
ECO.4 مدرسة خالية من العنف - ( التنمر - Bullying) عنـوان الدورة

أن يصبح المعلّم قادراً على بناء سلوك التالمذة وشخصيتهم بهدف مكافحة العنف والتصّرفاتالهدف
الخطرة ومساعدتهم في حّل المشاكل بطرق سلّمية.

العنف المدرسي أو التنّمرهو سلوك إيذائي- يكون إما عبر التسلّط البدنّي، أو عبر التسلّطالتوصيـف
اللّفظّي، أوالتسلط النفسّي أو االستبعاد االجتماعّي ضد التالمذة  ذوي اإلعاقة واألقليّات. وهنا

نطرح السؤال اآلتي: كيف يمكن للتّربية  والمدرسة بشكل خاّص تقويم األوجه العنيفة من
الثقافة والحّد من شرعية اللّجوء إلى العنف لمواجهة النزاعات؟ لذلك تسلط هذه الدورة الضوء

على األمور اآلتية:
مفهوم العنف وآثاره الّسلبية في جميع الفئات وطرق معالجتة واقتراح الحلول باإلضافة إلى

خارطة طريق المدرسة، المهارات الالّزمة لمعالجة حاالت التنّمر، العالمات التي تنذر بوجود
تنّمر- العالمات التي تنذر عن شخصية المعنّف، نماذج أنشطة تطبّق مع المتعلّمين لمكافحة

العنف والتنّمر.

د. نجوى كمال الدينالمـدرب ( ة) 

معلّمو التعليم األساسي والمرحلة الثانويّةالفئة المستهدفة

التربية المتخصصةالمادة التعليمية

الرمز            مركز التدريب          التاريخ والتوقيت

ممكن تعديل المكان أو الوقت حسب الحاجةمالحظات

:

:

:

:

:

:

:

:المجال

:الكفاية

دار المعلمين -  األشرفية
(عازوري)

السبت ٣٠ ايار ٢٠٢٠،  ٦ حزيران ٢٠٢٠،  ١٣ حزيران ٢٠٢٠،    من ٠٨:٣٠
الى ١٣:٣٠

N.ECO.4.1

العالقات المهنيّة

يتعاون مع إدارة المدرسة والّزمالء واألهل وغيرهم من المعنيّين في التّربية بهدف تنمية
مهنيّة معهم من جهة ومع مؤّسسات المجتمع المدنّي من جهة أخرى

ينّمي الذّكاء العاطفي لديه ويطّوره لتحسين عالقاته المهنيّة

تلفون :٩١٣٩٦٧ -٠٩  فاكس: ٩١٥٤٣٣-٠٩دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات - جونية 112



ECO.7 حماية الطفلعنـوان الدورة

أن يستنتج المتدّرب أهميّة موضوع التنّمر وخطورته وآثاره على جميع الفئات. و يصبح  قادًراالهدف
على بناء سلوك التالمذة وشخصيتهم بهدف مكافحة العنف والتصّرفات الخطرة ومساعدتهم في

حّل المشاكل بطرق سلميّة.

العنف المدرسي أو التنّمرهو سلوك إيذائي- يكون إما عبر التسلّط البدنّي، أو عبر التسلّطالتوصيـف
اللفّظّي، أوالتسلّط النفسّي أو االستبعاد االجتماعّي ضد التالمذة  ذوي اإلعاقة واألقليّات. وهنا

نطرح السؤال اآلتي: كيف يمكن للتّربية  والمدرسة بشكل خاص تقويم األوجه العنيفة من
الثّقافة والحّد من شرعيّة اللجوء إلى العنف لمواجهة النّزاعات؟ لذلك تسلّط هذه الّدورة الضوء

على األمور اآلتية:
مفهوم العنف وآثاره الّسلبية في جميع الفئات وطرق معالجته واقتراح الحلول باإلضافة إلى

خارطة طريق المدرسة، المهارات الالّزمة لمعالجة حاالت التنّمر، العالمات التّي تنذر بوجود
تنّمر- العالمات التّي تنذر عن شخصيّة المعنّف، نماذج أنشطة تطبّق مع المتعلّمين لمكافحة

العنف والتنّمر.

