اأحد  17صفر 1434هـ
 30ديسمبر  - 2012العدد 1744

وطن النهار

09

تفعيل امشروع إحداث نقلة نوعية في ثانوية العدواني

القبندي :فصول اآيباد تعزز العاقة بن امتعلم وامعلم
خالد القبندي

التعليمية باليوتيوب وع��رض اوراق العمل
ون �م��اذج م��ن ااخ �ت �ب��ارات وع �م��ل مجموعات
ل�ل�ط��اب ف��ي ااي ب��اد ف��ي ال�ف�ص��ل نفسه لبث
روح ال�ت�ن��اف��س وام�ت�ع��ة ف��ي ال �ت��دري��س .وق��ال
ص��ال��ح ف�ي�م��ا ي�خ��ص ت�ف��اع��ل ال �ط��اب :ان ��ه «ا
اجبار للطالب على وجوب توفير جهاز ااي
ب��اد فهي فكرة تعليمية لاستفادة ف��ي طور
التجربة والتقييم وهناك طلبة غير قادر على
توفير ااي باد والبعض منهم غير مقتنع في
استخدامه ف��ي الفصل اا ان ه�ن��اك طلبة مع
استخدام زمائهم له وجدوا تحسنا وسهولة
ف��ي تطبيقاته ع�ن��د ع�م��ل م�ق��ارن��ة ب��ن الطلبة
الذين يستخدمون الجهاز ومن ا يستخدمه».
من جانبه ،اش��ار معلم ااجتماعيات ب��در بن
غيث ال��ى ان امعلم ف��ي وقتنا الحالي ل��م يعد
مصدر معلومة للطالب بقدر ما يقوم به من

لتعزيز التعاون العلمي

ومؤسسة التقدم العلمي جددتا
الجامعة
ً
«التفاهم» مواكبة للتنمية وتبادل الخبرات
د .عبداللطيف البدر

{

{

تلبي ااحتياجات الوطنية ،وتبادل امعلومات وقواعد
ال�ب�ي��ان��ات ام�ت��اح��ة عند ال�ط��رف��ن ،ب��ااض��اف��ة ال��ى دع��م أي
نشاط آخر يخدم ميادين التنمية والعلوم.
وثمن السند دعم امؤسسة مشاريع اأبحاث في الجامعة
والذي مكن قطاع اأبحاث من الدخول في شراكات بحثية
متميزة مع مؤسسات بحثية عامية ك��ان آخرها امذكرة
التي تم توقيعها بتاريخ  19ديسمبر  2012مع مؤسسة
 IMECالبلجيكية.

الكويت شاركت في مؤتمر اأعمال
التطوعية العامي في لندن

التربية اع��ادة م��ادة امكتبات ك�م��ادة اجبارية
كما كانت بالسابق اتاحة الفرصة من يرغب
في التدريس وتكويت من يقومون بتدريسها
اان ك �م��ادة اخ �ت �ي��اري��ة وم �ث��ل ه ��ذة ام� ��ادة لها
أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ف��ي تنمية م��وه�ب��ة ال �ق ��راءة في
ن�ف��وس الطلبة واع ��داد جيل م��ن الطلبة ق��ادرا
ع� �ل ��ى ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م ��ي ال �ص �ح �ي ��ح وم �ع��رف��ة
الطلبة بكيفية اعداد البحوث العلمية وأيضا
تساعد الطلبة على مواكبة استكمال مسيرته
ال�ج��ام�ع�ي��ة وم ��ا ب �ع��ده��ا ف��ي ال �ح �ي��اة العلمية
الدراسية وكذلك العملية.

