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  أهداف املنهج
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 التربوية اليت تؤيد التعامل –هذه املقاربة تدعمها وجهات النظر النفسانية . على حدة

  . الذي يدمج بني العقل والعاطفة واجلانب السلوكي

  

 تفصيل حماور االهتمام
   دولة يهودية ودميقراطية–دولة إسرائيل  .1
 .القاسم املشترك إىل جانب التفرد يف اجملتمع املتعدد الثقافات يف دولة إسرائيل. 2
 يف الدولة" االهتمام مبا حيدث"حب البالد و. 3
 األطر التنظيمية للمجتمع. 4
  املدنية-املشاركة االجتماعية. 5
 تقييم األولية وعمل األشخاص يف اجملاالت املختلفة. 6
 العالقات املتبادلة بني الفرد والبيئات اليت يعيش فيها. 7
 االهتداء واألداء يف البيئة. 8
 ى البيئة ورعايتهااحملافظة عل. 9

 املهارات واملؤهالت. 10
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   دولة يهودية ودميقراطية–دولة إسرائيل . 1
  -التالميذ

  *يعون أنّ دولة إسرائيل قامت كدولة يهودية ودميقراطية   1.1
أنّ دولة إسرائيل، من وجهة نظر الشعب اليهودي، هي املكان الذي حيقق يعون   1.2

على ضوء قيم الصهيونية ) ذات سيادة(فيه اليهود حقّهم يف إقامة دولة مستقلة 
 .رب من الكارثة يف أوروباوالع

 .يفهمون ظاهرة مجع الشتات ويقّيمون مدلوهلا  1.3
 .يتعرفون على الشعارات واللغة والطقوس اخلاصة بدولة إسرائيل، وحيترموهنا  1.4
حبماية حقوق اإلنسان؛ ملزمة يفهمون أن إسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية   1.5

التعبري واحلق يف احلصول على املعلومات؛ وقدسية احلياة؛ وكرامة اإلنسان؛ وحرية 
:  جلميع مواطنيها- املكانة املتساوية-واملساواة يف احلقوق واملساواة يف الفرص

اليهود والعرب والدروز، ومحاية حقهم يف رعاية تراثهم وهويتهم الثقافية، والدينية 
 .*والقومية

واة يف الفرص ايف احلقوق واملسواة افحصون ويقّيمون احلاالت اليت تتمثل فيها املس ي1.6
: قارنة مع حاالت ختتلّ فيها املسأواة ويوجد فيها متييز من نواحٍ خمتلفة مثلامل

قامة يف البالد، الوضع إل، العمر، الدين، الطائفة، القومية، سنوات اانيةاجلنس
 .االقتصادي واملكانة 

احلقوق املعطاة لفرد معّين . يةدركون أن احملافظة املتبادلة على احلقوق هي قيمة عامل ي1.7
 احلقوق املعطاة لشخص معني تلزم الغري باحملافظة. هي احلقوق املعطاة لغريه أيضا 

 .عليها وعدم املّس هبا
فهمون أن والء املواطنني للدولة يعين آداء الواجبات واحملافظة على قوانينها إىل جانب  ي1.8

 .التمتع باحلقوق
يف دولة نظامها دميقراطي هم الذين يقررون، بواسطة ممثليهم، فهمون ان املواطنني ي 1.9

  .مجيع املواطنني واملنظمات واملؤسسات جيب أن تنصاع وتتصرف وفقا للقانون. القوانني
يتعرفون على القوانني اليت تتعلق باحلياة اليومية يف حميطهم، ويتعرفون على اهليئات  1.10

 .العامة املكلّفة بتطبيق القانون
                                                 

. مشددةبأحرفاألهداف العليا مطبوعة  *  
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 م مشترك إىل جانب تفّرد يف اجملتمع متعّدد الثقافات يف دولة إسرائيلقاس .2
  

  –التالميذ 
على أساس ديين، قومي، (يعون أنّ اجملتمع يف إسرائيل مركب من جمموعات  2.1

، ولكل جمموعة من هذه اجملموعات تراثها الثقايف )طائفي، أيديولوجي وطبقي 
ون أنّ األفراد الذين ينتمون إىل ، كما يع)عادات، تقاليد ومعتقدات( اخلاص هبا

 .جمموعة ما يتماثلون مع قيمها باإلضافة إىل التزامهم بقوانني دولة إسرائيل
يتعرفون على أسلوب احلياة واملميزات الثقافية للمجموعات األخرى اليت يتكون  2.2

 .منها اجملتمع اإلسرائيلي
لفة، ويدركون أهنا قادرة يتعرفون على نقاط التشابه بني اجملموعات االجتماعية املخت 2.3

على تشكيل قاعدة لقاسم مشترك للمجتمع اإلسرائيلي، مع احملافظة على خصوصية 
 .كل جمموعة

 .يعون تأثري اآلراء املسبقة والتفكري النمطي على العالقات بني األفراد واجملموعات 2.4
 البيئات يطّورون احلساسية واملباالة بصدد ظواهر عدم املساواة يف بيئتهم القريبة ويف 2.5

 .األخرى
يعون االختالف بني الفرد واآلخر واالختالف بني اجملموعات االجتماعية املختلفة،  2.6

 . ويدركون أن االختالف هو قيمة هلا جانب إجيايب، يسهم يف تنوع اجملتمع
 .يطّورون حساسية ومباالة باملشاكل واحلاجات اخلاّصة لألفراد يف اجملتمع 2.7
) من حيث هم بشر( قدير وتسامح مع األفراد أًيا كانوا ينّمون التعامل باحترام وت 2.8

يف احلاالت اليت حيصل فيها توتر . ومع اجملتمعات والثقافات واألفكار املغايرة هلم
بني الثقافات أو بني القوميات أو املعتقدات الدينية، يف بيئتهم القريبة، يقترحون 

 . احللول من خالل املراعاة والفهم املتبادلني
ن أن احللّ الوسط هو شيء حيوي وضروري من أجل العيش مًعا، ولتحقيق يدركو 2.9

 .ذلك ال بد من التنازل
يعملون ويتصرفون يف بيئتهم القريبة على ضوء القيم اخلاصة باجملتمع، والتراث  2.10

والثقافة اليت ينتمون إليها، وعلى ضوء قيم إنسانية عامة، وعلى ضوء القيم 
حقه يف احلياة وحقه يف : لي مثل حقوق اإلنسانالدميقراطية للمجتمع اإلسرائي

 .املساواة وحقه يف احلرية
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  يف الدولة" املباالة مبا حيدث"حب البالد و.  3

  
  -التالميذ 

 ينمون الشعور باالنتماء واالرتباط بدولة إسرائيل، وطبيعة البالد، ومواقعها  3.1
لق روابط مباشرة  وبتارخيها من خالل خ- بثقافتهم ومعتقداهتم الدينية-وسكاهنا

يف اجلوالت يف مواقعها التارخيية : مثل. (تثري التجربة التدريسية والشعورية
 ).ومناظرها الطبيعية ويف اللقاءات مع األشخاص واجملموعات

 يعززون الصلة ببيئتهم القريبة بكل مركباهتا البشرية والثقافية والطبيعية، بواسطة  3.2
 .صلةجوالت وفعاليات جتريبية شعورية متوا

 يعربون بطرق خمتلفة عن الشعور مبشاركتهم ومسئوليتهم والتزامهم مبا حيدث يف  3.3
 .بيئتهم القريبة، ويبدون مباالة بالدولة وسكاهنا والبالد وطبيعتها

  
  األطر التنظيمية للمجتمع. 4
  

  -التالميذ 
يفهمون أن اجملتمع أنشأ تنظيمات ومؤسسات هدفها سّد حاجات األفراد  4.1

  .موعات االجتماعية املختلفة وحاجات اجملتمع بشكل عاموحاجات اجمل
يعون حقوق األفراد يف اجملتمع وواجباهتم حنو اجملتمع احمللي وحنو التنظيمات  4.2

واملؤسسات يف اجملتمع احمللي الذي ينتمون إليه، وواجبات التنظيمات واملؤسسات 
 .حنو األفراد

فراد واالستقاللية الشخصية وبني   يدركون أن هناك حاجة إىل التوفيق بني رغبات األ 4.3
 .االلتزام لألطر االجتماعية اليت ينتمي إليها األفراد وملعايريها

يفهمون وظيفة ومسامهة االتفاقيات واألنظمة والقوانني االجتماعية يف تنظيم احلياة  4.4
 .يف أطر اجتماعية خمتلفة

ولذلك فهي خاضعة يدركون ان القوانني يف الدولة الدميقراطية هي قرارات بشرية،  4.5
يف الكنيست، أو يف السلطة (للتغيري من قبل ممثلي اجلمهور، الذين قاموا بوضعها 

 ).احمللية
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يفهمون احلاجة إىل احملافظة على القوانني وتطبيقها، لكي يكون من املمكن العيش  4.6
يف دولة واحدة على الرغم من االختالفات يف وجهات النظر، ومن أجل حتسني 

 .يف اجملتمعجودة احلياة 
يعملون وفق القوانني واألنظمة يف األطر االجتماعية اليت ينتمون إليها، ويقّيمون  4.7

 .تصرفاهتم وفق املقاييس واملعايري املّتبعة يف جمتمعهم ويف الدولة
  

   مدنية–مشاركة اجتماعية . 5
  

  -التالميذ 
امه يعون مكانة الفرد يف اإلطار االجتماعي وصلته باجملتمع، وكذلك التز 5.1

  .ومسئوليته حنوه وحنو األفراد فيه
يعملون من أجل دمج أوالد خمتلفني من جمموعات سكانية خمتلفة يف جمتمعهم  5.2

 .وجمتمعهم احمللي، ويساعدوهنم لكي يشاركوا بشكل فّعال يف العمل االجتماعي
أحداث، ظواهر، مشاكل ومعضالت، أمناط : مثل( يكونون يقظني جلوانب خمتلفة  5.3

يقيموهنا وينتقدوهنا ويرغبون يف . للمجتمع وللبيئة اليت يعيشون فيها) حياة وأفكار
 .املسامهة يف حتسينها، من خالل الشعور باالنتماء واملشاركة

يزيدون من املشاركة املدنية واملبادرة للقيام بفعاليات داخل اجملتمع احمللي، من  5.4
ادلة مع مجيع عناصر منطلق التماثل مع قيمه، ومن خالل التعاون والعالقات املتب

 .اجملتمع احمللي
 
  وعمل األشخاص يف اجملاالت املختلفة تقييم األولية. 6

  
  -التالميذ 

يتعرفون على قصص من تاريخ البلدات العربية والدرزية وقصص من تاريخ  6.1
  .فلسطني/ االستيطان اليهودي يف البالد

ملختلفة من أجل تطوير يتعرفون على ما قام به األشخاص الذين سامهوا يف اجملاالت ا 6.2
بلداهتم، واجملتمع والدولة، وما قامت به جمموعات وتيارات يف اجملتمع والثقافة 
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يف املاضي واحلاضر، من خالل )اليهود والعرب والدروز(اإلسرائيلية بكل مركباته 
 .التعامل بالتقدير واالحترام مع أصالتهم وأفكارهم

ئتهم القريبة، وكان هلا أثر  على هذه يتعرفون على أحداث وقعت يف املاضي يف بي 6.3
يفحصون ). اجتماعية ، طبيعية(البيئة وعلى مناطق أخرى يف البالد من عدة نواحٍ 

 .انعكاسات هذه األحداث على احلياة اليوم
يوثقون صلتهم بالبلدة وباملواقع التارخيية املوجودة فيها وبالقرب منها، ويعملون  6.4

 .شرها داخل اجملتمع احمللي وخارجهعلى رعايتها واحملافظة عليها ون
يف :  طالئعيني وسباقني يف جماالهتم، مثال–يفهمون العالقة بني مسامهة األشخاص  6.5

 وبني - جمال العلم، واالجتماع، والثقافة، واللغة والفن، والتكنولوجيا واالقتصاد
 .ستقبلتطوير البلدة اليت يعيش فيها التالميذ وتطوير دولة إسرائيل يف املاضي  وامل

يعون التميُّز يف خلق أطر حياة خمتلفة يف إسرائيل، ويقيِّمون مدى مسامهتهم يف  6.6
 .تطوير الدولة

  
  عالقات متبادلة بني الفرد والبيئات اليت يعيش فيها. 7

  
  -التالميذ 

يفهمون معىن العالقات املتبادلة والتأثريات املتبادلة بني اإلنسان والبيئات اليت  7.1
 اليت من صنع اإلنسان، والبيئة – املادية الطبيعية، البيئة البيئة(يعيش فيها 

  ).البشرية
يكتسبون بشكل تدرجيي املعلومات األساسية حول الظواهر املختلفة يف البيئة  7.2

 .البشرية والبيئة الطبيعية جبوانبها املختلفة
يتعرفون على ظواهر خمتلفة يف بيئتهم القريبة، ويتفحصون املركبات املختلفة لكل  7.3

يعون الصورة العامة للظاهرة ولتأثرياهتا على . ظاهرة، والعالقات بني هذه املركبات
 .البيئة وعلى الفرد واجملتمع، من خالل التطرق إىل املاضي واحلاضر واملستقبل

يقّيمون مشاكل ونتائج وانعكاسات العالقات املتبادلة على اإلنسان والبيئة  7.4
 .ويقترحون طرقًا ملواجهتها

  



 23 

  داء واألداء يف البيئةاالهت. 8
 

   -التالميذ 
يتعرفون على بيئتهم لكي يستطيعوا االهتداء واالخنراط فيها، وتأدية دورهم  8.1

حبسب حاجاهتم، واملشاركة فيها بشكل فّعال مع االستعداد للمسامهة يف تطورها 
  .وتقّدمها

يعون قدرهتم على العمل بشكل مستقل مع حتّملهم للمسئولية عن أعماهلم  8.2
 .فاهتموتصر

وفق مقاييس (يتمرسون يف تنفيذ وظائفهم املختلفة يف بيئتهم ويقّيمون هذا التنفيذ  8.3
 ).يتّم حتديدها

يطّورون مؤهالت ضرورية للمبادرة والقيادة يف تنفيذ إجراءات يف بيئتهم من مرحلة  8.4
 .التخطيط حىت مرحلة التنفيذ

ملختلفة يف البيئة الطبيعية يدركون انه بالعمل يف طواقم ميكن التقدم وحتقيق األمور ا 8.5
 ويتمرسون يف –ويف البيئة البشرية، وان التعاون يفيد الفرد واجملموعة على حد سواء

 .ذلك
      

    احملافظة على البيئة ورعايتها. 9
  -التالميذ 

  . يدركون أن احملافظة على البيئة هي من التزامات الفرد 9.1
الل احملافظة عليها من أجل  يطورون الوعي مبسؤولية اإلنسان عن البيئة، من خ 9.2

حتسني جودة حياته كفرد، ومن أجل حتسني جودة احلياة يف البالد ومن أجل 
 .مستقبل الكرة األرضية وطبيعتها

يعون التوتر الدائم القائم بني احلاجة إىل تطوير البيئة والرغبة يف احملافظة عليها  9.3
 ).عيةاملواقع التارخيية والثقافية واملناظر واملواقع الطبي(

حيللون قضايا تطرح معضالت بالنسبة إىل احلاجة إىل البناء والتطوير يف البيئة إزاء  9.4
 .الرغبة يف احملافظة على قيم الثقافة والطبيعة

 يشاركون بشكل فعال يف احملافظة على البيئة ورعايتها 9.5
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  املهارات واملؤهالت. 10

 
  -التالميذ 

وذوي مبادرة وحب استطالع، يطوِّرون مؤهالت لتالميذ ذوي توجيه ذايت،  10.1
 املعلومات بواسطة حبث الظواهر، ومناقشة القضايا، ومواجهة بنينةقادرين على 

من خالل التطرق . املشاكل يف البيئة البشرية ويف البيئة الطبيعية وحماولة حلّها
  .التأّملّي إىل عمليات التعلّم ونتاجاهتا

 اليت يتكّون منها منهج * باجملاالتيكتسبون مهارات تتعلّق مبباين املعرفة اخلاصة 10.2
تعليم املوطن واجملتمع واملدنيات، وحيتاج إليها التالميذ يف إطار املنهج، ويف إطار 

يتعلمون كيف يستعملون األدوات املختلفة لالهتداء . مواضيع مدرسية أخرى
إىل املعلومات على أساس املهارات املنصوص عليها يف جماالت املعرفة املذكورة 

 .الهأع
القيام مبشاهدات، وكتابة منوذج أسئلة، إجراء مقابلة واستطالع، قراءة خريطة   

وخمططات، قراءة معطيات كمّية يف جداول ورسوم بيانية، إجراء جتارب حتت 
  )االنترنت(املراقبة، مهارات اتصاالت على الشبكة 

  .يتطرقون إىل بيئات تعلّم خمتلفة كمورد الستخراج املعلومات 10.3
املسكن، البلدة وبيئتها، املناظر الطبيعية املفتوحة، : خارج املدرسة، مثلبيئات   

املكتبة، أماكن التعلم، : املناظر املبنية واملواقع، وبيئات داخل املدرسة، مثل
  .املختربات، األجهزة احملوسبة

  :يستعملون تشكيلة من مصادر املعلومات 10.4
بار وإعالنات، رسائل  مقاالت من الصحافة، أخ– قصصية وإخبارية - نصوص  

ووثائق، خرائط موضوعية، معطيات كمية، صور، شهادات شفهية، أدوات 
  .وأشياء، مواقع ومباٍن

  

                                                 
41-75انظروا تفصيل مساهمة آل واحد من مجاالت المعرفة على الصفحات  *  
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  يكتسبون مؤهالت التعلّم والتفكري، املطلوبة لبنينة معلومات جديدة 10.5
تنظيم دمج، مقارنة، حتليل / تصنيف/ تشخيص/ معاجلة معلومات ُجمعت  . أ

 فحص مصداقية، إجياد عالقات، مجعوفحص مصالبة معلومات،  معطيات
  .   وتعميم، استخالص نتائج، عرض نتائج، ختطيط وتكهن

حل مشاكل، تشخيص املشكلة، صياغتها وعرضها، عرض بدائل للحلّ،  . ب
، ختطيط التكملة، اختيار البديل املناسب )حسنات وسيئات(فحص البدائل 

