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كلمة رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء

كما  وتقديمها،  عرضها  وطريقة  ومضمونها  أهدافها  لجهة  تفاعلية  مادة  المدنيّة هي  والتنشئة  الوطنية  التربيّة  مادة  إن 

متغيرات. أو  تطّورات  من  والمجتمع  الوطن  يصيب  كلما  تواكب  دائمة  حركًة  تستوجب 

أما التربية على المواطنية الفاعلة، فهي خطُّ الدفاع األوّل عن هذا الوطن. والسؤال الملحُّ الذي يطرح نفسه هو: "أين مادة 

التربية الوطنية والتنشئة المدنيّة التي ندرِّس اليوَم من هذا المفهوم؟".

إزاء جدية السؤال، كان سعٌي لبناء صلٍة بين المفهومين من خالل المعطيات المتوافرة...

وكان انطالٌق من كتاب مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية، الذي أريَد له في األصل أن يكون كتابًا وحيًدا وموّحًدا لكل 

لبنان، كيف ال ووحدة الوطن "من وحدة التربية الوطنيّة" بحسب وثيقة الوفاق الوطني.

وكان استناٌد أيًضا إلى الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء على مستوى تطوير المناهج التعليمية ما قبل 

الجامعية نحو مناهج تفاعلية، كما إلى مذكرة التفاهم بين المركز التربوي للبحوث واإلنماء والمركز الثقافي البريطاني... 

معطيات أفضْت بتضافرها إلى وضع مجموعٍة من أنشطة صفيّة، تتّخذ شكل أعمال تطبيقية  خاّصة بالمواطنيّة الفاعلة، 

تواكُب مادة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة في الحلقات التعليمية األولى، الثانية والثالثة من التعليم األساسي، وتساند 

في تطوير تعليمها.

تثاقف  مفاهيمها  فتُثّمن  اآلخر،  بعضه  مع  بعضه  يتفاعل  عالم  في  العيش  متطلّبات  باالعتبار  الفاعلة"  "المواطنيّة  تأخذ 

والعنصريّة  والتفرقة  الظلم  وتناِهض  التنّوع،  واحترام  البيئة،  حماية  في  وتُعاِون  اإلنسانيّة،  القضايا  وتناِصر  الحضارات، 

والتسلّط واإلفساد، كما تؤاِزر قيم العدالة والسالم والتفاهم والحوار والتسامح وقبول اآلخر... بما ال يتنافى وال يتعارض مع 

الخصوصيّة المجتمعيّة للدولة القوميّة، وبما ال يُفضي إلى التبعيّة الثقافيّة والسياسيّة واالقتصاديّة، وال إلى الخضوع للخارج 

المتعّددة واالنصياع إلمالءاته. بأشكاله 

على هذا النحو، نستطيع أن نقّدم مفهوًما جديًدا للمواطنيّة، يعبّر عن صدق االنتماء واإلخالص للجماعة التي ينتمي إليها 

المواطن والتي تتمثّل في تعزيز حق كل أفراد المجتمع في حياة كريمة، من خالل تعليم وممارسة المواطنية الفاعلة على 

المستويات األربعة األساسية: األفراد، المدرسة، المجتمع المدني والدولة، ومن خالل إدراج المواطنية الفاعلة في مادة 

التربية الوطنيّة والتنشئة المدنية وتعليم محتواها والتعريف بأثرها من طريق األمثلة، وصواًل لتمكين جميع المتعلمين من 

التظلل بمجتمع أكثر عدالة وشموالً، يحّقق الحياة الكريمة للجميع.

رئيس المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء بالتّكليف

األستاذ جورج نهرا
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كلمة مدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان

يسعدني أن أكتب هذه التوطئة لدليل المعلم وكتيّب الطالب من ضمن مشروع مجموعة أنشطة حول المواطنة الفاعلة 

المبتكر والمدمج في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية في مدارس لبنان وتحديًدا في الحلقات التعليمية األساسية 

ما قبل الثانوية. هذا المنتج هو نتاج شراكة بين المجلس الثقافي البريطاني من جهة والمركز التربوي للبحوث واإلنماء 

)CRDP( من جهة ثانية. وهذه الشراكة قائمة على العمل في برنامج "المواطنون الفاعلون" منذ أكثر من 10 سنوات  في 

لبنان وفي 80 دولة حول العالم تقريبًا.   وهذا البرنامج هو برنامج تدريبي على القيادة االجتماعية، حيث نبني عبره الثقة 

والتفاهم من خالل دعم الناس التخاذ إجراءات بشأن القضايا التي يهتمون بها: مرتبطون عالميًا، ومعنيون محليًا.

بما أن العالم يتغير باستمرار- و بما أن هذه التغيرات ترافقها تحديات جديدة ومتنوعة - فال بد للمجتمعات أن تتكيف 

معها. ومن خالل هذه التغيرات، يبقى شيء واحد مؤكد وهو وجود أولئك الذين يلتزمون بإحداث فرق. 

تم تطوير " المواطنون الفاعلون" لتمكين هؤالء األشخاص الذين لديهم الدافع من اتخاذ إجراءات بشأن القضايا المحلية، 

ولتحسين الحياة في مجتمعاتهم؛ وفي النهاية، لجعل العالم مكانًا أفضل. فعلى مدى السنوات العشر الماضية كان للبرنامج 

تأثير عالمي حقيقي. عشر سنوات من األفراد الملتزمين والمتحمسين. عشر سنوات من القصص المذهلة عن الشجاعة 

واإللهام. عشر سنوات والمجتمعات تأخذ زمام المبادرة إلحداث تغيير إيجابي. عندما قدم المجلس الثقافي البريطاني عام 

2009 أول ورشة عمل تدريبية حول القيادة االجتماعية ضمن مشروع "المواطنون الفاعلون"، لم نكن نعرف حينها إال قلياًل 

أننا كنا نطلق شرارة حركة عالمية قوامها اآلن مئات اآلالف وتقارب 80 دولة وتستمر في مواجهة بعض أكبر تحديات القرن 

الحادي والعشرين.

للعمل  مشروًعا   150 من  أكثر  في  الفاعلون  لبنان  مواطنو  شارك  الماضية،  العشر  السنوات  مدى  وعلى  لبنان  في  هنا 

االجتماعي في جميع مناطق لبنان وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية: "البلديات ومنظمات المجتمع المدني على 

سبيل المثال ال الحصر". وآخر هذه المشاركات كانت المشاركة في استجابات المجتمع لجائحة كورونا وذلك من خالل 

دعم توزيع معدات الحماية الشخصية، وزيادة الوعي بتدابير الوقاية وبأهمية برنامج التلقيح. في عام 2020، استجاب 

المواطنون الفاعلون النفجار مرفأ بيروت من خالل تنظيم أعمال اإلغاثة و"خدمات التنظيف". ولدينا حاليًا مشاريع عمل 

العالمي لمؤتمر األطراف 26. التحضير  البيئية لدعم  المناخ والقضايا  اجتماعي استجابة لتغير 

بما أن الناس يتعاملون مع القضايا المحلية من خالل مشاريع العمل االجتماعي، يمكن الشعور بالتأثير المضاعف على 

المستوى اإلقليمي والوطني والعالمي. ويمكن أن يصبح هذا التأثير هائالً وهذا هو سبب سروري لرؤية ذلك مدمًجا في 

المناهج الدراسية منذ سن مبكرة لتنشئة مواطنين شباب فاعلين في جميع أنحاء لبنان.

مدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان

السيد دايفيد نوكس
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كلمة منسقة المشروع- رئيسة قسم التربّية الوطنّية والتنشئة المدنّية

يهدف مشروع التربية على المواطنية الفاعلة إلى إرساء ثقافتها، من خالل دمج ما تحمله من مفاهيم بمنهج مادة التربية 

السلوك،  المعرفيّة، وأنماط  بأهدافها، ونواتجها  المس  أو  التربية  التعرض لمعاني مادة   المدنيّة، دون  الوطنيّة والتنشئة 

والقيم المتوقّع إكسابها للمتعلّم المواطن.

وبما أن غاية التربية على المواطنية هي تحقيق انتماء المواطن لوطنه ووالئه له، دون سواه، وتفاعله إيجابيًا مع مواطنيه، 

على  قادٍر  مواطٍن  متعلٍّم  إعداد  إلى  الحاجة  كانت  والكرامة،  باإلنصاف  والشعور  العمليّة،  المشاركة  على  القدرة  بفعل 

المساهمة في تطبيق النظم المنفتحة والتعّددية التي تزداد المطالبة بها إلحاًحا. 

وتبدأ عملية اإلعداد تلك بالتعليم. بيد أنَّ كلنا مدرٌك وجود فجوة واسعة تباِعد بين األهداف المعلنة لبرامج التربية على 

المواطنية الفاعلة والتنفيذ الفعلي لها. ويعود ذلك إلى:

أنه لم يتم القيام بما يلزم لتجسيد أهداف المواطنية أو إلعداد الشباب لمواجهة التحّوالت المقبلة. 	

