أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم اإلثنٌن 2016-5-16

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
 التربٌة تكرم الفائزٌن بمسابقتً المعلم الشاعر واإلبداع األدبًأقامت وزارة التربٌة والتعلٌم الٌوم وضمن احتفاالتها بمئوٌة الثورة العربٌة الكبرى حففًال تكرٌمٌا ًال
للفائزٌن فً مسابقتً المعلم الشاعر واإلبداع األدبً" المقالة والقصة".
ورعى أمٌن عام الوزارة للشؤون التعلٌمٌة محمد العكور مندوبا عن نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة
والتعلٌم الحفل الذي أقٌم على مسرح مدرسة عٌن جالوت الثانوٌة للبنات.
واكد العكور فً كلمة القاها باالحتفال ،حرص الوزارة على دعم ورعاٌة النشاطات التربوٌة المختلفة
ننراًال لدورها الفاعل فً صقل مواهب الطلبة وكشف إبداعاتهم وتنمٌتها.
وقال ان تكرٌم الفائزٌن فً هذه المسابقات الثقافٌة التربوٌةٌ ،تزامن مع احتفاالت المملكة باألعٌاد
الوطنٌة وتأكٌدا لتعزٌز مسٌرة التنمٌة والتطوٌر التً تشهدها المملكة فً كل المجاالت ،مبٌنا ان
المسابقات شملت جمٌع الطلبة من مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً المملكة.
وقال مدٌر إدارة النشاطات التربوٌة فً الوزارة الدكتور فرٌد الخطٌب ،ان الثورة العربٌة الكبرى التً
أطلق رصاصتها األولى الشرٌف الحسٌن بن علً طٌب هللا ثراه فً العاشر من حزٌران عام ،1916
كانت ثورة حق بزع معها فجر جدٌد استعادت فٌها األمة العربٌة شخصٌتها المستقلة ومكانتها
التارٌخٌة .
وأضاف ان الثورة العربٌة الكبرى كانت وال تزال حاضرة فً وجدان األردنٌٌن الذٌن شاركوا فٌها
وأنهروا البطولة والبسالة ،وهً تنبض فً كل عرق من عروق الشرفاء واألحرار الذٌن ضرجت
دماؤهم الزكٌة أرض الوطن المعطاء للوصول إلى العدالة والكرامة والعزة .
وبٌن الدكتور الخطٌب ،أن هذه المسابقة جسدت أهداف ومثل وقٌم الثورة العربٌة الكبرى العنٌمة بما
حملت من مواقف نبٌلة ورؤى ممتدة من خفل مبدعً وزارة التربٌة والتعلٌم من معلمٌن وطلبة فً
مجاالت مختلفة هً القصٌدة والقصة والمقالة.

واوضح مدٌر ادارة النشاطات التربوٌة أن األعمال اإلبداعٌة المشاركة فً المسابقة ،كشفت عن
مواهب وقدرات المبدعٌن المتفوقة فً تصوٌرهم لألحداث ووقائع ومجرٌات الثورة العربٌة الكبرى ،
وإٌمانهم العمٌق بتعزٌز الوالء واالنتماء للقٌادة الهاشمٌة والوطن واألمة  ،وإحساسهم المرهف تجاه
قضاٌانا المصٌرٌة وبالرسالة القومٌة التً حملها وقادها الشرٌف الحسٌن بن علً طٌب هللا ثراه .
وتضمنت فعالٌات الحفل قصائد شعرٌة ألقاها الفائز بالمركز األول فً مسابقة المعلم الدكتور محمد
محاسنة بعنوان "ثورة النور " والفائزة فً المركز األول فً مسابقة الشعر الطالبة بٌان أبو نادي،
إضافة إلى فقرات فنٌة وطنٌة وتراثٌة قدمتها طالبات عدد من مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم  .وفً ختام
الحفل الذي حضره عدد من أبناء األسرة التربوٌة والمعلمٌن والطلبة وأولٌاء أمورهم كرم األمٌن العام
الفائزٌن فً المسابقتٌن.
وفاز بمسابقة المعلم الشاعر الدكتور محمد محمود المحاسنة  /مدرسة خالد بن الولٌد األساسٌة  /تربٌة
لواء جرش بالمركز األول ،والمعلم موسى ٌوسف جرار من مدرسة سحاب الصناعٌة  /تربٌة لواء
سحاب بالمركز الثانً ،و عثمان أحمد الثوابٌة  /مدرسة األمٌر هاشم الثانوٌة  /تربٌة لواء ناعور
بالمركز الثالث ،و سعٌد أحمد ٌعقوب  /مدرسة عمر بن الخطاب الثانوٌة  /تربٌة لواء مأدبا بالمركز
الرابع  ،والمعلمة المازة رجح الخطاٌبة  /مدرسة حكما الثانوٌة  /تربٌة قصبة إربد بالمركز الخامس.
وفً مسابقة الطالب الشاعر  ،فاز بٌان حاتم أبو نادي  /مدرسة أكادٌمٌة رٌتال الدولٌة  /تربٌة لواء
الجامعة بالمركز االول ،والطالبة هدٌل مالك بنً عٌسى  /مدرسة تبنة الثانوٌة  /تربٌة لواء الكورة
بالمركز الثانً ،والطالبة براءة مازن الغنانٌم  /مدرسة رمٌمٌن الثانوٌة  /تربٌة قصبة السلط بالمركز
الثالث ،والطالبة ابتهال صفح الطواٌهة  /مدرسة عٌرا الثانوٌة  /تربٌة قصبة السلط بالمركز الرابع.
وفً مسابقة القصة ،فاز بالمركز األول الطالبة نجد علً المحارمة  /مدرسة المعمورة للبنات  /تربٌة
لواء سحاب ،وبالثانً خزامى بركات عبابنة  /مدرسة سال الثانوٌة  /تربٌة قصبة إربد  ،وبالثالث رناد
أبو طربوش  /مدرسة حً العماوي  /تربٌة قصبة عمان ،وبالرابع عف محمد خفاجة  /مدرسة فاطمة
الزهراء الثانوٌة  /تربٌة لواء الوسطٌة .
وفً مسابقة المقالة  ،فازت الطالبة شٌماء علً الخزاعلة  /مدرسة الفدٌن  /تربٌة قصبة المفر بالمركز
االول ،و لجٌن الطراونة  /مدرسة الخمائل  /تربٌة لواء وادي السٌر بالمركز الثانً ،و تقى لطفً أبو
هدٌب  /مدرسة بلعما األساسٌة  /تربٌة قصبة المفرق بالمركز الثالث و سهى عبد الرؤوف الربابعة /
مدرسة الجبٌهة  /تربٌة لواء الجامعة بالمركز الرابع.

 االردن رابعا فً معرض انتل للعلوم والهندسةحصد األردن ممثف بالطالبة ٌارا مرعً من مدارس الٌوبٌل المركز الرابع فً معرض إنتل الدولً
للعلوم والهندسة فً مجال الهندسة البٌئٌة.
جاء ذلك خفل حفل عقب المعرض ،أقٌم اخٌرا فً والٌة ارٌزونا األمٌركٌة عرض خفله  16مشاركا ًال
من األردن  12مشروعا.
وٌهدف مشروع الطالبة ٌارا مرعً والبالغة من العمر  17عاما إلى امتصاص واسترجاع البقع
النفطٌة المتسربة فً البحار والمحٌطات وإعادة استخدامها باستخدام شبكة مصنوعة من مادة زٌلٌوتك
تف األردنً.
وٌقام معرض إنتل الدولً للعلوم والهندسة سنوٌا وٌهتم بمجال البحوث العلمٌة فً  17مجاال منها
الهندسة والحاسوب وعلم االجتماع ،حٌث ٌعد أكبر معرض عالمً فً مجال البحوث العلمٌة على
مستوى طلبة المدارس.
وٌستضٌف المعرض ،الذي ٌقام سنوٌا فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،نحو  1700مشارك من أكثر
من  1600مدرسة ثانوٌة فً أكثر من  60دولة حول العالم.
وتتمثل شراكة مؤسسة عبد الحمٌد شومان مع وزارة التربٌة والتعلٌم بدعم إقامة المعارض المحلٌة
والوطنٌة وعددها ثفثة معارض الختٌار  22مشروعا تمثل األردن فً جائزتً انتل العالمٌة والتً
تقام فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة بواقع  12مشروعا ،وانتل العربٌة والتً تقام بإحدى الدول العربٌة
بواقع  10مشارٌع ،وتوفٌر مختصٌن لدعم الطلبة لتطوٌر مشارٌعهم وتقدٌم التموٌل الفزم إلنتاج
نماذج المشارٌع النهائٌة لتتناسب مع معاٌٌر معرض أنتل العالمً ،وتتكفل بتأمٌن سفر الطفب
المرشحٌن للمشاركة فً المسابقتٌن العالمٌة والعربٌة.
وهنأ نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات ،الطالبة ٌارا مرعً الفائزة
بالمسابقة ،والطلبة المشاركٌن على ما حققوه من تفوق ،والذي ٌأتً تجسٌدا لتمٌز االردنً فً المحافل
الدولٌة ،داعٌا الطلبة الى متابعة الجد واالجتهاد لتعزٌز مسٌرة التمٌز واإلبداع األردنً.
