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تربويون لـ «األنباء»: النظام التعليمي سيواجه مشكلة خطيرة 
حال االستمرار بنظام املجموعتني في الفصل الثاني

قالــت  البدايــة،  فــي 
النفســي  االستشــاري 
والتربوي د.زينب الصفار انه 
مع قرب انتهاء الفصل األول 
زاد الضغــط الــذي يواجهه 
املعلمون في انهــاء املناهج 
من جهــة، وكذلــك الضغط 
النفسي على الطلبة وأولياء 
األمور من جهة أخرى، وذلك 
نتيجة لقصر الفصل الدراسي 
األول والذي شمل ١٢ أسبوعا 
فقط داوم فيه الطلبة حسب 
تقســيم املجموعــات الــذي 
وضعته الوزارة، والذي قسم 
طلبة الصف الدراسي الواحد 
إلى مجموعتــني بالتناوب، 
فنجد أن الطلبة لم يستفيدوا 
من هذا الفصل بشكل كامل، 
لوجــود كثيــر مــن األجزاء 

احملذوفة بكل املواد.
وأضافــت الصفــار: من 
وجهــة نظــري إذا اســتمر 
الفصل الدراسي الثاني على 
نفس هذا النمط فسيواجه 
النظام التعليمي في الكويت 
مشكلة خطيرة حتتاج الى 
تدخالت من املسؤولني عن 
قطاع التعليــم والتربويني 
إليجاد أدوات فعالة لقياس 
نسبة الفاقد التعليمي لدى 
املتعلمــني، والعمــل علــى 
احلــد منهــا، مــع األخذ في 
االعتبار أن للفاقد التعلمي 
أســبابا مختلفــة، وأضرارا 
وانعكاســات كثيــرة علــى 
مســتوى الفــرد واملجتمع، 
موضحة ان االجزاء التي مت 
حذفها من الصعب تعويضها، 
وبالتالــي في نهايــة العام 
سيصبح لدينا فاقد تعليمي 

كبير في املناهج.
وذكرت انه من جانب آخر 
جند أن بعض املواد وخاصة 
العلمية لم يتم حذف إال أجزاء 
بســيطة جدا على الرغم من 
قصر الفصل الدراسي األول، 
مما سبب عبئا وضغطا كبيرا 
على املعلمــني، والطلبة هم 

وضعــف فعاليــة أســاليب 
التعليــم، أو تدنــي مهارات 
املعلمني واجتاهاتهم السلبية 
نحــو التعليــم واملتعلمــني 
التعليمية  البيئــة  وغيــاب 
اآلمنــة واحملفــزة وإهمــال 
الفجوات التعليمية، اضافة 
البدائل  الى ضعف مالءمــة 
التعليم عن  التعليمية مثل 
بعد وإهمال ظروف الطالب 

واحتياجاته.
وتابــع: ال بــد مــن نهج 
تعليمــي متطــور ملواصلة 
التحسينات في تعليم القراءة 
والكتابة، وتوسيع نطاقها، 

مبا في ذلك االستخدام الذكي 
للتكنولوجيات اجلديدة في 

بناء املهارات األساسية.
سالح ذو حدين

بدورها، أكدت املستشارة 
التربوية ســهام السهيل أن 
العودة للدراســة حضوريا 
فــي بيئــة آمنــة كان حتديا 
كبيــرا لــوزارة التربية في 
ظل الظروف الراهنة، ولكن 
بفضــل اهللا ثــم بســواعد 
امليــدان وتوجيهــات  أهــل 
أن  نســتطيع  املســؤولني 
نقيم الفصل الدراسي األول 

االستمرار واالعتياد بدأ األثر 
يقل تدريجيا وذلك حلرص 
أولياء األمور على حث أبنائهم 
الطلبة على املذاكرة واملتابعة 
اجلدية وحتسني مستواهم 
الدراســي، الفتة الى ان ذلك 
يأتي سواء من خالل متابعتهم 
مع املعلمني في املدرســة أو 
االستعانة ببعض املدرسني 
اخلصوصيــني وهي ظاهرة 
موجــودة منذ ســنوات وال 

