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لحصة الرتبية
مفتاح القلبّ -
شارك يف الكتابة واإلعداد :باسم سعدي ،نارميان خليل ّية ،وليد أبو سويد ،رميا الياس،
نشوة حاج يحيى ،نهاد ربيع ،راوية شنايت ،ريم عيلبوين،
				
إيلني بدارنة ،أمل الياس ،أحالم دانيال ،أحمد كبها.
				
قطري ،مركّز برنامج الرتبية للحياة يف املجتمع.
تنسيق عمل الطاقم :باسم سعدي ،مرشد
ّ
تركيز سريورة الكتابة :صالح طه ،مفتش ،مركّز التعليم العر ّيب ،قسم التعليم االبتدا ّيئ.
إرشاف ومتابعة :عبد الله خطيب ،مدير قسم التعليم العر ّيب.
مراجعة لغويّة :لبنى حديد ،مرشدة قطريّة للرتبية اللغويّة ،قسم التعليم االبتدا ّيئ
			 جنان زعبي ،مرشدة قطريّة للرتبية اللغويّة ،قسم التعليم االبتدا ّيئ.
تصميم وجرافيكا :ستوديو ڤيرد بيتان
رسامت :ياعيل هايزلر
إصدار :قسم املطبوعات ،وزارة الرتبية والتعليم.

القدس2012 ،

		
* كتبت هذه الوثيقة بصيغة املذكر ،وهي مو ّجهة إىل الجنسني عىل ح ّد سواء.
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מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך יסודי

לצוותי החינוך שלום רב,
לבית-הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות ,כבוד,
נתינה ,מעורבות חברתית ,אכפתיות וערבות הדדית.
בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד
החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.
תכנית "מפתח הל"ב" שפותחה במחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך יסודי מתמקדת בטיפוח
עשרה ערכים מרכזיים בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית :מעגל קשרי פרט-קבוצה ,מעגל החיים
הכיתתי ,מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי  -נקודות ציון בלוח השנה.
כל זאת בדגש על למידה תוך התנסות ועשייה רציפות ומתפתחות במסגרות שונות בכיתה ,בוועדה,
בשכבה ,בבית-הספר ובקהילה.
בטוחני בכוחכם לפעול להטמעתה של התכנית במסגרת שעת הליבה " -שעת חינוך" ולהעמקת
התפיסה החברתית-ערכית גם במסגרות ובזמנים נוספים תוך יצירת התאמות לצורכי בתי-הספר.
אני מודה לכם על תרומתכם החינוכית-חברתית להבניית חברה ערכית ועל עשייתכם היום-יומית מתוך
אמונה ,מחויבות ואהבה.
בהזדמנות זו תודה לזהבה שמש ,מנהלת האגף לחינוך יסודי לשעבר ,על שיזמה ,עודדה וקידמה את
תרגום תכנית "מפתח הל"ב" והתאמתה למגזר.

בברכה,
יהודית קדש
מנהלת האגף לחינוך יסודי
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אורית צאירי
מרכזת תחום החינוך החברתי ערכי
באגף לחינוך יסודי
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وزارة الرتبية والتعليم
السكرتارية الرتبويّة
قسم التعليم العر ّيب

