أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم الثالثاء 2016-5-17

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
بدء المرحلة األولى لبرنامج رفع كفاءة كوادر مؤسسات التربٌة الخاصة
بدأت فعالٌات المرحلة األولى من البرنامج التدرٌبً "رفع كفاءة الكوادر العاملة فً مؤسسات التربٌة
الخاصة" فً أقالٌم الشمال والوسط والجنوب  ،بحضور مدراء مكاتب ارتباط المجلس األعلى لشؤون
األشخاص المعوقٌن  ،لرفع كفاءة الكوادر العاملة فً مؤسسات التربٌة الخاصة فً المملكة وتطوٌر
أداء هذه المؤسسات.
وقال المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقٌن فً بٌان صحفً أصدره الٌوم األثنٌن ،إن هذا
البرنامج ،الذي ٌستمر لغاٌة  28تموز المقبل ،وٌشمل ستة مجاالت تدرٌبٌة متخصصة فً التربٌة
الخاصة ،والمعرفة العامة ،والتقٌٌم والتشخٌص ،وتعدٌل السلوك ،والبرنامج التربوي الفردي ،والتعلم
والتعلٌم والتدرٌس ،المهارات الشخصٌةٌ ،أتً انسجاما ًا مع دور المجلس كجهة راسمة للسٌاسات
ومراجعتها ومتابعة تنفٌذها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة لتحسٌن مستوى الخدمات المقدمة
لألشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم فً المجتمع.
وأضاف البٌان ان تنفٌذ البرنامج التدرٌبً فً األقالٌم الثالثة على ثالث مراحل بمشاركة  325شخصا
من الكوادر العاملة فً مجال التربٌة الخاصة وبواقع  63برنامجا تدرٌبٌاٌ ،أتً عمالًا بنتائج دراسة
حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة للكوادر العاملة فً مؤسسات التربٌة الخاصة التً قام بتنفٌذها المجلس
بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبٌقٌة.
جرٌدة الرأي:
بعد أن صحّ حوا مسار (النقابة)  ..المعلمون بانتظار حصاد ثقتهم
شهر ونصف من الفوز الكاسح للمستقلٌن فً نقابة المعلمٌن ،هذه فترة معقولة الن ٌكون المجلس
الجدٌد لملم اوراقة واعد اجندة العمل ،خصوصا وان الثقة غٌر المسبوقة من المعلمٌن للمجلس فتحت
له المسارات المغلقة التً سببها المجلس السابق ،كما القت على الهٌئة الجدٌدة مسؤولٌات اضافٌة
تقتضً العمل بكل جد النجازها ،هذا عنوان اساسً ٌتحدث به اعضاء الهٌئة العامة للنقابة فً كافة
مواقعهم.

