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طالب الثامن  1في زيارة للبيروني
غادر صباح يوم األربعاء الموافق  ،16.12.2015طالب الصف الثامن  1بمرافقة
مربية الصف المربية نداء نصير ،غادروا المدرسة ووجهتهم مدرسة البيروني في
الناصرة ،وهي مدرسة للتربية الخاصة ،حديثة النشأة ،المولودة عام .2013
وكانت قد هدفت زيارة طالب الثامن  ،1إلى مشاركة الطالب من ذوي االحتياجات
الخاصة فرحة عيد الميالد المجيد ،حاملين معهم كلمات طيبة ،ومشاركة محبة من القلب،
مقدّمة من طالب مدرسة مار يوحنا كافة ،والمدير األستاذ عزيز دعيم الذي دعم وما
زال يدعم مثل هذه المبادرة اإلنسانية ،والذي يرى بطالب الثامن على وجه الخصوص
سفراء المدرسة في ّ
بث رؤياها التربوية ،إضافة إلى هدايا رمزية للعيد ،ومبلغ من المال،
سلّم إلدارة مدرسة البيروني ،دع ًما لها ولمسيرتها التربوية التعليمية.
ُ
صل طالب الثامن  ،1المبلغ المذكور من بازارات عدّة بادروا إليها ،في
وكان قد ح ّ
المدرسة ،في تشرين الثاني ،وقد شملت مأكوالت بيتية ،من صنع الطالب وذويهم،
ّ
المعطر من صنع طالب البيروني ،كانوا قد أرسلوه لمار
إضافة إلى قطع من الصابون
يوحنا لبيعه في البازار.
هذا ،واستقبل طالب الثامن  1مجموعة من الطالب والمعلمين والكادر اإلداري في
البيروني وعلى رأسهم األستاذ نصر أبو أسعد ،وهو معالج في النطق ،وقد شمل اليوم
المذكور برامج فنية وورشات عمل شارك فيها طالب مار يوحنا مع طالب البيروني.
وقد اختتم اللقاء ،ببرقيات من الشكر ،وتبادل الهدايا من الطرفين ،إضافة إلى ترانيم
ميالدية قدمها نخبة من طالب الثامن  ،1مصحوبة بعزف على العود ،ومن ث ّم جولة
رياضية سريعة بين فريقي البيروني ومار يوحنا.
وتعتبر هذه الزيارة الزيارة السادسة من نوعها ،بحيث تبادر المربية نداء نصير في كل
عام إلى زيارة إلحدى مدارس التربية الخاصة في البالد ،تماشيًا مع رؤيا المدرسة
التربوية ومنهجية ثقافة السلم المجتمعي ،وبلورة قيادات طالبية خادمة ،تخدم مجتمعها،
وتقبل اآلخر ومحبة اآلخر كالنفس ،ويكون ذلك في كل عام قبيل عيد الميالد المجيد،
بشرى خير ومحبة وفرحة العيد التي يتشارك بها طالب مار يوحنا مع طالب آخرين من
أمس الحاجة ألية معونة معنوية منها ومادية.
بيئات مختلفة ،هم في ّ
ميالد مجيد وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة

