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الوتيد في مداخلة بإحدى جلسات »املعلمني«: املناهج َهّم تربوي كبير وعلى »التربية« تطوير معايير تقومي جودتها وتوفير معلمني متميزين

موجه إسالمية التربية: جتفيف منابع الفساد والفتنة وإزالة أسباب التفرقة 
كفيالن بصنع الرجال وتنشئة أجيال ال تسعى مللذاتها ومتعتها

جلميع شرائح املجتمع وإيجاد 
روح احملبة واأللفة بينهم اضافة 
الى حتمل املسؤولية ومراقبة اهلل 

تعالى في العمل.
وتطرق املنيفي الى املفاهيم التي 
تعزز االنتم����اء الوطني ومنها ان 
احلب احلقيقي للوطن يتجلى في 
أمور عدة من اهمها احلرص األكيد، 
والعمل اجلاد في نش����ر العقيدة 
الصحيحة لتعم أرجاء الوطن، كي 
يتمتع املواطنون باإلميان احلقيقي 
باهلل تعال����ى، ويصدقوا في حبه 
واالعتماد عليه وحده دون غيره، 
حتى إذا ما حاولت قوة في األرض 
االعتداء على دينهم وعقيدتهم أو 
اس����تباحة أرضه����م وأموالهم إذا 
بهم ينتفض����ون دفاعا عن الدين 
والعقي����دة، وذبا ع����ن األعراض 
واألوطان، معتمدين على اهلل تعالى 
دون غي����ره والقضاء احملكم على 
أسباب الشر والرذيلة، والعوامل 
الت����ي تغرق املجتم����ع في أوحال 
الفساد، حتى ال تنشأ األجيال التي 
تسعى مللذاتها ومتعها الرخيصة 
بحيث يتعذر عليها القيام بأدنى 
دور ذي بال يحف����ظ لها كرامتها 
وش����رفها عند تعرضها لالمتهان 
على ي����د عدو مترب����ص وصائل 
حاقد، إذ ان جتفيف منابع الفساد 
والفتنة هو الكفيل بصنع الرجال 
احلقيقيني احملبني لربهم ودينهم، 
املدافعني عن وطنهم بصدق وعزمية 
اضافة الى التواصل احلقيقي بني 
األفراد واجلماعات وإزالة أسباب 
التفرقة واخلالف بني أفراد املجتمع، 
وتعزيز روح النصيحة والتعاون 
والتكاتف في وجه التيارات الهدامة 

التي تتربص باملجتمع وأمنه.
واوضح ان هناك العديد من 
السديدة املستنبطة  التوجهات 
من خطابات صاحب السمو االمير 
تتمثل في حتقيق املنفعة والقوة 
واالزدهار للوطن واحملافظة عليه 
وصيانة استقالله وتدعيم الوحدة 
الوطنية، الى جانب احلفاظ على 
االستقرار والعمل على النهوض 
بالوطن وتنميته وتطويره وعدم 
الدس����تور والقانون،  انته����اك 
القيمي  امليراث  واحملافظة على 
واألخالقي الذي ساد مجتمع اآلباء 
واألجداد والفخر واالعتزاز به مما 
حدا بقسم التوجيه الفني العام 
للتربية اإلسالمية لتضمني املناهج 
الدراسية واألنشطة  واملقررات 
واخلط����ط جمي����ع التوجيهات 
التي يتفضل بها صاحب السمو 
االمير والتي تهدف إلى احلفاظ 
املواطنة  الوطن وترسيخ  على 

الصحيحة.

