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''قد ال يبلغ املرء الفجر إّال عن طريق الليل''
جبران خليل جبران

رسالة إىل مركز الرتبية االجتماعية اجلماهريية عشيّة افتتاح السنة الدراسيّة 2021-2020

العرب
يف اجملتمع ّ
نبين حصانة تربويّة  ،أخالقيّة واجتماعيّة .

الرتبية االجتماعيّة اجلماهرييّة يف املدرسة كمجموعة من القيم يف العام
العرب
اسي  2021 -2020سنة الكوروان -للمجتمع
ّ
الدر ّ

األعزاء،
املرّكزون واملركزات ّ
وتعرفنا إليها يف
سنعود قريبًا إىل مقاعد الدراسة ،بشكل أو آبخر ،وسنفتتح ً
ظل أجواء كوروان – سبق ّ
عاما دراسيا يف ّ
العام الدراسي املنصرم .تعلّمنا من جتارب السنة املاضية كيف ميكننا أن نبين أجندة اجتماعية غنيّة ابلقيم وذات معىن
حت يف واقع حيتّم علينا التعلّم عن
لكل مجهور املدرسة (طالب ،طاقم اهليئة التدريسية ،عاملني ،موظفني والزائريين) ّ

بعد .تعلمنا نقل الدائرة الصفيّة إىل اجملال اإللكرتوين ،ومن مثّ أن نعقد لقاءات غنيّة ابلقيم ،املضامني ،املشاركة ،التنوع،
وتعزيز الشخصيّة الفرديّة واجلماعيّة.

شك أ ّن هذه احلالة
ائيلي يواجه فريوس كوروان ،األمر الذي خيلق حالة من عدم الثبات والقلق ،ال ّ
ال يزال اجملتمع اإلسر ّ
اسي بطريقة خمتلفة عن املعتاد .فنحن هنا مطالبون ابإلبداع واملرونة ،وكذلك
ّ
تضطران إىل االستعداد الفتتاح عام در ّ

تغريات .إذ سنواجه يف بداية هذا العام ،خمتلف القضااي غري املتعلّقة فقط
ابلتعلّم خالل التجربة والتكيّف السريع للم ّ
االقتصادي للدولة واجملتمع والتحضري الفتتاح السنة
السياسي،
الثقايف،
االجتماعي،
الصحي ،بل ابلطابع
ابجلانب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وجها لوجه ومكوانت التعلم عرب اإلنرتنت .يتم اجلمع
حسب منوذج التعلّم املدمج" -هيربيدي" (التعلم الذي يتضمن ً
بني العنصرين حبيث حيصل الطالب على جتربة تعليمية متكاملة).
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يف مثل هذه األوضاع ،دوران كمرّكزي الرتبية االجتماعيّة اجلماهرييّة هام للغاية ،وهناك العديد من القضااي اليت
حت عن بُعد ،وأن نعمل على تعزيز االنتماء
تشغلنا .علينا ،حنن" ،أعضاء اجملموعة" ،أن نسمح ابلتقارب
البشري ّ
ّ
االجتماعي واالعتزاز ابجملموعة كوحدة كاملة .حنن حباجة إىل احلفاظ على الرتبية االجتماعيّة كمجال تربوي يدعو
ّ
إىل احلوار حول العالقة بني الفرد واجملتمع ،وغرس املفاهيم مثل :املسؤوليّة اجلماعيّة ،االنضمام احلر والعدالة

االجتماعيّة .واجبنا التعليم ،التطوير ،تنمية مهارات اإلدارة الذاتيّة وتعزيزها ،من أجل تطوير متعلّم مستقل،
فعالني ،ذو
والذي يعرف ذاته ويستطيع التعبري عن نفسه فعليًا وكالميًا ،وهبذا ،ميكننا دعوة ّ
الطالب ليكونوا ّ
حساسية اجتماعية ،مبادرين ومتداخلني يف املضامني الدراسيّة واالجتماعّية.

