
 ندواتال - لمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرةالمدرسة األ تأسيسسنة على  150 مرور ذكرى اتياحتفال بدء

 2023 لعام التربوية

، لمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرةالمدرسة األ تأسيسسنة على  150 مرور كرىذ حفل بدأ صباًحا، 10 الساعة في ،2023 يناير 22 في

 وسفير المصرية الخارجية وزارة ممثل وكذلك ،هارتمان السيد ،مصرب األلماني السفير نا بهم،رحب آخرين ضيوف بين من وكان

 .النمسا جمهورية

وكانت هناك فرصة . للغاية طريف بشكل عاًما 150 لـ الممتد المدرسة تاريخالسيد جيركه  استعرض ترحيبية،ال كلماتعدد من ال بعد

 .ممتعة  محادثات فيالمدرسة  المنتمون لمجتمعخوض أن ي ،الخاص الغداء خاللجيدة 

 لمناقشة كفرصة الذكرى هذه ونغتنم مستقبلال إلى نتطلع أن نريد نناإال أ. مضيعلى ما  ةلقاء نظرإل فرصة دائًما التأسيس ذكرىتعد 

 .نتطور أن نود في أي اتجاهو مدرسي كمجتمع النقطة التي نقف عندها

 أكسل أوالف البروفيسور محاضرةسعدنا ب بداية.ظهيرة هذا اليوم 2023 لعام التربوية ندواتال افتتحنا ،أعيننامع وضع هذا الهدف نصب 

 ؟أكثر نتطور أن يجب أو يمكننا كيف - للتعليم عالمان - مصر في األلمانية المدرسة: بورو

وهو معلم بارز  بورو، البروفيسور ركز. التعلم عملية مرافقة إلى المعرفة نقل من لالنتقال المطلوبة العمل خيارات على التركيز كان

 :التالية األفكار على باأللمانية، الناطقة البلدان في ومطلوب

 خالق بشكل الرقمنة استخدام -

 هتماماتواال المواهب دعم -

 جديدة تعليمية مساحات فتح -

 ةحيوي مدرسية ثقافة تشكيل -

 والمرونة والسعادة الصحة ضمان -

 والعدالة الديمقراطية وممارسة معايشة -

 المستقبلية الكفاءات تعزيز -

 زمالء، ةكمجموع أننا هو اليوم هذا ميزذي ال الشيءو ؛المحورية النقاط على مجموعات في عملنا ،كاملة ساعةكانت مدتها  مقدمة بعد

. ورشةهذه  في على المشاركة طواعية فصل كل في طالب عشرة من أكثر وافق كان قد. الذين تم ضمهم إلينا الطالب مع ذلك افذنن

 معالجتها اآلن نود التي األساسية األفكار. الملصقات على نتائجها تسجيل تمكما  الفصول، في للغاية ونقديًا منًحا حيويًا المناقشاتوأخذت 

 :هي

 هتماماتواإل المواهب دعم -

 (األجنحة ، الحواجز ، التعلم جزر) المفتوح اإلبداعي للعمل غرف تجهيز -

 المستقبلية الكفاءات تعزيز -

 الديمقراطية معايشة وممارسة -

 ولكن ،السيد بورو لمحاضرة المحورية النقاط على العمل أثناء الطالب آراء بحماس تبنى الزمالء في المدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية

 التي البيئةو الخلفيات ماو ؟بنا الخاص التعليمي مشهدلل المحتوى يعني ماذا ، متسائلينمع وضعها في إطار المشهد الخاص بالمدرسة

 أيًضا بالطبع أدى والذي ،عميق ثقافياآلراء في حوار  واأللمان المصريين الزمالء تبادل ؟للتطبيق ةقابل تبدو مدى أي إلىو ا؟نواجهست

 .ينمدرسال عملالمرتبطة ب فكاراأل أو دافراأل نظر لوجهات المتبادلة المعرفة من مزيد إلى

 مرة. لمدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانويةميثاق ا لمراجعة األساس شكلست والتي المستقبلية، بالمدونة يسمى ما بورو البروفيسور قدم ثم

ذلك مع . العامة الجلسة في النتائج وعرضت المصطلحات وا فيوتناقش األولويات وُصيغت ،الثمانية المجموعات عملعاد  أخرى



 الموضوعات ترتيب تمو الصغيرة القاعة في العروض لتقديم مرات عدة اجتمعنا .العليا ةحلالمر لمبنى الحديثة العمل بيئة فادة منستالا

 :الخبراء مجموعات في األولوية حسب التالية

 هتماماتواإل المواهب دعم -

 جديدة تعليمية أماكن فتح -

 الشخصية تكوين -

 ذاتيا المنظم التعلم -

 المدرسة في الديمقراطية -

 والصحة السعادة -

 من أجل اللياقة البدنية والسعادة الرياضة -

 التقديرالقائم على و الفعال التواصل -

 الخاصة األهداف أولويات وتحديد تحليل هي اآلن المهمة. لمدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانويةميثاق ا بمراجعة يةتربوال ندواتال انتهت

 نهاية في ملموسبشكل  نفذ ما عرض بوادر من نتمكن حتى جدواها من والتحقق العمل مجموعات في صياغتها تم التي اتبالموضوع

 .الدراسي العام

 هنتشيل كريستيان

 15/02/2023 القاهرة

 

 
ن7فصل  ملصق  



 
ب12ملصق فصل   

 