كما أثنى الدكتور الذنٌبات على جهود اإلدارات المدرسٌة والمعلمٌن فً المدارس التً شارك طلبتها
فً هذه المسابقة ،مؤكدا أهمٌة دور االدارة المدرسٌة فً بث روح اإلبداع والتمٌز بٌن الطلبة
والمعلمٌن والكشف عن المواهب ورعاٌتها بما ٌكفل تنمٌتها وتأهٌلها لتمكٌنها من المنافسة الدولٌة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بمأسسة جوانب اإلبداع والتمٌز بٌن الطلبة والمعلمٌن وسعٌها الدؤوب
لتشجٌع المدارس بحٌث تصبح حاضنة لإلبداع ،داعٌا المدارس لنشر قصص النجاح بٌنها بما ٌضمن
تعمٌم الفائدة منها ولتكون جذوة لتحفٌز األقران فً مجال المنافسة والتمٌز.
وعبّر وزٌر التربٌة والتعلٌم ،عن اعتزاز األسرة التربوٌة بكل أبنائها المتمٌزٌن ،مبٌنا أن هذا الفوز
بجائزة عالمٌة ٌضاف إلى سجل التمٌز للوزارة ،ال سٌما وأنه ٌأتً فً غمرة فرحها بمناسبة حصولها
على المركز األول /المرحلة البرونزٌة فً مسابقة جائزة الملك عبدهللا الثانً لتمٌز األداء الحكومً
والشفافٌة ،مشٌدا بالدور الكبٌر الذي تضطلع به مؤسسة عبدالحمٌد شومان فً العمل على تحفٌز
اإلبداع.
بدورها ،اشادت الرئٌسة التنفٌذٌة لمؤسسة عبدالحمٌد شومان فالنتٌنا قسٌسٌة ،بفوز األردن بالمعرض،
مؤكدة اعتزاز المؤسسة بشراكتها مع وزارة التربٌة والتعلٌم للعام الثانً على التوالً.
وقالت ان كل مشاركة من الفرق التً مثلت األردن فً معرض إنتل للهندسة والعلوم فازت بما اكتسبته
من خبرات ومهارات وبما استفاده أعضاء الفرق من دروس تسهم فً إثراء مسٌرتهم نحو االبتكار
واإلبداع ،معبرة عن سعادتها بفوز الطالبة ٌارا مرعً بالمركز الرابع على مستوى العالم فً حقل
الهندسة البٌئٌة لما لمشروعها من فائدة هامة للبٌئة والستخدام لموارد متوفرة فً األردن.
 اختتام اعمال برنامج تنمٌة المهارات القٌادٌة لطلبة المدارسأنهى صندوق الملك عبدهللا الثانً للتنمٌة الٌوم االحد فعالٌات البرنامج التدرٌبً فً تنمٌة المهارات
القٌادٌة لطلبة المدارس فً محافنات اربد والبلقاء والعقبة.

وٌهدف البرنامج الذي ٌننمه الصندوق بالشراكة مع مؤسسة ( Inspirational
 )Development Group IDGالبرٌطانٌة الى تزوٌد طلبة المدارس الحكومٌة والخاصة
منذ مرحلة مبكرة تسبق دخولهم إلى الجامعات فرصة تمكنهم من بناء قدراتهم القٌادٌة والرٌادٌة  ،من
خفل تدرٌبهم من خبراء متخصصٌن من المؤسسة البرٌطانٌة.
مدٌرة دائرة البرامج والمبادرات فً الصندوق ٌسر حسان قالت إن هذا البرنامج ٌأتً ضمن اهتمامات
الصندوق فً األنشطة والبرامج التً تحفز طاقات االبداع والتمٌز لدى الشباب األردنً وتنمٌة
مواهبهم حٌث ٌنفذ الصندوق  12برنامجا ًال متنوعا تستهدف الشباب من مختلف المراحل العمرٌة.
وأشارت حسان الى انهاء تدرٌب الفوج الرابع من خفل االستثمار المبكر فً  403طفب وطالبة
وتزوٌدهم بمهارات تمكنهم من بناء قدراتهم القٌادٌة والرٌادٌة.

ّ
ركزت على القٌادة
واضافت حسان ان البرنامج التدرٌبً ٌتضمن مجموعة من المحاور الهامة
وتأثٌرها  ،الرؤٌة االستراتٌجٌة  ،انماط القادة واكتشافهم ،المهارات السلوكٌة للقائد والتعامل مع
التغٌٌر.
واوضحت بأن الطلبة سٌستطٌعون بناء قدراتهم من خفل هذه المهارات المتمثلة فً القٌادة وادارة
الوقت ومهارات االتصال والعمل ضمن روح الفرٌق الواحد وبالتالً تكون أرضٌة لقصص نجاح
شبابٌة فً المستقبل حٌث نهرت مفمحها من خفل عزم المشاركٌن على تنفٌذ مبادرات فً
مجتمعاتهم تهدف الى تعلٌم اقرانهم من الطلبة وتوعٌتهم فً المهارات التً اكتسبوها.