قصور أساليب وممارسات التعلّم المعتَمدة عن مقاربة المهارات الالزمة للمواطنية العصرية، واقتصار تدريس  	

التربية على المواطنية إلى حّد كبير على التلقين عن ظهر قلب، وسقوط دروسها في لجة النصائح والتوجيهات، 

ما يقصيها عن عمالنية الممارسة.

افتقار المعلمين عامًة، ويشّكلون في األصل العصَب الرئيس في عملية التعليم، إلى التدريب الضروري والدعم  	

الالزم للتصّدي لمهمة تثقيف الشباب على التربية على  المواطنيّة الفاعلة.

غياب فرص وضع الدروس واألنشطة الصفيّة والالصّفية موضع التطبيق العملي، داخل المدارس وخارجها، ما  	

يحرم المتعلمين من خبرات المواطنية الفعلية ويعيق تنمية مهاراتهم وسلوكهم الوطني.

للخروج من هذه البيئة التلقينيّة التي طبعت مادَة التربية الوطنية والتنشئة المدنية، تّم إدماج مفاهيم المواطنية الفاعلة في 

محاور وفصول هذه المادة، عبر أنشطة تراعي أهدافها وكفاياتها وطرق تقويمها، وبطريقة تعكس الممارسات والخلفيَّات، 

مثلما تعكس الحقيقة الثقافيَّة والجغرافيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة الملحوظة في منهج ماّدة التربية الوطنيّة والتنشئة 

المدنيّة. لقد ُوجهت هذه األنشطة إلى المتعلمين في الحلقات التعليميّة األولى والثانية والثالثة من التعليم األساسي، 

ونّفذها المركز التربوي للبحوث واإلنماء - قسم التربية الوطنية والتنشئة المدنية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

أمام هذه المعطيات كافة، نحن ننتظر من معلمي مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنيّة أن يكونوا المواطنين الفاعلين 

زين  وُصّناع التغيير، أن يحدثوه بأنفسهم، ال أن ينتظروا حصوله؛ أن يكونوا األقوياء بقيمهم والملهمين بها، المندفعين، المحفِّ

والقادرين على إحداث فرق وعلى تحويل المبادئ إلى فعٍل يومي وممارسات مقنِّعة.

رئيسة قسم التربيّة الوطنيّة والتنشئة المدنيّة

د. بالنش أبي عّساف
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المواطنية الفاعلة

مصطلحات المواطنية الفاعلة
المواطــن الفاعــل: الّشــخص اّلــذي يتصــّرف بمســؤولّية برضــاه، ويأخــذ زمــام المبــادرة فــي مجــاالت 
الّشــأن العــاّم. علــى ســبيل المثــال: منــع الجرائــم، والحفــاظ علــى البيئــة، واالندمــاج االجتماعــّي، والمصلحة 

العليــا للمجتمــع المحّلــي... وذلــك مــن خــال الوســائل القانونّيــة والّديمقراطّيــة.

ــابهة  ــص متش ــم خصائ ــكان أو لديه ــس الم ــي نف ــون ف ــخاص يعيش ــن األش ــة م ــع: مجموع المجتم
واهتمامــات مشــتركة.

الّثقافة: األفكار المشتركة والعادات والمواقف والّسلوك االجتماعّي لشعب أو مجتمع معّين.

ــب  ــن بموج ــن المواطني ــاواة بي ــا، كالمس ــم مبادئه ــة أو يدع ــة بالّديمقراطي ــه عاق ــا ل ــي: م ديمقراط
القانــون، والحقــوق المشــتركة، وتوّقــع المســؤولّية المشــتركة.

الحــوار: مناقشــة منّظمــة بيــن شــخصين أو أكثــر أو أفرقــاء غايتهــا استكشــاف موضــوع معّيــن أو 
حــّل مشــكلة مــا. بعيــًدا عــن "النقــاش"، يهــدف الحــوار عــادًة إلــى تحديــد أفضــل الّنتائــج لــكا الّطرفيــن 

ــر. ــن اآلخ ــااًل م ــل ح ــه أفض ــا بأّن ــعر أحدهم ــث ال يش ــن"( بحي ــح للجانبي ــف "مرب )موق

الّتعاطــف: القــدرة علــى تفّهــم مشــاعر اآلخريــن ومشــاركتهم علــى الّرغــم مــن أّن الّشــخص نفســه ال 
يكــون قــد واجــه الموقــف نفســه.

أو  يتبّناهــا شــخص  أو  يرثهــا  اّلتــي  والقيــم  والّتعابيــر  والّشــخصّية  الّصفــات والمعتقــدات  الهويــة: 
األشــخاص. مــن  مجموعــة 

ــى  ــّي إل ــاه االجتماع ــير معن ــا يش ــادة م ــا. ع ــيج م ــة أو نس ــن مجموع ــاج ضم ــة اندم ــل أو حال ــج: فع الّدم
ــز. ــن دون تحّي ــاواة وم ــدم المس ــى ق ــاركتهم عل ــهيل مش ــوا، وتس ــا كان ــخاص أيًّ ــب باألش الّترحي

فاعــل الخيــر: شــخص يســعى لتعزيــز رفاهيــة اآلخريــن، عــادة من طريــق الّتبــّرع الّســخّي بالمــال لقضايا 
نبيلــة )ويمكــن أن يشــمل بــذل الوقــت والمهــارات مــن دون مقابــل وبطريقــة منّظمة(.

العمل االجتماعّي: العمل الهادف إلى إحداث تغيير في مؤّسسات أو ظروف الحياة االجتماعّية.

شــرائح المجتمــع الّصغيــرة: مجموعــة صغيــرة تتشــارك فــي العديــد مــن خصائــص الثقافــة األوســع 
لكــن هويتهــا الذاتيــة تختلــف فــي بعــض الّطــرق عــن اآلخريــن كمجموعــة دينّيــة أو طائفــة، أو مجموعــة 

عرقّيــة مــن الّتاريــخ، أو فريــق معجبيــن بنــوع معّيــن مــن الموســيقى اّلتــي لهــا هوّيتهــا الخاّصــة.

ا في الحياة. القيم: مبادئ أو معايير الّسلوك؛ حكم الّشخص على ما يعتبر مهمًّ

العمل الّتطّوعّي: إعطاء وقتك ومهاراتك وطاقتك، بكّل حّرّية، لصالح اآلخرين أو البيئة.
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صفات المواطن الفاعل

الّدوافع

تحقيق الّذات
إحداث فرق

المبادرة لصالح الّذات واآلخرين
إحداث تغيير

استخدام قّوة اإلرادة
الّتفاؤل باآلخرين
تحقيق اإلمكانات

تفّهم اآلخرين

الّصفات الّشخصّية -الملمح

منفتح - مثابر - متكامل
رحيم - متواضع - صادق - جدير بالّثقة

مستعّد - مخلص - دينامييّك 
حازم - متعاون - صبور

ا واثق بنفسه - ملتزم - مسؤول اجتماعيًّ
مرن - قادر على الّتحّمل - متحّمس 

مركز االهتمام  

المهارات

اإلصغاء- اإلقناع
الّتواصل- حسن اإلدارة

الّتحليل- جمع المعلومات
تحّمل المسؤولّية

اتخاذ القرارات
حّل المشاكل

مهارات شخصّية جّيدة
المبادرة

الهّوية

واٍع لذاته- يحترم اآلخرين
إنسانّي- يتحّمل المسؤولّية

متقّبل
دوافعه ذاتّية

مؤمن بذاته
يشعر باالنتماء

عضو فاعل في المجتمع
سفير نوايا حسنة

المعارف بــ:

قضايا محيطه- القضايا االجتماعّية
القضايا الّثقافّية- العوامل االقتصادّية واالجتماعّية

القوانين – القواعد- الّسياسات
الّتاريخ- الّسّكان المحّلّيين

الحقوق والمسؤولّيات المدنّية
الحكومة المحّلّية والحكومات العالمّية

الموارد الّازمة للعمل
موجودات مجتمع  

لنتخّيل العديد من الجوانب الّشخصّية اّلتي سيتّم تنميتها في المواطن الفاعل.
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المواطنون الفاعلون
تّم إنتاج هذا الكتيّب على إثر شراكة بين المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء في لبنان، والمجلس الثّقافي البريطانّي، وقد تّم 

تأليف الّنسخة اللّبنانيّة مستمّدة من برنامج "المواطنون الفاعلون" التّابع للمجلس الثّقافّي البريطانّي، الّذي تّم تطويره في 

ثمانين دولة حول العالم.

فالمواطنون الفاعلون هو برنامج تدريب على القيادة االجتماعيّة، وهو يسعى لبناء الثّقة والتّفاهم، ويساند المتعلّمين/ات 

في اتّخاذ إجراءات بشأن القضايا الّتي تهّمهم. 

رحلة الّتعّلم:

يواكب المواطنون الفاعلون رحلة تعلّم، بحيث يطّور المشاركون فهمهم ألربعة عناصر رئيسة، بحسب هذه التّراتبيّة:

أنا
هوّيتي وثقافتي

أنا وأنت
الّتنّوع والحوار

نحن مًعا
هوّيتي وثقافتي

خدمة 
المجتمع

 تغيير العالم
نحو األفضل

يوجد في لبنان- كحال المملكة المتّحدة- العديد من الثّقافات الفرعيّة واألديان واألعراق الّتي تنتمي جميعها إلى دولة 

واحدة، وهذه مسؤولة بالّسواسيّة لجعل البلد ينبض بالحياة ويبقى مزدهرًا. يعتمد برنامج المواطنون الفاعلون ضمًنا على 

منهج مادة التربية الوطنية ويضع تركيزه في البعد العملّي كوننا مواطنين، كما يستكشف جوانب ثقافتنا الوطنيّة وتنّوعنا، 

ويطّور قدرات المتعلّمين/ات في الّنظر إلى األبعد ودعم اآلخرين. 

هذا يمنحهم خبرة حول متطلّبات الديمقراطيّة الفاعلة، أال وهي "األخذ والعطاء" مًعا: لن يحصل أّي شخص على كلّما يريده 

بطريقته الخاّصة، وإنّما بالتّوازن الّسوّي الّذي بدوره يطّور القيم الّديمقراطيّة الّتي تساعدنا في التّقّدم. 

يدعو الّدرس األخير من الوحدة إلى"عمل اجتماعّي"، بحيث يخطّط المتعلّمون/ات لإلسهام في مجتمع أقوى، ومستقبل 

أكثر إشراقًا للجميع.

 يشّجع هذا البرنامج على التّفكير الّنقدّي، ويهدف إلى تقبّل وجهات نظر متنّوعة، بداًل من تعريف "الّصواب والخطأ" في 

كّل موقف. هذا التّقبّل لآلخر هو تفكير عملّي: فهو يؤّسس لالندماج، ويمّهد الطّريق بحيث يشعر كّل متعلّم بأنّه ينتمي 

إلى المجتمع، كما أنّه يشّجع المتعلّمين/ات على التّعبير عن آرائهم المتوارثة الّتي يجب مراجعتها لتأسيس مجتمع متناغم 

ومتنّوع مًعا.

أو  المسبقة،  اآلراء  لتحّدي  المجال  في  مفسًحا  الّرأي،  عن  التّعبير  بتنّوع  المعلّم/ة  يسمح  أن  المهم  من  ذلك  لتحقيق 

جميعهم. المتعلّمين/ات  مشاركة  لضمان  المحدودة 
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يحتوي البرنامج على أربعة مجاالت للتّعبير عن الّرأي: واحٍد لكّل حلقة، وقد تّم تصميم كّل منها لتغطّي ثمانية أسابيع من 

الّدروس. يمكن للمدرسة أن تقارب البرنامج بمرونة، ويمكن أن تنّفذ المشاريع االجتماعيّة أثناء الّصّف أو خارجه، وهذا 

ما يعّزز التّعلّم.

قبل  تّم تصميمه من  . ولقد  التّعلّم، وليس مجرّد عمٍل خيريٍّ لتجربة  امتداًدا  االجتماعّي  العمل  يكون مشروع  أن  يجب 

المستقبل. نحو  وتطلّعاتهم  خصوصيّتهم  طابع  عليه  سيطغى  وتاليًا،  المتعلّمين/ات، 

من خالل تقديم مشروع العمل االجتماعّي، سيصبح التّعلّم القائم على خبرة المتعلّمين/ات فّعااًل في خياراتهم المستقبليّة.

المواطنة - العيش في المجتمعات المنّظمة:

من المهّم أن ندرك أنّه بصرف الّنظر عن سّن المتعلّمين/ات، فإّن كّل واحد منهم لديه خبرات تكوينيّة منتظمة تتعلّق 

بمواطنتهم، وهذه الخبرات ال تكتسب من خالل اجتماع مع أعضاء البلديّة أو الّدولة، وإنّما من ضمن عالقاتهم اليوميّة مع 

أولئك الّذين يعيشون معهم في المجتمع.

تبنى قيمنا وعاداتنا ووجهات نظرنا من خالل طريقة عيشنا المشترك، وإبداء تجاوبنا مع اآلخرين في مجتمعاتنا المنظّمة. 

هذه مجتمعًة تطّور قدراتنا لنغدو مواطنين، وال تقّل قدًرا عن معرفتنا بقوانين وأنظمة البالد.

واعترافًا بذلك، يعتمد المواطنون/ات الفاعلون/ات على مجتمع منظّم مختلف يالئم كّل حلقة.

في الحلقة األولى: نعتبر الّصّف مجتمعنا التّكوينّي.	 

في الحلقة الّثانية: نعتبر المدرسة مجتمعنا التّكوينّي.	 

في الحلقة الّثالثة: نعتبر المدرسة والتّفاعل مع المجتمع هما مجتمعنا التّكوينّي.	 

في الحلقة الّرابعة: نعتبر المجتمع المحلّّي، الّذي يجمع المتعلّمين/ات كافّة في المدرسة، مجتمعنا التّكوينّي.	 

إلرساء رسالتنا، تتّم باستمرار مقارنة العالقة ما بين سلوك المتعلّم/ة وتصرّفاته داخل هذه المجتمعات ومواطنته اللّبنانيّة. 

هذا األمر يجعل التّعلّم واضًحا للعيان، مصّوبًا إلى العالقة الملموسة بين المشاركة في ازدهار المجتمع المحلّّي، وتأدية 

دورنا في ازدهار الوطن. 

بعيًدا عن  تأخذنا  كـ "رحلة"  أسابيع  ثمانية  فترة  يمتّد على  الّذي  البرنامج  باعتبار  يُوصى  العملّي،  التّعلّم  بناء على هذا 

أشكال التّعليم والتّعلّم العاديّين، مع التّركيز في التّطبيق و "األفعال" بداًل من تلقين المعارف العائدة لمادة التّربية الوطنيّة 

المدنيّة. والتنشئة 

يجب أن يحّفز التّعلّم التّفكرّي، الّذي يحّث على التّفكير، المتعلّمين/ات على تكوين وجهات الّنظر الخاّصة حول ما يعنيه 

التّمّسك بالقانون، والتّصرّف بمسؤوليّة في نظام ديمقراطّي يخّولهم تأدية دوٍر في بناء مستقبل واعد للبنان.
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المقّدمة
تضّم الحلقة الثّانية من مشروع "مواطنون فاعلون" أربع وحدات تخدم منهج مادة التّربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة.

تّم تصميم كّل وحدة منها ليكتسب المتعلّمون/ات تجربة تكوينيّة توضح تطابق مواطنتهم مع حياتهم اليوميّة، وهي تعّزز 

تعلّم دروس التّربية المدنيّة األخرى من خالل استخدام أساليب التّعلّم الّنشط، لتعزيز التّفكير الّنقدّي، والتّركيز في التّعلّم 

بالمشاريع بهدف حّث المتعلّم على استخدام استقالليّته الّذاتيّة كإنسان فريد يسهم في مجتمع يعاني مسائل معّقدة.

تهدف وحدة المواطنين الفاعلين في كّل حلقة إلى إكساب المشاركين/ات تجربة حقيقيّة من المجتمع، لتحفيز تعلّمهم. 

تّم تصميم مستوى صعوبتها وفًقا لعمر المتعلّم/ة والحلقة، مع مراعاة:

مدى وفرة عالقات المتعلّمين/ات )في الحلقة الثّانية من التّعليم األساسّي، تّم اعتبار المدرسة نموذًجا مصّغرًا 	 

عن المجتمع(.

القواعد والمبادئ الّتي غالبًا يصادفونها في بيئتهم االجتماعيّة اليوميّة. 	 

قدرتهم على التّأثير في بيئتهم االجتماعيّة حتّى يختبر كّل منها بنفسه دوره كـ "باٍن للمجتمع".	 

تّم تصميم وحدة الحلقة الثّانية ألطفال تنامى فهمهم، مقارنة مع أطفال الحلقة األولى، بحيث يتّم اعتبار المدرسة مؤّسسة 

ذات طبقات اجتماعيّة متعّددة تتوازن فيها احتياجات المتعلّم الفرديّة مع احتياجات المجتمع الّتي تعتبر حتًما أكثر.

في الحلقة الثّانية، يتّم التّركيز عن كثب في تجربة اآلخرين في العالم، بحيث يطلب إلى المتعلّمين/ات التّفكير بموضوعيّة 

وإبداع حول تنّوع األشخاص في مدرستهم ومحيطها.

التّنّوع، ولكن على أساس "األخذ  المتماسك يمكن أن يحضن  المجتمع  بأّن  الّتفكير  المتعلّمين إلى  الطّريقة  توّجه هذه 

والعطاء" المتبادل: بحيث يستثمر بعًضا من وقت ومال وطاقة كّل شخص في خلق الظّروف الّتي يمكن أن يزدهر فيها 

أكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع.

تّم تنظيم وحدات المواطنين/ات الفاعلين/ات، بحيث يمّر المتعلّمون/ات بخمس مراحل من "رحلة التّعلّم".

تنتقل هذه من اعتبار أنفسنا أفراًدا، إلى كيفيّة إدراكنا بأنّنا كلّنا مداميك، نبني مجتمًعا زاهرًا، ويُخاطب فيها المتعلّم/ة  

بالتّعابير المألوفة في هذا العمر.
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يمكن للمتعّلم الّتعّرف إلى:

الّصّف،تجارب وقيم ووجهات نظر مختلفة وهذا جزء يجعلنا مميّزين وفريدين من  الهوّية: لدى كّل األطفال في 
نوعنا.

الّثقافة: قد يوجد في الّصّف أشخاص من ديانات مختلفة / أعراق / أو خلفيّات متنّوعة، ولكن يمكننا أن نتعلّم كيف 
نقّدر اختالفاتنا وال نخاف منها.

الحوار: بمجرّد أن نجد طرقًا للتّعرّف إلى بعضنا البعض بشكل أفضل، فإنّنا غالبًا ما نكون أكثر تشابًها مّما كّنا نعتقد. 
للقيام بذلك علينا أن نتعلّم كيف نتساءل عّما تكون عليه الحياة بالّنسبة لآلخرين ونتخيّلها.

المواطنية الفاعلة: لكي نشعر بالّسعادة في الّصّف، نحتاج للعمل مًعا بفرص متساوية لنسهم سويّة ونستعّد 
للتّعلّم. تقع مسؤوليّة إرساء ذلك على كّل واحد مّنا بما أنّنا نعيش مًعا بسالم.

العمل االجتماعّي: عندما تتكّون لدى مجموعات مّنا أفكار حول كيفيّة تحويل المدرسة إلى مكان أفضل، يمكننا 
العمل مًعا لتحقيق ذلك، والتّأثير على الجميع حتّى على المعلّمين والمعلّمات لكي يصبح الّصّف / المدرسة مكانًا رائًعا 

نتربّى فيه مًعا.

في نهاية هذه الوحدة سيشارك كّل متعلّم/ة في عرض فريقّي تّم تصميمه ليشّكل فرقًا، وإن كان بسيطًا في عالم المتعلّمين 

)في هذه الحالة الّصّف/ المدرسة( ألنّهم أخذوا على عاتقهم دوًرا فاعاًل في ازدهار مجتمعهم بناء على أسس المواطنة 

آليّة  تقّرر  أن  تنفيذ خططهم – ويعود لكّل مدرسة  المدرسة  أوالمسؤولين/ات في  الّصّف  الّنشطة. يمكن لمتعلّمي/ات 

التّنفيذ. 

التّخطيط لتنظيم األسبوع 8 

من أجل التّحّقق من الّنواتج التّعلّميّة للوحدة، نشّدد على دعوة اآلخرين في المدرسة، واألفضل أن يحضر مدير/ة المدرسة، 

بحيث يستمع إلى طروحات المتعلّمين/ات ويهّنئهم على مبادرتهم كمواطنين فاعلين. هذا أيًضا يعّد ختاًما للبرنامج، يقّدم 

المبادئ  لبنانيّون/ات تفّهموا مبادئ المواطنة، واتّخذوا إجراءات بناء على  بأنّهم مواطنون/ات  إثباتًا  المتعلّمون/ات  فيه 

األساسيّة للّديمقراطيّة.

يجب أن يؤكّد المعلّم/ة طوال ذلك على أّن:

كّل هذا يتعلّق بتطبيق مواطنيّتنا، وليس فقط بتعلّم كيف يعمل المجتمع.	 

الماّدة ستشمل كّل شخص، بحيث يفّكر فيتحسين الّصّف أو المدرسة بشكل أفضل للجميع.	 

الوصول إلى نهاية الوحدة، سيوفّر لدينا أفكاًرا جديدة، حيث يمكننا اختيار األفكار الفضلى والتزامها.	 

إشراك مدير/ة المدرسة أثناء العروض التّقديميّة لالطاّلع على ما يقترحه المتعلّمون/ات وما تّم اكتسابه هو 	 

أمر مهّم وضرورّي.
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جدول ملّخص أنشطة الحلقة الّثانية
الّنشاطالهدف العاطفياملهارات الحياتّيةاألهدافالعنوانالّدرس

أنا أّواًل أو 1

اآلخرون أّواًل؟

مقارنة احتياجات 

وأولويّات الفرد مع 

احتياجات املجموعة 

/ األرسة / البيئة 

الثّقافيّة / املدرسة.

إدراك  العالقة بني  	

الّسعادة الّشخصيّة 

واملساهمة يف 

تحسني حياة 

اآلخرين.

التّعرّف إىل توازن  	

االحتياجات ألي 

ّمجموعة أو بيئة 

ثقافيّة.

رصيد بطاقات  	

القرار: أنا أّواًل أو 

اآلخرون أّواًل؟

تحديد الجوانب هذا أنا !2

املختلفة لهويتنا، 

وإثبات أنّها ال 

تتعارض مع بعضها 

البعض.

تثمني الجوانب  	

املختلفة لهويّتنا.

رشح كيف ميكن  	

أن يسهم التّعرّف 

إىل هذه الجوانب 

يف إنشاء العالقات.

تكوين نظرة ثاقبة  	

عن مكانتهم 

الثّقافية والتّسامح 

مع اآلخرين.

مناذج عن الهويّة  	

وطريقة تكييفها 

لواقعنا.

التّشابه 3

واالختالف

التّعرّف إىل أوجه 

التّشابه واالختالف 

بيننا وبني اآلخرين 

واحرتامها.

وصف أوجه  	

التّشابه واالختالف 

الثّقافية.

إظهار االحرتام  	

لالختالف.

قبول وتقدير حياة  	

اآلخرين.

مخطط فني  	

)Venn diagram(

ألوجه التّشابه 

واالختالف بيننا.

أتّفّهم 4

اآلخرين

تقدير وتوثيق 

التّعاطف مع الّناس 

يف ظروف مختلفة 

مستخدمني الخيال 

لتفّهم تجارب 

اآلخرين.

التّعرّف إىل املشاعر  	

الّشخصيّة ومشاعر 

اآلخرين وكيفيّة 

التّعامل معها.

االعرتاف  	

باملسؤوليّة كوننا 

أعضاء يف املجتمع.

"قبل أن تنتقد  	

شخًصا ما، امِش 

كيلومرتًا منتعاًل 

حذاءه".

احتياجاتنا 5

مختلفة 

تقييم احتياجات 

الناس املختلفة وكيف 

ميكن دعمها.

استخدام مجموعة  	

من مهارات التفكري

العمل بفعالية  	

كأعضاء يف فريق

فهم االحتياجات  	

وما ميكننا أن نقوم 

به 

إنشاء مجّمع  	

اجتامعّي / مركز 

اجتامعي(.

خريطة 6

املجتمع

تحديد ومناقشة 

قضايا مهّمة يف 

املجتمع.

مناقشة قضايا  	

الّساعة واملشاكل 

واألحداث.

تحديد املشاكل  	

الّتي قد نساعد يف 

معالجتها.

خريطة املجتمع  	

املحيّل مبا فيه 

املدرسة.
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الّنشاطالهدف العاطفياملهارات الحياتّيةاألهدافالعنوانالّدرس

ما الّذي 7

سيحدث 

فرقًا؟

تحليل املشاكل 

والحلول باستخدام 

مبادئ املواطنية 

الّصالحة.

استخدام البحث  	

لتطوير املعرفة.

تبادل اآلراء ورشح  	

وجهات الّنظر.

العمل مًعا  	

كمجموعة منّسقة.

10 أسئلة و5  	

إجابات ملشكلة 

محلّيّة.

ميكننا القيام 8

 بذلك!

االنضامم إىل 

مرشوعك

جمع خطّة مرشوع 

إلجراء تغيري مستدام.

التّوّصل إىل  	

استنتاجات بعد 

التّفكري يف البدائل.

استخدام التّواصل  	

الفّعال.

تغيري املواقف  	

بهدف  إحداث 

تغيري يف املجتمع.

عروض تقدمييّة  	

تحّفز اآلخرين عىل 

املشاركة.
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 الّنشاط األّول
Clock  45 دقيقة

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )10 دقائق(
 أطلب إلى المتعلّمين/ات تفّحص الّصورة في دفتر التّمارين. 	

)اإلجابة: يبدو أّن هذا الطّفل يكاد يسقط في بحيرة ماء(.

