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أشار إلى أن نتائج دراسة »تيمز« بنيت على المناهج القديمة وليست المطورة وكشف عن إجراء دراسة تحليلية لرصد أسبابها وكيفية معالجتها

وزير »التربية«: خطة متكاملة لتطوير املناهج بالتعاون مع البنك الدولي
عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د. بدر العيسى 
أن نتائج دراسة »تيمز« لم 
تكن علــى املناهج اجلديدة 
واملطورة احلالية، بل طبقت 
على مناهج قدمية، مشــيرا 
إلى أن ذلك ليس تقليال من 
أداء اإلدارات السابقة ولكن 

لكل مجتهد نصيب.
جــاء ذلــك فــي مؤمتــر 
الوزيــر  عقــده  صحافــي 
العيسى ظهر أمس بحضور 
مدير املركز الوطني لتطوير 
التعليم د.صبيح املخيزمي، 
أشار خالله إلى أن الدراسة 
تقام للمرة اخلامسة للصفني 
الرابع والثامن، وهذه ال تدخل 
في التقييم السنوي للطالب 
وال تعــده لدخــول مراحــل 
متقدمة، لذلك ال يكون هناك 
اهتمام من الطالب في إجابته 
عن األسئلة بعكس الوزارة 
التي تولي اهتماما كبيرا بها.
أن  العيســى  وأضــاف 
الــوزارة ســتقوم بدراســة 
النتائــج  حتليليــة لهــذه 
للوقوف على تلك األسباب 
وكيفية معاجلتها مستقبال، 
العمليــة  أن  إلــى  الفتــا 
التعليمية مجتمعية ويجب 
أن تتضافــر جميع اجلهود 
للوصول ملستوى تعليمي 

متطور.
وذكــر أننا حاليــا نقوم 
بتنفيــذ خطــة موضوعــة 
لتطوير املناهــج والتي من 
خاللهــا نســتطيع أن نقيم 
طلبتنــا بالتعاون مع البنك 

الدولي اضافة إلى أننا نعمل 
الكفايات  بهذا الصدد علــى 
التي ســنطبقها في الســنة 
القادمــة وهذا يعطينا دفعة 
ملضاعفة اجلهــود وتطوير 
العملية التعليمية، الفتا إلى 
أننا ال نريد أن نخفي رؤوسنا 
في الرمال بل يجب أن نكون 
شفافني في كل األمور ونوضح 
األســباب من خالل الدراسة 
التحليلية، معربا في الوقت 
نفسه عن شــكره وتقديره 
للمركــز الوطنــي لتطويــر 
التعليــم متمثــل مبديــره 
د.صبيح املخيزمي والعاملني 
معه على ما يقومون به من 

جهود كبيرة بهذا اجلانب.
من جانبه، قال مدير املركز 
الوطنــي لتطويــر التعليم 
د.صبيح املخيزمي ان دراسة 
تيمز هي دراسة عاملية بدأت 
دورتهــا االولــى عــام ١995 

املــواد  تعليــم  وحتســني 
املســتهدفة، وكذلك حتديد 
العوامل املؤثرة في حتصيل 
الطلبة في هذه املواد ملا يعود 
بالفائدة على املعلم والطالب 

واملدرسة.
وبــني املخيــزمي اننــا ال 
نستطيع تصنيف مستوى 
التعليم بالكويت انه االسوأ 
على مستوى العالم او على 
مستوى الدول املشاركة بل 
تدني املســتوى فــي مادتي 
الرياضيــات والعلوم وهما 
بالطبع من املواد االساسية، 
الفتا الى ان نتائج الدراسة 
في العام ٢٠١5 للصف الرابع 
تبــني ان التعليــم اخلاص 
تفوق علــى العام بنســبة 
ملادتــي   %٢٠ تتجــاوز  ال 
الرياضيات والعلوم بينما 
للصف الثامــن لم تتجاوز 
النسبة لنسبة ١3% للمادتني.

