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أكدت الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية بوزارة التربية 
عائشة الروضان انتهاء فرق العمل من تعديل بيانات جميع 
معلمي املرحلة املتوسطة ملنطقتي الفروانية واألحمدي 
التعليمي���ة، وأعلنت عن قرب االنتهاء من تعديل بيانات 
معلمات رياض االطفال بنهاية هذا االسبوع، واشارت الى 

ان فرق العمل التي مت تشكيلها 
من قبل موظفي الشؤون اإلدارية 
التعليمية والوزارة  باملناطق 
لتطبيق قانون 28/2011 املتعلق 
املالية  بتعدي���ل االمتي���ازات 
للمعلمني، تواصل العمل على 
فترت���ني صباحية ومس���ائية 
وبكامل طاقاتها من أجل حتقيق 
هذا االجن���از الكبير، واضافت 
أن حجم العمل كبير جدا حيث 
ينطبق كادر املعلمني اجلديد على 
قرابة 60 ألف معلم ومعلمة من 
الكويتيني واخلليجيني يتطلب 

كل منهم تعديل بيانات بعملية متر بأربع مراحل. وأشادت 
الروضان بالعاملني في فرق العمل التي تضم 60 موظفا 
موزعني بواقع 10 موظفني لكل منطقة تعليمية، وطمأنت 
جموع املعلمني حول س���ير العمل وحرص الوزارة على 

تطبيق القانون.

عائشة الروضان

الروضان طمأنت املعلمني حول 
إجراءات صرف الكادر اجلديد: انتهينا 

من تعديل بيانات معلمي املتوسط 
ملنطقتي الفروانية واألحمدي

الهاجري: »التربية« تعاقبني 
وحترمني من راتبي بسبب 

وقوفي مع الطلبة
 اشتكى رئيس مجلس طلبة الثانوي رشيد الهاجري 
من تعسف بعض القياديني في وزارة التربية ومحاربتهم 
له في رزقه ورزق أوالده وبصورة مخالفة للقانون بسبب 
وقوفه مع الطلبة ونصرته حلقوقهم املشروعة وقال في 
تصريح ل� »األنباء« إنه منتدب منذ 4 سنوات للعمل كمعلم 
في وزارة التربية وصدر له قرار تثبيت في وزارة التربية 
في أكتوبر املاضي اال أن���ه فوجئ بعد وقوفه مع الطلبة 
ومناصرته لقضيتهم وحقوقهم ومشاركته في رفع الظلم 
عنهم بعد أزمة نتائج اختبارات الفترة الثانية باجراءات 
تعس���فية من قبل بعض القيادي���ني في الوزارة حيث مت 
»حبس« ملفه وتعطيل ارس���ال كتاب التثبيت دون وجه 
حق وبال سند قانوني ما أدى الى وقف راتبه منذ أشهر، 
وأضاف أن هذا األسلوب عفا عليه الزمن ومن العار على 
مسؤولي وزارة التربية محاربة معلم في رزقه وهو رب 
أس���رة ولديه التزامات مالية كثيرة ملجرد اعتراضه على 
وجود أخطاء في قراراتهم، وطالب الهاجري وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف بالتدخل لوضع 
حد لهذه التصرفات غير القانونية ومحاسبة املتسببني 
فيها، كما ناشد أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس األمة 
متابعة املوضوع حتى ال يتمادى بعض املسؤولني ويسيئوا 
استغالل مناصبهم ويعاقب كل من ال يتفق معهم بحرمانه 

من حقوقه بهذه الصورة املتعسفة والديكتاتورية.

في إطار اجله���ود التي يبذلها التوجي���ه العام للرياضيات 
بهدف الوصول ال���ى حتقيق األهداف املرج���وة للمادة بأفضل 
األداء وأنسب الوس���ائل، بعد اعتماد املناهج اجلديدة للمرحلة 
املتوسطة، أعد قسم الرياضيات مبدرسة ليلى القرشية املتوسطة 
للبنات ورشة عمل حول هندس���ة املثلث للصف التاسع، أبرز 
خاللها توافق املناهج اجلديدة مع ما يتميز به العصر احلديث 

من تطور تكنولوجي سريع.
وقد عقدت الورشة في مدرسة القيروان برعاية املوجهة األولى 
للرياضيات حصة العلي وحضور املوجهة سمية رشدي ولفيف 

من املوجهني الفنيني ورؤساء األقسام ومعلمي الرياضيات.
املعلمتان عزة الشوني وجنان محمود تبادلتا عرض محور 
ورش���ة العمل، حيث أبرزتا ما يتميز به املنهج املطور من نقاط 
إيجابية فيما يختص بهندسة املثلث. وتطرقت الشوني ومحمود 
إلى مراعاة املنهج اجلديد للفروق الفردية في قدرات التالميذ في 
إطار التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في العصر 
احلديث، مشيرتني الى سهولة استخدام وسائل متنوعة لتوصيل 
املعلومة وترس���يخها في ذهن التالميذ. وقد أشرفت على إعداد 
الورشة رئيسة القسم في مدرسة ليلى القرشية ملياء السويدان 
التي حرصت على تناول جميع األمور الفنية في احملور احملدد 
للورشة، في ظل متابعة وتشجيع مديرة املدرسة آمال الرويشد، 
التي ال تتوانى في تهيئة األجواء املناسبة لإلبداع، لينعكس ذلك 

في النهاية على مستوى طالبات املدرسة.

