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 '' عن طريق الليلاّل إقد ال يبلغ املرء الفجر ''
 جبران خليل جبران                             

 
 2021-2020عشّية افتتاح السنة الدراسّية  مركز الرتبية االجتماعية اجلماهريية رسالة إىل 

 يف اجملتمع العربّ 

 .ة واجتماعيّ  ة، أخالقيّ ة تربويّ  نبين حصانة 

الرتبية االجتماعّية اجلماهرييّة يف املدرسة كمجموعة من القيم يف العام 
 للمجتمع العربّ -سنة الكوروان  2021 -2020 الدراسيّ 

 املرّكزون واملركزات األعزّاء، 

سبق وتعّرفنا إليها يف  –كوروان أجواء  ظّل ا يف ي  ، وسنفتتح عاًما دراسخرآبشكل أو دراسة، بإىل مقاعد الريًبا سنعود ق
 وذات معىنغنّية ابلقيم  ةاجتماعي   أجندةنبين ميكننا أن من جتارب السنة املاضية كيف منا تعلّ نصرم. لعام الدراسي املا

م عن التعلّ حيّتم علينا يف واقع  حّت  والزائريين(عاملني، موظفني  التدريسية،، طاقم اهليئة )طالبلكل مجهور املدرسة 
، املشاركة، التنوع املضامني،ابلقيم، لقاءات غنّية  أن نعقدومن مثّ ، لكرتوينإلا الاجملالصفّية إىل  الدائرةنقل تعلمنا عد. ب  

 الشخصّية الفرديّة واجلماعّية.  وتعزيز

الة احل هذه ال شّك أنّ ، الثبات والقلق، األمر الذي خيلق حالة من عدم فريوس كوروان يواجه اجملتمع اإلسرائيليّ  يزال ال
 لكمطالبون ابإلبداع واملرونة، وكذهنا نحن فبطريقة خمتلفة عن املعتاد. دراسّي عام فتتاح االستعداد التضطّران إىل 

غري املتعّلقة فقط القضااي  خمتلف  يف بداية هذا العام،  سنواجهإذ  ات.تغريّ مف السريع للوالتكيّ  التجربة خاللم ابلتعلّ 
والتحضري الفتتاح السنة  للدولة واجملتمع االقتصاديّ  ،السياسيّ  ،، الثقايفّ االجتماعيّ  ابعابلطبل  ،ابجلانب الصحيّ 

التعلم عرب اإلنرتنت. يتم اجلمع لوجه ومكوانت وجًها التعلم الذي يتضمن ) "هيربيدي" -م املدمجالتعلّ حسب منوذج 
  .(بني العنصرين حبيث حيصل الطالب على جتربة تعليمية متكاملة
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اليت قضااي العديد من الوهناك  للغاية،هام ماهريّية ة اجللرتبية االجتماعيّ رّكزي ادوران كم ،وضاعهذه األمثل  يف
االنتماء أن نعمل على تعزيز ، و عن بُعد حّت  البشريّ حنن، "أعضاء اجملموعة"، أن نسمح ابلتقارب علينا، تشغلنا. 

 يدعوتربوي كمجال   ة. حنن حباجة إىل احلفاظ على الرتبية االجتماعيّ ابجملموعة كوحدة كاملةواالعتزاز  االجتماعيّ 
والعدالة  ، االنضمام احلرةة اجلماعيّ املسؤوليّ : مثلفاهيم املوغرس ، إىل احلوار حول العالقة بني الفرد واجملتمع

 ،تقلسمم تعلّ تطوير ممن أجل  وتعزيزها،ة اإلدارة الذاتيّ  ، تنمية مهاراتتعليم، التطويرالة. واجبنا االجتماعيّ 
فّعالني، ذو ليكونوا الطاّلب ميكننا دعوة وهبذا،  وكالمًيا، فعلًياويستطيع التعبري عن نفسه  ذاتهيعرف والذي 

 .ّيةاالجتماعضامني الدراسّية و املحساسية اجتماعية، مبادرين ومتداخلني يف 

ة بني األشخاص هذه صال قويّ ة اليت أصبحت وسيلة اتّ التكنولوجيّ الشبكة  نتعمق يف دراسةو  جيب أن نستمر
 األايم.

