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באמנת זכויות הילד מופיעה הזכות לשוויון: "לכל ילד יש זכות לקבל חינוך, הזדמנות שווה, והזדמנות לממש את כישרונותיו" (אמנת

זכויות הילד, 1991).

 ביחידה זו נתמקד בזכות לשוויון. הזכות לשוויון משמעה שיש לתת יחס שווה לאנשים בעלי תכונות רלוונטיות זהות. יחס שונה

לאנשים בעלי תכונות שוות על רקע שאין לו קשר ענייני (כגון על רקע גזעני) אסור על פי חוק ומכונה אפליה פסולה.

ביחידה זו התלמידים ידונו במושגים הקשורים באפליה, העדפה מתקנת, דעות קדומות, שוויון והוגנות, מתוך אמנת זכויות הילד. 

היחידה מאפשרת בירור עמדות בסוגיות אלו והבעת עמדה אישית, תוך התמודדות עם רגשות שונים ודילמות מוסריות הקשורות 

באי- אפליה בחברה הישראלית על כל גווניה, תוך התבוננות על קטעי מידע מהמדיות השונות הרלוונטיים בימים אלו. 

היחידה הינה מגוונת ורב תחומית המאפשרת למידה ויצירה בערוצים שונים. 

מומלץ לאפשר לתלמידים ולתלמידות בחירה בין התוצרים השונים בהתאם לערוצי הלמידה המועדפים עליהם ולתחומי העניין שלהם. 

חשוב לסכם את יחידת הלימוד ברפלקציה אישית ובהזמנה ללמידה נוספת. 

צוות מרכז פסג"ה לוד
 

בזכויות הילד מופיעה הזכות לשוויון: "לכל ילד יש זכות לקבל חינוך, הזדמנות שווה, והזדמנות לממש את כישרונותיו" (אמנת זכויות
הילד, 1991).

ביחידה זו נתמקד בזכות לשוויון. 
שוויון משמעו יחס שווה לכל בני האדם – מבלי להפלות ביניהם. הזכות לשוויון מבוססת על כך שכל בני האדם שווים זה לזה,

כלומר: אין אנשים שהם שווים יותר מאחרים. זכות זאת היא זכות בסיסית בחברה דמוקרטית (מיכל ברק, מט"ח)
ביחידה זו התלמידים ידונו במושגים הקשורים באפליה, העדפה מתקנת, דעות קדומות, שוויון והוגנות, מתוך אמנת זכויות

הילד. 
היחידה מאפשרת בירור עמדות בסוגיות אלו והבעת עמדה אישית תוך התמודדות עם רגשות שונים ודילמות מוסריות

הקשורות באי- אפליה בחברה הישראלית על כל גווניה תוך התבוננות על קטעי מידע מהמדיות השונות הרלוונטיים בימים אלו. 
עוד, היחידה הינה מגוונת ורב תחומית ומאפשרת ליצור בערוצים שונים. מומלץ לאפשר לתלמידים ולתלמידות  בחירה בין

התוצרים השונים בהתאם לערוצי הלמידה המועדפים עליהם ולתחומי העניין שלהם. 
חשוב לסכם את יחידת הלימוד ברפלקציה אישית ובהזמנה ללמידה נוספת. 

צוות מרכז פסג"ה לוד

ماذا يوجد في الوحدة ؟
   

.نشأت دولة إسرائيل من مجتمع يعترف بواقع الثقافات والهويات المتعددة ، ويحترم االنتماءات الجماعية المختلفة لألطفال والشباب 
تجمع المؤسسة التعليمية "مختلفين" في المجاالت ذات االهتمام المشترك ، حيث من المفترض أن تحترم حقوق أعضاء مجتمع المؤسسة

التعليمية. إن تعدد وجهات النظر الثقافية والعقيدة واأليديولوجيات التي يُطلب منا احترامها اليوم ، ينتج عنه تعدد في خلق توازنات في الثقافة

.المدرسية
كتبت القاضية الموقرة سافيونا روتيلوي في مقالها: "مكانة األطفال في المجتمع اإلسرائيلي - نحو تغيير!": ".. حتى لو تميزت الطفولة باالعتماد عىل

عالم الكبار ، الذي يتضاءل مع تقدمهم في السن ... فاالطفال لم تعد مخلوقات غير مرئية وأفراد سلبيين من األسرة والمجتمع ، ولكن البشر

والمواطنين يشاركون

" في حياة األسرة والمجتمع
في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 ، وقعت إسرائيل عىل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل. تم التصديق عىل االتفاقية في 4 أغسطس 1990.