 ). زمين ومراقبة التنفيذمبا فيه جدول(وفق معايري مّربرة تنفيذ ما متّ اختياره 
حتديد سلم أولوّيات، تشخيص الرغبات والقيود، فحص : اختاذ موقف مّربر. جـ

 .قرارات، احلكم والتقييم البدائل، اختاذ
تفكري متعدد االجتاهات، تطوير القدرة على رؤية املشكلةأو الظاهرة بكل   . د

اها منها اآلخر؛ جوانبها؛ تطوير القدرة على رؤية املشكلة من الزاوية اليت ير
تطوير القدرة على رؤية العالقات املمكنة بني الظواهر وكذلك بالنسبة 

االدراك بأن الكامل مكّون  ة داخل اجملموعة وبني اجملموعات؛للعالقات املتبادل
 .من أجزاء ورؤية كل جزء كامال حبد ذاته

  يطورون مهارات للعمل يف طاقم ولالتصاالت البيشخصية 10.6
اإلصغاء، االستماع، (ألفراد واجملموعات، إدارة مناقشات وحمادثة التعاون بني ا  

، القيام بوظيفة، إعطاء )التعبري بشكل واضح، التطرق الالئق إىل أقوال  اآلخرين
املردودية والنقد، االنفتاح لتقبل النقد، القدرة على اإلقناع، مراعاة اآلخر ومراعاة 

  . وعما ينتج عنهرأيه، حتّمل املسئولية  عن العمل يف طاقم
  .يطورون مؤهالت تتعلّق مبعرفة أنفسهم وقدراهتم كتالميذ 10.7

تطوير قدرة شخصية بالنسبة ملهمة معطاة، تقييم الصعوبات املتوقعة؛ طلب املعونة   
واملساعدة؛ الوعي الستراتيجيات التعلم اخلاصة هبم ومالءمتها لتنفيذ فعالية مطلوبة؛ 

" توقُّف"شكل مستقل عند تنفيذ مهمة معّينة، القدرة على توجيه سري الفعالية ب
تقدمي تعبري (، استخالص العرب بالنسبة الستمرار تنفيذ الفعالية "العمل"وفحص 

  .؛ تقييم منتجات التعلم وفق معايري معروفة للتالميذ)لفظي لفعاليتهم
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  مالحظة
مع تطوير املهارات واملؤهالت الواردة يف هذه األهداف يتّم عن طريق الربط 

موضوعات التعلم يف درجات الصفوف املختلفة، وليس كتعليم قائم بذاته ومنفصل عن 
  .املضامني التدريسية

)  املبدأ اخلامس(ويتم تطوير هذه املهارات واملؤهالت أيضا وفق مبدأ اللولبية يف املنهج 
  .بشكل تدرجيي وتراكمي

رات واملؤهالت مبا يتالءم تعبري عن املها) طبقة(على هذا النحو يكون يف كل درجة صف 
مهارات : مثال). من الناحية العقلية، والعاطفية واالجتماعية(مع مستوى التالميذ 

ومؤهالت التفكري اليت تتعلق حبل مسائل أو معاجلة معلومات متّ مجعها من اجل البحث، 
اليت ُتعلَّم يف الصف الثاين بشكل خمتصر وأويل، ويف الصف الثالث املهارات واملؤهالت 

كذلك تضاف مهارات ومؤهالت إىل . ُدرٍست ولكن بشكل أوسع ومبستوى مركَّب أكثر
يف هناية الصف الرابع يصل . وهكذا دواليك يف الصف الرابع. تلك اليت سبق أن ُعلمت

التالميذ إىل مستوى عالٍ نسبيا للمؤهالت وللمهارة املطلوبة حبسب املنهج كما مت تفصيله 
  .ريف بنود اهلدف العاش

تفصيل املهارات واملؤهالت ميكّن املعلمني من التخطيط للتدريس وفحص وتقييم حتصيل 
  . التالميذ يف سياق دراستهم
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  وّجهة لبناء املنهج التعليمي القطري واملدرسياملئ بادامل
    

مبّين على مباديء تقوم على املفهوم القيمي املوطن واجملتمع واملدنيات منهج تعليم 
لى أهدافه، وعلى مفهوم جماالت املعرفة اليت يتكّون منها، ومفهوم تنظيم للمنهج، وع
  .التقييم-التعلم- التدريس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إىل جانب االستقاللية والتفّرد يف بناء ) إلزامي(قاسم مشترك  .1
 .منهج تعليم مدرسي

 
كّز على  هو مبدأ مركزي يف هذا املنهج الذي يرمبدأ القاسم املشترك إىل جانب التفّرد 

بيئات حياة التالميذ خمتلفة ومتنوعة وميكن فحصها من جوانب . بيئات حياة التالميذ
لذلك هناك أمهية .  مدنية وجوانب مادية- جوانب ثقافية، جوانب اجتماعية-خمتلفة
 القيم واألفكار واملصطلحات، لكي نكّون بواسطتها قامسا مشتركا بني مجيع لتعريف

  .يلالتالميذ يف دولة إسرائ

 :هذه املباديء هي
  إىل جانب االستقاللية والتفّرد ) إلزامي( قاسم مشترك .1

  .يف بناء منهج تعليم مدرسي    
  صلة مباشرة حباجات التالميذ وحاجات اجملتمع والعصر.2
  التكامل بني جماالت املعرفة اليت يتكون منها املنهج.3
 قريب إىل البعيد من ال.4
  اللولبية.5
 اجتماعية- مشاركة شخصية.6
  تعليم فّعال.7
   مبىن مودوالري.8
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هذه القيم واألفكار واملصطلحات تعّرف على أهنا حجر األساس ملنهج التدريس وهي 
:  الرابع يف مجيع القطاعات التربوية–شبه إلزامية جلميع التالميذ يف الصفوف من الثاين 

  .الرمسي والرمسي الديين والعريب والدرزي
  

ي جمتمعا تتعدد فيه الثقافات  من كون اجملتمع اإلسرائيلقاسم مشتركتنبع احلاجة إىل خلق 
والديانات والقوميات، وتعيش فيه جمموعات سكانية متنوعة وخمتلفة، وتعمل كل جمموعة 

مدنيون إىل جانب قرويني؛ متدينون : إىل جانب اجملموعة األخرى يف بيئات حياتية خمتلفة
ز؛ يهود إىل جانب تقليديني إىل جانب علمانيني ؛ يهود إىل جانب عرب وإىل جانب درو

إىل جانب مسلمني وإىل جانب مسيحيني؛ سكان قدامى إىل جانب قادمني جدد؛ سكان 
من بالد خمتلفة ومن طوائف متنوعة؛ جمتمعات عصرية إىل جانب جمتمعات متر يف مراحل 

إن تعدد هذا .  أهنم مجيعا مواطنو دولة إسرائيل:  واملشترك بني مجيع هؤالء هو-تغيري
هذا . وتنمية عالقات التقدير واالحترام املتبادل" اآلخر"اجة إىل  معرفة التمثيل يزيد من احل

 يف مجيع التالميذ بني قاسم مشتركاملفهوم التربوي يقود إىل بداية اإلدراك لضرورة وجود 
  .دولة إسرائيل

  
  :املبدأ املوّجه لتحديد األسس ينبع من مصدرين

احترام اإلنسان؛ : ، مثلرائيلمن القيم اإلنسانية والدميقراطية للمجتمع يف إس  . أ
  .احملافظة على القانون؛ التعايش ؛ املسئولية الشخصية؛ الواجبات واحلقوق

 -30انظروا مبدأ التكامل صفحة  (من جماالت املعرفة اليت يتكون منها املوضوع . ب
يف كل واحد من جماالت املعرفة متّ تعريف األسس، وهي يف األغلب أفكار، ). 34

 :فيما يلي أمثلة لبعض هذه األسس. وقيم ومصطلحات
 : الفكرة عرفت البيئة؛ يف جمال تنظيم مكاين: املصطلحيف جمال اجلغرافيا ُعرِّف 

االجتماع ؛ يف جمال اإلنسان يؤثر على البيئة ويتأثر هبا ومسئول عن النتائج
 ُعّرفت االقتصاد؛ يف جمال شبكات اجتماعية: املصطلحُعّرف واألنتروبولوجيا  

 املدنيات؛ يف اختاذ القرارات يف احلاضر يؤثر على النتائج املستقبلية : الفكرة
     . تراث ثقايف : املصطلح ُعّرف التاريخيف جمال غري الئق؛ / الئق: القيمةُعّرفت 

  : ورد يف املنهج يف موضعنياألسستفصيل 
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  كل جمال معرفة، إىل جانب  يف القسم األول-األول
املودوالت اليت تكّون حماور الطول يف تفصيل مبىن املنهج، يف ،  يف القسم الثاين-الثاين  

  . الثالثة
  
 جيب أن حيتوي عليها تطبيق -القيم واألفكار واملصطلحات –، كما أسلفنا األسس  

  . التعلم اليت يقوم هبا املعلمون-املنهج وبناء وحدات التدريس
  
، يؤيد املنهج التعبري عن احلاجات ، الذي هو مبثابة اإللزاميالقاسم املشتركإىل جانب مبدأ   

 لكل الرواية الشخصية واجلماعيةاملختلفة والفريدة جلمهور التالميذ، واحلق يف سرد 
  . التراثية يف إسرائيل- الثقافية–جمموعة من جمموعات التشكيلة االجتماعية 

 جلميع تركالقاسم املش بني التعبري عن توازن دائميقوم هذا املبدأ على احلاجة إىل وجود   
  .  لكل جمموعة وجمتمع يف بناء املنهج يف املدرسةالسمات الفريدةالتالميذ والتعبري عن 

  
  الصلة الوثيقة حباجات التالميذ وحاجات اجملتمع والعصر .2

 

إىل حاجات التالميذ من ناحية جماالت : بناء على مبدأ الصلة الوثيقة يتطرق املنهج
 احلاضر وحنو املستقبل، وكذلك إىل حاجات اجملتمع اهتماماهتم ومن ناحية آدائهم يف

  .وروح العصر
  
  الصلة املباشرة حباجات التالميذ  . أ

يربط املنهج التالميذ باحلياة وهو يستند إىل ممارساهتم املباشرة يف بيئتهم البشرية ويف بيئتهم 
  .الطبيعية

 وفهمها، ومالحظة يراعي املنهج حاجات التالميذ يف احلاضر ويساعدهم على معرفة البيئة،
التغيريات اليت تطرأ عليها طوال الوقت، والتعرف عليها والتصرف فيها حبسب حاجاهتم 

إن فهم وممارسة . وقدراهتم سواء كان ذلك يف اجملال االجتماعي أو يف املناطق الطبيعية
بل يف التالميذ يف احلاضر يشكالن البنية التحتية ألدائهم يف احلاضر، والخنراطهم يف املستق
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يركّز املنهج على احلاجة إىل تطوير مؤهالت ومهارات حيتاجها التالميذ . اجملتمع ويف احلياة
 . البنية التحتية الخنراطهم كمواطنني يف حياة اجملتمعخالل دراستهم يف املستقبل وتعترب 

  
تثري الصلة الوثيقة بالتالميذ معناها أيضا إفساح اجملال هلم لالشتغال يف اجملاالت اليت 

اهتمامهم وتثري لديهم احلافزية والفضول الفكري، حىت وإن كانوا موجودين يف مناطق 
  .بعيدة نسبيا عن بيئات حياهتم

  
  الصلة الوثيقة حباجات اجملتمع والعصر . ب

يتطرق املنهج إىل حاجات اجملتمع والعصر يف إسرائيل يف جوانب معينة هلا تعبري قيمي أيضا 
اطية بشكل عملي، دمج التكنولوجيا املتطورة واالتصاالت يف تطبيق مبادئ الدميقر: مثل

منط احلياة  واستعماهلا بشكل عقالين؛ مواجهة تعددية الثقافات والصراعات يف اجملتمع 
 االجتماعية يف أعقاب سريورات تتصل -اإلسرائيلي؛ مواجهة التغيريات السياسية

  .بالعالقات بني إسرائيل وجاراهتا وباتفاقيات السالم
يتناول املنهج التطور  االستيطاين أيضا، ويناقش مشاكل جودة احلياة وجودة البيئة، 
ومشاكل جودة احلكم والطبيعة املتغرية للمجتمع والبيئة الطبيعية يف املاضي واحلاضر، ومن 

  .خالل التطلع إىل املستقبل
  
  التكامل بني جماالت املعرفة اليت يتكون منها املنهج .3

 

 هو موضوع مدرسّي، يتناول اجلوانب املختلفة للبيئات القريبة تمع واملدنياتاملوطن واجمل 
  . من التالميذ ذات الصلة مبجاالت املعرفة املختلفة، ولذلك فهو تكاملي

  :يتمثل مبدأ التكامل يف املنهج مبفهومني
ضوع ، أي التكامل بني جماالت املعرفة اليت يتكون منها موتكامل يف الدائرة الداخلية .أ

  :املوطن واجملتمع واملدنيات، وهذه اجملاالت هي
علم االجتماع واالنتروبولوجيا، املدنيات، االقتصاد، اجلغرافيا، علم البيئة، التاريخ وتاريخ 

  .العائالت والبلدات يف البالد
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حبكم العالقات بني جماالت املعرفة اليت حتتوي عليها الدائرة الداخلية متنوعة، قوية وموجهة 
  .ية املنهج التعليميماه
  
 وبني املوطن واجملتمع واملدنيات، أي التكامل بني التكامل يف الدائرة اخلارجية. ب

  .مواضيع التدريس األخرى  يف املدرسة االبتدائية وبني أحداث الساعة
   ، وختضع العتبارات املعلمنيَعَرضي وأقلّ قوةالتكامل يف الدائرة اخلارجية 

  
 

  رة الداخليةالتكامل يف الدائ. أ
حياول منهج التعليم الربط بني جماالت املعرفة اليت يتكون منها املوضوع، وميكّن التالميذ 

لكل . من فهم العالقات املتبادلة بني الظواهر اليت يعيشوهنا يف واقع حياهتم يف بيئتهم القريبة
وقعها يف م: بيئة مركباهتا املختلفة، وهذه املركبات تفحص وتبحث جبوانبها املختلفة

املكان، وحول العالقات املتبادلة بينها، والتأثريات املتبادلة، وحول الترابط بينها، حول 
هذا البحث ميكّن من رؤية . الرفض أو التسليم باملركبات وحول مشاركة اإلنسان يف البيئة

ما ينفرد به كل جانب وكل مركب يف اجملتمع ويف البيئة القريبة والبعيدة وكذلك رؤية 
  .لشكل الكاملا

  
ينبع مبدأ التكامل يف املنهج من كون املركبات يف البيئة االجتماعية والبيئة الطبيعية مركبة 

لذلك يتطرق املنهج  . ومتعددة األبعاد وليست ذات اجتاه واحد أو أحادية األبعاد 
االت التعليمي إىل املركبات املختلفة للظواهر، والعالقات بينها، وصلة كل واحد منها مبج

  .املعرفة املختلفة
من أجل ذلك يطلب من التالميذ القدرة على فحص العالقات بني املركبات املختلفة يف 

يف بيئة احلياة األولية اليت تقوم فيها العالقات مباشرة بينها وبني ما حييط : املناطق املختلفة
مقلّص أو انه غري هبا؛ ويف بيئات حياة أكثر سعة وأكثر بعدا حيث يكون االتصال املباشر 

  .متوفر إطالقًا
 إن فهم مدلول هذه العالقات ميكّن التالميذ من أن يفهموا بشكل أفضل كل ظاهرة حبد 

ذلك أن إجياد الروابط بني املركبات املختلفة يساعد . ذاهتا، وكذلك النسيج بني الظواهر
  .يف تكوين الشكل الكامل
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ومن ) الطبيعية واالجتماعية(ناطق املختلفة هذه القدرة على رؤية واختبار الظواهر يف امل
الدمج : االقتصادية، واجلغرافية، والبيئية، والثقافية، واالجتماعية، مثل (اجلوانب املختلفة 

، )بني اجلغرافيا واالقتصاد ، ودمج تاريخ االستيطان من خالل الصلة باجلانب االجتماعي
 وحيدث يف آٍن يتشّعب ذه الطريقةالتعلم هب. تستوجب رؤية واسعة ومتعددة االجتاهات

فخالله .  خطيا أو مبنيا بشكل هرمي-بالضرورة–واحد يف عدة سياقات، وهو ليس 
يتطرقون يف الوقت نفسه إىل عدد من املركبات واجلوانب البيئية، اليت متثّل جماالت املعرفة 

 فحص املختلفة؛ والتباين بني املركبات ميكّن من خلق تكامل مهم أكثر من خالل
  .العالقات املختلفة بني املركبات

  
  .*لكل واحد من جماالت املعرفة مسامهته املتميزة اليت تنبثق من ماهية مبىن املعرفة اخلاص به

فكل جمال يثري معرفة املوضوع باملبادئ واألفكار اليت توّجه البحث اخلاص به وبواسطة 
نه توجد مصطلحات تستعمل يف من اجلدير بالذكر ا. املصطلحات األساسية اليت تعّرفه

جماالت املعرفة املختلفة، إال أن مدلوهلا يف جمال املعرفة املعني خيتلف عن مدلوهلا يف جمال 
على سبيل املثال (معرفة آخر، وهيُ تفهم بشكل مغاير يف كل واحد من جماالت املعرفة 

  ").قانون: "املصطلح
  

 جمموع الطرق جلمع املعطيات، لكل جمال معرفة توجد أدوات حبث خاصة به، تشكّل
  .وتركيزها وتفسريها وبنينة معلومات جديدة يف اجملال

  
  التكامل في الدائرة الخارجية. ب

 املوطن واجملتمع واملدنيات التكامل يف الدائرة اخلارجية يعين الدمج والربط بني موضوع 
  .وبني مواضيع التدريس األخرى يف املدرسة وبني أحداث الساعة

  . تنسيق، ربط أو دمج- ممكن يف مستويات خمتلفةالدمج
ينفَّذ هذا الدمج حبسب ما يتطلبه العنصر املنظّم ملوضوع التدريس مع أخذ حاجات 

