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معهد الفنون اجلميلة
يف نينوى يقيم حفله السنوي
املوصل /حامت حسام الدين

اقـام معهـد الفنـون اجلـميلـة للـبنني يف املـوصل حفـالً فنيـاً تضـمن فعـاليـات
فـنيـة القـسـام املــوسيقـى واملـســرح واخلط والـزخـرفـة حـيث قـدم قـسم املـسـرح
للـدراسـة املسـائيـة عـرضـا مسـرحيـا بعنـوان (ليلـة التكـرمي) للكـاتـب السـوري
جـوان جـان ،حــاول فيهـا قـراءة الـواقـع والظـروف احملـيطـة بـاملــواطن العــربي
والعــراقي بــشكل خــاص ،وعلــى الــرغـم من اعـتمــاد النـص علــى الـشخـصيــة
الواحـدة اال ان الرؤية االخـراجية لـلمخرج (فالح عبـد حمدون)-رئـيس قسم
الفنـون املسـرحيـة –عملت علـى تفـكيك الفعل الـدرامي واحلـوار مبا يـخدم
النـص بــاسـتخــدام اســالـيب عــدة لـص ــالح العــرض .وق ــدم املمـثلــون واخملــرج
والتقـنيـون عـرضــا تتـوافــر علـيه عنـاصـر املـسـرح كـاداة تـوصـيليــة مهمــة مع
املـتلقـي وعلــى ال ــرغم مـن ضعـف االنتــاج اال ان الـتقـنيــات املـس ــرحيــة ك ــانت
مبستوى جيد .
ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان قـسـم الفنـون املـسـرحيـة اصـدر بجهـود ذاتيـة مجلـة
داخليـة بـاالعـتمــاد علــى جهــود التـدريـسـيني والـطلبـة ،وشــارك يف مهـرجـان
احلدبـاء املسرحـي االول الذي اقيم يف املـوصل منتصف نـيسان املـاضي وقدم
اعماال مسرحية مهمة.
وتــزامـن العــرض مع اقــامــة مع ــرض للخـط والــزخــرفــة لـطـلبــة الــدراسـتني
الـصباحية واملـسائية يف املعهـد حيث حتدثت مهـا حمودي لـ(ملدى) قـائلة بان
املعــرض اشتـمل علـى  65لـوحــة بقيـاس  X 70100سم اشـتمـلت علـى
انواع اخلـطوط والـزخارف العـربيـة ،وسبق ان اقـام املعهـد معارض عـديدة يف
الـسيــراميـك والتـشـكيل .وحتـت عنـوان (املــوسيقـى لغـة الـشعـوب ومــا اجمل
اللغات ان تصدح من اجل االنسان) .
واقام قـسم املوسيقى يف املعهـد حفال فنيا تضمـن اناشيد وعزفـا منفرداً على
آالت الـبيـانـو والعــود والكمـان والغـيتـار  ،حـيث شــارك فيه العـديـد مـن طلبـة
القـسـم كمـا شـارك يف العـزف عــدد من اسـاتـذة القـسم  ،وقــال االستـاذ نـبيل
غامن الـشعار رئـيس قسـم املوسيقـى :ان هذا االحتفـال يقام سنـويا وهـو مادة
للتخـرج أي مبثـابـة بـحث عملـي للتخـرج بـالنـسبـة للطـالـب املشـارك ويعتبـر
هذا العمل نتيجة مجهود خمس سنوات من الدراسة يف املعهد.
واضاف :لقـد شكلنـا جمعـية للـفنون بـاسم (جمـعية عـثمان املـوصلي لـلتراث
والفنـون) حيث سنقوم باجنـاز موشحات عراقيـة وعربية باالضـافة الى اعادة
احيـاء مـا قــدمه املال عـثمـان املــوصلي بـاسلــوب عصــري للحفـاظ علـى هـذا
التراث من االندثار .

