتبادل 

اخلبرات في هذا املجال.
12 – قطاع االنشطة الطالبية على 
استعداد الستقبال جميع املقترحات 
واالراء البن���اءة واالف���كار املبدع���ة 
والتجارب الناجحة من امليدان ليضعها 
امام الفرق العاملة على تطوير مشروع 

القيم التربوية لالستفادة منها.

تقدير العلم والعلماء
إطاللة علـى القيمـة: العلم هو أجّل 
الفضائل وأشرف املزايا وأعز ما يتحلى 
به اإلنس���ان، فهو أس���اس احلضارة 
ومصدر أمجاد األمم وعنوان سموها 

وتفوقها في احلياة.
والعلماء هم ورثة األنبياء، وخزان 
العلم، ودعاة احلق، وأنصار الدين، وقد 
تضافرت اآليات واألخبار على تكرمي 
العلم والعلماء: قال تعالى: )يرفع اهلل 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات � املجادلة: 11(، قال تعالى: )إمنا 
يخشى اهلل من عباده العلماء � فاطر: 
2(، عن عبادة بن الصامت: »ليس منا 
من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا 

ويعرف عاملنا« احلاكم في املتروك.
القيم���ة: تعميق املفاهيم  أهداف 
والقيم العلمية ل���دى الطلبة، تقدير 
دور العلماء في بناء احلضارة االسالمية 
ونشر العلوم في العالم، تعزيز دور 
العلماء في تقدم األمم ونهضتها، إبراز 
دور العل���م على مختل���ف األصعدة 
واملستويات احلياتية، تشجيع الطلبة 
على التواصل مع مراكز البحث العلمي، 
االقتداء بالعلماء لالستفادة من جتاربهم 
العلمية، حتقيق الطموح نحو التميز 
والتفوق العلمي، اكتساب القيم واملكارم 
األخالقية والسلوكيات احلميدة من 
العلماء، ابراز جهود الكويت في مجال 

� نقد املواقف والس���لوكيات التي 
تضر بالبيئة.

مجاالت تعزيز القيمة: في الفرص 
عند الشراء من املقصف املدرسي.

� التوعية نحو االهتمام بالنظافة 
الش���خصية )مالبس، فم وأس���نان، 

اجلسم.. إلخ(.
� احلث عل���ى الطهارة والوضوء 

للصالة.
� احملافظة على نظافة الفصل.

�  احملافظ���ة عل���ى نظافة الكتب 
واحلاسوب.

آليات مقترحة لتعزيـز القيمة: تدريب 
عملي لتنظيف األسنان بالتعاون مع 

قسم صحة الفم واألسنان.
� مسابقات ثقافية.

النظافة من  � تش���كيل جماع���ة 
الطلبة.

� حتديد القسم املشرف على تنفيذ 
القيمة.

� تخصيص 3 دقائق في بداية كل 
حصة خالل األسبوع ليتحدث الطلبة 

عن القيمة.
� أنشطة لفريق الكشافة واملرشدات 

واألشبال والزهرات عن القيمة.
� مشاهد متثيلية وأناشيد في إذاعة 
املدرسة خالل لقاء الصباح وفي الفرص 

عن القيمة.
� باجات خاصة بالقيمة من إعداد 

الطلبة.
� لوحات جدارية ويافطات في مدخل 

املدرسة وأنحائها.
� ندوات ومحاضرات.

� مسابقة القصة القصيرة.
� إعداد برامج مشتركة مع أولياء 

األمور لتعزيز القيمة.
� إع���داد موقع إلكتروني للملتقى 
الطالبي ملشاركة الطلبة وأولياء أمورهم 
واملعلمني باحلوارات املفتوحة كملتقى 

أسري اجتماعي.
� مسابقة أنظف فصل باملدرسة.

� توظيف الفنون والرسم واملسرح 
واملوسيقى في تعزيز القيمة.

المحافظة على الممتلكات العامة
إطاللة على القيمة: هي اتباع االرشادات 
والتعليم���ات اخلاص���ة باس���تعمال 
املمتلكات العام���ة، للمحافظة عليها 

واستمرارية وجودها.
قال تعال���ى: )وله���م فيها منافع 

ومشارب أفال يشكرون � يس: 73(.
قال رسول اهلل ژ »إن اهلل تعالى 
يرضى لكم ثالث���ا، ويكره لكم ثالثا: 
فيرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به 

ف����ي املدرسة وخارجها.
� في أثناء املنافسات الطالبية في 

األنشطة املدرسية.
� التعاون في تنظيم املعارض.

