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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
م
انطالقااا مااا مبااادئ الدسااتور وتماشاايا مااع الماااد
( ) 23مناااه التاااي كعلااا للعراقااااي غاااق التعلااايم ولغاااار
النهاااو باااالواقع الترباااول فاااي العاااراق تغ اااى العملياااة
التربويااة فااي جميااع دول العااالم بالبتمااام البااال  ،ويتعاااو
ذلاااال البتمااااام باااايا بلااااد وآخااار تبعااااا ل روفااااه السياسااااية
والقتصادية والثقافية والجتماعية بوجه عام.
وقد عان المسير التربوية في العراق ما الجمود
واإلبمال لعقود ما السنيا غتى وجادنا أنعسانا وجهاا لوجاه
مع مشاكل ومعوقا تأبى أا تغل بسهولة ويسر ولكا بذه
المصاعب لا تجعلنا في موقف الغياد والتعار بال تعار
علينا أا نضاعف الجهود لقهربا وتجاوزبا معتماديا علاى
عوا هللا تعالى ثم مؤازر المخلصيا ما اإلخو واألخوا
والزمالء والزميال والمواطنيا الذيا تتأجج في صدوربم
الغمية على بذا الاوطا يغادونا األمال بااا نجاد بالدناا وقاد
استعاد موقعها التاريخي والطليعي بيا األمام فاي المجاال
التربول.
وساانبيا فيمااا يااأتي مااا الصااعغا مااا عقااد لجنااة
التربيااة فااي مجلااا النااواب العراقااي للاادور النيابيااة الثانيااة
العزم على العمل ما اجل تغقيقه في السنوا القادمة وما
م
والسداد انه نعم المولى ونعم
هللا تبارال وتعالى نستمد العوا
النصير.
لجنة التربية
في مجلس النواب العراقي
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أسماء أعضاء لجنة التربية في مجلس النواب
 .1عادل فهد الشرشاب  -رئيا اللجنة
 .3د.عالء مكي عبد الرزاق  -نائب رئيا اللجنة
 .2برباا مغمد فر
 .3علي جبر غسوا
 .5ريا

غالي معتا

 .3كا م غسيا الصيادل
 .7سعاد جبار مغمد
 .8انتصار غسا علي
 .9زينب وغيد سلماا
 .11إيماا جالل مغمد
 .11سميعة مغمد خليعة
 .13مدركة اغمد مغمد
 .12نسريا أنور رشيد
 .13منى صالح مهدل
 .15د.وليد عبود
 .13خالد اباذر العطية
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المبحــــث
األول

9

11

التعليم االبتدائي ورياض األطفال
المعـلــم
لااائا أفااارز

المساااير التربوياااة خاااالل مسااايرتها

الطويلة ماا كاانوا ماا المعلمايا مناارا
واإلخااال

فاي العلام واألدب

والتعاااني فااي العماال فإنهااا أ هاار

عااددا غياار

قليل مما ل ينطبق عليهم بذا الوصف  ،وذلال أمر طبيعاي
غيا نكوا بإزاء عدد غعير ماا العاامليا فاي مجاال غياول
كالتربية والتعلايم ولكال ماا الصانعيا الماذكوريا والصانف
الثالث الذل يتوسط بينهما مشااكله وعثراتاه ومتطلباتاه كماا
أا له سبل تطويره وضامانا

تقدماه وبالتاالي تقادم العملياة

التربوية بوجه عام.
لقااد ألق ا

ااروف القهاار والتخلااف التااي امتااد عقااودا مااا

الساانيا بعبئهااا علااى كاباال المعلاام العراقااي كجاازء مااا بااذا
المجتماع فتعار

فااي جاناب غياتاه القتصااادية إلاى العااوز

والعقر و أورثته في جانب مهماته الوطنياة والمهنياة ضاععا
شااديدا فااي كعاءتااه العلميااة والتربويااة األماار الااذل يسااتوجب
وضع الخطط الكعيلة بمعالجة وتالفي آثاره.
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لقد تكعل

المسير الجديد في بالدنا بمعالجة بع

أساباب

بذا الضعف وشهدنا تغيرا مهمة بعد  3112ولكا بع
أساابابه لمااا تاازل تععاال فعلهااا غتااى اآلا وبااي تعاار

علااى

المساااؤوليا وضاااع الخطاااط اإلساااتراتيجية لتخعياااف آثارباااا
وصااول إلااى مغوبااا نهائيااا ولااا يكااوا مااا الغكمااة غ ا
الطرف عنها وما أبم بذه األسباب :
 -1إا عددا كبير ما المعلميا لم يتم إعدادبم بما يكعي ما
الجاااود ماااا النااااغيتيا العلمياااة والمهنياااة وبااااألخ

ماااا

تخرجوا ماا معاباد المعلمايا المساائية والادورا التربوياة
والسريعة بعد الدراسة اإلعدادية ويبقى تغا التجرباة لماد
سنة ما بداية تعيينه.
 -3قلة الدورا

التطويرية أثناء الخدمة والتقليل ما شأنها

رفاااد المعلااام بخبااارا ومهاااارا تعااازز غصااايلته العلمياااة
والمهنية التي نالها أثناء الدراسة.
 -2الالمبال في أداء الواجب.
 -3قلاااة أو انعااادام مغااااول
والنهو

المعلااام لتطاااوير نعساااه ذاتياااا

بقدراته في مجال اختصاصه وقناعتاه باأا دوره

قد تغير ما ملقا إلى ميسر.