  .التالميذ وجماالت اهتمامهم بعني االعتبار

                                                 
75-41تفصيل مساهمة آل واحد من مجاالت المعرفة في موضوع الموطن والمجتمع والمدنيات موجود على الصفحات  *  
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القرآن (الكتب املقدسة : الدمج مبستوياته املختلفة ممكن بني مواضيع التدريس املختلفة مثل
  .األحاديث الشريفة، العلوم، الفنون، فصول من األدب، والرياضيات) إلجنيلوالتوراة وا

، جيب النظر إىل هذه )اللفظية والبصرية (مؤهالت اللغةيف إطار التوّجه يف املدرسة لتطوير 
جيب . املوطن واجملتمع واملدنياتالكفاءات على أهنا جزء ال بد منه يف تدريس موضوع 

ميذ إىل أنواع النصوص ذات الصلة باملنهج بكل مواصفاته، تسهيل إمكانية وصول التال
هذا إىل جانب تطوير . ومتكينهم من مواجهة التفسريات املختلفة واقتراح تفسرياهتم اخلاصة

  .احلوار اللفظي كمركب غري منفصل عن الثقافة املدرسية
لمني الذين مثل هذا الدمج حيتاج إىل نظرة مشولية يف املدرسة، وإىل التعاون بني املع

  .يدرسون املواضيع املختلفة التابعة جملاالت معرفة خمتلفة
هذه الرؤية تتطلب عمل املعلمني كطاقم، يتعرفون ويتعلمون معا منهج التدريس، 

من املهم . ويفحصون إمكانيات الدمج احلقيقي للمواضيع املختلفة حول عنصر منظّم
املوطن واجملتمع لذين يعلمون، باإلضافة إىل ا" للمعلمني الشاملني"التأكيد أن هناك أفضلية 

هؤالء املعلمون يكونون أكثر مرونة . جماالت معرفة ومواضيع تدريس أخرىواملدنيات، 
  .يف تنظيم الوقت ويف مالءمة ودمج جماالت املعرفة حبسب مبدأ تبئري التعلّم

    
  من القريب إىل البعيد  .4

 

قع االجتماعي واحمللي للتالميذ يف دوائر تأخذ  مبدأ موّجه يف منهج التعليم هو تعليم الوا
 يتناول قضايا ومشاكل من املوطن واجملتمع واملدنياتيستند هذا املبدأ اىل كون . باالتساع

  .بيئة التالميذ ومن حياهتم اليومية
  

  :يستند هذا املبدأ اىل ثالثة جوانب تربوية
. املعروف إىل بيئات جديدة اخلروج من عامل التالميذ ومن واقعهم املباشر و-األول 

املدركات اليت اكتسبوها حىت اآلن بالنسبة لبيئتهم املباشرة تعترب بِنية حتتية لبناء مدركات 
  .جديدة يف بيئات بعيدة وواسعة أكثر من بيئتهم

، تلعب دورا مهما جدا يف "ملعبهم البييت"من  نقطة االنطالق هذه، أي خروج األوالد
  . التدريسمنهج التعليم ويف عملية
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 تطوير التفكري من مرحلة عملية تستند إىل التمّرس  واللقاء املباشر مع الواقع إىل -الثاين

  ).تشكيل املفاهيم(مرحلة معّممة وجمردة تتطور فيها القدرة على املفهمة 
  

تعزيز الشعور باهلوية واالنتماء إىل البيئة القريبة :  قيمية- تطوير عالقة عاطفية-الثالث
  .ة لبناء رابطة مع البالد والدولةكخلفي

يتمثّل هذا املبدأ يف اختيار مواضيع التدريس يف درجات الصفوف املختلفة، وكذلك يف 
  .املبىن الداخلي للمودوالت

  
  اللولبية .5
  

مبادئ من جماالت املعرفة، : مبدأ اللولبية يعين التطوير التدرجيي ملركبات يف منهج التعليم
  .ارات، ومؤهالت التعلم لدى التالميذاملصطلحات، القيم، امله

  
هبذه الطريقة يتسع إدراك .  بشكل تدرجيي ويف سياقات خمتلفةاألفكار واملفاهيميتم تطوير 

املفهوم، ويصبح ممكنا النظر  إليه بشكل موسع أكثر، ونقله إىل بيئات حياتية وإىل حاالت 
عرفة اهليئات االجتماعية يّتصل مب" توزيع الوظائف"مفهوم : على سبيل املثال. (جديدة

  ). العائلة، جمموعات االنتماء املختلفة ، السلطة احمللية: املختلفة يف بيئات التالميذ
  

 يتم بشكل تدرجيي ومتراكم كعملية متواصلة من خالل القيم واملواقفتنمية وتوضيح 
  .مشاركة فعالة ودائمة للتالميذ يف بيئتهم االجتماعية

مطلوبة وممكنة يف سياق الفعاليات " املسئولية الشخصية"يمة الق: على سبيل املثال(
التدريسية يف بيئات اجتماعية ويف بيئات طبيعية خمتلفة وهي تتراكم وتنبين خالل فترة 

  ). الدراسة يف املدرسة
  

تعليم مهارات اخلريطة  وتطوير مؤهالت : على سبيل املثال (املهارات واملؤهالتتطوير 
تم هو اآلخر بشكل تدرجيّي حبسب تطور التالميذ، وقدرهتم على ي) البحث واالكتشاف
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بشكل تدرجيي تزداد درجة التعقيد يف مواضيع التدريس، سواء كان ذلك . التعلّم والفهم
  .بسبب إضافة مركبات وعوامل أو بسبب احلاجة إىل اكتشاف العالقات بينها

دالالت، أي إىل زيادة متكّن يوفر مبدأ اللولبية التعّمق، ويؤدي إىل توضيح وتعزيز ال
  .التالميذ من املهارات واملؤهالت التعليمية واالجتماعية واملدنية

  
   االجتماعية-املشاركة الشخصية .6
  

 تربط التالميذ ببيئتهم، وتعزز ما يكنون هلا من مشاعر  االجتماعية-املشاركة الشخصية
 كمواطن ،ة واالجتماعية للفردمثل هذه املشاركة تساعد يف بلورة اهلوية الشخصي. االنتماء

له حقوق وعليه واجبات، وتعّزز أيضا قدرته على التأثري يف بيئته كما يف بيئات بعيدة 
  .أكثر

 االجتماعية، من أجل البيئة البشرية ومن أجل البيئة الطبيعية - تتمثّل املشاركة الشخصية
 -ة عن تصرفاهتم الشخصيةلدى التالميذ، يف لعب دور فّعال يف بيئتهم ويف حتّمل املسئولي

ويتمثل السلوك يف الفعاليات املدنية املستمرة، ويف العمل من أجل . االجتماعية والبيئية
  . اجملتمع احمللّي من خالل املشاركة وإظهار املباالة

مثل هذه املشاركة تتيح الفرصة للتمرس احلقيقي يف الكينونة االجتماعية، ويف تطبيق القيم 
مسنني، أوالد ذوي (تتمثل يف خلق عالقة مع أشخاص يف اجملتمع احمللي، اإلنسانية اليت 

  .ويف تنمية التعامل بروح التسامح مع مشاكل اآلخرين) احتياجات خاصة
هذا العمل ميكن من النقد، ويشجع التالميذ على اإلبداع، وهو يضعهم أمام مشاكل تتيح 

  .هلم املواجهة والرغبة يف التغيري والتحسني
  
  تعليم الفّعالال .7
  

 لدى التالميذ، سواء بنينة املعلومات الشخصية يف املنهج يهدف إىل التعليم الفّعالمبدأ 
  .  اجلماعي- إطار التعلم التعاوينكان ذلك يف التعلم الفردي أو يف 

 - االجتماعيةاللقاء املباشر والفّعال مع الظواهر يف البيئات - تعليم التالميذ الفّعال يعين
تنمية  الظواهر ويتيح اجملال أمام فهمالتعليم هبذه الطريقة ينمي .  الفكرية والطبيعية- الثقافية
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 من خالل التعامل مع املركبات املختلفة وتوقّع النتائج املمكنة؛ ويتيح اجملال التفكري الناقد
  .  للتالميذ يف أنفسهم ويف أعماهلم والتفكري التأّملي، التفكري حبلول ممكنةأمام 

  
بناء على هذا النهج تستند عملية التعلّم إىل .  املبنَين-الفهم البناءلنهج يدعمه هذا ا

يف ) التالميذ، املعلمون واجملتمع احمللي(التفاعل النشط بني مجيع الشركاء يف عملية التعلّم 
يف عملية بنينة املعلومات يكون . بيئات خمتلفة يكشفوهنا أمام التالميذ ويعيشون فيها

حتدث عملية تعلّم يف عملية بنينة املعلومات . عالني ويبنينون معلوماهتم اجلديدةالتالميذ ف
داخلي، شخصي، يكون فيها الفرد فعاال يف بناء املعلومات بطريقة فريدة خاصة به 

 االنتقال من التذويت  الشخصي -مثل هذا التعلم  يعين. وذات أمهية بالنسبة إليه
 القادمة من اخلارج إىل معلومات شخصية جديدة ،" العامة-للمعلومات اجلماهريية"

  .بواسطة التالميذ
  

قدرة التالميذ على عرضها بشكل واضح ومبنني أمام تقاس املعلومات اجلديدة بواسطة 
  .اآلخرين، بواسطة منتجات تعلم خمتلفة

  
  . تعلما فعاال للتالميذيوفّر التعلّم التعاوين يف طاقم

لذلك، تربز احلاجة إىل .  بسبب ظاهرة تفجر املعلومات ضروري يف عصرناالتعلم يف طاقم
استعمال خمتلف مصادر املعلومات، واستعمال الوسائل والتكنولوجيا املتطورة  والطرق 

هذه األمور مجيعا تتطلب العمل يف طاقم . املتنوعة جلمع املعلومات، وتنظيمها ومعاجلتها
والتعاون مطلوب ابتداء من مجع . نييعمل من خالل التعاون وتوزيع املهام بني املشترك

املعلومات، مث البحث والتخطيط، وحماوالت حل املشاكل واختاذ القرارات، واإلنتاج، 
  .واإلعالن وتسويق  املنتجات

  
 من شأهنا أن تساعد التالميذ على العمل بشكل ناجع والتأقلم التعلم التعاوينممارسة 

  .ياة املختلفةللعمل يف املستقبل يف طاقم يف جماالت احل
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 يتيح اجملال أمام تنمية الكفاءات املطلوبة خللق عالقات اجتماعية سليمة التعلم التعاوين
وناجعة مع اآلخر ومع اجملتمع، وتنمية هذه الكفاءات هي مما حيتاجه التالميذ لكي 

  .يستطيعوا أن يؤدوا مهامهم يف األطر االجتماعية املختلفة
  : بني املشتركني يف عدة سياقات) بني اثنني أو أكثر(حوارا   التعلم التعاوينكذلك يوفر 

مناقشة يتبادل فيها املشتركون اآلراء واألفكار، ويوضحون ويبلورون املعلومات  •
يكون احلوار اإلطار للبحث والتعلم . اجلديدة اليت تكونت من خالل التعلم التعاوين

مات اليت تنتظم وتتكّون من وميكّن كل تلميذ يف اجملموعة من توسيع وحتسني املعلو
 . جديد كمنتج مشترك

املناقشة بني املشتركني تتيح اجملال أمام التالميذ لتنمية آداب النقاش واحملادثة شفهيا  •
التعامل املتبادل واملوضوعي مع أقوال املشتركني بعد االستماع : وكتابيا ومعىن ذلك

؛ اختاذ موقف؛ تعامل متسامح واإلصغاء إليها؛ التعامل مع األمور من زوايا خمتلفة
ومقيِّم لآلراء املختلفة ولالختالفات يف وجهات النظر؛ تلقّي وإعطاء املردودية، 
مساعدة املشتركني يف التعلم ودعمهم لكي يستطيعوا التغلّب على الصعوبات وتطوير 

 .منتجات جديدة
 

 واملشاركة )Community( األسس ملشاركة التالميذ يف حياة اجلماعة التعلم التعاوينيضع 
وذلك من خالل القيام باملهام، وحتمل املسئولية واّتخاذ القرارات من خالل التفكري . املدنية
  .والفهم

 يف الطاقم، وبني طواقم  عدة، يعّزز القيادة داخل اجملموعة ويدعم اجملموعة التعلم التعاوين
تمع املتعدد الثقافات، ألنّ  هلذا املوضوع أمهية يف اجمل. كوحدة وظيفية، وكشريكة يف العمل

التمرس اجلماعي يتيح اجملال أمام تنمية التسامح حنو اآلخرين وفهم حاجات اآلخر 
هذه مجيعا تعترب األسس للتعاون بني اجملموعات املختلفة . واملساعدة املتبادلة وتقدمي الدعم

  .يف اجملتمع التعددي يف الدولة الدميقراطية
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  املبىن املودوالري .8
   
املوطن  يف املنهج يعرض الرؤية يف تنظيم مبىن التدريس يف موضوع مبدأ املودوالرية 

يهدف هذا املبدأ إىل إتاحة الفرصة أمام حتقيق وتطبيق املنهج بشكل . واجملتمع واملدنيات
 -عملّي يف املدرسة بواسطة اختيار، ودمج، ومالءمة مودوالت لتكون وحدات تدريس

  .تعلم
  :لى الفرضيات التاليةيستند املبدأ ع

، ويعيشون يف بيئات حياتية متنوعة ويف فئات سكانية خمتلفةاملنهج معّد لتالميذ من   . أ
تعكس البيئات احلياتية األجزاء اليت يتركب منها اجملتمع يف إسرائيل، . بيئات متغّيرة

ز الطبيعي احلّيز والثقافات والتقاليد املختلفة واملتنوعة، والتغيريات اليت ال تتوقف يف احلّي
لذلك، من املهم أن يتعامل منهج التدريس مع البيئات .  الثقايف يف الدولة-االجتماعي

احلياتية ذات الصلة بعموم التالميذ، وأن يكون مرنا حبيث تستطيع كل مدرسة أو 
  .مجاعة تربوية أن جتد فيه ما يناسب بيئتها، وحاجاهتا ومنط حياهتا

   
التكامل يف الدائرة ، على أساس مبدأ يت يتكون منها املنهججماالت املعرفة ال  . ب

، تتيح تناوال متعدد االجتاهات للظواهر واحلوادث، 31انظروا صفحة  (الداخلية
 .ولقضايا وشبكات عالقات يف بيئات حياتية خمتلفة يف أبعاد املكان وأبعاد الزمن

 وتركيز خمتلف، كما  التعلّم بطرق خمتلفة-لذلك يتم التعبري عن وحدات التدريس
  . حيتمل وجود منطلقات خمتلفة يف تنظيم جمموعات األعمار املختلفة

 
. يقوم النهج املودوالري  يف منهج التدريس على هنج مفتوح ومرن يف ختطيط التدريس  . ج

هذا النهج ميكّن املدارس ذات االستقاللية من بناء منهجها املتمّيز، من خالل الوعي 
تتمثل . ،  اليت خصصت جلميع التالميذ يف دولة إسرائيلتركالقاسم املشمبركبات 
 اليت اشتقّت من جماالت املعرفة اليت يتكّون منها يف األسس القاسم املشتركمركبات 
  .املوضوع 
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  املودوالرية بشكل عملّي
  .املودوالت املقترحة يف منهج التدريس تنتظم حول ثالثة حماور طول

  :حماور الطول الثالثة هي
  ، وفيه أربع مودوالتبيئات متغّيرةعيش يف ال

   ، وفيه ست مودوالتحنن مواطنون يف دولة إسرائيل
وفيه أربع ) عربية، درزية، ويهودية (عائالت وبلدات يف مرآة تاريخ البالد

  .مودوالت
  

احملاور الثالثة ليست مبثابة ثالث موضوعات تعليمية منفصلة، بل هي عبارة عن 
  . التعلّم-إطار لتنظيم التدريس

  
 يف احملاور مبكعبات ميكن إدماجها يف مواقع خمتلفة يف بناء املودوالتميكن تشبيه 

  .سلسلة وحدات التدريس يف درجة صف معّين
 تعلّم باختيار مودولة معّينة من أحد -معىن ذلك، أنه ميكن البدء ببناء سلسلة تدريس

أو ( مودولة أخرى من حمور آخر بعد ذلك ميكن اختيار. احملاور أو باختيار أجزاء منها
  .، حبسب ما يراه طاقم التدريس مناسبا)أجزاء منها

من احملتمل أن تكون هناك منطلقات خمتلفة لبناء سلسلة تعليمّية، وهي تنبثق عن احملور 
  .واملودوالت اليت متّ اختيارها

  
ل االستناد هذا التوّجه املرن ميكّن املدارس من بناء املنهج اخلاص بكل منها، من خال

  .إىل اعتبارات يف ختطيط التدريس، وتغيريها بناء على حاجاهتا
 اليت مت ألسستعلّم  جيب االنتباه إىل ضرورة متثيل ا-عند كل بناء سلسلة تدريس

 ذات الصلة باملضامني اليت مت األسسفكل درجة صف ُتالءم . تعريفها يف املودوالت
  .اختيارها
  . لعموم التالميذ يف دولة إسرائيلقاسم املشتركال متثل، كما أسلفنا، فاألسس

  المنهج يقوم على سبعة مجاالت معرفة  *
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  *جماالت املعرفة اليت يستمد منها املنهج
  أفكار، قيم، مبادئ، مفاهيم، مضامني، مهارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ج فاملنه. تعترب جماالت املعرفة إطار التعامل للمعلمني وملخططي مواد التدريس ومطوريها
. يستمّد أفكاره الرئيسية، وقيمه، ومفاهيمه، ومهاراته من جماالت املعرفة املعروضة هنا

وجماالت املعرفة السبعة هذه تعترب البنية التحتية حملاور الطول وللمودوالت اليت  تتكون 
  .منها

  
يهدف تفصيل األفكار الرئيسية لكل من جماالت املعرفة، يف منهج املوطن واجملتمع 

يات، إىل أن يوّضح للمعلمني، واملخططني، ومؤلفي املواد التدريسية جماالت املعرفة واملدن
  .ومركبات منهج التدريس

  
من األفكار الرئيسية، واملفاهيم، والقيم اليت تشتمل عليها جماالت املعرفة هذه متّ تعريف 

  . لعموم التالميذ يف دولة إسرائيل إلزاميةاليت تعترب شبه األسس 
  :ىل جماالت املعرفة هذه، حّددت حماور الطولبالنظر إ