التكنولوجية اليت أصبحت وسيلة اتّصال قويّة بني األشخاص هذه
جيب أن نستمر ونتعمق يف دراسة الشبكة
ّ
األايم.
غين ابلقيم يف
وظيفة مرّكز الرتبية االجتماعية ،يف الروتني كما يف حاالت الطوارئ ،إنشاء جدول أعمال
اجتماعي ّ
ّ
املدرسة ابلتعاون مع طاقم التدريس ،وتكوين لعبة تركيبة مشرتكة (ابزل) ،وف ًقا للرؤاي املدرسية والقيم الرتاثيّة املتبعة يف
املدرسي والنسيج
املدرسة .وجتدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اجلدول اليومي يتأثّر أبحداث الساعة ،التقومي السنوي ،املناخ
ّ
اجلماهريي ملوقع املدرسة .ح ّددان ،يف املستند املعروض أمامكم ،النقاط األساسيّة اليت جيب الرتكيز عليها لبدء عام
ألولوايت العمل.
دراسي جديد ،وخلق أجواء روتينيّة ،وبناء سلّم
ّ
ضمن استعداداتنا سنعمل على تطبيق اخلطة االسرتاتيجيّة:
االجتماعي
اهلدف  :2الرتبية للتداخل املدنّ والتكافل
ّ

اخلاصة يف اجملتمع العريب.
 . 2.2تربية اجتماعيّة بروح وثيقة االستقالل والقيم الرتاثيّة ّ

اجلماهريي.
املدرسي و
اجلماعي،
الشخصي،
املدين على املستوى
 .2.3الرتبية على املسؤوليّة والتداخل
ّ
االجتماعي و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يعزز الشعور ابالنتماء ،احلماية والطمأنينة.
 .2.4توفري مناخ ّ
 .2.5العمل على خلق ٍّّ
جو من التسامح ،وتنمية املهارات الثقافية كقاعدة حلياة مشرتكة.
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ركائز (أسس) يف عمل مرّكز الرتبية االجتماعيّة القيميّة اجلماهرييّة
حصة
.1منط حياة
مدرسي وشراكة يف وضع مبادئ لبناء برانمج الدروس :جيب احلرص على ختصيص ّ
ّ
يتم التعليم
كل ّ
صف من الصفوف ،واليت خت ّ
صص لربانمج النواة وأحداث الساعة ،حت إذا مل ّ
الرتبية يف برانمج املدرسة ل ّ

الوجاهي كاملعتاد .علينا أن ننظر نظرة شاملة لربانمج الدروس لدمج الرتبية االجتماعيّة والرتفيه.
ّ

الطالب يف احلوار ،طرح أسئلة
حصة الرتبية  -دمج ّ
وجه :توجيه املريب لديناميكيّة ّ
 .2صقل شخصية املرب كم ّ

متنوعة من األساليب البديلة يف الرتبية الال منهجيّة ،إشراك
مثمرة ملعرفة من الطالب املنتبه واملشارك ،استخدام جمموعة ّ

الصف كمجموعة اجتماعيّة داعمة،
الطالب يف جماالت اهتماماهتم من خالل تيد ( (TEDيوميًا أو أسبوعيًا ،بناء
ّ

جمموعة انتماء مهمة ،كعامل مهم يف التنمية العاطفية االجتماعيّة القيميّة للطالب وتعزيز إحساسه بقدرته على بناء

هويّته الشخصيّة ،اجلماعيّة ،الثقافيّة واملدنيّة.

لكل طالب  -طالب مسؤول الكوروان الصفيّة ،وآخر مسؤول عن التقنيّات الرقميّة وظيفته مساعدة
ختصيص دور ّ
الرقمي وتقوية النظام الصفي ،وطالب آخر وظيفته التأ ّكد من حضور مجيع طالب الصف وتفاعلهم،
املعلم ابلدعم
ّ

والتأ ّكد من استمراريّة العالقات االجتماعيّة ،طالب يكون سكرتري أعياد امليالد  ،طاقم دعم للطالب الذين بواجهون

يومي وما إىل ذلك.
صعوبة يف التعلّم  ،طاقم مسؤول على خلق جو مرح :نكتة يومية ،ألغاز يومية ،فيديو ّ