الورد جميل

عدسة :نهاد العزاوي

ثالثة ماليني دوالر لالرتقاء بقدرات تدريسيي كليات التربية

التعليم العايل  :اخلميس املقبل آخر موعد لتسلم االعرتاضات عىل نتائج البعثات
بغداد  /هشام الركابي

أكد مـصدر مـسؤول يف دائـرة البعثـات والعـالقات
الــثقـ ــافـيـ ــة يف وزارة الـتـعلـيــم العـ ــالـي والــبحـث
العلـمي أن يــوم اخلـميــس املقـبل  5/25سـيكــون
آخــر مــوعــد لـتــسلـم االعـتــراض ــات علــى نـت ــائج
الترشـيح للبعثـات الدراسـية التـي أعلنتهـا دائرة
البعثات مؤخراً .
املـصــدر أشــار إلــى أن دائ ــرة البـعث ــات والعالقــات
الثقــافيـة فـتحت بــاب االعتـراضــات منـذ امـس
االح ــد و أص ــدرت إسـتـم ــارات اعـت ــراض صـنفـت
فيها أنـواع األخطاء يف حقـول مستقلـة لتسهيل
حتديد هذه األخطاء .

وش ـ ــدد املـ ـصـ ـ ــدر عل ـ ــى ض ـ ــرورة أن ي ـت ــم تق ـ ــدمي
االع ـت ـ ــراض ـ ــات يف م ـ ــراك ـ ــز الــتق ـ ــدمي ( أق ـ ـس ـ ــام
العالقــات الـثقــافـيــة يف اجل ــامع ــات والهـيـئــات )
حـصــراً  ،علـى أن ُتـسـلم لـدائــرة البـعثــات جمـيع
االسـتمــارات بكتـاب مـوحـد  ،وعلـى دفعـة واحـدة
مخ ـت ـ ــوم ـ ــة مــن ه ـ ــذه اله ـي ـئ ـ ــات  ،م ـ ــرفق ـ ــا به ـ ــا
املـ ـسـتـمـ ـسـكـ ــات األصـ ــولـيـ ــة  ،وم ـصــنفـ ــة حـ ـسـب
اجمل ــامـيع اآلتـي ــة  :طـبـي ــة  ،وهـن ــدسـي ــة ،وعل ــوم
صرفة  ،وزراعية وبيطرية  ،واجتماعية وإنسانية
 ،مع قـ ـ ــوائــم بـ ـ ــأس ـم ـ ـ ــاء املع ـتـ ـ ــرضــني  ،وأرقـ ـ ــام
إستماراتهم التي سبق أن وردت هذه الدائرة .
الـى ذلك حصـلت وزارة التعـليم العـالـي والبحث

العلمي على ثالثة ماليـني دوالر لتنفيذ برنامج
عــاملي طمـوح لالرتقـاء بقـدرات تـدريـسيـي كليـات
التربية والعلوم يف اربع جامعات عراقية.
وقال د .بـير يـوان مصـلح اخليالني وكـيل الوزارة
للشـؤون العلمـية ان مـنظمـة البـونسكـو والهيـئة
االسـ ـتـ ـ ـ ــراتـ ـيـجـ ـيـ ـ ـ ــة إلعـ ـمـ ـ ـ ــار الـعـ ـ ـ ــراق يف وزارة
الــتخ ـطـيــط والــتعـ ــاون االمنـ ــائــي وافقـتـ ــا علـ ــى
تــنفـيـ ــذ املـ ـشـ ــروع الـت ـطـ ــوي ـ ــري لق ـ ــدرات املالك
التدريـسي يف كليات التربيـة والعلوم يف جامعات
بغــداد واالنبـار والـبصـرة وصالح الــدين يف اطـار
م ـش ــروع ال ـشــبكـ ــة الع ــاملـي ــة ل ــدعـم اجلـ ــامع ــات
العراقية.

يف شركات وزارة الصناعة

معرض ملنتوجات األدوية املضادة لألمراض الرسطانية وعقد لتصنيع
عربة رفع قابلوات االتصاالت
بغداد /رياض القره غولي

