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أجل احلقوق
من أجل
احلقوق

مقدمة

دولة اسرائيل عضو في عائلة الشعوب التي حتافظ على حقوق كل ولد وكل بنت.

املعاهدة تشدد على احترام الولد ،واملفهوم بأنه يجب احترام األوالد لكونهم من بني البشر،وكأشخاص لديهم حقوق مميزة
في املدرسة أيضا.
إنضمت دولة إسرائيل الى املعاهدة عام  ،1991وهذا االنضمام يعني تصريحا بالتزام الدولة بتنفيذ تعليمات املعاهدة ،التي
تعبر عن توجه من أجل منح احلقوق لألوالد في احلصول على خدمات مختلفة من الدولة ،واملشاركة في اتخاذ القرارات التي
تخصهم.
وتهدف املعاهدة إلى تطبيق احلقوق من وجهة نظر الولد كشخص يحصل على احلقوق ,وليس من وجهة نظر الكبار الذين
مينحون هذه احلقوق.
احلقوق هي أداة تربوية ،النها تثقف من أجل االستقاللية واحلكم الذاتي ،وفي نفس الوقت متنح التفكير املتوازن  ،واالحترام
جتاه اآلخرين ،في نظام عالقات مثل املدرسة  .ال ميكن ممارسة احلقوق بشكل تام أو من جهة واحدة فقط.
تكون احلقوق محدودة القيمة إذا لم تكن معروفة وغير مذوتة في العمل اليومي ،ومن واجب الدولة نشر حقوق األوالد ،وحقوق
الطالب ،تعليم وشرح وثيقة حقوق الولد وقانون حقوق الطالب ،وأن يتم تدريسها على ضوء قوانني الدولة التي توجه العملية
التربوية لتطبيق حقوق الطالب في اجملتمع املدني .إن تذويت احلقوق يلزم تنفيذ عملية اتخاذ قرارات من أجل االستعمال
العقالني واملتوازن لهذه احلقوق ،إلى جانب اعتماد قواعد خارجية تقيد هذه احلقوق في احلاالت التي يسبب فيها االستعمال
الزائد عن اللزوم الضرر بالغير  :تالميذ آخرين ,معلمني ,أهال ،أو اإلضرار بنمط احلياة املدرسي.
إن التحدي الواقع أمام املدرسة كبير جدا  :خلق ثقافة – حقوق ،تذويت حقوق الطالب بشكل ميكن كل األطراف في املدرسة
من االستفادة من االنتقال إلى لغة احلقوق واالحترام املتبادل.
وألتعبير عن تبني مبدأ مشاركة األوالد في تكوين مستقبلهم هو قانون حقوق الطالب بشكل فعلي،الذي مت إقراره في
الكنيست عام  .2000وحقوق الطالب هي حقوق مميزة ،والقانون يترجم حقوق األوالد إلى ظروف اجلهاز الذي يؤسس العالقة
اخلاصة التي تنشأ في املدرسة بني الشركاء.
من جهة واحدة فإن حقوق التالميذ على ضوء مبدأ "القدرات املتطورة" تهدف الى إعطاء التالميذ أدوات من أجل جعلهم
شركاء في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتكوين وتنظيم مستقبلهم ،مثال  :حقهم في تلقي التربية والتعليم ،حقهم في
احلصول على معلومات حول حقوقهم ،حقهم في حرية التكتل والتعبير ضمن نطاق اجمللس الطالبي ،حقهم في إجراءات
عادلة أثناء إبعادهم عن املدرسة وفي اإلجراءات التي تقرر مصيرهم في اللجان املنطقية.
من جهة أخرى فإن حقوق الطالب يجب أن تعبر عن التوازن املطلوب داخل املدرسة ،مقابل معلميهم وفي نطاق منط احلياة
املدرسي ،متاما كما تكون حقوق املواطن غير مطلقة وإمنا خاضعة للتوازن االجتماعي ،كذلك فإن حقوق الطالب تكون
خاضعة للتوازن املطلوب في اإلطار املدرسي.
في أساس مفهوم احلقوق تتواجد قيمة كرامة االنسان جملرد كونه إنسانا ،حتى لو كان ولدا،ولي أمر او معلما ،والنموذج املقترح
هنا موجه من أجل بناء اتفاقات في حتقيق احلقوق في مجتمع املؤسسة التربوية ،واحترام احلقوق في النطاق املدرسي يشكل
عملية تعني خلق مجال مدني ،تندمج فيه حقوق الطالب وحقوق املعلم في نسيج واحد.
هذه الكراسة توجه األنظار إلى حقوق الطالب إلى جانب حقوق الطاقم التعليمي – كموجه للعالقات املركبة واملعقدة من
أجل بناء االتفاقات من خالل حوار منطي حول القيم الرائدة والتي تقودنا كلنا ،والطرق لتطبيق وبناء رموز للتصرف تلزم كل
من يدخل املدرسة .وحتوي الكراسة عرضا للنشاطات والفعاليات من واقع اجملتمع متعدد الثقافات والهويات ،التي حتترم
االنتماءات اخملتلفة مع االعتراف والتعلم عن هذه احلقوق النابعة من ذلك ،سواء كانت نقطة االنطالق األساسية هي الطالب
أو الطالبة ،كإنسان ،وكفرد واالعتراف بحقوقه.
علينا أن نلتزم ونتحمل املسؤولية للتدرب الدائم ألنفسنا ولطالبنا ،وأن نطور واقعا وادوات نضع ثقتنا بها ،باإلضافة إلى
الثقة ،واالحترام النابع من اإلميان وعالقة تدل على األهمية التي نوليها لكل شخص ولكل عمل
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"إن الذي يقدم لصاحبه حقوقه فإن الناس يقدرونه" (فصل يوم السبت) هذه اآلية تدلنا على احترام كل بني البشر،
األوالد والبنات ،أو الكبار ،وأن منتدح ونحترم كل بني البشر ،واملعلم والطالب واألهل.
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القسم األول – مقدمة

 oاخللفية

الفهرس

الفهرس

7-8

 oاألهداف
 oاجلمهور املقصود

 oاألسس املوجهة

القسم الثاني – تفصيل النشاطات

 oلي ولكل االوالد ,كما لكل الناس حقوق ومسؤوليات

9-14

 oمن حقي أن أكون محميا ومحبوبا
مسؤوليتي أن أكون مباليا جتاه اآلخرين

15-24

 oمن حقي أن أحافظ على خصوصيتي ،على جسمي ،أال يلمسوني ،أو يلمسوا أغراضي
وممتلكاتي وأن ال يعطوا لآلخرين أية معلومات عني.
من مسؤوليتي أن احترم خصوصيات اآلخرين ،وأال أصيبهم بضرر

25-36

 oمن حقي أن اعبر عن آرائي ,تفكيري ،رغباتي ،بطرق مختلفة  :عن طريق الكالم،
الكتابة ،الرسم أو تقدمي عرض.
مسؤوليتي أن أعبر عن رأيي دون أن امس باالخرين ،أن اصغي لآلخرين واحترمهم
حتى لو لم أكن موافقا على آرائهم

37-48

 oمن حقي أال يسببوا لي األلم ،أال يهينوني ،أو يحقروني
من مسؤوليتي أال أمس باآلخرين حتى بشكل كالمي أو \ و بشكل جسدي.

49-60

 oمن حقي أن أحصل على الدعم بشكل ميكنني من االندماج في حياة اجملتمع وميكنني
من الوصول إلى ما أريده دون قيود.
مسؤوليتي أن أمكن كل االوالد ،حتى لو كانوا ذوي عاهات ،من االستمتاع بحياة اجملتمع.

61-72

 oمن حقي أن أخطىء ومسؤوليتي أن أتعلم من أخطائي.

73-86

 oمن حقي أن أحافظ على االسم الذي منحني إياه والداي ،وأن أحافظ على عادات عائلتي
على ثقافتي ،وأن أكون فخورا بقوميتي.
من مسؤوليتي أن أحترم عادات وثقافات اآلخرين وأن أتعاون معهم.

87-100

 oمن حقي أن أعبر عن مهاراتي ،قدراتي ،ورغباتي في املدرسة.
مسؤوليتي للتعلم

101-110

 oمن حقي احلصول على العالج الطبي في كل وقت ،من حقي احلصول على التطعيمات
واجتياز الفحوصات مثل  :النظر والسمع ،احملافظة على صحتي ،ونقل املعلومات
الطبية للجهة املالئمة.

111-122
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من مسؤوليتي مساعدة األوالد املرضى قدر طاقتي.
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 oمن حقي أن أحافظ على ديني ،أن أمارس تعاليمه ،وأن أستعمل اللغة املريحة لي في
األطر املالئمة
مسؤوليتي أن أحترم ديانة ومعتقدات كل بني البشر

123-132

 oمن حقي أن أشارك في الفعاليات االجتماعية
من مسؤوليتي أن أكون صديقا جيدا وصبورا مع اآلخرين ،مختلفا عن اآلخرين
من مسؤوليتي أن أطلب املساعدة عندما أحتاجها

133-144

 oمن حقي أن أكون مكشوفا لكل مصادر املعلومات اخملتلفة ،التي تتعلق بأحترام \ عدم
احترام حقوق األوالد.
من مسؤوليتي أن أساعد األوالد في احلصول على حقوقهم والتبليغ عن عدم خرق
حقوقهم.

145-156

 oمن حقي أن أستريح ،ألعب ،أقرأ ،وأشارك في الفعاليات التربوية والفنية حسب رغبتي
أو حسب إختياري.
من مسؤوليتي أن أختار النشاط املفضل علي في ساعات الفراغ.
من مسؤوليتي أن أمكن اآلخرين من التمتع بالنشاطات التي اختاروها.

157-166

القسم الثالث – التعبير
 oالرغبة

 oاإلعالن عن األداة خالل العملية

القسم الرابع – ملحقات
 oمفاهيم
 oأفالم
 oقائمة املصادر
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167-168

169-191

القسم االول – مقدمة
 .1خلفية

تضع وثيقة االستقالل ،وقانون أساس احترام اإلنسان وحريته ,ووثيقة حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة ,ووثيقة حقوق
الولد،ومناشير املدير العام وقانون حقوق الطالب  -تضع أمامنا حتديات أخالقية وتربوية تبرز أهمية الكبير والصغير كأفراد
من بني البشر ،بحيث يتم التعبير عن مسؤولية الكبير بتمكني الصغير من احلصول على حقوقه ،أي تربيته.

القسم االول – مقدمة

من أجل احلقوق

مت تشكيل هذه السلسلة من اللقاءات من أجل إعطاء املدرسة أدوات خللق ثقافة حوار ترتكز على قيم الدميقراطية ،على
حقوق الشباب ،وعلى حقوق الكبار ،في جهاز التعليم ،والتي يتم تنفيذها من خالل عملية بناء االتفاقات التي ترتكز على
عالقات الثقة واالحترام بني كل من يدخل املدرسة وبشكل يالئم حلم كل مدرسة وأهدافها الثقافية.
هذه اللقاءات متكن من تطوير مهارات احلوار ،اإلصغاء ،تقدمي االحترام ،وتأسيس عالقات ثقة بني كل من يدخل املدرسة.
اللقاءات ذات ثالثة مستويات:
 .1الكشف ،التعارف ،رفع الوعي بالنسبة ملوضوع معني.
 .2توسيع أساس املعرفة ،التجارب ،تطوير مهارات إضافية
 .3بدء عملية بناء االتفاقات بني كل من يدخل املدرسة.
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 .2األهداف

 oممارسة التأمل العميق في حقوق الولد \الطالب \ املواطن في اجلهاز املدرسي
 oفحص النواحي القيمية التي تنبع من حقوق الولد \ الطالب \ املواطن
 oتطوير عملية بناء االتفاقات بني كل من يدخل املدرسة بواسطة وسائل حوار
 oتشجيع بناء رموز للتصرف مع احملافظة على احلقوق.

 .3األسس املوجهة
 .1مبدأ العدل

مجموعة من اللقاءات التي متكن من تهذيب إجراءات العدل وبناء االتفاقات بني كل من يدخل املدرسة من خالل
االعتراف بأسس العدل ,األخالق واملساواة.
 .2مبدأ املشاركة
مجموعة من اللقاءات التي تخلق فرصا للتعاون بني مجتمع املدرسة  :املعلمني ،الطالب ،من خالل التجربة وحتديد رموز
التصرف.
 .3مبدأ النموذجية
مجموعة من اللقاءات التي تشمل التعامل مع كل احلقوق من "كراسة حقوق الطالب" من خالل ثالثة مستويات:
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اللقاء األول – لقاء أساسي :كشف واعتراف باحلق ومعناه من خالل امكانيتني
اللقاء الثاني – إثراء  :توسيع املعرفة \ التطبيق والعمل
اللقاء الثالث – "أن نقوم بعمل مسؤول"  :تعيني رموز التصرف.
 .4مبدأ املالئمة
مجموعة من اللقاءات التي متكن املشاركني من املناقشة والعمل ضمن مواضيع ،قضايا ،مشاكل ،من حياة املدرسة،
الدولة والعالم ،حسب اختيارهم.
 .5مبدأ الدمج
مجموعة من اللقاءات التي متكن خلق عالقة بني احلقوق نفسها ،والعالقات باملضامني التعليمية في املواضيع اخملتلفة،
على مدار السنة ،للمواضيع املوجودة على جدول اليوم التربوي في املدرسة ولبرامج النشاطات املدرسية.

8

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

لي ولكل األوالد مثل كل بني البشر حقوق ومسؤوليات
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من أجل احلقوق

9

10

http:/www.education.gov.il/zchuyot قانون حقوق الطالب

من أجل احلقوق
كل بني البشر حقوق ومسؤوليات

لقاء تعارف:
احلق ,املسؤولية وما بينهما
األهداف
 .1إيضاح املفاهيم  :حق ,مسؤولية وما بينهما
 .2فهم العالقة بني حق اإلنسان وحق الطالب كمواطن صغير في السن
 .3تعريف الطالب "على كراسة حقوق الطالب"

سير النشاط
كل بني البشر يستحقوق احلقوق
حقوق بني البشر بشكل عام ،واألوالد بشكل خاص لم تكن شيئا مفهوما ضمنا ،على مدى
التاريخ ،ومن هنا نبعت احلاجة في الدول اخملتلفة إلى مجموعة من التصريحات ،القوانني،
والوثائق الدولية.
تعالوا نتصادق مع كراسة احلقوق
نوجه الطالب ملعاينة كراسة احلقوق ثم نتفحصها من اخلارج:
نفحص الغالف ،نوجه عناية الطالب إلى أنها تبدو ككتيب رسمي تابع لدولة إسرائيل ،ملاذا ؟
ما هي أهمية ذلك ؟
نفحص مع الطالب ماذا نتوقع أن حتوي الكراسة ؟ ملاذا ؟

نبحث في احلقوق
نقسم الطالب إلى ثالث مجموعات .كل مجموعة تختار  4حقوق من كراسة احلقوق أو من اإلعالن.
نطلب من كل مجموعة أن تسجل ما الفرق وما هو التشابه بني احلقوق اخملتلفة.
نطلب من كل مجموعة أن يحاول تعريف "ما معنى املفهوم حق ؟" في نظرها بواسطة كوالج يتم إنتاجه .ومتكني كل
مجموعة من عرض انتاجها.
نتحمل املسؤولية
نطلب من كل مجموعة أن تشرح ما هي املسؤولية املتعلقة بكل حق.
نسأل  :ملاذا هنالك حاجة لتعريف املسؤولية إلى جانب كل حق ؟ وهل حتمل املسؤولية عن الدفاع عن احلقوق يضمن احلفاظ
على حقوقنا ؟
نعرض مجموعة متنوعة من االقتراحات العملية لتحمل املسؤولية في الدفاع عن احلق.
نشرح للطالب أن هذه احلقوق ليست مشروطة بشيء آخر وهي حق لنا كبشر.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.

12
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من أجل احلقوق
كل بني البشر حقوق ومسؤوليات

لقاء تعارف:
"أن تكون محميا"....
األهداف
 .1شرح مفهوم احلق ,املسؤولية والعالقة بينهما
 .2فهم العالقة بني حق اإلنسان وحق الطالب كمواطن صغير في السن
 .3تعريف الطالب على "كراسة حقوق الطالب"

سير النشاط
نعرض الرسومات التالية:

13

ونبحث:
 oأي حماية يوفرها لنا كل غرض \ شيىء من األشياء التي في الرسومات ؟ متى ؟ وملاذا؟
 oأي من األشياء \ األغراض مينحنا احلماية فقط عندما ننصاع له ؟ من يقدر على حمايتنا في البيت ,املدرسة والصف؟
نتطرق إلى القوانني ,الدستور ،األنظمة املعروفة والواضحة ،لتركيب القضبان على الشبابيك وضع رجل أمن ،دعم
ومساعدة من قبل أصدقاء \ معلمني ،مناوبني في االستراحة وغيرها.
 oما هو الشعور \ اإلحساس الذي توفره لنا وسائل احلماية ؟ نتطرق إلى الشعور باألمان ،الهدوء واالنتماء وغيرها .نذكر
احتياجات ،طلبات ،رغبات من املهم حتقيقها من أجل أن نشعر باننا محميني في صفنا.
نبحث أهمية إعطاء رد لالحتياجات التي ذكرت ،من املسؤول عن إعطاء الرد ؟ كيف ؟ ومتى ؟.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق

من حقي أن أكون محميا ومحبوبا
من حقي أن أكون محمية ومحبوبة.
مسؤوليتي أن أظهر املباالة جتاه اآلخرين.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1تعريف الطالب على احلقوق بشكل عام وعلى حقوقهم بشكل خاص
 .2تشجيع احملافظة على احلقوق وحمايتها
 .3تشجيع ومتكني اإلجراءات املدرسية املرتكزة على العدل بني كل من يدخل املدرسة

من حقي أن أكون محميا  /ة ومحبوبا  /ة

�لقاء تعارف:
ما املشترك بني يوسف وسندريال ؟

سير النشاط
كل طالب يختار كتابا أو قصة تعرض فيه شخصية تضرر حقها األساسي في احلماية واحلب ،ميكن اختيار القصة من
كتاب التوراة ،من أدب األطفال ،من األدب اإلسرائيلي ،مثال  :سندريال ،ليلى احلمراء ,يوسف وإخوته ،ومتكني الطالب من عرض
اختياراتهم.
يجب التشديد على أن لكل شخص مبجرد كونه إنسانا حقوقا أساسية ،ولذلك ال ميكن أخذها منه لكن ميكن التسبب
بضرر لهذه احلقوق.

17
جنري نقاشا:
 كيف تضرر احلق في احلماية واحملبة من شخصية القصة ؟ ملاذا تضرر هذا احلق ؟ وبواسطة من ؟ ماذا كانت تأثيرات الضرر بحق بطل القصة ؟ هل كان هنالك تغيير" خالل القصة" ,في التصور الذاتي لبطل القصة ؟ في إحساسه باحلماية ؟ بالثقة التي كانيوليها حمليطه ؟ كيف ؟
 احلق في احلماية واحلب يشمل احلياة العائلية ،البيت ،املدرسة ،واحمليط ,أين يتم احترام \ عدم إحترام هذا احلق ؟ بواسطةمن ؟ متى؟
نكون قائمة تتعلق باحلاالت التي يتم فيها احترام \ عدم احترام حق الطالب في املدرسة ،البيت ،الشارع ,أو في أي مكان
آخر.
نصنع صندوق بريد صفيا من صندوق أحذية.
نشرح للطالب " :في هذا الصندوق سنركز قصصا عن أماكن ،أشخاص ،حاالت أحسسنا نحن أو آخرون أننا غير محميني أو
محبوبني :في البيت ،الشارع ،االستراحة أو الصف".
نشجع الطالب على كتابة القصص التي أحسوا من خاللها أن حقهم في احلماية واحلب مت احترامه.
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نشجع الطالب على أن يراقبوا ما يحدث حولهم  :في االستراحة ،البيت ،وساحة األلعاب ،في كل مكان وزمان والقيام بكتابتها
ووضعها في الصندوق ،وأن منكنهم من كتابة القصص بدون أسماء.
نفتح الصندوق مرة في األسبوع ،نقرأ ما كتب به دون أن نذكر اسم الكاتب ،للمحافظة على اخلصوصية ،وفي كل أسبوع
نبحث في كيفية "تغيير الوضع ،كيف ميكن لنا كصف أو كأفراد أن نتحمل املسؤولية من أجل تغيير الوضع  :كيف نعمل
؟ ماذا نقول ؟ ملن نتوجه للمساعدة ؟ وما شابه.
كيف ميكن أن نضمن القيام بفتح الصندوق على مدار السنة ؟

لغة احلقوق = لغة التقييدات

من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو االنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1تعريف الطالب على احلقوق بشكل عام وعلى حقوقهم بشكل خاص
 .2تشجيع الدفاع واحملافظة على احلقوق
 .3تشجيع ومتكني اإلجراءات املدرسية املرتكزة على العدل جتاه كل من يدخل املدرسة

من حقي أن أكون محميا  /ة ومحبوبا  /ة

�لقاء تعارف  :احلق في
أن نكون محميني ومحبوبني*

سير الفعالية
منعن النظر في الرسم وجنري نقاشا:
من هي الشخصيات املوجودة في الرسم ؟
ماذا تعمل ؟
وما العالقة بينها ؟

19

نختار شخصا كبيرا \ أشخاصا كبارا وولدا \ بنتا في الرسم  -الذين توجد عالقة بينهم  -ونخمن ما هي العالقة بينهم ؟ نتطرق
إلى العالقات مثل  :والد \ أهال وولد \ بنت ،أخ وأخت ،أصدقاء.
نحاول أن نخمن ماذا تشعر الشخصيات الواحدة جتاه األخرى ،هل حتس باحلب ،املباالة ،أو القلق؟
نذكر كيف نرى ذلك .هل نرى ذلك بواسطة أملالطفة ،العناق ،القرابة أو مد اليد ؟
نذكر كيف ميكن أيضا التعبير عن شعورنا الواحد جتاه اآلخر ،بالكلمات ،بلغة اجلسم ،بإعطاء احلماية ،بالشعور بالقلق ،بتقدمي
املساعدة ،باحملافظة على ؟

نتمعن في النص ونفحص :
كلمة "محمي" تعود إلى عائلة الكلمات التي تتطرق إلى "احلماية" نعطي أمثلة عن كلمات – تعابير إضافية من نفس
العائلة ،نتطرق إلى الكلمات والتعابير مثل  :زهرة محمية ،جيش الدفاع اإلسرائيلي ،كرمي حماية ،جمعية حماية الطبيعة،
دفاع وغيرها.
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نفحص متى نحس بأننا محميون و\ أو محبوبون ؟ ماذا أو من يسبب لنا هذا الشعور ؟ نتطرق إلى احلاالت اخملتلفة مثل :
عندما يتم عناقنا \ مالطفتنا \ نحصل على هدية \ كلمة طيبة \ ابتسامة ،عندما يساعدونا في قطع الشارعن عندما
يذكرنا أبناء العائلة بوضع حزام األمان ،عندما يذكرنا املعلمون أن نشرب ،وغيرها.
نسأل ماذا \ من ميكنه أن يحمينا عندما نكون في الصف ؟ في الساحة ؟ في الرواق ؟ أثناء السفر؟ في امللعب ؟ في البيت
؟ وما شابه.
من أي شيىء يجب حمايتنا ؟ متى نشعر بشكل خاص اننا بحاجة إلى ان يحمونا أو أن يحبونا ؟ نتطرق إلى احلاالت واألزمنة
اخملتلفة  :في مكان جديد ،في الظلمة ،في عيد امليالد ،دائما ،وغيرها ملاذا ؟
كيف نقول ،نطلب ،أو نظهر لآلخرين أننا بحاجة أو اننا نطلب أن يحمونا ؟ يحبونا ؟ ملن نتوجه ؟

نتحمل املسؤولية على حتصيل احلقوق – من النظرية إلى الناحية العملية:

نفحص ماذا ميكننا أن نعمل من أجل أن نكون محميني ؟ نقرر كيف ننشر هذه األفكار كي نتمكن نحن واآلخرون من
تطبيقها.

20
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من أجل احلقوق

أهداف
 .1كشف الطالب للحاالت التي يوجد بها إضرار باحلق ويطلب فيها احلماية.
 .2تطوير العالقات املتبادلة بني أفراد الصف وبني كل من يدخل املدرسة واملرتكزة على الشعور مع اآلخرين واحملافظة على احترام الغير.
 .3متكني اتخاذ إجراءات مدرسية ترتكز على العدل بني كل من يدخل املدرسة.
 .4تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف "بحدود حقوقي – هذا حقي".

من حقي أن أكون محميا  /ة ومحبوبا  /ة

�لقاء إثراء:
أن نتمعن مبا يجري

سير النشاط
نقسم الصف إلى ثالثة مجموعات مراقبة .كل مجموعة تنفذ مراقبتها خالل أسبوع كامل (أنظر صفحة املراقبة في
صفحة :)16
		 .1مجموعات مراقبة مدرسية تراقب  :الصف ،الساحة ،مدخل املدرسة ،القاعة الرياضية وما شابه.
 .2مجموعات مراقبة في حديقة االلعاب \ حركة الشبيبة
 .3مجموعات مراقبة الشارع.
نشرح للطالب أن وظيفتهم مراقبة ما يجري دون التدخل:
عليهم تسجيل ما يحدث بشكل دقيق في احلاالت التي يتضرر بها احلق باحلماية واحملبه بشكل معني ،بني طالب وطالب ،بني
معلم وطالب ،بني كبير في السن لكبير آخر غيره.
نسمح لكل مجموعة عرض نتائج املراقبة التي أجرتها.
جنري بحثا في اجملموعة:
 oنفحص هل كانت هنالك صعوبة في العثور على أماكن وأحداث تشمل انتهاك احلق ؟
 oما هو املشترك بني كل املراقبات ؟ ما هو الشيء اخملتلف ؟ ملاذا ؟
 oنفحص مع الطالب هل األحداث التي تشمل العنف اجلسدي أو الكالمي فقط تعتبر انتهاكا حلق الغير ؟
 oنؤكد أنه ال ميكن اعتبار كل حالة توضع بها احلدود من قبل الكبير انتهاكا للحقوق.
حول حق االعتراض واإلجراءات العادلة:
 oهل مت تسجيل حاالت مت فيها متكني الطالب من عرض موقفهم قبل إصدار العقاب ؟ كيف متثل ذلك ؟
 oهل كانت عملية الفحص عملية عادلة ؟
 oمن تضرر حقه \ مت احلفاظ عليه ،نتيجة ذلك ؟ ملاذا ؟.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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صفحة مراقبة
عليكم أن تسجلوا في كل صفحة حادثة واحدة فقط وأن تصفوها بالتفصيل:
هل أخذ املتورطون في احلادثة الطرف اآلخر بعني االعتبار ؟
كيف ضمن الكبار (معلم \ ولي أمر وما شابه) تطبيق حقوق الطالب ؟
هل مت احلفاظ على حق املعلم "كرامة املعلم" كإنسان وكمواطن ؟
املكان \ اليوم \ الساعة ____________________________________________________________
املشاركون في احلادثة ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
وصف احلادثة ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
هل حدث انتهاك حلقوق ؟ حقوق من ؟ بواسطة من ؟ ________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرفات متكن من حماية احلقوق.
 .2تكوين أدوات واقنية حوار بني املعلمني واألهالي والطالب.
 .3تطوير طرق بديلة حلل اخلالفات التي تعتمد على العدل واالتفاق.
 .4املبادرة إلى احملافظة على حقوق الكبار والصغار معا ومتكينهم من حتقيقها.

