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 وزارة مع وبالتعاون هللا، رام في" شمس"  والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز اختتم: وطن

 معلمي نم مجموعة حضرها اإلنسان، وحقوق الديمقراطية حول تدريبية دورة العالمي والتعليم التربية

 طوباس،  م،لح بيت نابلس، والبيرة، هللا رام ، جنين ، الخليل محافظات من اإلسالمية التربية ومعلمات

 . (NED) للديمقراطية الوطني الصندوق من بدعم. وطولكرم

 وقوحق الديمقراطية مفاهيم حول اإلسالمية التربية ومعلمي معلمات قدرات بناء إلى الدورة وهدفت

 فاقياتاالت في وردت التي األساسية والحريات والمواطنة ساناإلن حقوق بمفاهيم وتعريفهم اإلنسان

 . اإلبداعيو النقدي التفكير في قدراتهم وتعزيز الفلسطينية، والتشريعات اإلنسان لحقوق الدولية

 حثوالب واصطالحا ، لغة   وتعريفها المواطنة مفهوم حول الحديث سعيد حذيفة المدرب تناول بدوره،

 مشاركينال وتقسيم العملية التمارين إتباع خالل والمساواة،من المشاركة على القائم المواطنة جوهر في

 .البناء النقاش من نوع وخلق النظر ووجهات األفكار لتبادل تشاركية عمل مجموعات إلى

 العالقات من معين نمط أنه على فعرفه التسامح، مفهوم حول مطر ناصر المدرب تحدث جهته، من

 لالتناز عدم يجب التي الحقوق من حق وهو اآلخرين، قبول أسس على قائم والجماعات األفراد بين

 .لمختلفةا التمارين خالل من للمشاركين وتوضيحه المجتمع، في وضرورته التسامح أهمية مبينا   عنها،

 لقدرةا أنها التعبير حرية معرفا والتعبير، الرأي حرية حول الحديث سليمان فضل المدرب وتناول

 الكتابةب سواء ، لذلك المتاحة الوسائل من وسيلة باستخدام فرد بكل الخاصة اآلراء عن التعبير على

 مفهوم حول الحديث تناول كما أخرى، وسلة أي أو أحد أي من المنع دون أخرى طريقة أو الكالم أو

 إلعالما يمنع وما رابعة كسلطة اإلعالم عن والحديث الرأي، حرية وبين بينه الفرق مبينا   التحريض

 .لقضاياا من والعديد األمثلة بعض طرح خالل من النقاش أسلوب متبعا   بدوره، القيام من الفلسطيني

 أهميته،و والمهارات والخصائص التعريف حيث من الناقد التفكير بقلة موريس الدكتور تناول فيما

 كير،التف من النوع هذا تواجه التي المعوقات وأهم ، المشكالت وحل الناقد التفكير بين ما والعالقة

 هذا أهميةو ومراكمته، عليه البناء عبر منه واالستفادة واكتشافه، تعزيزه وآلية اإلبداعي والتفكير

 .والعام الشخصي المستويين على التفكير من النوع
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