هناك أربعة مبادئ تشكل قلب االتفاقية وتنطبق عىل تطبيق كل حق من الحقوق المنصوص عليها فيها. مبدأ عدم التمييز هو أحد هذه المبادئ.

تعليم المساواة وعدم التمييز

يأتي لمتابعة أحكام االتفاقية ، ومن هذا االلتزام عىل نظام التعليم هو احترام وضمان حماية كل فتاة وكل فتى من أي شكل من أشكال التمييز أثناء

.ممارسة حقهم في التعليم والحقوق األخرى المنصوص عليها في الميثاق
.ينص قانون حقوق الطالب لعام 2000 ألول مرة عىل الحق في التعليم في التشريع االبتدائي في إسرائيل ، ويحمي الطالبات من التمييز كما يبدو

.في القسم 5 من القانون
تتيح هذه الوحدة عملية تعلم في قضايا تحقيق الحق في المساواة وعدم التمييز من خالل التعبير عن موقف شخصي ، والتعامل مع المشاعر

.المختلفة والخطاب حول المعضالت األخالقية والقيمة في المجتمع اإلسرائيلي التي يواجهها األطفال
الوحدة متنوعة ومتعددة التخصصات وتسمح باإلنشاء في قنوات مختلفة. يوصى بالسماح للطالب باالختيار بين المنتجات المختلفة وفًقا لقنوات 

.التعلم المفضلة لديهم واهتماماتهم
.من المهم اختتام وحدة الدراسة بتفكير شخصي ودعوة لمزيد من التعلم



المساواة وعدم التمييز- صفوف األول والثاني

רקע

ומטרות

מהלך

היחידה
סיכום

خلفية

وأهداف

مجرى

الوحدة
تلخيص



أهداف

الوحدة 

خلق منتوج يلخص مجرى التعليم يطور

عدل ومساواةי 

تعلم اتفاقية حقوق الطفل

تعريف مصطلحات :مساواة وعدم مساواة

االنكشاف والتعلم عن طريق مقاطع علمية 

منوعة تدور حول المساواة والتمييز

دعوة الطالب العطاء مردود

تعليم طرق العمل والتعامل :

المساواة وعدم التمييز



مجرى الوحدة

تعريفاتنقاش وحوار بالمجموعة

منتوجكلمات مبعثرة
تلخيص ومردود

استماع قصيدةمشاهدة فيلم

بازل

سعف ذهني

اقتباسات



المصطلح :

مساواة وعدم التمييز

ما هو عكس المصطلح ؟

اية روابط تلقائية وبعد جهد

لدي حول المصطلح ؟

 

 

كيف ترى دورك في تعزيز

المساواة وعدم التمييز؟

 

 

ما هي المشاعر التي لدي

فيما يتعلق بالمفهوم؟

 

 

ما هي اهتماماتي فيما

يتعلق بالمفهوم؟

 

 

ما الذكريات / التجارب / التجارب

السابقة التي أمتلكها فيما يتعلق

بالمفهوم؟

 

 

ما الذي تود رؤيته في

المستقبل بخصوص هذا

المفهوم؟

 

 

العصف الذهني لالفتتاحية  ...

 

 

اختر جملتان وأكملهما\أجب عليهما

كيف سيبدو العالم

المتساوي؟



الهدف :

مالحظة تصرف غير مقبول في الفيلم القصير بهدف التعامل مع مصطلح "مساواة "

أدوات :

العاكس ورابط دخول لالفالم

أثناء المشاهدة :
تدخل المعلمة اىل الرابط وتطلب من الطالب المشاهدة

 
مفضل كتابة أجوبة الطالب عىل اللوح

نشاهد ونتعلم



تلخيص الفيلم - للمعلمة

يتناول الفيلم موضوع عدم التقبل والمسامحة ، تقبل الغير ، التعايش، تأقلم أوالد من

مجتمعات أخرى ، ديانات أخرى ، الحق في اللعب ، والمشاركة في أن أكون جزء من المجنمع ،

تأثير المجتمع عىل ارادة العيش به. 
 