يم يف ابلق غينّ  اجتماعيّ جدول أعمال نشاء إيف حاالت الطوارئ،  كماالروتني  الرتبية االجتماعية، يف  مرّكز وظيفة
املتبعة يف  ّيةقيم الرتاثالة و ياملدرس للرؤايوفًقا ، )ابزل( ةمشرتك ةلعبة تركيبوتكوين  التدريس،مع طاقم  ابلتعاوناملدرسة 
والنسيج  املدرسيّ املناخ  السنوي، التقوميأبحداث الساعة، يتأثّر  اليوميدول اجل وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ . املدرسة

لبدء عام اليت جيب الرتكيز عليها ة قاط األساسيّ الن، ميف املستند املعروض أمامك، انحّدد .ملوقع املدرسة ماهريياجل
 عمل. الخلق أجواء روتينّية، وبناء سّلم ألولواّيت و دراسي جديد، 

 

 ضمن استعداداتنا سنعمل على تطبيق اخلطة االسرتاتيجّية: 
 والتكافل االجتماعيّ  تداخل املدنّ لل: الرتبية 2اهلدف 

 .يف اجملتمع العريب ةة بروح وثيقة االستقالل والقيم الرتاثّية اخلاصّ . تربية اجتماعيّ  2.2
 على املستوى الشخصّي، اجلماعّي، املدرسّي واجلماهريّي.  واملدينّ  االجتماعيّ  داخلوالت. الرتبية على املسؤولّية 2.3
 .احلماية والطمأنينة ،توفري مناخ يعّزز الشعور ابالنتماء. 2.4
 حلياة مشرتكة.    كقاعدة وتنمية املهارات الثقافية. العمل على خلق جوٍّ من التسامح، 2.5
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 يّةماهري اجل ّية قيمال الرتبية االجتماعّية يف عمل مرّكز ركائز )أسس(
 

حّصة ختصيص  جيب احلرص على: برانمج الدروسوشراكة يف وضع مبادئ لبناء  منط حياة مدرسيّ .1
ّصص لربانمج النواةو من الصفوف،  صفّ  كلّ يف برانمج املدرسة ل الرتبية إذا مل يتّم التعليم الساعة، حت  أحداثو  اليت خت 

 .لرتفيهواّية االجتماع الرتبيةلدمج  لربانمج الدروسنظرة شاملة ننظر أن علينا  .كاملعتادالوجاهّي  
 

، طرح أسئلة وارب يف احلدمج الطاّل  - ة الرتبيةلديناميكّية حصّ املريب توجيه : وّجهكمرب  امل شخصيةصقل . 2
، إشراك ةالال منهجيّ  الرتبية يفعة من األساليب البديلة واملشارك، استخدام جمموعة متنوّ الطالب املنتبه ن مثمرة ملعرفة م  

، اجتماعّية داعمة كمجموعة  يومًيا أو أسبوعًيا، بناء الصفّ  TED))تيد  اهتماماهتم من خاللجماالت الطالب يف 
بناء على  إحساسه بقدرتهوتعزيز  للطالب القيمّيةة االجتماعيّ ة تنمية العاطفياليف  كعامل مهم ،  مهمةموعة انتماء جم

 ة.ة واملدنيّ الثقافيّ  ،ةاجلماعيّ  ،ةته الشخصيّ هويّ 

مساعدة  وظيفتهالرقمّية التقنّيات مسؤول عن آخر ، و الصفّية كوروانالطالب مسؤول  -طالب  لكلّ  دورختصيص 
تفاعلهم، و  الصف طالبمجيع د من حضور كّ وظيفته التأ وطالب آخر ،يالصف النظامتقوية و  املعلم ابلدعم الرقميّ 

هون جللطالب الذين بوا طاقم دعم،  يكون سكرتري أعياد امليالد طالبة، االجتماعيّ العالقات استمراريّة د من التأكّ و 
 . إىل ذلكوما  فيديو يوميّ  نكتة يومية، ألغاز يومية،  :مرح  خلق جو على  مسؤولطاقم م ، يف التعلّ  صعوبة

برامج على مواصلة املشاركة يف  عليمات،للتوفًقا  ،تشجيع الطالب - قيمي اجتماعي تواصل تربويّ احلفاظ على 
 ني؛ اجملتمعيف ةالالمنهجيّ بية الرت طوير جهاز لت (تايحتدّ ) وبرانمج الشبيبةأقسام  ،ةبمات الشببمنظّ  ،يبةحركات الشب