من حقي أن أكون محميا  /ة ومحبوبا  /ة

�لقاء بناء االتفاقات:
كتابةرموزتصرفات صفية

 .5متكني تطوير جهاز حماية من خالل إجراء عادل.
 .6تشجيع استعمال "لغة احلقوق" ،واالعتراف "بحدود حقي – هذا حقي".

سير الفعالية
نقسم التالميذ إلى ثالث مجموعات .وفي حال مشاركة األهل أو املعلمني في الفرق نكون مجموعات متنوعة من املعلمني
\ الطالب \ األهالي.
نصف حالة خيالية :جزيرة منعزلة
"نحن مجموعة من الناس الذين ينوون تكوين مجتمع جديد على جزيرة منعزلة وبعيدة عن العالم ،ولدينا فرصة لتبني
قوانني وقواعد نتصرف مبوجبها ،وقد مت تقسيم سكان اجلزيرة إلى أربع مجموعات كل واحدة لديها مهمة وهي تقرير قواعد
التصرف من وجهة معينة من احلياة هنا ،ونحن حصلنا على مهمة وضع القوانني التي حتافظ على حقوقنا في احلماية
واحلب".
وسنمكن كل مجموعة من تعيني القواعد والطرق من أجل فرض هذه القوانني.

من حقي أن أعيش حسب عادات الثقافة التي أمارسها في بيتي ,أن اتعرف على عادات عائالت أخرى وأن
أحترمها.

من حقي أن يتم سماعي قبل معاقبتي ،عندما يشكون بأنني عملت عمال غير صحيح.
من حقي أن ينادوني باسمي ،وأال ينادوني بأسماء أخرى.

من حقي أن أقرأ كتبا تدور حول مواضيع تهمني ,من حقي أال أكمل كل كتاب حتى نهايته.

من حقي االستماع إلى املوسيقى حسب اختياري ،وأن أتعرف على أنواع موسيقى مختلفة.

من حقي أن أعبر عن رأيي في كل موضوع بشرط أال أضر بشخص آخر.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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نفحص هل القواعد والطرق مشكلة بحيث تالئم القانون.
قانون حقوق الطالب ،منع التمييز ( .5أ) مينع أن متيز السلطة احمللية ،املؤسسة التربوية أو أي شخص يعمل
من قبلها ،ضد طالب ألسباب طائفية ،ألسباب على خلفية اجتماعية – إقتصادية ،أو ألسباب تتعلق باملعتقدات
السياسية ،سواء كان احلديث يدور عن الولد أو عن والديه.
احلق في أن يتم سماعك
 oمن حق الطالب أن يطلب وأن يحصل على معلومات بكل ما يتعلق به ،لكن التوجه يجب أن يتم بشكل
مهذب ،من أجل عدم انتهاك حقوق اآلخرين .
 oمن حق الطالب إبداء رأيهم ،إال إذا كان األمر يضر بحقوق اآلخرين ،ومن واجبهم عدم إيذائهم أو حتقيرهم .
 oمن حق الطالب التوجه إلى أي واحد من املعلمني ،أو الى املدير \ املديرة ،وإلى أشخاص في وزارة املعارف من
أجل التحدث معهم عن وضعهم وشعورهم في املدرسة ،بشرط ان يتم التوجه ألصحاب الوظائف اخملتلفة
حسب الترتيب التصاعدي في اجلهاز .
 oمن حق الطالب ووالديه التوجه إلى اجمللس التربوي أو الى ادارة املدرسة وتقدمي اعتراض على قرار مت اتخاذه
يتعلق بالطالب .
نفحص أي من هذه القوانني ميكننا تبنيه في عاملنا – بني كل من يدخل املدرسة .كيف ؟
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نسجل هذه أالسس على كرتونة بريستول ونعلقها في مكان مركزي ،ونسمح للطالب بالكتابة ،إبداء املالحظات وتوضيح
االمور خالل االسبوع.
ميكن ان نطلب من الشركاء التوقيع على القوانني ،ميكننا ايضا اجراء نقاش واملوافقة على قانون واحد ،وان نشرك كل طالب
املدرسة في املعضلة وما شابه.

لكل شخص حقوق
ومن الواجب على الشخص ان يكون مسؤوال عن أعماله ،الن حدود حقه هي حق غيره.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

من أجل احلقوق

من حقي احلفاظ على خصوصيتي ،على جسمي،
أال يلمسوني ،أو يلمسوا أغراضي ،وممتلكاتي وأن ال
يكشفوا لآلخرين أية معلومات عني دون سبب مقبول.
مسؤوليتي أن أحترم خصوصية اآلخرين وأن ال أسبب
لهم الضرر.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق

من حقي احلفاظ على خصوصيتي

�لقاء تعارف:
احملافظة على اخلصوصية
األهداف
 .1تعريف الطالب على احلق
 .2تشجيع احلماية واحملافظة على احلقوق في بيئات احلياة اخملتلفة
 .3تشجيع ومتكني "احلوار الثنائي" بني كل من يدخل الصف.
 .4تشجيع ومتكني إجراءات مدرسية مبينية على العدل بني كل من يدخل املدرسة.

سير الفعالية
نقسم الصف إلى أربع مجموعات وكل مجموعة تتعامل مع قصة حادثة يتم فيها التحدث عن مشكلة تتعلق بانتهاك
حقوق.

رسائل للهيئة
نشرح للطالب عن وصول توجه للمدرسة من أجل مساعدة هيئة صحيفة للشبيبة معروفة من أجل الرد على أسئلة أبناء
الشبيبة التي ترسل إلى زاوية "أنت تسأل وداليا ترد" " أمامكم أربعة رسائل وصلت للزاوية ،وعلى كل مجموعة أن تقدم
إجابة لرسالة واحدة".
احلادثة األولى
مرحبا داليا
أنا طالبة في الصف الرابع في مدرسة "أملوجيم"
معلمة التاريخ معتادة أن تقرأ عالمات كل الطالب في الصف.
أمس أعادت االمتحانات ومرة أخرى قرأت عالمات اجلميع.
أنا خجلت جدا وكدت أبكي ,لكنني متكنت من إيقاف الدموع.
من فضلك ساعديني ،ما الذي كان بإمكاني أن أعمله عندما حدث هذا ؟ وماذا أستطيع أن أعمل اآلن ؟

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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احلادثة الثانية
مرحبا داليا
اسمي رنا وأنا أتعلم في مدرسة "األمل"
لدي صديقة جيدة أقص عليها دائما كل شيىء
في األسبوع املاضي حدثتها بأن والداي ال يريدان العيش معا ،وطلبت منها أن ال تقص عن ذلك ألي شخص ،ووعدتني
بأن ال تفعل ذلك.
أمس علمت ان الكل يعلم وأنا أحس بأنني مهانة ومتضايقة ،أنا ال أعرف ماذا أفعل اآلن ألنني من جهة واحدة ال أستطيع
ان اثق بها بعد اآلن ،لكن من الناحية األخرى هذا يحدث لي للمرة األولى ،وأنا أريد أن تبقى صديقتي ......ماذا أعمل ؟
احلادثة الثالثة
مرحبا داليا
أمس كنت أسير في الشارع مع صديق وسمعت معلمتني تتكلمان عن طالب من صفنا ،وعندما شاهدانني
توقفن عن احلديث ،لكنني أعلم أنه بعد أن ذهبنا أكملتا الكالم عنه والكل سمع ذلك.
أنا اعتقد أن من حقهما الكالم عن طالب في املدرسة ،لكن ملاذا يجب أن يسمع اآلخرون هذا احلديث ؟
ما رأيك هل أنا على حق ؟ وماذا ميكنني أن أعمل ؟
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احلادثة الرابعة
مرحبا داليا
أردت أن أقص عليك ما حدث معي أمس وما رأيك في كيف كان من املمكن أن اتصرف؟.
أمي تنبش اجلوارير في غرفتي كل يوم ،وتخرج منها أشياء دون إذني ،وأمس وجدت رسالة كتبها لي سامي،
وحكت عنها لكل العائلة خالل وجبة العشاء.
لقد أحسست باإلهانة الشديدة وأمي تعتقد أنني أبالغ ،ماذا علي أن أفعل حسب رأيك ؟
منكن كل مجموعة من عرض الرسالة واإلجابة في الصحيفة.
نشرح أن كل واحدة من الرسائل تتعلق بناحية مختلفة من خرق احلقوق ،و أن عليهم اختيار طريقة عمل مالئمة وغير
عنيفة أو انتقامية.
نعلق الرسائل واألجوبة على كرتون برستول عنوانه "أنتم تسألون وداليا جتيب"

نتمعن بالالفتة:

"من حقي احلفاظ على خصوصيتي ،على جسمي ،أال يلمسوني ،أو يلمسوا أغراضي ،وممتلكاتي وأال يكشفوا لآلخرين أية
معلومات عني دون سبب مقبول.
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من أجل احلقوق

من حقي احلفاظ على خصوصيتي

مسؤوليتي ان أحترم خصوصية اآلخرين و أن ال أسبب لهم الضرر".
ونفحص  :ما هو القصد من ذلك ؟ ملاذا تعتبر احملافظة على اخلصوصية حقا ؟
وملاذا تعتبر واجبا ؟ كيف يظهر ذلك للعيان ؟
لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو االنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق

من حقي احلفاظ على خصوصيتي

�لقاء تعارف:
احلق في اخلصوصية*
األهداف
 .1تعريف الطالب على احلق.
 .2تشجيع احملافظة وحماية احلقوق في بيئات مختلفة

سير الفعالية
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نتمعن في اجلوارير ونتحدث:

ما هو اجلارور الشخصي \ اخلاص حسب رأيكم ؟ أي اشياء تختار عادة إدخالها الى اجلارور ؟ نتطرق إلى األشياء التي ال نريد
كشفها لآلخرين ,األشياء التي نود احملافظة عليها بشكل خاص.

ماذا يفعل األوالد في األشياء املوجودة في اجلوارير ؟
ملاذا ؟ ماذا تفعل الشخصيات التي ال متلك جارورا ؟ خمنوا ملاذا ؟

نختار جارورا نعرضه ونتحدث :

أي األغراض توجد في اجلارور ؟ نتطرق إلى األغراض الظاهرة و \ أو غير الظاهرة للعني .ماذا ميكننا أن نعمل بها ؟
أي األشياء اخلاصة \ الشخصية مت إدخالها إلى اجلارور وملاذا ؟ نتطرق إلى احلاجة باحملافظة عليها ,حلقيقة أنه ميكن أن يكون
لها معنى خاص ,أو إلى الرغبة في إخفاءها عن اآلخرين.
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أي االشياء اخلاصة \ الشخصية ال ميكن إدخالها إلى اجلارور ؟ نتطرق إلى املعلومات ،األحالم ،احلقوق ،الرغبات ،األفكار ،األسرار،
والعالقات مع أشخاص وكذلك ماذا ميكن أن نعمل بها ؟

نخمن كيف تتطرق الشخصيات في الرسم إلى األغراض املوجودة في اجلارور الشخصي:

هل الشخصيات األخرى تعرف عن األغراض \األشياء املوجودة في اجلارور الشخصي ،وهل من اجلدير بهم أن يعرفوا \ ال يعرفوا ؟
وملاذا ؟

ماذا تريدون أن تقولوه للشخصيات في الرسم بالنسبة للطريقة التي يتعاملون بها مع أغراضهم ؟ والعالقة التي يجب أن
يبدوها ألغراض اآلخرين ؟

نبحث حق اخلصوصية :

ما هي اخلصوصية ؟ ماذا يحول الشيء إلى خصوصي ؟ كيف ميكن احملافظة على خصوصيتنا \ خصوصية اآلخرين ؟ نعطي
أمثلة.
من من األجدر \ من املمكن \ من املرغوب فيه أن نشرك في األغراض الشخصية \ اخلاصة ؟ نتطرق إلى األصدقاء ،األهل ،أصحاب
الوظائف وملاذا ؟
بأي شكل ؟ كيف ميكن التوجه إلى هذه اجلهات ؟
ماذا ميكن أن نعمل عندما يحاول شخص انتهاك خصوصيتنا ؟ خصوصية اآلخرين ؟
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نتحمل املسؤولية على تطبيق احلقوق – من النظرية إلى الواقع :

ندير حوارا وننص خالله اتفاقات تساعدنا على احترام خصوصية كل واحد من أصدقاء الصف ،نتطرق إلى احترام اخلصوصية
من النواحي  :احترام اجملال اخلاص ،األغراض الشخصية ،امللفات في احلاسوب ،احترام املشاعر واألفكار ،احترام املعلومات التي
تتعلق بخصوصية الفرد.
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من أجل احلقوق

من حقي احلفاظ على خصوصيتي

�لقاء إثراء:
بحث احلق
االهداف
 .1متكني الطالب من توسيع عالم معرفتهم حول احلقوق.
 .2تشجيع الطالب على االخذ بزمام املسؤولية وحماية احلقوق.
 .3فحص احلقوق مبنظار احلياة اليومية.

سير الفعالية
نقرأ للطالب البند  16من الوثيقة الدولية حلقوق الولد التي تتحدث عن احملافظة على اخلصوصية واحترام األوالد  ":يجب أن
ال يكون الولد عرضة لتدخل قاس أو غير قانوني ،في خصوصيته ،عائلته ،بيته ،أو رسائله ،أو إلنتهاكات غير قانونية لكرامته
وسمعته الطيبة ،وللولد احلق في حماية القانون ضد أي تدخل أو انتهاك".
االتفاقية الدولية هي الوثيقة الدولية األكثر شموال وأهمية في مجال حقوق األوالد حتى اليوم،
ومت التوقيع عليها في  20تشرين ثاني  ،1989من قبل دول األمم املتحدة (ولهذا يتم في هذا التاريخ
االحتفال بيوم حقوق الطفل العاملي حتى يومنا هذا) ومت توقيع االتفاقية من قبل اسرائيل في 3
متوز  ،1990ودخلت حيز التنفيذ في  2تشرين ثاني .1991

نقسم الصف إلى خمس مجموعات "باحثي صحافة" حسب التقسيم التالي:
 .1انتهاك اخلصوصية.
 .2انتهاك خصوصية العائلة والبيت.
 .3انتهاك خصوصية املراسالت (مراسالت بريدية ،بريد ألكتروني وما شابه).
 .4انتهاك الكرامة.
 .5انتهاك السمعة الطيبة.
كل مجموعة جتمع خالل األسبوع مقاطع من الصحف ،مقاطع من مواقع اإلنترنت ،قصص وأمثلة من احلياة املدرسية ،من
الصف ،من البيت واحمليط ،،عن انتهاك احلق واحلاجة إلى حمايته.
نعرض اإلنتاج في معرض مدرسي.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

33

34

http:/www.education.gov.il/zchuyot قانون حقوق الطالب

من حقي احلفاظ على خصوصيتي على جسمي

من أجل احلقوق

لقاء بناء االتفاقات
نتفق على رموز تصرفات
ومننع انتهاك اخلصوصية
األهداف
 .1تشجيع حماية احلقوق وخلق مجتمع يحترم االختالفات.
 .2تعلم العالقة بني احلق واملسؤولية وبني احلق واحلدود.
 .3تصميم احلقوق على أساس مبادىء عمل ومجاالت مسؤولية.
 .4خلق طرق وأجهزة لتطوير احلوار بني املعلمني واألهالي والطالب.
 .5تعيني رموز تصرفات للمشاركني في العمليات املتفق عليها.

سير الفعالية

نكون كتابات حائط
نعلق في الغرفة لوحني \ كرتونتي بريستول ونكتب عليهما:
"احملافظة على خصوصيتي ،على جسمي أال يلمسوه ،في أغراضي وأمالكي ،و أن ال يكشفوا لآلخرين أية معلومات عني
دون سبب معقول" – مسؤولية
"احملافظة على خصوصيتي ،على جسمي أال يلمسوه ،في أغراضي وأمالكي ،و أن ال يكشفوا لآلخرين أية معلومات عني
دون سبب معقول" – حقوق
 oنوزع أدوات كتابة على كل املوجودين بألوان مختلفة  :الطالب لون أخضر ،املعلمني – أحمر.
 oمنكن كل املشاركني من الرسم أو تسجيل املالحظات ،األمثلة والقصص على كل لوح.
 oنعلق األلواح خارج الصف وندعو املعلمني ،األهالي والطالب للكتابة على األلواح.

نتحدث عن.....

 oنفحص "كتابات احلائط حول احلقوق " و "كتابات احلائط حول املسؤولية" ونفحص:

		 .1أي من الذي كتب ميكن ترجمته لقواعد تصرف ؟ كيف نتأكد أن هذه القواعد سيتم احترامها لفترة طويلة ؟
		 .2نسجل األفكار بشكل كتابي ،ونطلب من الشركاء التوقيع على االتفاق وعلى قبول هذه األسس.
"لكل شخص حقوقه
من الواجب على كل إنسان أن يكون مسؤوال عن أعماله ،حدود حقوقه هي حقوق غيره".

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق

من حقي أن أعبر عن أفكاري ،آرائي ،رغباتي ،بطرق
مختلفة  :بالكالم ،بالرسم ،وعن طريق عرض مسرحي،
من مسؤوليتي أن أعبر عن آرائي دون أن أضر باآلخرين.
من مسؤوليتي أن أصغي لآلخرين وأحترمهم حتى لو لم
أكن موافقا مع رأيهم.
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من أجل احلقوق

من حقي أن أعبر عن أفكاري

�لقاء تعارف:
نصغي \ ال نصغي
األهداف
 .1أن نتعرف على و أن نفهم معنى احلق في البالد وفي العالم.
 .2اكتساب مهارة التمييز بني عدم االهتمام وعدم املوافقة ،بني قلة الصبر وبني الال مباالة.
 .3فهم معنى حرية التعبير ،وحتديده في اجملتمع الدميقراطي.

سير الفعالية
نقسم املشاركني إلى مجموعات حتوي كل واحدة منها ثالثة طالب.

ما الفرق بني عدم اإلصغاء وقلة الصبر ؟

املرحلة األولى – عدم اإلصغاء
نوزع على الطالب بطاقات مهمة :3-1
بطاقة مهمة رقم  – 1املتكلم (ناقل الرسالة)
بطاقة مهمة رقم  – 2املصغي (مستقبل الرسالة)
بطاقة مهمة رقم  – 3مراقب

بطاقة مهمة رقم  1املتكلم (ناقل الرسالة)

عليك أن حتكي عن شيىء هام في حياتك حدث في البالد \ العالم \ الصف خالل االسبوع املاضي

بطاقة مهمة رقم  – 2املصغي (متلقي الرسالة)
عليك أن تظهر عدم االهتمام وقلة االصغاء .عالمات قلة االصغاء ميكن أن تكون:
 االمتناع عن اتصال العني بالعني االنشغال بأشياء أخرى النظر إلى الساعة في أوقات متقاربة -إصدار أصوات مثل  :أوف ،أو خلصنا ،أو بواسطة وضع اجلسم :إسناد اجلسم إلى اخللف – االبتعاد اجلسدي.
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بطاقة مهمة رقم  - 3املراقب
عليك أن تتمعن في ما يحدث وتسجل ما يحدث
في نهاية املهمة عليك أن تقدم تقريرا لكل الصف:
 .1ماذا حدث ؟ كيف مت التعبير عن قلة االنتباه واإلصغاء ؟ (بواسطة الكالم ؟ بواسطة حركات اجلسم ؟)
 .2ماذا كانت حسب رأيك بطاقة املهمة للولدين اآلخرين ؟
املرحلة الثانية – قلة الصبر
نوزع على الطالب بطاقات مهمة : 6-4
بطاقة مهمة رقم  – 4املتكلم (ناقل الرسالة)
بطاقة مهمة رقم  – 5املصغي (مستقبل الرسالة)
بطاقة مهمة رقم  – 6مراقب
بطاقة مهمة رقم  4املتكلم (ناقل الرسالة)
عليك أن حتكي عن شيىء هام في حياتك حدث في البالد \ العالم \ الصف خالل األسبوع املاضي
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بطاقة مهمة رقم  – 5املصغي (متلقي الرسالة)
عليك أن تظهر عدم الصبر واملعارضة ،عالمات عدم الصبر ميكن أن تكون:
رفع اليد باستهتار
ضحك مدو
تعابير وجه غاضبة
رفع األيدي
رفع الصوت
البطاقة رقم  – 6املراقب
عليك أن تتمعن في ما يحدث وتسجل ما يحدث
في نهاية املهمة عليك أن تقدم تقريرا لكل الصف:
 .1ماذا حدث ؟ كيف مت التعبير عن قلة الصبر واملعارضة ؟
 .2ماذا كانت حسب رأيك بطاقة املهمة للولدين اآلخرين ؟
منكن املراقبني من تقدمي التقرير للمجتمعني عما حدث.
نسجل على اللوح ما قيل بواسطة قائمة تركز الطرق للتعبير عن عدم اإلصغاء أو الطرق للتعبير عن عدم الصبر
واملعارضة.
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من أجل احلقوق

من حقي أن أعبر عن أفكاري

نبحث في كراس احلقوق
نوجه الطالب إلى كراسة حقوق الطالب الصفحات  17-16ونبحث النقاط التالية:
 ما هو احلق ؟ وهل حقي في التعبير عن رأيي يشمل احلق بأن يصغوا لي وأن يتصرفوا جتاهي باحترام. هل يحق لي التعبير عن رأيي دون قيود في كل مكان وزمان. متي يتم تقييد حق حرية التعبير؟ أعط امثلة من احلياة العائلية ،من االستراحة ,من الدرس وما شابه. هل هنالك حاجة ،في مجتمع دميقراطي ,لتقييد حرية التعبير ؟ ملاذا ؟ ما هي املسؤولية في احملافظة على حرية التعبير ؟ على من تقع هذه املسؤولية ؟ وكيف يتم التعبير عنها ؟ -كيف يجب أن يتم التعبير عن هذه املسؤولية في احلياة املدرسية اليومية ؟

حرية التعبير
نقرأ للطالب البند  13من معاهدة "حقوق الولد" ونشرح لهم أن احلق في حرية التعبير محدود في حاالت معينة ميكن أن
نضر بها باآلخرين.
البند  13من "وثيقة حقوق الولد"
"		 )1للولد احلق في حرية التعبير :ويشمل هذا احلق احلرية في طلب ،احلصول على ،تسليم
معلومات وأفكار ،من كل نوع كان ،دون االهتمام باحلدود ،شفهيا ،كتابيا أو بطريقة مطبوعة،
على شكل فن أو بأي وسيلة أخرى ،حسب اختيار الولد.
		 )2تنفيذ هذا احلق قد يكون خاضعا لقيود معينة مثل التي ذكرها القانون والالزمة من أجل:
أ -احملافظة على حقوق اآلخرين أو على سمعتهم الطيبة ،ب -من أجل احملافظة على األمن
القومي ،النظام العام (قوانني جماهيرية) صحة اجلمهور أو األخالق احلسنة".
لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدود حلريته وحرية غيره.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق

من حقي أن أعبر عن أفكاري

لقاء تعارف :احلق في التعبير عن الرأي
بطرق مختلفة*
األهداف
 .1أن نتعرف على و أن نفهم معنى احلق في البالد وفي العالم.
 .2اكتساب مهارة التمييز بني عدم االهتمام وعدم املوافقة ،بني قلة الصبر وبني الال مباالة.
 .3فهم معنى حرية التعبير ،وحتديده في اجملتمع الدميقراطي.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم ونصف
مختلف الفعاليات التي
متارسها الشخصيات في الرسم.
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نختار شخصية تظهر في الرسم ونصف ما تعمله ،وماذا تريد أن تعبر عنه بواسطة هذا النشاط ؟
جنري حوارا
نفحص معنى كلمة رأي ،هل مهم \غير مهم التعبير عن ألراي ؟
هل لكل شخص آراء في كل موضوع ؟ ملاذا ؟
نذكر طرقا مختلفة للتعبير عن الرأي ،األفكار ،أو الرغبات.
هل يعبر األشخاص دائما عن آرائهم ؟ متى يختارون عدم التعبير عن آرائهم في موضوع معني ؟ ما ذا مينعهم ؟ ماذا ميكن
أن يشجعهم للتعبير عن الرأي ؟
كيف ميكن التعبير عن الراي دون أن نضر بالفرد و\ أو اجملموعة ؟ نبحث في حادثة كان فيها رأينا يختلف عن رأي األغلبية.
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نتحمل املسؤولية على حتصيل احلقوق – من النظرية إلى الواقع:

"كما أن وجه صاحبك ال يشبهك ،كذلك أفكاره ليس من الضروري أن تكون مالئمة آلرائك " (حسب احلاخام مناحيم
مندل من كوتشيك).
نبحث في معنى هذه اجلملة وفي اقتراحات إلدارة حوار مطور ،حتى عندما يتم إسماع آراء معارضة.
كيف نعبر عن رأينا ؟ كيف منكن اآلخر من التعبير عن رأيه ،كيف نصل إلى قرارات مقبولة على كل \ معظم طالب الصف
؟ كيف يكون رد فعلنا عندما نحس أن أحد املشاركني في احلوار يحاول إيقاف احلوار ؟

44
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من أجل احلقوق

من حقي أن أعبر عن أفكاري

�لقاء إثراء:
جتربة حرية التعبير
األهداف
 .1السماح لكل املشتركني بإسماع أصوتهم وسماع أصوات غيرها بشكل فعلي
 .2السماح بتكوين وترسيخ قنوات اتصاالت بني كل من يدخل املدرسة.
 .3جتربة حاالت يكون فيها تقييد حرية التعبير ضروريا.