� التعاون في تنظيم احلفالت واأليام 
الرياضية.

خطوات التطبيق:
القيمة  1- يتم االع���داد لتطبيق 
واظهارها بجميع الوس���ائل املتاحة 
الن���دوات �  )االذاع���ة املدرس���ية � 
البروشورات... الخ(، والدعوة ملشاركة 
اولياء امور الطلبة في تطبيق القيم من 
االمور الهامة في مجال تعزيز القيمة 

التربوية.
2- التنبي���ه على الطلبة بوجود 
مس���ابقة في نهاية االس���بوع، يترك 
لالدارات املدرس���ية حتديد ش���كلها 
وطريقتها )س���ؤال � بحث � رس���م � 
مؤلخ... الخ(، الهدف من املسابقة قياس 
مدى النجاح ف���ي تعزيز القيمة لدى 

الطلبة بطريقة غير مباشرة.
3- حتديد الفائزين باملسابقة ويتم 
منحهم جوائز من املدرسة توزع عليهم 
في الطابور الصباحي لتحفيز الطلبة 
على املشاركة وهي وسيلة لقياس مدى 

حتقق الهدف من القيمة.
الفائزة  4- يتم رف���ع االس���ماء 
باجلوائز اسبوعيا الى ادارة االنشطة 

التربوية في املنطقة التعليمية.
5- يتم اعتماد كتيب الطالب من 
قبل املعلمني )معلم واحد على االقل( مع 

لصق االستيكر اخلاص بالقيمة.
6- يت���م التنبي���ه عل���ى الطلبة 
بأهمي���ة احملافظة على الكتيب حيث 
سيتم تسليمه الى مبنى وزارة التربية 
قطاع االنشطة الطالبية في نهاية العام 
)مت رصد جوائز قيمة لعدد 100 طالب 
وطالبة ممن استكمل تعبئة الكتيب 
ط���وال العام وش���ارك في املناش���ط 

التربوية لتفعيل القيم(.
7- في نهاية كل ش���هر ترفع كل 
مدرسة اسم افضل طالب مشارك في 
تطبيق هذا املشروع الى ادارة االنشطة 
التربوي���ة باملنطقة التعليمية او من 
ميثله���م مرفقا به مش���اركة الطالب 
ونوعية املسابقة )حيث سيتم شهريا 
تكرمي ومنح عدد 100 طالب وطالبة من 

كل منطقة تعليمية جوائز قيمة(.
8- حتصل افضل املدارس املشاركة 
على شهادة تقدير من قطاع االنشطة 

الطالبية بخالف اجلوائز.
9- يتم توثيق جميع الفعاليات 
واملناش���ط املصاحبة لتطبيق القيم 
وجتميعه���ا وارس���الها بتقرير الى 

مكانته وشأنه.
� قال تعالى: )يأيها الذين آمنوا ال 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 

خيرا منهم � احلجرات: 11(.
� عن أبي هريرة »بحس���ب امرئ 
من الش���ر أن يحقر أخاه املسلم، كل 
املسلم على املس���لم حرام دمه وماله 

وعرضه( � مسلم.
أهـداف القيمـة: تعمي���ق أواصر 
العالق���ات االجتماعي���ة بني مختلف 

أفراد املجتمع.
� تعزيز دور القيم االجتماعية بني 

مختلف الشرائح املجتمعية.
� تفعيل دور الش���باب وجهودهم 

في تعزيز قيمة االحترام.
� تقدير دور املعلمني في مختلف 

املواقف التربوية.
� التنمية الشاملة ملختلف قطاعات 

املجتمع.
� الس���رعة في اإلجناز وحتقيق 

األهداف املنشودة.
� تنمية مهارات ف���ن التعامل مع 

اآلخرين.
� تعميق مكانة الكبار وتعزيز واجب 
االحترام املتبادل بني الصغار للكبار.

مجاالت تعزيز القيمـة: احترام املعلم 
داخل الفصل وخارجه.

