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القسم الثالث

مشاريع منبثقة عن برنامج مفتاح القلب

أّوال: لقاءات من القلب إىل القلب،

       حقيبة وأوراق اللعب

ثانيا: سفراء مفتاح القلب
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أّوال: لقاءات من القلب إىل القلب: حقيبة وأوراق اللعب

أ. حقيبة لقاءات من القلب إىل القلب

مربٍّ ومجموعة تالميذ يجرون حوارا وجدانّيا، اجتامعّيا وقيمّيا

لتقوية الفرد واملجموعة، لتعميق املعرفة ولتحسني الرتابط االجتامعّي

يهدف برنامج “لقاءات من القلب إىل القلب” إىل مساعدة املرّب يف إدارة لقاءات شهريّة مع تالميذ صّفه، يف إطار الساعتني املخّصصتني إلدارة 

الصّف املقّررة ضمن األفق الجديد. يوّضح الربنامج مبنى اللقاء والذي يقوم عىل الحوار الوجدايّن، االجتامعّي- القيمّي، ميّكن  من املشاركة 

الشخصيّة والجامعيّة يف األحاسيس، يف األفكار، القيم، املواقف، الترصّفات، التخبّطات وأمور أخرى من الحياة اليوميّة للتالميذ. إضافة إىل  ذلك 

تُجرى لقاءات شخصيّة بني املرّب ومجموعة  تالميذ، من أجل إجراء حوار وجدايّن، اجتامعّي- قيمّي. كام يدعم هذا الربنامج الخطوات املطلوبة 

لعمليّة دفع الفرد واملجموعة وتطويرهام، إضافة إىل توطيد العالقات بني املرّب والتلميذ.

املرحلة األوىل:

نظرة إىل الوراء– يعرض املرّب أمام املجموعة موضوع اللقاء، ويدعوهم إىل تّذكر لحظات هاّمة من املايض، من خالل النظر إىل بطاقة   #	

خاّصة تحوي رسومات خاّصة.  

مشاركة– تُعطى الفرصة لكّل فرد يف املجموعة ملشاركة زمالئه.  #

مردود- يعطي أفراد املجموعة مردودا لزميلهم عند مشاركته إيّاهم يف قضيّة ما من حيث املضمون وطريقة العرض، وهكذا دواليك: يشارك   #	

بقيّة أفراد املجموعة، ويحصلون عىل مردود من الزمالء.   

املرحلة الثانية:

مراجعات – يشارك أفراد املجموعة يف عرض ما تعلّموه يف أعقاب األمور التي استمعوا إليها يف املرحلة األوىل حول موضوع اللقاء بالنسبة لهم   #	

و/أو بالنسبة ألصدقائهم، ويحاولون فهم مدى تأثري الحوار عىل العالقات بينهم.  

من القول إىل الفعل– يحاول أفراد املجموعة يف أعقاب األمور التي جرت خالل اللقاء أن يدركوا عّدة أمور: ماذا يختارون للعمل بشكل   #	

شخيّص و/أو جامعّي؟ من/ ماذا ميكن أن يساعدهم يف العمل؟ ما هي العمليّة األوىل التي من شأنها أن تساعد عىل تقويتهم وتطّورهم    

كمرحلة يف التدريب الشخيّص والجامعّي؟  

  

قبل تفعيل برنامج “لقاءات من القلب إىل القلب” يجب:

تحديد التعليامت والقوانني لربنامج “لقاءات من القلب إىل القلب” أ.  

هنالك حاجة أساسيّة ملشاركة كافّة تالميذ الصّف يف تحديد تعليامت وقوانني تتعلّق بـ:  	

الفرتة الزمنيّة لكّل مرحلة من مراحل اللقاء.  # 	

كيفيّة إمتام دائرة اإلرشاك.  # 	

ترتيب مكان اللقاء وتنظيمه.  # 	

وضعيّة الجلوس خالل اللقاء.  # 	

الحفاظ عىل الخصوصيّة والكتامن تعقيبات؛ التالميذ ومداخالتهم أثناء اللقاء.  # 	

احرتام الزمالء واألمور التي يوّدون مشاركتنا فيها.  # 	

يجب التأكّد من أّن مخطّط اللقاء ومراحله معروفة لجميع تالميذ الصّف.  # 	

يجب أخذ موافقة جميع تالميذ الصّف عىل املشاركة و/ أو إعطاء تغذية راجعة، واالمتناع عن إجبارهم بذلك.   # 	

يجب التأكّد من أّن التالميذ يعرفون كيف يقّدمون تغذية راجعة داعمة لزمالئهم.  # 	

يجب التأكيد عىل أهّميّة مشاركة جميع أفراد املجموعة يف مرحلة املراجعة )أيضا أولئك الذين امتنعوا عن املشاركة يف املرحلة األوىل(.   # 	

قبل نهاية اللقاء يجب التأكّد من أّن كّل فرد من أفراد املجموعة يعلم ماذا عليه أن يفعل يف الفرتة القريبة، ما هي العمليّة األوىل التي   # 		

عليه أن يعملها وماذا/ من يستطيع مساعدته يف ذلك.   
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توزيع التالميذ إىل مجموعات واختيار مواضيع الحوار يف برنامج »لقاء من القلب إىل القلب«  ب. 

