
مقتطفات حول ورشة 
عمل البيئة التعلمية

� ذلك 
ناقشت ورشة العمل عدة جوانب تتعلق بالبيئة التعلمية بما ��

الجوانب المادية (المكان) والجوانب اجتماعية والجوانب النفسية.



، ولكن هذه المرة، رّحب المشاركون أيًضا  � �حيب بالمشارك� بدأت ورشة العمل، كالعادة، بال��
� ترشيح اسم كتاب  �. وطلب الدكتور تيمو من المشارك� � �بمي£ ورشة العمل، الدكتور تيمو ليون�

� يطلع عليه ا¥خرون. وبعد أن استمع الجميع إ§ ترشيحات ا¥خرين، ¬ �
و®� أو فيلم أو موقع إلك��

. � �اختارت آنا، مي£ة الورشة، ستة مراقب�

الترحيب 
بالمشاركين



 ً
ء يحبونه أو ذي مع�² �

µ¶ التقاط صورة لمكان أو � �� ا¼سبوع السابق لورشة العمل، ُطلب من المشارك�
��

� ورشة عمل سابقة. 
� تعرفوا عليها ��

ونية ال�² لك�� بالنسبة إليهم، وإدخال الصورة عÀ منصة Padlet ا¾
� توضيح السبب وراء اختيارهم لهذه الصور.  �استعرض مي£ ورشة العمل بعض الصور وطلب من المشارك�

� صورة عن رحلة  �كانت الصور متنوعة، عدد كب�� منها كان للطبيعة الجميلة، فيما شارك أحد المشارك�
لها. � � الطبيعة، وشاركت مشاركة صورة لحديقة م��

مدرسية لدرس ��

الصور التي تم التقاطها 
من قبل المشاركين



� عÀ إطار تينا ماكيÉ، وهي باحثة فنلندية  �أطلع مي£ الورشة المشارك�
� تشجع 

ك للبيئات التعلمية ال�² وضعت إطار ومبادئ للتصميم المش��
عÀ التعلم.

طار يتناول تصميم البيئة التعلمية من حيث  أوضح مي£ الورشة أن هذا ا¾
 :Íثة ثنائيات من العناÉث � �المساحات؛ وهو يدور حول تحقيق توازن ب�

� المجتمع، الراحة 
كة المتعلقة بالعÉقات �� الفردية والخصائص المش��

والصحة، ا¼ساليب التقليدية وا¼ساليب الحديثة. وقال مي£ الورشة أنه 
 �

كة المتعلقة بالعÉقات �� � الفردية والخصائص المش�� �لتحقيق توازن ب�

� البيئة التعلمية تتسم بالخصوصية 
المجتمع، نحتاج أن تكون المساحات ��

� نفس الوقت تسمح بالقيام بأنشطة اجتماعية وتوفر ا¼مان. 
والهدوء، و��

� الراحة والصحة، حيث أوضح الدكتور تيمو أن  �ويجب أن نحقق التوازن ب�
� البيئة التعلمية وكيفية جعلها 

الراحة تتعلق بالجماليات وا¼لوان المختارة ��
بيئة ممتعة، بينما تحقيق عنØ الصحة يكون من خÉل استخدام مواد 

� ا¼ساليب  �� الغرفة الصفية. وفيما يتعلق بتحقيق التوازن ب�
آمنة ��

التقليدية وا¼ساليب الحديثة، قال مي£ الورشة: "فيما نسعى إ§ تحقيق 
 �

الحداثة، علينا المحافظة عÀ ا¼مور التقليدية، فاستخدام الكتاب ��
المدرسة، مثÉً، يعّد من ا¼ساليب التقليدية ولكن مفيد أيًضا".

إطار تينا ماكيال



 �
� ١٠ دقائق لمناقشة إطار تينا ماكيÉ فيما يتعلق بالبيئة التعلمية �� �أعطى مي£ الورشة المشارك�

� مدرسته ولكن برأيه أنهم 
� اعتبار �� �� أن هذه العناÍ تؤخذ بع� �مدارسهم. وأشار أحد المشارك�

� المدارس 
. وناقش مشارك آخر افتقار إ§ عنØ الراحة �� àالفردية بشكل أك� Àع � �ك� بحاجة إ§ ال��

� الصف، فرد مي£ الورشة عليه: "علينا أن نفكر بشكل إبداعي عندما 
ًا �� �¼ن عدد الطÉب يكون كب�

