6

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3200األحد  16أكتوبر 2016م  15 /املحرم 1438هـ

local@aljarida●com

معلمو «التربية» يشتكون من عدم فهم مناهج الكفايات

سلة أخبار

• تذمر من عدم وضوح الرؤية وآليات الشرح • «التعليم العام» حدد آلية توزيع الدرجات لـ «العلوم» في «الثانوية»
فهد الرمضان

بينما يشتكي معظم موجهي
ومعلمي «التربية» من عدم
فهمهم آليات وطرق شرح
مناهج «الكفايات» ،أصدر
التعليم العام نشرة لتوضيح
آلية توزيع الدرجات لمادة
العلوم في المرحلة الثانوية.

اختلفت آراء موجهي ومعلمي
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة حـ ـ ــول تـطـبـيــق
الـ ـمـ ـن ــاه ــج ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـط ــورة
الـ ـج ــدي ــدة ،والـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد عـلــى
"الـكـفــايــات" ،حيث يشتكي أغلب
ال ـم ــوج ـه ـي ــن وال ـم ـع ـل ـم ـي ــن عـلــى
ح ــد سـ ــواء م ــن ع ــدم فـهـمــه لـهــذه
الـ ـمـ ـن ــاه ــج وط ـ ـ ـ ــرق ت ــدريـ ـسـ ـه ــا،
وب ــالـ ـت ــال ــي عـ ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــم عـلــى
إيصال المعلومة بالشكل السليم،
بينما يرى البعض أنها مناسبة
وتعطي المعلم الحرية في إدارة
الحصة ،ونتائجها تعتمد على
اجتهاداته.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال عــدد
مــن الـمــوجـهـيــن والـمـعـلـمـيــن من
خالل موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" إن مناهج الكفايات ولدت
ميتة ،وسيتم الغاؤها بعد فترة
كـمــا ه ــي ال ـح ــال م ــع أي مـشــروع
تــربــوي ،مؤكدين أن ال ــدول التي
ط ـب ـق ــت هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاه ــج فـشـلــت
وقامت بتغييرها ،فلماذا اإلصرار
عليها؟
وأوض ـحــوا أن دوال مثل قطر
واإلمـ ــارات كــانــت قــد طبقت هذه
ال ـم ـنــاهــج وال ـن ـظ ــري ــات وأثـبـتــت
فشلها ،وتم إلغاؤها ،الفتين إلى
أن معظم ،إن لم يكن كل ،المعلمين
والـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــات ال ـ ــذي ـ ــن حـ ـض ــروا