 .والبدويّ  العريبّ 
 

 ،إلرشادهم ات العاملة يف اجملال االجتماعيّ لقاء أسبوعي مع مرّكزي الطبقات، واملربني واجلمعيّ ": زووممقهى ". 3
م والتعلّ  اليوميّ  االجتماعيّ اجلدول حتديث ق من سري العمل، و ة، للتحقّ للرتبية االجتماعيّ  النواةاور وتوجيههم وفًقا حمل

 .  ومتابعة سري العمل -من األقران
 

من ظاهرة العنف. جيب  واحلدّ  تسامحوخاصة موضوع الالساعة،  حداثجيب الرتكيز على أ: الساعة أحداث.4
وبناء الربامج املتعلقة بظاهرة العنف، مثل: املسابقات، الرسم على واختاذ القرارات  بويّةالرت  ةإشراك الطالب يف العمليّ 
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االحرتام والتسامح واملواطنة االهتمام، ة، فيديوهات، الرتبية على املسؤوليّ  انتاجة بلغات خمتلفة، اجلدران، الكتابة اإلبداعيّ 
 .فّعالةلا

 

            : ةة افرتاضيّ ة ثقافيّ وبناء سلّ  يف منط احلياة املدرسيّ  برانمج يومّي قيميّ احلفاظ على . 5
حتت تصّرفكم  .مستجدةظروف و  السنويّ تقومي لل وفًقا –وما إىل ذلك  فعالياتو  نصوص ملهمة، بطاقات، ألعاب

اجملتمع العريب وموقع قسم على موقع  املوجودة، العريبّ اجملتمع  قسمقرتحها ياليت  عة من املوادّ واستخدامكم جمموعة متنوّ 
تواصل ، عليكم الالراهن وضعالو تناسب جديدة ت حمتوايتر طويوتشهراي   يتم حتديثهاواليت ، بابتمع والشدارة اجملإ

 .الرتبية االجتماعية مرشدومع يف اللواء  ةاالجتماعيّ بية الرت عن سؤول املفتش املمع ما هو جديد  الع على كلّ واالطّ 
 

 ضامنيرها قسم املاليت طوّ  حلصص الرتبيةالوطين مجّمع لل تذويتيف هذه األايم، بدأان عملية  حّصة الرتبية:. 6   
ال اجملمن خالل رر هلذه الدروس أن متة(. ميكن قريًبا ابللغة العربيّ دروس ر الة )ستتوفّ والربامج وقسم الرتبية االجتماعيّ 

فئات الوفق رتبية الكذلك ميكن مترير حصص   مني.لمعلّ لاملضامني حقيبة الفعاليات و نشر رّكز جيب على امل. الرقميّ 
رة مصوّ وهناك دروس . الرتبويّ ال يف اجمل متوفرةالتسجيالت  هذه. ةالوطنيّ  البثّ  منظومةتصويرها يف  تّ ، حيث ةالعمريّ 

 ة.ابللغة العربيّ 
 

ة العنصريّ ناهضة ن أجل ممكجزء من برانمج التسامح و  ()اجملتمعات األوساط ة بنيافرتاضيّ  لقاءاتعقد . 7
مني طواقم املعلّ بية وبني املختلفة يف جهاز الرت  وساطبني األ لقاءاتعلى عقد العمل املرّكز على ، والتماسك االجتماعيّ 

 .االجتماعيّ والتماسك ، االوساطبني  ةع املشرتكيضااملو  حول اللقاءاتاهذه  تتمحورب، والطاّل 
 

جتماعات ال وضع جدول زمينّ جيب  خالل فرتة الكوروان:مبادر و فّعال  بّ على جمتمع طاّل افظة احمل. 8
رح لطالطوارئ  حاالت أبناء الشبيبة خاللم ثقافة جملس طالب املدرسة من أجل تعلّ  وأعضاء بموّجه جملس الطاّل 
ة كيفيّ ه االجتماعات جيب العمل على  هذيف مثل . جتماعيً االو  تعليمي  يف اجملالني ال -اتوالفعاليّ األفكار لألنشطة 

