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 برامج " ننمو معاً "

 من خطوات اإليمان األولى إلى القيادة الناضجة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ننمو معاً "
 

 "و ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء 

2:2تي  2يكونون أكفاء أن يعّلموا آخرين أيضًا "   
 

ة مستويات ، لمناطق شمال إنه برنامج تدريبي للكتاب المقدس بعدّ 

و شبه الجزيرة العربية ، يهدف البرنامج إفريقيا و الشرق األوسط 

 إلى أن :

 في النضوج في معرفة المسيح.  ننمو -

في بناء أحدنا اآلخر في الوحدانية . معا   -  

: ال مركزي ، سهل الوصول ، عملي . المكان -  

، بعدة مستويات ، لتلمذة آخرين أيضاً . دائم االستمرارية  -  

إعالن غنى تراثنا المسيحي بين مختلف الفئات و الطوائف ، -

.الواسع  
 

م :  برنامج " ننمو معا  " يقد    

دورات دراسية متاحة بالعربية ، الفرنسية و االنكليزية لكال  -

 المتعلمين بطريقة كتابية أو شفهية . 

تدريب و إرشاد المعلّمين و المرشدين " في الكنيسة ". -  
 

 لمستوى األولا ـ حول الطريقة الشفهية
 

هو برنامج تلمذة للمؤمنين الجدد  "ننمو معاً "الطريقة الشفهية 

والذي ُصّمَم بصفة خاصة للذين يحبذون التواصل شفهياً و التعلّم 

في مجموعة أكثر من التعلّم بصفة فردية. ويشمل هذا البرنامج 

أيضا المتعلمين ذوي المستوى العالي من التعليم ولكنهم يفضلّون 

 التعلّم شفهياً.

كما يشمل البرنامج الذين لديهم تعليم محدود وربما يواجهون  

موا القراءة صعوبات عند متابعتهم درس كتابي، أو الذين لم يتعلّ 

هذا البرنامج يتناسب بالتحديد للمجموعات من  أوالكتابة قطّ. إنّ 

 مستويات تعليمية مختلفة.

يد يغطّي البرنامج سبعين موضوع هام في التلمذة. تستعمل العد

قوا الحقائق من الطرق لمساعدة المؤمنين الجدد ليفهموا،  ويطبّ 

الكتابية التي تعلّموها: هذه الطرق تشمل الدراما و التمثيل 

الصامت و الرسم و الترانيم و أدوات متنوعة للحفظ و الصلوات 

و أوقات مخصصة للمناقشة و تطبيقات عملية و مصادر مرئية 

ات التدريبية لتدريب وإعداد وسمعية، الخ.  تنظّم المؤتمر

 .المشرفين بحيث يمكنهم أن يعلّموا الدرس بطريقة شفهية ناجحة

 دراسات كتابية عن الحياة المسيحية

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بنا على 

 العنوان التالي :
 

Progressing Together 
BP 10112 

13425 Marseille Cedex 12 

France 
 

orality@progressingtogether.org 

www.progressingtogether.org 
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