عالقة لها باجلائحة.
وزادت: ال ننكر أن الهيئات 
التعليميــة في مدارســنا لم 
تقصــر من خالل بــذل كافة 
جهودهم وتسخير إمكانياتهم 
لشرح املناهج، حيث ان نظام 
املجموعــات يعتبــر مرهقا 
وزيادة عــبء على املعلمني 
وأوليــاء األمــور، كما أنه ال 
التامة  يعطي االســتمرارية 
بالــدوام املدرســي للطالب، 
ممــا جعلــه يشــعر بكثافة 
االختبــارات، فمن الطبيعي 
أن الطالب خالل هذا الفصل 
كان دوامــه الفعلي نحو ٣٠ 
يومــا ولديه ٧ إلــى ٩ مواد 
دراسية، واجلميع شعر بأن 
الطالب كان يؤدي االختبارات 
الدراســي  طــوال الفصــل 
وهــذا الشــيء كان مزعجــا 
جدا ألوليــاء األمور ومرهقا 
للطالب، فلألسف ما مت إلغاؤه 
من املناهج الدراسية لم يكن 
مناسبا مع أيام الدوام الفعلي 
للطلبــة، ممــا جعــل بعض 
املعلمني يضطرون الى دمج 
بعض الدروس دون االخالل 
باألهــداف املوضوعــة لتلك 
الدروس، وكثرة االختبارات 
جعلهــا أداة ذات حدين فهي 
مرهقة للطالب وأولياء األمور 
وبالوقت نفسه جعلت الطالب 
في دراســة مســتمرة وهي 
فرصة للطالب بأنه سيكتفي 
لالختبــارات  باملراجعــة 
النهائيــة، وحتــى ال جنحد 
دور املعلمني في رفع مستوى 

وحتقيق جميع نتائج التعليم 
األخرى، ويجب أن يشتمل هذا 
النهج على مكونات عديدة، 
أهمها أن يكون هناك متعلمون 
مســتعدون ومتحمســون 
ومعلمون مؤثــرون وأكفاء 
وال بــد من فصول دراســية 
مجهزة للتعلم املتطور، وال 
ننسى أن تكون مدارس آمنة 
وشاملة، وهذا كله مع نظام 
تعليمي جيد اإلدارة، وحتى 
ال تكــون مخرجــات التعلم 
عبــارة عــن مجامــالت في 
تقاييم الطالب علينا مواصلة 
البحث واملضي نحو العمل 

بأننــا جنحنا فــي اجتيازه 
وخاصــة باحملافظــة علــى 
صحــة أبنائنا الطلبة، وكنا 
نأمــل أن يتم اطــالع امليدان 
التربوي وأولياء األمور على 
تقرير التقييم الشهري الذي 
وعدت به الــوزارة عند بدء 

العام الدراسي.
وأضافــت الســهيل: أمــا 
بالنســبة لتأهيــل الطلبــة 
لدخــول اختبــارات الفصل 
الدراســي األول مــع وجود 
الفاقــد التعليمــي فنجد أن 
األمــر قــد كان واضحــا في 
العــام ولكــن بعــد  بدايــة 

الطلبة وتأهيلهم لالختبارات 
فهناك عدد كبير من معلمينا 
جتربــة  مــن  اســتفادوا 
التعليم عن بعد وتوظيفها 
ملصلحة الطلبة أثناء الدوام 
احلضــوري، وذلــك بتقدمي 
دروس التقوية واملراجعات 
اخلاصة باالختبارات، مشيرة 
الى ان هذا األمر يثلج الصدر 
بأنه قد أصبحت لدينا نقلة 
نوعية في التعليم باستخدام 
املنصات واألدوات التعليمية.