12

 -5الفتقاااار إلاااى الوساااائل التعليمياااة والتقنياااا التربوياااة
كأجهز الغاسوب واألجهز الصاوتية والمختبرياة وأجهاز
العاار

والملصااقا التااي تسااابم إلااى غااد كبياار فااي جااود

التعلم وسرعة العهم وثبا المعلوما المكتسبة.
 -3غاجااة المدرسااة إلااى المكتبااة واا وجااد فااي بعاا
المدارا فهي متخلعاة نوعاا متواضاعة عاددا لايا فيهاا ماا
الكتب العلمية والثقافية ما يسما أو يغني ما جوع.
 -7عااادم وصاااول اإلصااادارا

والنشااارا التربوياااة إلاااى

المدارا بشكل دورل.
 -8بعد بع

المدارا و صعوبة الوصول إليها فاي كثيار

ماااا األغيااااا وخاصاااة المااادارا الريعياااة والنائياااة ورداء
أبنيتها وخلوبا ما أسباب الراغة ومعوقا النجاح.
 -9ابااتالء بعااا

الماادارا نتيجاااة السااوء الختياااار تاااار

وتااااأثير العالقااااا الشخصااااية ومراكااااز القااااو الو يعيااااة
والجتماعية تار أخر بإدارا ل تعقه ما علم اإلدار أو
القياااد اإلداريااة شاايئا ،ممااا يجعاال بااذه اإلدارا

تعااالج بااذا

الضعف بالمجاملة والتسابل والمغاف ة على دوام النسجام
باايا اإلدار والهيئااة التعليميااة ولااو ذبغا المصاالغة العامااة
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ومستقبل الطالب وأمال أبلهام فاي أباواب الصاعوف وساوء
غالااة الغياااب والت اأخر ع اا الاادوام وعاادم الكتااراث بإكمااال
المناااابج الدراساااية والنخعاااا
النجاح وضياع فر

المرعاااب فاااي مساااتويا

التعلم.

 -11وأخياااارا ولاااايا آخاااارا بعاااا

الزيااااارا اإلشاااارافية

التربويااة والتااي تأخااذ طابعااا روتينيااا ل يعااالج تقصاايرا ول
يصلح خطأ ول يسابم في غل مشكلة.
ولااايا المقصاااود بااااالنقطتيا األخيااارتيا جمياااع أو اغلااااب
المااديريا والمشاارفيا باال علااى العكااا مااا ذلااال فاااا لااد
الكثياار الكثياار ماانهم إخااال

الصااالغيا وغرقااة المااؤمنيا

برسالتهم النبيلة.
بااذه األسااباب وغيربااا تلقااي ب اللهااا علااى أداء المعلاام ممااا
يصاايب العمليااة التربويااة بضااعف بنااا وتعثاار بناااال وربمااا
شلل في موقع ثالث.
وبناء على ما تقدم ولشعور لجنة التربية في مجلا الناواب
بخطااور دوربااا وأبمياااة المسااؤولية الملقاااا علااى عاتقهاااا
سااتعمل ومااا خااالل التعااابم والتعاااوا مااع وزار التربيااة
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والمديريا العامة التابعة لها والمديريا العامة للتربية في
المغاف ا على تغقيق ما يأتي :
 -1اختياااار وقباااول أفضااال الطاااالب ماااا ذول المعااادل
العاليااة فااي المعابااد وكليااا المعلماايا ممااا لااديهم الرغبااة
األكيد في ممارسة مهنة التعليم.
 -3إعااداد منااابج كعااوء لمعابااد وكليااا المعلماايا تتكعاال
بتقديم مواد علمية وتربوية وغسب الختصاصا .
 -2اختياااار أفضااال األسااااتذ والمدرسااايا للعمااال فاااي باااذه
المعابد والكليا وتزويدبا بأغدث التقنيا التربوية.
 -3تنشيط أقسام األعاداد والتادريب ورصاد المباال الكافياة
لتغطيااة إقامااة الاادورا التطويريااة للمعلماايا أثناااء الخدمااة
بشااكل مناات م علااى أا تعااد باارامج بااذه الاادورا مااا قباال
المختصيا.
 -5إعداد دليل عمل لكل ماد دراسية على غرار مايجرل
لمنابج اللغة النكليزية في الوق الغاضر.
 -3وضااع برنااامج ساانول للاادروا التدريبيااة التااي يقاادمها
عاد المعلموا األكعاء على أا يتم اإلعداد للادرا ماا قبال
المعلم المخت

