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وصف البرنامج املتكامل لتطوير التعليم بأنه مبنزلة »القلب النابض« للنظام التعليمي التربوي في الكويت خالل ندوة مبنتدى سامي املنيس الثقافي

اخلياط: نرفض تدخل السياسيني في املنظومة التعليمية كما حصل بـ »الوزن النسبي«
الوطن����ي لتطوير التعليم هو 
تهيئة مناخ مناس����ب لتطوير 
العملية التعليمية في الكويت 
وفق األسس العلمية ومبا يحقق 
للمركز االستقاللية واملوضوعية 
واحليادية في أداء أعماله، ويعمل 
املركز حاليا على عدة مشاريع 
تشمل مش����روع إعادة هيكلة 
مؤسسات التعليم »احلوكمة« 
وهو مشروع يعنى بإعادة هيكلة 
مؤسسات التعليم في الكويت 
والتي تش����مل املجلس االعلى 
للتعليم ووزارة التربية واملركز 
الوطني لتطوير التعليم بحيث 
ترفع من فاعلية النظام التعليمي 
واحلوكمة في هذه املؤسسات، 
حيث مت اعداد مرسوم بقانون 
لتحويل املجلس األعلى للتعليم 
كمجلس تشريعي، وسيعرض 
املرسوم خالل االسبوع املقبل 
على املجلس االعلى لدراسته 
ومن ث����م حتويله الى اجلهات 
املختصة للمباشرة في متابعة 
االجراءات الالزمة، مشيرا ايضا 
ال����ى ان هناك خطة تنس����يق 
التكامل بني مشروع  لتحقيق 
الوطنية للتعليم في  املعايير 
املركز الوطني لتطوير التعليم 
ومشاريع اخلطة االمنائية ذات 

العالقة بوزارة التربية.
وتابع اخلياط: نظرا الى ان 
اجلودة الشاملة في كل مناحي 
احلياة، اصبحت مطلبا عامليا 
ملحا فق����د اصبح لزاما حتمل 
مسؤولية توفير ارقى اساليب 
التعليم إلعداد أطر املس����تقبل 
وذلك من خالل حتديد وضبط 
معايي����ر تربوي����ة تعب����ر عن 
املس����توى النوعي الذي يجب 
أن تكون عليه جميع مكونات 
العملي����ة التعليمية من طالب 
ومعلمني وإدارة ومناهج ومبان 
وجتهيزات وغيرها من العناصر 
ومن ثم كانت الرغبة في حتسني 
جودة التعليم والتعلم من خالل 
اعداد وتنفيذ »مش����روع اعداد 
الوطني����ة للتعليم«،  املعايير 
حيث ان املش����روع يهدف الى 
البحث عما من شأنه ان يساهم 
التعليم  في رفع فعالية نظام 
الطالب  وحتس����ن حتصي����ل 
واالرتقاء مبس����تواهم العلمي 
الى حتقيقه  وهو ما نس����عى 

من خالل هذا املشروع.

املرك����ز يهت����م  ان  وذك����ر 
بالقرارات املتوسطة وطويلة 
األمد والتي حتت����اج إلى جهد 
مدته أربع س����نوات لتأسيس 
بنية متين����ة للتطوير وجني 
الثمار، مس����تدركا انه ال ميكن 
تطوي����ر التعليم وجني ثماره 
مباش����رة ألن العملية متعلقة 
بتطوير التعليم وليس تطوير 
أي قطاع آخر.وأكد اخلياط أن 
الغرض الرئيس����ي من املركز 

التعليم  املدرس����ية ومته����ني 
ومشروع القياس والتقومي.

البرنامج يبدأ  أن  وأوضح 
ف����ي 2014/2013 وينته����ى في 
2019/2018، الفت����ا إلى انه مع 
البرنامج يكون قد  انتهاء هذا 
تأسست البنية التحتية لعملية 
إصالح التعليم التي حتتاج إلى 
ثالثة قرارات هي »قرارات تتخذ 
اآلن وعلى املدى املتوسط وعلى 

املدى البعيد«.

