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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.
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Program overview

Module A
Theory in practice

November 10, 2012
8:30 – 14:00

Developing Language through 
Fun Activities and Games

December 1, 2012
8:30 – 14:00

Differentiated Instruction

December 8, 2012
8:30 – 14:00

Learning through 
Children’s Literature 

Module B
Hands-on Teaching

January 12, 2013
8:30 – 14:00

Inquiry into Science 
and Social Studies

January 19, 2013
8:30 – 14:00

Inquiry into Math

March 2, 2013
8:30 – 14:00

Facing Challenges

Module C
Art, Music, PE & Drama

April 6, 2013
8:30 – 11:00

Discovering Art

11:30 – 14:00
Percussion for Fun

April 20, 2013
8:30 – 14:00

Drama in Education

May 18, 2013
8:30 – 14:00

Inquiry into 
Physical Education
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الوحدة النمطّية   أ
تطبيق النظرّيات التربوية 

احلديثة

10 تشرين الثاني 2012
14:00 – 8:30

إدارة الصف من أجل تلبية 
احتياجات »جيل النت«

1 كانون األول 2012
14:00 – 8:30

 القراءة والكتابة: أبحاث 
ودراسات نحو التطبيق

8 كانون األول 2012
14:00 – 8:30

 القراءة املوجهة: مبادئها، 
تطبيقاتها وأسس التقومي 

فيها.

الوحدة النمطّية  ب
مـواد مختلفـة

12 كانون الثاني  2013
14:00 – 8:30

الرياضيات من أجل الطفل
 ال من أجل املنهج

19 كانون الثاني  2013
14:00 – 8:30

املهمة األدائية بني
 احلاجة والتطبيق

2  آذار  2013
14:00 – 8:30

الدرامـا في التعليـم

الوحدة النمطّية  ج
في خدمة الفروقات الفردية

6 نيسان 2013
14:00 – 8:30

التعليم التمايزي

20 نيسان 2013
14:00 – 8:30

األنشطة احلسية-احلركية 
في صفوف اللغة العربية

18 آيار  2013
14:00 – 8:30

استخدام التكنولوجيا 
في التعليم

توصيف البرامج
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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 deadline:  
 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 L.L.35,000 for a two and 
a half hours session and 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



regiSTraTioN Form

First Name:        Family Name: 

School: 

School Address: 

Telephone:                Fax: 

School’s E-mail:          

Personal E-mail: 

Level of Education Attained: 

Level Taught: 

             Continued on the next page

✃



Module you wish to attend:

 o Module A: Theory in Practice
     (Nov.10, Dec 1 and Dec 8)
	 o Module B: Hands-On Teaching 
    (Jan 12, Jan 19 and March 2)
	 o Module C: Art, Music, PE & Drama 
    (April 6, April 20 and May 18)

Enclosed is the amount of L.L.         in:

  o Cash   o Check (payable to International College)

Date: 

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: 01/361 448

Please use photocopies of this form if necessary.

o الوحدة النمطّية  أ : تطبيق النظرّيات التربوية الحديثة 
   (Nov.10, Dec 1 and Dec 8)     
o	الوحدة النمطّية  ب: مـواد مختلفـة
   (Jan 12, Jan 19 and March 2)    
o	الوحدة النمطّية  ج: في خدمة الفروقات الفردية
   (April 6, April 20 and May 18)      
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MODULE A: THEORY IN PRACTICE

Program DeScriPTioN

Developing 
Language 
through Fun 
Activities and 
Games

 Mrs. Doha Berjawi 
 Preschool Project 
Coordinator
 
November 10, 2012 
8:30 – 14:00

Language is a transdisciplinary skill 
that is fundamental to learning, 
thinking, and communication. It 
is best developed in authentic 
situations where all strands of 
language (oral, written, and visual) 
are used to convey a message or 
solve a problem. This workshop 
will highlight the use of authentic 
activities and games for developing 
language skills (reading/ writing/ 
listening/ speaking/ viewing/ 
presenting) and will offer a variety 
of practical ideas for use in the 
classroom.
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Learning 
through 
Children’s 
Literature

 Mrs. Doha Berjawi 
 Preschool Project 
Coordinator
 
 December 8, 2012 
8:30 – 14:00 

Children’s literature is a rich, 
natural, and authentic tool for 
teaching language and thinking. It 
is a method of integrating language 
arts “across the curriculum”, tackling 
concepts from various subject fields 
to promote literacy. Based on this 
assumption, the activities designed 
in this workshop provide teachers 
with a tool to develop in children 
appreciation, reflection, thinking, 
and language skills. Questions like 
what and how to explore literature, 
creative ways to use in the classroom, 
and assessment will be addressed. 

