 10التربوية

اجلمعة  12اكتوبر 2012

٭٭إعداد :محمد الخالدي

السفير املصري أكد أن «تضاعف عدد امللتحقني باملدرسة املصرية فرض علينا التوسع في اخلدمات املقدمة ألبناء اجلالية»

سليمان :فتح مدرسة مصرية مبناهج كاملة العام املقبل
نفى الس���فير املصري في
الكويت عبدالكرمي س���ليمان
صح���ة ما تردد ع���ن ضغوط
وتهديدات برفع دعوات قضائية
مورس���ت على وزارة التربية
الكويتي���ة من أج���ل التجديد
للمعلمني املصريني الذين تخطت
سنهم الستني عاما ،مشددا على
أن ما حدث كان طلبا بش���كل
ودي من قبل السفارة املصرية
وافق عليه وزير التربية ووزير
التعليم العالي د.نايف احلجرف
سريعا.
وبخصوص املدرستني اللتني
مت افتتاحهما في اجلابرية قال
عبدالك���رمي :لقد تضاعف عدد

د.نايف احلجرف

السفير عبدالكرمي سليمان

د.منى بسطاوي

امللتحقني مبدارس الس���فارة
لذلك كان علينا أن نتوسع في
اخلدمات الت���ي نقدمها ألبناء
اجلالية املصرية ،مش���يرا إلى
ان العدد وصل إلى ثالثة أضعاف
العام املاضي ليصل إلى نحو
 1500طالب وطالبة وهذا الرقم
يعد كبيرا ،وأعلن سليمان أنه
في خطة العام املقبل ستكون
لدينا مدرسة مصرية باملناهج
املصرية كاملة.
وأش���اد الس���فير املصري
مبجهودات وزارة التربية في
دعم مجموعات التقوية التابعة
للسفارة املصرية ،مشيرا الى
أن الدراسة في مدرسة السفارة

بحضور ومشاركة أعضاء من املشروع الوطني للشباب وقيادات من منطقة الفروانية التعليمية

«إجناز» تقيم مخيمها األول لتدريب طالب الثانوية على االبتكار

منظمة «إجناز الكويت» ،التي
تعد منظمة محلية غير حكومية
وغير ربحي���ة يقودها القطاع
اخلاص ،وتعمل عل���ى تعليم
الش���باب مهارات إدارة األعمال
واالقتص���اد وإقامة املش���اريع
التجاري���ة قامت بتدش�ي�ن أول
مخيم « »iCampالذي يهدف في
نسخته األولى إلى تدريب الطالب
البنني في مرحلة الثانوية العامة
على إيجاد أكثر احللول ابتكارا
للتحدي���ات التي تواجهها بيئة
األعمال م���ن مختلف القطاعات
وذلك بهدف بناء مهاراتهم اإلدارية
واالبتكار في القطاع املهني.
وقد حظ���ي املخي���م بدعم
وحض���ور مستش���ار صاحب
الس���مو األمير وس���مو رئيس
الوزراء د .يوس���ف اإلبراهيم،
وعضو مجل���س إدارة «إجناز
الكويت» ومؤسس���ة ش���ركة
«كواليتي سترمي» لالستشارات
وتدريب املوارد البشرية الشيخة
رمي عل���ي الصباح ،ومدير عام
منطقة الفرواني���ة التعليمية
بدرية اخلال���دي ،ومدير إدارة
األنشطة التربوية ناجي الزامل،
ومبشاركة  82طالبا من  12مدرسة
ثانوية في منطق���ة الفروانية
التعليمية أشرف على تدريبهم
 19متطوعا من «املشروع الوطني
للشباب».
وامتد برنامج املخيم «»iCamp
على مدار ست ساعات حيث بدأت
فعالياته في الس���اعة الثامنة
والنص���ف صباحا بتس���جيل
الطالب وتقدمي نبذة تعريفية
تالها ورشة عمل مكثفة قدمها
متطوعون من «املشروع الوطني
للشباب» حيث قدموا للطالب
املهارات العملية التي يحتاجونها
حلل ومواجهة التحديات املختلفة
في هيكلة العمل في الش���ركات
واملؤسس���ات .واختتم املخيم
بفقرة واجه خاللها الطالب حتديا
واقعيا لبيئة عمل وكان عليهم
إيجاد احلل له وتقدمي هذا احلل
بصيغة مشروع منظم حيث قام
الطالب عند استكمال مشروعهم
مبناقشة احللول مع املتطوعني
الذين قيموا املشاريع وأعلنوا

