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�أولي��اء �أم��ور :نر�س��ل �أوالدنا لطل��ب العلم ولي���س لتنظيف ال�ص��فوف
م��دراء تربي��ة :مين��ع نهائي��ا تكلي��ف الطلبة ب�أي��ة مهمة غ�ير التح�صي��ل العلمي
املدار� ��س االبتدائية ،التي قام ��ت بتعيني عدد
كب�ي�ر م ��ن املوظف ��ات بعن ��وان منظف ��ة لكنهن
يتمتعن مبمي ��زات الكاتبة ،ويطلنب يومي ًا من
التالمي ��ذ التنظيف وم ��ن يرف�ض يتعر�ض اىل
ال�ض ��رب واالهانة ،وميك ��ن الت�أكد من ذلك من
قب ��ل مديرية تربية الك ��رخ الأوىل الواقعة يف
منطقة الرحمانية!

عندما عادت �إ�سراء ،طالبة يف
ال�صف اخلام�س االبتدائي اىل
بيتها تفاج�أت مبنظرها الذي
كان خمتلفا عن ال�شكل الذي
خرجت به من البيت ،فالرتاب
يعلو �شعرها ومالب�سها مت�سخة،
ف�ضال عن احلزن الذي كان يعلو
وجهها.
وعرفت الأم �أخرياً ان ال�سبب
تقف وراءه املعلمة التي �أجربت
الطالبات على ان يقمن بدور
املنظفات ل�صفوفهن  .يف حني
حتول دور املنظفات يف املدر�سة
اىل تقدمي ال�شاي و(الكعك)
اىل املعلمات واملديرة يف الإدارة
.ظاهرة انت�شرت يف معظم
مدار�س بغداد ،ورغم كل
ال�شكاوى التي ن�شرتها ال�صحف
العراقية ومنها جريدتنا ،اال ان
مديريات الرتبية ال ترى ال تقر�أ
ال ت�سمع!

اينا�س طارق
ت�صوير�/سعد اهلل اخلالدي

منظفات (على القطعة)
ه ��ذا امل�شه ��د يتك ��رر دائم ��ا يف العدي ��د م ��ن
املدار�س مادام التعيني قد �أغلق �أبوابه بوجه
عام�ل�ات وعم ��ال النظافة ،ومن يت ��م تعيينهن
ه ��ن م ��ن �أق ��ارب الإدارة ،هذا �سب ��ب حقيقي.
ذل ��ك الن وزارة الرتبي ��ة ارتكبت خط�أ ج�سيما
عندما منحت �صالحي ��ات تعيني املنظفات اىل
مديرات املدار�س فقمن بتعيني �أقاربهن وبد ًال
م ��ن ان ميار�س ��ن عملهن يف تنظي ��ف املدر�سة
حتول ��ن اىل (كاتب ��ات)! وجل�ب�ن �شه ��ادات
تثب ��ت �إنهن خريج ��ات املرحل ��ة املتو�سطة او
الإعدادية! وهكذا ظلت املدار�س بال منظفات،
وللعلم فقط فان بع�ض �إدارات املدار�س جل�أت
اىل اال�ستعان ��ة مبنظفات (على القطعة) ويتم
حت�صي ��ل رواتبهن عن طري ��ق جمع التربعات

م ��ن الطلب ��ة؟ وم ��ن ه ��ذه املدار� ��س مدر�س ��ة
الط�ب�ري االبتدائي ��ة املختلط ��ة والواقعة يف
منطقة حي اخل�ض ��راء حملة ( )633ومدر�سة
بغ ��داد االبتدائي ��ة املختلط ��ة حمل ��ة ()613
ومدر�س ��ة الرحم ��ة االبتدائي ��ة املختلط ��ة،
وهات ��ان املدر�ستان واقعتان يف حي الأندل�س
حمل ��ة ( )613ومدر�س ��ة خول ��ة بن ��ت االزور
الواقع ��ة يف منطق ��ة ال�شرط ��ة الرابع ��ة حملة
( )869والكث�ي�ر م ��ن املدار�س الت ��ي ال يت�سع
املجال لذكرها هنا.
معلم ��ة علق ��ت �ضاحكة عل ��ى ه ��ذا املو�ضوع:
هذا �أه ��ون على الطلبة من القيام مبهمة عمال
النظافة!
�آراء التالميذ
�س ��ارة �أي ��اد يف املرحل ��ة الإعدادي ��ة (ال�ص ��ف
اخلام� ��س العلمي) مدر�س ��ة الف�ضيل ��ة للبنات
والواقع ��ة يف حي الأندل�س �شارع عبد الكرمي
قا�س ��م حمل ��ة ( )613تقول:جتربن ��ا مدي ��رة
املدر�س ��ة على تنظيف �صفنا وممرات املدر�سة

