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  في سبيل الحقوق، نبني مواثيق"البرنامج "

 اآلخر هو أنا"كجزء من برنامج االحتواء "

 في الوسط العربّي/ الدرزّي/ الشركسّي/ البدويّ 
 

 ...ل الحقوقب  في س  
 

 .أوالًدا، لكّن القليل منهم يذكر ذلك" كلّ البالغين كانوا من قبل"

 ("أنطوان دي سانت أخيزفري، "األمير الصغير)
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 مة حول ميثاق حقوق الطفلمقدّ 

 تها من قانون الدولة.التلميذ هي حقوق متساوية وعاّمة، وهي حقوق عالمّية تستمّد قوّ  حقوق الطفل/

ام الطفل احتر ىعل يؤّكد ميثاق حقوق الطفل طفل وطفلة. بين الدول التي تحافظ على حقوق كلّ  فّعال دولة إسرائيل عضو

 أيًضا.وخارجها في المدرسة  ،بحقوق خاّصة عيتمتّ  نسانكإ ،تراموالتعامل معه باح

ما جاء فيه وتطبيق  ،على الميثاقي الحفاظ وبهذا فإّنها تلتزم ف، سرائيل ميثاق حقوق الطفلت دولة إ، أقرّ 1991في عام 

 ،م حقوًقا مختلفةمنحه طفال والدفاع عنهم، إلى جانبلثقافة الدولة. يفرض الميثاق شبكة واسعة لحماية األ مع مالءمته

الحقوق من وجهة نظر األطفال أصحاب الحقوق، يعمل الميثاق على تطبيق  .بشأنهمخاذ القرارات المتعلّقة تسمح لهم في اتّ 

 ون هذه الحقوق.، الذين ينصّ ال من وجهة نظر البالغين

تعليمّية،  -ة تربوّيةتعتبر هذه الحقوق أداة المواد السابقة الضعيفة التي دعت إلى حماية الطفل، ول هذه الحقوق كافّ ستبدت

 ، مع تفعيل الحكمة في الرأي واحترام اآلخرين في أطر العالقات المدرسّية.ة والحكم الذاتيّ الستقالليّ فهي تسعى نحو ا

ميثاق حقوق الطفل بوسائل مختلفة بنود توزيع وشرح إضافة إلى ، / التلميذتعليم حقوق الطفلنشر وتلتزم الدولة في 

تطبيق وبهذا يتّم  ،ترافق العملّية التربوّيةالتي  ،ف حسب قوانين الدولةوباللغات الرسمّية للدولة، ليتعلّم التالميذ التصرّ 

 مدنّي.المجتمع الحقوق التالميذ في 

 بناءالد في تعبيًرا ممّيًزا عن تبّني الدولة لفكرة إشراك األو 2222الذي أقّر في الكنيست عام  ،يعتبر قانون حقوق التلميذ

بين كافّة ظروف شبكة العالقات الخاّصة فهي تترجم حقوق األوالد العاّمة في مستقبلهم. حقوق التالميذ هي حقوق خاّصة، 

 إذ يتوّجب على المدرسةكبير،  رضه الوثيقة على المدارس، هو تحد  ي الذي تفحدّ الت ن في المدرسة.المشاركين الطبيعّيي

تكون جميع األطراف في النهاية راضية من اعمة للحقوق، تعمل على تطبيق حقوق التلميذ بحيث خلق ثقافة جديدة، ثقافة د

 الحقوق. ترجمة وثيقة

في برئاسة القاضية سبيونا روت ليفي ورجاالت  ،مّدة سّت سنوات ل الكنيستب  من ق   المعّينةعملت لجنة حقوق الطفل 

 هتعليمو ميثاق حقوق الطفل تسهيلو قرارإبهدف لمتحّدة أمام األمم ا لتزام الدولةكجزء من ا، مختلفةالتربية من وزارات 

جهاز التربية في تتعامل مع األطفال والشبيبة، وخاّصة  ساتمؤسّ ة الجمهور الذي يعمل في كافّ دى ل بموجبهعمل الو

، وعلى الدولة  نشر ميثاق تبقى الحقوق محدودة القيمة ما دامت ال تطّبق في العمل اليوميّ " .المجالس المحلّيةوالتعليم و

بلدّي، الذي ينّص على واجب وليس صدفة تّم إقرار قانون حقوق التلميذ والقانون ال ،حقوق الطفل، تعليمه وشرحه..."

