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وكلية العلوم الرتبوية يف «الي�سوعية»
وزارة الرتبية ّ
للتعث املدر�سي
تك ّرمان امل�شاركني يف م�شروع املعاجلة الرتبوية رّ

ن ّفذت كلية العلوم التربوية في
جامعة القديس يوسف بحث ًا عملي ًا
ح��ول امل��ع��اجل��ة ال��ت��رب��وي��ة للتع ّثر
املدرسي في اإلطار املدرسي شمل
العامني الدراسيني 2010-2009
و.2011-2010
م���ول ه���ذا ال��ب��ح��ث العملي من
ّ
قبل مجلس األبحاث ل��دى جامعة
ال���ق���دي���س ي���وس���ف وش�������ارك فيه
باحثان من الكلية املذكورة وأشرف
عليه ستة ط�لاب أع��دوا عنه بحث
ماجستير في العلوم التربوية.

رم��ت امل��ع��اجل��ة ال��ت��رب��وي��ة التي
خاضها م��ي��دان��ي�� ًا  21م��درس�� ًا مع
 72تلميذ ًا من املرحلة االبتدائية
وال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة بشكل
أساسي إل��ى تزويد التلميذ الذي
يواجه الصعوبات مبرافقة تربوية
تو ّفر له احل���رارة اإلنسانية التي
ي��ح��ت��اج ل��ه��ا ك��ل تلميذ وت��ق�� ّدم له
ال��ب��ره��ان ب���أنّ قيمته معترف بها
وت���ؤم���ن ل���ه امل��س��اع��دة املدرسية
الضرورية ليتع ّلم من جديد كيف
يتع ّلم.

ق�� ّدم��ت ه��ذه امل��راف��ق��ة التربوية
بشكل أس��اس��ي م��ن ق��ب��ل شريكني
متطوعني :م���د ّرس (أو مد ّرسني)
م��س��ؤول (م��س��ؤول�ين) ع��ن التعليم
ف���ي ص���ف ال��ت��ل��م��ي��ذ ال����ذي يواجه
ص��ع��وب��ات ف��ي التع ّلم وزم��ي��ل من
ال��ص��ف ن��ف��س��ه ه���و م���ن التالمذة
اجليدين وراغب في تقدمي املساعدة
يسمى «املرشد» (.)tuteur
ع��رض��ت ال���ن���دوة ال��ت��ي ّ
نظمت
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف في
 6مت��وز  2011بحضور أك��ث��ر من

 1300ش��خ��ص�� ًا اإلط�����ار النظري
املشجعة
واإلج�����راءات والنتائج
ّ
لهذه املقاربة.
ن ّ
��ظ��م م��دي��ر ع��ام وزارة التربية
والتعليم العالي ،السيد فادي يرق،
وعميدة ك ّلية العلوم التربو ّية في
جامعة الق ّديس يوسف ،البروفسور
ن��دى مغيزل نصر حفل استقبال
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر
ي���وم اجل��م��ع��ة  28ت��ش��ري��ن األول
 2011ف��ي كلية العلوم التربوية
من أجل تكرمي الشركاء الرئيسيني

ال��ذي��ن س��اه��م��وا ف��ي إجن���اح هذه
ال��ت��ج��رب��ة م���ن خ��ل�ال التزامهم
الالمتناهي حيال األط��ف��ال الذين
ي��واج��ه��ون صعوبات ف��ي التعلم.
ب��اس��م املؤسستنيُ ،ق�� ّل��د التالمذة
امل���رش���دون م��ي��دال��ي��ات بحضوراأله���ل ف��ي ح�ين استلم املدرسون
 امل��راف��ق��ون ش��ه��ادات استحقاقبحضور رؤس��اء املؤسسات التي
ينتمون إليها .سبق هذا التوزيع
خطابان من وحي املناسبة وتاله
حفل استقبال للتع ّثر املدرسي.

