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مدة �إن�شائه  300يوم ..و�سكان املنطقة ي�شهدون جمزرة مرورية ال �سابق لها

جم�سر (ال�شعب) اجلديد ..املرور والأمن العامة وال�ســيطرات الع�سكرية
َّ
�ســبب االختنــاقات فــي ال�شـــوارع
قدمنا عدة مقرتحات
وحلول لتجاوز هذه
املعاناة اىل اللواء
مزهر يف مديرية املرور
العامة واىل الأمن العامة لكن
الرد كان عدم املوافقة على كل
مقرتحاتنا فالأمن العامة لها
احلق يف �إيجاد �أعداد من نقاط
ال�سيطرة من اجل حفظ �أرواح
النا�س ،ولكن تعنت املرور يف
حتويل ال�شارع اىل ال�شارع الرتابي
الذي كان م�ستخدما يف ال�سابق
من قبل القوات الأمريكية
ورف�ضهم مقرتحنا كان ال�سبب يف
االختناقات املرورية.
بغداد� /سها ال�شيخلي
ت�صوير /مهدي اخلالدي
ان تعم ��ر مدين ��ة بغ ��داد ..وتق ��ام فيه ��ا
املج�س ��رات واملب ��اين والإنف ��اق
املرورية� ،شيء جميل ،اال ان تكون تلك
االعمال الإن�شائي ��ة عائقا ملرور ال�سابلة
واملركب ��ات يف طري ��ق حي ��وي يرب ��ط
العا�صم ��ة بغ ��داد مبحافظ ��ات ال�شم ��ال
والو�س ��ط فالأم ��ر بحاج ��ة اىل وقف ��ة،
للبحث عن ال�سبل الكفيلة بالتخفيف من
�شدة الزحامات املرورية وفتح الطريق
�أم ��ام الطلب ��ة واملوظف�ي�ن كل �صب ��اح
للو�ص ��ول اىل مق ��ر اعماله ��م يف الوقت
املحدد من دون املعاناة والـ(نرفزة) من
الت�أخر ع ��ن مواعيد العم ��ل والدرا�سة،
ومع كرثة تلك املج�س ��رات التي تنفذها
�أمانة بغداد (م�شكورة) ،اخرتنا جم�سر
ال�شع ��ب ،لبحث ال�سب ��ل الكفيلة ب�إيجاد

اجنح احللول للتخفيف من االختناقات
املروري ��ة الت ��ي ت�شهده ��ا املنطق ��ة قبل
وبع ��د تنفي ��ذ املج�س ��ر ال ��ذي �سريب ��ط
ال�شعب مبنطقة ال�صليخ ..وقد و�صلتنا
�شكاوى كثرية من مواطني تلك املنطقة
لإيجاد بع� ��ض احللول مل�شكلة االزدحام
املروري فيها.
�شكوى املواطنني
قالت املوظفة راجحة حممد :ا�سكن حي
�سوم ��ر وال�شارع الذي �أقي ��م فيه مازال
لل�ش ��ارع ال ��ذي مت قطعة وه ��و ال�شارع
ال ��ذي ي�ض ��م مبن ��ى الأ�س ��واق املركزية
والذي كان منذ عام  2003مقرا للوحدة
الع�سكرية الأمريكي ��ة ،وقد غادرته قبل
�أ�شه ��ر قليلة وتنف�سن ��ا ال�صعداء ذلك ان
املنطق ��ة كان ��ت برمتها تعد م ��ن املناطق
ال�ساخنة يف بغداد لكرثة ما �شهدته من
التفجريات وال�سيارات املفخخة ،لكننا
فوجئنا ب ��ان املنطقة قد منك قطع اغلب
�شوارعها وحتويل م�سار ال�سيارات فيها

