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يرتبط حتقيق التنشئة االجتماعية السليمة 
وفق بعض الدراسات الكويتية املتعلقة مبرحلة 
الطفولة بإضفاء مزيد م��ن التطوير للبرامج 
املقدمة إل��ى الطفل وإي��ج��اد امل��راك��ز املتخصصة 
لرعايتهم وتوفير دورات تدريب للقائمني على 

ذلك في موازاة التوعية املستمرة لألسرة.
 وانطالقا من رؤي��ة الكويت جديدة )كويت 
2035( كان التفكير اجلاد لدى احلكومة ونظرتها 
ب��ع��ي��دة امل���دى ن��ح��و حتقيق األف��ض��ل للشباب 
متثلت أولى اخلطوات في فصل قطاعي الشباب 
والرياضة بعدما كانا مدمجني في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وارتكاز تلك الرؤية بشأن 
أبنائنا الشباب على أربعة محاول تشمل التمكني 
والقيادة والريادة واإلب��داع واالبتكار والقدرة 

التنافسية الوطنية وضمان التماسك االجتماعي.
 وحتقيقا لرسالتها تتعاون هيئة الشباب مع 
وزارة التربية الكويتية وحتديدا قطاع التعليم 
ال��ع��ام م��ن خ��الل إع���داد ب��رام��ج تربوية هادفة 
وتوفير بيئة آمنة وتعزيز مشاركة الشباب 

وحتمل املسؤولية وبناء وتنمية الكويت.
 وي��ن��درج ف��ي ه��ذا اإلط���ار م��ش��روع )م��ك��ارم( 
التربوي وهو أحد البرامج التي تقدمها الهيئة 
بالتعاون مع قطاع التعليم العام في )التربية( 
واملوجهة للفئة العمرية من سن اخلامسة حتى 
11 عاما ويستهدف إب��راز السمات اإليجابية 

وروح القيادة لدى األبناء من سن الطفولة.
 وبعد أن قطع البرنامج خطوته األول��ى في 
منطقة اجل��ه��راء التعليمية في العام الدراسي 
املنصرم أعلنت الهيئة اعتماد خطة البرنامج 
للعام الدراسي املقبل )2017-2018( من خالل 
ضم منطقة الفروانية التعليمية إلى البرنامج 
على أن تتبعها بقية املناطق التعليمية وفق خطة 

مدروسة.
 وفي هذا الشأن قالت وكيلة وزارة التربية 
للتعليم العام وعضوة مجلس إدارة الهيئة العامة 
للشباب فاطمة الكندري لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( اليوم الثالثاء إن )مكارم( يعنى بإكساب 
األطفال سمات القيادة واملعرفة وال��ق��درة على 
احلوار واحترام الذات واآلخرين إليجاد القدوة 
في احمليط املدرسي من خالل إشراكهم في أنشطة 

ومشاريع تربوية.
 وأوض��ح��ت ال��ك��ن��دري وه��ي ع��ض��وة اللجنة 
املشرفة على برنامج )مكارم( أن املشروع يهدف 
أيضا إل��ى التركيز على تنمية م��ه��ارات األبناء 
وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م واس��ت��ع��داده��م للشخصية 
القيادية املتميزة وغرس األخالق احلميدة والقيم 

احلياتية بالتعاون مع أولياء األمور.
 ولفتت إل��ى أن برنامج )م��ك��ارم( التربوي 
يشتمل على خمسة مشاريع ه��ي )املنتديات 
والكفاءات الشخصية( و)توعية أولياء األمور( 

و)موهبتي( و)رواد الطالئع( ويركز على النشء 
نظرا إلى أهمية هذه املرحلة العمرية في تكوين 
شخصية اإلن��س��ان وبنائها على أس��س متينة.  
وأوضحت أن مشروع )موهبتي( استفاد منه 
220 طالبا من املوهوبني واملتميزين من الطلبة 
مشيرة إل��ى معرض سيقام لهم منتصف شهر 
نوفمبر املقبل في مجمع 360 إلب��راز إبداعاتهم 

