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خالل اجتماعها مع نظم املعلومات والتوجيه العام للحاسوب في الوزارة

الوتيد: تفعيل البوابة اإللكترونية في املرحلة الثانوية 
ومتابعة شؤون الطالب عبر األجهزة الذكية

املربــع  اجلديــدة علــى نظــام 
الدراســي  اإللكترونــي للعــام 
احلالي 2014/2013، قالت دشتي 
ان أهم هذه اإلضافات هي إضافة 
خاصية مرونة التصفح من خالل 
األجهزة الذكيــة ومنها بالطبع 
الهواتف الذكية وخاصية تواصل 
الوكيل املســاعد للتعليم العام 
ومديري عموم املناطق التعليمية 
مع اإلدارات املدرسية واملتابعة 
الفورية جلميع املستجدات في 

املجالني التربوي والتعليمي.
وبينت أن إضافة النشــرات 
الوزارية وتيسير آلية تعميمها 
على جميــع املدارس إلى جانب 
إضافــة صفحــة تتضمــن كل 
بيانات املعلمني مبا فيها تدرجهم 
الوظيفي والبريد إلكتروني ورقم 
الهاتف النقال اخلاص بهم ، مما 
يسر آلية التواصل بني اجلميع.

واشــارت دشتي الى احتواء 
املربــع اإللكترونــي أيضا على 
جدول احلصص تبعا ألســماء 
املعلمــني مــع إضافــة خاصية 
االستبيان ألولياء األمور والطلبة 
 SMS وإرســال رســائل نصيــة
للكوادر التربوية وأولياء األمور، 
مشيرة إلى أن مدارس املستقبل 
للمرحلــة االبتدائيــة لها أيضا 
آليتها ضمن املربع اإللكتروني.

مجــال تعزيز مبــدأ احلكومة 
اإللكترونية.

مــن جانبها، ذكرت جنيبة 
دشتي أن اســتخدامات املربع 
اإللكترونــي يهــدف بالدرجة 
األولى إلى حتقيــق التواصل 
الناجــح بني األطراف املتعلقة 
التعليميــة وهــي  بالعمليــة 
املدرســة واملعلــم والطالــب 
وولي األمــر، مؤكدة أن املربع 
اإللكترونــي يشــكل ركيــزة 
أساســية للتعليم اإللكتروني 
وتطوير التعليم املتكامل في 

مدارسنا.
وذكــرت دشــتي نتائــج 
استخدامات املربع اإللكتروني 
منذ بداية شــهر نوفمبر 2013 
إلى اآلن كما يلي: 465 مدرسة 
ومعلمــة  معلمــا  و52528 
يستخدمون املربع اإللكتروني، 
الطــالب  أمــا إجمالــي عــدد 
املســجلني فهو 257883 طالبا 
وطالبة بإجمالي عدد الزيارات 
1080997 زيــارة، بينمــا بلــغ 
عــدد أولياء األمور املســجلني 
في املربع اإللكتروني 188782 
ولي أمر وبإجمالي عدد زيارات 
359248 زيارة، أي ان إجمالي 
عدد املســتخدمني للمربع بلغ 
حتــى اآلن 499193 وبإجمالي 
عدد الزيارات 1924187 زيارة.

و فيمــا يخــص اإلضافات 

مع حسابات املستخدمني عبر 
كلمــات مرور شــخصية لكل 
مســتخدم من أوليــاء األمور 
وعبــر البريد االلكتروني لكل 

من الطلبة واملعلمني.
كما عرضت املطيري خالل 
اللقاء إيجابيات تشغيل امللف 
الصحي االلكتروني للطالب في 
العيادات املدرسية في مدارس 
وزارة التربية عن طريق الربط 
االلكتروني للوزارة مع وزارة 
الصحــة، والــذي ينفذه مركز 
املعلومات في الوزارة ويشرف 

عليه.
 ولفتــت املطيــري إلى أن 
هذا املشروع سيمكن الطبيب 
املعالــج مــن متابعــة احلالة 
الصحيــة للطالــب مع ضمان 
ســرية امللــف الطبــي جلميع 
الطــالب إلــى جانــب االطالع 
على اإلجــازات الطبية ومدى 
احتياج الطالب لها، مؤكدة أن 
رفع املستوى الصحي للطالب 
يســاهم بشــكل كبير في رفع 