جانب من مخيم «إجناز» بالتعاون مع املشروع الوطني للشباب

دعم من د .يوسف
اإلبراهيم والشيخة
رمي علي الصباح
ومدير عام منطقة
الفروانية التعليمية
بدرية اخلالدي
اخلالدي :املخيم
يخلق روح التحدي
واملنافسة لدى
الشباب ومينحهم
فرص ًا كبيرة للمواجهة
وحتقيق اإلجناز

عن أفضل احللول.
وقالت الرئي���س التنفيذي
ملنظمة «إجن���از الكويت» رنا
النيب���اري« :يس���عدنا جدا أن
ن���رى كل هذا الدع���م من كبار
الش���خصيات واجله���ات ف���ي
الكويت ملبادرة مخيم االبتكار
( )iCampالذي تهدف من خالله
إلى متك�ي�ن الطالب من التفكير
النقدي واكتساب مهارات العمل
ضم���ن فريق ،وه���و جزء من
الهدف األساسي الذي نسعى له
في «إجن���از الكويت» كي نقوم
ببناء وتنمية مهارات الشباب
الكويتي للعب دور أكثر فاعلية
في االقتصاد الوطني ونش���كر
د .يوسف اإلبراهيم والشيخة
رمي علي الصباح على دعمهما
ومس���اندتهما ملسيرة «إجناز»
الطلبة ،كما نش���كر مدير عام
منطقة الفرواني���ة التعليمية
بدرية اخلال���دي على التعاون
م���ع «إجناز الكوي���ت» في هذا
املخيم ومس���اعدة الطالب على
اكتساب مهارات جديدة تخدمهم
في حياته���م العملية .ونتمنى
التوفيق جلميع الطالب املشاركني
في املخيم».
من جانبها أشادت مدير عام
منطقة الفروانية التعليمية بدرية
اخلالدي باملبادرات التي تهدف
إلى خلق روح التحدي والطموح

لدى الشباب خللق فرص كبيرة
من التطلع للمواجهة وحتقيق
اإلجن���از مؤك���دة أن منطق���ة
الفروانية التعليمية س���اهمت
بشكل فعال في خلق هذه الفرص
من خالل تنمية مواهب الطلبة
عبر التعاون مع «إجناز الكويت»
في تنفيذ مخيم « »Camp-iفي
مدارس املنطقة ،وسخرت جميع
اإلمكانات لنجاحه.
وأضافت اخلال���دي أن هذا
املشروع الوطني يهدف الى تأصيل
روح املنافسة والتحدي حلصد
النجاح واخلب���رات في نفوس
الطالب عبر تطبيق مشروع عاملي
ومعتمد .مثمنة جهود كافة الفرق
العاملة واإلدارات املدرسية في
املنطقة على املساهمة الفعالة
في الوصول للنجاح وهي غاية
املشروع.
بدوره قال مدير إدارة األنشطة
التربوية ،ناجي الزامل ان التعاون
بني منظمة «إجن���از الكويت»
واملنطقة يهدف الى تنمية قدرات
الطالب في توس���يع مداركهم
االقتصادية نحو خلق بيئة أفضل
في مواجه���ة التحديات .معربا
عن ش���كره خلوض غمار هذه
التجربة الفردية والتي ستأتي
بانع���كاس إيجابي إلعداد جيل
واعد قادر على مواصلة مسيرة
تقدم وطننا الغالي.