د. نجوى كمال الدينالمـدرب ( ة) 

جميع المراحلالفئة المستهدفة

التربية المتخصصةالمادة التعليمية

الرمز            مركز التدريب          التاريخ والتوقيت

مالحظات

:

:

:

:

:

:

:

:المجال

:الكفاية

السبت ٢١ ايلول ٢٠١٩،  ٢٨ ايلول ٢٠١٩،  ٥ تشرين االول ٢٠١٩،  ١٢ تشريندار المعلمين -  عاليه
االول ٢٠١٩،    من ٠٨:٣٠ الى ١٣:٣٠

N.ECO.7.1

السبت ٢ ايار ٢٠٢٠،  ٩ ايار ٢٠٢٠،  ١٦ ايار ٢٠٢٠،  ٢٣ ايار ٢٠٢٠،    مندار المعلمين -  عاليه
٠٨:٣٠ الى ١٣:٣٠

N.ECO.7.2

العالقات المهنيّة
األخالقيّات المهنيّة

يتواصل مع مختلف األفرقاء التّربويّين

يتعاون مع إدارة المدرسة والّزمالء واألهل وغيرهم من المعنيّين في التّربية بهدف تنمية
مهنيّة معهم من جهة ومع مؤّسسات المجتمع المدنّي من جهة أخرى

يلتزم بمبادئ وأخالقيات المهنة
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.CIV.1 مدرسة خالية من العنف ( التنّمر Bullying) عنـوان الدورة

أن يتمكن المتدّربون من تحديد هويّة ّكل من الُمعَنَّف والُمعَنِّف، وأن يكتشفوا آثار العنف علىالهدف
جميع الفئات، وأن يبتكروا أساليب لمعالجة العنف والحّد من حاالته المختلفة

التنّمر هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء موّجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أوالتوصيـف
مجموعة مختلفة، تسلّط هذه الّدورة الضوء على مختلف أنواع التنّمر، وتبيّن آثاره السلبيّة على

كافة فئات المجتمع.
من ناحية أخرى، تزود الّدورة المشاركين بأنشطة متعّددة تتمحور حول العنف، وتقبّل اآلخر،

وعدم التّمييز من أجل مساعدة األطفال ضحايا هذا النّوع من التنّمر في اكتساب مهارات التّأقلم.
كما تسهم هذه األنشطة في تعزيز مفهوم التسامح بغية تأهيل الطّالب ليصبحوا مواطنين

يتّسمون باالستقرار العاطفي وباالتّزان النفسي ويتحلّون بحّس المسؤوليّة والقدرة على المواجهة
بإيجابيّة. 

يجري ذلك من خالل:
عرض أفالم، تعريف التنّمر، أسبابه، أشكاله ونتائجه، مناقشة حاالت، عمل مجموعات، اقتراح

أنشطة

دانييال عبيدالمـدرب ( ة) 

معلمون – نّظار – إداريّونالفئة المستهدفة

التربية المتخصصةالمادة التعليمية

الرمز            مركز التدريب          التاريخ والتوقيت

مالحظات

:

:

:

:

:

:

:

:المجال

:الكفاية

دار المعلمين -  األشرفية
(عازوري)

االثنين ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٠،  ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٠،  ٢٧ كانون الثاني
٢٠٢٠،    من ٠٩:٠٠ الى ١٤:٠٠

D.CIV.1.1

المركز التربوي -  سن
الفيل

االثنين ١٧ شباط ٢٠٢٠،  ٢٤ شباط ٢٠٢٠،  ٢ اذار ٢٠٢٠،    من ٠٨:٣٠ الى
١٣:٣٠

D.CIV.1.2

السبت ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٠،  ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٠،  ١ شباط ٢٠٢٠،    مندار المعلمين -  عاليه
٠٨:٣٠ الى ١٣:٣٠

D.CIV.1.3

دار لويس ابو شرف -
جونية

السبت ٢٢ شباط ٢٠٢٠،  ٢٩ شباط ٢٠٢٠،  ٧ اذار ٢٠٢٠،    من ٠٨:٣٠ الى
١٣:٣٠

D.CIV.1.4

السبت ١٤ اذار ٢٠٢٠،  ٢١ اذار ٢٠٢٠،  ٢٨ اذار ٢٠٢٠،    من ٠٨:٣٠ الىدار المعلمين -  البترون
١٣:٣٠

D.CIV.1.5

العالقات المهنيّة

يتواصل مع مختلف األفرقاء التّربويّين
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EDU.1 مواجهة التنمر في المدارسعنـوان الدورة

أن يصبح المعلّم قادراً على تعديل سلوك التالمذة بهدف مكافحة العنف والتّصّرفات الخطرةالهدف
ومساعدتهم في حّل النزاعات بطرائق سلميّة، وتنمية وسائل الوقاية.

