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 :2توطئة

 رع...الشوا يالعاّمة، ف ماكنفي األ العائلة،داخل عنف : كثيرةحداث عنف أ ةلقد شهدنا خالل الفترة اآلنيّ 

  . باآلخريناألذى  هاللحاقنها مخالفة للقانون، وو  كثرتها، وك  اّتسمت هذه األحداث بخطورتها، ولقد 

رورة يسلعداد هذه ال عزع الشعور باألمان، تمّ وتز عقاب هذه األحداث التي تثير أسئلة حول حال مجتمعنافي أ

 ة وفوق االبتدائّية. س االبتدائيّ الحياتّية في المدار اراتهمي لطار برنامج البوّي فّخل الترأجل التدِمن القصيرة 

 

يجب عدم  عات العاطفّية الناجمة عن أحداث العنف، ولكنبِ مواجهة الت   فيتهدف هذه السيرورة للى المساعدة 

ّية تز المهارات الحياعزّ ت ةمتواصل ةصفّيّ  واراتيتيح لجراء ح يّ رحرص على تنفيذ برنامج تطوّ الو، ااالكتفاء به

 . تالميذلدى الطاقم وال

 

 

 : األهداف التربوّية

 ث العنف.ادالعاطفّية في أعقاب أح تالميذلى حاجات اللالتعّرف . 1

 

بعة انخالل مواجهة المشاعر الِمن عور باألمان، المواجهة وموارد الدعم والش قاتطاتشخيص لة خلق فرص .2

 ث العنف. داحألشاف نكِمن اال

 

 الحاالت التي تزعزع الشعور باألمان.  عند تالميذلل ةهمواجء موارد اللثرا  .3

 

 . خالل السيرورة الحياتّيةتحصل  حجمها المناسب كأحداث  وفق أحداث العنف  امل معالتعتدعيم  .4

 

ثير تأالوطرة بالسي همشعورعطاء كوسيلة لتدعيم لافي  تهمرابوشعورهم بالمسوولّية و تالميذال دمجتجنيد  .5

 . امحمتس مجتمعك تمعمجلاطبيعة على 

 

 

 

 :مبادئ التدّخل

 التطّرق ووالمضامين التي يطرحونها  تالميذنقطة االنطالق في هذا التدّخل هي المعلومات المتوفّرة لدى ال

 اآلتي: للى

o  ّانسةكمجموعة اير متج الصف 

o  ِمن األحداث العاطفيّ أو  جسديّ الالقرب 

o   تالميذر الم  ع . 

                                       
2

 بصيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء. وثيقةتبت الك   
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 تالميذلدى ال القلق تثير الخوض في تفاصيلن االمتناع ع. 

 

  فيها. رث  ع التي لم ي  واضِ ن قلقهم أو ال نثيره في الم  بحساسّية، حيث ال نزيد مِ  التالميذالتعامل مع مشاعر 

 

  نّي. ي  ّخل الع  دتلاللى  مالذين يواجهون ضائقة وتوجيهه التالميذتشخيص 

 

 الصادق يح الحديثمفتوح يت حوار لجراء. 

 

 شرعّية. الومنحها  ةناقضتعر وأفكار مختلفة ومى مشالعلذي ينطوي لحديث التاحة ا 

 

  منح مّ ا كما يتتمامً  غيرة"ص"ال حداثاألالتطّرق بشكل محترم للى المشاعر التي تنبع ِمن االهتمام ومنح 

 ."الكبيرة" التطّرق للى األحداثو ،االهتمام

 

 تأثير هذا ترسيخ ية بغياتّية ت الحاررنامج المهاب لطارفي  ،حةالمقتر   د هذه السيرورةع  ب   في العمل االستمرار

 . التدّخل العينيّ 

 

 

 

  العمل مراحل

 مين للعمل على التدّخل في الصفوف: لّ المع حضيرت .1

  ّالمشاركة بأفكارهم ومشاعرهم في أعقاب األحداث.مين للى لجراء حديث مفتوح يدعو المعل 

 ش حولها. ولجراء نقا وففوع في الصّ لّق بطرح الموضتتع اسةقضايا تربوّية حسّ  لىق لرّ تطال 

   ر حع  ر   .ض المنطق الذي يرتكز عليه التدّخل المقت 

 هارات تطوير المعمل المتواصل على داث الصعبة والاألحقاب العالقة بين التدّخل في أع توضيح

 الحياتّية.

 

  :العمل في الصفوفسيرورة  .2

ل المالئم تدخّ باختيار ال معلّ الم يقوم. حالة الصفّ  دصالله رِمن خ يتمّ  افتتاحيّ قاء العمل في الصفوف بل لّ ستهي     

 :فتتاحيّ في أعقاب هذا اللقاء اال للصفّ 

 

  :معلّميقوم بها الفي أعقاب عملّية المسح التي س للعمل نماذجثالثة هناك 
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 يركفلت اجحتوت ،القلق نمِ  عالية درجاتب اّتسمت التيالصفوف  يفذج نموفق هذا الوعمل يتّم ال: لاألوّ  موذجنال 

  . في المدرسة( ـة/النفسيّ  ـة/ختصاصيّ ة واال/رالمستشا)بمشاركة  لضافيّ  مهنيّ 

العودة البرنامج بغية  ث تّم تطوير هذايح، "חריחוסן היום שא"عمل وفق برنامج التطّرق للى لمكانّية ال يتمّ 

 . تثير القلقفي أعقاب أحداث ِمن أجل التدّخل  ومالءمته حياة المعتاد بعد الحرب، ويمكن استخدامهجرى الللى م  

 

 ـة/ختصاصيّ ة واال/رالمستشاللى  ية ِمن القلقلعاأبدوا درجة الذين  التالميذجب توجيه لى ذلك، يباإلضافة ل

 ( هايروا ، مساِعدة موادّ )  ة.في المدرس ـة/النفسيّ 

     

وهناك ، العنفبموضوع  فيها التالميذينشغل الصفوف التي  فيالنموذج  وفق هذاالعمل  يتمّ  ثاني:ال نموذجال 

الدروس ة باالستعان تتمّ  ، حيثمشاعر وأفكار عديدةِمن خالل تعبير عن هذا الشعور ال يتمّ . شعور بعدم االرتياح

  .ينالدرس الثا نحو االفتتاحيّ  سردال دبع علّمالم ق، وينطلحة في هذا الكتابالمقترّ 

 

بشكل مباشر وواضح، حيث  العنفأحداث ح فيها موضوع طر  الصفوف التي لم ي   العمل فييتّم  الثالث: نموذجال