 العيش يف بيئات متغّيرة •
 حنن مواطنون يف دولة إسرائيل •
  ).عربية، درزية، يهودية(عائالت وبلدات يف تاريخ البالد  •

                                                 
  المنهج يقوم على سبعة مجاالت معرفة  *

 : جماالت املعرفة هي
 ثروبولوجياعلم االجتماع واالن •
 االقتصاد •
 اجلغرافيا •
 البيئة •
 املدنيات •
 عائالت وبلدات يف مرآة تاريخ البالد : التاريخ •

 )عربية، درزية، ويهودية(
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  مسامهة علم االجتماع واألنثروبولوجيا يف املنهج
  

تمثل يف فهم ظواهر  من تطوير الرؤية االجتماعية لدى التالميذ، وتعلم االجتماعميكّن 
اجتماعية، وفحص عمل اهليئات االجتماعية والتنظيمية، وفهم العمليات االجتماعية 

  .والعالقات بني األفراد يف اجملتمع وبني اجملموعات االجتماعية
  

علم يبحث يف أصل اجلنس البشري  وتطّوره : األنثروبولوجيا /  يساهم علم اإلنسان
اجلانب الثقايف للعائالت، واجملموعات واجملتمعات وفهم  يف رؤية ،وأعراقه ومعتقداته

  .السريورات والعالقات بينها على خلفية التقاليد والعادات املتأصِّلة يف الثقافة
  

  : الدمج بني مسامهة علم االجتماع واألنثروبولوجيا ينجم عن سببني
  عن رؤية الروابط بني هذين اجملالَني؛ : األول
  . الدمج هذه للجمهور املقصود من التالميذمالءمة طريقة: الثاين

  
  األفكار ونقاط التطرق

 العالقات بني الفرد واجملتمع؛ العالقات - موضوعه العالقات االجتماعيةعلم االجتماع •
يتناول . املتبادلة بني الفرد وبيئته االجتماعية، وبني البيئة االجتماعية للفرد ونشاطاته

، مثل، املنظومات  اجتماعية-ات املاكروالسريورعلم االجتماع يف األساس 
 .السياسية، املبىن الطبقي، املباين التنظيمية، النظام االجتماعي 

هناك توتر دائم بني حاجات الفرد واستقالليته وبني حتقيق الذات من خالل الصلة  •
كما يوجد أيضا توتر بني ضرورة وفائدة انتماء الفرد . بالقيم والتسويات االجتماعية

األطر االجتماعية املختلفة واملعايري اليت تفرضها عليه األطر االجتماعية، وبني رغبته إىل 
هذه مجيعا ختلق مشاكل على املستوى . يف احملافظة على استقالليته الشخصية
 .الشخصي وعلى املستوى االجتماعي

ة للبشر، الواحد الفعالية االجتماعية املتبادلة هي احلالة اليت تتوفر فيها التأثريات املتبادل •
 .هذه التأثريات تستند إىل التفسريات اليت يعطيها األشخاص للواقع. على اآلخر

انتماء : اجملموعات البشرية هي عبارة عن خاليا اجتماعية توجد هلا عدة مميزات •
وهوية، قيم، مصاحل، نشاط متواصل، تأثري متبادل، فعالية متبادلة وتأثري على 
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العائلة، الصف، املدرسة، حركة الشبيبة، جمموعات : مثلجمموعات (جمموعات أخرى 
 ).أيديولوجية، إثنية، دينية وطائفية

اجملتمع يف إسرائيل هو جمتمع تعددي توجد فيه مقومات التمّيز إىل جانب القاسم  •
يف كل جمتمع توجد منظومات اجتماعية ديناميكية حتدث فيها سريورات . املشترك

ثقافية تتمثل يف مبنوية اجملتمع، ويف تغيري عالقته بالتقاليد،  بنيوية و–تغيري اجتماعية 
والعادات، والقيم، واملعايري، واخلطاب، ومنط احلياة، واالشتغال ومتضية أوقات 
الفراغ، ومتوسط العمر، ويف التناسب بني الواجبات واحلقوق بني مركبات اجملتمع 

الت البيشخصّية والعاملية الواسعة، هؤالء مجيعا يتأثّرون باالتصا. وما فيه من جمموعات
 .وبالتغيريات التكنولوجية والتعامل مع هذه التغيريات

. تعترب املؤسسات االجتماعية اجلماهريية أطًرا  اجتماعية وتنظيمية تنظم حياة اجملتمع •
ُتحّدد هذه املؤسسات مبا يتالءم مع حاجات اجملتمع وتستخدم لوضع الفرد يف املبىن 

ريث الثقافة من جيل إىل آخر؛ وحلماية الفرد واجملتمع من أي هتديد التنظيمي؛ وتو
 .خارجي؛ ولتوفري الغذاء واحلاجات املعيشية للفرد واجملتمع

العائلة، :  اجتماعية مثل- يتخصصون يف السريورات واألطر امليكرواألنثروبولوجيايف  •
ولكن . ملدرسة،  جمموعات العمل، صفوف يف ا)أبناء جيل واحد(جمموعات األتراب 

) الكود(فوق كل هذا، هتتم األنثروبولوجيا باجلانب الثقايف، أي الرموز والشيفرات 
 .الثقافية، وأمناط احلياة اليت متّيز اجملموعات املختلفة

اجلانب األنثروبولوجي يوضح بعض اخلطوط يف أمناط حياة وثقافات  الناس الذين  •
. األصل اإلثين، الدين، والقومية وغريها: فةينتمون إىل جمموعات خمتلفة من نواحٍ خمتل

باملقارنة مع اجملموعات املختلفة، سيجد التالميذ األسس املشتركة إىل جانب الفوارق 
 .البارزة بني اجملموعات

التعرف على جمتمعات بعيدة عن البيئة الطبيعية للتالميذ ميكنهم من االنفتاح حنو  •
لفية تعلم العوامل الثقافية األخرى يبلور التالميذ على خ. بعيدة ومثرية لالنتباه" عوامل"

 الشخصية، وذلك إىل جانب التمييز بني املركبات املتشاهبة -هويتهم االجتماعية
 .واملشتركة جلميع بين اإلنسان

الفهم : التعليم الذي يدمج اجلانب األنثروبولوجي يساعد يف بلورة القيم واملواقف
أمناط احلياة جملموعات سكانيةأو ألفراد يف البيئة القريبة والتقييم للمعايري، والعادات و

ويف البيئة األكثر بعًدا؛ تنمية التفكري الذي مينع اآلراء املسبقة واملقولبة حول األشخاص 
  .والثقافات، وتنمية نظرة تفّهم واحترام متبادل للغري على الرغم من الفوارق
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  أدوات البحث ومصادر املعلومات الرئيسية    
الناس كأفراد، انتساهبم إىل : الذين يتناوهلم الباحث االجتماعي واألنثروبولوجي هم

املباين التنظيمية، الفعاليات املتبادلة بينهم، تأديتهم لوظائفهم يف اجملتمعات، تأديتهم 
لوظائفهم يف املؤسسات والتنظيمات، مميزات الثقافات، وهم ُيفحصون بواسطة طرق 

  :صل فيما يليحبث مناسبة كما هو مف
 غري - متدّخلة؛ غري مشاركة- وفق معايري؛ بدون معايري؛ مشاركة– املشاهدات
  متدّخلة؛ 
   ُ مبأّرة ومغلقة؛ غري مبأّرة ، مفتوحة ومتغرية؛-املقابالت

   مغلقة ؛ مفتوحة؛–استطالعات الرأي واالستمارات 
  .صائيةشهادات، رسائل ويوميات شخصية؛ معطيات إح:  وثائق–مواد أرشيفية 

  
  مميزات مهام التعليم يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا 

احترام : جيب ختصيص مكان مركزي يف التدريس لتنمية سلوكيات تستند إىل قيم مثل •
اإلنسان، املساعدة املتبادلة، التسامح مع املغاير واآلخر، وعي ظلم اآلخر أو اجملموعة 

اهريية، املبادرة إىل القيام بفعاليات لصاحل أو اإلساءة إليهم، التطوع، حتمل مسئولية مج
 .هذه السلوكيات ُتنّمى يف األطر االجتماعية املختلفة اليت ينتمي إليها التالميذ. اجملتمع

تنمية الكفاءات خللق عالقات اجتماعية نزيهة مع اجملتمع ومع : مهام التعليم ُتَوجه إىل
 تعزيز اهلوية الشخصية وتنمية الغري، تنمية قدرات للعيش يف اجملتمع إىل جانب

  .استقاللية الفرد يف األطر اليت ينتمي إليها
. تتركّز مهام التعليم يف قضايا تتعلق مبجال الفرد وجمال اجملتمع ويف العالقات بينهما

وهي توجَّه إىل التعرف العميق وتوضيح املفاهيم املتعلقة بالعالقات االجتماعية بني 
 وبني األفراد واجملموعات واملؤسسات االجتماعية على الفرد واألفراد اآلخرين،

لذلك تنشأ احلاجة إىل أن تتطرق مهام التدريس إىل املشاكل . اختالف أنواعها
وحلّها، وإىل طرح معضالت يف اجملاالت االجتماعية للتالميذ، يف جمال العائلة النواة 

حميط السكن (لتالميذ واملوّسعة، يف الصف، يف املدرسة، يف احلي الذي يعيش فيه ا
  .، يف البلدة وبيئتها)القريب من بيوهتم أو من املدرسة

جيمع التالميذ املعلومات حول منط احلياة، والتقاليد الثقافية، ومميزات اجملموعات  •
يتم التركيز على عامل . االجتماعية اليت تعيش فيها، يف دوائر قريبة تأخذ باالتساع
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صلة حبياهتم، ويقوم التالميذ بتحليل املعلومات التالميذ وعلى القضايا ذات ال
  .واستخالص النتائج

تعترب فعاليات التالميذ النشطة، حبكم كوهنم أعضاء يف جمتمع األوالد ويف املدرسة،  •
وحبكم كوهنم مواطنني يف اجملتمع ويف اجملتمع احمللي، مبدأ أساسًيا يف اختيار مهام 

التعليم متنوعة وحتتوي على مناقشات، ويكون باالضافة إىل ذلك تكون مهام . التعليم
التالميذ شركاء يف ختطيط الفعاليات التعليمية، وتنفيذها، وتقييمها، واستخالص 

 .النتائج والعرب
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األسس املشتقّة من علم االجتماع واألنثروبولوجيا  
ملتبادلة، املعايري ، الصالت املتبادلة والعالقات ا)حاجات الفرد وحاجات اجملتمع( اجملتمع –الفرد 

االجتماعية، املراعاة املتبادلة، اهلوية، االنتماء واالنتساب، املنظومات االجتماعية، التنظيمات 
املؤسساتية، سريورات التغيري، الثقافة والتراث، البيئة االجتماعية، التكافل االجتماعي، اختاذ 

  . القرارات
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  مسامهة االقتصاد يف املنهج
 

 اإلنتاج،  يف فهم السريورات اليت حتدث يف العامل ويف اجملتمع يف جماالتاالقتصاديساهم 
  .االستخدام، االستهالك وسائر التغيريات االقتصادية ذات الصلة بالفرد واجملتمع بكامله

 االجتماعية املختلفة، –يتناول االقتصاد حتليل العالقات املتشعبة بني املتغريات االقتصادية 
  .والتأثري الواضح هلذه العالقات على الظواهر االجتماعية وعلى رفاهية السكان

 االجتماعية الرامية إىل حتقيق األهداف -اول االقتصاد صياغة املبادئ للسياسة االقتصاديةيتن
  .االقتصادية وغريها اليت يرغب فيها اجملتمع

  
  األفكار ونقاط التطرق

 –يهدف تعليم االقتصاد إىل فهم العالقات املتبادلة بني ظواهر ومتغريات اقتصادية  •
يف البالد ويف (البيئة القريبة والبيئة األوسع : تلفةاجتماعية تتمثّل يف البيئات املخ

وذلك من خالل تنمية الشعور بانتماء الفرد إىل اجملتمع على املستوى ). اخلارج
 .الشخصي وعلى املستوى االجتماعي

لبين البشر حاجات ورغبات ضرورية ملعيشتهم ورفاهيتهم، وسّد هذه احلاجات وتلبية  •
واملنتج هو عبارة عن سلعةأو خدمة هتدف . ال املنتجاتهذه الرغبات يتحققان باستعم

 .إىل حتقيق رغبات البشر
 هو اصطالح أساسي ومركزي يف االقتصاد، ويتمثل يف كون املوارد اليت توجد النقص •

هناك فجوة بني رغبات اإلنسان والقدرة لذلك . حتت تصرف اإلنسان موارد حمدودة
وارد حمدودة يلزم بتحديد األولويات، كما أن كون امل. على حتقيق هذه الرغبات

 .وهو ما يعترب القضية األساسية يف االقتصاد
  ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ وكيف نوزع اإلنتاج؟: السؤال املركزي يف هذا اجملال هو

انتظام اجملتمع يف . اجملتمع بكل أجزائه ينتظم من أجل إنتاج وتبادل السلع واخلدمات •
 .تاج واملقايضة هو موضوع البحث االقتصاديهياكل وتنظيمات من أجل اإلن

 هذه هي -من أجل إنتاج املنتجات هناك حاجة إىل استعمال املصادر املتاحة للمجتمع •
هناك عوامل . عامل اإلنتاج هو كل وسيلة تتيح اجملال إلنتاج منتجات. عوامل اإلنتاج
، وهناك عوامل )اراألرض، املناجم، موارد املياه مثل األهنار أو البح(إنتاج طبيعية 

 .مثل الثقافة واملعرفة" بشرية"إنتاج هي موارد 
  .السيارات واملعدات: هناك أيضا عوامل إنتاج من صنع اإلنسان
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 :حاليا حتدث تغيريات بارزة يف فروع االستخدام •
االنتقال من الصناعة اليت حتتاج إىل األيدي العاملة الكثرية إىل صناعات غنية برأس   . أ

  . الصناعات الغنية باملعرفة والتكنولوجيا-املال  البشري
 .صناعة السياحة، خدمات التأمني: تزايد يف فروع اخلدمات، مثل.     ب

الفجوة بني الرغبات واملوارد املتوفرة تلزمنا باالختيار وحتديد األولويات سواء على  •
 .ةاملستوى الشخصي يف احلياة اليومية، أو على املستوى القومي يف احلياة العام

القرارات اليت تتخذ اليوم . هناك عالقة سببية بني القرارات اليوم والنتائج يف الغد •
من هنا . حتدد املستقبل على املستوى الشخصي، واالجتماعي، والقومي والبيئي

يتوجب على الفرد أن يتحّمل املسئولية عن حياته، وعلى اجملتمع أن يكون ملتزما 
 . حنو كل فرد من أفراده

لّق متبادل بني الفرد واجملتمع، ولذلك جيب أن يتوفر التعاون بني األشخاص هناك تع •
من خالل فهم معىن التكافل االجتماعي، املسئولية، التبادلية وتوفري املساواة يف الفرص 

 .انعدام التكافل االجتماعي يزيد من عدم املساواة يف اجملتمع. 
لى االخنراط يف اجملتمع واملسامهة فيه، عدم املساواة يؤثر على قدرة األفراد الفقراء ع

  .ويؤثر على احتماالت اخنراط األوالد الفقراء يف اجملتمع يف املستقبل
قدرة الفرد على تأهيل نفسه لتأدية مهامه يف اجملتمع املستقبلي تتحقق بواسطة  •

. توسيع ثقافته، حتقيق ذاته وعدم إشباع الرغبات: استثمارات الشخص يف نفسه
 .احلاضر هو مفتاح املستقبل يف رأس املال البشري يؤيت أكله يف املستقبل، واالستثمار

األعمال يف احلاضر ويف . ميتاز االقتصاد العاملي، وإسرائيل بداخله،  بسريورات عاملية •
على الفرد .املستقبل حتتاج إىل معلومات متكن الفرد من االخنراط يف هذه السريورات

) لغة األم ولغات أجنبية/ لغته القومية (عدة لغات أوال وقبل كل شيء،  أن جييد 
 .واالملام باألدوات التكنولوجية واملعلومات الكثرية املتوفرة يف البيئات املختلفة

مواضيع البحث يف االقتصاد هي القضايا االقتصادية واالجتماعية والسلوك االقتصادي  •
 . لألفراد واجملموعات والشركات

  
  أدوات البحث األساسية

   حبسب معايري ؛ بدون معايري؛- املشاهدات
    مبأّرة ومغلقة؛ غري مبأّرة  مفتوحة؛-املقابالت

   مغلقة ؛ مفتوحة؛–استطالعات الرأي واالستمارات 
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، )جداول، رسوم بيانية(معطيات كمية : وسائل إلنتاج املعلومات من مصادر خمتلفة، مثل
  .وثائق خمتلفة، وسائل االتصال

  
  ليم يف االقتصادمميزات مهام التع

 االقتصادية اليت هلا أمهية -تتركز األفكار اليت ذكرت أعاله يف اجلوانب والقيم االجتماعية
  .تربوية واجتماعية يف احلاضر واملستقبل

االستثمار يف رأس : من هنا تنشأ احلاجة إىل أن يشمل منهج التعليم هذا أفكارا وقيما مثل
 الفجوة بني -اضر يؤثر على النتائج املستقبلية، النقصاملال البشري، اختاذ قرارات يف احل
  .حاجات اإلنسان واملوارد احملدودة

" يتم تدرجييا دمج االفكار والقيم من مسامهة االقتصاد يف دوائر تأخذ باالتساع وفق مبدأ 
  ".اللولبية"ووفق مبدأ " من القريب إىل البعيد

ل سن فهم هذه األفكار والقيم، ُتقتَرح كجزء من الفهم التربوي الذي يرى أنه ميكن يف ك
  .على التالميذ مهام ومترسات ذات صلة ببيئتهم ومبا جتمع لديهم من جتارب

  :يتم تطوير األفكار واملفاهيم من جمال االقتصاد حبسب هاتني املقاربتني
من معروضة  يف اجلزء الثاين (  كجزء ال يتجّزأ من فصول التعليم املختلفة -املقاربة األوىل