اىل �شوارع فرعية قبل �شهرين فقط من
اجل تنفيذ جم�سر يربط املنطقة ال ادري
ب�أية منطقة �أخرى ،نحن نعلم ان هناك
جم�س ��را ولكن م ��ن اين يب ��د�أ واىل اين
ينتهي ال نعلم ،و�صار �شارع حي �سومر
مبم ��ر واحد من بدايته م ��ا جعلنا ن�سلك
طريق ��ا �آخ ��ر اك�ث�ر ازدحاما م ��ن الأول
ومب�ساف ��ة اكرب م ��ن الأوىل ،انا موظفة
يف دائ ��رة تق ��ع يف ب ��اب املعظ ��م ولكن
ه ��ل ت�صدقني انني احت ��اج اىل اكرث من
�ساع ��ة ون�صف لكي �أ�ص ��ل اىل دائرتي،
اخ ��رج ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والن�صف من
البيت ،لكنني �أ�صل يف ال�ساعة التا�سعة
م ��ع العل ��م ان دوام ��ي يب ��دا يف ال�ساعة
الثامن ��ة والن�ص ��ف ،وه ��ذا يعن ��ي انني
�أت�أخ ��ر كل ي ��وم ن�صف �ساع ��ة ،و�أحيان َا
�أكرث من ذلك .رب ��ة البيت ام هبة ت�شكو
م ��ن االزدح ��ام ال ��ذي ي�شه ��ده �شارعهم
وال ��ذي يطلق علي ��ه (�ش ��ارع املدار�س)
حي ��ث حتول ال�س�ي�ر من ال�ش ��ارع العام

امل� ��ؤدي اىل منطقة ال�شع ��ب اىل �شارع
املدار� ��س وهو كم ��ا يدل ا�سم ��ه مزدحم
بع ��دة مدار�س ،وهذا يعن ��ي ان الأطفال
وخا�ص ��ة �أطف ��ال الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة
والرو�ض ��ة معر�ض ��ون للده� ��س ع�ب�ر
ال�شارع املذكور ،وتطالب �أم هبة ب�إيجاد
ح ��ل �آخر باالتف ��اق مع الدوائ ��ر املعنية
خا�صة كما تقول ان املدة املقررة لإنهاء
املج�سر قد تط ��ول اىل اكرث من عام كما
عودتنا احلكومة.
�سائ ��ق الكو�سرت �أب ��و م�صطفى قال :ان
اخلط ��وط العاملة من ب ��اب املعظم ااىل
ال�شع ��ب تعاين غلق ال�شارع امل�ؤدي اىل
مدينة ال�شعب ب�سبب احلفريات واعمال
�ص ��ب الركائز مما جع ��ل ال�سري يتحول
اىل �ش ��ارع ح ��ي �سوم ��ر ال ��ذي ي�شه ��د
ازدحاما كبريا قبل ب ��دء تنفيذ املج�سر،
ومم ��ا زاد يف الط�ي�ن بلة غل ��ق ال�شارع
الع ��ام و�أ�صبح يف جزء منه مبمر واحد
وه ��و الذه ��اب اىل ب ��اب املعظ ��م فقط..

نريد �إيجاد حل لذلك االختناق املروري
لطيل ��ة الي ��وم ولي� ��س فقط اثن ��اء وبعد
انتهاء الدوام.
مع مدير امل�شروع
املهند� ��س قا�س ��م خ�ل�اف كاط ��ع مدي ��ر
امل�ش ��روع �إ�شار اىل �أهمي ��ة هذا املج�سر
كونه �سيخفف من االختناقات املرورية
الت ��ي ي�شهده ��ا ج�سر ال�شع ��ب ومنطقة
ال�صلي ��خ بال ��ذات كما ان ��ه �سيعمل على
تخفي ��ف م ��رور ال�شاحن ��ات القادم ��ة
م ��ن الطري ��ق ال�ب�ري ال ��ذي يرب ��ط
بغ ��داد بالط ��رق اخلارجي ��ة كم ��ا ان ��ه
يرب ��ط بغ ��داد باملحافظ ��ات ال�شمالي ��ة
وال�شرقي ��ة ،وفك االختناق ��ات املرورية
يف تقاط ��ع الأ�س ��واق املركزي ��ة مبدينة
ال�شع ��ب ،وان املبل ��غ املخ�ص� ��ص الكلي
ه ��و (000و248و080و )14ملي ��ار
دين ��ار ،ام ��ا اجله ��ة املنفذة للعم ��ل فهي
�شركة البع ��د الرابع للمق ��اوالت العامة
املحدودة ،وهي �شركة عراقية.