."Éًتواجهنا تحديات، فإن كانت الصفوف مكتظة، يمكننا استخدام باحة المدرسة مث

مناقشة ضمن 
مجموعات



 Íالعنا �
�� �� ١٠ دقائق للتفك� �مرة أخرى، أعطى مي£ الورشة المشارك�

� عندما تشاهدها تدرك أنك 
� العالم ال�²

� المدارس ��
والمواصفات المألوفة ��

� سبب وجودها. ناقش المشاركون هذه ا¼سئلة 
�� �� المدرسة، ومن ثم التفك�

��
ضمن مجموعات، وأعّدوا قائمة بتلك العناÍ مثل الغرف الصفية والطاوت 

ما هي العناصر 
والمواصفات الموجودة 

في المدارس في العالم؟

ها. سأل مي£ الورشة: "لماذا يجب أن يكون هناك غرف  �والمقاعد وغ�
� أن الغرفة الصفية تمنح  �� المدرسة؟"، فأجابه أحد المشارك�

صفية ��
ورية لعملية التعلم، ولكن هناك  �Í ب حًسا بانتماء للمكان، وأنهاÉالط

ورية دائًما مثل الطاوت.  �Í الغرفة الصفية نفسها ليست �
أشياء ��



� فنلندا وسأل 
عرض مي£ الورشة صوًرا للغرف الصفية ��

 �
� ا¼مور ال�² �� الصورة. وكان من ب�

� ماذا حظوا �� �المشارك�
حظوها أن الممرات تستخدم ¼غراض متعددة مثل تعليق 

 Àب يجلسون عÉب، وأن بعض الطÉصور أعمال الط
 ، �� الصف، وليسوا مجبورين بالجلوس عÀ الكرا¶

ا¼رض ��
ة، با¾ضافة إ§ أن  �وأنهم يجلسون ضمن مجموعات صغ�

ا¼ثاث دائًما مريح.

ُقسم المشاركون بعد ذلك إ§ ٦ مجموعات، وُطلب منهم 
تصميم مدرسة مثالية. ُطلب من ٣ مجموعات تصميم غرفة 

صفية، فيما طلب من مجموعة تصميم باحة المدرسة، 
ومجموعة أخرى تصميم مساحة مفتوحة للجميع.

� عÀ التفك�� باحتياجات  �شجع مي£ الورشة المشارك�
بوية لهذا التغي�� والسبب وراء إضافة أو إلغاء بعض  ال��

العناÍ إ§ البيئة التعلمية.

� نهاية التمرين، استعرض المشاركون البيئة التعلمية 
و��

 Íرسموها، وتناقشوا حول التصاميم والعنا �
المثالية ال�²

� اختارتها كل مجموعة.
ال�²

تصميم مدرسة مثالية



 �
� الممارسات الفضÀ ال�² �استعرض أربعة من المشارك�

� مدارسهم. وكانت 
ة الماضية �� اتبعوها خÉل الف��

: �Àكما ي Àالممارسات الفض

� مدرستها، 
○   قدمت جيهان عرًضا عن مخت�à الروبوتكس ��

وكيف يتيح للطÉب الفرصة لتعلم مهارات هامة 
� نفس الوقت تطوير مهارات 

مجة الرقمية و�� àلل�
التفك�� الناقد لديهم.

 �
○   استعرض صهيب كيف استخدم أسلوب التعلم المب�²

� مدرسته 
عÀ تنفيذ المشاريع مع فريق الروبوتكس ��

. ا¼ول، هو تطوير أداة تحد من هدر  � �وع� µ£لتنفيذ م
المياه عند فتح حنفية المياه الساخنة وعدم 

� يتعلق 
وع الثا®� µ£استخدامها ح�² يسخن الماء، والم

 �
نسان والحيوان، وخاصًة �� � ا¾ �بإنشاء عÉقة إيجابية ب�

حديقة قلقيلية للحيوانات، حيث طور الطÉب رمًزا 
لÉستجابة ال£يعة (QR codes) للحيوانات ح�² 

يتمكن الزوار من تعلم المزيد من المعلومات عنها.