محمود الموسوي

ش����دد املدير العام للمركز 
الوطن����ي لتطوي����ر التعلي����م 
د.رضا اخلي����اط على ضرورة 
تدخل اإلرادة السياسية لتطوير 
املنظومة التعليمية في الكويت، 
مؤكدا أنه من غير ذلك ال ميكن 
أن نصل إلى الغايات املرجوة، 
مبينا أن مسألة تطوير التعليم 
أصب����ح مش����روع دول����ة ألن 
االستثمار احلقيقي هو التنمية 

البشرية.
ورفض د.اخلياط ما يحصل 
اليوم في البالد من زج التعليم 
بالسياسة أو تدخل السياسيني 
في املنظومة التعليمية، موضحا 
أن ذلك س����ينعكس سلبا على 
التربوي واملش����اريع  اجلانب 
املس����تقبلية، مدل����ال على ما 
حدث خالل األسبوع املاضي من 
اعتراض أولياء أمور وطلبة على 
النسبي للمواد،  الوزن  قضية 
وما نتج عن تدخل بعض أعضاء 
مجلس األمة في املوضوع، مؤكدا 
أن هذه املس����ألة تقنية وفنية 
تقدرها وزارة التربية، وال يجوز 
االعتراض أو التدخل من غير 

املختصني بذلك.
جاء ذلك خالل حديث اخلياط 
في ندوة »آفاق تطوير التعليم 
في مسار التنمية« في منتدى 
سامي املنيس الثقافي اول من 
ام����س بالعديلي����ة، حيث دعا 
ايالء مزيد  الى  التربية  وزارة 
من االهتمام والتركيز للبرنامج 
املتكام����ل لتطوي����ر التعلي����م 
باعتباره احلل االمثل الصالح 
ان  البالد، مضيفا  التعليم في 
البرنام����ج املتكام����ل لتطوير 
التعليم هو نتاج خطة املركز 
التربية  بالتعاون م����ع وزارة 
لتطوي����ر وإص����الح التعليم، 
والذي يتكون من املنهج واملعلم 
والطال����ب والبيئة املدرس����ية 

اضافة الى القياس والتقومي.
املتكامل  البرنامج  ووصف 
لتطوي����ر التعليم بأنه مبنزلة 
»القل����ب الناب����ض« للنظ����ام 
التعليمي التربوي في الكويت، 
مشيرا الى ان البرنامج يحتاج 
الى خمس سنوات إلجنازه وهو 
تطوير املناهج وبناء املعايير 
التربوي����ة وتطوي����ر االدارة 

د. رضا اخلياط متحدثا وإلى جانبه د. أحمد املنيس  )أنور الكندري(

»الشق عود«

خصخصة التعليم

نظام التوظيف وسوق العمل

قال د.اخلياط خالل حديثه ان »الشق عود« في 
التعليم، وحتى يتم اصالحه فال بد من وجود 

الثقافة والشراكة املجتمعية ومساندة اعالمية 
لتحقيق البرنامج املتكامل لتطوير التعليم.

تطرق د.اخلياط ضمن حديثه عن البرنامج 
املساند خلارطة الطريق لتطوير التعليم الى 

تخصيص املدارس احلكومية، حيث أكد أن ذلك 

سيزيد من كفاءة احلكومة ويبني قطاعا خاصا 
قويا، مع االحتفاظ مبجانية التعليم للمواطنني 
كما هو حاصل في الواليات املتحدة االميركية. 

طالب د.الخياط في رده على سؤال بضرورة 
إصالح نظام الخدمة المدنية المتعلق 

بالتوظيف، حيث انه يساوي المجتهد وغيره 
بالوظيفة واالمتيازات، مدلال على ان 90 و%95 

من معلمي وزارة التربية يحصلون على تقدير 

امتياز، بينما هناك فروقات في المستويات 
الوظيفية، الفتا إلى ان سوق العمل المحلي 
بحاجة الى اصالح حقيقي حتى استطيع ان 

اخرج »آينشتاين« صغيرا يحصل على المكان 
الصحيح في هذه السوق.

