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The purpose of this program is to provide 

an opportunity for teachers at Lebanese 

schools to enhance their knowledge and 

skills in the area of childhood education.  

Guided by the belief that professional 

development is a continuous and 

interactive process, administrators and 

expert teachers from International College 

will share their knowledge and experience 

with colleagues from other schools within 

an atmosphere of exchange and mutual 

professional growth.

This year we are introducing a new 

Module (D) dedicated to French language 

teachers. This Module is designed to meet 

the needs of teachers as well as students in 

this era of creativity and fast moving pace 

of life.
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Program Overview
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November 15, 2014
8:30 – 14:00

A dynamic way of 
teaching art

Mrs. Samia Boulad

November 29, 2014
8:30 – 14:00

Drama with children
Mr. Riad Chirazi

December 13, 2014
8:30 – 14:00

Music: a common 
language for all

Mrs. Dima Mneimneh
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g January 17, 2015
8:30 – 14:00

Inquiry as a tool for 
teaching & learning
Mrs. Nadine Habre

January 24, 2015
8:30 – 14:00

The power of play in 
the early years

Mrs. Sana Kaedbey

March 14, 2015
8:30 – 14:00

Conceptual 
teaching and 

learning
Mrs. Nadine Habre

Mrs. Ghada Madhoun
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8:30 – 14:00

Visible thinking 
routines

Mrs. Doha Berjawi

April 18, 2015
8:30 – 14:00

Adjusting your 
classroom and 

expectations for 
unique learners

Miss Carla El Oud

April 25, 2015
8:30 – 14:00

Constructivism: 
brick by brick

Mrs. Doha Berjawi
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s 21 mars 2015
8h30-14h

Le travail en ateliers 
aux cycles 1 et 2

Mme Nadine Habre

18 avril 2015
8h30-14h

La créativité aux 
cycles 1 et 2

Mlle  Rosie Khalil

25 avril 2015
8h30-14h

Les maths  aux 
cycles 1 et 2

Mme Dania Baghdadi
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توصيف البرامج

الوحدة النمطية أ
مواد مختلفة

الوحدة النمطية ب
في خدمة املتعلمني

الوحدة النمطية ج
النظريات التربوية 

احلديثة
15 تشرين الثاني 2014

14:00 – 8:30

التعلم القائم على املفاهيم 
وعالقته بتعليم العلوم
السيدة دانيا بغدادي
السيدة فاطمة كمون

17 كانون الثاني 2015
14:00 – 8:30

روتني التفكير املرئي
السيدة ضحى برجاوي

21 آذار 2015
14:00 – 8:30

نظرية التعلم البنائي كنموذج 
للتعليم والتعلم

السيدة فاطمة كمون

29 تشرين الثاني 2014
14:00 – 8:30

الصفوف:  في  التكنولوجيا 
والتعليم  للتعلم  أدوات 

اآلنسة روزي خليل

24 كانون الثاني 2015
14:00 – 8:30

 
املتعلمون الفريدون: ضبط 

الصفوف الدراسية والتوقعات 
من أجلهم

اآلنسة كارال العود

18 نيسان 2015
14:00 – 8:30

التعليم التمايزي
اآلنسة لينا مشنتف

13 كانون األول 2014
14:00 – 8:30

الرياضيات من أجل املنهج ال 
من أجل الطفل

السيدة دانيا بغدادي

14 آذار 2015
14:00 – 8:30

الدراما من أجل األطفال
األستاذ رياض شيرازي

25 نيسان 2015
14:00 – 8:30

احلداثة في بناء دروس اللغة 
العربية

السيدة فاطمة كمون
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Registration & Fees

Registration 
Participants may register by submitting a completed application form and payment 
of fees to the Educational Resources Center at I.C. A maximum of 30 participants 
will be accepted for each session. The E.R.C. reserves the right to cancel or 
postpone workshops in case of low attendance.

Registration deadlines:  

Participants need to register one week prior to the workshop day.

Fees
L.L. 180,000 per participant for each module, consisting of three full days 
(8:30 – 14:00) and one day of observation at IC. 

Payment of fees is required to confirm registration.