وقال رئيس «املشروع الوطني
للش���باب» ،جاس���م الربيعان:
«انطالق���ا من إميانن���ا بأهمية
التطوع واملشاركة الفعالة بهدف
التغيير اإليجابي ،والسمو بشباب
الوطن وبقدراتهم ليتمكنوا من
املنافسة والتميز ،يشارك اليوم
في هذا املخيم نخبة مميزة من
املتطوعني من «املشروع الوطني
للش���باب» ،ليقدم���وا خالصة
خبراتهم في مج���االت الثقافة
املالية ،واالقتص���اد ،والريادة،
وإدارة األعم���ال ،وذلك لطالب
املرحلة الثانوية .تسعدنا مثل
هذه املبادرات التي تلعب دورا
مهما في تنشئة الشباب ومنحهم
القدرات واخلبرات التي يتطلبها
منهم سوق العمل».
تأسس���ت «إجناز الكويت»
في عام  2005كمؤسس���ة غير
ربحية وغير حكومية ،يقودها
القطاع اخلاص في الكويت ،عبر
شراكة وتعاون استراتيجي مع
القطاع اخلاص وقطاع التعليم
في الكويت ،ومبساعدة متطوعني
ذوي خبرة وكفاءة في مختلف
املجاالت .وتقدم «إجناز الكويت»
برامج تعليمية وتربوية تنمي
امله���ارات القيادي���ة والتنظيم
في بيئ���ة األعمال بهدف تعليم
وإلهام اجلي���ل القادم في إدارة
األعمال وتطويرها وتأسيسها.
ومنذ  2005حتى اليوم ،ألهمت
«إجناز الكويت» أكثر من 000.25
طال���ب وطالبة بفضل أكثر من
 800متطوع من القطاع اخلاص
الكويتي ،وفي أكثر من  25مدرسة
وجامعة في الكويت.
مش���يرة ال���ى ان «إجن���از
الكويت» ال تزال في منو مستمر
في دفع الطالب على التطلع إلى
النجاح املهني .وبصفتها عضوا
في برنامج «إجنازات الش���باب
العاملي» ،تربط «إجناز الكويت»
بني املتطوعني من القطاع اخلاص
والطاقات الشابة ،حيث يخضع
املتطوعون إلى برامج إرشادية
وتدريبية قبل ب���دء جتربتهم
بالعم���ل مع «إجن���از الكويت»
لتطوير قدراتهم.

املصرية تبدأ في متام الساعة
 3.30على خالف األعوام السابقة
وذلك جلعل اليوم الدراس���ي
أطول حتى يتس���نى ألبنائنا
الطلب القدرة على التحصيل
العلمي بشكل أكبر.
وأض���اف أن ه���ذا الع���ام
س���يكون األفضل من الناحية
التربوية والعلمية وأن طاقم
التدريس أصبح كامال بكل مواده
وأنشطته ،وأن املدرستني «البنني
والبنات» ستقومان بتفعيل كافة
األنشطة الطالبية متاما كما في
املدارس الصباحية ،وذلك حتى
يستش���عر الطالب أنه ال يقل
ش���أنا عن الطالب في املدارس

ال صحة ملا تردد
عن ضغوط السفارة
على وزارة التربية
في قضية التجديد
للمعلمني املصريني
املتجاوزين للسن
القانونية

الصباحية ،ونحن جميعا نعمل
من أجل أبنائن���ا الطالب فهم
املستقبل املشرق ملصر.
وتق���دم س���ليمان بجزيل
الشكر لوزارة التربية لرعايتها
التعليمي���ة ألبن���اء اجلالي���ة
املصرية في الكويت وتعاونها
السريع.
اجلدير بالذكر أن املستشارة
الثقافية د.منى بسطاوي تقوم
بجهود كبيرة لتطوير املدرسة
املصرية واالرتقاء باخلدمات
التعليمي���ة والثقافية املقدمة
ألبناء اجلالية.
٭محمد هالل الخالدي
٭