تربوي اجتماعي قيمي  -تشجيع الطالب ،وف ًقا للتعليمات ،على مواصلة املشاركة يف برامج
احلفاظ على تواصل
ّ

حركات الشبيبة ،منظّمات الشبببة ،أقسام الشبيبة وبرانمج (حت ّدايت) لتطوير جهاز الرتبية الالمنهجيّة يف اجملتمعني؛
البدوي.
العريب و ّ
ّ

االجتماعي إلرشادهم،
" .3مقهى زووم" :لقاء أسبوعي مع مرّكزي الطبقات ،واملربني واجلمعيّات العاملة يف اجملال
ّ

اليومي والتعلّم
االجتماعي
وتوجيههم وف ًقا حملاور النواة للرتبية االجتماعيّة ،للتح ّقق من سري العمل ،وحتديث اجلدول
ّ
ّ
من األقران-ومتابعة سري العمل .

.4أحداث الساعة :جيب الرتكيز على أحداث الساعة ،وخاصة موضوع التسامح واحل ّد من ظاهرة العنف .جيب
إشراك الطالب يف العمليّة الرتبويّة واختاذ القرارات وبناء الربامج املتعلقة بظاهرة العنف ،مثل :املسابقات ،الرسم على
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اجلدران ،الكتابة اإلبداعيّة بلغات خمتلفة ،انتاج فيديوهات ،الرتبية على املسؤوليّة ،االهتمام ،االحرتام والتسامح واملواطنة

فعالة.
ال ّ

املدرسي وبناء سلّة ثقافيّة افرتاضيّة:
قيمي يف منط احلياة
يومي
ّ
ّ
 .5احلفاظ على برانمج ّ

تصرفكم
نصوص ملهمة ،بطاقات ،ألعاب وفعاليات وما إىل ذلك – وف ًقا للتقومي
ّ
السنوي وظروف مستجدة .حتت ّ
العريب ،املوجودة على موقع قسم اجملتمع العريب وموقع
واستخدامكم جمموعة ّ
متنوعة من املو ّاد اليت يقرتحها قسم اجملتمع ّ
إدارة اجملتمع والشباب ،واليت يتم حتديثها شهراي وتطوير حمتوايت جديدة تتناسب والوضع الراهن ،عليكم التواصل

كل ما هو جديد مع املفتش املسؤول عن الرتبية االجتماعيّة يف اللواء ومع مرشد الرتبية االجتماعية.
واالطّالع على ّ
طورها قسم املضامني
حصة الرتبية :يف هذه األايم ،بدأان عملية تذويت لل ّ
ّ .6
مجمع الوطين حلصص الرتبية اليت ّ

والربامج وقسم الرتبية االجتماعيّة (ستتوفّر الدروس قريبًا ابللغة العربيّة) .ميكن هلذه الدروس أن مترر من خالل اجملال
الرقمي .جيب على املرّكز نشر حقيبة الفعاليات واملضامني للمعلّمني .كذلك ميكن مترير حصص الرتبية وفق الفئات
ّ

مصورة
البث الوطنيّة .هذه التسجيالت متوفرة يف اجملال
العمريّة ،حيث ّت تصويرها يف منظومة ّ
ّ
الرتبوي .وهناك دروس ّ

ابللغة العربيّة.

 .7عقد لقاءات افرتاضيّة بني األوساط (اجملتمعات) كجزء من برانمج التسامح ومن أجل مناهضة العنصريّة

االجتماعي ،على املرّكز العمل على عقد لقاءات بني األوساط املختلفة يف جهاز الرتبية وبني طواقم املعلّمني
والتماسك
ّ

االجتماعي.
الطالب ،تتمحور هذه االلقاءات حول املواضيع املشرتكة بني االوساط ،والتماسك
و ّ
ّ

زمين الجتماعات
 .8احملافظة على جمتمع ّ
طال ّب ّ
فعال ومبادر خالل فرتة الكوروان :جيب وضع جدول ّ