زرع قي����م حضارية جتعل من 
االجيال العربية فاعلة في التنمية 
وقادرة على االنتاج واملنافسة 
بغض النظر عن تقلبات السوق 

ومتغيراته.
ولفت الى ان االنفجار الثوري 
في الوطن العربي امنا جاء ليعيد 
التمكني من املشاركة في احلياة 
االجتماعية مبقوم���ات احلرية 

والعدالة واملساواة.
من جانبه، شدد عميد معهد 
الدراس���ات التربوية في جامعة 
القاهرة د.سامي نصار في ورقته 
البحثي���ة التي حمل���ت عنوان 
»التربية م���ن اجل املواطنة في 
عصر الفضاء االلكتروني« على 
اهمية توضيح املبادئ الرئيسية 
لتربية من اجل املواطنة والتي 
تتمثل في ان التربية فعل سياسي 
والسياسة فعل تربوي وال ميكن 
الفصل بينهما ألنهما تستهدفان 
املواطن احلر القادر على االسهام 
في جميع مناشط مجتمعه، كما 
ان التربية من اجل املواطنة هي 
مجموعة متكاملة من املهارات التي 
ينبغي على النظام التعليمي ان 

يعمل على تنميتها.
التربية من اجل  وأضاف ان 
الى متغيرات  املواطنة ستؤدي 
ايجابية في اجتاهات الش���باب 
وسلوكياتهم مما يقلل من عزلتهم 
عن املجتمع، كما تلعب دورا مهما 
في تطوير احلياة املدرسية كتقليل 
العنف ورفع املستوى التحصيلي 
ووعي الشباب باالزمات السياسية 
والدميوقراطية في املجتمع والعالم 
ككل.من ناحيته، اكد املوجه الفني 
العام للتربية االس���المية احمد 
املنيفي ان مصطلح املواطنة يعني 
صفة املواطن ال���ذي له حقوق 
وعليه واجبات تفرضها طبيعة 
انتمائه لوطنه الى جانب العالقة 
التي تقوم ب���ني الفرد والدولة، 
فيقدم الفرد احلب واالنتماء وتقدم 
الدولة االمن واحلماية والرعاية 
على كل املستويات.واضاف خالل 
ورش���ة عمل بعن���وان »الوطن 
التربية  والوطنية في مناه���ج 
االسالمية«، ان اإلنسان يكتسب 
املواطنة مبجرد االنتس���اب إلى 
وطن بعينه وال يكتسب الوطنية 
إال بالعمل الصالح لهذا الوطن، 
مشيرا الى اهم واجبات املواطن 
املسلم وهي السمع والطاعة لولي 
األمر بغي���ر معصية هلل تعالى 
واحملافظة على املال العام واملال 
اخلاص الى جانب محاربة الفساد 
من خالل األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر والعمل على حب اخلير 

اللغة العربية الفصحى للتحول 
ال����ى لغة مرتهن����ة في طقوس 
الذي  الوقت  رسمية ضيقة في 
يتغلغل في����ه التعليم االجنبي 
ف����ي البالد العربي����ة حتى بات 
كيانا مستقال من رياض االطفال 
حت����ى اجلامعة.وحذر د.مدكور 
التربية  من خطورة تس����طيح 
الدينية في املدارس وعدم توفير 
املدارس الوسطية للشباب مما 
ش����جع فئة منهم على التطرف 
واالره����اب في ح����ني ان الدين 
الرشيد هو الذي يقوي الشباب 
العنف ويوفر  ويحصنهم ضد 
لهم طريقا امنا الحداث التغيير 
الى ان  بالطرق السلمية.ولفت 
عزل اللغ����ة العربية عن علوم 
التقانة هو عزل للمجتمع حتى 
بات الكثير من العلوم والطاقات 
التكنولوجية حبيسة ما جعلهم 
ال يستطيعون قراءتها وتدرس 
البنائنا بلغات ال يفهمون منها 
اال القليل، حت����ى باتت العوملة 
االقتصادية تغزو جميع انشطتنا 
احلياتي����ة مبا في ذلك التعليم، 
وظهرت لدينا ظاهرة اخلصخصة 
البعض دواء  والتي يعتبره����ا 
ل����كل داء واصبح التعليم يلبي 
حاجات السوق.ورفض د.مدكور 
ان توجه متطلبات السوق عملية 
تطوير مناهجنا ألن متطلبات 
السوق متغيرة باستمرار، في 
ح����ني ان املناهج له����ا دور في 