وبعد ان اعادت هذه النتائج الوئام بٌن وزارة التربٌة من جهة والنقابة من جهة اخرى بعد خالفات
وازمة مستحكمة مع المجلس السابق الذي غلب (االجندة السٌاسٌة على المهنٌة لصالح تٌار سٌاسً
بعٌنه) ،فان آمال المعلمٌن معلقة على ان فترة المجلس الجدٌد ستكون مشرقة باالنجازات والعمل
لصالح المعلم والعملٌة التربوٌة.
الواقع الجدٌد ٌبشر بذلك ،اذ رحبت الوزارة بالمجلس الجدٌد واكدت انها ستتعامل مع النقابة (كشرٌك
ال خصم) ،فً الوقت الذي اكد فٌه نقٌب المعلمٌن فً تصرٌح الى «الرأي» ذات الروحٌة من الشراكة
والتعاون وقال «سنعمل بشراكة وتعاون واٌدٌنا ممدودة للجمٌع من اجل الصالح العام».
هذا التعاون له افاق ومتطلبات كثٌرة ،هً بمثابة مسؤولٌات مشتركة على الطرفٌن ،اذ تحفل اجندة
المجلس بهذه المتطلبات والقضاٌا ،وٌؤكد نقٌب المعلمٌن فً هذا السٌاق التزام مجلس النقابة الجدٌد ب
«اجندة المعلم والعملٌة التربوٌة الخالصة» بعٌدا عن اي شًء خارج هذا السٌاق ووفقا لمبادئ
التشارك والصالح العام.
حزمة التشرٌعات والوضع االقتصادي واالجتماعً للمعلم هما مساران لفت نقٌب المعلمٌن انهما
ٌشكالن عنوان خطة العمل المقبلة الملقاة على عاتق النقابة ،وانها لن تألو جهدا فً العمل الحثٌث
والمكثف الجل هذه الغاٌة واحداث انجازات على هذٌن المسارٌن الحٌوٌٌن للمعلمٌن.
وهناك العدٌد من االبعاد التً ال ٌمكن انجازها دون اعتماد الشراكة وسٌادة روح التعاون مع وزارة
التربٌة ،اذ ان مسائل جوهرٌة مثل تعرٌف المعلم وتعرٌف المدرسة وشهادة مزاولة المهنة وامكانٌة
اصدارها عن طرٌق النقابة وموضوع ضم المعلمٌن المتقاعدٌن لعضوٌة النقابة هً قضاٌا ستكون على
جدول اعمال النقابة لمناقشتها مع وزارة التربٌة والوصول بالحوار حولها الى نقطة التقاء فً منتصف
الطرٌق ترضً الجمٌع.
النقاط االنفة الذكر هً ما اجملها نقٌب المعلمٌن فً معرض رده على اسئلة «الرأي» بخصوص
القضاٌا العالقة التً تحتاج الى حوار جاد ومنتج مع وزارة التربٌة ..ال ٌفسد للود وروح التعاون
قضٌة ،السٌما اذا كانت مصلحة العملٌة التربوٌة والمعلم هً االساس وجوهر الحوار.
وعلى الجانب االخر فان التغٌٌر الجوهري الذي احدثه المعلمون فً االنتخابات االخٌرة سٌزٌل
خالفات مجلس النقابة السابق واسبابها مع وزارة التربٌة ،وهذا الخط الجدٌد عبر عنه وزٌر التربٌة
والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات مبكرا ،اذ استقبل بعد فوز المجلس الجدٌد نقٌب المعلمٌن باسل فرٌحات
وقال فً تلك المناسبة «أننا فً وزارة التربٌة والتعلٌم ننظر إلى نقابة المعلمٌن كجزء أصٌل من وزارة

التربٌة والتعلٌم ،داعٌا ًا إلى العمل معا ًا كشركاء لتعظٌم االنجازات التربوٌة والتخلص من السلبٌات
ومعالجتها».
وفً معرض تأكٌد وزٌر التربٌة ان الطرق باتت مفتوحة بكافة مساراتها فً العالقة مع نقابة المعلمٌن
اضاف فً هذا الصدد « أن الوزارة ستعمل مع مجلس النقابة بعقل منفتح وروح الحوار البناء
والتركٌز على العمل بروح الفرٌق الواحد بما ٌصب بمصلحة العملٌة التربوٌة وتجوٌدها «.
فً ظل هذه االجواء االٌجابٌة ٌتطلع المعلمون الى نتائج العمل على ارض الواقع خالل المرحلة
المقبلة ،وٌؤكدون ان الرهان مرتبط بالنتائج خالل الفترة الزمنٌة المقبلة وان التفوٌض بهذا االتجاه لٌس
مفتوحا اذ ال بد من وقفة مراجعة بعد وقت لما انجز.
على اجندة عمل النقابة خالل الفترة المقبلة قضاٌا اضافة لما سبق ذكره ،ابرزها مطالب المعلمٌن
بخصوص نظام االستثمار والنظام المالً والتامٌن الصحً واالداري فضال عن القضاٌا التً تستجد
على جدول االعمال.
وتثق الهٌئة العامة ان الظروف الجدٌدة والعالقة االٌجابٌة البناءة المطلوبة مع وزارة التربٌة وتركٌبة
المجلس الجدٌد للنقابة تعتبر بٌئة مالئمة وارضٌة خصبة الحداث انجازات ملموسة فٌها.