فرتة  اإلدارة يف أمام: كيف ميكن متثيل الطالب مثال كوروان،بفرتة ال اخلاصةالقضااي واملعضالت املختلفة مع  ملالتعا
من زوااي خمتلفة، ة ة الفرديّ اخلصوصيّ  موضوع، الزومتطبيق عرب  لقاءات اليت تتمّ الكامريات يف ال فتحقضية الكوروان؟ 

جيب إجراء  غري ذلك.و  تاالمتحاانزاهة قوق الطالب ونحمن انحية ة الوسائل الرقميّ  عربالبجروت امتحاانت  قضية
 خاصّ رقمي بشأن تطبيق  منشور لأللوية املختلفة سيتم تعميم يف بداية العام ) رسيةب املدطاّل الة جملالس انتخاابت سريّ 
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ب ممن هم خارج الطاّل على ما جيري داخل املدرسة من قبل  من العمل والتأثري جماالت لالنتخاابت(، كما جيب توفري 
 .جملس الطالب

بية الرت مجيع املواضيع التعليمّية مع جيمع بني مالءم برانمج بناء جيب  :التعليميةاملواضيع مي التعاون مع معلّ .9
والعمل بشكل  ةالتعليميّ واملواضيع  ةاالجتماعيّ بية الزوم جيمع بني الرت تطبيق خالل  منبرانمج  بناءممكن . ةاالجتماعيّ 

 .التعليمية ابملوادّ  املتعّلقةالقيم توضيح مكّثف على 

سريورة  مع اجملتمع العريبّ  يففّعالة البة التخطيط لدمج حركات الشبب: ()الداعمون تدريسمساعدو ال.10
 .الروتينية االجتماعّيةالتعليمية العملية 

ن يف غاية يأمر  م عرب اإلنرتنت والتواصل الشخصيّ التعلّ  :كوروانيف فرتة الالدمج واالحتواء االجتماعّي .11
الرتبية خطة مالءمة جيب احلرص على و  .اخلاصة بشكل خاصّ  االحتياجات ذويعاّمة، و ب للطاّل األمهّية ابلنسبة 

وثيقة تتناول طالب. مرفق  ، والوصول إىل كلّ واالحتواء مبادئ الدمجو  هلؤالء الطالب، مبا يتوافق االجتماعية 

 .التدريس والتعلّم عن بعد لطالب الدمج ذوي االحتياجات الخاصة  في التعليم العاديّ 
 

ة م طاّلبنا كيفيّ ة، جيب أن نعلّ ة واالجتماعيّ الشخصيّ احلصانة كجزء من تطوير : وقات الفراغجّيدة ألإدارة . 12
املدرسة، وكذلك داخل  فعليّ واجد تهناك وليس م عن بعد التعلّ  يتمّ  عندما ،الفرتةخالل هذه  التصرف وإدارة الوقت

 الظهر.ت فراغهم خالل النهار وبعد اوقابلنسبة ألاألمر 

 األهايلبثقة كبرية من قبل ، ، يف اجملتمع العريبّ حتظى املدرسة بيت مجاهريي:واملدرسة ك (ايتحتدّ )برانمج .13
لعملّية الرتبويّة درسة القدرة على توسيع اتكمن يف امل، وتعليمية ممؤسسة تنظيمية حتتيةقاعدة وب نية ابعتبارها ، والطالب
 جماالت و الفئات العمريّة ابلربامج و  خاص ربويّ ت تواصل ء بنامن خالل (  )أحياءاجلماهريية احمللّية  التجربةعلى والرتكيز 

يف صاحل شرائح واسعة يصّب يف  مكانة املدرسة وقدرهتا تعليمي ارفع وما إىل ذلك.  التجارب واملشاركة ،العمل، مالتعلّ 
وما  املدرسيّ مهور ، وفًقا الحتياجات اجلابلفعاليات يعجّ  مجاهرييّ استقرار املدرسة كمركز من جهة أخرى، فإّن  البلدة

  .كبيت مجاهريير املدرسة   عن تصوّ يعرّب ذلك وغريه ال بّد وأن  كلّ ،  حييط به

 اجملتمع العريب( –منشور برانمج حتدايت من: ) 

http://edu.gov.il/
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-special-needs/
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-special-needs/
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-special-needs/
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ل تشكّ  حيث العربيةلبلدات ايف مجيع بيت مجاهريي افتتاح مدارس ك ، تّ يف اجملتمع العريبّ حتّدايت  بفضل برانمج
يف فرتة  واالستفادة منها  املدارس املفتوحةستغالل اجيب علينا ، املدرسية  ةالرتبية االجتماعيّ تشجعها  قاعدة مجاهرييّة 