" هذا الدمج هووفق مبدأ ) . 189-103 صفحة: املنهج عن طريق املودوالت اليت يف احملاور
االستخدام، االستهالك، : أفكار ، قيم، ومصطلحات من جمال االقتصاد ، مثل" . التكامل

 التعلم يف سياقات ذات صلة -عدم املساواة، النقص واملوارد، تندمج يف إطار التدريس
  .ئتهم وعلى أساس ما جتمع لديهم من جتارببالتالميذ يف بي

 أفكار، مصطلحات، وقيم من جمال االقتصاد يتم تطويرها بشكل -املقاربة األخرى
تركيز خاص يتمثل يف . (منهجي، وتتركّز يف التغيريات يف السلوك االقتصادي لوقت طويل

  ".) خمتلفةالعيش يف بيئات" اجلزء الثاين من املنهج يف املودولة اليت يف احملور 
مواجهة قضية النقص، القيود، الرغبات : مكان مركزي يف التعليم يكون لقضايا مثل 

 اجتماعية، املسئولية -والتفضيالت، العالقات املتبادلة بني الفرد واجملتمع يف أطر اقتصادية
الشخصية واملسئولية اجلماعية، تغيريات يف جمال االستخدام واحلاجة إىل التأهيل املهين، 

من احملتمل أن تؤثر ) التالميذ(احلاجة إىل االستثمار يف رأس املال البشري، قرارات الفرد 
  . التدريس ، تقلد الوظائف-على النتائج املستقبلية
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جيمع التالميذ املعلومات فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية يف بيئتهم، حيللوهنا ويعاجلوهنا، 
ختارة، مث يستخلصون النتائج وُيعملون فكرهم يف ويناقشون اجلوانب املختلفة للقضايا امل
  .حلّ املشاكل والتخطيط لربامج خمتلفة

  
  :املهام توَجه

  .  اىل تغيري السلوك اليومي للتالميذ يف سياق األفكار والقيم اليت ورد ذكرها آنفا.1
 اجتماعية تتعلق باالستخدام ومواجهة النقص - اىل تشخيص وفهم ظواهر اقتصادية .2

 .اجم عن موارد حمدودةالن
 . اىل تشجيع التالميذ على اختاذ القرارات بأنفسهم وحتمل املسئولية عن أعماهلم.3
  
  
  
  

 
 

  مسامهة اجلغرافيا يف املنهج
والبيئية ويف فهم ظواهر بشرية ) احلّيزية( يف تطوير رؤية التالميذ الفراغية اجلغرافياتساهم 

  .ز ويف البيئةوغريها تتعلق مباشرة باإلنسان يف احلّي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األسس املشتقة من االقتصاد
 فجوة بني رغبات اإلنسان وقدرته على -، موارد حمدودة، نقص)ية وبشريةطبيع(موارد 

على (حتقيق هذه الرغبات بااللتزام مبحدودية املوارد ، عوامل اإلنتاج، حتديد سلم أولويات 
، قرارات احلاضر تؤثر على النتائج يف املستقبل، )  القومي- املستوى الشخصي، االجتماعي

اعي، التعلق املتبادل بني الفرد واجملتمع، املساواة وعدم املساواة، املسئولية، التكافل االجتم
.  ، العالقات املتبادلة، اإلنتاج، املنتجات) لإلنسان يف نفسه(االستثمار يف رأس املال البشري 
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  مسامهة اجلغرافيا يف املنهج
 

والبيئية ويف فهم ظواهر بشرية ) احلّيزية( يف تطوير رؤية التالميذ الفراغية اجلغرافياتساهم 
  .وغريها تتعلق مباشرة باإلنسان يف احلّيز ويف البيئة

 موضوع اإلنسان وبيئته جملال املعرفة هذا توجد نواة معلومات مستقلة، ولكن لكونه يتناول
لذلك فهو يستعني باألفكار واملقاربات واألساليب من علم . فهو متعّدد اجملاالت بطبيعته

  .الدمج خيلق الطريقة املتميزة واخلاصة به. الطبيعة، ومن علم االجتماع والعلوم األدبية
كل ظاهرة حتتل  البيئية ، ومبوجبها -ما مييز اجلغرافيا هو تبنيها وجهات النظر الفراغية 

  . البيئية–الفراغية هذه املقاربة تسمى . فراغا، وتنتظم بداخله وتقوم داخل بيئة معينة
  

  أفكار ونقاط تطرق
 .احلّيز ويف البيئة/الظواهر واألماكن يف الفراغتتناول اجلغرافيا تعليم  •

ال توجد ظاهرة إنسانية ال . لح التنظيم الفراغي هو مصطلح أساسي يف اجلغرافيامصط
ينطبق هذا أيضا على الظواهر غري اجملّسمة . حّيزاً/ تقوم يف مكان معني وال حتتل فراغا

حيتل اإلنسان حيزا، وهكذا تنتظم الظاهرة يف املساحة، . مثل العقيدة) غري امللموسة(
 .ساحات فيتكون تنظيم فراغي للم

 الظروف -ظواهر الطبيعة واملناظر(ميكن متييز كل بيئة بواسطة صفات وظواهر طبيعية  •
الظروف البشرية يف (وبواسطة ظواهر يسببها اإلنسان يف الفراغات املختلفة ) الطبيعية
مبا خيتص باإلنسان فاملقصود هو كل عامل بشري يعمل يف احليز ويف البيئة ). الفضاء

 .ان وخالل ذلك حيدث فيها تغيرياتلسد حاجات اإلنس
 للطبيعة واملناظر، أشكال مناظر طبيعية الظروف املاديةمن بني ما تشتمل عليه  •

منظر جبلي، منظر مستوٍ، شواطئ البحر، األودية، وظواهر : وعمليات تكوهنا، مثل
املناخ وحالة الطقس، وتأثريها على احلياة اليومية وعلى املناظر، وهي حتتوي على 

 .اهر بيئية ذات داللة مباشرة لوجود اإلنسان يف احليزظو
 - الثقافية- االقتصادية– يف احليز املنظومات االجتماعية الظروف البشريةتتناول  •

الزراعة، أشكال االستيطان، الصناعة (استخدامات األرض : السياسية األساسية، مثل
، انتشار )ت، املواصالتاملاء، الطاقة، االتصاال(، شبكات البىن التحتية )والتجارة
). انتشار اجملموعات اإلثنية واهليئات السياسية، األديان، الشعوب والدول(السكان 
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 البلدية ، األجهزة اإلقليمية -كذلك تتناول االنتشار الفراغي، مبىن األجهزة القروية
 .واألجهزة اللوائية

رية والظواهر الطبيعية، اجلغرافيا ختورط وتفحص وتفسر االنتشار الفراغي للظواهر البش
وللسريورات واألحداث بصورة نظرية، وكذلك بصورة ميدانية يف األماكن واألقاليم 

  .واملناطق املختلفة
 –يف دراسة اجلغرافيا يتناولون العالقات املتبادلة والتأثريات املتبادلة بني اإلنسان  •

يف األماكن واملواقع  وما حييط به كما تتمثل يف احليز، و–واإلنسان، وبني اإلنسان 
 .املختلفة

 للظواهر يف البيئات املختلفة يف سياق املوضعة ويف سياق التنظيم الفراغييتم فحص  •
 .املوقع يف احلّيز

بلدات :  تعين العالقات بني مكان ما يف احلّيز واألماكن األخرى فيه، مثلاملوضعة
  .أخرىأو ظواهر أخرى

ضعة معينة بواسطة جمموعة من الصفات اليت  يعين وصف املكان املوجود يف مواملوقع
  .حتدد طبيعته اخلاصة ومتيزه عن مواقع أخرى

، من املتفق عليه أنه تنظيم الظواهر يف احلّيز املقاربة اإلنسانية يف اجلغرافيابناء على  •
ليس له معىن  هندسي فقط، بل ميكن تفسريه بصور خمتلفة على أساس قيم األشخاص 

هكذا ميكن .  واألشخاص املوجودين خارجه ومعتقداهتم وآرائهماملوجودين يف املكان
 .أن ينشأ عدد ال هنائي من التفسريات للظواهر، حبسب املفسرين املختلفني

 اهلويات: لذا، ال يتم احلديث عن السكان مبصطلحات إحصائية بل بداللة اهلوية
يات اليت ينسبها املختلفة اليت تنسب إىل كل شخص يف املكان الذي يوجد فيه، واهلو

وعليه، ميكن أن تكون يف احلّيز . نسبة اهلويات ترتبط بالقيم. الشخص إىل نفسه
من هنا . جمموعات بشرية خمتلفة، هلا هويات خمتلفة وهي تفسر احلّيز بشكل خمتلف

  . بني اجملموعات املختلفة كلهاالتعايشتنجم احلاجة إىل رعاية 
تزايد من يوم آلخر نصيب ظواهر من صنع اإلنسان  يف البيئات اليت يعيش فيها البشر، ي •

عوامل معينة مثل املبىن . واجملتمع، وتؤدي إىل تغيريات يف املنظر البيئي ومبناه
االجتماعي، واالقتصادي، والثقايف، والسياسي تؤثر على الطريقة اليت يستعمل هبا 

خيلق .  سّد حاجاهتمالناس املوارد البشرية، واملوارد الطبيعية وظروف البيئة من أجل
اإلنسان بيئة جديدة تطرح معضالت بالنسبة للتوتر الدائم القائم بني احملافظة على 

إنشاء : الظروف الطبيعية وتطوير وخلق تغيريات دائمة، من أجل رفاهية اإلنسان، مثل
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خدمات للسياح على سلسلة هضاب من الكركار بالقرب من شاطئ البحر، حتويل 
 .بواسطة األنابيب) عني، ساقية( طبيعية جمرى مصادر مائية

وعندما حياول . كلما تطورت التكنولوجيا تقلص تقّيد اإلنسان بظروف بيئته الطبيعية •
اإلنسان التغلب على قيود البيئة الطبيعية بواسطة التكنولوجيا تنجم مشاكل جديدة، 

؛ تغيري مبىن )ئيةاهلواء واملاء واألرض، الضجيج، املغناطيسية الكهربا(التلويث : مثل 
 .األرض يؤدي إىل حدوث فيضانات؛ تعبيد الشوارع خيلق مشاكل أمان وتلويث هواء

تؤثر هذه املشاكل على جودة احلياة وعلى جودة البيئة، ويف الوقت نفسه تنشأ 
على اإلنسان أن يواجه هذه املشاكل لكي يضمن استمرار وجوده . مشاكل اجتماعية

 إال أن استخدام التقنيات احلديثة من احملتمل أن يؤدي إىل السليم ووجود ما حييط به،
ازدياد فجوات التطوير ، الشعور : إحداث تغيريات اجتماعية باملعىن الفراغي، مثل

  .باالغتراب بني الناس، تطور هويات خمتلفة وغري ذلك
ية؛ اهلجرة، اهلجرة الداخل: ، مثل)دميوغرافية( السكانية -عمليات التغيري االجتماعية •

تكّون أحياء متجانسة، تغيري الغرض من استخدام األرض، : سريورات التمدين، مثل
تتمثل هذه السريورات يف تصور . من شاهنا أن تؤثر على نظرة السكان إىل املكان

جمموعة سكانية معينة لنفسها ويف تصور اجملموعات السكانية األخرى هلا؛ ويف 
هذه مجيعا تثري تساؤالت بالنسبة .  تتكون االقتصادية اليت–الفجوات االجتماعية 

 متعدد يف املكان نفسه، يف بيئته وبني املركز احلياة يف تعايشلطرق مواجهة 
 .والضواحي

بناء على العوامل سريورات التغيري يف احليز الطبيعي ويف احليز البشري تفحص  •
هي ختضع و. واألسباب ، وبناء على النتائج واالنعكاسات يف احلاضر واملستقبل

 .للتفسريات املختلفة اليت تنجم عن منظومات قيمية خمتلفة
، ولذلك فإن اإلنسان كفرد واجملتمع ككل جيب أن بيئات احلياة ديناميكية ومتغرية

يفهموا ماهية التغيريات، فيدركوا أهنا تنطبق على كل فرد وعلى اجملتمع ككل وعلى 
  . كل بيئة طبيعية وبيئة من صنع يد اإلنسان

 تتطلب مواجهة دائمة من قبل الفرد واجملتمع، من ياة يف جمتمع ويف بيئة متغريةاحل
وأن يكون منفتحا للتغيريات كجزء خالل الوعي لقدرة الفرد على أن يغري مفاهيمه 

  .من أسلوب حياته
  . ثقافية- هو قيمة تربوية، واجتماعيةفهم احلاجة إىل التغيريلذلك فإن 
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إلنسان على البيئة الطبيعية وعلى البيئة البشرية، فإن اجلغرافيا بسبب التأثريات الكبرية ل •
الدفاع عن كرامة اإلنسان من حيث هو إنسان، وعن حقوقه : ملزمة بالتناول القيمي

وحريته؛ وفهم تطور عالقات اإلنسان وتطور إخالصه لألرض وللدولة اليت يعيش 
اظرها الطبيعية واملبنّية يف املاضي فيها؛ وفهم عالقته بقوانينها ومبواطنيها، وقيمها ومن

واحلاضر؛ وفهم التفكري والعمل من أجل املستقبل؛ واحملافظة على جودة البيئة يف 
 .الدولة والعامل

  
  

  أدوات البحث األساسية
. مواضيع الباحث اجلغرايفّ هي الظواهر الطبيعية واالجتماعية يف احليز والعالقات بينهما

  :ث مناسبة، كما هو مفصل فيما يليوهي ُتفحص بواسطة أدوات حب
 خرائط وختطيطات من أنواع خمتلفة؛ صور من اجلو وصور أقمار اصطناعية؛  •
 اجلوالت واملشاهدات جلمع املعطيات يف احليز بشكل مباشر؛ •
  .أدوات وأجهزة جلمع املعطيات الكمية والكيفية •

الرسالة . و اخلريطة ميكن بواسطته نقل رسالة يقصدها معّداخلرائط هي نوع من النصوص
اخلرائط . عبارة عن نوع من التحليل للطريقة اليت جيب أن ينعكس هبا الواقع يف اخلريطة

مشهد اقتصادي، مشهد سياسي، مشهد ثقايف، مشهد (اليت تعكس مشهدا خالل تكّونه 
، هي أحيانا نتيجة للتحليل الناجم عن نقطة االنطالق هلذه )اجتماعي ومشهد طبيعي

  .اجملاالت
تشكّل اخلرائط يف كثري من األحيان القاعدة إلنتاج املعلومات، ولتحليل الظواهر يف احليز، 
ولالهتداء املنطقي، والتخطيط والتفكري اجلديد على ضوء املعلومات اليت مجعت، والتعميم 

  .إىل جانب التمييز التفاضلي ، والتفكري اجلديد والتطبيق، حلل املشاكل واختاذ القرارات
 قراءة اخلريطة ميكّن التالميذ يف الصفوف االبتدائية من االهتداء يف البيئة القريبة لكي تعليم

يتعرفوا عليها، من أجل أن يؤدوا دورهم فيها ويشاركوا فيها مشاركة فعالة؛ تشخيص 
الظواهر وحتليلها وإجياد العالقات بينها؛ ختطيط تغيريات يف احليز وختطيط جوالت فيه 

  .حبسب احلاجة
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فالتعليم ناجم عن احلاجة اىل . تعليم قراءة اخلريطة ال يعترب هدفا حبد ذاتهليه فإن، وع
يتطور تعليم قراءة اخلريطة يف الصفوف . التعرف على البيئة واملشاركة فيها بشكل فّعال

  * الرابعة بشكل لوليب مع الربط باألحزاء اليت يتركز فيها التالميذ-الثانية
 خريطة -ميذ يف هناية الصف الرابع متكُّنا  من قراءة اخلرائطاهلدف هو ان يظهر التال

  *.بلدة، خريطة منطقة، خريطة موضوع يتصل بالبلدة واملنطقة
تعليم قراءة اخلريطة الطبيعية يطبق فقط يف البلدات اليت يوجد فيها معىن : مالحظة

  .خلريطة التضاريس وسطح األرض، وهي تؤثر على احلياة يف البلدة
  

   مهمات التدريس يف اجلغرافيامميزات
ما هي الظاهرة وما هي موضعتها؟ ما هي عوامل :  املتعلقة باحليز هياألسئلة املركزية

موضعتها؟ ما الذي مييز انتشار الظواهر؟ ما هي أسباب هذا النوع من  االنتشار ؟ ما هي 
وانعكاسات التغيريات اليت حدثت فيه وما الذي أّدى إىل هذه التغيريات؟ ما تأثريات 

التغيريات يف احليز على اإلنسان وعلى البيئة الطبيعية؟ أي العالقات تقوم بني الظواهر يف 
  احليز؟

 يف الظواهر يف احليز واملوقع، ويف املشاكل النامجة عن تغيريات بيئية مهام التدريستتركز 
يت حتدث  اجتماعية وعن تضارب مصاحل، كما تتركز أيضا يف املعضالت ويف القضايا ال–

  .يف بيئات التالميذ ويف احلياة اليومية
 وتتطلب رؤية تكاملية، مؤهالت تفكري يف مهام التعليم على أهنا مهام تنفيذ تعرَّف 

  .مستويات خمتلفة، وحل مشاكل، واختاذ القرارات ونظرة متعددةاالجتاهات
  التعلّم بطريقة البحث واالستكشاف هو منوذج ملهام التنفيذ

ث الظواهر يف احليز تبدأ يف كثري من األحيان يف مجع املعطيات، وإجراء املسح، الطريقة لبح
ومتر عرب فهم موضعة الظواهر، وتنظيمها يف احليز وفهم سريورات التغيري، وتنتهي يف 

أدوات البحث متكّن من فحص العالقات وسريورات الظواهر . التحليل واستخالص النتائج
  .يف احليز

ويف البيئة يتيح تفسريات خمتلفة للظواهر واألحداث والقضايا املختلفة، التعلم عن البيئة 
  .التعليل، التعبري عن الرأي واختاذ موقف: وميكّن من التعبري عن املؤهالت والقدرات مثل

                                                 
 السادسة، وزارة التربية والثقافة والرياضة، -طولي للصفوف الثانيةقراءة الخريطة ، مسح المهارات والمفاهيم، منهج تعليم   *

.2001، الصيغة العربية 1995اإلدارة التربوية، مرآز المناهج التعليمية، القدس، الصيغة العبرية،   
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والتعلم يف هذه . تتيح مهام التعليم مترسات يف احليز واألماكن املختلفة يف بيئات التالميذ
لى اللقاء املباشر بني التالميذ والظواهر البشرية والظواهر الطبيعية يف البيئات يكون مبنيا ع

بيئات التعلم تتسع إىل خارج معىن ذلك هو أن . منطقة سكناهم، يف البلدة ويف بيئتها
  .غرفة الصف

  
  

  : عدة أهداف*للفعاليات يف البيئة خارج غرفة الصف
ابعتها وفحصها بواسطة احلواّس،  املفاهيم، واألفكار والظواهر اليت ميكن مت جتسيد.1

  )من احملسوس إىل اجملّرد(والتوصل  يف أعقاب التمّرس إىل التعميم واملفهمة 
 الظواهر واألحداث، سواء من أجل  لبحث واستكشافكمصدر مجع املعلومات .2

 . لطرح األسئلة للبحث يف مشاكل أو قضايا من البيئةكإثارةأو املعلومات  إنتاج
االهتداء يف احليز بواسطة خريطة؛ تقدير املسافات : ، مثلارات تطوير امله.3

واالرتفاعات؛ قياس املسافات واملقارنة بينها؛ القيام باملشاهدات؛ فهم مبىن احليز؛ 
 .ختطيط تصميم احليز

  
  :التدريس خارج الصف ينمي كذلك املقاربات والقيم

  . الثقافية-االجتماعية - الرغبة يف التجول من أجل املتعة واملتعة التدريسية.1
 . االستعداد للمشاركة والعمل من أجل البيئة واملنظر الطبيعي.2
  . تطوير العالقة واالنتماء إىل املوقع، والبيئة والبالد.3
  

يكون هذا التعلم .  هي فعالية متواصلة وليست حدثا ملرة واحدةالتعلم خارج الصف
احلقل، وتستمر أثناء الفعالية يف احلقل عبارة عن سلسلة فعاليات تبدأ قبل اخلروج إىل 

يف الفعالية خارج الصف يعمل التالميذ بشكل . خارج الصف، وفيما بعد داخل الصف
فليس املقصود هنا جولة بإرشاد املعلم أو مرشدين من خارج املدرسة، بل . مستقل

  . املقصود هو فعاليات حبث واستكشاف يقوم هبا التالميذ أنفسهم
  
  

                                                 
  1999، مرآز المناهج التعليمية، وزارة التربية، القدس منهج التعليم خارج الصفانظروا  *
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  الجغرافيا األسس املشتقة من
تنظيم ، ) اجتماعية، ثقافية، اقتصادية سياسية- بيئة طبيعية، بشرية: (البيئة واحليز

، ظاهرة، انتشار ظواهر يف احليز والعالقات بينها، مسح )اختالف فراغي(فراغي 
 البيئة، -عالقات اإلنسان(الظواهر، مكان، موضعة، موقع، منطقة، عالقات متبادلة 

، بيئات حياة ) بشرية-ظواهر طبيعية، اجتماعية(، تغّير ) احليز- احليز، البيئة- اإلنسان
على أن يغيِّر، وأن يتغيَّر ويؤثر، مواجهة، حتمل املسئولية، متغرية، قدرة اإلنسان 

، التعاون بني )أفراًدا، وجمتمعات وثقافات أخرى(احترام اآلخرين والتسامح معهم 
  .، النواة واهلوامش ، التعايش املتعدد)يف البلدة ويف البالد(اجملموعات املختلفة يف احليز 
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  مسامهة املدنيات يف املنهج
 

أن نكون مواطنني، : " يف هذا املنهج مشتق من الوثيقةاملدنياتاالشتمال على تعليم 
اليت أعدها طاقم توجيه للتربية للمواطنة، " التربية للمواطنة جلميع التالميذ يف إسرائيل

  ).املعروفة بتقرير كرمنيتسر (بالعربية، القدس، 1997 وبالعربية 1996شباط 
 يف الدميقراطية اإلسرائيلية، باعتباره أساسا مدنيا هناك أمهية كبرية لتعزيز وعي املواطنة" 

مشتركا جلميع أقسام اجملتمع اإلسرائيلي، ولوعي املواطنني مبجمل حقوقهم وواجباهتم 
  ).7-6:ص. م.ن(" التربية للمواطنةهذا ما ميكن حتقيقه عن طريق . الكثرية

  : يتم التطرق إىل القيم اإلنسانية والدميقراطية اليت تتركزاملدنياتيف 
  يف حقوق اإلنسان، ويف حقوق وواجبات املواطنني يف إسرائيل؛.   أ
 .يف أسس دولة إسرائيل اليهودية والدميقراطية. ب
  

  األفكار ونقاط التطرق
  حقوق اإلنسان واملواطن والواجبات. أ

 مكانا مركزيا بني اة وسالمة اجلسم ويف الكرامة واحلرية واملساواةاحلق يف احليحيتل 
  . حقوق اإلنسان

قيمة كرامة اإلنسان، كل إنسان من حيث هو إنسان، هي األساس : كرامة اإلنسان •
وذلك ألن حقوق اإلنسان هي من حق البشر بسبب كرامتهم . جلميع حقوق اإلنسان

حقه يف احلياة واحلرية واملساواة، :  اإلنسانمن كرامة اإلنسان تشتق حقوق: اإلنسانية
من حق كل إنسان أال ُتمّس . احلق يف إجراءات قضائية نزيهة وحقه يف االحترام

كرامته، وأال يعذّب، وأال يعامل بشكل غري إنساين، وأال يساء إليه بشكل اعتباطي 
انتمائه إىل وأن يتعاملوا باحترام مع أعماله وأفكاره ومشاعره وطموحاته ومعتقده و

 . يعين ايضا الغري املختلف-واجب احترام الغري . جمموعة وإىل تفرده
  كرامة اإلنسان جيب أن تكون حمورا مركزيا يف مناقشة موضوع الدميقراطية

 مصدرمها يف وجهة الرأي القائلة بأن اإلنسان من احلق يف احلرية واحلق يف املساواة •
 .حقوقه مع كل إنسان آخرحيث هو إنسان، ولد حّرا ومتساويا يف 

 أنه من حق  كل إنسان أن يطلب صاحله حبسب طريقته، وأن حيقق احلرية معناها •
شخصيته كما يرغب، ما دام ال حياول أن حيرم اآلخرين من صاحلهم وال يضايقهم يف 

حرية احلركة والتفكري والضمري والدين :  يشملاحلرية يف احلق. حتقيق صاحلهم
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من حق كل إنسان أن يعرب عن رأيه، . والتنظيم واحلق يف املعلوماتوالتعبري والتظاهر 
وهذا ينطوي على واجب الفرد  يف احترام اآلراء املختلفة عن رأيه، مبا يف ذلك اآلراء 

 .املغضبة واملثرية
 وجودة والرفاهة، احلق يف العيش: هناك إىل جانب ذلك حقوق اجتماعية واقتصادية •

 . بية والتدريس، املسكن، العمل واالشتغالالصحة، التر: احلياة، مثل
األطفال والتالميذ، املسنون، احلمل والوالدة، : *حقوق اإلنسان يف دائرة احلياة •

 .الزواج والطالق، املوت والدفن
مجيع املواطنني متساوون يف . أن مجيع الناس ولدوا متساوين: احلق يف املساواة معناه •

حلقوق املنبثقة عن هذه املكانة، بغض النظر عن حقوقهم ويف مكانتهم املدنية ويف ا
يف النظام الدميقراطي ال حيق لألكثرية أن متس حبق املساواة . اجملموعة اليت ينتمون إليها

 .جلميع مواطين الدولة
قدسية احلياة وسالمة اجلسم :  ملن خلق على صورة البشرقدسية احلياة وسالمة اجلسم •

 .المة اجلسم ال معىن لبقية احلقوقمها حق أساسي إذ بدون احلياة وس
العمل والتحذير من املّس باحلقوق، ومن كل ظلم يلحق : **الواجبات األساسية •

القانون الذي سّن بشكل سليم وال . واجب احترام القانون واالنصياع له. باألفراد
واجب دفع الضرائب، واجب اخلدمة يف جيش : يتناقض مع مبادئ الدميقراطية، مثل

 –الواجب املدين . اإلسرائيلي، واجب من خيدمون اجلمهور حنو املواطننيالدفاع 
 .املشاركة يف بلورة احلياة العامة واخلاصة

 
   أسس دولة إسرائيل اليهودية والدميقراطية- ب
يتمثل طابع دولة إسرائيل اليهودي يف األغلبية اليهودية من مواطنيها؛ ويف األيدولوجيا  •

افة الشعب اليهودي التارخيية والدينية؛ باللغة واألعياد الصهيونية، ويف صلتها بثق
واملناسبات وأيام الذكرى والرموز والطقوس، وباألسس من تراث إسرائيل اليت تتمثل 

 .يف منط احلياة ويف قوانني الدولة

                                                 
في التعليم بتوسع في السياقات ذات . ج يقترح التطرق بشكل خاص إلى حقوق األطفال والتالميذ ولحقوق المسنينفي هذا المنه * 

. العالقة، يمكن تعليم حقوق أخرى أيضا  

.يميز المنهج بين الواجبات الملقاة على عاتق آل إنسان وبين الواجبات الملقاة على عاتق مواطني دولة إسرائيل  **  
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 يف انتخابات املواطنون هم مصدر السلطة وحيكمون بواسطة مندوبيهم املنتخبني •
السلطة من املفروض أن تعمل كوصّي اجلمهور . ابحرة، بطريقة تعدد األحز

ولصاحله، وهي مسئولة أمام اجلمهور وملزمة بتقدمي التقارير له، كما حيق للجمهور 
مجيع مؤسسات السلطة مبا فيها السلطة التشريعية من املفروض أن . أن ينتقد السلطة

 .تكون خاضعة للقيم األساسية للدولة
 . خمتلفةمؤسسات حكماطي يف إسرائيل توجد من أجل قيام النظام الدميقر •

الكنيست، احلكومة، السلطة القضائية، مراقب الدولة، املستشار : مؤسسات الدولة
  *.مؤسسات احلكم احملليالقانوين، مؤسسات اخلدمات العامة، 

، ال خيضع للقانون فيها املواطنون فحسب بل سلطات دولة إسرائيل هي دولة قانون •
 كل قوهتا من القانون، وال توجد هلا صالحيات سوى تلك اليت احلكم اليت تستمد
 . منحها إياها القانون

لوسائل االتصال توجد وظيفة مركزية يف . وسائل اتصاليف الدولة الدميقراطية تعمل  •
، كجهاز مراقبة للسلطة، ويف عملها كمزودة للمعلومات احملافظة على الدميقراطية

كذلك كمن يعمل على كشف أعمال السلطة اليت ال حول سياسة السلطة واعماهلا، و
 .تتالءم مع القانون ومع مبادئ الدميقراطية

  
  إطار التدريس

 الرابع البنية التحتية ملتابعة تعليم املدنيات يف - يف الصفوف الثاينالتربية للمواطنةتعترب 
اجتاه البيئات البعيدة يتركز تعليم املدنيات يف البيئات القريبة من األوالد، وتوّسع ب. املدرسة

  .33 يف منهج التدريس، انظروا صفحة من القريب إىل البعيدأكثر، وفق مبدأ 
التربية للمواطنة هي عملية متواصلة، ولذلك فإن تطوير املفاهيم واملؤهالت املدنية باالضافة 

ة يف إىل تنمية القيم يتّمان بشكل تدرجيي خالل سنوات الدراسة الثالث، وفق مبدأ اللولبي
  .34 منهج التدريس،صفحة

 مدنية -تعليم املضامني بالدمج مع فعاليات اجتماعية: املبدأ املوّجه يف تعليم املدنيات هو
تشجع على حتّمل املسئولية واملساعدة املتبادلة واملشاركة واملبادرة من قبل التالميذ يف 

ال عامل التالميذ غالبية املضامني تكون من جم. البيئات اليت يعيشون ويعملون فيها
  .واهتماماهتم ومن بيئات حياهتم

                                                 
.ذا املنهج يكون التطرق إىل السلطة احمللية ولتنظيمات مؤسساتية أخرى ذات صلة بالبلدة وبيئتها يف إطار ه *  
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  فيما يلي اقتراحات لتنظيم التعلّم حول بؤر خمتلفة 

   اجملتمع–عالقات الفرد 
اجملتمع إىل أسس تبىن وتتطور خالل احلياة يف أطر االنتماء املختلفة، –تستند عالقات الفرد

م الذي خيتار االنضمام إليه، جريانه الفرد والعائلة، الفرد واملدرسة، الفرد والتنظي: مثل
: مثل(وحارته، البلدة اليت يسكنها، الفرد ودينه، الفرد وشعبه، الفرد وجمموعة انتماء أخرى

، املوجودة كأقلية، العالقات بني اجلنسني )جمموعة إثنية، جمموعة مهاجرين من بالد معينة
  .واملعاملة املتساوية، الفرد كمستهلك

ت واملواقف اليت يذّوهتا األفراد بالنسبة جملموعات انتمائهم املختلفة، تنعكس هذه العالقا
  .على تعاملهم كمواطنني مع الدولة

  
تتبلور هوية كل فرد وفرد أمام اآلخرين الذين يشكلون جمموعات االنتماء املختلفة 

  .كما ورد أعاله، وبلورة اهلوية تعزز التصور الذايت والثقة بالنفس
  

 هناك أمهية لعرض احلاالت املختلفة اليت تتمثل فيها العالقات بني الفرد يف إطار التدريس
  .وجمموعات االنتماء املختلفة

  
  تأثري اإلنسان على بيئته

  .يؤثر اإلنسان على بيئته ويصوغها يف مجيع أعماله ويف مجيع ما يقدر على عمله
 مدى طويل، ميكن أن يكون تأثري اإلنسان على مدى قصري، كما ميكن أن يكون على

  .وميكن أن يكون تأثريه إجيابيا وميكن أن يكون سلبيا وجيب فحص ذلك
هذه مقاربة يف جمال السلوك املدين، ومبوجبها علينا أن نعطي التالميذ اإلحساس بأهنم 

، وتغيريها )يف البيت وعائلتهم، يف املدرسة والبلدة( ميلكون القوة على التأثري على بيئتهم 
 فكلما كان األوالد مشاركني ومؤثرين أكثر يكربون كمواطنني أفضل .واملسامهة فيها

  .بكثري
وميكن تناول . تطوير هذه املقاربة يعزز الشعور باألمن الشخصي والشعور باالنتماء

 املوطن واجملتمع واملدنيات،املوضوعة عند التطرق إىل اجلوانب اجلغرافّية والبيئية يف تدريس 
  .يسية أخرىوكذلك من خالل مواضيع تدر
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  أحداث الساعة كأساس للبحث

يف البلدة، يف ( هناك أمهية كبرية لفحص أحداث الساعة يف احليز احمللي التربية للمواطنةيف 
، يف املناطق اإلقليمية يف دولة إسرائيل ويف أحداث عاملية هلا )البيئة ويف مناطق بعيدة أكثر

  .صلة بدولة إسرائيل
عة، ولذلك جيب أن تكون هذه األحداث أساسا للتعليم، يتعرض األوالد ألحداث السا

ولتطوير تفكري ناقد، سواء بالنسبة لألفكار واملواقف،أو بالنسبة للتقارير يف وسائل 
ليس كل ما يقال ويعرض . االتصال، اليت تكون أحيانا مبالغا فيها،أو منحازة أو غري دقيقة

الوقائع ك أمهية كبرية للتمييز بني هنا". القول الفصل"يف وسائل االتصال هو مبثابة 
هناك أمهية للفهم أنه يف جمال اآلراء يوجد ". كيف حندد الوقائع" وملناقشة السؤال واآلراء،

  .أكثر من خيار واحد للتقرير والتعبري عن الرأي يف أي قضية كانت
  .ة القيمية هي األساس لتعليم املضامني يف املدنيات وهي األساس للتربيمناقشة أحداث الساعة

مناقشة القضايا املختلفة هي القاعدة يف التربية للمواطنة، أي، أن هناك أمهية الحترام اآلراء 
املختلفة، وللبحث على أساس الوقائع واملعلومات املوثوقة، واألهم  على أساس األسئلة اليت 

ب توفري قاعدة جي. تثري نقاشا مفتوحا ينمي التفكري والتعبري عن الرأي عند مجيع املشتركني
  .من املعلومات ينبثق عنها سؤال واحد أو سؤاالن للبحث واملناقشة

موضوعات فيها صراع : للمناقشة هي) أحداث الساعة(املعايري الختيار املوضوعات اآلنية 
بني الفرد واجملموعة، بني األقلية واألغلبية، بني جمموعة وجمموعات أخرى؛ موضوعات متثل 

الصراع بني حرية التعبري عن الرأي وحق اآلخر يف : ات املختلفة مثلالصراع بني اجملموع
االحترام، أو الصراع بني حق الفرد يف أن يتصرف حسب أهوائه وواجب احملافظة على 

  .النظام االجتماعي
يف . خالل املناقشة من املهم أن نريب على وجوب احترام مجيع اآلراء اليت تسمع

 األوالد هناك أمهية لتلخيص النقاش والتوصل إىل حل وسط املوضوعات ذات العالقة حبياة
من املهم إعطاء دور للوسطاء واملوفّقني ليقودوا املشتركني إىل . بني املشتركني يف النقاش

  " .ساعة حدوثها"كما تعطى أمهية كربى للتناول الفوري لألحداث . املوافقة على حلّ
اليت تتيح الفرصة لتناوهلا من زوايا خمتلفة، املوضوعات اليت جيب اختيارها هي املوضوعات 

  .  زاويتني على األقل
  .جيب إجياد التوازن يف املواجهة مع اجلانب النقدي واإلشارة أيضا إىل مركبات اجيابية
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  توضيح القيم
 الرابعة، ميكن العمل مع األوالد يف جماالت من -يف السن املبكرة، يف الصفوف الثانية

مدلول املفاهيم القيمية اليت هي القيم األساسية يف الدميقراطية وتعترب عاملهم القريب على 
احلق يف احلياة وسالمة اجلسم، الكرامة اإلنسانية، : أحد جوانب تعليم املدنيات، مثل