مديريات الرتبية
يق ��ول ه ��ادي الفريج ��ي مدي ��ر �إع�ل�ام تربي ��ة
الر�صاف ��ة الأوىل :ان ت�شغي ��ل التالميذ ب�أمور
تنظي ��ف املدر�سة ممنوع ب�ش ��كل قطعي ،وهذا
املو�ضوع قد بلغنا به �إدارات املدار�س ،وطلبنا
منهن تعيني عمال خدمة وح�سب ما يتوفر من
درج ��ات وظيفي ��ة يف املديري ��ة وح�س ��ب ه ��ذا
القرار مت تعيني موظف خدمة واحد او اثنني
ولك ��ن ال نعلم م ��ا الأ�سباب وراء ع ��دم قيامهم
بعمله ��م وفق ما مت تعيينهم عليه �أ�سا�س ًا ،لذلك
نح ��ن نطلب م ��ن �أولياء الأمور تق ��دمي �أ�سماء
املدار� ��س الت ��ي تطل ��ب م ��ن التالمي ��ذ القي ��ام
بالتنظيف الإجب ��اري واق�صد بكالمي هذا ان
بع�ض الطالب هم م ��ن يتربع للقيام مبثل تلك
العملي ��ة لك ��ن يف حالة ح ��دوث العك�س فالأمر
يتطل ��ب وقف ��ه و�إج ��راء حتقي ��ق،الن الطالب
يذهب ��ون اىل املدار�س لطلب العل ��م واملعرفة
ولي�س للتنظيف.

يف بع� ��ض الأحيان خا�ص ��ة يف ف�صل ال�شتاء.
م�ؤكدة انه ��ا تخاف من املدي ��رة النها تهددهن
بالر�س ��وب اذا مل يقم ��ن بالتنظي ��ف وتب ��د �أ
ب�إطالق الكلمات غري الالئقة.
وعلقت زميلتها م ��روة قائلة� :صديقاتي يقمن
بتنظيف �أنف�سهن قبل مغادرة املدر�سة ولكننا
نتعر� ��ض اىل االهان ��ة م ��ن قبل الأه ��ل م�ؤكدة
ان جمي ��ع الطالب ��ات يتعر�ض ��ن اىل مث ��ل هذا
التهدي ��د م ��ن قب ��ل ادارة املدر�سة�.سم ��ا طالبة
يف ال�ص ��ف الراب ��ع الإع ��دادي يف مدر�س ��ة
�إعدادي ��ة فل�سطني الواقعة يف منطقة الإ�سكان
قال ��ت” :ال �أواف ��ق عل ��ى �إل ��زام �إدارة املدر�سة
يل ولزميالت ��ي بتنظي ��ف ال�صفوف او �ساحة
املدر�س ��ة،الن التنظيف م ��ن اخت�صا�ص عاملة
التنظي ��ف ولي�س من اخت�صا�صنا ،م�ؤكدة انها
غ�ي�ر جمربة عل ��ى القي ��ام بعملي ��ة التنظيف،
و�سوف �أمتنع عن القيام بذلك العمل وليحدث
ما يحدث ،لأين ل�ست عاملة تنظيف!
واحلقيق ��ة تق ��ال ان تنظي ��ف املدار�س من قبل
الطالب ��ات ا�صب ��ح م�شه ��دا يومي ��ا يتك ��رر يف

مدار� ��س متع ��ددة يف جمي ��ع مناط ��ق بغ ��داد،
�س ��وا ًء كان ��ت مدر�س ��ة خا�ص ��ة بالطالب ��ات �أم
الط�ل�اب ،ف�ل�ا يجد التالميذ مف ��را من تنظيف
�صفوف املدر�س ��ة ب�أنف�سهم ،لعدم وجود عامل
تنظي ��ف يف املدر�س ��ة ،واذا كان هن ��اك منظف
فه ��و واح ��د ال ي�ستطي ��ع القيام ب ��كل االعمال
امللقاة على عاتقه ،فما العمل وهل يبقى احلال
كما هو عليه!؟
املدار�س
مدر�سة اجلزائر االبتدائية املختلطة والواقعة
يف منطق ��ة العطيفي ��ة الثاني ��ة حمل ��ة ،407
ال تنف ��ك ه ��ذه املدر�س ��ة ع ��ن ت�شغي ��ل التالميذ
اثن ��اء در�س ��ي الفنية،والريا�ضة،حيث حتول
الدر�س ��ان اىل كابو� ��س يكره ��ه التالميذ كلما
�أدرج ��ا يف ج ��دول الدرو� ��س اليوم ��ي ،تقول
معلم ��ة الريا�ض ��ة �ش ��روق :لق ��د ق�ضي ��ت عدة
�سن ��وات يف الدرا�سة الك ��ون معلمة منوذجية
ت�سه ��م يف ابراز طاقة التالمي ��ذ البدنية ف�ضال
عن اكت�س ��اب التلمي ��ذ العلم واملعرف ��ة لكن ،ال