 لجنة محلّية لحقوق الطفل للحفاظ على مكانته.وجود 

 

 تطبيق الميثاق أسسّ 

سب مع ثقافتها، معاييرها االجتماعّية وقدراتها الميثاق بما يتنابنود كّل دولة الحّق في تطبيق يمنح الميثاق  .1

 كّل أشكال عبودّية الطفل ومنع التعذيب.ألشكال مختلفة من االستغالل مثل: منع  االقتصادّية، ولكّنها تقّر المنع التامّ 

 .تامّ  إلى تطبيق ميثاق حقوق الطفل الوصواًل  ،بتطبيقه حسب الوتيرة التي تناسبها حقّ كّل دولة المنح الميثاق ي .2

 يعمل الميثاق على تطبيق حقوق الطفل من وجهة نظر الطفل المتلقّي للحقوق، ال من وجهة نظر البالغ الذي يعطيها .3

 له.

ببعض وال يمكن التخلّي عن  الحقوق مرتبطة بعضهابنود : الميثاق هو وثيقة متكاملة ال يمكن تطبيقه بشكل جزئيّ  .4

ولو الوسائل والجهود المبذولة ) ستخدمتأن تطبيًقا. على كّل دولة  هذه الحقوق ال يعتبرفتطبيق جزئّي ل، أي بند

 .كافّة الحقوق لكافّة األوالدكانت محدودة( في سبيل إعطاء 
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 كافّة األوالد.ة لسات المعنّية على تطبيق متساٍو لكافّ الميثاق المؤسّ  لزمي   .5

به، وعلينا إشراكه في تقرير مصيره  خاصّ ال هرأي بيق مبدأ المشاركة: لكّل طفل/ تلميذيعمل الميثاق على تط .6

 ه ونضجه.ّية لرأيه، بالتناسب مع سنّ وإعطاء أهمّ 

 

 لحقوق الطفل: التي تراقب تطبيق الميثاق العالميّ  ،حدةالتوصيات الثابتة للجنة األمم المتّ 

حوار  خلق بهدف ،للكبار وللصغار(ربية والتعليم )جهاز الت من خالللجمهور على انشر بنود الميثاق وتوزيعه  .1

ممارسات تربوّية، اجتماعّية وسياسّية تعمل  إجراءجماهيرّي واضح حول األمور المتعلّقة بحقوق األطفال، وبهدف 

 .دًماعلى دفع الحقوق ق  

، تحت إشراف وتمويل الموجودة في الميثاق على المستوى الوطنيّ  تهدف إلى دفع الحقوق شاملة:برامج إعداد  .2

التي تحوي جمهوًرا واعًيا وليس فقط في األماكن  ،الحقوق بكافّة األماكن في الدولةإلى تطبيق  مركزّي، يسعى

ا  .الجمهور الجاهل الضعيف في معاناته بينما يبقى ،قوّيً

سات السلطة العاملة على تطبيق الميثاق، التعاون بشكل على مؤسّ  –(NGO’s) جهات غير حكومّية التعاون مع .3

 ل على تثبيت الحقوق.تعم ،ممنهج مع جهات غير رسمّية

 .سنوات 9-8 سن ىولد، أوالد حسب الميثاق هم حتّ   -

التربية تمّدنا  .الدفاع عن مكانتهم المدنّية كأصحاب حقوقمن الدفاع عن حقوق التالميذ إلى  نتقلفي العملّية التربوّية ن

سات التربوّية تأثير حاسم على لمؤسّ لحقوق اآلخرين. عمل على إبراز المعرفة وزيادة الوعي لحقوقنا وباألدوات التي ت

ندرك حقوق الطفل  أن ي أوساط التالميذ. لذلك يجبخاذ القرارات والمسؤولّية المدنّية فالمواقف وتطّورها، وعلى اتّ 

سب بالتنا ،باعتبارها مكاًنا ننّمي فيه شخصّية التلميذ ،ى ندفع عملّيات تربوّية في المدرسةحتّ  ،خرىاألجتماعّية الحقوق اوال