  .املساواة واحلرية مبستوى يالئم هذه األعمار
  

 املدرسة يف  يف سياق فعاليات وموضوعات تعليمية أخرى تقام يفتوضيح هذه القيمميكن 
يوم املرأة، يوم حقوق الطفل، يوم : يف سياق أيام ذكرى عاملية، مثل: سياقات خمتلفة

 عيد –عيد الفصح : حقوق اإلنسان ؛ يف سياق مناسبات وأعياد يف املدرسة العربية، مثل
احلرية، الذي يركزون فيه على قيمة احلرية باملقارنة مع مصطلح العبودية؛ عيد االستقالل 

ي جيب يف سياقه توضيح ماذا يعين انعدام االستقالل؛ يف سياق األعياد واملناسبات اليت الذ
حيتفل هبا املسلمون واملسيحيون والدروز؛ ويف سياق شخصيات منوذجية متثل يف عملها 

  .القيم اإلنسانية العاملية؛ ويف سياق تعليم فصول من األدب
  

  مبادئ اجملتمع الدميقراطي  
القضايا يف تاريخ القرى واملدن العربية يف البالد ميكن فحص األسس يف إطار تعليم  .1

الدميقراطية اليت جتلت يف حياة تلك اجملتمعات كما هو احلال بالنسبة لتاريخ  
 بدأ سكان تلك املستوطنات يف بناء املؤسسات اليت االستيطان اليهودي يف البالد، حني
  .اعتربت فيما بعد البنية التحتية للدولة

  .امت الدولة على أساس دميقراطي وانتخابات حرةق  
  .  ملهامهاالسلطة احملليةيف إطار دراسة أداء  .2

االنتخابات للسلطة احمللية، : يف اجلهاز احمللي ميكن أن نتناول املبادئ املدنية مثل  
على املستوى العام ميكن إجراء حمادثة حول أداء السلطة . املؤسسات العامة، التمثيل

  ).حمادثة مفتوحة للنقد االجيايب والسليب(احمللية 
كيف ميكننا حنن كمواطنني صغار السن أن نعرف إذا كانت السلطة : أسئلة مثل  

فيما " اخلطأ"وما هو " الصح"ما هو : تؤدي دورها كما ينبغي ، على سبيل املثال
النظافة، رعاية اجلنائن، دورات للتالميذ، حدث : تقوم به السلطة من أعمال مثل

  قايف؟ ث
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ما هو اهلدف األنسب من بني عدة أهداف؟ ما الالئق عمله على ضوء هدف مناسب   
  وما ُيعمل فعال؟ 

مثل هذه الفعالية توّجه التالميذ  . ميكن مقارنة جودة التنفيذ مع ما يطبق يف بلدة أخرى  
  .اىل العمل فيما وراء املستوى الشخصي

 تكون أساسا –كان فاشالأو غري أخالقي احلاالت اليت اُّدعي فيها أن أداء اجلهاز   
للمناقشة، حيث يقّيمون املعلومات حول القضية، وحيكمون على االدعاءات بالنسبة 

  .لصحتها، ويتعلمون كيف يواجهون هذه القضايا بشكل متوازن
  

  احلكم االخالقي ومسؤولية العمل 
  .احلكم األخالقي هو القاعدة لتعلم وتوضيح القيم الدميقراطية

طلح املسئولية يتناول األعمال وكذلك النتائج حىت عندما حيدث العمل باخلطأ وليس مص
  .عن سبق إصرار

؛ وفيما " خطأ"، "صح: "من املهم تطوير الفهم والتناول املعياري بالنسبة إىل املصطلحات 
  .، والعدل وانعدامه وتشخيصهمابالظلميتعلق 

هذه هي . د والفرد، وبني الفرد واجملموعةيف هذا اإلطار جيب مناقشة العالقات بني الفر
ملاذا حنتاج إىل :  والقواعد اليت تطرح أسئلة عدةالقوانني اليت حبسبها تقوم قواعد اللعبة

القوانني؟ كيف نبين القوانني؟ كيف نغّير القوانني؟ ميكن توضيح ذلك بواسطة منوذج من 
  .عامل الرياضة الذي يعرفه التالميذ

وانني ليست مطلقة، وهي قابلة للتغيري مبوجب القرارات، واألوضاع مهم أن نفهم أن الق
فالبشر هم الذين يسنون القوانني وهم قادرون على تغيريها، ولكن مبجرد . اليت ُتلزم بالتغيري
  .  جيب على الناس احملافظة عليها واالنصياع هلا-سّن القوانني

  
  التعامل مع الشاذ، اآلخر، املغاير والضعيف

ملفهوم القيمي لألفراد واجملموعات مبوجب التصرف الذي يبدونه حنو اآلخر، واملغاير حيّدد ا
  .كرامة اإلنسانوبالرسالة اليت حيملها تصرفهم مع هؤالء ُتخترب قضية . والشاذ

يف األطر اليت ال يكون فيها التعامل بالتسامح واالحترام حنو اآلخر والشاذ يستعمل العنف 
واجهة العنف تكون على أساس اإلقناع بأن  العنف ليس هو احلل م. كطريقة حلل املشاكل

للمشاكل مع اآلخر واملغاير، وأنه جيب البحث عن طرق أخرى حلل املشكلة اليت كانت 
  .السبب يف الرد العنيف
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هناك . جيب أن توافق املنظومة أن هناك تصرفات تعترب عنيفة وجيب أال تؤخذ بعني االعتبار
اجملموعة واجملتمع ال يقران بالتصرفات العنيفة .  التالميذ معرفتهاخطوط محراء جيب على
  .كوسيلة حلل املشاكل

  .جيب أن يكون التالميذ واعني للنتائج احملتملة اليت ميكن أن تكون للتصرفات العنيفة
هناك قيمة هلا . مواجهة التصرف العنيف تتطلب التعاون مع أولياء األمور ومع اجملتمع احمللي

  ".اكره لغريك ما تكرهه لنفسك: "ا يف احلكم األخالقي هيأمهيته
  .مهم أن نريب على أن كل واحد أو واحدة قادر على وضع نفسه مكان اآلخر

  . مهم أن نعلّم التالميذ إقناع اآلخر، واملغاير، فاإلقناع هو مفتاح الّنزاهة
ن األمور اليت جيب عدم فرض الكثري من املمنوعات يف جمال العنف، بل احلد األدىن م

  .جيب حتقيقها، وال تنازل عنها
  

  حل املشاكل
 االجتماعي من زاوية األسلوب -يكون تناول حلّ املشاكل على املستوى األخالقي

  .املطلوب حلل املشاكل
تتطلب مواجهة املشاكل  حتليل املشكلة، بكل مركباهتا املختلفة بواسطة املعلومات واحلكم 

مهم أن نتفحص إذا كان اهلدف الئقا وهل الوسائل لتحقيقه . حبسب املعايري األخالقية
  الئقة؟

   
  مؤهالت، مهارات، وتصرفات يف املواطنة

  املؤهالت واملهارات
التمييز بني الواقعة والرأي، فحص مدى مصداقية املعلومات وفحص :  مناقشة القضايا.1

الستماع إىل اآلراء املختلفة اآلراء املسبقة والنمطية، التعبري عن آراء خمتلفة، التعليالت، ا
  .واحترامها، التوسط بني املتناقشني، إمجال املناقشة

يف احلاالت والقضايا :  حل املشاكل واختاذ القرارات على املستوى الشخصي والعام.2
 حتديد املشكلة، اقتراح بدائل للحلّ، –) يف وجهات النظر(اليت يوجد حوهلا خالفات 
اختاذ القرار بتحقيق وتنفيذ البديل الذي أختري، تنفيذ وفحص اختيار البديل للمواجهة، 

 .النتائج
مراقبة جودة التنفيذ ومراقبة السلوك وفق معايري حتّدد على املستوى :  التفكري الناقد.3

؛ احلكم )اجلماهريي_ العام – االجتماعي -الشخصي وعلى املستوى اجلماعي
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ئق؛ حتديد معايري بالنسبة للتقارير اليت   العدل، عدم العدل؛ الئق، غري ال-األخالقي
  .تقدمها وسائل االتصال حول قضايا الساعة

 
   مدنية–تصرفات اجتماعية 

تنمية عالقة التسامح، : االتصال البيشخصي بني األفراد وبني جمموعات سكانية .1
احترام وتقدير اآلخر، مراعاة اآلخر، التفاوض؛ استيعاب تالميذ جدد؛ مساعدة 

  . ؛ والضعفاء؛ واملنبوذين؛ منع العنفاملصابني
ال حتّب ألخيك ما ال " وفق القول  التعامل املتساوي مع حقوق األفراد واجملموعات.2

اجلنسانية : ؛ ومع التصرفات اليت ال حتافظ على قواعد متساوية مثل"حتّبه لنفسك
 .، العجز، األقلية)اجلندر(

يف اجملتمع احمللي، احملافظة على االتفاقيات، املشاركة، التطوع :  حتمل مسؤولية األعمال.3
حقوق الطفل، حقوق ( األنظمة، القواعد والقوانني يف أطر خمتلفة؛ حتصيل احلقوق

؛ القيام بالواجبات على املستوى )التلميذ، احلقوق اجلنسانية، احلقوق األساسية
   .الشخصي، البيشخصي، االجتماعي والعام

  
  

  األسس املشتقة من املدنيات
مواطنون، دميقراطية، الفرد واجملتمع مبا فيه اهلوية، االنتماء، االنتساب، جمموعات انتماء 

مبا فيها احترام اآلخر (، كرامة اإلنسان )اإلنسان، املواطن(، حقوق )خمتلفة، سكان
، قواعد وقوانني، تعايش، تفاوض، وساطة، حلول وسط، اتفاقات، )والرأي اآلخر

ر والشاذ، دولة، الفرد والسلطة احمللية، حرية التعبري، األكثرية نزاهة، التصرف مع املغاي
  .واألقلية، الئق، غري الئق، مكافحة العنف، التطوع، املسؤولية
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  يف املنهج) االيكولوجيا(مسامهة علم البيئة 
  

هو فرع من العلم الذي يتناول تعليم املباين والسريورات يف ) علم البيئة (االيكولوجيا
 يف احليوان والنبات، يف تنظيمها وطريقة عملها، مع التوكيد على العالقات بني -يعةالطب

يف جمال األيكولوجيا تتحد مبادئ أساسية للعيش مًعا وللحياة . الكائنات احلية وبيئتها
حبكم جوهرها فإن األيكولوجيا تعترب علما متعدد اجملاالت يشتمل على . بكل أشكاهلا

  . احليوان والنبات والبيئةجوانب خمتلفة من علوم
  

بشكل عام متثل . هدف األيكولوجيا هو شرح قانونية وجود وعمل األجهزة الطبيعية
وهي تتناول . تنظيم املنظومة اليت تعيش داخل بيئتهااأليكولوجيا املرحلة األعلى يف 

ماذا : على سبيل املثال(فهم الصحيح الكل ولكن، أيضا العالقات بني اجلزء والصحيح 
تعين الزهرة بالنسبة لوجود النبتة؛ ماذا يعين تدفق مياه اجملاري إىل الوادي بالنسبة للحياة 

معىن خلية النحل يف : على سبيل املثال ( وداللة الصحيح لوجود اجلزء، )يف بيئته؟
  ).حياة النحالت؛ معىن الوادي بالنسبة حلياة املخلوقات اليت تعيش فيه

  
وامل خمتلفة من احلي واجلماد، تكّون معا بيت تربية البيئة هي الصحيح الكلي لع

  .معينا
 كل عامل ميكن أن يؤثر، بأي شكل كان، على كائن حي بيئةنشمل يف مصطلح 
حرارة (، طاقة )معدنية، ماء(مواد : فالبيئة هي جممل عوامل. موجود داخلها

  .،أو كائنات حية جماورة)وإشعاع
  

  أسس األيكولوجيا /  مبادئ
   الطبيعة مرتبط بالكل الكل يف.1
 ؛)االستخدام غري احلكيم ملوارد الطبيعة يكلف غاليا( ال استخدام بدون مثن .2
  كل مادة حمدودة من حيث كميتها وانتشارها؛.3
 . كل مادة تصل إىل غايتها النهائية يف مكان ما.4
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  األفكار ونقاط التطرق
  .نتائج التغيريات اليت يسببهايؤثر اإلنسان على البيئة ويتأثر هبا، وهو مسئول عن 

  
. من الناحية اإليكولوجية يعترب اإلنسان احد مركبات احلياة على وجه الكرة األرضية •

 :فالناس يعيشون ويعملون يف بيئتني
وحتتوي على املركبات ) بيئة= احلياة، سفريا= بيو: البيوسفريا ( البيئة الطبيعية-األوىل
- ومركبات احلياة، النباتات واحليوانات وامليكروالطاقة، املاء ، األرض،: الطبيعية

كائنات صغرية كنبات وحيد اخللية أو حيوان أويل : املتعضِّيات اجملهرية(أورغانيزمات 
  ).أو بكترييا
، وتشمل املباين واألجهزة واملاكنات والتطويرات  البيئة من صنع اإلنسان–والثانية 

= التكنولوجيا، سفريا= التكنو(كنوسفريا تسمى هذه البيئة أحيانا الت. التكنولوجية
كلما تطورت التكنولوجيا احتلت التكنوسفريا البيوسفريا يف عمليات متسارعة ). البيئة

  . تؤدي إىل تغيريات يف الظروف الطبيعية وتؤثر على احليوان والنبات
. ختلفةاإلنسان، مثله مثل األورغانيزمات األخرى، ميكنه أن يالئم نفسه إىل البيئات امل •

 .إال أن متيز اإلنسان هو أّنه يغري البيئة بقوة كبرية حبسب حاجاته ورغباته
ال تأخذ قدرة اإلنسان هذه البيئة الطبيعية القائمة بعني االعتبار دائما، فالتقدم 
التكنولوجي والعلمي والتطوير السريع أديا إىل التقدم يف غالبية جماالت احلياة، إال أهنما 

  . األولية– بعض احلاالت جلميع مركبات البيئة الطبيعية أساءا كثريا يف
يتصرف اإلنسان يف حاالت كثرية بدون تفهم، ودون أن يأخذ باالعتبار نتائج عمله 

  .يف البيئة، ويف حالة انعدام سياسة واضحة بالنسبة لالجتاه الذي عليه أن يعمل فيه
، وحتسني رفاهته كفرد ينجم كل هذا عن أن اإلنسان يطمح يف حتسني جودة حياته

  " . اآلن–جودة حياة "وكمجتمع كأمنا 
ُتستثمر موارد كثرية يف حتسني جودة احلياة، ونتيجة لذلك حيصل تغيري كبري على البيئة 

  .الطبيعية، وتتكون منظومة من الظروف اإليكولوجية اجلديدة
قائمة، والوترية يؤدي التحسني يف جودة احلياة إىل استغالل كبري للموارد الطبيعية ال

السريعة هلذه العمليات تسيء إىل نسيج كثري من املنظومات اإليكولوجية القائمة، إال 
أن التخوف األساسي هو أن هذه التغيريات الكبرية جدا قد تسيء يف املستقبل إلينا 

  .مجيعا



 67 

من أجل تقليص هذه اإلساءة جيب العمل على تقليل استعمال موارد البيئة وَمْدورهتا 
)recirculation(.  

املدن، : غري اإلنسان النسيج البيئي، فخلق بذلك بيئات حياتية وبيوت تربية جديدة •
طرق املواصالت، املساحات الزراعية والبيئات االصطناعية، تؤدي إىل تغيريات بيئية 

ارتفاع درجات احلارة، االستعمال الزائد للماء، تلويث : كبرية يف جماالت خمتلفة مثل
ياه، تلويث األرض وتلويث اهلواء، حتويل أراض للنباتات الطبيعية إىل أراض مصادر امل

والتغيريات . زراعية، قطع أشجار الغابات الطبيعية وحتويلها إىل أراض زراعيةأو للبناء
وإحلاق الضرر ) الفيضانات(يف طابع البيئة الطبيعية ميكن أن تسبب كوارث طبيعية 

هلذه التغيريات ميكن أن تكون انعكاسات  . )تسمم(بصحة اإلنسان بشكل فوري 
 يف البيئة القريبة، يف الدولة ويف الكرة –صعبة على نسيج حياة كل واحد منا 

 .األرضية
حبكم مشاركة اإلنسان يف هذه التغيريات يف البيئة، عليه أن يكون واعيا لعدم وجود 

نعكاساهتا يف استعمال بدون مثن، وأن يتحمل مسؤولية عن أعماله يف احلاضر وا
  .املستقبل

يف القرن األخري أدرك اإلنسان انه يسيء إىل البيئة الطبيعية، وان األضرار اليت حدثت  •
هذا الضرر . كانت ذات قوة كبرية حبيث سببت ضررا متواصال خالل سنوات طويلة

التعامل يف إدارة . ميكن أن يؤثر على األجيال القادمة وأن يتفاقم ليصبح ضخما جدا
ة ُتمليه أحيانا كثرية مقاربات قصرية املدى ألهنا تكون نتيجة خلطوات اقتصاديةأو البيئ

املاء، اهلواء، األرض، (فامليل إىل االستغالل الفوري واملبذر للموارد املفتوحة . سياسية
تؤدي حقا إىل رفاه األجيال احلالية ) مناجم األمسدة، مصادر الطاقة، احليوان والنبات

ن استمرار وجود اجملتمع البشري إ. ي إال القليل لألجيال القادمةإال أهنا ال تبق
مرهون بقدرة اإلنسان على إقامة نسيج متوازن من العالقات املتبادلة بينه وبني 

 . بيئته
يعترب استغالل املوارد املتوفرة، بدون رقابة  وبدون حساب لنتائج النقص والتضاؤل،  •

 .نسان أن يواجههاإحدى املشاكل الصعبة اليت جيب على اإل
على اإلنسان أن حيافظ على سالمة املنظومات اإليكولوجية الطبيعية، وان يقلص 

ال تنتهي مسئولية . الضرر، وخيطط التطوير حبيث يأخذ بعني االعتبار العوامل البيئية
فعلى اإلنسان تقع املسؤولية . اإلنسان يف الوجود عند ضمان معيشته هو فقط

عليه . ن أشكال احلياة األخرى املوجودة على وجه الكرة األرضيةاألخالقية للدفاع ع
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أن حيمي وحيافظ على النباتات واحليوانات اليت تواجه خطر االنقراض بسبب ما يقوم 
  . به هو من أعمال