في لقاء عقده مجلس إدارة جمعية املعلمني مع عدد من املعلمات

معلمات ناقشن قضايا «التربية» وقرار حظر

وجود الطلبة وأولياء أمورهم في املدارس

جانب من املشاركني في اللقاء

عقدت جمعية املعلمني الكويتية لقاء تربويا
مع عدد من معلمات وزارة التربية مساء أمس
األول ،وذل���ك في إطار تواص���ل اجلمعية مع
املعلمني واملعلمات ملناقش���ة مختلف القضايا
املتعلقة بالعملية التعليمية والنظام التربوي،
وقد ناقش احلضور عددا من القضايا التربوية
والتي كان أبرزها ق���رار حظر وجود الطلبة
وأولياء أمورهم العاملني في نفس املدرس���ة،
والذي اثار العديد من اجلدل وأوجد حالة من
االستياء والغضب في نفوس املعلمني والطلبة
من جهة ،واعتبره البعض قرارا صائبا يصب
في مصلحة العملية التعليمية ويس���اهم في
اعتماد الطالب على نفسه من جهة اخرى.
واعتبر عدد من مدي���رات املدارس خاصة
في املرحلة الثانوية أن القرار سليم ويحد من

(هاني عبداهلل)

تدخل بعض أولياء األمور العاملني في املدرسة
ومحاوالتهم اعطاء أبنائهم فرصا دراسية أكثر
وعلى حساب بقية الطلبة ،في حني اعتبر عدد
آخر أن القرار خاط���ئ في مضمونه وتوقيته
وطريقة تطبيقه التي أربكت العملية التعليمية،
والتزال كثير من املدارس في حالة ارتباك كبيرة
ولم تتمكن من تطبيق القرار بسبب عدم توافر
م���دارس بديلة ملن يرغب في النقل وبش���كل
خاص لرؤساء األقس���ام وامليرين املساعدين
ومدي���ري املدارس ،وأضاف���وا بأن كثيرا ممن
انطبق عليهم القرار قام���وا بنقل أبنائهم من
املدرسة ،وهذا سيؤثر على حتصيلهم العلمي
ويجعلهم يعودون إلى نقطة الصفر في بناء
عالقات جديدة.
٭٭محمد هالل الخالدي

مدرسة اجليل اجلديد عقدت لقا ًء تنويري ًا

السعيد :التعاون بني البيت واملدرسة
يخلق بيئة تربوية جاذبة للتالميذ

٭٭محمد هالل الخالدي

خالل لقاء مع موجهي ومديري مدارس «األحمدي»

الصالل :مشروع «طالب» بدت نتائجه واضحة ويجب تعميمه
سعاد السعيد متحدثة خالل اللقاء بحضور بلقيس الصراف

منى الصالل متحدثة خالل اللقاء

التقت املديرة العامة ملنطقة
األحمدي التعليمية منى الصالل
مبدي���ري امل���دارس واملوجهني
للمرحلة املتوس���طة في منطقة
األحم���دي التعليمي���ة حلثهم
على التعاون مع مبادرة املربع
االلكترون���ي «طالب» وتفعيلها
في مدارسهم لكي حتقق األهداف
املنشودة منها.
وقالت الصالل ف���ي كلمتها
في اللق���اء الذي مت أمس :إميانا
منا بالطاقات التربوية القادرة
عل���ى التقدم والتط���ور وكذلك
من هم في الوزارة فاننا طرحنا
مبادرة «طال���ب» والتي تصب
ف���ي مصلحة املعلم ف���ي بادئ
األمر ،ففي كثير من االجتماعات
التي يطل���ب فيها أولياء األمور
يكون حضوره���م ضعيفا وان

(قاسم باشا)

