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«التربية»: نتائج الثانوية مطمئنة وتبّشر باخلير
عبدالعزيز الفضلي

الثانوية  يســتأنف طلبة 
العامة اليوم اختبارات نهاية 
الفصــل الدراســي األول بعد 
اســتراحة أمس، حيث يؤدي 
طلبة القســم األدبــي اختبار 
الفلسفة بينما يقدم زمالؤهم 
في «العلمي» امتحان األحياء، 
والتعليــم الدينــي «املنطــق 
القــدمي». وكشــفت مصــادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان 
نتائــج االختبارات حتى اآلن 
مطمئنة، مشــيرة إلى انه من 
خــالل عملية التصحيح التي 
يقــوم بها الكنتــرول ألوراق 
االمتحانات فإن األمور تبشر 

باخلير.
من جانبها، أكدت املوجهة 

اإلجراءات أبرزها إعداد بنوك 
األسئلة الشاملة جلميع أجزاء 
املنهج وتوزيعها على الطالب، 
ومن السهل الرجوع إليها في 
أي وقــت مع منــوذج اإلجابة 
على موقــع التوجيــه الفني 
www.eltsupervisionkw. ،العام

wordpress.com/، مشيرة إلى 
إعداد مجموعة من االختبارات 
التجريبية حتاكي نفس أمناط 
أســئلة االختبــارات النهائية 
للمراحل التعليمية الـ ٣ ومت 
تدريب الطالب عليها من قبل 
معلــم الصف أثناء احلصص 
الدراسية. وأضافت البشيتي: 
مت وضع مجموعة من اختبارات 
السنوات السابقة على موقع 
التوجيــه الفني العــام للغة 
اإلجنليزيــة للطالب الراغبني 

وما مت تناوله والتدريب عليه 
منــذ بداية الفصل الدراســي، 
وعلى الطــالب تنظيم الوقت 
ووضــع برنامــج للدراســة 
وإعداد خرائط ذهنية للدروس 
واملفاهيم وتدوين املالحظات، 
وتوزيع الوقت بصورة مالئمة 
بني املواد الدراسية مع مراعاة 
أخذ وقت كاف للراحة الذهنية 
املذاكــرة،  أثنــاء  والتركيــز 
مشددة على ضرورة التدريب 
على بنوك األســئلة املعتمدة 
مــن التوجيــه الفنــي وكذلك 
االختبارات التجريبية ومناذج 
اختبارات الســنوات السابقة 
ومنــاذج اإلجابة اخلاصة بها 
الكتســاب مهــارات أكثــر في 
التعامل مع أسئلة االختبارات 

وطرق احلل الصحيحة.

قبــل االختبــارات النهائيــة، 
وتدريــب جميــع الطالب من 
قبل معلمي اللغة اإلجنليزية 
باملدارس علــى جميع أمناط 
األسئلة طوال الفصل الدراسي 
وتطبيقها من خالل االختبارات 
القصيرة واألوراق التقييمية 
والتحريريــة ســواء أســئلة 
االختيار من متعدد أو األسئلة 
املقاليــة أو كتابة موضوعات 
التــدرج فــي  التعبيــر، ومت 
األسئلة للتوافق مع إمكانيات 
الطالب مــع مراعــاة الفروق 

الفردية للجميع.
ونصحــت الطلبــة قائلة: 
حرص التوجيــه الفني للغة 
اإلجنليزيــة علــى أن تراعي 
االختبــارات النهائيــة جميع 
املستويات، والفروق الفردية 

طلبة القسم األدبي يؤدون اختبار «الفلسفة» و«العلمي» مادة األحياء اليوم

سوزان البشيتي

العامة ملادة اللغة اإلجنليزية 
سوزان البشيتي أن التوجيه 
قام باالســتعداد لالختبارات 
النهائية للفصل الدراسي األول 
حرصا على مصلحة الطلبة، 
وذلــك مــن خــالل العديد من 