احملافظة على البيئة واحليوان والنبات هتدف إىل احملافظة على خمتلف األجناس، وعلى  •
وعلى االختالف اإليكولوجي بني وحدات املشهد . ناسالتوليف املتوازن بني األج

 .الطبيعي، وعلى استقرار املنظومات اإليكولوجية
حلماية البيئة الطبيعية من الدمار واإلساءة الكبرية ُتسن وتطّبق القوانني اليت تنص على  •

 يف السنوات األخرية قامت مجعيات أيديولوجيتها هي احملافظة على. احملافظة على البيئة
يف البالد ويف العامل يزداد الوعي . البيئة، وهي تناضل من أجل تطبيقها يف كل مكان

كما تقام املؤمترات الدولية، . للمحافظة على البيئة، وهو يتمثل يف اإلرشاد والتربية
 .وتنشأ العالقات الضرورية بني الدول من أجل احملافظة على البيئة

 
  أدوات البحث األساسية

بعة ظواهر يف البيئة وفق معايري علمية معروفة، خالل مدة زمنية حمددة، ويف متا: املشاهدة
  .أوقات خمتلفة خالل اليوم أو خالل فصول السنة

طرح فرضية معينة، فحص الفرضية بواسطة جتربة مراقَبة، واملتابعة، استخالص : التجربة
حبسب (التجربة النتائج،  وتلخيص النتائج، ودحض الفرضية أو تأكيدها، العودة إىل 

  .، التعميم وصياغة القاعدة)احلاجة
  .القيام بتعبئة استمارة،أو إجراء مقابالت أو مجع شهادات: استطالع

  
  مميزات مهام التعلم يف األيكولوجيا

  :مبادئ إيكولوجية متميزة جيدر تعليمها يف إطار املنهج
  الكل يف الطبيعة مرتبط بالكل؛ •
 لى شيء آخر يف البيئة؛كل تغيري حيدث يف البيئة يؤثر ع •
 املاضي هو القاعدة للحاضر والبذرة اليت ينمو منها املستقبل؛ •
 التغيريات يف البيئة من شأهنا أن تؤثر عليها ملدة سنوات طويلة؛ •
 على عاتق اإلنسان تقع املسئولية األخالقية للحفاظ على مجيع أشكال احلياة؛ •
 .التبذير يف املياه يعين النقص يف املستقبل •
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 وفنية واجتماعية، تثري وتوّجه حنو عاطفية-مترسات شعوريةتيح التعلّم عن البيئة للتالميذ ي
  .التفكري املتشعب بواسطة مهام البحث واالستكشاف

الكل  كمنظومة تقوم فيها العالقات املتبادلة مبثابة معرفة البيئة توجِّه مهام التدريس حنو .1
 اإلدراك بأن هناك عالقة بني فعالية اإلنسان يف تقود املهام التالميذ إىل. مرتبط بالكل
  .البيئة والنتائج

 ُتدمج يف هذه املهام قضايا آنية من البيئة القريبة من منطقة السكىن، كذلك يؤتى .2
 .بنماذج من أماكن أخرى من البالد

 تتناول مهام التدريس اكتشاف املشاكل وتشخيصها، وتوجِّه إىل طرح االقتراحات .3
 بواسطة التعلم خارج الصف يتخذ التالميذ موقفا من ظواهر اخللل يف التوازن .حللها

يعمل . اإليكولوجي، ومن اإلساءة إىل البيئة وقيم الطبيعة فيها ومن عدم احملافظة عليها
 .التالميذ يف البيئة من أجل احملافظة عليها والعناية هبا

فعالية  إىل جانب إثراء املعلوماتبنينة املفاهيم و تؤدي مهام التدريس إىل فعالية .4
،  يشارك فيها التالميذ بشكل فعال يف احملافظة على البيئة الطبيعية  موّجهة يف البيئة

 ويف َمْدورة املواد املختلفة، ومنع هدر املياه وموارد الطاقة، ويف الدفاع عن -ورعايتها
 عن التلويث وإلقاء املنظومات اإليكولوجية للحيوان والنبات يف بيئتهم، واالمتناع

هذه مجيعا تساهم يف التربية للمواطنة الفعالة . النفايات خارج األماكن املعدة لذلك
 .والواعية، وحتّمل املسؤولية عن البيئة اليت يعيشون فيها

 بواسطة الدمج بني جمال األيكولوجيا  وجودة البيئة يف املنهج، يتعرف التالميذ على .5
. اليت تعمل من أجل احملافظة على البيئة) رمسية وتطوعية( اخلُُضر اهليئات الرمسية وهيئات

يكون هذا التعرف ممكنا عن طريق النشرات والوثائق والقوانني واملعلومات من اهليئات 
احلكومة، السلطات احمللية، هيئات اخلُُضر املتطوعني، شهادات أشخاص، ومن (الرمسية 

 .)وسائل االتصال املكتوبة وااللكترونية
 تدمج مع مهام التدريس مهمات متكن التالميذ من خلق عالقة مباشرة مع البيئة بكل .6

الرسم، التمثيل، النحت، املوسيقى،  (جمال التجربة الفنيةمركباهتا، وتوفر هلم أعماال يف 
مثل هذه . وجتارب يف اجملال االجتماعي الثقايف؛ وجتارب يف اجملال العاطفي؛ )األدب

ا أن توثق الصلة باملكان والشعور باالنتماء إليه من جهة، وإثارة التجارب من شأهن
  .املباالة بالنسبة إىل البيئة من جهة أخرى
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  مسامهة التاريخ يف املنهج

 
  مقدمة

 املوطن واجملتمع واملدنياتخيتلف الفصل الذي يتناول املركبات التارخيية يف منهج تعليم 
  .ولت مسامهة جماالت املعرفة األخرى يف منهج التدريسيف مبناه عن بقية الفصول اليت تنا
  :يتألف هذا الفصل من مركبني

  )75- 71الصفحات  (اجلانب التارخيي يف املنهج املركب األوليتناول 
 خلفية نظرية وإطاًرا لتناول املعلمني فقط، فيقدم وقائع ومضامني تعترب املركب الثاينأما 

هذا . العائالت والبلدات يف مرآة تاريخ البالدن استعدادا للتخطيط لتدريس الفصول ع
  ).273-301الصفحات (القسم خاص باملعلمني ومبن يكتبون املواد التدريسية ال بالتالميذ 

  
خيتار املعلمون من هذه اخللفية النظرية الوقائع واملضامني ذات الصلة باملوضوعات اليت 

  .هيسيعلموهنا يف صفوفهم، إال أهنم ال يعلموهنا كما 
  
  

   ________________________________اجلانب التارخيي يف املنهج
التاريخ هو جممل التجارب البشرية، وهو يتناول احلاضر كمنتج لتطّور متعدد العوامل  •

تستعني اجملتمعات البشرية بالتاريخ كوسيلة لبلورة هويتها، . الزمان واملكانمن 
الذاكرة كّن التالميذ من بلورة ولذلك فان تدريس فصول وقصص من التاريخ مي

 وينتمون إليه، كما ميكن اجملتمع من شرح املشتركة للمجتمع الذي يعيشون فيه
ولتطوير الصلة مباضيه وتوثيق الشعور ونقل األفكار والتقاليد إىل جيل الشباب، 

 . باالنتماء إىل شعبه ودولته

 األسس املشتقة من األيكولوجيا
يف الطبيعة مرتبط بالكل، يؤثر اإلنسان على الطبيعة ويتأثر هبا وهو يتحمل الكل 

نتائج أعماله، على عاتق اإلنسان تقع املسئولية األخالقية عن البيئة واالهتمام هبا، 
  .هدر املياه اليوم يعين نقصها يف املستقبل



 71 

نهجي لألحداث بسبب صغر سن التالميذ ال ينوي املنهج تناول التعليم امل •
 .  تارخيي- والسريورات يف تسلسل كرونولوجي

  .يتركز التدريس يف فصول خمتارة فقط ويف قصص شخصية ومجاعية
على أساس املبدأ بأن منهج تعليم املوطن واجملتمع واملدنيات مشترك جلميع التالميذ يف 

تتناول حياة ، نقترح أن تقدم للتالميذ قصص )اليهود والعرب والدروز(دولة إسرائيل 
كل . اجملتمع يف إسرائيل، مع التأكيد على الفصول واألحداث ذات الصلة مبجموعتهم

جمموعة وكل جمموعة ثانوية تروي روايتها، كجزء من التراث الذي تتكون منه 
  .الذاكرة اجلماعية للمجموعة

 اليت وقعت يف بيئتهم األشخاص املختلفون يفسرون بشكل خمتلف األحداث •
لذلك، توجد للمجموعات .  وهبذه الطريقة تتكون الروايات املختلفةونتائجها،

لألحداث املختلفة اليت املختلفة يف إسرائيل وجهات نظر خمتلفة وتفسريات خمتلفة  
 . حدثت يف الوقت نفسه يف احليز اجلغرايف إلسرائيل

تتعلم كل جمموعة فصوال  جلميع التالميذ تقرر أن قاسم مشتركمن أجل خلق  •
مثل هذا التعلم يتيح للتالميذ إمكانية . اثا معينة من روايات اجملموعات األخرىوأحد

 .التعرف على األفكار وأمناط احلياة للناس اآلخرين وللمختلفني
يتيح منهج التعليم اإلمكانية للتمعن يف األحداث اليت وقعت يف املاضي من زوايا 

  .  حترام متبادل جتاه اآلخرينهبذه الطريقة ميكن تنمية تعامل متسامح وا. خمتلفة
بالنسبة لألحداث اليت ال اتفاق عليها يف وجهات النظر، تقدَّم للتالميذ وجهات النظر 

  .بشكل نزيه) الروايات املختلفة(املختلفة 
جيب عدم السماح بإجراء نقاش  يف الصف حول القصص املختلفة كما جيري بني 

  .البالغني
  

   التارخييأطر احلّيز والزمان يف اجلانب
  إطار احلّيز

  : إىل احلّيزاملوطن واجملتمع واملدنياتيتطرق التعبري عن اجلانب التارخيي يف منهج تعليم 
العائلة، املدرسة، اجملتمع احمللي والبلدة اليت يعيش فيها التالميذ، : احلّيز الشخصي   . أ

  .وصلتها باألحداث يف احلّيز القطري العام
 البلدات األخرى اليت ينتمي سكاهنا إىل الوسط الذي ينتمي املقصود هنا: احلّيز املنطقي . ب

إليه التالميذ، وهم موجودون يف احمليط القريب أو يف منطقة أخرى من البالد،أو 
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األحداث يف هذه . البلدات اليت ال ينتمي سكاهنا إىل الوسط الذي ينتمي إليه التالميذ
 . لقطري العامالبلدات تفحص من خالل صلتها باألحداث يف احلّيز ا

  
  إطار الزمن

أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرون مع الربط ببعض األحداث اليت حدثت يف 
  .يتم التأكيد على القرن العشرين. األحياز  املذكورة أعاله 

يتركّز تعليم اجلانب التارخيي يف إطار احلّيز الشخصي واحلّيز احمللي يف العمليات  •
فترات خمتلفة يف البلدة على خلفية األحداث يف البالد يف واألحداث اليت وقعت يف 

يدمج التدريس القصة الشخصية والعائلية ومكانة العائلة يف هذه . الفترة تلك
  .السريورات واألحداث

يف البلدات اليت هلا تاريخ طويل ميتد على طول مئات وآالف السنني، يتطرق التدريس  •
 :إىل إطارين من أطر الزمن

  . القرن العشرين–تركيز على إطار الزمن املقترح ال: األول
 تناول الفترات القدمية مع األخذ باالعتبار مدى صلتها بسن التالميذ ومدى - والثاين

  .أمهية هذه املواقع يف تاريخ بلدة التالميذ ويف تاريخ البالد
  

  تنمية القيم يف اجلانب التارخيي
ننمي يها التالميذ، يف إطار اجلانب التارخيي، بواسطة التعلم عن تاريخ البلدة اليت يعيش ف

 الثقايف والقيم على –القيم على املستوى الشخصي، والقيم على املستوى االجتماعي 
  .املستوى القومي

يتم بواسطة التعرف على تاريخ العائلة وتسلسل تنمية القيم على املستوى الشخصي   . أ
. القصص العائليةثقايف من خالل تعلم أجياهلا، وكذلك بواسطة التعرف على تراثها ال

اإلخالص ، التطوع، مساعدة اآلخرين، القيادة، : يف هذه القصص تتمثّل القيم مثل 
 . الشجاعة وروح التضحية، األمانة والتواضع

مثل هذا التعلم يعزز العالقة مع أفراد العائلة اآلخرين، واهلوية الشخصية والثقة 
  . بالنفس

ة األخرى تتيح الفرصة لفحص مسامهتها املتراكمة الستمرارية معرفة القصص العائلي
  .بقاء البلدة واجملتمع يف البالد وتقييمها
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 من خالل التعرف على منط حياة  الثقايف–تتم تنمية القيم على املستوى االجتماعي  .ب
اجملتمع وثقافته يف البلدة اليت يعيش فيها التالميذ، ويف بلدات أخرى يف حميطها يف 

هبذه الطريقة ينمي التالميذ نظرة التفهم والتقييم إلجنازات . لفترات التارخيية املختلفةا
األفراد واجملتمع الذين عملوا يف البالد يف الفترات املختلفة اليت سبقت فترتنا، وتأثري 

الزراعة والصناعة والعلم :  هذه اإلجنازات على حياتنا اليوم، يف جوانب خمتلفة مثل
البىن التحتية والتربية واإلبداع الفين والتنظيم االجتماعي، بذلك ينكشف والعمارة و

  .التالميذ للتغيريات والتحوالت اليت حدثت يف البالد خالل فترة زمنية طويلة
من خالل تعرف التالميذ على عمليات تتم تنمية القيم على املستوى القومي  . ج

سرائيل وانعكست على حياة العائلة، وأحداث وقعت يف املاضي يف  البالد ويف دولة إ
 .وعلى احلياة يف البلدة وحميطها

مثل هذا التعرف يساعد التالميذ على بلورة هويتهم القومية، وبناء الذاكرة املشتركة   
  .للمجتمع الذي يعيشون فيه

  
  طرق لتعليم فصول من تاريخ العائالت والبلدات

لى األشخاص وقصصهم؛ وعلى يعتمد التدريس على التعرف احملسوس واملباشر ع •
املواقع واألماكن اليت توجد عنها قصص متميزة تعكس اجلو ومنط احلياة واألحداث 

 .والتراث؛ وعلى وثائق تارخيية تلقي الضوء على الفترة واألحداث وعلى احلياة فيها
  

  :الطرق املقترحة
ص ، عن أشخابواسطة قصص كتبت يف املاضي وقصص كتبت يف زماننا عن املاضي •

املستوى اللغوي الذي يتمثل يف القصص، من شأنه أن ميثل . وأحداث من املاضي
  .العصر الذي كتبت فيه هذه القصص

بواسطة شهادات وقصص شخصية ألفراد من العائلة، وألشخاص من اجملتمع احمللي  •
قصص (وألشخاص أو جمموعات عملت يف جماالت خمتلفة خارج اجملتمع احمللي 

 ).تسرية ذاتية، مذكرا
ليس املقصود بذلك تناول السرية الذاتية للشخصيات، بل تناول قصص خمتارة من 
  . سرية حياهتم يتم بواسطتها التأكيد على فعاليات هذه الشخصيات وصلتها باملوضوع
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يفضل أن نشمل بني هذه الشخصيات شخصيات تثري أعماهلم اهتمام التالميذ، وهي 
م خيلق صلة شخصية بني القصاصني والتالميذ مثل هذا التعل. ليست جماال لالختالف

  .مما يزيد من قوة االنفعال والتقمص الوجداين والتعاطف
بواسطة التعلم خارج الصف واجلوالت التعليمية للتعرف على األماكن التارخيية يف  •

مواقع بنيت يف العهود القدمية وتعترب شهادة عليها، . البلدة وحميطها والتعلم عنها
تشهد . البناء والعمارة، وعلى منط احلياة واألحداث اليت وقعت فيهاوعلى أسلوب 

هذه املواقع على وجود األشخاص فيها وعلى عملهم، وهي تشري إىل االستمرار من 
  .جهة وإىل التغيري من جهة أخرى

. إىل املتاحف وإىل مواقع تارخيية ونصب تذكارية: بواسطة جولة تعليمية فعالة •
. يلتقي التالميذ مباشرة مع املواقع ومع ما فيها من معروضاتبطريقة التدريس هذه 

  . عن طريق التجربة والبحث واالستكشاف يبنينون معلوماهتم ويثرون عاملهم الشعوري
 اليت متثل الثقافة املادية للعصر، وجتّسد كيف عاشوا بواسطة األدوات واحلاجات •

األدوات املرتلية، : املثالعلى سبيل . (وكيف سارت حياهتم يف البلدة ويف حميطها
  ).األدوات الزراعية، أدوات العمل

 صور ؛ وكاريكاتريات رسوم، شعرية قصائد: ، مثلبواسطة أعمال من جمال الفن •
خيلق التدريس ).  توثق هذه الفترةوأفالمألماكن وأحداث وأشخاص البوم عائلي (

لشخصية مع موضوعات بوسائل فنية جتربة شعورية ذاتية تعزز فهم الفترة والعالقة ا
هذه الطريقة تؤدي إىل بلورة اهلوية الشخصية واجلماعية، ومثل هذا . التدريس

 . التدريس ميكّن من رؤية متعددة االجتاهات ألشخاص عاشوا يف تلك الفترة
 املختلفة اليت كتبت يف الفترات بواسطة مقتطفات من الصحف واملستندات األصلية •

يف تلك الفترات، وكذلك بواسطة خرائط وصور من اجلو املختلفة وتعكس منط احلياة 
 .من فترات خمتلفة

 .بواسطة التمثيل، ولعبة األدوار واحملاكاة  •
   

من املفروض أن ختلق هذه الطرق جتربة شعورية عاطفية، واجتماعية، وفنّية : إمجال
لذين عاشوا وتعليمية، وقدرةً على إثارة التقمص الوجداين والتعامل باحترام مع األشخاص ا

  .وعملوا يف املاضي
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