
التربوية
االربعاء 21 ديسمبر 2011

09
Mariembondok@hotmail.com ٭إعداد: مريـم بـنـدق

»التربية«: زيادة مالية للمحاسبني الوافدين: 5 دنانير مقابل 
كل سنة من سنوات اخلبرة للقدامى و40 دينارًا للجدد

اقتراح بتعيني خريجات »اإلجنليزية« في رياض األطفال

اعتمدت الفرق الفرعية لقياس أداء نظام التعليم في املواد األساسية األربع

علمت »األنباء« أن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
ووزي����ر العدل أحمد املليفي 
واف����ق على زي����ادة املكافأة 
الشهرية الشاملة للمحاسبني 
العاملني بوزارة  الوافدي����ن 
التربية بواقع 5 دنانير عن 
كل سنة من سنوات اخلبرة 
للقدامى و40 دينارا تضاف 
للمكافأة الشهرية للمحاسبني 

اجلدد.
واوضحت املص����ادر ان 
املكت����ب الفني للوزير صاغ 
الكت����اب الذي س����يرفع الى 
ديوان اخلدمة املدنية للنظر 

فيه لالعتماد.
واعرب����ت املص����ادر عن 
اهمية وضرورة هذه الزيادات 
للمحاس����بني الذين يقومون 
بعمل ضخم ولم يتم حتسني 
اوضاعهم املالية منذ عشرات 
إلى ذلك اصدر  الس����نوات، 
الوزير املليفي قرارا بش����أن 
تشكيل الفرق الفرعية العداد 
االختبار الوطني لقياس أداء 
نظ����ام التعليم بالكويت في 

املواد األساسية األربع.
جاء في القرار::

٭ أوال: تشكيل فريق فرعي 
العداد االختبار الوطني لقياس 
أداء نظام التعليم بالكويت في 
العربية برئاسة  اللغة  مادة 
هدى العميري � املوجه العام 
ملادة اللغة العربية وعضوية 
كل م����ن التالية أس����ماؤهم: 
مكية ابراهيم احلاج � موجه 
فن����ي أول � اإلدارة العام����ة 
للتعلي����م اخل����اص، جيهان 

فريد خش����وف � موجه فني 
� منطقة اجلهراء التعليمية، 
الزهمول  نوال سعود سعد 
� رئيس قسم مادة دراسية 
� مدرس����ة السالم االبتدائية 
بنات منطقة حولي التعليمية، 
نادية مرزوق املطيري � معلم 
� مدرسة عبداهلل بن رواحة 
االبتدائي����ة للبنني � منطقة 

الفروانية التعليمية.
٭ ثانيا: تشكيل فريق فرعي 
الوطني  الع����داد االختب����ار 
التعليم  أداء نظ����ام  لقياس 
اللغة  بالكوي����ت في م����ادة 
االجنليزية برئاسة سكينة 
حس����ني � املوجه العام ملادة 
اللغة االجنليزية وعضوية كل 
من التالية اسماؤهم: نورية 
� موجه  عبدالواحد السدرة 
العاصمة  � منطقة  فني أول 
التعليمية، فاطمة أمني محمد 
أبو العين����ني � موجه فني � 
منطقة العاصمة التعليمية، 
رحاب محمد ندمي � موجه فني 
� منطقة الفروانية التعليمية، 
مرمي عماد الدين عبدالرحمن 
� رئيس قسم مادة دراسية � 
مدرسة اجنادين االبتدائية 
بن����ات � منطق����ة الفروانية 

التعليمية.
٭ ثالثا: تشكيل فريق فرعي 
العداد االختبار الوطني لقياس 
التعليم بالكويت  اداء نظام 
في مادة الرياضيات برئاسة 
ابراهيم القطان � املوجه العام 
ملادة الرياضيات وعضوية كل 
من التالية اسماؤهم: حصة 
يونس محم����د علي � موجه 