   . هميللواإلصغاء  التالميذاحتياجات صد رل ِمن خالة يستمّر العمل وفق برنامج المهارات الحياتيّ 

 

هم لم لكن، ا بأحداث العنففيه التالميذ غلالتي ينش في الصفوف ، أيّ الثاني نموذجال وفقل معسيرورة اللليكم 

 بدوا قلًقا شديًدا:ي  

  ّمعرفة حالة الصّف. ح وسلجراء مل: اللقاء األو 

 

  :واألمان.  األمنبعور القوى التي تدعم الش ظهارلاللقاء الثاني  

 

 تماعّية. لمسوولّية االجّمل احتن أجل نيدها مِ قوى وتجالعيم : تدالثالث ءاللقا 

 

 وتحّمل المسوولّية.  لتشجيع التداخ   -؟"نيهمّ اذا ي"مء الرابع: اللقا  

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HerumLachatzMashber/herum/HayomSheaharei2009.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HerumLachatzMashber/lachatz/yeda.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitalelut/mashber/KavimManhimRose.htm


 2019ّخل في أعقاب أحداث العنف، تد سيرورة -"مهارات حياتّية"

 
6 

 ين والمعلّماتملطاقم المعلّ  لقاء تحضيريّ 
 

 ية لصفّ ات اين والمعلّمات للقاءمتحضير المعلّ : هدف اللقاءات
 

 :سير اللقاء
 المرحلة األولى

 .العربيّ ة في المجتمع خيراألف العن أحداثب ةشخصيّ ال لةالصّ 
 عالية ومتواصلة.في الفترة األخيرة أحداث عنف كثيرة بوتيرة  د المجتمع العربيّ شه  ي   –المهّمة

 عن هذه األحداث؟ ما تسمعتراودك عند التي فكاراأل ،حاسيساأل ،مشاعرال ما هي
 تداخاًل  بديت   اتصوقد تكون هناك أ ،الطاقم متعّددة ومختلفة في اأصواتً  أن نسمع ن المتوقّع)مِ 

 .يجري( ماتستسلم للوضع القائم ورّبما اير مبالية بأصوات مقابل ا، عميقً  اشعوريًّ 
 

 المرحلة الثانية

 غيةل الموضوع بوحفة ع فيه األفكار المختلت سم   ،المجال إلجراء حوار مفتوح داخل الطاقم لتاحة
 في الّصفوف. التالميذبلورة خّطة وبرنامج تدّخل ناجع مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السوالارة ستشالم طرحت
 ؟تالميذيل اللقاء مع الب  لكم ق   تخطرالتي معضالت ال ،قضايا، التخّبطات، الفكارما هي األ

 
 :ينمالمعلّ أسئلة موّجهة للنقاش مع 

 ؟األخيرةونة في اآلحصلت لتي أحداث العنف اعن  تالميذاليعلم .هل 1
 ؟لقالق ء ِمنأن نثير أجوادون  تالميذال رمشاع ّطلع علىنيمكن أن  .كيف2
 ؟ما يجري وعدم طرحه لذا قّررنا تجاهل تالميذلل التي نوصلهارسالة الا م.3
 متناع عن لعطاء معلومات ال تخدم النقاش؟اال نايمكن.كيف 4
 ؟ن الفوضىمِ  اكي ال نخلق جوًّ  فعلذا علينا أن نما .5
عل دود فِ رالقيام بكتفاء بالنكون مبادرين إلجراء حوار حول الموضوع أم علينا ايجب أن . هل 6

 ؟تالميذن قِبل الالتي تثار مِ  جاتللحا
 ؟تالميذلجميع النفسه  لتدخّ ال . هل نفّعل برنامج7
 ؟رون عالمات ضائقةظهِ الذين ي   تالميذال بشأن. ما هو توّجهنا 8
؟ هل نستطيع فعل شيء كعاملين في سلك التربية جهتنا؟ للى أين و  اماذا يجري في مجتمعن .9

 ؟ائملتغيير الوضع الق
 تجاه اآلخرين؟ ام الّصبر وعدوانيً عدي مجتمعناأصبح ل .ه10
 زها؟برنة في مجتمعنا واإليجابيّ  بالجوانضوء على ط السلّ ن. كيف 11
 لتسامح؟وا التداخل االجتماعيّ و ةة الشخصيّ المسووليّ  نعّزز؟ كيف 12
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 تلخيص – ةالثالث المرحلة

 .(دروس 4التي تشمل ) شرح مفّصل لسيرورة العمل بالصفّ 
 فّ لصحاجات ال تبًعامنها  أجزاء تبّني حيث يمكن، قتراحاعبارة عن  الدروس المرفقة لنّ 
 .التالميذعرفتنا بوم
أحداث  وصخصب التالميذلدى  شعوريّ خل اتدتفاوت بالمعرفة و وجودللى االنتباه  ن المهمّ مِ 

يعلم لكنه اير  والبعض اآلخر ،م للبعض باألحداث التي تجريل  . ال عِ ع العربيّ العنف في المجتم
 ات متفاوتة.بدرجخوف الضغط والوالبعض يشعر ب ،ن الوضعقلق مِ 

 
 :التلخيصة اليّ فعّ 

 :لم  لكمال الج   مينمعلّ ن الالتالية وتطلب مِ  ةمستشارة البطاقع التوزّ 
 ......ِمن خالل التالميذتعزيز الشعور باألمان لدى  أنا أستطيعلّم، عكم

 .... ِمن خالللمواجهة الصعوبات  التالميذة لدى تعزيز القدرة العاطفيّ  أستطيع
 ....ِمن خالل التالميذلدى  جتماعيّ للضغط االالقدرة على عدم الرضوخ  تعزيزأستطيع 
 ...... ِمن خالل التالميذ لدى اعيّ ز روح التكافل االجتمتعزيع أستطي

 
   تية:توّزع البطاقة اآل ، ثمّ ق إلى إجاباتهمالتطرّ  مينالمعلّ بعض ن مِ المستشارة تطلب 

 
 
 :تيةاآل ائللتشديد على الرسعلينا ا ،ةعلى تطوير وتنمية المهارات الحياتيّ في عملنا المستّمر كمعلّمين   

 ة.حياتهم اليوميّ  خالل تالميذمان لدى التعزيز الشعور باألمن واأل 

 عبة.مواجهة الظروف الصل تالميذة لدى اليز القدرة العاطفيّ تعز 

  عدم الرضوخ للضغط االجتماعيّ لى ع تالميذقدرة التعزيز. 

 حدودمعلى نطاق  ولن كانتى حتّ ة لمساهمة المجتمعيّ نحو ا تالميذتوجيه ال. 

  ِتماعيّ الجن أجل التكافل االعمل م 

  ّكتراث لدى أبناء الشبيبة الوا التعاضد، ةالعمل على تطوير المسوولي 
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 تالميذلل ةُمعدّ  لقاءات
 

 لقاء افتتاحيّ  –اللقاء األّول

 ورةيرلسل القطناقطة نك ةفيّ الصحالة لمسح ا
 

 ةطفيّ عاال التالميذ حالة لىللتعّرف ا ِمن أجل ةلبداعيّ  فّعالّية
 

 تمهيد
ن على ووالمعلّم التالميذيعيشها  مضامينأحداث وللى لتطّرق للى االحاجة  تزداد في الفترة اآلنّية

 حّد سواء.
و عّرضوا أالذين ت التالميذت لتلبية حاجا ،ينمستشارّبين ومرو معلّمينكنحن  ،لليناه يتّم التوجّ 

ل و  الجدل ح   إلثارة نّية يّ أ لدينايست ة. ليرخالفترة األن العنف في نكشفوا لمستويات مختلفة مِ ا
. كنلم ي اكأّن شيئً والستمرار في الحياة تجاهلها وا نا ال نستطيعأنّ  دي  ب   ،دون داع   األحداث هذه
نفحص كي  دجدي ِمن نداللى المي خاللهان مِ  نعود ق سيرورة  خل سّساالح وضعالهذا ّتم علينا يح

ماذا  ؟ما هي مشاعرهم الّسائدة ؟ه األحداثهذد نا خالل وبعتالميذم معظ ما حالةفوف. الص حالة
 ؟لحاليّ في الوقت ا الشكل األمثلبحاجاتهم  الذي يلّبي وما ؟هملشغِ ي  
 ءناب حيث سيتمّ  ،فّ في الص ةعامّ ال صورةلة امعرفمساعدة المعلّمين على للى هدف هذه الورشة ت
 .ا لهاتبعً  الالحقة فّعالّياتلا
 

 أهداف ورشة العمل:

  ّالمختلفة. همشاعرالتواصل مع فرد  لّ ي يتيح لك  صفّ  اخمنو خلق جو 

  ّمشاعرنا لو ،حولنا جريما يلة تعّزز الوعي ة وبين شخصيّ تطوير مهارات شخصي

 وأفكارنا.

  ّواضحة. ةعيّ ماجتاف كوحدة الصّ في ة ة الجماعيّ يّ ة والهوتعزيز الل حمة الجماعي 

 الّصف. تالميذالمعلّم و نتعميق التعارف بي 

 ابينهم اإلبداع والدمجو للتعبير عن المشاعر بواسطة التعبير الكالميّ ل جاالم لتاحة. 

  تمهيدك ،السيرورات والمشاعرو ن ناحية المضامينمِ  فّ حاجات الصلمسح لجراء 

 لة.صّ الات مواضيع ذالفي  الالحقة فّعالّياتلل

 

 

 

 
 
 
 :طلوبةلما دّ واالم
  راءاِ  ،مقّصات ،م للتلوينالقأ ،A4أوراق  ،ةحف عاديّ ص   ،رو  ملّونة مع ص  ت ومجالف ح  ص  
 
 :الورشةر ي  س  

 (.جميع أجزائها تنفيذيجب تخصيص الوقت الكافي ل. دقيقة 90الورشة  تغرق)قد تس
 
 

 اقم نفسهلطاي ذلك ا فطبقات الجيل بم لّ كلمجموعات وا لّ مالئمة لك   هذه الورشة
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 المرحلة األولى
 صلت في الفترة اآلنيةدة حديع أحداث تتمحور حولة أّن هذه الورشاللقاء  وّضح موّجهي

وقد  ،وخاّصة محدودة ،ّضح أّن األحداث قد تكون صغيرةون نمكن أ. يوتأثيرها على كّل فرد  مّنا
 أن يشارك باألحداث التي تالئمه مشارك لّ ك  ستطيع ي. قالنطا اسعةوومعروفة و تكون ضخمة
 ء.وسيّ د صحيح وخطأ أو جيّ  اكهنس لي ،خالل الورشة

 
 10 بكتأن يو ،قسمانحيث يتكّون لدينا  شكل عموديّ ب A4 ورقة طيّ  ركيناشن المنطلب مِ 
 (لجدول المرفقا)أنظر  سمقِ  لّ في ك  كأقصى حّد كلمات 

 

ا شعورً  أثارت لديكلمات تذّكرني بأحداث 
 لطيًفا

  أثارت لدي كلمات تذّكرني بأحداث
 لطيفا اير شعورً 

 ،حنجا ،ّيةهد ،زفاف، الدحفلة عيد مي، رحلة :مثالً 
 جديدة ... سةمدر

، المنزلفي تركوني لوحدي  ،حادث، مثالً: شجار
 اضب.... ف،خو، توّتر، ق ناراللط

  

  

  

  

  

  

 
ِمن كلمة  ركامش لّ ك   ختار. ييرسم الموّجه الجدول على اللّوح ،ن العمل الفرديّ نتهاء مِ االبعد 
"+"، وهكذا يمكن  التي تكّررت اتلملكا ه بجانبالموجّ  يضع ،ء. في هذه األثناولهايقو سمقِ  لّ ك  

 .مشاركين ةدّ ع لشغِ معرفة الكلمات التي ت  
 تعانة بإجابات أصدقائهم التيساال صعوبة في تعبئة الجدول يواجهونالذين  التالميذيستطيع 
من  يتجّزأ ال جزء اهذ ل الجميع ألنّ ب  ن قِ ة تعبئة الجدول مِ علينا التشديد على أهّميّ . تالئمهم

 .م والتعبير عنهاعرهمشامع صل اوتال
 
 
 

 المرحلة الثانية 
 ،وينأقالم التل ،المجاّلت الملّونة، حفنوّزع الص. وحالجدول على اللفي وبة كتلمالكلمات ا يبقِ ن  

 "كوالج"لوحة  تحضير تلميذ لّ ك   نونطلب مِ  ،في الصفّ  ى الطاوالتعل غراءوال ،المقّصات
 .رةاألخيفترة لا في وتجاربه أفكارهو تعّبر عن مشاعره
على المكتوبة الكلمات ن ن للوحة مِ انوع سم أوالعطاء  تلميذ لّ ك   ننطلب مِ  ،في نهاية العمل

 لوحة نفسها(. المكتوبة على اللوح في الكلمات ال يمكن استخدام) اللّوح
 

 المرحلة الثالثة 
 آخر تلميذ وحةيار لتخا تلميذ لّ ن ك  طلب مِ يو ،ليراها الجميع الحائطاللوحات على  علّق الموّجهي

 وحة. ه اللذلهه ختيارايشرح سبب أن و ،ت فيه بشكل خاصّ رأثّ 
 طلب منه أيًضا شرًحا حول لوحته، ثمّ ي .على ما قيل أن يعقّبوحة الل صاحبن مِ  الموّجه بيطل

 المنوال.. لى هذاالعمل ع يستمرّ  آخر. تلميذ ره باختيار لوحةيقوم بدو
 قادمة.ة الة اللّوحات للمرّ حتفاظ بكافّ اال مهمّ الن مِ 
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 للتلخيص:
ّتسع  لذا كان هناك خالل روا وفكّ  ما شعرواب المشاركة التالميذبعض ل ن أن نتيحيمك ت،الوقن مِ م 
 ورشة العمل.