مستواهم التعليمي.
 وقالت ان املشــروع الذي 
بدأ بعــدد محدود من املدارس 
سيتم تطويره حثيثا، آملة أن 
يغطي جميع مدارس الكويت 
مع بداية العام الدراسي القادم 
2015/2014 وأن تشــكل هــذه 
املشــاريع خطوات حثيثة في 

مراجعتهــا والتدقيــق عليها 
مــن اجلهات العليــا املختصة 
باســتمرار ما يحفــظ حقوق 
املعلم ويحثه على القيام بجميع 
واجباته، الفتة إلى مســاهمة 
املربــع اإللكترونــي فــي رفع 
الطــالب وحتصيلهم  كفاءات 
العلمــي لكثرة ودقة البيانات 
التــي يقدمها لهم إلــى جانب 
توصيل مالحظات وتوجيهات 
املعلمني للطالب بدقة وكفاءة 
مبا في ذلك مواعيد االختبارات 
الواجبات  واالمتحانات وأداء 

املكلفني بها.
من جهتها، أوضحت م.هدى 
البوابة  املطيري أن مشــروع 
اإللكترونية يغطي 465 مدرسة 
الكويــت وأن الشــركة  فــي 
املصممة للبوابة قامت بتفعيل 
خدمة اإلنترنت 4G إلى جانب 
االنتهــاء من تدريــب 98% من 
املعلمني املشرفني على البوابة 

من معلمي احلاسوب.
وعرضــت املطيــري خالل 
اللقاء كشــفا بأسماء املدارس 
البوابــة  بخدمــة  املتمتعــة 
اإللكترونية وبأعداد املعلمني 
الذيــن مت تدريبهــم فــي كل 
منطقة تعليمية، مشــيرة إلى 
أن مشــروع بوابــة الكويــت 
التعليميــة يضــم احملتــوى 
االلكتروني التفاعلي والتعامل 

ويطبق فــي غالبيــة مدارس 
وزارة التربية ملســاهمته في 
تخفيف أعباء اإلدارة املدرسية 
من خالل تقليــل عدد زيارات 
أوليــاء األمور للمــدارس، مع 
زيادة متابعتهم ألبنائهم من أي 
موقع وفي أي توقيت واإلجابة 
عن جميع استفساراتهم بدقة 

وسرعة. 
املعلمــني،  جانــب  ومــن 
أوضحــت الوتيــد أن املربــع 
اإللكترونــي ســاهم فــي دقة 
بيانات املعلم والطالب لسهولة 

دخوله املدرســة حتــى إنهاء 
تعليمه الثانوي. 

وحثت الوتيد على مواكبة 
التطــور التكنولوجي العاملي 
وتســهيل وتطوير وتســريع 
العملية الدراسية للطالب في 
املدارس كدعم أساســي خلطة 
التنمية نحو الكترونية التعليم 

في الكويت.
الوتيــد خــالل  وأشــادت 
االجتمــاع باملربع اإللكتروني 
الــذي يعــده ويشــرف عليه 
التوجيه الفني العام للحاسوب 

محمود الموسوي

أكدت وكيل وزارة التربية 
نصــاب  أن  الوتيــد  مــرمي 
املعلمني ورؤساء األقسام من 
عدد احلصــص التي يقومون 
بتدريسها عن طريق اجلدول 
املدرسي يتم حصره يوميا عبر 
»ســجل الطالب«، حيث تقوم 
كل مدرسة بإدخال بيانات كل 
معلم وعدد احلصص التي قام 