هذه  	 فيه  منتزه  في  يسيرون  أنّهم  يتخيّلوا  أن  إليهم  أطلب 

البحيرة، وهم على علم بأّن البحيرة عميقة، يصل فيها الماء 

إلى ما يوازي صدورهم - إذا مشوا فيها، ولكن إذا سقط هذا 

ينظرون  هم  وبينما  يغرق.  وقد  خطر  في  فسيكون  الطّفل، 

إلى الطّفل إذ به يسقط في الماء وهم بمحاذاة المكان! إنّهم 

ينظرون حولهم وال يوجد أحد غيرهم قريب منهم.

أنا أّوالً أو اآلخرون أّوالً؟

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يقارن احتياجات وأولويّات الفرد، مع احتياجات المجموعة / األسرة / الثّقافة / المدرسة  	

المخرجات الّتعّلمّية
إدراك العالقة بين الّسعادة الّشخصيّة والمساهمة في جعل الحياة أفضل لآلخرين.  	

المواّد واألدوات والوسائل
مجموعة من "دراسة الحاالت -المشكالت"، موزّعة على بطاقات لكّل مجموعة. 	

نسخة مصّورة عن المشاكل حجم A3 لكّل مجموعة . 	

الخلفّية المعرفّية
اإللمام بكلمة "دراسة حالة أي مشكلة" - وهي حالة يتعيّن فيها االختيار بين بديلين أو أكثر. 	
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 أسألهم: من سيقفز وينقذ الطّفل؟ 	

مالحظة: من المرّجح أن يقول معظمهم أنا. )يجب تجّنب سؤال الّذين لم يجيبوا عن سبب ترّددهم في فعل ذلك(.

أطلب إليهم أن يتخيّلوا الموقف نفسه، ولكن هذه المرة وهم في طريقهم لحضور حفلة مرتدين أجمل مالبسهم،  	

 كما أنّهم يدركون أنّهم إذا قفزوا فسوف يبلّلون أجمل مالبسهم. هل ما زالوا يرغبون بمساعدة الطّفل؟

مالحظة:  باإلمكان إضافة مغريات. على سبيل المثال: يرتدون أحذية باهظة الثّمن، أو في جيوبهم هواتف محمولة 

سوف تتلف من المياه.

أسألهم من جديد: لماذا قد يقدمون على مساعدة الطّفل، حتّى ولو فقدوا شيئًا ذا قيمة بالّنسبة إليهم كثيابهم الجديدة  	

أو هاتفهم أو غير ذلك؟

أشير إليهم أنّهم قد اتّخذوا حكًما بناًء على ما هو ثمين بالّنسبة إليهم مقابل احتياجات شخص آخر. 	

لقد قاموا بموازنة مكاسب شخص آخر مع خسارتهم الخاّصة، وقّرروا ما هو مهّم بالّنسبة إليهم.

الّنشاط الّرئيس: )15 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط أنا على الميزان. 	

أطلب إليهم مالحظة صورة الطّفل على أرجوحة التّوازن/ الزّحلوفة ثّم أسألهم: 	

برأيكم ماذا يمثّل هذا الرّسم؟	 

أتلّقى األجوبة، وال أعلّق عليها ثّم أقول لهم: في بعض األحيان علينا أن نقّرر َمن أو ما هو أكثر أهّميّة في حياتنا. 	

أصغوا جيًّدا إلى ما سأقوله لكم 	

لديك رزمة من البطاقات. توافق مع فريقك أين سنضع كّل بطاقة. 	 

إذا كان القرار "أنا أّواًل"، ضعه في مكانه على أرجوحة التّوازن/ الزّحلوفة. 	 

إذا كان القرار "اآلخرون أّواًل " ضعه في الجهة األخرى، وقد نقّرر أن يكون في مكان ما بينهما.	 

ً أنا أّوال اآلخرون 
أّوالً

?
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أطلب إلى المتعلّمين/ات العمل في مجموعات من أربعة أو خمسة أفراد.  	

أوزّع على كّل فريق مجموعة من بطاقات "دراسة الحالة أي المشكلة". )ليس بالّضرورة استخدامها كلّها(. 	

أطلب إليهم قراءة كّل حالة ثّم مناقشتها كمجموعة، قبل أن يتّخذوا قراًرا بما سيقومون به. وبمجرّد أن يتوّصلوا إلى  	

نتيجة، يجب أن يضعوا البطاقة في مكانها على أرجوحة التّوازن/ الزّحلوفة. وهذه هي استنتاجاتهم لصالح "أنا أّواًل" أو 

لصالح "اآلخرون أّواًل "، أو في مكان ما بين االثنتين.

العرض الّتقديمّي: )10 دقائق(
أطلب إلى المتعلّمين/ات أن يطلعوك على قرارهم: من منهم اختار "أنا أّواًل" ؟ ومن اختار "اآلخرون أّواًل" ؟. أّي منهم  	

وجد صعوبة في اختيار مكان البطاقة؟ لماذا؟

الّتقييم:)10 دقائق(
في  	 أو  المنزل  في  واجهوها  حقيقيّة"  "مشكلة  عن  حادثة  يحكوا  أن  بإمكانهم  كان  إذا  المتعلّمين/ات  إلى  أطلب 

قرار؟ إلى  توّصلهم  كيفيّة  في  ويركّزوا  المدرسة، 

أسأل باقي المتعلّمين/ات عن الّنصيحة الّتي قد يقّدمونها في كّل حالة بناًء على خبراتهم. 	

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )5 دقائق(
أقول للمتعلّمين/ات: لقد وجد علماء الّنفس أّن إنّفاق مالنا على اآلخرين يجعلنا أكثر سعادة من إنفاقه على أنفسنا.  	

وفي األسابيع المقبلة، سنبحث عن الّسعادة من خالل أفعال/ خدمات لمساعدة اآلخرين في مجتمعنا.

أطلب إلى المتعلّمين/ات التّحّدث عن مناسبة ساعدوا فيها شخًصا آخر على نفقتهم الخاّصة )من حيث الوقت، المال،  	

التّضحية(.

أسألهم: ما كان شعورهم بعد أن ساعدوه؟ )الفخر، الّسعادة، القّوة، كرم الّنفس، اللّطف؟(. 	

أشرح لهم أّن علماء الّنفس اكتشفوا بأنّه بمجرد حصولنا على ما نحتاج إليه، عندها سننفق المال على اآلخرين، وهذا  	

يجعلنا بالفعل نشعر بسعادة أكبر من إنفاق المال على أنفسنا. ومعظم األديان والثّقافات تشّجع الّناس على مشاركة 

ما يملكونه مع اآلخرين، ومساعدتهم. وفي دروس التّربية الوطنيّة التّالية، سنفّكر كيف سنساعد اآلخرين بطرق فعليّة، 

ألنّنا جميًعا مواطنون لبنانيّون.

أنا أّوالً أو اآلخرون أّوالً؟  الّنشاط األّول
Clock  45 دقيقة
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للقيام بذلك، سنتعرّف إلى تجارب اآلخرين للعالم، وكيف نحتاج إلى تأمين الظّروف المؤاتية ليتمتّع الجميع باألفضل، بينما 

نعيش مًعا. 

مالحظة: هذا األمر ليس تحقيقه بالّسهل، ولكّنك يجب الوثوق بقدرتهم على اقتراح طرق جديدة لتحقيق ذلك.

سيمنحهم ذلك شعوًرا بأنّهم حققوا إنجازًا، ألّن التّوّصل إلى التّوازن بين أنا أّواًل واآلخرون أّواًل، هو إبداع بحّد ذاته.

مشاركة
بالتّشاور مع المتعلّمين/ات، نعمل على التّوافق على إطالق "يوم الّسعادة".

أناقش معهم األمر، وأحّدد بعض األفعال / الخدمات البسيطة الّتي يمكنهم القيام بها لتحقيق الّسعادة لآلخرين. ثّم نحّدد 

كيف سيتّم اإلعالن عن هذا اليوم في المدرسة، على سبيل المثال تصميم شعارات على لوحات اإلعالن وغير ذلك.
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المستند رقم 1: بطاقات دراسة الحالة

.1
أنت تسري يف الّشارع وراء سيّدة، فجأة 

ترى بأّن محفظتها وقعت من حقيبتها 

بدون أن تنتبه إىل ذلك.

يشري صديقك إىل املحفظة، تركضان 

سويًّا لتقديم املساعدة، لكّنك تصل إىل 

املحفظة أّواًل، تلتقط املحفظة وتجري 

برسعة وراء الّسيّدة، يتوقّف صديقك 

ويراقبك من بعد.

عندما تستلم الّسيّدة املحفظة 

تتعّجب لنزاهتك، وتكافئك بورقتني 

نقديّتني بقيمة كبرية لكّل واحدة.

ماذا ستفعل بها؟

.2
 غابت معلّمتك عن املدرسة اليوم، 

وتّم نقل تالميذ صّفك إىل غرفة أخرى 

ليوم واحد. يشعر الزّمالء بامللل، 

ولكّنك تكتشف خزانة خلفيّة يف 

الّصّف الجديد مملوءة باأللعاب.