تهئية الركائز ملج�سر ال�شعب

* ما ه ��ي ن�سبة االجن ��از احلايل ومتى
بد�أ العمل؟
 بدا العمل بتاري ��خ  2009/5/16امااالجن ��از فه ��و  %8وننتظ ��ر الآن فح�ص
الركائ ��ز ع�ب�ر املخت�ب�ر احلقل ��ي ويف
غ�ض ��ون �شه ��ر �سن�ص ��ل اىل  ،%20نحن
ننف ��ذ العم ��ل وفق ج ��دول حم ��دد واهم
فقرة نلتزم بها يف العمل هي (الوزن).
* ه ��ل يت ��م فح� ��ص امل ��واد الداخل ��ة يف
العمل من قبل اجلهاز املركزي للتقيي�س
وال�سيط ��رة النوعي ��ة ،وه ��ل امل ��واد
كله ��ا حملي ��ة ،وكذل ��ك الأي ��دي العامل ��ة
واملهند�سون؟
 نعم يتم فح�ص املواد كلها الداخلة يفالعمل من قبل اجلهاز املركزي للتقيي�س
وال�سيطرة النوعية واملواد كلها حملية
م ��ا عدا م ��ادة (البادات) وه ��ي الو�سائد
الت ��ي يت ��م �إ�سن ��اد اجل�س ��ر عليه ��ا ،فهي
م�ست ��وردة م ��ن اخل ��ارج ..ويعمل معي
مهند� ��س �آخر ا�سم ��ه حمم ��د ،واملج�سر

من اعمال املج�سر
ينف ��ذ ب�أي ��د هند�سي ��ة وعمالي ��ة عراقية
�صرفة.
* كم هي املدة املحددة لإنهاء العمل يف
املج�سر؟
 مت حتديد املدة بـ 300يوم وقد تطولاملدة او تق�صر وفق عدد �شفتات العمل،
الآن نحن نعمل ب�شف ��ت واحد نهارا مع
�ساعتي عمل �إ�ضافيت�ي�ن ولدينا موافقة
�أولي ��ة للعم ��ل ليال ،وعند عم ��ل الركيزة
�سوف نحتاج اىل العمل الليلي وبواقع
ثالثة �شفتات.
* ي�شك ��و املواطن ��ون م ��ن االختناق ��ات
املرورية ،فما هو احلل بر�أيك ،لتالفيها،
وهل متت مفاحت ��ة اجلهات املعنية بفك
االختناقات املرورية والتي منها املرور
والأم ��ن لكرثة وج ��ود ال�سيط ��رات يف
املنطقة؟
 االختناقات املرورية من �أول االعمالالت ��ي رافق ��ت عملن ��ا ،النن ��ا وجدن ��ا ان
�ساكن ��ي املنطق ��ة يعان ��ون بالفع ��ل م ��ن

�شدته ��ا ،فقمنا مبفاحتة امل ��رور العامة،
والأم ��ن العامة لت�ل�ايف االزدحام طيلة
�ساعات النهار ،نح ��ن ن�شخ�ص ذلك ومل
تغب عن بالنا معان ��اة املواطن ،وقدمنا
ع ��دة مقرتح ��ات وحل ��ول لتج ��اوز هذه
املعان ��اة اىل الل ��واء مزه ��ر يف مديرية
امل ��رور العام ��ة واىل االم ��ن العام ��ة
لك ��ن ال ��رد كان ع ��دم املوافق ��ة عل ��ى كل
مقرتحاتنا فالأم ��ن العامة لها احلق يف
�إيجاد �إعداد من نقاط ال�سيطرة من اجل
حفظ �أرواح النا�س ،ولكن تعنت املرور
يف حتويل ال�شارع اىل ال�شارع الرتابي
الذي كان م�ستخدما يف ال�سابق من قبل
الق ��وات الأمريكية ورف�ضه ��م مقرتحنا
كان ال�سب ��ب يف االختناق ��ات املرورية،
ولك ��ن بع ��د �أ�سب ��وع واحد �س ��وف يتم
افتتاح جم�سر الطالبية والذي �سيخفف
م ��ن االختناق ��ات املروري ��ة نحن ن�شعر
مبعاناة املواطنني ولك ��ن لي�س يف اليد
حيلة.