المغزى من الفيلم - نكسر القوانين ونعم نلعب ، الحق للعيش دون تمييز .حق مشاركة االطفال

من كل المجتمعات الديانات والثقافات ، حق التعايش

 
 



نشاهد ونتعلم

https://www.youtube.com/watch?v=-Zjc-uEi4_E
https://www.youtube.com/watch?v=-Zjc-uEi4_E


نقاش وحوار

من المفضا كتابة االجابات عىل اللوح

بعد مشاهدة الفيلم ، تقوم المعلمة بإجراء نقاش وحوار حول الفيلم ، ممكن

االستعانة باالسئلة التالية  :

 
ماذا رأيتم في الفيلم ؟

لماذا ألفوا وأنتجوا هذا الفيلم ؟

كيف يرتبط هذا الفيلم بالعسف الذهني ؟

ما هو المغزى من الفيلم ؟
ما هي الحقوق األخرى التي تعتقد أنها تنعكس في الفيديو؟

 
 



 
 

النشاط: العمل في مجموعات - قّسم إىل 3 مجموعات حسب عدد الشخصيات في الفيديو

.يمكنك تقسيم مجموعتين لكل شخصية متطابقة: فتاة أرجوانية ، صبي أزرق ، كل أعضاء المجموعة)
 

"المهمة: "لو كنت
مجموعة الفتاة األرجوانية: لو كنت أنا الفتاة األرجوانية - كيف سأشعر؟

أي حق للفتاة الفاضلة ينتهك ومن هو المخالف؟

ما هي المسؤولية التي تعتقد أن الفتاة األرجوانية يجب أن تدعم حقوق الشخصيات األخرى؟
 

فرقة الولد األزرق: لو كنت الفتى األزرق - كيف سأشعر؟
أي حق من حقوق الطفل تم التعدي عليه ومن هو المخالف؟

ما هي المسؤولية التي تعتقد أن الصبي األزرق يتحملها لدعم حقوق الشخصيات األخرى؟

العمل بمجموعات

 
مجموعة من جميع أعضاء المجموعة: إذا كنت أحد أعضاء المجموعة ، كيف سأشعر؟

ما هي الحقوق برأيك التي تم إعمالها أو إتالفها في أحداث الفيديو؟
ما هي المسؤولية التي تعتقد أن جميع أعضاء المجموعة يجب أن يدعموا حقوق الشخصيات األخرى؟



بماذا يتساوى االنسان مع االخر ؟

هل لجميع االشخاص يوجد نفس الحقوق في المجتمع ؟

هل لجميع االشخاص يوجد نفس المسؤوليات ؟

هل صادفتم مساواة أو عدم مساواة في صفكم ؟

لكي يتمكن الطالب من صقل مصطلحات "مساواة" و "عدم التمييز " ، عليه تعريفها من مصادر علمية

مختلفة .(ممكن االستعانة باالهل ، القاموس ، موسوعات والخ ...)

المهمة : 

 
ابحثوا في مصادر علمية مختلفة عن تعريف المصطلحات واكتبها في دفترك 

       أسئلة موجهة بعد عرض التعريفات عىل اللوح

مصطلحات



تعريف مصطلحات

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في
الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقًال

وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم

بعضاً بروح اإلخاء.”

 
“لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق
والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون

أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو

الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو

األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة

أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية
تفرقة بين الرجال والنساء.”

  

.1

.2

.3

4.

الحق 1. السلطة والصالحية القانونية

المتالك شيء ما أو لفعل شيء ما. جميع

حقوق طباعة الكتاب محفوظة للمؤلف ،

وقد باع المخترع حقه في االختراع. إنه
يستحق ذلك بالحق وليس بالنعمة

 2. حساب لصالح شخص ما.
 3. المرافعة ، المبرر القانوني ، االلتزام

المقابل

 
الضمان -1. الضمان والمسؤولية.