عىل مرّب الصّف تقسيم تالميذ الصّف إىل مجموعات ال تتعّدى خمسة تالميذ.  # 	

هنالك عّدة أمور يجب مراعاتها عند تقسيم الصّف، واختيار املواضيع التي تتطرّق إليها كّل مجموعة:   # 	

النظرة الرتبويّة– يتّم تقسيم تالميذ الصّف إىل مجموعات حسب املوضوع، أو املشكلة التي يريد املرّب مناقشتها معهم، بهدف تعميق   # 		

معرفته بتالميذه وتعميق املعرفة بني التالميذ وبني أنفسهم، ويختارون املوضوع الخاّص للحقبة الزمنيّة يف العاّم الدرايّس، موضوع يرتبط     

الصّف تالميذ  يقوم  التي  بالوظائف  مرتبطة  أخرى  وأمور  الصّف،  داخل  تحقيقها  يعملون عىل  أخرى  قيم  أو  و/  القلب«  »مفتاح  بقيم     

بأدائها وغريها.   

نظرة عىل سلّم أفضليّات التالميذ– تقسيم التالميذ إىل مجموعات حسب القضيّة أو املشكلة التي يختارها التالميذ، حسب األصدقاء الذين   # 		

يريدون الحوار معهم يف “لقاء من القلب إىل القلب” وغريها.   

نظرة تنظيميّة– تقسيم تالميذ الصّف إىل مجموعات حسب أبجديّة أسامء التالميذ من)األلف إىل الياء، أو من الياء إىل األلف(، أو حسب   # 		

بحسب  للمجموعات  نقاش  مواضيع  تحضري  يجب  وعليه  اللقاء وغريها.  نهاية  السفريات يف  نظام  أو حسب  الصّف  الجلوس يف  أماكن     

التوّجهات الرتبويّة- االجتامعيّة املذكورة أعاله.   

 

ت. توفري بيئة مناسبة لـ برنامج »لقاء من القلب إىل القلب«

من املهّم أن تتّم "لقاءات من القلب إىل القلب" يف بيئة هادئة تضفي جّوا لطيفا، وال يعّكر صفوها يشء يجعل التالميذ يفقدون تركيزهم. يجب    

االهتامم بأن يجلس التالميذ متقاربني، وهكذا يحافظون عىل تواصل مبارش لإلرشاك »يف نفس املستوى« ولخلق شعور بالخصوصيّة والتـّقارب.  

مبنى حقيبة »لقاءات من القلب إىل القلب«

تتضّمن الحقيبة املواضيع التالية:

عىل ضوء القيم:  مسؤوليّة، صداقة، احرتام، عطاء، اختالف 	.1

ليته يتحّقق: متّنيات، طلب، حلم، أمنية، تطلّع، صالة 	.2

قصص نجاح:  يف املجتمع، يف الدراسة، يف أداء وظيفة، يف تطوير موهبة 	.3

أحمل معي: صورة شخصيّة، رسالة، قيمة، أصوات وأحداث 	.4

الوقت/ الزمن خالل: االسرتاحة، الرحلة، الحفلة 	.5

هنا،هناك ويف مكان آخر: قاعة الرياضة، غرفة املمرّضة، الصّف، املمّر، امللجأ، املكتبة، الحاّممات 	.6

نذهب إىل... نذهب مع... : االنتقال إىل مدرسة جديدة، بيت جديد، صّف جديد، مجموعة جديدة 	.7

يف خبايا القلب: خيبة أمل، افتخار، تلّهف، غضب، حزن، خوف، حسد، فرح. 	.8

ث. لحظه قبل تفعيل لقاءات »من القلب إىل القلب«:

هنالك حاجة إىل إرشاك كّل تالميذ الصّف يف بناء األسس والقواعد املتعلّقة بلقاءات "من القلب إىل القلب" وهي:  

الفرتة الزمنيّة لكّل مرحلة من مراحل اللقاء.  # 	

طريقة الجلوس خالل اللقاء.  # 	

الحفاظ عىل رّسيّة األمور التي تقال خالل اللقاء.  # 	

إظهار االحرتام للمشاركني، ولألمور التي اختاروا املشاركة بها.   # 	

يجب التأكّد من أّن مراحل اللقاء معروفة وواضحة لجميع تالميذ الصّف.  # 	

يجب الحصول عىل موافقة تالميذ املجموعة عىل املشاركة، وعدم إجبار من ال يرغب باملشاركة أو بإعطاء مردود.   # 	

يجب التأكّد من أّن التالميذ عىل دراية بكيفيّة صياغة مردود داعم، ونقله إىل أصدقائهم.   # 	

يف املشاركة  عن  امتنعوا  الذين  أولئك  )خاّصة  املصطلح  إىل  العودة  عند  املجموعة،  يف  التالميذ  جميع  مشاركة  عىل  التأكيد  يجب   # 		

املرحلة األوىل(.   

يجب التأكّد من أّن جميع تالميذ املجموعة عىل دراية باألمور التي سيقومون بها عىل الصعيد الشخيّص أو الجامعّي بالفرتة القريبة، وتحديد   # 		

الخطوة األوىل التي يرغبون القيام بها من أجل ذلك، واألشخاص الذين بإمكانهم مساعدتهم، واختيار وسائل التطبيق.   
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ب. أوراق اللعب

سري العمل:

املرحلة األوىل- اختيار ورقة لعب 

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

املرحلة الثانية- هذا يذكّرين بـِ ....