� في يوم االحتفال بيوم املعلم.
� رعاية املعلمني للطلبة في شتى 

اجلوانب وفي شتى املواقف.
آراء األق���ران داخ���ل  � احت���رام 

الفصل.
آليات مقترحة لتعزيـز القيمة: زيارات 
ميداني���ة لدور الرعاي���ة االجتماعية 

)املسنني(.
� مسابقة اختيار الطالب املثالي.

� ورش عم���ل لف���ن التعامل مع 
اآلخرين.

� تش���كي����ل جماع���ة احترام 

تقدير العلم والعلماء، تعزيز مكانة 
العلم، وتشجيع البحث العلمي.

مجاالت تعزيز القيمـة: إعداد برنامج 
زمني لزيارة الفصول للمكتبة، إبراز 
أهمية احملافظة عل���ى املختبرات في 
املدرس���ة، تكرمي الطلبة الفائقني في 

مختلف املناسبات.
آليات مقترحة لتعزيـز القيمة: زيارات 
ميدانية للمركز العلمي، زيارة ميدانية 
للنادي العلمي � زيارة ميدانية ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، مسابقات علمية 
)ورش عمل(، مسابقة البحوث العلمية، 
تشكيل جماعة تقدير املعلم والعلماء 

من الطلبة.
حتديد القسم املشرف على تنفيذ القيمة. 
تخصيص 3 دقائق في بداية كل حصة 
خالل األس���بوع ليتحدث الطلبة عن 
القيم���ة، لوحات جداري���ة ويافطات 
في مدخل املدرس���ة وأنحائها، برامج 
إذاعية ف���ي طابور الصباح والفرص 
عن القيمة، باجات خاصة بالقيمة من 
إعداد الطلبة، ن���دوات ومحاضرات، 
مسابقة القصة القصيرة عن القيمة، 
إعداد برامج مشتركة مع أولياء األمور 
لتعزيز القيمة، إعداد موقع الكتروني 
للملتق���ى الطالبي ملش���اركة الطلبة 
وأولياء أمورهم واملعلمني باحلوارات 
املفتوحة كملتقى أس���ري اجتماعي، 
زيارة املؤسس���ات البحثية، توظيف 
الفنون والرسم واملسرح واملوسيقى 

في تعزيز القيمة.

احترام اآلخرين
ـ إطاللة على القيمة: هو اس���تخدام 
رجاحة العقل لالستماع الى اآلخرين 
واإلنصات وتقب���ل النقد وعدم إعالء 
الصوت، والق���درة على تبادل اآلراء، 
مع عدم التقليل من قيمة الش���خص 
او الس���خرية من رأيه مما يعزز من 

اآلخرين من الطلبة.
� حتديد القسم املشرف على تنفيذ 

القيمة.
� تخصيص 3 دقائق في بداية كل 
حصة خالل األسبوع للتحدث مع الطلبة 

عن القيمة.
� مشاهد متثيلية وأناشيد في إذاعة 
املدرسة خالل لقاء الصباح وفي الفرص 

عن القيمة.
� باجات خاصة بالقيمة من إعداد 

الطلبة.
� لوحات جدارية ويافطات في مدخل 

املدرسة وفي أنحائها.
� ندوات ومحاضرات.

� أنشطة لفريق الكشافة واملرشدات 
واألشبال والزهرات عن القيمة.

� إعداد برامج مشتركة مع أولياء 
األمور لتعزيز القيمة.

� االحتفال بيوم املعلم.
� إع���داد موقع إلكتروني للملتقى 
الطالبي ملشاركة الطلبة وأولياء أمورهم 
واملعلمني باحلوارات املفتوحة كملتقى 

أسري اجتماعي.
� فالشات تلفزيونية حول القيمة.

� توظيف الفنون والرسم واملسرح 
واملوسيقى في تعزيز القيمة.

النظافة
إطاللة على القيمة: هي سلوك مكتسب 
نتعلمه نتيجة للتربية التي ننش���أ 
ونتربى عليها واملتمثلة في احملافظة 
على املظهر الداخلي واخلارجي لإلنسان 
وبيئته احمليطة من اجلراثيم والنفايات 

التي تسبب األمراض واألوبئة.
� قال تعالى: )وطهر بيتي للطائفني 

والقائمني والركع السجود � احلج(.
� ق���ال س���بحانه: )وثيابك فطهر 

والرجز فاهجر � املدثر 4(.
أهداف القيمة: تعزيز سلوك النظافة 
لدى الطالب م���ن خالل التركيز على 

نظافة الفصول واملدرسة.
� احل���رص على تكاتف اجلهود في 
العمل اجلماعي حلل مشكالت التلوث.