جرٌدة الدســـتور:
 مدرسة خاصة بإربد تطرد مجموعة من طلبتها لعدم استكمال االقساطقامت مدرسة خاصة بمدٌنة اربد بمنع مجموعة من طلبتها االنتنام بالدوام المدرسً وطردهم خارج
الصفوف المدرسٌة لعدم اكمالهم االقساط المدرسٌة ومنعتهم من االلتحاق بالحصص الصفٌة  ،االمر
الذي القى استٌاءا كبٌرا وواسعا من االهالً  ،السٌما وان ابنائهم ملتحقٌن بهذه المدرسة منذ اكثر من
اربع سنوات،
وبحسب ممثلة اهالً الطلبة اسماء الخزاعلة  ،فان ابنتها فً الصف الرابع و قامت باٌصالها للمدرسة
صباحا وتفاجات بعد مرور ساعة باتصال من شقٌقتها تخبرها ان المدرسة قامت بطرد ابنتها لعدم
استكمال قسطها.
واشارت الى ان المدرسة منعت اٌضا الطلبة الذٌن تبقى علٌهم اقساط فصلٌة من االلتحاق بالحصص
التعلٌمٌة وطردتهم من داخل المدرسة  ،وقامت باغفق باب المدرسة بعد اخراجهم منها ورفضت
دخولهم الٌها مجددا .
وقالت « لقد قمت باالتفاق مع المدرسة بان اقوم بدفع المبلغ المتبقً قبل اجراء االمتحانات النهائٌة ،
اال ان هذا االسلوب الذي اتبعته المدرسة بطرد ابنتً مع طلبة اخرٌن هو نوع من االبتزاز لفهالً
بصورة غٌر الئقة  ،وان اخراج الطلبة بهذه الطرٌقة ٌسبب لهم ضغوطا نفسٌة وهو نوع من االحراج
واالهانة لهم امام زمفئهم«.
واعتبرت الخزاعلة ان هذه المدرسة غٌر مؤتمنة على الطلبة  ،ال سٌما وان ابنتها كما هو حال طلبة
اخرٌن اضطروا للذهاب والتوجه الى وجهات متعددة النتنار ذوٌهم الى حٌن العودة من اماكن عملهم.
من جانبه قال مدٌر التربٌة والتعلٌم لمنطقة اربد االولى علً الدوٌري « :انه ال ٌحق الي مدرسة
حرمان الطالب من حقه باستكمال التعلٌم وال ٌسمح بطرد الطلبة من المدرسة بسبب عدم استكمال دفع

االقساط المالٌة والطرد بهذه الحالة وغٌرها ممنوع و مرفوض وغٌر مقبول ومخالف للتعلٌمات
المتبعة.
واضاف ان العقد بٌن المدرسة وولً امر الطالب  ،وبناء علٌه فان المدرسة تطالب ولً امر الطالب
باالمور المالٌة لكن ال ٌمنع الطالب تحت أي نرف من االلتحاق بحصصه كون قضٌة القسط مفصولة
تماما عن حق الطالب بالتعلٌم ،وان المدرسة تستطٌع تحصٌل حقوقها المالٌة بالطرق القانونٌة حال
رفض ولً االمر دفع المبالغ المالٌة المستحقة علٌه.
واكد الدوٌري ان المدٌرٌة على استعداد تام وكامل لمتابعة أي قضٌة عالقة مع أي مدرسة خاصة ،
داعٌا اولٌاء امور الطلبة الذٌن ٌواجهون أي اشكاالت مع المدارس الخاصة  ،وخصوصا ذات الصلة
بالقضاٌا المالٌة مراجعة المدٌرٌة حتى تقوم المدٌرٌة بحلها وفق االننمة والقوانٌن والتعلٌمات المعمول
بها.