دعوة كّل مشرتك للتمّعن بورقة اللعب التي اختارها. يغمض عينيه ويتذكّر حدثًا مّر به مع مجموعة تالميذ، له عالقة مبضمون ورقة اللعب.

املرحلة الثالثة- املشاركة »من القلب إىل القلب« 

دعوة كّل مشرتك إىل مشاركة صديقه بحديث "من القلب إىل القلب" حسب املراحل التالية:

ما هو الحدث الذي جرى معك أنت وزمالئك يف املدرسة؟ بصحبة التالميذ يف املدرسة؟ 	.1

ما هي التساؤالت املتعلّقة بالحدث؟ 	.2

ما هي الخطوة التي بإمكانك فعلها، ليك تحّقق األمنية التي شاركتنا بها؟ 	.3

َمن/ ماذا ميكنه مساعدتك عىل تنفيذ العمل من أجل تحقيق أمنيتك؟ 	.4

املرحلة الرابعة- إعطاء مردود

دعوة املشرتكني يف املجموعة إلعطاء مردود للتلميذ املشارك يف الفّعاليّة.

املرحلة الخامسة- إجامل »لقاء من القلب إىل القلب« 

بعد أن أتيحت أمام التالميذ املشاركة وأخذ املردود، عىل املوّجه أن يستدعي التالميذ لوصف شعورهم خالل اللقاء، وماذا تعلّموا عن أنفسهم 

وعن اآلخرين.
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ثانيا: سفراء مفتاح القلب 

برنامج "سفراء مفتاح القلب" يتيح لتالميذ الصفوف األوىل حتّى السادسة أن يشغلوا منصب سفراء، يسعون من خالل منصبهم هذا إىل تحقيق قيم 

»مفتاح القلب« وتطبيقها بشكل فعيّل.

يعمل التالميذ يف كّل صّف كسفراء ملّدة أسبوعني، مبرافقة املرّب، متاشيا مع خطّة العمل السنويّة وبالتنسيق مع مركّز الرتبية االجتامعيّة.

يتعرّف التالميذ من خالل التعلّم واملامرسة يف برنامج "سفراء مفتاح القلب" عىل القيمة املتداولة وأبعادها، كذلك يكتسبون سلوكيّات تحمل معانيها.

يُطلب من السفراء األمور التالية:

العمل عىل اكتساب ذايتّ  للقيمة املتداولة يف حّصة الرتبية، مع الرتكيز عىل الجانب االجتامعّي القيمّي ملوضوعات "مفتاح القلب" ومامرستها   #	

عن طريق تطبيق الفّعاليّات املختلفة املتعلّقة بها ) يف الحّصة، يف الفرصة، يف املجموعة وغريها(.  

املبادرة القرتاح طرق تنفيذ متنّوعة، تشّجع التالميذ عىل تحقيق القيمة يف مجتمع املدرسة وخارجها، مثال: عرض فيلم/ رشائح، عرض مرسحيّة،   #	

إلقاء قصائد، تحضري ألعاب، إعداد مسابقة، منح ميداليات، شهادات، إعداد مناشري توضيحيّة، البحث عن أمثال وحكم متعلّقة،  إثارة نقاش.  

الرتكيز عىل نهج دميقراطّي أثناء التعلّم والتطبيق من خالل؛ عرض املقرتحات، وفحصها، واختيارها، وتنفيذها. والعمل عىل تخطيط الفّعاليّات،   #	

وتنفيذها، وتقييمها بشكل ناجع.  

تخطيط جدول زمنّي وتحديد الوقت املناسب لتنفيذ مهاّم السفراء: إحصاء الصباح )الحضور والغياب(، االسرتاحات، مراسيم أخرى.  #

توثيق الربنامج بواسطة "استبانة توثيق صّفيّة" تصف؛ الفّعاليّة وهدفها، العالقات بني الفّعاليّات وبني الجانب االجتامعّي القيمّي لها، التجربة   #	

املشاركة  املختلفة  للفّعاليّة، واملجموعات  املختلفة  املراحل  أخذوا قسطًا يف  الذين  املشاركني  التالميذ، كذلك تصف  بها  مّر  التي  الدميقراطيّة    

والوسائل التي استعملت.    

إعداد مردود يتعلّق بأداء السفراء يعبّأ من قبل كّل من نّفذ الفّعاليّة.  #

نرش توثيق الفّعاليّة ونتاجها التعليمّي، واكتساب الخربة يف املدرسة واملجتمع بواسطة البيئة التعليميّة: املجلة املدرسيّة/ موقع املدرسة اإللكرتويّن،   #	

زاوية برنامج »مفتاح القلب"، التواصل مع الطاقم القطرّي.  

»برنامج السفراء" يعمل عىل تكتّل الصّف ويلزمهم بتنفيذ املهّمة. يساهم كّل فرد بفكرة ما تتعلّق بـ: التخطيط، التوجيه واإلرشاد، التفعيل.    

يبذل الجميع جهدا، ويتعاونون عىل تنفيذ الفّعاليّات وإنجاحها.  