 2. االستعداد للمحافظة في أي وقت وفي
أي موقف عىل مبدأ أخالقي أو اجتماعي

وما شابه ذلك
 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

َتمِييز: (اسم) 

 
َز َتمِييز : مصدر َميَّ

َتمييز: (اسم) 

 
َز مصدر َميَّ

ْفِريُق ْمِييز بَْيَن الَحقِّ والَباِطِل : الَفْصُل، الَعْزُل، التَّ التَّ

ْمِييُز الُعْنُصِريُّ : نَِظاٌم َتْنَهجُُه بَْعُض األْنِظَمِة الُعْنُصِريَِّة التَّ

ْفِرَقِة بَْيَن النَّاِس ِفي حُُقوِقِهْم َوَواِجَباِتِهْم ِالْخِتَالِف لِلتَّ

ِة الحُُقوِق َوالحُرِّيَّاِت ِع بِكَافَّ َمتُّ أْجَناِسِهْم لِكُلِّ إْنَساٍن َحقُّ التَّ

ْمِييِز بَْيَن الُعْنُصِر أَِو اللْوِن أو الِجْنِس أَِو ُدوَن أيِّ َتْمِييٍز، كَالتَّ

َياِسيِّ أَْو أَيِّ َرأٍي آَخَر الدِّيِن أِو الرَّأِي السِّ
ُزُه َلْفظاً ْمييُز ِفي النَّْحِو نَْوَعاِن : أ َتْمِييٌز ُمْفَرٌد َيكُوُن ُمَميَّ التَّ

َداال� َعَىل الَعَدِد كََما ِفي َقْولِِه َتَعاىل : يوسف آية 4 إنِّي

َرأْيُت أَحَد َعَشَر كَْوكَباً (قرآن) : كَْوكَباً َتْمييٌز وأَحَد َعَشَر

ُزُه ب َتْمِييُز الجُْمَلِة َعالٌِم أْفَضُل ِعْلماً : َتْقِديُرُه الَعالُِم ُمَميَّ
ِعْلماً

معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

المادة 1 و2 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.



اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة هي اتفاقية مهمة بين البلدان التي وعدت بحماية
حقوق األطفال.

تشرح اتفاقية حقوق الطفل من هم األطفال، وجميع حقوقهم، ومسؤوليات الحكومات تجاه األطفال.

جميع الحقوق في هذه االتفاقية مترابطة، وهي متساوية في األهمية، وال يجوز حرمان األطفال منها.

 

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%E2%80%93%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84


اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
 
 

ميثاق المم المتحدة بلغة مالئمة لالطفال 

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm


 ما هي اتفاقية حقوق الطفل؟  
ما هي الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي تنعكس في الفيديو؟

هل واجهت موقًفا لم يُسمح فيه للطفل بالمشاركة في أي لعبة أو عىل اإلطالق؟ إذا كان األمر كذلك ، كيف كان رد فعل

هذا الطفل؟

        شاركنا
هل واجهت موقًفا كنت فيه في شركة لم تقبل "اآلخر" في اللعبة؟ إذا كان األمر كذلك ، كيف كان ردك عىل أعضاء

المجموعة؟ لماذا تصرف األطفال تجاهه بهذا الشكل؟

أسئلة للمناقشة بعد الفيديو ومقدمة التفاقية حقوق الطفل

للمعلم: شرح المعلم التفاقية حقوق الطفل ، متى تمت كتابة االتفاقية وتوقيعها ، من بدأ االتفاقية

ومن وقع عليها. اسمح للطالب بإجراء مناقشة حول سبب حاجة األطفال إىل معاهدة لحمايتهم.

أسئلة للمناقشة وملخص

مناقشة بعد اتفاقية حقوق الطفل

 
 



لعبة بازل

تتلقى كل مجموعة أحجية من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل (الملحق 1).

يحدده المعلم مسبًقا) ، يجب عىل كل مجموعة تجميع اللغز مًعا وفي نهاية التجميع تسمح للجميع

مجموعة الختيار جزء من اللغز وشرحه للجلسة العامة

 
اسأل األطفال في نهاية تجميع اللغز: لماذا تعتقد أن الحقوق مقدمة عىل أنها أحجية؟

 



لكل طفل الحق في

النمو البدني

والعقلي واألمن

والسالم والصحة

والمساواة واالحترام

والحرية.