 تربٌة معان تكرم «توزٌع الكهرباء» لدعمها وخدمتها المجتمعات المحلٌةكرمت مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم لمنطقة معان امس شركة توزٌع الكهرباء ،لدورها فً دعم وخدمة
وتنمٌة المجتمعات المحلٌة فً مناطق امتٌازها ،وأخرها إعادة تأهٌل وصٌانة مدرسة بنات معان
الثانوٌة ،بدعم مقداره ( )15ألف دٌنار .وتسلم مساعد مدٌر عام الشركة للشؤون اإلدارٌة المهندس
ٌاسٌن آل خطاب درع التكرٌم ،مؤكداًال أن هذا التكرٌم ٌلقً على عاتق الشركة تقدٌم المزٌد الدعم
والرعاٌة فً مجال الرعاٌة االجتماعٌة فً مختلف مناطق امتٌاز الشركة .وأضاف آل خطاب إن
الشركة تسعى دوما ًال لتقدٌم كل ما بوسعها من دعم للمجتمعات المحلٌة ،وذلك فً اهتمام متزاٌد من قبل
رئٌس مجلس اإلدارة السٌد سمٌر مراد ،ومدٌر عام الشركة المهندس حسان ذنٌبات ،إٌمانا ًال منها أن
غاٌتها لٌست ربحٌة فقط ،إنما ٌتعداها للتواصل مع تلك المجتمعات وتقدٌم مختلف أوجه الدعم
للمشارٌع الرٌادٌة فٌها .وقال إن رسالة الشركة فً تعزٌز الننام الكهربائً لمواجهة الطلب المتزاٌد
على الطاقة الكهربائٌة وتزوٌد المشتركٌن بخدمة كهربائٌة ذات موثوقٌة عالٌة ،وتورٌدها بأعلى
درجات الكفاءة والجودةٌ ،قابلها رسالة أخرى ال تقل أهمٌة تسعى الشركة إلى تحقٌقها ممثلة بتطوٌر
المجتمعات المحلٌة واإلسهام فً تنمٌتها .وأشار إلى أن الشركة قامت العام الماضً بتقدٌم عدة خدمات
لممثلً القطاعات المجتمعٌة ،وعدد من األنشطة الهادفة إلى الحفان على البٌئة ودعم القطاع التعلٌمً
والفنً والثقافً والتوعٌة من مخاطر استجرار التٌار الكهربائً .من جهته قال المدٌر اإلداري فً
مدٌرٌة تربٌة معان مروان الرواد إن ما قامت به شركة توزٌع الكهرباء ٌمثل نموذجا ًال هاما ًال ٌحتذى به
لدى القطاع الخاص ،فً دعم وتنمٌة المجتمعات المحلٌة ،معربا ًال عن شكر مدٌرٌة الترٌبة على الدعم
الذي قدمته الشركة للمدرسة بخاصة إعادة تأهٌل قاعة المدرسة الرئٌسٌة والساحات الخارجٌة فٌها.

واطلع الحضور فً المدرسة على معرض فنً أقامتها طالبات المدرسة ،للتحذٌر والوقاٌة من مخاطر
التدخٌن ،عبر رسومات ولوحات ومجسمات فنٌة.
جرٌدة الـــغد:
 فرٌحات :الوضع المالً خطٌر وال نتهم أحداأكد نقٌب المعلمٌن باسل فرٌحات عدم اتفاقه مع وزارة التربٌة ،فٌما ٌخص تعرٌف المعلم ،الذي
اعتمدته الوزارة بناء على قرار الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن ،كونه “ٌستثنً العدٌد من فئات
المعلمٌن” من التعرٌف القانونً للمهنة ،الفتا إلى أن النقابة “سٌكون لها رأي قوي فً هذا الموضوع،
وستجتمع مع اللجنة القانونٌة ولجنة التربٌة النٌابٌة لمناقشته ،باعتباره على سلم أولوٌاتها.
وشدد فرٌحات ،فً مقابلة مع “الغد” ،على “عدم المساومة على حق المعلم” ،مضٌفا ان النقابة ستسعى
لتحقٌق كل ما ٌخدم مطالب المعلم المشروعة بما فٌها عفوة التعلٌم لتصل إلى .% 150
وأضاف أن مجلس النقابة “لم ٌوجه أي اتهام او انتقاد للزمفء فً المجالس السابقة” ،التً كان ٌسٌطر
علٌها التٌار االسفمً ،مبٌنا أن ما أوضحناه أن “هناك وضعا مالٌا خطٌرا فً النقابة ،وسنقوم بكشف
جمٌع ما ٌتعلق بهذا الموضوع فور انتهاء إجراءات االستفم والتسلٌم ،وفق قوائم مالٌة ومحاسبٌة”.
وأكد فرٌحات أن مجلس النقابة سٌطالب باإلسراع بإجراءات حماٌة المعلم ،من خفل إقرار مشروع
قانون العقوبات الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا ،والذي ٌقضً بتغلٌن العقوبة على كل من ٌعتدي على
المعلمٌن.
وأضاف“ :سنسعى إلى إٌجاد تشرٌع فً قانون النقابة ٌقضً بتغلٌن العقوبة على كل من ٌعتدي على
المعلم ،باإلضافة إلى تحصٌن المعلمٌن أسوة بالوزراء والنواب”.
وبٌن أن النقابة “ال تتعامل مع الزمفء حسب أٌدولوجٌاتهم أو انتماءاتهم المختلفة ،بل تعمل وفق مبدأ
(كن كما ترٌد خارج النقابة ولكن كن معلما فقط داخل النقابة)”.