والمشرف التربول.
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 -7توفير وسائل تعليمية للمواد الدراسية المختلعة وتجهياز
المدرسة بما يمكاا ماا التقنياا التربوياة الغديثاة التاي مار
ذكربا.
 -8البتمااااام بالمكتبااااا المدرسااااية وتجهيزبااااا بالكتااااب
واإلصدارا العلمية والتربوية والثقافية.
 -9التأكاااد ماااا قياااام مااادير المدرساااة بزياااار الصاااعوف و
تسجيل مالغ اته في سجل خاا

باه ثام متابعتهاا ومتابعاة

الخطاااط اليومياااة للمعلمااايا والتغقاااق منهاااا وعااادم الكتعااااء
بالتوقيع عليها فغسب.
 -11مراعااا الاادرجا والنتااائج التااي يغققهااا المعلاام مااا
خالل مشاركته بالدورا التطويرية وأخذبا بن ر العتبار
غيثماااا يكاااوا ذلاااال ضاااروريا (الترشاااح إلدار مدرساااة ،
الترشااح لرشااراف التربااول  ،المشاااركة فااي دور خااار
المغاف ة....الخ)
 -11يقاادم ماادير المدرسااة تقرياارام ساانويا م مسااؤولم عااا كاال
معلم على أا يكاوا مضاموا التقريار مساتندام إلاى معاردا
واقعيااة مسااجلة فااي غينهااا وموثقااة فااي متابعاتااه ويؤيااد بااذا
التقرير ما المشرف التربول المخت
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 -13الرتقاء بمستو الدراسة في الكلية التربوية المعتوغة
مااا غيااث تطاااابق منابجهااا ماااع منااابج كلياااة التربيااة فاااي
الجامعا

العراقياة ورفادبا باألسااتذ المختصايا والتنسايق

مع وزار التعليم العالي والبغث العلمي لالعتراف بها.
 -12تقااااديم الاااادعم المعنااااول للمعلاااام وتقلياااال الغصاااا
األسبوعية له غسب العمر ألداء مهمته بصور فاعلة.
مدير المدرسة
وبو قائاد العملياة التربوياة بكال إشاكالتها وعقادبا
وما لم يكا مؤبال لهذه المسؤولية فاا توقع النجاح وتغقيق
األبداف ل يعدو أا يكوا ضربا ما الخيال .ولخطور بذا
الاادور وجااب أا يكااوا اختيااار ماادير المدرسااة مبنيااا علااى
ضوابط ل تناال منهاا العالقاا الشخصاية والتاأثيرا التاي
ذكااار ساااابقا .إا وجاااود إدارا ديمقراطياااة فاااي بعااا
مدارساانا ل ينعااي وجااود إدارا

مااا الاانمط الاادكتاتورل او

مااا الاانمط المتسااابل ،وإدراكااا مااا لجنااة التربيااة لضاارور
الدقة في الختيار فإنها ستساعى إلاى الغيلولاة دوا اختاراق
الضوابط على بدل العالما اآلتية :
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 -1أا يكوا المرشح لإلدار قويا نزيها وما ذول السمعة
الطيبة
 -3أا ل يكوا معاقبا
 -2أا تكوا له خبر في التعليم ل تقل عاا عشار سانوا
ويعضل ما عمل معاونا لمد سنة واغد في األقل.
 -3أا يكااوا مؤمنااا بأبااداف وفلسااعة التربيااة فااي العااراق
الجديد.
بااذا مااا يتعلااق باااإلدارا التااي يااتم اختياربااا مسااتقبال  ،أمااا
بالنسبة لإلدارا

الموجود غاليا فسنوجه جهدنا في التجاه

الذل يتبنى :
 -1عاادم اكتعاااء ماادير المدرسااة بمعرفااة مسااال السااجال
وإنما يجب أا تكوا له معرفة جيد في فا اإلدار بمعناباا
الواسع وبالتجابا التربوية المعاصار وبن رياا القيااد
اإلدارية ،ولتغقيق ذلال يتم إدخاله في دورا لهاذا الغار
يعقبها اختبار تؤخذ نتائجه بن ار العتباار عناد تقويماه فاي
المستقبل
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 -3قيااام ماادير المدرسااة بإعااداد خطااة ساانوية معصاالة لمااا
ساااتقوم باااه إدار المدرساااة ماااا فعالياااا ونشااااطا داخااال
المدرساااة وخارجهاااا ماااع تغدياااد التوقيتاااا الزمنياااة لاااذلال
(األشهر واألسابيع وغتى األيام أغيانا) وإرساال نساخة ماا
الخطة إلى قسم اإلشراف التربول للتأكد ما تنعيذبا.
المنهــــــج
وبو اإلطار العاام للعملياة التربوياة بجمياع أبعادباا
ومنااه تسااتمد التربيااة قوتهااا وتسااتند إليااه فااي تغقيااق أباادافها
وبنا نسجل فيما يخ

المنهج األمور األساسية اآلتية :

 -1انه ل يقتصر على الجاناب المعرفاي والعناياة بالجاناب
التعليمااي وإنمااا يتعااد إلااى بناااء الشخصااية بناااء متوازنااا
ويغر