عـرضت الـشـركـة العـامـة لـصنـاعـة االدويـة
واملـ ـســتل ــزم ــات ال ـطـبـي ــة يف نـيـن ــوى أح ــد
ت ـ ـ ـشـكـ ـيـالت وزارة ال ـ ـصـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــة واملـع ـ ـ ــادن
منتـوجـاتهـا ومسـتحضـراتهـا الـصيـدالنيـة
ال ـتــي مت ان ـتـ ـ ــاجه ـ ــا ألول م ـ ــرة ك ـ ــاالدوي ـ ــة
املضـادة لالمراض السـرطانية وغـيرها من
املـستحضرات وذلك يف املعرض الذي اقيم
يف كلية طب األسنان بجامعة املوصل.
واش ـ ــار املـ ـص ـ ــدر الـ ـ ــى ان املع ـ ــرض ام ـت ـ ــاز
بحضور عـدد كبيـر من الزوار الـذين أبدوا
اعجـ ــابهـم مب ــا تـ ــوصلـت الــيه ال ـصـن ــاع ــة
العـراقيـة يف مجـال االدويـة الـتخصـصيـة.
وقـد مت تكـرمي الـسيـد مـديـر عـام الـشـركـة
بـدرع اجلامعـة تقديـر ًا جلهوده املتـميزة يف
رفـد مـؤسـسـات الـصحـة مبــا حتتـاجـه من
االدويـة واملستلـزمات الطـبية التـي تنتجها
ال ـش ــرك ــة مـع تك ــرمي ع ــدد مـن االس ــات ــذة
واالطباء املتميزين.
وكانت الـشركة قـد اقامت االسبـوع املاضي
مـع ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ًا مل ـن ـت ـ ـ ــوج ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا مــن االدوي ـ ـ ــة
وامل ـسـتحـضــرات الـطـبـي ــة يف كلـيــة الـطـب
االولى يف جامعة املوصل.
ومـن جه ــة أخ ــرى اب ــرمـت ش ــرك ــة الف ــداء
الع ــام ــة أح ــد ت ــشكـيالت وزارة ال ـصـن ــاع ــة
واملعـ ـ ــادن عقـ ـ ــد ًا مع ال ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة
لالتـص ــاالت والبــري ــد لتــصنـيع عــربــة رفع
القـ ـ ــابل ـ ــو امل ـ ـس ــتخ ـ ــدم يف م ـ ــد الـك ـي ــبالت
اخلاصة باالتصاالت .
وقال مـصدر مسـؤول يف الشركـة ان الكلفة
االجم ــالي ــة للعقــد بلغـت خمـســة مـاليني
دينـار وسيتـم تسليـم العربـة خالل السـبعة

اشهر القـادمة ،مـوضح ًا ان حمـولة العـربة
ت ـبـلغ ( )7.5طــن ج ـ ــرى تـ ـص ـن ـيـعهـ ـ ــا وفق
إحــدى امل ــواصفــات الـتـي تـتـمـيــز بــاملـتــانــة
ال عـن
والقـ ــوة وسه ــول ــة االسـتعـم ــال فــض ً
تـصنـيعهــا مبقــاطع قـويــة وسهـولـة الــرفع
من خالل وحدة القدرة الهيدروليكية.
وأضـاف املـصــدر :ان للـشـركــة القــدرة علـى
تـصـنـيع ع ــربـ ــات نقل قـ ــابل ــوات بـ ــاحج ــام

مـخ ـ ـتـلـف ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـصـل ال ـ ـ ـ ـ ــى ( )15000كـغـ ــم
وبـامكـانيــات رفع هيـدرولـيكيـة بـاسـتعمـال
مـضخات يـدوية أو كهـربائيـة أو باسـتعمال
آليـات رفع ميكـانـيكيـة إضـافـة الـى قـدرتهـا
علــى تــصنـيع مـختـلف العــرب ــات اليــدويــة
املـتحــرك ــة التـي تتـمي ــز بكــونهــا مـسـتقــرة
وبـ ــإمـكـ ــان اســتعـم ـ ــالهـ ــا ل ـ ــرفع الـبـكـ ــرات
الصغيرة.