عرض الممارسات الفضلى

كة  µë اكة مع µë استعرضت ريمان كيف عقدت   ○
 �

كة الفلسطينية المتخصصة �� µ£ال ، � à®نت كتا
ونية، ستخدام كتب المنهاج  لك�� الكتب ا¾

� مدرستها.
�� �

و®� لك�� ا¾

○   تحدثت رائدة عن العمل التطوعي للطÉب الذي 
 �أدخلته مدرستها كجزء من المنهاج المدر¶

السنوي، حيث يقدم الطÉب ا¼عمال التطوعية 
� المجتمع، ويتعلمون من 

داخل المدرسة و��
خÉله مهارات جديدة مثل خدمة المجتمع 

والمواطنة والعمل الجماعي.



استخدم الدكتور تيمو، مي£ ورشة العمل، تقنية حلقة النقاش الدائرية لتبادل ا¼دوار 
� المدرسة. وأوضح الدكتور تيمو أن هذه التقنية هي 

للنقاش حول موضوع التنمر ��
وسيلة جيدة للنقاش حول موضوع محدد. والفكرة ا¼ساسية من هذه التقنية هي أن 

� و يسمح لهم  �ة يجلس عليها جميع المشارك� �ترتب الكرا¶� عÀ شكل دائرة كب�
� عÀ ثÉثة منها فقط،  �� وسطها يوضع أربعة كراٍس، يجلس ثÉثة مشارك�

بالتحدث، و��
� الدائرة 

�� � �� من الجالس� �بينما يبقى الكر¶� الرابع فارًغا. وعندما يريد أحد المشارك�
� النقاش، يذهب ويجلس عÀ الكر¶� الرابع، ولكن ما أن يجلس 

ا¼وسع المشاركة ��
� الدائرة ا¼وسع، فالقاعدة أنه 

� ا¥خرين انتقال للجلوس �� �يجب عÀ أحد المشارك�
يجب أن يبقى الكر¶� الرابع فارًغا.

تقنية حلقة النقاش الدائرية لتبادل 
(Fishbowl Technique) األدوار

� كان عليهم التعامل 
� المدرسة وحات التنمر ال�²

ناقش المشاركون موضوع التنمر ��
 �

� مدارسهم. كما ناقش المشاركون أيًضا الطرق للحد من ثقافة التنمر ��
معها ��

� إ§ نقاش أوسع حول  �نت. وقاد هذا الموضوع المشارك� ن�� المدرسة وعÀ ا¾
� يوم ولن يكون 

� المدارس، سيأ®�
ونية وكيف رغم أنها اليوم ممنوعة �� ا¼جهزة الك��

مكان منعها. وبدً من مقارنتها بسيف له حدين، قارن مي£ الورشة استخدام  با¾
ة، فهم  �� مدينة كب�

� البيئة التعلمية با¼طفال الذين يعيشون ��
ونية �� لك�� ا¼جهزة ا¾

يحتاجون إ§ تعلم كيفية التعامل مع المواقف المختلفة من أجل استفادة من 
� توفرها هذه الوسائل.

الفوائد ال�²



� عÀ التعلم، أطلعت آنا، مي£ة  à®إيجا �وكمثال عن تطبيق عÀ الهاتف الجوال، وله تأث�
نت باستخدام تطبيق Seppo. ُقسم  ن�� � عÀ لعبة تعلم عÀ ا¾ �ورشة العمل، المشارك�

المشاركون إ§ ست مجموعات. وكان عÀ كل مجموعة اتباع التعليمات عÀ تطبيق 
 �

� مغامرة خارج قاعة ورشة العمل و��
� انطلق المشاركون من خÉلها ��

Seppo، وال�²
 Àالتطبيق، كان ع Àوعندما يصل المشاركون إ§ الموقع المشار إليه ع .ð شوارع رام
المجموعة إجابة سؤال وضعته مي£ة الورشة. وتفوز بهذه المسابقة أول مجموعة تنهي 

الدورة بأكملها وتجيب عÀ معظم ا¼سئلة أو تنفذ المطلوب بشكل صحيح. وكانت 
التجربة رائعة ومليئة بالمرح والحماس.

لعبة التعلم باستخدام 
Seppo تطبيق

� تطوير 
وبعد انتهاء اللعبة، قال المشاركون أن هذه اللعبة يمكن أن تساعد الطÉب ��

عدة مهارات متنوعة منها استخدام التكنولوجيا، وقراءة الخرائط باستخدام نظام 
� المدينة. وأضاف 

تحديد المواقع العالمي (GPS) با¾ضافة إ§ التعرف عÀ ا¼حياء ��
� السياق الواقعي للدرس.