فني أول رياضيات � منطقة 
العاصمة التعليمية، محمود 
محمد أبو جاموس � موجه فني 
رياضيات � منطقة الفروانية 
التعليمية، دعد محمد الصباغ 
� موجه فني رياضيات � منطقة 
اجلهراء التعليمية، بدرية عيد 
مطلق املطيري � رئيس قسم 
رياضيات � مدرس����ة الوليد 
بن عبدامللك منطقة الفروانية 

التعليمية.
٭ رابعا: تشكيل فريق فرعي 
العداد االختبار الوطني لقياس 
التعليم بالكويت  أداء نظام 
في مادة العلوم برئاسة براك 
الب���راك املوجه الع���ام ملادة 
العلوم وعضوية كل من التالية 
اسماؤهم: أحالم محمد رفيع 
بهبهاني � موجه فني أول علوم 
� منطقة الفروانية التعليمية، 
شيخة محمد الزعبي � موجه 
فني عل���وم � منطقة مبارك 
التعليمي���ة، حليمة  الكبير 
عب���داهلل عبدالرحيم احمد � 
رئيس قسم العلوم � منطقة 
التعليمية، رش���ا  العاصمة 
سعود خالد السبيعي � معلم 
علوم � مدرس���ة الصباحية 
ابتدائي بنني � منطقة األحمدي 

التعليمية.
وتتح���دد مهام كل فريق من 

الفرق السابقة باآلتي:
٭ إعداد االختبارات.

٭ املشاركة في االشراف على 
التجريبي  تطبيق االختبار 

واالختبار االساسي.
٭ املشاركة في االشراف على 
عملية تصحيح االختبارات.

٭ ُيعد الفريق تقريرا مفصال 
ملا قام به بع���د االنتهاء من 

العمل.
٭ ثانيا: تعم���ل هذه الفرق 
حتت إش���راف فري���ق عمل 
الوطنية قياس  االختبارات 
التعليم بالكويت  اداء نظام 
في املرك���ز الوطني لتطوير 

التعليم.
٭ ثالثا: يجتمع الفريق في 
الوقت ال���ذي يحدده رئيس 
اوقات  الفريق خارج واثناء 
العمل مبا تقتضيه مصلحة 

العمل.
٭ رابع���ا: تص���رف مكافأة 
مالية شهرية لرئيس وأعضاء 
الفريق املشار إليهم في القرار 

تبعا للوائح والنظم.
٭ خامسا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه وملدة )6( 

أشهر.
٭ سادسا: على جميع جهات 
االختص���اص العلم والعمل 

مبوجبه.
هذا وعلمت »األنباء« ان 
الوزير املليفي سيشكل فريق 
عمل لنق���ل الصالحيات الى 
املناطق التعليمية من االدارات 
املركزية بهدف سرعة تنفيذ 
وتبسيط اإلجراءات وتوفير 

وقت وجهد املراجعني.
وقالت املص���ادر ان اهم 
الصالحي���ات التي س���تنقل 
الى املناطق التعليمية تتعلق 
بالشؤون اإلدارية حيث سيتم 
تدريب الطاق���م اإلداري في 
العمل  املناطق على اجن���از 

بشكل صحيح ودقيق.

ترأس����ت وكيل����ة وزارة 
التربي����ة املس����اعدة لقطاع 
البح����وث التربوية واملناهج 
م����رمي الوتي����د اجتماعا ضم 
مجموعة م����ن املتخصصني 
ملناقش����ة ايجابيات تطبيق 
تعلي����م اللغة االجنليزية في 
املرحل����ة التجريبية برياض 
الكفيلة  االطفال والوس����ائل 
لتالفي السلبيات بعد ادخال 
املنه����ج في املس����توى االول 
والثاني كواح����دة من ثالثة 
مج����االت تطب����ق بص����ورة 
جتريبية في بعض املدارس في 

املناطق التعليمية الست.
الى  وتط����رق االجتم����اع 
اهمية دور املعلمات على وجه 
اخلصوص في تأسيس ذهن 
الطلبة باللغة االجنليزية بهذه 
املرحلة من حياته، حيث يلعب 
متكن املعلمة من اللغة دورا 
مهما في توصيل اهداف املادة 
لهذه املرحلة بالشكل الصحيح 
باالستعانة بالكتاب والوسائل 