الطالب وأعضاء جملس طالب املدرسة من أجل تعلّم ثقافة أبناء الشبيبة خالل حاالت الطوارئ لطرح
موجه جملس ّ
ّ
جتماعي .يف مثل هذه االجتماعات جيب العمل على كيفيّة
األفكار لألنشطة والفعاليّات -يف اجملالني التعليمي واال
ً
التعامل مع القضااي واملعضالت املختلفة اخلاصة بفرتة الكوروان ،مثال :كيف ميكن متثيل الطالب أمام اإلدارة يف فرتة

تتم عرب تطبيق الزوم ،موضوع اخلصوصيّة الفرديّة من زوااي خمتلفة،
الكوروان؟ قضية فتح الكامريات يف اللقاءات اليت ّ

قضية امتحاانت البجروت عرب الوسائل الرقميّة من انحية حقوق الطالب ونزاهة االمتحاانت وغري ذلك .جيب إجراء
خاص
انتخاابت سريّة جملالس ال ّ
طالب املدرسية يف بداية العام (سيتم تعميم منشور لأللوية املختلفة بشأن تطبيق رقمي ّ
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الطالب ممن هم خارج
لالنتخاابت) ،كما جيب توفري جماالت من العمل والتأثري على ما جيري داخل املدرسة من قبل ّ
جملس الطالب.
.9التعاون مع معلّمي املواضيع التعليمية :جيب بناء برانمج مالءم جيمع بني مجيع املواضيع التعليميّة مع الرتبية
االجتماعيّة .ممكن بناء برانمج من خالل تطبيق الزوم جيمع بني الرتبية االجتماعيّة واملواضيع التعليميّة والعمل بشكل

مكثّف على توضيح القيم املتعلّقة ابملو ّاد التعليمية.

العريب مع سريورة
.10مساعدو التدريس (الداعمون) :التخطيط لدمج حركات الشبببة ال ّ
فعالة يف اجملتمع ّ
العملية التعليمية االجتماعيّة الروتينية.
الشخصي أمرين يف غاية
االجتماعي يف فرتة الكوروان :التعلّم عرب اإلنرتنت والتواصل
.11الدمج واالحتواء
ّ
ّ
خاص .وجيب احلرص على مالءمة خطة الرتبية
عامة ،وذوي االحتياجات اخلاصة بشكل
األمهيّة ابلنسبة ّ
ّ
للطالب ّ
كل طالب .مرفق وثيقة تتناول
االجتماعية هلؤالء الطالب ،مبا يتوافق ومبادئ الدمج واالحتواء ،والوصول إىل ّ
العادي.
التدريس والتعلّم عن بعد لطالب الدمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم
ّ

طالبنا كيفيّة
 .12إدارة جيّدة ألوقات الفراغ :كجزء من تطوير احلصانة الشخصيّة واالجتماعيّة ،جيب أن نعلّم ّ

فعلي داخل املدرسة ،وكذلك
التصرف وإدارة الوقت خالل هذه الفرتة ،عندما ّ
يتم التعلّم عن بعد وليس هناك تواجد ّ

األمر ابلنسبة ألوقات فراغهم خالل النهار وبعد الظهر.

العريب ،بثقة كبرية من قبل األهايل
.13برانمج (حت ّدايت) واملدرسة كبيت مجاهريي :حتظى املدرسة ،يف اجملتمع ّ
والطالب ،ابعتبارها قاعدة وبنية حتتية تنظيمية وتعليمية ممؤسسة ،تكمن يف املدرسة القدرة على توسيع العمليّة الرتبويّة
بوي خاص ابلربامج والفئات العمريّة وجماالت
والرتكيز على التجربة اجلماهريية احملليّة (أحياء ) من خالل بناء تواصل تر ّ
يصب يف صاحل شرائح واسعة يف
التعلّم ،العمل ،التجارب واملشاركة وما إىل ذلك .رفع مكانة املدرسة وقدرهتا تعليميا ّ

املدرسي وما
يعج ابلفعاليات ،وف ًقا الحتياجات اجلمهور
البلدة من جهة أخرى ،فإ ّن استقرار املدرسة كمركز
مجاهريي ّ
ّ
ّ

