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 الالتينية البطريركية مدارس في والسالم العدالة على تربيةال كيفية

 
  ،« والسالم العدالة على وغًدا اليوم نرّبي كيف »

 المعّلم، واألستاذ والمديرة، أعني،المدير التربية صّناع الفرقاء مختلف اختبارات إلى استناًدا
 .والتلميذ واألهل

 
 القيمتني هاتني على للرتبية والدوافع األسباب على ركّزت إهنا أي والسالم، العدالة على الرتبية ملاذا 

 .والسالم العدالة تربط اليت اجلدلية والعالقة املفهومني هذين حتديد على الضؤ سّلطت إهنا وكذلك
 

 .والسالم العدالة على يةالترب تقيد التي العملية والصعوبات المعوقات هي ما
 من املدرسية احلياة صلب يف ندخلها أن ميكن اليت األعمال أو األنشطة أو واملشاريع املواقف بعض
 .والشبان التالمذة لدى والسالم العدالة ترقية أجل
 يؤّلفون الذين هؤالء التالميذ،و  واألهل واالساتذة إلدارةل األسئلة بعض أوّجه سوف اخلتام، ويف

 األول مرجعها تستلهم وهي الرتبية، وصانعة مدرسة كل أساس هي اجلماعة وهذه .الرتبوية اجلماعة
 .املسرية هذه يف السالم سّيد العدل رب املسيح يسوع من واألخري،

 سةالمدر  تتحدى والمبادئ والقناعات الواقع :أولً 
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 ومواقف قَيم قضية إنه معنية، معارف جمّرد باكتساب يتحقق ال والسالم العدالة على الرتبية موضوع
 قائمة وقوانني بانظمة وتقّيد مببادىء فكري اقتناع من تنطلق الرتبية هذه .ومجاعية فردية وسلوكيات

 مًعا العيش هبدف وذلك حيرتموها أن اجلميع على اليت ةواحلري والواجبات واحلقوق االنصاف على
 يتصف الذي واملوقف العدالة قيمة وإمناء لتأسيس املالئم املكان هي املدرسة .واحد سقف حتت
 .اجلماعية توالسلوكيا الفردية السلوكية بني املالءمة تتم املدرسة يف .السالم إمناء وكذلك عادل بأنه

 .والسالم العدالة على الرتبية حتّدي هو ذلك
 كذلك وتقوم والسالم  العدل عن للدفاع املهارات باكتساب تقضي القيمتني هاتني على الرتبية
 ليكون الروحي الفرد منو على أمهية تعطي إهنا .جتسيدها بل ال اليومية احلياة يف املبادىء تطبيق على

 الفرد الفرد حيرتم خالهلا من اليت العالقات توفري إىل تسعى وهي داخلًيا روحًيا موقًفا والسالم العدل
 .االجتماعي الصعيد على املتضامن االلتزام على اجملال هذا يف تشّدد وكذلك اآلخر

 حقوق الحرتام طبيعية نتيجة أو نتاج هو السالم .نفوالع للحرب غيابًا مجّرد ليس السالم
 هدف وألن ابعادها، مبختلف البيئة احرتام وكذلك والكرامة، واملساواة العدالة طليعتها ويف اإلنسان

 العيش تطيعليس وذلك واملواقف والقَيم املعارف من مبجموعة املتعّلم إمداد هو السالم على الرتبية
 املتعّلم لدى الكفاءات تطوير إىل تسعى الرتبية هذه فإن الطبيعة، ومع اآلخرين ومع ذاته مع متوافًقا
 تثمني قواعد نفسه يف ينشئ وأن  يقبلها وأن املشرتك العيش على تساعد اليت القَيم على ليتعّرف

 التغيري على واالنفتاح الفريق ضمن العمل على والقدرة والتعاون واملشاركة واحلوار األخرى الثقافات
 بشكل النزاعات حلّ  وقبول النزاعات طبيعة ومعرفة مًعا للعيش نظامية قواعد لصياغة واالستعداد

 .سلمي
 للقَيم مقامسة بالنهاية أليست المدرسي الوسط في والسالم العدالة على التربية أهداف إن

 يف اجلامعة القَيم هذه حتقيق إىل األهداف هذه تسعى إال ؟ واملساواة والتسامح كالتضامن العاملية
 ؟ الرتبوية العملية صلب يف وسالم عدالة عالقات تنشئ إهنا حبيث املدرسة،
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  : بأمرين مقتنعة الرتبوية اإلدارة تكن مل إن السالمو  العدالة على نرّب  أن حناول عبثًا
 على تالمذة تربيتنا جناح يف مشروعيتهما ويأخذان يتحققان وجودها وعلة املدرسة جناح إن :األول
 .الكاثوليكية املدرسة شعار يف مها القيمتان، وهاتان ،واخلري احلق

 عادلة اإلدارة تكون ما مبقدار رهن   هي والسالم العدالة على الرتبية يف جناحنا أمكانية إن :والثاين
 .والطالب واألهل األساتذة أي معهم تتعامل الذين  مجيع حبق ومنصفة

 
 جناح ال بأن يقني لىع للمدرسة الرتبوي املشروع أو الرتبوية اإلدارة تكن مل إن اجملال هذا يف تربية وال
 وخصوًصا هو، كما الواقع وجمتمع، كوطن نعيشه الذي بالواقع اتصال يف التلميذ يوضع مل إن هلا

 هلذه جناح فال .واالستغالل والتسّلط واألحقاد الظلم عليها يطغى اليت السلبية النزاعية اجلوانب
 مل إن هلا جناح وال ،الواقع عن البعيد املتفرّج او العاطفي اجملّرد املستوى لىع بقيت هي إن الرتبية

 العدالة على الرتبية تستقيم ال .الواقع ذلك مع وعملًيا ووجدانًيا وروحًيا فكريًا الطالب يتفاعل
 .والعدالة للسالم ناقضةامل واألوضاع األحوال قساوة التلميذ يفهم مل إن والسالم

 
 فإن ومكان، زمان كل يف االنسان خيص موضوع هو والسالم العدالة على الرتبية موضوع كان إذا ـ

 زماهنا هلا قضية الرتبية هذه من جتعل أن والتارخيي، اجلغرايف موقعها حبكم الكاثوليكية، املدرسة على
 .العرب اإلطار يف والسالم العدالة قَيم على الرتبية هو املدرسة هدف .ومكاهنا

 
 العمال وخصوًصا وللغريب آخر مذهب إىل حىت أو آخر دين إىل للمنتمي املعادية فاملواقف

 قمع ختلفة،امل السياسية النزاعات الديين، والعنف التعّصب الفقري، ضد والعنف التهجري والضعفاء،
 كّلها إهنا .وبيننا عندنا الساعة مواضيع هي واألمّية والفقر البطالة عدا واإلفساد، الفساد احلريّات،

 اإلنسان كرامة حتّقر اليت املواقف .السالم تناقض حلاالتعنف ومؤسسة العدالة مفهوم على اعتداء
 .نعتقد مما منا أقرب هي
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 عناصر ووجدانه التلميذ فكر في تنشئ أن المدرسية اإلدارة وبالتالي المؤسسة المدرسة دفه
 بواسطة والسالم العدالة ومنها احلقوق تلك احرتام وترقية ،السالم وبناء والسالم العدالة عن الدفاع
 .القَيم هذه باكتساب إال يتحققان ال واملواطنية مًعا العيش ألن الرتبية،

 وكذلك معينة، مبنطقة اخلاصة احمللية مبدلوالهتا القَيم على للرتبية املالئم املكان هي املدرسة إن
 أكرب هي بشرية مجاعة يف الولد فيه يدخل الذي املكان هي املدرسة ألن اجلامعة، الشمولية مبدلوالهتا

 .املشرتك العيش ويتعّلم له رفاقًا فيه يكّون الذي املكان وهي عائلته من
 هذا ويف .املواطنية على الرتبية من جزء هي والسالم العدالة على الرتبية بأن مقتنعة التربوية واإلدارة

  : نقطتني على أركز اجملال،
 

 احلقوق ترعى اليت االنظمة واحرتام القانون بإحقاق مرتبط العدالة إحقاق مفهوم أن األولى
 احرتام إىل فقط ال أدعو أين يعين ذلك والسالم، العدالة على الرتبية إىل أدعو أن .والواجبات

  .مقدس كشيء القانون إىل النظر وإىل وكحكم، كمرجع بالقانون القبول إىل بل القوانني
 ،هامشية مادة ليست العام املنهج يف مقررة كمادة املدنية والتنشئة الوطنية التربية مادة إن :الثانيةو 

 األلف مثل إهنا الرمسية، االمتحانات يف العالمات لكسب تنفع أهنا من بالرغم هلا قيمة وال جامدة
 بالرتبية اإلسهام يف ّيدةج أداة تكون بأن أألفضلية هلا املسيحي، التعليم ساعتني أو ساعة ومثل باء

 .والسالم العدالة على
 قد نظرية إالّ  ليس واملعارف املعلومات ناقل دور واألستاذ المعّلم إلى تسند التي المقولة أن أعتقد

 عمق يف دخلنا وقد اليوم املتجدد التعليمي دوره جانب فإىل .املعاصرة الرتبوية النظريات جتاوزهتا
 الروحية القَيم على الرتبية حقل يف هام بدور اليوم وخصوًصا املعّلم، ميسك التكنولوجيا، عصر

 بل تعليمه، جمال يف تقين جمّرد يكون وأن أخالقًيا موجًها يكون أن األستاذ من يطلب ال .واإلنسانية
 واملكتسبات، املهارات وتقومي التالمذة قبل من وتعّلمها اتعليمه وظروف املادة، خالل من إنه

 اجلهد قَيم على مربًيا يكون أن يف أساسي بل ال بارز دور   لألستاذ الصف، يف التلميذ وحضور
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 وأعماهلم التالمذة جتاه مواقفه من الكثري ويف  …اخل بالذات والثقة اإلرادة وحتفيز والتضحية
 جتاه والعدالة االنصاف على مرب   أفضل يكون أن يستطيع والتعليم، التدريس وطريق وتصرفاهتم

 وسالم واجلهد، العمل إىل سيدفعه مما قلبه وراحة التلميذ نفس سالم السالم، على وحىت اجلميع
 .الرتبوية العملية يف اجلميع ويشرك األدوار يوزّع يفك األستاذ يعرف عندما الصفّية، اجملموعة

 .اجملتمع هذا مع يتأقلم وجعله المجتمع إلى والتلميذ الولد إدخال هو المدرسة أهداف من
 جمتمع إىل الصف يتحول حيث وصفه، مادته إدارة عرب العملية هبذه مباشر بوجه يشارك واألستاذ

 هذا من قَيم من الولد خيتربه مبا مرتبط العملية هذه وجناح .ومواطنًيا فرًدا فيه الولد يصبح صّغر،م
 .األخرين مع اجليدة والعالقة واالنصاف العدالة وخصوًصا اجملتمع

 وقد ،االجنيلية القَيم تتجّسد لكي الرتبوية الوسائل استخدام هي الكاثوليكية املدرسة سياسة إن
 القَيم هذه ومن .وعاطفته ووجدانه التلميذ عقل يف والكمال بامللء املسيح يسوع السيد عاشها
 معرفة الولد يكتمل حيث حرًّا، اختيارًا يكون الكاثوليكية املدرسة اختيار فبالتايل، .والسالم العدالة

 ليست الكاثوليكية فاملدرسة .احلياة هلذه معىن تعطي اليت والقَيم ووجهتها احلياة معىن على ويتعّرف
 املدرسة تبدو املهمة، هذه صلب يف بل ال هذا إىل باإلضافة إنه املعارف، لنقل مكان جمّرد

 .القَيم هذه تربوخي القَيم فيه الولد خيترب جتسديًا روحًيا مكانًا الكاثوليكية
 لكل مميز حبّ  عندها أهنا من بالرغم ،وعلتان فالن قياس على ليست الكاثوليكية فالمدرسة

 حتمي وقوانني تربوية وشرعة داخلي نظام فيها مدرسة كل مثل مثلها الكاثوليكية واملدرسة .واحد
 ويف ،للولد أنسنة واجب بكوهنا الرتبية برسالة املدرسة تقوم .القَيم واكتساب التعلم يف اجلميع حق
 والتعّسف الظلم هو ما يرى وأن عادالً  منصًفا التلميذ يكون لكي التمييز على الرتبية األنسنة هذه

 .املفّضل مكاهنا هلا
 مهها إن حيث هوية، الكاثوليكية للمدرسة نبأ مقتنعني يكونوا عندما حرًّا األهل خيار يكون لذلك

 يف حاضر فاهلل .بفاعلية للقَيم املتجّسد اجلديد اإلنسان فيتكون بالبشري، اإلهلي يلتقي أن هو
 اهلل حضور على شاهًدا اإلنسان جتعل أن مهمتها الكاثوليكية واملدرسة البسيطة، العملية االنشطة

 .هذا
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 والسالم العدالة على التربية أمام المعوقات :ثانًيا
 نظامنا يف خجوالً  حيّـًزا حتتل السالم وعلى العدالة منها اإلنسان، حقوق على الرتبية إن اليوم، حىت

 ونعمل ،الوطن ةوحمب الوطنية على الرتبية عن اكثر نتحدث رمبا .الكاثوليكية مدرستنا ويف ،املدرسي
 مناهجنا، أن نعرف .والسالم العدالة على الرتبية صلبها يف اليت املدنية الرتبية عن وأقل أجلها، من

 أن إال واحللقات، املراحل خمتلف يف القَيم هلذه مكانًا تفرد الوطنية، والرتبية الوطنية التنشئة وخصوًصا
 على ترّكز مما واملفاهيم املعلومات لىع أكثر تركز موجِّهة طرًقا تبقى املنهج يف املعتمدة الرتبوية الطرق

 املواد باقي إىل تتمّدد ومل املدنية، الرتبية كتاب إطار يف تبقى الرتبية وهذه .هلا التعليمية املمارسة
  .أبعادها من أساسًيا بعًدا لتكون واألدبية العلمية

 مثالً  ،اجملتمع قَيم إنتاج إعادة إىل دفعتها رمبا وبنقلها الثقافة على بالحفاظ المدرسة رسالة إن
 فهي مقياًسا، املدرسي النجاح على باعتمادها فهي وبالتايل والقوي، والغين الناجح االنسان تقديس

 النظر إعادة إىل مدعوة املدرسة أن شك وال .املؤسسايت والعنف املساواة انعدام نفسه الوقت يف توّلد
 التنافس على والتشديد والعالقة، النتيجة قاعدة على التالمذة بني فالفرز .املتبعة السياسة هذه يف

 إن والسالم العدالة على الرتبية خانة يف تصب ال قيًما تعّزز الفردية متجيد وكذلك والنتائج والنخبة
 .آخر امرًا نقل مل

 والسالم العدالة على التربية في التقدم وأداة مختبر الكاثوليكية المدرسة :ثالثاً 
 اعتمدت ذاإ إال ذلك حتقق ولن والسالم العدالة على الرتبية يف التقدم مختبر أيًضا هي المدرسة

 للتالمذة تقدم أن قادرة  وهي إليه تنتمي الذي اجملتمع على اجملال هذا يف تتقّدم حبيث نبويًا موقًفا
 أفراًدا تعد   أن عليها إن .والسالم العدالة حيال املدين اجملتمع سلوك يف والنموذجي األفضل هو ما

 مبدعني يكونوا أن عليهم وأن اليوم، مواطنو عليه هو مما والواجبات للحقوق موعيه يفوق ومواطنني
 .اجملال هذا يف تغيري وصّناع وخالقني
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 أن إىل يسعى التلميذ حيث اليوم عامل يف وخصوًصا ،رسالتها من انطالقًا تستطيع، المدرسة
 الشروط ومن عيشها، ولشروط الدميوقراطية على تعّلم حقل تكون نأ ومسؤواًل، حرًّا فاعالً  يكون

 : يعني وذلك .والسالم العدالة على القائمة العالقات
 

 ومن الصاحلة، اإلرادة ذوي ومن ومسلمني مسيحيني للجميع مفتوحة وأبواهبا خادمة تكون أن -1
 .وانصهار وتداخل اندماج أداة تكون وبالتايل خمتلفة طبقات

 .والقصاص املنع قبل والتفهم االصغاء مبدأ تضع أن -2
 .والطبيعة والبيئة اآلخرين واحرتام احلياة احرتام االحرتام، تعّلم أن -3
 وانظمتها قوانينها للمدرسة تكون أن يقضي وهذا والقانون، والشريعة النظام معىن تعّلم أن -4

 .للتعديل والقابلة والواضحة املعلنة
 .وواقعيته التسامح معىن فيها خيتربون للتالمذة فرًصا وختلق التسامح تعّلم أن -5
 .عنها عودة ال قاعدة وهذه اجلميع بني املشرتكة املسؤولية وحتّمل الشراكة على تكوِّن أن -6
 واقع مع عربها التلميذ تضع انشطة هلا يكون أن وبالتايل أنانيته على السيطرة الولد تعّلم أن -7

 .انانيته جتاوز إىل يدفعه
 والوطنية واألدبية العلمية أبعادها بكافة الرتبية االعتبار بعني تأخذ بأن ةيشرعال هلا تكون أن -8

 .واملدنية واالجتماعية
 الشراكة على قائًما يكون مدرسًيا تنظيًما توّفر أن ومعلميها بإدارهتا املدرسة تستطيع طاراإل هذا يف

 اجلوّ  وهذا وحقوقه، واجباته اجلميع فيها يتفهم جو   خللق الوسيلة هو احلوار فيكون اجلميع، بني
 اجلّو، فهذا .ذاته لتحقيق إمكانياته كل يستثمر أن واحد كل فيه يستطيع سالم جوّ  يكون

 وخصوًصا الرتبوية اجلماعة أفراد خمتلف بني العالقات وشبكة املدرسة يف القيادة نوعية إىل باالضافة
 الصفي بالعقد يسّمى ما وتشجيع بينهم، يف واألساتذة جهة من واإلدارة  األساتذة بني العالقات

 للرتبية أساسي مدخل وذلك والسالم العدالة إرساء إىل يقود ذلك كل وتالميذه، األستاذ بني)
 واحد كل وعلى حقوقه واحد لكل حيث القانون لدولة مصّغر على دولة هي فاملدرسة .عليهما
 جمالس وتطوير الصف ضمن العالقات أن شك وال .لتالميذها النموذج نفسها هي فتعطي ،واجباته
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  شأنه من (والتعليمي واملايل اإلداري) االسرتاتيجية اجملالس يف التالمذة وإدخال الصفوف مندوب
 .متوترة غري جيدة لعالقات ومتهد العدالة تؤمن مناخات تعزيز

 : التالي الوجه على المشاركة المدرسة تعتمد
 .اجملاالت خمتلف يف وتقرير ومشورة مشاركة جمالس إىل تستند إدارة على اليوم تقوم املؤسسات إن
 املصّغرة القانون دولة من أساسي مظهر هو احملاورة على واعتمادها اجملالس هذه قيام أن شك وال
 .املدرسة متثله اليت

 .الرئيسية القرارات أخذ عملية يف املدرسة افراد جميع مشاركة
 رأيهم، أخذ األقل على أو القرار أخذ يف املشاركة يستطيعون حبيث للتالمذة التعبير حرية أمينت

 …مدرسية جريدة انشاء املثال، سبيل على .املدنية الرتبية يف أساسية مهارة وهذه
 تأهيلها يتم اليت (األساسية الرتبوية الشرعة غري وهي) املؤسسة شرعة ياغةص يف الجميع مشاركة
 .سنوات مخس أو ثالث كل صياغتها وإعادة
 اجتماعية مواضيع حول مناقشات يف إسهامهم يف التالمذة، عند والتعبريي النقدي الحس تطوير

 .فخرا وليسوا أناس فهم …سياسية أو
 استثناء دون اجلميع على يطّبق وهو املدرسية املفكرة مطلع يف للمدرسة الداخلي النظام وضع
 ذلك .الزًما ذلك كان إذا لنقاطه وشرح وتوضيح النظام هلذا التالمذة مع لإلدارة مشرتكة وقراءة
 .ممكًنا الصف يف املشرتك العيش جعل هبدف بويةالرت  باملمارسات القانون تدمج اإلدارة أن يعين
 .الرتبية هدف هو ذلك

 والقصاص احلكم، هي عنها ينوب من أو اإلدارة إن بل ،لنفسه العدالة يصنع أن يستطيع أحد ل
 فورة يف يُعطى ال اصوالقص تربوي، القصاص أن هو املبدأ إن بل انتقام، أنه لو كما يُعاش ال

 .غضب
 .املدافعة حق واحترام للجميع لصغاءا
 .وأقلية أكثرية هناك والتمثيل، املشاركة مبدأ على تعيش جمموعة أي يف أن تعليم ـ
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 جتاه بواجباهتم يقوموا مل األهل ألن التعليم من مينع وال التلميذ أو الولد حبق إجراء أي يتخذ ال ـ
 .املدرسة

 منها يستفاد اليت الرتبوية القَيم إن.الطالب ومتثيل الطالب اجلسم مستوى على تتحقق املشاركة هذه
 : التالية هي للتالمذة التمثيلي اجمللس عرب

 وتقديس العنف رفض ًل،عاد أكون أن التعّلم وبالتالي القانون احترام واآلخرين، الذات احترام
 .والربح الخسارة تعلم الكلمة،

 : فهي المجالس هذه عبر تتحقق التي المهارات أما
 باألنظمة، بالتقيد القبول االختالف، قبول الرباهني، إعطاء اجملادلة، االصغاء، اجملموعة، يف الكالم ـ

 …التخطيط تعّلم النزاعات، إدارة
 .معه والزمان املكان ومقامسة والتعاون اآلخرين مع للتحادث املهارات يكتسب أن التلميذ على ـ

 إن بل فقط، والكتابة واحلساب القراءة تعّلم ليس املقصود » : الشهري تقريره يف دولور جاك يقول
 .« اآلخرين مع حييا وأن يعمل وأن يكون أن شيء، أي قبل يتعّلم أن الولد على
 يكون أن على التلميذ بتدريب ناحية من تقوم أن الكاثوليكية المدارس تستطيع اإلطار، هذا في

 واالجتماعية الالصفية األنشطة خمتلف وعرب واملسرحية الفنية الرتبية حصص وسلوكه نظرته يف عادالً 
 االجتماعي النشاط جلنة أو االجتماعي فالنادي .ومنبوذون فقراء هم الذين مع خصوًصا والتضامنية

 أن املربون، ومعهم التالمذة، فيه يستطيع الذي النشاط من النوع هلذا مالئم إطار هي املدرسة يف
 .والعنف الظلم من تشكو اليت األوضاع خمتلف على التعرف عملية يقودوا

 دفهت وفالصف بعض يف اجتماعًيا مشروًعا تصوغ أن الكاثوليكية املدرسة ميكن ذلك جانب وإىل
 املعرفة يكتسب أن التلميذ على حيث املختلفة، االجتماعية واالوضاع العام اخلري على التوعية إىل

 االجتماعي التعليم مبادئ بعض تعّلم جانب إىل املعقدة، ينيةالفلسط االجتماعية لالوضاع النظرية
 الوضع ذلك تقييم يف للمسامهة العملية التقنية األدوات على التدّرب مث واملسيحي، الكاثوليكي