 

لكل طفل الحق

في الحياة األسرية

وتلقي الغذاء

والسكن الالئق

والحماية والمحبة

والتفاهم.

 
 

لكل طفل الحق

في الهوية وقبول

االسم والعطاء.

 
 

لكل طفل الحق في

التعليم وتحقيق الذات

وتكافؤ الفرص واستغالل
قدراته ومهاراته.

لكل طفل

الحق في

الخصوصية

والسرية

وحماية

ممتلكاته.

 

لكل طفل الحق في

منع االستغالل

واإلهمال واإلذالل

والقسوة.

 

لكل طفل الحق في

االعتبار القانوني والحماية

الخاصة والحساسة

لألنظمة القانونية.

لكل طفل الحق في

االندماج في

المجتمع 

 

لكل طفل الحق

 إىل اإلنقاذ
واألسبقية

 
 

في العالج

 أثناء المرض ،
كارثة أو حالة طوارئ.

 

 

 
لكل فرد 

 
الحق 

في

 أن الدولة يعتني له للمساعدة 

לلكل طفل الحق في معرفة
والديه

 
 

لكل طفل الحق في التعبير عن نفسه في الرأي

والمشاعر والتجربة

والمساواة   بدون

  تمييز من أي نوع
 



استماع القصيدة
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ال تسخروا مني
تقديم  أمل مرقص

رابط لألغنية 

 

 
 

خلفية كتابة القصيدة 
كتب عىل يد الين شمبلين وترجم اىل العربية

وغنتها أمل مرقص 
يروي لنا الكاتب قصة هذة األغنية ولماذا كتبها ،

كان ذلك بسبب حدث معين حدث معه ، ذات

يوم عادت ابنته من المدرسة وحكت له عن
سخرية زمالئها منها بسبب النمس عىل وجهها .

في القصيدة تحدث الكاتب عن شخصيات

مختلفة ، أطفاالً وكباراً ، الذين يعانون من قمع

وسخرية االخرين ،فيطلب فقط اال يسخروا منهم

وأن يتقبلوهم باختالفاتهم

 
 

رابط ألغنية ال تسخروا مني مع الكلمات  

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6FHYdR25UW0
https://www.youtube.com/watch?v=6FHYdR25UW0


قبل االستماع 

اقرأوا عنوان القصيدة ، حسب رأيكم عم ستتحدث ؟
من هو المتكلم في القصيدة ؟ 

 

نقاش حول القصيدة



بعد االستماع 

 عىل ماذا يسخرون من االوالد في القصيدة ولماذا حسب رأيكم يتعاملون
معهم هكذا ؟

ماذا يحسون األوالد في القصيدة ؟
ما هي االفكار واالحاسيس التي راودتكم أثناء االستماع القصيدة ؟

 ماذا يريد الكاتب أن يوصل لنا ؟
كيف كنت تريد أن ينادونك (أي ولد)؟

أي حق من اتفاقية حقوق الطفل يظهر بالقصيدة ؟

ماذا يطلبون االوالد في القصيدة ؟ بالتوافق مع حقوقهم ؟

أ

أسئلة موجهة بعد استماع القصيدة :

 

 



تعلم جماعي
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ابداعتمثيلكتابة

نقاش في المجموعات
قسموا الصف لمجموعات .

في كل مجموعة 6-5 طالب ، بحيث أن كل مجموعة تجرب فعالية مختلفة

 

نقاش وحوار 



العمل بمجموعات

حل حصل لكم مرة أنكم جعلتم أحدهم بالشعور مثل الولد الذي في القصيدة ؟

هل كنتم مرة شاهدون عىل موقف قام فيه أحدهم أدى إىل جرح شعور شخص أخر ؟ 

ماذا حدث ? 

