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حضرة
مدير/ة المدرسة المحترم/ة
مركز/ة التداخل االجتماعي في المدارس المحترم/ة
مدير/ة برنامج التطوع في السلطات المحلية المحترم/ة

حتية طيبة وبعد
املوضوع :منشور رقم  7التجهيز للسنة الدراسية22/2021
برانمج "التطور الذايت والتداخل االجتماعي"

"أساس السعادة هو :حمبة احلقيقة ابلعقل ،حب االستقامة يف احلياة ،حب اجلمال يف الشعور ،حب العمل
اجليد" الراب كوك ،التنوير املقدس
نود التعبري عن تقديرينا لكم ،مدراء وطواقم الرتبية والتعليم على سنة من العطاء والعمل ،التضامن ،التكافل والتعاون.
على الرغم من الصعوابت اليت مرت هبا البالد.
الربانمج" التطور الذايت والتداخل االجتماعي" كان مبثابة نقطة ضوء غرست فينا األمل وساعدت للتكتل والصانة
االجتماعية واجلماهريية .أثبت الربانمج لنا مجيعا أنه ميكن نا معا اجتياز فرتة التحدي بفخر كبري.
هذا املنشور يضم جمموعة تعليمات للمدارس لكيفية التحضري بفضل صورة لربانمج التطور الذايت والتداخل االجتماعي
للسنة الدراسية القادمة ( .)22/2021اهلدف تدقيق العمل والت شديد على األهداف االجتماعية ،والقيم الرتبوية
للربانمج.
يف السنة املاضية بسبب جائحة الكوروان بدأت سريورة تفكري عميقة ،لتذويت الربانمج يف جماالت واسعة حسب منط
وبرامج املدرسة ،مع التشديد على التطور الذايت لكل طالب وطالبة.
اخلطوط العريضة:
 .1مبىن الربانمج وتقييمه
 .2مرافقة نظرية والدمج مع املواضيع التعليمية
 .3مبادرات اجتماعية
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 .4قادة التداخل الشباب ממ"צים
 .5جتربة عملية مدجمة (عملي وعن بعد)
 .6تطبيق "تريفيو" واهناء سنة 2020
 .7مشاركة :السلطة احمللية واملنظمات املستقبلة
 .1مبىن الربانمج ،تقييمه ومالئمات جراء "جائحة الكوروان" :
برانمج "التطور الذايت والتداخل االجتماعي" هو برانمج إجباري لكل الطالب ،وي عد جزءا من شهادة البﭽروت بعد
إهناء الدراسة الثانوية .يف سنوات  ،2021/2020ت عمل مالئمات على ضوء التحدايت اليت فرضتها "جائحة
الكوروان".
خالل العام الدراسي ( ،)22/2021نعود لتنفيذ الربانمج مبضمونه األصلي ،ابحملورين :النظري والعملي ،حسبما كان

قبل -اجلائحة .-جيب قراءة منشور املدير العام املفصل لتعليمات الربانمج .والتأكد على أن مجيع أصحاب الوظائف
يف املدرسة يعملون حسب التعليمات.
مرحلة تقييم الربانمج تضم :املركب النوعي ،الذي يشمل وظيفة التلخيص االنعكاسي؛ وتقييم كتايب ابإلضافة للمركب
الكمي الذي يشمل ساعات التجربة العملية؛ ويكون الشرط األساس إلهناء الربانمج .مرفق رابط للعارضة احملوسبة :

مرحلة التقييم على مدى سنوات ابإلضافة إلى المنشور الذي نشر خالل شهر يناير2021/؛
الذّي فصّل المالئمات والتسهيالت التي تمت جراء جائحة الكورونا.
 .2مرافقة نظرية ودمج املواضيع التعليمية مع برانمج " التطور الذايت والتداخل االجتماعي" :
التجربة العملية بربانمج التطور الذايت والتداخل االجتماعي هي األساس جلمع املعلومات ،استخالص أفكار ومهارات
حياتيه.
خالل العام الدراسي القادم ،سنشدد على املرافقة النظرية اليت سيحصل عليها الطالب ،يف نطاق ساعة املريب ،أايم
مركزة ومرافقة مبجموعات صغرية؛ واملمع القطري لدروس الرتبية ،والذي تت حتلنته ومالءمته للواقع اآلين .ميكنكم
االستعانة ابملمع القطري لدروس الرتبية :موقع قسم اجملتمع والشباب المجتمع العربي .