االنتماء للمجتمع، خلق جمتمع مدرسّي  ،من أجل إقامة فعالّيات وبرامج من شأهنا تعزيز القيادة الشابة ما بعد الظهر
اجملال  يف عديدة فعاليات وبرامج على إقامة لبنية التحتية ايف فرتة الكوروان، حيث تعمل هذه  حت  فّعال ومسؤول

 االفرتاضي.

 املستديرةالطاولة من  ما جزء ة وأهنّ ، خاصّ  اجلماهرييّة رّكز الرتبية االجتماعّيةكن ملدير املدرسة ومميمن انحية أخرى، 
 ،بعد الظهر الربامج ات و اليّ خالل الفعّ  الذي يرافق الطالب كبيت مجاهريي   ابإلضافة إىل مرّكز املدرسة ، بلدةيف كّل 

بصورة أكثر ة اليت ترى التعليم يّ للمجتمع احمليط ابملدرسة ابلتعاون مع السلطة احمللّ و هبم، اختيار الربامج املناسبة لطاّل 
   اجلماهريية التعاون يف احلياة من املشاركة و يع الطالب مّكن مجسيالذي مشولّية، األمر 

  

 بشكل عام عامالً  ني واجملتمع العريبّ مني واملسيحيّ للمسلّ وأايم العطل األعياد اتشّكل  :العطلاألعياد وأايم . 14
 يف اجملتمع. تداخلهمثهم وثقافتهم وتعزيز انتمائهم و تراب من من أجل تقريب الطاّل فعالّيات والربامج للحمّفزًا 

 

 خطوات 3منوذًجا من  نتبّن   

 ؟ الوصولنريد إىل أين . 1

 - ةقيم اجتماعيّ ، التعامل مع األخرينة، قيم يف هذه الفرتة: قيم شخصيّ ريّب وفقها بوصلة القيم اليت نريد أن نحنّدد 
والطالب  طواقم اهليئة التدريسية من شأهنا أن متّكن ستخدام صور وحاالت من الواقع اة. نسانيّ إ وقيمتراثية ة، قيم ثقافيّ 
 التعبري عن أنفسهم.من 

 

 ؟طلوبامل ما هو. 2
  واجهةجديدة ملوطرق على إجياد أفكار لربانمج الدروس، سيساعدان ة والنظرة الشاملة ذهنيّ رونة م ،بادرةم ،إبداعإظهار 

: "الدافع هو ما جيعلنا نبدأ، والعادات (والدافعّيةيف شؤون التحفيز  مستشاركاتب و روهان )جيم ذكر املواقف املختلفة. 
، وليس هناك ما هو سرًااليت تتسّلل  هو العادة كوتشاك: "اللص احلقيقيّ م احلاخامهي اليت جتعلنا نثابر" ، بينما قال 

http://edu.gov.il/
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بيئة برانكو فايس:  جمّمع مقاالتري والعادة، من مقال عن التغيمرفق  ،للتعمق واالستفادةعلى اإلنسان". أخطر منها 

 ..يسبرانكو فا -تشّجع على اإلبداع 

 

 التجربة  . 3 
من املهم . (حماولة التجربة )التعلم من األخطاء ،التساؤالت التجربة، طرحمّنا  مشكلة تتطّلبأّي  حلّ السبيل إىل  

 سريورة عمليات التجدد وم تعلّ هنا  ي نصحمشاركة النجاحات والفشل يف اجملموعات يف السلطة احمللية واللواء.  
تلك اليت جيب و  ها االستمراردة اليت ميكنعلى األشياء اجليّ والدّويل يف سبيل احملافظة  احملليّ على املستويني االبتكار 

 لظروف.وفًقا لتغيريها 

 . ةفئة عمريّ  ة الطالب يف كلّ املتعّلقة بتطّور هويّ القيمّية ة جيب معاجلة احلاجة االجتماعيّ 
 