MODULE A: THEORY IN PRACTICE

Differentiated 
Instruction

Mrs. Ghada Maalouf 
Preschool Director
 
 December 1, 2012 
8:30 – 14:00

During this workshop, participants 
will explore what is differentiated 
instruction and how to create 
classrooms that respond to the 
students’ needs.  They will look into 
strategies to diagnose students’ 
learning needs. They will come to 
realize that their understanding 
of how students learn will prompt 
them to modify or differentiate 
instruction in response to the 
learners’ varied readiness levels, 
interests and learning profiles.

Program DeScriPTioN
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Inquiry into 
Math 

Mrs. Dania Baghdadi
Preschool

 
January 19, 2013
8:30 – 14:00

During this workshop, participants 
will examine various objectives set 
for the math program. They will 
manipulate games and activities 
designed to trigger critical thinking 
in students.
Math integration and assessment 
will also be addressed to enhance 
the use of mathematical thinking 
and skills across the curriculum.
Participants will be invited to 
reflect on their own classroom 
practices, establish an environment 
for enhancing the construction of 
mathematical knowledge, enjoying 
math, and enabling students to 
be active thinkers and problem 
solvers. 

MODULE B: HANDS-ON TEACHING 

Program DeScriPTioN

Inquiry into 
Science and 
Social Studies 

Mrs. Ghada Maalouf 
Preschool Director
 
January 12, 2013
8:30 – 14:00

Young students make sense of 
the social and natural/physical 
world more effectively by inquiring 
into relevant and authentic 
transdisciplinary issues, problems 
and topics rather than through 
studies confined to separate 
subject areas.
In this workshop, we will examine 
science and social studies as ‘lenses’ 
through which learners make 
meaning of complex interrelated 
issues and questions and how we 
can strengthen their understanding 
of the concepts and ways of 
thinking which are at the core of 
the scientific and social disciplines. 
We will see how science and social 
studies present unique ways of 
thinking about the world. 
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MODULE B: HANDS-ON TEACHING 

Facing 
Challenges 

Miss Carla El Oud
Preschool

 
March 2, 2013 
8:30 – 14:00

Every teacher is faced with 
challenges in the classroom. 
Whether it’s children with weak, 
fine or gross motor skills, with 
behavioral issues, with learning 
difficulties, with social difficulties 
or with children presenting a 
short attention span, it is our duty 
as teachers to help them explore 
their abilities and overcome 
obstacles. Throughout this 
workshop, you will be exposed to 
different techniques helping you 
deal with the many challenges 
you can face. 

Program DeScriPTioN

Discovering Art

Mrs. Samia Boulad 
Head of Art

 
April 6, 2013
8:30 – 11:00

This workshop will provide the 
participants with a bank of 
activities which they can apply 
in their classes to help their 
students discover, enjoy, and 
appreciate art. Participants will 
explore and manipulate different 
materials and tools and discuss 
the appreciation of art products. 

Percussion for Fun 

Mrs. Dima Mneimneh 
Preschool

 
April 6, 2013
11:30 – 14:00

This workshop will teach 
participants how to make 
rhythm without using musical 
instruments. By using just 
body parts as a percussive 
instrument, they will learn 
about activities that can be 
used in different situations 
throughout the school day. They 
will also inquire into rhythm 

MODULE C: ARTS, MUSIC, PE & DRAMA
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Program DeScriPTioN

Drama in 
Education  

Mr. Riad Chirazi 
Head of Activities and 
Community Service and 
IB CAS Coordinator

 
April 20, 2013
8:30 – 14:00

The prime objective of  this  
workshop is to provide the 
participants with a reservoir of role 
play exercises and improvisation 
games that will help both teachers 
and students to use verbal and 
non - verbal expressions in 
communicating a certain concept 
and reflecting on it. They will also 
explore how to use drama in daily 
school life as an important tool and 
language for conveying messages 
and communicating ideas.

