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االبتدائّية

مقّدمة
"...أومن أّن الفرد الذي نحن بصدد تربيته، هو فرد خاص في المجتمع، ألّن المجتمع 
هو تجّمع أفراد. نحن نخفي عن الصغير العامل االجتماعّي، وال يبقى لنا سوى الشيء 
المجّرد، ُنخرج من المجتمع العامل الفردّي- وال يتبّقى لنا سوى مجموعة خامدة ال 

حراَك فيها وال حياة" (ديوي 19461946).

"تعتّمد التربية للحياة في المجتمع على الفرضّية األساسّية التي تؤّكد وجود العالقة الطردّية 
بين الفرد والمجتمع.

تتواجد هذه الفرضّية األساسّية في لّب النواة االجتماعّية– القيمّية التي تعمل على تطوير 
العالقات التبادلّية، والروابط ما بين الفرد والمجموعة، المحيط القريب والمجتمع وذلك في 

دوائر آخذة باإلّتساع" (منشور المدير العام، نيسان 20072007).
يتمحور برنامج "مفتاح القلب" خالل حّصة التربية في مواضيع النواة المركزّية، ومنها تنبثق 

دوائر تأخذ في االّتساع، ضمن مجال التربية للحياة في المجتمع:
تعليم قيم ومهارات دائرة عالقة الفرد بالمجموعة - 

بناء وتطوير الصّف كمجموعة اجتماعّية دائرة الحياة الصّفّية - 
العربّي،   التراث  يوم  احتفالّي،   يوم   ) خاّصة  أيام  دائرة الحياة المدرسّية - 

مجلس الطالب، ...)
أعياد ومناسبات دائرة الحياة القومّية - 

المدرسة تختار كيفّية  تفعيل العالقة مع األهل، قيادة  دائرة الحياة  االجتماعّية - 
مدرسّية...                      

تحيط مواضيع النواة المركزّية كاّفة أشكال الحياة المدرسّية، وتشّدد على التفاعل االجتماعّي 
بين الفرد والمجموعة، المحيط القريب والمجتمع. وهذا هو لّب التربية للحياة في المجتمع.                                                                                       
ستترّكز التربية للحياة في المجتمع في المدارس االبتدائّية، في السنة الدراسّية 20102010 2011-2011-، 
على تنمية الهدف: "تعميق التربية للقيم" (الهدف األول من أهداف وزارة التربية والتعليم).

المهّمات األربع التي ستقوم المدرسة بتنميتها وتطويرها، كجزء من الخّطة المدرسّية في 
هذا المجال هي: 

تفعيل حّصة التربية "مفتاح القلب" كساعة أسبوعّية ثابتة، في الصفوف األولى حّتى   .1
السادسة. 

الحوار  وتطوير  لدفع  الفردّية  الساعات  في  تالميذ"  مجموعة   – مربٍّ "لقاءات  تفعيل   .2
الوجدانّي– االجتماعّي– القيمّي.

تنمية المشاركة االجتماعّية في الصّف والمدرسة، بحيث يقوم كّل تلميذ وتلميذة بوظيفة   .3
معّينة.



5
/h t t p : / / cms .educa t i on .gov. i l /Educa t i onCMS/Un i t s /Yesod i /Hev ra /Ma f t eachHa lev

إشراك األهالي في التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية.   .4
نعرض في الكّراسة التي  بين أيديكم؛ التصّور الفكرّي، األسس، الفعاليات واألدوات التي 
من شأنها مساعدة المديرين، المرشدين في التربية االجتماعّية والطواقم التربوّية ( مرّكزي 

التربية االجتماعّية والمربين) لتطوير ودفع هذه األهداف. 
سيقوم المرشد القطرّي وطاقم المرشدين/ات في القسم العربّي، بمتابعة تنفيذ هذه المهام، 
في إطار الدورات للمربين وللموّجهين في دورات التمّهن للمرّكزين االجتماعّيين، بواسطة 

تطوير أدوات قابلة للتنفيذ مخّصصة للتعّلم والتجربة في الصفوف وفي غرف المعّلمين.
العربّي،   التعليم  إلى األستاذ عبد اهللا خطيب، مدير قسم  النهاية، كّلمة شكر نوّجهها  وفي 
مفّتش، مرّكز  واألستاذ صالح طه،  االبتدائّي،  التعليم  قسم  مديرة  والسّيدة زهافا شيمش، 
التعليم العربّي في قسم التعليم االبتدائي على الدعم البّناء، والعمل الدؤوب من أجل دفع هذه 

العملّية إلى األمام.
شكرنا العميق كذلك للسّيدة أوريت تصائيري، مرّكزة وحدة التربية للحياة في المجتمع في 
قسم التعليم االبتدائّي على ما تبديه من دعم، تواصل ومشاركة ممّيزة من أجل تقّدم البرنامج 

في الوسط العربّي.

واللـــــــــــــــــــه ولّي التوفيــــــــــــــق
باسم سعدي

مرشد، مرّكز برنامج "مفتاح القلب"
في الوسط العربّي والبدوّي

وطاقم المرشدين في األلوية والمدارس



6
وزارة التربية والتعليم، اإلدارة التربوّية، قسم التعليم االبتدائّي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دفورا هنبيئاه  2 القدس 5603283/4 02

التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

المهّمة األولى:
تفعيل حّصة التربية "مفتاح القلب"

إضاءة على حّصة التربية:
االبتدائّي  التعليم  في  المدارس  كّل  على   2007-20082007-2008 الدراسّية  السنة  من  "إبتداًء 
السادسة.  البرنامج األسبوعّي للصفوف األولى حّتى  للتربية ضمن  تخصيص حّصة 
وعلينا  القيمّية.  االجتماعّية-  التوّجهات  بتنمية  نقوم  التربية"  "حّصة  الحّصة  هذه  في 
تنمية الدوائر المفّصلة في البرنامج االجتماعّي– القيمّي: دائرة عالقة الفرد بالمجموعة 
والّتركيز على القيم والمهارات، دائرة الحياة الصّفّية، دائرة الحياة المدرسّية والدائرة 

القومّية- مناسبات حسب التقويم السنوّي" (منشور المدير العام 20082008 3/א).

حّصة التربية هي إطار زمني ثابت في البرنامج األسبوعّي الصّفّي، يجب استغالل هذه 
الحّصة من أجل التعّلم والتجربة االجتماعّية القيمّية من خالل ربط التوّجهات العديدة في 

حياة الفرد والمجموعة من الناحية الشخصّية، الصّفّية، المدرسّية، الجماعّية والقومّية.
يدير المرّبي في الصّف عملّية التعّلم والتجربة في حّصة التربية، بطريقة تمّكن المتعّلمين 
من إدارة حوار وجدانّي، اجتماعّي- قيمّي، حول أمور تشغلهم، ومواضيع راهنة، كذلك 
المتعّلقة  والتجارب  المواقف  االحتياجات،  اآلخرين،  مشاعر  مع  التعاطف  على  تشجيعهم 
بأوضاع مختلفة في الصّف، المدرسة، العائلة، المحيط القريب والمجتمع. إضافة إلى منحهم 
اإلمكانّية للمشاركة في بناء القواعد واألسس التي يسلكونها، في الصّف وخارجه، وتجربة 

تطبيق تصّرفات قيمّية.
ُيطلب من المرّبي عمل هذا، من خالل الربط مع التطّور والنمو العاطفّي– االجتماعّي– 
المعرفّي للمتعّلمين مع المحافظة على احتياجات الفرد، المجموعة والصّف وخصائص كّل 

منهم على حدة. 
تفعيل حّصة المرّبي أسبوعّيا والتركيز على تطوير جوانب تعتبر أساس التعليم االجتماعّي- 
السلوكّية)  التطبيقّية–  القيمّية والناحية  الناحية  المعرفّية،  الناحية  العاطفّية،  (الناحية  القيمّي 
من شأنها مساعدة المرّبي والتالميذ على استغالل الفرص في تطبيق حّصة التربية بهدف: 
تطوير الفرد وتقويته، بناء الصّف كمجموعة اجتماعّية، تنمية العالقات التبادلّية بين التالميذ 

وبين أنفسهم وبينهم وبين المرّبي/ة وتحسين المناخ التعليمّي.

تفعيل حّصة التربية "مفتاح القلب":
الثابت (ساعة أسبوعّية ثابتة)  تعتبر حّصة التربية في المدارس االبتدائّية اإلطار الزمني 

لتطوير قيم برنامج "مفتاح القلب" وخلق الروابط لدوائر النواة االجتماعّية – القيمّية.



7
/h t t p : / / cms .educa t i on .gov. i l /Educa t i onCMS/Un i t s /Yesod i /Hev ra /Ma f t eachHa lev

برنامج "مفتاح القلب" المخّصص لحّصة التربية يعمل على تنمية وتطوير عشر قيم مركزّية 
بصورة مبنّية، متواصلة ومتتابعة، من خالل تعليم المضامين المتعّلقة بهذه القيم والتصّرفات 

المناسبة لها.
يتّم تطبيق التعّلم والتجربة االجتماعّية– القيمّية في برنامج "مفتاح القلب" ضمن إطار حّصة 
الحّصة  المجموعة واألفراد، في  أمام الصّف،  العمل  التربية وبرؤية مدرسّية شاملة؛ في 
متعّلقة  مختلفة  أطر  وفي  حولها  وما  المدرسة  في  المختلفة،  المناسبات  في  واالستراحة، 

بمجتمع األوالد.

دوائر النواة االجتماعّية القيمّية:
العالقة  على  التأكيد  خالل  من  المدرسّي  العمل  القيمّية  االجتماعّية-  النواة  دوائر  تحيط 
االجتماعّية بين الفرد والمجموعة، المجتمع والبيئة، باعتبارهم لب الّتربية للحياة في المجتمع 

(منشور المدير العام תשס“ח 3/א):
دائرة عالقة الفرد– المجموعة، مع التأكيد على تنمية القيم والمهارات.  
دائرة الحياة الصّفّية، مع التأكيد على بناء الصّف كمجموعة اجتماعّية.  

دائرة الحياة المدرسّية، مع التأكيد على أمور مدرسّية.  
دائرة الحياة القومّية، مع التأكيد على مناسبات وأعياد حسب التقويم السنوّي.  
دائرة الحياة القريبة، مع التأكيد على العالقة بين األهالي والمجتمع القريب.  

قيم مفتاح القلب، العشر، هي قيم اجتماعّية، عاّمة لكاّفة الشعوب، تّم اختيارها بعد   
التباحث حول السؤال: أّي قيم نريد تنميتها لدى تالميذ التعليم االبتدائي؟ شارك في 

هذا التباحث مفتشون، مديرون، مرشدون، مرّكزو تربية اجتماعّية ومرّبون.  
القيمة المركزّية في كّل شهر:     

شباط- عطاءأيلول– إشراك ومشاركة

آذار– تجانس وتمايزتشرين األّول– مشاركة اجتماعّية

نيسان– احترامتشرين الثاني- اختالف

أّيار– عمل ضمن طاقمكانون األّول– إدارة صراعات

حزيران– أمن وأمانكانون الثاني- مسؤولّية

قيم مفتاح القلب هي قيم عاّمة، والتجربة المنبثقة منها تساعد على فحص قيم مكّملة و/أو 
مشابهة. يتوّجب على المدارس، شهرًيا، إفساح المجال أمام التالميذ لتعّلم وتجربة قيمة 
الشهر بصورة محّددة، إلى جانب تكملة الحوار حول القيم التي تعّلموها في أشهر سابقة. 

المهّمة األولى:
تفعيل حّصة 

التربية ”مفتاح 
القلب“
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

إضافة إلى ذلك، وخالل تنمية القيمة الشهرّية، علينا منح الفرصة للتالميذ من أجل :
فحص رؤيتهم الخاّصة بالنسبة للقيمة  

تعّلم المضامين االجتماعّية القيمّية المرتبطة بالقيمة   
تجربة وتطبيق التصّرفات المناسبة المنبثقة من القيمة     

فحص مدى تأثير التعّلم والتجربة على العالقات الشخصّية   
يجب تنفيذ كّل هذا في أطر مختلفة (مثًال: في مجموعة، مجموعات، أو بشكل فردّي) مع 

الحفاظ على أسس الحوار اآلمن، وحسب ”نموذج المثّلث“. 

عند تطوير القيمة نأخذ بالحسبان المعايير في الثقافة والمناخ المدرسّي:
  توضيح وجهات النظر لدى المشاركين

  ترجمتها لسلوك فعلّي تطبيقّي 
  فحص تأثيرها على العالقات بين األفراد

شاركين

 األفراد

وجهات النظر
القيم

والسلوك

 
بل
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أسس تطبيق برنامج ”مفتاح القلب“ لحّصة التربية:
األسس  االبتدائّية، حسب  المدارس  في  التربية،  لحّصة  القلب“  ”مفتاح  برنامج  تطبيق  يتّم 

التالية: 
البرنامج  مع  بالتناسب  القيمّية  االجتماعّية  المضامين  تعّلم  يتّم  التجربة –  تعّلم خالل   
والمهارات  تطبيقها،  يمكن  التي  التصّرفات  لتجربة  للتالميذ  الفرصة  وتمنح  الصّفّي، 

المنبثقة من القيمة الشهرّية.
تطّور  كي  إلى حّصة،  من حّصة  لولبّية؛  بصورة  القيم  تنمية  عملّية  تتّم  اللولبّية –   
مضامين التعّلم والتجربة، من صّف إلى صّف، كي تتناسب المضامين والتجارب مع 
التطّور الجسدّي، العاطفّي واالجتماعّي، وفي حلقات أخرى؛ الصّف، المدرسة، المحيط 

القريب والدولة.
التناُسب – تناُسب المضامين والفعاليات عالم التالميذ، وتمّكنهم من طرح مواضيع،   

تخّبطات ومشاكل تشغلهم. 
المالءمة – تتالءم الفعاليات المقترحة في البرنامج مع احتياجات التالميذ وتطّورهم   

الجسدّي والعاطفّي.
الدمج – يتّم دمج دوائر النواة، المضامين والفعاليات المقترحة، وربطها مع المضامين   

التي يتعّلمها التالميذ في مواضيع أخرى.
القيمّية في  التعّلم والتجربة االجتماعّية-  المدرسّي في  المجتمع  المشاركة – يشارك   

الصّف، الطبقة والمدرسة.
التقييم – يتّم تخصيص أوقات ثابتة لتقييم التعّلم والتجربة، من أجل استخالص العبر   

وتحديد الخطوات التي يجب إّتباعها.
في  في زوايا خاّصة  الناتج  وتعليق  والتجربة،  التعّلم  توثيق عملّية  يجب  التوثيق –   

الصّف والمدرسة، كوسيلة تعليمّية محّفزة.

صندوق األدوات“ لتطبيق البرنامج في الصّف 
والمدرسة

برنامج لولبّي:  أ. 
قيم  حول  والتجربة  التعّلم  سيرورتي  التربية  لحّصة  القلب“  ”مفتاح  برنامج  يعرض   
”مفتاح القلب“، ويعتّمد على النظرّية التربوّية التي ترى المتعّلم بصورة شمولّية، لذلك 
تّم بناء البرنامج من خالل إيجاد الصلة بين قيم ”مفتاح القلب“ والمضامين التي يتعّلمها 
مناسبات  المدرسّية،  الحياة  التالميذ،  عالم  من  مواضيع  أخرى؛  مواضيع  في  التلميذ 

نحتفل بها حسب التقويم السنوّي، وأطر أخرى مختلفة في الصّف والمدرسة. 

المهّمة األولى:
تفعيل حّصة 

التربية ”مفتاح 
القلب“
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

دروس جاهزة ونماذج مختلفة:    ب. 
تقّدم لنا الدروس والنماذج الملحقة بالبرنامج فكرة عن أساليب عديدة للتعّلم والتجربة،   

ولتطبيق القيمة بمستويات مختلفة تتناسب مع أسس البرنامج.
تقترح هذه الدروس والنماذج طرًقا مختلفة لتنمية القيم والمهارات، من خالل إيجاد   
بين  كذلك  المختلفة،  والمواضيع  (المنهج)  التعليمّي  البرنامج  مضامين  بين  الروابط 
االجتماعّية  للفئات  الخاص  المضامين  وعالم  المدرسّي،  والمناخ  الثقافّية  المعايير 

المختلفة. 

ورشات عمل وألعاب للتعّلم والتجربة في الصف وغرفة المعّلمين: ت. 
مع  تتفاعل  المعّلمين  -غرفة  برنامج  في  الموجودة  واأللعاب  العمل  ورشات  تساعد   
قيم ”مفتاح القلب“- الطاقَم التربوّي في فهم كّل ما يتعّلق بالقيمة الشهرّية والمضامين 
االجتماعّية- القيمّية والتصّرفات المنبثقة منها. إضافة إلى ذلك يحوي البرنامج ألعاًبا 
تهدف إلى تمكين المتعّلم من تعزيز وتقوية تعليمه وتجربته اعتمادا على تطبيق القيمة 

الشهرّية.

أدوات تطّور مشاركة األوالد االجتماعّية وتنمية القيم: ث. 
يضّم البرنامج عّدة نماذج، أدوات وفعاليات تساهم في دعم وتشجيع المشاركة االجتماعّية   
في عّدة أطر، مثل: ”وظيفة لكّل تلميذ/ة ”، ”سفراء مفتاح القلب“، لجان، مجلس الطالب 

وغيرها...

وسائل ونماذج إلشراك األهالي في التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية: ج. 
في  تشارك  ”العائلة  نشرات  األهالي:  تطبيقّية إلشراك  مقترحات  البرنامج عّدة  يضّم   
بالتركيز  التالميذ  لقاءات األهالي–  للحوار والعمل في إطار  القلب“، خطوات  مفتاح 

على القيمة الشهرّية، أفكار ومقترحات لفعاليات تناسب القيمة داخل المجتمع.