ابتدائية كعب بن زهير تعزز الوحدة بحملة «آمن»

الدبي :غرس الروح الوطنية
هدف وطني وتربوي

الخالدي خال افتتاح حملة (آمن)

ت �ح��ت رع��اي��ة وح �ض��ور م��دي��ر م�ن�ط�ق��ة ال �ف��روان�ي��ة
التعليمية بدرية الخالدي دشنت مدرسة كعب بن
زهير اابتدائية بنن حملة «آم��ن» لتعزيز قيمة
ام��واط�ن��ة ل��دى ال �ط��اب ،ح�ي��ث ش�ه��دت الفعاليات
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ق��رات ال�ت��ي ق��دم�ه��ا ط��اب ام��درس��ة
وحازت استحسان الحضور.
وأكدت مديرة امدرسة نشمية الشمري أن الحملة
ت ��أت ��ي م ��ن م�ن �ط �ل��ق ت��وج �ي �ه��ات ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب��اد وت��أك�ي��دا على أه ��داف وزارة التربية
ف��ي غ��رس القيم التربوية خصوصا قيمة ال��واء
للوطن ،افتة ال��ى أن الحملة تهدف ال��ى تأصيل
معنى ام��واط�ن��ة ب�غ��رس روح ام �ب��ادرة للعمل في
نفوس الطاب من خ��ال مشاركتهم في اأعمال
الخيرية والتطوعية ،وشاكرة أس��رة امدرسة من
امديرات امساعدات ورئيسات اأقسام وامعلمات
واإداري� � � ��ات ع �ل��ى ج �ه��وده��م ام �ب��ذول��ة ف��ي ن�ج��اح
الحملة.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،أش��اد م��دي��ر إدارة ال�ع��اق��ات العامة
والتنسيق وامتابعة بمحافظة الفروانية حامد
ال��دب��ي نيابة ع��ن محافظ ال�ف��روان�ي��ة ال�ف��ري��ق عبد
الحميد الحجي بجهود إدارة م��درس��ة كعب بن
زه�ي��ر ااب�ت��دائ�ي��ة بنن ف��ي تعزيز قيمة امواطنة
ل ��دى ال �ن��شء م��ا م��ن م� ��ردود اي �ج��اب��ي ع�ل��ى ال�ف��رد
وام�ج�ت�م��ع وال��وط��ن ،معتبرا أن ام��واط�ن��ة وغ��رس
ال� ��روح ال��وط�ن�ي��ة ه ��دف وط �ن��ي ت��رب��وي وم �ش��روع

سارة امطيري ومها بورحمة مع رئيس امنظمة العامية د .لي من كوريا

{

العمل التطوعي العامي ،وتبادلوا الخبرات التطوعية
مع العديد من الشباب والكبار امشاركن بهذا امؤتمر،
ونحن نفخر كعضوات في نادي سنايا اننا أول مركز
تطوعي شبابي كويتي ينظم ل�ه��ذه امنظمة العامية،
ويشارك في مؤتمرها العامي التطوعي.
ودع� ��ت ب��ورح �م��ة ال �ف ��رق ال �ت �ط��وع �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ممن
يطمح منهم ال��ى اي �ص��ال رس��ال�ت�ه��م للعالم أن يقوموا
ب��اان �ض �م��ام ال� ��ى ه� ��ذه ام �ن �ظ �م��ة ،م �ع �ب��رة ع ��ن ش�ك��ره��ا

