
 

 

 

 

 الجماهيرية -مركز اإلرشاد والتربية االجتماعيةطاقم 

 إننا والمفكرين، نـيـفـقـثـمـال من وفرة إلى خاص، بشكل بحاجة لسنا المستقبل، نحو "

 أناس ،يجابيةإ تربية عملية خاضوا الذين اإلنسانية الروح ذوي الناس من وفرة إلى بحاجة

 يفهم ألن األوان آن .يفكرون كيف فقط وليس ،يفعلون وكيف يحسون كيف تعلموا

  " يدرسون مما أهم تكون ربما وتصرفاتهم تدريسهم أساليب بان المربون

 "  سلفرمانتشارلز  "                                     

 دورنا؟؟هو ما  :فـعـالـيـّـة



 

  :األهداف

 .المربي /المعلم لوظيفة التربوية األهمية الطالب فهمي أن1.

   .تهوتقوي التربوية الطواقم دور لىإ الطالب تعرفي أن2.

   :الفعالية سير

 :قائال اللقاء المربي يفتتح

  :جرى ما سببب كبير بارتباك نشعر األخيرة األحداث ضوء على

  معلمون،ال األهالي، المجتمع، منا يتوقع ماذا واضح بشكل نفحص أن علينا *

 شخصياتال سياسيون،ال دين،ال رجال وزارة،ال ،المدرسة إدارة طالب،ال

   جتماعية اال

  دورنا هو ما *



 

   :مجموعات لىإ الصف نقسم

  

   :بعضها أو كلها التالية الفئات تمثل مجموعات

 رجال وزارة،ال ،المدرسة إدارة طالب،ال معلمون،ال األهالي، المجتمع،

 .جتماعيةاال شخصياتال سياسيون،ال دين،ال

 ( بعضها اختزال أو /و أخرى فئات إضافة والطالب المربي بإمكان)

  

 :نقول عندما

   " دورنا؟ هو ما " 

د أن علينا  ؟نـم   بنظر :نحدِّ



 

           

 :مجموعات -األولى المرحلة

 نظرها؟ وجهة حسب جرت كما األحداث تصف أن مجموعة كل من  المربي يطلب

 :التالية همةالم   بطاقة على مجموعة كل تحصل ذلك بعد 

 

 بطاقة مهمة                 

 !المربي في الوضع كما وصفتموه؟ عللوا /طلباتكم من المعلم/ ما هي توقعاتكم1.

 ؟في هذه الحالةالمربي / المعلمأن يقوم به يجب  يذال مارأيكم، ب  .2

 ما هو الشيء المنشود الذي يجدر به أن يعمله؟  .3

 



 

          

 :الهيئة كامل -الثانية المرحلة

 :يعرض ممثلو المجموعات نتاج مجموعاتهم

 .األمور األساسية على اللوحالمربي يسجل 

 :بإدارة نقاش تـلخيصي مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية بيالمريقوم 

 :أسئلة للنقاش

 ؟الفعالية فيه قبللم تفكروا  شيئا سمعتمهل 1.

 ؟ما هي األمور التي توافقون عليها2.

  ونهاعارضتما هي األمور التي 3.

 تجدون مشكلة؟أين 4.

 هذه؟مشكلة من 5.

 ماذا تقترحون؟6.



 

 :تلخيص

  األزماتفي زمن المعلم  / المربيعلى ضوء النقاش ما هي األمور األكثر أهمية في دور 

 :كتلخيص وأ الفعالية بداية في لعرضها مقترحة أفالم

 .األفالم هي من الواقع تّم تصوريها خالل الفترات القريبة وفقا لألحداث التي مر بها مجتمعنا: مالحظة

 

אלימות לא בדת  رابـط تـشـعـيـبـّي  -ڤـيـديـو -مـنـتـدى قـادة األديـان فـي إسـرائـيـل -لـيـس فـي ديـنـيالـعـنـف 

   פורום מנהיגי דתות בישראל -שלי

 

رابـط تـشـعـيـبـّي  -ڤـيـديـو -دعـوة إلـى حـيـاة مـشـتـركـة -مـمـثـلـة مـجـلـس الـطـالب الـقـطـري -وعـد حـسيـن

 קריאה לחיים משותפים -נציגת מועצת תלמידים ארצית -וַּעד חוסיין

 

 

משרד החינוך   -עושים שלום -رابـط تـشـعـيـبـيّ  -ڤـيـديـو -وزارة الـتـربـيـة تـتـكـلـم الـعـربـيـة -نـصـنـع الـسـالم

 מדבר ערבית
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