
مرشوع التدريبات املهنّية

برنامج خاّص 
للمدارس واألطر 

الرتبوّية حول 
مواضيع التعّددّية 
الجنسّية والجندرّية



وّيــة 
ُ
   توســيع دوائــر املعرفــة حــول مفاهــم أساســّية يف اله

الجنســّية والتعّددّيــة الجنســّية والجندرّية؛

الشــخصّية  املواقــف  مــع  والتعامــل  االستكشــاف   
الرتبــوّي؛  ْور  الــدَّ مــع  عاتهــا 

ُ
وتقاط

ــاء حــّز آمــن يف  ــي/ة يف بن ــز قــدرات ومهــارات املرّب   تعزي
ــدرّي وغــره؛  ــّي والجن املدرســة، وخــاٍل مــن العنــف الجن

  تطويــر مهــارات املرّبــي/ة يف فتــح ِحــوار ونقــاش حــول 
ب؛ 

ّ
وّية الجنســّية وامليول الجنســّية مع الطل

ُ
مواضيع اله

  متكــن َدْور املرّبــي/ة يف موضــوع تعامــل األهــل والعائلــة 
لّيــة/ الجنســّية. 

ّ
وّيــة املث

ُ
مــع اله

مــن/ات، 
ّ
املعل مــن  الرتبــوّي  للــكادر  ُمَعــّدة  اللقــاءات 

املرّبــن/ات وللطواقــم النفســّية - اإلرشــادّية يف املــدارس 
العربّيــة. والثانوّيــة  اإلعدادّيــة 

مضامــن اللقــاءات مبنّيــة عــى نحــٍو يــلمئ ســياق مجمتعنــا، 
مــع  بالرشاكــة  تدريجــّي  مســار  بنــاء  خــلل  مــن  وذلــك 
الطاقــم املهــّي يف املــدارس وحســب حاجاتهــا وأهدافهــا.

يف ظّل التحّديات االجمتاعّية واملهنّية اليت تتعامل معها 
ر 

ّ
مدارسنا يف قضايا التعّددّية الجنسّية والجندرّية، توف

القوس لقاءات تدريبّية ودورات استكمال تهدف إىل:

للزميد من التفاصيل أو لتحديد جلسة تعاُرف أّولّية:
Training@alqaws.org | 02-6252729



مرشوع التدريبات املهنّية

دورات تدريبّية 
مهنّية حول 

مواضيع التعّددّية 
الجنسّية والجندرّية



تهدف اللقاءات إىل:

وّيــة 
ُ
 توســيع دوائــر املعرفــة حــول مفاهــم أساســّية يف اله

الجنســّية والتعّددّيــة الجنســّية والجندرّيــة؛

الشــخصّية  املواقــف  مــع  والتعامــل  االستكشــاف   
املهنّيــة؛ األدوار  مــع   عاتهــا 

ُ
وتقاط

مواضيــع  يف  أساســّية  تحليلّيــة  أدوات  يف  ــق  التعمُّ  
والجندرّيــة؛  الجنســّية  دّيــة  التعدُّ

 تطوير/تمنيــة املهــارات املهنّيــة يف العمــل مــع مجموعــات 
هــدف مختلفــة حــول هــذه القضايــا.

اجمتاعّيــة،  نفســّية-  مهنّيــة  لطواقــم  ُمَعــّدة  الــدورات 
بّيــة 

ّ
املــديّن، مجموعــات طل املجمتــع  طواقــم مؤّسســات 

وغرهــا.  شــبابّية  مجموعــات  أكادميّيــة، 

اللقــاءات،  وعــدد  املضامــن  حيــث  مــن  تتنــّوع  الــدورات 
املجموعــة. احتياجــات  حســب  وتتحــّدد 

عترب دورات القوس التدريبّية من الدورات الرائدة يف 
ُ
ت

مجال التعّددّية الجنسّية والجندرّية، فيها ندمج املعرفة 
. من خالل  ّ ّ

النظرّية والخربة العملّية يف السياق املحل
 

ّ
اءة لحث

ّ
هذه التدريبات، نطمح إىل توفري مساحة بن

مجموعات مختلفة يف املجمتع الفلسطييّن عىل االنخراط 
يف نقاش مجمتعّي مسؤول حول مواضيع التعّددّية 

الجنسّية والجندرّية.

للزميد من التفاصيل أو لتحديد جلسة تعاُرف أّولّية:
Training@alqaws.org | 02-6252729