الدر�س االول

نعلم ماذا حدث فالوزارة تعني املنظفات وهن
ال يعمل ��ن وعندما تطلب منه ��ن الإدارة القيام
بالتنظيف،يج�ب�ن بانه ��ن يحمل ��ن �شه ��ادات
متو�سط ��ة او �إعدادية فكي ��ف يقمن بالتنظيف
حت ��ى ل ��و كان تعيينه ��ن بعنوان منظف ��ة ،اما
املعلم ��ة بت ��ول في�صل م ��ن مدر�س ��ة حمورابي
االبتدائي ��ة الواقعة يف ح ��ي العقاري،منطقة
�شارع فل�سط�ي�ن فتقول ،ان ال�سب ��ب الرئي�سي
وراء جل ��وء املعلم ��ات اىل الطلب من التالميذ
القيام مبهم ��ة التنظيف ه ��و �إدارات املدار�س
ذاته ��ا ،املتهاون ��ة م ��ع جميع م ��ن مت تعيينهن
بعن ��وان منظف ��ة ،النهن ذوات �صل ��ة قرابة او
معرفة م ��ن الإدارة ،وال يفعل ��ن غري اجللو�س
يف الإدارة وعمل ال�شاي وما �شاكل ذلك!
خلف �أ�سوار املدار�س
�أثن ��اء عم ��ل التحقي ��ق ه ��ذا اخربنا ع ��دد من
�أولي ��اء الأمور ان املدار�س الواقعة يف منطقة
ال�شاجلي ��ة ،ومنطق ��ة املن�صوري ��ة ،ومنطق ��ة
الدوريني ،حملة ،224ت�ض ��م عددا من �إدارات

تربية الر�صافة الثانية
و�أك ��د احمد بند مدير تربي ��ة الر�صافة الثانية
قائ�ل� ًا :نحن منن ��ع قي ��ام الطالب ب� ��أي اعمال
تنظيف يف املدار�س ،وقمنا ب�إ�صدار عدة كتب
وزع ��ت عل ��ى �إدارات املدار�س ،بع ��دم ت�شغيل
التالمي ��ذ ان كان بحم ��ل الكت ��ب وترتيبه ��ا
للم�س�ؤول عن ذلك العمل وهو الكاتب� ،أو قيام
الطال ��ب بعملية التنظي ��ف و�أي �إدارة مدر�سة
يثب ��ت ب�شك ��وى انها قام ��ت بت�شغي ��ل الطالب
بالتنظيف �سوف تعاقب من دون ا�ستثناء،الن
وزارة الرتبية حري�صة على ان يتلقى الطالب
العل ��م واملعرف ��ة ال ان يقوم ��وا بالتنظيف فما
الفائدة من تعيني موظفي خدمة اذن!
تربية الكرخ الأوىل
مدراء تربية الكرخ بوجه عام �أو مدراء مكاتبهم
الإعالمي ��ة يرف�ضون الت�صريح لل�صحفيني اال
بع ��د احل�صول على موافقة من وزارة الرتبية
وال نعلم ملاذا ه ��ذا الإ�صرار بعدم التعاون مع
الإعالميني لك�شف احلقيقة ،خ�صو�صا بعد ان
�أك ��د لنا م�ص ��در خم ��ول يف وزارة الرتبية ان
ال ��وزارة ال متنع الت�صريح ��ات التي ال ت�سيء
اىل العملي ��ة الرتبوي ��ة وت�ص ��ب يف م�صلح ��ة
التالميذ على حد �سواء.
جلنة الرتبية والتعليم
تق ��ول النائب ��ة عاب ��دة احم ��د وع�ض ��و جلن ��ة
الرتبية والتعليم يف جمل�س النواب :ال ميكن