ن ه أنوّ يو ،قاش الصفّينوال لّيةافعّ بارزة خالل ال/ تمامهلال مثيرة/ أمور مشتركة للى الموّجه شيري
 . اآلنّية فّعالّيةال فيها فتالتي توقّ  نقطةن المِ  نطلقست القادمة فّعالّيةال
 

في الفترة ( للتعبير عن األفكار والمشاعر "الكوالج"قتراح قتراحات أخرى )كبديل الالليكم 
 :األخيرة
قّصة  ،صيدةق ،أانية ،ذّكراتيصفحة من م –ة الكتابة اإلبداعيّ  ،الفنون ،سمالرطة اسر بوالتعبي

 ..أو فيلم قصير
م هعن أنفس تالميذأن يعّبر ال ن المهمّ مِ ، وت المعلّمعتباراال تبًعالتعبير ا ةقيطرختيار ا يتمّ 
 .(بير المختلفةلتعا وسائل وعدم الخلط بين إلبداعيّ أو التعبير ا )التعبير الكالميّ  نفسها الوسيلةب
. على النقاش أن يفسح ذلك عن نازلوعدم التج الفّني اتن  لا قابعاش في أقنلجراء  ن المهمّ مِ 

 .ج الفّنيّ انتحوله أن يفّسروا ويعقّبوا على ال اآلخرين تالميذللو الذي أبدع ميذتلل للالمجا
 .فّ الصخل دا سماع األصوات المختلفةمشاعر والمجال للتعبير عن الهذا النقاش  تيحي
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  عةالمرحلة الراب
 
 

 

 الحقة فيات الاليّ الفعّ  تخطيط عند بالحسبان أخذها بجيالتي  تعتباراالا لحو علّمللم اتتوجيه
  األّول الّدرس لخال أُثير لماتبًعا  التدّخل

 :ما يلي معالجته وفققوم بيو يّ الفنّ  نتاجبال علّمالم تعّمقي
 . كينارالمش البيةا رهاأثا التي سائدةال المضامين.1
 .ركيناالمش االبية عنها عّبر تيال سائدةال عرمشاال. 2
 نم  دى ل لحاليّ ا ألداءا على تأثيرها ومدى ،عبةالص المشاعر ال سّيما ،أثيرت التي مشاعرال حّدة .3

 .عنها عّبر
 وبةصع أو خاصّ  بشكل صعبة مشاعر أو أحداث على تدلّ  والتي ،القلق تثير ةخاصّ  حاالت. 4
 . ةليّ لحاا الظروف مواجهة في اضحةو
 ؟تالميذال لب  قِ  من لعنفا موضوع أ ثير هل. 5
 هذا التحليل.  أعقاب في التدّخل نموذجبالقرار حول  علّميقوم الم 
 

 فوفالصفي  التدّخل شرح حول
 :ةالعامّ  حالة الصفّ و المسح الصفّيّ  ا لما يستخلصه ِمنتبعً  فلصل ناسبالم تدّخلال بشأن المعلّم يقّرر

 :لمسحا أعقاب في ملللع ممكنة ة نماذجثالث نالكه
 مهنيّ  لتفكير وتحتاج القلق نمِ  عالية درجاتب اّتسمت التيالصفوف  فيعمل يتّم ال ل:األوّ  نموذجال

ث تّم تطوير هذا ، حي"ן היום שאחרי"חוס"عمل وفق برنامج "التطّرق للى لمكانّية ال يتمّ . فيّ لضا
ِمن أجل  ومالءمته حرب، ويمكن استخدامهحياة المعتاد بعد الجرى الالعودة للى م  البرنامج بغية 

مواجهة في وحدة  رتأخرى طوّ  توجيههم لموادّ  كما يمكن .تثير القلقفي أعقاب أحداث التدّخل 
 ."شيفي"ستشارية ات النفسّية االخدمال طة فيااضاألزمات واألوضاع ال

أو  ة/مستشارال للىن القلق درجات عالية مِ  أبدواالذين  تالميذضافة لذلك يجب توجيه الباإل
 . المدرسة في /ـةالنفسيّ  /ـةاالختصاصيّ 

وهناك شعور  موضوع العنفب هافي تالميذينشغل الالصفوف التي  فيعمل يتّم ال :الثاني نموذجال

االستعانة  تتمّ  ، حيثر وأفكار عديدةمشاعِمن خالل الشعور  تعبير عن هذاال تمّ يو ،احرتيبعدم اال

  .لدرس الثانيانحو اللقاء االفتتاحّي بعد علّم الم ق، وينطلكتابحة في هذا البالدروس المقتر

 
مباشر كل شب العنفأحداث ح فيها موضوع طر  التي لم ي  الصفوف  العمل في يتمّ  :الثالث نموذجال
 الميذتاحتياجات الصد رِمن خالل ارات الحياتّية العمل وفق برنامج المهواضح، حيث يستمّر و

   . هميللواإلصغاء 
  

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HerumLachatzMashber/herum/HayomSheaharei2009.htm
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 الثالث:  وذجملنوفق ا للعمل في الصفوف اقتراح

 لرشاد كتاب في حةالمقتر   روسالد نمِ  ختياراال يمكن لث:الثا نموذجوفق ال للعمل مع الصفّ 

حيث تسهم هذه  ،اسعالت حتى لاألوّ  لصفوف عدّ الم   حياتّيةال مهاراتلا برنامج أو مستشارينال

  الدروس في:

 رخآلا وتقّبل سامحالت 

 العنف منع  

 غطالض حاالت مع الّتعامل  

 تنظيمو راعالص ،الغضب ،اإلحباط حاالت لتدّبر شخصّية بينو شخصّية حياتّية مهارات 

  .ولدارتها المشاعر

 