هل ستستعرض املوجودات وتستمتع 

بكّل األلعاب لوحدك، أو ستُعلم 

رفقاءك وتُخرج األلعاب لتلعبوا سويًّا؟

.3
بينام أنت مع خمسة رفقاء، تكتشفون 

ناديًا لأللعاب، توّدون االنضامم إليه 

جميعكم. عندما تتكلّم مع الّشخص 

املسؤول، يبلغك بأّن هناك أربعة 

أماكن باقية.

ماذا ستقرتح عليه؟

.4
أنت اآلن يف املنزل بعد أن غادرت 

املدرسة، يقوم ابن عّمك بزيارتكم 

حاماًل رزمة فيها ستّة أكياس من رقائق 

البطاطا، ويطلب إليكم املشاركة يف 

أكلها .

هناك سبعة أطفال يف عائلتك!

ماذا ستفعل يف هذه الحالة؟

.5
علمت بأّن أفراد عائلة الجريان األقرب 

إليكم عاطلون عن العمل منذ عّدة 

أشهر، وبالكاد يستطيعون رشاء 

الطّعام.

زاركم اليوم جّدك وجّدتك حاملني 

عّدة أنواع من الحلويّات تكفيكم ألكرث 

من أسبوع !

ماذا ستفعل يف هذه الحال؟

.6
دعوت الرّفقاء إىل تناول الكباب 

املشوّي. لديك سّت قطع كباب تكفي 

لستّة أشخاص. بينام كنت عىل وشك 

أن تقّدمها إىل الّضيوف سقطت واحدة 

عىل األرض.

من نصيب من ستكون القطعة الّتي 

سقطت عىل األرض برأيك؟

أنا أّوالً أو اآلخرون أّوالً؟  الّنشاط األّول
Clock  45 دقيقة
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.7
سيقام كرنفال ضخم لعرض أزياء 

تنّكريّة يف مدينتك. سيتّم عرض ما له 

عالقة بـ "الّسريك" وقد اشرتت املدرسة 

صندوقًا كبريًا خّصيًصا لهذه املناسبة.

َمن 3 ِمن رفاق الّصّف يرغبون بارتداء 

زّي املهرّجني ) وأنت واحٌد منهم!(، 

ولكن هناك فقط زيّان من هذا الّنوع.

من سيحصل عليهام؟

.8
تخيّل أّن مرًضا رهيبًا ينترش يف 

منطقتك، وقد أصاب العديد من 

األطفال يف مدرسة قريبة منكم، ولكن 

مل يصل إىل مدرستك بعد. بلغك بأّن 

تناول حبوٍب لدواء جديد توقف 

انتشار هذا املرض، ولكّن الكّميّة 

املتوفّرة تكفي فقط ملدرسة واحدة.

 هل يجب أن توزّع حبوب الّدواء يف 

مدرستك أم يف املدرسة األخرى ؟

.9
اليوم عيد ميالدك وقد أقمت حفلة 

لهذه املناسبة. حرض ستّة رفقاء وقّدم 

كّل منهم هديّة. فجأة يقول أحد 

األطفال الحارضين، "هذا ليس عداًل، 

لقد أخذ رفيقنا كّل هذه الهدايا وأنا مل 

أحصل عىل أّي يشء! ".

هل ستقّدم هداياك؟

المستند رقم 2: الّزحلوفة - أرجوحة الّتوازن.

أنا أّوالً اآلخرون 
أّوالً

?
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 الّنشاط الّثاني
Clock  45 دقيقة

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )10 دقائق(
أحّدث المتعلّمين/ات عن درس األسبوع الماضي حول دراسة الحاالت أي المشكالت، "أنا أّواًل أو اآلخرين أّواًل" وكيف  	

قاربنا جميًعا أصول التّصرّف مع اآلخرين أو وقائع من ثقافاتنا.

أسألهم:  	

هل تتماشى هذه مع من هم من بيئتنا نفسها؟ )على سبيل المثال إذا كان الطّفل الّذي سقط في البركة، ليس 	 

من منطقتنا هل نسرع إلنقاذه؟( 

هل سنقوم بالمبادرة نفسها مع جميع الّناس؟ ماذا يعتقدون؟ 	 

مالحظة: من األفضل تقبّل كّل آرائهم من دون إجراء تصويبات أو استنتاجات، الهدف هو تحفيزهم وإثارة فضولهم.

تمّدنا هذه الحاالت وأصول التّصرّف واألمثلة بأفكار تقودنا إلى ما هو مهّم: كيف نتصرّف أو ندرك ما نفّكر به، فيما 

يتعلّق باألشخاص اآلخرين مثلنا؟

هذه تشّكل ما نسّميه أحيانًا "الهويّة" - من نحن وإلى من ننتمي؟ وكيف نعتبر أنفسنا؟

هذا أنا!

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يحّدد عّدة جوانب لهويّتنا موضحين أنّها ال تتعارض مع بعضها البعض. 	

المخرجات الّتعّلمّية
تقدير الجوانب المختلفة لهويّتنا.  	

تقديم شرٍح حول أهّميّة التّعرّف إلى هذه الجوانب في بناء العالقات.  	

المواّد واألدوات والوسائل
نماذج الهويّة في دفتر التّمارين.  	

الخلفّية المعرفّية
اإللمام بكلمة "الهويّة". 	

فهم "الوالء" - شعور بالوالء لشخص آخر، أو مجموعة أو دين، إلخ. 	
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م الحلقة الّثانية من التعليم األساسّي - دليل المعلِّ

الّنشاط الّرئيس: )15 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط كيف أتصّور نفسي؟ 	

أطلب إليهم أن ينظروا إلى الّنماذج في دفتر التّمارين الّتي سنستخدمها للتّفّكر حول كيف نفهم أنفسنا اليوم. 	

أشرح لهم بأّن هناك تأثيرات متعّددة على هويّتنا. على سبيل المثال: قد يعتبر الّشخص نفسه بأنّه عربّي، لبنانّي، فرد  	

من عائلة ما، مواطن من منطقة / بلدة / قرية، عضو في ناٍد رياضّي، خبير في هواية معيّنة )على سبيل المثال الفّن 

/ الّشعر / الموسيقى / الكتابة / الحرف اليدويّة(، ألعاب اإلنترنت والّنوادي إلخ.

أطلب إليهم كتابة أنا في الّدائرة الوسطى من الرّسم التّخطيطّي، وأن يكتب كّل منهم شيئًا واحًدا في كّل من الّدوائر  	

الخارجيّة يعبّر عن إحدى الجوانب العديدة الّتي تصف أو تعرّف عنه.

مالحظة:  قد تكون الكلمة في كّل دائرة صغرى لها عالقة باآلخرين، أو بما يوّد أن يفعل أو ما يريد أن يصبح عليه، أو لها 

ارتباط، إّما بهواية ما، أو العائلة أو الثّقافة أو غيرها.

هويّتي
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المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الّثاني
هذا أنا!Clock  45 دقيقة

أطلب إليهم التّفكير في جوانب هويّتهم الّتي قد تكون أكثر أهّميّة لهم من غيرها.  	

يشير الّنموذج التّالي المستند رقم 1 إلى أنّنا قد نفّكر في هذه الجوانب بصفتها "طبقات"، نعبّر في الطّبقات الوسطى  	

عن أقربها إلى قلبنا /أي ما نحّب.

أطلب إليهم نقل الكلمات الّتي تهّمهم أكثر من غيرها إلى الطّبقات األقرب من طبقة " أنا" في هذا الرّسم البيانّي  	

الخارجيّة. الطّبقات  واألقّل أهّميّة في 

مالحظة:  قد يجد بعض المتعلّمون/ات هذا األمر صعبًا بسبب الوالءات المعّقدة أو المتضاربة، لذلك يجب التّأكيد عليهم 

بأنّه لن يتّم التّدقيق فيها. إنّها مجرد طريقة للتّفّكر في ما يحّدد أسلوبنا في الحياة.

العرض الّتقديمّي: )10 دقائق(
أطلب إلى المتعلّمين/ات المتطّوعين عرض نتاجهم على رفقاء الّصّف، وذكر أسباب خياراتهم وأولويّاتهم. 	

كيف يختلفون عن المتعلّمين اآلخرين؟ 	 

هل الّناس متشابهون في بعض األحيان، وفي بعض الّنواحي، ومختلفون في جوانب أخرى؟ 	 

هل بعض االختالفات تفرّق بيننا أكثر من غيرها؟	 
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م الحلقة الّثانية من التعليم األساسّي - دليل المعلِّ

الّتقييم: )5 دقائق(
أسأل المتعلّمين/ات عن أهّميّة إدراك واحترام الطّرق المختلفة الّتي يعتمدها األشخاص لمساعدتنا في بناء العالقات  	

بسهولة أكبر، إن كان مع األفراد أو بين المجموعات.

هل هم قادرون على تحديد أّي عالقات تربطهم مع اآلخرين تّم تأسيسها على التّفّهم وتقدير االختالف؟	 

أؤكّد على أنّها تمّكننا من التّأقلم مع بعضنا البعض والعيش مًعا في سالم. 	