التدريبية في جامعة  والبرامج 
القاهرة د.علي مدكور في الورقة 
البحثية التي شارك فيها بعنوان 
التي تواجه مناهج  »التحديات 
التربي���ة في الوطن العربي« ان 
املنهج منظومة شاملة من احلقائق 
واملعلومات واخلبرات واملهارات 
النفسية واالجتماعية والتي تقدمها 
مؤسسة ما الى املتعلمني فيها من 
اجل التنمية الشاملة التي ترتبط 
ببيئة املتعلم وحياته ومجتمعه، 
موضح���ا ان هناك مجموعة من 
الت���ي تواجه عملية  التحديات 
تطوير املنهج في الوطن العربي 
ومنها ما يتعلق بفوضى العوملة 
ومظاهرها وحتدياتها التي تؤثر 
على النواحي العقدية واالخالقية 
والسلوكية ..الخ، حتى اضحت 
تنذر بفوضى عارمة في العالم 
عامة والوطن العربي واالسالمي 

بصفة خاصة.
وأضاف د.مدك����ور ان هناك 
مظاهر واضحة تكاد تقضي على 
القيم االنسانية في العالم ومنها 
االنهيار العظيم للقيم االجتماعية 
في العالم الرأسمالي، الى جانب 
الذي يتجه  التحول االجتماعي 
نحو التدني ما أدى الى تقويض 
مؤسسة االسرة وضعف الروابط 
فيما بينها، الى جانب التداعيات 
الثقافي����ة واللغوية في الوطن 
اللغات  العربي بسبب ضغوط 
االجنبية والعامية التي أثرت على 

التنموية  الداخلة ضمن اخلطة 
للعام 2011/2010 للتربية، مشيرة 
الى ان موضوعها يعني أساليب 
الدراسية  املناهج  تقومي جودة 
والذي يهدف الى ايجاد اساليب 
جديدة لتقومي تلك املناهج لضمان 
جودته���ا، الفتة ال���ى محورين 
يرتبط���ان ببعضهما هما جودة 
املناهج ث���م تقييم املناهج وفق 

املعايير احلديثة.
واكدت اهمية البحث عن نقطة 
تكامل ما بني املناهج والعمل على 
التقومي كمدخل رئيسي لضمان 
جودة املناهج، فيما اشارت من 
جهة اخرى الى اهمية احلصول 
على نوعيات متميزة من املعلمني 
تعدها جهات مخرجات التعليم مبا 
يتوافق مع مخرجات متميزة من 

الطلبة في التعليم العام.
وأش���ارت الى ض���رورة ان 
تكون املناهج عبارة عن منظومة 
البعض  متكاملة تخدم بعضها 
وان تكون متوافق���ة بحيث ان 
كل املناهج كمثال تعمل خلدمة 
اللغة العربية في حني يعمل منهج 
اللغة العربية في خدمة املناهج 
حتى تضمن مخرجات تعليمية 
متميزة، مش���يرة الى ان جميع 
املناهج تعمل على بناء االنسان 

مبا يخدم وطنه.
وفي ندوة »املنهج املدرس���ي 
ومنظوم���ة القيم«، أكد اس���تاذ 
التعليمي���ة  املناه���ج  تطوي���ر 

يختتم املؤمتر التربوي ال� 40 
الذي تنظمه جمعية املعلمني اعماله 
اليوم في ندوة جماهيرية عن دور 
املناهج في التنمية الش����املة بني 

الواقع واملأمول.
اكدت  التربية،  وم���ن وزارة 
الوكيل املساعد للمناهج والبحوث 
التربوي���ة م���رمي الوتيد اهمية 
الذي يقام حتت عنوان  املؤمتر 
»مناهج التعليم في الكويت بني 
تأصيل الهوية وحتقيق التنمية«، 
خاصة انه يعبر عن هم تربوي 
امليدان  كبير يحمله جميع اهل 