وفٌما ٌلً نص المقابلة..
• شابت عفقة النقابة بوزارة التربٌة مراحل شد وجذب سابقا ،كٌف تننر للعفقة الٌوم؟
 أكدنا كمجلس نقابة منذ استفمنا مهامنا أن سٌاستنا ستقوم على مبدأ الحوار والتعاون والتشارك معوزارة التربٌة والتعلٌم ،ألن المعلم هو الجزء الرئٌس والمكون األساسً للوزارة ،ولوال المعلم لما
وجدت وزارة تربٌة.

إن النقابة والمعلم األردنً خط أحمر ،وال مساومة على حق المعلم ،كما أننا لن نسمح بالمساس بالنقابة
وهٌبتها ،ولن نسمح كذلك بوجود تدخفت من أي جهة كانت رسمٌة أو شعبٌة ،فقرارنا ٌصنع فً
مجلس النقابة المكون من  15عضوا ،إضافة الى زمفئنا الـ 316الذٌن ٌشكلون الهٌئة المركزٌة.
• هل تتفق النقابة مع وزارة التربٌة فً تعرٌف المعلم الذي أقرته الوزارة وأٌده دٌوان الرأي
والتشرٌع؟
 نحن كنقابة ال نتفق مع تعرٌف وزارة التربٌة ،كونه ٌستثنً فئات من المعلمٌن ،من حملة الدبلوم،والمعارٌن والمجازٌن ،والمتقاعدٌن ،فهوالء جل همنا واهتمامنا كمجلس ،وسٌكون لنا رأي قوي جدا
فً هذا الموضوع ،وسنلتقً باللجنة القانونٌة ولجنة التربٌة والتعلٌم فً مجلس النواب واألعٌان،
وسنوضح رأٌنا بكل قوة باعتبارهم جزءا مهما فً النقابة ،وهم على سلم أولوٌات مجلسها.
• ما هً إجراءات النقابة فً ملف أمن وحماٌة المعلم ،فً نل تزاٌد حصٌلة االعتداءات على
المعلمٌن؟
 من أولوٌات مجلس النقابة الحالً ،بل وعلى رأسها ،المطالبة باإلسراع بإجراءات حماٌة المعلموتوفٌر األمن له ،ومن أهم أهدافنا المحافنة على كرامته ،وبالتالً كرامة األمة جمٌعها ،ألن األمة
التً ال تحترم المعلم وال تحفن له كرامته لن ٌكون لها مستقبل.
وسٌسعى مجلس النقابة مع الجهات المختصة ،إلى سن تشرٌعات لتحقٌق هذا المبتغى ،ونحن مع تغلٌن
العقوبات وخاصة مشروع قانون العقوبات التً تقدمت به الحكومة مؤخرا ،إضافة إلى إٌجاد تشرٌع
فً قانون نقابة المعلمٌن بتغلٌن العقوبة على كل من ٌعتدي على المعلم ،وأن تحفن للمعلم كرامته ،بل
نطالب بحصانة للمعلم أسوة بالقاضً والوزٌر والنائب ،ولن نسمح كنقابة بأن ٌتم االعتداء على
المعلمٌن ،وإن من سٌاسة واستراتٌجٌة المجلس الحالً إٌجاد محام للنقابة فً كل محافنة.
وقد بلغت حاالت االعتداء على المعلمٌن العام الماضً نحو  117حالة ،بحسب إحصاءات النقابة.
• ما هً التعدٌفت المطلوبة على الننام االنتخابً والصنادٌق الخدمٌة وقانون النقابة؟
 هناك وجهة ننر من قبل مجلس النقابة بإعادة الننر فً الننام االنتخابً ،فً ما ٌتعلق بالقوائمالمغلقة ،واستبداله بننام عصري عادل ،تمثل فٌه كل أطٌاف المعلمٌن على اختفف توجهاتهم ،وهو
فً طور المناقشة والحوار فً مجلس المعلمٌن ،وسنتوافق علٌه بإذن هللا فً الهٌئة المركزٌة للنقابة.
وفٌما ٌتعلق بالصنادٌق الخدمٌة ،سنعزز ما هو معمول به فً هذه الصنادٌق ،وسنعمل على تطوٌرها
وتحسٌن خدماتها بما هو فً صالح المعلم.

أما بخصوص قانون النقابة ،فهناك مسارات سٌقوم المجلس على تنفٌذها ،األول ٌتعلق بالمسار
التشرٌعً كالننام االنتخابً وتعرٌف المعلم ،والثانً المسار االجتماعً الخدمً ،ومطالب المعلمٌن
التً سنعمل على تحقٌقها من خفل التوافق مع الزمفء فً الهٌئة المركزٌة ،والسٌر بها عبر
اإلجراءات التشرٌعٌة المتبعة.