فريق التوعية بـ»إعادة الهيكلة« مستمر في زياراته للمدارس

الرشيد: تنظيم دروس عملية 
لتأهيل  معلمات التربية املوسيقية

آل هيد: نعمل إليصال الرسالة والنجاح في التحدي
الش���اهني وعذاري  وروان 

القالف وحنان الريش.
ان  هي���د  آل  وأك���دت 
إلى  حملة حتدي مستمرة 
أن يتم التح���دي احلقيقي 
ويش���هد القط���اع اخلاص 
توافدا عل���ى العمل به من 
الكويتي، موجهة  الشباب 
الفريق  الش���كر ألعض���اء 
عل���ى مجهوده���م وعملهم 
العمل  املتواصل منذ بداية 

في التوعية.

معلمات التربية املوسيقية 
للمقرر الرابع، وذلك تطبيقا 
املقررة،  الدراسية  للخطة 
وذلك بهدف إعداد املعلمات 
لتدريس امل���ادة من خالل 
املشاركة في إعداد وتنفيذ 
مراسم لقاء الصباح، وأوجه 
النشاط املوسيقي من خالل 
تدريس بعض احلصص.

القطاع اخلاص  للعمل في 
وتقوم بتوعيتهم وتعريفهم 
مبزايا القطاع اخلاص الذي ال 

يعلمها جميع الشباب.
وأشارت آل هيد الى ان 
فري���ق التوعية املجتمعية 
يعمل جاهدا إليصال الرسالة 
التوعوية التي تش���كل من 
أجلها للشباب، حيث يقوم 
الفريق بالتنسيق مع وزارة 
التربية لتحدي���د مواعيد 
إلقامة ندوات والتنس���يق 
املعاه���د واجلامعات  م���ع 
إلقامة احملاضرات التوعوية 
وتوزيع استبيان على الطالب 
خالل كل زيارة ملعرفة رأي 
الطلب���ة جت���اه العمل في 
القطاع اخلاص واخلدمات 
الت���ي يقدمها البرنامج، ثم 
يتم توزيع اس���تبيان في 
نهاي���ة احملاض���رة ملعرفة 
تغيير فك���رة الطالب نحو 
القطاع اخلاص،  العمل في 
كما يتم إجراء مس���ابقات 
للطلب���ة وتوزي���ع هدايا، 
مضيفة ان الفريق تترأسه 
يضم في عضويته فواطم بو 
حمد نائبا للرئيس، وعنود 
الشريعان وبدرية احليدر 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

الوكيل املساعد  أصدر 
الع���ام د.خالد  للتعلي���م 
الرش���يد نش���رة ملديرات 
امل���دارس االبتدائية )بنني 
ذات املعلم���ات( بش���أن 
العملية لدراسات  التربية 
مرك���ز تأهيل الدراس���ات 
املوسيقية الفصل الدراسي 
األول 2014/ 2015 مفاده���ا 
تنظيم دروس عملية لتأهيل 

صرح���ت رئيس فريق 
التوعية املجتمعية ببرنامج 
إعادة الهيكلة لزيارة املدارس 
واملؤسسات التعليمية التابع 
حلملة حتدي حنان آل هيد 
ب���أن الفريق ق���ام بزيارة 
عدد كبير جدا من املدارس 
خالل الفترة املاضية وأنهم 
مستمرون في زياراتهم ملدة 3 
أشهر متتالية منذ بداية عمل 

الفريق الشهر املاضي.
وقالت آل هيد ان الفريق 
سيزور خالل األيام القادمة 
اجلامعات واملعاهد، الفتة 
إل���ى أن اله���دف م���ن تلك 
الزيارات هو توعية الشباب 
التوجه  والشابات بأهمية 
القطاع اخلاص  للعمل في 
ألنه هو املستقبل الذي يرتكز 
عليه اقتصاد أي دولة في 

العالم.
وبين���ت ان���ه خالل كل 
زي���ارة يقوم به���ا الفريق 
تق���وم الباحث���ة اإلعالمية 
ونائب رئيس فريق التوعية 
فواط���م بوحم���د بتعريف 
الطالب والطالبات مبا يقدمه 
برنامج إع���ادة الهيكلة من 
دعم للشباب الذين يتجهون 

د،خالد الرشيد

حنان آل هيد

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناتـه
وألهم آله وذويه الصبـر والسلوان

 

عائلة املـــــــرزوق الگـرام

العم/جاسم محمد مرزوق املرزوق
لوفاة فقيدها �لغايل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل


