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 التعرف على الذات عند االنتقال والتغيير
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 إيتا بن نون، ريكي غلزنر، زيفا ميموني، مينه بنتسر: تأليف       
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 ":مهارات حياتية"أُعّد حسب  :18لقاء رقم ال

 روني، ساره كوخ، حانه روزنبيرغاإيله ألغراسي، بات تسيون أه: تأليف        

 عائلتي

 نه شدمياح: تأليف -صورة عائلية : 19لقاء رقم ال

 نه شدمياح: تأليف - أن نكون معا  : 20لقاء رقم ال

 إيله ألغراسي، شوش تسيمرمان: تأليف -عائالت مختلفة : 21لقاء رقم ال
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 :للصفين األول والثاني

 :الحياة مجاالت

ع عالم الطفل الذي يقضي اآلن ساعات أطول خارج إطار البيت ويتفاعل أكثر مع أبناء ستالطفولة المتوسطة يمرحلة في 

أن يستضيف وأن  رحلةفي هذه الم يستطيع الطفل .ه في إطار تربوي وفعاليات جماعية منظّمة ال يساهم فيها والداهجيل

 .وأن يُشغل نفسه بصورة مستقلة يزور صديقا  

ة، حصةالوقت للمفي الوصول )نقل إليه مسئولية أكثر من محيطه تُ هذه الفترة تربية رسمية كاملة وخالل يتلقى الطفل 

 (.لهسبة بالنمشّوقة  لم تكنات مناسبة، التركيز والمواظبة على المهام التعلمية حتى لو ستلزمالحضور مع م

 

 :اجتماعية عاطفية مهام

أكثر، أن يركز بالمهمة لمدة  هذه الفترة من حياته، أن يكون جديا   خالليتوقع المجتمع من الطفل في الثقافات المختلفة، 

اللعب الذي ميّز هو الحال في زمنية أطول وأن يأخذ على عاتقه مسئولية أكثر للقيام بوظائف في الحياة الفعلية وليس كما 

وأن يكتسب مهارات وقدرات تعتبر مناسبة " منتجا  "من اآلن يُتوقع من الطفل أن يكون  .الطفولة المبكرة وهو في الروضة

 .فيها ترعرعلحياة الثقافة التي 

، وأن يتصرف بصورة المدرسة، يُتوقع من الطفل أن ينجح في يالغربالعالم في هو الحال في الثقافة اإلسرائيلية، كما   

 .يكتسب قدرات ومهارات يستخلص منها االكتفاء الذاتي والمتعةأن ومقبولة 

 .ينإنشاء صداقات قريبة منوطة بالتزام وإخالص متبادل متضمن اكما يبرز في هذه المرحلة التقدم في العالقات مع أقرانه 

بنظره لنفسه في مجاالت  ،إضافة إلى ذلك تحدث تغيرات كثيرة في العالم الداخلي للطفل تتمثل برؤية مستقرة لشخصيته

 .المظهر الخارجي والسلوك واللياقة والميول الشخصية وغيرها

 :الظروف البيئية التي تتيح هذه التطورات

 (:مجتمعالو المدرسةعائلة، ال)للتعلم  بيئة توفر فرصا   .أ

 .مناخ آمن ومجال يتيح نشاطات متنوعة مع اإلحساس باألمان الشخصي توفير 

 .ا  وفني ا  ، تعلميا  اجتماعي - ا  عن الذات، عاطفي توفير فرص للتعبير 

 :برنامج المهارات الحياتية ومكّملة لها إلى حصصفعاليات يبادر إليها المعلم إضافة  .ب

 .الباإلعراب عن االهتمام، الدفء، المراعاة ودعم أداء الط 

 .تحديد التوقعات للتحصيل التعلمي العالي وتوفير تجارب مناسبة 

ختلف الطالب وتقديم مالحظات، تلميحات ونصائح لتحسين االستراتيجية من أجل شكال تعلم مُ التعرف على أ 

 .مساعدتهم على التقدم

 .استخدام المشاكل التي تبرز في حياة األطفال كفرصة لعمليات حل المشاكل والتعلم القيَمي 

 .جهاوخار المدرسةتوجيه ودعم النشاطات االجتماعية المناسبة بين األطفال داخل  

 التطبيقيةالخلفية النظرية، التطّورية و
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، من خالل التعرف واحترام الثقافات السائدة في مجتمع المدرسةمشاركة األهل القيم واألنظمة التي توجه  

 .المدرسة

 :الصف في تطور القدرات والمهارات طالب دور .ج

في إطار التعلم المشترك والمساهمة في تطور القدرات اإلدراكية وخاصة الفهم  طالبتوفير فرصة للنقاش بين ال 

 .لتعبيروا

وتنمية ( بالخصائص والقدرات)الصف  طالببين  واالختالف للتعرف على التفاوت طالبتوفير الفرص لل 

 .األضعف الطالبالتسامح ومساعدة 
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 برنـامج النـواة للصـف األول

 يةـياتـهام حـم

 صف األولـلمع اف التكيّ  للمرحلة التطورية أوضاع حياتية مميزة

 ة الذاتيةالهوي

جسمي، : التعرف على الذات) 

 (مشاعري، أفكاري، سلوكي

هوية  ،جندرية، هوية دالالت ومعان  

 (هوية ثقافية جنسية

 التعرف على الذات عند االنتقال والتغيير

 (الجندريةاألدوار، مشاعر، أفكار، سلوكيات) 

 "عليك يشرفني التعرف"

 لي وجدت مكانا  

 أنا وغرضي

 ان جديد؟ما هو الشعور في مك

 ما هو شعوري؟

 أرويها لمربية الروضة المدرسةتجارب من 

 

 

 يالتحكم العاطف

 والتوجيه الذاتي 

 

 توجيه ذاتي في وضع جديد

 أصحاب الوظائف

 ما هي القوانين والقواعد؟

 ...غير لطيف ...لطيف

 غيري يختارون أحيانا  و ...يختارونني أحيانا  

 مشاكلالحل 

 أم نستعين بالكبار؟ بقوانا الذاتية، هانحلهل 

 تعلُّم مواجهة المشاكل

 

 

 

 بيشخصية في العالقات ال مؤهالت

 :مختلفةالدوائر الفي 

العائلة، مجموعة األقران، الصداقة، 

 الحميمية، الزوجية، الحب

 صداقات –اثنان خير من واحد 

 إنشاء صداقة

 " صديقا فورا  نجد ليس في كل األوقات  "

 حميمينسنكون أصدقاء 

 لعمل مع األصدقاء؟ما ا

 صعوبات في الصداقةتبرز  ...أحيانا  

 ...المصالحة دائما  المصالحة ...

 عائلتي

 صورة عائلية

 أن نكون معا  

 اجديد   تعلمت شيئا  

 عائالت مختلفة
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 العائلةداخل االتصال  - ماتتأثير الكل

 

 مهام حياتية

 

 ،يالتعلم األداء

 اللعباألداء في  

 العملاألداء في و 

 

 انكون طالب  أن 

 "أقدر صرتُ "

 جديدا   تعلمت شيئا  

 مواجهة الصعوبات

  المفتاح هما  "التمرين والتشجيع"

 

 

 مواجهة حاالت الخطر، 

 اتالضغط واألزم

 

 مواجهة حاالت المضايقة والعنف

 ...أو يضربني أحدهم عندما يهينني

 نزاع الحمارين األخوين

 أيضا   يمكن بطريقة أخرى

 

 لقاء مع غرباء

 مواجهة حاالت اإلغراء -ف كيف أحافظ على نفسي أعر
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أو كل موضوع، تساعد على تقييم وفحص  حصةفي نهاية كل " مهارات حياتية حصةتغذية مرتدة شخصية ل -استمارة للمعلم "تعبئة 

 .عمل المعلم وكذلك على فهم العمليات في الصف

لقاء إرشاد أو العمل الشخصي، يوصى بتعبئة هذه االستمارة وإرفاقها كجزء من  ، في إطارالمكملةفعاليات المن أجل توجيه وبناء 

 .مفكرة المعلم الشخصية

 

 حياتيةالمهارات ال حصةتغذية مرتدة ل

 .مهارات حياتية حصةمرحبا أيها المعلم، مرفقة بهذا ورقة تغذية مرتدة يمكن بمساعدتها استخالص تعلّم من كل 

 _________________ورقمه  حصةموضوع ال

 ______________________شريحة العمر 

 ( جدا   كبير بقدر=   5،إطالقا ال   =1)  لك المناسب المكان في بدائرةضع/ي 

 5 4 3 2 1 لطالب صفك؟ مناسبا   حصةكان موضوع ال ة درجةبأي .1

 5 4 3 2 1 الطالب؟ حصةالءمت طريقة ال درجة ةبأي .2

 جزئيا  /ال/نعم (بمجموعات؟ العملفي  عامة؟ بمناقشة) ؟الصف وار داخلحال تطورهل  .3

 5 4 3 2 1 اآلراء؟/ التعبير عن شتى المواقف، المشاعر حصةال إلى أي مدى أتاح برنامج .4

 ال/نعم دقيقة؟ 45لمدة  مالئما   حصةهل كان مجرى ال .5

 جزئيا  /ال/نعم ؟حصةهل تحققت أهداف ال .6

  ؟صةحرضاك عن خطة الي درجة ما ه .7

  حسب رأيك لطالبك؟ حصةال تساهم درجة ةبأي .8

 .تغيير دون .نعم في المستقبل؟ حصةال ههل ترغب بإعادة هذ .9

 .*تغييرات مع .نعم

 .ال

 ال/نعم بصورة تلبي التوقعات أكثر؟ حصةال ههل اإلرشاد يساعدك على تمرير هذ .10

 5 4 3 2 1 د طالبك؟عن أح جديدا   شيئا   حصةاكتشفت خالل ال درجة ةبأي .11

 5 4 3 2 1 عن الصف؟ جديدا   اكتشفت شيئا   درجة ةبأي .12

 5 4 3 2 1 شريحة العمر عندك؟ حصةناسب الت درجة ةبأي .13

 5 4 3 2 1 شريحة عمر غيرها؟ حصةناسب الت درجة ةبأي .14

  ؟هي ما الحصة؟ لتقديم معدات / مساعدة أدوات / أدوات / معلومات تنقصك هل  .15

________________________________________________________________________ 

 _____________________________________ الحصة؟ تخطيط في تغير أو تضيف كنت ماذا *.16

________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________أخرى مالحظات. 17
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 التعرف على الذات عند االنتقال والتغيير

 (أدوار جـندريةيات، ـكار، سلوكـر، أفـمشاع) 

 تصّور فكري

لصف األول حالة من المواجهة مع عالم جديد، أوالد غير معروفين، قواعد جديدة إلى ايشّكل االنتقال 

 عملية زيعزت فرصة طالبهذه الوحدة للفي يتيح المعلم  .ألوفمغير  رسةمدمبنى وومعايير جديدة، 

تشخيص  كذلك يشّجع المعلم .التعرف على زمالئهم، وتوطيد معرفتهم لذاتهم في اإلطار الجديد

للمقدرة   القاعدة األوليةيتيح مشاركة المشاعر واألفكار، ويبني  المشاعر والتعبير عنها، ويخلق جّوا  

 .نة بالغيرعلى االستعا

 

 :هدافاأل

 :طالبال

 .على زمالئهم في الصف نيتعرفو .1

 .بتنمية شعور االنتماء للمكان نويبدأو المدرسةعلى مبنى  نيتعرفو .2

 .عنها نالمشاعر واألفكار ويعبّرو شخصوني .3

 .مجموعة يمكنها تعزيز الشعور باالنتماءكالصف  نظرون إلىي .4
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 "عليك التعّرف يشرفني" 1:لقاء رقم ال

 

 

 

 :سير الفعالية

   طالبوخالل ذلك تتالقى أعين ال .التجول في الصف على أنغام الموسيقى طالبيُطلب من ال .1

 .مع بعضها البعض، ويحيّون من يالقونهم بطريقهم

  التوقف  طالبيُطلب من ال( تصفيق أو إيقاف الموسيقى)وعند سماع صوت متفق عليه  .2

 .ومصافحة زميل يعرفونه

 ثانية بمصاحبة الموسيقى، وعند سماع التصفيق أو إيقاف  طالبفي المرحلة التالية يتجول ال .3

بعد عدة  .قليال   نال يعرفه في الصف ويتحدثو طالبمع واحد بأزواج كل  نالموسيقى يجتمعو

مرة أخرى في الغرفة بمصاحبة الموسيقى ويُطلب منهم  ندقائق يفترق األزواج، ثم يتجولو

أن يتحدثوا عن موضوع  طالبفي كل لقاء ل ةطلب المعلمت .ص آخر ال يعرفونهمقابلة شخ

 :مواضيعلفكار بعض األفيما يلي  .آخر

 برنامج تلفزيوني يحبونه 

 رحلة ناجحة قاموا بها 

 قصة يحبونها 

 طعام يحبونه أو يكرهونه 

 لعبة مفضلة 

 

ن عما تعلموه من هذه المعنيون يتحدثو طالبال .دائرةفي  طالبفي نهاية الفعالية يجلس ال .4

 .الفعالية

 

 

خلق لقاء أولي لطيف، في جو مريح، بين أوالد يلتقون ألول مرة هو الهدف من هذه الفعالية 

توفّر الفعالية إضافة للقاء نفسه فرصة لبداية  .االبتدائية رحلةفي إطار الصف في بداية الم

 .اتصال فيه تعبير عن المشاعر ومشاركتها
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 " لي وجدت مكانا   " :2لقاء رقم ال

 

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 وخالل عدة  .والساحة المدرسة، بجولة في طالبيقوم المعلم مع الصف كله، أو مع مجموعة  .1

 المدرسةعن مكان ما في ( في أوقات فراغهم)على البحث  طالبأيام يشجع المعلم ال

 .ومصاحبته همع" آلفللت"يجذبهم 

المختلفة التي اختارها " الودية"وبعد عدة أيام يخرج المعلم ثانية مع الصف بجولة لألماكن  .2

 .طالبال

 .مع المكان المعين" تآلفال"لماذا اختاروا  طالبيروي ال .3

 

 :بعد الذين لم يختاروا مكانا   طالباقتراح لمواصلة الفعالية لل

 ".تهمصاحبو نمواصلة البحث عن مكا 

 ."مصاحبته"بـأن يتخيلوا مكانا كانوا يرغبون  

 ."مصاحبته"ـبدعوة أصدقاء للمكان الذي يرغبون  

 

 :لمواضيع التاليةإلى ايجري نقاس يتطرق 

 ؟ويمكن مصاحبته ما وّديا   ما الذي يجعل مكانا   طالبيفحص المعلم مع ال 

 .طالبليؤكد على تنوع األماكن الودية وأوجه التشابه واالختالف بين ا 

 ولماذا؟ إطالقا  يسأل هل توجد أماكن غير ودية  

 .الصف كيف يمكن جعلها ودية أكثر طالبمع  يحاول أن يقترح حلوال   

 .المدرسةاألرجاء المختلفة في  علىور بالسيطرة شعاكتساب ال طالبللتتيح هذه الفعالية 

 ".اكتشافاتهم لألرجاء"بـ زمالءهم  طالبكما يشرك ال

من المخاوف، وتشّكل بداية  قللالتعارف والصداقة، ت طالبتعّمق الجولة المشتركة مع ال

رسالة بأن الصف  ينقل الصف داخلالنشاط  .المدرسةعالقة إيجابية بين الطفل وتطوير 

 .وأهمية معنىإليها ثمة نتماء لإلأن عن مجموعة و عبارة
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 "أنا وغرضي " :3 لقاء رقملا

 

 

 

 

 :سير الفعالية

لصف يطلب المعلم من األهل اختيار غرض أو أغراض، ابنهم متعلق بها وإرسالها إلى ا .1

يحبونه أو  أن يحضروا غرضا   طالبيمكن الطلب من ال)من ذلك،  بدال   وأ .البدون علم الط

 (.الغرض الذي يحبونه رسم

 .طالبأمام الالمهمة في وسط الدائرة ويعرض ( أو الرسوم)يضع المعلم األغراض  .2

كل واحد  ".حكايته -كل غرض ل .تحبونها حضرت أنا واألهل لكم مفاجأة وجمعنا أغراضا  "

 .إلى الدائرة، يتعرف على غرضه ويحكي لنا حكاية تتعلق به وبغرضهحسب الدور يدخل 

 .الصف حسب تنوع األغراض المعروضة زميّ المعلمة ت .3

أن يتوزعوا إلى مجموعات حسب أوجه الشبه بين أغراضهم التي  طالبيقترح المعلم على ال .4

 .أوجه الشبه مزيد منالبينهم عن فيما  الطالبفي المجموعة الصغيرة يبحث  .أحضروها

  تذّكر أغراض يحبونها في كلل خيالهمب خالل السنة واستعينأن ي طالبعلى ال ةقترح المعلمت .5

 .بةوصع فيهامرة يواجهون 

 

 

 

 

 

 

 

 نعززوأنفسهم بواسطة غرض له معنى بالنسبة لهم وبذلك ي الطالبفي هذه الفعالية يعرض 

مكنهم كغرض انتقال يرف مع أوالد الصف وكذلك يتعلمون االستعانة بغرض يحبونه االتع

.جديدة، صعبة وغيرها أوضاعمع  للتكيف االستعانة به  
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 "ما هو الشعور في مكان جديد؟" :4 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 إلى بأنه حضر  طالبويخبر ال( وبنت، عدنان ولينا طالب)يحضر المعلم للصف دميتين  .1

 .عن الزميلين الجديدين معرفتهيريدون الذي  ما طالبيسأل ال .لصف زميالن جديدانا

 .ها المعلم ويبني معهم القصة عن الزميلين الجديدينليأسئلة ويجيب ع طالبيطرح ال

هما أفكار ومخاوف ديكانت ل .يروي لهم المعلم أنه باألمس كان الزميالن مرتبكين الحقا   .2

 .كذلك فرحو

 وما الذي يقلقهما؟ ما الذي حسب رأيهم يفرح الزميلين الجديدين؟ طالبيسأل المعلم ال .3

ية ويحفزهم بواسطة أسئلة ندرجيعبرون عن آراء نمطية  طالبيالحظ المعلم إن كان ال)

 "(؟الطالبيخاف  أال: "مثل

 .أفضلبشكل ر أن يقترحوا على الدمى أفكارا حول الشعو طالبالمن المعلم  طلبي .4

 .من حين آلخر يقترح المعلم في نهاية الفعالية االستمرار بمرافقة الدمى وفحص كيف حالها

 

 

 

 

 

اتصال  نشاءلفهم الذات وكذلك إل معرفة ما أشعر به هي من األهمية بمكانالقدرة على إن   

 .نوعةتيبدأ هذا اللقاء عملية تعارف، تسمية وتشخيص لمشاعر م .صريح بين األشخاص

واالختالف التعبير عن شتى المشاعر من خالل منح الشرعية للتفاوت بيُسمح خالله للطالب 

 المشاعر الممكنة سواء للبنين أو البنات، بحيث تشمل كل مستودعع بين الطالب، وتوسي

 .التشكيلة

 (.بواسطة دمى)يكون العمل في هذا اللقاء بطريقة اإلسقاط 
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 "ما هو شعوري؟"  :5 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 .فضول، غضب، حزن وفرح: وجوه تعبر عن المشاعر 4عليها رسوم  يوزع المعلم أوراقا   .1

تلوين وجوه المشاعر، كتابة اسم الشعور بجانب كل وجه واختيار  بطالال ة منالمعلم تطلب .2

 .أي شعور يشعرون به اليوم

 .عليها أن يلصقوا الوجوه طالبيستطيع ال يحّضر المعلم مسبقا ألواحا   .3

 .كل واحد يلصق الوجه على اللوح المالئم ويقول لماذا اختار ذلك الوجه .4

 بشان ما يمكن  معا   نحسب الوجوه الملصقة ويفكرومزاج الصف  طالبيشّخص المعلم وال .5

 .للمحافظة على المزاج/لتحسين فعله         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشخيص المشاعر، الهدف من هذا اللقاء هو اإلستمرار في تطوير المقدرة على معرفة 

المزاج العام في  ربية لتشخيصإتاحة فرصة التعبير عن المشاعر، وإتاحة الفرصة أمام الم

 الصف وابتكار أفكار بالتعاون مع الطالب لتحسين/ المحافظة على مزاج جيد في الصف.
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 " تجارب من المدرسة أرويها لمربية الروضة" :6 لقاء رقمال

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 

 

 

 

 

مساعدة أو زميل من )دور مربية الروضة  طالبيمثل أحد ال .دائرةفي يجلس الصف  .1

 تجاربه، بدوره، حول "للمربية"ة يروي طالبأو  طالبكل  (.طالبضة، حسب اختيار الالرو

 .في الصف األول( الجديدة)

أكثر الذين  طالبالعلى استدراج " المربية"الذين يمثلون دور  طالبيمكن مساعدة ال .2

 .يحضرون لزيارتها في الروضة

 واأن يتحدثن يختاروا إحدى الدمى وأ طالبمن ذلك، يمكن أن يقترح المعلم على ال بدال  أو 

 "(.ماذا تروي الدمية لمربيتها في الروضة؟)"بواسطتها للمربية عن أحاسيسهم وأفكارهم 

 

 

 

 

 

 

إشراك اآلخرين في المشاعر واألفكار هو سيرورة تتطلب التجربة والتمرن. هذا اللقاء يتيح 

مية التجربة محادثة خيالية مع شخصية مألوفة من الماضي، بهدف مساعدة الطالب على تس

  األولية مع اإلنتقال للصف األول بحيث ينشأ عنده الشعور باإلستمرارية والتتابع.

 

عالقة في ذلك فحص ما الذي تجدد من خالل يُقترح تكرار هذه الفعالية بعد بضعة أسابيع، و

 .المدرسةب طالبال

 

م تجاربهالعودة إلى روضتهم، زيارتها ومشاركة معتادون على كثير من أوالد الصف األول 

 .مع المربية أو المساعدة أو مع زميل سابق من الروضة

ن يعبّروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم المتعلقة باأليام أ طالبتتيح الفعالية المقترحة هنا لل

 .األولى في الصف األول بواسطة لعبة أدوار
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 توجيه ذاتي في وضع جديد

 تصّور فكري

ماعية مختلفة أو لتكيف ألوضاع جديدة وأطر اجتمن أجل اقدرة على التوجيه الذاتي مهمة سواء مالإن 

 .خلق توازن داخلي وتحقيق الرفاه النفسي منتمكين الشخص من أجل 

تنمية ولى في األمرحلة الالتعرف على القوانين، الحدود، الشخصيات المهمة في اإلطار الجديد يشّكل 

لوك الس يسهلهذا التعرف  .عزز الشعور باألمنبذلك يعدم اليقين ومساحة قلّص يالتوجيه الذاتي ألنه 

 .الصراعاتمن اليومي ويقلل 

 تعريفهمالتأكيد على مهم من ال .تجارب التأقلم واالنتماء خوض طالبللتتيح قوانين المكان إن معرفة 

 .إلى جانب المحظورات والقيود ما هو متاح لهم عملهعلى 

 

 هدافاأل

 :طالبال

 .يةر  ث  مة ومُ كشخصيات مرافقة، داع المدرسةعلى أصحاب وظائف مختلفة في  نيتعرفو .1

 .الذين يجب التوجه إليهم في الحاالت المختلفةظائف والمن هم أصحاب  نيعرفو .2

 .المدرسةفي " مناسبينال"وظائف المساعدة من أصحاب اليتمرنون على طلب  .3

 .والصف المدرسةعلى القوانين في  نيتعرفو .4

  القوانين أوهذه تجاه  حسب القوانين من خالل التعرف على مشاعرهم تعلمون التصرفي .5

 .المدرسةروتين تجاه نظام و         
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 "أصحاب الوظائف " :7 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

لمعلم، وما هي إلى ا، إضافة المدرسةويستوضح، أي كبار يعرفون في  طالبيتحدث المعلم مع ال .1

 .فهمائوظ

 .لجولة تعارف معهم معا   نالمختلفين ويخرجو أصحاب الوظائفبقائمة  طالبالمعلم مع ال دعيُ  .2

يجب إبالغ أصحاب الوظائف )للقاء أصحاب الوظائف  طالبمع ال بعد عدة أيام يجري المعلم تمرينا  

 (.الزيارة بشأن مسبقا  

على ورقة مهمة وفيها أسماء  طالبيحصل ال .طالب 5-4من  مجموعاتينقسم الصف إلى  .3

كل صاحب وظيفة حسب الترتيب الظاهر إلى تتوجه  مجموعةكل  .أصحاب الوظائف وأين يجلسون

 .(صاحب وظيفة آخر معتبدأ كل مجموعة ) ،في ورقة المهمة

في  طالبزارته ويتحدث مع ال مجموعةيشير صاحب الوظيفة على ورقة المهمة بإشارة تبيّن أن ال .4

 :مواضيع 3حول  مجموعةال

 ما هي وظيفته 

 متى يتوجهون إليه 

 ن إليهكيف يتوجهو 

 .زمالءهم عن مجرياتها نلصف ويبلغوإلى ا طالببعد تنفيذ المهمة، يعود ال .5

 من هو صاحب الوظيفة؟: مسابقة في الصف إجراءلتعزيز التعارف يمكن  .6

 طالبعلى ال .يتعلق بعمله صاحب وظيفة كما تشاء وتعرض أمام الصف، بال كالم، شيئا   مجموعةتختار كل 

 .ب الوظيفةأن يخّمنوا من هو صاح

 

في  تجربتهم في الصف األول ألول مرة مع عدد من أصحاب الوظائف، بخالف طالبيلتقي ال

.الروضة  ،قالغربة والقلبشعور الالتعرف على أصحاب الوظائف المختلفين يخفف من  

حب مع كل صا إقامتهانوع العالقة التي يمكن تمييز على درة المق أيضا  يطور وبالمقابل 

.ذي يتولى مسؤوليتهال مجالوظيفة وفقا لل  
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 "القوانين؟األنظمة وما هي " :8 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

أن عدنان ولينا عادا  طالبيحكي المعلم لل .بواسطة الدميتين عدنان ولينا يتم هذا اللقاء تمرير .1

تختلف عن قوانين  المدرسةوأخبرا أمهما وجدتهما أن قوانين  المدرسةلبيت من إلى اأمس 

 ؟المدرسةلت األم ما هي القوانين الموجودة في سأ .الروضة

 .التااإلجابة باسم الدمى، ماذا حسب رأيهم ق طالبيُطلب من ال

 :على تصنيف القوانين حسب عدة فئات طالبيساعد المعلم ال .2

 طالبقوانين تتعلق بالعالقات بين ال 

 والمعلمين طالببالعالقات بين القوانين تتعلق  

 في الصف لتعلمباقوانين تتعلق  

 المدرسةإطار بقوانين تتعلق  

 ممتلكاتلباقوانين تتعلق  

 :يطرح المعلم للنقاش المواضيع التالية .3

 ولماذا؟ ؟المدرسةقوانين يظنون أن عدنان ولينا يحبانها في  ةأي 

 ؟ولماذا ؟قوانين يصعب عليهما تطبيقها ةأي 

يمكن الطلب من )القوانين ما يمكن عمله لتطبيق بشأن هيا نقدم اقتراحات لعدنان ولينا  

 (.تجربتهماالستعانة ب طالبال

 

 

 

.وتأجيل الرغبات ُعلياذاتية  يستلزم إبداء سيطرة إلى المدرسةاالنتقال من الروضة   فعيلت 

.ضبط النفس والتمالك هي من المهام التطورية لهذه السن الهدف من هذا اللقاء هو اإلشارة  

اختبار السيطرة الذاتية و فعيليساعد على ت خارجيا   التي تشّكل حّدا   المدرسةقوانين إلى 

.على التصرف حسب هذه القوانين طالبمقدرة ال  
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 "لطيف... غير لطيف" :9 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 قبل اللقاء يتوجب على المعلم التزود بالصقات لمشاعر مختلفة

 صة تشمل الق .المدرسةبفي حياة الدمية عدنان في الصف األول  قصة تصف يوما   طالبيحكي المعلم لل . 1

  في  اترنين الجرس، تدافع: مثال)مر بها عدنان والتي لطيفة، ال مختلفة، منها اللطيفة وأخرى غير أحداثا      

 (.الساحة، ابتسم له المعلم، ربّت المدير على رأسه    

   آخر أن يختار رسمة شعور من بين كومة  طالبويتيح ل رواية القصةيوقف المعلم من حين آلخر  .2

  كيف كان يوم : لسؤالإلى اوالمعلم في نهاية القصة  طالبيتطرق ال .عر ويضعها بالقرب من الدميةالمشا   

 لطيفة؟الغير تلك لطيفة أكثر أم المشاعر العدنان، هل كانت فيه    

 راوده مشاعره في كل حالة من عدنان كيف يحّسن على  اقتراحات أن يقترحوا طالبيطلب المعلم من ال .3

 .عور غير لطيفش فيها    

 أوضاع أخرى عن و لطيفا   شعورا   تمنحهم المدرسةوا عن أوضاع في الصف وتحدثيل ا طالب  يدعو المعلم  .4

 .غير لطيف تسبب لهم شعورا      

 .أيضا   تساعد في صفهمن أ هاعدنان يمكنإلى هل االقتراحات التي قدموها  طالبيفحص المعلم وال .5

 

 

 

 

 

 .التعامل مع تشخيص المشاعر والتعبير الكالمي عنهابي اللقاءات السابقة لقد بدأنا ف

، اللطيفة منها وغير المدرسةفي  نشأفي هذا اللقاء نواصل التعرف على المشاعر التي ت

من  همكنت حيثمشاعره ب إدارةالفرد أنه على إمكانية بطرح نتقدم خطوة أخرى و .اللطيفة

في تمرين التوجيه  إضافيا   ل التعامل مع المشاعر جانبا  يشك .رهايأو حتى تغي حدتهاخفض 

في تي تُثار المشاعر ال ضوءتمرين التوجيه الذاتي للمشاعر في هذا اللقاء على  تمي .الذاتي

 .المدرسة

 

 إجمال:

يكتشف الطالب في هذه الفعالية أن لكل واحد منهم أحاسيس ومشاعر لطيفة وغير لطيفة في 

شابه أو مختلف بالنسبة لنفس الحدث ورد تكثيرين يحسون ويشعرون بشكل م المدرسة؛ ألن أوالدا  

؛ أنه يمكن التأثير على المشاعر بصورة إرادية والعمل على ا  أو مختلف ا  متشابهيكون فعلهم عليه 

 .تغيير المشاعر غير اللطيفة
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 غيري" وأحيانا  يختارون ...رونني أحيانا  يختا"  :10 لقاء رقمال

 

 

 

 

    

 

 

 :سير الفعالية

 .جزء من الفعالية في الساحةهذا الجري وصى أن يُ يُ  .1

 .طالب 7-5 هامنفي كل  مجموعاتإلى الصف  طالبيتوزع 

 .تحصل على كرة مجموعةكل 

الكرة، حسب اختيارهم، ألحد  نموة في وسط الدائرة ويرطالبأو  طالبكل مرة يقف  ".تمريرات" طالبيلعب ال

 .في الدائرة طالبال

 .آخر طالبإلى وسط الدائرة ويرمي بها في من يتلقف الكرة يقف 

 .يمكن إضافة لرمي الكرة جملة، مثل إطراء، إشارة لهدية وما أشبه

 يستلمها؟كيف شعروا عندما مرروا الكرة وحددوا من  حكواأن ي طالبفي نهاية اللعبة يطلب المعلم من ال .2

وفي النهاية يسأل  .ماذا شعروا عندما انتظروا تلقي الكرة، ماذا قالوا ألنفسهم طالبال حكيبعدها يطلب المعلم أن ي .3

 .وماذا شعروا لم يتم اختيارهم المعلم هل حصل أنه

ل ألنفسنا مع ذلك وماذا نقو ؟طيبا   يسأل المعلم ماذا يمكن أن نعمل عند اللعب في الصف لكي يشعر الجميع شعورا   .4

 عندما ال يختارنا أحد أو نضطر لالنتظار؟

 يمكننا عدم اإلساءةيمكن أن تُعلّق في الصف بالنسبة لما نفعله وكذلك كيف  ألنفسهم جمال   طالبيكّون المعلم وال .5

 .ألحد

 

 :مثال

 ."طالبك جميع الر  شفي صفنا نُ " 

 ."ع في النهايةآخر بحيث يشارك الجمي ا  طالب كل مرة ختارتنا تمعلم" 

 اللقاء رقم 5:  "ما هو شعوري؟"

 

داخل الحياة توفر  .، بل واحد من مجموعةوحيدا   ال يكوني الصف كما في العائلة، الطفل ف

مجموعة في كل مرة خيارات وتنازالت بتوزيع المهام، توزيع الوقت، توزيع االهتمام، ال

في أوضاع تُلبى فيها حاجتهم لالهتمام  طالبتضع هذه الحقيقة ال .توزيع الموارد وغير ذلك

 وأوضاع عليهم تأجيل الرغبات فيها، التنازل واالنتظار بصبر من جهة، أو معاملة اآلخرين

هذه الفعالية في إطار  .ال تُلبى مطلقا حاجتهم أحيانا  جزء من ، في حين أن من جهة أخرى

على تشخيص المشاعر  طالبلمساعدة ال ةجهمو" التوجيه الذاتي في وضع جديد"الوحدة 

يفهم أن هناك حاالت ال يمكن أن تتحقق فيها رغباته  لكيالتي تثيرها حاالت تأجيل الرغبات، و

 .تمرن على كالم ذاتي ُمهدئ في هذه الحاالتعليه الوطموحاته وأن 
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 ".في النهاية يحين دوريو ...حتى عند عدم اختاري فإنني أنتظر بصبر" 

 "ال يمكن أن يختاروني في كل مرة" 

 ".يختارونني مرة ويختارون غيري مرات أخرى " 

 ".يجب التنازل أحيانا   مجموعاتفي ال" 

 

مواضيع لكتابة إبداعية،  التعبير بالكتابة، يجدر اقتراحفيها  طالبفي الصفوف التي يستطيع ال .6

 :مثل

 ..."غيري ا  طالبواختاروا  أن أكون عريفا   أردت"؛ ..."رفعت إصبعي ولم يسألوني" 
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 لـمشاكالل ـح

 تصّور فكري

آليات  طالبجديدة لم يطور لها بعد كحياتية ألوضاع  المدرسةإلى عند دخوله  طالبيتعرض ال  

والتدرب على إيجاد  إشكالية مسبق أوضاعا  وبشكل أن يشخص  إطار الصفله ويتيح  .للمواجهة

 طالبوتوسيع طرق مواجهتها، في بيئة محمية، من خالل التعرض لنماذج مواجهة لها حلول 

تحسين التوجيه  طالببأوضاع مختلفة والبدائل التي تحت تصرف ال المسبقيتيح التفكير  .آخرين

 .لة حقيقيةالذاتي والتحكم بالمشاعر عند مواجهة مشك

وقت الحاجة نمنح الطالب  كشخصية يمكن االستعانة بها المدرسةفي  موجودالبالغ ال عند عرض

 .للمواجهة بديال   الشعور أن لديه

 

 :هدافاأل

 :طالبال

 .مواجهةالحياتية تتطلب منهم  أوضاعا   نيعرفو .1

 .على حل المشاكل الناشئة نيتدربو .2

 .علد الفدومن طرق الحل ور يزيدون .3

 .حل المشاكل فيالمساعدة  ايمكنه ذي األهمية شخصيةبالشخص البالغ  نيرو .4
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 "بقوانا الذاتية، أم نستعين بالكبار؟ حل مشاكلنان" :11 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 :ية، مثالألوضاع مواجهة األطفال ومهام يقومون بها في الحياة اليوم( تأو رسوما)يحّضر المعلم قائمة  .1

 ترتيب الغرفة 

 إعداد وجبة خفيفة 

 األكل 

 ارتداء المالبس 

 شراء مالبس 

 وظائف البيتيةتحضير ال 

 المدرسةالوصول إلى  

 شوارع في الحي عبور 

 شوارع مزدحمة عبور 

 القراءة 

 الكتابة 

 اشعال نار، غاز 

 مرافقة صديق 

 مصالحة أخوة، أصدقاء 

 البقاء في البيت وحده 

 أكبر منه يضايقونهأو بنت  طالبمواجهة مع  

 غير لطيف أن يكف عن هذا العمل بشكل جعل شخص بالغ يلمس 

 .معالجة ألم أو مرض 

 

 .لقائمةا  إلى امهام طالبيضيف ال

 

بالرغم من التفاوت الموجود بين الطالب بالنسبة لمدى تعلقهم أو استقاللهم في تنفيذ مهام مختلفة، هناك اتفاق 

األكل، ارتداء المالبس، : مثل)اللية الكتساب االستق في طريقهمبشأن المهام التي من المرغوب أن ينفذوها بأنفسهم 

أوضاع تهدد سالمة الطفل : مثل)روري، مشاركة بالغ بها من الضمقابل مهام، من المهم وحتى ( تحضير الدروس

وهناك أوضاع وسطية، تساعد وتفيد فيها  (.عنف أو إساءة جنسيةتنطوي على  من ناحية بدنية ونفسية، أوضاع

 .خالل عملية التطورمساعدة الكبار بالنصح والدعم 

 .فئات نحاول في هذه الفعالية تصنيف أوضاع مختلفة حسب
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 .على ورقة مقسمة إلى ثالثة أقسام طالبيحصل كل  .2

 :يكون مسجال في كل قسم عنوان

 ؛"أشياء أستطيع عملها بنفسي" 

 ؛"بشأنها ستشير بالغا  أأشياء مستحب أن " 

 ".عنها أشياء من الضروري أن أخبر بالغا  " 

أو )لى هذه الورقة المهام المختلفة من قائمة المهام، حسب التصنيف المقترح ع طالبينسخ ال

 (.رسوماتال نيرسمو

 

 .يجري في الصف حديث حول أنواع المهام الثالثة .3

اركة بالغ بها؛ هل توجد مهام في مهام في القائمة أ من الواجب مشهناك إذا كانت  طالبيفحص ال

 .مواجهتها بأنفسهم دون مساعدة الكبار طالبالقائمة ب َو ج يستطيع ال

 .قد يتمثل التفاوت في القائمة ب .من المهم التوصل لتفاوت قليل بين القائمة أ َو ج: مالحظة

 

 الوظائف البيتية

 .في الصفوصى بمشاركة األهل بمحادثة حول قائمة المهام التي أُعدت يُ 

الذين يمكن االستعانة وبمساعدة األهل قائمة هواتف مهمة ألقارب أو كبار آخرين،  الطالبيحّضر 

 .بهم عند الحاجة
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 "تعلّم مواجهة المشاكل" :12 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

  تظر ين طالب)الصف األول  طالبمشاكل قد يقابلها ليحّضر المعلم بطاقات عليها وصف  .1

  نسي أن يحضر  طالبفقد مفتاح البيت،  طالبولم يحضروا ألخذه،  المدرسةعند بوابة         

 (.أكبر منه طالبضربه  طالبوما أشبه،  طعاما  /دفترا          

 :لنقاط التاليةإلى ابمجموعات صغيرة ويُطلب منهم التطرق  طالبيعمل ال .2

 ؟طالبماذا يشعر ال 

 ماذا يفكر؟ 

 يهدأ؟كي ه أن يقول لنفسه لماذا يمكن 

 ماذا يمكنه أن يعمل؟ 

كل مجموعة تعرض أمام الصف المشكلة التي بحثتها وطريقة المواجهة المقترحة، بواسطة  .3

 .تمثيل أدوار

طرق المواجهة المعروضة، نجاعتها، مدى مالءمتها للعمر والوضع إلى  طالبيتطرق المعلم وال .4

 .التي ُذكرت في المجموعاتطرق مواجهة أخرى لتلك  نويضيفو

 

 

 

 

التي  شكاليةالصغار عادة تحت مراقبة شخص بالغ وعلى ما يبدو تكون األوضاع اإل طالبيكون ال

 الطالب أوضاعا   واجهخالل عملية اكتساب االستقاللية من الطبيعي أن يولكن  .يصادفونها قليلة

التي تحت  الممكنة البدائلببأوضاع مختلفة و المسبقيتيح التفكير  .غير متوقعةغير معروفة و

 .تصرف الطالب تحسين التوجيه الذاتي والتحكم بالمشاعر عند مواجهة مشكلة حقيقية

وضع غير متوقع  صادفةعملية التهدئة الذاتية عند م علىالطالب مع للتدرب موجه هذا اللقاء  

 .واجهتهواقتراح بدائل مختلفة لم

 

 إجمال

، فالمزيد من التفكير، ومستعصيا   حتى لو بدا األمر ألول وهلة مفزعا   .ممكن كل مشكلة لها أكثر من حل واحد

 .اتجاهات تفكير جديدةإلى بالغ توصل  ةوالكالم الذاتي وحتى استشار
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 صداقات -اثنان خير من واحد 

 

 تصّور فكري

 .نشاء صداقات جديدةإ من مكِّنلقاء مع أوالد جدد ويُ اللصف األول إلى ايتيح االنتقال 

 طالبوتعميق المعرفة وإجراء لقاءات شخصية بين ال تواصلتشجيع الهي وظيفة المربي في الصف 

 .ت جديدةلصداقا بحيث تشكل أساسا  

هذه  .صعوبةالصراع أو الأو  االتفاقالرسالة أنه في كل صداقة توجد إمكانية لعدم  إيصالمن المهم 

هذه و ،يمكن حل الصراعات بطرق مختلفة .سيرورات الصداقة جزء ال يتجزأ منهي األمور 

 .الصداقة وتتيح لها االستمرار والتطورتعزز الحلول 

تمنحنا الصداقة وكذلك كيف  ذاتعلم عن الصداقة، كيف ننشئ صداقة، ماللاللقاءات التالية فرصة  تيحت

 .نواجه المصاعب

 

 هدافاأل

 :طالبال

 .على زمالئهم الجدد في الصف األول نيتعرفو .1

 .دائرة األصدقاء في الصف نيوسعو .2

 .على طرق مختلفة إلنشاء عالقة نيتعرفو .3

 .المشاعر المرافقة ألوضاع مختلفة في الصداقة نيجربو .4

 .جديأن الحاجة لصديق أو عدد من األصدقاء أمر طبيعي ومُ  نهمويف .5

 .الصداقة فيتجارب لطيفة  نيذكرو .6

 .الصداقة فيتجارب خصومات  نيذكرو .7

 .أن المصاعب هي جزء ال يتجزأ من الصداقة نيفهمو .8

 .بالحقيقة أنه توجد صعوبة بالمصالحة نيعترفو .9

 .للمصالحة طرقا   نيعرفو .10

 .ثم يتصالحونومن ، عادة األطفال تكون مؤقتة وقصيرة نيأن الخصومات ب نيتعلمو .11
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 "صداقة إنشاء" :13 لقاء رقملا

 :سير الفعالية

 .تُقترح لهذه الفعالية إمكانيتان

 :اإلمكانية األولى

 .مناسبة لبداية السنة الدراسية

 .في الصف شجري نقايُ 

 :أمثلة ألسئلة موّجهة

 لسنة الدراسية؟من افي اليوم األول  طالبأي على عرفوا تالد لم يهل يوجد في الصف أو 

 كيف كان شعورهم؟ 

 كيف يشعرون اليوم؟ 

 أصدقائهم السابقين؟إلى هل يوجد أوالد يشتاقون  

 لماذا؟ من منهم بشكل خاص؟ل 

 الصداقة؟ تكيف نشأ َمن أصبح لديه أصدقاء جدد في الصف؟ 

ة، ولم دورأو ، صيفي الصف أو حتى في مخيمفي الحي، هل حدث لك أن جئت إلى مجموعة جديدة في 

 ؟الطالبماذا فعلت إلنشاء صداقات مع  كيف كان شعورك؟ صديق؟على تعرف ت

 