 שפ"ינט موقع وجود فيالم ערכת ההדרכה مستشارينلل اإلرشاد كتاب نمِ 

 

  راسةالد مقاعد إلى العودة

  .األخيرة داثاألح بعد القوى تجماعسا .1

  حياتّية تومهارا وقائّية برامج ،ّيةالّنفس فاهّيةالر دعم .2

 
 :تنظيم المشاعر

  المساعدة طلب .1

  غطالض حاالت مع عاملللت كآلية سترخاءالا .2

  "لم  الج   ره  ظ   قسمت الّتي القّشة"  –واألزمات غطالض حاالت مواجهة.3
  زاعاتالن وتسوية الخالف. 4
  غطالض حاالت مع عاملالت في تساعدني موارد. 5

 

مرحلة لل، للمرحلة االبتدائّية): المختلفة العمرّية للمراحل اعً تب ة،الحياتيّ  اراتالمه دروس منضِ 

 (عدادّيةاإل

 : ئة العمرّيةوالف فّ للص تبًعا ،تيةاآل روسالد نمِ  مضامين مالءمة يمكن

 

 : لاألوّ  فّ الص

  والعنف المضايقة حاالت مع التعامل: 29-27 روسالد

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/ErkatHadracha.htm
http://www.education.gov.il/shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/KishureiHaimYesodiAravit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Hativat_Biniaim/KishureiHaimLaHativa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Hativat_Biniaim/KishureiHaimLaHativa.htm
meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_haim_yesodi_new/kisurey_haim_yesodi_aravit/marachim_kisurey_haim_alef.pdf
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  :نياالث فالص

  والعنف اصلوالت مهارات: 21-20 وسرالد

  العنف لمنع كوسيلة اناتوحيبال العناية: 24-22 روسالد

 

  :الثالث فّ الص

  عبملال في الحياتّية اتالمهار :14-8 روسالد

  عنيف اير تواصل: 29-25 روسدال

 

 :عباالر فّ الص

  االجتماعيّ  اإلقصاء: 22-20 وسرالد

 ضايقاتلموا رنمتال: 25-23 روسالد

 

  :الخامس فّ الص

  الّصداقة: 15-6 روسالد

 

 : ادسالس فّ الص

  المراهقة جيل في األتراب مجموعة أهمّية: 10-8 الّدروس

 

  :ابعالس فّ الص

  مجموعة في الحياة :15-11 روسالد

  زاعنال حاالت في للحوار حّيز خلق :27-3 الّدروس

 

 : امنالث الّصف

  فسّيةالن الحصانة وتطوير يقالض حاالت تدّبر: 22-19 وسردّ ال

 : سعاالت فالص

  اإلحباط مع ملاعوالت المشاعر تدّبر: 13-12 روسالد

  والمثلّيات المثليون – الجنسّية الهوّية: 7-5 روسالد

meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_haim_yesodi_new/kisurey_haim_yesodi_aravit/marachim_kisurey_haim_beit.pdf
meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_haim_yesodi_new/kisurey_haim_yesodi_aravit/marachim_kisurey_haim_gimel.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_haim_yesodi_new/kisurey_haim_yesodi_aravit/marachim_kisurey_haim_dalet.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_haim_yesodi_new/kisurey_haim_yesodi_aravit/marachim_kisurey_haim_hey.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/kishurey_haim_yesodi_new/kisurey_haim_yesodi_aravit/marachim_kisurey_haim_vav.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Hativat_Biniaim/KishureiHaimLaHativa.htm#3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Hativat_Biniaim/KishureiHaimLaHativa.htm#3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Hativat_Biniaim/KishureiHaimLaHativa.htm#3
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  ني: لعمل وفق النموذج الثال اقتراح

وأبدى  العنف أحداث للى تالميذال فيه تطّرق حيث ،الدرس االفتتاحيّ ب آلتيةا روسالد فحوىترتبط 

 تالميذال لدعم الّتدخل تدعيسي ما ،النموذج الثاني(ح )وعدم االرتيا ماناأل بعدم عورالش التالميذ

 .قلًقا شديًدا( التالميذ بدِ ي  لم ) باألمان شعورهم وتعزيز

 

 بار كال تالميذلل مالئم – أ انيالث اللقاء
  واألمان منألبا عورلشعّزز ات التي القوى ظهارل
 

  رسالد أهداف

 تلميذال لدى وةقلا موارد تعزيز .1

  اتالذ نع عبيرلتعلى ا تحفيزهم خالل نمِ  التالميذ دعم .2

 

 

 (دقائق 10) :سألي ثمّ  ،بشكل عامّ  ابقالس رسالد بفحوى التالميذ مالمعلّ ذّكر ي
 ؟الّسابق رسالد خالل نمِ  صفّنا عن تعلّمنا ماذا

 تلميذ لّ ك نمِ  طلبيحيث  اآلتية، سئلةباالستعانة باأل أعاله لاوالسفي  المعلّم فّصلي أن يمكن

 : دفتره في فرديّ  بشكل اإلجابة

  ؟فّعالّيةال أثناء رتعش ماذا -

  ؟تالميذال مشاركة لزاء شعرت ماذا -

  ؟األخيرة األحداث في أعقاب فّ الص تالميذل يحدث بشأن ما عرفت ماذا -

 ؟فالص في التالميذ لشغِ ي   الّذي ما -

  ؟ةراسالد مقاعد للى اليوم عدت ورعش بأيّ  -

 .فّ الص لو  ه ح  أدرك بما التالميذ كشرِ ي  و ،تاإلجابا مالمعلّ  صلخّ ي

 . والقلق الخوف مشاعر تثير أحداث مع عاملالت لب  لس   اأفكارً  رسالد هذا فيسنطرح : معلّمال حوضّ ي

 

 :فّعالّيةال
 :األخيرة ونةاآل في حياتهم حلبات تذّكرواي أن التالميذ نمِ  المعلّمطلب ي

 وايرها المدرسة في ،عائلّية نزهة ،البيت في يدوح ،جاريالتّ  المجّمع ،األصحاب ةبرفق
 .الحلبات تلك في التي راودتكم فكاراألو مشاعرال وارتذكّ  -
 ق،القل أو بالخوف خالله شعر حدثاً  فصِ ت   األخيرة اآلونة في حياته من قّصة تلميذ لّ ك  يختار  -
 . انألمبا عورالش استعادو ثد  الح   مواجهة في نجح المشاعر تلك نمِ  ماالر على لكنو
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 :انويةالثعدادّية واإل فصفو في ثد  الح   لتحليل األولى اإلمكانّية