وابتكاراتهم.
 وذك��رت أن مشروع )معسكر الطالئع( بدأ 
في 42 مدرسة ومت اختيار ما بني طالب وطالبني 
من كل مدرسة بعدد إجمالي بلغ نحو 70 طالبا 
لكن بعد التصفية واالعتذارات وصل العدد إلى 
57 طالبا مت إحلاقهم في معسكر مدته ثالثة أيام 
لتعزيز القيم واالعتماد على النفس وتقبل الرأي 
والرأي اآلخر فيما سيقام معسكر الطالئع لألطفال 

املتميزين في البرنامج في شهر فبراير املقبل.
 وبينت ال��ك��ن��دري أن اللجنة املشرفة على 
البرنامج ستختار األطفال املشاركني في منطقتي 
اجلهراء والفروانية التعليميتني في منتصف شهر 
سبتمبر املقبل بناء على استعداداتهم وميولهم 
وقدراتهم الفنية وإمكانيتهم العالية بالتعاون مع 

قسم علم النفس بجامعة الكويت.
 من جانبه ق��ال املدير العام للهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري ل)كونا( إن برنامج 
)مكارم( التربوي الذي تقيمه الهيئة بالتعاون 
مع وزارة التربية يسعى إل��ى بناء الشخصية 
القيادية للنشء من سن 5 إلى 11 سنة وتعزيز 
قيمهم األخالقية.  وأوضح املطيري أن )مكارم( 
يركز على ال��ن��شء نظرا إل��ى أهمية ه��ذه الفئة 
العمرية ف��ي تكوين الشخصية وتأسيسها 
من خ��الل برامج وورش عمل وأنشطة تصقل 

شخصيتهم وجتعلهم قدوة ألقرانهم.
 وذكر أن برنامج )مكارم( ميثل منظومة عمل 

تسعى إلى مفهوم »دولة صديقة للطفل« ويحدد 
ويبني منظومة العمل بني مكوناته وأركانه مبا 
يتطلبه من تنسيق وتوجيه وإشراف واستشراف 
املستقبل والتعامل م��ع الطفل »للغد ال ملجرد 

العد«.  وبني أن ذلك يتم من خالل بناء شراكات 
مؤسسية واجتماعية وأطر وبرامج عمل وأنشطة 
مستحدثة ومتصلة زمنيا وتنمويا السيما أن ما 
يكتسبه الشاب من قيم إيجابية وسلوك حضاري 

وخلق كرمي في سن مبكرة يظل راسخا في كيانه 
وشخصيته وينعكس إيجابا على مجتمعه 

ومحيطه.
 ولفت املطيري إلى أن الهيئة لن تكتفي بهذا 
البرنامج بل ستواصل مسيرتها مع األبناء من 
فئات عمرية أخ��رى من خ��الل برنامج )مثمر( 
التربوي الوطني املوجه للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية.  وق��ال إن برنامج )مثمر( الوطني 
يهدف إلى غرس وتعزيز القيم األخالقية النابعة 
من تعاليم الدين احلنيف وال��ع��ادات الكويتية 
األصيلة لدى طالب وطالبات املدارس احلكومية 
ويعنى بخلق مساحات أم��ام الشباب لالبداع 
واالب��ت��ك��ار كما يعمل على اك��ت��ش��اف امل��واه��ب 

والطاقات الكامنة لديهم.
 وأوضح أن )مثمر( أحد البرامج التي تقدمها 
الهيئة ضمن خطتها االستراتيجية مبا يتماشى 
مع رؤيتها وأهدافها الساعية إلى متكني الشباب 
في كل املجاالت وجعله مشاركا ومبدعا ومنتجا 
في ريادة الكويت حيث إن برنامج )مثمر( يعتمد 
في عمله على املبدأ التشاركي والعمل امليداني 

املؤسسي املستدام.
 وذك��ر أن )مثمر( هو برنامج عمل مؤسسي 
يحقق التنمية والريادة للكويت ويعمل على بناء 
جيل الغد من خالل مشاريع قيمية تصقل املواهب 
واإلمكانيات بأُطر العمل املؤسسي الفتا إلى أن 
رؤي��ة البرنامج تتمحور ح��ول بناء شخصية 
قيمية مثمرة بالعطاء والعمل املتقن وتتميز 

بالريادة.
 وقال إن البرنامج يقام بالشراكة مع عدد من 
اجلهات احلكومية الراعية للشباب وهي وزارتا 
الداخلية والتربية واللجنة العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أح��ك��ام الشريعة اإلسالمية 

التابعة للديوان األميري.

