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قيادات التربية و»اجلمعية« في املقدمة
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انطالق أنشطة املؤمتر الـ 40 لـ »املعلمني« برعاية ولي العهد الشيخ نواف األحمد

احلمود: جعل التعليم أداة فاعلة لتحقيق التنمية املستدامة
العتيبي: النأي عن اخلالفات ودعم الوحدة الوطنية

العهد  برعاية س����مو ولي 
الشيخ نواف األحمد انطلقت 
صباح أمس أنش����طة املؤمتر 
التربوي ال����� 40 الذي تقيمه 
جمعي����ة املعلمني ه����ذا العام 
حتت عنوان »مناهج التعليم 
في الكويت بني تأصيل الهوية 

وحتقيق التنمية«.
وقالت ممثلة راعي احلفل 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال����ي د.موضي احلمود في 
الكلمة التي ألقتها نيابة عنها 
الع����ام منى  التعليم  وكيل����ة 
اللوغاني: ان احلديث عن مناهج 
التعليم في الكويت وعالقتها 
بني تأصي����ل الهوية وحتقيق 
التنمية يتن����اول أهم عناصر 

املنظومة التعليمية.
وأضافت »اذا ما تناولناه في 
إطار املفهوم الش����امل للمنهج 
وتش����عباته التي ال تقف عند 
حدود املقررات املدرسية وحدها 
بل تتسع لتشمل كل العناصر 
املؤثرة في العملية التعليمية 
وتس����ليط الض����وء على أهم 
الغايات التربوية التي تتصل 
مبنظومة القيم التي تستهدفها 
كل عناصر املنهج وفي طليعتها 
ترسيخ الوالء واالنتماء لوطننا 

وتأصيل هويته العربية«.
وأك����دت اللوغاني ضرورة 
جع����ل التعلي����م اداة فاعل����ة 
التنمية املس����تدامة  لتحقيق 
للتربية في الكويت، مش����يدة 
باجلهود التي يقدمها املعلمون 
واملعلمات ألبناء الوطن »والتي 
نقدرها ح����ق التقدير في ظل 
القيادة  الكبير م����ن  االهتمام 
السياسية التي ال تدخر جهدا 
في دعم املسيرة التربوية مع 
تهيئة جميع الظروف املناسبة 
لتحقيق طموحات وطننا العزيز 
في إع����داد أبنائه أفضل إعداد 

وتنشئتهم أفضل تنشئة«.
وعبرت ع����ن ثقته����ا بان 
اعمال ه����ذا املؤمتر وحواراته 
ومناقشاته الهادفة بفضل جهود 
الكبيرة  املشاركني وخبراتهم 
س����وف تس����فر عن توصيات 
واقتراحات »ستكون موضع 
اهتمام اجلميع لتحقيق االرتقاء 

بالتعليم في وطننا«.
من جانبه قال رئيس جمعية 
املعلمني متعب العتيبي ان ما 
يطرحه شعار املؤمتر هذا العام 
من قضية وطنية حساسة امنا 
يؤكد حرص اجلمعية على ان 
يكون لها تفاعله����ا االيجابي 
واملدروس من جميع القضايا 

واملستجدات التربوية.
وأكد حرص اجلمعية على 
طرح القضايا التي تنس����جم 
ورؤاها ومعطياتها مع احلاجة 
الفعلية للتناغم مع األوضاع 
احلالية والتحديات التي تواجه 
التعليم برمته مثل الغزو الفكري 

التطوير  التربوي����ة باجت����اه 
والتنمية وتعزيز االجتاهات 

الوطنية املنشودة«.
ولفت الى انه ال ميكن اختزال 
ما يحدث حاليا في محيط الواقع 
السياس����ي الساخن الذي متر 
العربية  املنطق����ة »وأمتنا  به 
عن واق����ع مجتمعنا الكويتي 
بش����كل عام والتربوي بشكل 
خاص«، مؤكدا انه من منطلق 
»مسؤوليتنا الوطنية ورسالتنا 
التربوية على ضرورة ان ننأى 
أوال مبيدانن����ا ع����ن تداعيات 
ومؤثرات هذه االحداث ايا كان 
ش����كلها او نوعها وان يتحمل 
كل منا مس����ؤوليته اجلسيمة 
في العمل اجل����اد على تعزيز 
معاني الوحدة الوطنية خلف 