 שיח חקר מוקיר " "    الّداعم الحوار بطريقة

 

 10: )تذّكره الّذي ثد  الح   عن الحوار في شريكه ركامش كلّ  . يخبربأزواجالعمل  يتمّ  . أ

  (قئدقا

 
 .ثد  الح   فصِ  .1

 
 ؟ثد  الح   أثناء عبةالص المشاعر على الّتغلّب في كعدتسا الّتي ةالّداخليّ  القّوة مواطن هي ما .2

النجاح  على ساعدتك الّتي حولك نمِ  األشخاص في أو البيئة نمِ  الخارجّية الموارد هي ما .3

  ؟الحدث تخّطيو

 في ادائمً  جاحالن نمِ  تمّكنك هدّية تختاركي  ةحريّ الس الهدايا دكان للى اآلن تدخل أّنك تخّيل .4

  ؟الهدّية هذه ستكون ماذا ،ابهةشم عأوضا مع املعالت

 

 

 

ما يلي  المجموعة تلميذ ُكلّ  يخبر –تالميذعات مكّونة ِمن أربعة مجمو لىإ الّصف يقسم . ب

  (دقائق 10: )ثد  الح   تفاصيل في الخوض دون

ن حولك توفّر فيك أو فيالذي ماذا  -   ؟عوبةالص مع بنجاح عاملالت يف كساعدو م 

 الحدث مع ملاعالت في أفرادها ساعدت الّتي الموارد ف  صِ ت   ةرتصمخ اًل م  ج   عةمومج لّ ك   دّونت

 . بريستولائح شرعلى 

ليها في اللقاءات للعمل عبهذه السلّة  محتفظ المعلّ ي" )سلّة القوى"في سلّة ونكّون  شرائحالنضع 
 القادمة(
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ثً خلق المجموعة قّصة مشتركة تصف ح  . تت . متنّوعةشخصّية تجنيد قوى  يتضيقِمن الحياة ا د 

باالعتماد على القوى التي ذكرها أعضاء األبطال، / التي يستخدمها البطل ىوتبرز القّصة الق
 .للصفّ القّصة ة. تقوم ك ل مجموعة بقراءة المجموعة في قصصهم الشخصيّ 

 
 חוסן נפשי""كتاب ة في اجهاستخدام طرائق الموتتمحور حول  فّعالّياتى لأخرات مكانيّ لهناك 

 .لراحيل أرهارد ويهوديت للدور، الفصل الثاني، الوحدة الثانية
 
 
 

 قوى:لأمثلة ل
 المساعدة ت  طلب -
 عّدة مرات ت  تدّرب -
 "تقدير؟أسوأ  في يحصل الذي قدفي نفسي "ما  قلت   -
 في مهّمة واحدةفقط  رّكزت   -
 تنفّست  بشكل عميق -
 اتفي الخلويّ به تحدثت -
 ذلكاحتجت للذا  انييأخذأتيا للدّي أن يقت  مع وافاتّ  -
 را أشععلى مصديقتي  أطلعت   -
 10ى الرقم عددت  حتّ  -
 ..صديقيشّجعني  /والداي شّجعاني -
  عن هذا مع مرشدتي  تحدثت   -
 ذلك ِمن رامعلى الاولة وقّررت المح أستسلملم  -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/HosenNafshi.htm
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 السنّ  صغار بناسي - ب الثاني للقاءا

 مانألاو باألمن الشعور تعزز التي القوى ظهارإ

  

 هدافاأل

ّالتالميذ الكامنة في القوى تعزيز. 1

 معّززو يّ قو بشكل الذات عن تعبيرلل التالميذ تجنيد. 2

 حيال الحاالت التي تقتضي المواجهة. . خلق شعور بالحصانة النفسّية الجماعّية3

 

 الفعالية ري  س  

 ؟ابقالس رسالد خالل نمِ  صفّنا عن اتعلّمن ماذا 

 تلميذ كلّ  نمِ  طلبيحيث  اآلتية، سئلةباالستعانة باأل أعاله والالسفي  لّمالمع لصّ في أن نيمك

 : دفتره في فرديّ  بشكل اإلجابة

  ؟فّعالّيةال أثناء شعرت ماذا -

  ؟تالميذال مشاركة لزاء شعرت ماذا -

  ؟خيرةاأل األحداث بفي أعقا الّصف تالميذل يحدث عّما عرفت ماذا -

 ؟الّصف في التالميذ لشغِ ي   الّذي ما -

  ؟ةراسالد مقاعد للى اليوم عدت شعور يّ بأ -

 .فّ الص لو  ه ح  أدرك بما التالميذ كشرِ ي  و ،اإلجابات مالمعلّ  صلخّ ي

 . والقلق الخوف مشاعر تثير أحداث مع عاملالت لب  لس   اأفكارً  رسالد هذا فيسنطرح : المعلّم حوضّ ي

  

 :ةاليّ عّ فال

ّ.مجموعات خمس للى الصفّ  تالميذ ينقسم

ّ. مخاوف/ قلق /صعوبة مواجهةقتضي ي اثً د  ح   تحوي ورقةعلى  ةعمجمو لّ ك   حصلت

ّ(أحداث 5قة فمر)

ّ.ثد  الح   مواجهةِمن أجل  أفكاراقتراح  جموعةالم على بيتوجّ  .1

ّ. ة مواجهتهيّ كيف لو  ح   وصياتتو دثحلل مشهد / هزلّية رسوم/ رسم لنشاء موعةمج لّ ك   على .2

ّ.الصفّ  مامأ جاتالنّ  ضر  ع  ل لها ممثاًل  المجموعة تختار .3

 هاأنّ  للى شيريو ،الصفّ  داخل اقترحت التي ائق المواجهةوطر للقوى يّ الاإلجم العدد م~المعل عرضي .4

 في وعالموض ىعل عملال لمواصلة ساساأل هي الصفّ  داخل ظهرت التي القوى .موقفّي أ في للجميع متاحة

ّ. القادمة ةاليّ فعّ ال

https://translate.googleusercontent.com/#אירועים
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 :مكنةم لقوى أمثلة

  ُبالغ شخص نمِ  المساعدة طلبت. 

  ُصديق نمِ  المساعدة طلبت. 

  ُنفسي ناجيت. 

  ُبّيةجاإي فكاًراأ فّكرت. 

 تنجح إلى أن اتمرّ  ةعدّ  دّربتُ ت. 

 ؟"قديرأسوأ ت فيكن أن يحصل الذي يم ما" نفسيفي  تُ قل 

  ّواحدة ةمهمّ  على فقط زتُ رك. 

