األساسي الخامس Grade V
ف
ّ
ص ّ
ال ّ
PYPEX

نوي 2014-2015
س ّ
المعرض ال ّ
الروضة
لس ّ
عليمي اإلبتدائي ا ّ
تتكرر عناوين المحاور من صفوف ّ
نويّ ،
في البرنامج التّ ّ
األساسي من هذا البرنامج ،هو استخدام المهارات
أما الهدف
الصفوف
ّ
وصواًل إلى ّ
اإلبتدائيةّ ،
ّ
اإلبداعية والفكرّية لدى المتعلّم.
ّ

الخلقة ،فاخترنا فكرة مركزّية واحدة ووضعنا
السنة المعرض ،بأفكارنا وابداعاتنا ّ
توجنا هذه ّ
لقد ّ

السابقة.
خطوط بحث حولها وفقاا ًلهتماماتنا ومعارفنا ّ

المركزية:
الفكرة
ّ
المتنوع الجذور".
نقد َر تراثنا
نتعرف ثقافتنا ونحترمها نستطيع أن ّ
ّ
"عندما ّ

نظيمي
،لكننا بقينا تحت مظلّة المحور التّ
،تنوعة أفكارنا واختلفت آراؤنا ّ
انقسمنا إلى خمسة فرق ّ
ّ

"من نحن"

فتحت لنا هذه الفكرة ،أبواب المعرفة والعلم وكانت نقطة إنطلق لتشجيع فضولنا وتحقيق قدراتنا
األكاديمية.
العاطفية و
اإلجتماعية و
ّ
ّ
ّ

فريق التّعليم في لبنان

أعضاء الفريق:ساشا ضاهر،كريستوفر فواز ،كارل سماحه

بحث في:


القطاع التّعليمي في لبنان.

لقد اخترنا معالجة موضوع التّعليم في لبنان نظ ار
ومادية.
تقنية
ّ
سمية من مشاكل ّ
الر ّ
للوضع الحالي الذي تواجهه المدارس ّ

عليمي لسنوات اإلبتدائية PYP
انطلقنا من عنوان المحور "من نحن"،واخترنا البرنامج التّ ّ
بنانية األخرى.
مرجع ا لنا لنقارن بين طرق التّعليم في مدرستنا وفي كافة المدارس اللّ ّ
قمنا بمقابلة وزير التّربية إلياس بو صعب الذي زودنا بالمعلومات الضرورّية إلنجاح هذا
المشروع .

بنوعيته العالية بحيث أن
يتميز
ّ
عليمي في لبنان بمراحله الثّلث الّذي ّ
شرح لنا عن القطاع التّ ّ
ويتميزون في آدائهم  .إضافةَ إلى ذلك،إن لبنان ،من
التّلميذ اللّبنانيين يبرعون في الخارج
ّ
توفر تعليم باللّغات الثّلث .
الدول ّ
النادرة التي ّ
الغنية عدنا إلى مدرستنا ونظرنا إلى صورة
بعد رحلتنا في البحث واإلكتشاف والمقابلت ّ

المتعلم ٍ
مهتمون – مجازفون -مف ّكرون...
بفخر قائلين نحن :متواصلون-
ّ

فريق أوالد ذوي االحتياجات الخاصة
يمين ،خالد معلوف ،مايكل
أعضاء الفريق :ليندا معلوف ،طوني ّ

حوا.
ّ

بناني.
بحث في :دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع اللّ ّ

عدة ،لذلك يجب
متميزة في جوانب ّ
يملك أوًلد ذوي اًلحتياجات الخاصة قدرات ّ

ليعبروا عن أنفسهم ويندمجوا في المجتمع مثل اآلخرين.
إعطاءهم الفرصة ّ

الضوء على حقوقهم
نوي  2015كي نسلّط ّ
الس ّ
لقد اخترنا هذا الموضوع للمعرض ّ
واحتياجاتهم.

تلبي احتياجات هؤًلء األوًلد ،وعندما ننظر إليهم نظرة ثقة
نؤمن برامج
تعليمية ّ
ّ
عندما ّ
دون خجل وشفقة  ،نكون قد ساهمنا في بناء مجتمع فاضل .