دائرة بلدية الرشيد تنفذ محلة واسعة
لصيانة الشوارع وزراعة النباتات

بغداد /املدى

قامت دائـرة بلدية الـرشيد ،يف اطار خـطتها الشهـرية لهذا الـشهر ،بالعـديد من أعمال
صـيــانــة الـطــرق واالعـمــال الــزراعـيــة يف عــدد مـن ال ـشــوارع واالحـيــاء ضـمـن رقعـتهــا
اجلغرافية.
وقـال النـاطق االعالمي المـانـة بغـداد :ان الـدوائـر البلـديـة تـواصل جهـودهـا للنهـوض
بالـواقع اخلدمي ملـدينة بغـداد باشـراف ومتابعـة امني بغداد الـدكتور صـبار العيـساوي
وعلى وفق خطة شهرية.
وأضـاف ان دائـرة بلـديـة الـرشيـد اجنـزت عـدة أعمـال حـيث قـام قـسم الـزراعـة بـاعمـال
زراعيـة كــسقي وزراعـة مخـتلف أنـواع الـنبـاتــات يف منـاطق (شــارع قطــر النــدى واملعتـز
والتعاون والشهـداء وشارع القسم الزراعي يف حي الرسـالة واملتنزه يف نفس احلي) كما
قام قـسم املاء بـإصالح الكسـورات والنضوحـات وإزالة التجـاوزات على الشـبكة م ــع فتح
منافذ زراعي ــة وسكنية ضمــن الرقعة اجلغرافية للدائرة املعنية .
واشـار الـى قيـام قـسـم الطـرق بـصيـانـة احلفـر واملـطبـات يف شـارع صالح الـديـن للمـرور
الـســريع وشـارع املـعتـز وقـطــر النـدى إضـافـة إلـى شـارع الـشـرطـة الــرابعـة واخلـامـسـة
الـرئيـسيــة حيث تـضمـنت أعمـال الـصيـانـة الـرش مبـادة الــزفت ومن ثـم االكسـاء مبـادة
اإلسفلـت مع قيـام قـسم الـنظـافـة بـرفع األنقـاض م ـ ــن السـاحـات ومـواقـ ــع جتمعهـا يف
املـناطق (اجلـهاد ،الفـرات ،السـيديـة ،حي الـعامل ،الـرسالـة ،االعالم) حيـث بلغت كمـية
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واشار الى ان البرنامج يتضمن مفردات تدريبية
مــتك ــامل ــة لـنح ــو ( )306مـن ت ــدري ـسـيـي كلـي ــات
التـربية والعلـوم يف اجلامعات األربـعة فضالً عن
ع ــدد مـن ال ــزم ــاالت ال ــدراسـي ــة ملـنـت ـسـبـي ه ــذه
الكليـات من حمـلة شهـادة البـكالـوريوس الكـمال
دراس ـتـهــم الـعـل ـي ـ ـ ــا واحل ـ ـص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى شـه ـ ـ ــادة
املاجستير.
وافــاد الــوكـيـل العلـمـي بــأن الـبــرن ــامج يـتـضـمـن
دورات يف طـ ــرائق الـت ــدري ــس وحت ــديـث املـنـ ــاهج
ال ـ ــدراس ـي ـ ــة والـلغ ـ ــة االنــكل ـي ـ ــزي ـ ــة والــتق ـن ـي ـ ــات
املعلومـاتية ونظـم العمل والسياقـات املعتمدة يف
الكليات املناظرة يف كبريات اجلامعات العراقية.

حمطتان متنقلتان للكهرباء وأخرى
ثابتة بقدرة  200ميغا واط يف اربيل
كردستان /راميار فارس
الهركي
اكد مدير عام نقل وتوزيع الطاقة
الكهــرب ــائيــة يف اربـيل يف مــؤمتــر
صحـفي لــوســائل االعالم ان وزارة
الــكه ـ ــرب ـ ــاء يف اقل ـيــم ك ـ ــردســت ـ ــان
وبــالـتعــاون مـع وزارة الكهــربــاء يف
بغـ ــداد قـ ــامـت بـجلــب مح ـطـتـني
مـتنـقلتـني للكهـربـاء الـى مــدينـة
اربــيل لــتغ ـطـي ـ ــة بعــض االحـيـ ــاء
الــسكـنيــة يف املــدينــة التـي تعــاني
مــن نق ــص واضح يف الــكه ـ ــرب ـ ــاء
بعد احلريق الـذي شب يف احدى
محطـات التـوليـد الواقعـة يف حي
آزادي االسبوع املاضي ،
وقـ ــال املهـنـ ــدس عـثـمـ ــان حـ ــاجـي
ابــراهـيـم مــديــر ع ــام نقل وت ــوزيع
الـطـاقــة الكهـربــائيـة يف اربـيل ،،،
ان احملـ ـ ـ ــطـ ـ ــتـ ـ ــني املـ ـ ــت ـ ـ ـن ـقــلـ ـ ــتـ ـ ــني
ستـباشـران بتـوزيع الكهـرباء عـلى
االحيـاء واملنـاطـق السـكنيــة التي
تـع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي م ـ ــن نـق ـ ـ ــص واضـح يف
الـكهـ ــرب ـ ــاء بعـ ــد حـ ــريـق محــطـ ــة
ازادي اضـ ــافـ ــة الـ ــى ذلـك ســتقـ ــوم
احملــطت ــان بتــزويــد م ــدينــة اربـيل
عــامــة بـ  40الــى  60مـيغــا واط ،
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــداً ان املـالكـ ـ ـ ــات الـف ــن ــيـ ـ ـ ــة
والهـنـ ــدسـيـ ــة يف وزارة الـكهـ ــربـ ــاء
ب ـ ــاش ـ ــرت اصالح اج ـ ــزاء احملــط ـ ــة
املـتــضـ ــررة جـ ــراء احل ـ ــريق الـ ــذي
اص ــاب محـطــة الـكهــربــاء يف حـي
آزادي حـيث سـيتـم االنتهــاء منهـا
خالل اربعـة ايــام او اسبـوع يف اقل
تقدير .