 

 

 

 

 

 

مشاعر هذه  .بالغربة شعورالمخاوف من العزلة ويثير أحيانا  الإطار جديد إلى النضمام ا

في هذه الفعالية عن المشاعر الناشئة عند الوصول إلى إطار  الطالبيتحدث  .طبيعية ومتوقعة

االتصال االجتماعي  وءنش يةكيف: السؤال يتم من خاللتعلم ال .مؤقتةعن كونها جديد، و

 .تجارب األطفالاألولي من خالل 

 

 إجمال:

 .خجل، وال نكون واثقين أنه سيكون لنا أصدقاءبال، وفخشعر بالعندما نصل إلى مكان جديد وغير معروف ن -

عالقات مع عدة زمالء، أو نستجيب لمبادرات اآلخرين، وعندها  قامةبعد مدة معينة نبادر بطرق مختلفة إل -

 .نخشى أقل، ونشعر أفضل
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 :اإلمكانية الثانية

أو قصة أخرى ( 1986أورليف  .تأليف أ" )بصداقتي؟ غبَمن ير"بقراءة قصة  حصةيبدأ ال .1

 .مشابهة باللغة العربية

 صة مترجمةمن يرغب بصداقتي؟ ق
 الجديد وهو حزينبيته انتقل جاد للسكن مع والديه في مدينة القدس. جلس في 

 لماذا أنت حزين؟ سألته امه -
 جاد لم يرد 

 إنزل الى الساحة والعب مع االوالد. قال له ابوه -

 لألوالد يوجد اصدقاء، أجاب جاد -

ا أصدقاؤك. قال ابوه -  سيكونون ايض 

 كيف؟ سأل جاد -
 بوه، إنزل الى الساحة وكل شيء سيكون على ما يرام، قال أكل بساطةكون لك أصدقاء بسي -

 األمر لم يكن بتلك البساطة.لكن بالنسبة لجاد 

 خرج والدا جاد وبقي لوحده في البيت

ا كالعصي، وفي نهاية كل  تناول ورقة وأقالم ملونة ورسم لنفسه صديق ا. شعر الصديق كان مستقيم 

ا  عصى علق جرس  صغير، بعدها رسم صديقة تلبس رداء  مكون ا من شرائط ملونة، ثم رسم أسد 

ا له ذيل من األزهار،   ضحم 

 تعالوا العبوا معي، قال جاد الصحابه في الرسمة. -

 االصدقاء. ماذا تلعب؟ سأله -

 أجاب جاد الموكب،ألعب لعبة  -

ا -  بدأوا اللعب مع 

سد أجاد على ظهر  لونة، يليهاداء األشرطة المبعته البنت ذات رتفي المقدمة سار طفل األجراس، 

 األزهار.

ا! ...لكن عندها جمع جاد أوراق الرزمه الموزعة جميعها في أنحاء البيت،  الموكب ال يزال قصير 

ا آخر على دراجة السيرك ذات عجل ة مع ريش الطاؤوس،  لتنضم للموكبورسم طفل ، ورسم ولد 

 واحد كبير. 

 ك أحد بدون صديق؟لهل ال يزال هنا -

، لكن للجميع كان أصدقاء. رمى األقالم الملونة على الموكبد حين انتهى من إتمام رسمات سأل جا

 األرض وبكى.

 .الموكب، ولم يحرك طفل األجراس رأسه نرة أخرىتوقفت 

 جلس جميعهم على الرصيف

 سد حزين ا، وبدأت أزهار الذنب بالذبولكان اال

 لماذا انتم حزينون؟ سأل جاد -

 واألنك أنت حزين، اجاب -

 لكن يوجد لكم اصدقاء، أما أنا فال، أجاب جاد والدموع ال تزال تترقرق في عينيه. -

ا، أجابوه -  نعم، لنا يوجد أصدقاء، لكن نريد أن تكون صديق نا أيض 

 تعجب جاد وسأل:
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 حتى وإن كان لكم أصدقاء آخرون؟  -

 بالطبع، أجاب األطفال في الرسمة -

 أهههه..قال جاد ونهض من على األرض -

 يع الرسمات التي رسمها، خبأها تحت سريره الجديد ونزل الى الساحة.جمع جم

 أراد األوالد في الساحة لعب كرة القدم

 هل تريد ان تكون حارس المرمى؟ سألوا جاد -

 شبكة المرمى ووقف مكانه عندبالطبع أجاب جاد،   -

ا بمنع  ح لهما بيده ثم قام فور   .ول الطابة لشبكة المرمىدخوحين رأى أمه وأبوه من بعيد قادمي ن، لوَّ

 

 .مواجهة الشخصيات في القصة مع المشكلةإلى  طالبتجري محادثة يتطرق فيها ال .2

 لماذا؟ في بداية القصة؟ جادف كان شعور يك 

 ما اقترح أبوه؟ 

 االقتراح؟ جادلماذا لم يقبل  

 ماذا فعل؟ 

 كيف اقتنع بالخروج من البيت؟ 

 كيف ُحلّت مشكلته؟ 

 

 .طالبعلى المستوى الشخصي لل ركيز فيهاتجري محادثة يكون الت .3

وضع مشابه، حيث شعر أنه ال يستطيع مصاحبة أحد ألن كل في هل كان أحدكم مرة  

 لديهم أصدقاء آخرين وال يحتاجون لصداقته؟ الطالب

 لمجموعة ورغبتم بمصاحبته؟إلى اجديد  طالبهل حصل أن حضر  

 

في هذه المرحلة  ".ب واألم وبقي هو وحدهخرج األ: "إمكانية أخرى، قراءة القصة حتى الجملة .4

 أن يفعل لمصاحبة أوالد؟ جادونسأل، ماذا بإمكان  طالبلإلى انتوجه 
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ا يسل" :14 لقاء رقمال  "على الفورصديقا نجد  دائم 

 

 :سير الفعالية

 .اليوم تحكي الدمية لألوالد أنها حزينة جدا   .يستعمل المعلم دمية قفاز أو إحدى دميتي عدنان ولينا .1

 .ها أصدقاءديإنها حزينة ألنه ليس ل

 .ها أصدقاءديوتسألهم، ماذا عليها أن تعمل ليكون ل الطالبإلى تتوجه الدمية          

 الطالبمن المرجح أن يقدم  .على الدمية اقتراحات حول كيفية عمل صداقات طالبيقترح ال .2

 :اقتراحات، مثل

 .لبيتإلى ادعوة زمالء  

 .د يلعبونطلب االنضمام ألوال 

 .جلب غرض للعب مثل كرة أو مطاط وما أشبه 

 .مسرحية القتراحات إنشاء صداقة طالبتمثيل أدوار يمثل العن طريق  .3

 .القتراحات المعروضةعلى ا طالبال عقبي .4

    عليهم، هل طريقة االقتراح؟ وماذا كان صعبا   ماذا كان سهال   - طالبفي نهاية الفعالية يروي ال .5

 .وغير ذلك توقّع أن يتوجهوا إليهم؟ خشية الرفض؟         

 .من تأليف تيرتسا أتار" صداقة"في ختام الفعالية، يقرأ المعلم قصيدة  .6

 

 

 

 

  إجمال:

 .وصغارا   كبارا   -ألصدقاء لبحاجة  جميعال 

   .صداقةلبناء كل واحد يتخذ لنفسه طريقة خاصة  

 .م طرق متنوعة الكتساب األصدقاءيمكن تعلّ  

 

 

هذا اللقاء موّجه لتطوير استراتيجيات  .على الجميع إنشاء عالقة صداقة أولية ليس سهال  

مجرد  .لهم بالنسبة ةطبيعي موضوع اقلالهذا يكون  حيثالطالب  بين إلنشاء عالقة كاتوتكتي

 أيضا   فهو يشجع لكولذ ،حول أهمية الصداقة الطالبهذا الموضوع يمرر رسالة لكافة ل طرقالت

أصدقائهم الذين تجاه ليكونوا أكثر حساسية  اتعالقنشاء المبادرة إلمهارة  يمتلكونالطالب الذين 

 .هذه المهارة قدونيفت
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 *الصداقة

 ترتسا أتار

 حاال  ودائما  ال نجد 

 صديقا  أو صديقة.

 للحديقةوننزل للساحة وحدنا، 

 ونجلس خارج الشلة...

 

 البنات يلعبن "نط الحبل"

 أو "المطيطة",

 يركضون دون توقف، األوالد

 وأنا كئيب جدا ...

 

 "يستغرق األمر عدة أيام"

 تقول أمي لي،

 الصداقة ال تنشأ حاال ،

 فالصديقة ليست دفتر.

 

 فالدفتر موجود في الحقيبة

 مكتوب عليه اسمي وهو لي

 أما الصداقة فتختلف كثيرا  

 تشرح لي أمي

 

 

 

 

 

 إنها تتكون ببطء

 ر تقريبا  دون أن نشع

 يسود اعجاب بين شخصين، يقوالن شيئا  

 يتصافحان...

 

 يتنزهان فترة سوية

 في الساحة خالل االستراحة

 وبعد الدراسة

 يواصالن الحديث

 

 وفجأة، هناك دعوة إلى البيت

 من قبل الصديق لصديقه

 ومن هنا الكل يحدث بسرعة

 ويصبح الفراق صعبا  

 و...

 أمي! لدي صديقة! ياي...

 ي صديق!أبي! لد

 

 

 (1975َت ) أتار* 
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 سنكون أصدقاء أوفياء :15 لقاء رقمال

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 .عن تجارب لطيفة كانت لهم من الصداقة طالبيروي ال .1

 ".صندوق الصداقة"يعرض المعلم  .2

مدعوون لكتابة قصص، أو الرسم عن أمور جيدة تحصل لهم مع األصدقاء، وإدخالها  طالبال

 .للصندوق

 .أساس لمحادثة حول التجارب اإليجابية في الصداقةكتستعمل القصص 

من القصص، وللمحافظة على الخصوصية، يطلب المعلم إذنا من  يختارون كل عدة أيام عددا  . 3

من ذلك إذا كانت رسمة، يُطلب من  بصوت عال قصتهم الشخصية، أو بدال   وايقرأأن  طالبال

 .في الصف قصتهم الشخصيةأصحاب الرسمة أن يرووا  طالبال

 .الصف أن يذكروا تجارب تشبه أو تختلف عما مروا به طالبيُطلب من . 4

 .يسأل المعلم في كل جولة ماذا تعلموا من القصص عن الصداقة. 5

 

 

 

 

 

األصدقاء بتجارب إيجابية في الصداقة موّجه للتركيز على الجوانب الُمرضية والمجزية  إشراك

على تصّور المشاعر واألوضاع  طالباجة للتعبير عن هذه التجارب يساعد الالح .في الصداقة

قد تشجع الفعالية من لم يجرب صداقة  .بين األشخاص والتمرن على تقديم تغذية مرتدة إيجابية

 .جيدة على إنشائها والتمرن عليها
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 "؟العمل مع األصدقاءما " :16 لقاء رقمال

 

 :سير الفعالية

 (.يمكن أن تتكرر الصور) .يعملون أشياء معا   يظهر فيها أوالد صورا   طالبيوزع المعلم بين ال .1

 .أن يرسموا وحدهم ماذا يعملون مع األصدقاء طالبكما يمكن أن يقترح على ال

 .ماذا يعمل مع أصدقائه وضحانصورتين ت طالبيختار كل  .2

عمله مع شيء يحبون أكثر عن لبعضهم البعض  نصغيرة ويروو مجموعاتفي  طالبيجلس ال

 .األصدقاء

عمله  هموا عن شيء جديد تعلموه اليوم يمكنيتحدثأن  طالبيطلب المعلم من ال: امال  الصف ك مع .3

 .(يمكن عمله مع األصدقاء حول مااألفكار  جميع يمكن تعليق الرسوم في الصف مع) .مع صديق

 .معا   نتستمتعا الو قابل صديقا  تأن  حدث أحيانا  ييسأل المعلم هل  .4

يميّز المعلم عدة فئات من أقوال  .حدث هذا لهميالتفكير لماذا ومتى  بطاليطلب المعلم من ال .5

 (.خصومات، ملل وغيرها) طالبال

 .، في كل واحدة من الفئاتيمكن عمله عند عدم االستمتاع معا  حول ما   معا أفكارا   طالبيطرح ال .6

 

 

 

 

 

 

 تجاربال فكار وتشجيعاألجمع  .لتكوين الصداقات" ملعب تدريبات"كيمكن استخدام الصف 

 الرسالة .قدرة على إنشاء عالقات والمحافظة عليهامال عززانحسنة التي كانت بين األصدقاء يال

 .كذلك يمكن التغلب عليها لكن ،طالب صراعات أيضاهي أن الصداقات تمن وراء هذا اللقاء 
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 "أحيان ا تبرز مصاعب في الصداقة" :17 لقاء رقمال

 

 :سير الفعالية

ريُ  .1 ويحكي لألوالد بواسطة الدمى عن حاالت صراع مختلفة  .لصف الدميتين، عدنان وليناإلى االمعلم  حض 

 .الصداقة فيقد تبرز 

 :فيما يلي أمثلة لقصص

انتظر  .قال راني أنه سيحضر الساعة الرابعة .اتصل أمس عدنان مع راني ودعاه ليحضر إليه بعد الظهر 

 ...رولكن راني لم يحض عدنان كثيرا  

ولما وصلت وجدتها تلعب مع نور،  .الساعة الرابعة المدرسةاتفقت لينا أن تلتقي مع شيرين في ساحة  

 ...لعبإلى الوتجاهلتاها ولم تدعواها 

 ...فجأة حضر مجد ..التقت لينا مع كريم في منزل كريم ولعبا معا بالحاسوب 

وغضبت لغرفة إلى ادخلت أم كريم ومجد بالصخب وانضمت إليهما لينا بالصخب وعندها   بدأ كريم

 ...هممن

 ....ولكن ريمة قالت إنها ال تستطيع ألنه توجد لديها صديقتان بيت ُسما،طلبت لينا أن تحضر إلى  

 :ويسأل طالبلإلى ايتوجه المعلم  .يمكن إضافة قصص أخرى.2

 هل مثل هذه الحاالت معروفة لكم؟ 

 ؟فعلواماذا  

 لذي يروي لهم قصة مشابهة؟ماذا كانوا يقترحون على الصديق ا 

دوار مهم أن كل األتمثيل  في نهاية .بواسطة تمثيل أدوار طالبمن المستحسن التدرب على الحلول التي يقترحها ال .3

هل أدى لنتيجة رضي وة معرفالل التمثيل، وذلك لفحص الحل والذين شاركوا كيف كان شعورهم خ طالبسأل اليُ 