هل كنت تريد أن تطلب من أحدهم أال يسخر منك \ منه \ منها ؟  ماذا كان الحدث ؟

ماذا بامكاننا أن نفعل كي ال نجعل االوالد يشعروا مثل االوالد اللذين في القصيدة ؟

 

مالحظة : مهم جداً أن نطلب من الطالب عدم ذكر أسماء

المجموعة الموجهة من قبل المعلمة



تحضير ملصق

 الهدف : تمرير رسالة ،تنمية العمل واالبداع لدى االوالد 
 

أدوات : بريستول وأدوات كتابة 

 
المهمة : أكتبوا ملصق في الصف ، الذي يعكس 

المساواة وعدم المساواة بين الطالب  

اعرضوه أما الطالب في الصف



كتابة 
الهدف : تطوير التعبير الكتابي لدى الطالب  

أدوات : بريستول وادوات كتابة 

 
المهمة : اختر إحدى الشخصيات التي وردت في القصيدة واكتبوا حولها قصة

تقترحون فيها ماذا عليها أن تفعل كي تشعر أفضل أو أكتب رسالة الحدى

الشخصيات التي سخرت من االخرين 

 
 

أكتبوا القصة واعرضوها امام الطالب 
للمعلمة ممكن تعليق القصص في زاوية ابداعات الطالب 



تعبير

الهدف : تطوير التعبير الشفهي لدى الطالب

المهمة : اختر احدى الشخصيات التي وردت في القصيدة وتحدث عنها من وجهة

نظر ايجابية .

 
شاركونا عرض الشخصية أمام المجموعة أو الصف                                             

 



نقاش وحوار من وجهة نظر شخصية

في القصيدة يظهر أوالد يعبرون عن احساسيهم

المختلفة . 

هذه المشعر تنبع من أسباب مختلفة .
أكمل الجمل التالية :

______________________________________الولد الذي ينادونه "مغفل "_____________الو

ال

ال

 الولد ينادونه " المغفل " النه ---------------------------------
البنت التي تضع جسراً لتقويم أسنانها تشعر ___________

ألن ________________________________________

الولد الوحيد يشعر_________________________
ألن________________________________________

البنت التي بدون أصحاب تشعر _____________

ألن________________________________________

الولد الذي يضرب "معنف " يشعر __________________
ألن______________________________________

البنت التي ال تخرج لالستراحات تشعر_______

ألن______________________________________

 



نخلق مكاناً عادالً
لتطوير المساواة

أختر إحدى المهمات وناقشها بالمجموعة
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صوروا صورة

تمثل المساواة

بأعينكم 



قم بإنشاء رمز تعبيري

 

الذي ينقل رسالة لتعزيز

المساواة

 



قم بإنشاء ملصق

 الذي ينقل رسالة لتعزيز

المساواة

 



قبل النهاية - لغز جماعي

 
 

اكتب عىل الجزء (من اللغز) عمالً واحًدا ستقوم به

من أجل تعزيز المساواة واإلنصاف في بيئتك

المباشرة (في الفصل أو في المنزل)
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تلخيص

نأخذ مؤونة للطريق ...
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مردود - تعليمات

الهدف : اغالق الدرس بنظرة إىل الخلف وبالتفكير من وجهة نظر جديدة

 
أدوات : العاكس ، ورابط للعجل

تعليمات للفعالية : يقوم االوالد بالضغط عىل الزر لكي يدور العجل ومن ثم قراءة السؤال

واالجابة عليه  
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مردود

 
الهدف : اغالق الدرس بنظرة إىل

الخلف وبالتفكير من وجهة نظر

جديدة

 
تعليمات للفعالية : يقوم االوالد

بالضغط عىل الزر لكي يدور العجل

           ومن ثم قراءة السؤال واالجابة عليه
 



رؤية جديدة

مردود شخصي

ماذا تعلمت ؟

ماذا تجدد لي ؟

ة ة ظ

سؤال أردت أن 

أسأله ...

معلومة عرفتها من

\عن صديقي

أردت توسيع المعرفة

 عن ....

تقوم المعلمة بعرض هذه الصفحة عىل اللوح ، وتطلب من كل
طالب أن يختار جملة من بين الجمل المعروضة وان يكتب عىل

ورقة اجابته وتسليمها للمعلمة لكي تعرف ماذا تحفظ او ماذا
تطور في الوحدة 


