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الفارس: التعليم يحصن شبابنا ضد األفكار الهدامة
عبدالعزيز الفضلي

تكتمل صباح اليوم املنظومة التعليمية بدوام 
طلبة املرحلة الثانوية لتبدأ عجلة العام الدراسي 
اجلديد بالدوران وسط استعدادات جيدة قامت بها 
الوزارة في مناطقها املختلفة حيث ينضم ملدارس 
الثانوية ما يقــارب  ٧6 الفا و٧08 طالب وطالبة 

منهم 35 الفا 56 طالبا و4١ الفا و652 طالبة. 
 وعلى صعيد متصل تنتهي، اليوم املهلة التي 
منحها وزير التربية ووزير التعليم العالي د محمد 
الفارس ملسؤولي منطقة االحمدي التعليمية لتعديل 
اوضاع مدارس صباح االحمد السكنية التي تعاني 
من كثافة طالبية حيــث اعطى تعليمات بتوفير 
باصات خاصة لنقل الطلبة والهيئات التعليمية 
واإلدارية وتسخير كل اإلمكانيات املتاحة للطلبة 
مع فتح صفوف جديدة خاصة في مدرسة الرباب 
وتوفير األثاث الالزم لها  وتكون هناك مســاءلة 
جادة إن لم تنفذ هذه التعليمات وسيقوم الوزير 
الفــارس بزيارة تفقدية خالل االســبوع اجلاري 

ملــدارس صباح االحمــد لالطالع شــخصيا على 
تنفيــذ تلك التعليمات. ودعا وزير التربية وزير 
التعليم العالــي د د.محمد الفارس أبناءه الطلبة 
وبناته الطالبات في جميع املراحل التعليمية الى 
بذل اجلهد واســتغالل االمكانات املتاحة لتحقيق 
اهدافهم وطموحاتهم الســاعني اليها، منوها بأن 
التعليم احلقيقي يعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية لبناء اإلنسان الكويتي 
والوصول إلى املعرفة وبناء الشخصية السوية 
القادرة على العطاء وغرس القيم اإلسالمية. وحتدث 
د.الفارس بأن التعليم هو أداة ايضا لتعزيز روح 
الثقافة واشاعة مبدأ احلوار والتسامح والتعامل 
الراقي والرشــيد مع مختلــف االطياف. وأضاف 
الفارس: ان القيادة الرشيدة في البالد لم تأل جهدا 
فــي توفير االمكانات املاديــة واملعنوية للتعليم 
باعتباره عنوانا لتقدم األمم ونبراســها الساطع، 
الفتا الى حرص ســمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد على االهتمام بالتعليم باعتباره احلصن 
الذي يحمي شبابنا في مواجهة األفكار الهدامة. 

طلبة الثانوية يعودون ملقاعد الدراسة اليوم حدد مدته بساعة واحدة فقط لبقية املراحل الدراسية

»الديوان«: ال تخفيف ساعات عمل للعامالت في رياض األطفال 
هي ســاعات خاصة تقل عن 
ســاعات الدوام الرســمي )٧ 
ســاعات( ومن ثم ال تستفيد 
املعلمات أو اإلداريات الالتي 
املراحــل  يعملــن مبــدارس 
التعليمية املختلفة من تخفيف 
ساعات الدوام بواقع ساعتني 

كاملتني.
 وأضاف: تخفض ساعات 
الدوام بالقــدر الذي تقل فيه 
ساعات الدوام الرسمي عن 5 
ســاعات، وعلى هذا األساس 
فــإن املعلمــات أو االداريــات 
الالتي يبدأ دوامهن الرســمي 
في مرحلة رياض األطفال من 
الساعة ٧.30 صباحا وينتهي 
الساعة ١2.30 ظهرا ال يستفدن 
مــن تخفيف ســاعات الدوام 
الرسمي لهن بواقع ٧ ساعات 

ألن ساعات دوامهن الرسمي 5 
ساعات فقط. وبني أن املعلمات 
أو اإلداريات الالتي يبدأ دوامهن 
الرسمي في املرحلة االبتدائية 
واملتوســطة والثانويــة من 
الساعة ٧.30 صباحا وينتهي 
١.30 ظهرا يستفدن من تخفيف 
ساعات الدوام الرسمي بواقع 
ساعة واحدة فقط ألن دوامهن 

