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 1...المنطق الذي نرتكز عليه
، نحن العاملين في التربية والتعليم، حيث بنا ناطةمهّمة تربوّية وشعورّية مهي مرحلة الفراق في األطر التربوّية إن 

ين الفردّي والجماعيّ  التجربةة ِمن أجل معالجة هذه ن  نكّرس وقًتا كّل س   ترة مهّمة في حياة . ُتعدَّ هذه المرحلة فعلى الّصعيد 
ْلُسلالطالب، حيث  س  ْلق ت  ثارة بإالتربوّي  لفراقاّتسم يهذه المرحلة واالستعداد للبداية الُمقبلة. ال  نهايةبين  ترمي إلى خ 

. سُننهي الفراق التربوّي التي ينطوي عليها معانيالويعالج  التجربة بأكملها للطالب أن يعيش بل يتيحفحسب، المشاعر 
 لتشجيع على مالحظة األمور اإليجابّية وتجنيد موارد التفاؤل واإليمان بالطاقات والقدرة على مواجهة المستقبل.   دائًما با

 
   -2اآلتية دروس المهارات الحياتّية التي تتمحور حول الفراق التربوّي تمّكن الطالب ِمن التدّرب على مهارات الفراق

  ّهّم، أو ِمن إطار أو مجموعة.  ة لتجربة الفراق ِمن شخص ممعالجة شعوري 
 عداء، نشعر بالخسارة...نحزن، نتنفّس الصّ  -مواجهة المشاعر المعقّدة التي يمكن أن يثيرها الفراق 
  ّْبر الزمن تطوير نظرة إيجابّية نحو الماضي، حيث نتأّمله ونالحظ سيرورة تطّورنا الذاتي  . ع 
 تطّور.سيرورة الر الحاالت المعقّدة والصعبة ومالحظة ، والقدرة على تذكّ تطوير نظرة واقعّية نحو الماضي 
  خصوًصا ، اواالستعداد له االفراق، والقدرة على تخطيطهو سيرورات اإلنهاءتطوير الشعور بالسيطرة خالل

 عتاد.ى الحياة المُ جر  وزعزعة م   تغيير  عند حصول 
  ُنا لآلخرين المهّمين.كرِ القدرة على التعبير عن ش 
 عبير عن االمتنان والتقدير.القدرة على الت 
  .القدرة على االستعداد للبداية الجديدة 

 
 ما هي األمور األساسّية التي نوّد أن نشملها في سيرورة الفراق في الصّف؟ 

 
جارب اإليجابّية والسلبّية جة شعورّية لجميع التّ معال  

 نة الدراسّية التي ُخضناها خالل السّ 
 

 
جريها الطالب يث يُ محادثة صريحة حول الفراق، ح
 المعلم فيما بينهم، ومع

 
 

 
  التعبير عن االمتنان والتقدير نحو نفسي 

 وأصدقائي والمعلمين 
 
 

 
نبّث  -نظرة نحو المستقبل القريب والبعيد     

 األمل واإليمان

 

                                                           
1
تبت الدرس أوريت برغ، الخدمات النفسّية االستشارّية   ك 

2
 ُكِتبت الُجمل بصيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء. 

 توجد  كما أربعة فصول للقلب وجدت"
  "في الطبيعة أربعة فصول

 
جارب التي التّ  لجم  مُ ُمعال جة شعورّية ل

 نة الدراسّيةضناها خالل السّ خُ 

 

 قسم برامج المساعدة والوقاية، مجال المهارات الحياتّية

الفراق 

 التربويّ 
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 َسير الدرس

 
 .ض مرافقةر  شرائح عَ توجد لهذا الدرس 

 
نة الدراسّية، سواء كانت إيجابّية ضناها خالل السّ معالجة شعورّية لجميع التجارب التي خُ  -يعرض المعلم موضوع الدرس

 (األولى ضر  لعَ ا شريحة). .الصف. فين سيرورة الفراق أم سلبّية، وذلك كجزء مِ 
 

ْوتم؟نة الدراسّية. اليوم األول ِمن السّ  خالل ة لكمصورحاولوا أن تتذّكروا  -محادثة تمهيدّية د  ، ِمن أين وصلتم إلى كيف ب 
ن صادفتم؟ على  نة؟ هل كان الجوّ ؟ في أّي فصل ِمن السّ ارتديتمماذا المدرسة؟  ن أتيتم إلى المدرسة؟ م  بارًدا أم حاًرا؟ مع م 

ن ت  ض الثانية(ر  شريحة العَ )عّرفتم؟ م 
ن منكم يوّد أن ُيشِركنا؟  م 

 
ت ط  قِ لكم التُ  ا، واختاروا صورً ر التي في هاتفكم الخلويّ و  حوا الصُ اآلن، تصفّ 

صورة في الصيف، صورة في الخريف، صورة في  -نةخالل فصول هذه السّ 
 الشتاء، وصورة في الربيع. 