دبشة: ٣٨٫٧٪ كفاءة طلبة الصف التاسع.. واملستهدف ٧٥٪

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيــل وزارة التربية 
البحــوث  املســاعد لقطــاع 
التربويــة ومدير  واملناهــج 
املركز الوطني لتطوير التعليم 
باإلنابــة صــالح دبشــة، أن 
دراســة «ميزة» التجريبية، 
والتي عقدت خالل ديســمبر 
املاضــي فــي ٢٦٧ مدرســة 
ابتدائية ومتوسطة بالكويت، 
تستهدف بناء وتنمية قدرات 
الطالب وتركز على التدريب 

وليس القياس.
وقال دبشة خالل مؤمتر 
صحافي عقده صباح أمس 
دراســة  نتائــج  لتحليــل 
ميزة الوطنية عبر برنامج 
«زووم»، إن احلد األدنى من 
كفاءة طلبة الصف اخلامس 
االبتدائي في التعليم العام 
واخلاص باملواد الدراسية بلغ 
٤٧٫١٪، مبينا أن نتائج الطلبة 
فــي اللغــة العربيــة بلغت 
٥٧٫٥٪ واللغــة اإلجنليزية 
 ٪٣٦٫١ ٤٧٫٢٪ والرياضيات 

وأوضح أن نتائج الدراسة 
التجريبية تشــير إلــى أننا 
مازلنا بحاجة للعمل من أجل 
رفع نتائج الطلبة ومستوى 
التحصيــل العلمــي لديهــم 
خاصــة أن اجليــل احلالــي 
يختلف عن األجيال السابقة 
وال تناســبه الطرق القدمية 
التــي كانت تؤتي ثمارها مع 
األجيال الســابقة، مؤكدا أن 
وزارة التربية واملركز الوطني 
لتطوير التعليم لديهما العديد 
من املشــاريع التي نستطيع 

ان نســبة عدد الطلبة الذين 
يشــعرون بأن أعداد الطلبة 
في مدارســهم كبيرة وصلت 
إلى ٤٩٫٩٪، ما يستدعي ربط 
هذا الشعور بتحصيل الطلبة 

الدراسي ونتائجهم.
وحول تأثيــر «كورونا» 
على نتائج دراســة «ميزة» 
التجريبيــة، قال:  الوطنيــة 
أثرت اجلائحة على التحصيل 
العلمي للطلبة واكتســابهم 
للمعارف واملهــارات ما نتج 
عنه فاقد تعليمي كبير، مشيرا 
إلــى أن هــذا األمر لــم مينع 
الدراســة خصوصا  تطبيق 
أنهــا تعتبــر ضمانــة جلهة 
محايدة لتحديد متطلبات رفع 
املستوى التحصيلي للطلبة.
وذكر أن التواجيه الفنية 
وضعــت أســئلة االختبــار 
وفــق معايير محددة لقياس 
بـــ ٩  اجلوانــب االدراكيــة 
مستويات والنتائج احلالية 
ستتيح لنا التعديل على هذه 
األسئلة لتطبيقها في الدراسة 

األساسية

من خاللها تطوير املنظومة 
التعليمية السيما مع استعداد 
اجلميــع للتطويــر وتوفــر 
اإلمكانيات واخلبرات الالزمة.
إلــى أن نتائــج  ولفــت 
املرافقة لدراسة  االستبانات 
«ميزة» أظهرت االختالف بني 
حب الطلبة للمواد الدراسية 
من منطقــة تعليمية ألخرى 
ومن معلم آلخر، حيث أظهرت 
حــب الطلبــة ملــادة العلوم 
االجنليزيــة  واللغــة   ،٪٩١
٨١٪، واللغــة العربيــة ٨٩٪، 
والرياضيات ٧٩٫٧٪، مشيرا 
إلى أن االستبانات أظهرت أن 
٩٤٪ من الطالب يحبون تعلم 
أشــياء جديدة، ما يستدعي 
بشــكل  املعــارف  تطويــر 
جديــد ومختلــف. وأوضح 
أن ٩٣٫٩٪ يحبــون املدرســة 
و٤٦٪ يشعرون بأن الواجبات 
املنزلية كثيرة وبالتالي البد 
من إيجاد آلية للتنسيق بني 
املواد لتقنني حجم الواجبات 
مبا يتناسب مع وقت الطلبة 
ومتطلبات املادة الدراسية، كما 