الرسمي 6 ساعات فقط.
 وطالــب الديــوان وزارة 
التربيــة بتطبيــق تخفيــف 
ساعات الدوام عليها في ضوء 
ساعات الدوام الرسمي املعتادة 
٧ ســاعات، علما أن تخفيف 
ساعات الدوام الرسمي ميكن 
أن يكــون في بداية الدوام او 
في نهايته مبراعاة أوضاع كل 

مرحلة تعليمية.

الرسمي املعتاد والذي يقدر بـ 
٧ ساعات يوميا، ومن ثم فإن 
املشرع قد قدر أن هذه احلاالت 
املشــمولة بتخفيض ساعات 
العمل تستدعي حالتها أال تزيد 
ســاعات عملها عن 5 ساعات 
على أساس أن ساعات الدوام 
الرسمي املعتاد هي ٧ ساعات 
يخصم منها ساعتان ثم إعفاء 

املوظفة منها.
 وأوضــح الديــوان انــه 
وحيــث إن ســاعات الــدوام 
الرســمي ملن يعملن معلمات 
أو إداريــات مبدارس املراحل 
التعليميــة املختلفة بوزارة 
التربيــة 5 ســاعات لبعــض 
املراحــل و6 ســاعات ملراحل 
أخرى، فإنها ليســت ساعات 
الدوام الرسمي املعتاد وإمنا 
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أعلن ديوان اخلدمة املدنية 
عن تعديل ســاعات تخفيف 
العمــل التــي حتصــل عليها 
املوظفات املستفيدات من قانون 
الطفل لتصبح ساعة واحدة 
فقــط للمعلمــات واإلداريات 
العامالت في املراحل االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية، بدال من 
ســاعتني، مؤكدا أن معلمات 
رياض األطفال غير مشموالت 
باحلصول على تخفيف بسبب 
عدد ســاعات دوامهن التي ال 

تتخطى 5 ساعات.
 جاء ذلك خالل رد الديوان 
على استفسار وزارة التربية 
بشأن تخفيف ساعات العمل 
املقرر بالقانون رقم )20١5/2١( 

والصادر بشأنه تعميم الديوان 
رقم 20١6/2.

 وقال الديوان في خطاب 
وجهه إلى وكيل وزارة التربية: 
إنــه باإلشــارة إلــى كتبكــم 
وآخرها رقــم ١86 املؤرخ في 
20١٧/١/8 بشــأن طلب اإلفادة 
بالــرأي عــن بدايــة تخفيف 
ساعات العمل املقرر بالقانون 
رقم 20١5/2١ الصادر بشــأنه 
تعميم الديــوان رقم 20١6/3 
بــكل مرحلــة مــن املراحــل 
التعليميــة اخلاصة بتوقيت 
الدوام املدرســي ملــن يعملن 
معلمات أو إداريات باملدارس، 
يرجــى التفضــل باإلحاطــة 
بأن تخفيض ســاعات العمل 
للموظفة احلامل أو للرضاعة 
ملدة ساعتني من ساعات الدوام 

أبدت تحفظها ورفضها الكاملين وطالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل

»املعلمني«: تطبيق »البصمة« يسيء ملكانة املعلمني وله آثار سلبية على العمل امليداني
وضــرورة أن يكون هناك 
تنسيق أوسع بني الوزارة 
ومجلس اخلدمة املدنية، عند 
تطبيق أي قرار أو نظام على 
املعلمني واملعلمات بشــكل 
التربوية  خاص، والنظــم 

بشكل عام.
من جانــب آخر، رفعت 
اجلمعيــة مذكرة إلى وزير 
التربية أبدت فيها رأيها بكل 
وضوح وشفافية حول قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 8 
لسنة 20١٧ باستبدال املادة 
١0 من قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 4١ لسنة 2006.