رسوب كبير

من جهته، أوضح رئيس 
قسم مادة التربية االسالمية 
في املرحلة الثانوية عايض 
انــه مــع قــرب  الســبيعي 
انتهاء هذا الفصل الدراســي 
االســتثنائي ال بــد ان نقف 
قليال على بعض األمور، من 
أهمها اإليجابية وهي رجوع 
للمــدارس وعودة  الطــالب 
احلياة للمجتمع بشكل عام، 
مشيرا الى ان األمر املستغرب 
هو ان اخلطط الدراسية لم 
يتم تغييرها أو تقليصها مع 
عدد األيام الدراسية وكأننا في 
فصل دارسي عادي وظروف 

مستقرة. 
وقال السبيعي من خالل 
ما شاهدته فإن عدد احلصص 
قليــل والــدروس كثيــرة 
وتسببت في ضغط املعلمني 
للمنهج، وهذا سيكون له أثر 
سلبي في االختبارات القادمة، 
مطالبــا مبراعاة الطالب في 
االختبارات والفاقد التعليمي 
الكبير والذي لم تتم معاجلته، 
وإذا جاءت االختبارات صعبة 
او تعجيزية فسنشاهد نسب 
رسوب لم حتدث في التاريخ 
التربوي منذ ســنوات، واذا 
كان الفصل الدراسي الثاني 
سيستمر بنظام املجموعتني 
فيجــب النظــر فــي كميــة 
الدروس والتركيز على األهم 

ثم املهم.

أكدوا أنه إذا جاءت االختبارات صعبة أو تعجيزية فسنشاهد نسب رسوب لم حتدث من قبل في التاريخ التربوي

سهام السهيلد.زينب الصفار عايض السبيعيد.محمد اخلميس

الضحية، الفتــة الى ان من 
ســمات الفاقد التعليمي أنه 
يتراكــم ويتفاقم بســرعة، 
ويختلــف مــن متعلــم إلى 
آخر، ومن مرحلة الى أخرى، 
وتتضح املشكلة بشكل أكبر 
لدى طلبة الصفوف األساسية 
الفئــات  وطلبــة  األولــى، 
املهمشة، وبالتالي عدد غير 
قليل من الطلبة غير مؤهل 
لالختبارات النهائية، ولكنهم 
في النهاية مجبرون على ذلك.

هدف العملية التعليمية

مــن جانبه، قــال رئيس 
الرياضيــات  مــادة  قســم 
د.محمد اخلميس: حينما ال 
تكون هنــاك رؤية واضحة 
ســواء للهيئة التعليمية أو 
ألوليــاء األمــور أو الطالب 
فممــا ال شــك فيه ســتكون 
هنــاك صعوبة في تعويض 
الفاقــد التعليمي ومعاجلته 
بالشكل السليم الذي يجعل 
الطالب قادرا على استيعاب 
املنهــج املقــرر وتوظيفــه، 
مشــيرا الــى أن الهــدف من 
العمليــة التعليميــة ليــس 
اجتيــاز الطالــب لالختبار، 
ولكن توظيف ما مت تعليمه 
للطــالب ملســاعدتهم علــى 
النمو الشامل املتكامل روحيا 
وخلقيــا وفكريا واجتماعيا 
في ضوء امكاناتهم وطبيعة 
الكويتي وفلسفته  املجتمع 

وآماله.
وبني اخلميس ان خطورة 
الفاقــد التعلمــي تســتدعي 
التفكير بعناية إليجاد أدوات 
فعالــة لقياس نســبته لدى 
املتعلمني، وكيفية احلد منها، 
مع األخذ في االعتبار أن للفاقد 
التعلمي أسبابا مختلفة، الفتا 
الى ان من أسباب تدني جودة 
العملية التعليمية عدم مالءمة 
املناهج التعليمية لهذه الفترة 
احلرجة وعــدم توافقها مع 
اهتمامات واحتياجات الطلبة، 

أكد عدد من التربويني واملختصني ان الطلبة لم يستفيدوا من الفصل الدراسي األول بشكل كامل، نظرا 
حلذف بعض األجزاء في كل املواد الدراسية، مشيرين الى انه اذا استمر الفصل الثاني على نفس النمط 

فسيواجه النظام التعليمي في الكويت مشكلة خطيرة.
وقالوا في تصريحات لـ «األنباء»، انه مع قرب انتهاء الفصل االول والذي كان استثنائيا وبنظام املجموعتني 
الذي يطبق ألول مرة في مدارس «التربية» بســبب «كورونا» فان الضغط النفسي على الطلبة واملعلمني 
سيتضاعف نتيجة قصر فترة الدراســة، الفتني الى وجود صعوبة في تعويض الفاقد التعليمي ومعاجلته 