رة بلو  ة ، المدرسة اإلعداديّ االلتحاق ب، معابر -ة ة الشخصيّ الصف السابع: الهويّ 
 مراهقةجيل العائلة، ال، الصف

مل يكن عداديّة ة إىل املرحلة اإلاالنتقال من املدرسة االبتدائيّ  رغم أنّ  .سليمبشكل الدراسّي تاح العام فت: ايالتحدّ 
صعوبة تنظيم االستيعاب الكامل  تتم عملية فراق منظمة من املدرسة االبتدائية ورغممل كما من املمكن انه   ،سلًسا

 .عداديّةواملنظم يف املدرسة اإل

 اهليئة التدريسّية. مث أنّ  ومل يتعرفوا على ا، لطالب ال يعرفون بعضهم بعضً كون احقيقة   تكمن يف   الوضعصعوبة 
بلورة الصّف منهم. احلاجة إىل بناء و  لكلّ اّصة يعرفوهنم وال يعرفون ما هي االحتياجات اخلأعضاء اهليئة التدريسّية ال 

تيعاب سا طاقمتكوين يف هذا السياق من املهم أيًضا فكبري جّدا.   هو حتدٍّ فعلّي اللقاء الدون ه الظروف مثل هذيف 
مع  بصورة افرتاضّيةحت لو كان ذلك  - ةالسابعوف ب الصفطاّل يستوعبون  ة تاسعوف الب الصفطاّل  - اجتماعيّ 
 .املدرسياجملال و  الصف 

 

 
 

 الجذور والتواصل بين األجيال - هيريةاجمة ويّ ة جماعالصف الثامن: هويّ 

 اآلن مبجتمع افرتاضيّ على تواصل األزمات؟ هل أان  زمنيف  من هو جمتمعيّ ، األسئلةالعديد من مواجهة  ي:التحدّ 
أن  ماذا عليّ  صّف؟اللتقي طالب ال يكيف هو حايل حني ؟  (األمّ )صف  ييف صفّ  جديد؟ ماذا حدث لزمالئي

http://edu.gov.il/
https://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90/
https://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90/
https://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90/
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د من ؟ كيف نتأكّ صحيّ  حجريكون بعضنا يف وعندما  نلتقية عندما ال أفعل؟ كيف حنافظ على الروابط االجتماعيّ 
ب مهّمة إقامة أن نلقي على الطاّل م ال يشعرون ابلوحدة؟ ميكن هنّ وأب؟ االجتماعيّ  احلوارعن ان يتغّيبوا ان لءأصدقا أنّ 

 .ووجوًدا حيّ زًا منهم لكلٍّّ  وأنّ حاضر اجلميع  هتدف إىل التأكد من أنّ أخرى مهام و ، "الزومة يف "أمسية صفيّ 
 

 .ةة اإلسرائيليّ ة والهويّ ة العربيّ ة الثقافيّ التاسع: الهويّ  الصفّ 

 والعاداتاللغة الرتاث، الثقافة، من حيث  زاته اخلاّصةمميّ له ، ة داخل دولة إسرائيلهو جمتمع أقليّ  : اجملتمع العريبّ يالتحدّ 
ثقافات أخرى. إىل ته والتعرف ثقافته وهويّ إىل ف ة يف مساعدة الطالب على التعرّ ل دور الرتبية االجتماعيّ . يتمثّ والتقاليد

وتسليط ، ة للطالب العريبّ ة العربيّ ، إىل جانب تعزيز اهلويّ ةة اإلسرائيليّ املدنيّ ته ويّ هتعمل الرتبية االجتماعية على تقوية 
 .حياة دميقراطيمنط على بية رت وال ،واليهوديّ  العريبّ ني؛ اجملتمعبني شرتك املالضوء على 

وابلتايل من  االنتماءدوائر العمل على  من الضروريّ ، املتبادل جتاه اجملتمع احملليّ تكافل تعميق التضامن والمن أجل 
هات الفيديو مثل  ة،األساسيّ  احلاجياتع يوجتم، اجملتمع احملليّ ت عىن مبوضوع التواصل مع ة اجتماعيّ بادرة القيام مب املهمّ 

 ، إخل. اليت تتناول موضوع الدعم
ة، إىل املدرسة الثانويّ  - ةاألخري يف املدرسة اإلعداديّ  هو الصفّ و  -التاسع  الصفّ انتقال جيب أن يؤخذ بعني االعتبار 