 .جيدا  كان شعورهما هل عنها الطرفان و

 حالةكل في  الطالبمشاعر كل  رضيحلول للمصاعب الموصوفة، حلول تقائمة  صياغةفي نهاية اللقاء من مهم  .4

 .وحالة

 

 

أن و  أن يجدوا حلوال   الطالبمن المهم أن يتعلم  .تخلق الصداقات بطبيعتها المصاعب أيضا  

الحوار الصفي حول المصاعب وتوسيع األفكار  .ال يتجزأ من الصداقة اجزء  المصاعب  عتبرواي

 .للحلول يعزز من مهارات الصداقة
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 "ة دائم اصالح  ة...المُ صالح  المُ " :18 لقاء رقمال

 

 :سير الفعالية

 ".المصالحة"قصيدة  طالبيعرض المعلم أمام ال .1

 (.ريطمن شسماعها إقراءة القصيدة أو يمكن )

 *المصالحة

 أسيف-شلوميت كوهين

 أريد مصالحة أكرم

 .وال أعرف كيف

 أكتب له رسالة، أكتب الحقيقة

 .أطوي الورقةو

 خطوة كبيرة، خطوة صغيرة .أمشي في الغرفة

 .أصفر صفرتي أنا وأكرم

 يرن الهاتف فأسرع للرد

 .ولكنه ليس أكرم

 أرقامأتصل أول ثالثة 

 وأتردد

 :وأفكرثم أرفع السماعة ثانية 

 لمصالحة؟إلى اكيف السبيل 

 دون ترددبثم أتصل 

 كاتصلت ب: "فيجيبني أكرم

 ."مشغوالَ كان  كخطلكن 

 

 (1982*كوهين أسيف، ش )

 .أحد الصديقين، أو كليهما يتأذى .أحيانا ال نستطيع التغلب على المصاعب الناشئة في الصداقة  

ن المصاعب هي جزء ال يتجزأ من الصداقة مواصلة تمرير الرسالة أفي هذا اللقاء من المهم 

نستعمل الصف في هذا  .طلب العفو، المسامحة، التعويض بواسطة وأنه يمكن التغلب عليها

 ".ملعب تدريبات للمصالحة"اللقاء كـ
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 .طالببعد سماع القصيدة، يفحص المعلم إذا كانت كل كلمات القصيدة مفهومة وواضحة لل .2

 ماذا يشعر؟ في القصيدة؟ طالبأن يصفوا بكلماتهم ماذا يحصل لل طالبيطلب المعلم من ال .3

ماذا حصل  ماذا يقرر في نهاية األمر؟ ؟أكرملماذا يتردد باالتصال مع  يتردد بين ماذا وماذا؟

 ؟ر على أكرمم ؟ وماذاحسب رأيكم

أمثلة عن خصومات مع صديق جيد، عن مشاعرهم وأفكارهم وماذا  طالبيذكر ال الحقا   .4

 .لمصالحةمن أجل ا فعلوا

 .طرق مختلفة للمصالحة بتمثيل أوضاع في الصف إعطاءيمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إجمال

والخشية  .والصعوبة في المصالحة مشتركة ألوالد كثيرين .تنشب بين األصدقاء نزاعات أحيانا  

هذه الخشية  .من خاصمناه ال يرغب بمصالحتنا وحتى يرفضنا وعندها قد نتأذى أكثر بأن دائما  

وإذا فهمنا أن النزاعات هي جزء ال يتجزأ من الصداقة وأنه يمكن تعلم كيفية  .لطرفينلمشتركة 

 .نسمح للصداقة بمواصلة التطور -المصالحة 
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 عـائلتـي

 تصّور فكري

أهم " اهمكونن، يلوالداالعائلة، وباألخص  .لطفللدى ا" الذاتي"تطوير الدور مركزي في  لعائلةل

 يعتبر حدثا   المدرسةودخول  .صورة الطفل الذاتيةمرآة تعكس  اثمة من يعتبره ،في حياته "اثنين

ا تشكل إطارا  تبقى العائلة  أن الإ ،من حياة الطفل في هذه الفترة ارزا  ب  في هذه .بالنسبة له امركزي   هام 

والفشل في اكتساب هذه  .جدا   المرحلة، عندما يتعلم الطفل مهارات أساسية، يكون دعم األهل مهما  

طفل ويضر بشعوره بقيمته المهارات، والتقدير السلبي من جانب المحيط المهم له، قد يفسد تطور ال

 .الذاتية

 

 هدافاأل

 :طالبال

 .العائلة كإطار مرجعية أولي نيعرفو .1

 .للدعم على الشخصيات الهامة في العائلة، والتي تشكل أساسا   نيتعرفو .2

 .شتى الطرق لقضاء األطفال الوقت مع أنفسهم ومع أفراد عائالتهم نيميّزو .3

 .من أفراد العائلةبأهمية الوقت المشترك مع كل واحد  نيعترفو .4

 .معرفة ما هي العائلة المركزية وما هي العائلة الموسعة نيتعلمو .5

 .مختلفة من العائالت اتمعرفة وتقبل تركيب نيتعلمو .6
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 "صـورة عـائلية" :19 لقاء رقمال

 

 

 :سير الفعالية

 .لهم وألفراد عائالتهم المصغرة والموسعة صورا   طالبيجمع ال .1

 .داخل عائلتهم بين مكانهمكوالج ي نيشّكلو الصور، مستودعمن  .2

 .أن يرسموا صورة عائلية لهم وألفراد عائلتهم طالبمن ذلك، يمكن الطلب من ال بدال   وأ .3

يحبون فيهم حكون عما أو أكثر من أفراد العائلة وي واحدا   نبأزواج ويختارو طالبيجلس ال .4

 .معهمعما يحبون فعله أو 

 

 

 

 

في هذا اللقاء صورة عائلية  طفالاأل يكّون .للطفل بالنسبة األول مهمطار الاإلالعائلة هي   

تتيح لهم الصورة تعزيز الشعور باالنتماء لإلطار العائلي الذي  .داخلهابويضعون أنفسهم 

من المهم أن نكون  ،ومع هذا .، يدعمهم ويمنحهم الدفء والحب في معظم الحاالتكتنفهمي

في هذه الحاالت يجب  .األطفال إطار عائلي داعم ومحب دى جميعل توفريقظين إلى أنه ال ي

توسيع إطار الشخصيات البالغة الهامة للعائلة الموسعة وحتى لشخصيات ليست جزءا من 

 .العائلة

 

 

 

 

 إجمال

 .لهاغالبا ما تكون في العائلة شخصيات نرتاح  .تختلف العائالت بحجمها وتركيبتها

 في أحيان أخرى تكونلموسعة والعائلة ا من العائلة المصغرة، وأحيانا   منتكون الشخصية  أحيانا  

 .ءقاصداأل من محيط أو الشخصية من أحد الجيران
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 "ن مع اأن نكو" :20 لقاء رقمال

 

 سير الفعالية:

 *بنفسجيبين األخضر وال ما ساعة                                  

 ميرا مئير                                                   

 أسدل المساء ستاره،

نو  كل شيء لوَّ

 بنفسجي.األخضروالبين -  يتأرجح لونب

 الوقت متأخر اآلن ، وقليال   أمسى باردا  

 في أعالى السماء يتألأل نجم و

 ، بين النهار والليلدربوهنا على ال

 .أبي مع أنا أتنزه 

 بنفسجيالواألخضر بين  طيبةساعة 

 مع أبي عن كل شيءيمكنني التحدث و .لنجم طيبة لساعة 

 .اآلن ألجليألن لديه الوقت 

 يمكن أن أروي له عن حلم حلمته، 

 حلم مخيف جدا ،

    ويمكنني أن أسأله أيضا  

 ن المعركة الكبرى، ع

 وكيف 

 قصيدتها،هو الوصف الذي تصف به الشاعرة ميرا مئير في " يبنفسجساعة بين األخضر وال"

، نيمشغول جميعال نهار يكونخالل ال .الساعة الخاصة التي يلتقي فيها األب وابنه على انفراد

في هذه الساعة بإمكان الطفل أن يحدد حسب رغبته  .خصصة للقاء بينهماولكن هذه الساعة م

بين األخضر "عند معرفة وجود ساعة كهذه  .واحتياجاته الطريقة لقضاء الوقت معا  

ولكن ال  .مشغوال   جميع، يمكن انتظارها وضبط النفس، في الوقت الذي يكون فيه ال"بنفسجيوال

في هذه الحاالت الهدف هو مساعدة الطفل على تحديد  ".ةالرسمي"مثل هذه الساعة  تتم دائما  

 .وقت مناسب آخر لقضائه بصورة شخصية وحميمية أكثر مع أحد أفراد العائلة
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 .بالواقع حدثت

 ببساطة أطلب أن يشرح لييمكن أن 

 عن الصواريخ والمركبة الفضائية، 

 ويمكن أن أحكي له عن مجدي ورهام

 .الليلية نشاطاتالوعن اللعب في 

 ونخالل النهار الكل مشغول

 .، والصخب شديدونويركض

 أصال ال أحد يذكرخالل النهار 

 .بنفسجياألخضروالبين  ساعة،وجود 

 ببساطة ننسىخالل النهار 

 ناأنه سيأتي المساء، وسوف يمكن

 بهدوء و

 الكالم

 .عن كل شيء

************************  

    

 .يقرأ المعلم القصيدة .1

 :طالبيسأل المعلم ال .2

 ساعة خاصة تقضونها مع أحد أفراد العائلة؟ هل لديكم أنتم أيضا   

 عة؟مع من تقضون هذه السا 

 أين ومتى تقضونها؟ 

 ها؟خاللماذا تفعلون  

 ما هي الساعات غير المناسبة ألفراد العائلة لقضاء الوقت المشترك مع الطفل؟ 

  وا بذلك؟بعمله مع أحد أفراد العائلة ولم ينجح ماذا كانوا يرغبون جدا   

 يمكن ان كيف ،هل توجد لديكم أفكار لألوالد الذين ال يتوفر الوقت المشترك في عائالتهم 

 ه؟نيوفّرو

  من العائلة، يمكن توفير وقت كهذا معهم؟ واآخرون، ليس أشخاصهل هناك  

 

 (1973) مئير م*
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 "عائالت مختلفة" :21 لقاء رقملا

 :سير الفعالية

يمكن تنزيل صور من اإلنترنت لعائالت )مختلفة  اتيعرض المعلم صور عائالت ذات تركيب .1

 (.وأخرى موسعة وما أشبه صغيرة، عائالت الطالبيلة أو كثيرة ، قلينأحادية الوالد: متنوعة

 :تجري محادثة .2

 ما هي أوجه الشبه بين العائالت؟ 

 ما هي أوجه االختالف بين العائالت؟ 

 :الكلماتيتم التشديد على في المحادثة 

 ،(جد وجدة، أعمام وعمات أخوال وخاالت) عائلة موسعة، (أب، أم، أوالد)عائلة مركزية 

 .وغيرها ،(أم وأوالدها، أب وأوالده) ينئلة أحادية الوالدعا

تؤلف كل مجموعة قصة مكتوبة أو شفهية عن إحدى  .إلى مجموعات طالبيتوزع ال .3

 (.من الصور)العائالت 

 

 

 

 

عائالت تقليدية، عائالت أحادية : مختلفة اتنواجه في واقعنا الحالي عائالت ذات تركيب

ا،  ،ينالوالد الرسالة هي  .زوجين مختلفين وغيرهامن  والداألعائالت فيها عائالت تتبنى أوالد 

موجه هذا اللقاء  .أن كل واحدة من العائالت تعيش حياتها وتهتم بأوالدها هي رسالة مهمة

عزز الشعور لدى أن يليفتح أمام الطالب إمكانية وجود نماذج مختلفة من العائالت ومقابل ذلك 

علينا  .م جزء من المجمل المعروفأنهبالطالب الذين يعيشون في هذه العائالت غير االعتيادية 

لعائلة ليست عائلة أن نتيح لألوالد أن يرووا عن عائالتهم وعدم الخجل بها، حتى لو كانت ا

المهم أن يكون ومن  .واالختالف من المهم أن يتعلم الطالب تقبل التفاوت .تقليديةمركزية 

التعبير الكالمي وغير الكالمي بالنبرة و يتمثلبحيث نقد، ال و فيه حكمال  صادق،توجه المعلم 

 .على حد سواء
 

  إجمال

 .في كنفهاللطفل الذي يعيش بالنسبة كل عائلة مهمة  .توجد عائالت مختلفة
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 "التواصل داخل العائلة –تأثير الكلمات " :22 لقاء رقمال

 

 :سير الفعالية

، الطالبكلمات يكرهها : التالية العناوينفئات بلى لوحة تظهر عليها يحّضر المعلم على اللوح أو ع.      1

التفكير  طالبيطلب المعلم من ال .الطالب، كلمات تشجع الطالب، كلمات تهين طالبكلمات يحبها ال

المذكورة أعاله من خالل ما هم معتادون عليه في البيت  عناوينمن الواحدة بالكلمات التي يعرفونها في كل 

 .حةئتعبئة الال ، ومن ثمدائرة العائلةفي أو 

 :في الصف نقاشيجري . 2     

متى يقولون لهم كلمات مكروهة  متى يقولون في عائلتهم كلمات تابعة لكل واحدة من الفئات أعاله؟ 

 ة؟رغوبمتى يقولون لهم كلمات م أو مهينة؟

 يقولون لهم كلمات من كل واحدة من الفئات أعاله؟ حينماذا يشعرون  

 ؟"ال"ذا يشعرون عندما يقولون لهم ما 

 حماقة؟ باارتكب قاموا أنهم ، أو"ال يمكن"أو " ممنوع"كيف كانوا يرغبون أن يقولوا لهم  

 وبة أو مشجعة ومتى؟رغإخوتهم كلمات مكروهة، مهينة، ممع يستعملون مع أهلهم أو  هل هم أيضا   

 ؟لطفا  في البيت أكثر  لغة التواصلحتى تكون  هيمكنهم عملا الذي م 

التدرب بواسطة تمثيل أدوار، ماذا يمكنهم قوله لألهل أو األخوة  طالبيقترح المعلم على ال. 3

 .وبةمرغا يقولون لهم كلمات مكروهة أو عندم

   الذي ستعمل كلمات تنتمي لنفس الفئات، وماتُ  هل في الصف أيضا   طالبيفحص المعلم مع ال .4

 .والتقليل من الكلمات المكروهةوبة رغكن عمله في الصف إلضافة كلمات ميم

 

 

 

 رى تهينهخكلمات تشجعه وأ .لكل واحد من أفراد العائلة كلمات يحبها وأخرى يكرهها

تمكنهم من ل ناجعة وصوات مات يساعد الطالب على تطوير طرقالحديث عن قوة الكل .وتحبطه

 طفال في سنهممع األع الكبار عامة وم ،مع أفراد العائلة تهمالتعبير عن أحاسيسهم في عالق