سير الفعالية
نفتح قنال اتصاالت
خالل الشهر نشجع كل واحد من الطالب على حتضير مقاالت ،صور ،رسومات ،أو تقارير في كل موضوع (مجتمع \ واقع \
املدرسة وغيرها ).
نركز املواد التي مت جمعها في صندوق خاص استعدادا إلصدار صحيفة شهرية.
ميكن دعوة أهال \ معلمني \ طالب من املدرسة للكتابة في صحيفتنا.
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نقيد حرية التعبير
استعدادا لكتابة الصحيفة نقسم الصف إلى مجموعات ،كل مجموعة تشكل هيئة حترير زاوية معينة،على اجملموعات
أن تتأكد أن كل املواد مالئمة للنشر أي :ال تضر باآلخرين أو ال تضر بسمعة شخص آخر أو بالنظام العام أو األخالق وما
شابه.
كل مجموعة ميكنها إضافة نصوص مكتوبة مثل "مقاالت انتقادية" "رسائل إلى هيئة التحرير" وما شابه.
كل مجموعة حتصل على قسم من املعلومات وتلصقها على لوحة برستول تعلق في الصف.
أمثلة عن الزوايا في الصحيفة :

מכתבים למערכת

חיי היום יום בכיתה

תיעוד יוזמות ופעילויות כיתתיות

אנחנו שומרים
ת

יעוד תהליך של בניית

לוח

הודעות

על זכויות האחר
מחצר בית הספר

הסכמות מהזווית האישית
מדברי המבוגרים :מורים

ימי

הולדת ואירועים מיוחדים

והורים מספרים על בעיות

ודילמות בכיתה ובבית הספר
סיפורים

אישיים/בזווית אישית

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

46

http:/www.education.gov.il/zchuyot قانون حقوق الطالب

من أجل احلقوق

من حقي أن أعبر عن أفكاري

لقاء بناء االتفاقات :قواعد للكالم,
النقاش وإبداء ألرأي
االهداف
 .1بناء االتفاقات التي تتعلق برموز التصرف والتي متكن من حماية احلقوق
 .2تكوين أدوات واقنية حوار بني املعلمني واألهالي وبني الطالب.
 .3حتسني الطرق البديلة من أجل حل اخلالفات التي ترتكز على العدل واالتفاق .
 .4املبادرة إلى احملافظة على حقوق الكبار والصغار في السن ،بشكل متشابه ،ومتكينهم من احلصول عليها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف ب "حد حقوقي – هو حقك انت".

سير الفعالية

نعرض أو نرسم احلق
نقسم الصف إلى أربع فرق
كل فرقة حتضر عرضا مسرحيا \ رسما \ قصة تصف وضعا مت فيه استعمال  :املسؤولية إلبداء الرأي دون أن منس باآلخرين،
واإلصغاء واحترام اآلخر.

نتحدث عن احلق
بعد عرض االنتاجات جنري حوارا ونسجل:
 oكيف مت التعبير عن احلق في إبداء الرأي والتقييدات التي فرضت عليه ،في الصف وفي املدرسة ؟
 oكيف كنا نرغب بأن يتم التعبير عنه ؟
 oكيف علينا أن نتصرف من أجل خلق هذا التغيير ؟

نتفق على قواعد التصرف التي متكننا من حماية احلقوق
 oأي قواعد تصرف علينا أن نسن ؟ قواعد " إعمل وال تعمل" صفية

نفتح قنال اتصال يشجع احلوار ,املشاركة واحلوار الذي يحترم اآلخر.

 oنفحص هل هنالك وسائل كافية ميكن بواسطتها أن يعبر املعلمون ،الطالب واألهالي عن رأيهم ؟ ملاذا ؟ (صحيفة،
برملان مدرسي ،صندوق اقتراحات ،استراحة فعالة ،وما شابه).

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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لكل إنسان حقوق
من الواجب على كل إنسان ان يكون مسؤوال عن أعماله ,حدود حقه هي حقوق غيره"
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من أجل احلقوق

من حقي أال يسببوا لي األلم ،أال يهينوني ،وأال
يحقروني.
من مسؤوليتي أال أمس باآلخرين ،حتى بشكل كالمي ،و
\ أو بشكل جسدي

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق
من حقي أال يسببوا لي األلم

�لقاء تعارف:
من حقي أال يسببوا لي األلم ،أال
يهينوني ،وأال يحقروني.
األهداف
 .1التعرف على احلق في معرفة عالم احلقوق في البيت والعائلة.
 .2تشجيع حماية احلقوق وخلق مجتمع يحترم االختالف.
 .3تعرف الطالب على التشريع القائم في موضوع العقاب املهني.
 .4فتح منصات حوار أضافية بني مجتمع املدرسة.
 .5تطوير مهارات اتصال وحل اخلالفات عن طريق احلوار.

سير الفعالية
نوجه الطالب إلى كراسة احلقوق (صفحة  )18وإلى إعالن احلقوق كي يقرأوا هذا احلق:
"حقي أال يسببوا لي األلم ,أال يهينوني وأال يحقروني"
جنري نقاشا حول النواحي اخملتلفة من احلق:
 oملاذا كانت هنالك حاجة إلى تعيني هذا احلق ؟ أليس األمر واضحا من تلقاء نفسه ؟ هل كل احلقوق مفهومة من تلقاء
نفسها ؟
 oملاذا حسب رأيكم مت نص مثل هذه اجلملة ؟
 oما الفرق بني التسبب باأللم وبني اإلهانة والتحقير ؟

ندافع عن احلق
نسجل على اللوح تعابير \ قصصا عن حوادث لعنف جسدي أو كالمي ،اصطدمنا بها في البيت \ املدرسة \ الشارع \
وسائل االتصال \ السياسة وما شابه.
نبحث في الطرق البديلة حلل اخلالفات ,نشرح للطالب أن انعدام االتصال أو االتصال املعطوب يؤدي إلى خالفات ،إحباط
وغضب.
في معاهدة حقوق الولد كتب بشكل صريح أن الدول املوقعة عليها ستعمل كل ما بوسعها من
أجل حماية الولد من العنف اجلسدي أو النفسي على أنواعه ،ومن اإلصابات ,اجلروح ،أو االستعمال
السيء ،اإلهمال أو اإلهمال في العناية ،االستغالل والتنكيل.
احلماية من العقاب اجلسدي مشمول في القانون اجلنائي في إسرائيل (منع االعتداء ،واالعتداء على
قاصر) وفي قانون التعويضات (نتائج االعتداء تؤدي إلى دفع تعويضات).
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لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق
من حقي أال يسببوا لي األلم

�لقاء تعارف:
احلق في عدم التعرض إلصابة*
األهداف
 .1التعرف على احلق في معرفة عالم احلقوق في البيت والعائلة.
 .2تشجيع حماية احلقوق وخلق مجتمع يحترم االختالف.
 .3تعريف الطالب وتعريضهم حلقوقهم كأوالد \ طالب \ مواطنني صغار في السن.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم ونتحدث
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نختار شخصيتني من الشخصيات التي تظهر في الرسم ونخمن :ما الذي حدث بينها اآلن ؟ ماذا حدث سابقا ؟ ماذا ميكن
أن يحدث بينها في املستقبل ؟ ملاذا ؟
نخنار شخصية ونكتب لها رسالة  :نتطرق إلى احلادثة ،احلالة املوجودة بها الشخصية ،للطريقة التي اختارت بها الشخصية
أن ترد ،للربح وللثمن املتوقع من رد الفعل ،لطرق رد الفعل اإلضافية املمكنة للرد الذي كنا سنختاره نحن وغيرنا.
نخمن ملاذا اقترب الولد املوجود في جهة اليسار من املربية ؟ ما رأيكم بهذا العمل ؟

نتطرق إلى النص
نقرأ ماذا كتب في البالون ونراقب األعمال \ الكلمات التي قد جترح ,تهني أو حتقر اآلخر.
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نعطي أمثلة إلصابات من أنواع مختلفة  :إصابات جسدية ،ضرر كالمي ،ضرر اجتماعي ،مقاطعة \ إبعاد.
جنري نقاشا
نصف حادثة مت فيها خرق حقوق دون التسبب بضرر ،أذكروا كيف شعرت األطراف اخملتلفة ؟ ماذا كانت ردود الفعل \ التصرفات
لألطراف ؟ كيف انتهت احلادثة ؟ ملاذا ؟.
نفحص كيف ميكن أن ميتنع كل شخص منا عن التسبب بالضرر لآلخرين ،أو عدم إهانتهم أو حتقيرهم ؟ ماذا ميكن أن نعمل
عندما نرى شيئا مؤملا ،ضارا ،مسببا لإلهانة لآلخرين ؟ مع من ميكن أن نتحدث عن ذلك ؟ ملاذا ؟

نتحمل مسؤولية احلصول على احلقوق – من النظرية إلى الناحية العملية :

نذكر الكلمات التي تسبب اإلهانة ،اإلصابات اجلسدية ،والتحقير ،التي تسبب لنا الشعور السيء في الصف ،الساحة ،وأثناء
الفعاليات االجتماعية.
ننص قواعد لالمتناع عن التسبب بضرر لآلخرين ،نكتب القواعد ،نزينها ونعلقها في زاوية خاصة تكرس لذلك في الصف.
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من أجل احلقوق
من حقي أال يسببوا لي األلم

�لقاء إثراء:
الشعور بأنك محمي في البيت
األهداف
 .1التعرف على احلق في معرفة عالم احلقوق البيتية.
 .2تشجيع حماية احلقوق وخلق مجتمع يحترم اخملتلف.

سير الفعالية
مالحظة  :من املستحسن دعوة األهالي للمشاركة في الفعالية
نقسم الطالب إلى أربع مجموعات
نوزع على كل مجموعة بطاقات مهام حتوي مقطعا من منشور املدير العام فيما يتعلق بحقوق األوالد في العائلة
بطاقة مهمة رقم 1
أمامكم نواح عملية من احلق في احلماية كما من املفروض أن يتم التعبير عنها في البيت.
عليكم عرض هذه النواحي أمام الفرق األخرى بوسائل مختلفة.
أمثلة عن الوسائل اخملتلفة  :عرض مسرحي ،لعبة املهام ،قصة ،مقال في الصحيفة ،رسم ،أغنية وغيرها.
 oمن حق األوالد إتخاذ قرارات مستقلة (حرية االختيار) والتعامل مع نتائجها.
 oمن حق األوالد طلب ما يرغبون به (بطريقة محترمة) مع العلم أن من حق اآلخر أن يرفض.
 oمن حق األوالد التصرف حسب الثقافة التي تربوا عليها في البيت ،ومن مسؤولية األوالد والكبار في اجملتمع
احترام كل ثقافة كي تشكل مخرجا لفهم الثقافات األخرى.
بطاقة مهمة رقم 2
أمامكم نواح عملية من احلق في احلماية كما من املفروض أن يتم التعبير عنها في البيت.
عليكم عرض هذه النواحي أمام الفرق األخرى بوسائل مختلفة.
أمثلة عن الوسائل اخملتلفة  :عرض مسرحي ،لعبة املهام ،قصة ،مقال في الصحيفة ،رسم ،أغنية وغيرها.
 oاحلق في النمو في جو داعم ونقي من االستغالل ,التنكيل أو االهمال.
 oحق األوالد في اخلصوصية في عائالتهم ،ومسؤولية األهل في احترام رغباتهم وعدم إخبار اآلخرين
بأسرارهم.
 oحق األوالد في أن يكونوا محميني أمام ظاهرة العنف اجلسدي أو الكالمي.
 oحق األوالد في العائلة في احلصول على معاملة متساوية من قبل الكبار في بيتهم \ عائلتهم.
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بطاقة مهمة رقم 3
أمامكم نواح عملية من احلق في احلماية كما من املفروض أن يتم التعبير عنها في البيت.
عليكم عرض هذه النواحي أمام الفرق األخرى بوسائل مختلفة.
أمثلة عن الوسائل اخملتلفة  :عرض مسرحني لعبة املهامن قصة ،مقال في الصحيفة ،رسم ،أغنية وغيرها.
 oحق األوالد في احلياة.
 oحق األوالد في العيش في البيت.
 oحق األوالد في العيش ضمن عائلة واإلحساس باالنتماء إليها.
 oحق األوالد ان يشعروا بأنهم مرغوبون ومحبوبون.

بطاقة مهمة رقم 4

أمامكم نواح عملية من احلق في احلماية كما من املفروض أن يتم التعبير عنها في البيت.
عليكم عرض هذه النواحي أمام الفرق األخرى بوسائل مختلفة.
أمثلة عن الوسائل اخملتلفة  :عرض مسرحي ،لعبة املهام ،قصة ،مقال في الصحيفة ،رسم ،أغنية وغيرها.
 oاحلق في أن يسمعوك – إذا أراد ولد أو كبير في السن قول شيء فمن حقه ذلك ،ومن واجب املستمعني احترام
كالمه.
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 oمن حق االوالد التحدث مع أهاليهم وإخوتهم والوصول معهم إلى تفاهم مشترك بكل ما يتعلق بأنظمة
البيت.
 oحق كل واحد من األهل أن يعبر عن حبه دون أن يتم إسكات هذ احلق خوفا من معارضة ولي االمر اآلخر.
 oمن حق األوالد احلصول على تشجيعات إيجابية من أهاليهم ,عن انفسهم ،قدراتهم ,واختياراتهم.

جنري نقاشا
 oمباذا تتعلق حماية احلق ؟ هل األمر متعلق بنا ؟ كيف ؟
 oما هي مسؤولية األهل في حماية احلقوق ؟ كيف يجب أن يتم التعبير عنها ؟
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من أجل احلقوق

األهداف

من حقي أال يسببوا لي األلم

�لقاء بناء االتفاقات:
إشارات التحذير
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من حماية احلقوق
 .2تكوين أدوات واقنية حوار متبادل بني املعلمني والطالب واألهالي
 .3تطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ،تعتمد على العدل واالتفاقات.
 .4املبادرة للحفاظ على حقوق الكبار والصغار بشكل موحد ومتكني حصولهم عليها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" "واالعتراف ب "حدود حقي – هي حقك"

سير الفعالية
قوانني في الكوكب السيار الزهرة
نقسم الصف إلى عدد من مجموعات املهام ونقص عليهم:
"في الكوكب السيار الزهرة مت اكتشاف حياة ،ومت ارسالكم من قبل الكرة االرضية لتكون في طاقم املهمة الذي من
وظيفته إقرار القوانني وقواعد التصرف.
مهمتكم هي حتضير ثالثة بنود من القانون \ القاعدة السلوكية التي تضمن احلصول على حقوق سكان الزهرة بأال يتسببوا
لهم بألم ،أال يهينوهم ,أو يحقروهم ،ونص كتاب قوانني وعقاب في احلاالت التي يخرق فيها السكان القوانني.
مالحظة  :في هذه الفعالية من املفضل دمج املعلمني واألهالي لكي يساعدوا في تشكيل القوانني املالئمة للمعلمني
واألهالي في الكوكب السيار.
نفحص  :هل القواني والقواعد مالئمة لكل مجتمع عادل ؟
نحصل على املوافقة من كل من يدخل املدرسة
نعلق األسس وكتاب القوانني في مكان مركزي في املدرسة ،ومنكن الطالب ،املعلمني واألهالي من الرد على املوضوع.
ميكن أن نعرض القواعد ضمن برملان مدرسي من أجل احلصول على موافقة مدرسية.

"لكل انسان حقوق.
من الواجب على الشخص أن يكون مسؤوال عن اعماله ،حدود حقي هي حقوق الغير"
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من أجل احلقوق

من حقي أحلصول على دعم ميكنني من االندماج في
حياة اجملتمع وميكنني من الوصول إلى ما أريده حتى لو
كانت لدي قيود.
من مسؤوليتي أن أمكن كل األوالد ،حتى لو كانت
لديهم قيود من االستمتاع بحياة اجملتمع.
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من أجل احلقوق

من حقي أحلصول على دعم

�لقاء تعارف:
النقص – هل هو مقيد ؟
األهداف
 .1تعريف الطالب بهذا احلق.
 .2تشجيع احلق واحملافظة عليه وحمايته.

سير الفعالية
جنرب النقص اجلسدي
نختار أربعة متطوعني ونحدد قدراتهم:
 .1نشاط بعيون مغلقة بواسطة ربط قطعة قماش حول األعني.
 .2نشاطات برجل واحدة فقط – التقدم والسير بواسطة الرجل اليمنى فقط.
 .3نشاطات بيد واحدة –تفعيل بواسطة اليد اليسرى فقط.
 .4نشاطات بدون تقييدات جسدية
نشرح قواعد اللعبة للمشتركني:
كل مشترك لديه خمس دقائق من أجل تنفيذ كل املهمات
كل مهمة تكسب املشترك خمس نقاط
الطالب الذي ينتهي من املهام اوال يحصل على خمس نقاط إضافية.
قائمة املهام:
إدخال ربطة احلذاء في الثقب اخلاص بها
رسم ولد يحمل وردة
الركض من جهة واحدة من الصف إلى اجلهة الثانية ثالث مرات
قص ثالثة دوائر ورقية وإلصاقها معا
كتابة مثل \ قول مأثور على اللوح
كتابة جملة كاملة بخط املرأه (مقلوب)
جنري نقاشا
كيف يشعر الولد الذي ال يرى ؟
كيف يشعر الولد الذي ال يسمع ؟
كيف يشعر الولد ذو النقص اجلسدي ؟
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كيف يشعر الولد الذي يعاني من عسر في التعلم ؟
جنري نقاشا حول العالقة بني العدل والنقص اجلسدي
منكن املشاركني من التحدث عن شعورهم خالل اللعبة
هل كانت اللعبة سهلة أم صعبة ؟
هل كانت اللعبة عادلة ؟
ماذا شعرمت ؟
كيف كنتم تغيرون من قوانني اللعبة لتصبح عادلة ؟
هل املشتركني الذين حتولوا الى ذوي عاهات مروا بتغييرات أخرى ؟ ( أقل متعة ,أقل حكمة ,أقل عددا من األصدقاء اخمللصني
وما شابه)
هل حسب رأيكم اللعبة التي لعبناها تشبه احلياة احلقيقية ؟
مباذا يشعر ذوي العاهات حسب رأيكم ؟
هل ميكننا خلق تغيير يؤثر على مشاعرهم ؟
ما معني كلمة "إمكانية الوصول" ؟ ما هي االشياء التي يصعب علينا وصولها ؟ ما هي األشياء التي يصعب على اآلخرين
وصولها ؟ كيف يهمنا هذا األمر ؟
احملافظة على حق اآلخر وحماية حقوقي
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نتمعن في كراسة حقوق الطالب الصفحة  20-21ونفحص:
"من حقي احلصول على الدعم الذي ميكنني من االنخراط في حياة اجملتمع ,وميكنني من الوصول إلى كل مكان
إذا كنت أعاني من تقييدات"
ما هو القصد ؟ ملاذا يعتبر هذا حقا ؟
ملاذا يجب وصف هذا األمر باحلق ؟
أليس األمر مفهوما من تلقاء نفسه ؟
ما هو القصد من القول من حقي احلصول على الدعم الذي ميكنني من االنخراط في حياة اجملتمع؟ هل ميكنكم التحدث عن
حاالت ال يحصل فيها الطالب على مثل هذا الدعم ؟
من مسؤوليتي أن أمكن كل االوالد حتى لو كانوا مقيدين ,من االستمتاع بحياة اجملتمع " ما هو القصد ؟ على من تقع
مسؤولية هذا األمر ؟
لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ,لكن هنالك حدود حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق

من حقي أحلصول على دعم

�لقاء تعارف:
احلق في الدعم والوصول إلى كل مكان*
األهداف
 .1تعريف الطالب على احلق
 .2تشجيع احلق واحملافظة عليه
 .3تشجيع ومتكني نشاطات مدرسية تعتمد على العدل بني كل من يدخل املدرسة.

سير العملية
نتمعن بالرسم وبالشخصيات ونبحث:
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• ما هي النقوصات التي يتعامل معها األوالد في الرسم ؟
• كيف ميكن لهذه النقوصات أن تسبب الصعوبات لالوالد ؟
• هل ميكن أن هنالك أوالدا في الرسم يعانون من نقص \ صعوبة ال ميكننا رؤيتها ؟ كيف ميكن معرفة ذلك ؟ ميكن أن نتطرق
للصعوبات في القراءة ،صعوبات اجتماعية وما شابه.
• األوالد في الرسم يساعدون أصحابهم على التغلب على الصعاب ,نخمن  :ملاذا يفعلون ذلك ؟
• هل يساعدهم أصدقاء آخرون ال يظهرون في الرسم ؟ مباذا ؟ متى ؟ كيف ؟ وملاذا ؟
نتطرق إلى النص :
نقرأ ما كتب في البالون األمين ونفحص في القاموس ما معنى كلمة "دعم" نتشاور في أنواع الدعم التي نعرفها ؟ كيف ميكن
احلصول على الدعم ؟ ممن ؟ هل اجلميع بحاجة إلى دعم ؟ من بشكل خاص ؟ ملاذا ؟ متى ؟ هل ميكننا
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نحن أيضا أن نساعد اآلخرين ؟ من ؟ كيف ؟ في أية حاالت \ أوقات ؟
جنري نقاشا
• من يدعمنا في الصف ،املدرسة ،اجملتمع ؟ كيف يفعلون ذلك ؟
• ماذا علينا أن نعمل عندما نكون بحاجة إلى دعم إضافي ؟
• تعالوا نفكر في وضع \ زمن حدثت لنا فيه صعوبات \ نقص واحتجنا للدعم  :ألي دعم احتجنا ؟ متى ؟ ماذا كانت
الصعوبة ؟ من ساعدنا ؟ كيف ؟ ماذا تعلمنا من هذه احلادثة عن أنفسنا ،عن اآلخرين ،وعن التعامل مع الصعوبات
؟
• ننص قاعدة \ قواعد لتطبيق احلق من خالل التطرق إلى الطريقة التي نشخص بها احتياجات كل شخص للمساعدة،
نطلب املساعدة عندما نواجه صعوبة ،نساعد الواحد اآلخر في التعامل مع الصعوبات التعليمية \ اجلسدية \
االجتماعية.
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من أجل احلقوق

من حقي أحلصول على دعم

لقاء إثراء :أسس الضمير
والعدل بالنسبة للمختلف
األهداف
 .1تعريف الطالب وتعريضهم ألسس الضمير والعدل.
 .2فحص العالقة بني القيم والضمير وبني احلقوق بشكل عام ،وللحق بالدعم وإمكانية الوصول لكل مكان بشكل
خاص.
 .3حتليل العالقة بني وثيقة االستقالل واحملافظة على حقوق ومبادىء الضمير والعدل.
 .4فهم أن احلقوق مثبتة في أسس دولة أسرائيل.

سير الفعالية
نتمعن في وثيقة االستقالل
نكتب على كرتون بريستول جملة من وثيقة االستقالل لدولة اسرائيل  :دولة اسرائيل حسب وثيقة االستقالل مبنية على
أسس احلرية ،العدل والسالم وعلى ضوء نبوءة أنبياء إسرائيل"

65
نكتب عن احلرية والعدل
نوزع للطالب مواد لتشكل خلفية من قصص األنبياء ،من قانون احترام اإلنسان وكرامته ،من الوثيقة الدولية حلقوق الولد
وما شابه( ،ملواد إضافية من املفضل التوجه الى موقع اإلنترنت حلقوق الطالب في وزارة املعارف).
نطلب من كل طالب أن يكتب موضوع إنشاء حول املوضوع ومناقشة األجوبة لالسئلة التالية:
• ما هو معنى احلرية والعدل ؟
• ما هي حسب رأيك أسس احلرية والعدل في دولة أسرائيل ؟ كيف كان يتم التعبير عنها ؟
• كيف ترتبط هذه األسس باحلق املكتوب في كراسة احلقوق ؟ ":من حقي أن أحصل على الدعم الذي ميكنني من
االنخراط في حياة اجملتمع ،وميكنني من الوصول إلى كل مكان حتى لو كان لدي نقص ،مسؤوليتي أن أمكن كل األوالد،
حتى لو كانون يعانون من نقص ,من االستمتاع بحياة اجملتمع".
• كيف نطبق أنا\ صفي \ مدرستي هذه األسس التي ادرجت في الوثيقة ؟ كيف ميكن أن اؤثر أنا ؟
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من أجل احلقوق

من حقي أحلصول على دعم

�لقاء بناء االتفاقات:
حماية احلق
األهداف
 .1تطوير وعي الطالب وانخراطهم في ما يحدث حولهم.
 .2زيادة مدى الوعي لدى الطالب للمشاكل التي يتعامل معها ذوي العاهات في حياتهم اليومية.
 .3املبادرة إلى حماية حقوق اآلخرين ومتكينهم من تطبيقها.

سير الفعالية
جنري استفتاء عن مدينتا \ املستوطنة \ السلطة التي نعيش بها:
نوزع للطالب قائمة ونطلب منهم أن يسجلوا بها خالل أسبوع كامل عن ما فعلوه في أوقات الفراغ وتسجيل إذا كانت هذه
الفعالية قابلة لوصول املعاقني اليها.