ال���ط���ف���ول���ة ال���ع���راق���ي���ة يف خ���ط���وات���ه���ا الأوىل ع���ل���ى �أب���������واب امل����دار�����س

م�����ش��اع��ر خم��ت��ل��ط��ة ب�ي�ن اخل����وف وال��ره��ب��ة يف ال��ط��ري��ق اىلامل�����س��ت��ق��ب��ل

بغداد  /وائل نعمة

احلرف االول  ..املعرفة االوىل

كث�ي�ر م ��ن الآباء ي�س ��رفون يف القل ��ق يف انتظ ��ار اليوم
الدرا�س ��ي الأول يف حي ��اة �أطفالهم ويتنا�س ��ون �أمرا يف
غاية الأهمية واخلطورة وهو �أنهم مر�آة يرى فيها الطفل
كل ما حول ��ه من �أحداث ،فاالهتمام والقلق يجعالنه قلقا
يف انتظار هذا اليوم املثري ،وكذلك عدم االهتمام يك�سبه
ا�س ��تهتار ًا والمباالة غري مرغوب فيهما ،وحيث �أن اليوم
الدرا�س ��ي الأول ميثل خطوة هامة يف طريق منو الطفل
وج ��ب �أن يك ��ون ا�ستقبال ��ه بطريقة �صحيح ��ة ك�أنه يوم
مليء باملتع ك�أيام الأعياد.
رمب ��ا تكون امل ��رة الأوىل التي ينتظ ��م فيها طفل يف بيئة
تعليمية� ،إال �أنه يجب �أن يح�صل يف الفرتة ال�سابقة على
ق ��در وافر من املعلومات خ�ل�ال �أعوامه اخلم�سة الأوىل،
فيجب �أن تكون املدر�سة امتدادا لعملية تعليمية بد�أت يف
البيت ،و�أن ت�ساع ��د املدر�سة بذلك على ت�شجيع و�إر�ضاء
فهم الأطفال الطبيعي ورغبتهم ال�شديدة يف املعرفة.
�إر�شادات تربوية
املر�ش ��دة الرتبوي ��ة ال�ست علي ��اء ح�سني تق ��ول :من �أهم
اال�ستع ��دادات املهمة خالل فرتة بداي ��ة الدرا�سة و�إعداد
الطف ��ل لالعتم ��اد عل ��ى نف�س ��ه وتعليم ��ه وتعوي ��ده على
خل ��ع حذ ْائه مبف ��رده وارت ��داء مالب�سه وجتهي ��ز �أدواته
واحلف ��اظ عليها وت�سميتها ب�أ�سمائه ��ا ،كما يجب تدريبه
على مهارات االختالط بالأطفال والتعامل معهم وي�سهل
ذلك بتوفري فر�ص عديدة لالختالط بالأقران ممن هم يف
�سنه من �أبناء اجلريان �أو الأقارب �أو الأ�صدقاء.
وحتذيره من تلق ��ى حلويات �أو هدايا ممن ال يعرفهم �أو
اال�ستجابة لهم �أو اخلروج معهم مع مراعاة عدم تخويفه
ب�شدة حتى ال ي�صيبه الفزع من كل هذه الأخطار املحدقة