أكد خالل عرض لنتائج دراسة «ميزة» التجريبية ضرورة رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب

وكيل وزارة التربية صالح دبشة متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

والعلوم ٤٧٪.
وأضاف أن احلــد األدنى 
مــن كفاءة الطلبة في الصف 
التاســع املتوســط في املواد 
األربع الدراسية بلغ ٣٨٫٧٪، 
الطلبــة  مبينــا أن نتائــج 
فــي اللغــة العربيــة بلغــت 
٤٤٫٣٪ واإلجنليزيــة ٤٣٫٧٪ 
والرياضيات ٢٩٪ ، أما العلوم 
فبلغت ٣٧٫٥٪، منوها إلى أن 
متوســط احلــد األدنى الذي 
يجب أن يصــل إليه الطالب 

هو ٧٥٪.

م «إصالح التعليم» «أونالين» ٧ مارس جمعية املعلمني ُتنظِّ
عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت جمعيــة املعلمني 
الكويتيــة عن العمــل بنظام 
املتابعــة والتواصــل عن ُبعد 
لــكل فعاليــات  «أوناليــن» 
العمــل  وورش  وجلســات 
ملؤمترها التربوي الـ ٤٤ الذي 
تعتــزم إقامته خــالل الفترة 
مــن ٧ إلــى ٩ مــارس املقبــل 
حتت شعار «أولويات إصالح 
التعليم ومتطلباته»، وتتمثل 

محاوره في االجتاهات احلديثة 
في التعلم والتعليم عن ُبعد، 
وجتــارب ناجحــة ومميــزة 
للتعليم والتعلم أثناء جائحة 
كورونا وكيفية االستفادة منها، 
التدريس  وطــرق وأســاليب 
والتقــومي املالئمــة للتعليــم 
عن بعــد، والفاقــد التعليمي 
وانعكاســاته الســلبية خالل 
اجلائحــة وســبل عالجــه، 
واآلثار واملشــكالت النفسية 
واالجتماعية املرتبطة بالتعليم 

في املشاركة إال أن إقامته عن 
ُبعد ســتعزز فرص املشاركة 
للمعلمني واملختصني والباحثني 
فــي املجال التربوي من داخل 
الكويت أو خارجها، خاصة أن 
احملاور معنيــة بالتعليم عن 
بعــد. وأضاف العجمي أنه مت 
االنتهاء من التجهيزات التقنية 
الالزمة إلقامة املؤمتر إلكترونيا، 
على أن يتم اإلعالن عن اجلدول 
التفصيلي لبرنامجه في وقت 

الحق.

والتعلم عن بعد، إلى جانب دور 
األسرة وسبل إشراكها في ذلك، 
واستشراف مستقبل التعليم ما 
بعد اجلائحة. وقال املقرر العام 
ورئيــس اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر د.عمــار العجمي إن 
العمــل عن ُبعــد، جاء في ظل 
تداعيات ارتفاع املنحنى الوبائي 
جلائحة الكورونا، وانسجاما 
مــع قرارات مجلــس الوزراء، 
مؤكدا أنه وبالرغم مما حظي به 
املؤمتر من وجود رغبة واسعة  د.عمار العجمي

«اختالفات التعلم» نّظمت «الترويح املنزلي أثناء األزمات»
الكويتية  تسعى اجلمعية 
الختالفات التعلم دائما الختيار 
موضوعــات برامــج التوعية 
التــي تقوم بها كل عام لتلبية 
حاجــات أوليــاء األمــور مــن 
معلومات وإرشادات تساعدهم 
في اتباع أفضل الطرق للتعامل 
مــع التحديات التي تســببها 
اختالفــات التعلم على جميع 
نواحي حياة الطالب، وانطالقا 
من هذا التوجه، نظمت اجلمعية 
ملتقاهــا هذا العــام افتراضيا 
عبــر تطبيق «زووم» بعنوان 

من األفكار لأللعــاب العائلية 
التي ميكــن للعائلة صناعتها 
بــأدوات بســيطة متوافــرة 
باملنزل. بدورها، ركزت د.عهود 
الهاجري من جامعة الكويت في 
محاضرتها على األثر التعليمي 
للترويح املنزلــي في النتائج 
الدراســية للطلبة، بينما ركز 
عبدالرحمن الناقة ماجســتير 
تربيــة خاصة فــي صعوبات 
التعلم على دور الترويح املنزلي 
في تعزيــز قدرة األطفال على 

االندماج األسري.