وصف الفعالية
بدلت كتابا يف املكتبة

ميكن \ ال ميكن الوصول
إليها
ال ميكن

توصيات واقرتاحات للتحسني
وصف املشكلة
املكتبة البلدية موجودة يف الطابق الثاين ،كتابة رسالة للبلدية وتوقيع أكرب عدد ممكن
بدون مصعد ،ومن أجل الوصول إليها من من الطالب الذين يطلبون اجراء التغيريات
قبل املعاقني يجب نقلها للطابق األول ،مع ذكر السبب.
وبناء مرتفع يف مدخل البناية.
التوجه إىل املسؤولة عن املكتبة وإدارة

ال يوجد توجيه بواسطة الالفتات يف املكتبة املدرسة من أجل تغيري الوضع.
وليس هنالك من تستشريه مام يصعب
األمر عىل ذوي العرس التعليمي من تعيني
مكان الكتاب

ذهبت لفعالية يف
الكشاف

ممكن

ممر مشاة يف الطريق اىل
املدرسة

غري ممكن

مكان الفرقة جيد ،لكن يف الواقع ال يوجد من الجدير دعوة أشخاص للمشاركة يف
لدينا أوالد يعانون من نقص ،رمبا ألنهم ال الفعاليات وخلق الفعاليات املشرتكة
يعلمون ان االمر ممكن
ال يوجد صوت صفارة يف ممر املشاة يدل التوجه للبلدية بطلب التغيري
عىل أمكانية عبور الطريق للمكفوفني ،وال
يوجد ميالن مالئم ملرور كريس العجالت

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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بعد أسبوع نلخص النتائج ونفحص:
هل نحن نعيش في بلدة متكن الطالب ذوي النقص من تطبيق حقوقهم في حياة اجتماعية نشطة ؟
كيف ميكن أن نتصرف من أجل خلق التغيير ؟
ننص أسس وقواعد العمل للدستور املدرسي:
• ما هي مسؤولية املعلمني في احملافظة على تطبيق احلقوق ؟
• ما هي مسؤولية الطالب في احملافظة على تطبيق احلقوق ؟
• ما هي مسؤولية مجلس الطالب في احملافظة على تطبيق احلقوق ؟
• ما هي مسؤولية االهل في احملافظة على تطبيق احلقوق ؟
"لكل إنسان حقوق.
من الواجب على الشخص أن يكون مسؤوال عن أعماله ,حدود حقي هي حقوق الغير"
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من أجل احلقوق

من حقي أن أخطئ
من مسؤوليتي أن أتعلم من أخطائي
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من أجل احلقوق

من حقي أن أخطئ

�لقاء تعارف :
أخلطأ – نخطىء – أخطأنا...
االهداف
 .1تعريف الطالب على احلق.
 .2تشجيع احملافظة على احلق وحمايته.
 .3تشجيع العمليات املدرسية املرتكزة على العدل ،بني كل من يدخل املدرسة.

سير الفعالية
عمل شخصي
نطلب من كل طالب ان يسجل على بطاقة غلطة ارتكبها خالل األسبوع املاضي .ونشرح للطالب أننا كلنا نخطىء طيلة
الوقت واحلكمة أن نتعلم من اخلطأ.
أمثلة  :لم استعد لالمتحان ،لم أشارك في املباراة ،لم اصغ لصديق.
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العمل مبجموعات
نقسم الطالب الى  4-5مجموعات ونعطي لكل مجموعة بطاقة مهمة.
بطاقة املهمة:
 .1كل واحد بدوره يشرك أعضاء اجملموعة في أخطاءه مع التطرق إلى نتائج هذه االخطاء وما تعلمه منها.
 .2نظموا إنتاجكم ضمن خارطة معلومات ،بكل طريقة تختارونها ،على البريستول اجلماعي ،وتطرقوا إلى تعيني
األخطاء ،النتائج ،العبر لكل مجموعة
 .3استعدوا إلعطاء تقرير للهيئة املوسعة حول العملية.

جنري نقاش:
 ما هو وجه الشبة واالختالف في نتاج اجملموعات  :نقطة االنطالق ،أنواع األخطاء ،اجملاالت ،اخلارطة وما شابه. ما هي أسباب أخطائنا ؟ هل ميكن ارتكاب األخطاء بقصد سيىء أو بنية شريرة ؟ وملاذا ؟ كيف ميكن التعرف على األخطاء ؟ ما القصد من "التعلم من األخطاء" ؟ -ما هو دور األخطاء في حياتنا ؟
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 بأي احلاالت ميكن إصالح اخلطأ؟ في أي احلاالت ال ميكن ذلك ؟ هل نشعر في بعض األحوال أنه يحظر علينا أن نخطئ ؟ متى ؟ هل األخطاء مرتبطة بسن معني ؟ هل االخطاء تتعلق بالوظيفة \ املهنة ؟ من يسمح له بأن يرتكب األخطاء ؟ كيف يكون رد فعلنا على أخطاء اآلخرين ؟ هل كانت هنالك حاالت قاموا بها "بالتستر من وراء اخلطأ " استعملوا حق اخلطأ كحجة لقلة االجتهاد ،عدم االنتباهوما شابه

نفتح كراسة حقوق الولد صفحة ( )22-23ونفحص :
ما القصد من الكلمات  ":احلق في ارتكاب اخلطأ" ملاذا يعتبر هذا حقا ؟
ما هي أهمية املسؤولية من التعلم من األخطاء ؟
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هل يوجد اشخاص ال يرتكبون أخطاء أبدا ؟
تعالوا نتصور عاملا مينع فيه من الطالب أن يرتكبوا األخطاء ,
كيف سيبدو هذا العالم ؟ كيف يتصرف فيه األوالد ؟ كيف سيتصرف فيه الكبار ؟ كيف يتعلم فيه الصغار أشياء جديدة ؟
وما شابه.
لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق والواجب
بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق

من حقي أن أخطئ

لقاء تعارف  :احلق في ارتكاب اخلطأ
والقدرة على التعلم من األخطاء*
األهداف
 .1تعريف الطالب على احلق.
 .2تشجيع احملافظة على احلقوق وحمايتها.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم:
نتمعن في الولدين في اجلهة
اليمنى من الرسم.
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ماذا يعمالن ؟ نخمن كيف يشعران \ يفكران \ يقوالن ؟ وملاذا ؟
نختار ولدا أو بنتا من الرسم ونقص :
ما هو اخلطأ الذي عمله \ عملته الولد \ البنت ؟ من تضرر من اخلطأ ؟ ماذا عمل مرتكب اخلطأ بعد أن اكتشف خطأه ؟ ماذا
كنتم تقولون للمخطىء ؟ ماذا كنتم تقترحون عليه ؟
نتطرق إلى النص  :نفحص هل يسمح \ مينع ارتكاب األخطاء ؟ نرتب قائمة باألخطاء حسب  :أخطاء تسبب لي األذى \ أو
لآلخرين  ،أخطاء حتدث \ ال حتدث عندنا ،أخطاء مسموح \ ممنوع حدوثها .
نتطرق إلى احلاالت التي ارتكبنا فيها أخطاء  :نذكر حادثة ارتكبت فيها خطأ ،نقص كيف اكتشفنا أننا ارتكبنا خطأ ؟ ماذا
قلنا \ فكرنا \ أحسسنا ؟ ماذا ميكن أن نتعلم من احلادثة ؟
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نتحمل املسؤولية على تطبيق احلق – من النظرية إلى الواقع:
نختار عددا من بني األخطاء التي ذكرت ونقرر :كيف من األجدر أن نتعامل مع مثل هذه األخطاء ؟ ماذا علينا أن نعمل كي
ال تتكرر مثل هذه األخطاء في صفنا ؟ ماذا سيحدث إذا أخطأ شخص ما بالرغم من ذلك ؟ كيف سيكون رد فعلنا ؟ كيف
ميكن ان نساعده على التغلب على ذلك؟
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من أجل احلقوق

من حقي أن أخطئ

�لقاء إثراء:
اتخاذ القرارات
األهداف
 .1متكني الطالب من فحص العالقة بني اتخاذ القرارات وارتكاب األخطاء
 .2فحص العالقة بني تفعيل التفكير وبني احلق في ارتكاب األخطاء
 .3تطوير مهارات اتخاذ قرارات عقالنية.

سير الفعالية
العمل في مجموعات
نقسم الطالب إلى ثالث مجموعات.
نعطي كل مجموعة بطاقة مهمة.
بطاقة مهمة رقم 1
 .1كل طالب يشرك أعضاء اجملموعة بحادثة كان عليه فيها أن يتخذ قرارا كيق يتصرف.
 .2نختار حادثة واحدة.
 .3نقرر ما هي طريقة العمل املثلى بواسطة استعمال النموذج العقالني التخاذ القرارات.
النموذج العقالني التخاذ القرارات
حسب هذا النموذج ميكنكم اتخاذ قرارجيد بعد أن متروا بكل مراحل النموذج:
املرحلة األولى  :كتابة املشكلة
املرحلة الثانية  :جمع املعلومات.
املرحلة الثالثة  :اقتراحات \ بدائل ل ......؟ احلل
املرحلة الرابعة  :فحص كل البدائل \ االمكانيات  :ما هي النواقص واحلسنات املوجودة فيها
املرحلة اخلامسة  :اختيار بديل مقبول على اجلميع.
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بطاقة مهمة :2
 .1كل طالب يشرك أعضاء اجملموعة بحادثة كان عليه فيها أن يتخذ قرارا كيق يتصرف.
 .2نختار حادثة واحدة.
 .3نقرر ما هي طريقة العمل املثلى بواسطة استعمال منوذج إدوارد دي بونو " 6قبعات
التفكير".
منوذج إدوارد دي بونو " 6قبعات التفكير"
حسب هذا النموذج كل مشترك في اجملموعة يعرض اعتباراته املؤيدة أو املعارضة حسب لون القبعة التي ميثلها األبيض – قبعة املعلومات
عرض معلومات على شكل حقائق ،أرقام ،وتقديرات تعتمد على أساس متني وغيرها.
اقتراح أسئلة إضافية من أجل إكمال النقص في املعلومات.
األزرق – قبعة عملية التفكير املوجهة
حتديد أهداف العملية ومراقبة تنفيذها.
توجيه الفريق إلى التركيز على الهدف خالل النقاش.
إدارة النقاش وكتابة تلخيص مرحلي وتلخيص نهائي.
األسود – قبعة التفكير االنتقادي السلبي
العثور على نواقص وتعليلها ،نقاط الضعف واخملاطر .

76

فحص كل التأثيرات السلبية على البرنامج.
األخضر – قبعة اإلبداع
اقتراح أفكار جديدة ،عرض بدائل وأفكار أضافية.
األصفر – القبعة اإليجابية
عرض الناحية اإليجابية واملتفائلة ،الفوائد والتأثيرات اإليجابية.
األحمر – قبعة األحاسيس
عرض األحاسيس واملشاعر ،كجزء من عملية التفكير.

بطاقة مهمة :3
كل طالب يشرك أعضاء اجملموعة بحادثة كان عليه فيها أن يتخذ قرارا كيف يتصرف.
نختار حادثة واحدة.
نقرر ما هي طريقة العمل املثلى.
 منكن كل مجموعة من عرض نتاجها والتحدث عما حدث خالل عملية اتخاذ القرار في اجملموعة -هل القرار الذي مت أتخاذه جيد ؟
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من أجل احلقوق

من حقي أن أخطئ

 هل هنالك إمكانية للخطأ ؟ مم تنبع هذه اإلمكانية ؟ هل ميكننا اتخاذ القرارات دائما بهذا الشكل ؟ ملاذا ؟ نفحص هل كان هنالك فرق بني اجملموعة التي لم تتلق منوذجا التخاذ القرارات وبني اجملموعات األخرى ؟ كيف مت التعبيرعن ذلك ؟
 ما هو معنى :االختيار عن طريق التفكير ؟ ما هي الفائدة من اتخاذ القرار نتيجة تشغيل التفكير ؟ -ما معنى التعلم من األخطاء ؟ كيف يتم التعبير عن ذلك بكل واحد من النماذج؟
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من أجل احلقوق

من حقي أن أخطئ

�لقاء بناء االتفاقات:
من احلق إلى املسؤولية
األهداف
 .1تكوين أدوات وأقنية حوار بني املعلمني واألهالي والطالب.
 .2املبادرة إلى احملافظة على حقوق الصغار والكبار بنفس الوقت ومتكينهم من تطبيقها.
 .3بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من حماية احلقوق.
 .4تطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ،تعتمد على العدل واالتفاق.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق " واالعتراف ب "حدود حقي هي حقك".

سير الفعالية
نعبر عن رأي
نعلق في الغرفة ألواح \ بريستول كبيرة ونكتب عليها "من حقي أن أرتكب أخطاء" " من واجبي التعلم من أخطائي"
نوزع أدوات كتابة بألوان مختلفة على كل املوجودين  :الطالب – أخضر املعلمني – أزرق األهالي – أحمر.
منكن كل املوجودين من املشاركة عن طريق كتابة أو رسم مالحظات ،أمثلة ،أو قصص على كل لوح.
نعلق االلواح خارج الصف وندعو املعلمني ،األهالي والطالب ،ملواصلة الكتابة على األلواح ،نفحص حق "الكتابة على احلائط"
و"مسؤولية الكتابة على احلائط " ،ونفحص أيضا:
 أي من الكتابات ميكن ترجمتها لقواعد التصرف ؟ كيف نتأكد أن هذه القواعد سيتم احترامها لفترة طويلة ؟نكتب القواعد ونطلب من املشاركني في االتفاق التوقيع عليها.
نتحمل املسؤولية
'" ماذا ميكن ان نعمل من أجل ألتأكد ان كل واحد يتحمل مسؤوليته ويحصل على حقوقه ؟"
"كيف ميكن أن نحذر عند إنتهاك احلقوق ،ملن ميكن التوجه؟
نعلم وندمج األهالي ،املعلمني والطالب بالقواعد:
نعلق القواعد على جدران املدرسة ونطلب من الطالب ،املعلمني واألهالي أن يعلقوا عليها ويبدوا مالحظاتهم.
نحضر كشك توقيع يتم وضعه خالل االستراحة.
ميكن إرسال رسالة إلى األهالي حول احلق ومبادىء النشاط  ،ونطلب منهم التوقيع على معاهدة مدرسية تشمل حقوق
ومسؤوليات األهالي ,املعلمني والطالب.
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"لكل إنسان حقوق.
من الواجب على الشخص أن يكون مسؤوال عن أعماله ،حدود حقي هي حقوق الغير"
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من أجل احلقوق

من حقي أن أحافظ على االسم الذي أعطاني إياه
والداي ،على عادات عائلتي ,على ثقافتي ,وأن اكون
فخورا بقوميتي.
من مسؤوليتي أن أحترم عادات وثقافات اآلخرين وأن
أتعاون معهم.
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1فحص معنى احلق.
 .2فحص أهمية احملافظة على االسم.
 .3تشجيع التسامح واالنفتاح أمام اخملتلف.
 .4فحص العالقة بني املعاهدة العاملية للمحافظة على احلقوق وبني أنواع احلكم.

سير الفعالية
العمل في مجموعات
نقسم الطالب الى  4مجموعات ونوزع على كل فرقة بطاقة مهمة.
بطاقة املهمة
 .1كل واحد من أفراد اجملموعة يحكي بدوره عن معنى اسمه ،والقصة التي تقف من وراءه.
 .2أي أنواع من األسماء موجودة في الصف ؟
 .3أي املفاهيم أو القيم تظهر من القصص التي حتكي عن األسماء ؟
 .4أجروا نقاشا وافحصوا كيف تتصل هذه األسماء بالثقافة والقومية لكل واحد من أعضاء الفريق .
 .5حضروا منتجا جماعيا على البريستول يعبر عن مفهوم أسماء أبناء مجموعتكم والعالقة بني كل اسم وبني
القومية أو الثقافة.
جنري نقاشا
كل مجموعة تعرض أمام الهيئة املنتوج الذي أعدته ,ونبحث في النقاط التالية:
ما الذي ميكن أن نتعلمه من القصص من وراء األسماء ؟.
ما الذي ميكن تعلمه عن الثقافة والهوية لسكان الدولة من أسماء األشخاص ؟
ما الذي ميكن أن نتعلمه عن الدولة التي يوجد بها هذا احلق مقابل دولة ال يوجد بها هذا احلق ؟
نتمعن في كراسة حقوق الطالب (صفحة )24-25
نشرح أن املعاهدة الدولية هي الوثيقة الدولية الشاملة واألهم في مجال حقوق األوالد القائمة حتى اليوم.
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من حقي أن أحافظ على االسم عادات عائلتي ,على ثقافتي

�لقاء تعارف:
هويتي الثقافية والقومية
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حول حقوق الولد

البند السابع
 .1يسجل الولد حاال بعد والدته ،ومنذ ذلك احلني ميتلك احلق أن يطلق عليه اسم ،واحلق في
احلصول على جنسية ،وبقدر اإلمكان احلق في أن يعرف والديه وأن يعتنيا به.
 .2على الدوالألعضاء أن تضمن تطبيق هذه احلقوق ،حسب القانون الدولي التابع لها ،وحسب
التزاماتها حسب املواثيق الدولية التي تتعلق بهذا اجملال ،خاصة ألنه في حال عدم تصرفهم
بهذا الشكل فإن الولد سيكون بدون صفة شخصية.

البند الثامن

 .1الدول العضو تتعهد باحترام حق الولد في احملافظة على هويته ،مبا في ذلك اجلنسية ،االسم
والعالقات العائلية بحيث تكون معترفا بها حسب القانون ،دون أي تدخل غير قانوني.
 .2في حال سلب قسم من مركبات الهوية أو كلها ،على الدول العضوة أن تقدم املساعدة
واحلماية املالئمة ،من أجل إعادة هويته بأسرع وقت.
جنري نقاشا :
• "احلق في احلفاظ على االسم الذي منحني إياه والداي ،وعلى عادات عائلتي ،على ثقافتي وأن اكون فخورا بقوميتي "
ما هو القصد ؟ ملاذا يعتبر هذا حقا ؟
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• مسؤولية احترام عادات اآلخرين والتعاون معهم – ما القصد ؟ ملاذا يعتبر هذا االمر مسؤولية ؟
• ملاذا كانت هنالك حاجة لهذه البنود في وثيقة حقوق الولد ؟
• أي دول أو انظمة حسب رأيكم تبنت بنود هذ املعاهدة ؟
• أي الطرق كنتم تختارون للتصرف عند وجود طالب من ثقافات مختلفة في مجموعتكم \ صفكم ؟
لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم ان لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدود حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1فحص معنى احلق
 .2فحص مغزى احملافظة على االسم
 .3تشجيع التسامح واالنفتاح جتاه اآلخر

سير الفعالية
نتمعن الرسم ونتحدث:

من حقي أن أحافظ على االسم عادات عائلتي ,على ثقافتي

لقاء تعارف  :احلق في احلفاظ على اسمي،
عاداتي وثقافتي*
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نصف أوجه التشابه بينها – أوجه االختالف ؟
نتطرق إلى أسماء األوالد  :أي معلومات تعطينا ؟
نختار شخصية تثير اهتمامنا بشكل خاص ونحاول أن نخمن تفاصيل عن حياتها مثل  :الدولة التي ولد فيها ،مكان السكن،
عادات خاصة ،أكالت خاصة ،دين ،لغة وغيرها .على أي األسس استندنا في تخميناتنا ؟ هل تخمينات اآلخرين مشابهة \
مختلفة عن تخميناتنا ؟ ماذا ميكن االستنتاج من ذلك األمر ؟
نتطرق للنص :
نحدد كلمات هامة في النص مثل  :عادات ،قومية ،ثقافة وغيرها ،ونبحث في القاموس عن معناها.
نفحص هل هنالك عالقة بني العادات والقومية والثقافة ؟ اي انواع من العالقة ؟ أعط امثلة.
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نختار إحدى الشخصيات ونحاول أن نخمن هل يتم احترام \ انتهاك حقوقها املكتوبة داخل البالون من قبل اصحابها \
معلميها \ مجتمعها ؟
كيف تشعر الشخصية التي اخترمتوها على ضوء حتقيق \ انتهاك حقوقها ؟ ماذا تقول \ تفكر ؟ ملن ؟ متى ؟
نتذكر اللقاء مع الصغير \ الكبير الذين قدموا إلى البالد من دولة أخرى ؟
نذكر األشياء التي مت تعريفها على أنها مميزة للشخصية التي التقيناها  :اللباس ،العادات ،املأكل ،اللغة.
نصف كيف شعرنا عند اللقاء .ما الذي بدا لكم معروفا \ غير معروف أو حتى غريبا ؟
هل حتدثنا خالل اللقاء ؟ حول ماذا ؟ ما الشيء الذي لم تقولوه ،وكنتم تودون قوله ؟
نفحص كيف علينا أن نتصرف جتاه عادات \ تقاليد الطوائف األخرى والشعوب األخرى ؟ ملاذا؟
نتحمل املسؤولية على تطبيق احلقوق –من النظرية إلى الواقع :
نخطط زمنا مميزا يقوم خالله كل طالب من طالب الصف بعرض  :القصة التي تتحدث عن اسمه و \ او عاداته ،مأكوالته،
أغانيه ،والعابه التي متيزه ومتيز عائلته.
نسجل العروض الشخصية في ألبوم صفي و \ أو نشكلها في زاوية تتحدث عن املوضوع.
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1فحص مفهوم الهوية
 .2فهم ما هي وظيفة الفرد أو اجملموعة في احلفاظ على احلق
 .3تعلم التسامح واحترام اآلخر

سير الفعالية
نقيم "معرض حضارات"
نطلب من كل طالب أن يحضر أغراضا متيز ثقافته أو ثقافة عائلته ،مثل  :قبعات ،مجوهرات ،قطع أثاث ،طعام وما شابه.
كل طالب يسحب " بطاقة تعريف" للغرض  :من أين جاء ؟ من أحضره ؟ إلى ماذا يرمز \ ميثل ؟ ألي الغراض يستعمل ؟ من
يستعمله ؟ وما شابه.
منكن كل طالب من عرض الغرض وبطاقة التعريف ونكون معرض "احلق في الهوية" "هويتي هي انا".
نحافظ على احلق :
نشرح للطالب أنه في كل صف أو كل مدرسة هنالك مجتمع مركب من ثقافات مختلفة وعلينا أن منكن كل واحد من
الشعور بأنه يتبع للبلد وللمكان.
نبحث  :كيف نستطيع أن نتعرف على العادات والثقافات األخرى أيضا خالل السنة ؟
وإليكم بعض االفكار :
• نكون رزنامة سنوية لالحداث حسب ثقافات طالب الصف.
• نكون يوميات متنقلة للعادات والثقافات ،تقوم فيه كل عائلة بشرح عادة خاصة بها.
• ندعو أبناء العائلة للتحدث عن قوميتهم وثقافتهم التي متيزهم.
• نعلق في كل عيد صور العائالت اخملتلفة ونقص عن عاداتها.
• نكون كتاب "قصص االسماء" لطالب الصف  :ما أهميته ؟ من أعطاك إياه ؟ وهكذا .
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من حقي أن أحافظ على االسم عادات عائلتي ,على ثقافتي

�لقاء إثراء :
احلق في الهوية
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من أجل احلقوق

األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من الدفاع عن احلقوق.
 .2تكوين أدوات وقناالت حوار متبادل بني الطالب واملعلمني واألهل.
 .3تطوير طرق بديلة حلل النزاعات  ،تعتمد على العدل واالتفاقات.
 .4املبادرة إلى احلفاظ على حقوق الكبار والصغار في السن دون فارق بينهما ،ومتكينهم من احلصول عليها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق " واالعتراف بأن "حدود حقوقي – هي حقوقك"

سير الفعالية
نقسم الصف إلى أربعة مجموعات

من حقي أن أحافظ على االسم عادات عائلتي ,على ثقافتي

لقاء بناء االتفاقات:
"إعالن لكل من يدخل املدرسة"

مالحظة  :إذا دمجنا األهل واملعلمني في هذه الفعالية من املفضل أن تكون اجملموعات غير متجانسة.
نعطي لكل مجموعة بطاقة مهمة:
بطاقة مهمة مجموعة 1
عليكم كتابة بند لإلعالن "لكل من يدخل املدرسة من طالب وأهل ومعلمني" حول حق الهوية ,واالعتراف به وتعدد
الثقافات ،وكيف من املفروض أن يتم التعبير عنها في املدرسة.
ملن ميكن التوجه في حاالت انتهاك هذا احلق ؟
ميكنكم االستعانة بعدد من املبادىء التي تظهر في اإلعالن لكل العالم حول حقوق االنسان :1948
"احلرية ,العدل والسالم في العالم ينبثقون من االعتراف باالحترام الطبيعي لكل إنسان ،ويجب أن يتمتع كل الناس
في العالم بحرية التعبير ،ومن احلرية من اخلوف والعوز ،ويجب أن يتم إدراج حقوق اإلنسان في القانون".
بطاقة مهمة مجموعة 2
عليكم كتابة بند لالعالن "لكل من يدخل املدرسة من طالب وأهل ومعلمني" حول احلق في الهوية وتعدد الثقافات،
واالعتراف وتعدد الثقافات ،وكيف من املفروض أن يتم التعبير عنها في املدرسة.
ملن ميكن التوجه في حاالت انتهاك هذا احلق ؟
ميكنكم االستعانة بعدد من املبادىء التي تظهر في اإلعالن لكل العالم حول حقوق اإلنسان :1948
" لكل إنسان احلق في محاكمة عادلة ومنصفة وعلنية ،مينع التدخل بشكل فظ في حياته اخلاصة ,في عائلته،
بيته .رسائله  ،وعدم انتهاك كرمته أو سمعته الطيبة ،ولكل شخص احلق في حماية القانون ،من التدخل أو
التسبب بضرر"
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لكل شخص احلق في حرية التنقل والسكن داخل كل دولة.
( )3العائلة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها احلق في حماية اجملتمع والدولة.
بطاقة مهمة مجموعة 3
عليكم كتابة بند لإلعالن "لكل من يدخل املدرسة من طالب وأهل ومعلمني" حول احلق في الهوية وتعدد الثقافات،
وكيف من املفروض أن يتم التعبير عنها في املدرسة.
ملن ميكن التوجه في حاالت انتهاك هذا احلق ؟
ميكنكم االستعانة بعدد من املبادىء التي تظهر في اإلعالن لكل العالم حول حقوق االنسان :1948
"كل بني البشرولدوا احرارا ومتساوين في قيمتهم وحقوقهم ،ولكل بني البشر الفهم والضمير وعليهم أن
يعامل الواحد منهم اآلخر بروح األخوة ،لكل شخص احلق في احلياة ،احلرية واألمن الشخصي ،وكل الناس متساوون
أمام القانون ،دون متييز في احلماية العادلة للقانون.
بطاقة مهمة مجموعة 4
عليكم كتابة بند لإلعالن "لكل من يدخل املدرسة من طالب وأهل ومعلمني" حول احلق في الهوية وتعدد الثقافات ،وكيف
من املفروض أن يتم التعبير عنها في املدرسة.
ملن ميكن التوجه في حاالت انتهاك هذا احلق ؟
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ميكنكم االستعانة بعدد من املبادىء التي تظهر في اإلعالن لكل العالم حول حقوق اإلنسان :1948
"لكل شخص احلق في حرية التفكير ،الضمير والدين ،وهذه احلرية تشمل احلق في تغيير دينه أو معتقداته ،والتعبير عن دينه
أو إميانه – لوحده او مع اجلمهور ،بشكل خاص أو بشكل عام ،عن طريق تعليم ،عادات ،طقوس ،واحلفاظ على تعاليم الدين،
ولكل شخص احلق في حرية التعبير ،مبا في ذلك حرية تكوين األفكار دون إزعاج ،وطلب املعلومات واألفكار ،واحلصول عليها
ومتريرها بكل الطرق دون قيود .لكل إنسان احلق في نظام اجتماعي ودولي ،ميكنه فيه ممارسة كل حقوقه وحرياته.