بالشكل السليم الذي يجعل الطالب قادرا على استيعاب املنهج املقرر، السيما أن الهدف من العملية 
التعليمية ليس اجتياز الطالب لالختبار فقط، فاالختبارات سالح ذو حدين، مؤكدين ان من أسباب تدني التعليمية ليس اجتياز الطالب لالختبار فقط، فاالختبارات سالح ذو حدين، مؤكدين ان من أسباب تد

جودة العملية التعليمية عدم مالءمة املناهج لهذه الفترة احلرجة وعدم توافقها مع اهتمامات واحتياجات جودة العملية التعليمية عدم مالءمة املناهج لهذه الفترة احلرجة وعدم توافقها مع اهتمامات واحتيا
الطلبة. وشددوا على ضرورة مراعاة الطلبة في االختبارات وكذلك الفاقد التعليمي الكبير الواضح والذي 

لم تتم معاجلته وما نراه من محاوالت حلول ترقيعية فقط، مشيرين الى انه اذا جاءت االختبارات 
او تعجيزية سوف نشاهد نسب رسوب لم حتدث في التاريخ التربوي من قبل، وفيما يلي التفاصيل: 

عبدالعزيز الفضلي

الطلبـة لم يسـتفيدوا من املجموعتـني نظرًا حلـذف أجزاء كبيـرة من املناهج الدراسـية
من أسباب تدني التعليم عدم مالءمة املناهج للفترة احلالية واختالفها عن اهتمامات الطلبة

هنـاك صعوبة كبيـرة في تعويـض الفاقـد التعليمـي ويجب أن يعالج بشـكل علمي سـليم

اخلطط الدراسية لم يتم تغييرها أو تقليصها مع عدد األيام وكأننا في ظروف عادية مستقرة 

الهدف من العملية التعليمية ليس اجتياز االختبار فقط ولكن تأهيل الطلبة مبختلف األصعدة

نظـام املجموعات بـات مرهقًا وكثـرة أداء الطلبـة لالمتحانـات أصبحت سـالحًا ذا حدين

وليا أمر: الطلبة هم الضحية ومستواهم العلمي متدٍن
 أكد مشعل محمد وهو ولي امر ان ما 
مت تقدميه من دروس في الفصل األول 
كان «سلق بيض» دون تركيز او استيعاب 
من الطلبة، مشــيرا الى ان نظام الدوام 
«يوم وترك» مريح بالنســبة لنا كأولياء 
امور، ولكن الصحيح ايضا ان الطلبة هم 
الضحية وسيكون مستواهم العلمي متدنيا 

وال بد من ايجاد حل سريع لهذه املشكلة.
وأضاف محمــد ان طلبة الصفوف 
االبتدائية االولى لم يتلقوا تعليمهم بشكل 
كامل ومنهم من ال يعرف االحرف الهجائية، 
متمنيا ان تتحســن االمور في الفصل 

الثاني.
بدوره، قال ماجد فهد وهو ولي امر: 

كان من االفضل لوزارة التربية ان تخصص 
٣ فصول دراســية لهــذا العام بدال من 
الفصلني، الفتا الى ان الفصل االول يكون 
مراجعة وتقوية للطلبة حتى يكونوا مهيئني 
للدراسة وأيضا لالختبارات التي ستنطلق 
خالل ايام لكن ما نراه اآلن من محاوالت 
ملعاجلة الفاقد التعليمي حلول ترقيعية.

مندوبون من املطبعة السرية لتسليم نواقص االختبارات
عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية متمثلة في قطاع التعليم العام استعداداتها الختبارات 
الفترة الدراسية األولى، حيث خصصت مندوبني من املطبعة السرية ليتواجدوا 
في املناطق التعليمية لتسليم نواقص االختبارات. جاء ذلك في نشرة اصدرها 
وكيل التعليم العام أسامة السلطان وتلقت «األنباء» نسخة منها، والتي قال فيها 
«انه ضمانا حلسن سير جلان االمتحانات وتالفيا ألي تأخير في تسليم أوراق 
األسئلة في أوقاتها احملددة، فقد تقرر تكليف أعضاء (مندوبني) من املطبعة السرية 
الرئيسية - ديوان عام الوزارة بالتواجد في كل منطقة تعليمية، وبالتحديد لدى 

مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة لتسليم النواقص ان وجدت.
ويرجى إبالغ مدراء ومديرات مدارس املرحلة الثانوية التابعة لكم بإرســال 
كتاب رسمي ملراقب االمتحانات وشؤون الطلبة يحدد فيه عدد النقص في أوراق 

األسئلة والسبب في النقص ليتسنى توفيرها قبل بداية االمتحان.