وعلـ ــى ال ــصعـيـ ــد ذاتـه ورداً علـ ــى
س ــؤال مل ــراسـل صحــيف ــة( امل ــدى)
عـن سـبـب ازديــاد ســاع ــات القـطع
الــكه ـ ــرب ـ ــائــي يف م ـ ــديــن ـ ــة ارب ــيل،
خصـوصـا ان فصل الـصيف قـائم،
اجـ ــاب املهـن ــدس عـثـم ــان ح ــاجـي
ابراـهيم ــ ...يبقـى وضع الكهـربـاء
يف اقلـيـم كــردسـتــان مــرتـبـط ـاً مع
وضـع الكهــرب ــاء يف عمــوم العــراق
فكما هو معلوم ان اغلب االنابيب
الـنـ ــاقلـ ــة للـ ــوقـ ــود تــتعـ ــرض الـ ــى
اعـم ــال تخ ــريـب مـن مجـم ــوع ــات
ارهابيـة وبصورة مستمرة وهذا ما
يعـطل تــوزيـع الكهــرب ــاء يف عمــوم
العـراق اضافـة الى وجـود اسباب
رئـي ـسـيـ ــة تعــيق تـ ــوزيع الــط ــاق ــة
الكهـربــائيـة وبـصــورة دائمــة علـى
م ـ ــديــن ـ ــة اربــيل اهــمه ـ ــا ان اربــيل
المتلك مصـدراً دائمـاً للكهـربـاء ،
وارتـفـ ـ ـ ــاع الـقـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ــشـ ـ ـ ــرائ ــيـ ـ ـ ــة
للــمـ ـ ــواطــن الـ ـ ــذي ب ـ ـ ــات يق ـت ـنــي
مخـتـلف االجه ــزة الـكه ــرب ــائـي ــة ،
وع ـ ــدم الــت ـ ــزام امل ـ ــواطــن بــن ــظ ـ ــام
الــت ـ ـ ــرشــي ـ ـ ــد واالس ـتـهـالك غــي ـ ـ ــر
الـطـبـيعـي للـكهــربــاء ممــا يــولــد
ضغطـاً كبيـراً على عـمل احملوالت
الكهربائية .
مـ ــضـ ـيـف ـ ـ ـ ـاً ان حــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة اقـل ــي ــم
كــردستـان وبـالـتعــاون مع شـركـات
عامليـة بصدد انـشاء محطـة كبيرة
لتولـيد الطاقـة الكهربائيـة ملدينة
اربـ ـيـل ولـالقـ ــض ــي ـ ـ ــة وال ــن ـ ـ ــواح ــي
الـتـ ــابعـ ــة لهـ ــا وبق ــدرة  200مـيغ ــا
واط كمرحلة أولية .