نسجل على كرتونة برستول كل بنود اإلعالن التي مت اقتراحها وننشرها في املدرسة بوسائل مختلفة.
هذه البنود سيتم استعمالها في بناء الوثيقة املدرسية.
"لكل إنسان حقوق.
من واجب كل شخص أن يكون مسؤوال عن أعماله ,وحدود حريتي هي حق الغير"
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من أجل احلقوق

من حقي أن اعبر عن مهاراتي ,قدراتي ورغباتي في
املدرسة
مسؤولية التعلم

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق

منحقيأناعبرعنمهاراتي,قدراتيورغباتي

�لقاء تعارف:
كل شخص مميز وخاص
األهداف
 .1تشجيع الدفاع عن احلقوق وخلق مجتمع يحترم االختالف
 .2تعريف الطالب على حقوقهم كطالب \ مواطنني \ أوالد.
 .3املبادرة إلى حماية حقوق اآلخرين ومتكينهم من ممارستها.
 .4البحث في احلق الطبيعي للتعليم كما مت االعتراف به في الوثيقة الدولية.

سير الفعالية
إعطاء مهام للعمل اجلماعي حسب االهتمام.
بطاقة مهمة لكل اجملموعات:
اختاروا احدى االفكار التالية واعملوا ضمن مجموعة:
 .1أصدروا صحيفة حول موضوع حقوق الطالب في املدرسة.
 .2أعدوا ملصقات تشجع حق التعبير عن مهاراتكم ,قدراتكم ورغباتكم في املدرسة.
 .3أكتبوا قصة أو أغنية تعبر عن عدم إعطاء احلق في التعبير عن املهارات ،القدرات والرغبات في املدرسة.
 .4أعدوا لعبة تعلم عن احلق في التعبير عن املهارات ،القدرات والرغبات في املدرسة.
 .5أعدوا عرضا مسرحيا يدل على احلق في التعبير عن املهارات ،القدرات والرغبات في املدرسة
 .6أعدوا عرضا محوسبا يدل على احلق في التعبير عن املهارات ،القدرات والرغبات في املدرسة.
 .7قدموا افكارا أخرى واعملوا مبوجبها
استعدوا لتقدمي العروض أمام الهيئة العامة.

جنري نقاشا
 ملاذا اخترنا املهام اخملتلفة ؟ كيف مت اختيار نوع املهمة ؟ كيف شعرنا عندما كنا مضطرين لالختيار ؟ هل من املهم أن يتم إختيار من بني مجموعة متنوعة من االختيارات؟ -في أي نوع من أنواع املهام كنا سنعمل بأفضل شكل ؟ أو نصل إلى أداء أفضل ؟ وملاذا ؟
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لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق

منحقيأناعبرعنمهاراتي,قدراتيورغباتي

لقاء تعارف  :احلق في التعبير عن
املهارات ,الرغبات والقدرات*
األهداف
 .1تشجيع حماية احلقوق وخلق مجتمع يحترم االختالف.
 .2تعريف الطالب وتعريضهم حلقوقهم كطالب \ مواطنني \ أوالد.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم ونناقش:
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ماذا تفعل الشخصيات في الرسم ؟ مباذا تفكر ؟ مباذا تشعر ؟
ملاذا رسمت ألوان ،أقالم رصاص ،وأدوات عزف في رأس الولد ؟
نختار شخصية واحدة ونفحص معها بواسطة أغنية \ رسالة \ منوذج اسئلة \ مقابلة :ما هي مواهبها اخلاصة بها ؟ في
اي الطرق تريد التعبير عن مهاراتها \ قدراتها في املدرسة ؟
نتطرق إلى النص:
نقرأ ما كتب في البالون األمين ونناقش ملاذا من املهم أن يتمكن كل شخص من التعبير عن مهاراته املميزة وبأي الطرق ميكن
التعبير عن املهارات \ القدرات ؟ من ميكنه أن يساعدنا بذلك؟
نقرأ ما كتب في البالون األيسر ونفحص هل نحن موافقون على ما قيل بكل حالة وكل وضع ؟
ملاذا ؟ نذكر كيف أن كل واحد منا مسؤول عن تعليمه ودروسه.
نتحدث عن مهمة تعليمية \ نشاط اجتماعي ,عبرنا من خاللها عن أنفسنا بالطريقة التي نرغبها:
 -ماذا كانت املهمة \ النشاط ؟ كيف عبرنا عن أنفسنا ؟ ما الذي متعكم بشكل خاص ؟ ملاذا ؟
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 -بأي الطرق اإلضافية كنا نريد أن ننفذ املهمة كي تعبر عن مهاراتنا ؟

 -كيف شعرنا قبل \ خالل \ بعد املهمة \ النشاط ؟ وملاذا ؟

نتحمل املسؤولية عن تطبيق احلق – من النظرية إلى الواقع:

نكون قائمة يذكر فيها كل واحد مهاراته \ قدراته ،ثم نكتب اقتراحات ألطر \ نشاطات ميكن من خاللها التعبير عن
تلك النشاطات في البيت واملدرسة .

نبحث في األطر \ النشاطات التي مت اقتراحها ،ونفحص في أي منها ميكن التعبير عن قدراتنا \ مهاراتنا بالشكل
األفضل.
نخصص وقتا ميكن كل واحد من أفراد اجملموعة من عرض قدراته \ مهاراته التي مت تعيينها.
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من أجل احلقوق

منحقيأناعبرعنمهاراتي,قدراتيورغباتي

�لقاء إثراء:
مسؤوليتي في التعلم
األهداف
 .1متكني الطالب من فحص القصد ب"املسؤولية للتعلم".
 .2تعيني مبادىء حتمل املسؤولية.
 .3املبادرة إلى احلفاظ على حقوق اآلخرين في التعلم ومتكينهم من تطبيقها.

سير الفعالية
نتخيل مدرسة من األساطير
نتخيل مع الطالب كيف تبدو املدرسة في األساطير ،مدرسة ميكن لكل طالب فيها التعبير عن مهاراته ورغباته:
كيف تبدو املدرسة ؟
أي نوع من األصوات يسمع بها ؟
هل الطالب يعملون بشكل فردي أو في مجموعات ؟
مباذا يعمل الطالب ؟ مع من ؟
كيف يعامل \ يعلم املعلمون الطالب ؟
كيف تتخيل األجواء في املدرسة ؟
هل هنالك فوضى ؟ هل هنالك شعور بالترتيب والنظام ؟
هل كنت تود ان تتعلم في مثل هذه املدرسة ؟ ملاذا ؟
ما هي مميزات وحسنات هذه املدرسة ؟
ما هي نواقص هذه املدرسة ؟
آخر ....
االلتزام بالتعلم
نقص للطالب أن أحد شروط الدخول للمدرسة التزام الطالب بتحمل مسؤولية تعلمهم ،وكل واحد منهم يفهم أن التعلم
من مسؤوليته.
نسأل الطالب :هل صحيح أن املدرسة تبدو مختلفة عن وصفكم لها ؟ كيف ؟ ملاذا ؟ كيف يتم التعبير عن ذلك؟

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

97

نفحص الصعوبة في حتمل املسؤولية
نختار طالبني وجنري معهما لعبة الوظائف:

املشترك –  1طالب \ ة جديد \ ة في املدرسة
املشترك –  2طالب في املدرسة
قصة اإلطار

الطالب \ ة القدمي \ ة تطوع \ت ألن يكون \ تكون مرافق \ ة للطالب \ ة اجلديد \ة الذي \ التي ال يفهم \ تفهم ما
القصد من حتمل املسؤولية على التعليم وعليه \ها أن يفهمه \ ها ما هي التوقعات منه \ ها في التصرف.
نعد كرسيا إضافيا ومنكن الطالب من املشاركة في لعبة الوظائف بواسطة الكرسي الفارغ :ميكن للطالب اجللوس
على الكرسي ,واالنضمام إلى احلديث مرة واحدة فقط خالل اللعبة.

في نهاية حديثهم على الطالب إخالء الكرسي للمتحدثني اآلخرين.
جنري نقاشا

 -ملاذا حسب رأيكم يظهر احلق في التعبير عن املهارات والرغبات مع مسؤولية التعلم ؟

 هل نحن مسؤولني عن تعلمنا ؟ من يساعدنا في حتمل املسؤولية ؟ ملن ميكننا التوجه أيضا ؟98

 كيف كانت عالقات املعلم – الطالب في الصف وعالقات طالب – طالب ستتغير إذا حاول كل طالب أن يتحملاملسؤولية عن تعلمه ؟
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األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من الدفاع عن احلقوق.
 .2تكوين أدوات وأقنية اتصال عن طريق احلوار بني املعلمني واألهالي والطالب.
 .3تطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ،تعتمد على العدل واالتفاقات.
 .4املبادرة إلى احملافظة على حقوق الكبار والصغار بنفس القدر ،ومتكينهم من حتقيقها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف بأن "حدود حقي – هي حقك".

سير الفعالية
جنري نقاشا مدرسيا حول املوضوع "مدرستي كبيت للتربية"

حقيأناعبرعنمهاراتي,قدراتيورغباتي
من
?????

�لقاء بناء إتفاقات:
من املدرسة إلى بيت التربية

يشارك في احلوار والنقاش عدد من ممثلي الطالب ،املعلمني واألهالي.
يتم تخصيص وقت معني لكل ممثل من أجل التعبير عن الوضع املوجود مقبال الوضع املرغوب ،وبعدها يتم تخصيص وقت
لطرح األسئلة واإلجابة عليها .مثال:
 ما القصد من تعريف املدرسة على أنها بيت تربية ؟ كيف جند ما هو األهم في أعني الطالب ؟ بأي الطرق يتم تعلم وتقييم الطالب ؟ كيف نقدم الرد للحاجات اخلاصة للطالب اخملتلفني ؟ أي التغييرات ستحدث في املدرسة أو الصف من أجل الدفاع عن هذا احلق ؟ من قبل من ؟ ما هي مسؤولية الطالب ،املعلمني ،طاقم اإلدارة واالهالي؟نلخص اإلتفاقات
• في النهاية تتم بلورة االتفاقات املدرسية بالنسبة للمواضيع التي لم تظهر حولها اخلالفات ،وبالنسبة للمواضيع
التي ظهرت خالفات بالنسبة إليها.
الحقا سيتم إجراء نقاش تكميلي صفي ومدرسي من أجل خلق االتفاقات املشتركة.
لكل شخص حقوق.
من الواجب على كل شخص أن يكون مسؤوال عن أعماله ،وحدود حقي هي حقك"
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من حقي أن أحصل على ألعالج ألطبي في كل وقت.
من حقي أن أحصل على ألتطعيمات واجتياز
الفحوصات مثل :النظر والسمع.
من واجبي أن أحافظ على صحتي ،وأن أقدم املعلومات
الطبية للجهات اخملتصة.
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من حقي أن أحصل على ألعلاج ألطبي

�لقاء تعارف:
احلق في حياة صحية
األهداف
 .1فهم مفهوم احلق والتعرف عليه
 .2خلق عالقة بني احلق واملسؤولية
 .3فهم أنه بإمكاني أن أؤثر على تطبيق حق اآلخرين في حياة صحية.
 .4فهم معنى احلق للنظرة الصحية العاملية.

سير الفعالية
نقسم الصف إلى ثالث مجموعات
نوزع على كل مجموعة قطعة قراءة وصفحة مهمة.
صفحة مهمة اجملموعة1
متعنوا في قطعة القراءة وأجيبوا عن األسئلة التي تليها:
مقطع من كراسة حقوق الطالب
" من حقي أن احصل على العالج الطبي في كل وقت.من حقي أن احصل على التطعيمات واجتياز الفحوصات مثل
:النظر والسمع.من واجبي أن أحافظ على صحتي ،وأن اقدم املعلومات الطبية للجهات اخملتصة .ومن مسؤوليتي
أن اساعد األوالد املرضى قدر إمكاني".
 .1ملاذا ،حسب رأيكم ،كانت هنالك حاجة لكتابة هذا البند بالذات في هذه الوثيقة ؟
 .2ملاذا يعتبرهذا األمر حقا ؟
 .3من املسؤول عن احلفاظ على هذا احلق ؟ كيف يتم التعبير عن ذلك ؟
 .4ماذا عليكم كطالب أن تعملوا كي تضمنوا تطبيق هذا احلق ؟
 .5ملن ميكن تقدمي تقرير في حال عدم تطبيق هذا احلق في البيت ،العائلة او املدرسة ؟
عليكم حتضير رسم \ قصة \ عرض مسرحي يصور ما كتب وعرضه أمام الصف.
صفحة مهمة اجملموعة 2
متعنوا في قطعة القراءة املأخوذة من الوثيقة الدولية للحفاظ على حقوق الولد:
"الدول االعضاء تعترف بحق الولد بالتمتع باخلدمات الصحية بأعلى مستوى ممكن ،ومحاولة ضمان عدم سلب
إمكانية احلصول على خدمات الصحة والعالج من أي ولد".
أجيبوا عن األسئلة التالية:
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 .1ملاذا حسب رأيكم كانت هنالك حاجة لكتابة هذا البند بالذات ؟
 .2ملاذا يعتبر هذا األمرحقا ؟
 .3من املسؤول عن احلفاظ على هذا احلق ؟ كيف يتم التعبير عن هذا احلق ؟
 .4ماذا عليكم أن تعملوا كطالب من أجل التحقق من تطبيق هذا احلق ؟
 .5ملن ميكن تقدمي تقرير في حال عدم احترام هذا احلق في البيت ،العائلة او املدرسة ؟
عليكم حتضير رسم \ قصة \ عرض مسرحي يصور ما كتب وعرضه أمام الصف.
صفحة مهمة اجملموعة 3
متعنوا في قطعة القراءة املعدة لكل سكان العالم
في الوثيقة املعدة لكل سكان العالم حول حقوق االنسان من عام  1948تقرر في البند ج أن "لكل إنسان احلق
في احلياة ،احلرية واألمن الشخصي"
أجيبوا عن األسئلة التالية:
 .1ملاذا حسب رأيكم كانت هنالك حاجة لكتابة هذا البند بالذات ؟
 .2ملاذا يعتبر هذا األمرحقا ؟
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 .3من املسؤول عن احلفاظ على هذا احلق ؟ كيف يتم التعبير عن هذا احلق ؟
 .4ماذا عليكم أن تعملوا كطالب من أجل التحقق من تطبيق هذا احلق ؟
 .5ملن ميكن تقدمي تقرير في حال عدم احترام هذا احلق في البيت ,العائلة أو املدرسة ؟
عليكم حتضير رسم \ قصة \ عرض مسرحي يصور ما كتب وعرضه أمام الصف.
نحضر قائمة تركيز للمواقف واآلراء التي مت طرحها من قبل اجملموعات:
بقدريت التأثري عىل حقي يف الحياة الصحية

بقدريت التأثري عىل حق اآلخرين يف حياة انتم تستطيعون التأثري عىل حقي يف الحياة
الصحية
صحية
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من حقي أن أحصل على ألعلاج ألطبي

لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم ان لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدود حلريته وحرية غيره.
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من حقي أن أحصل على ألعلاج ألطبي

�لقاء تعارف:
احلق في احلصول على الرعاية الطبية*
األهداف
 .1التعرف على معنى احلق وفهمه.
 .2تكوين العالقة بني احلق واملسؤولية.
 .3فهم أن بإمكاني أن أؤثر على تطبيق حقوق اآلخرين في احلياة الصحية.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم ونناقش:
من يظهر في الرسم ؟
أين يتواجدون ؟
ملاذا وصلوا الى هناك ؟
نختار ولدا أو بنتا وصلوا لتلقي
العالج الطبي ونخمن :ملاذا
يحتاجون إلى الرعاية الطبية ؟ من
عني لهم الدور في العيادة ؟ مع
من وصلوا إلى العيادة ؟ ملاذا ؟ كيف
يشعرون ؟ ملاذا ؟أي تخوفات \
أفكار \ رغبات لديهم ؟
نتطرق للنص:
متى نحصل على الرعاية الطبية ؟ أين ميكن احلصول عليها ؟ من ميكنه أن يقدم لنا الرعاية الطبية وملن يسمح بذلك ؟
نتحدث عن معنى اجلملة  ":من مسؤوليتي احلفاظ على صحتي":
كيف يستطيع كل واحد منا أن يحافظ على صحته ؟ مثال :غسل األيدي باملاء والصابون ,احملافظة على تنظيف األسنان،
احملافظة على نظافة اجلسم ،رمي القاذورات في سلة القمامة،
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احملافظة على النظافة في الصف والساحة ،تناول الطعام املتنوع ،التقليل من تناول احللويات ،لباس املالبس املالئمة حلالة
الطقس ،تلقي التطعيم في الوقت ،اإلخبار عند الشعور باألملن التوجه إلى الطبيب للفحوصات القيام بفعاليات رياضية
وغيرها ).
من ميكنه أن يساعدنا في احملافظة على صحتنا ؟ نتطرق لألشخاص \ أصحاب الوظائف مثل  :معلمني ،أصدقاء ،أهال ،ممرضة
املدرسة ،طبيب العائلة ،طبيب األسنان وغيرهم.
إلى ماذا يحتاج املرضى واملصابون؟ ملاذا من املهم مساعدتهم ؟ ماذا ميكن أن يشجعهم ؟ ميكننا حتضير قائمة بكلمات
تشجيع لألوالد املرضى \ اجلرحى.
نفحص العناية الطبية \ التطعيم الذي تلقيناه:
نحاول تذكر الرعاية الطبية \ التطعيم الذي تلقيناه مؤخرا  :ماذا حدث ؟ ملاذا ؟ متى ؟ أين ؟
نتمعن املعلومات املوجودة في بطاقة التطعيمات الشخصية التابعة لكم ،وفكروا :من تهمه مثل هذه املعلومات ؟ وملاذا ؟
نختار عالجا أو تطعيما سجل في البطاقة ونتطرق للنواحي التالية:
قبل تلقي العالج \ التطعيم :مباذا فكرمت ؟ هل كانت لديكم تخوفات ؟ مم ؟ من ساعدكم في التغلب على هذه التخوفات
؟ كيف ؟
خالل تلقي العالج \ التطعيم :كيف تصرفتم ؟ من تواجد بقربكم ؟ أي مساعدة \ دعم تلقيتموه ؟ ممن ؟
بعد العالج \ التطعيم :مباذا أحسستم ؟ مباذا فكرمت ؟ ماذا قالوا لكم ؟ ألي االستنتاجات توصلتم ؟
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نتحمل املسؤولية على تطبيق احلق – من النظرية الى العملية:
نقترح طرقا مختلفة من أجل مساعدة األصدقاء الذين يتغيبون عن املدرسة بسبب مرض \ إصابة
نظموا برنامج املناوبة :أذكروا :أسماء ،عناوين ،أرقام هاتف وغيرها.
نقترح اعتبارات من املهم فحصها قبل الزيارة مثل :احتياجات املريض ،نوع املرض ،مدة التغيب ،مكان السكن ،موافقة األهل،
هل من املسموح \ املرغوب به القيام بزيارته وغيرها.
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لقاء إثراء :نحن نبني
برنامجا للتربية من أجل
الصحة في املدرسة
األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من الدفاع عن احلقوق.
 .2تكوين أدوات وأقنية اتصال عن طريق احلوار بني الطالب واملعلمني واألهل.
 .3حتسني وتطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ،تعتمد على العدل واالتفاق.
 .4املبادرة إلى حماية وتطبيق حقوق الكبار والصغار بشكل متساو ومتكني تطبيقها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف بأن "حدود حقي – هي حقك".

سير الفعالية
نقسم الصف الى مجموعات مهمة ونوزع على كل مجموعة بطاقة مهمة.
بطاقة مهمة:
مت اختياركم من قبل اإلدارة كي تقترحوا يوم فعاليات \أسبوع فعاليات في موضوع التربية من أجل الصحة في
املدرسة.
موضوع مقترح :احملافظة على األسنان ,التغذية التوازنةيجب كتابة البرنامج الذي تقترحونه على لوحة برستول
تعلق في الصف.
مترين مواقف
كل مجموعة تعرض للهيئة العامة برنامجها بإختصار.
منكن الطالب من التجول في الغرفة ومتعن برامج اجملموعات األخرى.
منكن الطالب من التعبير عن رأيهم حول السؤال :هل ميكن تنفيذ اخلطة بشكل فعلي ،بواسطة إستعمال ملصقات حمراء
وخضراء (أو إستعمال أقالم التوش بدال من ذلك)
على امللصقات احلمراء يكتب الطالب الصعوبات في تنفيذ البرنامج.
على امللصقات اخلضراء يكتب الطالب ملاذا يعتبر البرنامج حسب رأيهم جيدا للتنفيذ.
مالحظة :ميكن إلصاق عدة ملصقات على برنامج واحد ،وكل ملصق ميثل اعتبارا آخر.
من القوة الى التنفيذ
نفحص أي برنامج حصل على العدد األكبر من امللصقات ونقرر الطرق من أجل تنفيذه.
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لقاء بناء االتفاقات :من احلق
إلى املسؤولية في الصحة
األهداف
 .1تكوين أدوات وأقنية اتصال عن طريق احلوار بني الطالب واملعلمني واألهل.
 .2حتسني وتطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ,تعتمد على العدل واالتفاق.
 .3املبادرة إلى حماية وتطبيق حقوق الكبار والصغار بشكل متساو ومتكني تطبيقها.
 .4تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف بأن "حدود حقي – هي حقك".

سير الفعالية
نعد رسالة التزام باحملافظة على احلق بتلقي الرعاية الطبية في كل وقت.
رسالة االلتزام يجب أن تتضمن شرحا حول التزام األهل \ املعلمني \ الطالب وكيف يتم التعبير عن ذلك في املدرسة .منوذج
ملبنى رسالة االلتزام:
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اىل
مدرسة "األمل" عكا
املوضوع :رسالة التزام
ا السم ا لشخيص

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ أسم ا لعا ئلة

______________________

ويل أمر \ طالب \ معلم (أحط الكلمة املالمئة بدائرة)
الصف _________________ يف مدرسة األمل بعكا.
أنا املوقع أدناه _________________ أتعهد بهذا مبا ييل:
 .1أرصح بأن ....
 .2من املعروف لدي بأن ....
 .3وتبعا لذلك ...
 .4ويف حال ....

ا لتا ر يخ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ا لتو قيع

______________________
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"لكل إنسان حقوق.
من الواجب على كل إنسان أن يكون مسؤوال عن أعماله ،وحدود حقه هي حقوق غيره"
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من أجل احلقوق

من حقي احملافظة على ديانتي ,تنفيذ تعليماتها،
واستعمال اللغة املريحة لي ضمن األطر املالئمة.
من مسؤوليتي احترام ديانة ومعتقدات كل إنسان.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot
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من أجل احلقوق
من حقي المحافظة على ديانتي

�لقاء تعارف:
التعلم عن الديانات
األهداف
 .1التعرف على احلق والتعلم عنه.
 .2فحص مغزى احلق باحملافظة على الدين.
 .3التعرف على الديانات واملعتقدات في إسرائيل.
 .4تشجيع االنفتاح والتسامح جتاه الديانات األخرى.

وصف الفعالية
نقسم الطالب إلى أربع مجموعات ونعطي كل مجموعة بطاقة مهمة.
كل مجموعة حتضر مركزا تعليميا عن إحدى الديانات.
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بطاقة مهمة:
عليكم حتضير مركز تعليمي ميكن من التعلم عن اليهود \ املسيحيني \ املسلمني \ الشركس وحول ديانتهم
ومعتقداتهم.
إجمعوا املعلومات من مصادر مختلفة ومتنوعة :مقاطع من الصحف ،موسوعات وغيرها.
أكتبوا بطاقات معلومات ،بطاقات مهمة وفعاليات:
 .1كونوا أسئلة تتعلق باملوضوع.
 .2اختاروا سؤاال واحدا ،ناقشوه واقترحوا حلوال.
 .3نظموا مركز التعلم.
 .4خططوا كيف ميكنكم توجيه الطالب في الهيئة العامة :ماذا يحوي املركز ؟ كيف يجب العمل في املركز؟
 .5حدثوا عن مراحل بناء املركز التابع لكل صف.

كل مجموعة تعرض إنتاجها في الهيئة العامة ومتكن الطالب من جتربة مركزها.