Note:  If places are available, registration may be considered for individual sessions 
at  LL 70,000 for a five-hour session

Participants who attend a whole module will receive a certificate of attendance 
upon completion of the module.

For more information, please contact:
 Mrs. Zeina Dayya
 Tel:    (01) 364016
          (01) 350000 – ext. 7824 
 Fax:   (01) 361448
 Email: zdayya@ic.edu.lb

✁



International College 

Registration form

Please complete this form and return it with the registration fee to:

Educational Resources Center -International College - Bliss Street - Ras Beirut
Tel: 01/364 016 - Fax: 01/361448 

Date:

Module(s) you wish to attend:

❑ Module A: Art, Music & Drama 
    (Nov.15, Nov. 29 and Dec.13)

❑ Module B: Student Centered Teaching and Learning 
    (Jan. 17, Jan. 24 and March 14)

❑ Module C: Educational Theories in Practice
    (March 21, April 18 and 25)

❑ Module D: Les classes différenciées
    (March 21, April 18 and 25)

  الوحدة النمطّية أ:  مواد مختلفة ❑ 
    (Nov.15, Nov. 29 and Dec. 13)

 الوحدة النمطّية ب :  في خدمة املتعلمني ❑ 
    (Jan. 17, Jan. 24 and March 14)    

 الوحدة النمطّية ج: النظرّيات التربوية احلديثة ❑
    (March 21, April 18 and 25)    
 
Enclosed is the amount of L.L.    in:

❑ Cash

❑ Check (payable to International College)

First Name:      Family Name:

 School:             

 School Address:

Telephone:                Fax:

Personal e-mail:      

School’s e-mail:         

Level taught:

✁
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Module A: Art, Music & Drama

A Dynamic Way of Teaching Art
Mrs. Samia Boulad
Head of Art

November 15, 2014
8:30 – 14:00

Music:  A Common Language 
for All
Mrs. Dima Mneimneh
Music Teacher, Preschool

December 13, 2014
8:30 – 14:00

Drama with Children
 Mr. Riad Chirazi
Assistant to the Director for Student Life
Head – Activities/Community Service/
Drama/CAS

November 29, 2014
8:30 – 14:00

Creating art opens a window into a child’s 
imagination and is an avenue for positive 
self-expression. This workshop will guide 
teachers to enhance creative expression, 
art history and art criticism while taking 
in account the 3Cs—communication, 
connections and culture.

drama experiences they will participate with 
enjoyment, confidence, and an attitude of 
exploration and discovery.
In this workshop, participants will explore 
drama as:

A way of learning and knowing about the 1. 
self and the external world
A tool which enables children to 2. 
give dramatic form to their feelings,  
perceptions and imagination
A teaching tool to integrate learning3. 
A language art4. 

From infanthood, humans respond to music. 
Music classes and other subjects can tap 
into this tendency to attract the learner’s 
attention and to illustrate curricular content. 
Participants will explore the universal 
language of music by engaging in different 
activities – playing musical instruments, 
dancing, body percussion and improvisation 
- that can be transferred and applied in their 
classes.

The purpose of this workshop is to provide 
participants with effective ways to present 
the art of drama to children so it is basic 
to their education. If teachers and children 
understand what can be learned from 
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 Module B:  Student Centered Teaching and Learning

Inquiry as a Tool for Teaching and 
Learning 
Mrs. Nadine Habre
PYP Facilitator for the Preschool & 
Elementary School (French section)

January 17, 2015
8:30 – 14:00

Inquiry-based learning directly supports 
the personal construction of meaning and 
leads to active responsible learning. In this 
workshop, we will explore strategies and 
use tools to help students become actively 
involved and take responsibility for their 
learning in an authentic context. 

In the early years, educators need to 
consider carefully the learning environment 
in order to develop skills - exploring, 
examining, questioning, manipulating, etc... 
Learning through play offers young children 
the opportunity to put into action the ideas 
and concepts being presented so that they 
make sense of and master the processes. 
Through play, learning is guided by learners’ 
interests and styles.  Through hands-on 
activities, participants will explore the 
principles and types of play that they can 
transfer to their classes to enrich the child’s 
learning environment.