ّ
«نماء» تطلق «علم بالقلم»
لسداد المصروفات الدراسية
أطلقت "نـمــاء للزكاة والـخـيــرات" بجمعية اإلص ــاح االجتماعي
مشروع "علم بالقلم" ،الذي يهدف إلى سداد المصروفات الدراسية
عن الطالب غير القادرين واأليتام.
وقال رئيس مجلس إدارة "نماء" حسن الهنيدي إن المشروع يهدف
إلى الحد من ظاهرة التسرب التعليمي وتوفير الفرص التعليمية لمن
يستحقها ويحتاج إليها ومساعدة األسر المحتاجة في دفع الرسوم
المدرسية ومنح األولوية للطالب المتفوقين فرصة استكمال دراستهم
وتحسين الوضع المعيشي لألسر الفقيرة من خالل تعليم أبنائها.
وأضــاف الهنيدي أن قيمة المساهمة في المشروع تبدأ من 25
و 50و 75و 100دينار ،مشيرا إلى أن التعليم حق أساسي من حقوق
اإلنسان ،ونحن أمة "اقرأ" ،وقد أمرنا اإلسالم بالعلم ومن خالل هذا
المشروع نسعى للتخفيف عن كاهل األسر الفقيرة.
وبين خـطــورة التسرب الــدراســي ،الــذي يــؤدي إلــى زي ــادة ظاهرة
عمالة األطفال وضياع جهد ومصاريف السنوات التعليمية الماضية،
وانـتـشــار الجهل وزي ــادة الفقر واسـتـمــرار الـحــاجــة ،وارت ـفــاع نسبة
البطالة ،وضـعــف الـفــرص الوظيفية ،ورفـقــة أصــدقــاء الـســوء خــارج
أسوار المدرسة.
وأكد الهنيدي ضرورة االهتمام بالعملية التعليمية التي تعد من
أبــرز األولــويــات لنماء للزكاة والخيرات لتخريج جيل نافع لنفسه
ومجتمعه وأمته ،مشيرا إلى أنه من األمور التي تدمي القلب رؤية
بعض الطالب مطرودين ومحرومين من الدراسة بسبب عدم سدادهم
مصروفاتهم الدراسية ،مما يعرض جيال كامال للضياع.
ونــاشــد المحسنين دعــم ومـســانــدة مـشــروع "عـلــم بــالـقـلــم" ،الــذي
يقوم بجهود مباركة داخل الكويت ،فهدفنا هو القضاء على الجهل
ومـحــاربــة الـجــوع ومكافحة ال ـمــرض ،والــوقــوف بجانب المعوزين
والفقراء ،مبينا أن "نماء للزكاة والخيرات" لن تتوانى عن أداء رسالتها
اإلنسانية ومد يد العون والمساعدة لألسر المتعثرة عن دفع الرسوم
الدراسية للطلبة المحتاجين داخل دولة الكويت.

الدورات التدريبية متفقون على
عدم فهم طريقة إعداد وتحضير
وشرح منهج الكفايات.
وأش ــار بـعــض المعلمين إلــى
أن هذه المناهج تعتبر "مهزلة"
أخـ ـ ــرى تـ ـض ــاف إل ـ ــى ســاب ـقــات ـهــا
"ع ـل ــى ح ــد وص ـف ـه ــم" ،م ـشــدديــن
ع ـلــى أن هـ ــذه ال ـم ـنــاهــج فـشـلــت،
وقــال أحــد المعلمين" :حقيقة ال
أع ـ ــرف إي ـجــاب ـيــات ه ــذا الـمـنـهــج
حتى اتـحــدث عــن سلبياته ،لكن
جل ما أعرفه أننا غير فاهمين له،
بل األدهــى واألمــر أن الموجهين
الذين أعطونا الدورات قبل فترة
هم أنفسهم غير فاهمين لــه ،بل
إن ـهــم اخـتـلـفــوا ف ــي ط ــرق شــرحــه
بين بعضهم ،وأعتقد أن الطلبة
سيضيعون معنا كذلك".
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت إح ــدى
المعلمات فــي موقع "تويتر" إن
مـنــاهــج "الـكـفــايــات" هــي أسـلــوب
ح ــدي ــث لـلـتـعـلـيــم ال ي ـل ـت ــزم فـيــه
المعلم بأسلوب أداء معين كما
ف ــي ال ـم ـن ــاه ــج ال ـق ــدي ـم ــة ،وإن ـم ــا
يطلق لــه الحرية الكاملة بــإدارة
حصته بالشكل الذي يراه مناسبا
والنتائج التي يحصدها الطلبة
تكون نتيجة حتمية الجتهادات
المعلم نفسه.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أصـ ــدر

آلية تقويم مجاالت العلوم للمرحلة الثانوية
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أحياء
قـطــاع التعليم ال ـعــام نـشــرة إلــى
المدارس الثانوية لشرح طريقة
آلية توزيع الدرجات لمادة العلوم
في الصفوف من العاشر وحتى
الـ ـث ــان ــي ع ـش ــر ل ـل ـع ــام الـ ــدراسـ ــي
الحالي  ،2017 /2016وذلك وفق
آل ـيــة الـتـقــويــم الـمـعـتـمــدة بنظام
الفترتين الدراسيتين.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة الـ ـع ــام ــة

ل ـل ـع ـل ــوم ،ف ــاط ـم ــة ب ــوع ــرك ــي ،فــي
كتاب وجهته إلى وكيل التعليم
الـعــام وحصلت "ال ـجــريــدة" على
نـسـخــة م ـنــه ،إن ــه ت ــم إرف ـ ــاق آلـيــة
الـ ـتـ ـق ــوي ــم وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع الـ ـ ــدرجـ ـ ــات
لـمـجــاالت الـعـلــوم لـلـصـفــوف من
الـ ـع ــاش ــر وحـ ـت ــى الـ ـث ــان ــي عـشــر
ف ــي م ـ ــواد ال ـف ـي ــزي ــاء وال ـك ـي ـم ـيــاء
واألح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـج ـ ـيـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا،

«كالد» تزور هيئة المعرفة في دبي

آمال الساير ووفد الجمعية
قـ ــام وفـ ــد م ــن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة الخ ـتــاف ــات
الـتـعـلــم ( )KALDبــرئــاســة رئـيـســة مـجـلــس األم ـنــاء
آمــال الساير ،ونائبة الرئيس د .فاطمة العوضي،
وأمينة الصندوق هناء الدعيج ،والمديرة التنفيذية
نورية العميري ،بزيارة إلى هيئة المعرفة والتنمية
البشرية في دبي ،حيث قامت د .كلهم كنيد مديرة
إدارة األبحاث وفريقها بالتعريف برسالة الهيئة،
ودورها وطريقة عملها.
وأوضحت الساير ،في تصريح صحافي ،أمس،
بعد عــودة الوفد ،أن "المعرفة والتنمية البشرية"،
هي هيئة حكومية تتولى مسؤولية االرتقاء بجودة
التعليم الـخــاص فــي دبــي ،وتــوفــر الــدعــم للمدارس
والجامعات والطلبة وأولـيــاء األم ــور والتربويين
والمستثمرين والشركاء الحكوميين ،لبناء قطاع
تعليمي يتميز بالجودة العالية.
وعن سبب الزيارة ،بينت أن الجمعية أنها تحرص

دا ئـمــا على أن تـكــون منظمة فاعلة فــي المجتمع،
تقدم كل ما بوسعها للمساهمة في تطوير وتنمية
التعليم الخاص والنوعي في الكويت ،بالعمل عن
قرب مع مؤسسات الدولة المعنية باألمر ،إضافة إلى
االطالع على التجارب الناجحة في الدول األخرى،
سواء خليجية أو عربية أو عالمية ،حول ما يخص
تطوير تعليم ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط
الحركة.
وب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي الضـ ـط ــراب نقص
االنـتـبــاه وف ــرط الـحــركــة ،تـقــوم الجمعية الكويتية
الخ ـتــافــات الـتـعـلــم بـنـشــاطــات عــديــدة ت ـهــدف إلــى
التوعية بهذا االضطراب ،ومساعدة أولياء األمور
والمعلمين بــا لـتـعــرف عـلــى الطلبة ا لــذ يــن يحتمل
أن يكون لديهم ،وإرشادهم إلى الخطوات الواجب
اتخاذها للحصول على التشخيص الدقيق ،ووسائل
مساعدتهم لتحقيق النجاح.