مواد مثرية تترابط مع قيم مفتاح القلب:  ح. 
قوائم كتب مطالعة   

أمثال  
منتجات أدبّية  

مقاالت وأعمال أدبّية تعتمد على مصادر دينّية  
أعمال أدبّية لإلثراء   

قصائد شعرّية     
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مواد مساعّدة لعملّية التعليم والتعّلم:   خ. 
عرض  في  البرنامج،  يتضّمنها  التي  والتعّلم،  التعليم  لعملّية  المساعّدة  المواد  تساهم   
القيمة الشهرّية، والمضامين االجتماعّية- القيمّية المنبثقة منها في إطار الصّف، الطبقة 

والمدرسة، في إدارة التعّلم والتجربة، وفي بناء محيط تعليمّي يوّثق العملّية والنتاج.

أدوات التقييم:  د. 
يضّم البرنامج أقواال لتقييم المتعّلم في حّصة التربية ”مفتاح القلب“ وكذلك مؤّشرات   
المختلفة في  التطّلعات  تقييم  المدرسة والمشاركين اآلخرين على  إلى مساعدة  تهدف 

تطبيق البرنامج من الناحية الشخصّية، الصّفّية والمدرسّية.
في  للحياة  التربية  مرّكزي/ات  مربين،  تالميذ،  جهات:  عّدة  المؤّشرات  هذه  تخدم   
المجتمع، مديرين/ات، مرشدين/ات للتربية للحياة في المجتمع ومفّتشي المدارس الذين 
الجانب  تقوية ودعم  العمل على  القّوة والضعف، من  أجل  نقاط  يرغبون في رؤية 

االجتماعّي- القيمّي في مدارسهم. 
المؤّشرات المقترحة:   

- مؤّشر مفتاح القلب برؤية مدرسّية  
- مؤّشر لتقييم حّصة التربية ”مفتاح القلب“  

- مؤشر لتقييم عمل التالميذ الذين يؤّدون وظيفة  
- مؤّشر لتقييم عمل ”سفراء مفتاح القلب“  

البيئة اإلنترمحوسبة  ذ. 
تواكب البيئة اإلنترمحوسبة عملّية التعّلم والتجربة، في إطار البرنامج، بواسطة الموقع   
للدعم،  للمرافقة،  الذي نقوم بحتلنته بصورة دائمة بمواد وأخبار، منتدى  اإللكتروني 
للمشاركة إضافة إلى عرض النتاج من الحقل ومعرض محوسب لمئات الصور التي 

توّثق العمل في مدارس عديدة في أنحاء البالد.

المهّمة األولى:
تفعيل حّصة 

التربية ”مفتاح 
القلب“
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

نبذة عن مؤّشر تقييم حّصة التربية 
"مفتاح القلب"

ما هو المؤّشر؟
"المؤّشر هو أداة ذات داللة، تنّظم األبعاد والمعايير من أجل تنفيذ مهّمة، وتساعد على عملّية 

 .(Benchmarks) "التنفيذ حسب نقاط ثابتة
مرّكبات المؤّشر لتقييم حّصة التربية "مفتاح القلب": 

األبعاد –  تشير إلى المحاور المركزّية الثالثة في حّصة التربية "مفتاح القلب ".    
المعايير – تشير إلى التطّلعات الموجودة في المحاور المركزّية.  

المستوى التنفيذّي – يمّكن من تحديد مستوى التنفيذ لكّل واحد من المعايير.  

المؤّشر كأداة لتقييم حّصة التربية "مفتاح القلب": 
أ. َمن يقّيم أداء المرّبي في حّصة التربية؟  

المرّبي/ة ( تقييم ذاتي)  .1
معّلم/ة  زميل/ة  .2

مرّكز/ة التربية للحياة في المجتمع  .3
مدير/ة المدرسة  .4

مرشد/ة التربية للحياة في المجتمع في المدرسة  .5
المرشد/ة اللوائي/ة  للتربية للحياة في المجتمع  .6

مفّتش/ة المدرسة  .7

ب. متى نقوم بالتقييم؟
في األوقات التي حدّدت مسبًقا من قبل التفتيش أو اإلرشاد، اإلدارة و/أو المرّبي/ة.  .1

في منتصف السنة الدراسّية وقريًبا من نهايتها.  .2

ت. ما الذي نقّيمه؟  
معياًرا واحًدا على األقل من كّل بعد– حسب اختيار المرّبي/ة.  .1

معياًرا واحًدا على األقل من كّل بعد– حسب اختيار الُمقيِّم.  .2
و/أو  اإلدارة  اإلرشاد،  التفتيش،  يشّخصها   أن  يمكن  تحسين،  إلى  بحاجة  معايير   .3

المرّبي/ة.

ث. ما هي المواضيع التي من المهم تداولها بين الُمَقيِّم والُمّقيَّم، قبَل وبعَد إجراء التقييم؟
تحديد األهداف، عمليات ونتاجات متوّقعة بكّل ما يتعلق باألبعاد والمعايير المفّصلة في   .1

المؤّشر. 
تحديد نقاط قوة، ونقاط تحتاج إلى دعم.    .2

فحص الموارد التي يجب تجنيدها، من أجل إثراء التعّلم والتجربة في حّصة التربية.  .3
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مؤّشر لتقييم حّصة التربية "مفتاح القلب"
تاريخ التقييم:  

اسم المقيَّم/ة:    اسم  مربي/ة الصّف: 
الوظيفة: 

جيدمتوسطكاٍفغير كاٍفمعيار التقييمالبعد

ت 
يما

تعل
د و

واع
، ق

طر
، أ

بنى
. م

أ

1. إدارة التعّلم والتجربة بالتناسب مع مبنى حّصة التربية "مفتاح القلب":
توضيح وتنفيذ المفاهيم األساسّية لقيمة 

الشهر، والسلوكّيات التي يجب أن تطّبق. 

تطبيق التعّلم والتجربة حول الجوانب 
االجتماعّية المستمّدة من قيمة الشهر بأطر 

مختلفة: جلسة عاّمة، أزواج، مجموعات أو 
بشكل شخصّي.

الفرصة التي أتيحت لمشاركة النتاج 
الشخصّي/ الجماعّي لفحص تعّلم القيمة. 
فحص أهمّية تطبيق السلوكّيات المستمّدة 

من قيمة الشهر في الحياة اليومّية.
االتفاق على قوانين أساسّية متعّلقة بقيمة 

 الشهر في المجتمع.

اختيار سلوكّيات مستمّدة من القيمة من أجل 
تنفيذها، وتطبيقها في الحياة اليومّية.

2. التعّلم والتجربة في إطار محادثة حّرة، بحيث يؤّكد فيها المشتركون على : 

التسامح، وتقّبل آراء مختلفة.

االحترام، تفّهم مشاعر وأفكار المختلف.

توّجه محَترم، استخدام  عبارات لطيفة 
لتعزيز االحترام .

التصّرفات، استخدام حركات الجسم 
بصورة الئقة.

3. البيئة التعليمّية أثناء التعّلم والتجربة حول القيمة: 

الظروف البيئّية في غرفة الصّف 
(اإلضاءة- التهوئة - األثاث والهدوء)، 
ساهمت بزيادة شعور المتعّلم باالرتياح.

طريقة جلوس التالميذ، سمحت بمشاهدة 
وسماع بعضهم البعض.

عرض نتاج  التعّلم والتجربة  بمكاٍن 
مخصّص له.

المهّمة األولى:
تفعيل حّصة 

التربية ”مفتاح 
القلب“
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

غير معيار التقييمالبعد
جيدمتوسطكاٍفكاٍف

ات
ار

مه
 و

ات
دو

. أ
ب

1. كيفية استخدام الوسائل التعليمّية خالل التعّلم والتجربة 

تسليط الضوء على قيمة الشهر في وسائل التعّلم والتعليم التي 
عرضت  خالل حّصة التربية "مفتاح القلب".

تسليط الضوء على قضايا تهّم التالميذ من خالل قيمة الشهر.

الوسائل التعليمّية كانت متوّفرة ومتاحة لجميع المعّلمين.

2. إجراء حوار من خالل التركيز على المضامين االجتماعّية- القيمّية وربطها بقيمة الشهر 

ترّكز الحوار االجتماعّي- القيمّي على النظرة العاّمة، السلوكّيات، 
المعضالت وأحداث لها عالقة بقيمة الشهر.  

طرحت قضايا اجتماعّية في المحادثة، استمّدت من القيمة، مع 
توضيح انعكاسها على حياة الفرد والمجتمع. 

من خالل الحوار االجتماعّي- القيمّي، ذكرت أمثلة لتوضيح 
العالقة بين المواد المستمّدة من قيمة الشهر، وبين ما يحدث في 

األطر المختلفة: غرفة الصّف، المدرسة  والمجتمع الخارجّي.

أتاح الحوار االجتماعّي القيمّي أمام التالميذ إمكانية اختيار 
السلوكّيات المستمدة من قيمة الشهر، وتطبيقها في الحياة اليومّية.

3. من خالل التعّلم والتجربة، اكتسب التالميذ طرقا عديدة للتعبير، وتّم ربطها مع قيمة الشهر، رغم 
االختالف الموجود.   

أبدى التالميذ رأيهم وشعورهم بطرق مختلفة؛ شفهّيا، كتابّيا، أو 
من خالل الرسم والتمثيل.

عبَّر التالميذ عن الرؤية العاّمة، وعن أفكارهم بطرق مختلفة مثل: 
طرح حّجة، تحضير منتوجات  حّسية.

ّية
اع

تم
اج

ت 
القا

 ع
ج.

1. طريقة التعّلم والتجربة حول قيمة الشهر وّجهت من خالل تعميق العالقات بين األفراد.

تعّرف التالميذ على بعضهم البعض بشكل أفضل من خالل 
مشاركة التجارب الشخصّية.

ُمنح التالميذ فرص تعميق العالقات بينهم من خالل المشاركة 
باألحاسيس، االحتياجات، األفكار مع ربطها بقيمة الشهر. 

أتيح للتالميذ تقديم الدعم لزمالئهم عن طريق: إعطاء نصيحة،  مّد 
يد العون والتشجيع.

أبدى التالميذ اهتماًما بحديث زمالئهم من خالل احترام مشاعرهم، 
احتياجاتهم، أفكارهم، أمنياتهم وآرائهم.
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المهّمة الثانية:
تفعيل لقاءات "مرّب - مجموعة تالميذ"

تسليط الضوء على لقاءات "مرّب- مجموعة تالميذ" 
في الساعة الفردّية

ُتخّصص الساعة الفردّية لتحسين تحصيل التالميذ، أدائهم وراحتهم التعليمّية واالجتماعّية. 
ُيخّصص مرّبو الصفوف ساعتين من مجموع ساعاتهم الفردّية، ساعات إدارة الصّف، 
لمحادثات شخصّية مع أشخاص منفردين وللعمل مع مجموعة (حّتى خمسة تالميذ) في 

المجال الوجدانّي، االجتماعّي- القيمّي (منشور المدير العام 20102010 8\أ).

ُيجري المرّبي والتالميذ حديًثا وجدانًيا، اجتّماعًيا وقيمّيا، خالل لقاءات "مرّب - مجموعة 
تالميذ" في الساعة الفردّية، يرتبط بعالمهم، ويمّكن من تطوير العالقة المتبادلة بين التالميذ 
من جهة وبين مرّبيهم من جهة أخرى، وتوّفر اللقاءات إمكانّية متابعة المرّبي ألداء التالميذ 
من الجوانب الوجدانّية، االجتماعّية والذهنّية، كذلك تتيح له إمكانّية العمل على تقّدم التالميذ 

كأفراد وكمجموعة.

جوانب تفعيل لقاءات "مرّب- مجموعة تالميذ":
يشترك كّل تلميذ بلقاء "مرّب- مجموعة تالميذ" على األقل مّرة واحدة في الشهر: أ . 

االجتماعّي  الوجدانّي،  للحديث  المخّصصتين  الفرديتين  الساعتين  في  المرّبي  يلتقي   
الشهر،  لقاء خالل  كّل  في  تالميذ.  خمسة  حّتى  عددها  يصل  مجموعة  مع  والقيمّي 
تشترك مجموعة مختلفة بحسب دور يقّرر سلًفا. يجب التأّكد من منح كّل تلميذ فرصة 

المشاركة في مثل هذا اللقاء، على األقل مّرة واحدة في الشهر.

تقسيم الصّف إلى مجموعات: ب. 
هنالك عّدة اعتبارات عند تقسيم الصّف إلى مجموعات، وعند اختيار مواضيع النقاش:   
أو  موضوع  في  للتداول  مجموعات  إلى  الصّف  في  التالميذ  تقسيم  تعليمّية:   -1-1
التعارف  تعميق  يريد خالله  لموضوع  بإيضاحها معهم،  المرّبي  يهتّم  مشكلة، 
السنة  في  الزمنّية  بالفترة  عالقة  ذي  لموضوع  البعض،  بعضهم  وبين  معهم 
الدراسّية، لموضوع يّتصل بقيم "مفتاح القلب" و/أو لمضامين أخرى تتداول في 

الصّف، وأمور تتعّلق بوظائف يشغلها التالميذ، وأشياء أخرى.

المهّمة الثانية:
تفعيل لقاءات 

”مرّب - 
مجموعة تالميذ“
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

مواضيع  حسب  مجموعات  إلى  الصّف  في  التالميذ  تقسيم  التالميذ:  رغبات   -2-2
تهّمهم، أو مشكلة يختارها التالميذ للخوض بها، أو أصدقاء يرغبون الحديث 

معهم في لقاءات "من القلب إلى القلب" وأشياء أخرى.
تنظيمّية: تقسيم التالميذ في الصّف لمجموعات حسب نظام تدوين أسماء التالميذ   -3-3
(من الهمزة إلى الياء أو العكس)، حسب نظام الجلوس في الصّف، حسب نظام 

سفريات التالميذ في نهاية اللقاء...

خلق بيئة مناسبة للقاء:  ت. 
يقام اللقاء في بيئة هادئة، تبعث بشعور لطيف، خاٍل من أّي تشتيت لالنتباه. يجب تمكين   
تواصل  على  يحافظوا  كي  البعض،  بعضهم  بجوار  الجلوس  من  المجموعة  أعضاء 
بصرّي، وليشاركوا بمستوى الئٍق ومتواٍز، وليضفوا شعوًرا من الخصوصّية والقربة.  

إدارة اللقاء من قبل المرّبي:   
للمرّبي الدور األكبر في إدارة اللقاء، فإن أسلوبه سيحّدد نوعّية الحوار والتواصل بين   

المشتركين، وتحقيق ما يرمي إليه اللقاء.
كي يتمّكن التلميذ أو الفرد، كجزء من المجموعة، من اكتساب الفرص الكامنة في هذا   

اللقاء، يتحّتم على المرّبي:
قوانين  ويبلور  تالميذ"  مجموعة  "مرّب–  لقاءات  أهداف  بتعريف  اللقاء  ُيمّهد  أن  

الحوار اآلمن.
أن ُيبنى الحوار على مواضيع ِقَيمّية وتربوّية  قريبة من عالم التلميذ، مع التأكيد  

على أهمّية إشراك التلميذ في عملّية االختيار.   
أن يقوم باستعمال كّل الوسائل المالئمة إلدارة الحوار مثل: اإلصغاء، الشفافّية،  

توجيه أسئلة، تلخيص وشرح مصطلحات.
أن يشّجع التالميذ على استعمال آداب الحديث، واستعمال المردود والتعليقات بشكل  

إيجابّي.
أن يبرز حضوره ويظهر الجانب األكثر مرونًة  وإبداًعا، مراعًيا حساسيات داخل   

المجموعة.
أن يوّثق اللقاء؛ استنتاجات، قرارات، احتياجات بالنسبة للمجموعة.  
أن يقّيم كّل لقاء؛ أسلوب إدارة اللقاء ومدى تفاعل المجموعة معه.  

تفعيل لقاءات "مرّب– مجموعة تالميذ" عن طريق 
"لقاءات من القلب إلى القلب":

برنامج "لقاءات من القلب إلى القلب" يهدف إلى مساعدة المرّبي في إدارة لقاءات شهرّية مع 
تالميذ صّفه، في إطار الساعتين المخّصصتين إلدارة الصّف المقّررة ضمن األفق الجديد. 
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يوّضح البرنامج مبنى اللقاء إلدارة حوار وجدانّي، اجتماعّي- قيمّي، يمّكن  من المشاركة 
الشخصّية والجماعّية في األحاسيس، األفكار، القيم، المواقف، التصّرفات، التخّبطات وأمور 
المرّبي  بين  لقاءات شخصّية  إلى  ذلك ُتجرى  للتالميذ. إضافة  اليومّية  الحياة  أخرى من 
ثابت من أجل إجراء حوار وجدانّي ،اجتماعّي-  تتغّير بشكل  ومجموعة  تالميذ، بحيث 
قيمّي. كما يدعم هذا البرنامج الخطوات المطلوبة لعملّية دفع  الفرد والمجموعة وتطويره 

إضافة إلى توطيد العالقات بين المرّبي والتلميذ.

األدوات والوسائل المساعدة في برنامج "لقاءات من 
القلب إلى القلب":

للمرّبين  (الشّدة) معّدة  اللعب  (الشّدة): بطاقات أوراق  اللعب  سلسلة بطاقات أوراق   .1
والتالميذ، وتتضّمن شرًحا مفّصًال لمراحل تفعيل برنامج "لقاءات من القلب إلى القلب" 

حول مواضيع متنّوعة. 