عبدالعزيز السويط متحدثً

د .عدنان شهاب الدين

نقلت تجاربها في هذا امجال إلى ممثلي  70دولة

ش��ارك ن��ادي سنايا للفتيات التابع للمنظمة العامية
ل�ل�ج�ه��د ال �ت �ط��وع��ي ( )IAVEف ��رع ال �ك��وي��ت ،ف��ي م��ؤت�م��ر
اأع �م��ال ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ع��ام��ي ال�ث��ان��ي وال �ع �ش��ري��ن ،ال��ذي
اقيم م��دة ثاثة اي��ام ف��ي لندن م��ن قبل منظمة الجهود
ال �ت �ط��وع �ي��ة ال �ع��ام �ي��ة وم �ق��ره��ا ف ��ي ال ��واي ��ات ام �ت �ح��دة،
وك��ان وفد سنايا امتمثل في كل من مسؤولة اأنشطة
الخارجية س��ارة امطيري ،ومسؤولة اللجنة ااعامية
مها بورحمة قد حضرتا امؤتمر لنقل وع��رض تجربة
العمل التطوعي في الكويت للدول امشاركة في امؤتمر
وتجاوز عدد الدول امشاركة في هذا امؤتمر أكثر من ٧٠
دولة حول العالم ،وأكثر من أربعمئة مشارك ،يتبادلون
الخبرات والتجارب التطوعية فيما بينهم.
وق��ال��ت م �س��ؤول��ة اأن �ش �ط��ة ال �خ��ارج �ي��ة س ��ارة ام�ط�ي��ري
ان ام��ؤت�م��ر ك��ان على م��دى ث��اث��ة أي��ام م�ت��واص�ل��ة ،وفيه
أكثر من  ١٥ورشة عملية وندوة جماهيرية ومنتديات
حوارية ،عن جوانب عديدة متصلة بالعمل التطوعي،
منها كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة مصلحة
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ،وع� ��ن ت �ح��دي��ات ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي،
وورشة عمل عن دور امرأة في العمل التطوعي ،وندوة
عن قيادة امراكز التطوعية وتعزيز دورها في امجتمع،
وورشة عن بناء التميز في العمل التطوعي ،وعن كيفية
ال�ت�ع��اون ب��ن ام��راك��ز التطوعية وام��ؤس �س��ات الخاصة
وال �ح �ك��وم �ي��ة ،وغ �ي��ره��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ن ��دوات وورش ��ات
العمل ،وأهم ما كان يميز هذه الورشات تنوع جنسيات
امحاضرين ،وبالتالي تنوع الخبرات والتجارب الحية،
فمنهم من الوايات امتحدة ،ومنهم من دول شرق آسيا
وأمانيا وروسيا وغيرها ،وكذلك من الدول العربية مثل
السعودية وفلسطن والكويت وغيرهم.
وم��ن جانبها ،ق��ال��ت مها بورحمة ان مشاركة الكويت
ع��ززت م��ن دوره ��ا ف��ي العمل التطوعي وك��ان��ت تجربة
ممتعة ومفيدة ،حيث اكتسبوا خبرات عديدة عن فكرة

أق ��ام ��ت م ��درس ��ة اب� ��ن ااث� �ي ��ر ام �ت��وس �ط��ة بنن
ن� ��دوة ب �ع �ن��وان «ج�م�ع�ي��ة ام �ك �ت �ب��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ط �م��وح وان� �ج ��از» ح��اض��ر ف�ي�ه��ا ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة ام�ك�ت�ب��ات وام�ع�ل��وم��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�س��وي��ط ال ��ذي استهل
ح��دي�ث��ه ق��ائ��ا« :ات �ش��رف ال �ي��وم ب��ان أك ��ون بن
ك��وك�ب��ة م��ن امتخصصن ف��ي م�ج��ال امكتبات
وامعلومات واطلعكم على انجازات الجمعية
خ ��ال م�ش��ارك�ت��ي ف��ي م�ج�ل��س اادارة ال�ح��ال��ي
وام �ج ��ال��س ال �س��اب �ق��ة م ��ن ان �ش �ط��ة وف �ع��ال �ي��ات
وم� �ش ��ارك ��ات داخ � ��ل وخ � ��ارج ال �ك��وي��ت واي �ض��ا
امطالبة بحقوق العاملن في مجال امكتبات
وام �ع �ل��وم��ات م ��ن ك � ��وادر وب � ��دات وم�س�م�ي��ات
ومعادلة اموجه برئيس القسم.
وأض��اف السويط« :وقد حصلنا على امعادلة
وام � �ك� ��اف� ��أة ال� �ش �ه ��ري ��ة  50دي� � �ن � ��ارا وام� �ك ��اف ��أة
التشجيعية لوظائف ااداب وااعام والفنون
وال �ع��اق��ات ال�ع��ام��ة وب ��دل ام�س�ت��وى الوظيفي
وج� ��ار ال �ع �م��ل ب �ه��ا ب� � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ل�ص��رف�ه��ا
وك��ل الشكر لكل من ساندنا ،ونعلم ان ما اقر
ل �ي��س ب �ط �م��وح ال �ع��ام �ل��ن ول �ك �ن �ن��ا م�س�ت�م��رون
بامطالبة انصافكم ما تعانونه من ظلم خال
السنوات اماضية» .وتمنى السويط من وزير

وام�ت�ن��ان�ه��ا اخ�ت�ي��اره��ا وغ�ي��ره��ا لتمثيل ن ��ادي سنايا
وال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ال�ك��وي�ت��ي أك �ث��ر م��ن  ٧٠دول ��ة ح��ول
العالم ،وكانت فرصة كبيرة لهن ان يشاركن بأفكارهن
وااس�ت�ف��ادة م��ن ت�ج��ارب غيرهن ،موضحة ان��ه ُوجهت
لهم العديد من ال��دع��وات لحضور مؤتمرات أخ��رى في
دول الخليج وفي الهند واسبانيا وغيرها العديد من
الدول ،وتطمح ان ترى دوا عربية أخرى تشارك معهم
في امؤتمر القادم الذي سيقام في أستراليا سنة .٢٠١٤

{

ّ
َوق� � َ�ع� � ْ�ت ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت م ��ع م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم
العلمي مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون العلمي
بينهما ،خاصة في مجاات دعم البحوث العلمية وتبادل
الخبرات وتمويل البرامج الثقافية والتدريبية وتدعيم
ال �ق ��درات ال�ب�ح�ث�ي��ة ال��وط �ن �ي��ة .وق ��ع ام��ذك��رة ع��ن ال�ج��ام�ع��ة
مديرها د .عبداللطيف البدر ومدير عام مؤسس��ة الكويت
للتقدم العلم��ي د .عدنان ش��هاب الدين.
واع �ت �ب��ر م��دي��ر ال �ج��ام�ع��ة د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ب��در ام��ذك��رة
استمرارً للشراكة والتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم
ال�ع�ل�م��ي لتحقيق ال�ت�م�ي��ز ف��ي التعليم وال�ب�ح��ث العلمي
وخدمة امجتمع ،منوها قيام امؤسسة بتمويل العديد
م��ن ام �ش��اري��ع البحثية وال �ب��رام��ج وام��ؤت �م��رات العلمية،
بااضافة ال��ى ااس�ت�ف��ادة م��ن الخبرات العلمية أعضاء
هيئة التدريس امتميزين في الجامعة.
من جانبه أكد مدير عام مؤسس��ة الكويت للتقدم العلم��ي
د .عدنان شهاب الدين ان تعديل بنود مذكرة التفاهم كان
ضروريً لتنفيذ محاور ااستراتيجية الجديدة مؤسسة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي ،وادراك � ��ً م��ن ال �ط��رف��ن أهمية
ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ت�ن�م�ي��ة ااق �ت �ص��اد ال��وط�ن��ي
وتطوير مقومات التنمية ااجتماعية.
وأضاف شهاب الدين ان امذكرة ستعمل على اذكاء روح
التعاون بن الطرفن والتعاون في مجاات دعم العلوم
والتكنولوجيا ذات العاقة بالتنمية ،بااضافة الى رسم

السياسات العامة للتعاون واقتراح البرامج واأولويات.
ومن ناحيته أشار نائب مدير جامعة الكويت لأبحاث د.
حسن السند الى ان امذكرة نسخة معدلة مذكرة التفاهم
القديمة اموقعة ع��ام  1983حيث استجدت أم��ور كثيرة
خ��ال ال� �  29س�ن��ة ام��اض�ي��ة ،وج ��اءت ال�ت�ع��دي��ات لتواكب
التقدم العلمي والتكنولوجي وسعى الطرفان الى تحفيز
ودع ��م ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وااس �ت �ث �م��ار ف��ي تنمية ال �ق��درات
البشرية الوطنية ووضع مبادرات تسهم في بناء قاعدة
متينة للعلوم والتقنية واابداع من خال تطوير الثقافة
العلمية ف��ي امجتمع ،وتنمية ق��درات البحث واابتكار،
ودع � ��م ام��وه��وب ��ن وام �ت �م �ي��زي��ن ،وت��رج �م��ة ام� �ع ��ارف ال��ى
مبتكرات.
وأضاف ان مذكرة التفاهم احتوت على ستة أبواب ،حيث
ع��رض ال�ب��اب اأول (اأه� ��داف) ،يليه نطاق ال�ت�ع��اون .أما
الباب الثالث تخصص في قواعد وش��روط دعم مشاريع
اأب �ح ��اث ،وال �ب��اب ال��راب��ع ل�ل�ن�ش��اط��ات ال�ع�ل�م�ي��ة اأخ ��رى،
والباب الخامس لانتداب وااستشارة.
وب�م��وج��ب ام��ذك��رة سيعمل ال�ط��رف��ان على دع��م التعاون
ال �ع �ل �م��ي ف ��ي م �ش��اري��ع ال �ب �ح��وث ال �ع �ل �م �ي��ة ،وام ��ؤت �م ��رات
وال � �ن� ��دوات وال� � ��ورش ال �ع �ل �م �ي��ة ،ب ��رام ��ج ت ��دري ��ب وت��أه�ي��ل
اأك� ��ادي � �م� ��ن وال� �ب ��اح� �ث ��ن ،وط �ل �ب ��ة ال� � ��دراس� � ��ات ال �ع �ل �ي��ا،
وااستفادة من الخبرات اأكاديمية والعلمية في جامعة
الكويت ،اقتراح وتنفيذ برامج ومشاريع علمية مشتركة

كتب عبدالرسول راضي

{

أك � ��د م ��دي ��ر ث ��ان��وي ��ة اح� �م ��د ال� �ع ��دوان ��ي خ��ال��د
ال �ق �ب �ن��دي أه �م �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق م �ش��اري��ع التعليم
االكتروني باستخدام الوسائل التكنولوجية
الحديثة في العملية التربيوية مثل جهاز اآي
باد والاب توب ،افتا الى ان اإدارة امدرسية
ارتأت تطبيق هذا امشروع خال العام الحالي
بعد مامستها التفاعل اإيجابي للطاب مع
امعلمن .وق��ال القبندي ف��ي اس�ت�ط��اع اآراء
حول تفعيل مشروع اآيباد في ثانوية أحمد
ال�ع��دوان��ي :ان م��ن ايجابيات م�ش��روع فصول
اآي ب��اد تخفيف الحقيبة امدرسية وضمان
وص� � ��ول ام �ع �ل ��وم ��ات ل �ل �ط��ال��ب ف ��ي اي م��وق��ع
واستخدام تقنيات مساندة كالداتا شو وربط
البرامج باليوتيوب ما يضيف اج��واء ممتعة
على الحصة الدراسية كما يعزز امشروع من
الحفاظ على قيمة اممتلكات الخاصة والعامة
ويمكن للطالب امتمكن من استخدام البرامج
ان يعلم زم ��اءه ام�ب�ت��دئ��ن م��ا يجعل الطلبة
يكتسبون قيما كالتعاون وتبادل اادوار بن
امعلم والطالب.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ت �ط��رق م�ع�ل��م ال �ل �غ��ة اان�ك�ل�ي��زي��ة
م�ح�م��د م�ل�ي��ك إل ��ى اي �ج��اب �ي��ات ن �ظ��ام التعليم
اال �ك �ت��رون��ي ع ��ن ط��ري��ق اس �ت �خ��دام ااي ب��اد
وال��دات��ا ش��و ف��ي الفصل ف��ي ع��دم ضياع وقت
ال �ط��ال��ب وك �ت��اب��ة ال�ت�ق��اري��ر وتصحيحها من
الوصلة ،مشيرا إل��ى أن اانترنت يساهم في
ااس�ت�ع��ان��ة م��ن ب��رام��ج وم��واق��ع اخ ��رى تسهل
عملية ال�ت��دري��س بقواعد لغوية اخ��رى حيث
يتميز الشرح بامتعة والتفاعل مع التاميذ.