 
ثالثة(. ض الر  )شريحة العَ ن أربعة طالب إلى مجموعات مكّونة مِ  اآلن نقسمسن
يقوم كّل طالب بطرح سل )أنظر أدناه(. صْ لكّل ف  بطاقات  4 مجموعة ى كلّ عط  تُ 

سئلة على طالب خخر. في النهاية، سيكون كّل طالب قد طرح األسؤال واحد ِمن 
 ل. صْ أربعة أسئلة على أربعة طالب، وكّل طالب قد ُسئِل سؤاال واحًدا ِمن كّل ف  

شرائح ) يب الطالب، ُيِري صورة الفصل التي اختارها في هاتفهجِ عندما يُ 
 (7-4 ضر  العَ 
 
 

ن العمل في المجموعة، يعود الطالب إلى الجلوس في المجموعة بعد االنتهاء مِ 
شريحة ) فينا اهذ وتأثيرأبدّية، الطبيعة دورّية، والفصول  أن التأكيد على حيث يتمّ الكاملة إلجراء محادثة حول الفعالّية، 

 .(ض الثامنةر  العَ 
 

رْ   (ض التاسعةر  شريحة العَ ) دورة الحياة -ِمن اليرقة إلى الفراشة - ض الفيلم القصيرفي النهاية، يتم ع 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/HaKiat_KeKvotza/Aravit_Mazeget_Arba_Onot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc
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 -أسئلة الشتاء

 
 
 

أن  ريدأالذي َمن  -مطر   ..مطر  

أشكره على ما منحني إياه هذه 

 السنة؟

ه دون أن ما فعلت   أمر   -ولي  س  

انجرفت  ببساطة، لقد أفّكر، 

 ..وأنا نادم على ذلك

هذا يذّكرني ... بارد   الجوّ 

 أمر  ما بذلت   -بذكرى عزيزة

نة جهوًدا كثيرة فيه هذه السّ 

ربما المال كالوقت والطاقات و

 .... أيًضا

في الخارج ودافئ في  بارد  

 االفتراق عن معنى ما -القلب

 عند في الصف ئيزمال

 الخروج إلى العطلة الصيفّية

 ؟بالنسبة لي

.. مطر   َمن الذي أريد أن  -مطر 

ني إياه حَ نَ أشكره على ما مَ 

 نة؟ذه السّ ه
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  - أسئلة الخريف
 
 
 
 

تغّير ال -فصل انتقاليّ 

 ليس سهاًل  انتقال، هذاالو

ه خالل دائًما، ما الذي أستصعب  

االنتقال، وما الذي يساعدني 

  على مواجهته؟

ماذا  -سقوط أوراق األشجار

أفّكر وأشعر عندما أفّكر في 

، بعضنا بعًضان عراق تفاال

 ن المعلّم؟عو

ن القليل مِ  -الجو بارد قليال

ن الدفء، البرد والقليل مِ 

م ربك، أليس كذلك؟! ما هي 

األمور التي تربكني اآلن في 

 نة؟نهاية السّ 

ما األمر الجّيد  – ل"طَ د الع  ع  "بَ 

ح الذي أرجو أن فرِ والم  

يحصل لي خالل الصيف 

 ؟ لقبِ الم  

 המ... בלב וחם בחוץ קר

 בשבילי אומר זה

 מהחברים להיפרד

 ?הקיץ לחופשת לכיתה

 בי מעלה וזה... קר

 משהו – יקר זיכרון

 השנה בו שהשקעתי

 של גדולים מאמצים

 אפילו אולי, אנרגיה, זמן

 ....כסף
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 -أسئلة الصيف
 
 
 

 
 
 
 
 

جهت   ما هو  – نا إلى البحرو 

ذي تجلّى لي األفق الجديد ال

 ؟نة الدراسّيةمع انتهاء السّ 

أمر  جّيد  -يل العطلة الصيفّيةبَ ق  

 نة،هذه السّ  عن نفسي هعرفت  

نفسي أعتمد على ويجعلني 

 لفعل..با

ة درجة مئويّ  30حّر حارق، 

أنا ه وخطأ ارتكبت  - !في الظلّ 

 ..نادم على ذلك

ه موضوع تعلّمت   – حّر شديد

أثار اهتمامي ونة هذه السّ 

 ..وفضولي بشكل خاصّ 
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 -ربيعأسئلة ال
 

أمور  جّيدة  -ح األزهارتفت  

ها عن نفسي وعن فت  اكتش

 .صديقي هذه السنة.

ما هي اإلنجازات  -فاكهة

ها هذه والنجاحات التي أحرزت  

 نة؟السّ 

ما هي المجاالت التي  -النمو

ت   أشعر فيها بأّني نَمو 

؟  وتطّورت 

ما هي المجاالت التي  -أخضر

ل ذ  بَ  مواصلةأن علّي بأشعر 

 الجهد فيها كي أنمو وأتطّور؟