اجب إنساني يجب أن يتحلّى بها ك ّل ٍ
فرد.
المساعدة و ٌ
ّ

بنانية
الصناعة اللّ ّ
فريق ّ
أعضاء الفريق :ميا المولى،كريم بركة ،أنطوان شختورة
بحث في:

قليدية.
بنانية التّ ّ
الصناعة اللّ ّ
 تشجيع ّ

بدأنا المعرض بعصف ذهني حول عنوان المحور من

السابقة الّتي ساعدتنا على
نحن الذي فتح لنا آفاقاا واسعة حول ثقافتنا ،حيث وظّفنا مكتسباتنا ّ
بنانية.
الصناعة اللّ ّ
اختيار موضوع ّ
قليدية
النمو
الصناعة عامل
أساسي في ّ
يتميز بصناعاته التّ ّ
إن بلدنا لبنان ّ
اإلقتصاديّ .
ّ
تعتبر ّ
ّ
عالمية معروفة في معظم البلدان
الزمن ومازالت قائمة حتّى اآلن فأصبحت
التّي عرفت عبر ّ
ّ

النبيذ  ،ومن المهم ًّ
جدا اإلهتمام
الصابون وصناعة ّ
ّ
األجنبية ،على سبيل المثال :صناعة ّ
الصناعات الوطنّية لكي نساهم تطوير إنتاجنا واقتصادنا.
والعناية بهذه ّ

بنانية عبر وسائل
ف
الص ّ
قررنا دعم وتشجيع المنتوجات اللّ ّ
نحن ،تلمذة ّ
األساسي الخامسّ ،
ّ
اإلعلم تحت عنوان "ما تنس أصلك".
بوي وطلبنا من سائر
هكذا فعلنا،لقد جلنا في أرجاء المدرسة ،عرضنا وشرحنا مشروعنا التّر ّ
المتعلّمين اإلنتساب إلى صفحة الInstagram.

بنانية فخر لك ّل اللّبنانيين.
الصناعة اللّ ّ
تبقى ّ

بنانية
المرأة اللّ ّ
أعضاء الفريق :كريستي إسطفان ،ماري شبيعة ،كاتارينا بعقليني.

بحث في:


بناني.
دور المرأة في المجتمع اللّ ّ

يوما بعد يوم،
ألن إنجازاتهااًلجتماعية تزداد
اخترنا موضوع المرأة اللّ ّ
بنانية ّ
وتتطور ا
ّ
ك عن إبهار محيطها ،أكان محلي ا أو
على الرغم من الصعوبات والعوائق والتحديات ،هي ًل تنف ّ
عالميا ،ومن واجب اللبنانيين استثمار قدراتها.

تطور المرأة من
هذا ما رّكزت عليه ّ
السيدة ليندا مطر عندما قابلناها  ،إذ ذكرت لنا مراحل ّ
الرجل ال ّشرقي الفكر والمعتقد.
حيث حصولها على حقوقها ودعمها في المجتمع من قبل ّ
للدعم والمثابرة ،وبما
الجنسية ألوًلدها ،يبقى
بنانية
مشروعا يحتاج ّ
ولكن ّ
ّ
حق إعطاء المرأة اللّ ّ
ا
السيدة ليندا بالمشاركة في
ّأننا ثلث فتيات طموحات نسعى لبناء مجتمع فاضل،وعدنا ّ
بنانية .
لمية الّتي ستنظّمها دع اما للمرأة اللّ ّ
الس ّ
المظاهرات ّ

بنانية هي:
من م ّنا ال يعرف ّ
أن المرأة اللّ ّ

قلب ونصف المجتمع !

السير في لبنان
فريق ّ
أعضاء الفريق :إيزابيل صايغ،راين مزهر ،رايان سعود ،مارك بو ملهب ،بتينا حايك.
بحث في:
السير الجديد.
 تطبيق قانون ّ
األول "كيف ننظّم أنفسنا" أن تطبيق واحترام القوانين تخدم
لقد تعلّمنا من المحور التّ
نظيمي ّ
ّ
النزاعات بين أفراد المجتمع.
المواطن وتساهم في ح ّل ّ
وقررنا أن نجد حلوأل
لقد انطلقنا من هذا المبدأ وربطنا الفكرة المركزّية بالعنوان "من نحن" ّ
لبنان،خاصةا بعد وضع القانون الجديد ال ّذي شغل معظم اللّبنانيين.
السير في
ّ
ّ
إلشكالية ّ
أكدت أن قانون
تساؤًلت كثيرة طرحت حول هذا الموضوع ولكن دراساتنا ،مقابلتنا وأبحاثنا ّ
السير الجديد هو لحمايتنا من الموت العبثي الذي يزرع الحزن واألسى في صفوف الكثير من
ّ
العائلت .لذلك نحن بحاجة الى قانون سير حازم يلجم الفوضى المزمنة ويضع حدا للقتل
المجاني.