انتهاء تدريس املناهج.. والعني على االختبارات
عبدالعزيز الفضلي

انتهت أغلب مدارس املرحلة الثانوية من تقدمي املناهج الدراسية املقررة 
في الفصل االول للطلبة وتتجه االنظار الى اختبارات الفترة االولى التي 
ستكون للصفني العاشــر واحلادي عشر خالل الفترة من ٢٩ ديسمبر 
اجلــاري حتى ١٠ يناير املقبل بينما تنطلق اختبارات طلبة الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي يوم ١٢ يناير املقبل وتستمر حتى يوم ٢٤ 
من نفس الشهر. وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«األنباء» عن ان عددا 
من املدارس حددت األحد ١٩ من الشهر اجلاري موعدا لبدء مراجعات دروس 
املواد االساسية، مشــيرة الى انها ستستمر حتى ٢٣ من الشهر نفسه. 
وأكدت املصادر على ان املراجعات تقتصر على طلبة املدرسة نفسها فقط 
وال تســتقبل طلبة املدارس األخرى، مشددة على انه لن يسمح بدخول 

الطلبة املتأخرين مع تطبيق الئحة اجلزاءات على املخالفني.

متنوا أن يتم تخصيص ٣ فصول دراسية لهذا العام

املقصيد: فوز طالباتنا في «مناهزات اللغة العربية» إجناز للكويت
عبدالعزيز الفضلي

عادت إلى البالد الطالبات 
احلاصالت على مراكز متقدمة 
في مسابقة «مناهزات اللغة 
العربية» وكان في استقبالهن 
عدد من قياديي وزارة التربية 

بقاعة التشريفات باملطار.
 وقالت الطالبة احلاصلة 
علــى امليداليــة الذهبية في 
املسابقة غال العنزي، ان اللغة 
العربية بحر واسع في معانيه 
ودرره والذي يدخله صعب 
أن يخــرج منه ملا يجده فيه 
من متعة وشغف، الفتة إلى 
أن اهتمام والدتها منذ صغرها 
بتعليمها أسس وفنون اللغة 
العربية مما ساهم في تنمية 
مهاراتهــا فيهــا، معربة عن 
شــكرها لكل من وقف معها 
في مشــوارها وعلى رأسهم 
أســرتها ومعلماتها ومديرة 
مدرسة جمانة بنت أبي طالب.
الطالبة  بدورها، ذكــرت 
امليداليــة  احلاصلــة علــى 

مــن جانبهــا، أوضحــت 
الطالبة احلاصلة على امليدالية 
الفضية جمانة اشكناني أنها 
واجهت صعوبة في املوازنة 
بني اختبارات الصف الثاني 
لهــذه  والتحضيــر  عشــر 
املسابقة، إال أنها وفقت بفضل 
اهللا ثــم بجهود وتشــجيع 
األسرة واملدرسة واملعلمات، 
مــا ســاهم في حتقيــق هذه 

بشكل عام على حتقيق أفضل 
النتائج.

وأضاف املقصيد: نتقدم 
نيابة عن وزير التربية د.علي 
املضف ووكيل الوزارة د.علي 
اليعقوب والوكالء املساعدين 
واألســرة التربوية بأخلص 
التهاني على هذا االجناز الذي 
يضاف إلى ســجل إجنازات 
الكويــت في شــتى احملافل 

الدولية.
مــن جهته، قــال الوكيل 
املســاعد للتعليــم اخلــاص 
د.عبداحملســن  والنوعــي 
احلويلــة إن الكويــت كلهــا 
ســعيدة وتشــعر بالفخــر 
واالعتزاز ملا حققته الطالبات 
من مراكز متقدمة في مسابقة 
اللغة العربية، مؤكدا أن وزارة 
التربيــة ال تألــوا جهــدا في 
سبيل تعزيز قدرات الطلبة 
وتنمية مهاراتهم، ونرفع هذا 
االجناز إلى صاحب الســمو 
وســمو ولي العهد وشــعب 

الكويت كافة.