به مع بداية الدرا�سة دون ان نن�سى الت�أكيد و ب�شدة على
�ضرورة تفادي الوقوع فيما ي�سمى قلق االنف�صال ب�سبب
الإف ��راط يف الإعداد اجليد لنقل الطف ��ل �إىل بيئة جديدة
مل ي�ألفها.
و�أ�ضاف ��ت حمدثتنا :لنبد�أ يف احلدي ��ث �إليه عن املدر�سة
على �أنه ��ا مكان لطي ��ف للتعلم مع الأ�صدق ��اء ،ولنتجنب
احلدي ��ث ع ��ن التج ��ارب ال�سيئ ��ة للأطف ��ال الآخرين يف
املدر�س ��ة ،ولن�ش ��رح ل ��ه بع�ض� � ًا م ��ن الأن�شط ��ة والأعمال
الروتيني ��ة الت ��ي �سيمار�سه ��ا داخ ��ل الف�ص ��ل الدرا�سي،
و�إذا �أمك ��ن ا�صطحاب الطف ��ل يف زيارة للمدر�سة ور�ؤية
الف�ص ��ل وامل ��كان قبل ب ��دء الدرا�سة ف�سيكون ذل ��ك مفيد ًا
لك�س ��ر الرهب ��ة،ويف �أثن ��اء الذه ��اب يجب التح ��دث معه
مب ��رح وتف ��ا�ؤل عم ��ا �سيتعلم ��ه ،وب�أن ��ه �سي�ت�رك لفرتة
معين ��ة ثم يعود مرة �أخ ��رى اىل البيت بعد انتهاء اليوم
الدرا�سي.
هذا هو الطفل
كم ��ا �أ�شارت ال�س ��ت علياء ب�أن على الطف ��ل ان يعتاد على
بع� ��ض الأمور التي يجب ان يو�ضحه ��ا له الأبوان وهي
االعتي ��اد عل ��ى االبتعاد عنهما ملدة �ساع ��ات دون ال�شعور
باخل ��وف ،توجي ��ه الطف ��ل وحثه عل ��ى اال�ستم ��اع جيدا
وبه ��دوء اىل م ��ا يقوله املعل ��م او املعلمة و تقب ��ل الف�شل
واخلط� ��أ و�سط زمالئه دون ث ��ورة �أو هياج ،تعليمه العد
اىل رقم  ،10والتعرف على الألوان الأ�سا�سية والثانوية
وحفظ احلروف الأبجدية.
عادة ما يبكي الأطفال يف �أول يوم لهم باملدر�سة لفراقهم
الأه ��ل ،ولعدم معرفتهم اجليدة مب ��ن �سيقابلون ،ولعدم
�ألفتهم امل ��كان ،فتن�صح ال�ست علياء ب�أن ال يختفي الأهل
ع ��ن �أنظ ��اره فج� ��أة دون علمه ،ب ��ل عليه ��م ان يقولوا له
مبنته ��ى الو�ضوح� :سرنح ��ل الآن ،ثم نع ��ود مرة �أخرى
ال�صطحاب ��ك �إىل املن ��زل ،ومهما بلغ ب ��كا�ؤه ال حتاولوا
خداعه �أو الكذب عليه.
وعند انتهاء الي ��وم الدرا�سي وحني الذهاب ال�صطحابه
يج ��ب ان ال نبني له م ��دى قلقنا عليه ،وكيف ق�ضى يومه،
وال ن�س�أل ��ه عن ما فعله بعد رحيلنا ،بل نرتكه يحكى ماذا
فعل يف يومه كله ،وما املواد التي قام بدرا�ستها �إذا �أراد
ذل ��ك ،ف�إذا تكلم عن ذلك ،وكان يب ��دو عليه املرح �أو حتى
ب ��دا عاديا ،فهذا يعن ��ي �أن الأمر مر عليه ب�س�ل�ام� ،أما �إذا
التزم ال�صمت فال ن�صر عليه باال�ستجواب ،وكل ما علينا
ه ��و �أن نعرف ما عليه من واجب ��ات من خالل دفاتره او
�س�ؤال املدر�سة عن ذلك.
كم ��ا يجب ان نتاب ��ع ردود �أفعاله يف خالل �أ�سبوعني �إىل
ال�شه ��ر الأول باملدر�س ��ة ،ف� ��إذا وجدن ��اه ق ��د ا�ستطاع �أن
يتك َّي ��ف مع و�ض ��ع املدر�سة ويحرز تقدم� � ًا على امل�ستوى
التعليم ��ي واالجتماع ��ي فه ��ذه �إ�ش ��ارة جدي ��ة� ،أم ��ا �إذا
وجدن ��اه م ��ا زال يج ��د �صعوب ��ة يف اكت�س ��اب الأ�صدقاء
�أو يج ��د �صعوبة تعليمي ��ة ،فعلينا الذه ��اب �إىل املدر�سة
ملناق�شة �أحواله مع املعلمني.
ام ��ا يف �أثن ��اء الع ��ام الدرا�سي فيجب متابع ��ة الطفل يف
�أثن ��اء ت�أدية الواجبات املدر�سي ��ة وتعليمه االعتماد على
نف�س ��ه يف �أدائه ��ا ،كما يج ��ب ان ن�شجعه عل ��ى امل�شاركة
يف ال�شعب ��ة وامل�شارك ��ة يف الأن�شط ��ة الريا�ضية والفنية
رغ ��م انح�ساره ��ا يف املدار� ��س العراقي ��ة ،كم ��ا �ش ��ددت
ال�ست علي ��اء على امر مهم وهو يجب ان يتوا�صل الأهل
باحل�ضور اىل جمال�س الآباء والأمهات للتعرف عن كثب
على حالة الطفل يف املدر�سة.
م�شكلة م�شرتكة
الأ�ست ��اذ نعيم احد املعلمني يف مدر�سة الندى االبتدائية
ي ��رى �أن م�شكلة الإرهاب والتخوف ال ��ذي ي�صيب تلميذ
الأول االبتدائ ��ي واملعاجل ��ات اخلاطئ ��ة له ��ذه امل�شكل ��ة