التربوي اال وهو املناهج.
واضافت الوتيد، في تصريح 
صحافي على هامش مشاركتها في 
ورشة العمل التي حاضر فيها كل 
من د.سعود احلربي ود.ممدوح 
سليمان حتت عنوان »التخطيط 
االس���تراتيجي لتطوير املناهج 
املناهج  ان  التنمية«،  وحتديات 
ه���ي التي تكفل لن���ا مخرجات 
تربوية مس���تقبلية قادرة على 
مواجهة التحديات العاملية وعلى 
التعليمي في  التط���ور  مواكبة 
شتى انواعه.ولفتت الوتيد الى 
ان الوزارة حريصة كل احلرص 
على أهمية توفر خصائص معينة 
في املنهج املدرسي مبا يتضمن 
وضوح االهداف وامكانية حتقيقها 
وواقعيتها في تلبية احتياجات 
املتعلمني واالهتمام باحملتوى الى 
جانب االهتمام بوسائل وطرق 
التدريس واساليب التقومي التي 
تهدف الى التحس���ني املس���تمر 
في عمليتي التعل���م على نحو 
متواصل، مشيرة الى ان جودة 
املنهج تعني تعلما من اجل التمكن 

والتميز.
وذك���رت الوتي���د ان مفهوم 
التق���ومي عملية تش���خيصية 
تعاوني���ة مس���تمرة تهدف الى 
اصدار االحكام على مدى قدرته 
على حتقي���ق االهداف التربوية 
لدى املتعلمني في ضوء معايير 
يتبناها املقوم من اجل تصحيح او 
تعديد او تغيير املسار للوصول 

الى االهداف املنشودة.
وش���ددت عل���ى ض���رورة 
تطوي���ر معايير تق���ومي جودة 
املناهج املدرس���ية مب���ا يواكب 
املستجدات والتطورات العاملية 
في اطار فلسفة واهداف التربية، 
معلنة ان الوزارة بصدد صياغة 
معايير وطنية للجودة الشاملة 
للتعليم تشمل جميع املجاالت 

الدراسية.
اوضحت الوتيد أنها جزء من 
خطة قط���اع البحوث واملناهج 
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املدارس احلكومية 
شجع على التطرف 

واإلرهاب

تنفيذاً لقرار الوزيرة ترفع اللجنة تقريرها نهاية مايو املقبل

العوضي: اتفقنا مع »التربية« على تضمني
 سير الشهداء واألسرى في املناهج

»تعليمية الفروانية« تفتتح اليوم »مسيرة وطن«

أكد مدير إدارة التكرمي مبكتب الشهيد وعضو 
جلنة سير الشهداء واألسرى في املناهج الدراسية 
احمد العوضي ان اللجنة اجتمعت عدة اجتماعات 
برئاسة مدير إدارة املناهج بوزارة التربية د.سعود 
احلربي والعضو واملقرر د.أميرة احلسن والعضو 
حس����ن عبداهلل من مكتب الشهيد ملناقشة آلية 
التع����اون والبروتوك����ول بني ال����وزارة ومكتب 

الشهيد.
وقال العوضي: لقد اتفق األعضاء على ضرورة 
دراس����ة الوضع احلالي من حيث مدى اشتمال 
املناهج الدراس����ية على مفاهيم متعلقة مبعنى 
الش����هادة وأهميتها ودور الشهيد في الدفاع عن 
األوطان واستعادة حقوقها، والعبر املستخلصة من 

الدروس حول شهداء الكويت بصفة خاصة.
وأضاف العوضي: لق����د مت التطرق الى عدة 
مواضيع منها األنش����طة الالصفي����ة والزيارات 
امليدانية لطلبة مدارس الكويت ملكتب الشهيد وبيت 
القرين واملسابقات السنوية التي تنظمها الوزارة 
بالتعاون مع مكتب الشهيد، واإلذاعة املدرسية، 
والقصص التي توزع على مكتبات املدارس في 
املراحل الدراسية الثالث ومرحلة رياض األطفال 
ليتم مناقشتها والتعرف على كيفية دراستها في 
املناهج الدراسية، باإلضافة الى مناقشة بروتوكول 

التعاون بني الوزارة ومكتب الش����هيد ومناقشة 
موضوع مفاهيم الشهداء واملناهج.