 .خاصة
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اـأن نكون طالب    

 تصّور فكري

 ظهارويُطلب منه القيام بأعمال، إ هام تعلم متنوعةممواجهة  طالبيتطلب دخول الصف األول من ال  

هذه المهمة الحياتية ليست  .تقدم، اكتساب قدرات جديدة ومالءمة نفسه مع قدرات ومعرفة زمالئه

 .فشلحاالت تجارب صعبة وحتى  انا  سهلة، وترافقها أحي

تغذية مرتدة ب اإلغداق عليهو ومواجهته للصعاب، طالبتقدم الل د فعل البيئة المحيطة دور إن  

 هلمشاعر المرافقة للعملية، كل هذإلى االتطرق و، هوحتى لفشل اتهلصعوبمنح الشرعية  معمشجعة، 

 تغييرللمّكنه من اعتبار الفشل حالة قابلة تعملية التعلم، وفي  طالبشجع التأن  شأنهامن األمور 

 .يمكن مواجهتهاو

 

 هدافاأل

 :طالبال

 .المدرسةإلى االنتقال مع على قدرات جديدة اكتُسبت  نيتعرفو .1

 .أنه يمكن اكتساب قدرات إضافية لمواجهة أوضاع جديدة نيعرفو .2
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 "أصبحت أقدر":23 لقاء رقمال

 :سير الفعالية

ورقة  ،من ذلك أو بدال   .أقوال، تصف قدرات أوالد في الصف األولُكتَب عليها على ورقة  البطيحصل ال .1

 .والمعلم معا   طالبمع صور ورموز يتعرف عليها ال

 .صورة لقدرات قد اكتسبوها/ بجانب كل قول  طالبيشير ال .2

 .لورقة في الصفإلى االتطرق  أقوال يوصى بالقيام بذلك بمساعدة األهل، وفي الغداةبواسطة إذا كان العمل 

 

 مثال لورقة أقوال

 :أصبحت أقدر

 .رتب الحقيبة بنفسيأن أ 

 .أن أقرأ قليال   

 .أن أكتب قليال   

 .أن أعد وأحسب 

 .وظائفي البيتيةأن أحّضر  

 .أن ألبس بنفسي 

 .وأعود للبيت بنفسي المدرسةأن أذهب إلى  

 .دون إذنبوال أتكلم في الصف نفسي أن أتمالك  

 .لصف بالوقتإلى ا صباحا  أن أصل  

 .المدرسةأن أركب الدراجة الهوائية إلى  

 .مع زمالء أن أعمل سويا   

 .المدرسةوظائف في الأن أتوجه ألصحاب  

 .أن أعمل أشياء يطلبها المعلم 

 .بنفسي أن أقرأ كتبا   

 .كبارالأن أسدد كرة لسلة  

دأن أعرف و   .المدرسةجميع األماكن في  أحدِّ

 .وا قصة عن شيء يجيدون عمله ويفتخرون بذلكتحدثيأن  طالباليطلب المعلم من  .3

 .بعد أن يروي قصته "...أجيد عمل"أو الصقة " ميدالية" طالبويمنح كل  طالبيمكن أن يفاجئ المعلم ال .4

ر في بيجيده على انتباه أكتحدث عما ي طالبيمكن توزيع هذه الفعالية على عدة أيام وبذلك يحصل كل  .5

 .إضافة تصفيق أو هتاف تشجيع يمكن .الصف
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 "جديدا   تعلمت شيئا   " :24 لقاء رقمال

 

 :سير الفعالية

 .للمحادثة محفّزا  "*ف صغيرة وكبيرةحرأ"تُستخدم قصيدة  .1

 .في القصيدة طالبعلى التحدث عن تجربة شخصية، تذكرهم بتجربة ال الطالبيشجع المعلم  .2

 :أمثلة ألسئلة موّجهة للمحادثة

 ؟جديدا   ، عندما تبين لك أنك تعرف شيئا  أيضا   معك، أنك فاجأت نفسك هل حصل 

 كان شعورك؟ ذاما 

 َمن فرحت بإخباره عن ذلك؟ 

 ماذا كان رد الفعل الذي حصلت عليه؟ 

لألقوال المتعلقة بتجارب المتعة والتحصيل  طالبيتطرق ال( الدائرة السحرية)في المحادثة في الدائرة  .3

 .بات ومواجهة ترافق عملية التعلمإلى جانب تجارب صعو

 :فيما يلي عدة جمل كمثال

 ...منذ أن تعلمت القراءة، أنا 

 ...منذ أن تعلمت الكتابة، أنا 

 .توجد أشياء لم أنجح بعملها في الماضي وأنجح بعملها اليوم 

 ...وربما أتعلم عملها في الغد، مثل بعد توجد أشياء ما زلت ال أجيد عملها 

 

 (1976* أتار ت.)

إلى جانب المقدرة على ما أجيد عمله يجدر تطوير المقدرة على الشعور ورؤية المصاعب في 

 ..ناجح أنا...حزين ألن أنا لكوكذ ...فرح ألن أنا..."هذا وذاك"الطريق، واكتشاف أنني أحيانا 

 ...غير ناجح أنا وكذلك

لصف إلى اماما تذهب "، وسمته إلى المدرسةكّرست ترتسا أتار كتابا كامال لموضوع الدخول 

في اكتساب القراءة والكتابة وتجارب  األطفالتجارب تصف القصائد في الكتاب و ".األول

 .مع المدرسة تكيف مختلفة
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 رةـغيـرة وصـبيـرف كـأح

 ترتسا أتار

 

 

 أحرف كبيرة وصغيرة

 أحرف كبيرة جدا، سهلة الكتابة بال براعة

 األصعب كتابة الصغيرة

 .ساعةالتمام مني  قد تطلب ذلكو

 

 فراغ، -كلمة  -فراغ  -كلمة 

 .وفي آخر الجملة نقطة صغيرة

 ،..كبيرةالكلمات كبيرة ... جداولكن

 .األخيرة ةكلملل ولم يبق مكان

 

 المحاولةأحاول ثانية وأكرر س
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 "واجهة الصعوباتم" :25 لقاء رقمال

 :سير الفعالية

 .ورقة عليها القصيدة طالبويوزع على ال"*تمرين صعب"يقرأ المعلم قصيدة حاجيت بنزيمان  .1

 .ب في الحسابفي القصيدة لتمرين صع طالبتُستخدم القصيدة محفّزا للمحادثة حول مواجهة ال .2

 :أمثلة ألسئلة موّجهة للمحادثة

 ؟صعوبتهإخفاء  طالبلماذا يحاول ال 

 في القصيدة؟ طالبهل تعرفون مصاعب تشبه صعوبة ال 

 سهل عليه مواجهتها؟من األلو لم يخف  الصعوبة، هل كان  

 ، كيف كنت ترغب أن يتصرف معك المعلم واألصدقاء؟طالبلو كنت مكان ال 

 طالببواسطة الخيال يقوم ال .موّجها   محادثة حول مواجهة المصاعب نشّغل خياال  لتحفيز إضافي لل .3

 .جهتهااخيالية إلى المكان الذي يواجهون فيه المصاعب وتحدي مو رحلةب

 (:**تم إعداد الفكرة والتعليمات حسب برنامج دوسو) تعليمات لخيال موّجه

هذه إلى لدخول من أجل ا .هذه المغارةإلى الدخول  ب جدا  من الصع .سآخذكم اليوم معي في رحلة إلى مغارة سرية"

له  ةلكن من ينجح بالدخول إليها، مضمون ،كثير من الحواجز تسد مدخل المغارة .المغارة يجب إيجاد بابها السري

 ...المغارة مليئة باألسرار ...تجربة سحرية

على كل واحد منكم أن يجد  ...آت والمغامراتالتجول فيها مناسب لكل من يحب المفاج ...كنوز كثيرة مخبأة فيها

 .فتحات المغارة إلى باب الدخول جميعال توصل  ...بنفسه باب المغارة

أسمع أنكم غير يائسين  ...بماذا تفكرون؟ ...ماذا تشعرون؟ ...تحاولون دفعها وال تفلحون ...بعض الفتحات مزيفة

وأخيرا يظهر لكم الباب السحري الذي  ...وحاجز آخر ...وها هو حاجز آخر ...وتحاولون البحث عن طريقة أخرى

إلى بعد قليل نعود  !لكم مرحى !نجحتم بحل األحجيةهل  ...ماذا تشعرون؟ !...لمغارة السريةإلى استدخلون عبره 

عود إلى مكانه، يأخذ ورقة، قلم رصاص وألوان ويرسم مغارته السرية مع الباب السحري منكم يكل واحد  ...لصفا

 ".نجح بالعثور عليه الذي

 إجمال

في البداية ثم نتغلب وننجح وأحيانا يكون  يصعب علينا أحيانا   .جزء من عملية التعلم هو مواجهة المصاعب  

، يجب تكرار المحاولة دائما   .لم ننجح ذانتمرن وال بأس إأن مهم أن نحاول، ومن ال .وال ننجح صعبا  

 .وتذكر كل ما أصبحنا نعرفه ونجحنا فيه إذا أردنا يمكن العودة دائما  و ...فحص ربما هذه المرة ننجح فعال  الو

 

 

 (.1990)برنامج دوسو **                   (1987)بنزيمان ح *
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 تمرين صعب

 حاجيت بنزيمان

 

 حسابال في ني أحاجينعندما يعطو

 أحاول كثيرا  

 حلها بالرأس

 .وليس باألصابع

 

 فقط وأحيانا  

 تمرين معقد مع 

 على األصابعأحسب 

 ضطرألنني عندها م

 

 ولكي ال يشعروا

 وال ينتبهوا

 .أغني وأطبل -كأنني  تظاهرأ

 

 وها قد انتهينا

 .ناألقيو وقد نظمنا القصائد

 حان الوقت

 لعطلةا فيلنخرج 

  إلى البحر والشاطئ

 شمسالصداف واألنجمع وأن 

 وشكرا   هنا نقول سالما  

 .ونغني أغنية الوداع
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 "التمرين والتشجيع هما المفتاح"  :26 لقاء رقمال

 

 :سير الفعالية

كلمات تشجيع تلقوها من األب  .أن يذكروا كلمات التشجيع التي يعرفونها طالبيطلب المعلم من ال .1

 .وكلمات تشجيع ابتكروها هم أنفسهم ...من أصدقاء ...من معلمين ...واألم

 يكتب المعلم الكلمات على .كرتالتي ذُ بعض كلمات التشجيع الفي الصف بعضهم  طالبيشارك ال .2

 .اللوح

 .على انفراد أو بمجموعات الصقات تشجيع من الكلمات التي ُجمعت طالبيصمم ال .3

 .من الكلمات التي تناسبه عددا   مستودعمن ال طالبيختار كل  .4

 

 

 

 

 

 

 

في هذه الفعالية يجمع  .ساعدنا على مواجهة المصاعبتالتشجيع لكلمات نحتاج أحيانا لبعض 

 .من كلمات التشجيع، يتعلمون استخدامها ومنحها لآلخرين عند الحاجة ا  مستودع الطالب

 

 إجمال

 .آخر ع أحد الطالب، قد ال تشجع طالبا  يتشجبالكلمات التي  .التشجيع هو طريقة لمواجهة الصعوبات

 .تجدر معرفتها واستخدامها عند الحاجة ،خاصة من كلمات التشجيع كل واحد مجموعةل
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 مواجهة حاالت المضايقة والعنف

 تصّور فكري

، وأحيانا يتطور األمر إلى نزاع أو نؤذي غيرناخاللها نتأذى  نواجه في الحياة اليومية أوضاعا  

 .مستمر

طريقة  طالبيختار ال .كثيرة يدل السلوك العنيف، الكالمي أو البدني، على وجود تجربة مسيئة أحيانا  

 .عنيفة لكي يواجه تجربة اإلساءة إليه

وتنمية  ،الرد بحزماعرهم، لمقدرة على التعبير عن مشمن واجبنا ككبار أن ننمي لدى األطفال ا

 .عنفاللجوء إلى الالمقدرة على حل النزاعات دون 

 

 هدافاأل

 :طالبال

 .أن العنف غير مشروع نيعرفو .1

 .نزاع دون عنفأي أنه يمكن حل  نيفهمو .2

 .طرق مختلفة لحل النزاعات والخصومات دون عنفعلى  نعرفوتي .3
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 "...أو يضربني أحدهم عندما يهينني: " 27لقاء رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 .القصيدة طالبيقرأ المعلم وال

 *عندما يهينني أحد 

 يهودا أطلس

 

 عندما يهينني أحد

 أو يسيء إلي

 أرغب دائما

 :أن أرد عليه

 فظيعا حاذقا أقول له شيئا  أن 

 .يقضي عليه فورا  

 

 

 

 بالذات، وأنا ثائر،عندها ولكن 

 لعثم مني وأتتفر الكلمات 

 فقط وبعد انتهاء كل شيء

 .أقولأردُت أن  ذامافجأة أعرف 

 

 

 (1981)أطلس، ي *

 

على هناك من يعتادون  .أو جسديا   هم كالميا  يلإفي حالة اإلساءة  ، وبضمنهم األطفال، يكون رد فعلهم مختلفا  بشرال

الطالب يحلم  .عند التصرف معهم بصورة مشابهة شعور باإلهانةالغضب أو الظهرون كبت مشاعرهم وآخرون ي

من المهم التوضيح بشكل قاطع أن العنف، حتى  .طريقة لتهدئة النفس بعمليات انتقام ممن يؤذيهم، وهذه أيضا   أحيانا  

ثمة طرق بديلة للتعبير عن الشعور باإلساءة أو اإلهانة وحتى وقف  .على عنف، ممنوع وغير مشروع لو كان ردا  

 .اإلساءة الموجهة نحونا

كيفية حول  هم اآلخرون، ويقدم أفكارا  يلإعندما يسيء به لألوالد التعبير عما يشعرون  يتيح النقاش في الصف

 .مواجهة المشاعر والوضع دون الرد بعنف

تتيح هذه  .األولى، تركز على أحالم االنتقام المميزة لألوضاع التي يُساء بها إلينا .نقترح في هذا اللقاء قصيدتين للعمل

 .المجموعات بين األفكار واألفعالداخل نقاش إجراء القصيدة 

 .أما األفعال فعليها قيود، كل شيء مسموح ومشروع -ألفكار بالنسبة ل 

يوصى بعدم العمل  .عند الكبار، وهو كيل الصاع صاعين لمفهوم، المقبول أيضا  ا يالقصيدة الثانية هدفها تحد

 .المختلفة لكل منهما نقاط التركيز بسبب بالقصيدتين معا  
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 ماذا حدث له؟ في القصيدة؟ طالبأن يفهموا أكثر عما يتكلم ال طالبفي المرحلة األولى يطلب المعلم من ال .2