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )5 دقائق(
الّنموذج الثّالث هو لعبة تجميع صور مفّككة.

في بعض األحيان نتأثّر أو نشعر بضغوط كي "نتناسب /نتأقلم". قد نغيّر والءنا وسلوكنا عندما نحضر في أماكن مختلفة. 

أقترح على المتعلّمين بعًضا منها:

البيت، المدرسة، حفلة، مكان للعبادة، الّنادي...	 

الّتي  	 األماكن  كتابة  المتعلّمين/ات  إلى  أطلب 

مختلف  بشكل  فيها  يتصرّفون  قد  أنّهم  يعتقدون 

مناسبين.  ليصبحوا  ليتأقلموا/  ما،  نوًعا 

لعبة  	 من  مختلفة  قطع  على  كتابتها  إليهم  أطلب 

التّمارين. دفتر  في  مفّككة  صور  تجميع 

األحيان؟  	 بعض  في  ا  مهمًّ التّأقلم  هذا  يكون  لماذا 

الّصداقة؟(  أو  االحترام  بسبب  المثال،  سبيل  )على 

مناسبًا؟ يكون  ال  قد  متى 

مشاركة:
أمنح المتعلّمين بعض الوقت لمناقشة ما يفعلونه وما ال يفعلونه في:

مكان للعبادة، المنزل، المدرسة، الحفالت، الّنادي...	 
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المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الّثاني
هذا أنا!Clock  45 دقيقة

المستند رقم 1: خريطة ذهنّية وعلم لبنان

هويّتي
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م الحلقة الّثانية من التعليم األساسّي - دليل المعلِّ

المستند رقم 2: صور طبقات

المستند رقم 3: لعبة تجميع الّصور
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المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الّثالث
الّتشابه واالختالفClock  45 دقيقة

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )10 دقائق(
أوضح للمتعلّمين/ات فكرة أّن لكّل شخص مظهره الخاّص، ونقاط قّوته الخاّصة واهتماماته، وأنّنا في األسبوع الماضي  	

أدركنا كيف تجعلنا هويّتنا الّضمنيّة مميّزين أيًضا.

الّنشاط الّرئيس: )20 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط أنا وأنت. 	

أطلب إليهم أن يعملوا / ثنائيًّا.  	

أحاول الجمع بين متعلّمين/ات ال يعرفون بعضهم البعض جيًّدا. 	

أزّود كّل ثنائّي بنسخة A3 من مخطّط فين. 	

أذكّرهم بمخطّط فين.  	

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يتعرّف إلى أوجه التّشابه واالختالف بين المتعلّمين/ات واحترامها. 	

المخرجات الّتعّلمّية
وصف أوجه التّشابه واالختالف المناطقي والثّقافي. 	

إظهار االحترام لالختالفات.  	

المواّد واألدوات والوسائل
صور مخططات فين فارغة على ورق A3 ) نسخة واحدة لكّل ثنائّي(. 	

الخلفّية المعرفّية
اإللمام بمخطّط "فين". 	
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م الحلقة الّثانية من التعليم األساسّي - دليل المعلِّ

أقول للمتعلّمين/ات: يتألّف مخطّط فين من دائرتين. الّدائرة األولى تمثّل المتعلّم/ة وعنوانها " أنا"، والّدائرة الثّانية  	

تمثّل المتعلّم/ة اآلخر وعنوانها "أنت". ما هو مشترك يدرج في الّدوائر المتداخلة، وما هو غير مشترك أيًّا كان يدرج 

تحت عنوان "أنا" لكّل متعلّم/ة. واآلن ليكتب كّل منكم اسمه فوق إحدى الّدوائر.

أطلب إلى كّل ثنائّي أن ينظر إلى زميله/ته، ويطرح أسئلة للتّعرّف على أوجه التّشابه واالختالف بينهما، على سبيل  	

المثال: الطّول، ولون العيون، فريق كرة القدم المفّضل، الطّبق المفّضل، الموسيقى المفّضلة، األلعاب. ثّم أطلب إلى 

المتعلّمين أن يكتبوا األشياء المشتركة بينهما في الّدوائر المتداخلة. أذكّرهم بإضافة أشياء ال يمكنهم اكتشافها بمجرد 

الّنظر إلى بعضهما البعض. سيحتاجون لطرح أسئلة للتّخمين: على سبيل المثال: ما هو برنامجك التّلفزيونّي المفّضل؟ 

ما الّذي يجعلك تشعر بالحزن؟ من هي الّشخصيّة الّتي تعجبك أكثر من أّي شخص آخر؟

العرض الّتقديمّي: )5 دقائق(
أختار بعض المتعلّمين/ات وأطلب إليهم اإلفصاح عّما يجيده شريكهم. 	

هل يتشارك أّي من رفقاء الّصّف في هذه الموهبة؟ 	 

هل كان الرّفقاء على علم بهذه المواهب واالهتمامات؟ 	 

كيف يمكننا أن نستفيد منها؟	 

أناقش أهّميّة األشياء المشتركة بيننا لتوطيد االرتباط بعضنا ببعض، ولكن كيف نحّول اختالفنا عن اآلخرين إلى تجربة  	

ممتعة نتعلّم منها دروًسا في الحياة؟ ولكي نحّققها علينا أن نستفسر من اآلخر عنها أكثر.

أوضح لهم أنّنا كّنا نتجاذب نموذًجا بسيطًا من "الحوار" -وهو التّعرف إلى بعضنا البعض بشكل أفضل، وتفّهم كيف  	

نغيّرهم  أن  أن نحاول  إلى اآلخرين بدون  والتّعرّف  االختالفات  تقدير  الحوار على  يساندنا  العالم.  اآلخر  يرى زميلنا 

ليصبحوا شبيهين بنا أكثر.

الّتقييم: )10 دقائق(
أختار أفضل نموذج من مخطّطات فين كمثال للمناقشة: 	

ما هي األشياء الّتي ستظّل من الثّوابت أي كما هي دائًما، أّي منها قد يتغيّر مع مرور الوقت؟	 

هل هناك أّي فوائد لوجود أشياء مشتركة بيننا؟	 

هل هناك مشاكل تنتج عن تشابهنا مع اآلخرين؟	 

ما هي فوائد االختالف؟	 

ما هي الّصعوبات الّتي قد تحدث في بعض األحيان بسبب االختالف عن بعضنا البعض؟	 



30

المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الّثالث
الّتشابه واالختالفClock  45 دقيقة

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )5 دقائق(
أطلب إلى كّل ثنائّي أن ينضّم إلى ثنائّي آخر ليصبح عدد المتعلّمين/ات أربعة. 	

أطلب إلى كّل متعلّم/ة أن يفّكر بشكل فردّي في ثالثة أشياء يجيدها ويشاركها مع المتعلّمين/ات الثاّلثة. 	

ما هو أفضل ما يجيدونه كمجموعة بشكل عاّم؟ 	

مشاركة:
أطلب إلى جميع المتعلّمين/ات أن يضعوا أيديهم على طاولة واحدة رمزًا لوحدتهم. 	

ألتقط صورتهم وأقوم بتكبيرها. 	

بعد ذلك، أطلب إلى المتعلّمين/ات أن يتوافقوا على رسالة /شعار / موّجهة لكّل من يقرأها أنّه، على الّرغم من أنّنا  	

كلّنا مختلفون/ات تماًما، فنحن جميًعا نعمل كمجموعة واحدة.

أنشر الرّسالة تحت الّصورة. 	
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م الحلقة الّثانية من التعليم األساسّي - دليل المعلِّ

المستند رقم 1: مخّططات فين فارغة: أنا –نحن – أنت

أنتأنا
نحن
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المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الرابع
أتفّهم اآلخرينClock  45 دقيقة

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )5 دقائق(
أكتُب على اللّوح األبيض: "قبل أن تنتقد شخًصا ما، امِش كيلومترًا منتعاًل حذاءه". 	

اسأل المتعلّمين/ات عن رأيهم بما تعنيه هذه الجملة: تخيّل ما قد يشعر به في هذا الموقف بالّذات. 	

أشرح لهم ما نعنيه بكلمة "التّعاطف" - "التّعاطف" هو القدرة على معرفة وتفّهم شعور الّشخص اآلخر. عندما نجيد  	

كيف "نقرأ عالمات " يشعر به الّشخص اآلخر، فهذه بحد ذاتها مهارة رئيسة للتّعاطف.

الّنشاط الّرئيس: )15 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط "امِش كيلومترًا منتعاًل حذاءه". 	

أطلب إلى المتعلّمين/ات العمل معا كأزواج/ كثنائّي. أسلّم كّل ثنائّي/ زوج بطاقة واحدة من "امِش كيلومترًا منتعاًل  	

حذاءه".

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يقّدر الّناس ويتعاطف معهم في ظروف مختلفة، متخيّاًل/ـلة تجاربهم لتفّهمها. 	