أوراق اللعب "لقاءات من القلب إلى القلب": تحتوي رزمة أوراق اللعب "لقاءات من   .2
القلب إلى القلب" على ثالث رزم أوراق شّدة، أعّدت إلدارة حوار وجدانّي، اجتماعّي- 

قيمّي، بالمواضيع المتعّلقة ببيئة التالميذ االجتماعّية في المدرسة.
رزمة 1 -    7272   ورقة شّدة- للصور التوضيحّية  

رزمة 2 -    7272   ورقة شّدة- للكلمات  
رزمة 3 -    7272   ورقة شّدة- للُجمل  

الخطوات المقترحة إلجراء حوار بواسطة بطاقات أوراق اللعب (الشّدة):  
الخطوة األولى:  

نظرة إلى الوراء: يعرض المرّبي أمام أعضاء المجموعة موضوع اللقاء، ويدعوهم   
لتذّكر لحظات مهّمة من الماضي، بواسطة التّمعن بالبطاقات المرسوم عليها رسومات 

تعبيرّية.
مشاركة: على كّل عضو في المجموعة أن يختار، وأن يشرك أصدقاءه بلحظة واحدة   

مهّمة له.
مردود: على أعضاء المجموعة أن ُيدلوا مردودا لصديقهم الذي أشركهم في تجربته،   
التي  والطريقة  لها،  استمعوا  التي  األشياء  فحوى  إلى  ويتطّرقون  بّناًء،  يكون  بحيث 
أن  بالمجموعة  آخرين  الحق ألعضاء  يعطى  الترتيب،  وهكذا حسب  فيها.  عرضت 

يشاركوا بلحظة هامة بالنسبة لهم، ويتلّقون مردوًدا بّناًء من المستمعين.
الخطوة الثانية:  

جمع وعودة للمصطلح:  يشارك أعضاء المجموعة بالمعلومات التي اكتسبوها، في   
أعقاب ما سمعوه في المرحلة األولى بالنسبة لموضوع اللقاء وبالنسبة ألنفسهم و/ أو 

ألصدقائهم، ويستنتجون فائدة الحوار. 

المهّمة الثانية:
تفعيل لقاءات 

”مرّب - 
مجموعة تالميذ“
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

من القول إلى الفعل: يستوضح أعضاء المجموعة في أعقاب األشياء التي طرحت:  
ما الذي يختارونه للتطبيق بشكل شخصّي أو على شكل مجموعات؟  

ماذا/ وَمن  يستطيع أن يساعدهم بهذا؟  
التقّدم؟ (كمرحلة  بها من أجل مساعدتهم في  التي سيقومون  المهّمة األولى  وما هي   

للتدريب الفردّي أو كمجموعات).

المراحل المقترحة للحوار بواسطة أوراق اللعب "لقاءات من القلب إلى القلب":  
التالميذ  القلب" استعدادات  القلب إلى  "لقاءات من  المقترحة للحوار  المراحل  تعرض   
للمشاركة بذكرياتهم وأمانيهم الخاّصة، وتشخيص الخطوات التي تساعدهم على تحقيق 

أمانيهم.
المرحلة األولى- اختيار ورقة لعب   

عرض رزمة أوراق اللعب أمام التالميذ، ودعوة  كّل تلميذ إلى اختيار ورقة لعب   
واحدة.

المرحلة الثانية- هذا يذّكرني بِـ ....  
دعوة كّل مشترك للتّمعن بورقة اللعب التي اختارها. يغمض عينيه ويتذّكر حدًثا مّر   

به مع مجموعة تالميذ، له عالقة بمضمون ورقة اللعب.
المرحلة الثالثة- المشاركة "من القلب إلى القلب"   

  دعوة كّل مشترك إلى مشاركة صديقه بحديث "من القلب إلى القلب" حسب المراحل 
التالية:

ما هو الحدث الذي مررت به بصحبة التالميذ في المدرسة؟  .1
ما هي التساؤالت المتعّلقة بالحدث؟  .2

ما هي الخطوة التي بإمكانك فعلها، لكي تحّقق األمنية التي  شاركتنا بها؟  .3
َمن/ ماذا يمكنه مساعدتك على تنفيذ العمل من أجل تحقيق أمنيتك؟  .4

المرحلة الرابعة- إعطاء مردود  
دعوة المشتركين في المجموعة إلعطاء مردود للتلميذ المشارك في الفعالية.  

المرحلة الخامسة-  إجمال  "لقاء من القلب إلى القلب"   
بعد أن أتيحت أمام التالميذ المشاركة وأخذ المردود، على الموّجه أن يستدعي التالميذ   

لوصف شعورهم خالل اللقاء، وماذا تعّلموا عن أنفسهم وعن اآلخرين.

حقيبة "لقاءات من القلب إلى القلب" وتتضّمن المواضيع التالية:  .3
على ضوء القيم: مسؤولّية، صداقة، احترام، عطاء، اختالف  .1

ليته يتحّقق: تمّنيات، طلب، حلم، أمنية، تطّلع، صالة  .2
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قصص نجاح:  في المجتمع، في الدراسة، في أداء وظيفة، في تطوير موهبة  .3
أحمل معي: صورة شخصّية، رسالة، قيمة، أصوات وأحداث  .4

الوقت/ الزمن خالل: االستراحة، الرحلة ، الحفلة  .5
الممر،  الصّف،  الممرضة،  غرفة  الرياضة،  قاعة  آخر:  مكان  وفي  هنا،هناك   .6

الملجأ، المكتبة، الحّمامات
نذهب إلى... نذهب مع... : االنتقال إلى مدرسة جديدة، بيت جديد، صّف جديد،   .7

مجموعة جديدة
في خبايا القلب: خيبة أمل، افتخار، تلّهف، غضب، حزن، خوف، حسد، فرح.  .8

لحظة قبل تفعيل لقاءات "من القلب إلى القلب":
هنالك حاجة إلى إشراك كّل تالميذ الصّف في بناء األسس والقواعد المتعّلقة بلقاءات "من 

القلب إلى القلب" وهي:
الفترة الزمنّية لكّل مرحلة من مراحل اللقاء. 

طريقة الجلوس خالل اللقاء. 

الحفاظ على سرّية األمور التي تقال خالل اللقاء. 

إظهار االحترام للمشاركين، ولألمور التي اختاروا المشاركة بها.  

يجب التأّكد من أن مراحل اللقاء معروفة وواضحة لجميع تالميذ الصّف. 

ال  من  إجبار  وعدم  المشاركة،  على  المجموعة  تالميذ  موافقة  على  الحصول  يجب  

يرغب بالمشاركة أو إعطاء مردود. 
يجب التأّكد من أّن التالميذ على دراية بكيفّية صياغة مردود داعم، ونقله إلى أصدقائهم.  

المصطلح  إلى  العودة  عند  المجموعة،  في  تالميذ  جميع  مشاركة  على  التأكيد  يجب  

(خاّصة أولئك الذين امتنعوا عن المشاركة في المرحلة األولى).
يجب التأّكد من أن جميع تالميذ المجموعة على دراية باألمور التي سيقومون بها على  

الصعيد الشخصّي أو الجماعّي بالفترة القريبة، وتحديد الخطوة األولى التي يرغبون 
القيام بها من أجل ذلك، واألشخاص الذين بإمكانهم مساعدتهم، واختياروسائل التطبيق.

المهّمة الثانية:
تفعيل لقاءات 

”مرّب - 
مجموعة تالميذ“
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التربية للحياة
في
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المهّمة الثالثة:
تطوير المشاركة االجتماعّية في 

الصّف والمدرسة
تسليط الضوء على المشاركة االجتماعّية:

تعّرف التربية االجتماعّية بأنها عملّية متتالية بدًءا من االنتباه لما يحيطنا، عن طريق 
االشتراك واإلشراك، وحّتى العمل من أجل اآلخر/ البيئة المحيطة.

المجتمعات  في  بالغ  باهتمام  تحظى  اجتماعّيا  مشارك  أطفال  مجتمع  تطوير  عملّية   إّن 
المتحّضرة. فقد دّلت األبحاث على مدى مساهمة المشاركة االجتماعّية وتأثيرها على الجوانب 
الوجدانّية، االجتماعّية والتعليمّية: كتعزيز الشعور بالقدرة واالنتماء، تقليص الشعور بالغربة، 

تعزيز النظرة الذاتّية، تثبيت الشعور باالستقاللّية، السيطرة وتطوير التحصيل العلمّي.
البيئة  تجاه  واالنتباه  االهتمام  التعبير،  من  الفرد  تمّكن  االجتماعّية  المشاركة  فإّن  كذلك 
المحيطة والتجربة في تحقيق القيم، مثل: المسؤولّية، المثابرة، المبادرة، التضامن االجتماعّي 

والعطاء.
نتيجة ألهمّية المشاركة االجتماعّية، فأّن جهاز التربية في دولة إسرائيل وضع هدًفا يتمّثل 
وتنفيذ  الوظائف  لتقّبل  استعداًدا  اإلسرائيلّي،  المجتمع  حياة  في  المشاركة  "تطوير  في: 
المهام بإخالص ومسؤولّية، رغبة بالمساعدة المتبادلة والمساهمة للمجتمع، وتطّلًعا للعدالة 

االجتماعّية والتطّوع في دولة إسرائيل" (بند 2 قانون التربية الحكومّية، 20002000).

مبادئ لتطوير المشاركة االجتماعّية في المرحلة 
االبتدائّية:

مبادئ لتطوير المشاركة االجتماعّية في المرحلة االبتدائّية:
حتى  األولى  الصفوف  تالميذ  كّل  أمام  الفرصة  إتاحة  يجب   – تلميذ/ة  لكّل  وظيفة  أ . 
السادسة، للتجربة في إشغال وظيفة تناسب رغباتهم، ميولهم وقدراتهم مع األخذ بعين 

االعتبار نمّوهم العقلّي، االجتماعّي والعاطفّي.
تجربة الوظائف المتنّوعة – يجب بناء أطر متنّوعة إلشغال وظيفة، بحيث يجّرب  ب . 
كّل تلميذ خالل تعّلمه في المرحلة االبتدائّية، وظائف متنّوعة ويطّور مهارات مختلفة، 

مالئمة لنمّوه.
ت .  تخصيص أوقات للتجربة – يجب تخصيص أوقات محّددة وثابتة للتعّلم والتجربة في 

إشغال وظائف في الصّف والمدرسة.
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تعريف الوظيفة – يجب إشراك التالميذ في تعريف المهام التي يجب تنفيذها، أهداف  ث . 
الوظيفة، الجمهور المستهدف (ألجل َمن/ وماذا يعملون؟) برنامج وأوقات تنفيذ المهّمة، 

الموارد المطلوبة، تقييم كيفّية تنفيذ المهّمة ومدى تحقيق األهداف.
التعّلم من خالل التجربة – يفسح المجال أمام التالميذ الذين يشغلون المهام للتعّرف  ج . 
على جميع المعلومات من أجل تنفيذ المهّمة بنجاح، مثال: معلومات لها عالقة بجودة 
المطلوبة  المهارات  تفعيل  في  والتجربة  األمان  الصراعات،  حّل  االتصال،  البيئة، 

لصاحب المهّمة: مسؤولّية، مثابرة، مبادرة واّتصال شخصي.
بعين  األخذ  أو  الشهادة،  في  ذلك  وتسجيل  المهّمة  تنفيذ  شكل  تقييم  يجب   – تقييم  ح . 
بواسطة  التقييم  هذا  يتّم  شخصّي.  واّتصال  مثابرة  مسؤولّية،  مثل:  األبعاد  االعتبار 
المرّبين، المعّلمين المرافقين ألصحاب الوظائف، أصحاب الوظائف أنفسهم وممّثلين 

عن زمالئهم.

األوقات الممكنة لخوض تجربة المشاركة االجتماعّية:
الجهاز– ساعة أسبوعّية، مناوبة يومّية/ أسبوعّية/ شهرّية، فترة محّددة  ثابتة في  أوقات 

وثابتة وغيرها.
حمالت – فعالية لمّرة واحدة، حملة الموسم وغيرها.

أيام مرّكزة – ترتبط بـ: أحداث على مدار السنة، مبادرات، تبّرعات وغيرها.

المجموعات المستهدفة الممكنة للمشاركة االجتماعّية 
(ِمن أجل َمن نعمل؟):

أطفال روضات البستان، تالميذ المرحلة االبتدائّية، تالميذ الصّف/ الطبقة /المدرسة/ أطفال 
في المستشفى/ كبار السن/ الشرطة الجماهيرّية.

أمثلة ألطر المشاركة االجتماعّية:
مرشدون  األسبوع،  عرفاء  المجموعة،  في  اليوم  تلميذ/ة": عريف/ة  لكّل  وظيفة  "مهّمة/ 

شباب.
وظائف إضافّية تجدها مفّصلة في برنامج "وظيفة لكّل تلميذ/ة".

"سفراء مفتاح القلب": يبادر كّل صّف للقيام بفعاليات اجتماعّية قيمّية من أجل تشجيع تحقيق 
قيم "مفتاح القلب" داخل جدران المدرسة.

تترّكز فعالية السفراء على معايير، مثل: تشجيع السلوك القيمّي بما يالئم برنامج مفتاح 
القلب، تنفيذ مهّمة ديمقراطّية، توثيق، تقييم ومردود.

المهّمة الثالثة:
تطوير المشاركة 

االجتماعّية 
في الصّف 
والمدرسة
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

الدائرة  في  االجتماعّية  المشاركة  في  للتجربة  مجاًال  صّف  كّل  ينتخب  كلجنة":  "الصّف 
الصّفّية، المدرسّية واالجتماعّية.

"لجان": صّفّية، طبقّية، متعّددة األجيال، مدرسّية.
"تمثيل مجتمع التالميذ": مجلس الطالب، طاقم مدرسّي.

طرق ممكنة النتخاب أصحاب الوظائف في المشاركة 
االجتماعّية:

أ تعيين:
بواسطة ممّثلي التالميذ: في أعقاب مسح استمارات الترّشح لهذه المهّمة التي قّدمها التالميذ، 

وبعد التعّرف على التالميذ (قدرات، ميول، خبرات سابقة) وغيرها.
بواسطة مربي/ة الصّف: في أعقاب مسح استمارات الترّشح للوظيفة التي قّدمها التالميذ 
والمالئمة للحاجّيات التعليمّية/االجتماعّية، وبعد التعّرف على التالميذ (ميول، قدرات تجارب 

وخبرات سابقة) وغيرها.
أمثلة الستمارات إلشغال وظيفة تنشر في برنامج "وظيفة لكّل تلميذ/ة" ومفتاح القلب.

بواسطة مرّكز/ة الّتربية االجتماعّية: يعّين لجنة، صّف أو طبقة للعمل في مجال معين، 
بما يتناسب مع احتياجات المدرسة ويالئم القرارات التي اّتخذها الطاقم اإلدارّي، في أعقاب 

مسح طلبات مرّبي الصّف، أو مسح المناهج التعليمّية الصّفية وغيرها.

ب . دورة: 
حسب األوقات: دورة يومّية/ أسبوعّية/ شهرّية، مّرة لفترة معّينة مسبًقا، ما يناسب الدورة 

السنوّية وغيرها.
حسب نظام الجلوس في الصّف:  مجموعات، وغيرها .

حسب نظام قائمة أسماء التالميذ: حسب ترتيب األبجدّية من الهمزة إلى الياء أو بالعكس، 
ترتيب عفوّي وغيرها.

ت. القرعة:
ممكن أن تكون القرعة علنّية أو سرّية.

تطوير المشاركة االجتماعّية بواسطة "مفتاح القلب"
يترّكز برنامج مفتاح القلب في بناء مجتمع أوالد، يعمل على تشجيع السلوك اليومّي حسب 
القيم، التي تتيح الفرصة أمامهم للتجربة في إشغال وظائف بدوائر آخذة باالتساع بما يناسب 
(الصّف  المدرسّية  الدائرة  في  لجان صفّية وغيرها)  (مناوبة/  الصّفية  الدائرة  في  الجيل: 
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كلجنة، لجنة مدرسّية، سفراء مفتاح القلب، طاقم طبقّي/ مدرسّي، قيادات طالبّية وغيرها) 
وفي الدائرة االجتماعّية ( في العائلة، في الحّي، في المجتمع، في المدينة/ البلدة).

يقّدم البرنامج آلّيات مختلفة، نماذج أو أطر أعّدت لتساعد في بناء المشاركة االجتماعّية في 
الصّف/ في المدرسة وفي المجتمع.

إشغال  في  للتجربة  التالميذ  أمام  الفرصة  يتيحان  االجتماعّية،  للمشاركة  إطاران،  إليكم 
وظيفة، في إطار تطبيق برنامج مفتاح القلب :

” وظيفة لكّل تلميذ/ة ” أ . 
ب . ” سفراء مفتاح القلب ”

وظيفة لكّل تلميذ/ة:
يفسح هذا اإلطار "وظيفة لكّل تلميذ/ة " المجال أمام كّل تلميذ وتلميذة في صفوف األولى 
حتى السادسة للخوض في تجربة إشغال وظيفة كمناوب/ة (مناوب/ة اليوم في المجموعة، 
مناوب/ة األسبوع في الصّف) وكأعضاء لجنة (في اللجان الصّفّية، الطبقّية ومتعّددة األجيال) 

والتي تفّعل المشاركة االجتماعّية في مجاالت متنّوعة.
يترّكز التعليم والتجربة في هذا اإلطار في اكتساب عالم المعرفة الخاّص والمرتبط بمجال 
المثابرة،  المسؤولّية،  الوظائف:  أصحاب  من  المطلوبة  المهارات  تفعيل  كذلك  التجربة، 

المبادرة والعالقات الشخصّية.