جنري نقاشا
ما الذي ميكن تعلمه حول املتساوي واخملتلف بني الشعوب والديانات اخملتلفة ؟
هل من املهم أن نتعرف على الشعوب والديانات اخملتلفة ؟ وملاذا ؟
كيف ميكن احترام الشعوب واألديان ؟ ماذا علينا أن نعمل ؟
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ومن خالل جولة يقول كل طالب من الطالب:
متى أتوقع أن يتم احترام ديانتي  ،من قبل من أتوقع ذلك ،كيف ميكن التعبير عن ذلك .
"يزعجني جدا إذا "............
"سأشعر باإلهانة إذا "...............
أنا أتوقع ان يحترموا ديانتي".............
نفتح كراسة حقوق الطالب (صفحة  )30-31ونفحص:
"احلق باحلفاظ على ديانتي ،وتنفيذ تعليماتها ,واستعمال اللغة املريحة بالنسبة لي في األطر اخملتلفة" – ما هو
القصد من ذلك ؟ وملاذا يعتبر هذا األمر حقا ؟
املسؤولية باحترام ديانة ومعتقدات كل شخص" ملاذا يعتبر هذا األمر مسؤولية ؟ ما هو القصد من ذلك ؟
لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق
من حقي المحافظة على ديانتي

لقاء تعارف :احلق في احملافظة
على معتقداتي وديانتي*
األهداف
 .1التعرف على احلق والتعلم عنه.
 .2فحص مغزى احلق باحملافظة على الدين

وصف الفعالية:

نتمعن في الرسم ونتحدث:
ماذا نعرف عن األغراض التي
نراها في الرسم:
نختار غرضا واحدا ونعرض ثالثة
اسئلة على األقل التي ميكن طرحها
حوله ،نتطرق إلى شكله،مركباته،
معناه ،ومكانه في الرسم.
نتطرق إلى النص:
جند في القاموس تعريفات لكلمة معتقدات ونقدم أمثلة عن املعتقدات واألديان اخملتلفة.
منيز األديان واملعتقدات اخملتلفة ،ونتطرق الى الطقوس الدينية ،للعادات ،لأليام اخلاصة وما شابه.
نبحث معنى القول  ":كل شخص يعيش حسب معتقداته" هل نوافق مع هذا القول بكل الشروط وبكل األوضاع ؟ ملاذا ؟
جنري نقاشا:
نتحدث عن حادثة تصرفتم خاللها حسب معتقداتكم ،كيف كان رد فعل احمليط ؟ كيف كان شعورنا ؟
نفحص هل كانت هنالك حاالت أحسسنا خاللها أننا ال نستطيع أن نتصرف حسب معتقداتنا ؟ ماذا \ من سبب لنا هذا
الشعور ؟
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نصف تصرفات من احمليط ممكن أن تسبب لنا اإلحساس بالراحة والتصرف حسب معتقداتنا.
نبحث كيف يعمل الصف الذي يتحقق فيه القول  ":كل شخص حر التصرف حسب معتقداته" بشكل فعلي في حياة
املدرسة اليومية ،في االحتفاالت واملناسبات اخلاصة ،أيام السبت واألعياد.
أي من هذه التصرفات كنا نرغب بتبنيها في صفنا ؟
نختار ثالثة قواعد تطورهذه التصرفات ونخطط كيف سنعمل من أجل تطبيقها في الصف.
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من أجل احلقوق
من حقي المحافظة على ديانتي

�لقاء إثراء:
القدس والديانات لثالث
األهداف
 .1فهم وظيفة الدولة في الدفاع عن ديانات الشعوب اخملتلفة وتطبيق معتقدات كل ديانة ،وفحص التغيير إذا كان هذا
هو القصد.
 .2فحص كيف يتم تطبيق الدفاع عن هذا احلق بشكل عملي في القدس.
 .3فهم ما هو دور الفرد في احملافظة على هذا احلق.
 .4التربية من أجل التسامح واحترام اآلخر.

سير الفعالية

جنري نقاشا :

ما هي وظيفة الدولة في احلفاظ على احلق باحلفاظ على الديانات وتعليماتها ؟
أي األماكن املقدسة نعرفها في إسرائيل ؟ ألي الديانات تتبع ؟
نبحث في متيز القدس والتشريعات حول املوضوع.

مدينة القدس مقدسة للديانات الثالث
القدس متثل العالقة بني شعب إسرائيل وأرض إسرائيل منذ نشأة الشعب اليهودي ،وحتى في فترات اجلالية كانت القدس
موضوعا للحنني والرغبة في االستقالل اجملدد في أرض إسرائيل ،القدس هي املدينة املقدسة ،ليس فقط لليهود وإمنا
أيضا للمسيحية واإلسالم ،حيث تشكل القدس بالنسبة لهم مدينة مقدسة ،وهذا أحد أسباب اخلالف اليهودي العربي
في دولة إسرائيل.

التشريع بالنسبة للقدس:

وافقت الكنيست على ثالث اقتراحات قانون تتعلق بالقدس:
قانون أساس :القدس عاصمة إسرائيل – قانون األساس القدس عاصمة إسرائيل :مت إقراره عام  1980وتقرر فيه أن القدس
هي عاصمة إسرائيل ومقر رئيس الدولة ،الكنيست ،احلكومة ومحكمة العدل العليا ،ومت التوقيع على القانون من قبل
رئيس احلكومة مناحيم بيغن ورئيس الدولة يتسحاك نافون.
 .1القدس – عاصمة اسرائيل :القدس املوحدة والكاملة هي عاصمة إسرائيل.
 .2القدس هي مقر رئيس الدولة ،الكنيست ،احلكومة ومحكمة العدل العليا.
 .3احلفاظ على األماكن املقدسة :األماكن املقدسة تكون محمية من التنكيل أو االعتداء ،ومن كل ما ميكن أن يضر
بحرية وصول أبناء الديانات إلى األماكن املقدسة لهم ،أو بشعورهم جتاه هذه األماكن.
قانون ينظم توحيد القدس وتعريف مساحتها على أنها  110.000دومن.
قانون ميكن الوصول احلر إلى األماكن املقدسة ألبناء كل الديانات.
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نفحص هل التشريع في القدس ميكن من ممارسة هذا احلق كما يظهر في الوثيقة الدولية حلقوق الولد.
نشرح للطالب أن املعاهدة الدولية حلقوق الولد (البند  )14تنص على :
" حرية التعبير عن الدين أو املعتقدات ،ميكن أن تخضع للتقييدات الثابتة في القانون,
واملطلوبة للحفاظ على األمن ،النظام ،صحة اجلمهور أو االخالق ،أو على احلقوق األساسية
وحرية اآلخرين"

نفحص وظيفة الفرد في احملافظة على احلقوق:
كيف يتم التعبير عن ذلك ؟ كيف ميكنني أن أؤثر على محيطي ؟
نفحص :هل توجد في أماكن سكننا أماكن مقدسة لديانات أخرى ؟ كيف نحافظ على هذه األماكن؟ هل نحترمها
؟ هل ميكننا التأثير ؟
من يؤمن بديانة أخرى في املدرسة \ احلي \ املدينة ؟ أو يتكلم لغة أخرى ؟
كيف ميكننا العمل من أجل التاثير على تطبيق حق اآلخر في احلفاظ على ديانته ولغته ؟
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من أجل احلقوق
من حقي المحافظة على ديانتي

�لقاء بناء االتفاقات:
العمل من أجل ديانات ومعتقدات
اآلخر
األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من الدفاع عن احلقوق.
 .2تكوين أدوات وأقنية إتصال عن طريق احلوار بني الطالب واملعلمني واألهل.
 .3حتسني وتطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ،تعتمد على العدل واالتفاق.
 .4املبادرة إلى حماية وتطبيق حقوق الكبار والصغار بشكل متساو ومتكني تطبيقها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف بأن "حدود حقي – هي حقك".

سير الفعالية
نقسم الصف إلى مجموعات مهمة:
نشرح للطالب أنه مت إختيارهم من أجل العمل على تطوير احلق في احلفاظ على الدين واملعتقدات لكل شخص في املدرسة
واحلي ,واملدينة والدولة ،وعليهم حتضير برنامج عمل:
ما هي النشاطات التي ميكن إجراؤها في املدرسة من أجل التأكد بأن هذا احلق يتم تطبيقه وأن املسؤولية سيتم تطبيقها
من قبل كل من يدخل املدرسة.
على الطالب تنظيم برنامج العمل في القائمة التالية:
النشاط

الوسائل

من املسؤول ؟

جدول زمني (متى؟)

النتيجة املتوقعة

تعرض كل مجموعة برنامج عملها.
الصف يقرر ما هي الطرق واملهام التي سيتم تنفيذها من بني البرامج املقترحة.
"لكل إنسان حقوق.
من الواجب على كل إنسان أن يكون مسؤوال عن أعماله ،وحدود حقه هي حقوق غيره"
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من أجل احلقوق

من حقي أن أكون شريكا في الفعاليات االجتماعية.
من مسؤوليتي أن أكون صديقا جيدا ومتسامحا مع
اآلخرين.
من مسؤوليتي أن أطلب املساعدة عندما أحتاجها.
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من أجل احلقوق
منحقيأنأكونشريكافيالفعالياتالاجتماعية

�لقاء تعارف:
الشراكة والصداقة
االهداف
 .1تعلم معنى احلق.
 .2فهم معنى احلق باملشاركة في الفعاليات االجتماعية.
 .3تطوير التعاطف بني الطالب وبني الفرد الذي مت هضم حقه.

سير الفعالية
بث من الفضاء اخلارجي
نقص للطالب أنه مت التقاط بث قبل أسبوع من كوكبنا إلى كوكب آخر ،ويبدو أن البث جاء من سفينة فضائية تتجول في
منطقتنا ،لكن البث الذي مت استقباله لم يكن واضحا ولذلك نحن بحاجة إلى املساعدة في فهم تفاصيله.
نقرأ البث للطالب:
"  ......هنالك ظاهرة أراها وتتكرر ،أنا ساصف لكم .........أنا ارى مجموعات صغيرة تقف معا أو يفعلون اشياء
مختلفة معا  ......هذا شيء ال أعلمه  .......وليس واضحا ملاذا اليعملون األشياء في فرق ،أنا أرى مجموعة ترمي
شيئا مستديرا مصنوعا من اجللد األسود واألبيض ،على اآلخرين ،ويبدو أنهم مسرورون بذلك ،وأحيانا يسقط أحدهم
هذا الشيء وعندها يبدون غير راضني  ....أنا أواصل التوجه شماال  ......وهنا أيضا أرى نفس الظاهرة ،لكن هذه املرة
ليسوا منتصبني وإمنا على األرض ،كلهم يلبسون نفس القميص ،ويبدون منبهرين باألشياء التي يقولها أحدهم .....
سأواصل التجوال وأخبركم عن أشياء أخرى الحقا ،في هذه األثناء حاولوا إيجاد تفسير للظاهرة"
نفس البث
جنري نقاشا:
ماذا يصف حسب رأيكم ؟
أية أمثلة أخرى سيجد ؟
هل حسب رأيكم سيوصي بتبني مثل هذا التصرف على كوكبه ؟ ملاذا ؟
نسجل عل اللوح قائمة مركزة للفعاليات االجتماعية ،ماذا بالنسبه لهذه الفعاليات ؟
نقرأ للطالب تتمة البث الذي مت استقباله:
"أنا مضطر أن انوه إلى أنني أصطدم أحيانا بظاهرة أنه بجانب تلك اجملموعات هنالك واحد ال يشارك في النشاطات،
رغم أنه يبدو مهتما مبا يجري ،وأحيانا أرى أنهم يطردونه ،ميكن أن لديه وظيفة سرية من نوع ما لم أستطع اكتشافها
حتى اآلن ،وإال لن أستطيع فهم املسألة".
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جنري نقاشا:
ماذا يصف حسب رأيكم ؟
هل ميكن رؤية مثل هذه التصرفات في أماكن أخرى ؟ ملاذا ؟ أين ؟ متى ؟
أي حاالت من الشعور ،األفكار ،واألحاسيس ميكن إضافتها للوصف ؟ (للفرد \ للمجموعة).
هل وصف املظهر اخلارجي للفرد الذي ال يشارك مهم لفهم احلالة ؟ صفاتها ،ثقافتها ،وحتديداتها اجلسدية ؟ وما شابه.
نفتح كراسة حقوق الطالب الصفحات ()33-32
"احلق في املشاركة بالفعاليات االجتماعية":
نوزع للطالب مقطعا من املعاهدة الدولية حول حقوق الولد في إسرائيل التي مت إقرارها:
البند 2
.1الدول العضوة حتترم وتضمن احلقوق املفصلة في هذه الوثيقة لكل ولد موجود في مجال حكمها ،دون متييز من أي نوع،
دون عالقة باألصل ،اللون ،اجلنس ،اللغة ،الدين ،التفكير السياسي أو غيره ،القومية الوطنية ،االجتماعية ،امللكية ،العجز،
الوالدة ،أو مركز آخر ،سواء للولد ،أو والديه أو املسؤول عنه.
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.2الدول العضوة ملزمة باتخاذ كل اإلجراءات املالئمة من أجل ضمان أن يكون الولد محميا من كل نوع من التمييز او
العقاب نتيجة مركزه ،نشاطاته ،رؤيته ،أو معتقداته واألمر ينطبق أيضا على والديه واملسؤولني عنه بشكل قانوني أو أبناء
عائلته.
جنري نقاشا
ملاذا يظهر هذا احلق في الكراسة ؟
ما العالقة بني التمييز وبني حقوق اإلنسان األساسية ؟
ما العالقة بني الرفض االجتماعي وبني حقوق اإلنسان األساسية ؟
ما العالقة بني التسبب بأذى وبني عدم اتخاذ موقف ؟
ما العالقة بني التسبب بإصابة وبني التجاهل ؟
ما هو القصد من  :املسؤولية عن كوني صديقا ومتسامحا ؟ ملاذا تعتبر هذه مسؤولية ؟
نفحص ما هي مسؤوليتنا جتاه الفرد واجملموعة في احلفاظ على احلق باملشاركة في الفعاليات االجتماعية.

لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدود حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق
منحقيأنأكونشريكافيالفعالياتالاجتماعية

لقاء تعارف :احلق في املشاركة
في الفعاليات االجتماعية*
األهداف
 .1تعلم معنى احلق.
 .2فهم معنى احلق باملشاركة في الفعاليات االجتماعية.
 .3تطوير التعاطف بني الطالب وبني الفرد الذي مت هضم حقه.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم ونتحدث:
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أي األصوات تسمع ضمن مجموعة املتنزهني :ماذا يقولون ؟ و\ او يغنون ؟ ملاذا ؟ كيف يشعرون ؟ هل هنالك شخص من اجملموعة \
الصف لم ينضم لهذه الفعالية ؟
ما الذي ميكن عمله كي يتمكن كل الطالب في اجملموعة \ الصف من االنضمام للفعاليات االجتماعية وغيرها من الفعاليات ؟
ماذا على الولد \ البنت نفسه \ ها أن يعمل \ تعمل ؟ وماذا ميكن أن يعمل أصدقاءه ؟ معلمي؟ والديه ؟
نتطرق للنص:
نصف من هو الصديق اجليد ؟ من في الرسم يظهر صداقة جيدة ؟ كيف ميكن معرفة ذلك ؟
نرسم الولد بعد أن تلقى املساعدة ونفكر :كيف يبدو اآلن ؟ كيف يشعر اآلن ؟
كيف ميكن أن نشكر من يساعدنا ؟ نضيف ذلك في املكان املالئم في الرسم.
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نتحدث عن النشاط االجتماعي:
نصف كيف شعرنا في اجملموعة االجتماعية .هل كان هنالك أعضاء من الفرقة لم يشاركوا في النشاط ؟
ملاذا ؟ كيف شعروا حسب رأيكم ؟ هل كان هنالك من احتاج للمساعدة ؟ هل طلب املساعدة ؟ كيف ؟ ممن ؟
نتحمل املسؤولية عن تطبيق احلق – من النظرية إلى الواقع:
نرتب فعالية اجتماعية يشارك بها كل أعضاء اجملموعة \ الصف.
نفحص هل من املهم أن يشارك اجلميع في الفعالية ؟ ملاذا ؟ إذا كان اجلواب بنعم من املسؤول عن ذلك ؟
نقرر ما نريد عمله خالل الفعالية ونقرر ما هي وظيفة كل واحد من املشتركني
نفحص هل اجلميع قادر وراغب في املشاركة بالفعالية .إذا كان هنالك من ال يستطيع افحصوا معه السبب لذلك.
نحاول أن نساعد من ال يستطيع املشاركة في الفعالية االجتماعية كي يشعر بأنه مرغوب به وهام في اجملموعة \
الصف.
نلخص ما الذي ميكن اعتباره جناحا في الفعالية اخملططة.
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من أجل احلقوق
منحقيأنأكونشريكافيالفعالياتالاجتماعية

�لقاء إثراء:
السعي الى مبادرة اجتماعية
األهداف
 .1تنمية الوعي الحتياجات اآلخرين
 .2تطوير مهارات احلوار واإلصغاء
 .3متكني الطالب من فحص العالقة بني احلق واملسؤولية
 .4تشجيع اتخاذ املبادرات.

سير الفعالية
مقابلة
االفتتاح
 نفحص مع الشخص الذي جنري معه املقابلة هل هو معني باملقابلة جنلس في مكان هادىء دون إزعاج ونشرح ملن نقابله ما هو هدف املقابلة ,وماذا سنصنع باملعلومات التيسنستقيها منه ومدة اللقاء
 نصغي لكالمه دون إزعاج ،ونسجل األقوال بشكل دقيق ،دون أن نفسرها. منتنع عن التدخل في خصوصياته الفردية وال نسأل أسئلة تعتبر في مجاالت اخلصوصية. نظهر االهتمام باألقوال التي يقولها – نهز رأسنا ،ننقل األقوال ونعود عليها ،ونسأل أسئلة وما شابه. نفحص هل فهمنا قصد من جنري معه املقابلة عن طريق إعادة األقوال التي قالها. للتلخيص -نشكره على الوقت الذي خصصه لنا.

نشرح للطالب أن عليهم مقابلة شخصني خالل االسبوع القريب ،وتقدمي تقرير للصف عن النتائج.
نعرض للصف طريقة إجراء مقابلة مبشاركة أحد الطالب.
مالحظة :من املفضل توجيه الطالب إلجراء املقابالت مع أشخاص يختلفون عنهم (من حي آخر \مدرسة أخرى \ عمر
مختلف وما شابه).
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توثيق مقابلة
اسم الشخص الذي جنري معه املقابلة ________________
اسم من يجري املقابلة ________________
وصف الشخص الذي نقابله (السن \ الصف \ املدرسة ) _______________________________________________
في أي الفعاليات االجتماعية ال تستطيع املشاركة بها لكنك ترغب بذلك _____________________________
____________________________________________________________________________
ملاذا ؟ مباذا يتعلق األمر ؟ (نقود ،وقت ،بعد ،غير موجود في البلدة ،ال يشركونني)
___________________________________________________________________________________
تلخيص نتائج املقابالت
نقسم الصف إلى مجموعات مكونة من  4-6مشتركني.
كل مجموعة تركز نتائجها على ورقة بريستول بواسطة اإلجابة عن هذه األسئلة:
 .1ما هي الفعاليات االجتماعية املطلوبة ؟
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 .2ملاذا ال تنفذ اليوم ؟
 .3ما الذي ميكننا عمله من أجل تغيير الوضع ؟
أمثلة :ميكننا املبادرة إلى فعاليات اجتماعية تتم إدارتها من قبل متطوعني من املدرسة الثانوية ،ميكننا كتابة رسالة ،ميكننا
إشراك طالب من املدرسة للتعليم اخلاص في بلدتنا وما شابه.
كل مجموعة تعرض إنتاجها أمام الهيئة العامة.
منكن الطالب من اختيار إقتراح واحد وتطبيقه خالل الشهر القادم واختيار الطاقم الذي يقود الفعالية (أمناء إجتماعيني)
والذي يقوم بتخطيط الفعالية وعرضها أمام الصف.
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من أجل احلقوق
منحقيأنأكونشريكافيالفعالياتالاجتماعية

لقاء بناء االتفاقات:
من احلق إلى املسؤولية
األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من الدفاع عن احلقوق.
 .2تكوين أدوات وأقنية اتصال عن طريق احلوار بني الطالب واملعلمني واألهل.
 .3حتسني وتطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ،تعتمد على العدل واالتفاق.
 .4املبادرة إلى حماية وتطبيق حقوق الكبار والصغار بشكل متساو ومتكني تطبيقها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف بأن "حدود حقي – هي حقك".

سير الفعالية

نعلق لوحي بريستول كبيرين في الغرفة ونكتب عليهما:
"احلق في املشاركة بالفعاليات االجتماعية"
"املسؤولية بأن أكون صديقا جيدا ومتسامحا مع اآلخرين .من مسؤوليتي أن اطلب املساعدة عندما أحتاجها"
نكون كتابات حائط
نوزع على كل املوجودين أدوات كتابة بألوان مختلفة :الطالب – أخضر ،املعلمني – أزرق ،األهالي – أحمر.
منكن كل املشتركني من تسجيل أو رسم مالحظاتهم ,أمثلتهم ,أو قصصهم على اللوح.
نعلق أأللواح خارج الصف وندعو املعلمني ،األهالي والطالب إلى مواصلة الكتابة على األلواح.
نفحص "كتابة اجلدران" و"كتابة جدران حول املسؤولية" ونفحص:
أي من املكتوب ميكن ترجمته للغة التصرفات ؟
كيف نتأكد بأن هذه القواعد سيتم احلفاظ عليها لفترة طويلة ؟
نفحص ملن بإمكاننا التوجه للمساعدة وقت احلاجة:
في املدرسة – مستشارة املدرسة ،املربية ،املعلمة ،املديرة.
في البيت – األهل ،أبناء العائلة.
في اجملتمع – العاملة االجتماعية ،منظمات دعم ،اخملتصة النفسية البلدية.
نسجل االقتراحات ونطلب من الشركاء التوقيع عليها واملوافقة عليها وقبول هذه االقتراحات.

"لكل إنسان حقوق.

من الواجب على كل إنسان أن يكون مسؤوال عن أعماله ،وحدود حقه هي حقوق غيره"
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من أجل احلقوق

من حقي أن تكون مصادر املعلومات التي تتعلق بتطبيق
\ انتهاك حقوق االوالد مفتوحة أمامي.
من مسؤوليتي مساعدة األوالد في احلصول على
معلومات تتعلق بحقوقهم والتبليغ عن إنتهاكها.
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من أجل احلقوق
من حقي مساعدة الأولاد

�لقاء تعارف:
احلق في املعرفة
األهداف
 .1تعلم احلقوق من كراسة احلقوق.
 .2فهم مدى قوة املعرفة.
 .3بلورة طرق خللق التغيير.

سير الفعالية
كل بني البشر يستحقون احلقوق
حقوق اإلنسان بشكل عام ،واألوالد بشكل خاص ،ليست أمرا مفهوم ضمنا ،على طول التاريخ،
ولذلك كانت هنالك حاجة لتدعيمها عن طريق مجموعة من املعاهدات ،القوانني او الوثائق الدولية
في الدول اخملتلفة.
نقسم الطالب إلى مجموعات تتكون من  6طالب.
نوزع على كل مجموعة مكعب ألعاب ولوح مسار.
نوزع بطاقات اللعبة بشكل متساو بني الطالب.
هدف اللعبة
جعل الطالب يفهمون أن عدم معرفة قوانني اللعبة من قبل الالعبني يؤدي إلى عدم الساواة وانعدام العدل.
التحضيرات املطلوبة للعبة:
تصوير قوانني اللعبة على شكل قائمة مركزة – نسخة لكل مجموعة.
تصوير بطاقات القوانني – مجموعة لكل فرقة.
تعليمات اللعبة:
مباراة مسار ,ويفوز بها من يحصل أوال على  20نقطة.
التقدم في املسار حسب األرقام التي تظهر على املكعب.
كل واحد من الالعبني يحصل على عدة بطاقات يسجل في كل واحدة منها قانون من قوانني اللعبة.
البطاقات تختلف عن بعضها وكلها معا تشكل "كتاب القوانني الكامل للعبة".
خالل اللعبة عليكم تسجيل النقاط التي يسجلها كل واحد على ورقة.
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مالحظة :في هذه املرحلة عليكم توزيع أدوات اللعبة للمجموعات ما عدا الصفحة املركزة للقوانني التي يتم اعطاؤها لطالب واحد يطلب
ذلك.
قائمة مركزة لقوانني اللعبة*
 .1التقدم في اللعبة حسب املكعب.
 .2في األماكن التي تكتب فيها األرقام باللون األحمر على املسارتخسر نقاط.
 .3في األماكن التي تكتب فيها األرقام باللون األخضرعلى املسار تربح نقاط.
 .4عندما يفوز الالعب إلى ميينك بالنقاط ,تربح أنت نفس النقاط.
 .5عندما يخسر الالعب إلى يسارك بالنقاط تخسر أنت نقطة واحدة.
 .6في كل مرة يلعب فيها العب يبدأ اسمه بحرف امليم تربح نقطة.
 .7في كل مرة يلعب فيها العب يبدأ إسمه بحرف ألياء تخسر نقطة.
 .8الوقوف على رجل واحدة أثناء رمي املكعب يربحك نقطة إضافية.
 .9إذا كشفت قوانني اللعبة لطالب آخر تفوز بنقطتني.
 .10تستطيع احلصول على قائمة مركزة للقوانني من املعلم.
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تصوير نسخ على عدد الطالب.

التقدم يف اللعبة حسب املكعب

يف األماكن التي تكتب فيها األرقام باللون األحمر عىل املسارتخرس
نقاط.

يف األماكن التي تكتب فيها األرقام باللون األخرضعىل املسار تربح
نقاط

عندما يفوز الالعب إىل ميينك بالنقاط ,تربح أنت نفس النقاط.

عندما يخرس الالعب إىل يسارك بالنقاط تخرس أنت نقطة واحدة.

يف كل مرة يلعب فيها العب يبدأ اسمه بحرف امليم تربح نقطة.

يف كل مرة يلعب فيها العب يبدأ اسمه بحرف الياء تخرس نقطة.

الوقوف عىل رجل واحدة أثناء رمي املكعب يربحك نقطة
إضافية.

إذا كشفت قوانني اللعبة لطالب آخر تفوز بنقطتني.

تستطيع الحصول عىل قامئة مركزة للقوانني من املعلم.

لوحة املسار
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نقاش
جنري نقاشا مع نهاية اللعبة:
 مباذا احسستم ؟ ملاذا ؟ هل املباراة كانت عادلة ؟ من فاز في النهاية ؟ من لم يكن لديه أمل بالفوز ؟ وملاذا ؟ هل كنتم تستطيعون الفوز بسهولة لو كان يأيديكم القانون  ":إذا كشفت قوانني اللعبة لطالب آخر حتصل علىنقطتني"؟ وملاذا ؟
 من املعتاد القول أن "املعرفة قوة" -ما رأيكم بهذا القول ؟نوجه الطالب إلى صفحة  35-34في كراسة حقوق الطالب ونبحث:
 مباذا ,حسب رأيكم ,مرتبط هذا احلق باللعبة ؟ كيف ؟ كيف علينا أن نتصرف في حياتنا من أجل "احلصول على النقاط"،نشجع الطالب على تصفح كل الكراس ونسأل:
 هل هنالك حق لم تعرفوا أنه متوفر لكم ؟ -هل تعرفون عن حاالت مت فيها انتهاك حقوقكم أو حقوق اآلخرين ؟
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 كيف ميكنكم التصرف في املستقبل في حال انتهاك حقوقكم ؟ كيف ميكنكم التسبب في التغيير ؟ ملاذا عندما انتهكت حقوق اآلخر \ حني ال أحافظ عليها من املمكن أن أتضرر أنا أيضا ؟لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلمأانه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق
من حقي مساعدة الأولاد

لقاء تعارف :احلق في التعرف على
املعلومات التي تتعلق بحقوق الولد*
األهداف
 .1تعلم احلقوق من كراسة احلقوق.
 .2فهم مدى قوة املعرفة.
 .3بلورة طرق خللق التغيير.