كافة القطاعات املعنية في 
الــوزارة ســيكون متوافقا 
مع رأيها، كما نطالب وزير 
التربيــة د.محمــد الفارس 
مبمارسة دوره املعهود في 
الوقوف إلى جانب املعلمني، 
وفي اتخاذ كافة اخلطوات 
أهــل  الكفيلــة الســتثناء 
امليدان من معلمني ومعلمات 
وإدارات مدرسية وموجهني 
وموجهات من تطبيق هذا 
القرار كما كان في السابق، 
وإلــى ضــرورة أن يكــون 
للوزارة موقفها الثابت جتاه 
قرار مجلس ديوان اخلدمة، 

مبررات موضوعية ومقنعة.
وأشاد العجمي باخلطوة 
اإليجابيــة التــي اتخذتهــا 
الوزارة والوزير د.الفارس 
بطلــب تأجيــل تطبيــق 
القرار، باإلضافة الى الطلب 
مــن قطاعاتهــا املختلفــة 
االستئناس برأيها في تطبيق 
القرار، وإن اجلمعية تنتظر 
رأي قطــاع التعليــم العام 
الذي يعتبــر رأيا مفصليا 
في حتديــد رأي الــوزارة، 
والذي سيرفع الى مجلس 
اخلدمة املدنية، وإن اجلمعية 
لديها الثقة الكاملة بأن رأي 

قطاعات ومؤسسات الدولة 
احلكوميــة، إال أنه كان من 
األجدر بل واملنطق أن ينظر 
إلى واقع العملية التعليمية 
بشــكل مغاير، وأن يراعى 
في القرار ما يتوافق متاما 
مــع آليــة العمــل التربوي 
ومتطلباته ونظمه ولوائحه، 
وهذا ما متت مراعاته واألخذ 
به في السابق من استثناء 
املعلمني من البصمة، إال انه 
من املستغرب واملؤسف حقا 
أن يتم جتاهل هذا األمر من 
قبل مجلس اخلدمة املدنية 
دون توضيح أي أسباب أو 

العمل في امليدان التعليمي 
واملغاير متاما عن آلية العمل 
في كافة القطاعات واملجاالت 

األخرى.
وأشار رئيس اجلمعية 
مطيــع العجمــي، الــى أن 
اجلمعيــة وبصفتها املمثل 
الرســمي ألهــل امليدان من 
معلمني ومعلمات، ولسان 
حالهــم، تنظر إلــى قضية 
البصمــة نظــرة شــمولية 
ومــن كافــة االجتاهــات، 
وإنهــا وفــي الوقــت الذي 
تدرك فيه وتتفهم أســباب 
تطبيق نظام البصمة على 
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أكدت جمعيــة املعلمني 
الكاملني  حتفظها ورفضها 
على تطبيق نظام البصمة 
على املعلمني، مناشدة سمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الشيخ جابر املبارك، التدخل 
املباشر حلسم هذه القضية 
املؤســفة التي من شــأنها 
أن تســيء ملكانة املعلمني، 
ومبدأ الثقة بهم ومبكانتهم 
ورسالتهم ودورهم، عالوة 
علــى ما تســببه مــن آثار 
وتداعيات سلبية على آلية 

مطيع العجمي

 العجمي: كان 
من األجدر 

واملنطق أن ينظر 
إلى واقع العملية 
التعليمية بشكل 

مغاير

حددتها بالمعلم المتمكن وحسن اختيار القيادات وإعادة النظر في برامج
كليات إعداد المعلمين ووضع السياسات التعليمية وفق رؤية بعيدة المدى

تعليمنا بني الترغيب والترهيب
 قيادة التعليم املدرسي حتتاج إلى احملاسبة 
واإلشراف املهني القائم على تبني اإلبداع 