تنمية طرق من التجربة الفعلّية ل هاتالميذمّكن ذلك علينا بناء مدرسة  ت  ل .جوهر تراثهو هالتمّيز في شخصّيتو مع ثقافته

 تعّبر عن حقوقهم. تفكير

المختلفين" في مجاالت مشتركة، وعلينا العمل على احترام حقوق جميع الذين يشّكلون سة التربوّية العديد من "تجمع المؤسّ 

كون التعاون واالحترام أيًضا بين الكبار يالواحد منهم باآلخر ويدعم جميع األطراف، و ثقيبحيث مع المدرسّي، المجت

زيد من بناء موازنات التي تحّثنا على احترام الحقوق، تيديولوجّيات ظر الثقافّية، المعتقدات واألكثرة وجهات الن والصغار.

التربوّية ننتقل من الدفاع عن حقوق التالميذ إلى الدفاع عن مكانتهم المدنّية  في العملّية عديدة في الثقافة المدرسّية.

حقوق ولديهم  لهم ،ترى أبناءها كمشاركين فّعالين في حياة المجتمع، من خالل خلق بيئة وثقافة كأصحاب حقوق

 ،أثيًرا على صقل شخصّية التلميذكثر تاأل ،ة التربوّيةمات هم أصحاب القوّ مين والمعلّ مسؤولّيات. مع هذا نرى أّن المعلّ 

والشبيبة  ن بين التالميذوهم المجّسرو ،مون هم قادة عملّية التغيير. من هنا، يكون المعلّ فاته وتربيته السليمة كإنسانوتصرّ 

 من أجل تقديم المساعدة الفاعلة. (respect) الكبار. لذلك، تحتاج الحقوق إلى وجود ثقافة احترام للحقوقو

 :بل مستندة إلى قانون، ال يكفي أن نقوم بنشرها والتعريف بهاتعمل الحقوق بشكل جّيد، ال يكفي أن تكون من أجل أن 

 . قيمة األخالقّيةتحتاج إلى ثقافة داعمة للحقوق، تعترف فيها كافّة األطراف بالفوائد المتبادلة وبال -

 فاقّيات. تحتاج إلى منظومات حوار مرّتبة وبناء اتّ  -

 ى أنظمة وسطاء ومجّسرين في حاالت التصادم بين حقوق األطراف المختلفة.تحتاج إل -

وحقوق  طفالوأساسها احترام حقوق األ ،نسانمة تعليمّية تعتمد على احترام اإلمن هنا إذا استطعنا أن نرّبي ونطّبق أنظ

 لد.نا نستطيع معرفة حدود كّل تصّرف نختاره تجاه كّل معلّم، تلميذ أو وا، فإنّ التالميذ
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 ن على ضوء التربية للحقوقمكانة المعلّمي

ة، صالحّيات عديدة بالنسبة لتعاملهم مع التالميذ. الفكرة هي أّن التالميذ ال يزالون تحت مين، وبصورة  تقليديّ أعطيت للمعلّ 

ع التلميذ عند قّ يتوكقاصر،  توقّع منهم أن يقوموا بعمل الكبار.وال ي  هم ال يزالون قاصرين، سيطرة الكبار في المدرسة ألنّ 

في أن يكون محبوًبا ومحمًيا"  الحقّ اهتماًما، " بدي إليهمجيئه إلى المدرسة أن يتصّرف المعلّم تجاهه بصورة مشّجعة وي

عند  ارتفع التقدير الذاتيّ له في التغلّب على الصعاب، المعلّم حامًيا له، مؤمًنا بقدراته ومساعًدا  ما شعر التلميذ أنّ وكلّ 

 ة.المشاكل االنضباطيّ إلى انخفاض في  مّما يؤّدي ،التلميذ

وكثيرون منهم  ،م اليوم على أّنه قائد تربوّي واجتماعّي، له تأثير كبير على بلورة تصّرفات التالميذر إلى المعلّ ي نظ  

ا وتطبيقها تشجيع العمل حسبه بنود حقوق التالميذ،يعتبر تطوير  فاته لفترة طويلة من الزمن.ون في تقليد تصرّ يستمرّ 

حسب  ،العمل مين في المجتمع الديمقراطيّ على المعلّ  جزء من عمل المعلّم.، وذلك جزًءا ال يتّجزأ من العملّية التربوّية

مع الحفاظ على احترام  ،كيفّية اإلصرار على تطبيقها والعمل بها بالصورة المثلىوحقوق التالميذ، تعليم التالميذ حقوقهم، 

 اآلخرين وحقوقهم.

كيف يقوم ، ون بتطوير، تطبيق وتعامل حسن مع التالميذميكيفّية قيام المعلّ  يام ببناء نماذج إضافّية تجيب عنب القيج

موازنة، توجيه، تحديد وحسم النزاع مين على المعلّ والتعليم.  هم علىتشجيععليهم ووالحفاظ عن تالميذهم مون بالدفاع المعلّ 

مع مراعاة  ،هم في الظروف القائمة تلك اللحظةاأل هي أّي الحقوق حول البتّ يهم عل .الوقت ةبين الحقوق المتضاربة طيل

مين هي الصالحّية في تقرير ة المعطاة للمعلّ إحدى الصالحّيات المهمّ حقوق التالميذ كأفراد وكمجموعة )الموازنة في 

 وذلك حسب ظروف الحدث(. ،وتحديد أّي من الحقوق واجبة قبل األخرى

 

 وق"ل الحقب  في س  "

بحقوق كّل طفل وطفلة، كّل تلميذ وتلميذة وكذلك حقوق  ومبدئيّ  ليّ ل الحقوق" إلى اعتراف أوّ ب  في س  "ي برنامج يؤدّ 

مين حول لتزام ومسؤولّية لدى التالميذ لتطبيق حقوقهم ومعرفة المعلّ ، من أجل خلق االبالغين في جهاز التربية والتعليم

يظهر اإليمان بأّن المجتمع القائم على العالقات مين. وفي صميم البرنامج المعلّ هم تجاه التالميذ وتجاه زمالئ واجباتهم

 ي إلى خلق جّو داعم لهذا المجتمع ومهامه.يؤدّ  ،المبنّية على االحترام المتبادل للحقوق بين األوالد والكبار

عّية، وطنّية وعاّمة. وهناك رغبة حقيقّية كثيرة وصعبة، مهام شخصّية، اجتما يتعامل جهاز التربية والتعليم اليوم مع مهامّ 

حساس باألمن والحماية عندهم، تعليمّية البيداغوغّية، إضفاء اإللدى رجاالت التربية في تقديم األفضل الحتياجات التالميذ ال

وللعالم الذي يحيون فيه، في بعض األحيان نقف على مفترق ، تطوير الشعور بالتبعّية لديهم للمكان الذي يتواجدون فيه

اذها تجاه التلميذ، عائلته خفات الواجب اتّ خاذ قرار بالنسبة لطارئ حصل وذلك من قلّة معرفتنا بالتصرّ طرق ال نستطيع اتّ 

حصل في ة تعام كرّدة فعل على أحداث مؤسفة وغير الئق لنقوم بالتعامل مع هذه األهداف بشك خرين.اآل وزمالئه

ل ب  يقترح برنامج "في س   نكتب البرامج للتعامل مع العنف، تعطى تعزيزات لتالميذ مستصعبين وهكذا... المدرسة؛

والتي  إلى موقف المبادر لخلق بيئة تعليمّية وتربوّية مالئمة ،لمشاكلالّراد والمعقّب على ااالنتقال من موقف الحقوق" 

 ي منها المدرسة.تعمل على تقليل المشاكل التي تعان

ا الئًقا فرضّية أخرى موجودة في لّب البرنامج هي أّن مح يرى التلميذ والطاقم كآدميين كاملين، وهذا يعني  يًطا تربوّيً

والمحافظة على كافّة الحقوق التي تعتبر مفتاح تطّور التالميذ، وكّل محاولة لتفريق  ،بات الحياتّيةالنظر إلى كافّة المتطلّ 

 هك حقّهانت   مثال: تلميذ الفشل.سيكون مصيرها ّيتهم عن بعضها البعض والعمل على معالجتها بشكل منفرد، مرّكبات شخص
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التعليمّية بواسطة إعطاء دروس تقوية  الجهود التي ت بذل لتحسين نتائجهمن مشاكل تعليمّية.  في المدرسة سيعاني الثقافيّ 