 ول��ف��ت املطيري إل��ى أن الفئات املستهدفة 
ب��امل��ش��روع ه���ي امل��ع��ل��م وامل��ت��ع��ل��م واإلداري 
واالختصاصي االجتماعي والباحث النفسي 

وأولياء األمور ومؤسسات املجتمع املدني.
 وأوضح أن مشاريع وفعاليات )مثمر( ستتم 
باستخدام وسائل تدريب قام عليها أكادمييون 
مختصون في مجال التربية والتدريب كما مت 

إدراج وإشراك أكثر من 80 مدرسة في البرنامج.
 من ناحيتها أك��دت مديرة برنامج )مكارم( 
رابعة القناعي ل)كونا( إن البرنامج يسعى من 
خالل إشراك الطفل في مشاريعه وأنشطته إلى 
تعزيز اخللق الكرمي في وج��دان الطفل وصقل 
شخصيته ملساعدته في تكوين عادات ومهارات 
وقيم وأساليب تفكير إيجابية لتجعله قادرا على 

التعبير عن متطلباته واكتشاف ذاته.
 وق��ال��ت القناعي إن ال��ب��رن��ام��ج يعمل على 
تأهيل األطفال ومناقشة احتياجاتهم من خالل 
احملاكاة وتبادل األدوار باملشاركة والتفاعل مع 
الزمالء لبث روح القيادة لديهم مشيرة إلى أن 
أهم القيم احملورية التي يسعى البرنامج إلى أن 
يكتسبها األطفال هي التعاون والعمل بروح فريق 
والوسطية واالت��زان وتعلم فن احلوار والتأثير 

اإليجابي على األقران وغيرها من القيم النبيلة.
 وأش��ارت إل��ى أن )م��ك��ارم( يعتمد على تفهم 
لطبيعة املراحل العمرية بتداخالتها النفسية 
واجلسدية وإدراك جتلياتها ومظاهرها املختلفة 
وفهم متخصص لسمات املراحل العمرية ومداخل 
عملها التنموية مبا تتطلبه من تصميم ألنشطة 
وبرامج نوعية ومستحدثة لتنمية اخليارات 
املتاحة لهم الفنية والثقافية والعلمية والصحية 
والتربوية.  وأوضحت أن البرنامج يعتمد في 
عمله على تطوير خ��ب��رات وم��ه��ارات وق��درات 
األبناء الطلبة على املشاركة املجتمعية لتحقيق 
أهدافه حيث أش��رك في أنشطته كال من األسرة 
ممثلة في أولياء األمور كذلك املدرسة من معلمني 
وإدارة واختصاصيني اجتماعيني وإدارة املنطقة 

التعليمية كما استعان ببعض جهات الدولة.
 وبينت القناعي أن جناح برنامج )مكارم( في 
مرحلته األولى مثل دافعا كبيرا لفريق العمل لبذل 
املزيد من اجلهد إليصال رسالته املتمثلة بإكساب 
األبناء ملهارات جديدة تنمي روح اإلب��داع لديهم 
في أجواء تربوية بدليل قرار اللجنة املشرفة على 
البرنامج بقيادة املدير العام للهيئة توسيع نطاق 

العمل.
 وأش��ارت إلى إمي��ان القائمني على البرنامج 
بأهمية التعلم واكتساب املثل احلميدة في سن 
مبكرة ألنه يبقى راسخا وماثال في ذهنه ووجدانه 
ومينحه ميزة عن أقرانه في القدرة على مواجهة 
احلياة بحكمة وعقالنية كما تقول العرب )العلم 

في الصغر كالنقش على احلجر).

عبد الرحمن املطيري 

»2035 انطالقا من رؤية الكويت جديدة »كويت 

»مكارم« و»مثمر«.. مشروعان تربويان إلبراز السمات اإليجابية لدى األبناء 

فاطمة الكندري

املشاركون في البرامج التربوية جانب من البرامج التربوية
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