مجاالت التعّلم والتجربة في إطار"وظيفة لكّل تلميذ/ة"
تنّوع مجاالت التعّلم والتجربة: أ . 

ُتستمد المجاالت الممكنة للتعّلم والتجربة ضمن إطار "وظيفة لكّل تلميذ/ة" من واقع الحياة   
ترتيب وتنظيم  أحداث مدرسّية،  البيئة،  المدرسّية، وتتضّمن مجاالت متنّوعة: جودة 
االستراحات،  تقييم،  التلميذ/ة،  صّحة  األمان،  األمن،  الطرق،  على  الحذر  الصّف، 
وتوجيه،  إرشاد  ومناسبات،  أعياد  المدرسة،  لجان  الصّف،  لجان  الفّعالة،  االستراحة 
تربية بدنّية، كتب وكّتاب، أيام تتويج، موسيقى، نادي الفيلم الجّيد، رياضيات، إدارة 
وحّل صراعات، تصميم البيئة التعليمّية، بيئة إنترمحوسبة، إجمال األسبوع، المكتبة 

واالّتصال (جريدة، راديو، فيديو، دعاية ونشر).

اختيار مجاالت التعّلم والتجربة: ب . 
عند اختيار مجاالت التعّلم والتجربة يجب فحص االعتبارات التالية:  

للمشاركة  بالنسبة  المدرسة  في  يتواجد  من  كّل  نظر  وجهة  بين  العالقة  مدى  

االجتماعّية.
مدى عالقة المجال بالمواضيع المطروحة يومّيا في المدرسة. 

المهّمة الثالثة:
تطوير المشاركة 

االجتماعّية 
في الصّف 
والمدرسة
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

مدى عالقة المجال بالمبادرات والفعاليات الصفّية والمدرسّية في المجال االجتماعّي  

القيمّي.
مدى العالقة لمضامين التعّلم في مجاالت المعرفة المختلفة. 

مدى إتاحة  العمل، في هذا المجال، للتعامل مع قضايا مهّمة لعالم المتعّلمين. 

مدى إتاحة  العمل، في هذا المجال، إلعطاء إجابات للجوانب الوجدانّية واالجتماعّية  

للمتعّلمين.
مدى إتاحة  العمل، في هذا المجال، إلعطاء إجابات للحاجيات الصّفّية/ المدرسّية/  

االجتماعّية.
مدى إتاحة  العمل، في هذا المجال، إلمكانّية إيجاد عالقات بين أصحاب الوظائف  

في المدرسة وخارج المدرسة.
مدى إتاحة  العمل، في هذا المجال، إليجاد دوائر مشاركة بين المدرسة والمجتمع. 

مدى توّفر الموارد المطلوبة للفعاليات في المجال. 

ت. الوظائف المتنّوعة للتجربة:
تنشر قائمة الوظائف الممكنة في برنامج "وظيفة لكّل تلميذ/ة"–  صفحة المطلوبين للعمل.

ث. التعّلم والتجربة في إطار "وظيفة لكّل تلميذ/ة":
تمثل الخطوات المقترحة في برنامج "وظيفة لكّل تلميذ/ة" نموذًجا للبحث، للتعّلم والتجربة 
المشاركة االجتماعّية، في  للعمل في  بناء اإلطار  أخذ قسط في  التالميذ من  تمّكن  والتي 
في  المطلوبة،  الفعاليات  تخطيط  في  التداخل،  أهداف  تحديد  في  للتجربة،  المجال  اختيار 

توقيت التجربة وفي التقييم.
تشمل هذه الخطوات : 

آلّيات لفرز وجهات النظر بالنسبة للمشاركة االجتماعّية. 

آلّيات لالشتراك في التفكير، في األسئلة والتعّلم بالنسبة للمشاركة االجتماعّية. 

آلّيات لمعرفة األمنيات، األحالم، الطلبات، والطموحات بالنسبة للمشاركة االجتماعّية. 

آلّيات لفحص التزام المشاركين لتطوير المشاركة االجتماعّية . 

آلّيات الختيار المجال والوظيفة للتجربة في المشاركة االجتماعّية. 

المقدسة،  الكتب  المعرفة:  بمجاالت  واّتصالها  االجتماعّية  المشاركة  لتطوير  نماذج  

التربية اللغوّية والتاريخ.
"قائمة المطلوبين للعمل" والتي تعرض تنّوًعا من الوظائف للتجربة. 

استمارات إلشغال وظيفة في الصّف والمدرسة. 

آلّيات لبناء إطار للمشاركة والتخطيط للتجربة ضمن الوظيفة. 
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فعالّيات وخبرات للحوار حول المشاعر واألحاسيس المرافقة للوظيفة، نجاحات، تحّدي    

الصعوبات، تنشر في برنامج "مفتاح القلب" في شهر أيلول.
مؤّشرات لتقييم المتعّلمين الذين يشغلون وظائف: تنشر في برنامج "مفتاح القلب" في  

شهر تشرين األّول.

"سفراء مفتاح القلب"
يتيح هذا اإلطار، "سفراء مفتاح القلب"، لتالميذ الصفوف األولى حتى السادسة، الذين يبدأون 
في المشاركة االجتماعّية، العمل كسفراء لتشجيع جميع من داخل جدران المدرسة لتحقيق 

قيم "مفتاح القلب" والسلوك حسبها بشكل فعلي.
المرّبي/ة وذلك  بمرافقة  السنة  أسبوعين خالل  لمّدة  التالميذ في كّل صّف كسفراء  يعمل 

حسب خّطة العمل السنوّية التي وضعها/ وضعتها مسبًقا مرّكز/ة التربية االجتماعّية.
تتمحور التجربة والتعّلم في إطار "سفراء مفتاح القلب" من خالل اكتساب المعرفة عن قيمة 

الشهر، التدّرب على سلوكّيات معاني القيمة وتحقيق المسار الديمقراطي.

ُيطلب من السفراء األمور التالية :
اكتساب القيمة الشهرّية في إطار حّصة التربية مع الّتركيز على الجانب االجتماعّي  

القيمّي ضمن موضوعات "مفتاح القلب" والتي تدّرس في الصّف.
تجربة سلوكّيات معاني القيمة في األطر المختلفة ( في الحّصة، في  االستراحة، في  

الحلقة وغيرها).
المبادرة لطرق متنّوعة والتي تشّجع تحقيق القيمة وسلوكّياتها بين التالميذ في المدرسة  

والمجتمع. يمكن إيصال القيمة بالطرق التالية: عرض فيلم/ شرائح، عرض مسرحية، 
العاب، إعداد مسابقة، منح ميداليات، شهادات، إعداد مناشير  إلقاء قصائد، تحضير 
توضيحّية، نتعّلم من األمثال والحكم، إعداد مؤلفات، إثارة نقاش اجتماعي، الدراسة مع 

شركاء.
التركيز على المسار الديمقراطي في المراحل المختلفة: تقديم أفكار للفعاليات التي يقوم  

األفكار  اختيار  األفكار،  فحص  المستهدف)،  الجمهور  لفعالية  (المناسبة  السفراء  بها 
المراد تنفيذها، تخطيط الفعاليات، تنفيذها، تقييمها وفي إثناء المردود.

(الحضور  الصباح  إحصاء  السفراء:  فعالية  لتنفيذ  المناسبين  واإلطار  الوقت  إيجاد  

والغياب)، االستراحات، مراسيم أخرى ووحدات زمن إضافّية أثناء الدوام وبعده.
توثيق العملّية بواسطة "استمارة توثيق صفّية" التي تصف الفعالية وهدفها، العالقات بين  

الفعاليات وبين الجانب االجتماعّي القيمّي، التجربة الديمقراطّية التي مّر بها التالميذ، 
كذلك تصف المشاركين الذين أخذوا قسًطا في المراحل المختلفة للفعالية، المجموعات 

المختلفة المشاركة والوسائل التي استعملت. 
تقييم فعالية السفراء بواسطة استمارة التوثيق الصّفي ومؤّشر التقييم. 

المهّمة الثالثة:
تطوير المشاركة 

االجتماعّية 
في الصّف 
والمدرسة
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

إعداد مردود  شخصّي وجماعّي بما يتعّلق بفعالية السفراء وتلّقي المردود مّمن نّفذوا  

الفعالية.
نشر توثيق العملّية ونتاجها التعليمّي واكتساب الخبرة في المدرسة والمجتمع بواسطة  

"مفتاح  المدرسة اإللكتروني، زاوية برنامج  المدرسّية/ موقع  المجلة  التعليمّية،  البيئة 
القلب"، الطاقم القطرّي.

" فعالية السفراء" تعمل على تكّتل الصّف وتقّيدهم بالمهّمة:  
يساهم كّل فرد بما يستطيع: بفكرة ما، في التخطيط، في التوجيه واإلرشاد، في التفعيل،   

يبذل الجميع جهدا، يبدي مسؤولّية ويشارك في النجاح.

آراء بعض التالميذ حول تطبيق برنامج "مفتاح القلب":
التلميذ فريد، من  مدرسة الزهور االبتدائّية:

"عمل تالميذ صّفنا مًعا كمجموعة واحدة، ال، بل كعائلة واحدة، بمسؤولّية واحترام. شعرنا 
هذه الّسنة، بجّو من المحّبة قد ساد بيننا، وحّلت معظم النزاعات بشكل أساسّي، خاّصة عندما 
عملت المربية معنا في الحصّص الفردّية، فسمعنا بعضنا البعض، وتفّهم أحدنا اآلخر، حّتى 

أننا حاولنا إعطاء الحلول لمشاكل زمالئنا، فشعرنا بارتياح كبير، وكأننا في البيت".

التلميذة مها، من مدرسة األمانة االبتدائّية:
"أحّب الحصص إلّي: حّصة "مفتاح القلب" ألننا نقّص، نلّون ونتحّدث عن أمور تضايقنا، 

تحزننا  وتشعرنا بالحّب والفرح".

التلميذ أنس، من مدرسة الفل االبتدائّية:
"أحّب حّصة التربية، ألننا نستمع فيها لبعضنا البعض ونتشارك بكّل األمور الجّيدة والسّيئة، 
أذكر أنني بكيت في إحدى الحصص عندما سمعت مشكلة يواجهها أحد زمالئي في الصّف، 

ولم أكن أعلم أّنه يشعر بالحزن إلى هذا الحّد". 

الثاني) ولألمن  بالمسؤولّية (كانون  السفراء لها عالقة  لفعالّيات  أمثلة 
واألمان (حزيران)

سفراء مفتاح القلب يشّجعون المسؤولّية في توفير المياه.
الشهر: كانون الثاني 

القيمة: المسؤولّية
السفراء: الصّف الرابع

الجانب االجتماعّي- القيمّي في البرنامج المنّفذ في حّصة التربية: مسؤولّية التوفير في 
المياه.

الجمهور المستهدف للفعالية: جميع تالميذ المدرسة.
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أهداف فعالية السفراء:
مدح التالميذ الذين شوهدوا وهم يغلقون حنفية المياه . 

تعليم أهمّية التوفير بالمياه. 

السلوك المتوّقع:
ماذا نرى؟ تالميذ يغلقون حنفية المياه. 

ماذا نسمع؟ تالميذ يقّدمون التقارير عن سيالن المياه. 

مشاهدة ومراقبة الحنفيات في المدرسة، وتصوير التالميذ المهتّمين بإغالق الحنفيات  

في  المدرسة،  موقع  في  نشر صورهم  المفتوحة.  الحنفية  إغالق  أو  االستعمال،  بعد 
المجلة المدرسّية، في الزوايا أو أثناء مراسيم توزيع الشهادات/ الميداليات.

كشف التالميذ على العارضة/ فيلم/ بث راديو الذي يبحث في وضع بحيرة طبريا . 

كشف التالميذ من خالل مقاالت صحفية تتحّدث عن وضع بحيرة طبريا، ودعوتهم  

إلعداد ملصقات لألقوال التالية: 
"خسارة على كّل قطرة ماء"، "إسرائيل تجّف، وال يوجد لدينا ماء للتبذير"، "نعم للتوفير،   

ال للتبذير" "وجعلنا من الماء كّل شيء حي".
كشف التالميذ للمسّببات، وتقديم التقارير عن هدر المياه، وتوزيع منشور ُيفّصل أرقام  

الهواتف المهّمة مثل: مركز اإلعالم البلدي.

أطر وأوقات ممكنة لتحقيق الفعاليات:
إحصاء الصباح ( الحضور والغياب)، االستراحات، لقاء مع المرشد.

" سفراء مفتاح القلب" يشّجعون السلوك اآلمن أثناء اللقاء مع الغرباء.
الشهر: حزيران

القيمة: أمن وأمان
السفراء: الصّف الثالث.

الجانب االجتماعّي القيمّي حسب البرنامج في حّصة التربية:  أمن وأمان في اللقاء مع 
الغرباء.

الجمهور المستهدف للفعالية: تالميذ الصفوف األولى والثانية. 

أهداف فعالية "السفراء": 
زيادة الوعي للمخاطر تواجه التالميذ أثناء اللقاء مع الغرباء. 

كشف التالميذ للسلوك اآلمن وتذويته إزاء اإلغراءات أثناء اللقاء مع الغرباء. 

المهّمة الثالثة:
تطوير المشاركة 

االجتماعّية 
في الصّف 
والمدرسة
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

السلوك المتوقع:
ماذا نسمع؟

تالميذ يصفون كيف يتصّرفون أثناء اللقاء مع الغرباء. 

تالميذ يقّدمون التقارير حول تبّني تصرفات آمنة أثناء اللقاء مع الغرباء. 

فعالّيات ممكنة:
إلقاء مؤّلفات أدبّية والتي تعني بالمخاطر الكامنة في اللقاء مع الغرباء (مثال: قّصة  

"ليلى الحمراء") حوار حول التصّرفات التي يمكن تبنيها وتمثيلها.
دعوة التالميذ لتحضير: منشورات للتحذير أثناء اللقاء مع الغرباء. 

كخطر  تمييزها  يمكن  التي  الغرباء  وأقوال  تصّرفات  المنشورات   هذه  في  تفّصل   
محتمل.

تمثيل حاالت إغراء أثناء اللقاءات مع الغرباء وتوضيح الرسالة المراد إيصالها، يجب  

االمتناع عن مرافقة الغريب، يجب االمتناع عن تزويده بالتفاصيل الشخصّية، يجب 
االمتناع عن أخذ أي شيء من الغريب، يجب االمتناع تماًما عن ركوب السيارة مع 

الغريب.
أثناء  وخداع،  إغراء  حاالت  وأحداث تصف  لقصص  بدايات  وفيها  توزيع مجالت،  

السؤال: كيف تتصّرفون في هذه  التالميذ لإلجابة عن  الغرباء، ودعوة  اللقاءات مع 
الحالة؟ 

يضع التالميذ اإلجابات في الصندوق المعّد لالقتراحات في المدرسة، وتنشر اإلجابات   
في البيئة التعليمّية في المدرسة.
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المهمة الرابعة:
مشاركة األهالي في التعّلم والتجربة 

االجتماعّية القيمّية
تسليط الضوء على  مشاركة األهالي  في التعّلم 

والتجربة االجتماعّية القيمّية:
ودّلت  البلدان،   من  العديد  في  التعليمّية  العملّية  في  األهالي  مشاركة  ودراسة  فحص  تّم 
الدراسات على أن هذا األمر يساعد في  التحصيل التعليمّي، يحّسن المهارات الفكرّية والدافع 
لزيادة التعّلم، تحسين صورة الذات، انخفاض كبير في مشاكل أخالقّية وسلوكّية وتحسين 

السلوك العام للحّد من الغياب عن المدرسة (نوي 19901990، هاندرسون وبيرال 19941994).
باإلضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن مشاركة األهل تؤّثر تأثيًرا إيجابًيا على مواقف 
وأفكار التالميذ تجاه المدرسة، وعلى عالقتهم تجاه معّلميهم في المدرسة، حيث يعّزز التأثير 

اإليجابي اإلحساس بالراحة لدى التالميذ أّوًال والمعّلمين ثانًيا.
تشير هذه األبحاث والمعطيات إلى أّن: هذه العالقة متأّثرة ومتغّيرة، حسب درجة توفير 
المعلومات لألهالي عن أبنائهم، حيث أّنه كّلما ازداد اّتصال المعلم باألهالي وإخبارهم عن 

وضع أبنائهم التحصيلي، ازدادت مشاركة األهالي في العملّية التعليمّية.
من خالل معرفتنا بأهمّية مشاركة األهالي لدعم المسيرة التعليمّية، وتحسين سلوك التالميذ، 
تؤّكد الرؤية االجتماعّية- القيمّية التي يجري تطبيقها في المدارس االبتدائّية، على أهمّية 

دمج األهالي في العمل التربوّي، االجتماعّي- القيمّي الحاصل في الصّف والمدرسة.
من  مختلفة  مستويات  تعكس  والتي  مختلفة،  بطرق  األهالي   مشاركة  عن  التعبير  يمكن 
الشراكة، مثل: تلّقي معلومات حول جوانب أداء ابنهم الوجدانّي واالجتماعّي، القدرة على 
الرّد على معلومات تقّدمها المدرسة، إبداء الرأي حول مسائل اجتماعّية– قيمّية، المشاركة 
الفعاليات  دعم  االجتماعّي،  المجال  في  المدرسّية  السياسة  وتحديد  القرارات  اّتخاذ  في 
االجتماعّية– القيمّية، مشاركة فّعالة في المناسبات الصّفّية والمدرسّية، إعداد محاضرات، 
إرشاد في الرحالت والحلقات الدراسّية، مشاركة في التخطيط، التنفيذ و/ أو تقييم الفعاليات 

الصّفّية والمدرسّية وغيرها...