وبة في تطّور قيمة االحترام ي إلى صعباالحترام سيؤدّ  حقهقد مّست لمدرسة بأّن ا الممكن أن تفشل. إحساس التلميذ من

 العمل بحسب األنماط السلوكّية التي تضعها المدرسة.وصعوبة  ،لعالم الكبار لديه

التي  ،سرائيل خاّصةبط كما اعترف بها العالم عاّمة وإبالض ،حقوق التلميذالسبيل لتطبيق حقوق الطفل ويحّدد البرنامج 

الكشف ازدياد في ظّل  -ن واألهاليميلسنوات األخيرة موضوع حقوق الطفل والحفاظ عليها أمام التالميذ، المعلّ كشفت في ا

إعطائهم األدوات  تلزمناعملّية تعريف التالميذ بحقوقهم،  الحقوق األساسّية لهؤالء األطفال. عن الحاالت التي تنتهك

على التالميذ أن يتعلّموا كيفّية المطالبة م، فمن جهة بحقوقهمطالبتهم كي يشعروا بالقّوة والثقة عند الالزمة والصحيحة 

ا . وهذا يتطلّب مّنا تأهياًل بحقوقهم، ومن جهة أخرى عليهم الحفاظ على حقوق اآلخرين  معّمًقا.تربوّيً

رنامج في المجتمع تضّم دروًسا مقترحة لتطبيق البل الحقوق" باللغة العربّية ب  في س  هنالك كّراسة مرافقة لبرنامج "**

 .العربيّ 

بموضوع  الجدير االهتمامّنه من ، فإوعند أبناء الشبيبة بشكل خاصّ  ،سرائيل بشكل عامظّل تركيبة الحياة المعقّدة في إ في 

يواجه  .في المجتمع والتربويّ  الجماهيريّ  ؛مة المواضيع المطروحة على الصعيدينفي مقدّ  علهحقوق األطفال والشبيبة وج

مواكبة ومراقبة نفسه وعمله  المجتمعحقوق األطفال وأبناء الشبيبة صعوبات عديدة في المجتمع العربّي، وعلى العمل ب

في سرائيل، يعتبر جهاز التربية والتعليم أداة مركزّية ة إحول هذا األساس. وفي دولة متعّددة الثقافات وديموقراطّية كدول

حقوق الطفل وحقوق اجتماعّية و نسان،ت عتبر التربية لحقوق اإل وّيته وثقافته.والمتفاخر به المسؤول، المستقلّ نسان صقل اإل

وتعظيم  ،هوّية وتبعّية لقيم اجتماعّية نسان ومجموعات ذاتلبناء اإلو، خرى أداة حيوّية وهاّمة للتطّور االجتماعيّ أ

 .(Disentitlement) ادائم من تجريد لحقوقه ات تعاني بشكّ مجموعات ضعيفة وأقليّ  لدى شخصّي بشكل خاصّ 

، وال يوجد توافق بين واضعي السياسة التربوّية ت تغيير اجتماعّية وسياسّية حاّدةعملّيا وألّن المجتمع العربّي يخوض اليوم

ورجاالت تربية( حول مضامين البرامج التعليمّية والقيم التي يجب تربية التلميذ  ة وبين األقلّية العربّية )أهالٍ التعليميّ 

داعم لصقل طواقم التربية،  ومدنيّ  تربويّ  تطوير جهازلذلك يتحّتم  حّتى يصل إلى تكوين هوّيته المدنّية بّي حسبهالعرا

وقيادته ونقله  ،مع ثقتنا العميقة والكاملة بقدرة أبناء الشبيبة على بعث التغيير ، األهالي وأبناء الشبيبةالمجالس المحلّية

التي يعاني منها جهاز التربية والتعليم في الوسط العربّي إحدى الصعوبات الواضحة  بواسطة صقل وتنمية قيادة محلّية.