بتدريسها يوميا.
وقالت الوتيد خالل لقائها 
مبدير نظم املعلومات م.هدى 
العــام  واملوجــه  املطيــري 
للحاســوب باإلنابــة جنيبــة 
دشــتي ان التكنولوجيــا في 
املدارس ساهمت بدرجة كبيرة 
فــي تيســير األمــور اإلدارية 
وتنظيمهــا لتالفــي القصــور 
البشري والتجاوزات الفردية، 
مضيفة أن اســتخدام املواقع 
التربوية والبوابة اإللكترونية 
التي يديرها مركز املعلومات في 
الوزارة أصبح ســمة أساسية 
للتعليم الناجح وملواكبة التقدم 
العلمي والتكنولوجي خاصة 
فيما يتعلــق بتمكني املعلمني 
واإلدارة املدرسية من التواصل 
بشكل مهني مع الطلبة وأولياء 
أمورهم وذلك إلى جانب حفظ 
أرشــيف كامــل للطالــب منذ 

مرمي الوتيد خالل اجتماعها مع هدى املطيري وجنيبة دشتي

حقيبة »التربية« بانتظار الوزير القادم الستكمال املسيرة التعليمية

إحداث نقلة نوعية في املناهج وسد الشواغر باملناصب اإلشرافية
وزيادة املوارد املالية وتوظيف التكنولوجيا أبرز التحديات أمام الوزير اجلديد

رأيها، ويعتمد البحث العلمي 
في التخصص، واتخاذ القرار 
واملشــاركة املجتمعية، ويلبي 
حاجة املتعلمني بجميع فئاتهم، 
ويراعــي العدالــة واملســاواة 
بينهم، مؤكدة ان كل ذلك يصب 
في بناء مواطن ذي شــخصية 

متكاملة ومتزنة.
وأضافت ان التعلم هو عملية 
مستمرة ومتواصلة وال تتوقف 
علــى احلصــة الدراســية ذات 
اخلمسني دقيقة، وإمنا من خالل 
البحث والتحري عن املعلومة 
املتاحة،  اجلديــدة بالوســائل 
ســواء املناهــج او املكتبات او 
أي وسيلة إلكترونية او ورقية 

توفر املعلومة للطالب.
وأوضحت املصادر ان محاور 
خارطة الطريق لتطوير التعليم 
هي ضمن 3 محاور تتمثل في 
البرنامــج املتكامل في تطوير 
التعليــم مــن خــالل تطويــر 
املناهج، ورخصة املعلم، وخلق 
بيئة مدرسية مناسبة، وإيجاد 
التحفيز التربوي، باالضافة الى 
البرنامج املساند عبر سياسة 
منظومة التعليم وغرس مفاهيم 
ايجابية لدى الطالب، ورفع أداء 
العملية التعليمية، ووضع اسس 
موضوعيــة الختيار املعلمني، 
ومشــاركة القطــاع اخلــاص، 
في حني تكون املرحلة الثالثة 
خاصة بتطوير معايير اجلودة 
للمسارات الثالث »املنهجـ  املعلم 
ـ املدرسة«، واســتدامة البيئة 
التعليميــة وحتقيــق التميــز 
الطالبيــة  االداري، والتنميــة 

بالشراكة املجتمعية.
وأشارت الى ان هناك قضايا 
أخرى تتعلق باملوارد البشرية، 
حيث ان الوزارة بحاجة الى سد 
الشواغر في املناصب االشرافية، 
خصوصا تلــك الوظائف التي 
تتعلــق مباشــرة بالعمليــة 
التعليمية، اضافة الى التطوير 
الذي تســعى اليه الوزارة من 

خالل املشاريع اإلنشائية.

يراعــي جميــع الفروقات بني 
الطلبــة، وان يكــون مدعومــا 
بعناصر فنية وتقنية، مؤكدة 
أهمية وجــود نظــام تعليمي 
يساهم في االزدهار االقتصادي 
واالجتماعي في الكويت، مبينة 
ان الرســالة هنــا هــي حتقيق 
املناســبة  التعليميــة  البيئــة 
ملســاعدة املتعلمني على النمو 
الشامل والتكامل روحيا وعقليا 
وعلميــا وتربويــا واجتماعيا 
ونفسيا وجســميا الى اقصى 
ما تســمح به قدراتهم لذواتهم 
وخدمة املجتمع باالسلوب الذي 
يلبي متطلبات العصر، وعملية 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
املستدامة، ويحافظ في الوقت 
ذاتــه علــى ثوابــت املجتمــع 
الكويتي، مشددة على ضرورة 
التكامل بني الرؤية والرســالة 
االستراتيجية من خالل التركيز 
علــى التعلــم ال علــى التعليم 
كأســاس للعمليــة التعليمية، 
وتكامل النمو فــي املتعلم من 
مختلف اجلوانب، واالستفادة 