واالبتكار والتدريب املستمر 

 يجب إعادة النظر في صياغة التعليم االبتدائي 
بالتحول إلى التعليم احلياتي واملهاري 

وتغيير أساليب التدريس

 ملاذا االستعانة باألجانب والبنك الدولي
ولدينا كفاءات وطنية في مواقع مختلفة 

تستطيع أن تقدم أفضل ما لديها؟
اإلجازة الصيفية انتهت وقد حملت معها كل ما هو محزن 
ومفــرح، وعادت احلياة املدرســية إلى دورتها في بداية عام 
دراســي جديــد يتطلع اجلميع ألن يكــون حافال باإلجنازات 
واإلبداعات، وهذا ما يتمناه كل مسؤول تربوي، فهم يرددونها 
في كل خطاب لهم يتسابقون إلى إلقائه، ولكن البعض منهم 
يعرف جيدا أنها لن تتحقق ألنهم يطلبون املستحيل في ظل 
إدارات عقيمة وقيادات هزيلة، لألسف الكثير منهم مازال ينظر 
إلى إدارة التعليم بالفكر املتسلط والديكتاتوري املتغلفة في 
عقلية ضحلة باملعلومات وفاشلة في مفاهيم اإلدارة الناجحة.

احلديث عن إصالح التعليم وتطويره أصبح حديث وحوار 
ملن ليست له مهنة، ألننا وصلنا إلى مرحلة في الكويت اصبح 
الكل يتحدث عن جودة التعليم وملاذا ال نصل إلى مســتوى 
تعليم فنلندا والسويد وغيرهما من الدول املتقدمة، ما الذي 
ينقص الكويت، التي وصل اإلنفاق فيها على التعليم إلى اكثر 
من مليار و600 مليون دينار تصرف على قرابة نصف مليون 

طالب ميثلون نصف تعداد السكان الكويتيني.
املتخصصـــــون فـــــي اقتصاديات اإلنفاق على التعليم 
يرون انها معدالت عالية وفي تزايد متسارع خالل السنوات 
اخلمس األخيرة، وهذا يتطلب التوقف والبحث عن األسباب، 
خاصة ان الكويت مازالت حتقق آخر املستويات في االختبارات 

العاملية مبستوى الرياضيات والعلوم والقراءة.
إلى جانب ان معدالت اجتياز اختبارات القدرات في جامعة 
الكويت ال تتعدى 40٪  نســبة النجــاح، علما بأن الكثير من 
الطلبــة املتقدمني لهــذه االختبارات الغالبيــة منهم حصلوا 
على نســب جناح في الثانويــة العامة 80٪  وما فوق، وأكثر 
مــن نصف البيوت الكويتية تلتهم نصف إيراداتها الدروس 
اخلصوصيــة، اضافة إلى اكثر مــن ١500 طالب في البعثات 
اخلارجيــة يواجهون فشــل عدم إمكانية مواصلة الدراســة 
بســبب عدم اجتياز اللغة االجنليزية، اضف إلى ذلك ضعف 
مســتوى بعض اخلريجني من جامعــة الكويت وغيرها من 
بعــض املؤسســات التعليمية في مســتوى الكتابة وضعف 

القراءة والثقافة والتمكن من التخصص العلمي.
هذه احلقائق خطيرة جدا في دولة تتطلع ألن تكون مركزا 
ماليا واقتصاديا يضاهي العالم املتقدم، أمام مخرجات تعليمية 
هشــة، تنفق الدولة ماليني الدنانيــر لكن العائد مفقود ولن 
يصل إلى املستوى املطلوب، اضافة إلى ضعف توجهات الكثير 
من طلبتنا إلى احلرص على حتصيل تعليم جيد ومبتكر، بل 
جند الغالبية منهم يبحث عن أسهل التخصصات ألن التعليم 
اجلامعي وغيره بوابة الدخول للحصول على الشهادة بهدف 
الوظيفة فقط، األمر الذي جعلنا نواجه أزمة الشهادات املزورة 

والبطالة املقنعة وطوابير احلصول على الوظيفة.
إصالح التعليم يحتاج إلى ثورة في السياســات واالدارة 
والقيــادة وكفاءة العنصر البشــري، وال ميكن ان نتقدم في 
ظل فكر التخلف والالمســؤولية الذي مازال يقود مدارســنا 

ومؤسساتنا التعليمية.
فتطويــر التعليم ال يتوقف على كم برادة ماي، وكم عدد 
الكراسي، ومدى صالحية دورات املياه، ونقص اعداد املدرسني، 
ومدى جاهزية املدارس وجوالت وصوالت املسؤولني للبروز 
اإلعالمي فقط، مازال ينظر إلى تطوير التعليم فقط من منظور 