تعقدهــا املنظمــة الدوليــة 
التربوي  التحصيل  لتقييم 
بصورة دورية منتظمة كل 4 
سنوات تقيس مستوى اداء 
الطالب في مادتي الرياضيات 
والعلــوم، مشــيرا الــى ان 
الكويت شاركت في الدورة 
السادســة التــي طبقت في 
عام ٢٠١5 وستجري دورتها 
السابعة في عام ٢٠١9 حيث 
ستشــارك الكويــت للمــرة 
اخلامسة في هذه الدراسة.

وأضــاف د.املخيزمي: مت 
اختيار العينة التي مت تطبيق 
الدراسة عليها للصفني الرابع 
والثامن بشــكل عشــوائي 
مــن قبــل املنظمــة الدولية 
لتقييم التحصيل التربوي، 
مشيرا الى ان الدراسة تهدف 
الى توفيــر قاعــدة بيانات 
القرار  يســتخدمها صانعو 
في إيجــاد حلــول لتطوير 

 د.بدر العيسى ود.صبيح املخيزمي خالل املؤمتر الصحافي 

العملية التعليمية 
مجتمعية والبد 

من تضافر جميع 
اجلهود للوصول 

إلى مستوى 
تعليمي متطور

ال نريد أن نخفي 
رؤوسنا في الرمال 

بل يجب 
أن نكون شفافني 

في كل األمور

د.املخيزمي: 
ال نستطيع تصنيف 

التعليم بالكويت 
بأنه األسوأ 

على مستوى العالم 
أو الدول املشاركة 

في الدراسة

في حال ترشحه للوزارة سيكمل ما بدأه من إجناز

مع اقتراب مربعانية الشتاء

العيسى لـ »األنباء«: بدأنا طريق اإلصالح 
لتراكمات 40 سنة

»التربية«: إلغاء طابور الصباح من صالحية مدير 
املدرسة وتعطيل الدراسة بيد مدير املنطقة

أسامة أبو السعود

قال وزير التربية وزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى إنه في حال ترشحه مجددا 
لتولي مســؤولية وزارة التربية ووزارة 
التعليم العالي سيستكمل ما أجنزه خالل 
الفترة املاضية منذ توليه احلقيبة الوزارية.
وتابــع العيســى في تصريــح خاص 

لـ»األنبــاء«: »لم أجنــز كل ما أصبو إليه، 
فهناك قرارات إصالحية مت اتخاذها، وهناك 
خطط إستراتيجية لم تستكمل«. وأضاف 
قائال »بدأنا طريق اإلصالح لتراكمات 4٠ 
سنة، وهناك الكثير من املشاريع واخلطط 
التــي يجب أن تنجز مثل املناهج والبيئة 
املدرسية وتقييم الطالب وتدريب ورخصة 

املعلم، وكلها أمور نتمنى إجنازها«.

عبدالعزيز الفضلي

مع اقتراب »مربعانية الشتاء« وتقلبات 
اجلو ما بني شدة البرودة وسقوط األمطار 
علــى البالد، أبلغت وزارة التربية اإلدارات 
املدرسية بأن إلغاء طابور الصباح من عدمه 
من اختصاصات مدير املدرسة. ولن ينتظر 
اي تعليمات بهذا الشان من الوزارة او املنطقة 
التعليمية. وكشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ»األنباء« ان مدير املدرسة هو االقرب للوضع 

في مدرسته وامكانية اقامة طابور الصباح في 
اجلو البارد او الغائه من صالحياته، مشيرة 
الى انه اذا تطلب االمر تعطيل الدراسة فاالمر 

سيكون بيد مدير عام املنطقة التعليمية.
وأوضحت ان صحة وسالمة ابنائنا الطلبة 
فوق كل اعتبار مشــيرة الــى ان تعليمات 
صدرت من وزير التربيــة ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى بضرورة توفير افضل 
االجــواء للمتعلمني واملعلمــني لكي يؤدوا 

رسالتهم على اكمل وجه.