اراء من القطاع التربوي

العقاب والثواب وتأثريمها
يف السلوك االجتامعي

بغداد /سمير كامل

الثــواب والعقــاب مبـدأ تـربــوي معــروف منــذ فجـر
التاريخ لكن املشكلة تـكمن يف كيفية توظيفهما يف
الــسيــاق الـصحـيح لـتحقـيق الـنتــائج املـطلــوبــة يف
مجالي التربية اوالً والردع ثانياً.
والـســؤال الــذي يـطــرح نفــسه كـيف ميـكن حتــديــد
الـ ـسـيـ ــاق ال ــصحــيح الســتخـ ــدام الـعقـ ــاب وســيلـ ــة
تصحيح وتـربية وردع والـثواب اسلـوب مكافـأة على
الـفعل الــصحـيح وامل ــرغ ــوب فــيه .يق ــول د .صـب ــاح
الــراوي اسـت ــاذ علـم الـنفــس :ان الـث ــواب يحـمل يف
طياته دفعـاً انفصالياً ايجابيـاً ويعد وسيلة حتفيز
بيـنمــا العقــاب وسـيلــة تــربــويــة مـســاعــدة وسلـبيــة
تستخـرج عندما ال تـأتي الوسائل االيجـابية ولهذا
فإن الكثير يعدونه وجهني لفعل واحد.
والـت ـصـ ــريف الـلغ ــوي والـفك ــري لـكلـمـتـي الـث ــواب
والـعق ـ ــاب يـ ـش ـي ـ ــر ال ـ ــى ان ال ـث ـ ــواب ه ـ ــو امل ـ ــوافق ـ ــة
والـتــرغـيـب وامل ـســان ــدة واضفــاء الــشجــاع ــة وخلق
احلــوافــز بـيـنـم ــا يعـنـي العقــاب :االرشــاد واالنــذار
والشكوى والتعنيف والتأنيب.
الــسيــد ن ــوري احلمــدانـي -يق ــول :ان هنــاك خـطــأ
شائـعاً ميـارسه بعـض املعلمني بـاستخـدام عقـوبات
حتط من كـرامة الـطفل وترهـقه نفسيـاً كالتهـديد
بـ ـ ــوصـفه يف ب ـي ــت الف ـئ ـ ـ ــران أو وصفـه مع خـ ـ ــانـ ـ ــة
الكالب ،ويـضـيف ان هــذه الكـلمــة الغــامـضــة تـثيــر
عـنـ ــد ال ـطـفل اخلـ ــوف وتـ ـسـبــب له آالم ـ ـاً نفـ ـسـيـ ــة
شديدة قد ال ينتبه املعلم إلى تأثيرها على نفسية
الطفل مستقبالً.
بينـما يقـول محمـد الفهداوي –مـرشد تـربوي-
من الـناحـية املـنهجيـة يجـب ان نسـال أنفـسنـا ملاذا
نـثـيـب ومل ـ ــاذا نعـ ــاقـب؟ فــيجـب ادراك مـ ــوضـ ــوعـني
رئـيسني اولهـما ان يكـون الثـواب لقاء جـهود فعلـية
ح ـ ـ ــدث ــت يف الـ ـتـح ـ ـصـ ـيـل ال ـ ـ ــدراس ــي والـ ـن ـ ـ ـش ـ ـ ــاط
االجـتـم ــاعـي -والـعق ــاب -ه ــو االرش ــاد والـت ــوعـي ــة
والتقـومي ،ويـضيف :احلـذر مـن املبـالغـة يف املـديح
وعل ـ ــى االس ـ ــرة واالدارة جت ـنــب ذلــك الن الغ ـ ــاي ـ ــة
ليست فقط حتفيز املواهب وامليول الدراسية.
ويحــذر د .عــدنــان جـيج ــان -من اسـتخــدام العـنف
احيانـاً اسلوبـاً عقابيـاً لبعض احلـاالت املستـعصية
وان يـكون بحـدود العقـاب التـربوي الـذي ال يخلف
اثـراً سلبيـاً يف نفسيـة الطفـل أو الطالـب وال يترك
له شعـوراً بان املعلم بعامله بحقد وكراهية فلذلك
يجــب عل ــى املـعلـم الـت ــرب ــوي ان يـتـمــتع ب ــال ــوعـي
واخلـبرة ويـدرك اللحـظة املـناسـبة لـطبيعـة املوقف
ويعـمل ملعــاجلته بـالـسـرعــة املمـكنـة دون ان تـظهـر
ردود فعل يف هذا السياق.
مدرسة طلبت عدم ذكر اسمـها -قالت :استخدامنا
مبـدأ الثـواب والعقـاب هـو من الـوســائل املمتـازة يف
تق ـ ــومي الـ ـطـفل ال ـ ــى لـ ـطـ ـ ــريق ال ــصحــيح وميـكــن
التعامل مع الـطفل بالردع االخـالقي واالجتماعي
وميكـن ان نتعـامل بـاملكـافـأة علـى جنـاحه ونـحصل
بكليهما على االهداف املنشودة.