آراء بعض التالميذ حول تطبيق برنامج "مفتاح القلب":

التلميذ فريد، من  مدرسة الزهور االبتدائّية:

»عمل تالميذ صّفنا مًعا كمجموعة واحدة، ال، بل كعائلة واحدة، مبسؤوليّة واحرتام. شعرنا هذه السنة، بجّو من املحبّة، حلّت معظم النزاعات بشكل 

أسايّس، خاّصة عندما عملت املربية معنا يف الحصّص الفرديّة، فسمعنا بعضنا البعض، وتفّهم أحدنا اآلخر، حتّى أننا حاولنا إعطاء الحلول ملشاكل 

زمالئنا، فشعرنا بارتياح كبري، وكأنّنا يف البيت«.

التلميذة مها، من مدرسة األمانة االبتدائّية:

»أَحّب الحصّص إيّل: حّصة "مفتاح القلب" ألننا نقّص، نلّون ونتحّدث عن أمور تضايقنا، تحزننا  وتشعرنا بالحّب والفرح«.

التلميذ أنس، من مدرسة الكرامة االبتدائّية:

»أُحّب حّصة الرتبية، ألنّنا نستمع فيها لبعضنا البعض، ونتشارك بكّل األمور الجيّدة والسيّئة، أذكر أنّني بكيت يف إحدى الحصص عندما سمعت 

مشكلة يواجهها أحد زماليئ يف الصّف، ومل أكن أعلم أنّه يشعر بالحزن إىل هذا الحّد". 

أمثلة لفّعالّيات السفراء، لها عالقة بقيم املسؤولّية واألمن واألمان:

سفراء مفتاح القلب يتحّملون املسؤولّية يف توفري املياه. 	.1

الفرتة: كانون الثاين- شباط 

القيمة: املسؤوليّة

السفراء: من الصّف الرابع

الجانب االجتامعّي- القيمّي يف الربنامج املنّفذ يف حّصة الرتبية: مسؤوليّة التوفري يف املياه.

جمهور هدف يف الفّعاليّة: تالميذ املدرسة.
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أهداف برنامج السفراء:

التأكيد عىل أهّميّة توفري املياه.  #

إبراز السلوكيّات اإليجابيّة يف استخدام املياه.  #

السلوك املتوقّع:

ماذا نرى؟ تالميذ يحرصون عىل التحّكم بكميّة املياه املستهلكة.  #

ماذا نسمع؟ تالميذ يقّدمون تقاريرعن مشاكل تتعلّق بهدر املياه.  #

ماذا نفعل؟ مشاهدة ومراقبة الحنفيّات يف املدرسة، وتصوير التالميذ املهتّمني بإغالق الحنفيات بعد االستعامل، أو إغالق الحنفية املفتوحة. نرش   #	

صورهم يف موقع املدرسة، يف املجلة املدرسيّة، يف الزوايا أو أثناء مراسيم توزيع الشهادات أو امليداليات.  

كشف التالميذ عىل عارضة، فيلم، بّث راديو  يبحث يف وضعية بحرية طربيا.  #

كشف التالميذ من خالل مقاالت صحفيّة تتحّدث عن أوضاع انحسار املياه يف البالد بشكل عام مثال: بحرية طربيا، ودعوتهم إلعداد ملصقات   #	

لألقوال التالية:   

»خسارة عىل كّل قطرة ماء"، "بالدنا تجّف، ونعاين من حرس املياه"، "نعم للتوفري، ال للتبذير" "وجعلنا من املاء كّل يشء حّي".  

مركز مثل:  الطارئة،  للحاالت  املهّمة  الهواتف  أرقام  يُفّصل  منشور  وتوزيع  املياه،  هدر  عن  التقارير  وتقديم  للمسبّبات،  التالميذ  كشف   #	

اإلعالم البلدّي.  

»سفراء مفتاح القلب" يشّجعون السلوك اآلمن أثناء اللقاء مع الغرباء. 	.2

الشهر: حزيران

القيمة: األمن واألمان

السفراء: من الصّف الثالث.

الجانب االجتامعّي القيمّي حسب الربنامج يف حّصة الرتبية: األمن واألمان عند لقاء الغرباء.

جمهور الهدف للفّعاليّة: تالميذ الصفوف األوىل والثانية. 

أهداف فّعاليّة "السفراء": 

زيادة الوعي ملخاطر قد تواجه التالميذ أثناء لقائهم مع غرباء.  #

كشف التالميذ عىل السلوك اآلمن واستخدامه عند اللقاء مع الغرباء وكيفيّة مقاومة إغراءاتهم.  #

السلوك املتوقّع:

ماذا نرى؟ تالميذ يعرضون مواقف، ميثّلون أدوارا ألوضاع افرتاضيّة ممكنة قد تحدث للتالميذ عند لقائهم بغرباء.  #

ماذا نسمع؟ تالميذ يصفون كيف يترصّفون أثناء اللقاء مع غرباء.  #

ماذا نفعل؟  تالميذ يقّدمون تقارير حول تبّني ترصّفات آمنة أثناء اللقاء مع غرباء.  #

فّعالّيات مقرتحة:

قراءة قصص ونصوص تعنى باملخاطر الكامنة عند اللقاء مع غرباء )مثال: قّصة "ليىل الحمراء"، كشكش والغريب( حوار حول الترصّفات التي   #	

ميكن تبّنيها ومتثيلها.  

