أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم األحد 2016-5-15

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
 تخرٌج المشاركٌن ببرنامج استخدام السمعٌات لتعلّم القراءة باللغة اإلنجلٌزٌةاحتفلت أكادٌمٌة الملكة رانٌا لتدرٌب المعلمٌن الٌوم السبت ،بتخرٌج اول دفعة من المعلمٌن المشاركٌن
فً برنامج "استخدام السمعٌات لتعلّم القراءة باللغة اإلنجلٌزٌة" .
وٌستهدف البرنامج ،الذي شارك فٌه  19معلما ومعلمة من  12مدرسة فً العاصمة عمان ،معلمً
الصفوف الثالثة األولى.
وٌعد برنامج استخدام السمعٌات لتعلّم القراءة باللغة اإلنجلٌزٌة ،الذي توفرّ ه أكادٌمٌة الملكة رانٌا امتداداًا
لبرامجها التدرٌبٌة للتدرٌس باللغة اإلنجلٌزٌة والتً تهدف إلى تحسٌن مستوى اللغة اإلنجلٌزٌة لدى
الطلبة من خالل أسالٌب تدرٌس فعالة وممتعة ٌستطٌع المعلم توظٌفها فً الحصص دون التأثٌر على
سٌر المنهاج.
كما ٌسهم البرنامج فً ترغٌب الطلبة فً القراءة وتحسٌن النطق والطالقة باللغة االنجلٌزٌة لدٌهم.
وقد صممت األكادٌمٌة هذا البرنامج استجابة لحاجة المعلمٌن والطلبة لخلق جٌل قادر على القراءة
خاصة فً السنوات االبتدائٌة ،وبما ٌساعد الطلبة فً تخطً صعوبات القراءة التً تواجههم فً
الصفوف األكبر ،فٌما ٌنمًّ البرنامج كذلك القدرة على الفهم واالستٌعاب والتحدث بطالقة لدى الطلبة.
واكد الرئٌس التنفٌذي لمجموعة األجنحة الدولٌة احمد ابو غزالة ،الذي نفذ البرنامج بالتعاون مع
األكادٌمٌة،ان التعلٌم فً االردن من أهم االدوات التً ٌمكن من خاللها مواجهة التحدٌات ،وذلك من
خالل إطالق اإلبداع واالبتكار والمعرفة لتحقٌق النمو االقتصادي والثقافة والمعرفة وتحقٌق المساواة
ومحاربة الفقر والجهل.
وعمدت األكادٌمٌة إلى تبنً هذا األسلوب وإطالق برنامج ٌقدم لمعلمً اللغة اإلنجلٌزٌة تدرٌبا ًا فرٌداًا
من نوعه و ٌرفع من مستوى تحصٌل الطلبة وٌحضّرهم لالنتقال إلى المرحلة األساسٌة.

كما ٌعد استخدام علم السمعٌات فً تدرٌس اللغات أمراًا حدٌثا ًا نسبٌا ًا فً التعلٌم وله أثر واضح فً
تحسٌن نطق وطالقة الطلبة ألنه ٌركز على مخارج الحروف وأصواتها عوضا ًا عن األسالٌب التقلٌدٌة
المستخدمة فً تدرٌس اللغات.
و حضر حفل تخرٌج المعلمٌن الفرٌق األكادٌمً المسؤول عن التدرٌب والرئٌس التنفٌذي لؤلكادٌمٌة
هٌف بنٌان.
جرٌدة الرأي:
 االمتحانات المدرسٌة ..تعلن حالة الطوارئ فً المنزلحالة استنفار قصوى تعٌشها العائلة االردنٌة خالل االٌام واالسابٌع القادمة بسبب اقتراب مواعٌد
االمتحانات النهائٌة لطلبة المدارس وتبدأ قرارات المنع والحظر عن كل مسموح بالنفاذ.
ٌزداد التوتر والعصبٌة خالل هذه الفترة عند االسرة بأكملها ..خاصة من جانب األم صاحبة الوالٌة فً
المرحلة بأغلب االوقات ..فهً المسؤولة عن عملٌة التدرٌس.
