مكتب رئيس الوزراء

كلمة رئيس الوزراء في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المحافظين حول السياسة القومية للتعليم
ألقى رئيس الوزراء ،السيد ناريندرا مودي ،كلمة في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المحافظين حول السياسة
القومي++ة للتعليم .كم++ا ش++رف الم++ؤتمر أيض++ا بحض++ور رئيس الهن++د إلى ج++انب حض++ور المح++افظين ون++واب
المحافظين من مختلف الواليات واألراضي االتحادية ونواب رؤساء مختلف جامعات الواليات.
وفي حديثه بهذه المناسبة ،قال رئيس الوزراء إن سياسة التعليم ونظام التعليم تمثالن وسيلتان مهمتان
لتحقيق تطلعات البالد.
وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من أن مسؤولية التعليم تقع على عاتق الحكومات المركزية وحكومات
الوالي+ات والحكوم+ات المحلي+ة ،ينبغي أن يقتص+ر ت+دخلها في وض+ع السياس+ة على الح+د األدنى .وق+ال إن
أهمية وشمولية سياسة التعليم ستزداد عندما ينخرط في وضعها المزيد من المعلمين وأولياء األمور
والطالب .وأض+اف أن+ه تمت ص+ياغة سياس+ة التعليم الجدي+دة بع+د تلقي مالحظ+ات من ماليين األش+خاص
ال+ذين يعيش+ون في م+دن وق+رى الدول+ة ومن الع+املين بقط+اع التعليم .وق+ال إن الجمي+ع بم+ا في ذل+ك المعلمين
والتربويين أصبحوا اآلن على علم بهذه السياسة.
وصرح رئيس الوزراء بأن هناك قبوال شامال للسياسة وأن هناك شعورا بأنه كان ينبغي إدخال اإلصالحات في
سياس+ة التعليم الس+ابقة .كم+ا أع+رب عن تق+ديره لوج+ود نق+اش ص+حي ح+ول السياس+ة وأن+ه يعت+بر أم+را ض+روريا
ألن السياسة القومية للتعليم ليست موجهة فقط إلصالح نظام التعليم ولكنها موجهة أيضا إلعطاء توجه
جديد للنسيج االجتماعي واالقتصادي للهند في القرن الحادي والعشرين .وقال إن السياسة تهدف إلى
جعل الهند تعتمد على نفسها.
وقال رئيس الوزراء إن السياسة تهدف إلى إعداد الشباب للمستقبل في سيناريو سريع التغير .وقال إن
هذه السياسة تهدف إلى إعداد شباب الدولة وتزويدهم بالمعارف والمهارات وفقا لمتطلبات المستقبل.
وأضاف قائال إن سياسة التعليم الجديدة تركز على التعلم بدال من التركيز على الدراسة وتتخطى المناهج
الدراسية وتؤكد على التفكير النقدي .وقال إن هناك تركيزا أكبر على الشغف والنهج العملي واألداء أكثر
من التركيز على العملية التعليمية .وقال إن سياسة التعليم الجديدة تركز على مخرجات التعلم وتدريب
المعلمين وتمكين كل طالب.

وأردف بقوله إن سياسة التعليم الجديدة تهدف إلى جعل الهند تمتلك اقتصادا يعتمد على المعرفة في
القرن الحادي والعشرين .وأضاف أن سياسة التعليم الجديدة تسمح بإنشاء فروع في الهند ألفضل
الجامعات الدولية وهو أمر سيعالج قضية هجرة العقول.
وقال رئيس الوزراء إن هناك جهودا مبذولة في البالد حاليا حول كيفية تنفيذ السياسة الجديدة .وأضاف أنه
يتم االستماع إلى اقتراحات كافة أصحاب المصلحة بعقلية متفتحة للتعامل مع كافة المخاوف .وقال إن
سياسة التعليم هذه ليست سياسة تعليم تمتلكها الحكومة ولكنها سياسة تعليم تمتلكها الدولة.
كما قال رئيس الوزراء إن السياسة القومية للتعليم تواكب التغيرات السريعة للعصر .وقال إن التكنولوجيا
توفر فرصا متكافئة لمعالجة االختالل اإلقليمي واالجتماعي ولها تأثير كبير على التعليم.
وقال إن هناك جهودا مبذولة من أجل إخراج جوانب التعليم العالي  -األكاديمي والتقني والمهني وما إلى
ذلك من عزلتها.
كما دعا رئيس الوزراء إلى تنفيذ نص وروح السياسة القومية للتعليم .2020
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