Inquiry into 
Physical 
Education

Mrs. Huda Maher
Preschool
 
May 18, 2013
8:30 – 14:00

An active healthy lifestyle is ensured 
through varied physical activities 
and a balanced PE curriculum. 
Participants will value the 
significance of collaborative planning 
(whenever appropriate) between 
the physical education teachers and 
the homeroom/classroom teachers.
The workshop will include a 
theoretical and practical part.

NB: This is an activity-oriented workshop.  
Participants need to be dressed in PE 
clothes and gym shoes

and creating ensembles out of 
simple percussion instruments and 
drums. Classroom teachers as well 
as music teachers can benefit from 
the wide range of strategies that 
will be presented.

MODULE C: ARTS, MUSIC, PE & DRAMA
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استخدام التكنولوجيا 
في التعليم

الدكتور محمود شهاب،
مديرمركز املوارد التربوية، 

ورئيس دائرة تكنولوجيا 
التربية

18 أيار 2013
 14:00 – 8:30

ســـوف يتعلم املشـــاركون في هذه الورشة 
التكنولوجيـــا  أنشـــطة  إنشـــاء  كيفّيـــة 
التعليمية من خالل استخدام تطبيقات 
البرامـــج املناســـبة ومواقـــع علـــى شـــبكة 
االنترنـــت، وذلـــك اســـتنادًا إلـــى معاييـــر 
محّددة.   سوف ُيحّضر املشاركون  عروض 
Power Point تفاعليـــة إلضافـــة املتعة 
إلى تعليم احلروف، األشكال، والكلمات. 
كما سُينشـــئون مدّونة ملشـــاركة األنشطة 
الصفية مع األهل. سيستكشف املشاركون 
بعض املواقع اإللكترونية املفيدة واألكثر 
شـــعبية ملرحلة الطفولة املبكرة، وســـوف 
يتدربـــون على تقومي املواقع باســـتخدام 

املعايير املناسبة.
 ُيرجى من املشـــاركني كافة إنشاء حساب 
GMAIL  مـــن  www.gmail.com  قبل 

حضور ورشة العمل هذه.

البرنامج

األنشطة احلسية – 
احلركية في صفوف 

اللغة العربية
                           

اآلنسة كارال العود
مدرسة الروضات

          
20 نيسان 2013 

 14:00 – 8:30 

حتديات عديدة ومتنوعـــة تواجههنا في 
الفصـــول الدراســـية منهـــا التعامـــل مع 
أطفـــال ذات مهـــارات حركيـــة ضعيفة، أو 
ذوي قضايـــا ســـلوكية، أو أولئـــك الذيـــن 
يواجهون صعوبات في التعّلم، أو صعوبات 
اجتماعيـــة، أو أطفـــال غيـــر قادرين على 
التركيز ملّدة طويلة. من واجبنا كمعلمني 
مســـاعدتهم علـــى استكشـــاف قدراتهـــم 
والتغلب على العقبات التي يواجهونها. 
خـــالل هـــذه الورشـــة، ســـوف نســـتعرض 
التـــي  والتقنيـــات  األســـاليب  مختلـــف 
تســـاعدنا علـــى التعامل مـــع التحديات 
العديدة التي ســـبق ذكرهـــا حتى نتمكن 

من مواجهتها باستعداد أكبر.

الوحدة النمطّية   ج: في خدمة الفروقات الفردية
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الوحدة النمطّية   ج: في خدمة الفروقات الفردية

التعليم التمايزي

اآلنسة لينا مشنتف  
مديرة مدرسة الروضات 

واحللقة األولى )االبتدائية( 

6 نيسان 2013  
 14:00 – 8:30

 تهـــدف هـــذه الورشـــة إلـــى التعـــّرف عن 
كثـــب إلـــى أهـــداف التعليـــم التمايـــزي 
وإلـــى   )Differentiated Instruction(
ســـيتعرف  تدعمـــه.  التـــي  الفلســـفة 
إلـــى  الورشـــة  هـــذه  فـــي  املشـــاركون 
مـــن  متكنهـــم  متنوعـــة  اســـتراتيجيات 
تخطيط عملية التعليم بطريقة جتعل 
التعلم ســـهاًل وفّعااًل مـــع أخذ الفروقات 
االعتبـــار،  بعـــني  للمتعلمـــني  الفرديـــة 
كذلك األمناط التعّلمية وأشكال الذكاء 
املتعـــددة. ســـوف يتـــم عـــرض ومناقشـــة 
أمثلـــة عديـــدة مـــن مختلـــف املـــواد، كما 
ســـيتم التطـــّرق إلـــى التقـــومي باعتباره 
عنصرًا أساســـيًا في التعّلم، وكونه يلعب 
دورًا هامـــًا في تشـــخيص حاجات املتعلم 

ما يساعدنا في االستجابة لها.

الوحدة النمطّية   ب: مـواد مختلفـة

الدراما في التعليم

األستاذ رياض شيرازي  
منّسق األنشطة الطالبية 
في االنترناشونال كولدج 

2 آذار 2013
14:00 – 8:30

إّن الهدف الرئيســـي لهذه احللقة هو تزويد 
املشاركني مبجموعة من التمارين املسرحّية 
)التمثيل واإلرجتال( التي تساعد املدّرسني 
والطـــالب  على اســـتخدام التعابير اللغوّية 
واإلميـــاء لطـــرح املفاهيم واألفـــكار املتنوعة 
ومناقشـــتها، بحيث يتمكنون من اســـتعمال 
الدراما فـــي احلياة املدرســـية اليومية كأداة 

تواصل وتعبير عن األفكار واملشاعر.

املهمة األدائية بني 
احلاجة والتطبيق

اآلنسة لينا مشنتف  
مديرة مدرسة الروضات 

واحللقة األولى )االبتدائية( 

19 كانون الثاني 2013
14:00 – 8:30

مـــا هي املهمة األدائية ومـــا احلاجة إليها 
فـــي العملّية التعليمّيـــة؟ أين موقعها من 
التعّلم وأين موقعها من التقومي؟ ســـوف 
جتيـــب الورشـــة علـــى هـــذه األســـئلة مـــن 
بني أســـئلة عديـــدة أخرى، كما ســـيتعرف 
املشـــاركون إلـــى أهـــداف املهّمـــة األدائّيـــة، 
وإلـــى منـــاذج عن تطبيقاتهـــا في مختلف 
املواد الدراســـية، وذلك ابتداء من الروضة 
الثانية حتى  مرحلة التعليم األساسي. 

الرجـــاء مـــن املشـــاركني احضـــار نشـــاط 
تقييمي يستخدمونه في صفوفهم.
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القراءة املوّجهة: 
مبادئها، تطبيقاتها 
وأسس التقومي فيها

السيدة فاطمة كّمون 
منّسقة اللغة العربية

 في الروضات 

8 كانون االول 2012  
 14:00  – 8:30

اللغـــة أداة التعبيـــر والتواصـــل فـــي كّل 
األعمار. خالل هذه الورشـــة، ســـيجري 
عرض الوســـائل املختلفة التي تســـاهم 
فـــي اكتســـاب الّلغـــة، ومنهـــا: األلعـــاب، 
التجـــارب  األطفـــال،  أدب  الدمـــى، 
نشـــاطات  ســـتعرض  كمـــا  اليومّيـــة... 
متعـــّددة ومتنّوعة تســـاعد املدّرس على 
إلســـتعمال  عملّيـــة  طريقـــة  اكتســـاب 
وتطبيق هذه الوســـائل بطريقة مشّوقة 

في الصف.