 عميقبشكل سُت فّ تن 

  ُيّ الخلو هاتفيفي  تحّدثت. 

  ُإلى ذلكت احتج إذا يأخذانيل اتيأي كي والديّ  مع اتفقت. 

 على مشاعري صديقتي أطلعت 

 10 ى الرقمحتّ  تُ ددع 

  ّعنيشجّ  يصديق/ ياوالد عنيشج ... 

 رشدتيم مع ذلك عن تُ تحدث  

 ذلك نمِ  الرغم على أحاول نأ وقررتُ  أستسلم لم 
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 بةصعو /مخاوف /قلق مواجهة تقتضيحاالت 

 

 لاألوّ ث حدال

 نالذي التالميذ حول راركان صاحب القرة وك  على  رامي حة المدرسة. حصلساللى  خالل الفرصة دياخرج ش

 .منهم لّ ر ك  و  د  اللعب و هونيشاركس

د هناكه أنّ  علنأ رامي لكنو، رامي أن يختاره شادي توقّع  ا.انزوى شادي جانبً  .ينلضافيّ  أماكن لالعبين لم تع 

  ؟اادً  الفرصةفي  فرّ صتي نأ شادي نوحصنت اذامب

 

 :الثانيث د  ح  ال

ه اطالبان كانا يلعبان بالكرة، رمق بقربه مرّ  ،وحده في ساحة المدرسة يلعبا كان الثالث. بينم تامر في الصفّ 

لمجموعة وأراد ن امِ . اقترب تامر الكرةبللعب  التالميذن العديد مِ  لوقت انضمّ مع مرور ا . ا منهوسخربنظراتهم 

ن يشارك باللعبة، عندها أ صرّ وأ ا. استمرّ انتباهً  رهعِ لم ي  أحًدا لكن  ا،أيضً رة الك   روا لهن يمرّ أطلب و، االنضمام

 وقع.ف حوهنة برمي الكرة بقوّ  الذين سخروا منه التالميذحد أقام 

 ؟ فعلأن يمر تنصحون تا ماذا

 

 

 :ثالثالث حدال

عندما ال  فيوس خاهأالثاني. هاني يرعى  الثامن ويوسف في الصفّ  ، هاني في الصفّ انأخو وهاني فيوس

 في البيت. والداهمايتواجد 

يسيطر على  حيث، تجاهه فنصِ م  خاه اير أ نّ أهو يشعر فيشعر يوسف بالقلق عندما يبقى وحده مع أخيه هاني، 

يصرخ  ،على موقفه ن يصرّ أن يناقشه وأذا حاول . لاجاتهيم بالتلفاز، وال يهتم باحتز التحكّ الحاسوب وعلى جها

 .في وجهههاني 

  ؟يوسف أن يفعل اذا يجبم

 

  الرابع ثد  ح  ال

في طريق  رّ مت، وفي الحيّ  في الصف الثالث. تشارك دالية في دورة حاسوب في المركز الجماهيريّ  ةدالية طالب

تشعر  ها المظلم. ظلّ  األشجار المساء حيث تلقييل ب  ق  لبيت ل. هي تعود رأشجا جادة فيها بجانب عودتها للبيت

 .را الشعوالتنازل عن الدورة بسبب هذفي ر تفكّ ، واربجانب األشجها حدو عندما تمرّ  دالية بعدم الراحة

 ن تفعل؟جب أماذا ي
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 : الخامسث د  ح  ال

عندما فتحت  .اب بنفسهان تفتح البأو لى البيت بعد المدرسةل عودتمعتادة ان الثالث. هي  فّ في الصرشا طالبة 

ن أيجب  مدخل البيت وال تعرف ما أمام! تقف رشا ختفىا قد المفتاح نّ أ ج المفتاح اكتشفتخرِ الحقيبة اليوم كي ت  

 ن تفعل؟أ! ماذا تنصحونها تفعل في هذه الحالة
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 ة.جتماعيّ الة ال المسووليّ تحمّ ِمن أجل ة وتجنيدها تعزيز القوى الداخليّ  اللقاء الثالث:

 الئم الصغار والكباري

صندوق أدوات لمواجهة والرابع "بناء  ثالثل، القسم االثالث درسن الة مِ اليّ يوصى بالفعّ 

  רי"חהיום שא "חוסן برنامج  في زمات"األ

 

 ةليّ سئول الموتحمّ  تداخلشجيع الت - ؟"نيهمّ "ماذا ياللقاء الرابع: 

 مالئم للكبار

العنف بشكل عميق  أحداث طّرق بها للىّم التيتوف التي لم فللص كلقاء ثان  ا هذا اللقاء مالئم أيضً 

 (لتدّخل الثالثا نموذج حسبالتي يتّم العمل فيها ف صفوال) وواسع

 

 ركائز اللقاء:

، تمع العربي في اآلونة األخيرةلمجا دهاهِ ش  حاالت العنف الصعبة والشديدة التي ت وسائل اإلعالم د تناولقل

  عالمي حول الظاهرة.اإلنقاش ال لثارةو ستمراربا ثد  ح   لّ عن ك   اإلبالغ والحتلنةوحرصت على 

 هموتجاهل األحداثبق علّ يتما  بكلّ  ائهمآر عبير عنالت عن التالميذامتناع ل في اللقاء األوّ تالحظون ربما 

قد  وأ، عالماإل وسائل في ةالمفرطتغطية لان مِ  تجة الضغط النايّ كمّ  بسبب وسيلة دفاعّيةذلك قد يكون  .لموضوعل

 ة.ريّ لتطوّ ا اا باحتياجاتهالمنشغلة جدً ز مجموعة الجيل ظاهرة تميّ يكون 

 

ن خالل فحصهم لمدى ، مِ التالميذلدى  ةشخصيّ الة يّ ولومسال نحو تحّملة الدافعيّ تحفيز للى  تيهدف اللقاء اآلي

 .على حياتهم خل االجتماعيّ تداوتأثير التداخلهم بما يحدث حولهم، 

 هداف اللقاء:أ

 مدى تداخلهم واهتمامهم بمواضيع الساعة المختلفة. التالميذيكتشف أن  .1

  .حياتهم اضيع مختلفة تخصّ مدى تأثيرهم على مشاركتهم في مو التالميذيفحص ن أ .2

 . لفةتداخلهم ومشاركتهم في مجاالت مخت تغيير مدىعلى م وقدرتهم تهراب التالميذ عاينيأن  .3

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/herumlachatzmashber/herum/hayomsheaharei2009.htm