التعليمية املتاحة.
واتف����ق املش����اركون في 
االجتماع عل����ى وضع بدائل 
مختلفة لتحسني تعليم اللغة 
االجنليزي����ة منها تطبيق ما 
يعرف بنادي اللغة االجنليزية 
تش����رف عليه معلمة تتميز 
بطالق����ة اللغ����ة االجنليزية 
وبنفس الوقت مؤهلة للتعامل 
مع القدرات النفسية واحلركية 
والفكرية للطفل بهذه املرحلة 

العمرية.
من جانبها اقترحت املوجهة 

العامة للغة االجنليزية سكينة 
غلوم تعيني خريجات قس����م 
اللغة االجنليزي����ة بجامعة 
الكويت في م����دارس رياض 
االطفال بعد إحلاقهن بدورات 
تربوية مكثف����ة حول تعليم 
الطفل، في حني اقترحت كل 
من د.سلوى درويش من قسم 
اللغة االجنليزية بكلية التربية 
األساسية وس����هام مال اهلل 
بكلية التربية � جامعة الكويت 
من قسم املناهج وطرق تدريس 
اللغة االجنليزية، ادراج مواد 
جديدة في سجل تخرج طالبات 
مرحلة رياض االطفال سواء في 
كلية التربية االساسية وكلية 
التربية بجامعة الكويت حول 
طرق تعليم الطفل في رياض 

االطفال اللغة االجنليزية.
بدورها اكدت د.حنان تقي 
– قسم اللغة االجنليزية بكلية 
التربية األساسية – ان معلمات 
رياض االطفال يجب ان يتم 
الفونيكس  احلاقهن بكورس 
وهو طريقة تدريس متعلمي 
اللغة االجنليزية كيفية اخراج 
اصوات احل����روف الالتينية 
بالطريق����ة الصحيحة حتى 
يتمك����ن من نط����ق الكلمات 
بصورة س����ليمة عند تعليم 
اللغة االجنليزية في الفصل 

املدرسي.
وم����ن جانب����ه اثنى مدير 
ادارة تطوير املناهج د.سعود 
احلربي على املساهمات حيث 
يتفق معظم ما مت طرحه من 
افكار وذكر ان لديه مالحظة 

تتعلق بالس����ياق االجتماعي 
لرياض االطفال والذي يكاد 
يكون شبه الزامي في الكويت، 
راجيا ان تتم اعادة النظر في 
اهداف مرحلة رياض االطفال 
نظرا خلصوصية هذه املرحلة 
من حيث تكوين الطفل العقلي 
التعليم  ان  والنفسي، مؤكدا 
باللعب ه����و ما يجب ان يتم 
ألننا نبحث عن تعلم املهارات 

بوستر مميز لصاحب السمو- حفظه اهلل- زينت به قاعة مدرسة نورية الصبيح التي شهدت تدشني املشروع ولقاء الوزير مع الطلبة بحضور اللوغاني واحلربي

وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
ووزير العدل أحمد املليفي طلبة منطقة 

اجلهراء التعليمية بإيصال رسائل الوفاء 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ـ حفظه اهلل ـ والتي يعكفون على إجنازها 
مبناسبة قرب مرور 6 سنوات على تولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم. 
ويعكف ما يقارب 62 ألف طالب وطالبة 

من رياض األطفال واملراحل التعليمية الـ 3 
على إنتاج رسائل مكتوبة وأخرى مصورة 

وثالثة مرسومة يعبرون فيها عن احلب 
والوفاء لصاحب السمو األمير. وفوجئ 

احلضور بطالبة من املرحلة املتوسطة 
حتضر قفصا بداخله حمامة بيضاء ـ في 

إشارة الى رغبة الطالب في االستقرار 
والسالم ـ وطلبت من الوزير إيصالها الى 

صاحب السمو.
وأعرب الوزير عن متنياته بأن تقدمها 

الطالبة بنفسها الى صاحب السمو.
وكشف الوزير عن ان قرار إنشاء جامعة 

جديدة سيصدر خالل اليومني املقبلني 
مطمئنا الطلبة الى أنه ستتم إعادة النظر 

في آلية امتحان القدرات.
وقال الوزير املليفي ان مشروع الفالش 
ميموري جزء من خطة حتويل التعليم 