من فكر الطلبة.
وأكدت املصــادر اهمية اال 
ننسلخ من هويتنا اإلسالمية 
والعربيــة، وضــرورة خلــق 
تزاوج بني متطلبــات العصر 
وهويتنا الوطنية، من غير ان 
ننسلخ من ثوابتنا املجتمعية 
مــن اجــل التطويــر العلمي، 
مــع احداث متــازج جميل بني 
متطلبــات العصــر وثوابتنا، 
مشــيرة الى ان منوذج النظام 
ان  املميــز يجــب  التربــوي 
ينطلق من احتياجات املجتمع 
الكويتي من القوى البشــرية، 
ويشجع املنافسة على املستوى 
احمللــي واالقليمــي والعاملي، 
ويؤكــد على الهويــة الثقافية 
الكويتية ويستند الى معايير 
عالية املســتوى، ويتوافق مع 
املستجدات العلمية والتربوية 
والتقنية احلديثة، باالضافة الى 
بناء شخصية متزنة واثقة من 
نفسها قادرة على التعبير عن 

والتربوية، مضيفة أن التحدي 
اإلنساني احلضاري من ضمن 
التحديات التي تواجهها الوزارة، 
وتتمثل في االنفتــاح الثقافي 
واالقتصــادي، والتقريب فيما 
بني الشعوب، وما يتطلبه ذلك 
من إعداد. مشيرة إلى أن الوزارة 
لديها حتد فني في توفير جميع 
أنظمة التعليم للطلبة بشــتى 
فئاتهم، سواء الطلبة املوهوبون 
أو ذوو صعوبــات التعلــم أو 
الطلبــة العاديــون. داعية إلى 
أهمية إعداد العنصر البشري 

القادر على خدمة الوطن.
وقالــت املصــادر إنه يجب 
على الوزارة التركيز على جانب 
املوهوبني وتطوير قدراتهم دون 
إهمال بقية الطلبة، السيما ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مستشهدة 
بتجربــة مدرســتي الســدمي 
واجلــون لصعوبــات التعلم، 
والتي اعتبــرت منوذجا رائعا 

تسعى الوزارة إلى تعميمها.
وأضافــت أن علــى الوزير 
اجلديد أن يوجد نظاما تعليميا 

التحديات، التحدي الفني الذي 
يعني تسخير املناهج لالرتقاء 
مبخرجــات التعليــم جلميــع 
الفئات الطالبية مبا فيهم ذوو 
االحتياجات اخلاصة، إضافة إلى 
التحدي القيمي لوزارة التربية 
التــي تتمثل فــي احلاجة إلى 
تأكيد احلوار وحقوق اإلنسان، 
واحترام الــرأي والرأي اآلخر 
النــشء، واللجــوء إلى  لــدى 
الوسائل الدميوقراطية ملعاجلة 
االختالفات فــي الرأي وغرس 

قيم التسامح.
ولفتت إلى أن لدى املسؤولني 
في الوزارة حتديا تكنولوجيا 
يتمثل في توظيف التكنولوجيا 
في املجال التعليمي، وضرورة 
إحداث النقلة النوعية في املناهج 
لتمكني املتعلم في التفاعل مع 
كل مجــاالت املعرفــة وأدوات 
احلصول علــى املعلومات مما 
ميكنهم من تنمية مهارات التعلم. 
مشددة على أهمية صناعة املعلم 
القادر على توظيف التكنولوجيا 
في خدمة العمليــة التعليمية 

أهــم  أن  إلــى  وأشــارت 
التحديات التي تواجه نظامنا 
التعليمي متعددة وكثيرة ومن 
أهمها حتديات اقتصادية تتمثل 
فــي املوارد املاليــة املخصصة 
للتعليــم. مبينــة أن ميزانية 
التربية بلغت ملياري دينار، وما 
نخشاه أال توظف هذه األموال 
في مســارها الصحيح لتنمية 