مؤسسة تربويّة
للمدرسة مه ّمة نبيلة وراقية؛ كونها تساهم يف بناء الفرد ،فيصبح لها الدور
الرئييس يف تأسيس املجتمع .تعترب املدرسة ّ
ّ
مؤسسة تعليم ّية تكسب املعارف واملهارات يف شتّى
تسعى إىل تربية التلميذ وتعليمه ،وتؤ ّدي وظائف اجتامع ّية ها ّمة ،إضافة إىل كونها ّ
املواضيع .وبالتايل هناك حاجة ألن يحصل تفاعل ناجع بني املدرسة واملجتمع ،بحيث تعترب املدرسة جز ًءا ال يتج ّزأ من هذا املجتمع،
تتأث ّر به وتؤثر فيه ،وتقوم بتهيئة أفراده للحياة ،كذلك فإنّها تساهم مساهمة إيجاب ّية يف تنشئته وتنميته ،فهي مل تعد مكانا لتلقّي
االجتامعي واإلنسا ّين ،هدفها إعداد جيل جديد من التالميذ يعي
العلوم واملعارف فحسب ،بل غدت من أه ّم مصادر التنشئة والتفاعل
ّ
متطلّبات الحياة ،ويرتوي تربية صالحة ليط ّبق مقولة" :الرتبية ليست فقط من إجل اإلعداد للحياة ،بل هي الحياة نفسها" ،ويؤمن بأ ّن
أكرث ما يح ّدد قيمة اإلنسان هي ِق َي ِمه ،فبمقدار ما ترتقي القيم نحو الحياة بتناغم مع قوانني الطبيعة ،ترتقي قيمة اإلنسان.
شق طريقهم ،وت ُن ّميَهم
وحرصا م ّنا عىل تربية تالميذنا تربية صحيحة ،وتهيئتهم نحو الحياة ليكتسبوا قيماً عديدة؛ تساعدهم عىل ّ
ً
حضاريّا وعلم ّيا ،فقد بادر قسم التعليم االبتدا ّيئ ،بالتعاون مع قسم التعليم العر ّيب؛ إلعداد هذه الوثيقة ،لتكون عونًا للمربّني يف تطبيق
حصة الرتبية يف صفوفهم.
ّ
لحصة الرتبية" هو الباب الذي من خالله ميكننا أن ننفذ إىل نفوس أبنائنا وبناتنا ،لنغرس فيهم
كلّنا ثقة بأ ّن برنامج "مفتاح القلبّ -
القيم واملهارات التي يحتاجونها يف حياتهم العمل ّية واملستقبل ّية.
تطوعي وعىل
ساهم يف إعداد هذه الوثيقة عدد من املرشدين واملعلّمني ،الذين عملوا جاهدين يف كتابة وتنقيح هذه الف ّعال ّيات بشكل
ّ
الخاص ،ونحن بدورنا نتو ّجه إليهم بالشكر والعرفان عىل صنيعهم.
حساب وقتهم
ّ
خاصة نو ّجهها للسيّدة زهافا شيمش ،مديرة قسم التعليم االبتدا ّيئ سابقا ،عىل جهودها ودعمها يف إصدار هذه
وأيضا كلمة شكر ّ
الوثيقة باللغة العرب ّية.
نأمل لجميع املربّني التوفيق يف استعامل وتوظيف هذه الوثيقة ،وتكريسها لخدمة أبنائنا وبناتنا ،ولرتبيتهم الصالحة.

عبد الله خطيب،
مدير قسم التعليم العر ّيب
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وزارة الرتبية والتعليم
اإلدارة الرتبويّة
قسم التعليم االبتدا ّيئ

تبدأ نهضة األمم من خالل منظومة القيم التي يذ ّوتها املجتمع يف نفوس أبنائه ،باعتبارها تحوي معايري الحكم عىل األحداث
والسلوك ّيات والغايات.
يف هذه الوثيقة ،التي نعرضها أمامكم ،مزجنا بني منظومات قيم ،وق ّدمنا بروحها مجموعة ف ّعاليّات ،واجتهدنا أن ترى النور بحلّة بهيّة
وإخراج مش ّوق ،ليتس ّنى للمربّني تنفيذها يف صفوفهم.
إ ّن التعامل مع هذه الوثيقة من شأنه أن يؤ ّدي إىل اإللفة والتقارب بني املربيّ وتالميذه ،لذلك نويص املربيّ أن يعي استخدامها بنجاعة
من أجل نيل الفائدة القصوى منها.
يف هذه الوثيقة أعددنا ف ّعاليّات تتعلّق بالعادات والتقاليد واملناسبات االجتامعيّة والدينيّة ،والتي نأمل أن يستفيد منها التالميذ
واملربّون عىل ح ّد سواء.
لكل قيمة.
كل فرتة يت ّم تطبيق قيمة واحدة ،وعليه ت ّم تجهيز ف ّعاليّات مناسبة ّ
نن ّوہ أنّه يف ّ
سيت ّم نرش هذه الوثيقة يف موقع قسم التعليم االبتدا ّيئ ،إلتاحة إمكان ّية االستعانة بها وتوظيفها لعمل املربيّ مع تالميذه متى شاء.
كلّنا أمل أن تجدوا وتالميذكم اإلفادة واملتعة.