 2019ّخل في أعقاب أحداث العنف، تد سيرورة -"مهارات حياتّية"

 
22 

 
 :متوجيهات للمعلّ 

 
 و تفسير مسبق:أشرح  دون أيّ ة المرفقة باناالست ناإلجابة ع التالميذن يطلب مِ 
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 واالهتمام داخلالتة انباست
   

 (ةباناالست تعبئة سيرورة لأمّ تل على أسئلة تلميذ لّ ل ك  حصيسة، بانتعبئة االستبعد )
 

 نيال يهمّ  نييهمّ  ال نعم األسئلة 

     ث مع أصدقائييحدما  أعينا أ

     االقتصادّي في الدولةلوضع أعي انا أ

     مكان عملهمفي  يّ مل والدع عرف طبيعةأنا أ

     في األسبوع على األقل ةة واحدخبار مرّ لأل أستمعنا أ

     ةميّ صعوباتي التعلّ  يعأنا أ

      يّ لالماعائلتي  وضععرف أنا أ

     تياخ/ اخي لشغِ ما الذي ي   يعأنا أ

     من الصفّ  تالميذ لدىعرف الصعوبات االجتماعية أنا أ

     فح  الص   أقرأنا أ

      الحّي الذي أعيش فيه يحدث في عرف ماأنا أ

     بالدجرام في اللعرف عن حاالت أنا أ

      في العالم صلي تحة التيّ محتلن بالكوارث الطبيعنا أ

     ا رً موخّ  تّوق  س   الجديدة التي الحاسوب ألعابعرف أنا أ

     لةمفضّ الة ليليّ النوادي العرف أنا أ

     بالدناحصلت في التي عرف عن حاالت العنف األخيرة أنا أ

     ائقةيواجه ضعندما صديقي أالحظ  نأعرف أنا أ

     عالملفي اعرف عن نزاعات بين دول أنا أ

     االت العنف الشديدححليالت تابع تأنا أ

     الشوارع يالتي تحصل ف وفاةاالت الح يعأنا أ

     فصالان ، وم نعالقة حبّ  تربطهما نعرف م  أنا أ

     المدرسةفي العنيفين  التالميذن هم م  عرف أنا أ

      اآلونة األخيرة نمِ  اعرف موسيقأأنا 

     حياة النجوم  فيلفة مخت لتفاصيعرف أنا أ

     دلبالاات في صعوبات األقليّ  عن عرفأنا أ

     ةعرف ماركات المالبس المهمّ أانا 

 
 
 
 



 2019ّخل في أعقاب أحداث العنف، تد سيرورة -"مهارات حياتّية"

 
24 

 
 
 الثانيةمرحلة ال
 

ة باناست فيجاباته لخالل ن م عن نفسه مِ تعلّ  ماكي نفهم  تيةعن األسئلة اآل تلميذ لّ ك  ب يجية: بانتعبئة االست أّملت
 .تمامهالتداخل واال

 

 كان ِمن السهل أن تجيب عنه؟ ما 

 

 

 أصعب؟ نه ت اإلجابة عما الذي كان

 

 نفسك خالل اإلجابة؟ فيالذي فاجأك ما 

 

 ؟هتماًماا فيها بديلمواضيع التي ت  ما يوّجهك في اهل هنالك 

 

 ك؟لوح حصليما لِ معرفتك و هتمامكهل هنالك عالقة بين ا

 

 
  

 
 في المجموعة:تأّمل 

التي استخلصوها ة صيّ شخالستنتاجات االفي  ابعضً بعضهم  نفي مجموعات صغيرة ويشاركو التالميذيتناقش 

  .ةبانستتعبئة االِمن 

 

 :ذاتيّ بشكل  عملال

 ، ثمّ هتمامالر ِمن اد  ق   م أكبرة مواضيع تثير لديكفي الدائرة الداخليّ  دّونوات عليكم أن .هتمامالمامكم دوائر اأ

 .أبًدا امكمهتمالمواضيع التي ال تثير ا حيث تدّونونة الدائرة الخارجيّ للى  اصلوت للى أن بشكل تدريجيّ تنتقلون 
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"هتمامالدوائر ا"
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 عمل بمجموعات:

 
 ا.فيه نتمدوّ وائر التي خرين بالدشاركوا اآل

المواضيع التي  حصلت ي مدىكيف وأل اوفحصتكي  دوا األمور المتشابهة، واألمور المختلفة في دوائركمجِ 
 . اكيًّ ولوس اواجتماعيًّ  اطفيًّ عا -ن حياتكممِ  زحيّ  على ة )االهتمام األكبر(ي الدائرة الداخليّ ها فدتموحدّ 

 ة.منكم في دائرته الداخليّ  ل  درجها ك  أالمواضيع التي  لّ ك   يحوي مشترك جدول جماعيّ قوموا بتعبئة 
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 الجدول

 

   
 اكثيرً نا مواضيع تهمّ 

 
 شعر؟أماذا 

 
 فعل؟أماذا 

 
 ن أشارك؟م  
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 بالمجموعات  مواصلة العملنقاش صّفي أو 

في ِضعت و  ) كتراثت بغالبية االهتمام وااليلمواضيع التي حظتفّصل المجموعات ا .1

 .مكن كتابة هذه المواضيع على اللوحي  (. ةخليّ الدائرة الدا

 ؟البّتة هتمامباال ي مواضيع لم تحظ  أ .2

هل كنتم  ؟ن مّما اكتشفتموهوراضهل أنتم  ،(ةة والجماعيّ خصيّ الش) فّعالّياتعلى ضوء ال .3

 ؟منكم قتضي ذلك؟ ماذا يها؟ أيّ لم  ج  تنوون تغيير تطّرقكم لبعض ال
( تعبير عن المشاعرال ،الدعم ،ةمسووليّ ال ،مبادرةال، ةنفسيّ ال الطاقات، وقتال)  

 

 تلخيص صّفيّ  

ها في يضعويريدون أن و ،اانهينوون تغيير مك جملتينأو  جملةب التالميذيشارك بعض 

.منهم يقتضي هذا ما رونيذك  ثم  ،مركز الدائرة  
 

 أفكار للمواصلة العمل فيما ب  ع  د- الّدرس القادم

:عن مواقفه تلميذ لّ بناء معرض للشعارات يعّبر بها ك    

 للى تأجيل المعرفة  دعويأو شعار  والتداخل فةالمعرّية مّ أهحول مقنِع  شعار

 ر.لجيل أكب والتداخل

 

 مكن الوقوف عليها عن كثب في حصصييعرض المعرض مواقف مختلفة 

ة.المهارات الحياتيّ   

 

 