معا مع مفتشي املواضيع التعليمية يف السكريتارية الرتبوية ،هذه السنة ،سنشجع مبادرات اجتماعية؛ اليت أدرجت
من خالل مواضيع التعليم كجزء من التعلم ذو معىن ،والطريقة الرتبوية املبنية على التعلم من خالل "اخلدمة".
فحوى هذا التعليم :هو تطبيق املعلومات اليت ت تعلمها يف الصف بواسطة الفعاليات اجلماهريية وتسني مستوى الياة.
نطلب من مدراء املدارس ومركزي املواضيع؛ واملعلمني! دمج التداخل االجتماعي كمحور أساسي يف املدرسة:
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من خالل برامج التعليم والتقييم ،تشجيع املبادرات االجتماعية اليت تظهر من خالل املواضيع التعليمية املختلفة وختصيص
املوارد والظروف املناسبة ،لتنفيذ املشاريع يف املدرسة واملتمع.
رابط لوثيقة مشرتكة مع السكراترية الرتبوية حول املوضوع ،واليت تضم القنوات املمكنة لدمج التداخل االجتماعي
وجماالت املعرفة ،مواضيع لتوسيع املعرفة ،اقرتاحات لوحدات تعليمية ،مشاريع وطرق تقييم بديلة.
 .3مبادرات اجتماعية:
املبادرات االجتماعية أساس هام ومنظم يف "برانمج التطور الذايت والتداخل االجتماعي" .يف نطاق الربانمج ،نتيح
ألبناء الشبيبة إحداث تغيري اجتماعي هام لسد حاجة معينة يف املتمع .يف التجربة العملية اجلماعية نشدد على حمور
املبادرة ،ونساعد الطالب على تعلم وفهم نقاط القوة لديهم .سوف نتعرف على أدوات لتحديد االحتياجات وتديد
الرد العملي والتنفيذ الفعلي.
هذه املهارات تساعد على التطور الذايت لدى الطالب وتقوي الشعور ابالنتماء .والعمل االجتماعي والتضامن والتكافل.
على أثر أعقاب "جائحة الكوروان" والصعوابت لتنفيذ التجربة العملية فعليا ،ظهرت مبادرات مدرسية كثرية ،خالل
العام الدراسي املنصرم .أحدثت التغيري وأضفت الكثري من اإلهلام! لذلك نطلب تشجيع وتطوير هذه املبادرات واليت
ظهرت من خالل االحتياجات ،التقييدات ،واإلبداع لدى الطالب واملعلمني.
املدارس اليت تطلب مرافقة وأتهيل يف جمال املبادرات االجتماعية ميكنهم الصول على إرشاد واستكمال من قبل مفتشي
ومرشدي األلوية .خالل العام الدراسي ( )21/2020أقيمت أربع استكماالت قطرية يف املوضوع؛ ويف العام 2022
سنواصل تشجيع التطوير املهين يف جمال املبادرات املدرسية.

بتاريخ  19.10.2021سيقام مؤمتر "نصنع التغيري"(יוצרים שינוי) مبشاركة إدارة املتمع والشباب يف وزارة
املعارف ،والذي سيعرض مشاريع ومبادرات اليت ت تنفيذها خالل العام الدراسي ()21/2020

متابعة قادة التداخل االجتماعي الشباب (ממ"צים) "مبادرات اجتماعية" سيكون يف اتريخ ،11.05.2022
نوصي ابالشرتاك ابملؤتر .التفاصيل تعرض الحقا عن طريق األلوية.
امثلة لمبادرات مدرسية
 .4قادة التداخل االجتماعي الشباب (ממ"צים) :جمموعة قيادة شابة هادفة لقيادة الربانمج يف املدرسة
:
هبدف تقوية املرافقة ،ودعم للطالب مبراحل الربانمج ،ومن خالل االدراك لتعزيز ودعم الفرص للمبادرة االجتماعية،
قيادة وتضامن بني أبناء الشبيبة ،ظهرت وظيفة قيادة التداخل االجتماعي .طالب من الصف العاشر خيتار وظيفة
ويشغل الوظيفة بساعات التجربة العملية.
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وخالل سنة  2021بين برانمج أتهيل قادة التداخل الشباب االجتماعي يف عدة جماالت ،وبلورهتم كمجموعة قيادية
رائدة يف املدرسة .التأهيل مكون من قسمني :أتهيل أويل لبناء املموعة والتخصص يف مواضيع نواة الربانمج
مبادرة اجتماعية مرافقة وإرشاد والعمل مع عدة شركاء.
الطالب الذين أتهلوا كقادة تداخل اجتماعي ،وعملوا خالل ثالث سنوات ابملدرسة وبفعاليات قطرية ولوائيه ميكنهم
الصول على شهادة امتياز اجتماعية يف هناية املرحلة الثانوية.
مع بداية العام الدراسي ( ،)22/2021سنقوم بتأهيل مركزي التداخل االجتماعي ،يف برانمج التأهيل اللوائي

لقادة التداخل االجتماعي الشباب (مشاركة مركزي التداخل إجبارية) وعليهم ترير مضامني االستكمال خالل السنة
الدراسية يف املدرسة.

تفاصيل وجدول زمين يف موضوع أتهيل قادة التداخل االجتماعي سينشر عن طريق األلوية.

 .5مبادرات اجتماعية مدجمة  -دمج التجربة العملية (عمليا،وعن بعد) يف املدارس واجملتمع :
خالل العام املاضي ( )21/2020تعرفنا إىل مبادرات مثرية وملهمة ،ابلرغم من قيود "جائحة الكوروان" استهدفت
وأقيمت هذه املبادرات لفئات سكانية خمتلفة مثل :إرشاد /تبين طالب ،دعم ومساعدة اجليل الذهيب .مساعدة احملتاجني،
وغري ذلك!
حنن بدوران نوصي على استمرارية وتطوير هذه املبادرات مع دمج التجربة العملية عمليا من انحية ،والتجربة العملية عن
بعد.
 .6تريفيو – تطبيق إلدارة التجربة العملية يف برانمج التداخل االجتماعي :
تطبيق تريفيو هو أداة مهمة إلدارة وتنظيم التجربة العملية للطالب .تشغيل الربانمج ،إرشاد وإعطاء إجاابت للمدارس
من قبل إدارة التطبيقات اإللكرتونية يف وزارة املعارف.
خالل العام الدراسي ( )21/2020ن فذت ورشات إرشاد ابأللوية ملركزي التداخل االجتماعي ،قادة التداخل

االجتماعي الشباب ومدراء التطوع يف السلطات احمللية بواسطة "تطبيق تريفيو " يف العامني املاضيني خضع -تطبيق

تريفيو -نفسه للتحسني والصيانة؛ وإعادة تصميم وتديث.