دعوة التالميذ لتحضري منشورات للتحذير من مخاطر اللقاء مع غرباء.  #

تفّصل هذه املنشورات ترصّفات، واّدعاءات وإغراءات الغرباء التي ميكن متييزها كخطر محتمل.  

الغريب، يجب االمتناع عن تزويده  املراد إيصالها، يجب االمتناع عن مرافقة  الرسالة  اللقاءات مع غرباء، وتوضيح  أثناء  متثيل حاالت إغراء   #	

بالتفاصيل الشخصيّة، يجب االمتناع عن أخذ أّي يشء من الغريب، يجب االمتناع متاًما عن تلبية دعوة الغريب لركوب السيارة معه.  

مهاّم كتابيّة تتطلّب إمتامها: بدايات قصص تعرض حوادث تصف حاالت إغراء وخداع يستخدمها غرباء.   #

يضع التالميذ كتاباتهم يف صندوق معّد لذلك، وبعدها تُجمع وتُصّنف وتُعرض أمام التالميذ.  
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ملحق: تقييم سريورة تطبيق فّعالّيات برنامج »مفتاح القلب«

التقييم هو “عمليّة جمع معلومات تتعلّق باملوضوع الذي نقوم بتقييمه” )نابو، 2001(.

يحوي التقييم: جمع معطيات، تحليل معطيات، كتابة تقارير حول نتائج، توصيات، متابعة نتاجات وغري ذلك...

أهداف الّتقييم:

يهدف التقييم إىل تحسني الفّعاليّات الالحقة، واالستمرار يف الفّعاليّات الناجحة، ويساعد يف اتّخاذ قرارات رضوريّة إلجراء تدّخالت الزمة، كذلك 

يهدف إىل التعلّم من تجربة اآلخرين ونرشها لالستفادة منها.

ميكن تقييم سريورة تطبيق فّعاليّات برنامج “مفتاح القلب” يف أوقات مختلفة: مع بداية تطبيق الربنامج، ويف مراحل مختلفة من التطبيق، وكذلك 

بعد االنتهاء من تنفيذ الفّعاليّات. 

 

التقييم الداخيّل يف املدرسة من شأنه:

تحديد وتوضيح األهداف والنتاجات املطلوبة منذ بداية تطبيق الربنامج  #

جمع معلومات مهّمة حول ماهيّة وجودة الخطوات والنتاجات  #

خلق أساس متني للتعاون بني جهات مختلفة  #

توثيق دائم للمبادرات والخطوات العمليّة القامئة يف الفّعاليّات، كأساس للتطّور الصفّي/ الطبقّي/ املدريّس  #

بلورة التوصيات األساسيّة يف اتّخاذ قرارات مختلفة  #

معرفة ومتييز العمليّات الناجحة واألخرى التي بحاجة إىل تحسني  #

خلق دافعيّة للعمل  #

نعرض يف هذا امللحق عدًدا من املؤرّشات التي ميكن استعاملها أثناء تقييم التلميذ يف حّصة الرتبية.

“املؤّش: هو أداة ذات داللة، تنظّم أبعاد املهّمة ومراحل تنفيذها، بناًء عىل معايري واضحة وثابتة، وتساعد عىل عمليّة التنفيذ حسب نقاط ثابتة 

”)Benchmarks(

تخدم هذه املؤرّشات عّدة جهات: تالميذ، مربني، مركّزي الرتبية للحياة يف املجتمع، مديرين، مرشدي الرتبية للحياة يف املجتمع ومفتيّش املدارس، 

الذين يرغبون يف معرفة نقاط القّوة والنقاط التي بحاجة إىل تعزيز، للعمل من  أجل دعم الجانب االجتامعّي- القيمّي يف مدارسهم. 

من املحبّذ االتّفاق عىل األبعاد واملعايري بني املُقيِّم واملّقيَّم قبل البدء بعمليّة التقييم.

املؤّشات املقرتحة: 

مؤّش تقييم حّصة الرتبية "مفتاح القلب"  #

مؤّش تقييم مفتاح القلب برؤية مدرسّية  #

مؤّش تقييم عمل "سفراء مفتاح القلب"  #

مؤّش تقييم عمل التالميذ   #
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مؤّش تقييم حّصة الرتبية »مفتاح القلب«

اسم املقيّم:  __________________________________________________________________________

الوظيفة:  __________________________________________________________________________

اسم مرّب الصّف:  __________________________________________________________________________

الصّف:  __________________________________________________________________________

التاريخ:  __________________________________________________________________________

دون ُمَتدٍن          معيار التقييمالبعد

املتوّسط    

فوق متوّسط    

املتوّسط        

ممتاز    

 تّم تنفيذ سريوريت تطبيق التعلّم واملامرسة حول 

الجوانب االجتامعيّة املستمّدة من القيمة املتداولة بأطر 

مختلفة: املجموعة األم، أزواج، مجموعات أو عمل فردّي.

أتيحت فرصة مشاركة الناتج الفردّي/ الصّفّي لفحص 

تعلّم القيمة املتداولة. 