تصور املدرسة كبيت مجاهريي.
كل ذلك وغريه ال ب ّد وأن ّ
يعرب عن ّ
حييط بهّ ،

( من :منشور برانمج حتدايت – اجملتمع العريب)
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العريبّ ،ت افتتاح مدارس كبيت مجاهريي يف مجيع البلدات العربية حيث تش ّكل
بفضل برانمج حت ّدايت يف اجملتمع ّ
قاعدة مجاهرييّة تشجعها الرتبية االجتماعيّة املدرسية  ،جيب علينا استغالل املدارس املفتوحة واالستفادة منها يف فرتة

مدرسي
ما بعد الظهر من أجل إقامة فعاليّات وبرامج من شأهنا تعزيز القيادة الشابة ،االنتماء للمجتمع ،خلق جمتمع
ّ
فعال ومسؤول حت يف فرتة الكوروان ،حيث تعمل هذه البنية التحتية على إقامة فعاليات وبرامج عديدة يف اجملال
ّ
االفرتاضي.

خاصة و ّأهنما جزء من الطاولة املستديرة
من انحية أخرى ،ميكن ملدير املدرسة ومرّكز الرتبية االجتماعيّة اجلماهرييّة ّ ،

الفعاليّات والربامج بعد الظهر،
كل بلدة  ،ابإلضافة إىل مرّكز املدرسة كبيت مجاهريي الذي يرافق الطالب خالل ّ
يف ّ

لطالهبم ،وللمجتمع احمليط ابملدرسة ابلتعاون مع السلطة احمللّيّة اليت ترى التعليم بصورة أكثر
اختيار الربامج املناسبة ّ

مشوليّة ،األمر الذي سيم ّكن مجيع الطالب من املشاركة والتعاون يف احلياة اجلماهريية

العريب بشكل عام عامالً
 .14األعياد وأايم العطل :تش ّكل ااألعياد وأايم العطل للمسلّمني واملسيحيّني واجملتمع ّ
الطالب من تراثهم وثقافتهم وتعزيز انتمائهم وتداخلهم يف اجملتمع.
حم ّفًزا للربامج والفعاليّات من أجل تقريب ّ

منوذجا من  3خطوات
ّ
نتبن ً

 .1إىل أين نريد الوصول؟

ريب وفقها يف هذه الفرتة :قيم شخصيّة ،قيم التعامل مع األخرين ،قيم اجتماعيّة -
حن ّدد بوصلة القيم اليت نريد أن ن ّ
ثقافيّة ،قيم تراثية وقيم إنسانيّة .استخدام صور وحاالت من الواقع من شأهنا أن مت ّكن طواقم اهليئة التدريسية والطالب

من التعبري عن أنفسهم.

 .2ما هو املطلوب؟
إظهار إبداع ،مبادرة ،مرونة ذهنيّة والنظرة الشاملة لربانمج الدروس ،سيساعدان على إجياد أفكار وطرق جديدة ملواجهة

املواقف املختلفة .ذكر جيم روهان (كاتب ومستشار يف شؤون التحفيز والدافعيّة)" :الدافع هو ما جيعلنا نبدأ ،والعادات

سرا ،وليس هناك ما هو
هي اليت جتعلنا نثابر"  ،بينما قال احلاخام مكوتشاك" :اللص
احلقيقي هو العادة اليت تتسلّل ً
ّ
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أخطر منها على اإلنسان" .للتعمق واالستفادة ،مرفق مقال عن التغيري والعادة،
تشجّع على اإلبداع  -برانكو فايس..

جممع مقاالت برانكو فايس :بيئة
من ّ

 .3التجربة
أي مشكلة تتطلّب منّا التجربة ،طرح التساؤالت ،حماولة التجربة (التعلم من األخطاء) .من املهم
حل ّ
السبيل إىل ّ

مشاركة النجاحات والفشل يف اجملموعات يف السلطة احمللية واللواء .ينصح هنا تعلّم سريورة عمليات التجدد و
الدويل يف سبيل احملافظة على األشياء اجليّدة اليت ميكنها االستمرار وتلك اليت جيب
احمللي و ّ
االبتكار على املستويني ّ

تغيريها وف ًقا للظروف.