الى الطريقة اإللكترونية وتخفيف أعباء 
احلقيبة الدراسية مؤكدا ان الوزارة حريصة 

على اإلسراع بخطوات ثابتة نحو التعليم 
اإللكتروني الشامل، السيما ان الفالش 

ميموري باملجان والطالب ليس ملزما أن 
يترك كتبه في املدرسة.

وقال املليفي في احتفال مشروع رسائل 
الوفاء من طلبة وطالبات منطقة اجلهراء 

مبناسبة مرور 6 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم التي 
أقيمت في ثانوية نورية الصبيح صباح 
امس: انني أتذكر عندما كنت طالبا في 

كلية احلقوق حتدثت في شتاء بارد وكنت 
أتصبب عرقا من شدة احلر ملا أصابني 

من ارتباك شديد، ما دفعني الى االعتماد 
على التحدث االرجتالي وال أعتمد على 

القراءة من األوراق، كما انني لم أكن طالبا 
متفوقا، وهذا األمر لم مينعني من مواصلة 

الدراسة والتفوق. وأفاد بأن االحتفال جميل 
ألنه يؤصل قيم الوالء وهو أقوال وأفعال 
ويؤصل أيضا مفاهيم القيم في النفوس، 
الفتا الى اننا رأينا وجها مشرقا للكويت 
في هذا احلفل املتنوع ونريد هذا اإلبداع.

وأضاف املليفي: نريد وطنا ينعم 
باالستقرار والشكر للجميع، وأشكر 

الطلبة واألساتذة واإلداريني إلخراج هذه 
املناسبة بوجه مشرق. من جانبها، أكدت 

وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني حرص املنطقة على إقامة 

اللقاء الدميوقراطي بني الطلبة والقيادات 
التربوية، الفتة الى ان الطلبة هم الثروة 

احلقيقية للكويت.
وأضافت اللوغاني: البد ان تصل املعلومة 

الصحيحة للطالب فيما يتعلق بتعديل 
الدرجات وهي وصلت لكم بطريقة غير 
واضحة وهي حقيقة تصب في صالح 

الطلبة. بدوره قال مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمية عبداهلل احلربي ان املشروع 

تأصيل لقيم الوالء للوالد صاحب السمو 
األمير، مشيرا الى ان 62 ألف طالب ميثلون 

مدارس اجلهراء يقدمون رسالة وفاء 
لصاحب السمو األمير الوالد دون اي تكلف 

وبكل عفوية.
وأشار احلربي الى ان الهدف من هذا 

املشروع إيصال رسالة للعالم أجمع بأننا 
نسيج واحد بكل أطيافه.

وفتح بعد ذلك باب احلوار والنقاش بني 
املليفي والطلبة الذين وجهوا أسئلة متنوعة، 

أجاب عنها املليفي تضمنت أسئلة حول 
خطط وزارة التربية وبعض املالحظات.

املليفي دشن في اجلهراء مشروع رسائل حب ووفاء إلى صاحب السمو 
مبناسبة قرب مرور 6 سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم 

الوزير للطلبة: لم أكن طالباً متفوقاً وكنت أتعرق من شدة احلر في الشتاء البارد إذا حتدثت

بالدرجة األولى.
وف����ي خت����ام االجتم����اع 
شكرت الوتيد احلضور على 
استجابتهم االيجابية وحسن 
مشاركتهن في هذا اللقاء الثري 
والذي اثمر نتائج ومقترحات 
وتبادل اآلراء وتبادل اخلبرات 
امليدان واالكادمييني  مع اهل 
معربة عن االمل في ان ترى 

النور في القريب العاجل.