تّم فحص أهّميّة تطبيق السلوكيّات املتعلّقة بالقيمة 

املتداولة يف الحياة اليوميّة.

تّم االتّفاق عىل قوانني أساسيّة املتعلّقة بالقيمة املتداولة.
ت.

ام
علي

وت
د 

اع
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ر، 
أط

ى، 
مبن
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تنظيم سريوريت التعلّم واملامرسة متاشيا مع مبنى حّصة الرتبية "مفتاح القلب"  .1

التعلّم واملامرسة من خالل محادثة حرّة، يؤكّد فيها املشرتكون عىل : 	.2

ممتاز    فوق املتوّسط        متوّسط    دون املتوّسط    ُمَتدٍن          معيار التقييم

ساد إصغاء وتواصل بالعينني. 

كانت العالقة مبنيّة عىل االحرتام وتقبّل اآلراء املختلفة.

تّم استخدام  عبارات لطيفة لتعزيز االحرتام.

كانت الترصّفات واستخدام حركات الجسم الئقة.

البيئة التعليميّة أثناء التعلّم واملامرسة حول القيمة املتداولة 	.3

ممتاز    فوق املتوّسط        متوّسط    دون املتوّسط    ُمَتدٍن          معيار التقييم

ساهمت الظروف البيئيّة يف غرفة الصّف

 )اإلضاءة- التهوئة- األثاث والهدوء( عىل تنمية

 شعور الراحة لدى املتعلّم. 

ساعدت وضعيّة جلوس التالميذ عىل تواصل واتّصال

 ناجع، وأتاحت لهم أن يتابعوا الحديث الجاري بينهم.

تّم عرض النتاج النهايّئ للفّعاليّات التعلّميّة

 يف مكاٍن مخصّص له.
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دون ُمَتدٍن          معيار التقييم

املتوّسط    

فوق متوّسط    

املتوّسط        

ممتاز    

1.	استخدام الوسائل التعليميّة خالل التعلّم واملامرسة  

تّم تسليط الضوء عىل القيمة املتداولة يف وسائل التعلّم والتعليم 

التي عرضت خالل حّصة الرتبية »مفتاح القلب« 

تّم الرتكيز عىل قضايا تهّم التالميذ من خالل القيمة املتداولة

توفّرت الوسائل التعليميّة وكانت متاحة لجميع املعلّمني.

2.	إجراء حوار من خالل الرتكيز عىل املضامني االجتامعيّة- القيميّة وربطها بالقيمة 

تركّز الحوار االجتامعّي- القيمّي عىل الرؤية العاّمة، السلوكيّات 

وأحداث لها عالقة بالقيمة املتداولة.  

جميع القضايا االجتامعيّة املطروحة يف النقاش، مستمّدة 

من القيمة املتداولة، وتعكس مدى تأثريها عىل حياة الفرد  

واملجتمع. 

من خالل الحوار االجتامعّي- القيمّي طرحت امثلة توضح العالقة 

بني األفكار املستمّدة من القيمة املتداولة، وبني ما يحدث يف األطر 

املختلفة: غرفة الصّف، املدرسة  واملجتمع الخارجّي...

أتاح الحوار االجتامعّي القيمّي للتلميذ فرصة اختيار سلوكيّات 

مالمئة تتعلّق  بالقيمة املتداولة، وتطبيقها يف الحياة اليوميّة.

3. من خالل التعلّم واملامرسة، اكتسب التالميذ طرقا عديدة للتعبري

أعطيت الفرصة للتالميذ إلبداء رأيهم والتعبري عن وشعورهم 

بطرق مختلفة؛ شفهيّا، كتابيّا، أو من خالل الرسم والتمثيل.

عرّبَ التالميذ عن الرؤية العاّمة، وعن أفكارهم بطرق مختلفة مثل: 

طرح حّجة، تحضري منتوجات حّسية.

4. طريقة التعلّم واملامرسة حول القيمة املتداولة وّجهت من خالل تطوير العالقات بني األفراد

أتيحت الفرصة للتالميذ التعرّف عىل بعضهم البعض بشكل أفضل، 

من خالل املشاركة بالتجارب الشخصيّة.  

ح التالميذ فرص توطيد العالقات بينهم من خالل املشاركة 

باألحاسيس، االحتياجات، األفكار مع ربطها بالقيمة املتداولة. 

أتيح للتالميذ تقديم الدعم لزمالئهم عن خالل: إعطاء نصيحة،  مّد 

يد العون والتشجيع.

أبدى التالميذ اهتامما بحديث زمالئهم من خالل احرتام مشاعرهم، 

احتياجاتهم، أفكارهم، أمنياتهم وآرائهم.
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مؤّش تقييم مفتاح القلب برؤية مدرسّية

املقيِّم:  ________________________________

التاريخ: ________________________________

كثريًابصورة متوّسطًةقليالًإطالقا المعيار التقييمالبعد

.1

تذويت برنامج

“مفتاح القلب 

لحّصة الرتبية”

تطبّق املدرسة الفّعاليّات املدرسيّة بالتناسب 

مع قيم مفتاح القلب

يعرف الطاقم املدريّس الربنامج والقيم التي 

يحويها

يلتقي الطاقم املدريس شهريًا، للتعلّم عن 

القيمة املتداولة

يربط مربّو الصفوف األوىل حتّى السادسة 

بني القيمة املتداولة وبني املواد التعليميّة 

التي يدرّسونها

يربط معلّمو املواضيع املختلفة بني القيمة 

املتداولة وبني املواد التعليميّة التي يدرّسونها

يربط مجلس الطاّلب والتالميذ بني القيمة 

املتداولة، وبني الفّعاليّات التي يقومون بها 

يف املدرسة

تبنى املناسبات، الجوالت، العروض والندوات 

الثقافيّة ويتم اختيارها بالتناسب مع القيم 

املتداولة لربنامج »مفتاح القلب«

آخر...

.2

حّصة الرتبية يف 

برنامج الصفوف

يقوم مربّو الصفوف بتفعيل حّصة تربية 

ثابتة يف الصفوف األوىل حتّى السادسة

يعمل مربّو الصفوف عىل تنفيذ فّعاليّات 

برنامج »مفتاح القلب« 

يفسح مربّو الصفوف املجال أمام التالميذ 

ملامرسة العمل يف أطر مختلفة )وظيفة لكّل 

تلميذ، سفراء مفتاح القلب، لجان وآخر(

آخر...
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.3

تفعيل لقاءات 

من القلب إىل 

القلب

يعمل مربّو الصفوف عىل تفعيل وتطبيق 

لقاءات من القلب إىل القلب مبجموعات 

تضّم 3-5 تالميذ كّل مجموعة

يعمل مربّو الصفوف عىل استعامل حقائب 

و/او بطاقات لقاءات من القلب إىل القلب

.4

لقاءات تعلّم بني 

أفراد الطاقم

يلتقي الطاقم الرتبوّي يف املدرسة بشكل 

ثابت للمشاركة يف األفكار، املبادرات، املواد، 

الصعوبات، النجاحات وغريها

تجرى مشاهدة دروس منوذجيّة خالل حّصة 

الرتبية للتعلّم والتقييم بواسطة مؤرّش حّصة 

الرتبية

آخر...

.5

لقاءات تقييم

يقوم مدير املدرسة مبشاهدة دروس »مفتاح 

القلب« وتقييمها مع املرب

يقوم مركّز الرتبية االجتامعيّة مبشاهدة 

فّعاليات تتعلّق بالقيمة املتداولة وتقييمها 

وإعطاء مردود حولها

يقوم املرشد مبشاهدة فّعاليّات وحصص 

منوذجيّة للمربنّي، املركّزين سفراء مفتاح 

القلب...تتعلّق بالقيمة املتداولة واعطاء 

تقييم شفوّي

يقوم مدير املدرسة بإجراء  تقييم وإعطاء 

مردود لـ: مجلس الطالب، لجنة، سفراء 

مفتاح القلب، منتخب املدرسة وغريها

آخر...

.6

إثراء املدرسة 

مبواد مختلفة 

تتعلّق بقيم 

»مفتاح القلب«

يقوم الطاقم الرتبوّي بجمع وتوثيق مواد 

اجتامعيّة- قيميّة تتعلّق بالقيمة املتداولة  

يقوم الطاقم الرتبوّي بتطوير مواد خاّصة 

للعمل بها حول القيمة الشهريّة

آخر...
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كثريًابصورة متوّسطًةقليالًإطالقا المعيار التقييمالبعد

.7

توسيع العمل 

حول قيم 

»مفتاح القلب« 

يف أوقات وأطر 

مختلفة

الطقوس املدرسيّة )الطابور الصباحّي، لقاءات األهايل، 

عروض ثقافيّة وغريها( تتناسب مع قيم مفتاح القلب

تتناسب نقاط البحث املطروحة للنقاش يف األطر 

املدرسيّة املختلفة )الطبقة، املدرسة واملجتمع( مع روح 

قيم مفتاح القلب مثل: مسؤوليّة املشاركني يف العمليّة 

الرتبويّة

يعمل أهايل التالميذ من أجل إثراء الجانب االجتامعّي 

القيمّي يف املدرسة من خالل تقديم محارضات، القيام 

بورشات عمل وغريها...

آخر

.8

تقييم

تقوم املدرسة بتقييم املجال االجتامعّي القيمّي عىل 

املستوى املدريّس بواسطة؛ مردود داخيّل، مشاهدات، 

تقييم كالمّي يف شهادة التلميذ

تقوم املدرسة بتقييم املجال االجتامعّي القيمّي عىل 

املستوى الصّفّي بواسطة، بطاقات تقييم، حوار معلّم/ 

تلميذ، شهادة، مردود

آخر

.9

توثيق

يدير مركّز الرتبية االجتامعيّة ملف التوثيق املدريّس 

لربنامج »مفتاح القلب«) فّعاليّات، نتاجات، تقييامت(

يقوم مربّو الصفوف بإدارة التوثيق الصفّي بكّل ما 

يتعلّق بربنامج »مفتاح القلب« )مبنى الدروس، نتاجات 

صفيّة، فّعاليّات تقييم( يف ملّف خاص به

يوثّق تالميذ الصفوف التعلّم واملامرسة التي اكتسبوها 

بواسطة بطاقات تقييم، تلخيص، نتاجات شخصيّة يف 

ملف »توثيق شخيّص«

يوثّق الطاقم والتالميذ الفّعاليّات املختلفة )الصفيّة، 

املدرسيّة واملجتمعيّة( يف جريدة املدرسة بواسطة: صور، 

مقاالت، مقابالت وغريها...

