
 ها مدرسو المدارس العامة والخاصةاألميرآية أفاد من   ورشات عمل في
 2010تشرين الثاني  5الجمعة 

  
ورشات عمل تدريبية    بيروت سلسلة من ثماني   الجامعة األميرآية في   أقامت دائرة التربية في

إلى علم النفس  المواد الدراسية المختلفة ترواحت مواضيعها من نظرية اللغة وممارستها   لمعلمي
المدارس الخاصة والرسمية من بيروت    وآان المعلمون المشارآون من العاملين في .  التربوي

لمعايير    وقد رمت هذه الورشات إلى توضيح تدريس اللغة اإلنكليزية وفقًا .  ومناطق أخرى من لبنان
  كليزية للمتحدثين باللغات األخرىاللغة اإلن   اقترحته جمعية مدرسي   اللغة الثانية على النحو الذي

بهدف تعزيز وتسهيل تعلم اللغة اإلنكليزية    1966   العام   وقد تأسست هذه الجمعية في ).  تيسول (
اللغة اإلنكليزية  :  اإلنكليزية ووضعت معايير للتعليم ترآز على ثالثة أهداف رئيسية لتعليم اللغة

واستخدام اللغة االنكليزية بالطرق الثقافية    األآاديمية، واللغة اإلنكليزية لألغراض   للتواصل،
وتعليم    ، ) تنسيق نجال بّشور (   تناولت الورشات آتابة القصص لألطفال  . واالجتماعية المالئمة

  ، ) رولى خشفه (  وبرامج صفوف العلوم   ، ) غيث   غازي (  الفصول الدراسية اإلنكليزية   القراءة في
  ودمج برنامج آابري   ، ) أمل بو زين الدين (  القراءة   لمستويات األربعة للفهم واالستيعاب فيوتعزيز ا 
يسمح بتحريك األشكال الهندسية على    وهذا البرنامج   البرامج الدراسية،   للكمبيوتر بتعليم الهندسة في 

وتأطير التعليم    ، ) غيث   غازي (  االنكليزيةبرامج اللغة    والتقييم والتقدير في   ، ) ربيع المحّير (  الشاشة
  غازي (  فصول اللغة اإلنكليزية   ووضع وتنفيذ المعايير التعليمية في   ، ) نجال بّشور (  ذات المغزى

شرحنا  : " غيث   غازي   البرفسوروعن هذه الورشة الثامنة واألخيرة قال رئيس دائرة التربية   ). غيث 
:  وأضاف ".  الفصول الدراسية   تفاصيل مؤشرات األداء وتطبيقاتها التربوية وفيالمعايير ودرسنا 

  .   يستتبع ذلك وجهزنا المعلمين بعدد من األدوات والتقنيات للتقييم   ناقشنا عملية التقييم وما "
  سياق الورشة الثانية،   أما في  ". مدى انطباق هذه المعايير على المدارس اللبنانية   في   وبحثنا ايضًا 
فعل  "  غيث بالقراءة بأنها   البروفسورالفصول الدراسية اإلنكليزية فعّرف    ورشة تعليم القراءة في 

  وتشغيليًا   مفاهيميًا   ناقشنا تعريفًا " : ضحوأو .  الفهم   ص ونتيجته هيتواصل عام وتواصل خا   ، " تواصل
يمكن    الفصول الدراسية والتقنيات المختلفة التي   للفهم وربطنا نظرية الفهم هذه بالممارسة في 

فرصة لتصميم خطط    وآان للمدرسين أيضًا .  مختلف مراحل التخطيط للدرس   استخدامها في
هذا وقد   ". األخذ بعين االعتبار صفوفهم ووضع المدرسةورشة العمل مع    الدروس وتنفيذها في

النظرية تختلف عن  : " غيث   البروفسوروقال  .  بين النظرية والممارسة   قدمت ورشات العمل جسرًا
مجال    أن تؤخذ بعين االعتبار في   ينبغي   وضع هذه المدارس التي   وهناك حقائق آثيرة في   الممارسة،

ورشة العمل    أجريت بعض األبحاث حول مدى استعداد المشارآين في : " وتابع ".  البحث والتدريس
أساليب حديثة ويمكن    وهذه هي   صفوفهم،   في "  االبتكار التعليمي "  أقمناها لتنفيذ ما أسميه   التي

تنفيذ هذه  من شأنها أن تسّهل أو تعيق   بعوامل المقررات التي   آنت مهتمًا .  اعتبارها ابتكارات
   ". ألوضاع المدارس   األساليب الحديثة وفقًا

وإذا آان مدير المدرسة  .  غير الموضوعية   مسألة المعايير   ثمة مالحظة أخرى مهمة هي : " وأضاف
هاتان المتغيرتان من المعايير  .  يدعمون االبتكارات تصبح فرص تنفيذها أآبر   واآلباء والطالب

  ". وآفاءة المعلمين والخبرة هما مقررات هامة لتنفيذ هذه االبتكارات   درسة،االجتماعية ووضع الم
جّمعت الدائرة  .  آانت ورشات العمل هذه مفيدة لجميع األطراف المعنية : " غيث   البروفسوروختم 

رة آما آانت الدائ .  لتصميم مثل هذه المشاريع وتنفيذها   على مدى السنوات خبرة آبيرة ووضع نظامًا
  ". ومناطق أخرى من العالم العربي   أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي   تنّسق مشاريع مماثلة في