واختتم العوضي ان االجتماعات أثمرت ثمارها 
املبدئية من ناحية التعاون والتفاهم بني األعضاء 
لسرعة إجناز وتنفيذ مشروع جلنة سير الشهداء 

واألسرى في املناهج الدراسية.
وبحس����ب ما انفردت بنشره »األنباء« في 14 
اجلاري حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود مهام اللجنة في: 
1- تقوم اللجنة بإع����داد بروتوكول لتنظيم 
وتنسيق استراتيجيات التعاون بني وزارة التربية 

ومكتب الشهيد.
2- حتدي����د آلي����ة تضمني قصص الش����هداء 
الكويتيني في املناهج الدراسية للمراحل الدراسية 
ال����� 4 )رياض األطفال � االبتدائية � املتوس����طة 
� الثانوي����ة( وفق التكامل الرأس����ي واألفقي بني 

املناهج.
3- ترفع اللجنة تقريره����ا النهائي لوزيرة 
التربي����ة في نهاية ش����هر ماي����و 2011 متضمنا 
التوصيات اإلجرائية لتضمني املناهج الدراسية 
سير الشهداء واألسرى ودور اإلدارات واجلهات 
املساندة في الوزارة في تعزيز مفهوم الوطنية 

والتضحية من أجل الوطن.

تقيم منطقة الفروانية التعليمية في التاسعة من 
صباح اليوم معرضها السنوي اخلامس ملصادر التعلم 
حتت عنوان »مس����يرة وطن« والذي يأتي في اطار 
االحتفال بالذكرى ال� 50 لالستقالل وال� 20 للتحرير 
ومرور 5 أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم، وذلك حتت رعاية وحضور رئيس اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة األحمد ومدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية يس����رى العمر ومدير االنشطة التربوية 

ناجي الزامل وذلك في مبنى املنطقة.

اجتماع اللجنة املشتركة بني وزارة التربية ومكتب الشهيد

متى تستيقظ عالقات »التربية«؟

5000 شتلة في الوفرة

وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تبذل جهودا الفتة في التعامل مع وسائل االعالم 
املختلفة برقي وحتضر ومساواة وحترص على الرد � 
وفقا ملا يسمح به وقتها � على االتصاالت التي ترد اليها، 
وال تتجاهل الرس����ائل الهاتفية حتى وان كانت خارج 
البالد. هذه االيجابية من 
الوزي����رة خلقت جوا من 
االلفة واملودة بينها وبني 
اغل����ب الصحافيني الذين 
يحرصون على مراجعتها 
للتأكد م����ن اي معلومة 
تصل اليهم قبل نش����رها 
حرصا على احلقيقة كاملة 
واملوضوعي����ة واظه����ار 
وجه����ة النظ����ر االخرى.

هذه الدنياميكية واحليوية 
واحلرص من الوزيرة ال 
يقابله التفاعل املطلوب من 
ادارة العالقات العامة واالعالم التربوي للقيام بالدور 
املطلوب منها ولذلك جندها ال ترسل اال ما يبعث لها من 
قطاعات الوزارة فاالدارة تظل تنتظر الى ان يرسل لها 
الوكالء واملناطق التعليمية تغطية ندوة او نشاط وال 
جندها � ولو ملرة واحدة � ُتفاجئنا بتصريح من مسؤول 
او بخب����ر من الوكيلة او الوزيرة او � ونحن راضيني � 
حتى بيان عن اجنازات الوزارة خصوصا ان فرق العمل 
تواصل اجتماعاتها الجناز مشاريع برنامج عمل احلكومة 
اآلن.واملؤسف ان االدارة جندها فجأة حترص � على سبيل 
املثال وليس احلصر � على ارسال تغطيات عن االندية 
املدرسية املسائية بالرغم من ضعف االقبال من جانب 
الطلبة على الذهاب لهذه االندية ويرتبط ذلك بالتزامن 
مع قيام وكيل قطاع االنشطة املدرسية دعيج الدعيج 
بالتوقيع على مزادات اللجان االعالمية التي من املفترض 
انها تقوم بزيارات ميزانية الى هذه االندية!والس����ؤال 

