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 تلخيص سنة مضت

 

نهاية السنة هي فرصة للتعبير عن كل التجارب التي مررنا بها ،لتقييم وتلخيص شخصي لما قد تعلمناه خالل 

 السنة ، ما قد قمنا بإنتاجه وما طرأ علينا من تطور ..

 وايضا هذا الوقت المناسب حتى نتطلع للمستقبل ونفكر ما هي االمور التي نريد ان نتطور بها في السنة القادمة. 

 في هذا التلخيص نتطرق لعمل المركز التربوي. الفعاليات الموجهة للمشتركين في االيام الدراسية ولطاقم العمل 

 في المؤسسة ..

 والد من خالل مالممة االهدا  مع احتياجات الفرقة ..في نفس التلخيص ممكن ان نستخدمه مع اال

 

 االدوات : 

 بطاقات مع امثلة ) مرفق عدد من االمثلة ( .:  1

 : ادوات للكتابة .  2

 : سلة .  3

 

 :ةسير الفعالي

ا  نضع في السلة البطاقات ، كل مشترك يسحب بطاقة من السلة ويحصل على ادوات للكتابة .. نطلب من كل 

يقوم بالتجاوب مع المثال الذي حصل علية وان يسجل ردة فعلة اتجاهه وافكاره ، وسلبياته وإيجابياته  مشترك ان

 ووجهة نظره نحوه.

ب  نتناقش فيما بيننا بحيث يقوم كل مشترك بالتعبير عن تفاعله اتجاه المثال الذي لديه ونعطي المجال لباقي 

 المتشاركين للتعبير عن رايهم ايضا . 
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لفعاليات التي تم عرضها في اي من ا
االيام الدراسية قد قمت بتنفيذها  لألوالد 

 ضمن اطار ساعات عملك

ماذا اضافت االيام الدراسية لعملك من 
 الناحية الشخصية .. والعملية ؟

على ماذا يجب التركيز في فعاليات 
 االوالد الذين تعمل معهم ؟

يجب اي مضامين او طرق تعتقد انه كان 
 التركيز عليها ؟

شارك بتجارب االوالد والطاقم في 
الفعاليات التي تم التطرق لها في االيام 
 الدراسية ضمن االوالد الذين تعمل معهم

 ماذا كنت تريد ان نضيف او نغير
في  محتوى االيام الدراسية للسنة 

 القادمة .

ماذا كان من السهل عليك تبنيه في 
كثر  صعوبة عليك مجموعتك وماذا كان ا

 استخدامه ..

كنت تريد اضافته لأليام  ءهل لديك شي
 الدراسية ؟؟

 

في اي المجاالت كنت تريد الحصول على 
المساعدة ولم يتسنى لك ذلك ضمن االيام 

 الدراسية ؟

ماذا كنت تريد القول ألصدقائك ضمن 
 اطار االيام الدراسية ؟

 


