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ال��������������������ت��������������رب��������������ي��������������ة رة  وزا
  إعـالن »1«

للشركات واملؤسسات وبيوت اخلبرة اخلاصة باملناهج التعليمية حول مشروع اعداد وطباعة وتوريد 
سلسلة الكتب واملواد التعليمية اخلاصة مبناهج االجتماعيات للمرحلتني املتوسطة والثانوية.

بدولة الكويت
ترغب وزارة التربية في تطوير سلسلة كتب جديدة ملناهج االجتماعيات 

للمرحلة املتوسطة والثانوية بدولة الكويت وفق املواصفات التالية:
الدراسي  املجال  واه���داف  التربوية  االه���داف  مع  السلسلة  تتوافق   >

لالجتماعيات لكل مرحلة دراسية تعليمية بدولة الكويت
< تستند الكتب الى معايير تربوية عاملية.

< يصاحب السلسلة خريطة واضحة للمفاهيم واملهارات العلمية.
مرحلة  ك��ل  ف��ي  للمتعلمني  النمو  خصائص  م��ع  الكتب  تتماشى   >

تعليمية.
< احلداثة والدقة في عرض املفاهيم واملهارات العلمية.

< االرتقاء بالتفكير الناقد والعناية بأسس االبداع واالبتكار.
< التدرج والتكامل واالستمرارية والربط بني املفاهيم واملهارات العلمية 

بني صفوف املرحلة الواحدة واملراحل االخرى.

واهتماماته  ميوله  وتنمية  للمتعلم  االيجابي  ال��دور  على  التأكيد   >
وقدراته.

< مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني من خالل تنويع اساليب التعليم 
والتعلم.

< االبتكار والتشويق في تنفيذ االنشطة التعليمية.
< تدعيم الدور التربوي لألسرة من خالل ربط املدرسة باملنزل.

< استخدام اساليب وادوات تقومي شاملة ومبتكرة وفق املعايير التربوية 
العاملية في عملية التقومي.

< توظيف واستثمار تكنولوجيا التعليم مبصادرها املختلفة.
< إخراج املبتكر الذي يثير انتباه الطالب.
< تشمل السلسلة املواد التعليمية التالية:

اقراص  املعلم-  دليل  التقومي-  كتاب  االنشطة-  كتاب  الطالب-  كتاب 

ص��ف��ائ��ح شفيفة-  اف����الم-  ال��ك��ت��رون��ي��ة-  م��واق��ع   -»C.D« م��دم��ج��ة 
مصورات.

< تتولى وزارة التربية بالتعاون مع الشركة او بيت اخلبرة اعداد خطة 
زمنية مبرمجة العداد الكتب املطلوبة.

< تشكل جلنة من قبل قطاع البحوث التربوية واملناهج ملراجعة الكتب 
واملواد التعليمية ومواءمتها وفق االهداف التربوية بدولة الكويت.

< تتولى الشركة اعداد برامج تدريبية للمختصني باملناهج واملوجهني 
الفنيني واملعلمني.

< تطرح اول دفعة من الكتب واملواد التعليمية الربعة صفوف دراسية في 
العام الدراسي 2010/2009 ويتم االنتهاء من اعداد جميع الكتب 
واملواد التعليمية للمرحلة املتوسطة والثانوية خالل ثالث سنوات من 

بدء توقيع العقد وفق اخلطة الزمنية املبرمجة املعدة لذلك.

إعالن »2«
للشركات واملؤسسات وبيوت اخلبرة اخلاصة باملناهج التعليمية حول مشروع اعداد وطباعة وتوريد 

سلسلة الكتب واملواد التعليمية اخلاصة مبناهج التربية االسالمية للمراحل التعليمية الثالث
بدولة الكويت

ترغب وزارة التربية في تطوير سلسلة كتب جديدة ملناهج التربية 
وف��ق  ال��ك��وي��ت  ب��دول��ة  ال��ث��الث  التعليمية  ل��ل��م��راح��ل  االس��الم��ي��ة 

املواصفات التالية:
< تتوافق السلسة مع االهداف التربوية واهداف املجال الدراسي 

للتربية االسالمية لكل مرحل دراسية تعليمية بدولة الكويت.
< تستند الكتب الى معايير تربوية عاملية.

< يصاحب السلسلة خريطة واضحة للمفاهيم واملهارات العلمية.
< تتماشى الكتب مع خصائص النمو للمتعلمني في كل مرحلة 

تعليمية.
< احلداثة والدقة في عرض املفاهيم واملهارات العلمية.

< االرتقاء بالتفكير الناقد والعناية بأسس االبداع واالبتكار.
واملهارات  املفاهيم  بني  والربط  واالستمرارية  والتكامل  التدرج   >

العلمية بني صفوف املرحلة الواحدة واملراحل االخرى.

< التأكيد على الدور االيجابي للمتعلم وتنمية ميوله واهتماماته 
وقدراته.

اساليب  تنويع  خالل  من  للمتعلمني  الفردية  الفروق  مراعاة   >
التعليم والتعلم.

< االبتكار والتشويق في تنفيذ االنشطة التعليمية.
< تدعيم الدور التربوي لالسرة من خالل ربط املدرسة باملنزل.