 ماذا يحدث في آخر القصيدة؟ ؟فعلماذا يريد أن ي ماذا يشعر؟

أنفسهم بليتذكروا إن كانت القصيدة تذّكرهم بشيء جربوه هم  طالبيدعو المعلم ال في المرحلة الثانية .3

هل األفكار عن  ؟فعلواماذا أرادوا أن ي ماذا فكروا؟ كيف كان شعورهم؟ .الصف طالب إشراكوشعروا به و

 أكثر؟ همغضبأم أنها أثارت  عملت على  تهدئتهم النتقام ا

 اإلهانة؟أكثر لمواجهة الغضب أو  فعلونماذا ي

 نا؟يلإلوقف اإلساءة  فعلماذا يمكن أن ن

 .عند اإلساءة إليهم؟ أن يتعلموا عمله أيضا   أرادوا ذاما

 هل  بين األفكار واألفعال؟ فرقالهو ما : السؤال طالبمع الفي المرحلة األخيرة يفحص المعلم . 4

 نا عدا التفكير باالنتقام؟يلإيمكن إيجاد طرق أخرى لوقف اإلساءة 

 

 

 

      

 *وكـإذا ضرب

 يهودا أطلس

 إذا ضربوني، 

 لي: تقولون

  رد عليه بالضرب

 !وال تتأخر ال تتنازل

 لكن ما العمل

 ضربأ حينفأنا 

  أتلقىدائما 

 .أكثرضربات 

 :سئلة الرئيسية التاليةاأل ا  حولنقاشوبعدها يجري  .طالبيقرأ المعلم القصيدة مع ال .1

 ؟"د عليه بالضربرُ "أو بالغ يقول  طالبماذا يمكن أن نقول ل 

 عندما يضربونك عدا الرد بالضرب؟ فعلماذا ت 

 ؟أبدا   الطالبيضرب  كي ال فعلماذا يمكن أن ن 

 ؟صفنا أبدا   ديضرب أوال كي ال فعلماذا يمكن أن ن 

 ما هي البدائل للتعبير عن الغضب أو اإلهانة؟ 

من ذلك، يمكن جعل  بدال  أو  .أوالد الصف وتعليقه على الحائطمع  يهمتفق عل" قانون"نهاية النقاش يمكن صياغة  في .2

 .الصف، الصقة على مالبس أوالد الصف وغيرها طالبل هذا القانون شعارا  

 

 (1981* أطلس ي.)

 لإجما

 -التفكير  .نايلإاإلساءة  بعدنا يخفف من الغضب أو اإلهانة التي نشعر بها يلإأحيانا التفكير باالنتقام ممن أساء 

نا وكذلك يلإئة أنفسنا عند اإلساءة دإضافية لته مهم أن نجد طرقا  من ال .ممنوع -القيام بأعمال مسيئة  .مسموح

 .كيف يمكن وقف اإلساءة نفسها
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 "نزاع الحمارين األخوين" – 28لقاء رقم ال

 

 

 

 

 

 

أنه ربح كل طرف يشعر بحيث الت يمكن حل النزاعات بشكل يرضي الطرفين في أغلب الحا

من المهم أن يتدرب الطالب على هذه الطريقة من سن  (.win winطريقة الـ )من الحل 

 .كجزء من مستودع ردود أفعالهم حسبهايطوروا القدرة على حل النزاعات أن صغيرة و
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 :سير الفعالية

 .اقتراحات للحل نالرسوم التوضيحية ويقدموب طالبليتمعن ا .1

 .طالبالحلول التي اقترحها الحول بعد ذلك يجري نقاش في الصف  .2

 على ماذا؟ -. جدا   يظهر الحماران األخوان في الرسوم التوضيحية متنازعين 

هل الحرب بينهما تساعدهما على نيل  .ها هما مستعدان للشجار والخصام، للعض والرفس 

 لبهما؟مط

 فكر كيف يحل المشكلة بطريقة ...(.ليس كما نفكر عادة) جدا   أحد الحمارين كان حمارا   

 :(أكمل) ...وها قد خطرت له فكرة عبقرية .ترضي الطرفين

 سابقا

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 الحقا

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ما هو الحل؟ .أ

 ما رأيك بالحل؟ .ب

 .في الحياة اليوميةلهم التفكير أين يحدث هذا  طالبيطلب المعلم من ال .3

 .أن يبينوا ما هو الحل الذي يربح منه الطرفان كذلك نأمثلة ويحاولو بطاليعطي ال .4

 .حلولالاقتراح  طالبويعطي ال إعطاء أمثلة يقترح المعلم أفكارا   طالبإذا صعب على ال          

 

 :فيما يلي عدة أفكار

 .حضر عندهم صديق وكل واحد يريد لعبة أخرى 

 .حالي ا بنريد اللع ناترتيب الغرفة ولكنعلينا يجب  

 .لملعبإلى اأريد اللعب في الساحة وأخي يريد أن نذهب  

 .التي تنتظر عند الباب أمي تطلب مني حل الوظائف وأنا أريد أن العب مع ماري جارتنا 
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 "يمكن بطريقة أخرى" : 29لقاء رقم ال

 

 

 

 

 :سير الفعالية

 .زاعات دون عنفن حلول وإنهاءبعن حاالت نجحوا فيها  تجاربهممن  طالبيروي ال .1

 .حاالت من الصراع ويمثّلوها بتمثيل أدوار كيفية حل وإنهاء خصومة دون عنف طالبيطرح ال .2

عتُ   .مقابل تشكيلة الحلول التي اقترحوها وعرضوها تعزيزاتالطالب  ةالمعلم سم 

 

 

 

 

    التمبادئ مشتركة إلنهاء حا طالبمع ال ةلخص المعلمت، المقترحة التمثيلعروض من بين  .3

 .يسود فيها نزاع دون عنف

 .ورق وتُعلق على الحائطالتُكتب هذه األفكار والمبادئ على أشرطة من  .4

، إذا استعانوا بها طالببعد عدة أيام من المهم العودة إلى المبادئ الظاهرة على اللوح وسؤال ال .5

 :منذ مناقشتها في الصف

 لقوة؟إلى اهل حللتم مؤخرا نزاعا دون اللجوء  

 .وكيف حللتم النزاعاتاحكوا عما فعلتموه  

 

 

 

 

، "حل النزاعات دون عنف" كذلك "قة أخرىيمكن بطري" :لتوضيح معنى االقتراح للطالب

يستحسن استغالل مستودع خبراتهم، وتمكينهم أن يجربوا أنهم يعرفون حل النزاعات دون 

يستعين الطالب في هذا اللقاء بالخبرة التي اكتسبوها  .عنف وتوسيع ذخيرة ردود أفعالهم

 .معنى أكثرذي لتعلم اليجعلوا 
 

  :مالحظة

 .الطالبالتمثيل بواسطة الدمى يمنع التعارك بين  .ل التمثيليمكن دمج مسرح دمى خال
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 لقاء مع غرباء

 تصّور فكري

 ،(معروفون أو غرباء أشخاص)وجود تحرش جنسي باألطفال من قبل الكبار بالوعي  تعزز ةالسنوات األخير في

 .نسبة قليلة فقط من األطفال ةجلامعو معرفةتم ت .أو من قبل أطفال آخرين

 .سن ا األكبر الطالبمقارنة مع  إلغراء بسهولةلراء وذلك ألن األطفال يقعون ضحية اخترنا تناول موضوع اإلغ

أو رفض أهلي أو لم  شيء رغبت به كثيرا   إذا كانت حصل على هدية، وخاصةألطيف أن الممتع وال من

 .يستطيعوا أن يعطوني إياه

األشخاص مع ملون مع الكبار عامة وفهم يتعا .يمهو شرط لتطور األطفال بشكل سل ةالمعالج ياتصالوثوق بالشخ

بتعرضهم لموضوع اإلغراء نحن  .المهمين في عائلتهم، كأشخاص يمكن االعتماد عليهم، ويمكن الوثوق بهم

لم الكبار ونعلمهم أن يحذروا ويشّكوا أكثر بالمحيطين بهم والتفكير اع عن قيمي أحادي البعد مفهومهم النقّوض 

: مشاعر متناقضةثقة مقابل شك، و: مصطلحات متناقضة ونواجهجعلهم ين .ةتملبحكمة بكل أوضاع اإلغراء المح

 .(اشتهيه ونفور ورفض وخشية بسبب الحذر واالحتراس شخصل مقابل النفور والخشية )انجذاب انجذاب

تبدو لهم ظاهريا لطيفة ولكن  أوضاعا   مسبق  وبشكل  المعرفةالصغار  طالبموضوع اإلغراء للمع  يتيح التعامل

المعرفة المسبقة لهذه األوضاع في إطار الصف توجه لتطوير مهارات التعرف على  .خطار فيهااألد تكمن ق

 .الوضع في لحظة الحقيقة ومواجهته

صغيرة وذلك ألن نسبة عالية من األطفال في هذه األعمار سن هذا الموضوع بالذات في  ناولهناك أهمية بالغة لت

، وهم األطفال في هذه األعمار معّرضون لإلغراء بسهولة نسبيا   ،تطورية من ناحية .يتعرضون إلساءة جنسية

 .لوثوق بالكبارإلى اويميلون  ساذجون

 

 هدافاأل

 :طالبال

في صراع بين تلبية حاجته الفورية في المتعة وبين المعرفة بأنه يجب تأجيل  موجود مع طفل  نيتضامنو .1

 .إشباع اإلغراء كما تم تحذيره من قبل الكبار

 .تشخيص حالة إغراء من قبل شخص غريب نيتعلمو .2

 .واعين لألخطار الكامنة في حالة اإلغراء نيكونو .3

 .حالة اإلغراء، مع التطرق لصعوبة تطبيقها عمليا  أمام ات فالئحة من التصر نيطورو .4

 .أنفسهماتخاذ قرارات تساعدهم في المحافظة على  يختبرونو التفكير في حالة الصراع نيتعلمو .5
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 مواجهة حاالت اإلغراء -أعرف كيف أحافظ على نفسي  : 30لقاء رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 *ةـالطـوكـش

 أفني -عوفره غلبرت

 رجل في الشارع

 قّدم لسهيل

 .الشوكوالطة

 مد سهيل يده

 !!وعندها

 :فزعأصابه ال

 فهذا الرجل غريب

 قد حذروهو

 .غرباءأخذ الحلوى من ال ياّل أ

 

 ولكن مظهر الرجل عادي

 !وغير مرعب

 رجل ذاربما ه

 طيب القلب؟

 !وقد يشعر باإلهانة

 إذن ما العمل ؟

 هيا،

 على سهيل؟ نماذا تقترحو

 هل يأخذ الشوكوالطة؟

 

 

 الموضوع كله حسب هذه القصيدة تفعيل (.1989)أفني، ع -غلبرت*

مقابلة شخص كبير غريب قد يسيء  تتم فيها تدريب الطالب على أوضاعهو الهدف من هذا اللقاء 

تبدو  أوضاعا   موضوع اإلغراء للطالب الصغار أن يعرفوا مسبقا  مع يتيح التعامل  .خاللهااستغاللهم 

المعرفة المسبقة لهذه األوضاع في إطار الصف  .خطار فيهااألكن قد تكمن لطيفة ول لهم ظاهريا  

يجري العمل  .في لحظة الحقيقة ومواجهته وتمييزه توجه لتطوير مهارات التعرف على الوضع

 .التعليم العالجي ةتأليف غلبرت أفني، بطريق من "شوكوالطة"بالموضوع بواسطة قصيدة 

 

 للمعلم،

لموافقة بسهولة للوعود واإلغراءات على أنواعها، من المهم التوسع إلى ايميلون  رالصغا طفالاألبما أن 

حول الشوكوالطة، ومناقشتهم واسطة ، اإلغراء بمحددةبالنقاش مع الطالب أبعد من مضامين القصيدة ال

لزيارة منزل اقتراح هدية، الذهاب معا للمجمع التجاري، دعوة : األشكال المتنوعة من اإلغراءات المحتملة مثل

للعب بلعبة حاسوب أو من أجل االجرو أو القطة الصغيرة، أو مع للعب من أجل اأحد الجيران أو غريب 

 .باليستيشن وغيرها

 .ممتعا   يجب دائما استشارة األهل عندما يقترح غريب عليكم اقتراحا  : التأكيد على الرسالة الهامة 
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 داد للتفعيل بطريقة التعليم العالجيإع

 .ويستمتع هاويأكل هاعليه، يأخذ هايعرضون حين، يحب الشوكوالطة، والطالبمثل باقي  طالبهو سهيل 

 .تجاهه ه نوايا سيئةيديعرض عليه الشوكوالطة ل كبيرا   ال يخطر ببال سهيل أن شخصا   الطالبومثل باقي 

 يتم إغراؤهأن بلطفل دى االميل الطبيعي ل .هب المسبقة من عدم معرفته الرغمعلى ببراءة األطفال يثق بالكبير 

. الود ظهاربراءته والثقة األساسية لديه بالكبار في حين ال توجد لديه خبرة كافية في الحياة تحذره من إبسبب 

ديناميكية المركزية ال .لالستغالل والتنكيل من قبل الكبار ذوي النوايا السيئة سهال   تجعله هدفا  األمور كل هذه 

 :الكبار ينقلها إليهاألساسية بالناس وبين الرسائل المحذرة التي الطفل في القصيدة هي الصراع بين ثقة 

 .رغبةهذه ال كبحي عليه أن ، ويُحّذر بأنلدى الطفل حاجة يرغب بإشباعها فورا   

 .أن يشك ويحذر منهم يانا  الطفل بطبيعته يثق بالكبار ويحترمهم، ولكن من أجل سالمته يُطلب منه أح 

 .أم ال لقراء ويطلب مساعدتهم له لكي يقرر هل يأخذ الشوكوالطةإلى افي نهاية القصيدة يتوجه سهيل 

 تجاهلها، ومهم عدم وهذه صعوبة شائعة جدا   .هذا التوجه هو تعبير عن الصعوبة التي يواجهها سهيل في اتخاذ القرار

 .في الفعالية

 

 أسئلة لتوجيه النقاش

 ضامنمرحلة الت

 ماذا تحكي لنا القصيدة؟ .1

 (.تحكي القصيدة عن سهيل الذي يعرض عليه رجل الشوكوالطة)

 للمعلم،

رجل "، "فزع: "تعابير مثل معنى الطالبالفحص إذا فهم  ومهم أيضا   .ربما هناك حاجة لقراءة القصيدة مرة أخرى

 ".طيب القلب

 عرض عليه الغريب الشوكوالطة؟ ماذا شعر عندما .ُذكر في القصيدة أن سهيل فزع .2

 للمعلم،

ربما تلزم أسئلة إضافية  .مع مشاعر سهيل ومع الصراع الذي لديه ضامنالت الطالبيستدعي هذا السؤال من 