The Power of Play in the Early Years
Mrs. Sana Kaedbey
Preschool Teacher

January 24, 2015
8:30 – 14:00
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 Module C:  Educational Theories in Practice

levels of students, thus promoting meaning 
and understanding in an authentic and 
relevant manner. Our aim as teachers is to 
raise/encourage active learners who can 
succeed in a constantly changing world. 
Conceptual teaching allows us to integrate 
the different disciplines and make learning 
more connected to real life.  This workshop 
will give teachers a solid understanding of 
conceptual teaching and its application in 
the classroom.

Concepts are universal ideas that transcend 
time and place. Conceptual teaching 
caters to the diverse needs, interests and 

Conceptual Teaching and Learning 
Mrs. Nadine Habre 
Mrs. Ghada Madhoun
Preschool Teachers

March 14, 2015
8:30 – 14:00

Visible Thinking Routines
Mrs. Doha Berjawi
Preschool Project Coordinator

March 21, 2015
8:30 – 14:00

deeper understanding of content, better 
development of learners’ thinking and 
learning abilities, and greater motivation for 
learning.
Visible Thinking involves several practices 
and resources to achieve these goals. In this 
workshop, teachers are invited to explore 
a number of “thinking routines” which are 
simple protocols to use in the classroom. 
This will empower teachers with several 
ways to make students’ thinking visible to 
themselves and one another, so that they 
can improve it. 

Visible Thinking is a broad and flexible 
framework for enriching classroom 
learning in the content areas and, at the 
same time, fostering students’ intellectual 
development. Among its key goals are 
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Constructivism: Brick by Brick
Mrs. Doha Berjawi
Preschool Project Coordinator

April 25, 2015
8:30 – 14:00

towards a number of different teaching 
techniques. In this workshop, participants 
will experience constructivist theory from 
the learner’s perspective and will leave with 
a handful of active teaching techniques to 
be readily used in their classrooms.

Constructivism has emerged as one of 
the greatest influences on the practice 
of education. In the most general sense, 
constructivist-based instruction encourages 
leaners to construct their own knowledge 
and understanding, and firmly places 
educational priorities on students’ learning. 
In practice, the constructivist view points 

Adjusting your Classroom and 
Expectations for Unique Learners 
Miss  Carla El Oud 
Preschool Teacher

April 18, 2015
8:30 – 14:00

The goal of this workshop is to help 
teachers adjust their classroom environment 
and expectations for unique learners and 
offer them the best environment to succeed. 
Almost every classroom teacher encounters 
students who may display concerns of  
hyperactivity or focus, minimal motivation, 
learned helplessness, limited fine motor 
skills or limited language use. It is important 
for these unique learners to get the extra 
support they need as early as possible. 
This workshop will offer the classroom 
teacher strategies, new ideas and ways to 
support and work with these learners in 
their classrooms and to create a positive 
environment that helps them to progress 
and find success.
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Module D: Les Classes Différenciées

Le travail en ateliers aux cycles 1 et 2
Mme Nadine Habre
École maternelle

21 mars 2015
de 8h30 à 14h

La créativité aux cycles 1 et 2
Mlle Rosie Khalil
École maternelle

18 avril 2015
de 8h30 à 14h

Les maths aux cycles 1 et 2
Mme Dania Baghdadi
École maternelle

25 avril 2015
de 8h30 à 14h

Les situations d’apprentissage en atelier 
sont adaptées aux rythmes, intérêts et 
aux besoins de chaque élève. Les ateliers 
facilitent la différenciation des activités et 
la remédiation immédiate, ils favorisent 
des relations riches et efficaces. Ce stage 
explorera la mise en place du travail en 
ateliers, l’organisation pratique, le rôle de 
l’élève, le rôle de l’enseignant et l’évaluation 
du travail

« Le processus créatif peut être reproduit 
à volonté, il peut donc être enseigné et 
développé chez un très grand nombre 
d’individu. ». La créativité est en partie 
innée, elle est également enseignable. 
Nous aborderons la définition et les 
différentes manifestations et processus 
de développement de la créativité. Nous 
fournirons des propositions et applications 
pédagogiques et nous proposerons 
différents outils et activités pratiques à 
appliquer en classe et que vous explorerez 
vous-mêmes. 