على نموبا نموا شامال متوازنا .وبو يوازا بايا

الجانبيا الن رل والعملي فلكل منهما غق مغعو في إطار
المنهج.
 -3انه ل يقتصار علاى المقاررا الدراساية بال يتجاوزباا
إلاااى جمياااع الخبااارا واألنشاااطة والععالياااا التاااي تقاااوم
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المدرسااة بتن يمهااا وتوفيربااا واإلشااراف عليهااا .إا الماااد
الدراسية المقرر جزء ما المنهج وليس كل المنهج.
 -2انه بالمعنى الذل مر يتيح للمعلم إمكانياة اساتخدام عاد
طرائااق للتاادريا ومااا ثاام اختيااار أكثربااا مالئمااة لمسااتو
طالبه.
 -3البتمااام بمنااابج التربيااة العنيااة والرياضااية ،والتأكيااد
على تنمية الموابب لد الطلبة.
مااا بااذه األمااور وغيربااا تتضااح أبميااة العتناااء بااالمنهج
وضاارور التأشااير بوضااوح علااى مااا يعانيااه مااا نااواق
وإخعاقا

تمهيدا لعالجها والتخل

ما أثاربا وكما يأتي :

 -1إا الكتااب المدرسااية ل يكتماال وصااولها إلااى الماادارا
في وق

مبكر وقد تغل امتغانا

نصف السنة ولما يكتمال

وصول بعضها بعد ،مما يربال العملية التربوية ،وقاد غادث
بذا بالنسبة لبع

الكتب في السنوا األخير .

 -3قد تصل بع

الكتب ولكا أعدادبا غير كافية فال تجد

المدرسة غال غير إشراال طالبيا أو أكثر بنسخة واغد
 -2صعوبة وجعاف بع

المواد الدراسية.
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 -3عدم توفر الوسائل التعليمية والمصاورا

والجاداريا

والخرائط والتقنيا الغديثة في المدارا.
 -5تمسال بع

المعلميا بطرائق تدريا قديمة في الوق

الااذل تخطااو فيااه التجااارب التربويااة بخطااوا العمالقااة فااي
اغلب دول العالم.
 -3ورد

منااابج جديااد كعااوء معاصاار تغاااكي اغاادث

المناااابج العالمياااة وباااذا بالضااابط ماااا غااادث لمااانهج اللغاااة
النكليزية الغديث ضما سلسلة (الطريقاة التواصالية) التاي
تباادأ مااا الصااف الثالااث البتاادائي وقااد وصاال اآلا إلااى
الصف الثالث المتوسط وقد تم توفير الكتب الملونة الجذاباة
وكتاب المعلام والمادرا ولكاا الاوزار والماديريا العاماة
للتربية أخعق في توفير الوسائل التعليمية وأجهز التسجيل
الصااوتية وأقيماا

للمعلماايا دورا سااريعة جاادا لاام تااؤ

ثماربا وربما ضاع فرصة التعليم لهذه األسباب.
إا المشااااكل التاااي مااار ذكرباااا ليسااا عصاااية علاااى الغااال
وسااتعمل لجنااة التربيااة بالتع ااوا مااع الااوزار والمااديريا
العامة ذا العالقة لتذليلها ما خالل ما يأتي :
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 -1ضماا اكتمال وصاول الكتاب المدرساية والمساتلزما
األخر إلى المدارا في وق مناسب وبأعداد كافية.
 -3عااادم الكتعااااء باااالغلول الترقيعياااة فاااي المناااابج وإنماااا
اعتباربااااا غلااااول سااااريعة والنطااااالق لعماااال اسااااتراتيجي
يسااتهدف وضااع المنااابج علااى الطريااق الااذل يضااما لهااا
المعاصر ومساير التطوير العملي ومعالجة الجعاف الاذل
يشكوا منه الطالب في بعضها.
ول ننسى بنا أا المنابج الجديد ينبغاي أا تتعاق تماماا ماع
العلسااعة التربويااة فااي العااراق الجديااد واا تتضااما معااردا
متدرجة ومناسبة تتعلق بالمواطنة والوغد الوطنية وغقوق
اإلنساااا وغقاااوق الطعااال واغتاارام الااارأل األخااار واعتمااااد
الغوار ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله.
 -2التأكياد علاى التواصاال والاربط بايا المنااابج فاي جمياع
المراغل وفي كافة الختصاصا .
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الطـــالـب
وبااو مغااور العمليااة التربويااة كلهااا ولاام يعااد تلميااذ
اليااوم كمااا كاااا باااألما ،فهااا بااو الكثياار قباال دخولااه إلااى
المدرسة ويغمل تساؤل

عد تغتاا إلاى إجاباا  ،صاار

ير الغاسوب والنترني في البي ويريد ما المدرسة أا
تقدم له المزيد.
انه شريال فعال في العملية التربوية ولم يعد دوره سلبيا كما
كاااا مااا قباال  ،لقااد صااار ياارد ويعتاار
أغر أستاذه ببع

ويصااغح وربمااا

األسئلة واإلشكال .