• هل تسعى النقابة إلٌجاد امتٌازات جدٌدة للمعلمٌن؟
 سنسعى بقوة لتحقٌق كل ما ٌخدم المعلم من مطالب مشروعة ،سواء فً الجانب المادي ،حٌثسنطالب بالعفوة للمعلمٌن لتصبح  ،% 150أو فً الجانب المعنوي بما ٌتفق مع رسالة وفلسفة التعلٌم
فً األردن ،بمعنى تحقٌق األمن االقتصادي والونٌفً واالجتماعً للمعلم.
وسٌعمل مجلس النقابة على زٌادة المقاعد المخصصة فً بعثة الحج للعام المقبل ،لتصل الى 120
مقعدا ،حٌث تم تقلٌص عدد المقاعد هذا العام إلى  90بعد أن كانت  ،100بسبب أعمال التوسعة فً
الحرم الشرٌف ،وتقلٌص السلطات السعودٌة ألعداد المبتعثٌن من األردن.
• نقابة المعلمٌن كانت فً الدورة السابقة متحالفة وعضوا فً مجلس النقباء ،فهل ستحافنون على هذه
العفقة؟
 نقابة المعلمٌن أخت لشقٌقاتها من النقابات األخرى ،ولوال حداثة تشكٌلها لكانت األم لهذه النقابات،وسنكون حلفاء وشركاء حقٌقٌٌن مع النقابات األخرى ،وسٌبقى دورنا الرٌادي والتربوي الداعم لقضاٌا
الوطن واألمة وحقوق النقابٌٌن المهنٌٌن.
• هل تؤٌد النقابة وجود جهة مستقلة تقوم باإلشراف على المناهج والكتب المدرسٌة؟
 الجهة المشرفة على أعداد المناهج وتطوٌرها هم زمفؤنا فً وزارة التربٌة ،ونحن على ثقة عالٌةبالقائمٌن على تألٌف وإعداد هذه المناهج ،سواء المعلم أو المشرف أو كل من ٌطور هذا العمل من
زمفئنا فً المٌدان ،وسنطرح مفحناتنا واقتراحاتنا وتوصٌاتنا ،من خفل وجود النقٌب كعضو فً
مجلس التربٌة واإلنسانٌات.
• ما هو موقف النقابة من توجه الوزارة للعودة المتحان المترك؟
 لم ٌطرح هذا الموضوع رسمٌا ،وسٌبدي مجلس النقابة رأٌه بعد حصوله على التغذٌة الراجعة منالمٌدان ،لكننا نسعى لتطوٌر التعلٌم وأسالٌبه المتقدمة ،واإلفادة من تجارب الدول التً قدمت نماذج
رائعة فً هذا المضمار ،ونحن مع ما ٌخدم وٌطور العملٌة التعلٌمٌة التربوٌة بكافة مكوناتها.

• كثر الحدٌث فً اآلونة األخٌرة عن تطوٌر امتحان الثانوٌة العامة (التوجٌهً) ،ما رؤٌتكم لهذا
الموضوع ،وهل تؤٌدون فكرة عقده مرة واحدة فً العام؟
 هذا الموضوع ما ٌزال محل جدل بٌن المختصٌن ،وسنعمل على توفٌر دراسة نوعٌة من خفلمتخصصٌن ،للخروج بحلول وتوصٌات حقٌقٌة تخدم الواقع التعلٌمً والعملٌة التربوٌة والمصلحة
الوطنٌة العلٌا ،وللنقابة رأي فً هذا الموضوع ،باعتبارها عضوا فً لجنة التربٌة واإلنسانٌات ،ممثلة
بنقٌبها.
• هل تؤٌد إجراءات الوزارة األخٌرة لضبط المدارس الخاصة ،ال سٌما وأن هناك تهدٌدات باالستغناء
عن العدٌد من المعلمٌن؟
 ال بد من تننٌم وضبط القطاع الخاص لما فٌه من مصلحة للمعلم والطالب على حد سواء ،وفًالوقت نفسه نؤكد حقوق زمفئنا فً القطاع الخاص وعدم المساس بها ،وسنعمل على تطوٌر الخدمات
المقدمة للزمفء فً هذا القطاع وحماٌتهم من أي تغول من أي جهة كانت.
وفً وقت سابق ،تم تشكٌل لجنة تضم فً عضوٌتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربٌة
ونقابة المعلمٌن ووزارة العمل.