املعايير  وفق  ومبتكرة  شاملة  تقومي  وادوات  اساليب  استخدام   >
التربوية العاملية في عملية التقومي.

< توظيف واستثمار تكنولوجيا التعليم مبصادرها املختلفة.
< إخراج املبتكر الذي يثير انتباه الطالب..

ال����ت����ال����ي����ة: ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  امل������������واد  ال����س����ل����س����ل����ة  ت����ش����م����ل   > 
املعلم-  دليل  التقومي-  كتاب  االنشطة-  كتاب  الطالب-  كتاب 
اف��الم- صفائح   - الكترونية  مواقع   -»C-D« مدمجة  اق��راص 

شفيفة- مصورات.
اع��داد  اخلبرة  اوبيت  الشركة  مع  بالتعاون  التربية  وزارة  تتولى   >

خطة زمنية مبرمجة العداد الكتب املطلوبة.
ملراجعة  واملناهج  التربوية  البحوث  قطاع  قبل  من  جلنة  تشكل   >
الكتب واملواد التعليمية ومواءمتها وفق االهداف التربوية بدولة 

الكويت.
باملناهج  للمختصني  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  اع����داد  ال��ش��رك��ة  ت��ت��ول��ى   >

واملوجهني الفنيني واملعلمني.
تطرح اول دفعة من الكتب واملواد التعليمية الربعة صفوف دراسية 
اعداد جميع  االنتهاء من  ويتم   2010/ 2009 الدراسي  العام  في 
ثالث  والثانوية خالل  املتوسطة  للمرحلة  التعليمية  واملواد  الكتب 
املعدة  املبرمجة  الزمنية  العقد وفق اخلطة  سنوات من بدء توقيع 

لذلك.

إعالن »3«
للشركات واملؤسسات وبيوت اخلبرة اخلاصة باملناهج التعليمية حول مشروع اعداد وطباعة وتوريد 

سلسلة الكتب واملواد التعليمية اخلاصة مبناهج اللغة العربية للمراحل التعليمية الثالث
بدولة الكويت

ترغب وزارة التربية في تطوير سلسلة كتب جديدة ملناهج اللغة العربية 
 للمراحل التعليمية الثالث بدولة الكويت وفق املواصفات التالية:
< تتوافق السلسلة مع االهداف التربوية واهداف املجال الدراسي 

للغة العربية لكل مرحلة دراسية تعليمية بدولة الكويت.
< تستند الكتب الى معايير تربوية عاملية.

< يصاحب السلسلة خريطة واضحة للمفاهيم واملهارات العلمية.
مرحلة  ك��ل  ف��ي  للمتعلمني  النمو  خصائص  م��ع  الكتب  تتماشى   >

تعليمية.
< احلداثة والدقة في عرض املفاهيم واملهارات العلمية.

< االرتقاء بالتفكير الناقد والعناية بأسس االبداع واالبتكار.
وامل��ه��ارات  املفاهيم  ب��ني  وال��رب��ط  واالس��ت��م��راري��ة  والتكامل  ال��ت��درج   >

العلمية بني صفوف املرحلة الواحدة واملراحل االخرى.

واهتماماته  ميوله  وتنمية  للمتعلم  االيجابي  الدور  على  التأكيد   >
وقدراته.

< مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني من خالل تنويع اساليب التعليم 
والتعلم.

< االبتكار والتشويق في تنفيذ االنشطة التعليمية.
< تدعيم الدور التربوي لالسرة من خالل ربط املدرسة باملنزل.

املعايير  وف��ق  ومبتكرة  شاملة  ت��ق��ومي  وادوات  اساليب  اس��ت��خ��دام   >
التربوية العاملية في عملية التقومي.

< توظيف واستثمار تكنولوجيا التعليم مبصادرها املختلفة.
< إخراج املبتكر الذي يثير انتباه الطالب.

ال�����ت�����ال�����ي�����ة: ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة  امل���������������واد  ال�����س�����ل�����س�����ة  ت�����ش�����م�����ل   > 
كتاب الطالب- كتاب االنشطة- كتاب التقومي- دليل املعلم- اقراص 

شفيفة-  صفائح  اف���الم-  إل��ك��ت��رون��ي��ة-  م��واق��ع   -»C-D«مدمجة
مصورات.

< تتولى وزارة التربية بالتعاون مع الشركة اوبيت اخلبرة اعداد خطة 
زمنية مبرمجة العداد الكتب املطلوبة.

< تشكل جلنة من قبل قطاع البحوث التربوية واملناهج ملراجعة الكتب 
واملواد التعليمية ومواءمتها وفق االهداف التربوية بدولة الكويت.
< تتولى الشركة اعداد برامج تدريبية للمختصني باملناهج واملوجهني 

الفنيني واملعلمني.
< تطرح اول دفعة من الكتب واملواد التعليمية الربعة صفوف دراسية 
الكتب  جميع  اع��داد  من  االنتهاء  ويتم   2010/2009 العام   في 
واملواد التعليمية للمرحلة املتوسطة والثانوية خالل ثالث سنوات 

من بدء توقيع العقد وفق اخلطة الزمنية املبرمجة املعدة لذلك