املعلمة عزة الشوني تقدم جانبا من ورشة العمل حول هندسة املثلث للصف التاسع

من اليمني جنان محمود وحصة العلي وآمال الرويشد وعزة الشوني

معلمات »ليلى القرشية« 
استعرضن »هندسة املثلث«

خالل زيارة وفد تربوي من املدارس اإليطالية

اخلياط: جتربة مدارس ريجيو اميليا رائدة عامليًا ونعمل على نقلها للكويت
الى دورات تدريبية مكثفة يتم 
ال���ى مدارس  ايفاده���ن خاللها 
ريجيو اميليا في ايطاليا اذ يتم 
ترش���يح 14 معلمة في مختلف 
املواد الدراس���ية ملرحلة رياض 

األطفال.
وزاد بقوله ان شروط قبول 
املرشحات تتضمن في اجلانب 
التربوي والفني معرفة األهداف 
التربوية وطبيعة مرحلة رياض 
األطفال وخصائص منو املتعلمني 
في هذه املرحلة واإلعداد الفني 
والذهن���ي والنفس���ي للمعلمة 
التقومي  الفصل وكيفية  وادارة 
التعليمية  الوسائل  واستخدام 
مع االملام بلوائح ونظم العمل الى 
جانب اجلوانب املهارية والفنية 
كالرسم والتصوير واحلاسوب 
والكتابة والتأليف وإجادة اللغة 

اإلجنليزية.

مع الشروط املنهجية والبيئية 
واملعماري���ة مل���دارس ريجي���و 
اميليا ووض���ع آليات االلتحاق 
بهذه املدرسة وشروط االلتحاق 
التعاون  به���ا وصياغة ط���رق 
الت���ام والدائم بني أولياء األمور 
والطلبة والهيئات التدريس���ية 
واالدارية في املدرسة واإلشراف 
واملتابعة لالعمال واألنشطة في 
املدرسة املمتازة لتطبيق التجربة 
واعداد التقارير الدورية والتأكد 
من حتقيق األهداف املرجوة من 
تطبي���ق التجربة م���ع التقييم 

الدوري لها.
وذك���ر ان املركز الوطني قام 
بالتنس���يق مع التعلي���م العام 
والتوجه الفني لرياض األطفال 
مبقابلة معلمات رياض األطفال 
الالتي مت ترشيحهن للمشاركة في 
تنفيذ هذه التجربة بعد خضوعهم 

كلية التربية األساسية في الهيئة 
التطبيقي ومدير  العامة للتعليم 
املناهج د.س����عود احلربي  ادارة 
وموجه اول رياض اطفال سلوى 
العميري ونادية املسلم ومن قطاع 
املنشآت عبدالعزيز النجار ومدير 
املكتب الفني باملركز الوطني آسيا 

هاشم حاجية.
وبني اخلياط ان مهام اللجنة 
والتي تتمثل في متابعة تنفيذ 
املش���روع ووضع خطة للعمل 
في تطبيق جتربة ريجيو اميليا 
في الكويت مشتملة على املوارد 
املالية والبشرية واملادية ونظم 
العمل املطلوبة مبا فيها اجلداول 
الزمنية لتنفيذ املشروع وحتديد 
معايير اختيار مدرسته لتنفيذ 
التجربة وكذلك وضع معايير كافة 
النظم املطلوبة لوضع التجربة 
في حيز التنفيذ بحيث يتطابق 

تنفيذ مش����روع جترب����ة مدارس 
ريجيو اميليا لتعزيز مدارس رياض 
األطفال في الكويت وعضوية كل 
من األستاذ املساعد في كلية التربية 
د.علي اجلعفر ود.طالل املسعد من 

قال مدير ع����ام املركز الوطني 
لتطوير التعليم د.رضا اخلياط ان 
جتربة مدارس ريجيو اميليا تعد 
جتربة عاملية رائدة ملرحلة ما قبل 
التعليم األساسي، وأضاف  نظام 
في تصريح صحافي خالل زيارة 
وفد تربوي من م����دارس ريجيو 
اميليا اإليطالية للمركز يوم أمس 
أنه مت تش����كيل جلنة استشارية 
من مجموعة من األس����اتذة بكلية 
التربية بجامع����ة الكويت إلعداد 
الالزمة والتنسيق مع  الدراسات 
الع����ام بالوزارة  التعليم  قط����اع 
للبدء م����ن نقطة االنطالق األولى 
لهذه التجربة في الكويت والبدء 
التجربة  بخطوات تنفيذية لنقل 
االيطالية في اطار مشروع جتريبي 
ملرحلة رياض االطفال تستمر ملدة 

خمس سنوات.
وأضاف ان تشكيل جلنة ملتابعة 

د.رضا اخلياط وأعضاء الوفد التربوي االيطالي خالل الزيارة 

متعددة  الحجم  كاملة   SUV سيارة  أفضل  بكونها   2012 إكسبديشن  فورد  تتميز 
اإلستعماالت، فهي ذات محرك V8 سعة 5.4 لتر وناقل حركة آلي بـ6 سرعات، كما 
تتسع لـ8 ركاب باإلضافة إلى إمكانية تعديل الدواسات, يتوفر فيها نظام إستشعار 
خلفي عند الرجوع ومركز للمعلومات والرسائل في لوحة العدادات. تمتع بقيادة 

سيارة الرفاهية والقوة الالمحدودة.
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إعداد: محمد هالل الخالدي bodalal@hotmail.com - twitter@bodalal2 ٭