أما اآلباء فٌتحملون العبء المادي من خالل توفٌر المال للدروس الخصوصٌة ..فما أن ٌبلغ االوالد
الصف العاشر حتى تصبح هذه الدروس متطلبا ًا إلزامٌا ًا على االهالً وتبرز مادتً الرٌاضٌات واللغة
االنجلٌزٌة كأهم متطلبات الطلبة .وتبدأ عملٌة تبادل االتهامات بٌن الزوجٌن حول وحث الزوج على
اتخاذ اجراءات عقابٌة فً حق االبناء اذا لم ٌلتزموا بالمعسكر التدرٌسً الذي فرضته االم .
بالنسبة لآلباء ٌشٌر العدٌد منهم الى العبًء المالً االضافً من خالل الدروس الخصوصٌة التً تصبح
مطلبا فً بعض االوقات تحدٌدا لمادتً الرٌاضٌات واالنجلٌزي فً بعض الصفوف تحدٌدا من الصف
العاشر فما فوق .
تربٌون اشاروا الى ان حالة التوتر التً تصٌب بعض العائالت تنعكس سلبا على اداء االبناء وحالتهم
النفسٌة.
هل قرار اإلستنفار العائلً مبرر؟
تعلن األمهات حالة الطوارئ ..وعن هذا األمر تقول ربة المنزل رانٌا احمد :اصعب فترة تمر على
المنزل فترة االمتحانات المدرسٌة النهائٌة  ..التً تنشر التوتر وحالة االستنفار .ففترة االمتحانات تكون
صعبة خاصة ان لديّ ابنا فً الصف العاشر وهً مرحلة فاصلة تستدعً ان ٌحصل على عالمات
جٌدة من اجل توزٌع التوجٌهً األدبً أو العلمً .وتضٌف :السبب االساسً وراء قرار منع

المسموح ..محاولة لٌركز ابنً قدر االمكان فً دراسته لحصوله على عالمات جٌدة وٌقطف ثمار تعبه
طٌلة فترة الفصل الدراسً.
فٌما ترى المعلمة والتربوٌة فً مدرسة السلط سوسن ابراهٌم ..أن الكثٌر من األهل ٌعتبرون ان فترة
االمتحانات الفترة األصعب طٌلة العام الدراسً ..فٌتوترون مما ٌنعكس ذلك على أبنائهم لتصبح هذه
المرحلة عصٌبة على الجمٌع فً البٌت بدالًا من أن ٌقوم األهل بمساعدة األبناء ومساندتهم نفسٌا ًا.
وتقول:برغم من أهمٌة هذه الفترة التً تقرر مصٌر الطالب من حٌث النجاح أو الرسوب اال أنه ٌجب
على االهل ان ٌتوخوا الحذر بالتعامل مع ابنائهم.فلهم دور كبٌر فً نجاح أبنائهم باالمتحانات وتوفٌر
البٌئة المناسبة للدراسة فً المنزل أو دعم األبناء نفسٌا ًا وتوفٌر الراحة واألمان.
وتنصح سوسن باتخاذ عدد من االجراءات أهمها:
تحدٌد األولوٌات بالنسبة لالبناء ،من خالل تشجٌعه على وضع خطة دراسٌة اثناء فترة االمتحاناتتوزٌع الوقت بٌن الدراسة واللعب والٌوجد مشكلة من حضور التلفاز.مشاركة االب فً العملٌة التدرٌسٌة من من خالل االستماع للطفل وهو ٌشرح درسه وسؤالهواختباره.
ٌجب التأكد من أن الطالبة أو الطالب ٌحصل على أوقات كافٌة من االستراحة واالسترخاء وتوفٌراالجواء المناسبة لهم داخل المنزل بعٌداًا عن التوتر.
تشجٌعهم على مراجعة بعض مواده مع األصدقاءعدم تقدٌم الهداٌا المبالغ فٌها كمكافأة على العالمات الجٌدة ألن من شأن ذلك أن ٌزٌد من الضغط.من الضروري من االبناء فترة جٌدة لممارسة الرٌاضة مع اصدقائه النها تجدد النشاط والحٌوٌةوتحسن الدورة الدموٌة وتخفف من التوتر .
ٌجب أن ٌتركز دور االهل على بث الثقة والتفاؤل واالبتعاد عن إشاعة مظاهر الخوف والقلقواستخدام ألفاظ الفشل والرسوب التً تزعزع الثقة بالنفس لدى االبناء.
االنتباه لمشاكل تغذٌة
ٌحذر خبٌر التغذٌة والمدرب الرٌاضً احمد فرغلً من التأثٌرات السلبٌة لهذه الفترة على الطالب فً
حالة اهمال التغذٌة المناسبة ..تحدٌداًا ركز على اهمٌة وجبة االفطار واالبتعاد عن تعاطً مشروبات
الطاقة.