صالح طه،
مفتّش ،مركّز التعليم العر ّيب
قسم التعليم االبتدا ّيئ
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متهيد
النواة االجتامع ّية– القيم ّية
تعتمد الرتبية للحياة يف املجتمع عىل الفرضيّة األساسيّة التي تؤكّد وجود عالقة تبادليّة بني الفرد واملجتمع.
تطرح هذه الفرضيّة يف صلب النواة االجتامعيّة -القيميّة التي تعمل عىل تطوير العالقات التبادليّة بني الفرد واملجموعة ،وبني املحيط القريب
واملجتمع وذلك يف دوائر تتداخل فيام بينها وتتّسع.
لحصة الرتبية من قبل وحدة الرتبية للحياة يف املجتمع يف قسم التعليم االبتدا ّيئ ،حيث يعرض هذا الربنامج مواضيع
ت ّم تطوير برنامج مفتاح القلبّ -
يل حسب أشهر السنة (منشور املدير العام ،نيسان .)2007
االجتامعي-
النواة املركزيّة يف املجال
القيمي ويعرض كيفيّة تطبيقها الفع ّ
ّ
ّ
لحصة الرتبية»:
النواة االجتامع ّية -القيم ّية يف برنامج «مفتاح القلبّ -
لحصة الرتبية» حول مواضيع النواة املركزيّة ،ضمن مجال الرتبية للحياة يف املجتمع يف دوائر تأخذ باالت ّساع:
يتمحور برنامج «مفتاح القلبّ -
#

		
دائرة عالقة الفرد باملجموعة

#

التأكيد عىل القيم واملهارات

#

دائرة الحياة الص ّفيّة

		

#

الصف كمجموعة اجتامعيّة
التأكيد عىل بناء ّ

#

دائرة الحياة املدرس ّية

		

#

التأكيد عىل مناسبات واحتفاالت مدرس ّية

#

دائرة الحياة القوميّة

		

#

التأكيد عىل الهويّة من خالل احتفاالت ومناسبات وأحداث يف املجتمع

#

دائرة الحياة املجتمع ّية 		

#

التأكيد عىل العالقة مع األهايل واملجتمع القريب

االجتامعي بني الفرد واملجموعة ،املحيط القريب واملجتمع وهذا
تحيط مواضيع النواة املركزيّة كافّة أشكال الحياة املدرس ّية ،وتؤكّد عىل التفاعل
ّ
هو صلب الرتبية للحياة يف املجتمع.
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حصة الرتبية:
تطبيق الربنامج يف املدارس االبتدائ ّية ضمن ّ
األسبوعي للصفوف األوىل حتّى السادسة ،يقوم
لحصة الرتبية" يف ساعة أسبوعيّة مح ّددة وثابتة يف الربنامج
يت ّم تطبيق برنامج "مفتاح القلبّ -
ّ
املربيّ والتالميذ خاللها بـ:
#
تنمية القيم واملهارات ،تنمية تطلّعات اجتامعيّة -قيميّة من خالل التعلّم واملامرسة.
#
الصف كمجموعة اجتامعيّة.
بناء ّ
#
انتقاء مواضيع اجتامعيّة -قيميّة راهنة من الحياة املدرسيّة واملجتمعيّة ومناقشتها.
لحصة الرتبية" عىل تنمية قيم ومهارات اجتامع ّية خالل أشهر السنة ،من خالل خلق روابط مالمئة لدوائر النواة
يعمل برنامج "مفتاح القلبّ -
االجتامع ّية القيم ّية:
#
دائرة عالقة الفرد باملجموعة
#
دائرة الحياة الص ّفيّة
#
دائرة الحياة املدرسيّة
#
دائرة الحياة القوميّة
#
دائرة الحياة املجتمعيّة
السنوي:
القيمة املتداولة بحسب الجدول
ّ
أيلول– ترشين األ ّول :اإلرشاك واملشاركة
ترشين األ ّول– ترشين الثاين :املشاركة االجتامع ّية
ترشين الثاين -كانون األ ّول :االختالف
كانون األ ّول– كانون الثاين :إدارة الرصاعات
كانون الثاين -شباط :املسؤول ّية
شباط -آذار :العطاء
آذار– نيسان :التجانس والتاميز
نيسان– أيّار :االحرتام
أيّار– حزيران :العمل ضمن طاقم
حزيران :األمن واألمان

رصفات عمل ّية ،وفحص تأثريها عىل العالقات الشخص ّية .من خالل تنمية
تت ّم تنمية القيمة من خالل؛ فحص وجهة نظر املشاركني ،ترجمتها لت ّ
كل فرتة زمن ّية ،ويكون التأكيد عىل مبدأ اللولب ّية:
القيمة املركزيّة يف ّ
#
حصة :تط ُّور فحوى التعلّم واملامرسة.
حصة إىل ّ
من ّ
#
واالجتامعي.
العاطفي
الجسدي،
تناسب لطبقة الجيل والتط ّور
صف إىل ّ
من ّ
ّ
صفُ :
ّ
ّ
#
الصف ،يف املدرسة ،يف املجتمع ويف الدولة.
ات ّساع يف دوائر االنتامء املختلفة :يف ّ