ال�سم ��اح لإدارات املدار�س بت�شغي ��ل التالميذ
بتنظي ��ف املدر�سة وال�صف ��وف لأي �سبب كان
الن ذل ��ك ي�س ��يء للعملي ��ة الرتبوي ��ة قب ��ل ان
ي�سيء للتلميذ الذي جاء طالب ًا العلم والثقافة،
ال ان ي�صرف جهوده وطاقته يف اعمال لي�ست
من اخت�صا�صه ،فه ��ذا العمل مرفو�ض قطعيا،
و�أي �إدارة مدر�س ��ة تقدم �شكوى �ضدها تثبت
انه ��ا طلب ��ت م ��ن تالميذه ��ا القي ��ام بالتنظيف
�سوف تعاق ��ب ب�شكل مبا�شر ،ووزارة الرتبية
قامت ب�إ�ص ��دار كتب ر�سمية جلميع مديرياتها
تت�ضمن منع ت�شغي ��ل التالميذ بالتنظيف وان
من يقوم بتلك املهمة هم عمال اخلدمة.
�أولياء الأمور
تق ��ول �أم دينا :ابنتي تعاين من الربو ولطاملا
�سقطت واختنقت من جراء الغبار املتطاير بل
وحت ��ى يف الأيام التي يكون فيها اجلو مغرب ًا
،وهي طالبة يف ال�صف الثالث االبتدائي ،وقد
�أخربتها ان ت�ت�رك املدر�س ��ة اذا حاولت �إدارة
املدر�س ��ة �إجباره ��ا عل ��ى التنظي ��ف ،وعندم ��ا
ذهب ��ت اىل املدر�سة و�أخربت الإدارة مبر�ضها
�أجابتني مديرتها بان ابنتي طالبة هنا ويجب
عليه ��ا ان ت�ش ��ارك يف التنظي ��ف وال ميك ��ن
متيزها ع ��ن بقية زمالئها� ،أما �أب ��و وليد والد
طالب�ي�ن احدهما يف ال�ص ��ف ال�ساد�س والآخر
يف ال�ص ��ف الأول االبتدائي قال� :إن ا�ستخدام
التالميذ يف تنظيف املدار�س ظاهرة تدل على
�أن الهيئ ��ة التدري�سي ��ة وعلى ر�أ�سه ��ا املدير ال
تق� �دّر العملي ��ة الرتبوي ��ة وال يع�ي�رون �أهمية
للتالمي ��ذ ،و�أ�ض ��اف :نح ��ن نر�س ��ل �أبناءن ��ا
اىل املدر�س ��ة لك ��ي يتعلموا ويتثقف ��وا ،ولكي
ينجح ��وا يف �آخ ��ر ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة ،ال �أن
ينظفوا املدار�س.
ويت�س ��اءل� ..ألي� ��س هنال ��ك عم ��ال نظاف ��ة يف
املدار� ��س ،فلم ��اذا يق ��وم التالميذ بذل ��ك؟ ،اما
�سم�ي�رة حمم ��د فتق ��ول� :أوالدي يف املرحل ��ة
االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة ،وعندم ��ا �أر�سلناه ��م
اىل املدار�س كان ذلك من اجل العلم والتعليم،
ولي�س م ��ن اجل تنظيف املدار� ��س ،فلي�س من
املعق ��ول ان نر�س ��ل �أبناءنا ليبتذل ��وا بد ًال من
ان يتعلم ��وا؟ و�أ�ضاف ��ت :ان �أوالدي ب ��د�أوا
ي�صطنع ��ون املر� ��ض للتغي ��ب ع ��ن املدر�س ��ة
�أ�سبوعي� � ًا عندم ��ا ي�أت ��ي دوره ��م يف ج ��دول
التنظي ��ف الأ�سبوع ��ي ال ��ذي و�ض ��ع م ��ن قبل
معلم ��ة ومر�ش ��دة لل�ص ��ف ومبوافق ��ة �إدارة
املدر�سة!
ونح ��ن ن�س� ��أل جمي ��ع مديري ��ات املدار�س يف
جانب ��ي الك ��رخ والر�صاف ��ة ب ��ان تعم ��م عل ��ى
املدار�س التابعة لها بكتب ر�سمية عدم ت�شغيل
و�إجب ��ار التالميذ على القي ��ام بالتنظيف ،الن
ذل ��ك يتك ��رر كل �سنة م ��ن دون �أي معاجلة من
قب ��ل املديريات بحق �إدارات املدار�س ب�صورة
جدي ��ة للح ��د من تل ��ك الظاه ��رة ال�سلبية ،فهل
وزارة الرتبي ��ة تعل ��م بذل ��ك �أم ال وم ��ا ه ��ي
�إجراءاتها؟

كتاب ريا�ضيات اخلام�س العلمي ..توزيعه مت�أخر وتغيريه م�شكلة للمدر�سني والطالب!
حتقيق وت�صوير  :وائل نعمة