الدكتور تيمو أن الهدف من اللعبة هو أن يكون التعلم ��



� إفريقيا  توجد فيها مياه 
بدأ الدكتور تيمو، مي£ الورشة، حديثه بقصة عن قرية ��

� المنازل، وكان عÀ سكانها الذهاب ¾حضار الماء من الب�¼ كل يوم. وعندما فكر 
��

ل  � بعض الناس المبتكرين بهذه المشكلة، عملوا عÀ بناء نظام لتمديد المياه لكل م��
 �� غ� à²سل �� القرية. ورغم أن ما فعله هؤء الناس كان إيجابًيا ولكن كان له تأث�

��
� كان للب�¼ دور كب�� فيها، فقد كن 

متوقع، إذ خ£ت النساء حياتهن اجتماعية ال�²

عرض الدكتور تيمو

ة من هذه  àطريق الذهاب والعودة. كانت الع� �
� مًعا ¾حضار الماء ويتحدثن �� àيذه�

 �
� المدرسة، يجب أن نفكر بالقيمة ال�²

ء مبتكر �� �
µ¶ القصة هي عندما نفكر بإضافة

تب عنه ¬�  تأخذنا هذه ا¾ضافة خطوة إ§  � ست��
سيضيفها، وبا¥ثار الثقافية ال�²

ته عن  �Íقصد. كانت هذه القصة مقدمة بدأ فيها الدكتور تيمو محا �الوراء عن غ�
. �تصورات التعلم الثÉثة ووسائط الميتا ميديا والعالم المتغ�



 � �تحدث مي£ الورشة عن ثÉثة أنوع لتصورات التعلم (تكوين العÉقة ب�
أنواع التعلم وتحديد أوجه التشابه واختÉف بينها). وأوضح أن التصور 

� تشكل عملية فردية، 
ا¼ول هو التعلم بهدف اكتساب المعرفة وال�²

، وهو التعلم كمشاركة، أي أن يكون التعلم عملية  �
وهناك التصور الثا®�

قائمة عÀ العوامل اجتماعية والثقافية. أما التصور الثالث، فيمثل خلق 
� الدكتور تيمو أن هذه 

ّ �المعرفة، أي إنتاج مواد وأعمال فنية عن قصد. وب�
� نفس الوقت، ولذلك 

التصورات الثÉثة تتفق مًعا ويحتاجها المتعلم ��
وري أن يحقق المعلم توازنًا بينها. �Øفمن ال

� إنشاء 
أوضح مي£ الورشة مفهوم "ميتا ميديا" أو استخدام ا¼دوات الرقمية ��

عÉمية، وأن لديها ثÉث خصائص أساسية: الوسائط ا¾

 �عÉم التقليدية، مثÉً كيف يحا¬ ١.   أنها تحا¬� جميع أشكال وسائط ا¾
ودكاست جهاز الراديو، وكيف تحا¬� قناة اليوتيوب التلفزيون. àال�

٢. يمكن برمجتها ويتم تشغيلها عن طريق الخوارزميات.

� كل مكان.
ء وهي موجودة �� �

µ¶ ٣. تتذكر كل

من المهم أن نتعلم من خÉل وسائط ميتا ميديا وعنها ¼نها بدأت تغ�� العالم 
� الويات 

ورة لوجودها، و�� �Í  ب£عة. فقد أصبحت العديد من الوظائف
� ٤٦٪ من فرص العمل من خطر استبدالها بسبب ارتفاع 

المتحدة وحدها، تعا®�
استخدام وسائط الميتا ميديا. ولذلك فمن المهم اليوم أن نعلم الطÉب كيفية 

� يتلقونها. وأعطى الدكتور تيمو ويكيبيديا 
التفك�� بشكل ناقد حول المعلومات ال�²

نت  ن�� � نحصل عليها عÀ ا¾
كمثال جيد عÀ التفك�� بعمق حول المعلومات ال�²

نت. ونظًرا ¼ن هذا الموقع يسمح  ن�� وكيف يتم إنشاء المعلومات عÀ ا¾
لمستخدميه بتعديل المعلومات، فهو يشكل مصدًرا جيًدا للمعلومات، ولكن 

 �
قبل أن نتقبل المعلومات الموجودة فيه، علينا دائًما أن ننظر إ§ المصادر ال�²

أُخذت منها المعلومة، وعلينا أن نتحرى دقتها. وهذا انتشار الكب�� لوسائط ميتا 
ميديا يتطلب مّنا تطوير مهارات التفك�� الناقد لدى طÉبنا من أجل مواكبته.