� تعزيز سلوك النظافة إلبراز جمال 
وطننا الكويت.

� احترام القوانني والتش���ريعات 
التي تساعد على اتباع سلوك النظافة 

وحماية البيئة من التلوث.
� ان يحرص الطالب على النظافة 

الشخصية.
� ان يهتم الطالب باألناقة في امللبس 

وترتيب املكان.
� احملافظة على الصحة من خالل 

احملافظة على النظافة.

شيئا، وأن تعتصموا بحبل اهلل جميعا، 
وال تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة 

السؤال وإضاعة املال« مسلم.
أهداف القيمة: احملافظة على املمتلكات 

العامة هي حفاظ على قوة األمة.
� دعوة إلى احملافظة على املمتلكات 
العامة وصيانتها من العبث واالسراف 
في االستعمال مثل ترشيد استخدام 

الكهرباء واملاء.
� املعرفة بأن حق األمة مقدم على حق 

الفرد ألن منفعة املال العام للجميع.
� احلرص على طاعة ولي األمر فيما 
يوضح كيفية التعامل باملرافق العامة.

� السعي الى اصالح ما يتلف من 
املمتلكات العامة.

� احترام القوانني والتشريعات اخلاصة 
باحملافظة على املمتلكات العامة.

مجاالت تعزيز القيمة:
� التوعية في ترشيد استهالك املاء 

والكهرباء.
� التوعية بصيانة املمتلكات العامة 

من العبث واالتالف.
� تعزي���ز احلب وال���والء للوطن 
والرتباطه باحملافظة على ممتلكاته.

آليات مقترحة لتعزيز القيمة:
� تكوين فريق عمل تطوعي الصالح 

التخريب.
� تش���كيل جماعة احملافظة على 

املمتلكات العامة من الطلبة.
� حتديد القسم املشرف على تنفيذ 

القيمة.
� زيارة ميدانية ملش���روع ترشيد 

الكهرباء واملاء.
� باجات خاصة بالقيمة من اعداد 

الطلبة.
� لوحات جدارية ويافطات في مدخل 

املدرسة وفي انحائها.
� تخصيص 3 دقائق في بداية كل 
حصة خالل االسبوع ليتحدث الطلبة 

عن القيمة.
� مش���اهد متثيلية وأناشيد عن 
القيمة في إذاعة املدرس���ة خالل لقاء 

الصباح وفي الفرص.
� ندوات ومحاضرات.

� أنشطة لفريق الكشافة واملرشدات 
واالشبال والزهرات عن القيمة.

� مس���ابقات ثقافي���ة واجتماعية 
ودينية.

� اعداد برامج مشتركة مع أولياء 
األمور لتعزيز القيمة.

� اع���داد موقع الكتروني للملتقى 
الطالبي ملشاركة الطلبة وأولياء أمورهم 
واملعلمني باحلوارات املفتوحة كملتقى 

أسري اجتماعي.

في تأكيد لما انفردت »األنباء« بنشره أمس حول موافقة مجلس الوزراء 

عقار للإيجار فـي الري

للإيجار معر�ض مع

مكاتب و�ساحة �سماوية

يف موقع حيوي

الري - الدائري الرابع - قرب اإلكرتونيات الغامن

مثايل ل�سركات ال�سيارات وغريها

ملزيد من املعلومات يرجى الإت�سال على: 24733334 - 1820888 داخلي )0(

من ال�ساعة 8 �سباحًا وحتى 5:30 بعد الظهر

م�ساحة الأر�ض 5000 مرت مربع

E-mail:rentals@kaico.net

مطــلـوب ل�شـركــة كـبـرى

Fax : 24839846
Email :sales.team@hotmail.com

للعمل لــدى �شركــة متخ�ش�شـة  

يف جمـال اأغـذيــة الأطـفـال 

مندوبني مبيعـات

مروجني مبيعـات

ال�شـــــروط :

1- لديه رخ�شـــة قيــادة. 
2- خربة يف جمال اجلمعيات التعاونية.

3- اإقامة قابلة للتحويل.

منى اللوغانيد.موضي احلمود