بع ��د ان �أكملت ال�ست �سعاد مدر�سة الريا�ضيات الف�صل الأول من
امل ��ادة بجهد اقرتن بع ��دم تقبل الطالبات ب�سهول ��ة (�س) و(�ص)
ومعادالتها ،ا�ستطاعت د�س (اللوغاريتمات) ثقيلة اال�سم والفعل
يف عقل طالباتها  ،اال انها تفاج�أت ب�سماع �إ�شاعات هي وطالباتها
حول تغيري املنهج.
كت ��اب الريا�ضيات لل�صف اخلام�س العلم ��ي اجمع كل املخت�صني
ب�ش�أن ��ه على ان ��ه مادة ثقيلة ومكثفة ومطول ��ة ،وعادة ال ي�ستطيع
التدري�سي ��ون �إكماله خالل ال�سنة الدرا�سي ��ة ،وما زاد الطني بلة
ه ��و تغي�ي�ر املنه ��ج بتحويل الرم ��وز العربي ��ة التي اعت ��اد عليها
املدر�سون لعقود طويلة اىل رموز باللغة االنكليزية.
مادة مطولة ومملة
املدي ��رة با�سمة �صبحي (ثانوية العقيدة) ذكرت :من املعروف ان
منهج الريا�ضيات للخام�س العلمي منهج ممل وال يتقبله الطالب
ب�سرع ��ة ورغ ��م �إعدادنا �س ��ت ح�ص�ص �أ�سبوعية له ��ذه املادة ،اال
انن ��ا �أحيان ًا ال ن�ستطيع �أكمال املنهج ,بالرغم من اننا نحاول اخذ
ح�ص�ص �أخرى �إ�ضافية حتى ن�ستطيع ان نكمله.
الت�أخري بت�سليم الكتاب
فيما ذكر الأ�ستاذ نعمان احل�سن مدير ثانوية املتميزين للبنني :ان
هناك توجها من الوزارة ب�شكل عام حول تعميم اللغة االنكليزية
يف كل امل ��واد الدرا�سية ولكن ب�شكل تدريج ��ي ويف كل املراحل،
وفيم ��ا يخ�ص مادة الريا�ضيات للخام�س العلمي قال :لقد ت�سلمنا
الكتب ب�شكل مت�أخر ،وكان هناك نق�ص يف الإعداد لأ�سباب فنية.
احلاجة اىل دورات
مدي ��رة مدر�س ��ة  14مت ��وز ال�سي ��دة بت ��ول قال ��ت لن ��ا :اعتق ��د ان
التدري�سيني بحاجة اىل دورات خا�صة بالكتاب اجلديد ولتن�شيط
ذاكرتهم حول الرم ��وز القدمية التي تركوها منذ كانوا طالب ًا يف
اجلامع ��ة ،وذك ��رت �أن املدر�سات الالئي لديه ��ا مدر�سات كفوءات
وق ��ادرات على تو�صيل املادة ،كما �سجل ��ت اعرتا�ضها على النهج
الت ��ي ت�سلكه وزارة الرتبية يف �إحراج الإدارات و�إحراج الطالب
بتغيري املناهج بع ��د بداية الدوام الر�سمي بقرابة ال�شهر ،بينما
كان م ��ن املفرو� ��ض توزيع الكت ��ب للمدار� ��س يف العطلة،واعتقد
بان الوق ��ت كان كافيا للوزارة لكي تعي ��د ترتيب �أوراقها وتكون
م�ستعدة للعام الدرا�سي ..ف�أين ذهبت الت�صريحات الرنانة حول
اال�ستعدادات!
�إرباك الطالب
فيما �أو�ضحت رابحة علي مدر�س ��ة مادة الريا�ضيات يف املدر�سة
نف�سه ��ا� :أن الكتاب اجلديد احدث ارب ��اكا للطالب بتغيري الرموز
الريا�ضية العربية اىل انكليزية وبتغيري بع�ض الف�صول وحذف
بع�ضه ��ا ،و�أ�ضاف ��ت :ان ط�ل�اب الي ��وم يختلف ��ون يف امل�ست ��وى
العلمي ع ��ن طالب الأم�س ،فالطالب الي ��وم تزدحم حياته ب�أنواع
م ��ن الت�سلية عرب ان�شغاله بالف�ضائي ��ات واالنرتنت واملوبايالت،
فب ��ات ك�سوال وال ي�ستطيع تقبل املواد كما كنا �سابقا ،فما بالك لو
تغري املنهج ب�شكل �أ�صبح �أكرث �صعوبة عما كان عليه.
حذف و�إ�ضافة ف�صول
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التف ��اوت كان وا�ضح ��ا يف مواعي ��د ت�سل ��م الكت ��ب ،فمدر�س ��ة
الريا�ضي ��ات (�سل ��وى) مبدر�س ��ة اخلن�س ��اء ذك ��رت �أن الكتاب قد
ت�سلم ��وه بوق ��ت مت�أخر ،رغ ��م �سماعها قبل ف�ت�رة باحداث تغيري
يف منه ��ج الريا�ضي ��ات ع�ب�ر �إح ��دى الطالب ��ات الت ��ي و�ص ��ل اىل
ا�سماعه ��ا م ��ن قبل طالب ��ات �أخري ��ات ان هناك تغي�ي�ر ًا قادم ًا على
منهج الريا�ضيات.
و�أ�ضاف ��ت :ال م�شكل ��ة ل ��دي يف التعام ��ل مع الكت ��اب اجلديد ،وال
م�شكل ��ة بالرموز االنكليزي ��ة ،فقم ��ت يف �أوىل احل�ص�ص ب�إعطاء
الطالب ��ات الرم ��وز باللغ ��ة االنكليزي ��ة وم ��ا يقابله ��ا بالعرب ��ي،
والطالبات �سيعتدن على هذا النهج اجلديد.
الهم امل�شرتك
اخلام� ��س العلم ��ي لي�س ه ��و املت�ض ��رر الوحيد من ت�أخ ��ر توزيع
الكت ��ب� ،إذ ي�شاركه ��م الهم ��وم ط�ل�اب املرحل ��ة الأوىل بالدرا�س ��ة
املتو�سط ��ة حي ��ث الغي ��ت م ��ادة العل ��وم وو�ض ��ع بدال منه ��ا مادة
الكيمياء والفيزياء والأحياء وال كتاب يلوح بالأفق!
ال�سي ��دة غازية مدي ��رة مدر�سة اخلن�ساء ب ��دت مت�ضايقة من عدم
تنظي ��م توزي ��ع الكت ��ب عل ��ى املدار� ��س ،ويف الوق ��ت نف�س ��ه هي
مطالب ��ة بتق ��دمي م�ست ��وى علم ��ي مع�ي�ن ،وباملقابل جت ��د �إرباك ًا
بتوزيع املناهج وت�أخريا للدرا�سة الن املدر�سات �سي�ضطررن اىل
�إعادة التدري� ��س على �ضوء الكتاب اجلدي ��د� ،،إ�ضافة اىل م�شكلة
انفالونزا اخلنازير التي �أدخلت الرعب لدى الكثري من الطالبات
والتي عرقلت العملية التدري�سية.
ال�سي ��دة ه ��دى م�س�ؤول ��ة ت�سل ��م الكت ��ب يف مدر�س ��ة املتمي ��زات
للبنات ،ذكرت �أنها ذهبت اىل خمازن الكتب التابعة للرتبية قرب
م�ست�شفى الكن ��دي وت�سلمت كتاب الريا�ضي ��ات للخام�س العلمي
قب ��ل � 5أيام فقط (احلديث يف  ،)10/26كما ان هناك كتب ًا اخرى
ومناهج متغرية ومنها منهج الفرن�سية الذي مل يقبلوا ان يعطوه
للمدر�س ��ة ال�سب ��اب يقولون عنها ب�أن الخط ��ة للتوزيع بالرغم من
توفر الكتب اخلا�صة ،مما جع ��ل املدر�سات يلج�أن اىل ا�ستن�ساخ
الكت ��اب الق ��دمي والتدري�س على �ضوئ ��ه ،والطالبات حذون حذو
املدر�سات و�شرعن باال�ستن�ساخ.