Durant cet atelier, les participants 
discuteront et définiront les objectifs 
pour chaque étape du programme 
d’enseignement des mathématiques. Ils 
exploreront une variété d’activités qui 
répondent aux besoins de leurs élèves et 
à leur capacité réflective en prenant en 
considération la différentiation à plusieurs 
niveaux. Les mathématiques ne seront pas 
abordées  pour reconnaitre les chiffres, 
les formes etc… mais pour utiliser nos 
connaissances et pousser notre réflexion 
critique au niveau de l’analyse, de la 
synthèse et de l’évaluation. 
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البرامج

نظرية التعّلم البنائي كنموذج 

للتعليم والتعّلم

السيدة فاطمة كّمون
منّسقة اللغة العربية في الروضات

21 آذار 2015
14:00 – 8:30

احلداثة يف بناء درو�س اللغة العربية

السيدة فاطمة كّمون
منّسقة اللغة العربية في الروضات

25 نيسان 2015
14:00 – 8:30

التعلّم  بنظرية  التعريف  إلى  الورشة  هذه  تهدف 
سوف  عليها.  ترتكز  التي  املبادئ  وأهم  البنائي 
نستعرض العديد من التطبيقات التدريسّية التي 
مجتمع  خلق  أجل  من  النظرية  هذه  عليها  تقوم 
من املتعلّمني الواعني إلى أهداف التعلّم واملنتجني 

للمعرفة. 

التعلّم  نظرية  على  الورشة  هذه  تعتمد  سوف 
البنائي والتعلّم القائم على املفاهيم من أجل بناء 
دروس في اللغة العربية تُلّبي احتياجات املتعلمني 
أوالً وتدمج أهداف املنهج مبا يؤمن التعلّم الّنِشط 
للمتعلّمني. يحتاج املشاركون في هذه الورشة إلى 
في  يعتمدونه  درس«  حتضير  »مخطط  إحضار 

تعليمهم اليومي. 

الوحدة النمطّية ج : النظريات  التربوية احلديثة 

التعليم التمايزي

اآلنسة لينا مشنتف
مديرة مدرسة الروضات واحللقة األولى )االبتدائية(

18 نيسان 2015
14:00 – 8:30

في هذه الورشة إلى استراتيجيات متنوعة متكنهم 
التعلم  التعليم بطريقة جتعل  من تخطيط عملية 
سهاًل وفّعاالً مع أخذ الفروقات الفردية للمتعلمني 
وأشكال  التعلّمية  األمناط  كذلك  االعتبار،  بعني 
الذكاء املتعددة. سوف يتم عرض ومناقشة أمثلة 
عديدة من مختلف املواد، كما سيتم التطّرق إلى 
التقييم باعتباره عنصراً أساسياً في التعلّم، وكونه 
يلعب دوراً هاماً في تشخيص حاجات املتعلم ما 
لإلستجابة  استراتيجيات  حتضير  في  يساعدنا 

لهذه احلاجات.

تهدف هذه الورشة إلى التعّرف عن كثب إلى أهداف 
 )Differentiated Instruction( التمايزي  التعلم 
املشاركون  تدعمه. سيتعرف  التي  الفلسفة  وإلى 
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روتني »التفكري املرئي«

السيدة ضحى برجاوي
منّسقة املشاريع في الروضات 

17 كانون الثاني 2015
14:00 – 8:30

التعلّمية،  قدراتهم  و  املتعلّمني  لتفكير  أفضل 
وزيادة احلافز للّتعلّم. 

املرئي«  »الّتفكير  ينطوي  األهداف،  لتحقيق هذه 
ورشة  في  واملوارد.  املمارسات  من  العديد  على 
من  عدد  الستكشاف  املعلّمني  ندعو  هذه  العمل 
بسيطة  بروتوكوالت  وهي  الّتفكير«  »إجراءات 
االستخدام في الّصفوف الّدراسّية. هذا إضافة 
عديدة جلعل  املعلّمني سيكتشفون طرقاً  أّن  إلى 
لبعض،  وبعضهم  ألنفسهم  مرئًيّا  الّطاّلب  تفكير 

من أجل أن يتمّكنوا من حتسينه.