المهمة الرابعة:
مشاركة 

األهالي في 
التعّلم والتجربة 

االجتماعّية 
القيمّية
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

التعليمّية  العملّية  في  األهالي  اختبار جوانب مشاركة 
وإكساب القيم االجتماعّية:

التعليمّية، فمن  العملّية  لتطوير وتشجيع مشاركة األهالي في  السعي  المدرسة  يتعّين على 
خاللها يتّم إكساب التلميذ قيما ومعايير اجتماعّية تربوّية، وذلك من خالل فحص مستمّر 

للجوانب، اآلتية:
مواضيع المشاركة: بماذا أشارك؟  .1

التربوّية  البرامج  في  التلميذ  مشاركة  واالجتماعّية،  الوجدانّية  للجوانب  التلميذ  أداء   
االجتماعّية المطّبقة في المدرسة والصّف، السياسة المدرسّية في المجال االجتماعّي– 
مشاركة  القلب،  مفتاح  حّصة  في  الشهرّية  التربوّية  القيمة  تطبيق  الدستور،  القيمّي، 

التلميذ في وظائف صفّية ومدرسّية.

المبادر للمشاركة: من يبادر إلى المشاركة؟  . .2
ومعّلمو  المربون،  المواضيع،  مرّكزو  اإلداري،  الطاقم  المدرسة،  مدير/ة  مثًال:   

المواضيع.

من نشارك؟  . .3
مثًال: جميع األهالي في المدرسة، أهالي طبقة صفوف معينة، ممّثلون عن األهالي.  

قنوات ووسائل المشاركة: بأّية وسائل/ قنوات نشرك األهالي؟   .  .4
موقع  مدرسّية،  صفّية/  نشرات  القلب"،  مفتاح  في  تشارك  "العائلة  نشرات   : مثًال   

المدرسة على شبكة اإلنترنت، البريد اإللكتروني، رسائل، استبيانات وغيرها....

ُأطر المشاركة- بأي إطار نشارك؟  . .5
أمثلة ُألطر: اجتماعات؛ شخصّية، صفّية، جلسات لجنة أولياء األمور، مناسبات مدرسّية   

(احتفاالت، مناسبات، رحالت، جوالت مدرسّية...).

زمن المشاركة:   .  .6
مثًال : بداية السنة الدراسّية، وسطها ونهايتها، كّل شهر، في األعياد والمناسبات.  

مستويات المشاركة:   .  .7
مثًال:  أ. تلّقي معلومات عن:   

مفتاح القلب  
برنامج الحّصة األسبوعّية لمفتاح القلب  
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لقاءات من القلب إلى القلب  
وظيفة لكّل تلميذ  

ب - استشارة في مواضيع تربوّية في المجتمع:
المشاركة في التخطيط والتحضير للمناسبات، احتفاالت مدرسّية، وذلك من خالل القيم   

الشهرّية المطّبقة في برنامج "مفتاح القلب".

تأثير مشاركة األهالي:
التأثير على اآلراء والمواقف التي تتعّلق بأهمّية العملّية التعليمّية والتربوّية.  .1

التأثير على الشعور باالنتماء، األمن واألمان.  .2
التأثير على المناخ المدرسّي، والتصّرف وفق دستور وقوانين المدرسة.  .3

التأثير على عالقة المدرسة واألهالي، حيث أن زيادة االتصال بين المدرسة واألهالي،   .4
تعمل على تطويرالعملّية التربوّية، وإنجاح الفعاليات االجتماعّية في المدرسة.

إدارة  قبل  من  إيجابّية،  بصورة  المدرسة  زائري  استقبال  المدرسة:  زائري  احترام   .5
المدرسة ومعّلميها.

تأثيرات على التحصيل الدراسّي: يدعم ويزيد من تحصيل التالميذ في كاّفة المواضيع.  .6

خطوات وحلول مقترحة:
في  األهالي  مشاركة  موضوع  يخّص  فيما  التدريسّي،  الطاقم  وآراء  أفكار  توضيح   .1

العملّية التربوّية.
توضيح وبيان أفكار التالميذ فيما يخّص موضوع مشاركة األهالي في العملّية التربوّية.  .2

بناء خّطة عمل مدرسّية، مع أهداف مستقبلّية.  .3
بناء خّطة عمل صفّية لكّل صّف، لدعم موضوع مشاركة األهالي في العملّية التربوّية   .4

واالجتماعّية.

المهمة الرابعة:
مشاركة 

األهالي في 
التعّلم والتجربة 

االجتماعّية 
القيمّية
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مشاركة األهالي في العملّية التربوّية، االجتماعّية- 
القيمّية بواسطة برنامج  "مفتاح القلب"

العائلة تشارك في "مفتاح القلب"
نشرات "العائلة تشارك في مفتاح القلب" الموجودة في برنامج "مفتاح القلب"، يمكنها دعم 
ومساعدة المدرسة في كيفّية مشاركة األهالي في الحياة المدرسّية والعملّية التربوّية. أعّدت 
هذه النشرات ألهالي تالميذ الصفوف األولى حتى السادسة، وفيها شرح عن القيمة الشهرّية، 
التي يتّم تعليمها في حّصة "مفتاح القلب" في المدرسة، وبذلك نضمن معرفة األهالي للقيم 

الشهرّية في موضوع مفتاح القلب.

مبنى النشرة الشهرّية: "العائلة تشارك في مفتاح القلب"
القسم األول: معلومات عن الجوانب االجتماعّية، واألخالقّية المشتّقة من القيمة الشهرّية، 

هذه المعلومات توّفر لألهالي  معلومات عن الخّطة التعليمّية لبرنامج مفتاح القلب.
القسم الثاني: "لحظة عائلّية"، يشمل هذا القسم موضوعين:

الموضوع األول: اقتراحات لنقاشات عائلية في عّدة مجاالت، وأوضاع مختلفة متعّلقة  

بالقيمة الشهرّية، هذه النقاشات بإمكانها جعل األهالي أكثر مشاركة ومعرفة ألحاسيس 
أطفالهم وتوّقعاتهم منهم.

بإمكان هذه  الشهرّية،  بالقيمة  تتعّلق  لفعالية عائلّية قصيرة  اقتراح  الثاني:  الموضوع  

الفعالية مساعدة األهالي في ربط القيمة الشهرّية مع تّصرفات أبنائهم، مّما يساعد في 
تقليص الظواهر السلبّية لدى أطفالهم.

تعقيبات بعض األهالي على نشرات "العائلة تشارك في مفتاح القلب":
تطوير  في  يساعدنا  مّما  النشرات،  هذه  بواسطة  كثيرة  معلومات  السنة  مدار  على  "تلقينا 
العالقات المتبادلة مع أبنائنا، بواسطة هذه النشرات نحن نكمل مشوارهم الذي ابتدأ بالصّف".

"تحّدثنا عن قيمة "العطاء" وتبادلنا الحديث باحترام وتفهم".
التربوّية،  العملّية  إّياها كعائلة، لمساعدتكم في  التي أعطيتمونا  الفرصة،  "شكًرا على هذه 

وبالتالي إكساب أبنائنا أخالًقا وقيًما اجتماعّية، وخاّصة االحترام والصبر". 



العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمتي اإلشراك والمشاركة
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نخّطط أعماًال تساعد على تحقيق التمنيات في السنة الجديدة
تعتبر بداية كّل سنة دراسّية جديدة فرصة جّيدة للعائلة، كي تشارككم تمنياتكم، وكي يتّم فحص األمور التي يمكن فعلها من 

أجل تحقيق هذه التمنيات. 
شاركوا بعضكم بعضا:   •

كيف تشعرون مع بداية كّل سنة جديدة؟  •
ماذا تتمنون؟ (يمكنكم ذكر تمنيات تتعّلق بالمجال التعليمي و/أو المجال االجتماعّي، تمنيات تتعّلق بالعائلة وغيرها).  •

خّططوا: كيف تنوون العمل من أجل تحقيق هذه األمنيات؟ من يمكنه مساعدتكم بذلك؟ وكيف؟  •
جّهزوا بطاقات ”نحّقق أمنية“: اكتبوا فيها التمنيات واألعمال التي ناقشتم، إحفظوها في كيس دون ذكر االسم عليها. مع   •
اقتراب عيد الفطر السعيد، لدى المسلمين، وعيد الصليب، لدى النصارى، حّددوا ألنفسكم يوًما، تجتمعون فيه مع أفراد 

العائلة، تقومون بفتح األكياس وتتمنون لكّل فرد من أفراد العائلة تحقيق تمنياته في السنة القادمة. 
استعدوا لمشاركة صّفكم باألمور التي كتبتم داخل البطاقات، والتمنيات التي تبادلتم مع أفراد عائلتكم خالل اللقاء.  •

البطاقات  إلحضار  مدعّوون  أنتم 
إلى الصّف، وتسليمها إلى مرّكز/ة 
مدرستكم،  في  االجتماعّية  التربية 
تشارك  "العائلة  زاوية  في  لتعليقها 

في مفتاح القلب".

نشارك باألحاسيس والتمنيات التي تتعّلق بالبدايات الجديدة  
تذّكروا بدايات جديدة مررتم  بها في الماضي: اليوم األّول في: صّف البستان،  الصّف األّول، صّف جديد، مدرسة جديدة، 

الجامعة، مكان العمل، في البيت الجديد وغير ذلك. 
شاركوا بعضكم بعضا: 

ما البداية الجديدة التي تتذّكرونها بشكّل خاّص؟ (تستطيعون وصف لحظة معّينة تتذّكرونها: ماذا حدث في تلك اللحظة؟   •
ماذا فعلتم/ فكرتم؟ لماذا؟ )  

كيف شعرتم؟ هل شاركتم أحًدا بذلك؟ َمن؟ هل استفدتم ِمن هذه المشاركة؟   •
ما هي التمنيات التي كانت لديكم؟  ماذا استطعتم تحقيقه من هذه التمنيات؟   •

أّية أعمال قمتم بها، ساعدت على تحقيق هذه التمنيات؟ َمن ساعدكم على ذلك؟ (رافق، ساند، قّدم مشورة، دعم)  •

العائلة الكريمة،  
”اإلشراك  قيمتي  مع  التعامل  ونجّرب  نتعّلم  القلب“،  ”مفتاح  برنامج  فعالّيات  الشهر، وضمن  هذا  في 

والمشاركة“.
التعّلم والتجربة االجتماعّية - القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  

المشاركة باألحاسيس، االحتياجات، األفكار، األمنيات والتوّقعات، مع افتتاح السنة الدراسّية الجديدة.  
ترسيخ المعرفة والتعارف بين أفراد المجموعة .  

المشاركة بالتمنيات والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وعيد الصليب.    
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العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة المشاركة االجتماعّية
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نتحّدث عن "المشاركة االجتماعّية" ألبناء العائلة:
 تتجّلى "المشاركة االجتماعّية" عندما ُيظهر األشخاص اهتّماًما خاّصا باآلخرين المحيطين بهم وببيئتهم، ينّفذون مهّمات 

ووظائف بصورة مسؤولة ومتفانية، ويقومون بعّدة أعمال بهدف مساعدة اآلخرين والمحافظة على البيئة وجودتها.
تذّكروا لحظة قمتم خاللها بمشاركة اجتماعّية .

يمكنكم التطّرق إلى اللحظة التي قمتم خاللها بعمل شيء من أجل صديق، جار، شريك أو كّل شخص آخر من حولكم 
قريًبا كان أم بعيًدا (ساعدتّم، آزرتم، أسديتم نصيحة، شّجعتم...)؛ أو لحظة أبديتم فيها تعاطًفا مع احتياجات أو مشاعر 

اآلخرين، أو مددتم فيها يد العون لآلخرين وللبيئة المحيطة بكم، بواسطة أعمال قمتم بتنفيذها وغيرها...  
تحّدثوا عن المشاركة االجتماعّية التي قمتم بها: 

ما هي المشاركة االجتماعّية التي قمتم بها؟ (تجاه من؟ متى؟ كيف تصّرفتم؟).    •
لماذا اخترتم القيام بهذه المشاركة االجتماعّية ؟   •

كيف شعرتم لحظة  قيامكم بهذه المشاركة االجتماعّية؟ وبعدها؟ لمــــاذا؟   •
ماذا كانت ردود فعل المحيطين بكم بعد قيامكم بالمشاركة االجتماعّية ؟   •

كيف أّثرت المشاركة االجتماعّية على األشخاص الذين من أجلهم عملتم؟ ما  تأثيرها على بيئتكم القريبة؟  •

العائلة الكريمة،  
التعامل مع قيمة  نتعّلم ونجّرب  القلب"،  في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج "مفتاح 

"المشاركة االجتماعّية".
التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:    

إظهار المشاركة االجتماعّية، التي  تسعى إلى منح:  
الحّق لكّل فرد أن يكون محميًّا ومحبوًبا.  

الحّق لكّل فرد أن ُيخطئ أحياًنا.  
الحّق لكّل فرد أن يشارك في كّل عمل جماعّي.  
الحّق لكّل فرد  أن تمّد له يد العون والمساعّدة.  

االهتمام واليقظة لكّل ما يحيطنا في العائلة، الصّف، المجتمع القريب، الدولة وفي العالم.   
المثابرة، المبادرة وإظهار المسؤولّية أثناء أداء  العمل في المجموعة، في الصّف و المدرسة.  
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العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة المشاركة االجتماعّية
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نخّطط "مساهمة من كّل القلب– من العائلة، لكّل من 
نحّب":

خّططوا لحملة "مساهمة من كّل القلب– من العائلة، لكّل من نحّب". في إطار هذه الحملة 
وغيرها...)  المؤّسسات  المعارف،  األصدقاء،  (الجيران،  حولكم  َمن  بإعطاء  ساهموا 

أغراًضا مختلفة من عندكم، أنتم في غير حاجة إليها، مثل: ثياب، ألعاب، كتب أغراض أخرى.  فّكروا: 
ما الذي تريدون المساهمة به؟ لمن؟ لماذا؟ متى ستقومون بالتنفيذ؟ كيف؟   •
ما الوظيفة الملقاة على عاتق كّل فرد من أفراد العائلة خالل هذه الحملة؟   •

كيف يمكن لهذه المشاركة االجتماعّية، التي قمتم بها، أن تساعدكم؟ تساعد اآلخرين،  وتساعد البيئة؟   •
تجّهزوا إلعالم تالميذ صّفكم عن الحملة العائلّية التي قامت بها عائلتكم.   •

أنتم مدعوون لتصوير أفراد عائلتكم وهم يقومون بتجميع األغراض التي قّررتم منحها لآلخرين، وتسليم هذه الصورة 
إلى مرّكز/ة التربية االجتماعّية في مدرستكم، لتعليقها في زاوية "العائلة تشارك في مفتاح القلب".
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العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج "مفتاح القلب"، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمة "االختالف"

التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:     
المزايا،  االهتمامات،  المعتقدات،  األفكار،  االحتياجات،  الشكل،  الظاهرة في مجتمع األوالد في:  فهم واستيعاب االختالفات   

الهوايات، القدرات، العادات والتقاليد وغيرها... 
مراعاة مشاعر، احتياجات وأمنيات اآلخرين، وإظهار االحترام والتسامح تجاههم.   

انتهاز الفرص والربح من اللقاء مع المختلف والتعاون معه.   
التحّدث عن المزايا االجتماعّية والدينّية المتعّلقة بالهجرة النبوّية: اختالفات القبائل، ألوان البشر،   

التآخي بين كاّفة المسلمين وغيرها...

العائلة تشارك في "مفتاح القلب"
التركيز على قيمة االختالف

نتحّدث عن االختالفات في العائلة
يختلف بنو البشر فيما بينهم في: المنظر، الخصائص، األفكار، االهتمامات، األمنيات، المزايا، التوّجهات، الهوايات، القدرات 

التي يطّورون، العادات والتقاليد التي يمارسون. 
تحّدثوا عن االختالفات الموجودة في عائلتكم، تستطيعون التطّرق إلى أمر أو أكثر من األمور التالية:

اختالف في الصفات – اذكروا صفة تفخرون بها، ويتمّتع بها أحد أفراد عائلتكم. متى تظهر هذه الصفة بشكّل خاص؟   •
اجتماعي، عصامّي،  المسؤولّية، هادئ، محّب لالستطالع،  يتحّمل  إليها: نشيط، مجتهد، صبور،  التطّرق  يمكن  صفات 

مبدع، كثير الحركة، مبتسم، جّدي، شديد، حّساس.
اختالف في الهوايات والمهارات – اذكروا هوايات أو مهارات يتمّتع بها أفراد عائلتكم، مثًال: معرفة الطبخ، العزف،   •
العمالت  أو  البريدّية  الطوابع  جمع  األسماك،  النحت، صيد  الرسم،  التصوير،  السلة،  كرة  القدم،  كرة  الرقص،  الغناء، 

وغيرها... 
ذلك؟  يفعلون  متى  ومهاراتهم؟  هواياتهم  وتنفيذ  تطوير  أجل  من  عائلتكم  أفراد  يفعل  ماذا  افحصوا:   

في أّي إطار؟ أّي نجاحات مّروا بها؟ كيف يشعرون؟ 
اختالف في البرنامج اليومّي - صفوا البرنامج اليومّي لكّل فرد من أفراد العائلة، ثّم قارنوا بين البرامج، بعدها افحصوا: مّم   •
ينبع هذا االختالف (ارتباطات مختلفة، احتياجات مختلفة، تفضيالت مختلفة) كيف يتعامل أفراد العائلة مع هذه االختالفات؟

 ،
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صورة  إلحضار  مدعوون  أنتّم 
إلى  وتسليمها  اإلصبع"  "بصمة 
في  االجتماعّية  التربية  مرّكز/ة 
زاوية  في  لتعليقها  مدرستكم، 
"العائلة تشارك في مفتاح القلب".
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نتحّدث عن االختالفات في العائلة 
هل تعّلمون؟ 

لكّل إنسان بصمة إصبع تختلف عن اآلخرين، حتى أفراد العائلة الواحدة، الذين يشبهون بعضهم البعض، تختلف بصمات 
أصابعهم. 