جهود �إ�ضافية
مي�س ��اء خليل مدر�سة الريا�ضيات للخام�س العلمي نوهت اىل ان
املدر�سة التي تعم ��ل فيها قد تكون �أف�ضل حاال من مدار�س �أخرى
مل ت�سل ��م الكت ��ب اىل ه ��ذه اللحظ ��ة الن الرتبية مل تهي ��ئ املناهج
ب�شكل مت�ساو لكل املدار�س.
و�أ�ضاف ��ت :ق ��د �أكمل ��ت تدري�س الف�ص ��ل الأول على �ض ��وء منهج
الكتاب الق ��دمي و�س�أقوم الآن ب�إعادته على �أ�سا�س املنهج اجلديد،
وه ��ذا طبعا يتطلب وقتا وجهدا �إ�ضافي�ي�ن ،وهذا �سينعك�س على
نف�سية الطالب الذي �سيتفاج�أ كما تفاج�أنا نحن بتغيري املنهج من
دون �سابق �إنذار.
فيم ��ا اعت�ب�رت فت ��وح ع ��ارف مدر�س ��ة الريا�ضي ��ات يف مدر�س ��ة
املتمي ��زات للبنات ان املنهج اجلديد يعطي قاعدة علمية و�أ�سا�س ًا
للطال ��ب يف درا�ست ��ه اجلامعي ��ة ،و�أ�ضاف ��ت :يع ��اين الطالب من
فج ��وة كب�ي�رة عن ��د التحاق ��ه باجلامع ��ة ،فيم ��ا يتعل ��ق بالكليات
العلمية ،حيث ان الرموز الريا�ضية التي �سيالقيها �أثناء درا�سته
اجلامعي ��ة يف كافة املواد مكتوبة باللغة االنكليزية ،التي �ستبدو
غريبة عليه بعد ان اعتاد على الرموز العربية طيلة فرتة درا�سته
يف املراحل قبل اجلامعة.
و�أو�ضح ��ت :نح ��ن مدر�س ��ي ه ��ذه امل ��ادة واجهن ��ا �صعوب ��ة عند
تخرجن ��ا من كلية الرتبية ق�سم الريا�ضي ��ات بتغيري الرموز التي
قمن ��ا بتدري�سه ��ا يف املدار�س من االنكليزي ��ة اىل العربية ،والآن
تعر�ضن ��ا مل�شكل ��ة عك�سية وا�صبحن ��ا مطالبني بتدري� ��س الرموز
باللغ ��ة االنكليزية ،ونح ��ن الآن نعيد تن�شي ��ط ذاكرتنا حول هذه
الرم ��وز التي ترك ��ت قبل اكرث م ��ن ع�شرين �سن ��ة ،ومتنت ال�ست
فتوح على وزارة الرتبي ��ة ان تنظم دورات للتدري�سيني لتن�شيط
ذاكرتهم.
و�أكدت اجنيل مدي ��رة مدر�سة املتميزات انها تكبدت م�شقة النقل
والأج ��ور الإ�ضافي ��ة التي �أعطته ��ا مقابل احل�ص ��ول على الكتب
اجلدي ��دة بع ��د ان قامت بنقل الكت ��ب منذ ال�شه ��ر ال�سابع وعادت
ونقلته ��ا مع بداية العام الدرا�سي م ��ن جديد بعد ان تغري املنهج،
وترى مديرة املدر�سة ان اكرث م�شكلة تواجهها هي ت�أخري ت�سليم
الكتب وخ�صو�صا التي ي�شملها التغيري.