إلثراء  ومرن  واسع  إطار  هو  املرئي«  »التفكير 
وتشجيع  احملتوى  مجاالت  في  الّصّفي  التعلم 
الّتنمية الفكرّية للطاّلب في الوقت نفسه. من بني 
للمحتوى، وتطوير  الّرئيسّية فهم أعمق  أهدافها 

املتعّلمون الفريدون: �صبط ال�صّفوف 

الدرا�صّية والتوقعات من اأجلهم

اآلنسة كارال العود 
الروضات 

24 كانون الثاني 2015 
14:00 – 8:30

الدراما من اأجل الأطفال

األستاذ رياض شيرازي
مساعد مدير ومنّسق األنشطة الطالبية في 

االنترناشونال كولدج 

14 آذار , 2015
14:00 – 8:30

وعلى خلق بيئة إيجابية من أجل تسهيل تعلّمهم. 
سوف توّفر ورشة العمل أيضا استراتيجيات لدعم 
وتشجيع الطالب الذين يقومون باألنشطة مع احلد 
األدنى من الدافع أو من الشعور بالعجز املكتسب 
لألنشطة  وصفاً  الورشة  تقّدم  سوف  الوقت.  مع 
التي ميكن تطبيقها ملساعدة الطالب على التقدم 
والبحث عن النجاح وخاّصة الذين لديهم مهارات 
حركّية دقيقة منخفضة، فضاًل عن محدودية اللغة 

التي يستخدمونها. 
من املهّم للمتعلّمني املتمايزين من نوعهم احلصول 
وحلقة  ممكن  وقت  أقرب  في  إضافي  دعم  على 
العمل هذه سوف تساعد املعلّم على  إيجاد أفكار 
جديدة وطرق جديدة لدعم هؤالء املتعلّمني.                                                             

على  املدرسني  مساعدة  إلى  الورشة  هذه  تهدف 
للمتعلّمني  والتوّقعات  الصفّية  البيئة  تكييف 
املتمايزين،  وتوفير البيئة الفضلى لتحقيق النجاح.  
الذين  الطالب  مع  العمل  على  الورشة  سترّكز 
يُظِهرون سمات مفرطة من النشاط وقلة التركيز، 

بقدر  يشاركون  فإّنهم سوف  الدراما  من جتارب 
مواقف  يطّورون  وسوف  والثقة،  املتعة،  من  عاٍل 

إيجابّية من االستكشاف واالكتشاف.
املشاركون  يستكشف  سوف  احللقة،  هذه  في 

الدراما كـ: 
والعالم  الذات  ومعرفة  للتعلّم  وسيلة  1 .

اخلارجي. 
مثير  شكل  إعطاء  من  األطفال  متّكن  أداة  2 .

للمشاعر والتصّورات واخليال. 
أداة تعلّمية لدمج التعلّم.  3 .

أداة تعلّمية لتعلّم اللغة. 4 .

تزويد  هو  هذه  العمل  ورشة  من  الغرض  إن 
الدراما  فّن  لتقدمي  فّعالة  بطرق  املشاركني 
لألطفال -املعروف- بأّنه أساسي لتعلّمهم. عندما 
استخالصه  ميكنهم  ما  واألطفال  املعلّمون  يفهم 

الوحدة النمطّية ب : في خدمة املتعلمني
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البرامج

التعّلم القائم على املفاهيم وعالقته بتعّلم 

العلوم

السيدة فاطمة كّمون 
السيدة دانية بغدادي 

الروضات

15 تشرين الثاني 2014 
14:00 – 8:30

ما هــــــو التعلّم القائم علــــــى املفاهيم؟ وما أهميته 
مقارنــــــة بالتعلّم من أجل املعرفة؟ كيف نتعامل مع 
املعارف الهائلــــــة التي باتت في متناول أيدينا؟ ما 
هي املهــــــارات التي يحتاجهــــــا املتعلّمون من أجل 
إيجاد املعرفة ومعاجلتها مبا يتناسب مع أهداف 
ــــــم العلوم بهذه  ــــــم؟ وكيــــــف تتأّثر صفوف تعلّ التعلّ

الّنظرّية.
جُتيــــــب الورشــــــة عــــــن هذه األســــــئلة مــــــن خالل 
مروحة واســــــعة من األنشطة التي ميكن تطويعها 

واعتمادها في الصفوف.

