
 المركز التربوي دور تحديد

 في المدرسة الداخلية

 

 الورشة : اهداف 

 دور المركز التربوي في المدرسة الداخلية .لتوضيح  -

 لتثبيت الرؤيا المثالية مقابل ما ينفذ على ارض الواقع  .  -

 . وما هي طرق عمله شركائة,لفحص من هي الفئة المستهدفة , من هم  -

 لتثبيت اهداف ولعرض طرق مناسبة لتنفيذها .  -

 

كل حسب عن نظرتهم المثالية لوظيفة المركز التربوي ن وركاالمش خالل الورشة المقامة سوف يعبر

بتفصيل المركبات  التي تتكون منها الوظيفة والصعوبات التي تواجههم اثناء  وجهة نظره ورغبته .

يعزز عمل المركز التربوي هدف واحد من خالله يمكن ان ع , وفي نهاية الورشة وضممارستهم لعملهم 

 وطبعا كل في مكان عمله . 

 

 سير الورشة :

 في المجموعة الواحدة ( . مشاركون 5-4نتوزع الى مجموعات صغيرة )

) مجالت  ملونة , الوان , مقصات , صمغ , ادوات للكتابة , اوراق  نقوم بتوزيع ورقة العمل وادوات  لالبداع

ي المؤسسة  المركز التربوي فوظيفة كوالج الذي يمثل ملصقة انتاج  المشاركينملونة ...... الخ ( . نطلب من 

 حسب رغبتهم ان تكون في الواقع , من هو المركز التربوي المثالي حسب وجهة نظرك ؟؟ 

ة الداخلية م الى ان الهدف هو التركيز على ماهية وظيفة المركز التربوي ومكانته في المدرسمهم ان نلفت نظره

 ..  وليس لموقعه البدني

لعرض ما انتجوه مكملين بالحلم ) وليس بالصعوبات التي تنتج عن ارض اعضاء المجموعة بجولة   شاركن

 الواقع (....

 

 بطرح حوار حول النقاط التالية : لمشاركون يقوم ا

 . ما هي المواضيع التي طرحت وكانت مشتركة بين كل اعضاء الفرق .  1

 في المدرسة الداخلية ؟؟ ي يعمل المركز التربو . امام  اي من المهام  2

 . ما هي طرق عمل المركز التربوي ؟؟ اي من الطرق والوسائل التي باالمكان ان  تقوم بتطويرها ؟؟  3

 .؟؟ . ما هي المواضيع المهمة واالساسية النجاح  عمل المركز التربوي  4

 

كتابة صعوبة واحدة كبرى يواجهونها خالل عملهم كمركزين تربويين . نضع االوراق في المشاركين نطلب من 

شارك ان يكتب ويقترح الطرق التي .مطلوب من كل م لمشاركينا سلة , نقوم بخلطها ونعيد توزيعها على

ورقته مع اقتراحات عملية للعمل شارك يسترجع لى الصعوبة التي بين يدية . كل متساعد على التأقلم والتغلب ع

 . (ممكن ان يتشارك بها مع اعضاء المجموعات )

 في نهاية اللقاء مطلوب من كل مشارك ان ياخذ القضية التي اثارها " كمهمة بيتية  " حتى اللقاء القادم . 

يجاد وسائل لمواجهة الصعوبات في مكان عملة والوصول للنتائج المرجوة . هذة العملية تكون المحاولة في 

المرشد الشخصي  ويكون بمثابة حلقة وصل بين ما طرح في االستكمال وما ينفذ بالمؤسسة الداخلية  بمرافقة 

 على ارض الواقع . بدعم طاقم ارشاد المركز التربوي الرئيسي في البالد . 
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