إا غااق الطالااب علااى المعلماايا فااي الغقاال التربااول أا ل
يضيعوا عليه أل فرصاة للاتعلم واا ياوفروا لاه كال وساائل
الراغة والنجاح والتقدم ،وما اجل تغقيق ذلال ساتبذل لجناة
التربية جهودبا مع كل الجها

ذا

العالقة لضاماا جمياع

غقوقه التي تتمثل في جوانب منها :
 -1ماااادارا صااااالغة ومعلماااايا أكعاااااء وإدارا

ناجغااااة

ومنابج غديثة.
 -3إطالق مشروع التغذية المدرسية والصغة المدرسية.
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 -2التخل

ما الدوام الثالثي على المد القريب والادوام

المزدو على مد ابعد.
 -3اغتاارام غقوقااه التااي نصاا عليهااا الشااريعة المقدساااة
والقوانيا ولوائح األمم المتغد والتعاقيا الدولية.
 -5المغاف ااة علااى كرامتااه واغتاارام شخصاايته ومراعااا
غقوقه.
 -3التأكد ما التطبيق الشامل إللزامية التعليم.
 -7اإلعااالم التربااول والمشاااركة مااع المجتمااع مااا اجاال
وضع غلول لمشاكله وما خالل باغثيا اجتماعييا ووضع
آلية لقضاء فراغه.
 -8البتماااام بالطلباااة األيتاااام وذول الغتياجاااا الخاصاااة
والمهجريا.
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اإلشراف التربــوي
قياد تربوية بدفها نمو المعلمايا وتطاويربم مهنياا
وصول إلاى ارتقااء مساتو التعلايم وماا مهماتاه األساساية
فااتح قنااوا التصااال باايا العناصاار المااؤثر فااي العمليااة
التربويااة والغيلولااة دوا إصااابة العمليااة التربويااة بالرتابااة
والخمول والشلل.
وما اجل النهو

بكعاء اإلشراف التربول وإعانتاه علاى

تغقيق أبدافه تتبنى لجنة التربية الخطة اآلتية :
 -1عاادم الكتعاااء بالاادور األولااى التااي يقيمهااا عاااد معهااد
التدريب والتطاوير فاي بغاداد والمغاف اا وإنماا ينبغاي أا
يجتاز المتقادموا لإلشاراف الترباول سانة دراساية فاي باذا
المعهااد أو فااي معهااد أخاار يسااتغدث لهااذا الغاار

علااى أا

تهيأ له منابج غديثة ولمختلف الختصاصا  ،باذا بالنسابة
للمرشغيا الجدد.
 -3أمااااا المشاااارفوا التربويااااوا الموجااااودوا غاليااااا فيااااتم
إدخااااااااالهم دورا تطويريااااااااة بشااااااااكل دورل وغسااااااااب
الختصا

.
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 -2اطالعهااام علاااى الااان م التربوياااة فاااي البلاااداا األخااار
واختياااار ماااا يناساااب المجتماااع العراقاااي ول يتعاااار

ماااع

األبداف التربوية المتبنا في العراق الجديد.
 -3تاااوفير مكتباااة فاااي قسااام اإلشاااراف الترباااول فاااي كااال
مغاف اااة يرجاااع إليهاااا عنااااد إعاااداد البغاااوث والدراسااااا
والنشرا التربوية.
 -5تاادريب المشاارفيا التربااوييا علااى اسااتعمال الغاسااوب
والستعاد ما شبكة النترني .
 -3يتااااااولى المشاااااارفوا غسااااااب اختصاصاااااااتهم إلقاااااااء
المغاضرا وإقامة الدورا والغلقا الدراسية للمعلميا
 -7إععاء المشرفيا التربوييا ما المشاركة في التغقيقاا
فلطالمااا أساااء

نتااائج بع ا

التغقيقااا إلااى العالقااة باايا

المدارا والمشرفيا إضافة إلى كونها تساتنزف وقتاا مهماا
ما المشرف كاا األولى أا يصرف فاي النهاو

بالعملياة

التربوية وتجديدبا.
 -8يجاار تقياايم للمشاارفيا التربااوييا فااي نهايااة كاال ساانة
دراسااية علااى أساااا واقعيااة وموضاااوعية  :علميااة مهنياااة
وإنسانية واا يكوا ما بينهاا النتاائج التاي غققهاا المعلماوا
الذيا في عهدته.
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رياض األطفال
وبذه مدارا يقبل بها كال طعال أكمال الرابعاة ماا
العمر وغتى السادسة منه ما اجال إعاداده وتهياتاه لمرغلاة
الدراسااة البتدائيااة  ،ومااا المؤكااد أا يكااوا طعاال الروضااة
متميزا عا اقرأنه الذيا لم يلتغقوا بها.
لقد أثر

الغروب بايا الشاعوب والغاروب األبلياة والقماع

السياسااااي والتساااالط وأعمااااال العنااااف والشااااغب وجاااارائم
الختطاف والقتل والسرقة وعدم تكاافؤ العار
والهيمنة أثر