سير الفعالية
نتمعن الرسم ونتحدث:
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نذكر مصادر معلومات مختلفة تظهر في الرسم إلى جانب مصادر معلومات أخرى ،نفصل حسنات وسيئات كل مصدر
من مصادر املعلومات.
نتمعن في البنت التي تتعرض ملعلومات معينة تؤثر على شعورها ،ونخمن مع من تتحدث ؟ كيف تشعر ؟ ملاذا ؟ ماذا من
املمكن أن يسبب لها هذا اإلحساس ؟ ما هو مصدر املعلومات التي تعرضت لها ؟ ما هو تأثيره على الشكل الذي تقبلت به
البنت املعلومات ؟ أي مصادر معلومات أخرى كانت ستمكن البنت من أن تشعر بشكل مختلف ؟ املشاركة في األحاسيس
واملشاعر ؟
نتطرق للنص:
نفتش في القاموس عن معنى املصطلحات :كشف ،تطبيق ،انتهاك ،ونناقش معناها.
نشرح العالقة بني هذه املصطلحات وبني حقوق األوالد.
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نعطي أمثلة عن معلومات تتعلق بتطبيق \ انتهاك حقوق األوالد.
نفحص أي اجلهات في احمليط القريب ميكنها أن توفر معلومات حول املواضيع مثل :حقوق الولد ,حقوق اإلنسان وغيرها.
نتطرق إلى حادثة مت فيها انتهاك حقوق:
نذكر أي حق مت انتهاكه خالل احلادثة ؟ كيف ؟ من قام باالنتهاك ؟
نفحص هل توجهتم ,في أعقاب هذا احلادث إلى شخص ما من محيطكم ؟ ملن ؟ ماذا عمل في أعقاب التوجه ؟ ملن ميكننا
التوجه في حاالت مماثلة.
نتحمل املسؤولية عن تطبيق احلق – من النظرية إلى التطبيق:
اإلمكانية أ – مصادر معلومات حول موضوع حقوق االنسان.
نسجل قائمة بأسماء مؤسسات \ مواقع تعرض معلومات في موضوع حقوق الولد ،ونذكر أوجه الشبه واالختالف بينها.
نفكر كيف ننشر ونعلم اآلخرين في الصف  ،املدرسة واجملتمع حول حقوقنا.
اإلمكانية ب – صندوق احلقوق
نحضر صندوقا ميكن الطالب \ املعلمني أن يضعوا فيه رسائل مالئمة حول تطبيق \ انتهاك احلقوق في البيت \ الصف \
املدرسة.
نعيني مناوبات من أجل جمع الرسائل ،وتصنيفها مرة كل أسبوع.
نعني الوقت الذي سيتم تخصيصه للنقاش في أعقاب الرسائل.
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اإلمكانية ج – نفحص تطبيق \ انتهاك احلقوق في احمليط.
نفحص كيف يتم تطبيق \ انتهاك احلقوق في محيطكم:
نعني عددا من املناوبات التي تعرض بشكل دائري مقاطع من الصحف التي تتعلق بتطبيق \ انتهاك احلقوق.
نعني مناوب راديو يقوم بتقدمي تقارير عن بث إذاعي يتعلق بتطبيق \ انتهاك احلقوق.
نعيم مناوب تلفزيون يقص عن معلومات إخبارية عن املوضوع.
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من أجل احلقوق
من حقي مساعدة الأولاد

�لقاء إثراء:
االميان باملعاهدة
األهداف
 .1التعرف على معاهدة حقوق الولد.
 .2فهم مفهوم املعاهدة.

وصف الفعالية
معاهدة جيسكو
نقسم الطالب إلى أربع مجموعات.
نعطي كل مجموعة من الطالب قسما واحدا من معاهدة حقوق الولد.
منكنهم من التمعن بها وبحث مضمونها.
ميكن أن نوجههم إلى موقع "حقوق الطالب" على شبكة اإلنترنت.
كل مجموعة تعرض أمام باقي اجملموعات القسم الذي متعنته.
ماذا كتب به ؟ ما املغزى منه ؟ وما شابه.
اجملموعة 1
 كل شخص يقل عمره عن  18سنة ،إال إذا كان ينطبق عليه العمر الذي يتحول فيه الولد الشاب إلى بالغ،حسب القانون.
 كل احلقوق يجب أن تكون معطاة لكل ولد ،دون استثناء ،ومن واجب الدولة أن حتمي الولد في كل األحوال،وعليها أن حتميه من كل أنواع التمييز.
 في كل النشاطات التي لها عالقة بالولد يجب وضع مصلحته في االعتبار الرئيسي.اجملموعة 2
 حق الولد في احلياة ،وواجب الدولة في ضمان بقائه وتطوره. حق الولد مع الوالدة أن تتم تسميته ،االنتماء لقوميته ،التعرف على والديه والنمو في أحضانهم. -من واجب الدولة مساعدة الولد في جتديد بناء هويته ،إذا مت سلبها منه بشكل غير قانوني.
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اجملموعة 3

 -حتارب الدولة خطف األوالد من قبل أحد الوالدين او جهة أخرى.

 -من حق الولد التعبير عن رأيه ،وأن يتم فحصه.

 احلق في الطلب ،احلصول على واملشاركة في املعلومات بأشكال مختلفة .من بينها الرسم ،الطباعة والكتابة. -حتترم الدولة حقوق وواجبات األهل في توجيه ابنهم لتطبيق هذا احلق ,حسب تطور قدراته.

اجملموعة 4

 للولد احلق في إمكانية الوصول إلى مصادر املعلومات اخملتلفة :يجب إعطاء االهتمام اخلاص جملموعاتاألقليات ،واحلفاظ على الولد من مصادر املعلومات التي ميكن أن تضره.

 -للوالدين مسؤولية مشتركة في تربية الولد ،ويجب مساعدتهم على تطبيق حقوقهم كوالدين.

 -على الدولة أن تضمن حماية الولد من كل أنواع اإلستغالل ،ويجب االهتمام ببرامج اجتماعية وخلدمات

املساعدة والدعم.
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بعد عرض اإلنتاج في الهيئة العامة جنري نقاشا حول معنى كلمة معاهدة بشكل عام ،ومعاهدة حقوق الولد
بشكل خاص:
أي الكلمات تشتق من ع.هـ .د .؟

ما العالقة بني الكلمات التي حصلت عليها ؟
ما العالقة بني معاهدة وعهد ؟
هل التصريح مبا نؤمن به يلزمنا بعمل ما ؟ ملاذا ؟
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من أجل احلقوق
من حقي مساعدة الأولاد

�لقاء بناء االتفاقات:
"مدرسة األوالد"
األهداف
 .1بناء اتفاقات ورموز تصرف متكن من الدفاع عن احلقوق.
 .2تكوين أدوات وأقنية اتصال عن طريق احلوار بني الطالب واملعلمني واألهل.
 .3حتسني وتطوير طرق بديلة حلل اخلالفات ,تعتمد على العدل واالتفاق.
 .4املبادرة إلى حماية وتطبيق حقوق الكبار والصغار بشكل متساو ومتكني تطبيقها.
 .5تشجيع استعمال "لغة احلقوق" واالعتراف بأن "حدود حقي – هي حقك".

وصف الفعالية
مالحظة :فعالية من هذا النوع يجب إشراك األهالي واملعلمني فيها.
نوزع املشتركني إلى ثالث مجموعات عمل :مجموعة األهالي ،مجموعة الطالب ومجموعة املعلمني ،وعليهم اختيار طريقة
العمل كمجموعة.
قصة اإلطار:
أنتم أعضاء في جلنة إقامة مدرسة جديدة من املفروض أن تبني "مدرسة االوالد" ،أفضل مدرسة في العالم ،حيث يتم
التعامل فيها باحترام ومراعاة ،حيث األهل واملعلمني يعملون على أساس االتفاقات املشتركة ،وعليكم أن تسجلوا كيف
ستبدو املدرسة وكيف تلتزمون بالعمل من أجل جناحها"
ميكن أن نساعد اجملموعات بواسطة مترين إكمال اجلمل التي متثل استالم املسؤولية والعمل (سأعمل ،سأبادر ،سأقوم بتطوير،
سأحسن):
"أنا كوالد سوف أعمل ".........
"أنا كطالب سوف أعمل من أجل ".........
أنا كمعلم سأعمل من أجل "..................
منكن اجملموعات من التمعن في املعلومات املكتوبة في موقع "حقوق الولد" وفي كتب مساعدة ومطبوعات للقوانني
واألنظمة.
ميكن أن نحول أسس الفعالية إلى "وثيقة صفية" تكون أساسا للوثيقة املدرسية.
"لكل إنسان حقوق.
من الواجب على كل إنسان أن يكون مسؤوال عن أعماله ،وحدود حقه هي حقوق غيره"
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من أجل احلقوق

من حقي أن أستريح ،أن أقضي أوقاتا ممتعة ،أن أقرأ ،أن
ألعب ،وأشارك في الفعاليات التربوية والفنية ،حسب
رغبتي أو إختياري.
من مسؤوليتي أن أختار الفعاليات املفضلة علي في
ساعات الفراغ.
من مسؤوليتي أن أمكن اآلخرين من التمتع بالفعاليات
التي اختاروها.
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من أجل احلقوق
منحقيأنأستريح،أنأقضيأوقاتاممتعة،أنأقرأ،أنألعب

�لقاء تعارف:
ניהול ותכנון הזמן הפנוי
األهداف
 .1توضيح معنى املفهوم "وقت الفراغ".
 .2فهم معنى احلق واملسؤولية ل \ حول ماذا ؟
 .3فهم كيف نتصرف في أوقات فراغنا وماذا نريد أن نغير وأين ؟ متى ؟
 .4تشجيع الطالب على حتمل املسؤولية على أوقات فراغهم.

سير الفعالية
كل بني البشر يستحقون احلقوق
حقوق بني البشر بشكل عام وحقوق األوالد بشكل خاص لم تكن مفهومة ضمنا ،على مر التاريخ ،ولذلك
كانت هنالك حاجة إلى تدعيمها بواسطة الوثائق ،القوانني ،واملعاهدات الدولية في الدول اخملتلفة.
نوزع على الطالب كعكة الوقت وعليهم أن يصفوا داخل الكعكة يوما اعتياديا "كيف يبدو يومي؟".
نقرأ للطالب احلق من كراسة احلقوق "احلق في الراحة ،التسلية ،القراءة واللعب واملشاركة في الفعاليات التربوية والفنية
حسب رغبتي أو حسب اختياري".
على كل الطالب تلوين الوقت \ القسم في الكعكة ،الذي مت فيه تطبيق احلق.
جنري نقاشا في الهيئة العامة:
 ما معنى احلق بالنسبة لي ؟ لو لم تكن هنالك ضغوطات خالل أليوم ،هل كان سيبدو بشكل آخر ؟ ما الذي يصعب علينا حتقيق هذا الهدف ؟(الوقت ،النقود ،التواجد ،القرابة ،اجملتمع وما شابه).
 ما الذي ميكننا عمله من أجل خلق التغيير ؟ أين ومتى يتعلق األمر بنا؟نفحص كيف ميكننا أن نساعد أو منكن أخ او صديق من االستمتاع بوقت فراغه.

عمل شخصي
نحضر لوح الفعاليات الشهري التابع لنا ونفحص هل ميكن تطبيقه:
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نشاطات يف ساعات الفراغ "أسبوع أحالمي"

هل ميكن تحقيق ذلك؟ إذا أجبتم بال أذكروا ما الذي ميكننا عمله يك ينجح؟
السبب

كعكة وقتي
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لغة احلقوق = لغة التقييدات
من يؤمن بكرامة كل شخص وحقوق كل بني البشر يجب أن يعلم أن لكل بني البشر احلق
والواجب بأن يكونوا مسؤولني عن أعمالهم.
هذا هو اإلنسان املستقل الذي يعلم أنه حر ،لكن هنالك حدودا حلريته وحرية غيره.
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من أجل احلقوق
من حقي أن أستريح ،أن أقضي أوقاتا ممتعة ،أن أقرأ ،أن ألعب

لقاء تعارف :احلق في التمتع
من فعاليات أوقات الفراغ*
األهداف
 .1توضيح معنى املفهوم "وقت الفراغ".
 .2فهم معنى احلق واملسؤولية ل \حول ماذا ؟
 .3فهم كيف نتصرف في أوقات فراغنا وماذا نريد أن نغير وأين ؟ متى ؟
 .4تشجيع الطالب على حتمل املسؤولية على أوقات فراغهم.

سير الفعالية
نتمعن في الرسم ونتحدث:
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ماذا نرى في الغرفة الظاهرة في الرسم ؟ ماذا يحب األوالد ان يعملوا في الغرفة ؟ في أي األوقات اعتادوا أن يفعلوا ذلك ؟
(تطرقوا إلى :ساعات التعليم ,بعد الظهر ،العطل ،أوقات الفراغ ،ساعات راحة اآلخرين وما شابه).
مبن ومباذا على األوالد أن يأخذوا بعني االعتبار عندما يختارون استعمال غرض معني ؟ ملاذا ؟
أي فعاليات أوقات فراغ كنا نود أن نضيف الى قائمة فعاليات أوقات الفراغ التي تظهر في البالون؟
ملن احلق أيضا في إختيار التمتع بفعاليات وقت الفراغ ؟ ملاذا ؟
نفحص موضوع ساعات الفراغ
ما هي ساعات فراغنا ؟ ماذا نحب أن نعمل في هذه الساعات ؟ مع من ؟ ملاذا ؟
أي الفعاليات كنا نود ان نعملها في ساعات فراغنا وال نعملها ؟ هل تنازلنا عنها ؟ ملاذا ؟
نختار فعالية واحدة من القائمة ،ونكتب األسباب التي متنعنا من ممارستها في ساعات فراغنا.
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نصنف األسباب – أسباب تتعلق بنا ،وأسباب تتعلق باآلخرين ،نتطرق إلى االسباب التي تتعلق بنا ونفكر:
ما الذي ميكنه أن يساعدنا على التغلب على الصعوبة ؟
مبن ميكننا االستعانة من أجل التغلب على الصعوبة ؟
ماذا علينا أن نعمل كي تتمكن تلك اجلهات من مساعدتنا في التغلب على الصعوبات املماثلة ؟
ماذا يحب اآلخرون في محيطكم القريب أن يعملوا في أوقات فراغهم ؟ ما هي مسؤولية كل واحد منا في احلفاظ على حقهم
في االستمتاع من هذه الفعاليات ؟
نتحمل املسؤولية على تطبيق احلقوق – من النظرية الى التطبيق:
نفكر في فعالية ميكن تنفيذها في البيت ،خالل ساعات.
نفحص أين ميكن إدراج هذه الفعالية في نظام يومنا املعتاد ،وجنري حوارا حول:
احتياجات \ رغبات أبناء البيت واجليران.
تخصيص مكان ووقت مللىء مجاالت مسؤوليتكم كطالب في موضوع القراءة ،الوظائف ،املناوبة ،اللجان وغيرها.
وكأبناء عائلة في احلفاظ على األخوة ،مناوبة اجللي ،احملافظة على الترتيب ،وغيرها.
نكون "قائمة النظام اليومي" التي تشمل فعاليات وقت الفراغ ،حسب االتفاقات التي توصلنا إليها خالل احلوار.
نفحص أي الصعوبات ممكن أن تنشأ في النظام اليومي ؟ كيف ميكن التعامل معها ؟ مبن \ مباذا نستعني من أجل ذلك؟
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من أجل احلقوق
من حقي أن أستريح ،أن أقضي أوقاتا ممتعة ،أن أقرأ ،أن ألعب

�لقاء إثراء:
ساعات الفراغ
االهداف
 .1التوضيح للطالب أن احلق متعلق باملسؤولية
 .2فهم كيف أن كل واحد ميكنه التأثير على مدى استمتاع اآلخر من الفعاليات التي اختارها.
 .3تطوير مهارات حوار وحل خالفات.

سير الفعالية
لعبة املهام
نختار اربعة طالب للعبة املهام:
بطاقة مهمة – سميرة
أنت حتبني املوسيقى بشكل كبير ,وأنت تعتبرين موهوبة في العزف على الكمان.
في األسبوع القادم لديك عرض في الكونسرفتوريون البلدي وأنت ملزمة بالتدرب استعدادا للعرض.
بطاقة مهمة – سامي
أنت جار سميرة ،وأنت اآلن بالذات في فترة ما قبل االمتحانات في اجلامعة.
وعزف اجلارة من األسفل على الكمان يزعجك في دراستك  ،وهذه املرة أنت تنوي أن تضع حدا لذلك .أنت ال تستطيع
أن تتحمل أكثر.
بطاقة مهمة – رامي
أنت طالب في الصف الرابع وتعود إلى البيت من املدرسة كل يوم بني الساعة الثانية والثالثة.
كل يوم أنت تقوم أوال بتحضير دروسك ،وبعدها تتمتع مبشاهدة التلفزيون أو اللعب على احلاسوب.
كل يوم لديك نقاش مع أهلك الذين يدعون أنك تهدر وقتك ،لكنك تعتقد أن من حقك أن تعمل ما تشاء في أوقات
فراغك.
بطاقة مهمة  -سالم
أنت والد رامي وكل يوم لديكم نقاش حول أوقات فراغه.
حسب رأيك فأنه يهدر وقته أمام شاشة التلفزيون أو احلاسوب ،وهو فعال يتصرف كولد عدمي املسؤولية وأنت تشعر
أنك ال تستطيع االعتماد عليه
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يعرض الطالب أمام الهيئة العامة الشخصيات التي تظهر في بطاقات الشخصيات ويجرون حوارا خالل عدة دقائق.
بعد لعبة الوظائف جنري نقاشا:
من كان على حق ؟
هل ميكن الوصول إلى حل يرضي الطرفني ؟
ميكن أن نعرض احللول املقترحة بواسطة لعبة املهام ونحللها:
منكن الطالب من عرض اقتراحاتهم للوصول إلى اتفاقات بواسطة لعبة وظائف حرة.
"اآلن انت ستلعب دور الولد ماذا ستقول لوالدك ؟ كيف كنت أنت حتاول حل املشكلة ؟ "
نفحص:
هل بإمكاننا اختيار الراحة طيلة الوقت – ألن هذا حقنا ؟
ما هي مسؤوليتنا ؟ كيف يتم التعبير عنها ؟
هل يتم احلفاظ على حقنا دائما ؟ ما هي حدوده ،لقاء بناء االتفاقات :حتمل املسؤولية على ساعات الفراغ.
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من أجل احلقوق
منحقيأنأستريح،أنأقضيأوقاتاممتعة،أنأقرأ،أنألعب

�لقاء بناء اتفاقات:
حتمل املسؤولية على ساعات الفراغ
األهداف
 .1متكني الطالب من حتمل املسؤولية على ساعات الفراغ.
 .2إجراء نقاش بني كل من يدخل املدرسة حول مفهوم احلق وحمايته.
 .3الوصول إلى إتفاقات حول الفعاليات في ساعات الفراغ.

سير الفعالية
مالحظة :في هذه الفعالية يجب إشراك االهل ،الطالب واملعلمني.
دوائر احلوار
نكون دوائر حوار مشتركة بني األهل والطالب واملعلمني ،األخوة الكبار ،التفتيش وما شابه.
ونناقش هذا احلق.
كل مجموعة تبحث في حقوق ومسؤوليات كل شخص في حماية احلق:
حقي كوالد .........
حقي كطالب .......
مسؤوليتي كتلميذ ........
مسؤوليتي كوالد ........
حقي كمعلم ..........
مسؤوليتي كمعلم .......
نصل إلى اتفاقات
في نهاية النقاش تعرض كل مجموعة أمام الهيئة العامة قائمة اقتراحات مثال:
من ضمن مسؤولية املعلمني:
عدم إعطاء دروس أيام اجلمعة.
عدم تعيني امتحانات أيام األحد.
إشراك الطالب في اختيار املسرحيات من سلة الثقافة.
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من مسؤولية األهل والطالب:
الوصول إلى اتفاقات حول ساعات الفراغ.
من مسؤولية الطالب:
إنهاء الدروس بالوقت.
متابعة شخصية الستغالل ساعات الفراغ.
تشجيع واقتراح فعاليات اجتماعية.
التوجه إلى املركز اجلماهيري من أجل املوافقة على إشتراك الطالب في الدورات بكلفة مخفضة.
نركز األقوال ونعرف الطرق من اجل تطبيق املبادىء:
" ما الذي ميكننا عمله من أجل التأكد من أن كل واحد سوف يتحمل مسؤوليته ويحصل على حقوقه ؟" "كيف ميكننا
التنبيه الى انتهاك حق ؟ ملن ؟"
نعلم مجتمع املدرسة حول االتفاقات التي مت التوصل إليها ،بالوسائل اخملتلفة ،مثال :نعلق املبادىء على جدران املدرسة،
ونطلب من الطالب ومن املعلمني واألهالي أن يعبروا عن مالحظاتهم ،وشروحاتهم.
نصلح ما يحتاج إلى تصليح حسب رأينا.
نحضر كشكا للتوقيع على االتفاقات يتم وضعه خالل االستراحة.

154

للتلخيص نركز معا نحن الطالب واملعلمني واالهل ،احلقوق واملسؤوليات وأسس التفعيل ،نكتبها ,ونوقع على املعاهدة
املدرسية التي تشمل كل احلقوق واملسؤوليات لألهل ،املعلمني والطالب.
"لكل إنسان حقوق.
من الواجب على كل إنسان أن يكون مسؤوال عن أعماله ،وحدود حقه هي حقوق غيره"
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من أجل احلقوق
القسم ج – انعكاسات

القسم ج – انعكاسات
القيم التي توجهنا
صورة واحدة تساوي أكثر من ألف كلمة (تشرتشل)
إعطاء تعبير ملوضوع احلقوق في املدرسة بشكل ميكن من نقل الرسائل املتعددة جلمهور املدرسة ،والتي ترمز الى الشراكة،
احلوار ،والتقدير وغيرها.
انعكاس العمل على كل من يدخل املدرسة بحيث يستعمل كأداة ووسيلة للتعبير عن الدافع وتشجيعه ،وعن االهتمام
واالنخراط في العملية ،للمشاركة واالنعكاس ،لبناء االتفاقات واحلوار ،وإعطاء تعبير فعلي عن "أنا اؤمن" املدرسي.
البيئة كقناة اتصال
تشكل بيئة املدرسة قناة اتصال أمامية ميكن استعمالها كدافع من أجل تقوية العملية وزيادة اإلحساس بالشراكة واالندماج
فيها من قبل كل من يدخل املدرسة.
ما هي حسنات قناة االتصال هذه ؟
مخطط لها – متكن من تخطيط طرق نقل الرسائل ،مواعيدها ومداها.
ثابتة – تنقل الرسائل بالترتيب مع متلقي الرسالة ،وفي الوقت املالئم له.
مثير – ميكن من استعمال الصور ،الرسومات وما شابه.
تذكروا !
 .1البيئة املمتعة التي ال تتجدد في أوقات متقاربة تتحول إلى مملة.
.2بيئة يعلق فيها معلومات غير مالئمة أو صور تكاد تسقط \ أو باهتة اللون تنقل للمتفرج رسالة سلبية عن
املدرسة.
.3املدرسة التي تتحدث عن الشراكة وتنقل رسالة الشراكة بواسطة البيئة تعتبر أنه ميكن الوثوق بها.
.4البيئة تشكل فرصة للدعوة .مثال :نقيم معرض رسومات أطفال في املدرسة حول موضوع احلقوق ونرسل دعوات لألهل
للوصول الى املدرسة والتمعن في املعرض.
نفتح قنوات حوار بواسطة صناديق البريد ،كشك توقيع على املعاهدة ،كتابات على اجلدران حول املوضوع وغيرها.
املعاهدة كوسيلة في العملية:
املعاهدة بشكل نص أمامي تعبر عن أشياء من وراءها ،وبواسطتها ميكن تقريب الطالب للتعلم بطريقة ممتعة ،ألنها حتول
االشياء إلى أكثرواقعية.
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ماذا حتوي املعاهدة:
نتفحص املعاهدات وجنري نقاشا:
ماذا نشعر عندما نتمعن في املعاهدتني ؟
ما هي حسب رأيكم الرسالة من وراء هذه املعاهدات ؟

املعاهدة 1

ما هي التفاصيل التي تركب املعاهدة ؟ ما هو الشيىء اخلاص في الرسومات؟
ملاذا مت تقسيم املعاهدة إلى أربعة أقسام حسب رأيكم ؟
ملاذا مت تعريف كل مجال بشكل واضح ؟
نشرح أن احلدود الواضحة تعبر عن احلدود الواضحة للحقوق – حقي ينتهي عندما أسبب الضرر \ أو
اخترق حدود اآلخر.
املعاهدة 2

املعاهدة ترافقها معاهدة أخرى تقسم إلى أقسام :األهالي ،املعلمني ،الطالب ،ومجلس الطالب .ملاذا ؟
هل من املهم بالنسبة لك أن نبحث في احلق واملسؤولية مع كل الشركاء ؟ ملاذا ؟
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من أجل احلقوق
القسم الرابع – الملاحق