وٌبٌن بالقول:الكثٌر من األبحاث أكدت أن أكثر من نصف أطفال المدارس االبتدائٌة الذٌن ٌشعرون
بالضغط لتحسٌن أدائهم الدراسً اثناء االمتحانات لم ٌتناولوا وجبات طعام منتظمة قبل وخالل اسبوع
االمتحانات.
ٌضٌف سبب عدم تناول العدٌد من الطالب لوجبة اإلفطار كان بسبب القلق الذي ٌعانون منه بسبب
االمتحانات.
 ٌوم طبً فً المدرسة األرثوذكسٌةأقامت المدرسة الوطنٌّة األرثوذكسٌّة –الشمٌسانً ٌوما ًا طب ٌّا ًا مجّ انٌّا للمجتمع المحلً برعاٌة النائب
رائد حجازٌن وبمشاركة أطبّاء اختصاص وأخصّائًٌ تغذٌة ومختبرات طبٌّة ،وصٌدلٌّات،
ومستودعات أدوٌة.
وقدمت خالل الٌوم لزهاء  300مراجع مائدة من الخضارة والفاكهه ،تروٌجا ًا لشعار الٌوم «غذاء
صحّ ً ألبنائنا».
وتحدث الدكتور ماهر زبانة ،عضو الهٌئة اإلدارٌّة لجمعٌّة الثقافة والتعلٌم األرثوذكسٌّة ،عن أهمٌّة
الغذاء الصّحً لؤلطفال والتأثٌر السلبً للسُمنة .
وبٌن مدٌر المدرسة موسى شعبان التزام المدرسة فً تنمٌّة التطوّ ع وخدمة المجتمع ،من خالل
النشاطات المجّ انٌّة.
وكرمت عضو الهٌئة اإلدارٌّة/مقرّ رة اللجنة المدرسٌّة نرمٌن سنداحة ومدٌر المدرسة المتطوّ عٌن.
جرٌدة الـــغد:
 جرش :أولٌاء أمور ٌشكون من عبء طلب رٌاض أطفال أزٌاء لحفالت التخرجٌشكو أولٌاء أمور طالب فً رٌاض األطفال فً جرش من طلب إدارات الروضات ألبسة محددة
لغاٌات حفالت التخرٌج ،وبكلف عالٌة تصل إلى  20دٌنارا للطالب الواحد ،فضال عن طلب ألبسة
محددة للطالب ومعظمها غٌر متوفرة فً األسواق المحلٌة.
وقال ولً األمر مصطفى العٌاصرة ،إنه ٌتم الطلب من الطالبات شراء فستان أبٌض كبٌر أو مطرزات
شرقٌة ،أما الطالب فٌطلب منهم بدلة سوداء أو لباس عسكري ومعظم هذه األلبسة غٌر متوفرة فً
أسواق جرش ،مما ٌضطر األسر إلى التسوق فً المحافظات القرٌبة.

واوضح أن هذه الطلبات ترهق كاهل األسرة اقتصادٌا ،سٌما" ونحن مقبلون على شهر رمضان
المبارك وعٌد الفطر السعٌد وٌزٌد فٌه احتٌاجات األسر المادٌة من مختلف المستلزمات".
وبٌن أن كلفة حفل التخرٌج مع القسط الشهري للروضة ال ٌقل عن  60دٌنارا ،وكل روضة تحدد
طلبات تفرضها على األسر .
وقالت أم لٌث إن األطفال ٌصرون على حضور حفل تخرجهم فً رٌاض االطفال ،وال ٌمكن حرمان
األطفال من هذه الفرحة أسوة بباقً زمالئهم ،فً الوقت الذي ال ٌجوز حضور الحفل دون مالبس
محددة وخاصة للتخرج.
وبٌنت أنها اضطرت إلى الذهاب إلى عمان لشراء المالبس التً تحددها الروضة ،خاصة وأنها غٌر
متوفرة فً األسواق القرٌبة ،ومعظمها مالبس غرٌبة وبشروط معٌنة.
وطالبت أم لٌث أن ٌتم تشدٌد الرقابة على رٌاض األطفال والتخفٌف على األهالً فً الطلبات التً
تفرض دون النظر إلى أوضاع األسر االقتصادٌة ،إضافة الى ضرورة ان ٌتم تحدٌد ألبسة متوفرة فً
األسواق وذات أسعار معقولة.
