
يعمل معهد "مجاالت" داخل المجتمع المدرسّي بغية تعميق التعارف، 
ع البشرّي،  وتثمين التباين واالختالف، وخلق اإلحساس بالراحة حيال التنوُّ

وتعزيز النزاهة واإلنصاف في الصّف، والمدرسة، والمجتمع المحّلّي.

انضّموا إلينا للقاء تمكينّي وتعليمّي مع تنويعة الُهوّيات في البستان، وفي 
م حول األصداء  الصّف، وفي غرفة المعّلمين، وفي البيئة المعيشّية، والتعلُّ

التي تبقيها هذه الُهوّيات داخلنا.

ع بشرّي  1. التربية المْنصفة في مجتمع ذي تنوُّ
لقاء تمكين وإثراء مع تنويعة من الُهوّيات في المجتمع المدرسّي. تعميق التعارف، 
ع البشرّي. تطوير مهارات اإلنصاف واالحتواء  والتزويد بأدوات للتعامل مع التباين والتنوُّ

في المدرسة والمجتمع. رابط

 2. الُمناخ التربوّي -هذا األمر يهّمني!
ورشات واستكماالت للطواقم التربوّية توّفر فرصة اللقاء الشخصّي واإلنسانّي مع 
ُهوّيات وأصوات أخرى في حياتنا، وفي الحّيز التربوّي الذي تظهر فيه. فحص أصداء 
هذه الُهوّيات في داخلنا. التزويد بأدوات لخلق ُمناخات تربوّية ُمْثلى من خالل الِحوار 

بين تنويعة من الُهوّيات. رابط

 3. دعوة للقاء مع ُهوّيات تفرض علينا التحّديات
د بأدوات لتحسين اللقاء مع األطفال الذي يضعنا العمُل  ورشات واستكماالت تزوِّ
د الُهوّيات التي تفرض  والتعامل معهم أمام تحّديات، وللتعامل المهنّي مع تعدُّ
التحّديات في الصّف وفي المدرسة. تمّكن الورشات من إجراء محادثات مفتوحة حول 
ُن هذه الفضاءات من تحقيق تعايش مشترك  فضاءات ضرورّية لتحقيق بحيث تمكِّ

بين الُهوّيات المتعّددة في الصّف وفي المدرسة. رابط

 4. لقاءات
ورشات تحضيرّية للطواقم التربوّية ُقَبْيل إجراء لقاءات بين طلبة من ُهوّيات مختلفة 

والتزويد بأدوات في سبيل إجراء لقاء مْنِصف ومؤّثر. رابط

 5. البستان المْنصف -شارع سمسم
استكماالت لمرّبيات البستان والمساِعدات، بمساعدة رزمة شارع سمسم التربوّية 
النزاهة واإلنصاف والمسؤولّية  التي تزّود بأدوات لبناء عالقة بين األفراد، وتعزيز 

والمشاركة االجتماعّية. رابط

م بأسلوب  * التعلُّ
ومنهج الورشة: يمّكن 
من المشاركة النشطة. 
هون  يدير الورشاِت موجِّ

مهنّيون من شّتى 
المجاالت.

*ترتكز ورشات "مجاالت" 
م من خالل  على التعلُّ
خوض التجربة، وهي 

تنهض بسيرورات 
التغيير الفردّية 

والتنظيمّية، ويجري 
تمريرها بأساليب خّلاقة 

ومتنّوعة ومشّوقة، 
زة بموديالت  وهي معزَّ

تطبيقّية ونظرّية.

*الورشات قابلة للتغيير 
والتقسيم لوحدات 

تالئم احتياجات المدرسة

*خبرة أكثر من 20 عاًما 
في العمل مع طواقم 

د  تدريسّية ذات تعدُّ
بشرّي.

*جرى تطوير "موديل 
المواَطنة المشتَركة" 

من ِقبل مجموعة من 
المرّبين من مشارب 

وُهوّيات مختلفة، وهو 
يخلق لغة مدرسّية 

مشتركة -للنزاهة 
واإلنصاف. 
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