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يـاركـر تشـــمؤتم  

 عنوانب المؤتمرالتشاركي لحضور دعوتكم بالقاهرة جوته معهد يسر

 قيبالد جوته معهد بمقر يعقد الذي ،"للمعلمين المهني التأهيل"

 ةكوكب المؤتمر في يشارك. الجاري نوفمبر من عشر التاسع في

 و المصري التعليم قطاع فى واعداده المعلم تعليم خبراء من

 هذا في األلماني المصري التعاون تعزيز بغية االعمال أصحاب

 .المجال

 

 

 

 التي دةالجدي اإلستراتيجية في أساسية وركيزة أولى أولوية التعليم يمثل

 ةالدولي المؤسسات تتعاون.  المصرية والتعليم التربية وزارة أطلقتها

 ليمتع لدعم الهادفة البرامج تنفيذ لمتابعة والخبراء والشركات والمحلية

 .وتدريبهم لمعلمين

 ضمن جوتة معهد ينظمها التي الفعاليات إطار في المؤتمر هذا ينعقد 

 االنشطة، أفضل تقديم اجل من المتخذة اإلجراءات من سلسلة

 لتيا األخرى، الدول ،وبعض المانيا ،و مصر من كل في التربوية والممارسات

 حديثةال التدريسية بالطرق وتزويدهم المعلمين بمهارات باالرتقاء ترتبط

 خالل من المختلفة المعرفية الرؤى على الضوء المؤتمر يلقي. والتقنيات

 نم لكل نقاشية مساحة منها كل ؛توفر رئيسية عمل جلسات ثالث عقد

 طةأنش من مالديه متحدث كل خاللها من يعرض حيث بالمؤتمر، المتحدثين

 الصلة ذات الموضوعات في خبراته ،ويشرح للمعلمين المهني التأهيل

 قاعدة خلق في واالطروحات العروض هذه تسهم ثم ومن. الجلسة بمحور

 تلي التي النقاشية للجلسة اساسا   تمثل والمتنوعة المتباينة اآلراء من

 . العمل جلسات

 المصري التعليم منظومة احتياجات: األولى العمل جلسة تناقش

 المعلمين؛ لتعليم

 ت،والتحديا الرئيسية المحاور: المعلمين تأهيل حول الثانية وتتركز

  التعاون؛ ،وفرص

 .المعلمين تأهيل برامج في األثر تقييم :الثالثة وتتناول
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 التعليم قطاع من األجالء الخبراء اراء من االستفادة على المؤتمر يعمل 

 دولق. سواء حد على والحكومية الدولية المؤسسات ممثلي وكذا المصري

 المركز مثل المؤتمر في مشاركتها عن المؤسسات هذه بعض اعلنت

 البنكو االلماني، العلمي المركز اليونيسف،و ومنظمة البريطاني، الثقفي

 االلفي مؤسسة و الدولي،

التاسعة صباحا  حتى الساعة من -  ٨١٩٢نوفمبر  ٩١  يوميسرنا حضوركم  

 مساء   الخامسة

شارع حسين واصف ، ميدان  ٩١ بمقر معهد جوته القاهرة في 

 الدقي –المساحة 

 

 

 

 

 


