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 1...المنطق الذي نرتكز عليه
، نحن العاملين في التربية والتعليم، حيث مناطة بنامهّمة تربوّية وشعورّية هي 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 
هذه المرحلة واالستعداد للبداية الُمقبلة. ال يّتسم الفراق التربوّي بإثارة  نهاية بين لسُ ل  س  ق ت  ل  خ   ترمي إلىالطالب، حيث 

المشاعر فحسب، بل يتيح للطالب أن يعيش التجربة بأكملها ويعالج المعاني التي ينطوي عليها. سُننهي الفراق التربوّي 
 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

  ّمهّم، أو ِمن إطار أو مجموعة.   ة لتجربة الفراق ِمن شخص  معالجة شعوري 
 عداء، نشعر بالخسارة...نحزن، نتنفّس الصّ  -مواجهة المشاعر المعقّدة التي يمكن أن يثيرها الفراق 
  ّر الزمن تطوير نظرة إيجابّية نحو الماضي، حيث نتأّمله ونالحظ سيرورة تطّورنا الذاتي ب   . ع 
 تطّور.سيرورة الّكر الحاالت المعقّدة والصعبة ومالحظة ، والقدرة على تذتطوير نظرة واقعّية نحو الماضي 
  ّواالستعداد  هذه السيرورات يطرة خالل سيرورات اإلنهاء والفراق، والقدرة على تخطيطتطوير الشعور بالس

 عتاد.ى الحياة المُ جر  وزعزعة م   تغيير   حصولعند  خصوًصالها، 
  ُنا لآلخرين المهّمين.كرِ القدرة على التعبير عن ش 
 .القدرة على التعبير عن االمتنان والتقدير 
  .القدرة على االستعداد للبداية الجديدة 

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

 
جة شعورّية لجميع التجارب اإليجابّية والسلبّية معال  

 نة الدراسّية التي ُخضناها خالل السّ 
 

 
جريها الطالب يُ حيث حول الفراق، محادثة صريحة 

 فيما بينهم، ومع المعلم
 

 
 

وأصدقائي  التعبير عن االمتنان والتقدير نحو نفسي
 والمعلمين

 
 

 
نبّث  -المستقبل القريب والبعيدنظرة نحو      

 األمل واإليمان

                                                           
1
تبت الدرس أوريت برغ، الخدمات النفسّية االستشارّية   ك 

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

الفراق 

 التربويّ 

  رؤيتها"  في ونيرغب لذينفي كّل مكان، لِ  زهور  هناك "
 ماتيسالفنان 
 
 مةرِ نص  ة المُ ن  نظرة نحو السَّ 

ي  قُ   ل الفراقب 

 

 

 قسم برامج المساعدة والوقاية، مجال المهارات الحياتّية
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 َسير الدرس
 

  .فقةاض مرشرائح َعر   الدرسا لهذ توجد

 
وبداية العطلة الصيفّية  ،يل الفراق ِمن الصف والمدرسةب  نصرمة، قُ نظرة نحو السنة المُ  -يعرض المعلم موضوع الدرس

 (ض األولىر  شريحة العَ )
 

. أدعوكم أو لم يتغّير.. ال أدري، ما ة، وكبرتم، وتطّورتم، وتغّير فيكم أمر  ن  ت س  لقد انقض   -صفّ في ال عمل ذاتيّ  -تمهيد
ل الذاتّي. اصغوا إلى مًعا. سأعرض لكم فيلًما قصيًرا، وسأطرح أسئلة تهدف إلى إثارة التفكير والتأمّ  ااآلن إلى معاينة هذ

األسئلة التي ولكن ال تتقّيدوا ب، األسئلة هذه ن خاللي أطرحها مِ ر وفّكروا في المواضيع التو  األسئلة، وشاهدوا الصُ 
   ض الثانية(.ر  )شريحة العَ صغوا لقلوبكم باألساس ابل فقط..  اأطرحه

 
  – ويقول للطالب (ض الثالثةر  شريحة العَ ) زهور تتفّتح – يعرض المعلم الفيلم القصير

 -ثوان   10 سيطرح المعلم سؤاال كلّ  . نةالسّ  هذه خالل فيكم تغي رت التي األمور في والتفكير الفيلم تأم ل إلى ونمدعوّ  أنتم

   نة؟ماذا تعلّمتم عن أنفسكم خالل هذه الس 
 ماذا تفّتح فيكم؟ 
  ّمتموه في المدرسة وأّثر فيكم؟ ما هو الموضوع الذي تعل 
 قدرات؟ وجعلتكم تشعرون بأّنكم أذكياء وذووفي المدرسة متموها التي تعلّ  األمور ما هي 
 جعلتكم تشعرون باالرتباك وعدم القدرة؟ وفي المدرسة متموها األمور التي تعلّ  ما هي 
  ّمجال تشعرون بأنكم أقوى؟  في أي 
  ّمجال تشعرون بأنكم عالقون ولم تتقّدموا؟ في أي 
  َنة؟ اها هذه الس  إيّ م ك  ت  حَ ما هي الهدّية التي من 
   نة؟ ماذا ازدهر في داخلكم هذه الس 

 
ض شريحةيعرض المعلم  -عندما ينتهون، يتّم العمل بأزواج طالب  يقوم كلّ سمع األسئلة التي طرحها.  الرابعة الَعر 

الفيلم  يحِمن وت له رَ طَ حول نفسه، خَ  (أو أكثر)فكرة على ع كلّ منكما اآلخر لِ ط  فلي   ا.والجالس بجانبه بالعمل معً 
 واألسئلة.  

 
 (الخامسة الَعرض شريحة) –العودة إلى المجموعة الكاملة

   من المرّجح أن تتّم )ده؟ ع  ت بَ يَ جرِ ما هي المشاعر التي أثيرت فيكم خالل مشاهدة الفيلم والمحادثة التي أ
ن أن ، يمكِ هماألمل، وفيما بيناإلشارة إلى مشاعر متنّوعة، ابتداء ِمن الفخر والفرح وانتهاء بالخسارة وخيبة ا

 واالكتفاء...(  جلإلى الحزن واالشتياق واألمل والخأيًضا شار يُ 

   على باالعتماد أجيبوا ؟مّيز المشاعر التي أشرتم إليها مرحلة النهاية والفراق. كيف تواجهون حاالت الفراقت 
 .السابقة تجاربكم

 َمن منكم يواجه صعوبة في الفراق؟ لماذا؟ 
  ؟ في الفراق يساعدكم؟ ما هو األسلوب الذي يمّيزكمما الذي 
   دراسّية وكان ذا أهمّية؟ ماذا كان هناك؟  نة  عنا على فراق خاضه في الماضي في نهاية سَ طلِ َمن منكم يوّد أن ي

 ارقه؟ ما هو األمر المهّم الذي كان في ذاك الفراق؟فَمن هو الشخص الذي 
  الفراق؟ ماذا تحتاجون ِمن األشخاص حولكم خالل 
  ماذا ِمن المهّم بالنسبة لكم أن تقولوا لألشخاص حولكم خالل الفراق؟ 

 
ض شريحة) ............."ـالفراق بالنسبة لي كَ " هون فيها الفراق:ب  ش  يقول الطالب تِباًعا كلمة واحدة يُ  -التلخيص  الَعر 
 السادسة( 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/HaKiat_KeKvotza/Aravit_Mazeget_Yesh_Prachim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3dJ_jl5XQII