االمتحان النهائي
درجة المجموع
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االمتحان االمتحان االمتحان النهائي
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موضحة أنــه بالنسبة إلــى مادة
ال ـف ـي ــزي ــاء لـلـصــف ال ـع ــاش ــر ،فــإن
اال مـتـحــان القصير يخصص له
 6درجـ ــات ف ــي األســاب ـيــع الستة
األول ــى لـيـكــون مـجـمــوع األعـمــال
 18درج ــة واالمـتـحــان العملي 4
درج ــات ومجموع االمـتـحــان 42
درجــة ،لتصبح الدرجة النهائية
 60درجــة ،الفتة إلــى أن التوزيع

نفسه بالنسبة إلى مادة الكيمياء.
وذك ـ ــرت أن ت ــوزي ــع ال ــدرج ــات
لـ ـ ــأح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ب ـ ـ ــواق ـ ـ ــع  4درج ـ ـ ـ ــات
لــام ـت ـحــان ال ـق ـص ـيــر ،ومـجـمــوع
األعمال  12درجة ،بينما مجموع
درج ـ ـ ــة االم ـ ـت ـ ـحـ ــان سـ ـيـ ـك ــون 28
والمجموع النهائي  40درجة.

التويجري لـ ةديرجلا•« :الخدمة
المدنية» يمنح زيادات رغم التقشف
حذر رئيس نقابة العاملين
ف ــي دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
وبــرنــامــج إع ــادة هيكلة القوى
ال ـعــام ـلــة وال ـج ـه ــاز الـتـنـفـيــذي
للدولة علي التويجري مجلس
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة مـ ــن مـغـبــة
االس ـت ـمــرار فــي ات ـبــاع سياسة
الكيل بمكيالين والمزاجية عند
إص ـ ــدار االس ـت ـث ـن ــاء ات لبعض
األشخاص المحسوبين.
وقال التويجري في تصريح
خـ ــاص لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أمـ ــس انــه
"ب ــال ــرغ ــم م ــن مــرح ـلــة التقشف
وض ـ ـبـ ــط ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـت ــي
تعيشها الدولة مازال مسلسل
ال ـ ـهـ ــدر م ـس ـت ـم ــرا حـ ـي ــث وافـ ــق
مجلس الخدمة المدنية أخيرا
ع ـل ــى اس ـت ـث ـن ــاء أح ـ ــد ال ــوك ــاء
مـ ــن مـ ــرسـ ــوم ال ـق ـي ــادي ـي ــن رق ــم
 296ل ـس ـنــة  2015وا لـ ـ ـ ــذي تــم
تعيينه أ ســا ســا باستثناء من
المرسوم بحيث تم منحه زيادة
خاصة بما يقارب  1500دينار
لمساواته بكادر مراقبي شؤون
ال ـت ــوظ ـي ــف وم ـن ـح ــه ال ـم ـكــافــأة
الخاصة عالوة على ذلك".
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـت ــويـ ـج ــري رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة إلــى

علي التويجري

ض ـ ــرورة ال ـن ـظــر ف ــي الـمـكــافــآت
وال ـل ـجــان وال ـف ــرق ال ـتــي مضى
ع ـل ــى ال ـك ـث ـي ــر م ـن ـه ــا أكـ ـث ــر مــن
عامين دون منح المستحقين
م ـن ـه ــم حـ ـق ــوقـ ـه ــم ال ـق ــان ــون ـي ــة
ب ـح ـجــة أن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة
هي مرحلة تقليص للميزانية
وضبط للمصروفات في جميع
وزارات و م ــؤ سـ ـس ــات ا ل ــدو ل ــة
ف ــي أن ـن ــا ن ـشــاهــد ون ـس ـمــع عن
صـ ـ ــرف مـ ـك ــاف ــآت اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
للمحسوبين والمقربين دون
اكتراث بمعاناة المستحقين.