«الترويح املنزلي أثناء األزمات 
- كورونا»، حيث شــارك في 
امللتقــى ٤ محاضرين تناولوا 
أهمية واثــر الترويح املنزلي 
وخاصــة أثناء األزمــات على 
نواحي احلياة املختلفة. وقدمت 
د.سعاد الذويخ احلاصلة على 
دكتــوراه في التربية اخلاصة 
فرط النشاط وتشتت االنتباه 
ملركــز  التنفيــذي  واملديــر 
ذات، محاضــرة حتدثــت فيها 
عــن الترويح املنزلــي وأثره 
السلوكي، وعرضت مجموعة 

د.عيسى اجلاسم ونورية العميري مع املتحدثني خالل امللتقى

أهالي «املطالع» اعتصموا أمام مجلس األمة 
للمطالبة بأذونات البناء: اإليجارات أرهقتنا

عادل الشنان

اعتصم العشرات من أهالي مدينة املطالع 
السكنية أمام مبنى مجلس األمة صباح أمس 
احتجاجا على تأخير تســليم شهادات «ملن 
يهمــه األمر» من املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية حتى ال يباشر املواطنون إجراءات 
أذونات البناء بسبب عدم قدرة بنك االئتمان 
الكويتي على صرف القروض العقارية أسوة 
بجيرانهم وأقرانهم في املدن اإلسكانية املختلفة 
من املواطنني. وفي هذا الســياق، قال محمد 
القــالف: إنني مواطن منتهك حقه بالســكن 
إن صح التعبير بسبب البعض من الذين ال 
يريدون للمشكلة اإلسكانية أن حتل ويسعون 
لعرقلتها، مؤكدا ان الدستور الكويتي كفل حق 
املواطنني بالرعاية الســكنية إال ان هناك من 
يعمل على تسويف هذا احلق وجتاهل حاجة 
املواطن األساســية بالسكن. وطالب القالف 
بتخصيص مبلغ كاف لسد احتياجات املواطنني 
من القروض العقارية لبناء قسائمهم في مدينة 

املطالع أســوة بكل إخوانهم املواطنني الذين 
سبقوهم في احلصول على هذا احلق وعدم 
املماطلة وتسويف حق األسر الكويتية التي 
هي نواة املجتمع واستقرارها من استقراره، 
مناشدا نواب األمة وأعضاء احلكومة ان تكون 

لهم وقفة حازمة جتاه هذا األمر.
من جهته، قال جبر الشــريف: اجتماعنا 
اليوم للمطالبة بتسليمنا أذونات بناء قسائمنا 
في مشروع مدينة املطالع التي ال يخفى عن 
اجلميــع أنها جاهزة منــذ عامني إال ان هناك 
مماطلة وتأخيرا في تسليمنا إياها. وزاد: أدفع 

نصف مرتبي لسد إيجار سكني الشهري.
بــدوره، طالب محمد العنزي الســلطتني 
التنفيذية والتشريعية بااللتفات الى معاناة 
أهالي مدينة املطالع الســكنية وما يعانونه 
من عدم اســتقرار لسنوات طوال والتوجيه 
بســرعة صرف شــهادات «ملن يهمــه األمر» 
و«أذونات البناء» وتسليم األهالي القروض 
العقارية أســوة بإخوانهــم املواطنني الذين 

سبقوهم بالبناء.

(أحمد علي) عدد من أهالي املطالع املعتصمني أمام مجلس األمة للمطالبة بحقوقهم اإلسكانية 

اإلحسان مرتبة من مراتب الدين السامية 
يا أهلي!