وقال التاجر مالك ناجً وهو متخصص فً ألبسة األطفال إن عشرات من أولٌاء أمور ٌبحثون فً هذه
الفترة عن ألبسة محددة وبشروط وألوان معٌنة وهً مخصصة الحتفال تخرٌج رٌاض األطفال،
موضحا أن معظم الطلبات غٌر متوفرة فً أسواق جرش ،وأسعارها مرتفعة وكل روضة تحتاج إلى
أعداد هائلة منها.
إلى ذلك أكدت مدٌرة روضة خاصة فً محافظة جرش ،طلبت عدم ذكر اسمها ،أن كل روضة تقوم
فً نهاٌة العام الدراسً بعمل حفل تخرج لطلبتها ،وٌشمل الحفل على فقرات غنائٌة ومسرحٌة متعددة
وكل مجموعة تشارك فً فقرة معٌنة ،وحتى تتمٌز عن غٌرها تفضل المعلمات أن ٌكون الزي موحدا،
حتى ٌظهر الطالب بأبهى طلة.
وأوضحت أن هذه الحفالت تبدأ مع اواخر شهر اٌار ،وهً عرف تقلٌدي فً كافة روضات وحضانات
محافظة جرش وغٌرها من محافظات المملكة.
إلى ذلك قال مصدر مطلع فً تربٌة جرش إن حفالت التخرج مشارٌع اختٌارٌة ضمن أنشطة
الروضات الخاصة المنتشرة فً مختلف قرى وبلدات محافظة جرش ،حٌث تقوم سنوٌا بعمل حفل
تخرٌج بسٌط لطالبها.

وبٌن ان تكلٌف األهالً فً شراء ألبسة خاصة ال ٌجوز  ،وٌجب أن ٌتم اختٌار أزٌاء بسٌطة
ومتواضعة ومتوفرة وفً أٌدي الجمٌع وفً حال تقدم أولٌاء األمور بشكوى خطٌة ٌتم متابعة
الموضوع من قبل وزارة التربٌة.
موقع روسٌا الٌوم:
 علماء الوراثة ٌكتشفون جٌن التعلّمساعدت دراسة التغٌٌرات البسٌطة فً جٌنات ما ٌزٌد عن  300ألف شخص علماء الوراثة على فرز
 74منطقة فً الحمض النووي تؤثر على نجاحات الطالب خالل دراسته فً المدرسة والجامعة.
وقال الباحث فً جامعة كالٌفورنٌا الجنوبٌة دانئٌل بٌنجامٌن إن الجٌنات والبٌئة تؤثر على النجاحات فً
الدراسة على حد سواء.
وٌقوم بٌنجامٌن ونحو مئتً عالم فً الوراثة من كل قارات كوكبنا على مدى أعوام بتحلٌل المعلومات
التً جمعها مشروع "  " Biobankلدى دراسته لجٌنات سكان برٌطانٌا وكذلك المعلومات الواردة
من مشروع "  1000جٌن " ولعدد من البحوث الواسعة النطاق الرامٌة إلى دراسة التغٌٌرات التً
تحدث فً بنٌة الجٌنات لدى سكان األرض.
وتم تحلٌل ما ٌزٌد عن  300ألف جٌن ٌمتلكها سكان  15بلدا فً أوروبا وآسٌا وأمرٌكا وإفرٌقٌا .فقام
العلماء بمقارنة ما بٌن  9مالٌٌن من التغٌرات الجٌنٌة فً الحمض النووي فً محاولة للعثور على
تغٌرات فً بنٌة الجٌنات تكون لها عالقة بالمٌل إلى العلم والدراسة.
واكتشف بٌنجامٌن وزمالؤه  74منطقة فً الحمض النووي من شأنها التأثٌر إٌجابٌا فً قدرة اإلنسان
على مزاولة العلم والدراسة .لكن هذا العدد غٌر كاف للخروج باستنتاج مفاده أن الوراثة بالذات هً
التً تلعب دورا رئٌسا فً مٌل الطالب إلى التعلٌم .وٌعتزم العلماء االستمرار فً دراساتهم لٌدركوا
دور البٌئة االجتماعٌة والجهود التً ٌبذلها الطالب ودور رعاٌة الوالدٌن إلى جانب دور الوراثة.