ً
إعالن الفائزين بجائزتي «السميط» غدا
صرحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنه
سيتم إعالن الفائزين بجائزة عبدالرحمن السميط
للتنمية اإلفريقية ،عن الصحة لعام  ،2015واألمن
الغذائي لعام  ،2016خالل انعقاد مجلس أمناء
ً
الجائزة في الكويت غدا.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمــس ،إن
"ه ــذه ال ـم ـبــادرة ج ــاء ت بتوصية مــن سـمــو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ،إذ تبلغ قيمة كل
ج ــائ ــزة م ـل ـيــون دوالر بـ ـ ــإدارة مــؤس ـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي".
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة أن جـ ــائـ ــزة الـسـمـيــط
ال ـس ـن ــوي ــة تـ ـك ــرم األف ـ ـ ـ ــراد والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ــذي ــن
يساهمون فــي د فــع عجلة التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وتنمية الموارد البشرية والبنية
التحتية في القارة اإلفريقية.
وأشـ ــارت إل ــى أن ه ــذه ال ـجــوائــز بـمـنــزلــة إق ــرار

وامتنان لما قدمه الطبيب الــراحــل عبدالرحمن
السميط ،الذي كرس حياته في العمل اإلنساني
لمواجهة التحديات الصحية التي تتعرض لها
إفريقيا.
وأضافت المؤسسة أن الفائزين سيتسلمون
جــوائــزهــم خــال حفل كبير سيقام ضمن القمة
اإلفريقية العربية الرابعة في غينيا االستوائية
في  22نوفمبر .2016
وق ــال د .عــدنــان ش ـهــاب ال ــدي ــن ،ال ـمــديــر الـعــام
للمؤسسة ،إن "جميع الفائزين الذين تم ترشيحهم
تمكنوا مــن تحقيق الـهــدف المرجو فــي التطور
الملموس في مجالي الصحة واألمن الغذائي عبر
قارة إفريقيا".

«الكهرباء» :إتالف متعمد لصناديق التغذية
•

سيد القصاص

أرج ــع م ـصــدر فـنــي ف ــي وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
انطفاء إنارة جزء من طريق الدائري الثالث بتقاطع
شــارع الخليج العربي مساء امــس األول إلــى قيام
مجموعة من الشباب حسب رواية الشهود بإتالف
متعمد لصناديق وكيبالت التغذية الخاصة بـ 20
عمود إنارة.
وقال المصدر :فور مالحظة الــوزارة لهذا الخلل
قامت بإرسال فرق الصيانة التي وجدت ان الخلل
نــاتــج عــن ح ــادث إت ــاف متعمد ،فسجلت ال ــوزارة
في أحد المخافر القريبة من المنطقة حالة اتالف
متعمد لممتلكاتها و جــار البحث عن المتسببين
في عملية اإلتالف.
وت ــاب ــع ال ـم ـص ــدر :ب ـعــد تـثـبـيــت ال ـحــالــة بــاشــرت
فرق الطوارئ عملية اإلصالح وإزالة آثار التلفيات
وتشغيل إنارة الشارع.
من جهة اخــرى ،وبرعاية وزيــر الكهرباء والماء
الـمـهـنــدس أحـمــد الـجـســار تنظم ال ـيــوم المجاميع
الشبابية في الوزارة "كفاءات" حفل تكريم بمناسبة
مرور سنة على تأسيسها.
وقالت المنسقة العامة لـ"كفاءات" المهندسة زينب
ا لـقــرا شــي ان الحفل سيشتمل على تكريم أعضاء
الفرق الشبابية وكل األفراد الذين ساندوهم خالل
مشوارهم ســواء من داخــل الــوزارة أو من خارجها،

«المكاتب الهندسية» :تطبيق
«الربط» يكافح الفساد
طالب اتحاد املكاتب
الهندسية والدور
االستشارية ،رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر
املبارك ،ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبدالله ،واألمانة العامة
ملجلس الوزراء والجهات
املعنية بمتابعة تنفيذ
قرارات مجلس الوزراء
الخاصة بتطبيق الربط
اإللكتروني بني كافة الجهات
الحكومية اعتبارا من مطلع
العام املقبل ،الفتا الى أن
تنفيذ هذا القرار سيؤثر
ايجابا على أداء السلطة
التنفيذية.
وقال رئيس االتحاد
م .بدر السلمان ،في تصريح
صحافي ،إنه بعد عدة أشهر
من صدور هذا القرار ،نرى
أن الجهات الحكومية غير
ملتزمة وال توجد متابعة
حقيقية لألداء الحكومي
بخصوص تنفيذ القرار،
الفتا الى إمكانية الحد
من الهدر وتفعيل ملكافحة
الفساد من خالل الربط
واالعتمادات اإللكترونية
التي ننتظر تطبيقها أول
يناير املقبل.