 ."ما العمل؟ ا  إذ  " حتى، وربما تلزم إعادة قراءة القصيدة ضامنللمساعدة في عملية الت

 أن يأخذ الشوكوالطة أو الين ب عر بالفزع والتردد جدا  حسب القصيدة، ما هي األمور التي جعلت سهيل يش .3

 يأخذها؟

 للمعلم،

 .مع حيرة سهيل ضامنللت الطالبربما توجد أجوبة أخرى، وخاصة أن السؤال السابق دعا 

 ما هي األفكار التي تخطر ببال سهيل؟ .4

 ...(، وربما هذا رجل طيب القلب وقد يشعر باإلهانةأن الرجل يبدو عاديا  )
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 ،للمعلم

لصراع، ولكن على مستوى التفكير إلى اهذا سؤال يتطرق  .الطالبيجب إضفاء الشرعية ألفكار إضافية يطرحها 

نعود إلى هذا الموضوع في نهاية  .الطالبألجوبة  ليس له جواب كامل في القصيدة، ولذا فقد بقي مفتوحا   يعتبر سؤاال  

 .القصيدة

 ؟فعلهل قرر سهيل في النهاية ماذا يجدر به أن ي .5

 (.نايلإال، وهو يوّجه السؤال )

 قرار؟السهيل اتخاذ على صعب الذي  ما  .6

 للمعلم،

من عملية  ب جدا  صعِّ مع مشاعر تبرز في حاالت الصراع وت ضامنالت الطالبألنه يطلب من  هذا سؤال هام جدا  

وبين  فلطبين رغبة سهيل كأن هذه حالة فيها إشكالية، ألنه يوجد هنا تصادم على يوصى بالتأكيد  .اتخاذ القرار

 .المحظورات أو التحذيرات التي تلقاها من الكبار

 

 رجع الصدىمرحلة 

 هل تتذكرون حاالت عرض فيها شخص غريب على طفل حلوى أو أي شيء آخر؟ .7

 ؟في داخلهأي أصوات سمع  هل تردد؟ ماذا فّكر؟ هل تعلمون ماذا كان شعور الطفل؟ .8

 للمعلم،

عنها بإسهاب قدر اإلمكان وتوجيهه حسب التوجيهات  حكييعلى ان مهم أن نشجعه من الحالة، طفل  طرحعندما ي .أ

 .9المفصلة بعد السؤال 

وهل نشك أم  وعد األخذتوضيح الميل لإلغراء، والحيرة بين األخذ  الطالبيمكن بواسطة القصص التي يرويها  .ب

التعرف  مهم جدا  من الكل هذه تميز كل طفل، ولذا  -ك ، وغير ذل"إذ بالواقع ربما تكون نوايا الشخص حسنة"ال، 

 .عليها وتعلم التفكير بها واتخاذ قرارات حتى في مثل هذه الحاالت

 (.أنظر للتوسع في مرحلة الفصل)تمثيل األدوار يمكن أن يتيح التعبير وتوضيح الصراع  .ج

 

 لافصنمرحلة اإل

ماذا كنتم  .فعلتطلب أن نقترح عليه ماذا ي الشاعرة أيضا   "إذن ما العمل؟: "في نهاية القصيدة يسأل سهيل .9

 تقترحون على سهيل؟

 للمعلم،

ربما يوجد أوالد يعبّرون عن استخفاف بالنسبة لطلب المساعدة من سهيل؛ في هذه الحالة يجب التأكيد أنه مهم جدا 

 .رشاد من الكبار وال حرج في ذلكاإلطلب المساعدة أو 
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 .قاعدة لتمرين السلوكيات بواسطة تمثيل أدواركتُستخدم  يمكن أنواقتراحاتهم لسهيل  لطالبا طرحهاالحاالت التي ي

 أنهم سيتصرفون بالحذر المطلوب في كل حالةعلى مع حاالت إغراء إضافية، وعدم االعتماد  الطالبمهم مواجهة 

 .محفوفة بالخطر

، وصعوبة اتخاذه للقرار طالبالذي يقع فيه ال لصراعإلى امهم التطرق من ال" لعبة"في المحادثة المصاحبة لكل 

 (.شيئ ولكنه يعلم أنه قد يكون خطرا  ب السيما وهو يرغب كثيرا  )

الشوكوالطة، وخسارة أن يتنازل عما يحب بيرغب بشدة  جهةمن  .نفسه ، موّجه له"إذن ما العمل؟"سؤال سهيل، 

على  را  خط شكلغير صحيح قد ي حن نعرف أن قرارا  ن .روه بأال يأخذ حلوى من الغرباءذة أخرى حجه، ومن كثيرا  

كل منا وتعليمهم اإلصغاء له داخل سهيل، ولذا من المهم إجراء تعارف لألوالد مع الحوار الداخلي الذي يجري في 

 .واالستعانة به

 .يوصى بتشغيل شبه تمثيل أدوار بين سهيل الذي يميل ألخذ الشوكوالطة وسهيل الحذر

 :فيما يلي اقتراح

أحدهما يمثل سهيل األول واآلخر سهيل  .ينطالبارسموا على األرضية دائرة كبيرة، ضعوا وسطها كرسيين وادعوا 

الذين  الطالبمزيد من الخّصصوا للنقاش عدة دقائق، وإذا كان هناك  "إذن ما العمل؟"سيكون سؤال النقاش  .الثاني

 .ش يجدر توجيه السؤال للمشاهدينفي نهاية النقا .يرغبون بالمشاركة، يمكن تكرار العملية

بينه وبين  الطالبلحوار الداخلي الذي يديره أحد إلى اعليه أن يشير  .أثناء النقاش في الصف المعلم له دور هام جدا  

الرغم من أن الحوار يدور بين على ، "في مثل هذه الحالة من الضغط؟ فعلماذا يجدر أن ن"نفسه حول السؤال 

 .ي وسط الدائرةين الجالسين فطالبال

أداة إضافية في مواجهة  الطالبالتعرف على الحوار الداخلي والتفكير الذي يمنحه إياه المرشد خالل النقاش يُكسب 

التوجيه الصحيح بواسطة و االستنتاج الذي سيؤدي إليه،كما أنه من المهم متابعة النقاش وتشخيص  .حاالت الخطر

 .ر قد يحافظ عليهم من التورط في حالة الخطرحذّ للصوت المُ  على الفهم بأن اإلصغاء الطالبمساعدة 

 

 .9سؤال اليمكن القيام بتمثيل األدوار قبل  ةوبناء على تقدير المعلم
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 في الختام، 

 

 

 للمعلم،

 .على األقل الختتام النشاط السنوي في موضوع المهارات الحياتية واحدا   ا  حصةمن المهم أن نكرس 

النشاطات السنوية من الجدير التمعن بكل ما عملناه خالل السنة وتخطيط التكملة للسنة وإلغالق دائرة 

 .الدراسية القادمة

 .ه على تذويتهإجماليساعد تذكر كل ما عملناه وتعلمناه و

الهدف من اللقاء األخير في السنة الدراسية هو النظر إلى كل فصول البرنامج كوحدة متكاملة وليس مجرد 

على أنها لقاءات منفردة ومتقطعة دون أية صلة بينها  طالبوحدات مستقلة، والتي قد يفهمهما المواضيع في 

 –ي جماللبناء اللقاء اإل

: في" مهارات حياتية"كجزء من عملية تعلم برنامج ( بورتفوليو" )عمل ملف إنجاز"يمكن االستعانة بفصل  

 .20فصل المقدمة من هذا المجلد، صفحة 

 ".عمل ملف إنجاز"ة على أسئلة انعكاسية، للتغذية المرتدة والتقييم في فصل يمكن إيجاد أمثل 

وذلك إذا عمل المعلم ( صفحة" )تغذية مرتدة للمعلم"يوصى باالستعانة بالمفكرة الشخصية واستمارات  

 .مفكرة انعكاسية خالل نشاطات السنة الدراسية

أو االستعانة  جمالليمهم، يمكن عرضه في لقاء اإلخالل اللقاءات ملف إنجاز رافقهم في تع طالبإذا أعد ال 

 .باألعمال الشخصية الموجودة في ملف اإلنجاز الشخصي

 .هذه الوحدةفي كما يمكن االستعانة بالفعاليات المقترحة الحقا  

االستعانة بالمواد المكتوبة التي حصلوا عليها خالل الفعاليات من استمارات، أشعار، قصص،  طالببوسع ال 

 (.حتى لو لم يُنّظم ملف إنجاز بصورة موّجهة ومنهجية) .تإجماال، قوائم

 

 :سير الفعالية

 :األولالقسم 

للوراء بنظرة أن يستعرضوا ب، يجب السماح لهم طالبللمعلم،للمساعدة على تذويت المواضيع التي تعلمها ال

 .البرنامج، التي أجريت خالل السنة تقائمة أسماء فعاليا

 

 

 نتذكر، نسترجع،

لنُ    .ونذّوت جم 
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 -استرجاع وتذكر ما تم تعلمه اقتراح لفعاليات

 :تحضير مسبق

كل عنوان  .التي أُجريت في الصف( أسماء اللقاءات)لالستعراض يكتب المعلم على لوحات عناوين جميع اللقاءات 

 .على لوح بريستول منفرد

 

 :الفعالية

 .يوزع المعلم في غرفة الصف أو يعلق على الجدران أسماء اللقاءات .1

 :ن يشير لنفسه على ورقةأ طالبيحاول كل  .2

 ما هو اللقاء الذي أذكره أكثر؟ 

 ما هو اللقاء الذي تعلمت منه أكثر؟ 

 ما هو اللقاء األكثر إثارة؟ 

 ما هو اللقاء الذي كان بالنسبة لي األهم أو األكثر فائدة؟ 

 أي لقاء كنت أتنازل عنه؟ 

 .اهنمجموعات أو أزواج، ويعللوفي زمالءهم بأجوبتهم  طالبيشارك ال .3

 

 الثانيالقسم 

 .الرابع -يختار المعلم أحد االقتراحات التالية، للصفوف األول

 ةالرابع حتى ىاألول فعاليات للصفوف

 األولىمكانية اإل

لصفحة  يمن قائمة العناوين المعلقة في الصف، ورسم توضيح( أو أكثر) واحدا   أن يختاروا عنوانا   طالبيُطلب من ال

 .لموضوع المختار، وتحكي عن الفعالية التي جرت في صفهمافتتاحية لكراسة تتناول ا

متطوعون يوافقون على  قومتخطيط تُعرض كمعرض في الصف، وي/الرسوم بمستوى مخطط/الرسوم التوضيحية

 .بالموضوع ارسومهم وعالقتهبشرح ذلك، 

 الثانيةمكانية اإل

 :طالب 3-2من  مكونة مجموعاتب

 :طالبتعليمات لل

تمثل كل خرزة أحد اللقاءات، ما هو ترتيب إدخال بحيث حلقات في سلسلة،  /يب اللقاءات مثل خرزلو طُلب منكم ترت"

 "اللقاءات في السلسلة؟
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 :في الصف كله

ما هي االعتبارات التي وجهت أعضاء  نويشرحو" سلسلة اللقاءات"متطوعون  طالبيعرض 

 .الترتيب الذي اختاروه حديدبت مجموعةال

 السادس-بتدائية الرابعفعاليات للصفوف اال 

 (أ)إمكانية 

 .برنامج تلفزيوني للشبيبة

 مهمة شخصية .1

 ".المدارس تتعلم مهارات حياتية"تم اختيار صفكم ليمثل طالب بعمركم في برنامج تلفزيوني للشبيبة يتناول موضوع 

 .تُجرى مقابالت في هذا البرنامج مع طالب من البالد كلها

بمساعدة هذه األسئلة يروي الضيوف عن تعلمهم وعن صفهم في سلسلة اللقاءات التي  .رنامجاقترحوا خمس أسئلة لمقدم الب

 .جرت في صفهم

 تذّكر،

سؤال يستدعي الطالب الضيف بأن يروي بالتفصيل، وال يجيب بكلمة واحدة أو  -" أسئلة مفتوحة"يجب أن تكون األسئلة 

 (.ال، مشّوق وما أشبه/نعم)اثنتين 

 (يمكن محاولة تصنيف األسئلة إلى مجموعات) .ى اللوح جميع األسئلة التي يقترحها الطالبيكتب المعلم عل .2

المضامين، : يمكن التطرق إلى جوانب مختلفة للقاءات السموية مثل .يختار كل طالب أحد األسئلة، ويجيب عنه .3

 .الفعاليات، التشويق أو حتى عدم التشويق

 .يعرض السؤال الذي اختاره ويجيب عنه -لفزيوني من يرغب بالمشاركة بالبرنامج الت .4

 

 (ب)إمكانية 

 "مهارات حياتية"نشرة دعائية عن برنامج 

طُلب منكم مساعدة إدارة المدرسة في تحضير نشرة دعائية قصيرة وموجزة تعلن عن برنامج 

مثل تُطوى النشرة  .توزع هذه النشرة على طالب المدرسة وأهاليهم ".مهارات حياتية في صفي"

 .مروحة إلى أربع صفحات ضيقة

 :طالب عليكم 5-3بمجموعات مكونة من 

 .اقتراح عنوان رئيسي للنشرة، واقتراح رسوم أو توضيحات، كنتم تضيفونها لهذه النشرة الدعائية 

 ماذا يكون في كل صفحة من النشرة الدعائية؟ -تصممون المواد المقترحة،  -اقتراح كيف كنتم ترتبون  

 .عن كل مجموعة النشرة الجماعية أمام طالب الصفيعرض ممثل 
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وعرضها كمعرض في  -إذا توفر الوقت يمكن تحضير مخطط للنشرة على لوح بريستول، يقّسم طوليا إلى أربعة أقسام 

 .الصف

 

 

 للمعلم،

حسب عمر الطالب والمرحلة  واحدة من اإلمكانيات التاليةيمكن اإلضافة واالختيار 

 التطورية لهم 

 

 

 :اليات يمكن مالءمتها لكل األعمارفع

 :األولىمكانية اإل

 -كفعالية افتتاح أو فعالية ختامية للقاء األخير 

 .أو إلقاء كلمة حول تجربتهم في الصف في برنامج مهارات حياتية يةشعرمقطوعة كتابة 

 :الثانيةمكانية اإل

 كفعالية قبل نهاية اللقاء األخير

 –بأزواج 

 .أو استعملوا ما تعلموه في الصف في دروس مهارات حياتيةفيه ستعانوا عن حدث ا طالبيروي ال

مجتمع الالعائلة، في ) المدرسةخارج بحاالت أو  المدرسةكيف تمثَّل األمر بتطبيقه في حياتهم في 

 (.النادي وغيرهافي ، ةدورفي أوالد، ة قبرف
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