عرب حول مكانة األوالد في الن مثقفيالمع األهالي، المعلّمين، رجال الدين وات المشتركة فاقاالتّ نعدام الحوار البّناء واهي 

سرائيل، لهم الف أطيافهم مواطنون في دولة إب على اختان العرسرائيل. والسكّ ثاق حقوق الطفل كما أقّرته دولة إتطبيق مي

التربية ، مع أّن مبنى فرص التكافؤ المعقّدة بين ، وعليهم احترام القوانينحقوقهم وواجباتهم ككافّة المواطنين في الدولة

 ه الصورة الموضوعّية من قبل.التعامل معه بهذ لم يتمّ في جهاز التربية والتعليم  طار القانونيّ واإل المجتمع العربيّ دنّية والم

والقطيعة القائمة بين األهالي وبين  في الفصل التامّ التي تتمّثل  شتيل( الصعوبات المركزّية في الوسط البدويّ يحّدد تقرير )

م لم غريب بطبعه عن المجتمع والثقافة البدوّية القديمة. األهالي بغالبيتهالحديث جهاز التربية والتعليم  المدرسة. حيث أنّ 

 أخذ دوره في التعليم الرسميّ الجهاز ، وال يستطيع بتواصل أو قرابة تجاههالحديث، وال يشعرون  يعرفوا الجهاز التربويّ 

ظم أمهات التالميذ في مع ضافة إلى أنّ ، وفي أغلب األحيان يمتنع عن التواصل والتخابر مع طاقم المدرسة. باإلمبنائهأل

اتي ال يعرفن القراءة وال الكتابة، وال يؤمّن بقدرتهّن على المساعدة في ومن األّمّيات الل هنّ والثانوّية عدادّية المرحلة اإل

، الوصول إلى المدارس التي تبعد مسافات كبيرة عن مكان سكناهّن، حسب العادات والتقاليد ،يسمح لهنّ تعليم أبناءهّن. وال 

عون التواصل مع األهالي ويشعرون بالتهديد ن بدورهم ال يشجّ ميمين الذكور بغالبّيتهم. وطواقم المعلّ المعلّ والتواصل مع 

تقليدّية  بعة في المجتمع البدويّ البرامج التعليمّية وطرق التدريس المتّ  مبادرة لمشاركة األهالي بالحياة المدرسّية. من كلّ 

ا )  وحقّه في  ،عرفة حقوقه المدنّيةوم ،، وال تعمل على تطوير التلميذ وتقديره لذاته(Banking Educationومحافظة جّدً



 وزارة التربية والتعليم
 اإلدارة التربوّية

 قسم أ لتنظيم التعليم  
 التفتيش على تطبيق قانون حقوق التلميذ

www.education.gov.il/zchuyot 

6 
 

 

، تنمية مبادرات تهّم أن يكون شريًكا في تقرير مستقبله. التعليم في المدارس ال يوّجه التالميذ نحو تطوير التفكير المستقلّ 

 استخالص القدرات للعمل ومساعدة الذات.الفرد والمجموعة، و

من  فل والشبيبة يجب أن يكون متواصاًل عليم حقوق الطلمشاركة.  تهو موضوع دائم للحوار، للتعريف وا حقوق الطفل

وفي جهاز التربية والتعليم  ،زامن مع أحداث يومّية ذات عالقة تحدث في المجتمع  بشكل عاموبالتّ  ،وجهات نظر مختلفة

جتمع القريب، ة دوائر الحياة، العائلة، الممع كافّ  وجودة في ميثاق حقوق الطفلالمعاني القيمّية المتتواصل . بشكل خاصّ 

شخصّيته لتطوير وثقافته  رابط مع التلميذ بالتّ التربوّية كمكان تتطّور فيه شخصّية  علينا أن نرى البنية الدولة والعالم كافّة.

ر في وثيقة االستقالل  المواطنة الديموقراطّية. ك  قوق االجتماعّية والسياسّية ة في الحسرائيل مساواة تامّ ن دولة إ" تضم   :ذ 

ة مواطنيها دون فرق في الدين، األصل والجنس". وبهذه الروح ، نطلب تحقيق األمنية لهؤالء الذين أرادوا بناء لكافّ 

 نسان.التعامل مع اإلنسان كإ مجتمع متطّور، فيه يتمّ 

المجتمع  تطّرق لقضية التربية لحقوق الطفل فيفي المقّدمة العاّمة التي ن شرت، ت "روت ليفي"في تقرير القاضية  مالحظة:

لعملنا في جهاز  ،وموجود لدينا كماّدة خامّ  ،قسم من هذا التقرير لم ي نشر. التعليمفي المساواة و لى الحقّ وترّكز ع ،العربيّ 