«العلمي» :مسابقة «العلوم
والهندسة» رائدة في االبتكار
نظم النادي العلمي لقاءين
تنويريني ضمن فعاليات
مسابقة الكويت للعلوم
والهندسة الخامسة
 ،2017 /2016استهدف األول
معلمات وطالبات املرحلتني
املتوسطة والثانوية
بوزارة التربية ،وخصص
الثاني ملعلمي وطالب
نفس املرحلتني ،وتحدث
خاللهما الرئيس التنفيذي
للمسابقة د .محمد الصفار
عن فكرة املسابقة ورؤيتها
ورسالتها وأهدافها
ومراحلها.
وقال الصفار إن النادي
يتطلع ألن تكون املسابقة
علمية متميزة ورائدة
للطلبة دون املرحلة
الجامعية في مجال البحث
العلمي واالبتكار ،موضحا
أنها تشمل مسارين ،األول
مسار البحث العلمي ،بينما
املسار الثاني يتضمن
التصميم الهندسي
(االبتكار) وفيه يقوم الطالب
بالتوصل إلى فكرة جديدة
(إبداعًا وتطورًا) وتنفيذها
ً
بحيث تصبح أعماال جديدة
يمكن تصنيعها وتسويقها.

« »RunQ8لدعم األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة
أعلنت مؤسسة فوزية
السلطان للتأهيل الصحي
أن حدث  RUNQ8الخيري
الذي تنظمه ،سيقام يوم
السبت  12نوفمبر ،وذلك في
املركز العلمي.
وقالت ،في بيان صحافي
أمس ،إن هذا الحدث
يهدف الى دعم األطفال
من ذوي االحتياجات
الخاصة ،وذلك من خالل
تعزيز الوعي وحشد الدعم
املادي واملعنوي ملركز
تقييم وتأهيل األطفال غير
الربحي التابع للمؤسسة،
حيث يذهب ريع RUNQ8
لدعم املركز ومساعدته في
تقديم الرعاية املتخصصة
لجميع أطفال املجتمع في
الكويت.
وذكرت أن السباق يتضمن
مسافتني ،هما  5و 10كم،
واملشاركة متاحة لجميع
الراغبني من كل األعمار
واملستويات البدنية.

«الرحمة» :نسعى لبناء
مستشفى في كل دولة إفريقية

الكيبالت التالفة
مشيرة إلى أن الحفل سيشهد عرض االنجازات التي
حققتها "كفاءات" خالل السنة الفائتة من مبادرات
ومشاريع وندوات.
وأشادت القراشي بمساندة الوزير الجسار ووكيل
الوزارة المهندس محمد بوشهري لجهودهم وإتاحة
الفرصة أم ــام الشباب الــراغــب فــي االنـضـمــام لهذه
المجاميع الشبابية.

أعلن رئيس قطاع إفريقيا
في جمعية الرحمة العاملية
سعد العتيبي افتتاح
الجمعية العديد من
املشروعات الصحية خالل
الفترة املقبلة في القارة
االفريقية ،والتي منها مركز
جراحات املخ واألعصاب
والقلب بجيبوتي ،واملزمع
افتتاح املرحلة األولى منه
خالل الشهر الجاري.
وأكد العتيبي أن قطاع
إفريقيا لديه رؤية لتطوير
القطاع الصحي من خالل
إنشاء مستشفى متكامل
في كل دولة تساهم في
تطوير مستوى الخدمة
الصحية ،مضيفا "لدينا
مشروع مستشفى في
تنزانيا ،وآخر في السودان".