يوثّق الطاقم والتالميذ الفّعاليّات املختلفة )الصفيّة، 

املدرسيّة واملجتمعيّة( يف جريدة املدرسة بواسطة: صور، 

مقاالت، مقابالت وغريها...

يوثّق الطاقم والتالميذ الفّعاليّات املختلفة يف الزواية 

الصّفيّة واملدرسيّة

آخر
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.10

تقدير

تقوم املدرسة مبنح شهادات تقدير للصفوف، 

للمعلّمني، للتالميذ ولألهايل الذين ساهموا بشكل 

خاّص يف تطبيق الربنامج االجتامعّي-القيمّي

آخر

.11

رصد وتخصيص 

املوارد لتطبيق 

برنامج »مفتاح 

القلب لحّصة 

الرتبية«

تزّود املدرسة ملركّز الرتبية االجتامعيّة املوارد الالزمة 

لتفعيل الربنامج ) 6%  مقابل الرتكيز، وقت ثابت للقاء 

املربنّي والطاقم، وقت للقاء املرشد املدريّس وغريها

يف املدرسة أوقات خاّصة لتعلّم الربنامج:

يف إطار لقاءات خاّصة بني املركّز واملربنّي	 

يف إطار لقاءات طبقيّة بني املركّز واملربني	 

يف إطار “غرفة معلّمني تتعلّم القيمة املتداولة”	 

يف إطار لقاءات الطاقم اإلدارّي	 

تخّصص املدرسة املوارد الالزمة لتنظيم عمليّة التعلّم 

)أوراق، اللوحات الصّفيّة واملدرسيّة وغريها...(

آخر
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مؤّش تقييم عمل »سفراء مفتاح القلب« 

تاريخ التقييم:  ________________________________

مجموعة السفراء:  ________________________________

املقيِّم:  ________________________________

التاريخ:  ________________________________

كثريًابصورة متوّسطًةقليالًإطالقا المعيار التقييمالبعد

حّددت األهداف املنبثقة من القيمة املتداولة األهداف1.

واملتناسبة مع الربنامج االجتامعّي- القيمّي

تّم التأكيد عىل القيمة املتداولة يف: التعلّم، القيمة2.

املامرسة و/أو تطبيق القيمة املتداولة

تّم اختيار املضامني والفّعاليّات املختلفة جمهور الهدف3.

لتناسب جمهور الهدف )املعرفة، القدرات 

املطلوبة وغريها(

مشاركة 4.

السفراء

شارك كافّة املشاركني يف فّعاليّة السفراء يف 

املراحل املختلفة للفّعاليّة )التخطيط، التنفيذ 

والتقييم(

ترصّف السفراء يف املراحل املختلفة للفّعاليّة مثال شخيّص5.

بصورة تتناسب مع القيمة املتداولة

قام السفراء خالل الفّعاليّة بإدراج نصوص إدراج نصوص6.

مختلفة  كالميّة و/ أو متثيليّة، عارضة، مرسحيّة، 

أغنية...( تتناسب مع القيمة املتداولة

تّم استغالل الوقت الذي خّصص للفّعاليّة إدارة الوقت7.

بجميع مراحلها )تعلّم، مامرسة وتقييم( بصورة 

مفيدة

تقبّل السفراء مردوًدا حول عملهممردود8.

قام السفراء بالتوثيق واإلعالن عن فّعاليّة توثيق وإعالن9.

السفراء يف أماكن مختلفة )يف زوايا املدرسة، يف 

رسالة موّجهة لألهايل، يف جريدة املدرسة و/ أو 

يف املوقع االلكرتويّن للمدرسة والبلدة(
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مؤّش تقييم عمل التالميذ 

اسم صاحب الوظيفة:  ________________________________

الوظيفة:  ________________________________

التاريخ:  ________________________________

معيار التقييمالبعد

انتبهت لكّل ما حويلاملسؤولّية

تعاملت مع الوظيفة بجّدية

ترصّفت باهتامم تجاه املجال االجتامعّي- القيمّي

قمت مبامرسة املهاّم كافّة

استمراريّة 

ومتابعة

عملت كّل الفرتة التي حّددت يل ألداء الوظيفة

قمت بأداء املهاّم ومتابعتها

أعطيت أفكاًرا جديدة لتطوير املجالمبادرة

قمت بأعامل إضافيّة لدفع املجال االجتامعّي- القيمّي 

مل تكن مطلوبة يف إطار الوظيفة

تواصل 

شخيّص

راعيت يف عميل احتياجات ومشاعر أفراد املجموعة/ 

تالميذ الصّف

تعاونت مع تالميذ الصّف وأصحاب الوظائف األخرى

تعاملت مع اآلخرين بشكل محرتم

تقبّلت مشورة ومساعدة اآلخرين يل يف أداء وظيفتي

يف نهاية الفرتة أشعر بـ   ___________________________________________________________________________________

أريد أن أتحّسن بـ   ______________________________________________________________________________________