الدور التوجيهي واارشادي امتمثل في تربية
ااج �ي��ال واك�ت�ش��اف وتنمية ام��واه��ب وصقل
ال �ش�خ�ص�ي��ات ،م�ب�ي�ن��ً ان ال �ط��ال��ب ف��ي الجيل
الحالي ا ينبغي له احضار دفتر الى امدرسة.
وق ��ال ب��ن غ�ي��ث ان تقنية اس �ت �خ��دام ال�ب��رام��ج
التعليمية تجعل م��ن ال�ط��ال��ب يحب ام��درس��ة
وب��رن��ام��ج ( ) good noteال� ��ذي ي�س�ج��ل ش��رح
ام�ع�ل��م ب��ال �ص��وت وال� �ص ��ورة وي�س�ج��ل تفاعل
الطاب داخل الفصل مع امعلم وبرنامج سجل
ال�ط��ال��ب ( )teach aideوال�ب��رن��ام��ج التعليمي
الشهير ( )edmodoوال��ذي يتضمن ما ا يقل
عن مليون مشترك من معلمن وطاب واولياء
ام ��ور ويمتلك ال�ب��رن��ام��ج خ��واص��ا ع��دي��دة عن
طريق ادراج الحصص الدراسية واستخدام
ااخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال� �ق� �ص� �ي ��رة ل� �ل� �ط ��اب وع � ��رض
اامتحانات واوراق العمل لهم واعامهم عن
درج��ات �ه��م وم��واع �ي��د ااخ �ت �ب��ارات واان�ش�ط��ة
والفعاليات لاستعداد لها بطريقة حديثة
مشوقة للطالب .وناشد بن غيث امسؤولن
ف��ي وزارة التربية لتقديم ي��د ال��دع��م امعنوي
وام ��ادي ل� ��ادارات ام��درس�ي��ة وامعلمن الذين
ي �ق��وم��ون ب �م �ب ��ادرات ذات �ي ��ة م ��ن ان�ف�س�ه��م في
س �ب �ي��ل ت �ق��دي��م خ� ��دم� ��ات ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م�ب�س�ط��ة
للطالب من خال مشاريع التعليم االكتروني
(ااي ب��اد) والتقنيات الحديثة التي يفقهها
الطالب قبل امعلم ،مشيرً الى ضرورة معاملة
ه ��ؤاء امعلمن معاملة خ��اص��ة ومتابعتهم
وتحفيزهم على هذه الخطوات التي ساهمت
في الحد من البيروقراطية والروتن الحكومي
ف� ��ي ال� �ل� �ج ��وء ال � ��ى ت �س �ه �ي��ل م �ع��ام �ل �ت �ه��م ع�ب��ر
اانترنت وتفعيل الحكومة االكترونية.