»الفروانية التعليمية«: توطني التدريب ينهض بالعملية التربوية
أكدت منطقة الفروانية التعليمية أهمية 
توطني التدريب في املدارس عبر إنشــاء 
مركــز تدريب في كل مدرســة واالهتمام 
بالتنمية املهنية للمعلم مبا يســاهم في 
النهوض بالعملية التربوية والتعليمية 
في البالد. وقال مراقب التعليم الثانوي 
في منطقــة الفروانيــة التعليمية محمد 

العنــزي في تصريــح للصحافيني أمس 
اخلميس عقــب اجتماع موســع ملديري 
ومديرات مدارس املنطقة: إن التدريب أحد 
أهم املكونات األساسية للتنمية البشرية 
وتطوير التعليم في البالد. وأضاف العنزي 
أنه مت التأكيد خالل االجتماع على االهتمام 
بالتنمية املهنية في املــدارس واالهتمام 

بالسجالت اخلاصة باملدير واملدير املساعد 
ورؤســاء الشــعب. وأوضح أن االهتمام 
بالتعليم واملعلم من أولويات الدولة بشكل 
عام ووزارة التربية بشكل خاص الفتا إلى 
أهمية التدريــب في رفع كفاءة العناصر 
البشــرية وتنمية املوارد البشرية لدفع 

عجلة التنمية نحو األمام.

إقبال متزايد من الطالبات وأولياء األمور ببطولة بولينغ »تواصل األجيال«

تكثيف األنشطة لصقل مواهب وإبداعات الطلبة
أعلــن الوكيــل املســاعد 
للتنمية التربوية واألنشطة 
مدير عام األندية املدرســية 
املســائية فيصــل املقصيــد 
أن الفتــرة املقبلة ستشــهد 
أنشــطة وفعاليــات مكثفــة 
يوميــة وأســبوعية مبراكز 
وأكادمييات البولينغ املسائية 
والتي تهدف من خاللها الى 
تدريب طالبنا وصقل مواهبهم 
وإبداعاتهــم. جاء ذلك خالل 
كلمتــه فــي ختــام بطولــة 
البولينغ األولــى للطالبات 
واألمهات حتت شعار »تواصل 
األجيال« التــي نظمها مركز 
بولينغ مبارك الكبير املدرسي 
املسائي بنات بحضور مدير 
إدارة األنشــطة املدرســية 
العقــاب ومراقــب  مســاعد 
املتابعة الفنية رئيس اللجنة 

اإلدارية شيخة الكوح وبعض 
القيادات التربوية ومبشاركة 
طالبــات األندية املدرســية 
أوليــاء  املســائية مبرافقــة 
أمورهــم، وأقيمــت البطولة 
بإشراف وإعداد رئيس املركز 

جيهان اخلباز. 

بدورها، أوضحت اخلباز 
ان البطولــة شــارك فيها 5٠ 
طالبة وولي أمر )٢5 طالبة + 
٢5 ام( ونهدف من تنظيمها الى 
احلث على ممارسة الرياضة 
ومشــاركة ودمــج الطالبات 
مع أمهاتهم فــي هذه اللعبة 
لتحبيب األمهات وتشجيعهن 
علــى االســتمرار وتدريــب 

الطالبات في البولينغ.
وفي اخلتام، هنأ املقصيد 
في ختــام البطولة وتتويج 
الفائزات باملراكز األولى في 
البطولة من الطالبات وأولياء 
الهدايــا  امورهــم وتوزيــع 
التذكاريــة علــى الطالبــات 
وأولياء أمورهم، مثمنا جهود 
اخلباز ومدربــات املركز في 
اإلعــداد والتنظيــم املتميــز 

إلجناح البطولة.

