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فرص وتحدايت”

المؤمتر التربوي األول بعنوان

ورشة عمل مدتها يومني للمرشدين الرتبويني. د. إبراهيم   
النوري.

الفرنسية  القنصلية  الفرنسية.  اللغة  ملعلامت  ورشة عمل   
واألخت سلوان.

ورشة عمل للمحاسبني. السيد سهيل دعيبس )املدير املايل(  
ورشة عمل للسكرتاريا. د. خالد عطية.  

رؤية مدارس البطريركية الالتينية

تعليم عايل الجودة ومواكب للعرص يف بيئة تربوية آمنة معززة 

لإلبداع والتعددية واالميان واملواطنة والقيم اإلنسانية.

رسالة مدارس البطريركية الالتينية

انطالقا من هويتنا املسيحية وتاريخ مدارسنا الوطني العريق 

تسعى مدارس البطريركية الالتينية اىل النهوض بجودة التعليم 

واملبادىء  الرتبوية  والسياسات  املعايري  افضل  وفق  وبيئته 

اإلنسانية وتاهيل وتطوير الكوادر البرشية لتنشئة جيل مبدع 

واملواطنة  اإلنسانية  بالقيم  ومعزز  اجتامعيا،  فاعل  علمياً، 

الصالحة.

األدهاف االستراتيجية
لمدارس البطريركية الالتينية

جودة التعليم.  
تعزيز البيئة الرتبوية اآلمنة والقيم االنسانية واملهنية.  

التفاعل اإليجايب مع املجتمع املحيل.  
تطوير القدرات املؤسسية.  

تعليم  يف  والبيداغوجية  التكنولوجية  املعرفة  توظيف   
د. خالد دعوس اإلجتامعيات. 

توظيف املعرفة التكنولوجية والبيداغوجية يف تعليم اللغة   
د. حنان الجمل العربية. 

د. وحيد جربان اإلدارة الصفية مدخل للتعلم النشط.   
.Canva إنشاء إعالنات وفيديومن خالل برنامج  

أ. تينا حزبون  

منوذج حمدان يف اسرتاتيجية الصف اإلفرتايض املقلوب   
أ. حلمي حمدان وتصميم التعليم. 

مهارات اإلتصال والتواصل يف بيئة العمل.  
د. محمد بشارات  

مداخالت
موضوع حول البطريركية الالتينية ومؤسساتها:  

األستاذ سامي اليوسف الوكيل العام للبطريركية الالتينية.  

توضيح النظام الداخيل: مكتب املحاماة.  
سياسة حقوق الطفل. مؤسسة الرؤيا العاملية.  

مبادئ كتابة املشاريع التطويرية للمدارس.  
أ. جورج عكروش. مدير مكتب تطوير الربامج  

ورشات عمل
قسم  الجدد.  املعلمني  تستهدف  الجديد.  املعلم  تهيئة   

اإلرشاف وزارة الرتبية والتعليم.

مدتها  األطفال  رياض  معلامت  تستهدف  الخبري«  »عباءة   
ثالثة أيام. أ. فيفيان طنوس و أ. مالك الرمياوي.

قسم  والنواب.  املدراء  تستهدف  تعليمي«  قائد  »املدير   
اإلرشاف وزارة الرتبية والتعليم.



تهيئة وتأهيل املعلمني الجدد، إلكسابهم املفاهيم األساسية يف   ›
التخطيط والتقويم وإسرتاتيجيات التعليم، والتي متكنهم من 

لكل طالب وطالبة من  تعليمية ممكنة  تجربة  أفضل  توفري 

طلبة مدارس البطريركية الالتينية. 

جديدة،  وإسرتاتيجيات  تعلم  بأمناط  املعلمني  جميع  تزويد   ›
بحيث يكون الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية، 

التدريسية،  املامرسات  أفضل  وتطبيق  تبادل  إضافة  إىل 

البعيدة عن التلقني والطرق التقليدية، والتي تؤمن بأهمية 

عملية  يف  والنشطة  الفاعلة  ومشاركته  املتعلم  انخراط 

تعلمه.

توظيف التكنولوجيا يف التعليم كأحد أهم األدوات الحديثة،   ›
التعلم  أنواع  من  نوع  وهو  املشاريع،  القائم عىل  التعلم  يف 

النشط، والذي ينطوي عىل أن مشاكل العامل الواقعي تجذب 

الطلبة  يكتسب  بينام  الجاد  التفكري  وتثري  الطلبة  اهتامم 

ويطبقون املعرفة الجديدة يف سياق حل املشكالت.

تقع عىل عاتق املرشدين الرتبويني يف املدارس مسؤولية كبرية   ›
النفيس،  الدعم  وتقديم  الطفل،  حقوق  ورعاية  حامية  يف 

وتبادل  موحدة  عمل  آليات  وضع  فإن  لذا  لهم،  واإلرشادي 

للتعامل  الالزمة  واملهارات  الخربات  تكسبهم  غنية  خربات 

العقيل،  وإداركها  النامئية  وحاجاتها  عمرية،  فئة  كل  مع 

التعلمية  احتياجاتهم  اختالف  عىل  الطلبة  بهدف دعم 

والعاطفية واإلجتامعية. 