اإلصالح املادي ورصد امليزانيات.
نعم، هذه أشــياء أساسية ولكن ما هو مهم لألسف ليس 

انتفع بها البعض ومازلنا نقف في نفس املستوى من التعليم.
- البدء فورا في تطبيق اجازة املعلم وإجازة مدير املدرسة 
بالتعاون مع كلية التربية في توقيع االتفاقيات التي تعمل على 
إعداد هذه االختبارات وفق املواصفات العاملية في قياس جودة 

أداء املعلمني ومديري املدارس.
- اعادة النظر في صياغة فلسفة التعليم االبتدائي بالتحول 
مــن التعليم املعرفي إلى التعليــم احلياتي واملهاري بأن يكون 
تعليم املهارات احلياتية 60٪  من محتوى النظام التعليمي و٪40  
يشــمل التعليــم املعرفي والنظري الذي يركز على أساســيات 
القــراءة والرياضيات والعلوم واللغــات والعلوم االجتماعية، 
حتى جنعل من مدارسنا في مراحل الطفولة مكانا جاذبا وبيئة 
آمنة تعمل على تشــجيع املتعلم على التعليم والتعلم وتنمية 

الذات والتدريب املبكر على املسؤوليات احلياتية.
اليوم لألســف رياض االطفال واملدارس االبتدائية أصبحت 
عبئا على األسرة الكويتية، بسبب قسوة التعامل مع الطفولة 
وتخلف أساليب التدريس وطرق التعلم التي ابتعدت عن التعلم 

باللعب واحملاكاة وركزت على التلقني واحلفظ والتكرار.
- تغيير أســاليب وطــرق التدريس التي تتعامل مع عقول 
املتعلمــني كعلب فارغة يهــدف كل معلم إلى تخزين أكبر كمية 
من املعلومات بهدف تذكرها وقت االمتحان فقط ألن مدارســنا 
مازالــت تعلم املعرفة وليســت املهارة والقيــم، فمتعلم اليوم 
ليــس باألمس، فهنــاك الكثير منهم ميتلــك معرفة ومعلومات 

تفوق ثقافة املعلم.
يجب أن يتحــول التعليم داخل الفصول إلى االستكشــاف 
والتحليــل والنقد واحلوارات وحلقــات النقاش وليس التلقني 
واحلفــظ، وأن يتدرب املعلمون على كيفيــة أن يجعل املتعلم 
كيــف يتعلم، ألن التعليم اجليد الذي يبنــي األمم هو التعليم 
الــذي يربط الطالب باحلياة والبيئــة احمليطة به، هو التعليم 
الذي يكتشــف فيه املعلم هوايات الطالب لينميها، هو التعليم 

الذي يعزز العالقات اإلنسانية في مجتمع املدرسة.
نتائــج تعليمنا الفاشــل يحصده املجتمع ومؤسســاته في 
تخريج جيل اتكالي واســتهالكي وضحــل ال يحب القراءة وال 
يجيــد الكتابة مــن دون أخطاء إمالئية وال يســتطيع أن يعبر 
بطالقــة، فهل نعتبر هذا تعليما يخــدم دولة تتطلع الن تكون 

في مصاف الدول املتقدمة.
أخيرا، هناك الكثير من املقترحات ومشاريع العمل الناجحة 
التــي ميكن الرجــوع اليها، ولكن يبقى العديد من التســاؤالت 

التي نطرحها:
- كيف يصبح التعليم أولوية في كل مؤسسات الدولة؟ - متى 
نتوقف عن التدخل في إقحام السياسة ومطالب السياسيني في 
إصالح التعليم؟ - ملاذا مازالت لدينا عقدة االستعانة باألجانب 
والبنــك الدولي الذين فشــلوا باعتراف املختصــني في العالم، 
ونحــن هنا فــي الكويت لدينــا العديد من العناصر البشــرية 
أصحاب الكفاءات في مواقع مختلفة من الدولة وتســتطيع ان 
تقــدم افضل ما لديها؟ - االعتقاد بأن إصالح التعليم في رصد 
ميزانيــات مبالــغ فيها هذا خطأ كبير ألنه لــن يتطور التعليم 
مادامت بعض القيادات وصناع القرارات التعليمية حتتاج إلى 

دورات تعليمية ومهنية في إدارة التعليم!
ستظل هناك العديد من التساؤالت حتتاج إلى إرادة واقعية 
وعملية حتى تخرجنا من الظالم إلى النور وننقل التعليم من 

الترهيب إلى الترغيب للطالب واملعلم واملسؤول!

