
 صحفي  خبر

  ،المتوسط"  البحر جنوب   منطقة في النساء  ضد  العنف  "مناهضة برنامج أنشطة  ضمن

  النوع حول  توعويةال تدريبات ال  من لسلة س  تعقد  للتنمية   الفلسطينية العاملة  المرأة   جمعية

 الغربية   الضفة  في مدارس  8 في  االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلثنين

 2021-أيلول  -27

االجتماعي   النوع  وحدة  مع  بالتعاون  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جمعية  التربية   ووحدةعقدت  وزارة  في  املناهج 

النوع االجتماعي  والتعليم املبني على  العنف  التدريبات حول موضوع املساواة ومناهضة  أيلول، سلسة من  ، خالل شهر 

  ضمن داخل البيئة الصفية، وذلك ضمن أنشطة برنامج "مناهضة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر املتوسط"  

النسوية   تنفيذه  ، والذياملمول من االتحاد األوروبي ،  ة متوسطياألورو املبادرة  دول عربية وهم:    يتم  بالتزامن مع سبعة  

 .فلسطين، واألردن، ولبنان واملغرب وتونس والجزائر ومصر

في  مدارس 8 ـات/ومديري  ـات/ومرشدي ـات/من معلمي 32تهدف التدريبات التي عقدت في مدينة رام هللا ونابلس بمشاركة 

رفع    بناء قدرات املعلمين واملعلمات  في كافة املراحل التعليمية و  ، إلىاألستاذ بهيج نصاصرة   من  وبتيسير،  الضفة الغربية

  داخل البيئة الصفّية واملنهاج   هذه الفجواتطوير أساليب تعليمية ملعالجة  وتبمفاهيم وفجوات النوع االجتماعي  ن  ـ/مهوعي



إلى    الدراس ي، من خالل  إضافة  والطلبة  للطالبات  وأدواره  االجتماعي  النوع  بتعريف  الخاصة  املفاهيم  نقل  في  املساهمة 

 . ـات/باستخدام االساليب واملهارات التعليمية املكتسبة لدى املعلمين ـات/املعلمين

النوع االجتماعي ومناهضة العنف املبني و املساواة،  مفاهيم  ملشاركون واملشاركات في التدريبات إلى  تعرف اخالل التدريب،  

على النوع االجتماعي، وأساليب ومهارات النوع االجتماعي في املنهاج الدراس ي بشكل عملي وصوال للقضاء على كافة أشكال 

   ه. العنف املبنية علي

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسلة من ورش العمل التطبيقية للطالب حول مفاهيم    ،التدريبات هذه املدراس املشاركة في  ميع ج ومن املقرر أن تنظم

 .  املساواة والنوع االجتماعي

في رام    مدرسة سميحة خليل الثانوية املختلطةو يذكر أن املدراس املشاركة في التدريب هي مدرسة بنات فيصل الحسيني، 

األساسيمدرسة  ،  هللا الوليد  بن  أريخالد  في  املختلطة  بنات ،  احة  مدرسة  الخليل،  جنوب  الثانوية  الصرة  ذكور  مدرسة 

، مدرسة ذكور الشهيد أحمد ياسين في قباطية  سلفيتاملختلطة في   ويةالعامرية األساسية في بيت لحم، مدرسة فرخة الثان

 ومدرسة حمدي العكر األساسية للبنين في نابلس.  