كل فئة عمريّة.
جيب معاجلة احلاجة االجتماعيّة القيميّة املتعلّقة ّ
بتطور هويّة الطالب يف ّ

الصف السابع :الهويّة الشخصيّة  -معابر ،االلتحاق بالمدرسة اإلعداديّة  ،بلورة
الصف ،العائلة ،جيل المراهقة
اسي بشكل سليم .رغم أ ّن االنتقال من املدرسة االبتدائيّة إىل املرحلة اإلعداديّة مل يكن
التح ّدي :افتتاح العام الدر ّ
سلسا ،كما من املمكن انه مل تتم عملية فراق منظمة من املدرسة االبتدائية ورغم صعوبة تنظيم االستيعاب الكامل
ً

واملنظم يف املدرسة اإلعداديّة.

بعضا ،ومل يتعرفوا على اهليئة التدريسيّة .مث أ ّن
صعوبة الوضع تكمن يف حقيقة كون الطالب ال يعرفون بعضهم ً
الصف
لكل منهم .احلاجة إىل بناء وبلورة
ّ
أعضاء اهليئة التدريسيّة ال يعرفوهنم وال يعرفون ما هي االحتياجات اخل ّ
اصة ّ
ٍّ
أيضا يف هذا السياق تكوين طاقم استيعاب
فعلي هو حت ّد كبري ج ّدا .فمن املهم ً
يف مثل هذه الظروف دون اللقاء ال ّ
طالب الصفوف السابعة  -حت لو كان ذلك بصورة افرتاضيّة مع
طالب الصفوف التاسعة يستوعبون ّ
اجتماعي ّ -
ّ
الصف واجملال املدرسي.

الصف الثامن :هويّة جماعيّة وجماهيرية  -الجذور والتواصل بين األجيال
اضي
التح ّدي :مواجهة العديد من األسئلة ،من هو
جمتمعي يف زمن األزمات؟ هل أان على تواصل اآلن مبجتمع افرت ّ
ّ
علي أن
األم)؟ كيف هو حايل حني ال يلتقي طالب ال ّ
جديد؟ ماذا حدث لزمالئي يف ص ّفي (صف ّ
صف؟ ماذا ّ
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صحي؟ كيف نتأ ّكد من
أفعل؟ كيف حنافظ على الروابط االجتماعيّة عندما ال نلتقي وعندما يكون بعضنا يف حجر
ّ

مهمة إقامة
أ ّن أصدقاءان لن يتغيّبوا عن ااحلوار
االجتماعي؟ وأب ّهنم ال يشعرون ابلوحدة؟ ميكن أن نلقي على ّ
الطالب ّ
ّ

ووجودا.
لكل منهم حيّ ًزا
ً
"أمسية صفيّة يف الزوم" ،ومهام أخرى هتدف إىل التأكد من أ ّن اجلميع حاضر وأ ّن ٍّّ

الصف التاسع :الهويّة الثقافيّة العربيّة والهويّة اإلسرائيليّة.
ّ
اخلاصة من حيث الرتاث ،الثقافة ،اللغة والعادات
العريب هو جمتمع أقليّة داخل دولة إسرائيل ،له مميّزاته ّ
التح ّدي :اجملتمع ّ

التعرف إىل ثقافته وهويّته والتعرف إىل ثقافات أخرى.
والتقاليد .يتمثّل دور الرتبية االجتماعيّة يف مساعدة الطالب على ّ
العريب ،وتسليط
تعمل الرتبية االجتماعية على تقوية هويّته املدنيّة اإلسرائيليّة ،إىل جانب تعزيز اهلويّة العربيّة للطالب ّ

اليهودي ،والرتبية على منط حياة دميقراطي.
العريب و
ّ
الضوء على املشرتك بني اجملتمعني؛ ّ

الضروري العمل على دوائر االنتماء وابلتايل من
احمللي ،من
ّ
من أجل تعميق التضامن والتكافل املتبادل جتاه اجملتمع ّ
احمللي ،وجتميع احلاجيات األساسيّة ،مثل الفيديوهات
ّ
املهم القيام مببادرة اجتماعيّة تعىن مبوضوع التواصل مع اجملتمع ّ
اليت تتناول موضوع الدعم  ،إخل.