والغاتالل

سلبا على نمو شخصية الطعل وربما أنتج

بذه العوامل أطعال عدوانييا في سلوكهم.
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المعوقات التي تعاني منها مدارس رياض األطفال :
 -1عدم توفير وسائط النقل التي تنقل األطعاال ماا بياوتهم
إلااى الروضااة األماار الااذل يقلاال اإلقبااال علااى الريااا

لا

أباليهم ليسوا على اساتعداد دائماا لجلابهم إلاى الروضاة فاي
بداية الدوام ثم العود ثانية لستالمهم في نهاية الدوام
 -3التغذيااة  :الااذل يجاارل ألا أا الطعاال يجلااب معااه مااا
البيا وجباة غذائياة يتناولهاا فاي درا اسامه التغذياة غيااث
تشااارف معلماااة التغذياااة علاااى تنااااولهم للطعاااام وبناااا تبااارز
العااوارق المؤلمااة باايا العوائاال الميسااور والعوائاال العقياار
واألمر ل يغتا إلى مزيد ما اإليضاح.
 -2قلة األلعاب وعدم توفيربا بشكل كااف نوعاا وكماا فاي
الروضة
 -3تعاني بع

الريا

ما كوا بناياتها متهالكاة أو آيلاة

للسقوط.
 -5قلة الختصاصا لعدم فتح معابد خاصة بهذا القسم.
وانطالقا ماا واجبهاا فاي العناياة بالطعولاة وايالئهاا ماا
تستغق ما الرعاية تؤكد لجنة التربية على ما يأتي :
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 -1تاااوفير وساااائط النقااال لتغقياااق وصاااول األطعاااال إلاااى
الروضة وعودتهم منها بشكل اما ومريح.
 -3شاامول ريااا

األطعااال بالتغذيااة المدرسااية والصااغة

المدرساية والااتخل

ماا اآلثااار النعساية الساايئة التاي تااؤذل

األطعال المنغدريا ما العوائل والبيئا العقير ماديا.
األطعاال ماا (اللعاب) لتسالية

 -2توفير ما تغتاجاه رياا
األطعال.

 -3تجهياااز الروضاااة بعارضاااة وجهااااز أقااارا

(أفاااالم

كارتوا) للتسلية والتربية معا.
 -5تخصي

ما يمكا ما األموال إلدامة وتارميم أو بنااء

مدارا ريا

األطعال.

 -3وضع آلية خاصة ورصينة لكتشاف ورعاياة األطعاال
الموبوبيا مبكرا  ،ووضع منهج للتعكير اإلبداعي.
 -7وضاااع غاااوافز جدياااد للقطااااع الخاااا

فاااي رياااا

األطعال.
 -8البتمااام بااالقر واألرياااف بإنشاااء ماادارا لرياااا
األطعال فيها.
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المبحــــث الثـاني
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التعليم الثانوي
المــدرس
يصااادق ماااا قيااال ساااابقا عاااا المعلااام علاااى زميلاااه
المدرا في المرغلة الثانوية  ،فهنا :
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 -نقااا

التأبيااال الترباااول وعااادم وضاااوح الرؤياااة وعااادم

اإللمام باستراتيجيا التعليم وتنمية التعكير اإلبداعي.
 عدم وجود دورا تطويرية كافية أثناء الخدمة. اعتماد الكثير ما المدرسيا على الطريقة اإللقائية ممارساااة كثيااار ماااا المدرسااايا للتااادريا الخصوصااايالممنوع.
المدرســة
غيث :
 ل تتااوفر فااي كثياار مااا األغياااا بيئااة مدرسااية مشااوقةومشجعة.
 ل تتوفر التقنيا التربوية الغديثة في التعليم. عدم صالغية بناية. عدم توفر المواد الالزمة للمختبرا والوسائل التعليمية اكت ا الصعوف بالطالب لضيق الغرف وقلة عددبا. ضعف عالقة المدرسة بالمجتمع المغلي.المناهـــج
 -عدم وصول الكتب المدرسية في وق مبكر.
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 -بع

المنابج موضاوعة بطريقاة تساتدعي الغعا اآللاي

والتلقيا بعيدا عا إعمال العكر والنشاط الذبني.
 الغاجة إلى التجديد ومساير التطورا العلمية. -تركز بعا

مضااميا المناابج علاى أسائلة تقايا الغعا

والساات هار وتعتقاار إلااى مواقااف ومشااكال تتغااد تعكياار
الطالب وتغعزبم للغل.
 لجوء المدرسيا بسبب طاول المناابج وكثار العطال إلاىعدم تدريا بع

