ب ،لتعطيه رسائل مباشرة وغير مباشرة بين
ل ما تستطيع لمن تح ّ
العطاء هو أن تبادر بتقديم ك ّ
الحين واآلخر ،تعلمه بمدى مكانته عندك ،ومدى تقديرك وحبّك له.
ن التعاون المتبادل يساعد في تثبيت أسس هذا
وهو قيمةجوهريّة في المجتمع الذي يؤمن بأ ّ
المجتمع.

ث أفراد المجتمع على إظهار االهتمام لما يحيط
ن العطاء يح ّ
ي يؤمن بأ ّ
المجتمع القيم ّ
د يد العون للغير ،والعمل على تحقيق احتياجاته.
بهم؛ وم ّ
ي المجرّد .كذلك هناك أشكال مختلفة
ي والمعنو ّ
ي ،الكالم ّ
للعطاء أنواع مختلفة؛ العطاء الماد ّ
للعطاء؛ مباشر أو غير مباشر .تحوي قيمة العطاء مسؤوليّة اجتماعيّة ،وشعورا بالواجب يمليه
الضمير .وحين تكون سيرورة العطاء ف ّعالة وهادفة ،تصبح لديها قوّة تساعد المعطي والمتقبّل
للعطاء.

دة جوانب ،تمكّنه من تجربة قيميّة ،وتجربة يتخل ّلها شعور
يؤث ّر العطاء على المعطي بع ّ
ب واالنتماء -لذا يعتبر المعطي أيضا متقبّال
بالنجاح ،وتمنحه شعورا بالرضا واإلرادة (الح ّ
للعطاء).
ب االستحواذ ورؤية الـ"أنا" في
م التربية للعطاء منذ الطفولة التي توصف بح ّ
لذلك من المه ّ
م خلق
المركز .من طباع الصغار التركيز على احتياجاتهم الخاصّة ،لذا من المه ّ
ظروفللطفل يتمكّن من خاللها معايشة تجربة العطاء ألصدقائه.
الصف األول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس

ملفات اضافية لفعّاليّات مفتاح القلب
فعّاليّة حسين والبحر
األول
ف ّعال ّيات
الصف ّ
ّ
نأخذ ونعطي أيضًا
لك ّل مشكلة ح ّل
المبادرة كوسيلة مساعدة لمواجهة ظروف غير مرغوب بها
أعطٍ ،و ُخذ

الصف الثاني
ف ّعال ّيات
ّ
الحبّ للجميع
العطاء -فعّاليّة 1
العطاء -فعّاليّة 2
لرَّ جُل ال َّشجَ رَ ةا
العطاء -فعّاليّة 3

الصف الثالث
فعال ّيات
ّ
ّ
عندما نعطي جميعنا ،فنحن الرّابحون

الصف الرابع
فعال ّيات
ّ
ّ
العطاء المتبادل
بداية االحتفاالت بالعائلة رمز العطاء
اكتشاف العطاء

الصف الخامس
ف ّعال ّيات
ّ
عطاء ناجح ،وفق حاجيات وقدرات محدّدة
العطاء -فعّاليّة

الصف السادس
ف ّعال ّيات
ّ
المشاركة االجتماعيّة
العطاء -فعّاليّة
القادة الشباب ُي َطبّقون القيم
العمل التطوّ عي ،هو أحد أنواع العطاء

تفعيل غرفة المعلمين من خالل قيم "مفتاح القلب "
للعطاء ،ولألخذ وما بينهما -بطاقات العطاء
فعّاليّات
حقيبة العطاء
نموذج القلب لتحسين العطاء
فعّاليّة -لعبة
بطاقات ال ّتمنيات