 وباتالصع مواجهة على والقدرة املسؤولية  حسّ  هي اليت الصحيحة السلوكية اكتساب وثالثًا
 …اخل
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 : الخاتمة
 املدرسة رسالة إن ؟ نريد فلسطيين جمتمع أي ؟ املستقبل أجل من نبين أن نريد مواطن أي

 أن األكادميي، جناحها إىل باإلضافة عليها، أن مبعىن وطنية رسالة اجملال هذا يف هي الكاثوليكية
 اجملال هذا يف املدرسة وظيفة .املتوازنة املتناغمة املتفاعلة املتداخلة اعيةاالجتم للعالقات املركز تكون

 .القَيم هبذه القوي االلتزام على الرتبية هو
 

  المدير إلى أسئلة
 العناصر هي ما ؟ والسالم العدالة على الرتبية مبدأ تؤّكد للمدرسة الرتبوية الشرعة أن هل ـ1

 ؟ ومواقفها سلوكها يف عادلة أهنا تظهر أن املدرسة تستطيع كيف ؟ الرتبية هلذه األساسية
 االندماج أن هل ؟ والسالم العدالة على الرتبية هبا تصطدم اليت املعوقات أو الصعوبات هي ما ـ 2

 ؟ ثانية ناحية من األخرى األكادميية واملواد حيةنا من والسالم العدالة على الرتبية بني حصل
 ؟ الرتبية هذه حتقيق املدرسة تستطيع خالهلا من اليت املبادرات أو األنشطة أهم هي ما ـ3

  األستاذ إلى أسئلة
 ملاذا ؟ والسالم العدالة على املرب أيًضا هو واملعّلم األستاذ بأن ويقيين راسخ هو االقتناع أن هل ـ1
 ؟
 خالل من الرتبية، هذه يف عملًيا اإلسهام املدنية، الرتبية يف املتخصص غري املعّلم، يستطيع كيف ـ2

 ؟ وتالميذه صفه إدارة
 خمتربًا فأكثر أكثر املدرسة بحتص لكي املدرسية اإلدارة من ـ خربته إىل استناًدا ـ املعّلم يطلب ماذا ـ 3

 ؟ والسالم العدالة قيميت على للرتبية
  األهل إلى أسئلة

 به يقوموا أن عليهم خيار هو الكاثوليكية املدرسة يف التحصيل متابعة أن واعون األهل أن هل ـ 1
 ؟ والسالم العدالة على وبالتايل القًيم على أبنائهم لرتبية هو اخليار هذا وأن
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 الداخلي بالنظام التقيد خالل من املدرسة يف عليه التلميذ يرتّب  بني ما األهل يوفق كيف ـ2
 تستطيع كيف ؟ آخرى ناحية من كبريًا بعًدا العاطفة تعطي اليت العائلية واحلياة ناحية من والقوانني

 ؟ والقوانني باألنظمة التقيد على الرتبيةفي املدرسة تساعد أن العائلة
 والسالم؟ العدالة على بالرتبية لإلسهام هبا يقوموا أن األهل يستطيع اليت األنشطة هي ما ـ3
  التلميذ إلى أسئلة 

 اختبارك إىل استناًدا والسالم، الةالعد على ترب الكاثوليكية املدرسة بأن شعور لديك هل ـ1
 التالمذة عاشه أو عشته عادل موقف أو ظلم أو تعّسف عن اختبار لديك هل ؟ كتلميذ املدرسي

 ؟ وملاذا املدرسة يف
 روفوظ املدرسية احلياة إىل استناًدا والسالم العدالة مستلزمات عن تصّور لديك أصبح هل ـ2

 بشكل املدرسة احلياة ينظم أنه أم تعّسف أداة للمدرسة الداخلي امالنظ يف ترى هل ؟ عيشها
 ؟ منصف

 يف احلق على للرتبية العملية املدرسة برامج يف تراها أن تّود اليت املشاريع أو األنشطة هي ما ـ3
 ؟ والسالم العدالة

 
 البطريركية الالتينية مدارس من اهمية وجود 