قيادتنا احلكيمة«.
وذك����ر العتيبي ان املؤمتر 
ف����ي خضم مس����اعي  يأت����ي 
اجلمعية احلثيثة من اجل اقرار 
كادرها اجلديد واملعني برفع 
البدالت واملكافآت التشجيعية 
واالشرافية وما يتعلق مبكافأة 
املؤهالت العلمية واالستحقاق 
والذي س����تتم مناقش����ته في 
مجلس األمة في جلسة اخلامس 
من ابريل املقبل، مطالبا جموع 
املعلمني بالتواصل والتفاعل مع 
اجلمعية والتي ستقوم بدورها 
مبوافاتهم بكل ما هو جديد حول 

هذه اجللسة التاريخية.
م����ن جانب����ه ش����دد مقرر 
عام املؤمت����ر د.وليد الكندري 
عل����ى أهمية تطوي����ر املناهج 
التربوي لتحقيق  والتخطيط 
هدف تأصيل الهوية وحتقيق 
التنمي����ة، موضح����ا ان ذلك 
يتطلب م����ن العاملني في هذا 
احلقل احليوي الى اعمال الفكر 
وبذل اجلهود حتى تؤتي مناهج 
التعليم اكلها وثمارها في هذا 

املجال.
وقال الكندري ان أنش����طة 
املؤمتر س����تركز على املنهج 
القيم  املدرس����ي ومنظوم����ة 
والتخطي����ط االس����تراتيجي 
لتطوي����ر املناه����ج وحتديات 
التنمي����ة وتطوير املناهج في 
الكويت بدواعيها والياتها إضافة 
الى بحثها في دور املناهج في 
الواقع  الش����املة بني  التنمية 

واملأمول.
ويق����ام في اليوم االول من 
املؤمتر ندوة بعنوان »املنهج 
املدرس����ي ومنظوم����ة القيم« 
تشارك فيها نخبة من اساتذة 
علم االجتماع والتربية إضافة 
إلى ورشتي عمل األولى حول 
»قي����م املواطنة ف����ي املناهج 
ودورها ف����ي تأصيل الهوية« 
واألخرى حول »التعليم الذاتي 
والتعل����م التعاون����ي كمدخل 
الهوي����ة وحتقيق  لتأصي����ل 

التنمية«.

متثل ركنا أساس����يا من اركان 
التعلي����م، األم����ر ال����ذي دفع 
الى وضع هذا األمر  اجلمعية 
ف����ي إط����ار اهتمامه����ا البالغ 
وطرحها من خالل املؤمتر ملا 
لها م����ن دور كبير في تعزيز 
القيم الوطنية والتصدي جلميع 
التحديات ولبلورة توصيات 
برؤى واضحة تدفع »مبناهجنا 

الهدام ومحاوالت اقحام العملية 
التربوي����ة مبؤثرات اخلالفات 
السياسية واالنشقاقات املختلفة 
التي من شأنها ان تؤثر تاثيرا 
مباش����را في الوحدة الوطنية 
وتؤجج نار الفرقة واخلالفات 
الفئوية والطائفية املختلفة بني 

أبناء الوطن الواحد.
وق����ال العتيبي ان املناهج 

)سعود سالم( حضور كبير في مؤمتر املعلمني  

رئيس اجلمعية:
نطالب املعلمني 

بالتواصل والتفاعل 
لدعم الكادر 

اجلديد في جلسة
 5 أبريل

متعب العتيبيد. موضي احلمود

إعفاء وإضافة مسؤولني للجنة الدائمة ملعادلة الشهادات الدراسية

االحتفال مبرور 50 عامًا على انضمامنا لليونسكو غدًا
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
العامة للجنة  األمان���ة  تقيم 
الكويتية للتربية  الوطني���ة 
والعل���وم والثقاف���ة احتفاال 
مبناسبة مرور 50 عاما على 
الى منظمة  الكويت  انضمام 

اليونسكو في 7 مساء غد على 
مسرح كلية التربية األساسية 
بالشامية، قطعة 4، ملحق 1.