حنن ندرك أنه ال يزال هناك طريق طويل لتطوير وحتسني التطبيق وتقدمي اخلدمات وحل املشاكل اليت تواجهنا من
احلقل يف هذا اجملال ،وحنن نعمل على ذلك .أنمل أن حنقق هدفنا يف العام الدراسي ()22/2021
من أجل حتسني تشغيل التطبيق ،نود التشديد على بعض األمور.
 مركز/ة التداخل االجتماعي يف املدرسة ،ملزم/ة يف الصول على إرشاد سنوي يف اللواء حول تطبيق "تريفيو"
(إرشاد لوائي سيكون أيضا هذه السنة ،تفاصيل حول اإلرشاد سيعلن عنه من قبل املفتشات املسؤوالت يف
األلوية)
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 يفضل أتهيل عدد من قادة التداخل االجتماعي للمساعدة يف تشغيل الربانمج.
 يف موقع مؤسسات الرتبية والتعليم التطور الذايت والتداخل االجتماعي مواد إرشادية وأفالم ودروس
وارشاد لتفعيل التطبيق ،ابللغة العربية.
 ممكن الصول على إرشاد شخصي ملركز/ة التداخل عن الرابط :من خالل ترتيب دعوة عرب اهلاتف .
 ملعاجلة خلل أو مشكلة يف التفويض عرب تطبيق "تريفيو" :مركز/ة التداخل يسجل طلب إلدارة التطبيق
تلفون رقم .03-6906600 :يف حال مل تل املشكلة جيب التوجه للمرشدة اللوائية عرب الربيد اإللكرتوين
مع كل التفاصيل ورقم التوجه.
مرفق وثيقة املركزة للتحضريات اليت جيب أن ت ن فذ إلهناء سنة  2021وحتضري الربانمج للسنة القادمة 2022
الرجاء القراءة والعمل حسب املطلوب.
 .7املشاركة :السلطة احمللية واملنظمات املستقبلة :
"جائحة الكوروان" أوضحت أمهية توثيق الروابط بني مدراء التطوع يف السلطات احمللية ،وبني مركزي التداخل يف املدارس.
يف السنة املاضية استمر العمل يف برانمج التداخل االجتماعي عن بعد (طريقة موجهة) جبانب الفعاليات العملية من
قبل مدراء أقسام الشبيبة يف ساعات الطوارئ.
هذه السنة نعزز وندعم الشراكة بني السلطة احمللية واملدرسة ،للعمل اجلماهريي؛ من خالل إدراك أمهية احملافظة على
االستمرارية الرتبوية – القيمية بواسطة مشاريع ومبادرات اجتماعية يف املدارس واملتمع.
أقيمت جلنة مشرتكة مع مركز السلطات احمللية ،لتذويت الربانمج كنهج حياة بلدي .هذه اللجنة ستقرر نظام وهنج
العمل بني املدارس والسلطات احمللية.
أنظمة املصادقة والتنظيم :نشرت يف منشور املدير العام ،ويتضمن كل املعايري الختيار اهليئة أو املنظمة املستقبلة
للطالب ،والشروط املطلوبة! اليت على املتقدم أن يكون حاصال عليها ،والتعليمات إلجراء أتمينات من قبل اجلهات
املستقبلة للربانمج ،وذلك لضمان تقيق أهداف الربانمج وأمن وسالمة الطالب:
 تفعيل أنظمة املصادقة والتنظيم يقع على مسؤولية مدير برانمج التطوع يف السلطة احمللية يف الرتبية. السلطة احمللية اليت ال يوجد لديها مدير تطوع تقع املسؤولية على مركز التداخل االجتماعي املدرسي. مركز التداخل االجتماعي املدرس ي ومدير التطوع البلدي ملزمني ابلعمل املشرتك ،وممنوع توجيه طالبملؤسسات مل تستوف الشروط املطلوبة ،ومل حيصلوا على رسالة خطية على أهنم مؤهلني الستيعاب طالب يف
برانمج التطور الذايت والتداخل االجتماعي.

قائمة املؤسسات املصادق عليها على املستوى القطري تعدل وتصحح حىت اتريخ 2021/8/15
وتنشر يف موقع إدارة اجملتمع والشباب.
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
אגף חברה ערבית

مركز/ة التداخل ملزم/ة ابلتواصل مع كل مؤسسة تستوعب طالب من املدرسة لتنفيذ التجربة العملية.
مع أمجل التمنيات بسنة دراسية مثمرة وذات معىن
ليس العطاء من الفضول مساحة

حىت جت ود وما ل دي ك قلي ل

ابحرتام
علي هيكل
مفتش الرتبية االجتماعية

جالل صفدي
مدير قسم املتمع والشباب

املتمع العريب

املتمع العريب

نسخ ل :
 السيد عبد هللا خطيب ،مدير قسم كبري للتعليم يف املتمع العريب. السيد حاجاي جروس  ،مدير إدارة املتمع والشباب. السيدة يعيل نزري ،املفتشة املسؤولة القطرية عن التطور الذايت والتداخل االجتماعي السيدة ميخال بسرائيلي مندل  ،املفتشة املسؤولة القطرية عن القيادة الطالبية السيدة شوشاان شبيغل ،املفتشة املسؤولة القطرية عن الرتبية االجتماعية اجلماهريية. مديري املتمع والشباب يف األلوية. السيدة روت كنولر ،مديرة قسم املضامني ،الربامج ،التأهيل واالستكماالت. املفتشات/ين املسؤوالت /لني عن الرتبية االجتماعية اجلماهريية يف األلوية. السيد عمر عصفور ،مفتش املتمع ومعرفة البالد– املتمع العريب مفتشي املتمع والشباب يف األلوية – املتمع العريب السيد غسان َشا ،مدير مركز اإلرشاد ،قسم املتمع والشباب يف املتمع العريب مرشدي الرتبية االجتماعية يف قسم املتمع والشباب -املتمع العريب -مرشدي الرتبية االجتماعية يف األلوية.
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