على ضوء ما ناقشتم وتحادثتم عن االختالف في عائلتكم، فّكروا: كيف تريدون رؤية "بصمة اإلصبع" الخاّصة بكّل فرد من 
أفراد العائلة؟

اإلصبع"  "بصمة  اصنعوا   •
أفراد  من  فرد  بكّل  الخاّصة 
العائلة: بالرسم أو بكّل طريقة 

ترونها مناسبة. 
كّل  عل  ارسموا  أو  اكتبوا   •
الخاّصة  اإلصبع"،  "بصمة 
العائلة،  أفراد  من  فرد  بكّل 

ما يمّيزه.
 

 
 
 

ة
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العائلة الكريمة،  
التعامل مع قيمتي ”إدارة  نتعّلم ونجّرب  القلب“،  برنامج ”مفتاح  فعالّيات  الشهر، وضمن  في هذا 

صراعات“.
التعّلم والتجربة االجتماعّية - القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  

معرفة طرق مختلفة لمساعّدة الفرد والمجموعة في إدارة صراعات بطريقة مفيدة وعملّية تساهم   
في تطوير العالقات بينهم، وتدفعهم إلى تحقيق أهدافهم التعليمّية واالجتماعّية.

معرفة التصّرفات التي تساعد األطراف المختلفة على ”حفظ القّوة لما هو جيــــّـد ”واالمتناع   
عن إيذاء اآلخرين.

إبداء القدرة على الصبر، المسؤولّية، تقّبل اآلخر، االحترام، الصداقة وتقّبل األعذار.   

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة إدارة صراعات

ة 

م 

"لحظة عائلّية"ع 
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أفراد العائلة يقّررون ”الحفاظ على القّوة لشيء جيــّـد“ في حاالت الصراع
ملكّية  استعمال  حول  صراعات،  تديرون  كيف  خّططوا 

مشتركة، مع االمتناع عن إلحاق الضرر الجسدّي: 
اختاروا غرًضا تدور حول استعماله صراعات بين أفراد   •

العائلة (حاسوب، هاتف، لعبة وغيرها...).
في“  العائلة  أفراد  تساعد  التي  التصّرفات  عن  تحّدثوا   •
عن  واالمتناع  جيــّـد“  لشيء  القّوة  على  الحفاظ 
إلحاق الضرر الجسدي في لحظة الصراع حول استعمال 

الغرض. 
وكتابة  الصراع“  مفاتيح إلدارة  ”حزمة  تجهيز  بإمكانكم   

التصّرفات التي ناقشتم داخل كّل مفتاح. 
تجهزوا إلطالع صّفكم على ”حزمة المفاتيح“ التي قمتم   •

بتجهيزها والتصرفات التي تحّدثتم حولها. 
أنتم مدعوون إلحضار ”حزمة المفاتيح“ التي قمتم بتجهيزها 
مدرستكم،  في  االجتماعّية  التربية  مرّكز/ة  إلى  وتسليمها 

لتعليقها في زاوية ”العائلة تشارك في مفتاح القلب“.

نتحّدث عن إدارة الصراعات في العائلة  
األفكار،  العواطف،  االحتياجات،  تتصادم  الدول عندما  بين  أو  المجتمعات  المجموعات،  األشخاص،  بين  الصراع  يحدث 
التصّورات الفكرّية وتفضيالت مختلفة أو عندما يحصل تعارض بين جهتين. من المهم أن تدير األطراف الصراع بطريقة 

تساعدهم على ”حفظ القّوة لما هو جّيد“ واالمتناع عن إيذاء اآلخرين. 
تذّكروا صراًعا (نقاًشا حادًّا، عراًكا، خالًفا) حصل في عائلتكم. بإمكانكم التطّرق إلى:

صراعات حول استعمال الملكّية المشتركة مثل: حاسوب، هاتف، لعبة (من يستخدمها؟ متى؟ لماذا؟)
صراعات تتعّلق بالنظام اليومّي، مثل: متى يمكننا اللعب؟ متى نحّضر الوظائف البيتّية؟ متى نستحم؟

صراعات تتعّلق بالقيام بمهام، مثل: ترتيب وتنظيف الغرفة، تحضير المائدة، تنظيف المائدة بعد تناول الطعام، جلي األواني 
وإعادتها إلى مكانها وغيرها...

تحّدثوا عن الصراع:
أطراف الصراع – َمن هم أطراف الصراع؟  •

سبب الصراع – ما سبب الصراع؟ (ماذا أراد كّل طرف؟ ماذا فّكر؟ ما حاجته لذلك؟)  •
إدارة الصراع -  كيف تصّرف كّل طرف في لحظة الصراع؟  •

األسلوب الموّجه- ماذا قال؟ أّية لهجة استعمل؟ هل تحّدث بلغة محترمة؟ فّصلوا.  •
ماذا فعل كّل طرف من أطراف الصراع؟ هل ساهمت هذه التصّرفات في منع التصادم بينهم؟ فّصلوا.    

تأثيرات – كيف أّثرت طريقة إدارتكم للصراع على مشاعر أفراد العائلة؟  •

تنازل

وقف الغضب

حيّةتمالك األعصاب
ألري

اوبا
التن

االنتظار بصبر 

نتكّلم بلغة محترمة

 نبحث عن شاغل آخر
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العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج ”مفتاح القلب“، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمة ”المسؤولّية“.

التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  
إظهار االهتمام واليقظة لكّل ما يجري حولنا والعمل من أجل جودة البيئة: توفير المياه، التدوير،   

المحافظة على بيئة نظيفة، حماية النبات والحفاظ على ”طبيعة ذات ديمومة“.
تجربة  تحّمل المسؤولّية الشخصّية والجماعية في المجال التعليمّي واالجتماعّي.  

تجربة تحّمل المسؤولّية  في اإلطار العائلي وتعّلم إبداء الشكر ألفراد العائلة.  
االجتماعّي  المجال  في  القرارات  واّتخاذ  الدراسّية،  السنة  من  األّول  النصف  وتلخيص  توثيق   

والتعليمي تحضيًرا للنصف الثاني من السنة الدراسّية. 

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة المسؤولّية
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أفراد العائلة ”يمشون في درب المسؤولّية“ 
اختاروا فعالية، مهّمة أو أّي مجال تريدون التقّدم فيه والنجاح. 

تحّدثوا: 
أي مجال يهّمكم أن تنجحوا فيه؟ لماذا؟ 

على  تساعدكم  مسؤولة  تصّرفات  أّية 
النجاح؟ 

الذي  المسؤولّية“  ”درب  صنع  بإمكانكم 
وكتابة  النجاح  طريق  إلى  سيأخذكم 
التصّرفات المسؤولة التي تحدثتم عنها. 

َمن ِمن أفراد العائلة يمكنه مساعدتكم في 
إظهار المسؤولّية؟ كيف؟ 

تالميذ صّفكم عن  لتقّصوا على  استعّدوا 
وعن  صنعتم،  الذي  المسؤولّية“  ”درب 

التصّرفات المسؤولة التي تحّدثتم عنها.
أنتم مدعوون إلحضار صورة من ”درب 
مرّكز/ة  إلى  وتسليمها  المسؤولّية“ 
مدرستكم،  في  االجتماعّية  التربية 
في  تشارك  ”العائلة  زاوية  في  لتعليقها 

مفتاح القلب“.

 

 
 

 
 
 
 

أفراد العائلة يتناقشون حول المسؤولّية 
تذّكروا عمًال، مهّمة أو مجاًال نجحتم فيه بفضل المسؤولّية التي أظهرتم. 

تستطيعون الّتطرق إلى نجاح حصل لكم، بفضل مسؤولّية تحملتموها في المجال التعليمّي، االجتماعّي، ساعات الفراغ، تنمية 
موهبة، ملء وظيفة (في البيت، الصّف، الدورة، العمل وغيرها...).

تحّدثوا عن المسؤولّية التي أظهرتم: 
ما النجاح الذي توّصلتم إليه؟ كيف شعرتم عند نجاحكم؟   •

ما هي مظاهر المسؤولّية التي قمتم بتنفيذها؟ (يمكن التطّرق إلى: االلتزام بالوقت، إحضار كاّفة األدوات المطلوبة للعمل،   •
تنفيذ كاّفة المهام كاملة، تكملة المعلومات الناقصة، التدّرب، المبادرة، المثابرة، المتابعة، طلب المساعدة، التشاور، مّد يد 

العون، إظهار االهتمام واليقظة لكّل ما يدور حولنا، المحافظة على عالقات طّيبة).
هل كان من السهل عليكم إظهار المسؤولّية؟ هل واجهتكم صعوبات؟ كيف تعاملتم معها؟   •

كيف كان رد فعل المحيطين بكم للتصّرفات المسؤولة التي قمتم بها؟   •
أي فخٍر تشعرون به، بشكّل خاص، في كّل ما يتعّلق بالمسؤولّية التي قمتم بتنفيذها؟  •

 ،

ّي 
"لحظة عائلّية"

"درب المسؤولّية"

تحضير الوظائف البيتّية

مراجعة لالمتحان
طلب المساعدة من...سؤال المعّلم عن...

التدّرب على...

 

 
 

 

الهدف : 
تحسين عالمة 

الرياضيات
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العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج ”مفتاح القلب“، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمة“العطاء“.

التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:
مشاركة الصف بقصص عطاء شخصية ومعرفة ما الذي يمكن اعطاؤه، لمن نعطي؟ متى نعطي؟  ما هي الشروط التي يجب   

أن تتوفر من أجل العطاء؟  ما هي المعوقات؟       
توضيح أثر العطاء على إحساس الفرد: محبة، أهمية، إنتماء...  

التدرب على العطاء واألخذ في المجاالت المختلفة  
إظهار االهتمام، مالحظة ما حولنا، مسؤولية وتكافل  

إبراز معاني العطاء التي تتعّلق بالمولد النبوي الشريف، عطاء األنبياء والرسل، عطاء الطبيعة(يوم   
الشجرة)، عطاء األهل والقوة التي تفّجرها فينا ابتسامة المتقبل

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيزعلى قيمة العطاء

نتحّدث عن العطاء في العائلة    
تذّكروا عطاًء حصل معكم في العائلة(عطاًء يومًيا، في أيام خاصة ، خالل احداث عائلية،عند الحاجة ، آخر)

صفوا هذا العطاء:  من أعطى؟  لمن أعطى؟  ماذا أعطى؟  لماذا أعطى؟  •
كيف شعر متقّبل العطاء؟  كيف شعر من أعطى؟ بماذا فّكر كالهما؟  ماذا قاال؟  •

كيف أّثر هذا العطاء على العائلة؟  •

 

"لحظة عائلّية"
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نخّطط للعطاء داخل العائلة
مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف والفصح المجيد، جّهزوا أنفسكم للعطاء العائلي ”رسالة من القلب الى القلب“ وفيها 
: معايدة، أحاديث نبوية عن العطاء، جمل وحكم عن العطاء، أمنيات وتمنيات،  معانٍِ خاصة عن عطاء الرسل وغيرها...

جهزوا هذه البطاقات الخاصة،  وقّرروا لمن تريدون اعطاء كل بطاقة (من أفراد عائلتكم ).
وّثقوا بالصور وبالكتابة لحظة العطاء.

تحّضروا إلشراك تالميذ صّفكم بالبطاقات التي قدمتموها ألفراد عائلتكم

أتمنى 
لكم أفراد 
عائلتي...

شكًرا 
على.....

من المهم أن 
نقول...

العائلة العزيزةالعائلة العزيزة
بمناسبة قرب حلول بمناسبة قرب حلول 
ذكرى المولد النبوي ذكرى المولد النبوي 

الشريف أتمنى أن يكون الشريف أتمنى أن يكون 
الرسول الكريم شفيعكم، الرسول الكريم شفيعكم، 
وأن تتحّلوا دائًما بما وأن تتحّلوا دائًما بما 
يجعلكم عزيزين على يجعلكم عزيزين على 

قلوبنا.قلوبنا.

العائلة العزيزةالعائلة العزيزة
بمناسبة قرب حلول عيد بمناسبة قرب حلول عيد 
الفصح المجيد أتمنى لكم الفصح المجيد أتمنى لكم 
عيًدا سعيًدا،  وأن تتحّلوا عيًدا سعيًدا،  وأن تتحّلوا 
دائًما بما يجعلكم عزيزين دائًما بما يجعلكم عزيزين 

على قلوبنا.على قلوبنا.

مفتاح القلب
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العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج ”مفتاح القلب“، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمتي ”التجانس 

والتمايز“.
التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  

تمييز االختالفات القائمة بين التالميذ في الصّف وفي المدرسة  
معرفة كيفّية تأثير الفعالّية على اإلحساس باالنتماء  

إظهار التعاطف، تقّبل المختلف واحترام اآلخر، مساعدته ومؤازرته  
فحص، معرفة وإدراك التالميذ لمصطلحات تتعّلق بيوم األم والعائلة، مثل:حنان، حنين، عطف،   

محبة...

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة التجانس والتّمايز

אתם מוזמנים למסור את תצלומי הברכות שהכנתם לרכזת החברתית בבית-ספרכם 
כדי לשלבם בפינת ”מפתח הל"ב גם במשפחה". 

 نجّهز بطاقة معايدة ألمهاتنا مع التركيز على التجانس والتمايز
فّكروا بموقف خاص تتذكرونه هذه السنة، قامت أّمكم من خالله بعمل ممّيز، اكتبوا هذا العمل على بطاقة معايدة،   •

واذكروا ما الذي يجعلها ممّيزة عن األخريات في نظركم. صّمموا البطاقة بصورة جميلة كي تقّدموها ألّمكم. 
حّضروا البطاقة لعرضها أمام الصّف، يمكن تصويرها وتلصيقها على لوحة في الصّف.  •

نتكّلم عن التجانس والتمايز في العائلة
  مع اقتراب االحتفاالت بيوم األم والعائلة، تحدّثوا فيما بينكم حول كيفّية االحتفال بهذا اليوم في عائلتكم:

هل تحتفلون في البيت؟ هل تستقبلون أحًدا؟ هل تشاركون الجّدات واألجداد بهذا اليوم؟  •
كيف تتقّبل األم مفاجأتكم لها ؟  •

هل تقومون بتجهيز مأكوالت خاّصة بهذا اليوم؟ ما الذي تقومون بتجهيزه؟ كيف تجّهزونه؟ َمن/ ماذا يساعدكم على   •
تجهيزه؟

هل تقّدمون هدية لألم؟ ماذا تهدونها؟ كيف تتقّبل األم هديتكم؟  •
ما هي الوظائف التي يشغلها األوالد خالل التحضير الحتفال يوم األم في العائلة؟  •

كيف يؤّدي العمل المشترك، الذي قمتم به، إلى اإلحساس بالتجانس واإلنخراط  داخل العائلة؟  •

"لحظة عائلّية"ف، 

0202  5603283/45603283/4 القدس  القدس    2 هنبيئاه   دفورا  المجتمع،  في  للحياة  التربية  االبتدائّي، وحدة  التعليم  قسم  التربوّية،  اإلدارة  والتعليم،  التربية  هنبيئاه  وزارة  دفورا  المجتمع،  في  للحياة  التربية  االبتدائّي، وحدة  التعليم  قسم  التربوّية،  اإلدارة  والتعليم،  التربية  وزارة 

أّمي العزيزة...
في يوم عيدك يزهر الربيع
وتتفّتح األزهار بشكل بديع 
وأنادي األهل، وأنادي الجميع

أمي حنانك غمرني وأنا رضيع 
وتكملين عطاءك  دونما توقيع

نسأل المولى أن يحفظك، إّنه السميع
أوّد أن أقول لِك: 

مفتاح القلب

برؤية مدرسّية





العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج ”مفتاح القلب“، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمة ”االحترام“.

التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  
التعامل مع اآلخر باحترام مّما يحفظ له اسمه، قدراته، رأيه، رغبته، أمالكه وجسمه  

احترام أوجه االختالف في العادات، الثقافة، الدين، التقاليد وطريقة العيش المختلفة لآلخر   
احترام أوجه االختالف في العادات، الثقافة، الدين، التقاليد وطريقة العيش المختلفة لآلخر  

استعمال كلمات تدّل على االحترام خالل الحديث والتشديد على لغة جسم محترمة  
فحص بعض التصّرفات الالئقة، خالل طقوس مدرسّية واجتماعّية  

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة االحترام

نجّهز بطاقة معايدة ألفراد العائلة باإلشارة إلى قيمة االحترام
اختاروا يوًما معيًنا في األسبوع تقومون فيه بتسجيل تصّرفات تدّل على االحترام بين أفراد العائلة قّرروا، من البداية،   •

أّية تصرفات تدّل على االحترام، تريدون رؤيتها أو سماعها
جهزوا قائمة ”االحترام في العائلة“ اكتبوا فيها التصّرفات المحترمة التي ناقشتم، وعّلقوها على الثالجة أو أي مكان   •

تختارون.
خالل اليوم الذي اخترتم أن يكون ”يوم االحترام“ قوموا بمالحظة تصّرفات أفراد عائلتكم، وأشيروا بـ   v أو ألصقوا   •

ملصقة ملّونة في المكان المناسب في القائمة، في كّل مّرة يقوم فيها أحد أفراد العائلة بتصّرف محترم قوًال أو فعًال.
في نهاية اليوم وحول مائدة العشاء، احضروا القائمة، تمّعنوا فيها وناقشوا:

قد  االحترام  على  تدّل  تصّرفات  أّية   •
تكّررت  مّرات عديدة؟ ما الذي يمكن 

تعّلمه عن عائلتكم من خالل ذلك؟
االحترام  على  تدّل  تصّرفات  أّية   •
فعل  تنوون  كيف  تعزيزها؟  تريدون 

ذلك؟
   (بإمكانكم تجهيز وسام احترام، ومنحه 
تصرفات  على  كتقدير  العائلة  ألفراد 

محترمة  قاموا بها).  
عن  صّفكم  أمام  للحديث  تجّهزوا   •
بها  قام  التي  المحترمة،  التصّرفات 

أفراد عائلتكم خالل ”يوم االحترام“.
أنتم مدعوون إلحضار نسخة عن القائمة 
التي قمتم بتجهيزها في البيت وتسليمها 
في  االجتماعّية  التربية  مرّكز/ة  إلى 
”العائلة  زاوية  في  لتعليقها  مدرستكم، 

تشارك في مفتاح القلب“.

نتكّلم عن االحترام في العائلة:
فيه  أفراد عائلتكم يحترمونكم، تستطيعون تذّكر وضًعا احترموا  أّن  فيه  تذّكروا وضًعا شعرتم   •

خصوصّياتكم، آراءكم، احتياجاتكم، طلباتكم و/أو مشاعركم، صفوا هذا الوضع:
من احترمكم؟ متى؟ كيف تصّرف؟ (ماذا قال؟ ماذا فعل؟)  •

كيف شعرتم في هذا الوضع؟ ماذا فكرتم؟ كيف كان رّد فعلكم؟ لماذا؟  •
ناقشوا: كيف أّثرت التصّرفات المحترمة- حسب رأيكم- على طبيعة العالقات بينكم؟  •

فيه 
"لحظة عائلّية"
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وسام االحترام
من القلب إلى القلب

في العائلةعلى تصّرفات محترمة 
مقّدم إلى:

يقّدمه بمحبة: 

االحترام في عائلة:
استعمال 

كّلمات تدّل 
على االحترام

احترام مراعاة اآلراءالتنازل
الخصوصّيات

مساعدة أفراد 
العائلة

االستماع 
واإلصغاء

مراعاة 
الطلبات

مراعاة 
المشاعر

مفتاح القلب
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العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج ”مفتاح القلب“، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمة ”العمل ضمن 

طاقم“.
التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  

العمل ضمن طاقم وتوظيف قدراته من أجل إنجاح المهّمة  
االلتزام إلنجاح مهّمة الطاقم والعمل على إظهار المسؤولّية الفردّية  

مراعاة مشاعر، احتياجات وأفكار أعضاء الطاقم والتعاون معهم بالعمل  
إجراء حوار بصورة محترمة مع أعضاء الطاقم وحّل الخالفات بصورة لطيفة وداعمة  

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة العمل ضمن طاقم
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أنتم مدعوون لتصوير أفراد العائلة عند تنفيذ المهّمة بصورة مشتركة، كذلك االتفاقّية العائلّية، وتسليم الصور لمرّكز/ة 
التربية االجتماعّية في مدرستكم، لتعليقها في زاوية ”العائلة تشارك في مفتاح القلب“.

نتحدث عن“ العمل ضمن طاقم ” في العائلة
يكون العمل ضمن طاقم في العائلة عندما يشترك اثنان أو أكثر من أفراد العائلة ويتعاونون من أجل إنجاح مهّمة أو عمل، 

ويكون لكّل فرد منهم وظيفة تساهم في إنجاح المهّمة أو العمل.
تذّكروا عمًال مشترًكا قمتم بتنفيذه مع أفراد عائلتكم. يمكن للعمل أن يكون: تحضير وجبة عائلية، إعداد وتنظيم حفلة عيد 

ميالد، ترتيب البيت، تنظيف البيت وغيرها.
تحّدثوا عن العمل الذي قمتم به:

ما هي طبيعة العمل؟ لماذا قّررتم القيام به بصورة مشتركة؟  •
من اشترك معكم من أفراد العائلة لتنفيذ العمل؟ كيف ساهم كّل فرد منهم بإنجاح العمل؟  •

كيف شعرتم عندما عملتم بصورة مشتركة داخل العائلة؟ لماذا؟  •
لماذا يجب على كّل أفراد العائلة التعاون وتحّمل المسؤولّية خالل القيام بعمل مشترك؟  •

(صفوا مساهمة الجميع إلنجاح العمل، الجّو العام في العائلة، العالقات العائلّية).  

"لحظة عائلّية"

نخطط ”العمل ضمن طاقم“ في العائلة:
أمامكم قائمة باألعمال التي يمكن عملها بالتعاون مع أفراد عائلتكم: ترتيب وتنظيم البيت، تنظيف البيت، تحضير وجبة 

عائلّية، غسيل، نشر الغسيل، طّي المالبس وترتيبها في الخزانة وغيرها.
اختاروا مهّمة تريدون تنفيذها في األسبوع القريب بصورة مشتركة، فّكروا َمن يمكنه مساعدتكم في المهّمة من أفراد العائلة  

وقّرروا:
متى تقومون بالتنفيذ؟ ما هي وظيفة كّل واحد منكم؟ كيف تنوون االلتزام بالتنفيذ لكي تنجح المهّمة؟

اعقدوا اتفاقّية عائلّية، دّونوا فيها ما اتفقتم عليه.

شت ة ّة ال ذ تنف ن ائلة ال ا أف لت نت

اتفاقّية عائلّية 
للعمل المشترك

تعلمون جميًعا أّن يدا واحدة ال تصّفق
وعندنا في العائلة الوّد بيننا متدّفق

وعندما بالعمل نتشارك
ونعمل كطاقم، يأتي العمل المبارك

المهّمة التي سنقوم بتنفيذها كطاقم هي: 
أسماء أفراد العائلة المشاركين في تنفيذ المهّمة: 

في تاريخ:  الساعة: 
الوظائف:   نلتزم ونتعّهد أن 

مفتاح القلب

برؤية مدرسّية
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العائلة الكريمة،  
في هذا الشهر، وضمن فعالّيات برنامج ”مفتاح القلب“، نتعّلم ونجّرب التعامل مع قيمة ”األمن واالمان“.

التعّلم والتجربة االجتماعّية- القيمّية في هذا الشهر تمّكنان التلميذ/ة من:  
معرفة التصّرفات التي من شأنها مساعدته على الحفاظ على نفسه، في أوضاع وأماكن مختلفة،   

مثل: الحارة ومحيطها، خالل لهوه ولعبه، التقاء الغرباء، الحاسوب وأخطاره والحفالت.
معرفة التصّرفات التي من شأنها مساعدة الفرد والمجموعة على الشعور باالنتماء واألمان في   

أوضاع مختلفة.
التمّكن من فهم معاني المصطلحات المتعّلقة بنهاية العام الدراسي: الوداع، االنتقال، التقييم، البلوغ   

وتخطيط أوقات الفراغ.

العائلة تشارك في ”مفتاح القلب“
التركيز على قيمة األمن واألمان

أنتم مدعوون لتصوير ”لوحة التخطيط لعطلة آمنة“ وتسليم الصورة لمرّكز/ة التربية االجتماعّية في مدرستكم، لتعليقها في 
زاوية ”العائلة تشارك في مفتاح القلب“.

نتحّدث عن ”األمن واألمان“ من خالل  فعالية مع العائلة
تذّكروا فعالية تستمتعون بعملها مع أفراد عائلتكم، في وقت الفراغ خالل العطلة الصيفّية ( يمكنكم التطّرق إلى فعاليات مثل: 

تعّلم، محادثة، مشاهدة التلفاز، أكلة معينة، جولة/ رحلة، لقاء اجتماعي، سباحة، عمل تطّوعي وغيرها...)
صفوا الفعالية التي اخترتم:

ما هي الفعالية؟ أين تقومون بها؟ َمن يشارككم في أداء الفعالية من أفراد عائلتكم؟ ما العمل الذي يقوم به كّل واحد منكم   •
خالل الفعالية؟ ما وظيفة كّل فرد في تحضير الفعالية؟

ما الذي يمّيز هذه الفعالية؟ وما الذي يجعلها ممتعة في نظركم؟ ( يمكنكم التطّرق إلى: المكوث مع العائلة،  التحّديات،   •
التجارب، التمّتع بالمعرفة التي نكتسبها من الفعالية، التعّرف على أماكن وأصدقاء جدد وغيرها...).

هل يمكن لهذا النوع من الفعاليات أن  يعرضكم إلى الخطر؟ كيف؟  •
(تطّرقوا إلى أخطار تصيب الجسد وأخرى تصيب الروح، إصابات قد تحدث من أجهزة، أجسام مشبوهة وغيرها...).  

ما هو التصّرف الذي يتوّجب عليكم القيام به للحفاظ على أنفسكم وعلى اآلخرين المتواجدين معكم؟  •

 ،

ي 

"لحظة عائلّية"غ 

أفراد العائلة يخّططون عطلة آمنة
مع اقتراب العطلة الصيفّية عليكم تجهيز لوحة ”تخطيط عطلة آمنة“

تمّعنوا في التقويم السنوي، اختاروا مواعيد في أشهر العطلة الصيفّية، التي تريدون القيام فيها بفعالية معّينة واألماكن التي 
توّدون زيارتها.

تحّدثوا عن األخطار التي من الممكن أن تصادفكم، والتصّرفات التي يمكنها مساعدتكم على الحفاظ على أنفسكم، ضعوا 
إشارة  خطر في المكان أو الفعالية التي يمكن أن تشّكل خطًرا عليكم.

استعّدوا لمشاركة تالميذ صّفكم في التخطيط الذي قمتم به واألمور التي ناقشتم مع أفراد عائلتكم.

اللعب في 
ساحة 
المدرسة

الملعب

رحلة عائلّية
لونا 
بارك

مفتاح القلب
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أفكار واقتراحات لفعالّيات صفّية 
ومدرسّية لمشاركة األهالي، بالتركيز 

على القيمة الشهرّية:
يقترح برنامج مفتاح القلب أفكاًرا وفعاليات مختلفة، لمشاركة األهالي بالتركيز على القيمة 
الشهرّية، وربطها مع التربية االجتماعّية: دائرة العالقة بين الفرد والمجموعة، دائرة الحياة 

الصّفّية، دائرة الحياة المدرسّية والمناسبات السنوّية في دائرة الحياة القومّية الجماهيرّية.

عندما يعمل طاقم التربية االجتماعّية على فعاليات 
مشاركة األهالي، يجب أن يهتّم باألمور التالية:

األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل التعّلم والتجربة االجتماعّية. 

فحص المواقف بالنسبة للقيم الشهرّية. 

كشف األهل للقيمة الشهرّية، السلوكّيات والتصّرفات المشتّقة من هذه القيمة. 

تجربة تطبيق القيمة، زيادة الوعي ألهمّية تطبيق القيمة في الحياة اليومّية. 

التعارف،  نطاق  توسيع  بالمدرسة،  األهالي  عالقة  خالل  من  تحقيقها  ممكن  أهداف  

تطوير المشاركة واالنتماء.
َمن هم األهالي الذين أعّدت لهم الفعاليات؟ مثال: لجميع األهالي، ألهالي تالميذ من  

طبقة معينة أو لممثلين عن األهالي.
في أي مرحلة يتّم إشراك األهالي؟ مثال: في مرحلة تخطيط الفعالية، في نهاية الفعالية  

أو في مرحلة تقييم الفعالية.
في أي نطاق تنّفذ الفعالية؟ مثال: في نطاق يوم فعاليات مركز معّين، حملة مدرسّية؛  

"نبدأ أسبوعا"، "نختتم أسبوعا"، "نبدأ شهًرا"، "نختتم شهًرا"، لقاء "جماهير تتعّلم وتطّبق 
القيم"، احتفال والخ...

كيف يتّم تقييم الفعالية؟ بواسطة استمارات أو المقابالت أو أدوات تقييم أخرى. 

أفكار واقتراحات 
لفعالّيات صفّية 

ومدرسّية 
لمشاركة األهالي، 

بالتركيز على 
القيمة الشهرّية:
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

أمثلة لفعالّيات لمشاركة األهالي بالّتركيز على قيم 
"مفتاح القلب" وربطها مع دوائر الحياة االجتماعّية:

شهر شباط – قيمة المسؤولّية 
المسؤولّية على البيئة (وربطها مع دائرة العالقة بين الفرد والمجموعة)

"نتبّنى النباتات لقلوبنا"– يتبّنى األهالي، التالميذ والطاقم التربوّي حرًشا أو حديقًة قريبًة  

من المدرسة، ويعملون على تطويرها بالرّي، التنظيف وتوزيع نشرات تشّجع على 
الحفاظ على نظافة الحديقة.

"نحافظ على بيئة نظيفة"– يقوم األهالي، التالميذ والطاقم التربوّي بحملة نظافة، ينّظفون  

المدرسة وما حولها، يجمعون النفايات، يدهنون حاويات القمامة ويصيغون اتفاًقا ألسس 
الحفاظ على النظافة.

مسؤولّية داخل العائلة والبيئة اإلنتر- محوسبة  

يمّيزها:  شيئا  عائلة  كّل  خالله،  تعرض  مسائي،  لقاء  تنظيم  يتّم  ممّيزة"–  "عائلة  

كالمأكوالت، مالبس، أغراض خاّصة، صور ثّم نقوم بفحص الدالالت العائلّية المرتبطة 
بالمسؤولّية ( بمناسبة يوم العائلة ).

"نبحر باإلنترنت بمسؤولّية"– ندعو متخّصصين ( من األهالي، محاضرين أو غيرهم)  

اإلنترنت وطرق  المدرسة حول مواضيع مثل : أخطار  أمام جميع  لتقديم محاضرة 
تفاديها (بمناسبة يوم اإلنترنت اآلمن – في شهر شباط).

شهر تشرين الثاني – قيمة االختالف
اختالف في المهارات واآلراء ( وربطها مع دائرة العالقة بين الفرد والمجموعة):

"لكّل شخص مهارة ممّيزة": يقوم األهالي، التالميذ والطاقم التربوّي بتفعيل كّل المدرسة  

في ورشات عمل، وبكّل ورشة يبرز المشاركون مهارات ممّيزة في مجال معّين مثل: 
ألعاب، طبخ، علوم، عزف، أغاٍن، رياضة، فنون قتالّية وغيرها.

"مثلما ال تتشابه وجوه الناس هكذا ال تتشابه آراؤهم" – يقيم األهالي، التالميذ، والطاقم  

عيد  الموحد،  اللباس  مثال:  الساعة،  مواضيع  يناقشون  وفيها  نقاش  حلقات  التربوّي 
األضحى وغيرها. يتّم النقاش بمراعاة إعطاء الفرص لكّل المشاركين بإبداء أرائهم، 
وقبل بداية النقاش ونهايته يتّم لفت نظر المشاركين إلى التصّرفات التي تحترم رأي 

الغير.
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شهر تّموز – األمن واألمان
الفرد  األمن واألمان في بيئات مختلفة وأوضاع مختلفة ( وربطها مع دائرة العالقة بين 

والمجموعة)
"جمهور ذكي في الحّر" يقوم األهالي، التالميذ والطاقم التربوّي  بفحص كيف يمكن أن  

نحتمي من الشمس خالل قيامنا بنزهة في الصيف، ويعملون في ورشات عمل لتحضير 
الفتات تشّجع االكثار من شرب الماء، اعتمار القبعة، استعمال المراهم الواقية، ونشر 
هذه الالفتات في شوارع البلدة، تحضير قبعات ورقّية وتوزيعها على تالميذ البساتين، 
مشاهدة أفالم وثائقّية عن الموضوع وتحضير قائمة تعليمات للتصّرفات السليمة في 

الحّر الشديد.
"عطلة آمنة"– يحّضر األهالي، التالميذ والطاقم التربوّي  إشارات مرور خاّصة بالعطلة،  

وفي هذه اإلشارات يفّسرون السلوك السليم عند قطع الشارع، ركوب الدراجة، السفر 
بالسيارة أو الباص ونشر هذه اإلشارات بالبلدة (بجانب البساتين، المركز الجماهيري 

والدكاكين ).

شهر حزيران- "األمن الوجدانّي واالجتماعّي عند االنتقال بين المراحل 
التعليمّية" وربطها مع دائرة الحياة المدرسّية– نهاية السنة: 

"آمنوا بمراحل االنتقال"– يقيم متخّصصون من األهالي، أخصائيون نفسيون ورجال  

المراحل  بين  االنتقال  صعوبات  مواجهة  حول  عمل  وورشات  محاضرات  تربية 
التعليمّية، مع إكساب أدوات ومهارات للتالميذ وأهلهم لهذه المواجهة.

"ماذا يوجد في حقيبة الرحلة"– يلّخص، األهالي، التالميذ والطاقم التربوّي، السنة، مع  

المنصرم، عملية  العام  ويفحصون، من خالل  والنجاحات،  اإلنجازات  الوقوف على 
إكساب األمن واألمان عند االنتقال إلى المرحلة القادمة.

ماذا يمكن أن نأخذ من السنة السابقة في حقيبة رحلتنا: أصدقاء، معرفة، اقتراحات،  

نجاحات، مواقف عشناها وغيرها.