يف  الدراما  مبنهجية  األطفال  رياض  معلامت  وتسليح  تزويد   ›
الصف، واإلنخراط معهم يف بناء األدوار ووجهات النظر، ولعب 

األدوار يف سياق تعلمي ميكنهم من تعلم مهارات الفعل وفهم 

كطالب  يترصفون  بحيث  القيم،  وإستكشاف  الحياة  جوانب 

ويفكرون كمعلامت، لتحقيق مستويات التعلم والتعليم.

توعية املعلمني لالنتباه للطلبة ذوي/ذوات صعوبات تعلمية،   ›
املعلم عىل  أن تدل  التي ميكن  والتعرف عىل اهم اإلشارات 

ان أحد الطلبة ميكن ان يكون ذوي صعوبات تعلمية، وفهم 

فلسفة المؤمتر
تقود اإلدارة العامة يف املدارس يف السنوات األخرية تغيريات جذرية 

يف املدارس، للنهوض بها ومنوها لتطوير مدارس ذات جودة عالية 

وتواكب  والتجديد  والكفاءة  الفعالية  درجات  أعىل  تحافظ عىل 

التعليم  أساليب  أن  الخربات  أثبتت  حيث  العرص،  تطورات 

وأشارت  العرص،  تحديات  مواجهة  عىل  قادرة  تعد  مل  التقليدية 

التجارب إىل أهمية قصوى إلعادة تصميم بيئات التعلم املختلفة 

مبا يتالئم مع متطلبات هذا التغيري، لذا فإن بناء قدرات الكوادر 

مبواضيع  والتدريبات  واملهارات  باملعارف  وتزويدها  البرشية 

حديثة ومعارصة يف الرتبية سيساهم بشكل مبارش يف تحقيق هذا 

الهدف. حيث تقع عىل عاتقها مسؤولية رئيسة يف تأهیل األجیال 

وتزویدهم مبختلف املهارات واملعارف الالزمة لبناء املجتمع.

واملرشدين  واإلداريني  املعلمني  حاجات  تقييم  خالل  فمن 

الظروف  يف  األطفال،  رياض  ومعلامت  واملحاسبني  والسكرتاريني 

العادية والظروف التي فرضتها جائحة كورونا، تم تصميم مواضيع 

وورشات عمل هذا املؤمتر، ليخدم كل يف موقعه ويف مسؤولياته، 

وهذه التدريبات  تجهز وتشّجع ومتّكن وتدفع كل فرد يف املدرسة 

ودعم  رعاية  عىل  ستنعكس  إمكاناته.والتي  أعىل  إىل  للوصول 

التنشئة االنسانية، واإلستفادة من  قدرات ومهارات الطلبة، واىل 

مجموعة من أشهر الخرباء والرتبويني يف فلسطني.

أدهاف المؤمتر
‹  تدريب مدراء املدارس والنواب وتزويدهم باملهارات اإلدارية 
من  لتمكينهم  املهنية  املعرفة  وتطوير  الرتبوية،  والتدخالت 

تحسني أدائهم اإلداري ليكونوا قادة فاعلني، يقودوا مدارسهم 

بطرق وإسرتاتيجيات إدارية حديثة وأساليب مبتكرة.

بطرق  الصف  داخل  دعمها  ومحاولة  ومشاعرها  صعوباتها 

بسيطه متاحه.

تزويد املعلمني بالنهج الرتبوي لعلم النفس اإليجايب، إليجاد   ›
التعلمية، ألن  التعليمية  العملية  تدعم  إيجابية  تربوية  بيئة 

املعلم  قبل  من  إيجابية  وتكتيكات  أساليب  عىل  اإلعتامد 

الرتبوية  املشكالت  عىل  التغلب  يف  يسهم  املدرسة  وإدارة 

اليومية،  الطلبة يف حياتهم  تواجه  التي  والنفسية والسلوكية 

وتؤثر بشكل إيجايب عىل دافعيتهم وتحصيلهم.

رفع مستوى عمل السكرتاريا يف املدارس من حيث التنظيم   ›
التواصل  مبهارات  وتزويدهم  والورقية،  اإللكرتونية  واألرشفة 

وحسن  ومهنية،  بفاعلية  اليومية  األعامل  ومتابعة  الجيد 

املظهر.

مواضيع المؤمتر
د. دعاء وهبة مهارة اإلبتكار. منوذج غوشة.   
د. ديانا دعبول علم النفس اإليجايب.   
د. ديانا دعبول التوعية حول التعامل مع صعوبات التعلم.   

التعلم العاطفي االجتامعي  
د. ديانا دعبول  .sel-social emotional learning  

الطاقة اإليجابية وتعزيزها لدى املعلم والطالب.  
أ. حنان جربيل

د. حنان الجمل أمناط تعلّم الطلبة وذكاءاتهم املتعددة.   
أ. تينا حزبزن التعلم القائم عىل املشاريع .   

اإلختبارات وكيفية تصميمها، والتقويم البديل.  
د. عبد الله بشارات  

توظيف املعرفة التكنولوجية والبيداغوجية يف تعليم العلوم.    
د. دعاء وهبة  

تعليم  يف  والبيداغوجية  التكنولوجية  املعرفة  توظيف   
أ. ليىل أبو ياسني الرياضيات. 


