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درس مفتاح القلب

موضوع الدرس: إدارة صراعات 
مع المعّلم/ ة: عبير خالد

ّ قُطريّة منظومة ب
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ماذا يجب ٔان نحّضر للحّصة؟ 
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ماذا سنتعّلم اليوم؟

 إدارة صراعات .•
الحوار والتفاهم لغتنا في حل الصراع •
قصة راني وسمير •
فّعالّية.•
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نبدٔا بمتعة 

في حصة التربية عّينت المربية ُعرفاء للصف خلال الأسبوع، وكم كان راني سعيًدا عندما ٔاوكلته المعّلمة ان 
يكون اول عريف للصف ليوم الاثنين، وشرحت المعّلمة صلاحّيات وواجبات العريف خلال الدوام المدرسّي وانه 

يتوجب على كل تلميذ الانضباط والالتزام بالتعليمات المدرسّية.
 في صباح يوم الاثنين حضر راني الى المدرسة نشيطًا كعادته، وبدٔا بٔاداء وظيفته كعريف لليوم، وبعد الحصة 
الثالثة وعند خروج التلاميذ الى ساحة المدرسة، ٔالقى سمير نفاياته بجانب سّلة النفايات فطلب منه راني بٔادب 

ان يرفع النفايات ويلقيها في السّلة مرة اخرى. نظر إليه سمير نظرة غاضبة وقال له: لا ٔاريد ان افعل ذلك، ومن 
واجبك انت ان تجمع هذه النفايات وتلقيها في سّلة النفايات.

 فكّر راني للحظة، ومّد يده وتناول النفايات عن الارض ؤالقاها في السّلة، ودّون في دفتر الملاحظات ملاحظة 
حول ما دار بينه وبين سمير .
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الآن سنتعّلم

لة التالية  بعد ٔان قرٔات المواجهة، اجب عن الأس
 

1. ما هي المهام التي من الممكن ان تلقيها المعلمة على تلاميذ الصف؟

ما رٔايك في تصّرف سمير؟ .2

ماذا فكر راني حول قصد سمير حين قال: "من واجبك انت ان تجمع النفايات"؟ .3

كيف  كنت ستتصّرف لو كنت مكان راني؟ .4
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لحظة تفكير وتٔامل :

1. ٔان تتنازل قليلًا ليس ضعًفا بل هو القوة بحد ذاتها. 

  ما يهّم  ليس في ما تنظر بل في ما تُبِصر. 2.

 ابتعد تماًما عن الأشخاص السلبين في حياتك فهم يختلقون المشكلات حتى في اسهل الحلول. 3.

 مستوى نضوجك بمستوى تصّرفك. 4.
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نواصل التعّلم

 ماذا يخطر في بالك حول كيفّية إدارة الصراعات؟ 

 إدارة صراعات
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نواصل التعّلم

 إدارة صراعات

 احترام

اصغاء

حوار

تنازل

تقّبل الآخر
احترام الرٔاي

مصالحة

تفاهم
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نُنهي ونُجمل

عندما يحدث نزاع بين شخصين ٔاو ٔاكثر، تتكّون لديهم مشاعر من الغضب والانفعالات،

وإدارة جّيدة للصراعات ان تكبح جماح هذا الغضب ونفكر تفكير إيجابّي وبطرق تفاهم مسالمة.

قال ٔاحد العقلاء ويدعى روبرت ٔانجرسول: 
الغضب ريح تهّب فتطفئ سراج العقل
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اكتب في دفترك نصائح  لتلاميذ صفك حول كيفية التعامل لحل خلافات او صراعات فيما بينهم. 
 

نواصل التدرب
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