12

وزارة التربية والتعليم ،االدارة التربوية ،قسم التعليم االبتدائي ،وحدة التربية للحياة في المجتمع ،دبورا هنبيئا  ،2اورشليم القدس02-5603283/4 ،
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb

ملحة عن قيم الربنامج

يف هذه الفرتة ترتكز عمليّة التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامعيّة -القيميّة املنبثقة من قيمة اإلرشاك واملشاركة.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامعيّة -القيميّة للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
املشاركة يف؛ األمنيات ،االحتياجات ،التوقّعات ،املعتقدات ،األفكار ،اآلراء ،املقرتحات والغايات االجتامعيّة -القيميّة التي يتم ّناها مع إطاللة
ايس الجديد.
العام الدر ّ
#
تعميق التعارف بني الفرد واملجموعة يف حلقات تثري املبادرات للمحادثة والتعبري.
#
معرفة وإدراك املفاهيم االجتامعيّة املتعلّقة مبنظومة املدرسة وقوانينها ،وشبكة العالقات فيها.
#
املشاركة االجتامعيّة لآلخرين يف مناسباتهم االجتامعيّة والدينيّة.

يف هذه الفرتة ترتكز عمل ّية التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامع ّية القيم ّية املنبثقة من قيمة املشاركة االجتامع ّية.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
الصف ،يف البلدة ،يف املجتمع ،يف الدولة ويف العامل.
االنتباه ملا حولنا؛ يف العائلة ،يف ّ
#
املشاركة يف حوارات اجتامع ّية -قيم ّية ،واملشاركة يف مبادرات شخص ّية وجامع ّية.
#
الصف ويف املدرسة ،من خالل أطر مع ّينة ،مثل :مناوب
اإلحساس باملسؤول ّية ،املبادرة واملتابعة يف إطار القيام بالوظيفة يف املجموعة ،يف ّ
اليوم ،مناوب األسبوع ،لجان صف ّية ،مجلس الطلاّ ب وغريها.
#
املشاركة االجتامع ّية الف ّعالة يف املجتمع ،معرفة الواجبات والحقوق وغريها.
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يف هذه الفرتة ترتكز عمليّة التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامعيّة -القيميّة املنبثقة من قيمة االختالف.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامعيّة -القيميّة للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
الخاصة ،الصفات الشخصيّة ،االهتاممات العا ّمة وغريها.
كل فرد ،التأكيد عىل املواهب الفرديّة ،الهوايات
إظهار وعرض ميزة ّ
ّ
#
مامرسة تطبيق القيم مثل :احرتام اآلخر ،تقبّل املختلف ،التسامح مع اآلخر...
#
رصفات التي قد تحصل عند اللقاء باملختلف ،التعاون بني األفراد مع مراعاة املشاعر ،االحتياجات واألذواق واحرتامها عند
فحص األمور والت ّ
اآلخر.

يف هذه الفرتة ترتكز عمل ّية التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامع ّية -القيم ّية املنبثقة من قيمة إدارة الرصاعات.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
تحديد وات ّفاق عىل خطوات العمل التي تساعد الفرد واملجموعة عىل إدارة رصاعات بطريقة سلسة وناجعة ،تخدم أهدافهم وتؤ ّدي إىل
تحسني العالقات بينهم.
#
وحل الخالف.
تحديد دور أطراف النزاع وما يحيط بهم لتهدئة النفوس ّ
#
رصفات التي من شأنها مساعدة املشاركني يف"حفظ الق ّوة من أجل يشء ج ّيـد" واالمتناع عن إلحاق الرضر باآلخرين.
معرفة الت ّ
#
مامرسة تطبيق قيم أخرى مثل :التسامح ،املسؤول ّية ،التق ّبل وغريها.

يف هذه الفرتة ترتكز عمل ّية التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامع ّية -القيمية املنبثقة من قيمة املسؤول ّية.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
يل من أجل الفرد ،املجموعة واملجتمع.
االجتامعي
يل،
إظهار االهتامم؛ عىل الصعيد
والتعليمي ،وتطبيقه الفع ّ
الشخيص ،العائ ّ
ّ
ّ
ّ
#
مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل :املسؤول ّية الفرديّة واملسؤول ّية الجامع ّية ،املشاركة االجتامع ّية ،الروابط األرسيّة ،التعبري عن االمتنان
لآلخر وغريها.
#
ايس من وجهة نظر الفرد واملجموعة ،اتّخاذ قرارات مناسبة حول الخطوات الواجب ات ّباعها
توثيق وتلخيص القسم األ ّول من العام الدر ّ
ّمي.
االجتامعي-
ايس يف املجال
يف النصف الثاين من العام الدر ّ
القيمي والتعل ّ
ّ
ّ
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يف هذه الفرتة ترتكز عمليّة التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامعيّة -القيميّة املنبثقة من قيمة العطاء.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامعيّة -القيميّة للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
عطاء من أجل اآلخرين ،يف أطر مختلفة قريبة من محيطنا أو بعيدة عنه.
#
عطاء محسوس ومج ّرد ،مع األخذ بعني االعتبار املشاعر ،االحتياجات والقدرات.
#
مامرسة يف تطبيق قيم مختلفة مثل :املسؤوليّة ،املشاركة االجتامعيّة ،املبادرة ،االلتزام والتضامن.
#
رصفات وغريها.
محاولة فهم طرق العطاء؛ للطبيعة ،العطاء بال حدود ،املشاعر ،الت ّ

يف هذه الفرتة ترتكز عمل ّية التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامع ّية -القيم ّية املنبثقة من قيمتي التاميز والتجانس.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
خاصة ويف املجتمع عا ّمة.
فحص التاميز والتجانس يف بيئة التالميذ؛ يف ّ
الصف واملدرسة ّ
#
فحص تأثري ف ّعال ّيات التجانس عىل تنمية الشعور باالنتامء.
#
مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل :تسامح ،تق ّبل اآلخر ،احرتام اآلخر والتعاون معه وغريها.
#
إدراك مغزى "مناسبة يوم األم" واالحتفال بها ،مع تأكيد االختالف بني عادات الشعوب يف تعاملها مع مثل هذه املناسبة.

يف هذه الفرتة ترتكز عمل ّية التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامع ّية -القيم ّية املنبثقة من قيمة االحرتام.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
مامرسة تطبيق االحرتام يف األزمنة ،األطر واألماكن املختلفة يف املدرسة.
#
احرتام اآلخر ،قدراته ،رأيه ،رغباته ،ممتلكاته وجسمه.
#
احرتام املتكلّمني واملستمعني عن طريق اإلصغاء ملا يُقال ،التعليق عليه بعبارات تن ّم عن االحرتام ،استعامل لغة الجسم املعبرّ ة عن
االحرتام وغري ذلك.
#
إظهار االحرتام لالختالف يف؛ الرتاث ،الثقافة ،الدين ،العادات وطريقة العيش.
#
مامرسة تطبيق ع ّدة صور لالحرتام مثل :احرتام الكبري ،احرتام القانون ،احرتام اآلخر وغريها.
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يف هذه الفرتة ترتكز عمليّة التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامعيّة -القيميّة املنبثقة من قيمة العمل ضمن طاقم.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامعيّة -القيميّة للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
كل فرد من املجموعة بأداء دور معينّ حسب قدراته من أجل تنفيذ امله ّمة.
جامعي ،يقوم ّ
مامرسة العمل ضمن مجموعة يف تنفيذ عمل
ّ
#
العمل كطاقم متوازن ومو ّحد يدير أفراده حوارا هادفا ،يقوم عىل أساس احرتام اآلخر وقدراته.
#
مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل :االلتزام ،االحرتام ،املسؤوليّة الشخصيّة واملسؤوليّة الجامعيّة والتعاون.
#
الخاصة والعا ّمة.
العمل والبحث حول التن ّوع الغذا ّيئ وفوائده
ّ
#
استعراض اإليجابيّات والسلبيّات يف العمل ضمن طاقم.

يف هذه الفرتة ترتكّز عمل ّية التعلّم واملامرسة يف تنمية النظرة االجتامع ّية القيم ّية املنبثقة من قيمة األمن واألمان.
حصة الرتبية:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني يف هذه الفرتة ،من خالل ّ
#
الجسدي يف أماكن ووضع ّيات مختلفة.
رصفات التي تساعد عىل الحفاظ عىل األمن
ّ
معرفة الت ّ
#
االجتامعي يف أوضاع وحاالت مختلفة.
العاطفي-
معرفة ومامرسة الطرق واألساليب التي تساعد الفرد عىل الحفاظ عىل أمنه
ّ
ّ
#
بحث األخطار الكامنة يف الحياة اليوم ّية للفرد واملجموعة مثل :أخطار الجوالت ،أخطار الشبكة العنكبوت ّية  -اإلنرتنت ،أخطار التح ّدث مع
الغرباء وغريها.
#
مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل :املسؤول ّية ،االلتزام واالحرتام وغريها.
#
ايس مثل :نهاية العام ،العطلة الصيف ّية :الشهادة ،الفراق ،االنتقال ،تخطيط أوقات الفراغ وغريها.
معرفة املفاهيم املتعلّقة بنهاية العام الدر ّ
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أهداف برنامج مفتاح القلب
يهدف برنامج مفتاح القلب إىل:
#
#
#
#