التنمر هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء موّجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أوالتوصيـف
مجموعة أضعف. وأثبتت الّدراسات أّن نسبة المتنّمرين في تزايد كبير وال سيّما في المدارس

حيث يمكن أن يأخذ شكالً لفظيًا  أو جسديًا  أو نفسيًا.
لذلك، تسلّط هذه الدورة الّضوء على مختلف أنواع التنّمر، وتبيّن آثاره السلبيّة على كافّة فئات

المجتمع، وتعطي المهارات الالزمة لمعالجة حاالت التنّمر،وتوضح العالمات التّي تنذر بوجود
تنّمر- العالمات التي تنذر عن شخصيّة المعنّف. ومن ناحية أخرى، تزّود الّدورة المشاركين
بأنشطة متعّددة تتمحور حول العنف، وتقبّل اآلخر، وعدم التمييز، من أجل مساعدة األطفال
ضحايا هذا النّوع من التنّمر في إكتساب مهارات التّأقلم. كما تسهم هذه األنشطة في تعزيز

مفهوم التسامح بغية تأهيل المتعلّمين ليصبحوا مواطنين يتّسمون باالستقرار العاطفّي، وباالتّزان
النّفسّي، ويتحلّون بحّس المسؤولية، والقدرة على المواجهة بإيجابيّة.

رانيا سيدةالمـدرب ( ة) 

جميع المراحلالفئة المستهدفة

التربية المتخصصةالمادة التعليمية

الرمز            مركز التدريب          التاريخ والتوقيت

ممكن التعديل في التواريخ حسب الحاجةمالحظات

:

:

:

:

:

:

:

:المجال

:الكفاية

دار لويس ابو شرف -
جونية

السبت ٩ تشرين الثاني ٢٠١٩،  ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٩،  ٣٠ تشرين الثاني
٢٠١٩،    من ٠٨:٣٠ الى ١٣:٣٠

R.S.EDU.1.1

العالقات المهنيّة
األخالقيّات المهنيّة

يتعاون مع إدارة المدرسة والّزمالء واألهل وغيرهم من المعنيّين في التّربية بهدف تنمية
مهنيّة معهم من جهة ومع مؤّسسات المجتمع المدنّي من جهة أخرى

يلتزم بمبادئ وأخالقيات المهنة
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PRE.1 مدرسة خالية من العنف ( التنّمر Bullying) عنـوان الدورة

في نهاية هذه الدورة، يُصبح المتدّرب قادرأ على أن يميّز أشكال التنّمر عند المتعلّمين ويحلّلالهدف
النزاعات ويقّدم حلول لها بطرق سلميّة مبتكراً أساليب لمعالجة العنف ومنميا بذلك طرائق لدى

المتعلّم تساعده على تقبّل االخر.

التنّمر هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء موّجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أوالتوصيـف
مجموعة أضعف. وأثبتت الدراسات أّن نسبة المتنمرين في تزايد كبير ال سيما في المدارس

حيث يمكن أن يأخذ شكالً لفظيّا أو جسديًاّ أو نفسيًا.
لذلك، تسلّط هذه الدورة الضوء على مختلف أنواع التنّمر وتبيّن آثاره السلبيّة على كافة فئات

المجتمع. من ناحية أخرى، تزّود الدورة المشاركين بأنشطة متعّددة تتمحور حول العنف وتقبّل
اآلخر وعدم التمييز من أجل مساعدة األطفال ضحايا هذا النوع من التنّمر الكتساب مهارات

التأقلم.

فدى الخوريالمـدرب ( ة) 

معلمو كل المواد في كل الحلقاتالفئة المستهدفة

التربية المتخصصةالمادة التعليمية

الرمز            مركز التدريب          التاريخ والتوقيت

مالحظات

:

:

:

:

:

:

:

:المجال

:الكفاية

الثالثاء ٣ كانون االول ٢٠١٩،  ١٠ كانون االول ٢٠١٩،  ١٧ كانون االول ٢٠١٩، دار المعلمين -  عاليه
  من ٠٨:٣٠ الى ١٣:٣٠

F.PRE.1.1

الثالثاء ١٠ اذار ٢٠٢٠،  ١٧ اذار ٢٠٢٠،  ٢٤ اذار ٢٠٢٠،    من ٠٨:٣٠ الىدار المعلمين -  عاليه
١٣:٣٠

F.PRE.1.2

الممارسات المهنيّة المتخّصصة

ينمّي عند المتعلّمين طرائق إدارة النزاعات ومعالجتها العنفيًا
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