توصيات
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ووًال :توعية وتدريب
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توعٌة المجتمع المدنً بأهمٌة اكتشاف الموهوبٌن المتفوقٌن و رعاٌاتهم و ذلك عبروسائل اإلعالم المرئٌة و المسموعة و المقروءة ووسائل التواصل اإلجتماعً .
تعزٌز إٌمان المعلمٌن بالموهبة والموهوبٌن وبدورهم فً عملٌة التطوٌر. تكثٌف الندوات وورش العمل التدرٌبٌة للمجتمع المدرسً (مدٌرون ،أساتذة ،وأهل)لإلضاءة على أهمٌة اكتشاف الموهوبٌن و المتفوقٌن والعمل ضمن استراتٌجٌات
تربوٌة خاصة لمساعدتهم مثال  :التدرٌب على المناقشة و الحوار  ،التوجه المٌدانً
فً تعلٌمهم مثال إقامة نواد و تنظٌم رحالت ...
مراجعة أحدث وأشمل برامج تربٌة الموهوبٌن وذلك لتصمٌم برامج خاصة تتناسبمع احتٌاجاتهم فً المدارس اللبنانٌة ،مثل برنامج تربية الموهوبين .GEP

انيا ًال :تطوير برامج
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السعً للتعاون مع مؤسسات التعلٌم العالً إلقرار برنامج دبلوم وتعلٌم مهنً و تقنًلتربٌة الموهوبٌن تحت مظلة التربٌة الخاصة .
تفعٌل القسم المتعلق بالتربٌة المختصة فً الخطة الوطنٌة التربوٌة وتطوٌرها لوضعبرامج إثرائٌة وتسرٌعٌة للموهوبٌن وتعزٌز تعلٌمهم .
وضع مقاٌٌس ومعاٌٌر ومحكات علمٌة ُتعتمد دلٌالً لإلكتشاف المبكر للتالمذةالموهوبٌن .
وضع خطط دراسٌة تلحظ التنوٌع والتطوٌر فً أنظمة تعلٌم الموهوبٌن و المتفوقٌن-اإلبداع قد ٌأخذ معنى تدمٌري إذا لم ٌعزز بمنظومة القٌم والتربٌة على المواطنٌة.

ال ا ًال :متابعة ودعم
 - 10المتابعة المستدامة للطلبة الموهوبٌن وتأمٌن الدعم لهم بجمٌع الطرق المتاحة.
 - 11االهتمام بالجانب اإلنفعالً والنفسً للطفل الموهوب ومعرفة حاجاته المختلفة،
كغٌره من األطفال.
 - 12السعً للحصول على دعم رسمً ومادي والشراكة الستحداث غرف مصادر
لرعاٌة الموهوبٌن تستوفً الشروط العلمٌة المعروفة .
 - 13تصوٌر منتجات الموهوبٌن وعرضها على وسائل االتصال االجتماعً لنشر
الوعً بٌن الطلبة وأهلهم والمجتمع بشكل عام .
 - 14تشجٌع الطلبة الموهوبٌن وتحفٌزهم على اإلنخراط فً المبارٌات العالمٌة.
 - 15ضرورة التعاون مع المؤسسات التجارٌة والصناعٌة لتأمٌن البٌئة الحاضنة
للموهوبٌن و المتفوقٌن .
ال ا ًال :مؤتمرات وانتسابات ودراسات
 - 16تنظٌم مؤتمرات علمٌة عن تربٌة الموهوبٌن و المتفوقٌن فً لبنان بهدف بناء
شبكة من ذوي اإلختصاص
 - 17اإلنتساب والمشاركة الفعّالة فً منظمات عربٌة وعالمٌة وشراكات الدولٌة بما
ٌخدم و ٌدعم الموهبة واإلبداع
 - 18إٌداع األبحاث والدراسات والتجارب فً المجلس العربً للموهوبٌن والمتفوقٌن
فً عمان \ األردن لتعمٌم هذه التجارب المتقدمة والنتاجات ذات الصلة على
المؤسسات والجمعٌات والباحثٌن فً مجال الموهبة واإلبداع على مستوى الوطن
العربً.
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