القسم الرابع – املالحق
مصطلحات
احلق – إذن خاص ,إعطاء صالحية قانونية من قبل اجملتمع أو السلطة لشخص معني ,أشياء يستحقها الفرد.
حقوق اإلنسان  -مجموعة من احلقوق التي متكن من احملافظة على احترام الفرد وكرامته ,رفاهيته ,وتطوره :احلق في
احلرية ،احلق في األمن واحلياة ،احلق في املساواة واحلق في االحترام ،احلق في تعامل عادل ،حق التعبير والتجمعات السياسية،
حق الضمير والدين.
معاهدة – اتفاقية ,وثيقة مكتوبة بني دول مختلفة ،حلف  ،اتفاقية إتصال.
معاهدة حقوق الولد – اتفاقية بني دول ،االتفاقية تعرف الواجب في سن قانون في كل دولة يعبر عن االتفاقات التي مت
إقرارها في األمم املتحدة بشأن حقوق الولد ،القانون يجبر الدول التي أقرت االتفاقية على تطبيقها والتربية من أجل فحواها
دون عالقة بنظام احلكم السياسي في تلك الدولة ،املعاهدة تقرر مجموع الواجبات التي جتب على الدول جتاه األوالد الذين
يعيشون فيها.
قانون  -حكم ,أنظمة تقررها سلطة عليا وجتب على اجلميع ،سن القانون مرتبط بإجراءات جماهيرية وسياسية تشمل
النقاش بشأن احلاجة إلى القانون .للجمهور وملنتخبيه اإلمكانية للتأثير على القانون الذي مت إقراره.
قانون حقوق الولد –  – 2000هدف هذا القانون تعيني أسس حقوق الطالب عل ضوء كرامة اإلنسان ،ووثيقة األمم املتحدة
بشأن حقوق الولد ،ضمن احملافظة على كرامة الولد ،املعلم ،وطاقم املؤسسة التربوية وعلى كل خصوصياتهم ومميزاتهم،
ومميزات املؤسسة التعليمية على أنواعها اخملتلفة ،كما يعرف ذلك قانون التعليم اإللزامي من عام  ،1949وقانون التعليم
الرسمي من عام  ،1953وقانون التعليم اخلاص من عام  ،1988وكل قانون آخر ،وتشجيع خلق إقليم من االحترام املتبادل
في مؤسسات التعليم ،وتعليمات هذا القانون يتم إعالمها للطالب وأهاليهم في بداية كل سنة تعليمية ،كما يقرر الوزير
مبوافقة اللجنة.
يتطرق القانون إلى املواضيع التالية :احلق في التعلم ،منع التمييز ،جلان اعتراض ،إبعاد طالب إلى األبد من مؤسسة تعليمية،
احلق في التقدم المتحانات البجروت ،وسائل الطاعة ،تطبيق احلقوق ،مجلس الطالب وما شابه ،وللتوسع ميكن التصفح
في موقح حقوق الطالب.
أنواع احلقوق
 .1منح ( :)provisionتعليم نوعي ،متوفر ،مالئم للحق في التعليم ،منع التمييز ،احلق في املساواة ,احلق في التعليم
اإللزامي ،احلاالت اخلاصة حلق التعليم :العسر التعليمي واألوالد ذوي االحتياجات اخلاصة (مالئمة ودمج) تقدمي خدمات
متنوعة للطالب.
 .2حماية ( :)protectionمنع العقاب اجلسدي ،منع العقاب املذل ،واجب التبليغ عن العنف ،احملافظة على السرية،
مسؤولية جنائية ومدنية لرجال التربية في حال االعتداء على الطالب.
 .3مشاركة ( : )participationحق الطالب في املشاركة في القرارات التي تتعلق بحياتهم ,احلق في احملاكمة العادلة،
حرية التعبير ،حرية التنظيم  ،حرية الفكر والضمير والدين ،احلق في املعرفة.
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مصلحة الولد – مصلحة الولد هي اصطالح مأخوذ من معاهدة حقوق الولد ،ويشمل مجموع االحتياجات املادية،
التعليمية والتربوية لكل ولد – بنت ،كي متكنه \ ها من االنخراط املدني ,التربوي والتعليمي في بيئة حياته.
املسؤولية " -الكفالة ,كن مسؤوال" وكذلك "االستعداد للحراسة والتطبيق في كل حال وكل وقت وما شابه"
(قاموس إبن شوشان).
املسؤولية البيروقراطية  -تتميز بعالقات الصالحية بني املسؤولني ومن يخضع لهم ،بني التفتيش وبني املدراء واملعلمني،
بني اإلدارة واملعلمني ,بني املعلمني والطالب .وما شابه.
املسؤولية املهنية – تبنى على معرفة اخملتصني واملهارات التي يتم اكتسابها من قبل اإلدارة واملعلمني الذين يتم
إرشادهم.
املسؤولية القضائية – ترتكز على واجب إألنصياع ملنفذي السياسة وللقانون الذي يوجه السياسة ،القانون هو طبعا
التشريع ،األنظمة ،القرارات وكل الوثائق الداخلية التي تلزم من ناحية طبيعية.
مسؤولية الطالب – هذا إجراء تعليمي \ داخلي يشجع مراحل التفكير من أجل العمل الفعلي للتصرف أو التعبير
عن الرأي ,حول حادثة معينة ،وفي عملية التفكير يتمرن الولد على تطبيق القيم التي تعلمها في البيت واملدرسة،
يجري إعتباراته بني املرغوب واملالئم ،املسموح واملمنوع ،يعمل عمال يعبر عن موقفه ،وعلى ضوء العمل يتعلم الولد أن
يتلقى رد فعل على عمله ،من خالل طرح األسئلة مثل :هل العمل الذي قام به أدى الى تطوره ؟ كيف ميكنه التعلم من
اخطائه ؟ هل أضر بغيره ؟ ومن مسؤوليته تنبع إلتزاماته للعمل على أساس القيم التي تعلمها خالل فترة بلوغه.
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وسائل ألتأديب " -قبول السلطة  ،واجب االنصياع للنظام املتبع  -قاموس ابن شوشان"
هو جهاز القيم ,القواعد والعادات الذي ينطم عمل اإلطار التربوي والذي يقرر واجبات وصالحيات املعلمني ،وكل طالب
يستحق أن يتم مالئمة جهاز التأديب في املؤسسة التعليمية بشكل يالئم كرامة االنسان وعادة يكون مستحقا
أن ال يتم اتخاذ إجراءات جسدية أو مهينة ضده (البند  19والبند  28من معاهدة حقوق الولد ،قانون حقوق الطالب
البند .)10
احلوار املدني  -احلوار املدني ميكن كل شخص من التعبير دون التطرق الى عمره ،جنسه وأصله ،واحلوار املدني في املدرسة
يشمل تكون ثقافة احلقوق ،ويشجع االنخراط واملشاركة في عمليات اتخاذ القرار في املدرسة ،واحلوار املدني يشجع
التعبير عن النفس ،لكل طالب ولكل معلم ،او والد ،وبسعى للعمل العادل ،من خالل التطرف للفرد ضمن اجملموعة
اإلنسانية في املدرسة.
االتفاقات " -رأي متفق عليه ،من قبل كل األطراف التي لها عالقة باألمر ،قرار يتفق مع رأي كل اجلهات" وكذلك:
"اتفاقية ،اتفاق تعاون فعال وما شابه" (قاموس إبن شوشان) .االتفاقات هي شرط لعمل كل مجموعة دميقراطية،
وخلق االتفاقات بروح حقوق اإلنسان يعتمد على دوائر احلوار بني اجملموعات التي تتكون منها املؤسسة التعليمية،
وتنتج االتفاقات عندما يتم تنفيذ عملية احلوار في إقليم من الثقة واملسؤولية ،من خالل التركيز على الراحة النفسية
لكل املشتركني في مجتمع املؤسسة التربوية ،وكل من يشارك بشكل حقيقي في خلق االتفاقات يشعر بالسعادة
من االنضباط واالنتماء ،ألن عمليات بناء االتفاقات تعظم الهوية املدرسية املشتركة.
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من أجل احلقوق
القسم الرابع – الملاحق

أفالم
ميكن الحصول
عليه يف

إسم الفلم

الجمهور

مخترص

سيدي املدير
الواليات املتحدة
1987

املرحلة االعدادية
والعليا

معلم مير بفرتة صعبة ,يتم نقله إىل مدرسة ثانوية حيث العنف يعترب
جزءا من الحياة اليومية ،وهو مصمم عىل التسبب بالتغيري يف حياته
وحياة املدرسة

مكتبات الفيديو

اللوح
إيران 2000

املرحلة اإلعدادية
والعليا

فلم للمخرجة اإليرانية سمرية محملباف ،الذي فاز بجائزة خاصة
يف املسابقة الرسمية ملهرجان كان ،مجموعة من املعلمني اإليرانيني
الفقراء تعرب الجبال قرب الحدود اإليرانية العراقية ,عىل أمل إيجاد
طالب جدد ،وهم يحملون عىل ظهورهم ألواحا يستعملونها ليس
فقط كأدوات عمل ،وإمنا كبيت أيضا ،ومأوى ووسيلة إتصال ،الفلم
يرتكز عىل معلمني :األول يقابل مجموعة من أبناء الشبيبة تهالب
البضائع الثقيلة ويحاول إقناعهم بالعودة إىل الدراسة والثاين يلتقي
مع مجموعة من كبار السن 85.دقيقة

مكتية الفيديو
األذن الثالثة

مخاطرة
محسوبة
الواليات املتحدة
1995

املرحلة اإلعدادية
والعليا

 94دقيقة مرتجم للعربية

مكتبات الفيديو

أفعال للمبتدئني
فرنسا 2002

املرحلة اإلعدادية
والعليا

نظرة رقيقة اىل مدرسة يف قرية فرنسية صغرية ،فيها دزينة أوالد ابناء
 ،4-10صف واحد ومعلم مخلص وصبور واحد ،يعلم الطالب الدروس
األساسية يف الحياة.
 100دقيقة
مرتجم للعربية.

مكتبات الفيديو
االذن الثالثة

للسنيور مع
احلب
الواليات املتحدة
1987

املرحلة اإلعدادية
والعليا

159

الكتاب البطويل حول معلم للرياضيات يف حي فقري ،يشجع طالبه عىل
محاربة الصبغة التي ألصقت بهم ،والوصول بحق اىل اإلنجازات ،دراما
مدرسية مع أندي جارسيا تحولت اىل كالسيكية
 103دقيقة
مرتجم للعربية

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

األذن الثالثة
وقنال tcm

إسم الفلم

الجمهور

مخترص

إلى سيدي مع
احلب
بريطانيا 1967

املرحلة اإلعدادية
والعليا

سيدين بواتييه (من فلم حر الليل) يف أحد افالمه الهامة جدا ،ميثل
دور مهندس عاطل عن العمل ،يصل للتعليم يف مدرسة إنجليزية يف
سنوات الستني ،والطالب املتمردين يعملون كل ما بوسعهم من أجل
كرسه ،لكنه يدبرهم كام يجب
 101دقيقة
مرتجم للعربية.

األذن الثالثة
وقنال tcm

ابتسامة املونا
ليزا

املرحلة اإلعدادية
والعليا

كاترين تعمل بوظيفة معلمة لتاريخ الفنون ،لكن لديها نوايا رسية:
أن تعلم الطالبات الشابات ما هي الحركة النسائية ،وأن تحولهإمىل
نساء مقاتالت متساويات بالرجال ،وتوجه واتسون مفاجىء بالنسبة
لسنوات الخمسني ،التي كان فيها مفهوم ضمنا ان وظيفة املرأة هي
الطبخ وتربية األوالد ،لكن واتسون ال تظهر ،ال تفكر ،وبشكل أكيد
ال تترصف مثل فتاة تعيش يف سنوات الخمسني ،وليس هذا فقط،
هي تعرف سلفا ان بيكاسو وجاكسون فولوك سيتم اعتبارهم أكرث
الفنانني أهمية يف القرن ال  ،20وهنالك تفسري بسيط لكل هذا ،رغم
أنه ال يظهر يف الفلم :السيدة واتسون تسافر عرب الزمن ،وتصل لولزيل
مبارشة من العام  1999فصاعدا.
ترجمة للعربية
 130دقيقة

مكتبات الفيديو
في األذن الثالثة

160

امليش وراءه
الواليات املتحدة
1987

املرحلة اإلعدادية
والعليا

نادي القيرص
الواليات املتحدة
2002

اإلعداية والثانوية

 1959روبني وليامز ميثل دور معلم لغة إنكليزية يصل إىل مدرسة داخلية
محافظة طالبها من البيض ,ومبادرته ،حبع للغناء والشعر ،ومفهومه يف
الحياة بأن "عىل كل واحد أن يعيش اللحظة" وأن يستخرج أكرث ما ميكن
من الحياة ،من خالل مفهوم تربوي متحرر يؤمن باالستقالل الفكري
والتوحد الخالق ،ينشأ له مجموعة من املعجبني من بني الطالب ،لكن
أيضا الكثري من املعارضني من قبل الزمالء ،بيرت فري يقدم فلام مدهشا
يتحدث (كعادته يف أفالمه) عن مركز الفرد يف املجتمع.
معلم يف مدرسة داخلية يريب من أجل االستقامة ،العدل ويؤمن
بقدرات كل طالب ،يلتقي مع طالبه بعد  20عاما
مرتجم للعربية
 112دقيقة.

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

ميكن الحصول
عليه يف

مكتبات الفيديو يف
األذن الثالثة

مكتبات الفيديو

من أجل احلقوق

عندما يغني الطالب
فرنسا 2004

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

مدرسة ثانوية
ممتعة
الواليات املتحدة
1997

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

أنقل هذا إىل األمام

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

صفر يف الترصفات
فرنسا 1933

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

فيام إذا
بريطانيا 1989

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

دراما من إنتاج فرنيس تعتمد عىل الفلم من عام  ،1945معلم
موسيقى عاطل عن العمل يبدأ العمل يف داخلية للشباب الخارجني
عن القانون ،ويقوم بزعزعة وتغيري حياة طالبه بواسطة املوسيقى.
مرتجم للعربية
 130دقيقة.
ريتشارد كالرك (لوبيتش) هو معلم يف مدرسة ثانوية خاصة ،يقرر ان
هدفه يف الحياة هو تربية وتحويل من ال يودون ذلك اىل بني اليرش،
ويقوم باإلنتقال اىل مدرسة حكومية يف الحي الذي يسيطر عليه
اإلجرام ،وليس الرتبية ،وعن طريق حاالت مضحكة يتعامل مع طالبه
الذين ال تهمهم الحياة االعتيادية التي يعرضها ،وكالرك يحسم االمور
بواسطة إحتفاالت وتقرب بشكل اكرب اىل الشبان بدال من املعلمني
أبناء جيله 82 .دقيقة
مرتجم للعربية.
معلم يف املرحلة اإلعدادية يقرر أن يعطي مهمة لطالبه ،بشكل يغري
نظرتهم تجاه العامل وأحد الطالب يندمج مع املهمة إىل النهاية.
ثالثة طالب مدرسة داخلية عادوا من عطلة وبدأوا متردا ضد اإلدارة،
الفلم يضم إشارات عن السرية الذاتية ،ومقسم إىل عاملني ,االول
عامل األوالد – الجامهري والثاين عامل اإلدارة – الطبقة العليا ،تكوين
الشخصيات مصنوعة بطريقة كاريكاتورية" ،وكصانع أفالم امتنع فيغو
عن السقوط يف فخ الواقعية والرتتيب ،تعامل مع مواد متفجرة ،ما
هو رس فيجو ؟ يبدو أنه عاش بشكل مكثف أكرث منا جميعا ،من وراء
الكامريا كان بالوضع النفيس الذي عرضه برجامن ":عليك ان تصنع كل
فلم كأنه فلمك األخري" (فرانسوا تريبو )1970
 45دقيقة
مرتجم لإلنكليزية.
"مثل الكثريين الذين تربوا يف املدرسة الداخلية ،أثرت عىل دراستي"
طالب مدرسة يف إنكلرتا عىل شكل طبقة مضطهدة تتمرد بعنف يف
نهاية الفلم (هل هذه حقيقة؟) من النظرة األوىل يبدو الفلم عىل
شكل مرسحية ساخرة حول طرق التعليم يف الداخليات الربيطانية ،أو
فحص للتوحدية مقابل السلطة ،يف الواقع ميكن أن يكون هذا الفلم
توأما لفلم "صفر يف الترصفات" بسبب الروح االنخذالية ،واألسلوب
الواقعي – الشعري وبسبب عدم املهاودة
 107دقائق
بدون ترجمة
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القسم الرابع – الملاحق

إسم الفلم

الجمهور

مخترص

ميكن الحصول
عليه يف

مكتبات الفيديو

مكتبات الفيديو

مكتبات الفيديو

161

مكتبات الفيديو
األذن الثالثة.

مكتبات الفيديو

إسم الفلم

الجمهور

 400جلدة
فرنسا 1959

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

جني وجني
إرسائيل 1997

املرحلة العليا

162

السور
بريطانيا 1982

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

كيس
الواليات املتحدة
1969

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

مخترص
فلم السرية الذاتية األول للمخرج فرانسوا تريبو وهو الذي كان
العالمة لبداية املوجة الجديدة يف فرنسا ،وجعله يفوز بجائزة مهرجان
كان عام  ،1959من خالل تصوير ناعم وشعري يقص الفلم حكاية
طفولته وبلوغه جيل املراهقة يف عائلة مفككة ،يف الحي الفقري الذي
عاش به ،وميثل دور الولد تريبو املمثل جان بيري الود يف شبابه،
ويوثق مجموعة من الشبان يف جيل املراهقة يتفحصون الجنس
املتفجر لديهم ,يحبون بالرس فتيات أكرب منهم سنا ،ويسألون األسئلة
االوىل عام هو ممنوع.
جني وجني تلتقيان كل يوم .جني وجني تتكلامن كل يوم ،جني
وجني متتلكان قلبا مكسورا وفرحتان أيضا .جني وجني هام بنات
خاالت عمرهام  17عاما ،تسكنان يف بات يام ،والفلم الوثائقي يرافق
فصل صيف واحد من حياتهام ،ويرافق التسكع وإنتقالهن من جيل
البنات اىل األنوثة ،حيث تترصف البنتان بشغف وحرارة اىل جانب
الطهارة يف املنطقة املوجودة بني رغبات القلب وبني الواقع الذي
تضطررن اىل ولوجه.
ما هو تأثري املعلمني عىل جني ؟
 60دقيقة ناطق بالعربية.
فلم موسيقي \ فايش يصف نجم روك شبعان "فينك" (بوب جلدوف،
مغني فرقة تاون راست) الذي كان ال يستطيع الصعود اىل املرسح
اال وهو تحت تأثري املخدرات ،يف بداية الفلم ميكننا رؤية والدة فينك
وهي تغدق عليه ألحب ،والحقا نرى معلميه ينكلون به ألنه كان
يكتب االشعار يف املدرسة ،خيال وواقع ,صور صعبة وأفالم كرتون،
تندمج عندما يحاول فينك بناء جدار من حوله ،وجنبا إىل جنب
يجمع حوله جيشا فاشيا ويتحول إىل طاغية فايش يشبه موسوليني
وهتلر ،وتندمج يف الفم أغاين بنك فلويد من ألبوم "السور" وفازت
األغنية عنوان الفلم بجائزة "بافتا" الربيطانية.
 95دقيقة
مرتجم للعربية
فلم عن بطل الطبقة العاملة كني لواتش حول شاب يشق طريقه
اىل الجرمية واملخدرات يف أعقاب أخيه األكرب ،وبعكس كل التوقعات
يطور حبا تجاه نرس ويتعلق بالعالقة بينهام ،مثل الغريق الذي يتعلق
بقشة ،عمل رائع حقيقي مصنوع بشفقة تفطر القلوبط وتبيك من مل
يبك أبدا.
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ميكن الحصول
عليه يف

مكتبات الفيديو
األذن الثالثة.

مكتبات الفيديو
األذن الثالثة.

مكتبات الفيديو
األذن الثالثة

مكتبات الفيديو
األذن الثالثة

من أجل احلقوق

الطوفان
الواليات املتحدة
1981

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

شعور يسء يف كلري
ريفر

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

هاري بوتر – كل
أألفالم

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

التنافس مع الشمس
الواليات املتحدة
1996

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

العزف من القلب
الواليات املتحدة
1999

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

سمفونية الحياة
الواليات املتحدة
1995

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

معلم تاريخ يجري تجربة ويقرر أن يعلم طالبه مدى رسعة تحولهم
إىل جنود مطيعني لثورة خطرية ،عن طريق تأسيس مجموعة ذات
مميزات مامثلة ،وبرسعة تخرج أألمور من زمامها ،والفلم يحيك قصة
حقيقية مع بروس دافيدسون (طالب مجتهد جدا)
 46دقيقة
مرتجم للعربية

القسم الرابع – الملاحق

إسم الفلم

الجمهور

مخترص

ميكن الحصول
عليه يف

مكتبات الفيديو
األذن الثالثة

معلم ذو أفكار عنرصية ينقل أفكاره إىل طالبه ،ما هو تأثريه عىل
طالبه ؟ وما هو رد فعل أألهل ؟
يعرض يف قناة هوملارك
تأثري املعلمني يف املدرسة بشكل سحري عىل الطالب الصغار يف السن.
 150دقيقة كل فلم
مرتجم للعربية

مكتبات الفيديو

 96دقيقة
مرتجم للعربية

مكتبات الفيديو

163
روبرتا جاسربي (سرتيب)تبقى لوحدها بعد أن تركها زوجها وترك
ولداه ،وهي تقرر أن تغري حياتهمو وينتقل الثالثة اىل حي هارمل يف
نيويورك ،حيث يسود الفقر واللون االسو للبرشة ،وتبدأ روبرتا بتعليم
املوسيقى يف املدرسة املحلية ،ويجد األوالد الفقراء الذين يعانون
شظف العيش نقطة أمل تجلبه لهم روبرتا ،والفلم يعتمد عىل قصة
حقيقية حيث تنترص قوة املوسيقى عىل قوة الحياة
 119دقيقة
مرتجم للعربية
جلن هولند هو موسيقي حلم كل حياته أن يكتب القطعة املوسيقة
االفضل يف القرن ليك يبقي بصامته عىل التاريخ ،لكن أزمة إقتصادية
تصيب عائلته تجربه عىل ترك الحلم وان ينتقل ليعلم يف مدرسة
ثانوية ،ومع الوقت يكتشف ان تأثريه الحقيقي موجود يف الشهوة،
واإليحاء الذي ينقله اىل طالبه ،عىل شكل إرث حيايت.
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مكتبات الفيديو

مكتبات الفيديو

164

إسم الفلم

الجمهور

متيلدا
الواليا املتحدة 1996

ابتدايئ

مخترص
قصة بنت المعة ذات قدرات غريبة ،يتم إرسالها اىل مؤسسة
"تربوية" تديرها مديرة تدعى السيدة ترانش بول (باريس) الرشيرة،
التي تسيطر عىل املؤسسة عن طريق اإلرهاب ،وتتصادق متيلدا
مع معلمتها ،التي تفهم أن أمامها بنت غريبة من نوعها ،ومتر يف
مغامرات مظلمة ومسلية يف نفس الوقت ،عىل طريقة روالد دال
(جيمس وحبة الخوخ الكبرية) الذي تم عمل الفلم حسب قصته.
 94دقيقة مرتجم للعربية

ميكن الحصول
عليه يف

مكتبات الفيديو

جني اير
بريطاين 1985

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

طفولة جني اير يف الدير وطريقة بلوغها كمعلمة
 240دقيقة
مرتجم للعربية

مكتبات الفيديو
يعرض يف التلفزيون

سيديت الجميلة
الواليات املتحدة
1964

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

مغامرات ليزا دوليتل من الطبقة الفقرية اىل الطبقة العليا بواسطة
معلمة نشيطة
 168دقيقة
مرتجم للعربية

مكتبات الفيديو
يعرض في قنال
تي سي ام

حياة أوالد الجوقة
البسيطة

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

مسلسل "مسألة
وقت"

املرحلة اإلعدادية
والثانوية

مسلسل "دغريس"
كندا 1986

مسلسل "املتمردين"

فرنسيس وتيم هام ولدان يتعلامن يف مدرسة مسيحية متدينة،
ومن وجهة نظرهم ينقسم العامل إىل أبطال وأعداء ،ويف خيالهم
يرون املعلمة الراهبة اسيمبتا عىل انها العدوة رقم  1بالنسبة لهم,
ويرسمون حياتهم الخيالبة عىل شكل كرتون والفلم ميلء بقطع
كرتون من هذا العامل ،ويف الواقع املوازي يظهرون صداقة وحب أول
وفراق ال بد منه ،يف الطريق اىل البلوغ يفهمون ان الحياة ليست
سهلة اىل هذه الدرجة
 130دقيقة مرتجم للعربية

املرحلة اإلعدادية
والثانوية
املرحلة اإلعدادية
والثانوية
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مكتبات الفيديو

مركز "بسجا"
تسجيل من القنال
 1من التلفزيون
االرسائييل
يبث يف التلفزيون

من أجل احلقوق

مسلسل "الشهرة"

الجمهور
املرحلة اإلعدادية

مسلسل "بيت صغري
يف العربة"
الواليات املتحدة
1974

واقع مدرسة للفنون
عالقات الطالب واملعلمني

القسم الرابع – الملاحق

إسم الفلم

مخترص

ميكن الحصول
عليه يف
األذن الثالثة

ابتدايئ

األذن الثالثة

مسلسل "اميغوس"

ابتدايئ

قنال األوالد

القصاصة

ابتدايئ

ينكشف رسها عندما تقرأ املعلمة قصاصة ورق أرسلتها اىل صديقتها

ننتقل
رس نري
املسلسل "أكرب من
الحياة"
فكتور
براد يستصعب
الدراسةصوت
الحقوق
חייהם הפשוטים
של נערי המקהלה

ابتدايئ
ابتدايئ
ابتدايئ

هل تشاوروا مع الولد قبل ان تقرر العائلة االنتقال إىل بلدة اخرى؟
الحق يف عائلة دافئة ومحبة

ابتدايئ
ابتدايئ
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أفالم قصرية حول حقوق اإلنسان
ספריות וידאו

חט"ב
ח"ע

פרנסיס וטים הם שני נערים הלומדים בבית ספר דתי נוצרי
ומנקודת ראותם העולם מתחלק בצורה ברורה לגיבורים ואויבים.
בדמיונם הם רואים את המורה הנזירה אסמפטה כאויבת מס' אחד
שלהם .הם מציירים את חייהם הדמיוניים בקומיקס והסרט מעוטר
בקטעי אנימציה מתוך העולם הזה .במציאות המקבילה הם מגלים
חברות ,אהבה ראשונה ואובדן בלתי נמנע .בדרך להתבגרות הם
מבינים שהחיים אינם פשוטים כל כך.
 130דקות תרגום לעברית

قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

إسم الفلم

הסדרה "בית קטן
בערבה"
ארה"ב 1974
הסדרה "אמיגוס"
הפתק
עוברים

الجمهور

مخترص

ميكن الحصول
عليه يف

יסודי

האוזן השלישית

יסודי
יסודי
יסודי

ערוץ הילדים

יסודי
סודו של ניר
הסדרה "סיפורים יסודי
מהחיים":
יסודי
ויקטור

סודה מתגלה כשהמורה קוראת את הפתק ששלחה לחברתה
האם התייעצו עם הילד לפני שהמשפחה החליטה לעבור דירה
לעיר אחרת?
הזכות משפחה חמה ואוהבת
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قانون حقوق الطالب http:/www.education.gov.il/zchuyot

