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جرحى »بحجارة طائ�

وزارة الرتبية وكلّية العلوم الرتبوية يف »الي�سوعية«

تكّرمان امل�ساركني يف م�سروع املعاجلة الرتبوية للتعّث املدر�سي
نّفذت كلية العلوم التربوية في 
جامعة القديس يوسف بحثًا عمليًا 
حــول املــعــاجلــة الــتــربــويــة للتعّثر 
املدرسي  في اإلطار املدرسي شمل 
 2010-2009 الدراسيني  العامني 

و2011-2010. 
ـــّول هـــذا الــبــحــث العملي من  م
لــدى جامعة  قبل مجلس األبحاث 
الـــقـــديـــس يـــوســـف وشـــــــارك فيه 
باحثان من الكلية املذكورة وأشرف 
عليه ستة طــاب أعــدوا عنه بحث 

ماجستير في العلوم التربوية.  

رمــت املــعــاجلــة الــتــربــويــة التي 
خاضها مــيــدانــيــًا 21 مــدرســًا مع 
االبتدائية  املرحلة  من  تلميذًا   72
والــتــكــمــيــلــيــة والــثــانــويــة بشكل 
الذي  التلميذ  تزويد  إلــى  أساسي 
يواجه الصعوبات مبرافقة تربوية 
التي  له احلـــرارة اإلنسانية  توّفر 
يــحــتــاج لــهــا كــل تلميذ وتــقــّدم له 
بـــأّن قيمته معترف بها  الــبــرهــان 
املــســاعــدة املدرسية  لـــه  وتـــؤمـــن 
ليتعّلم من جديد كيف  الضرورية 

يتعّلم.

قــّدمــت هــذه املــرافــقــة التربوية 
بشكل أســاســي مــن قــبــل شريكني 
مدّرسني(  )أو  مـــدّرس  متطوعني: 
مــســؤول )مــســؤولــني( عــن التعليم 
فـــي صـــف الــتــلــمــيــذ الــــذي يواجه 
صــعــوبــات فــي التعّلم وزمــيــل من 
الــصــف نــفــســه هـــو مـــن التامذة 
اجليدين وراغب في تقدمي املساعدة 

.)tuteur( »يسمى »املرشد
ــتــي نّظمت  عــرضــت الـــنـــدوة ال
فــي جــامــعــة الــقــديــس يــوســف في 
6 متــوز 2011 بحضور أكــثــر من 

النظري  اإلطـــــار  شــخــصــًا   1300
املشّجعة  والنتائج  واإلجـــــراءات 

لهذه املقاربة.
نــّظــم مــديــر عــام وزارة التربية 
والتعليم العالي، السيد فادي يرق، 
وعميدة كّلية العلوم التربوّية في 
جامعة القّديس يوسف، البروفسور 
استقبال  حفل  نصر  مغيزل  نــدى 
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر 
يـــوم اجلــمــعــة 28 تــشــريــن األول 
التربوية  العلوم  كلية  فــي   2011
من أجل تكرمي الشركاء الرئيسيني 

ــذيــن ســاهــمــوا فــي إجنـــاح هذه  ال
التزامهم  خــــال  مـــن  الــتــجــربــة 
الذين  األطــفــال  حيال  الامتناهي 
التعلم.  فــي  يــواجــهــون صعوبات 
التامذة  ُقــّلــد  املؤسستني،  بــاســم 
-املـــرشـــدون مــيــدالــيــات بحضور 
األهـــل فــي حــني استلم املدرسون 
- املــرافــقــون شــهــادات استحقاق 
بحضور رؤســاء املؤسسات التي 
ينتمون إليها. سبق هذا التوزيع 
خطابان من وحي املناسبة وتاه 

حفل استقبال للتعّثر املدرسي. 
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