الفرحان :أصبح قدرنا
أن يكون تعليمنا
إلكتروني ًا

قلنا هناك حفل تواجدوا بكثافة
فهل اجتماعاتنا غير جادة وغير
جاذبة بالنسبة ألولياء األمور؟!
مضيف���ة :والستش���عارنا بهذه
األمور مت ظهور مبادرة ش���ركة
«مط���ور» وهي مب���ادرة املربع
االلكترون���ي «طالب» .وأضافت
لقد كانت منطقة حولي التعليمية
أول منطقة تطبق هذا املشروع
«املربع االلكتروني» وبعد سنتني
من التطبيق استقر رأي الوزارة
عليه ،وبارك هذه اخلطوة وزير
التربية ووكيل الوزارة والوكيل
املساعد لش���ؤون التعليم العام
ولذل���ك كان هذا اللق���اء اليوم
لتطبي���ق املربع االلكتروني في
منطقة األحمدي التعليمية.
وأشارت الصالل الى أن منطقة
األحمدي التعليمية من املناطق

إميانا م���ن إدارة مؤسس���ة اجليل اجلديد
التعليمية بأثر تفعيل حلقة الوصل بني البيت
واملدرسة ملا له من دور فعال في جناح العملية
التعليمية ،أقامت مدرسة اجليل اجلديد االبتدائية
اللق���اء التنويري األول مع أولياء أمور طالب
الص���ف األول االبتدائي ،حيث افتتحت مديرة
املدرسة سعاد السعيد اللقاء بكلمة ترحيبية
مهنئة اجلميع بحلول العام الدراسي اجلديد،
ومعززة ضرورة التعاون بني البيت واملدرسة
بهدف خلق بيئة تعليمية تربوية جاذبة للتالميذ.
ثم تناولت السعيد شرحا للوثيقة األساسية

جانب من احلضور

املب���ادرة لتطبيق التكنولوجيا
حيث ان لديهم مشروعا الكترونيا
اطلعت عليه وهو مشروع حديث،
وهذا ال يغنينا عن تطبيق مشروع
املربع االلكتروني.
بدوره ق���ال صاحب مبادرة
املرب���ع االلكترون���ي ومدي���ر
املشروع م.عبدالعزيز الفرحان
ان اليوم هو عصر التكنولوجيا
وعصر التعاون للرقي مبستوى
اخلدمات العامة وال مفر أمامنا
من تطبيق التعليم االلكتروني
وهذا هو قدر العالم ،مشيرا الى
ان مشروع املربع االلكتروني لن
ينجح إال بتعاون املعلم واقتناعه
باملشروع ،ألنه سيكون احللقة
األهم والركيزة األبرز في تفعيل
هذا البرنامج.
من جهته قال رئيس قس���م

احلاس���وب في ثانوي���ة احمد
الربع���ي احم���د احلس���يني ان
املربع االلكترون���ي يربط أربع
جهات وه���ي املعل���م والطالب
وولي األم���ر واملدرس���ة ،ومن
مميزات هذا املشروع انه يعمل
من اي جهاز وفي���ه أمور عامة
وأمور خاصة بالتعليم واملتعلم
ومن يرتبط بهما ،مبينا ان هذا
البرنامج يهدف أيضا الى تخفيف
احلقيبة املدرسية .وأضاف انه
من خالل هذا البرنامج يستطيع
ولي األمر ان يطلع على مستوى
ابنه ودروسه وواجباته كما ان
البرنامج يزيد من كفاءة املعلم
في التعامل مع األعباء التعليمية،
وكذلك يستطيع مدير املدرسة
متابعة املعلمني.
٭٭حسين البريكان

جانب من اللقاء التنويري

للمرحلة االبتدائي���ة ،موضحة الئحة التقومي
والغياب اخلاصة بهم ،بعد ذلك نوهت املديرة
املساعدة بلقيس الصراف على ضرورة اهتمام
أولياء األمور باحملافظة على الدوام املدرس���ي
ومنع الغياب واالستئذان والتأخير إال للضرورة
القصوى ،ملوحة إل���ى أهمية ذلك في تعزيز
احلرص واالنضباط في نفس التلميذ.
بعد ذلك قام رؤساء األقسام بشرح موجز
وهادف إلى شرح خطة املنهج .وفي ختام اللقاء
دار ح���وار ونقاش بني أولي���اء األمور وإدارة
املدرسة.