التعليم وتطويره.
وأضافت املصادر أن التحدي 
اآلخــر هــو اجتماعيــا كوننــا 
بحاجــة لتعزيــز الثقــة بعمل 
الــوزارة مــن خــالل التواصل 
مع أهل امليدان وأولياء األمور، 
وتعزيز دور األســرة بشراكة 
حقيقيــة مــع املجتمــع بــكل 
مؤسساته وجمعياته وأفراده. 
مضيفــة أن التحــدي الثالــث 
هو التحــدي املنهجي لتحقيق 
وجــود نظــام تعليمــي يوفر 
األســاس للنشء ضمن وحدة 
حتقق أهــداف الدولة وتعزيز 
القيم لديهم لتحمل مسؤولياتهم 
بعد 12 عامــا. موضحة أن من 

محمود الموسوي

مع أي تشكيل حكومي جديد، 
جنــد أن هنــاك عــدة حتديات 
وقضايــا تنتظــر الــوزراء في 
وزاراتهم اجلديدة.. ومن ضمن 
هذه الــوزارات ولعلها من أهم 
اجلهات احلكوميــة في الدولة 
التي يقع عليها حمل كبير في 
تعليــم األجيــال املتعاقبة هي 
وزارة التربية، تلك الوزارة التي 
كانت ومازالت على مر السنني 
تعمــل علــى تطويــر العملية 
التعليميــة مواكبــة للعصر.. 
فماذا يريــد العاملون فيها من 
الوزير الذي سيتولى مسؤولية 
التربيــة في احلكومة اجلديدة 
التحديــات  املرتقبــة؟، ومــا 
والقضايا األساسية التي سيكمل 
بها املسيرة التعليمية في البالد؟

مصــادر تربويــة أكــدت لـ 
»األنباء« أن هنــاك الكثير من 
التحديات واآلمال املعقودة على 
وزير التربية اجلديد لتحقيق 
رؤية تعليمية رائدة وواضحة، 
لتنفذ عمليا على أرض الواقع 
خالل الســنوات املقبلة، حيث 
أصبحت »التربية« منظومة ذات 
أركان واضحة، ومفهوم معلوم 
لوضع صــورة كاملة للعنوان 
العام واإلطار املرجعي التنفيذي، 
ونحن حريصــون اليوم على 
رسم هذا اإلطار، ألننا نؤمن بأن 
من يعمل خارج اإلطار املنظم ال 

يأتي باألهداف املرجوة.
وقالــت املصادر إن الوزارة 
حريصــة على تطبيــق اإلطار 
املرجعــي الــذي ينطلــق مــن 
أســس وثوابــت واضحة مثل 
الدســتور، واخلطــة اإلمنائية 
للدولة، واستراتيجية التعليم 
2025/2005 وخطابات صاحب 
السمو األمير وتركيز سموه على 
التعليم ومخرجاته، واملؤمتر 
التعليم في  الوطني لتطويــر 
وتوصياتــه،   2008 فبرايــر 
باإلضافــة إلــى إطــار تطوير 

املناهج الدراسية.

خلق بيئة مدرسية مناسبة  تعزيز دور األسرة بشراكة حقيقية مع املدرسةالبد من وضع أسس موضوعية الختيار املعلمني

حتقيق شراكة 
حقيقية بني األسرة 

واملجتمع

التركيز على جانب 
املوهوبني وتطوير 

قدراتهم دون إهمال 
بقية الطلبة

إيجاد نظام 
تعليمي يراعي 

جميع الفروقات 
بني الطلبة ويكون 

مدعمًا بعناصر فنية 
وتقنية

عدم االنسالخ من 
هويتنا اإلسالمية 
والعربية وضرورة 
خلق تزاوج بني 
متطلبات العصر 
وهويتنا الوطنية

غرس مفاهيم 
إيجابية لدى الطالب 

ورفع أداء العملية 
التعليمية ووضع 

أسس موضوعية 
الختيار املعلمني 
ومشاركة القطاع 

اخلاص

نصاب املعلمني 
ورؤساء األقسام 

من احلصص التي 
يقومون بتدريسها 

يتم حصره يوميًا


