
 ؟" ترايبزال "هي  ما 
 

 ترايبز ليس: 
 برنامج 
  منهج 

  الدروس مجموعة من 
  الدراسية الطاقة مزوداتمجموعة من 

 
 ... هي إنما 

 
 ايجابية لبيئة المدرك لتطويرل تسعى ذهنية حالة أو سلوك 

  والتعليم التنمية تحفز
  المعاهدات -للجميع التوقعات المالئمة 

 تفاعلية تعلمية بيئة 
  على الطالبيركز 
 يعتمد على األبحاث والدراسات العلمية 
 يعتمد على العالقات 
 المرونة واالستجابةيتصف ب 

 
الــ "ترايبز"مهمة    

 سريع عالم في ناجحا   يكونتخطي الصعاب حتى  على ما يمكنه والمهارات العلوم من لديه يكون بحيث طفل لكلالسليم  التطور ضمان" 

 ." التغير
 

 ترايبز"اتصاالت "
  الدماغنظرية 
  الذكاء المتعدد 
 البشري نموال مراحل 
  العادلالتعلم 
 يالتعلم التعاون 
  النزاعاتفض 
  حل مشاكل / اتخاذ القرار 
 البناء 

 

  توصيل المنهج 
  المهارات االجتماعية 
 توقعات كبيرة من الجميع 
 مبنية على االهتمام العالقات 
 القدرة على تخطي الصعاب 
 مدرسة آمنة 
  

 األصول التطويرية 
 السنوية التعليم خطط 
  المدرسةفعالية 
  األهدافتحديد 
 تقدير األعمال 
 التربية القيمية 
 االتصاالت الجماعية 
 مهارات التعلم 

 .هاداخلإنما هو اإلطار الذي يتحكم في كل شيء   ..درسةمللليس بإضافة  "ترايبز" 

 الفائدة من "ترايبز"

 :للطالب
 مالتعل في بفعالية المشاركة 
 اآلخرين مع جيد بشكل والعمل التواصل تعلم 
  تعلم أهمية االختالف والتنوع 
  الشخصيةتحميل مسؤوليات التصرفات 

 

 التعاون ومهارات النقدي التفكير تطوير  
 الذات بتقدير الشعور تحسين 
 األكاديمي المحتوى من التمكن من أكبر درجة 

 

 :ولياء األمورأل
 الطالب يحبون المدرسة 
 تعزيز السلوك اإليجابي وتطبيقه في بيئة المنزل 

 تخطي على الطالب قدرة تعزيز أجل الحماية عوامل تعزيز 
 الصعاب

  أكبر داخل المدرسة وفي تعليم الطالبمشاركة 
 

 :للمعلمين
 السلوك إدارة في الوقت هدر من بدال    الدراسية المناهج نشاطات على للتركيز الوقت من المزيد 
  اإلبداعي التعليم علىالعمل مزيدا من 
 بذلك أشعر ذلك، أفعل ،ذلك أسمع ذلك، أرى -   أكثر بمعلومات يحتفظون طالب 
 !! االستمتاع بالتعليم! 

 

 .والنمو التعلم من جزءا تشكل الطريق على العثرات" فمثالية" ستكون الدراسية فصول قبائل جميع أن يعني ال وهذا. رحلة وه برنامج الترايبز 
 

 
 