الصف األخري يف املدرسة اإلعداديّة  -إىل املدرسة الثانويّة،
الصف التاسع  -وهو
جيب أن يؤخذ بعني االعتبار انتقال
ّ
ّ
هو انتقال مصحوب مبخاوف وأفكار  -خاصة خالل هذه الفرتة.

ي
ّ
ي والمدن ّ
الصف العاشر :االلتزام االجتماع ّ
التح ّدي :مناقشة موضوع "أن تكون مواطنًا" ،مرفق (نحو المواطنة  -اللغة العربية)  -ما معىن املواطنة يف هذا
يتم احملافظة عليه؟ جيب إعداد خطّة
سيستمر التكافل
الوقت؟ هل
االجتماعي الذي شهدانه حت بعد كوروان؟ كيف ّ
ّ
ّ

الطالب
عند الوصول لسن السادسة عشرة ،واحلصول على بطاقة هويّة  -معىن بطاقة اهلويّة يف هذا الوقت ،وإعداد ّ

رمسي ،فهم دور املواطن يف دولة دميقراطيّة ،التكافل املتبادل ،املواطنة الصاحلة أثناء األزمة،
وف ًقا ألهداف قانون التعليم ال ّ

درسي مبشاركة جهات اجتماعيّة.
وإجياد طرق ونظام بديل الستالم بطاقات اهلوية ً
بدال من أمسية األهايل واحلفل امل ّ

برانمج التطور الذاتي والتداخل االجتماعي  -سنصدر قريبًا تعليمات تتعلّق بربانمج التطور الذايت والتداخل
االجتماعي وعمل مرّكزي التداخل االجتماعي يف هذا املضمار.
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الصف الحادي عشر :العيش في دولة إسرائيل كدولة يهود ّية ديمقراطية
حسب وثيقة االستقالل
األولوايت ،القيود املدنيّة،
بتصور حالة الطوارئ ،حتديد
ّ
التح ّدي :لقد خلقت أزمة كوروان العديد من اخلطوات املتعلّقة ّ
واستخدام الوسائل التكنولوجيّة اليت كانت تستعمل حت اآلن يف حاالت احلرب .كيف يرى البالغني كل هذا؟ جيب
إجراء حوار حول احلقوق والواجبات يف هذا الوقت ،إاثرة معضالت أخالقية اليت تتعلق جبمهور الشباب ومجهور

كبار السن ،ومعضالت أخالقية متعلقة ابجملتمع العريب  ،إخل.
التحضري للمهنة – إعطاء الطالب الفرصة للحلم ،تطوير وحتسني املهارات الشخصيّة واالجتماعيّة وتنمية القدرة
الذاتيّة والشخصيّة لبلورة مستقبلهم كيفما يشاؤون .سنعمل على تعلّم وتعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين لالخنراط

يف احلياة احلديثة واالجتماعيّة ،مع الرتكيز على التخطيط للحياة املهنيّة مع االخذ بعني االعتبار احلساسية الثقافيّة.
نزاهة االمتحاانت :يعترب احلفاظ على نزاهة االمتحاانت بشكل عام ،وعلى إدارة امتحاانت البجروت بشكل صحيح

مهمة تربويّة ،أخالقيّة ،مدنيّة ذات أمهية قصوى وتتطلّب مسؤولية املمتحنني واهليئة التدريسيّة .لذلك ال ب ّد من التشديد
ّ

حصة الرتبية ،وتعليم التوجيهات املختلفة وااللتزام بتنفيذها.
على املوضوع من خالل الفعاليّات يف ّ
مرفق رابط الفعاليات النزاهة في االمتحانات

الصف الثاني عشر :نحو المسؤوليّة المدنية والتكافل االجتماعي
مكملة ،حنو عامل العمل،
التح ّدايت :التفكري يف املستقبل  -سينشغل ّ
اسي ابلتفكري يف أطر ّ
الطالب خالل العام الدر ّ
احلياة املهنيّة والتعليم األكادميي.