متى تستيقظ عالقات »التربية« للقيام بدورها؟

ضم���ن احلملة االعالمية التربوي���ة للجنة ازالة 
التعديات على امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة 
التابعة ملجلس الوزراء حتت شعار »بيئتنا.. حياتنا« 
وبالتعاون مع وزارة التربية تنظم احلملة نش���اطا 
توعويا بيئيا زراعيا لزراعة من 3000 إلى 5000 شتلة 
زراعية من مختلف االنواع مبشاركة طالب وطالبات 
مدارس منطقة االحمدي ومبارك الكبير التعليمية، 
في التاسعة صباح غد، في الوفرة على طريق الكيلو 
14 مقابل مدينة صباح األحمد السكنية.وس���يكون 
التجمع لالنطالق الى املوقع في الثامنة صباحا في 

استراحة برجر كنج باجتاه نويصيب.

محسن العتيبي

اقتراح أسماء املرشحني قبل 30 أبريل املقبل

بحضور فريحة األحمد 

»اليونسكو«: 500 ألف دوالر وميدالية ذهبية
جائزة اإلبداع في التعليم

وكلي أمل في تعاونكم إلحالة 
هذه املعلومة للجهات التربوية 
ف���ي بلدكم الش���قيق القتراح 
مرشحني على العنوان التالي:

 )wiseprizeforeducation.org(
وذلك قبل 30 ابريل 2011.

للتربي���ة والعل���وم والتنمية 
االجتماعي���ة، حت���ت الرعاية 
الكرمية لصاحبة السمو الشيخة 
م���وزا بنت ناص���ر، املبعوث 
اخلاص لليونس���كو للتعليم 
األساسي والعالي، وبالشراكة 
مع العديد من املنظمات الدولية 

التي من ضمنها اليونسكو.
وُيعنى هذا املؤمتر السنوي 
بتدارس الس���بل اإلبداعية في 
تطوير التعليم ويعتبر اضافة 
نوعية في التعرف على التقنيات 

احلديثة في هذا املجال.
وخالل اجللس���ة اخلتامية 
للمؤمتر في ديسمبر 2010 مت 
 )wise prize( اإلعالن عن جائزة
والتي س���تمنح سنويا ألفراد 
أو مجموعة أفراد من املبدعني 
في مج���ال التعليم في املعاهد 
التعليمية واجلامعات واملدارس 
البح���وث، اضاف���ة  ومراك���ز 
الدولية واملنظمات  للمنظمات 
احلكومية وغي���ر احلكومية 

والقطاع اخلاص.
وسيتم منح هذه اجلائزة للمرة 
األولى خالل النسخة الثالثة من 
مؤمتر )WIZE( في شهر نوفمبر 
2011 باعتبارها اجلائزة األولى 
عامليا في مجال اإلبداع في التعليم 
بقيمة 500 ألف دوالر مصاحبة 

مبيدالية ذهبية.

أفاد القائم بأعمال مندوبنا 
الدائ���م في اليونس���كو طالب 
البغلي وكيل���ة وزارة التربية 
متاضر السديراوي بأن املندوب 
الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو 
أعلن عن فتح باب الترشيحات 
جلائ���زة wise prize اخلاصة 

باإلبداع في التعليم.
 wise prize وستمنح جائزة
للمرة األولى في شهر نوفمبر 

.2011
انها جائزة سنوية ستمنح 
ألفراد أو مجموع���ة أفراد من 
املبدعني في مجال التعليم في 
التعليمية واجلامعات  املعاهد 
البحوث،  واملدارس ومراك���ز 
اضافة ال���ى املنظمات الدولية 
واملنظم���ات احلكومية وغير 

احلكومية والقطاع اخلاص.
ويرجى اقتراح املرش���حني 
التال���ي:  العن���وان  عل���ى 
 )wiseprizeforeducation.org(

وذلك قبل 30 أبريل 2011.
الس���فير  وجاء في خطاب 
املندوب الدائم لدولة قطر لدى 
اليونس���كو ف���ي باريس علي 
العاملي حول  زينل ان املؤمتر 
 � )wise( اإلبداع في التعلي���م
 world Innovative Summit for(
Education(  قد أنشئ في عام 
متاضر السديراوي2009 بواس���طة مؤسسة قطر 