التعليم وهم املوجهون الفنيون ورؤساء األقسام في املدارس 
بكل مستوياتهم، فهم مازالوا يؤمنون بأن متابعة املعلم تكون 
فقــط أين وصل في اخلطة الدراســية، وهل مت اجناز املنهج 
املدرســي، وما معدالت النجاح والرسوب، لألسف هناك عدد 
من املوجهني خبراء في إحباط املعلم واالستهزاء به وفقدان 
الثقة في أدائه وعدم اعطائه املرونة في إدارة عملية التدريس.
لألسف، لو تسأل البعض منهم معلومات عامة في املنهج 
املدرسي ستفاجأ بسبب عدم متكنهم وضحالة إعدادهم املهني 
ملســتوى هذا املســمى الوظيفي، وهذا ما جنــده في مدارس 
البنات حالة من اإلحباط واالنتقام األنثوي املفترض أن يكون 
ناعما، لكن لألسف هناك العديد من املواقف لبعض املدارس 
تعدت احلدود املهنية واألخالقية أيضا بسبب ضعف بعض 
قيادات اإلدارات التعليمية واإلداريــة فـي املناطــق التعليمية.
أي تعليم مدرســي ناجح وفعال نتطلع إليه في ظل أجواء 
وتــركات يحزن لهــا القلب رغم أن لدينا مــن االمكانات املادية 
الضخمة التي تنفق ولكن ال تتناسب مع املخرجات التعليمية 

التي يتطلع لها اجلميع؟!
سنوات ونحن نقدم األبحاث وحلقات النقاش ونكتب املقاالت 
ونضــع حلوال ناجعة لتطوير التعليم لكن ال حياة ملن تنادي، 
فالتقــدم واالزدهار والتنمية ال يكون إال بالتعليم املبدع، وهذا 
يتطلب من كل صاحب قرار ومسؤول أن يضع في االعتبار ان 

البداية الصحيحة إلحداث ثورة في التعليم تكون:
- مبعلــم متمكن ليس في مادته فقط، وإمنا ملتزم مبتطلبات 
مهنة التدريس وميتلك اجتاهات إيجابية نحو التعليم والتعلم 

ليكون منوذج القدوة في تعزيز القيم احلياتية لطالبه.
وهذا يتطلب اعادة النظر في برامج التدريب والتنمية املهنية 
وإعداد املعلمني، التي تقدم لهم من حيث احملتوى واألسلوب.

- حســن اختيار جميــع القيادات التعليميــة والتربوية وفق 
معايير مهنية وموضوعية وليس مبعيار احملاصصة، مع اعادة 
النظر في أســاليب وأدوات تقومي األداء خالل املهنة التي يجب 
ان ترتبط باالحتياجات املهنية ومتطلبات كل مسمى وظيفي.

- إعادة النظر في برامج كليات اعداد املعلمني من حيث معايير 
ونســب القبول واعداد الطلبة واحملتــوى العلمي واملهني لكل 
برنامج وحاجة سوق العمل ومستوى األداء التدريسي ألعضاء 
هيئة التدريس والوظائف املساندة واالمكانات املادية والبشرية 