العصول وإلقاء ذلال على الطالب بهدف

إكمال المنهج المقرر.
ومما تقدم ذكره فاا لجنة التربية توصي بما يلي :
 -1إشراال إدارا المدارا الثانوية ومدرسيها في دورا
تطويرياااة تهااادف إلاااى معالجاااة معوقاااا ومشااااكل العملياااة
التربوية المرتبطة باإلدار والمدرسيا.
 -3إيجااااااد بااااادائل للتعاااااوي عاااااا الغاجاااااة للتااااادريا
الخصوصي.
 -2توفير الوسائل والتقنيا التربوية الغديثة في المدارا
 -3توفير ما تغتاجه المختبرا ما مواد وأجهز علمية
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 -5دعاام جهااد وزار التربيااة فااي إكمااال طباعااة وتوزيااع
الكتااب الدراسااية علااى المغاف ااا وإيصااالها إلااى الماادارا
في وق مناسب.
 -3معالجااة ماااا تعانيااه المناااابج مااا خاااالل تشااكيل لجااااا
مختصاااة تتاااولى وضاااع برناااامج شاااامل لتجدياااد وتغاااديث
المنااابج الدراسااية وتخليصااها مااا غالااة التخلااف والسااتعاد
ما التجارب العالمية في بذا المجال.
 -7تقليااال الغصااا األسااابوعية للمدرسااايا وفاااق دراساااة
متكاملة تهتم بالمعلميا والمدرسيا واألساتذ .
 -8اعتماااااد مباااادأ المكافاااا لتغعيااااز المدرساااايا الجيااااديا
ومغاسبة المقصريا.
 -9البتمام بالتلعزيوا التربول.

األبنية المدرسية
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وبي ما اكبر وابم المشكال

التي تواجاه العملياة

التربويااة وتنااذر بعواقااب خطياار فااي غالااة التقاااعا عااا
معالجتها.
إنها أم المشاكل وما ثم صار لزاما تعاوا جميع األطاراف
في الدولة على غلهاا .صاغيح أا مادارا كثيار تام بناؤباا
خالل السانوا األخيار وفاي جمياع المغاف اا ولكاا باذا
التطور لم يزل عاجزا عا الغل بسابب اإلرث السايء عاا
الن ام السابق في بذا المجال وما بذه المشاكل :
 -1لاام تاازل الكثياار مااا الماادارا وفااي جميااع مغاف ااا
العاااراق مبنياااة ماااا الطااايا رغااام بنااااء الكثيااار منهاااا إل أا
المشكلة لم تزل قائمة غتى اآلا.
 -3إا الموجااود مااا الماادارا عاااجز عااا اسااتيعاب أعااداد
الطااالب األماار الااذل أرغاام مااديريا التربيااة علااى العماال
بالن ااام الثالثااي للاادوام وبااو ن ااام يعاارط بكثياار مااا فاار
التعلم ويعج بالعيوب والمخاطر.
 -2ولقلة المدارا وقلاة عادد الصاعوف وصاغربا تضاطر
إدار المدرسااة إلااى توزيااع الطااالب علااى الشااعب بأعااداد
كبير تتجاوز ( )71طالبا أغيانا.

36

 -3عدم وجود المساغا

الكافية في األغياء الساكنية لبنااء

الماادارا عليهااا باال وعاادم امااتالال وزار التربيااة ألرا
يمكنها بناء المدارا عليها.
 -5إا الغديث عا النق

في أعداد المادارا لايا كالماا م

عا مئا المدارا بال عاا أكثار ماا خمساة آلف مدرساة
قابل للزياد في كل عام بععل النمو السكاني المضاطرد فاي
العراق.
وباذا يعناي الغاجاة إلااى تخصاي

أماوال طائلاة أو البغااث

عا غل عا طريق الساتثمار فاي باذا المجاال .إا الخطار
الستثنائي فاي أثااره و مدياتاه ل يعاالج إل بقارار اساتثنائي
يتكاتف عليه الجهد الوطني بشكل عام.
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المبحــــث الثـالث
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التعليم المهني

41

يشااامل المااادارا الصاااناعية والتجارياااة والزراعياااة وباااذا
القطاع يعاني ما معوقا أبرزبا :
 -1واقاااااع األبنياااااة المدرساااااية وافتقارباااااا إلاااااى الاااااور
والمختبرا مما يجعلها غير قادر علاى تلبياة الغاد األدناى
ما متطلبا التدريب.
 -3توقف التنمية الصناعية والزراعية في البلد األمر الذل
أد إلاااى عااادم وجاااود مجاااال للعمااال تناساااب خريجاااي
المدارا المهنية وتركهم يعانوا البطالة واإلبمال.
 -2العاازوف عااا الماادارا المهنيااة بساابب عاادم وضااوح
مستقبل الخريجيا ولعدم وجود معرفة بأبمية بذه المدارا
ألنها لم تأخذ غقها على الصعيد اإلعالمي.
 -3ضعف الكوادر التدريسية والتدريبية في بذه المدارا.
 -5إلغاااء العماال بالنساايابية اثاار ساالبا علااى رفااد الماادارا
المهنية بالطالب.
وتأسيسا على ما تقدم فاا لجنة التربية ستوجه جهودباا فاي
بذا الميداا باتجاه :
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 -1إقرار قانوا التعليم المهني بما يتالءم والوق الغاضر
والتطور التكنولوجي
 -3إجااراء مسااح شااامل لواقااع التعلاايم المهنااي فااي العااراق
وتشخي