نعمان احل�سن  /مدير ثانوية املتميزين

ثانوية املتميزين يف الر�صافة
�أخطاء علمية وطباعية
كم ��ا �أو�ضح الأ�ستاذ حممد مدر�س الريا�ضيات مبدر�سة طارق بن
زي ��اد ان املنهج اجلديد رغم ما يحمله من تطور با�ستعمال رموز
انكليزي ��ة بدل العربي ��ة والتي �أ�سا�س� � ًا كان املدر�سون يواجهون
م�شكل ��ة فيه ��ا ،الن بع� ��ض الرم ��وز ال تعري ��ب له ��ا ،اال ان الكتاب
باملقاب ��ل يحوي الكث�ي�ر من الأخطاء العلمي ��ة والطباعية ،وهذه
م�شكل ��ة �أخرى جتعل الطالب يقع يف ح�ي�رة ،حيث ان الكثري من
الأمثل ��ة والتماري ��ن حتتوي على �أخطاء فف ��ي ف�صل واحد يوجد
�أك�ث�ر من �أربعة �أخطاء علمية ،كما ن ��وه اىل ان الكتاب اجلديد ال
توج ��د فيه تغيريات كبرية ماع ��دا ف� ً
صال او اثنني اال انه متخوف
من حالة الإرباك التي �ست�صيب طالب ال�ساد�س العلمي يف ال�سنة
القادمة على اعتبار ان الكتاب اجلديد قد اخذ مواد من ريا�ضيات
ال�ساد� ��س العلمي ،لذلك بالت�أكيد ان كتاب ال�سنة القادمة لل�ساد�س
العلم ��ي �سي�شمل ��ه التغي�ي�ر ،واذا حدث ��ت احلالة كما ه ��ذه ال�سنة
بت�أخ ��ر ت�سل ��م الكتب �سوف نق ��ع يف م�شكلة كب�ي�رة الن ال�ساد�س
الإعدادي مرحلة �صعبة وحرجة.
وم ��ن جهة �أخ ��رى يعتقد حمدثنا ب�أن املنهج يط ��ور الطالب حيث
يوج ��د في ��ه ف�ص ��ل جدي ��د مل نعت ��د علي ��ه وه ��و كيفي ��ة ا�ستخدام
احلا�سب ��ة العلمية يف احل�ساب ��ات الريا�ضية وه ��ذا تطور نوعي
يف مناهجنا.
كتاب غري متناغم
الأ�ست ��اذ عل ��ي حويط ف ��رج احد املدر�س�ي�ن مل ��ادة الريا�ضيات يف
�إعدادي ��ة املق ��دام �أ�ش ��ار اىل ان كت ��اب اخلام� ��س العلم ��ي مل يكن
متنا�سق ��ا م ��ع ما ج ��اء يف كت ��اب الريا�ضيات للمرحل ��ة التي قبله
(ال�ص ��ف الراب ��ع الإعدادي) حي ��ث ان الأخري كان برم ��وز عربية
وكت ��اب اخلام� ��س اجلدي ��د برم ��وز انكليزي ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل ان
املوا�ضي ��ع العلمية املتناولة يف الكتاب اعلى من م�ستوى الطالب
يف ه ��ذه املرحلة ،خ�صو�صا ان الدرا�س ��ة يف املراحل التي ت�سبق
املرحلة اخلام�سة درا�سة ب�سيطة والتتعدى درا�سة للمفاهيم.
و�أ�ض ��اف الأ�ستاذ (علي) :كان م ��ن االجدر ان يتم تدريب الطالب