تكملة العمل على التحضري للمهنة والتطور الذايت والتداخل االجتماعي استمرارا من الصف احلادي عشر.
متهيداي يف املدارس للصفني احلادي عشر والثاين عشر خالل عام
اإلعداد للحياة – لقد سبق وأطلقنا برانجمًا جتريبيًا
ً
 ، 2019وذلك من منطلق مسؤوليتنا بتزويد خرجيي جهاز الرتبية والتعليم ابملعرفة واملهارات والقيم قبل اخنراطهم يف

حياة البالغني واحلياة املستقلة .وقريبًا سنعرض املوضوع يف األلوية املختلفة ،وندرس النجاحات.
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العريب ابلتعاون مع قسم اجملتمع
اجملتمع ومعرفة البالد "شيلح" والفعاليات خارج املدرسة - :سيصدر قسم اجملتمع ّ

ومعرفة البالد (شيلح) توجيهات بشأن إجراء االفعاليات والربامج خارج إطار املدرسة ،الرحالت والفعاليات من خالل
اجملال االفرتاضي.
العريب
كّ
شافة املدارس العربية  -هو إطار تر ّ
بوي موجود منذ أمد طويل ،يعمل ضمن االطار املدرسي يف اجملتمع ّ
منهجي ويعمل وف ًقا هلا ،ويعمل معلّم
وموجود يف معظم املدارس اإلعداديّة ،يعتمد هذا اإلطار على أبعاد التعليم الال
ّ
الكشاف ابلتعاون مع مرّكز الرتبية االجتماعيّة ،ويكون أحد أعضاء طاقم الرتبية االجتماعيّة يف املدرسة.
إحياء ذكرى الكارثة :العمل على غرس قيم إنسانيّة املتعلقة ابلعالقات بني الناس يف اجملتمع .توفري املعرفة واألدوات
معا على خلق واقع جديد يشعر فيه
للتعامل مع دروس الكارثة هبدف التثقيف من أجل القيم اإلنسانيّة ،والعمل ً
ّ
ي
الطالب ابحلماية واحملبة والتقدير .يوجد حقيبة أدوات
ّ
للطالب في المرحلة فوق االبتدائيّة في المجتمع العرب ّ

الفعاليات وخطط دروس تعزز تعليم القيم املتعلقة ابلكارثة والتماهي
واليت حتتوي على جمموعة متنوعة من األنشطة و ّ
العاطفي واإلنساينّ.
ّ

وغين ابلقيم.
نتمن لكم إجازة مثمرة و
ً
ّ
استعدادا منظ ًّما ً
اسي اجتماعي ّ
انجحا حنو عام در ّ

ابحرتام
جالل صفدي
مدير قسم اجملتمع والشباب
العرب
اجملتمع ّ

علي هيكل
قطري للرتبية االجتماعيّة اجلماهرييّة
مفتّش ّ
العرب
اجملتمع ّ

نسخ:
العرب مدير املعارف العربية
السيّد عبدهللا خطيب ،مدير قسم أ للتعليم يف اجملتمع ّ
السيّد يوفال بنيامني ،انئب مدير دائرة اجملتمع والشباب

السيّد ابراهام بن شوشان ،انئب مدير إدارة اجملتمع والشباب

السيّدة شوشاان شبيغل ،املسؤولة القطرية للرتبية االجتماعية اجلماهريية
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
אגף חברה ערבית

مديري اجملتمع والشباب يف األلوية
السيّدة روت كنولر ،مديرة قسم املضامني ،الربامج ،التأهيل واالستكماالت.
السيّدة حاان إيرز ،مسؤولة قطرية الرتبية االجتماعية اجلماهرييّة
السيّدة يعيل نزري ،مسؤولة الرتبية االجتماعية اجلماهرييّة

السيّد عمر عصفور ،مفتش اجملتمع ومعرفة البالد – اجملتمع العرب

االجتماعية اجلماهرييّة يف األلوية
مسؤوالت الرتبية
ّ

السيّد غسان مشّا ،مدير مركز االرشاد ،قسم اجملتمع والشباب يف اجملتمع العرب
السيّدة جال أيوب ،مرشدة قطريّة
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