اإلحسان مفردة جميلة املعنى متداولة في 
مجتمعنا الطيب وتعني ما يصنع من معروف 
ومن خير وما هو خير لآلخرين فضال ومحبة، 
واإلحســان هو أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك، واإلحسان في ديننا 
وشريعتنا اإلسالمية هو إتقان العمل الذي 
يقوم به املسلم وبذل اجلهد إلجادته ليصبح 
على أكمل وجه، واإلحسان مرتبة عالية من 

مراتب الدين الثالث بعد اإلسالم واإلميان.
قــال تعالــى: (إن اهللا يأمــر بالعــدل 

واإلحسان...) سورة النحل: ٩٠.
قال رسول اهللا ژ: «إن للمحسنني منازل 

حتى احملسن إلى أهله وأتباعه».
قال الشاعر أبو الفتح البستي:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

فلطاملا استعبد اإلنسان إحساُن

٭ ومضة: إن زينة العلم اإلحسان، واإلحسان 
احلقيقي هو أن تصون وجه الســائل من 

ماء املذلة.
ما أحوج مجتمعنا و«حراكنا السياسي» 

إلى اإلحسان!
يقول الشاعر فوزي املعلوف:

كــن نصيــرا للبائســني وكفكف
دمعهــم تكســب اجلــزاء لذاتــك

لســت تبكــي إن مــت إال مبقدار
دمــوع كفكفتهــا فــي حياتــك

٭ آخر الكالم.. يقولون:
ضــل الغنــي مباله ولــو اهتدى

لــرأى الغني بإزاء باب احملســن

٭ زبــدة احلچي: ما أحــوج مجتمعنا إلى 

التسامح واإلحسان وإخماد كل الفنت ما ظهر 
منها وما بطن، وإسكات كل صوت يحاول أن 
يعبث بنسيج املجتمع الكويتي الذي جرب 
على مــدى التاريخ وصمد، حتى املخابرات 
العراقية الصدامية في عزها لم تستطع أن 
تنال من (ديرة الوحــدة)، وعلينا أن نكلل 
مطالبنا بحسن انتقاء ألفاظنا وكلماتنا، فمن 
اإلحسان أن يكون اخلطاب بعيدا عن الطائفية 

والفئوية والنعرات.
عزيزي القارئ الكرمي في كل مكان: كل 
إناء ينضح مبا فيه، وتذكر ال يخرج من كيس 

الفحم طحني أبيض!
تبقى احلقيقة: يقول الشــاعر الساخر 

جبران خليل جبران:
وفي الزرازيــر جنب وهي طائرة

وفي البزاة شموخ وهي حتتضر

وقالوها لنا قدميا وحفظناها وطبقناها:
أبــدا ال تقــل أصلــي وفصلــي 

إمنــا أصــل الفتى ما قــد حصل
قــد يســوء املــرء مــن دون أب

وبحسن الســبك قد ُينقى الدغل

أيها الكويتيون أنتــم حماة هذا الوطن 
وماضيه وحاضره ومستقبله، الكويت اليوم 
«أمانة اجلميع» والفساد واملفسدون (ملف) 
محوَّل إلى القضاء، وتبقى النصيحة من ناصح 
لنتذكر ٢/٨/١٩٩٠ اليوم التاريخي األســود، 
ولنتعظ ونعمل جاهدين على حماية وطننا 
من كل األشــرار أكانوا في دولتهم العميقة 
أم ظاهرين، والكويت كما نقولها لها حوبة!

احذروا حوبة الكويت احملفوظة من رب 
العاملني.

وتبقى احلقيقة من راقب الناس مات هما.
..في أمان اهللا.

ومضات

ما اإلحسان؟!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ملشاهدة الڤيديو

٩٤ ٪ من الطالب يحبون تعّلم أشياء جديدة.. و٤٦٪ يشعرون بأن الواجبات املنزلية كثيرة

«أرت أوف النقويج» تقدم دورات في اللغة اإلجنليزية
أعلنــت مؤسســة «أرت 
أوف النقويج لالستشارات 
والتعليم» عريب الفوزان عن 
تدشني الشركة مجموعة من 
الــدورات التدريبية وورش 
العمل واالستشارات في اللغة 
اإلجنليزية، وذلــك للطلبة 
واملوظفــني  واألكادمييــني 
الراغبني في حتسني مهاراتهم 
اللغوية والوصول إلى أهداف 
مهنية وحياتية أعلى خالل 