السويط مطالبً :بإعادة «امكتبات» كمادة
إجبارية وتكويت متخصصيها

{

كتب عبدالرسول راضي

ب� ��دوره ،اس�ت�ع��رض معلم ال��ري��اض�ي��ات سمير
ن��وف��ل ن�م��وذج تسجيل ح��ي م��ن ال ��درس ال��ذي
ق ��ام ب�ش��رح��ه ل�ت��ام�ي��ذه ب��ال �ص��وت وال �ص��ورة
ك��ل م��ا ق ��ام ب�ش��رح��ه ب��ال �س �ب��ورة ح�ي��ث يمكنه
ادراج ه��ذا الشرح في موقع ام��درس��ة ومواقع
ال�ت��واص��ل ااجتماعي التويتر والفيس بوك
واليوتيوب كما يمكنه ارساله للطلبة الذين
ل��م ي�ح�ض��روا ح�ص��ة ال �ي��وم اس �ب��اب مرضية.
وق ��ال ن��وف��ل يتميز ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج بالتغلب
ع�ل��ى ال �ف��روق ال �ف��ردي��ة ف��ي ال�ف�ص��ل وام�ك��ان�ي��ة
اع ��ادة ال ��درس وتشغيل ام�ع�ل��وم��ة ع��دة م��رات
لزيادة التركيز والفهم كما يتغلب البرنامج
ع �ل��ى ال� � ��دروس ال�خ�ص��وص�ي��ة ان ال�ح�ص��ص
ستكون متوافرة لدى الطاب  24ساعة وتصل
ال ��ى ال �ط��ال��ب ف��ي م�ن��زل��ه اذا ل��م ي�ك��ن ح��اض��رً.
وذك��ر ن��وف��ل ان البرنامج يحتاج ال��ى نوعية
م��ن ال �ط��اب ت�ت�ف��اع��ل وت�ت�ف�ه��م التكنولوجيا
وتتحمل ام�س��ؤول�ي��ة وف��ي ح��اج��ة ال��ى توعية
الطالب مع ولي امره بمواكبة وسائل التقنية
الحديثة .وأك��د معلم العلوم خالد صالح ان
قسم ال�ع�ل��وم ك��ان م��ن اوائ ��ل ااق �س��ام ام�ب��ادرة
لتفعيل فصول ااي ب��اد باستخدام برنامج
( )good noteالذي يقوم بتسجيل وعرض كل
م��ا يكتب ع�ل��ى ال �س �ب��ورة م��ن ال �ش��رح اليومي
وك��ذل��ك اس �ت �خ��دام ب��رن��ام��ج اح�ص��ائ��ي لسجل
الطالب يتضمن معلومات الطالب ودرجاته
وتقييمه وص��ورت��ه الشخصية وم��اح�ظ��ات
خاصة به تسجل اول بأول كما يتم استخدام
ال � �ب� ��رام� ��ج ال �ع �ل �م �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال� �ت� �ج ��ارب
التطبيقية وت�ت��م ااس�ت�ع��ان��ة بها ف��ي ام��واق��ع
العلمية العامية وامكانية ع��رض الفاشات
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تربية

جانب من الفعاليات

أس��اس��ي ل �ل��دول��ة ،وم�ق�ص��د م��ن م�ق��اص��د الشريعة
ااس��ام �ي��ة ،وم ��ن ث��م ف ��إن اك �س��اب روح ام��واط �ن��ة
م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة ت �ق��ع ع �ل��ى ع ��ات ��ق م��ؤس �س��ات
ال �ت �ن �ش �ئ��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة ال� �ت ��ى ت� �ه ��دف إل � ��ى ت�ن�ش�ئ��ة
امواطن من خال اأسرة وامدرسة ودور العبادة
والجامعة وااندية ومراكز الشباب.
وبدورها ،قالت رئيس الجمعية الكويتية للعمل
ال��وط �ن��ي ب �ش��رى ام �ن��اع خ ��ال م �ح��اض��رة ب�ع�ن��وان
«الوحدة الوطنية من منظور تربوي» ان اأسرة
تقوم بدور مهم في تربية امواطنة لكونها امحيط
اأول الذي ينشأ فيه الطفل والتي تعتبر مصدرا
لتكوين شخصيته وانتمائه ،مضيفة أن امدرسة
ت �ع��د ام��ؤس �س��ة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي أن �ش��أت �ه��ا ال��دول��ة
ل �ت �ق��وم ب �ت��رب�ي��ة وت �ع�ل �ي��م ال �ن ��شء م �ب ��ادئ ال�ع�ل��وم
واأخ��اق والقيم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة
التي تخلق منهم مواطنن صالحن يسهمون في
خدمة أنفسهم ومجتمعهم.
ومن جانبها ،أكدت امعلمة منى عاشور أن للوطن
مكانة عظيمة وم�ن��زل��ة عالية ف��ي ن�ف��وس أبنائه،
وم��ن ثم ا يوجد وط��ن أغلى من الكويت ،خاصة
أن أب�ن��اء ن��ا وأج��دادن��ا ف��ي الحضر وال�ب��ادي��ة سنة
وشيعة زرع��وا ف��ي قلوبنا وأذه��ان�ن��ا ح��ب الوطن
وال�ت�ض�ح�ي��ة م��ن أج�ل��ه ب�ك��ل غ��ال ون�ف�ي��س وص��ون
وحدته الوطنية ،ومن هذا امنطلق أقمنا حملتنا
الوطنية آملن في ترسيخ الوحدة الوطنية.