 خاصة خالل هذه الفرتة.  -انتقال مصحوب مبخاوف وأفكار هو 
 

 والمدنيّ  العاشر: االلتزام االجتماعيّ  الصفّ 

ما معىن املواطنة يف هذا  - (اللغة العربية -نحو المواطنة )مرفق "، أن تكون مواطًنا": مناقشة موضوع يالتحدّ 
ة إعداد خطّ جيب عليه؟ ة ظفااحمل كوروان؟ كيف يتمّ   الذي شهدانه حت بعد التكافل االجتماعيّ  سيستمرّ الوقت؟ هل 

ب يف هذا الوقت، وإعداد الطاّل ة ويّ اهلبطاقة معىن  -ة واحلصول على بطاقة هويّ السادسة عشرة،  عند الوصول لسن
أثناء األزمة، املواطنة الصاحلة  ،املتبادلتكافل ال ،ةدميقراطيّ دولة ، فهم دور املواطن يف رمسيّ وفًقا ألهداف قانون التعليم ال

 ة.  مبشاركة جهات اجتماعيّ  درسيّ امل واحلفلاألهايل أمسية   من بداًل اهلوية الستالم بطاقات  بديل نظامطرق و وإجياد 
 

 

التطور الذايت والتداخل بربانمج  تتعّلقتعليمات سنصدر قريًبا  - التطور الذاتي والتداخل االجتماعيبرانمج 
 .يف هذا املضمار االجتماعي مرّكزي التداخلوعمل  االجتماعي

 

http://edu.gov.il/
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/the-arabic-community/Pages/israeli-arabs.aspx
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 ة ديمقراطية الصف الحادي عشر: العيش في دولة إسرائيل كدولة يهوديّ 

 االستقاللوثيقة حسب 

ة، القيود املدنيّ  ت،الطوارئ، حتديد األولوايّ حالة ر قة بتصوّ أزمة كوروان العديد من اخلطوات املتعلّ خلقت لقد : يالتحدّ 
جيب كل هذا؟   البالغنييرى حت اآلن يف حاالت احلرب. كيف ستعمل ة اليت كانت تواستخدام الوسائل التكنولوجيّ 
 تتعلق جبمهور الشباب ومجهوراليت معضالت أخالقية  إاثرة الوقت، واجبات يف هذا إجراء حوار حول احلقوق وال

 ابجملتمع العريب ، إخل. علقةمتمعضالت أخالقية و ، بار السنك
 

القدرة نمية ة وتة واالجتماعيّ املهارات الشخصيّ  وحتسني  تطويرلحلم، لفرصة الالطالب  إعطاء  – للمهنة التحضري 
راط م وتعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين لالخنتعلّ نعمل على . سيشاؤونيفما مستقبلهم كبلورة ة لة والشخصيّ الذاتيّ 

 ة.ثقافيّ ال مع االخذ بعني االعتبار  احلساسية  املهنّية لحياة التخطيط لة، مع الرتكيز على احلديثة واالجتماعيّ احلياة يف 
 

صحيح وعلى إدارة امتحاانت البجروت بشكل  ،االمتحاانت بشكل عامنزاهة احلفاظ على يعترب  االمتحاانت: نزاهة
التشديد من  . لذلك ال بدّ يئة التدريسّيةب مسؤولية املمتحنني واهلتتطلّ و  ة ذات أمهية قصوىمدنيّ ،أخالقّية  ،ةة تربويّ مهمّ 

 وااللتزام بتنفيذها.توجيهات املختلفة الفعالّيات يف حّصة الرتبية، وتعليم من خالل العلى املوضوع 

 النزاهة في االمتحاناتمرفق رابط الفعاليات 

 

 تكافل االجتماعية المدنية والالثاني عشر: نحو المسؤوليّ  الصف

، العمل عاملمكّملة، حنو ابلتفكري يف أطر خالل العام الدراسّي ب سينشغل الطاّل  -التفكري يف املستقبل ايت: التحدّ 
 . األكادميي احلياة املهنّية والتعليم

 .احلادي عشرمن الصف  استمرارااالجتماعي الذايت والتداخل  والتطورالتحضري للمهنة على تكملة العمل 

