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الراعوية املدر�سية : ر�سالتها، وكالوؤها ومهاراتهم 

املعهد العايل للعلوم الدينية بالإ�سرتاك مع الأمانة العامة للمدار�س الكاثوليكية 

• مقدمة
�أمر �رضوري  �ليوم هو  �لكاثوليكّية  �ملد�ر�س   يف 

ّ
�مل�سيحي �لتعليم  لو�قع  بدر��سة علمّية  �لقيام  �إن 

ومهم. و�لتفكري معًا بطرق تربوّية جديدة ملو�كبة �لع�رض من خالل ر�عوّية مدر�سّية متجّددة هو �أمر 

مرغوب فيه. 

 على �ل�سو�ء، يقوم �ملعهد �لعايل للعلوم �لدينّية، 
ّ
 و�لر�سويل

ّ
يف هذ� �لإطار، ومن موقعه �لأكادميي

بال�سرت�ك مع �لأمانة �لعامة للمد�ر�س �لكاثوليكّية يف لبنان، باإطالق �سل�سلة دور�ت تو�كب حاجات 

�لكني�سة يف ر�سالتها �لر�عوّية �ملدر�سّية.

من  �أو  �لنظرّية  �لناحية  من  �إن  وغاياتها  �لر�عوّية  هذه  منهجّية  تفعيل  �إىل  �لدور�ت  هذه  تهدف 

�لناحية �لتطبيقّية.

• برنامج الدورة الأوىل – 11 و 12 اأيار 2012
الغاية الرئي�سّية : وعي �ملتطلبات �حلالّية لر�سالة �لكني�سة يف �لبيئة �ملدر�سّية. 

الأهداف : 

 - �كت�ساب روؤية متكاملة  حول �لر�عوية �ملدر�سّية ؛

ق، �ملر�سد، 
ّ
، �ملن�س

ّ
 -  حتديد مهام ومهار�ت �لوكالء �لرئي�سّيني يف هذ� �حلقل : معّلم �لتعليم �مل�سيحي

�مل�سوؤول. 

املعنّيون : 

 يف �ملد�ر�س �لكاثوليكّية و م�سوؤولو �لر�عوّية �ملدر�سّية
ّ
قو �لتعليم �مل�سيحي

ّ
معّلمو ومن�س

: حرم �لعلوم �لإن�سانية، جامعة �لقدي�س يو�سف، طريق �ل�سام )مقابل حرم �لعلوم �لطبّية(،  • املكان 
)Salle polyvalente( لطابق �خلام�س� ،C ملبنى�

• كلفة الدورة : 
- 64 دولر �أمريكي للر�سيد )عدد �لأر�سدة لهذه �لدورة 1(

)
ّ
- �أو 50،000  لرية لبنانية )للم�ستمع �حلر



• الربنامج :
اجلمعة 11 اأيار 2012

��ستقبال وتاأكيد �لت�سجيل 15،30

�إفتتاح  �لدورة :

 �ملدر�سة �لكاثوليكّية، هل ما ز�لت كاثوليكّية ؟

عر�س �لإ�سكالّية : �ملدر�سة �لكاثوليكّية ور�سالتها �لر�عوّية.

16،00

حلقات عمل : حاجات و�نتظار�ت  16،15

��سرت�حة 17،45

18،15 عر�س نتائج �حللقات

مفهوم �لر�عوّية �ملدر�سّية : مقاربة لهوتّية ر�عوّية تنظيمّية  
-18،45

20،00

�ل�سبت 12 �أيار 2012

عر�س �إ�سكالّية  �ليوم �لثاين : وكالء  �لر�عوية �ملدر�سّية، �أدو�ر ومهار�ت   9،00

معّلم �لتعليم �مل�سيحي، �أدو�ر ومهار�ت 9،10

ق، �أدو�ر ومهار�ت
ّ
�ملن�س 10،10

�إ�سرت�حة  11،10

�ملر�سد، �أدو�ر ومهار�ت 11،30

�إ�سرت�حة �لغد�ء 12،30

م�سوؤول �لر�عوية �ملدر�سية، �أدو�ر ومهار�ت 14،00

حلقات م�ساركة حول م�ساعب وحتّديات �لعمل �لر�عوي يف �لبيئة �ملدر�سية 15،00

عر�س نتائج �حللقات  16،15

�سة وغريه( وختام �لدورة �إعالن �خلطو�ت �لالحقة )دور�ت تن�سئة متخ�سّ 17،00

• الت�سجيل اإلزامّي
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