الوحدة النمطّية   ب: مـواد مختلفـة

الرياضّيات من أجل 
الطفل ال من أجل 

املنهج

السيدة دانية بغدادي
مدرسة الروضات 

 
12 كانون الثاني 2013

   14:00 – 8:30

تقارب ورشــــة العمل هــــذه تعليم الرياضيات 
لألطفــــال مــــن منظــــور مختلــــف، فاألمر ال 
يتوقــــف عنــــد تعلــــم األرقــــام واألشــــكال في 
املستويات الدنيا للتفكير بل استخدام هذه 
املعرفــــة من أجــــل االرتقاء فــــي التفكير إلى 
مســــتوياته العليــــا أي التحليــــل والتركيــــب 
والترقيم. ســــوف يقوم املشــــاركون مبناقشــــة 
وحتديــــد األهــــداف اخلاصــــة بــــكل مرحلــــة 
في منهج الرياضيات، وســــوف يتمكنون من 
استكشــــاف أنشطة حســــية متنوعة تتناسب 
مع احتياجات تالمذتهم وقدراتهم الذهنية 

أي التعليم التمايزي في الرياضيات.   

  الوحدة النمطّية   أ: تطبيق  النظرّيات التربوية  احلديثة
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  الوحدة النمطّية   أ: تطبيق  النظرّيات التربوية  احلديثة

إدارة الّصف من أجل 
تلبية احتياجات 

»جيل النت«

السيدة فاطمة كّمون 
منّسقة اللغة العربية

 في الروضات
 

10 تشرين الثاني 2012 
 14:00 – 8:30

القراءة والكتابة: 
أبحاث ودراسات نحو 

التطبيق

السيدة فاطمة كّمون 
منّسقة اللغة العربية

 في الروضات
 

1 كانون االول 2012  
 14:00 – 8:30

إّن التعليـــم فـــي أّيامنـــا هـــذه يهـــدف 
إلـــى حتضيـــر املتعلمـــني للعيـــش في 
إلـــى  فيـــه  يحتاجـــون  متغّيـــر  عالـــم 
إطـــالق طاقاتهم الكاملة مســـتندين 
إلـــى التفكيـــر وحـــّل املشـــكالت وليس 
إلى روتني تلقينـــي خاِل من التفكير. 
ســـوف نســـتعرض فـــي هـــذه الورشـــة 
بعض مواصفات أجيال القرن الواحد 
أيضـــاَ  نســـميهم  كمـــا  أو  والعشـــرين 
»أجيال النت«. كما سنقدم مروحة من 
األنشطة واالستراتيجيات التعليمّية 
والتقوميّيـــة التي جتعل التعليم أكثر 
تشـــويقًا وجتـــدداَ وحتفيـــزاَ للتفكيـــر 

وحّل املشكالت.

تســـتعرض هذه الورشـــة مراحـــل تعّلم 
القراءة والكتابـــة، كما تقّدم مجموعة 
مـــن األنشـــطة الصفّيـــة التي تســـاعد 
املعلـــم علـــى تأمـــني التعّلـــم األفضـــل 
للتالميذ. ســـيجري التطّرق إلى أنواع 
القراءة والكتابة )اجلهرية، املشـــتركة، 
تطلعـــات  تلّبـــي  التـــي  املســـتقلة...( 

املتعلمني لتعليم متجدد وُمبِدع. 
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يســـر مركز املـــوارد التربويـــة في االنترناشـــونال كولـــدج تقدمي هـــذا البرنامج 

اخلـــاص بالتطويـــر املهنـــي ملدّرســـات الروضات  واحللقـــة االبتدائيـــة االولى في 

املـــدارس اخلاصة والّرســـمية في لبنـــان. يهدف البرنامج الـــى متكني املعلمني من 

اكتساب املعارف واخلبرات واملهارات التربوية التي تساعدهم على تأدية عملهم 

املهنـــي على وجه أفضـــل.  ويتضمن البرنامج جزءا خاصا باللغة العربّية موجها 

الـــى املعلمـــني الذيـــن يرغبون فـــي اســـتعمال الّلغـــة العربّية في دراســـة املبادىء 

التربوية  وتطبيقها.





انـتـرنـا�شـونـال كـولـدج

مـركـز املـوارد التـربـويـة

برنامج التطوير الرتبوي

ملدّرسات الروضات واحللقة اإلبتدائية األولى

للعام الدراسي 2012 - 2013
تنسيق السيدة فاطمة كّمون

كولدج انترناشونال  املكان: 
 رأس بيروت