قائم ��ة وموج ��ودة يف اغل ��ب املدار� ��س العراقي ��ة وله ��ا
�أ�سبابه ��ا منها �ضعف �أع ��داد املعلم�ي�ن املخت�صني بتعليم
ال�ص ��ف الأول االبتدائ ��ي ورغب ��ة املعل ��م باالبتع ��اد ع ��ن
العمل اجل ��دي وكثريا م ��ا ي�ضيق �صدر املعل ��م بالأطفال
ال�صغ ��ار ،كم ��ا �أن التدري�س يف ال�ص ��ف الأول االبتدائي
يحتاج اىل املهارة الفنية �أكرث مما يحتاجه التدري�س يف
بقية ال�صف ��وف الدرا�سية الأخرى ،لذا يتهيب الكثري من
املعلم�ي�ن الإقدام عليه ،وم ��ن املقرتحات للحد من ظاهرة
امتناع املعلمني عن تدري�س هذه ال�صفوف ت�شجيع املدير
�أو امل�ش ��رف الرتبوي ملعلم ال�صف الأول والإ�شادة بعمله
والثناء عليه عند زيارته وعدم توجيه النقد الالذع له مع
�ض ��رورة فتح �شعبة خا�صة ب�أع ��داد معلمي ال�صف الأول
االبتدائ ��ي يف دور ومعاه ��د �أو كلي ��ات املعلمني و�إر�سال
البعث ��ات للح�ص ��ول عل ��ى خمت�ص�ي�ن لتدري� ��س ه� ��ؤالء
املعلم�ي�ن وفتح دورات خا�ص ��ة ب�أ�ص ��ول تدري�س مبادئ
القراءة واحل�ساب ملعلم ��ي ال�صف الأول وم�ؤازرتهم من
قب ��ل الوزارة يف عمل و�سائ ��ل الإي�ضاح وما يحتاجونه،
كذلك يجب م�ؤازرة مركز الو�سائل التعليمية ملعلم ال�صف
الأول قدر ا�ستطاعته �أو تهيئة و�سائل حديثة من اخلارج
م ��ع تقليل ح�ص�صه الأ�سبوعي ��ة مبعدل ح�صتني �أو ثالث
على الأقل ومنحه بع�ض االمتيازات ك�إ�سهامه يف دورات
خارج العراق وتف�ضيله على غريه من املعلمني يف زمالة
�أو �أيف ��اد �أو بعث ��ة �أن كان ي�ستحقها م ��ع اعتبار تدري�سه
لل�ص ��ف الأول االبتدائي حقا مكت�سبا للرتفيع قبل غريه.
هذه مقرتح ��ات لت�شجي ��ع املعلمني عل ��ى تدري�س ال�صف
الأول االبتدائي جديرة بالدرا�سة.
وم ��ن جهة �أخ ��رى ي�شدد حمدثن ��ا على ان امل�ش ��اكل التي
حت ��دث لتالمي ��ذ املراح ��ل الأوىل تك ��ون م�شرتك ��ة ب�ي�ن
التلمي ��ذ نف�س ��ه و�إدارات املدار�س و�أه ��ل التلميذ ولعالج