التكنولوجيا يف ال�صفوف: اأدوات 

للتعلم والتعليم

اآلنسة روزي خليل 
الروضات

29 تشرين الثاني 2014 
14:00 – 8:30

املعلومات  تكنولوجيا  إدخال  لكن  والتعليم. 
للمعلمني فكيف  كبيًرا  واالتصاالت يشكل حتدًيا 
لهم أن يستجيبوا للتغيرات ليخلقوا فرًصا للتعلم 
من خالل أدوات املعلوماتية املتنوعة، وخاصة في 

الروضات والصفوف االبتدائية الدنيا؟
الورشة  هذه  في  املشاركون  يستكشف  سوف 
مروحة واسعة من أدوات املعلوماتية تتضمن مثاًل 
غير  والعديد   …Prezi، Bubbl.us، Promethean
ذلك مبا يضمن توفير األساس الذي يبني عليه 
تكنولوجيا  إلدخال  اخلاصة  خطتهم  املشاركون 

املعلومات واالتصاالت في صفوفهم.   

في  والتسلية  للرفاهية  أداة  التكنولوجيا  تعد  لم 
أصبحت  إنها  بل  فحسب،  الدراسية  الصفوف 
التعلم  عملية  من  أساسًيا  وجزًءا  ملحة  ضرورة 

الوحدة النمطّية أ:  مواد مختلفة

الريا�صّيات من اأجل الطفل ل من 

اأجل املنهج 

السيدة دانية بغدادي
الروضات 

13 كانون األول 2014 
14:00 – 8:30

عند تعلم األرقام واألشكال في املستويات الدنيا 
للتفكير بل استخدام هذه املعرفة من أجل االرتقاء 
التحليل  أي  العليا  مستوياته  إلى  التفكير  في 
والتركيب التقييم. سوف يقوم املشاركون مبناقشة 
وحتديد األهداف اخلاصة بكل مرحلة في منهج 
استكشاف  من  يتمكنون  وسوف  الرياضيات، 
احتياجات  مع  تتناسب  متنوعة  حسية  أنشطة 
تالمذتهم وقدراتهم الذهنية أي التعليم التمايزي 

في الرياضيات
الرياضيات  تعليم  هذه  العمل  ورشة  تقارب 
يتوقف  ال  فاألمر  مختلف  منظور  من  لألطفال 



يسر مركز املوارد التربوية في االنترناشونال كولدج 
املهني  بالتطوير  اخلاص  البرنامج  هذا  تقدمي 
االولى  االبتدائية  واحللقة  الروضات   ملدّرسات 
في املدارس اخلاصة والّرسمية في لبنان. يهدف 
البرنامج الى متكني املدّرسات من اكتساب املعارف 
واخلبرات واملهارات التربوية التي تساعدهن على 
املهني على وجه أفضل.  ويتضمن  تأدية عملهن 
موجها  العربّية  باللغة  خاصا  جزءا  البرنامج 
الّلغة  استعمال  في  يرغنب  اللواتي  املدّرسات  الى 

العربّية في دراسة املبادىء التربوية  وتطبيقها.

هذا العام، قررنا إدخال وحدة منطية تتوجه إلى 
لقد  »ج«.  الوحدة  هي  الفرنسية،  اللغة  معلمي 
املعلمني  حاجات  لتلبية  الوحدة  هذه  ُصممت 
واملتعلمني على حد سواء في عصر التنافس على 

االبداع، واحلياة السريعة التقدم. 



كّمون  فاطمة  السيدة  تنسيق 

كـولـدج انرتنـا�صونـال 

الرتبـوية املوارد  مركـز 

التربوي التطوير  برنامج 
االولى   الروضات واحللقة االبتدائية  ملدرسات 
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