 على كافّة أطيافه من ناحية رجال القانون: عرب مسلمون، عرب مسيحّيون، بدو، دروز. التربية والتعليم العربيّ 

 

 التعليم علينا التطّرق لهذه المتغّيرات، وذلك من أجل نجاح البرنامج. خالل عملّية: الطرق المقترحة

 .نزاهة(، قيم، حقوق، مسؤولّية، عدل، حبّ إدارة ) -1

 مصطلحات أساسّية في الديموقراطّية: -2

 مساواة 

 حرّية 

 نسانحقوق اإل 

 حقوق الطفل 

 حقوق التلميذ 

 حقوق اجتماعّية ثقافّية 

  المدير العامحقوق مستقاة من قوانين الدولة ومنشور 

 حقوق القاصر في أّي إجراء جنائي 

 حكم األكثرّية 

 إجراءات عادلة ونزيهة 

 فاقاتاتّ  عقد 

  ّفاقيات عادلةات 

 مصطلحات األساسّية في الديموقراطّية وبين جهاز التعليم:العالقة بين ال -3

 حقوق الطفل -أ            

 حقوق التلميذ -ب            

 محقوق المعلّ  -ت            
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 سة التربوّية:والتربية لثقافة الحقوق في المؤسّ  مصطلحات األساسّيةالعالقة بين ال -4

 ؟هذه الثقافة المدرسّية ب أن تكون في المدرسة لكي ننشئما هي األنظمة التي يج  

 نماذج مناسبة الحتياجات الثقافة المدرسّية 

 سة التربوّية.خاذ القرارات في المؤسّ ات في التربية، إشراك في اتّ فاقيّ اتّ  عقد 

لخدمة الجماهيرّية، ما معنى أن يكون قسًما من ا ،طار المدنيّ م كمسؤول عن الحقوق، التبعّية لإلمكانة عمل المعلّ  -5

ن "  وعالم العالج". ، العالم العمليّ دنيّ الم عالمممّثل الأين هو م 

 ممّيزات الوظيفة المحّددة بمصطلحات مدنّية وبمصطلحات حقوق المدير: -6

 ة للقيم قبل الناسبعيّ الت - أ

 التبعّية للقوانين قبل الناس - ب

 دارة؟عن أنواع أخرى من اإل وما يمّيزهابية وتعليم" إدارة ترما معنى " - ت

 :التصّور الوظيفيّ  م:المعلّ  -7

 إدارة التعليم في الصفّ  -

 ات(إدارة حوار متشّعب )جدال مدنّي، صالحيّ  -

ّية، حقوق المعلّم، مدن -تلميذ، حقوق اجتماعّية، تطبيق حقوق الفرد، حقوق الإدارة حوار قيمّي في الصفّ  -

 من الناحية القانونّية والثقافّية. حقوق األهاليو

 في التعليم والتعلّم المسؤولّية في تطبيق الحقّ  -

 يتعلّم أن يفّرق بين عالم حقوق التلميذ وعالم واجباته -

 .(؟يعّوقون الحقوق مأ يدفعون للحقوقناقدة ) رؤيا المعاني المدنّية لألدوات االستشارّية، -

 :العائلة والحقوق -8

مسؤولّية جنائّية، حقوق ، مات وحقوق التلميذاتمعلّ  ، تبّني، تنشئة(.أنواع العائالت والحقوق )أمهات وحيدات

 .وغيره القاصر في إجراء جنائيّ 

 شخصيّ  التزامفي الطريق إلى  -9

 معرفة عالم الحقوق المرتبط بااللتزام المطروح. -

، في جمعّيات، الحرس المدنيّ  عمعرفة حقوق المريض، متطوّ ع؛ التطّوع في مستشفى، الحقوق في التطوّ  -

 مساعدة كبار السّن وغيرها.

 حقوق المواطن -12

 وغيره البلوغ/ للتطّوع الجماهيري حقوق المواطن عند وصوله إلى سنّ  -

 حقوق المواطن عند االنتخابات -

 العمل. حقلحقوق العاملين عند خروجهم ل -

 اتفاقيّ تّ ة االحقوق بقوّ  -


