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أىداف كيادية
آ
تستند روح امليادة اميت ىرغة يف اوشاهئا وتطويرىا يف مدرسة كاثس عامن اىل فيم مبدأين أساس يني :احرتام هفسم والخرين ،واختاذ املبادرة .ومن املتوكع أن
يعرض مجيع أعضاء ىيئة امتدريس الاحرتام مبعضيم امبعظ ونلطالب .وفامي يتعلق ابمليادة ،هتوكع من املعلمني وامطالب اظيار املبادرة وحتمل مسؤومية دورمه.
عىل سبيل املثال ،اذا اكن ىياك كطعة من املاممة عىل الرض ،مث أي معمل ،موظفي الدارة ،أو امطامة مير هبا ،ميكنو امتلاطيا وامتخلص منو .اذا اكن امطامة
يبذل هجده من أجل فيم فكرة معيية ،ميكن مزميهل أخذ املبادرة ورشح املفيوم مزميةل .اذا زار أحد اموادلين املدرسة ،فباماكن أي معمل أن يرحة ابموادل ويرشده
اىل مكتة الدارة .اظيار الاحرتام وأخذ زمام املبادرة جيعل نلجميع يتطفون تطفة امليادة.
أىداف امتعمل
يستند ىدف املدرسة فامي يتعلق ابمتعمل عىل فيم أن ملك طفل مواىة خاضة تو واميت ميكن أن تكون مشرتنة تني امطالب .وابمتايل ،فان املعلمني يف مدرسة
كبس عامن سوف يسعون جاىدين مزتويد امطالب دلييا مبجموعة متيوعة من اخلربات امتعلميية اخملتلفة وأسامية امتدريس اميت سوف تشارك لك طفل ،تدوره،
حىت أن امطفل سوف جيد الارتياح واملتعة يف حياتو املييية يف املدرسة.
أىداف امتدريس
تلدّ ر مدرسة كبس عامن حليلة أن امتعلمي ىو فن وحرفة .فنحن هعرتف تبن لك معمل سوف يكون ملكفا ابوشاء جتارب تعلميية مساهدة نلطامة .وسوف تشجعو
عىل أن يكون متعلام مس تلال .امتدريس يتطلة اخلربة وامليارة من املعمل .ذلكل دلييا معلمني دلهيم س يوات عديدة من اخلربة يف امتدريس .ىدفنا ىو توفري فرص
امتطوير امليين نلمعلمني ،حىت يمتكنوا من امتطور وامتحسن يف هميهتم ،وذكل ابمزتامن مع مدرسة كبس عامن ،حيث يمنو مكعيد تعلميي خيدم اجملمتع يف ولية ضور.

وهيدف موظفو الدارة يف مدرسة كبس عامن اىل تلدمي حل رسيع وفعال ودكيق مجليع امليام الدارية املرتبطة ابدارة مدرسة انحجة ،مبا يف ذكل تفاعليم
مع أومياء المور واملعلمني وامطالب .ىدفيم ىو خلق تيئة ذات رعاية هميية يف املدرسة ،معرض املمي املييية وامسلوهية.
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