تصورات 
التعلم الثالثة

ميتا ميديا 
والعالم المتغير



� اليوم الثالث من ورشة عمل "البيئة التعلمية" قام المشاركون بزيارة مدرسة نور 
��

� طولكرم. وعند وصولهم إ§ المخيم، 
� مخيم نور شمس ��

شمس ا¼ساسية للبنات ��
� برنامجنا "لنبدأ حوار 

رحبت بهم آمال أبو حرب، مديرة المدرسة والمشاركة ��
التعليم"، وسارت معهم من بداية المخيم وح�² وصولهم إ§ المدرسة.

زيارة مدرسة نور شمس األساسية 
للبنات (األونروا)، طولكرم

� انتباه إ§  �وعندما وصل المشاركون إ§ المدرسة، طلب مي£ الورشة من المشارك�
ء يرونه مشوًقا. وبالفعل،  �

µ¶ المدرسة، والتقاط صور ¼ي �
عناÍ البيئة التعلمية ��

� عÀ جدران المدرسة وممراتها.
حظ المشاركون شواهد للتعلم المر®¼



 �
� مخيم نور شمس ��

بعد زيارة مدرسة نور شمس ا¼ساسية للبنات (ا¼ونروا) ��
طولكرم، عاد المشاركون إ§ رام ð ستكمال برنامج اليوم الثالث من الورشة، حيث 

 �
بدأ المشاركون بمشاركة انطباعاتهم عن زيارة المدرسة من خÉل إدخال الصور ال�²

� عن البيئة  �التقطوها خÉل الزيارة عÀ موقع padlet.com. كانت انطباعات المشارك�
 �

� المدرسة إيجابية جًدا، فقد عكست الصور الملتقطة مفاهيم التعلم المر®¼
التعلمية ��

وابتكار المقتصد، با¾ضافة إ§ ا¼فكار المبدعة حول إعادة تدوير المواد عديمة الفائدة 
إ§ منتجات جديدة لها فائدة كصنع المقاعد من ا¾طارات القديمة. وبشكل عام، ساد 

انطباعات عن زيارة مدرسة نور 
شمس األساسية للبنات (األونروا)

قة  µ£جعل المدرسة بيئة تعلمية م �
شعور بالفخر والتقدير لجهود آمال الواضحة ��

� الطÉب عÀ التعلم، وذلك بأبسط المصادر المتاحة. �قادرة عÀ تحف�
� أن  �� المدرسة. وأراد من ذلك أن يوضح للمشارك�

عرض مي£ الورشة صورًة لممر فارغ ��
 µل الممرات بأك�Éيمكنهم استغ � �الممرات لم تستخدم ¼غراض تعلمية، وأن المعلم�

من طريقة بناءة لتعزيز التعلم عند الطÉب. وشكرت آمال، مديرة المدرسة، مي£ 
الورشة عÀ مÉحظته البناءة.



� عام ٢٠٢٥، ووضع قائمة 
� التفك�� ضمن مجموعات حول المدارس �� �ُطلب من المشارك�

ها. ومن ثم  �� يريدون تغي�
� المدارس والعناÍ ال�²

بقاء عليها �� � يريدون ا¾
بالعناÍ ال�²

� ا¥خرين. �مشاركة هذه القائمة مع المشارك�

المدارس في 
عام ٢٠٢٥



� تضمنت احتفاظ 
� اختارتها مجموعتها، وال�²

شاركت هديل القائمة ال�²
رشاد  ات العلوم والكمبيوتر والمكتبة والمÉعب، با¾ضافة إ§ ا¾ àبمخت�
ها، فكانت  �� ترغب المجموعة بتغي�

وبرلمان المدرسة. أما العناÍ ال�²
 �

ا¼ثاث حيث قررت المجموعة أن ا¼ثاث الذي يرغبون بوجوده ��
المدرسة يجب أن يكون متحرًكا وذا ألوان جميلة. وذكرت هديل أيًضا أن 

مجموعتها قررت أنها ترغب بتغي�� استخدامات الممرات والصالة 
الرياضية والم£ح.

علق مي£ الورشة عÀ اختيار المجموعة لÉحتفاظ بمخت�à الكمبيوتر بأنه 
� العالم أن يكون مخت�à الكمبيوتر متحرًكا، وذلك بسبب 

هناك توجه ��
� العالم. وقال إن الكمبيوترات لم 

استخدام الهواتف وا¼لواح الذكية ��
، بل أصبحت جزًءا من حياتنا اليومية. àمخت� �

تعد محصورة ��

� عÀ قائمة مجموعته، وقال: "إننا نتطلع إ§  �أطلع محمد المشارك�
� التعليم ¼ننا نتحدث عن عام ٢٠٢٥؛ 

استخدام ا¼جهزة الÉسلكية ��
أي المستقبل".

وأضاف محمد أن مجموعته ترغب بتغي�� تصميم الغرف المغلقة 
والحصول عÀ مساحات مفتوحة بدً منها. وترغب أيًضا بوضع مكتبة 

 �� المدرسة، با¾ضافة إ§ تغي�
نت �� ن�� � كل صف وتوف�� ا¾

ة �� �صغ�
اللوح من اللوح التقليدي الذي يستخدم فيه الطباش�� إ§ اللوح 

. �الذ¬

اء أجهزة تكنولوجيا  µë إن كنت مسؤوً عن" :Éًعلق مي£ الورشة قائ
ي شاشات تفاعلية غالية  � المدرسة، لن أش��

المعلومات واتصات ��
اء شاشات LCD وأجهزة عرض  µë بنفس الثمن أستطيع �

الثمن ¼ن�²
� سيكون ذلك مضيعة للمال". �متعددة. وبرأ®

المجموعة 

األولى

المجموعة 

الثانية



� والمرافق،  �استعرض عواد قائمة مجموعته وقال: "نريد أن نحافظ عÀ وجود الطÉب والمعلم�
لية،  � ولكننا نريد أن نغ�� عدًدا من ا¼شياء ا¼خرى مثل تقليل امتحانات والوظائف الم��

� المدرسة بشكل أفضل، وتنظيم طريقة جلوس الطÉب بشكل مرن، 
واستخدام المساحات ��

وزيادة مشاركة ا¼هل والمجتمع.

المجموعة 

الثالثة



 �
ات ال�² �� هذا التمرين، فكر المشاركون بالممارسات الفضÀ والتغي�

كالعادة ��
� ورشة العمل القادمة. ومن ثم كتبوها عÀ شكل 

يرغبون بالقيام بها قبل اللقاء ��
ام أكيد بتنفيذها. وكانت هذه هي المرة  � يًكا عليها كال�� µë تعهد جديد وأطلعوا

� يقوم بها المشاركون بهذا التمرين ¼ن الورشة القادمة ستكون الورشة 
ة ال�² �ا¼خ�

ة من برنامجنا "لنبدأ حوار التعليم". �ا¼خ�

تمرين
"أتعهد أن..."



� نهاية جميع ورشات عمل برنامجنا "لنبدأ حوار 
� إطار هذا النشاط الدائم ��

��
� بداية الورشة مÉحظاتهم، 

التعليم"، شارك المراقبون الذين تم اختيارهم ��
وعلقوا عÀ وجه الخصوص عÀ لعبة Seppo التعلمية، وكم كانت ممتعة. 
� أنهم استمتعوا بالتعرف عÀ مفهوم ميتا ميديا وكيف  �وعلق أحد المراقب�

� تغي�� العالم.
تساهم ��

المراقبون

� عن زيارة المدرسة، وقالت إنها كانت عاطفية  �وعلقت إحدى المراقب�
جًدا بالنسبة لها حيث إنها كانت أول مرة تزور فيها مدرسة تابعة لÉ¼ونروا 

    . � �ومخيم لÉجئ�



اختتمت رنا دياب، مديرة المؤسسة، هذه الورشة قائلًة "أن ما يمكن أن نتعلمه من 
 �

هذه الورشة هو معرفة السبب وراء التغي�� الذي تريد أن تقوم به والممارسات ال�²
� كلمته الختامية 

� مدرستك". وشجع الدكتور تيمو، مي£ ورشة العمل، ��
تطبقها ��

� يجب أن تكون موجودة 
� ¼نها هذه الروح ال�² �وجود روح المخاطرة لدى المشارك�

  . �لدى صناع التغي�

اختتام الورشة
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