النتيجة.
بدوره، قال الوكيل املساعد 
التربويــة فيصل  للتنميــة 
املقصيد إن حصول الطالبات 
علــى هذا االجنــاز وحتقيق 
املراكــز االولى في مســابقة 
مناهزات اللغة العربية شيء 
يثلج الصدر ويعكس حرص 
الطالبات واسرهن  واهتمام 
التربية  ومعلماتهن ووزارة 

قياديو «التربية» استقبلوا الطالبات الفائزات بامليداليات الذهبية والفضية في املطار

فيصل املقصيد وقيادات «التربية» في استقبال الطالبات باملطار

الذهبية في نفس املســابقة 
أنها حققت  العتيبــي،  غادة 
هــذا االجناز بفضل اهللا أوال 
ثم بجهود اسرتها ومعلماتها 
ومديــرة ثانويــة الفروانية 
التي كان لهــا دور كبير في 
مساندتها، مهدية هذه االجناز 
إلــى صاحب الســمو األمير 
وســمو ولي العهد والشعب 

الكويتي.

إطالق جتريبي ملوقع «مجلة العربي» 
اإللكتروني خالل ديسمبر اجلاري

الوطني  أعلــن املجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
إطــالق املوقــع االلكترونــي 
التجريبــي ملجلة العربي في 
ديسمبر اجلاري بعد انتهاء 
جلنة تطوير املجلة من مهامها 

بهذا الشأن.
املناســبة، قــال  وبهــذه 
الناطــق الرســمي للمجلس 
األمني العام املســاعد لقطاع 
الثقافة د.عيســى األنصاري 
في تصريح صحافي إن الدعم 
الكبير واالهتمام امللحوظ من 
قبل وزير االعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة 

العبداجلليــل كانــت من بني 
أسباب التعجيل في االطالق 
اجلديد للموقع االلكتروني.

وأوضــح األنصــاري أن 
املوقع يضم أرشيف املجلة منذ 
العام ١٩٩١ إضافة الى عرض 
للتغطيات وامللتقيات السابقة 
التي كانت تقيمها املجلة منذ 
عام ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٥ وكذلك 
مجلة العربي الصغير وكتاب 
العربي، ويتزامن االطالق مع 
وقت صدورها عام ١٩٨٥ في 
شــهر ديســمبر، مضيفا ان 
املجلــة نشــطة علــى مواقع 
التواصل االجتماعي خصوصا 

في «تويتر» و«إنستغرام».
ولفت األنصــاري الى ان 
الرقمــي  التحــول  مشــروع 
ملجلة العربــي يحظى بدعم 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بشكل 
شخصي ومباشر ويقف وراءه 
فريق عمــل مجتهد من إدارة 
املجلة بقيادة رئيس التحرير 
ابراهيم املليفي وكذلك إدارة 
نظــم املعلومــات باملجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
البــث  ان  مؤكــدا  واآلداب، 
ســيكون جتريبيا ليتســنى 
للفريق املشــرف على اطالق 
املوقع تلقي مالحظات جمهور 
ومحبي العربي حول العالم 
وستكون هذه العملية شبيهة 
بعمــل اســتبيان رأي حول 
الشكل اجلديد للموقع وطريقة 
استخدامه وبالشكل الذي يليق 
بتاريخ املجلة وسمعتها في 
الوطن العربي وجمهورها في 

الدول األخرى.
يذكر أن عنوان موقع مجلة 
العربي االلكتروني التجريبي 
.(alarabi.nccal.gov.kw) هو

والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري واملتابعة املستمرة 
من قبل أمني عام املجلس كامل 

األنصاري: املوقع يضم أرشيف املجلة منذ ١٩٩١ والتغطيات وامللتقيات السابقة

د. عيسى االنصاري