الفترة املقبلة.
وقالــت عريــب الفوزان 
في بيــان صحافي أمس، إن 

الشــركة تعمل على توفير 
البرامج التعليمية املعتمدة 
للغة االجنليزيــة، وجعلها 
في متنــاول اجلميع، وذلك 
منصــة  اســتخدام  عبــر 
لــدورات تعلم  إلكترونيــة 
مــن  االجنليزيــة  اللغــة 
خــالل ڤيديوهــات مصورة 
وتسجيالت صوتية ومتارين 
تفاعلية، كمــا توفر ترجمة 
الڤيديوهات التعليمية باللغة 

اإلجنليزية.
وأشارت الفوزان إلى ان 
الدورات تعتمــد على طرق 

النجاح، كما ان دورات طالب 
املــدارس الثانويــة تتميــز 
بالتنوع خللق جيل من طالب 
اجلامعات يتمتع مبستويات 
مرتفعة من املهارة اللغوية.

وتعــزز الــدورات التــي 
تقدمهــا شــركة «أرت اوف 
لالستشــارات  النقويــج 
والتعليم» رسالتها املتمثلة 
فــي توفيــر تعليــم رفيــع 
املســتوى للغات األجنبية، 
ميكن املتعلمني من اكتساب 
لغــة جديــدة فــي ســياقها 

الثقافي.

تدريســية حديثة وتوجيه 
املشاركني وتطوير مهاراتهم 
في اللغة اإلجنليزية، مشددة 
علــى حرصها الدائــم على 
توفير خدمات تعليمية ذات 
جودة عالية تخدم املجتمع 

احمللي بجميع فئاته.
وقالــت إن دورات اللغة 
اإلجنليزيــة ســيتم توجيه 
بعضها لتطوير طالب املدارس 
املتوسطة الذين هم على وشك 
االلتحاق باملدرسة الثانوية، 
ملســتقبلهم  والتخطيــط 
ومهارات الدراســة لتحقيق 

عريب الفوزان

جلان «ذوي اإلعاقة» تعمل بكامل طاقاتها

«نقابة الشؤون» طالبت بكادر خاص 
لألخصائيني النفسيني والباحثني االجتماعيني

بشرى شعبان

كشــف مصدر خاص في الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة عن قيام فريق متابعة 
املدارس واحلضانات وبالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية املعنية بالتفتيش الدوري على 
املؤسسات التأهيلية والتعليمية للتأكد من 
مدى التزامها باالشتراطات الصحية حفاظا 
على سالمة األبناء. وحول صاالت املراجعني 

ومكاتب اللجان واملوظفني، لفت املصدر إلى 
تعقيم كل الصاالت واملكاتب بشكل يومي مع 
التشدد في إلزام جميع املوظفني واملراجعني 
بارتداء الكمامات وقياس درجات احلرارة 
قبل الدخول، وعدم استقبال أي شخص دون 
موعد مسبق عبر منصة «متى»، مؤكدا أن 
جميع اللجان الطبية تعمل بكامل طاقاتها 
وفــق املواعيد احملددة لها ولم يطرأ عليها 

أي تغيير.

بشرى شعبان

اجتمع وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب 
باللجنــة املشــتركة للمطالــب العمالية، 
بحضور رئيس مجلس نقابة العاملني في 
وزارة الشؤون يحيى الدوسري وأعضاء من 
مجلس اإلدارة، وذلك لعرض عدة مطالب 
مهمة ملوظفي الوزارة. وقال الدوسري في 
تصريــح لـ «األنبــاء»: طلبنا كادرا خاصا 

للموظفني احلاصلني على مسمى «أخصائي 
نفسي» و«باحث اجتماعي» أسوة بوزارات 
الدولة األخرى، والتي أقرها مجلس اخلدمة 
املدنية. وأوضح الدوسري انه متت املوافقة 
خالل االجتماع على رفع مذكرة إلى وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
ووزير دولة لشــؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني مبارك العرو لرفعها الى مجلس 

اخلدمة املدنية.