موقع المدٌنة نٌوز:
مؤتمر للتوجٌه المهنً ٌدعو الى االهتمام بالتعلٌم المهنً
اكد مدٌر التربٌة والتعلٌم للواء المزار الجنوبً الدكتور طالل المجالً على ان النظام التعلٌمً أساس
التطور والتقدم فً كافة مجاالت الحٌاة لما له من دور أساسً فً رفعة المجتمع على كافة األصعدة
والمجاالت .
وضاف خالل افتتاحه فعالٌات مؤتمر التوجٌه المهنً الثالث الذي نظمته مدرسة بنات الهاشمٌة الثانوٌة
للبنات بالتعاون مع عدد من مدارس اللواء ومؤسسة التدرٌب المهنً والمجتمع المحلً فً لواء المزار
الجنوبً الٌوم االثنٌن ان التعلٌم المهنً ٌشكل أحد البرامج التربوٌة التً تعنى بإعداد وتأهٌل الكوادر
البشرٌة الالزمة لتنفٌذ خطط التنمٌة فً المجتمع وتلبٌة احتٌاجات القطاعات الصناعٌة والمهنٌة
بالطاقات البشرٌة المدربة فً ظل وجود اعداد ا كبٌرة من العاطلٌن عن العمل من اصحاب المؤهالت
االكادٌمٌة وزدٌاد الطلب فً السوق المحلً والعربً على خرٌجً التخصصات المهنٌة المختلفة .

وبٌنت مشرفة المؤتمر مدٌرة مدرسة بنات الهاشمٌة الثانوٌة نهى النواٌسة ان هذا المؤتمر الثالث الذي
ٌنفذ فً لواء المزار الجنوبً لبٌان اهمٌة التعلٌم المهنً فً حٌاة الشعوب وتشجٌع طلبة المدارس
والقطاع الشبابً على االنخراط فً التعلٌم المهنً لما له من دور كبٌر فً معالجة مشكلة البطالة
والفقر وتحسٌن اوضاعهم االقتصادٌة واالجتماعٌة وتوفٌر فرص العمل المناسبة لهم فً ظل وجود
اعداد كبٌرة من خرٌجً التخصصات االكادٌمٌة الذٌن الٌزالون ٌنتظرون فرص العمل منذ سنوات
طوٌلة.
وقدم مدرس الشرٌعة فً جامعة مؤتة الدكتور طالب الصراٌرة ورقة عمل حول اهمٌة العمل والتعلٌم
المهنً من المنظور االسالمً مؤكدا ان الشرٌعة االسالمٌة والسنة النبوٌة الشرٌفة حثت على تعظٌم
القٌم االجتماعٌة والعمالٌة ووجهت الشباب وشرائح المجتمع الى االقبال على ممارسة المهن والعمل
واالبتعاد عن التسول واالتكال على الغٌر .
وبٌن ممثل المجتمع المحلً محمد الجعافرة فً ورقته ان اولٌاء امور الطلبة ٌتحملون مسؤولٌة كبٌرة
فً توجٌه ابنائهم نحو التعلٌم المهنً الذا ٌتطلب من المؤسسات التربوٌة والحكومٌة توفٌر البنٌة التحتٌة
وانشاء المدارس المهنٌة لتشجٌع الطلبة عل االنخراط فً التعلٌم المهنً اسوة بالتعلٌم االكادٌمً .
وعرض مدٌر معهد تدرٌب مهنً مؤاب دور المعهد فً استقبال طلبة العاشر االساسً من كال
الجنسٌن فً برامجه ودوارته الطوٌلة والقصٌرة والمتوسطة لغاٌة تاهٌلهم واكسابهم المهارات العملٌة
والتعلٌمٌة فً الحرق والبرامج المهنٌة التً ٌتطلبها سوق العمل المحلً .
وتم خالل المؤتمر عرض قصص النجاح المهنٌة وعرض مشاهد ومسرحٌات عن اهمٌة العمل المهنً
واالقبال علٌه.
جرٌدة السبٌل:
مدرسة ابن خلدون فً الرمثا تحتفل باألعٌاد الوطنٌة
رعى مدٌر التربٌة والتعلٌم فً لواء الرمثا الدكتور فائق الخصاونة أمس االثنٌن االحتفال الذي أقامته
مدرسة ابن خلدون بمناسبة األعٌاد الوطنٌة ،وبمشاركة فعالٌات تربوٌة وشعبٌة ،باإلضافة لطلبة
المدرسة.
وكرم الخصاونة على هامش اإلحتفال الطلبة المتفوقٌن ،وقام بتسلٌمهم الشهادات التقدٌرٌة ،مثمنا
الجهود التً تبذلها الهٌئتان اإلدارٌة التدرٌسٌة فً المدرسة من أجل تمٌز الطلبة.
وتضمن االحتفال فقرة بمشاركة فرقة الرمثا للفلكلور الشعبً ،تالها إلقاء كلمات وقصائد واناشٌد تلٌق
بالمناسبات الوطنٌة ،نالت استحسان وإعجاب الحضور.