ه���ذا واعتم���دت اعتمدت 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا 
بإعفاء عضوين وإضافة آخرين 

مدير إدارة التنسيق ومتابعة 
الع���ام من عضوية  التعليم 

اللجنة.
ثانيا: اضافة كل من محمد 
شيبة � باحث قانوني باإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص بصفة 
عضو ومقرر للجنة، وسامي 

للجنة الدائمة ملعادلة الشهادات 
الدراسية.

وجاء في القرار: اوال: اعفاء 
كل من سلمان الالفي � مراقب 
معادل���ة الش���هادات باإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص عضوا 
ومقررا وعبداهلل هالل احلربي 

عثمان الدخي���ل � مدير إدارة 
التعليم  التنس���يق ومتابعة 

العام باإلنابة بصفة عضو.
جه���ات  عل���ى  ثالث���ا: 
العل���م والعمل  االختصاص 
الق���رار اعتبارا  مبوجب هذا 

من تاريخ صدوره.

اقتراب السنة املالية من نهايتها يضعف األمل

»املالية« لم توافق حتى اآلن  على إضافة
 2 مليون دينار لدعم »ممتازة التربية«

األس���ماء ولم تبلغ الى القطاع 
املالي الذي يحتاج وقتا اضافيا 
يقوم خالل���ه املراقبون املاليون 
مبراجعة األسماء مرة اخرى قبل 

اعتمادها للصرف.
إل���ى ذلك اص���درت الوزيرة 
قرار حول ضوابط قبول الطلبة 
غير الكويتيني من ابناء الفئات 
املس���تثناة في مدارس التربية 

اخلاصة جاء فيه:
تعديل الفقرة »ثانيا« بالقرار 

املشار اليه من:
ثانيا: ان يك���ون الطلبة من 
مواليد دولة الكويت، عدا الفئات 
القبول بوزارة  املس���تثناة من 

التربية.
لتصبح كالتالي:

ثانيا: ان يك���ون الطلبة من 
الفئات  الكويت، ع���دا  موالي���د 
القبول بوزارة  املس���تثناة من 
التربي���ة واألم التي لديها اقامة 
صاحلة بدولة الكويت سنة على 

االقل قبل الوالدة.

لم تبلغ وزارة املالية � حتى 
اآلن � وزارة التربي���ة باملوافقة 
على االس���تفادة م���ن 2 مليون 
دينار من وفورات العام املالي � 
الذي أوشك على االنتهاء � لدعم 
ميزانية األعمال املمتازة البالغة 

5 ماليني دينار.
املبالغ  ان  وتقول املص���ادر 
التي صرفتها الوزارة للموظفني 
واملعلمني العام املاضي � في حال 
انتهاء الشهر اجلاري دون إبالغ 
التربية مبوافقة املالية � ستصرف 
هذا العام إن لم تنخفض نسبيا 
ال���وزارة قرار  في حالة طبقت 
ديوان اخلدم���ة املدنية باعتبار 
الكفاءة للمستوى  درجة تقومي 
املمتاز تبدأ م���ن 90 وليس 94 
بحسب قرار وزاري يعمل به في 

وزارة التربية.
عل���ى صعي���د املرش���حني 
الذين  املكاف���أة  للحصول على 
تنطبق عليهم الشروط فمازالت 
منى اللوغانيالقطاع���ات املختلفة تدقق على 

وزيرة التربية استقبلت السماك
استقبلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود امس مدير املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة عباس السماك حيث شكرها على حضورها 
حفل افتتاح املبنى اجلديد للمعهد باالضافة الى الدعم 

الالمحدود الذي تقدمه البنائها العاملني والدارسني في 
املعهد الذي يعد من املباني التعليمية املميزة حيث 
جرى استخدام اسلوب العمارة الذكية في انشائه. 

حضر اللقاء رئيس قسم املالحة منذر الكندري.