أفكار واقتراحات 
لفعالّيات صفّية 

ومدرسّية 
لمشاركة األهالي، 

بالتركيز على 
القيمة الشهرّية:
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

وصف الفعاليات لتطوير المهّمة،      المهّمة
تفصيل للفعاليات، الجدول 

الزمني، وتيرة الترّدد  وجمهور 
الهدف

الجهة 
المسؤولة؛

المسؤول عن   
التنفيذ الفعلّي

الجدول الزمني

موعد 
البداية

موعد 
اإلنهاء

تفعيل حّصة التربية  
"مفتاح القلب" (في 

إطار حّصة تربية ثابتة 
في البرنامج وبرؤية 

مدرسّية شاملة).

برنامج "مفتاح القلب": عند الطاقم 
التربوّي بالتركيز على برنامج 
الفعاليات، القيم، الرؤية،  أسس 

التعّلم والتجربة االجتماعّية 
القيمّية.

تعّلم وتجربة، بالربط مع قيم 
"مفتاح القلب" للصفوف األولى 

حتى السادسة بالتناسب مع 
البرنامج الصفّي، مّرة واحدة 

أسبوعيا.

إرشاد المرّبين ومرّكز/ة التربية 
االجتماعّية بشكل متواصل في 

الموضوع.

إجراء حوارات بين المرّبين 
في أعقاب  تفعيل التجربة في 

الصفوف خالل لقاءات عاّمة أو 
لقاءات إرشاد وغيرها...

مشاهدة حّصة تربية وتقييمها من 
أجل التعّلم والمتابعة.

تنظيم  وتنفيذ أيام تتويج مدرسّية، 
ترتبط بالقيمة الشهرّية

مدير/ة

مرّكز/ة تربية 
اجتماعّية

مرشد/ة 
المدرسة

مربون

معّلمو 
المواضيع

1.9.1030.6.11

نموذج لخطة عمل مدرسّية، في المجال االجتماعّي 
القيمّي، للسنة الدراسية 2010-2011
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نموذج لخطة 
عمل مدرسّية، في 
المجال االجتماعّي 

القيمّي، للسنة 
الدراسية

2011-2010

مؤّشرات

مؤّشرات التنظيم
(الموارد التي يجب توظيفها للوصول إلى 

مؤّشرات النتيجة)

مؤّشرات النتيجة

تخطيط مشاهدة لحّصة التربية "مفتاح القلب":  
من يشاهد؟

متى؟ عند من؟
كيف؟ لماذا نوّثق؟

نعطي مردودا، ونخّصص الوقت الكافي 
للنقاش حول المشاهدة ونتائجها.

تخصيص الوقت واألدوات الالزمة إلجراء 
احتفاالت مدرسّية ترتبط  بالقيمة الشهرّية، 

التي يتعّلمها التالميذ في الصفوف.

تخصيص زاوية تعليمّية  صفّية لعرض 
المواد الخاصة بالقيمة الشهرّية وتتحتلن 

بشكل دائم.

تخصيص زاوية تعليمّية مدرسّية "مفتاح 
القلب" تتغّير مع بداية كّل شهر تعرض فيها 

المعلومات حول القيمة الشهرّية، صور، 
توثيق لفعاليات مدرسية، أمثال تتعّلق بالقيمة 

الشهرّية وغيرها...

%100 من المرّبين يعرفون جيًدا برنامج 
"مفتاح القلب" والقيم التي يحويها، ويعملون 
حسبها بالتناسب مع البرنامج بشكل مرّتب  

ومنّظم.
%100 من معّلمي المواضيع المختلفة 

يعرفون البرنامج ومضامينه والتصّرفات 
المطلوبة من التالميذ .

%80 من معّلمي المواضيع المختلفة يربطون 
مواضيع موادهم مع القيمة الشهرّية.

%100 من التالميذ يعرفون القيمة الشهرّية 
ويجربون التعامل مع التصّرفات التي تتطّلبها 

القيمة في أطر مختلفة: في إطار حّصة 
التربية، في حصص المواضيع المختلفة، في 
الساحات، في احتفاالت مدرسّية وخالل تنفيذ 

وظيفة.

%80 من التالميذ يتصّرفون دائما حسب القيم 
التي تعّلموها ومارسوها في المدرسة والبيت.
%90 من أيام التتويج المدرسّية واالجتماعات 

ترتبط ارتباًطا شديًدا مع القيمة الشهرّية.

تفعيل زاوية تعليمّية  صفّية لعرض المواد 
الخاّصة بالقيمة الشهرّية وتتحتلن بشكل دائم، 

باإلضافة إلى زاوية تعليمّية مدرسية "مفتاح 
القلب" تتغّير مع بداية كّل شهر.
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

وصف الفعاليات لتطوير المهّمة،      المهّمة
تفصيل للفعاليات، الجدول 

الزمني، وتيرة الترّدد  وجمهور 
الهدف

الجهة 
المسؤولة؛

المسؤول عن   
التنفيذ الفعلّي

الجدول الزمني

تفعيل لقاءات مرّب مع 
مجموعة تالميذ ضمن 

الساعات الفردّية

إجراء لقاءات مجموعة تالميذ مع 
المرّبي في الساعات الفردّية لتنمية 

الحوار الوجدانّي، االجتماعّي- 
القيمّي.

تطبيق مبدأ الحوار في المجموعة 
حسب ما هو مفّصل في "لقاءات 
من القلب إلى القلب" ضمن إطار 

الساعات الفردّية.

تنفيذ وإجراء حوار بين المرّبين 
في أعقاب "لقاءات من القلب إلى 

القلب" ضمن لقاءات عامة أو 
لقاءات إرشاد وغيرها..) تقييم 

"لقاءات من القلب إلى القلب" على 
المستوى الصفّي والمدرسّي، 

ردود الفعل الشخصّية ومردود.
مشاهدة التالميذ خالل اللقاء من 
قبل معّلم/ مرّب/ مرّكز/ مدير.

مدير/ة
مرّكز/ة تربية 

اجتماعية
مرشد/ة 
المدرسة
مربون
معّلمو 

المواضيع

1.9.1030.6.11
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مؤّشرات

تخصيص ساعتين فرديتين في األسبوع 
لكّل مرّب إلدارة حوار وجدانّي،  اجتماعّي 

وقيمّي في المجموعة. 

تخصيص الوقت الكافي خالل اجتماعات 
الطاقم التربوّي، من أجل شرح النموذج 

المقترح في برنامج "لقاءات من القلب إلى 
القلب" وتطبيقه من خالل مجموعة صغيرة.

 
تخصيص حقائب ومواد (كّراسة  لقاءات من 

القلب إلى القلب وأوراق اللعب)، ووضعها 
في مكان آمن يسهل الوصول إليه. 

تخطيط مشاهدة للقاء من القلب إلى القلب:  
َمن يشاهد؟

متى؟ عند من؟
كيف؟ لماذا نوّثق؟

نعطي مردودا، ونخّصص الوقت الكافي 
للنقاش حول المشاهدة ونتائجها.

تخصيص الزمان والمكان للقاء بين المرشد 
المدرسّي، مرّكز/ة التربية االجتماعية 

والمرّبين.

يقوم كافة المرّبين بتفعيل ساعتين فرديتين  
أسبوعّيا من أجل تنمية الحوار الوجدانّي، 

االجتماعّي- القيمّي بين تالميذ الصّف.

يشارك كّل تلميذ في حوار وجدانّي، اجتماعّي 
وقيمّي مّرة واحدة على األقل في الشهر.

يشارك كاّفة المرّبين في لقاءات طاقم 
المدرسة الخاّصة بالنقاش حول هذا الموضوع 

(على األقل 5 مّرات في السنة).

 لقاءات المرّبي مع مجموعة تالميذ، يتّم 
تقييمها على يد مرّكز/ة التربية االجتماعية، 

3 مّرات في السنة.

نموذج لخطة 
عمل مدرسّية، في 
المجال االجتماعّي 

القيمّي، للسنة 
الدراسية

2011-2010
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

وصف الفعاليات لتطوير المهّمة،      المهّمة
تفصيل للفعاليات، الجدول 

الزمني، وتيرة الترّدد  وجمهور 
الهدف

الجهة 
المسؤولة؛

المسؤول عن   
التنفيذ الفعلّي

الجدول الزمني

تنمية المشاركة 
االجتماعّية في الصّف 

والمدرسة

تفعيل أطر عديدة  لتأدية وظائف 
في الصّف وفي المدرسة، مثل:

1- "وظيفة لكّل تلميذ"
2- سفير "مفتاح القلب"

الفعاليات التي يجب القيام بها 
من أجل تفعيل األطر للمشاركة 

االجتماعّية هي:

1  كشف المعلمين لقيمة 
"المشاركة االجتماعية" وطريقة 

تطبيقه في األطر المختلفة.

2  تشجيع التالميذ على تأدية 
وظائف في أطر مختلفة.

3  متابعة التالميذ خالل تأديتهم 
وظائف في أطر مختلفة.

4  التالميذ يتعّلمون ويجربون 
التعامل مع قيمة "المشاركة 

االجتماعّية" في شهر تشرين 
األول ضمن  حصة التربية  

"مفتاح القلب" وفي أوقات 
أخرى.

5  تقييم عمل التالميذ كعاملين 
على تأدية وظائف مختلفة في 

أطر مختلفة.

مدير/ة

مرّكز/ة تربية 
اجتماعية

مرشد/ة 
المدرسة

مربون

1.9.1030.6.11
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مؤّشرات

تخصيص الوقت الكافي ضمن أيام 
التحضيرات وضمن جلسات طاقم المعلمين 

وطواقم الطبقات من أجل معرفة وتعّلم 
الموضوع وتقييم التطبيق. 

تخصيص الزمان والمكان للقاءات المرشد 
المدرسي مع مرّكز/ة التربية االجتماعية في 

المدرسة وطواقم المرّبين. 

متابعة وإرشاد التالميذ من قبل المرّبين 
ومعّلمي المواضيع المختلفة في اختيار 
الوظيفة، معرفة متطلباتها، كيفية  تقديم 

الترشيح لها ومساعدتهم في تنفيذها.

بلورة خّطة عمل لكّل إطار من أطر 
المشاركة االجتماعّية:

من هم أصحاب الوظائف؟
من الجمهور المستهدف ؟

عناصر وأهداف المشاركة االجتماعّية
الجدول الزمني للتنفيذ.

من المسؤول عن التقييم؟ ومتى؟ وغيرها...

تحديد األوقات خالل السنة للقيام بتقييم فعالية 
المشاركة االجتماعّية على المستوى الصفّي 

والمدرسي واتخاذ القرارات للمضي قدًما.

تخصيص الزمان والمكان لفعاليات األطر 
المختلفة (أيام تتويج، في االستراحات، في 

القاعة، في الساحة، في الصفوف وغيرها...)

كّل معلمي المدرسة يعرفون األطر المختلفة 
للمشاركة االجتماعّية في الصف وفي المدرسة 

وعمل التالميذ من خاللها.

كّل مرّبي الصفوف ينّفذون، في صفوفهم، 
فعالية التداخل االجتماعي، يقفون على 

مضامينها ويمررون للتالميذ التصرفات 
المطلوبة منهم حسب الفعالية والقيمة.

كّل التالميذ يعرفون األطر الصفّية والمدرسية 
للمشاركة االجتماعّية.

%70 على األقل من أصحاب الوظائف 
يقومون بمتابعة تلميذ واحد على األقل.

كّل تالميذ الصف يؤدون، خالل السنة، 
وظيفة معينة ويمارسون المسؤولّية الشخصّية 
ويطّورون وسائل االّتصال بينهم وبين أنفسهم 

وبينهم وبين طاقم معلمي المدرسة.

كّل التالميذ يعرفون المهّمات التي عليهم 
تنفيذها في إطار وظيفتهم، ما هي أهداف 
الوظيفة، ما هي المهارات المطلوبة للقيام 

بالوظيفة وما الذي يمكن اعتباره نجاًحا في 
تنفيذ الوظيفة.

كل التالميذ ُيقيمون أداء وظيفتهم على األقل 
ثالث مرات في السنة، ويستطيعون أن 

يبرهنوا نجاًحا وتطوًرا في تنفيذ الوظيفة.
يقوم بالتقييم مرّبو الصفوف والمعّلمون الذين 

يرافقون ويتابعون عمل التالميذ في األطر 
المختلفة للمشاركة االجتماعّية وأيًضا يقوم 

التالميذ بتقييم ذاتهم.

على األقل مّرة واحدة خالل السنة، يقوم 
التالميذ بتشجيع تطبيق القيمة الشهرّية من 

خالل إطار  سفراء ”مفتاح القلب“.
تتّم حتلنة المحيط التعليمّي الخاص بالمشاركة 

االجتماعّية بصورة دائمة.

نموذج لخطة 
عمل مدرسّية، في 
المجال االجتماعّي 

القيمّي، للسنة 
الدراسية

2011-2010
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية

وصف الفعاليات لتطوير المهّمة،      المهّمة
تفصيل للفعاليات، الجدول 

الزمني، وتيرة الترّدد  وجمهور 
الهدف

الجهة 
المسؤولة؛

المسؤول عن   
التنفيذ الفعلّي

الجدول الزمني

إشراك األهل في التعّلم 
والتجربة االجتماعّية 

القيمّية.

إشراك األهل في التعّلم والتجربة 
االجتماعّية القيمّية بالتركيز على 

قيم "مفتاح القلب".

إشراك األهالي في فعاليات 
ومناسبات اجتماعّية مرتبطة بقيم 

"مفتاح القلب".

إشراك ممثلين عن األهالي في 
تخطيط وتنفيذ وتقييم الفعاليات 

االجتماعّية.

تشجيع األهالي على المبادرة للقيام 
بفعاليات اجتماعّية قيمّية تتناسب 

مع قيم "مفتاح القلب". 

تقييم عملية إشراك األهالي 
في التعّلم والتجربة االجتماعّية 

القيمّية.
 

كشف القيمة الشهرّية لألهالي عن 
طريق  نشرات "العائلة تشارك في 

مفتاح القلب".

بلورة خّطة عمل إلشراك األهالي  
يقوم بإعدادها ممثلون عن األهالي 

وممّثلون عن طاقم المدرسة.

مدير/ة

مرّكز/ة تربية 
اجتماعية

مرشد/ة 
المدرسة

مربون

معّلمو 
المواضيع

1.9.1030.6.11
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مؤّشرات

تخصيص الزمان والمكان للقاءات اإلرشاد 
بين مرّكز/ة التربية االجتماعّية والمرّبين 

وبين المرشد المدرسّي.

تخصيص الوقت الالزم في غرفة المعّلمين 
في إطار أيام اإلعداد، من أجل فحص قضية 

إشراك األهالي وكشف الطاقم التربوّي 
للفعاليات التي تنّفذ بمشاركة األهالي، والتي 

يضّمها برنامج "مفتاح القلب" و "العائلة 
تشارك في مفتاح القلب". 

كشف األهالي للبرنامج االجتماعّي القيمّي 
السنوّي. 

إجراء لقاءات مع ممّثلي األهالي لكّل طبقة 
من أجل إشراكهم في تخطيط/ تنفيذ/ تقييم 

الفعاليات االجتماعية.

تخصيص الوقت للقاءات مع األهالي من أجل 
بلورة خّطة العمل.

تحديد التواريخ لتقييم إشراك األهالي خالل 
السنة.

تخصيص الميزانيات من أجل طبع وتوزيع 
نشرات "العائلة تشارك في مفتاح القلب".

 تخصيص زاوية صفّية لعرض نتاج الحوار 
والتجربة في فعالية "العائلة تشارك في مفتاح 

القلب". 

تخصيص الميزانيات لتطبيق الفعاليات 
االجتماعّية، بالتركيز على قيم "مفتاح القلب" 

وإشراك األهالي.

إجراء فعاليات اجتماعّية صفّية بالتركيز على 
القيمة الشهرّية، ثالث مّرات على األقل في 

السنة.
إجراء فعاليات واحتفاالت مدرسّية بمشاركة 

األهالي، على األقل مرتين في السنة.

يتّم تفعيل خّطة العمل في المدرسة، والتي 
بلورت بمشاركة األهالي.

يتّم كشف جميع األهالي للبرنامج االجتماعّي 
القيمّي السنوّي للصف ولمدرسة.

كّل مربي الصفوف ومرّكز/ة التربية 
االجتماعية يجتمعون مع ممثلي األهالي على 
األقل مّرتين في السنة من أجل إشراكهم في 
تخطيط/ تنفيذ وتقييم الفعاليات االجتماعّية. 

ارتفاع %20 بنسبة األهالي المشاركين في 
تخطيط/ تنفيذ وتقييم الفعاليات االجتماعية.  

يوّزع المربون لعائالت التالميذ نشرات 
"العائلة تشارك في مفتاح القلب" في كّل شهر.

%90 على األقل من األهالي ينكشفون لنشرات 
"العائلة تشارك في مفتاح القلب".

يعطي المربون تالميذهم إمكانية المشاركة 
بالحوار العائلّي الذي جرى في عائلتهم في 

أعقاب توزيع نشرات "العائلة تشارك في مفتاح 
القلب".

تتّم حتلنة زاوية "العائلة تشارك في مفتاح 
القلب" كّل شهر.

يقوم المربون بتنفيذ ثالث فعاليات على األقل 
بمشاركة األهالي خالل السنة.

%80 من أهالي التالميذ يشاركون في 
الفعاليات االجتماعّية.

%70 من أهالي التالميذ يشاركون في 
الفعاليات المدرسّية.

نموذج لخطة 
عمل مدرسّية، في 
المجال االجتماعّي 

القيمّي، للسنة 
الدراسية

2011-2010
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التربية للحياة
في

المجتمع
نشرة للمدارس 

االبتدائّية