ما يعانيه ميدانيا وإيجاد الغلول والمعالجا

 -2وضع الخطط والبرامج لالرتقاء باالتعليم المهناي ليأخاذ
دوره الصغيح في المجتمع والغيا القتصادية في البلد ما
خالل إعطااء مشااريع إنتاجياة زراعياة وصاناعية للعاامليا
في بذيا القطاعيا
 -3تجهيز المدارا المهنية وغسب غاجة واختصا
منهاااا باااالور

كل

المتكاملاااة ماااا المكاااائا واألجهاااز وماااواد

التدريب الغديثة التي تواكب التطور التقني
 -5تااوفير مختباارا الغاسااوب وربطهااا بشاابكة النترنيا
للتواصاال مااع التطااور الغاصاال فااي تكنولوجيااا المعلومااا
وبشكل مباشر
 -3معالجااة جديااة وصااغيغة لربنيااة المدرسااية وتضاامينها
مختبرا وقاعا دراسية ومستلزما التدريب الصعي
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 -7إقامااااة دورا تخصصااااية وتربويااااة لتأبياااال الكااااوادر
التعليمياااة والتدريسااااية واإلداريااااة تااادار مااااا قباااال كااااوادر
متخصصة وكعوء ولعترا كافية وفق برنامج غديث
 -8فتح العر

لهم ما اجل إكمال الدراسا

ومنغهم قدما

ودعما ماديا ومعنويا.

المعالم الرئيسية لخطة عمل لجنة التربية

43

 -1دعم ما تطالب به وزار التربية ما تخصيصا مالياة
إضافية وغشد التأييد لذلال في مجلا النواب
 -3التخل

ما المدارا الطينية في جميع أنغاء العراق

 -2وضااع برنااامج طمااوح وتبنااي خطااة واقعيااة لمعالجااة
مشكلة المباني المدرسية باعتباربا أا المشاكل التي تواجه
العملية التربوية وتمثل تغديا لبد ما تخطى أثاره
 -3التأكد ما غساا تطبياق قاانوا التعلايم اإللزاماي ومغاو
األمية ودعم مدارا التعليم المسرع
 -5الوقوف بجانب تجربة المادارا الصاديقة للطعال الاذل
تتبناه وزار التربية ومن مة اليونيسيف
 -3التأكد ما وجود الخدما الصغية في جميع المدارا
 -7توفير الماء الصالح للشرب في جميع المدارا
 -8إطااالق مشااروع التغذيااة للماادارا البتدائيااة وريااا
األطعال
 -9توفير شروط الغيا الكريمة لجميع العامليا في المجال
التربول ودعم ذول الرواتب القليلة منهم بشكل خا
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 -11إعاد تأبيل إدارا

المدارا والمعلمايا والمدرسايا

والمشاارفيا التربااوييا والختصاصااييا مااا خااالل دورا
تطويرية فعالة وكعوء
 -11التقياااااد بالمعاااااايير الصاااااغيغة فاااااي اختباااااار إدارا
المدارا
 -13تطااوير معابااد المعلماايا وكليااا المعلماايا وكليااا
التربية
 -12إعاااد الن اار بالمنااابج الدراسااية للمراغاال كافااة مااا
خااالل تشااكيل لجاااا مختصااة والتأكااد مااا مواكبااة المنااابج
الجديااد لمااا موجااود فااي العااالم المتقاادم وضااماا تكااريا
المناااابج للوغاااد الوطنياااة للشاااعب العراقاااي بكافاااة أدياناااه
وقومياته والعلسعة التربوية المتبنا في العراق
 -13تجهيااااااز الماااااادارا بمختلااااااف مراغلهااااااا وغسااااااب
الختصا

بالوسائل التعليمية والتقنيا التربوية الغديثة

 -15اعتماد الخطط الكعيلة بإكمال طباعة الكتب المدرسية
وضماا وصولها إلاى المادارا فاي وقا مناساب وبأعاداد
كافية
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 -13النعتاح علاى التجاارب التربوياة فاي الادول األخار
والستعاد مما ينسجم مع القيم الجتماعية فاي العاراق وماا
يضااما والتواصاال مااع التطااور العلمااي والتقنااي فااي العااالم
المتقدم
 -17رعاية الطعولة ماا خاالل البتماام برياا

األطعاال

وتوفير غاجاتها األساسية  :وسائط النقل ،التغذية  ،شاشا
العر

 ،إصالح المباني

 -18إيجاد بدائل عملياة للتادريب الخصوصاي والتلعزياوا
التربول
 -19البتمام بالمدارا المهنية والرتقاء باالتعليم المهناي
ليأخذ دوره في الغيا القتصادية بجوانبها المختلعة.
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تنويـــــــه
لإلطالع على النسخة االلكترونية لهذا الكتاب
بإمكانكم زيارة الموقع االلكتروني لمجلس النواب العراقي :

www.parliament.iq
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