تنمية قيم وسلوكيّات منبثقة منه.
تنمية منظومة العالقات بني الفرد واملجموعة.
بناء األطر ،القواعد واألنظمة لعمليّة التعلّم واملامرسة االجتامعيّة -القيميّة.
املدريس ،املحيط القريب واملجتمع.
تشجيع املبادرة وتحفيز النقاش يف القضايا االجتامعيّة – القيميّة اآلنيّة من الواقع الصف ّّي،
ّ

مبادئ برنامج مفتاح القلب:
#

#

#
#
#
#
#
#

بكل قيمة ،إىل جانب مامرسة هذه املضامني وتحويلها إىل
الخاصة ّ
تعلّم من خالل املامرسة :يتعلّم التلميذ املضامني االجتامع ّية -القيم ّية
ّ
سلوك ّيات ج ّيدة.
لولب ّية :يُبنى الربنامج بصورة لولب ّية:
حصة– تط ّور يف مضامني التعلّم واملامرسة.
حصة إىل ّ
من ّ
واالجتامعي.
العاطفي ،الوجدا ّين
صف إىل آخر– مضامني وتجارب تتناسب مع التط ّور
من ّ
ّ
ّ
الصف ،املدرسة ،املجتمع والدولة.
يف دوائر االنتامء املختلفة -تعلّم ومامرسة يف ّ
تناسب :تتناسب املضامني والف ّعال ّيات يف الربنامج مع عامل التالميذ ،وتدفعهم إىل إجراء نقاشات حول مشاكل وأمور تثريهم.
ُ
القيمي.
االجتامعي
املجال
يف
التقييم
ات
ي
عمل
تطبيق
عىل
الربنامج
ع
ج
يش
تقييم:
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة.
واحتياجاتها
املدرسة
ألهداف
الربنامج
مالءمة
ميكن
مالءمة:
ّ
دمج :ميكّن الربنامج من خلق روابط بني املضامني التي يدرسها التلميذ يف املدرسة االبتدائ ّية.
املدريس ومحيطه يف التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية.
مشاركة :يش ّجع الربنامج عىل إرشاك املجتمع
ّ
القيمي ،وإبرازه يف البيئة التعليم ّية.
االجتامعي-
توثيق :يش ّجع الربنامج عىل توثيق العمل
ّ
ّ

مبنى برنامج مفتاح القلب:

تصاعدي
لولبي
ّ
ا -منهج ّ
لحصة الرتبية" سريوريت التعلّم واملامرسة حول قيم مفتاح القلب ،ويعتمد عىل النظريّة الرتبويّة التي ترى باملتعلّم
يعرض منهج "مفتاح القلبّ -
كيانا متكامال .وتعتمد القيم واملهارات املوجودة يف الربنامج عىل الربط مع املواضيع التي يتعلّمها التلميذ ومن عامله ،مواضيع من الحياة املدرسيّة
واملناسبات االجتامعيّة والدينيّة يف املجتمع.
ب -مناذج دروس
تعرض مناذج الدروس طرقًا متع ّددة للتعلّم ،للتجربة ولتطبيق القيمة مبستويات متط ّورة وبالتناسب مع مبادئ الربنامج .تقرتح هذه النامذج طرقًا
املدريس.
عديدة لتنمية القيم واملهارات ،من خالل الربط مع املضامني واملناهج التعليميّة يف املواضيع املختلفة ،واملناخ
ّ
ت -ورشات عمل ومامرسات وألعاب تعلّم ّية يف الصفوف وغرفة املعلّمني
املدريس لتف ّحص وجهة نظره بالنسبة للقيمة املتداولة ومامرستها
تعطي مجموعة األلعاب وورشات العمل التي يض ّمها الربنامج مجاال للطاقم
ّ
(ضمن غرفة املعلّمني تشا ُرك باللعب متاشيا مع قيم مفتاح القلب).
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ث -أدوات تساهم يف بناء بيئة مشارِكة ومن ّمية للقيم بني التالميذ
لكل تلميذ" ،لجنة ص ّفيّة" ،سفراء
يض ّم الربنامج ع ّدة مناذج ،أدوات وف ّعاليّات تش ّجع عىل املشاركة االجتامعيّة ضمن أطر مختلفة مثل" :وظيفة ّ
مفتاح القلب" ،مجلس الطلاّ ب وغريها.
ج -مناذج للمناقشة وف ّعال ّيات مختلفة يف لقاءات بني األهايل والتالميذ
يض ّم الربنامج مناذج للمناقشة وف ّعاليّات مختلفة للعمل بها يف إطار لقاءات بني األهايل والتالميذ بهدف التأكيد عىل القيمة املتداولة ،وتض ّم أيضً ا
مقرتحات لف ّعاليّات جامهرييّة.
ح -أدوات تعلّم ّية مساعدة
الصف ،الطبقة واملدرسة،
تساعد األدوات التعلّميّة املسا ِعدة التي يحويها الربنامج عىل عرض القيمة املتداولة ،واملضامني املستوحاة منها يف إطار ّ
وتساعد يف إدارة التعلّم واملامرسة ،ويف بناء زاوية تعلّميّة توث ّق العمليّة التعلّميّة ونتاجاتها.
خ -أدوات تقييم
املدريس عىل تقييم تطبيق الربنامج ،عىل املستوى
حصة الرتبية ،ويض ّم أيضا مؤشرّ ات تقييم تساعد الجهاز
يض ّم الربنامج شهادات تقييم للتلميذ يف ّ
ّ
واملدريس.
الشخيص ،الصف ّّي
ّ
ّ
كل من :التالميذ ،املربّني ،مركّزي الرتبية للحياة يف املجتمع ،مديرين ،مرشدي الرتبية للحياة يف
من املمكن أن يستعني بأدوات التقييم هذه ّ
املجتمع ومفتّيش املدارس ،بهدف معرفة نقاط الق ّوة يف تطبيق الربنامج ،والنقاط التي تحتاج إىل تعزيز.
لكل تلميذ" ومؤشرّ لتقييم عمل "سفراء
حصة الرتبية -مفتاح القلب ،مؤشرّ لتقييم عمل التالميذ ضمن "وظيفة ّ
املؤشرّ ات املقرتحة :مؤشرّ لتقييم ّ
مفتاح القلب".
د -بيئة اتّصال وحوسبة
تواكب بيئة االتّصال املحوسبة عمليّة التعلّم واملامرسة من خالل؛ موقع إلكرتو ّين يحتلَن باملواد املناسبة ،منتدى حوار للمرافقة والدعم واملشاركة،
ومعرض إلكرتو ّين لعرض توثيقات ونتاجات عمل املدارس يف أنحاء البالد.
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منوذج املثلث لتطبيق النواة
االجتامع ّية -القيم ّية
وجهات النظر
القيم