وستكون لنا لقاءات معهم لتطوٌر العمل فً المدارس الخاصة ،وبالتالً خدمة زمفئنا المعلمٌن
والمعلمات فً القطاع الخاص ،كونهم ٌشكلون نسبة كبٌرة من أعداد المعلمٌن على مستوى الوطن،
نحن مع المعلمٌن ومع حقوقهم المشروعة.

• وجهتم خفل األٌام القلٌلة الماضٌة انتقادات ،بل حتى اتهامات للمجلس السابق الذي سٌطر علٌه
اإلسفمٌون فً التعٌٌنات والرواتب والعقود مع وسائل إعفمٌة ،هل نفهم أن ثمة تجاوزات مالٌة
وإدارٌة تحتاج إلى تحقٌق؟
 نحن لم نوجه أي اتهام أو انتقاد للزمفء فً المجالس السابقة ،وال نتعامل مع الزمفء المعلمٌن حسبأٌدلوجٌاتهم أو انتماءاتهم المختلفة ،ما أوضحناه وما نزال نوضحه أن هناك وضعا مالٌا خطٌرا فً
النقابة ،وسنقوم بكشف جمٌع ما ٌتعلق بهذا الموضوع فور انتهاء إجراءات االستفم والتسلٌم ،وفق
قوائم مالٌة ومحاسبٌة مدققة من جهات مختصة ومحاٌدة.
كما أننا نؤكد أن هناك خلف فً رواتب المونفٌن ،وسنعمل على إٌجاد ننام كادر ونٌفً ٌحدد رواتبهم
ومهامهم الونٌفٌة ومؤهفتهم ،وفق سلم الرواتب المطلوبة.

وبالنسبة لفتفاقٌات ،نؤكد أننا سنراجع جمٌع االتفاقٌات وسنعمل على تجوٌدها بما ٌخدم النقابة،
وسنقوم بإلغاء االتفاقٌات التً ال طائل منها سوى الهدر المالً ألموال النقابة.
• هل التعٌٌنات المنتقدة كانت من التٌار اإلسفمً فقط ،وهل ترى أن النقابة جبلت بالطابع اإلسفمً
فً الفترة الماضٌة ؟
 قلنا إننا ال نتعامل مع الزمفء حسب إٌدولوجٌاتهم أو انتماءاتهم المختلفة ،وال نننر إلى المجلسالسابق بهذا المننار ،ولن نفعل ذلك أبدا ،أما بالنسبة للطابع اإلسفمً فنحن مسلمون ،واإلسفم دٌننا
جمٌعا.
• ثمة خشٌة من لجوئكم إلى تهمٌش وإقصاء التٌار اإلسفمً فً النقابة؟
 قلنا وأكدنا أن منهجنا هو التشاركٌة والتعددٌة واحترام الرأي والرأي اآلخر ،ونحترم جمٌع الزمفءواآلراء ما دامت فً مصلحة العمل النقابً المهنً ،ونحترم فً نفس الوقت جمٌع االنتماءات ونجلها،
ونعمل وفق مبدأ "كن كما ترٌد خارج النقابة ولكن كن معلما فقط داخل النقابة".
 تخرٌج برنامج تنمٌة المهارات القٌادٌة لطلبة المدارسأنهى صندوق الملك عبدهللا الثانً للتنمٌة فعالٌات البرنامج التدرٌبً "تنمٌة المهارات القٌادٌة لطلبة
المدارس فً محافنات اربد والبلقاء والعقبة".
وٌهدف البرنامج الذي ٌننمه الصندوق بالشراكة مع مؤسسة

Inspirational

 )Development Group (IDGالبرٌطانٌة الى تزوٌد طلبة المدارس الحكومٌة والخاصة،
بفرص تمكنهم من بناء قدراتهم القٌادٌة والرٌادٌة ،بتدرٌبهم تحت إشراف متخصصٌن من المؤسسة.
وقالت مدٌرة دائرة البرامج والمبادرات فً الصندوق ٌسر حسان ،إن البرنامج ٌأتً ضمن اهتمامات
الصندوق باألنشطة والبرامج التً تحفز طاقات اإلبداع والتمٌز لدى الشباب ،وتنمٌة مواهبهم ،إذ ٌنفذ
الصندوق  12برنامجا ًال متنوعا ،تستهدف الشباب من مختلف المراحل العمرٌة.
وأشارت حسان النهاء تدرٌب الفوج الرابع من برنامج تنمٌة المهارات القٌادٌة لطلبة المدارس ،عبر
االستثمار المبكر فً  403طفب وتزوٌدهم بمهارات لبناء قدراتهم.
ّ
ركزت على :القٌادة وتأثٌرها ،الرؤٌة
واضافت حسان ان البرنامج التدرٌبً تضمن مجموعة محاور
االستراتٌجٌة ،انماط القادة واكتشافهم ،المهارات السلوكٌة للقائد والتعامل مع التغٌٌر.