خالل عام  أطلقنا برانجًما جتريبًيا متهيداًي يف املدارس للصفني احلادي عشر والثاين عشرلقد سبق و  – للحياةاإلعداد 
يف اخنراطهم التعليم ابملعرفة واملهارات والقيم قبل الرتبية و  جهازتزويد خرجيي مسؤوليتنا بمن منطلق ، وذلك  2019

 النجاحات. درس وقريًبا سنعرض املوضوع يف األلوية املختلفة، ون حياة البالغني واحلياة املستقلة.

http://edu.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/noar/purity_testing.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/purity_testing.pdf
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اجملتمع ابلتعاون مع قسم  سيصدر قسم اجملتمع العريبّ  -: خارج املدرسةالفعاليات و  شيلح" " بالدمعرفة الاجملتمع و  
والفعاليات من خالل حالت الر املدرسة، إطار  خارجالفعاليات والربامج بشأن إجراء ا توجيهات)شيلح( البالد معرفة و 

 اجملال االفرتاضي.
 

 اجملتمع العريبّ  يفاالطار املدرسي  ضمنيعمل موجود منذ أمد طويل،  تربويّ هو إطار  -افة املدارس العربية كشّ 
م ويعمل وفًقا هلا، ويعمل معلّ  الال منهجيّ يعتمد هذا اإلطار على أبعاد التعليم عداديّة، يف معظم املدارس اإلموجود و 

 ة يف املدرسة.الرتبية االجتماعيّ أعضاء طاقم أحد ويكون  ،ةلرتبية االجتماعيّ رّكز امع مابلتعاون ف االكش

 

ة املتعلقة ابلعالقات بني الناس يف اجملتمع. توفري املعرفة واألدوات نسانيّ إغرس قيم العمل على : الكارثةإحياء ذكرى 
والعمل مًعا على خلق واقع جديد يشعر فيه  ،ةلقيم اإلنسانيّ من أجل االتثقيف كارثة هبدف للتعامل مع دروس ال

  حقيبة أدوات للطاّلب في المرحلة فوق االبتدائيّة في المجتمع العربيّ  يوجد  ب ابحلماية واحملبة والتقدير.الطاّل 
ماهي والتكارثة وخطط دروس تعزز تعليم القيم املتعلقة ابلاليات والفعّ جمموعة متنوعة من األنشطة واليت حتتوي على 

 .واإلنساينّ  العاطفيّ 
 

 انجًحا حنو عام دراسّي اجتماعي وغيّن ابلقيم.استعداًدا منظًّما لكم إجازة مثمرة و  نتمّن 

 

 ابحرتام

 هيكل علي                                                           جالل صفدي     
                                                                      ةاجلماهرييّ  ةاالجتماعيّ  لرتبيةل قطريّ  مفّتش                                        بابمدير قسم اجملتمع والش

 اجملتمع العرّب                                                                   اجملتمع العربّ        
 

 :نسخ 

 املعارف العربية  مدير اجملتمع العربّ  يف ، مدير قسم أ للتعليمد عبدهللا خطيبالسيّ 
 بابانئب مدير دائرة اجملتمع والش ،د يوفال بنيامنيالسيّ 
 اباجملتمع والشبإدارة د ابراهام بن شوشان، انئب مدير السيّ 

 شوشاان شبيغل، املسؤولة القطرية للرتبية االجتماعية اجلماهريية السّيدة 

http://edu.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm


 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער   
 חברה ערביתאגף 
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 يف األلوية اباجملتمع والشب يمدير 
 .التأهيل واالستكماالت، مديرة قسم املضامني، الربامج، دة روت كنولرالسيّ 
 دة حاان إيرز، مسؤولة قطرية  الرتبية االجتماعية اجلماهرييّةالسيّ 
 الرتبية االجتماعية اجلماهرييّةري، مسؤولة دة يعيل نز السيّ 
 اجملتمع العرب –اجملتمع ومعرفة البالد  مفتش د عمر عصفور، السيّ 

 الرتبية االجتماعّية اجلماهرييّة يف األلوية  تالمسؤو 
 يف اجملتمع العرب لشبابد غسان مشّا، مدير مركز االرشاد، قسم اجملتمع واالسيّ 
 دة جال أيوب، مرشدة قطرّيةالسيّ 
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