ه ��ذه امل�شكلة يقرتح الأ�ستاذ نعيم توعي ��ة �أولياء الأمور
ب�أهمي ��ة ريا� ��ض الأطف ��ال وبي ��ان فوائده ��ا االجتماعية
والرتبوية ،واختيار املعلم�ي�ن املنا�سبني واملتفهمني من
ذوي اخل�ب�رة ال�ستقب ��ال وتدري�س ط�ل�اب ال�صف الأول،
�إ�ضافة اىل تزويدهم ب�إر�شادات وبرامج تبني خ�صائ�ص
النم ��و للتالمي ��ذ وكيفي ��ة التعام ��ل معه ��م ،كذل ��ك يج ��ب
االهتم ��ام باملعلم�ي�ن احلديث ��ي اخل�ب�رة واطالعه ��م على
الربام ��ج املعدة له ��ذا الغر�ض وحثهم عل ��ى الإفادة منها،
وا�ش�ت�راك معلم ��ي ال�ص ��ف الأول يف ا�ستقب ��ال التالميذ
امل�ستجدين خ�ل�ال الأ�سبوع التمهي ��دي و�إر�شاد املعلمني
اىل ا�ستخ ��دام الأ�سالي ��ب الرتبوي ��ة الإيجابي ��ة وع ��دم
اللجوء �إىل ال�شدة.
�أوقات خمتلفة للت�أقلم
تق ��ول الأ�ست ��اذة هب ��ة �سمري �35سن ��ة و مدر�س ��ة ريا�ض
الأطف ��ال :يحتاج الأطفال �إىل مقدار خمتلف من طفل �إىل
�آخر من الوق ��ت ليعتادوا على املدر�س ��ة وليت�أقلموا على
القوان�ي�ن والقواعد داخل الف�صل فمنه ��م من ي�ستمر يف
الب ��كاء واخلوف داخ ��ل الف�صل لف�ت�رات طويلة يف حني
يعت ��اد �أطفال �آخ ��رون على النظام املدر�س ��ي ب�سرعة وال
�ش ��ك �أن �إع ��داد الوالدين اجلي ��د لطفلهم ��ا ال�ستقبال هذا
اليوم �شيء مهم و�ضروري لعملية التكيف فيجب ترغيب
الأطف ��ال يف املدر�سة ب�إ�شعارهم مب ��دى اال�ستمتاع الذي
�سيجدون ��ه فيها ،كما يجب ع ��دم �إلقاء اللوم على املدر�س
�أم ��ام الطف ��ل بل يج ��ب ترغيب ��ه يف املدر�س ��ة ومدر�سيها
وزمالئ ��ه فيها كما يج ��ب التوا�صل امل�ستم ��ر مع املدر�س
ملتابعة �أحوال الطفل وحل �أي م�شكالت �أو ًال ب�أول.
دور املدر�سة
�أم ع�ل�اء � 42سنة رب ��ة بيت و�أم لطفلني ترى ان من يفاقم
حالة الرهبة عند الطفل يف �أول يوم درا�سي ،هي املدر�سة
و�إدارته ��ا واملعلم ��ون ،حي ��ث ان بع� ��ض املمار�سات غري