"املثلث" هو مبثابة منوذج لتطبيق النواة االجتامع ّية -القيم ّية ،يحوي ثالثة أبعاد:
مبانٍ  ،أطر وقوانني
.1
أدوات ،مضامني وقدرات
.2
عالقات شخصيّة
.3
لحصة الرتبية" هو توفري املجال للتعلّم واملامرسة االجتامعيّة -القيميّة التي تفحص يف
ما يتيح تطبيق هذه األبعاد يف برنامج "مفتاح القلبّ -
رصفات.
األساس وجهات النظر ،القيم ،السلوك والت ّ
تعتمد وجهات النظر سواء كانت للفرد أو للمجموعة حول قيمة ما عىل؛ معتقداتهم ،احتياجاتهم ،مشاعرهم ،أفكارهم ،مواقفهم وتجاربهم
كل فرد يف
رصفاتهم وسلوكهم يف وضعيات اجتامعيّة مختلفة وأيضً ا عىل العالقات بينهم .ومن أجل توسيع نظرة ّ
السابقة .إذ إنّها تؤث ّر عىل ت ّ
رصفاته ،علينا إتاحة الفرصة للفرد للمشاركة يف وجهة نظره واالستامع لوجهات
املجموعة للقيمة ،ومن أجل إغناء املورد
الشخيص الذي يح ّدد ت ّ
ّ
نظر اآلخرين.
يعرض برنامج مفتاح القلب طرقًا عديدة لفحص وجهات نظر أفراد املجموعة بالنسبة للقيمة:
محادثة حول نصوص مكتوبة ،مثل :نصوص قصصيّة ،مقاالت ،نرشات وغريها.
مشاهدة نصوص معروضة مثل :أفالم ،عارضات ،صور وغريها.
شخيص أو جامعي ،مامرسة ألعاب اجتامعيّة ،متثيل مرسحيّة وغريها.
إعداد منتج
ّ
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البعد األ ّول -مبانٍ  ،أطر وقوانني
يتط ّرق هذا البعد إىل آل ّيات التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية الواردة يف صلب برنامج مفتاح القلب.
هذه اآلل ّيات ثابتة ومعروفة للمعلّم والتلميذ ،وتهدف إىل إفساح املجال للتعلّم واملامرسة ،االجتامع ّية -القيم ّية بنجاعة ،وتن ّمي من خاللها القيم
والسلوك ّيات املنبثقة منها.
تض ّم هذه اآلل ّيات تخطيط دروس ثابتا ،أطرا مختلفة للمحادثة واملامرسة ،قواعد وأنظمة للمحادثة
عند تطبيق هذا البعد يف برنامج مفتاح القلب ،عىل املربيّ فحص ما ييل:
#
لكل جزء من الدرس يف عمل ّية التعلّم واملامرسة.
خصصه ّ
مدى مساهمة الوقت الذي ّ
#
مدى محافظة املشاركني عىل قواعد املحادثة حسبام تق ّررت مسبقا.
#
مدى مساهمة البيئة التعليم ّية (وضع ّية الجلوس ،زوايا التعلّم) التي يختارها يف عمل ّية التعلّم االجتامع ّية– القيم ّية.
البعد الثاين -أدوات ،مضامني وقدرات
يتط ّرق هذا البعد إىل؛ مضامني القيمة ،املهارات االجتامع ّية التي يقوم بها التالميذ خالل عمل ّية التعلّم واملامرسة ،واألدوات التعليم ّية التي يقوم
باستعاملها.
تشتق منها القدرات االجتامع ّية والسلوك ّيات الواجب ات ّباعها .يكتسب التلميذ
ّ
لكل قيمة من قيم برنامج مفتاح القلب هنالك عامل من املضامني ّ
املضامني والقدرات خالل عمل ّية التعلّم واملامرسة (من برنامج مفتاح القلب واملواضيع التعليم ّية األخرى) ،من خالل أطر مختلفة (فرديّة،
ايس) وكنهج حياة.
خاصة (احتفاالت ،أعياد ،أيّام ّ
مجموعة) ،يف مناسبات ّ
خاصة ،بداية ونهاية العام الدر ّ
عند تطبيق هذا البعد يف برنامج مفتاح القلب ،عىل املربيّ فحص ما ييل:
#
أيّة مضامني تنبثق من القيمة وتستعمل يف عمل ّية التعلّم واملامرسة ،مع التالميذ؟
#
أيّة مهارات منبثقة من القيمة يسمح للتالميذ بتجربتها ،وما هي األطر واملناسبات التي تسمح بذلك؟
#
هل يقوم باستعامل وسائل تعليم ّية مناسبة لتعميق القيمة وتذويتها؟
البعد الثالث -عالقات شخص ّية
يتط ّرق هذا البعد إىل منظومة العالقات التبادل ّية الشخص ّية املوجودة يف بيئة األوالد.
الصف كمجموعة اجتامع ّية ،عىل إحساس
الصف ،عىل بناء ّ
من شأن طابع هذه العالقات أن يؤث ّر عىل العالقات االجتامع ّية يف املجموعة ويف ّ
التالميذ باالنتامء واستعدادهم للمشاركة واملساهمة الف ّعالة يف بيئة األوالد .علينا تنمية العالقات الشخص ّية بشكل دائم.
عند تطبيق هذا البعد يف برنامج مفتاح القلب ،عىل املربيّ فحص ما ييل:
#
ما الذي يفعله من أجل توطيد العالقات االجتامع ّية بني التالميذ؟ (ما هي املضامني املنبثقة من القيمة التي يتداولها التالميذ؟ وضمن
أيّة أطر؟).
#
الصف كمجموعة اجتامع ّية؟ (ما هي املضامني املنبثقة من القيمة التي يتداولها للتالميذ؟ وضمن أيّة
ما الذي يفعله من أجل تشكيل ّ
أطر؟).
#
واالجتامعي).
العاطفي ،الوجدا ّين
لكل تلميذ فرصة إدراك ذاته والتعرّف عليها؟ (يف املجال
ماذا يفعل يك يتيح ّ
ّ
ّ
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