فيصل املقصيد خالل تكرمي الفائزات

»إشراقة« يقدم خدماته لطلبة »مبارك الكبير«
افتتحــت منطقــة مبارك 
مركــز  التعليميــة  الكبيــر 
إشراقة لالستشارات النفسية 
واألسرية الذي يقدم خدماته 
لطالب املنطقة )بنني وبنات( 
وأوليــاء أمورهــم لتنميــة 
اجلوانــب اإليجابية وتعديل 
لــدى  الســلبية  االجتاهــات 
العام  الطالب. وقــال املديــر 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية 
الديحانــي في بيان  منصور 
صحافــي أمــس اخلميس ان 
افتتــاح املركز يأتــي تنفيذا 
التربيــة  لتوصيــات وزيــر 
ووزير التعليــم العالي التي 
حث فيها على انشــاء مراكز 
النفســي مبختلف  لالرشــاد 
املناطق التعليمية للمساهمة 
في حل املشكالت التي تواجه 
الطالب واملساهمة في توعية 

أولياء أمورهم.
أن  الديحانــي  واوضــح 
مراقبة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية بإدارة األنشطة في 

املنطقة استعدت لذلك وحددت 
مقر عملها الذي بدأت تستقبل 

فيه زوارها.
من جانبه قال مدير إدارة 
التربوية ورئيس  األنشــطة 
املركز محمد عايض العجمي 
ان الهــدف من إنشــاء املركز 
هو دراسة ومعاجلة احلاالت 
السلوكية والنفسية للطلبة 
ودراســة احلــاالت األســرية 
ومساعدة األســر في تخطي 

املشكالت االجتماعية والنفسية 
والسلوكية والدراسية.

وأضــاف ان املركز يهدف 
أيضــا الى تنمية مهارات حل 
املشــكالت لديهــم وتعزيــز 
اجلوانب االيجابية واستثمارها 
في شخصية الطالب وتعديل 
السلبية واألفكار  االجتاهات 
املنحرفة وتعزيــز اجتاهات 

الوسطية واالعتدال.
أن  العجمــي  وأوضــح 
العاملــني باملركــز ومراقبــة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
يســتقبلون جميــع الطــالب 
والطالبات وأوليــاء أمورهم 
من جميع املراحل الدراســية 
ورياض األطفال املقيدين في 
مدارس املنطقة بواقع يومني 
في األسبوع )األحد والثالثاء( 
مــن الســاعة اخلامســة إلى 
الثامنــة مســاء وذلــك مبقر 
املركز الكائن مبدرسة معاذة 
العدويــة االبتدائية بنات في 
منطقة صباح السالم ق5 ش١.

محمد العجمي منصور الديحاني

حوار طالبي حول المواطنة اإليجابية

طالبات ثانوية بيان استعرضن »املواطنة اإليجابية«
عبدالعزيز الفضلي 

برعاية مراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية مبنطقة حولي 
التعليمية باإلنابة نضال احلداد اقام مجلس الطالبات في ثانوية 
بيان-بنات احلوار الطالبي بعنوان »املواطنة اإليجابية حقوقي 
وواجباتي«، وذلك بإشراف املوجه الفني شذى املري، بحضور 
مديرة املدرسة عاليه دشتي ويوسف السعيدي من الهيئة العامة 
للشــباب والرياضة والنقيب سارة يوسف من وزارة الداخلية 
وكذلك شذى القبندي من حملة غراس وعدد من طالبات املدارس.
وقام أعضاء مجلس الطالبات بأداء احلوار واملناقشــة بكل 
جد وتفاعل وإيجابية، وســط إعجاب شــديد من قبل احلضور 
حيث عكس احلوار أن حب الكويت في كل القلوب، ومت التعبير 
 عدد من الطالبات خالل احلوار عن ذلك بطريقة إيجابية بعيدا كل البعد عن الظواهر السلبية.

املركز افتتحته 
املنطقة التعليمية 

لتنمية اجلوانب 
اإليجابية

املقصيد كّرم 
الفائزات ببطولة 

البولينغ