لهذه املؤسسات.
- وضع السياسات التعليمية وفق رؤية بعيدة املدى تتماشى 
مــع رؤية مؤسســات الدولــة وبرامج عملهــا وأال تخضع هذه 
السياسات إلى التغيير املستمر عند حدوث أي أزمات وتدخالت 
خارجية وداخلية ألن عدم استقرار السياسيات التعليمية تدفع 
املؤسسات التعليمية ثمن هذا اخللل اخلطير، ولعل قرارات مثل 
)ادخال اللغة الفرنســية، والفالش مموري، والتابلت، التغيير 
املستمر غير املدروس في تغيير املناهج، وإدخال مواد جديدة، 
ونظام الكفايات وغيرها كثير( كان ومازال السبب في وقوعنا 
فــي كثير من االخطــاء التي جعلت من الكويــت حتتل املراكز 

األخيرة في مستوى التعليم.
وعليه، يجب توحيد اجلهات التي تصنع القرارات التعليمية 
وان تكون لكليات التربية الدور األساسي في صناعة مثل هذه 
القرارات، والتوقف فورا عن استيراد أي أفكار وجتارب خارجية 
لتطبق في الكويت يظن الكثير من املسؤولني انها تنجح ولكن 
لألسف هي صفقات مالية خاسرة كلفت الدولة أمواال طائلة لكن 

في قاموس املسؤولني بكل املستويات.
الكثير من األبحاث والدراسات تناقش ملاذا أصبحت مدارسنا 
طــاردة، ملاذا اصبح البعض منهــم يصدر العنف والتعصب 
الفكري واالجتماعي والسلوكيات املتطرفة، وال يعزز ثقافة 
التسامح واملواطنة والتربية األخالقية! لم أجد في خطاب أي 
مســؤول هذه الغايات التي يجب أن تكون في صميم رسالة 
وبرامــج عمل مدارس اليوم وان يوجه كل مســؤول تربوي 
ومدير مدرســة ومعلم وموجه فني واخصائي نفســي ليس 
في كلمات وأوامر، بل منهج عمل يبدأ في كل برنامج مدرسي 

وفصل دراسي.
نعــم، نريد ان يتعلم أوالدنــا املعرفة ولكن لن جتدي اذا 

غابت القيم واألخالق واملواطنة املسؤولة.
قيادة التعليم املدرسي حتتاج الى ان ننتقل من احملاسبة 
التقليدية واملتسلطة للمعلم إلى احملاسبة واإلشراف املهني 
القائم على تبني اإلبداع واالبتكار والتدريب املســتمر طوال 
العام الدراسي، ألن هناك العديد من املعلمني من ميلك االبتكار 
في قيادة التعليم الفعال، لكن اإلحباطات التي تواجههم جتعل 
من عملهم روتينا قاتال، ألن املعلم لن يعلم ابناءنا في أجواء 

نفسية سلبية ال تشجع على اإلجناز ملصلحة الطالب.
وعلى مديري املدارس أن تؤمن بأن قيادة املدارس الناجحة 
ال تكــون بجعل غرفــة املدير صالة اســتقبال أو ديوانية أو 
محطة جتســس، بل قيادة املدرســة يجــب ان تكون في كل 
أركان املدرســة، فاملدير هو املربي واملعلم واملشرف واملهني 
واملراقب الذي يجب ان يقضي اليوم الدراســي في كل أرجاء 
املدرسة حتى يكون قريبا من كل فرد منها، وان ميلك الريادة 

في قيادة مدرسته في تذليل كل الصعاب.
لألسف لو تسأل الكثير من الطلبة عن اسم مدير املدرسة 
ال يعرفــون، ألن البعض من مديــري هذه املدارس جاء دون 
استحقاق، وأن سياسة الترفيع للوظائف اإلشرافية في وزارة 
التربية تعمل وفق حســابات اجتماعية وسياســية وليست 

وفق معايير مهنية واضحة.
أضف إلى ذلك ضعف التنمية املهنية ونظام الرقابة والتقييم 
على مســتوى أداء مديري املدارس انعكس ذلك على ضعف 
العديد من قيــادات املدارس لدينا، والدليــل ارتفاع معدالت 
الهروب من املدرسة والتعدي على املعلمني والعنف بني الطلبة 
وإتالف املمتلكات العامة وغيرها من املشكالت السلوكية التي 

تصدرت مدارسنا خالل السنوات العشر األخيرة.
أضف إلى ذلك فئة مهمة جدا مشاركة في تراجع مستوى 
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