العلمية التي يقوم بها بع�ض املعلمني غري املخت�صني من
خ�ل�ال توبيخ الطفل �أمام اقرانه او جعله ي�شعر باخلجل
م ��ن خالل لومه عل ��ى اخلط�أ ال ��ذي قد يرتكب ��ه يف داخل
ال�شعب ��ة ،وعدم ت�شجيعه عل ��ى امل�شارك ��ة يف الن�شاطات
ال�صفي ��ة او غريها �ش ��يء �سلبي  .كما ان حالة االن�ضباط
ال�شدي ��د يف بع� ��ض املدار�س ق ��د ت�سبب ردة فع ��ل �سلبية
ل ��دى الطفل مما تنعك�س على رغبت ��ه يف اال�ستمرار ،ف�أم
ع�ل�اء تتمنى ان يكون هناك ت�ساهل يف بع�ض التعليمات
اخلا�ص ��ة باملدار� ��س حت ��ى ال جتعل املكان منف ��را للطفل
،وان يك ��ون هناك اهتمام بنوع املعلمني الذين يدر�سون
ال�ص ��ف الأول االبتدائ ��ي م ��ن خ�ل�ال �إعطائه ��م دورات
خا�ص ��ة بالتعامل مع هك ��ذا مرحلة عمري ��ة ،او ان ي�صار
اىل تخ�صي�ص معهد يقوم على تخريج معلمني ومعلمات
لتدري� ��س ه ��ذه املرحلة حت ��ى ن�ساهم يف دف ��ع الطفل يف
�إكمال م�سريته الدرا�سية.
ازدحام املدار�س
اما ليث �سم�ي�ر � 40سنة موظف ،والد لثالثة �أطفال،يجد
ان الع ��دد الكبري للط�ل�اب يف املدار�س ،بحي ��ث �أ�صبحت
بع�ضه ��ا ت�ستقبل ثالث وجبات يومي ��ا ،ي�ساهم يف خلق
ج ��و بعي ��د ع ��ن الدرا�س ��ة ال�سليمة مم ��ا ي� ��ؤدي اىل عدم
اهتمام املعلم بتالميذه ب�سبب كرثتهم.
وي�ضي ��ف حمدثن ��ا :ان هذا الع ��دد الكبري يلغ ��ي �أن�شطة
غري �صفي ��ة منها الأن�شطة الريا�ضة واملو�سيقية والفنية
والت ��ي تعترب متنف�سا للطفل وال جتعله ي�شعر ب�أنه ابتعد
متاما ع ��ن جو اللعب واملرح وانه ق ��د ان�ضم اىل مع�سكر
له قوانني �صارمة.
ومن جه ��ة �أخرى �أع ��رب الآباء والأمه ��ات عن خماوفهم
م ��ن كرثة اع ��داد التالمي ��ذ يف املدر�سة والت ��ي قد ت�سبب
العدوى م ��ن الأمرا�ض وخ�صو�ص ��ا التخوف من عدوى
�أنفلونزا اخلنازير والتي �أ�صبحت منت�شرة يف كل العامل
وكث�ي�ر من املدار� ��س يف �أنح ��اء العامل �أغلق ��ت مدار�سها
خوفا من �إ�صابة الأطفال ال�صغار يف املدار�س.
طقو�س �أول يوم
وتق ��ول ال�سي ��دة ناه ��دة بدي ��ر(� 55سن ��ة) موظف ��ة و �أم
لأربع ��ة �أطف ��ال :لقد كانت هن ��اك عدة طقو� ��س ال�ستقبال
الي ��وم الدرا�س ��ي الأول بالن�سب ��ة لأطفايل وكان ��ت �أياما
موفق ��ة ،فكن ��ت يف �صباح هذا اليوم �أوق ��ظ طفلي بلطف
وه ��دوء ونبد�أ يف �إدارة الي ��وم يف جو متل�ؤه الطم�أنينة
ث ��م نتن ��اول طع ��ام الإفطار مع� � ًا يف غري عجل ��ة وفى جو
حمب ��ب مرح ث ��م �أ�صح ��ب طفل ��ي �إىل املدر�س ��ة لإ�شعاره
بالأم ��ان والثقة ثم �أتعرف على مدر�سي ��ه و�أعرفه عليهم،
ثم ابد�أ يف �إعداده لالن�صراف و�أعده مبوعد عودتي �إليه
ال�صطحاب ��ه اىل املن ��زل ،وكانت حلظة الف ��راق هذه هي
�أ�صعب املواقف يف خ�ل�ال اليوم ولكن تعويدي لأطفايل
على االنف�صال امل�ؤقت عني عندما اتركهم عند بيت �أهلي
(بيت اجلد) ،وتعمدي منحهم فر�صة االختالط بالآخرين
كانا يقلالن من هذه ال�صعوبة �إيل �أقل حد ،وعند عودتي
يف امليع ��اد املحدد لإح�ضار طفلي من املدر�سة كنا نق�ضي
الوق ��ت يف العودة للمن ��زل يف مناق�شات لطيفة وحمببة
ح ��ول كيفية ق�ضائه ليوم ��ه الدرا�سي و�أ�سم ��اء �أ�صدقائه
وغ�ي�ر ذلك من خالل �أ�سئلة تكون الإجابة عليها بعبارات
ولي� ��س نعم �أو ال ،وعند الو�ص ��ول للمنزل نتناول الغداء
ث ��م نبد�أ يف حت�ضري ما يلزم الع ��ام الدرا�سي اجلديد من
كتب وكرا�سات وجتليد وخالفه ،وقبل ميعاد النوم نبد�أ
بتجهي ��ز مالب�س الغد وكيها وحت�ض�ي�ر احلقيبة وو�ضع
ما يل ��زم فيها من كرا�س ��ات و�أقالم ومنادي ��ل ولعبة مث ًال
فه ��ذه الأ�شياء لها �أهمية كبرية حي ��ث ت�شعر الطفل �أثناء
وج ��وده باملدر�س ��ة باالرتب ��اط باملن ��زل مم ��ا يخفف من
�إح�سا�سه باالنف�صال عن والديه واملنزل.