منذ ال�ص ��ف الأول املتو�سط على هذه الرموز و�صوال اىل مرحلة
ال�ساد�س العلمي ،كما كان من االف�ضل ان يتم التطرق اىل مفاهيم
ريا�ضي ��ة حديثة يف هند�س ��ة التحويالت عن طري ��ق امل�صفوفات
ب ��دال م ��ن الهند�س ��ة الفراغي ��ة القدمية  .كم ��ا تط ��رق حمدثنا اىل
مفهوم التكامل الذي يدر�س يف ال�ساد�س العلمي ،حيث قال  :بدال
م ��ن ان يكون مفه ��وم التكام ��ل بالن�سبة لطال ��ب ال�ساد�س العلمي
مو�ضوعا جديدا كان م ��ن االح�سن ان ميهد للطالب ولو مبفاهيم
ب�سيط ��ة يف املراحل الت ��ي ت�سبقه حتى يكون مهيئ ��ا لدرا�سة هذا
املو�ضوع.
ال م�شكلة يف التغيري
فيم ��ا اختلف ��ت �آراء ال�شريح ��ة امل�ستهدفة بالتغي�ي�ر وهم الطالب
ب�ي�ن م�ؤيد وراف�ض للتغيري ،حيث ذك ��ر الطالب حممد �صايف يف
املرحل ��ة اخلام�س ��ة (علمي) مبدر�س ��ة املتميزين�،أنه ��م قد تقبلوا
الكت ��اب اجلديد ب�شكل طبيع ��ي رغم ان ت�سلمه ��م للكتاب كان قبل
يوم�ي�ن ،وال �ش ��يء جدي ��د غ�ي�ر ان الأرق ��ام والرم ��وز الريا�ضية
�أ�صبحت باللغة االنكليزية.
بينم ��ا ق ��ال �آرم�ي�ن كربي ��ت الطال ��ب بنف� ��س املدر�س ��ة :يف ه ��ذه
املدر�سة يختلف ��ون عن باقي املدار�س ،الن معظمهم يتقنون اللغة
االنكليزي ��ة ومن طبق ��ات اجتماعية مثقفة ،لذا اليج ��د �آرمني �أي
م�شكلة بتغيري املنهج.

قبل توزيع الكتاب

فيم ��ا �ش ��كا عل ��ي ميث ��م الطال ��ب باخلام� ��س العلم ��ي ع ��دم معرفة
املدر�سني بالكتاب اجلديد وعدم قدرتهم على ال�شرح الدقيق.
طالب ��ات مدر�سة  14مت ��وز �سجلن اعرتا�ضهن عل ��ى ت�أخر ت�سليم
الكت ��اب والتغي�ي�ر ال ��ذي ط ��ر�أ عليه ،حيث تق ��ول زين ��ب الطالبة
باخلام� ��س العلمي� :س ��واء ًا اعرت�ضن ��ا ام مل نعرت�ض ف� ��أن االمر
�سيان.
وت�ضيف :ت�سلمن ��ا الكتاب ب�شكل مت�أخر وق ��د تفاج�أنا بالتغيري،
وكان م ��ن املفرو� ��ض ان نت�سلم ��ه قبل فرتة اي من ��ذ بداية الدوام
والتغي�ي�ر يك ��ون من الرابع االع ��دادي وي�صع ��د تدريجيا ولي�س
العك�س.
املطابع هي امل�س�ؤولة
املكتب الإعالمي يف مديرية تربي ��ة الر�صافة الثانية وعلى ل�سان
الأ�ستاذ ميثم ذكر �أن الرتبية تبذل ق�صارى جهدها لت�سليم الكتب
يف وقته ��ا املحدد ،وان الأم ��ر لي�س منوطا به ��ا ،وامل�شكلة تتعلق
بتعه ��دات املطاب ��ع والت�أخري م ��ن اجلهات املجه ��زة وهي تقع يف
�إحراج مع الطالب والإدارات لت�أخر ت�سليم الكتب.
و�سجلت مديرية تربي ��ة الر�صافة الثانية ت�أييدها ملطالب الطالب
واملدر�س�ي�ن املتمثلة يف احل�صول على الكت ��ب بوقت مبكر وعدم
التغيري من دون �إنذار.