المخرجات الّتعّلمّية
يحلّل المتعلّم/ة مشاعر الّناس والتّعامل معها، سواء مع نفسه/ها أو مع اآلخرين.  	

المواّد واألدوات والوسائل
 مقولة: "قبل أن تنتقد شخًصا، امِش كيلومترًا منتعاًل حذاءه". 	

مكتوبة على بطاقات )بطاقة واحدة لكّل ثنائّي(. 

الخلفّية المعرفّية
اإللمام بتأدية األدوار. 	

فهم معنى كلمة "التّعاطف" )التّعاطف واالهتمام بمعاناة أو مصائب اآلخرين(.  	
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أطلب إلى المتعلّمين/ات قراءة الّسيناريو الخاّص بهم، والتّحّدث عن شعور الّشخصيّات. 	

بعد ذلك أطلب إليهم تأدية أدوار لهذه المواقف، ولكن هذه المرة تظهر الّشخصيّات تعاطًفا وتفّهًما تجاه بعضها  	

البعض.

بدأت  	 عندما  حدث  ما  مشاركة  بعضهم  إلى  أطلب  كأزواج،  الثّنائيّة/  المتعلّمين/ات  أدوار  لعب  من  االنتهاء  بعد 

البعض.  بعضها  تجاه  التّعاطف  التّفاهم/  من  مزيد  بإبداء  دورها  بأداء  قاموا  الّتي  الّشخصيّات 

العرض الّتقديمّي: )5 دقائق(
أمام  	 تمثيل دورهم  أفضل، إلعادة  بشكل  تعاطًفا  وأظهروا  ثنائيًّا  بعض من عملوا  أختار  المتعلّمين/ات،  مراقبة  بعد 

رفاقهم..

الّتقييم: )10 دقائق(
أسأل المتعلّمين/ات: هل صادف أن أساء أحد فهمكم؟ أكان من المفيد وقتها لو سار اآلخرون مسافة كيلومتٍر في  	

؟ حذائكم 

أتحّدث عن أهّميّة التّفكير، بخطوة أبعد من مجرّد فهم ما قد تكون عليه الحال، عندما نسير مسافة كيلومتٍر منتعلين  	

حذاء اآلخرين، وهي عندما نحاول مساعدة أو دعم اآلخرين المحتاجين.

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )10 دقائق(
أكتب على الّلوح األبيض: الرّحمة هي الكلمة الّتي يستطيع أن يسمعها الّصّم ويراها العميان. 	

أسأل المتعلّمين/ات عن رأيهم بما تعنيه "كلمة الرّحمة". أدّون اقتراحاتهم. قد تساعد بعض األفكار الواردة أدناه على  	

اإلجابة عن هذا الّسؤال:

ابتسامة. 	 

دعوة متعلّمين تّم استبعادهم في الملعب. 	 

قول كلمة طيّبة. 	 

االعتذار. 	 

المغفرة. 	 

التّشارك مع اآلخرين. 	 

تمضية الوقت مع شخص وحيد. 	 

تخصيص وقت لإلصغاء إلى شخص حزين. 	 
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البحث عن حسنات اآلخرين. 	 

أخذ قرار بوقف انتقاد الّناس، وإصدار أحكام سلبيّة عنهم. 	 

الوقت والجهد التّطّوعي للمساعدة لكي تصبح المدرسة مكانًا أفضل للجميع.	 

أستخدم األسئلة اآلتية لتحفيز التّفكير والمناقشة : 	

هل تعتقد أّن بعض الّناس يسبّبون المعاناة لآلخرين، ألنّهم يفكرون فقط في أنفسهم؟	 

هل يستحّق كّل الّناس أن يعاَملوا بعطف؟ لماذا أو لم ال؟	 

هل سبق أن أبديت عطًفا تجاه حيوان؟ هل هذا ال يقّل أهّميّة عن التّعاطف مع البشر؟	 

فّكر في شخص أنت تعلم بأنّه محتاج، ورغم ذلك لم تقّدم له المساعدة. ما الّذي يمنعك من التّواصل معه؟	 

مشاركة:
أرتّب زيارة ألطفال في دار لأليتام، أو أشخاص في بيت المسّنين. إذا لم يكن ذلك ممكًنا أطلب إلى المتعلّمين/ات  	

كتابة رسائل إلظهار مدى اهتمامهم بحالة هؤالء األشخاص. 

بعد ذلك، أتوافق مع المتعلّمين/ات على رسالة/شعار / موّجهة لكّل من يقرأها أنّه، على الّرغم من أنّنا كلنا مختلفون  	

تماًما، لكّننا جميًعا نعمل كمجموعة واحدة.

أنشر الرّسالة تحت الّصورة. 	

 المستند رقم 1:  "امِش كيلومترًا منتعلًا حذاءه"
مطبوعة على أوراق.

 الّنشاط الرابع
أتفّهم اآلخرينClock  45 دقيقة
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المستند رقم 2:  "امِش كيلومترًا منتعلًا حذاءه"
1 يقف مجموعة من المتعلّمين/ات في الملعب بانتظار الّدخول إلى المدرسة. نور تمازح خالد بأنّه لم ينل عالمات 

عالية مثلها في االمتحانات. خالد يجادلها. ويتحّول الجدال إلى مشاّدة كالميّة.

2. انتهى وقت الغداء، يهرع كّل المتعلّمين/ات إلى غرفة الّصّف. في أثناء هذا الوقت تصطدم ياسمين بهاني- التّلميذ 

الجديد في المدرسة- وتقع الكتب الّتي كان يحملها. الكّل يضحك ويتابعون الرّكض بينما تحمّر وجنتا هاني وينطلق 

مسرًعا اللتقاط كتبه.

3. غابرييل مدعّوة إلى حفلة، ولكن ليس لديها فستان جديد لترتديه في هذه المناسبة. طلبت إلى أختها أن تعيرها 

فستانًا، لكّنها رفضت ألنّها تخاف على الفستان من التّلف، على الّرغم من أّن غابرييل أصرّت على طلبها، لكن لم تغيّر 

أختها رأيها.

4. تخبر سعاد لونا عن مدى ألمها بسبب انفصالها مؤّخرًا عن صديقتها سارة، لكّن لونا ال تهتم وتواصل تغيير الموضوع. 

أخيرًا تصرخ سعاد ألّن لونا ال تصغي إليها.

5. قام محّمد بالتّرتيبات الاّلزمة للقاء أصدقائه يوم األحد، وفي الوقت نفسه قّررت والدته أن تصحب العائلة لتناول 

الغداء في بيت الجّدة. يرفض محّمد مرافقة العائلة. تقّرر والدته أن تلّقنه درًسا. يغادر محّمد إلى غرفته غاضبًا.

6. يعاني جان بول من التّباطؤ، وال يستمتع بلعب كرة القدم. يطلب جان بول إلى أصدقائه لعب الكرة الطّائرة في وقت 

الغداء، إن كان بإمكانهم ، بداًل من كرة القدم الّتي يلعبونها كّل يوم. يرفض صديقه المفّضل أنطوني قائاًل: "الكرة الطّائرة 

مخّصصة لعديمي الفائدة في كرة القدم!".

7. وصلت جنى إلى حفلة في المدرسة مرتدية فستانًا أكبر من مقاسها، وغير ملفت للّنظر إلى حّد ما. تبادرها إحدى 

الفتيات الواقفة عند الباب بضحكة مكبوتة. وتقول متهّكمة : "أنا لم أكن أعلم أنّها حفلة تنّكريّة. هل ارتديت مالبس 

أّمك؟ تقّرر جنى أن تعود إلى البيت.

8. تذهب عائلة فاطمة بنزهة تقريبًا يوميّة أثناء العطلة المدرسيّة. تسأل فاطمة والدتها اليوم إذا كانت ستأخذها إلى 

التّسّوق لشراء حذاء رياضّي. تجيبها والدتها بأنّها تعاني من صداع خفيف، وترغب في االستراحة. تصرخ فاطمة بغضب 

مستاءة: "أنت ال تفعلين أّي شيء ألجلي ! ". 
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 الّنشاط الخامس
 االحتياجات المختلفةClock  45 دقيقة

)مجمع اجتماعّي / مركز اجتماعّي(

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )5 دقائق(
أحّضر كيًسا من المكّسرات المغلّفة يحتوي على عدد المتعلّمين/ات أنفسهم في الّصّف. أضع خمس قطع منها جانبًا. 	

أمّرر الكيس، وأعلم الجميع أنّه يحّق لكّل متعلّم/ة أخذ قطعة واحدة فقط، على أن ال يفتح الغالف إاّل عند إعطائي  	

التّعليمات.

سوف يدركون حااًل أّن الكّميّة ال تكفي لتمرير الكيس على الكّل- إّن الحالة كما هي غير عادلة! 	

للمناقشة:
كيف يشعر المتعلّمون/ات الّذين لم يحصلوا على المكّسرات؟ 	

كيف يشعر المتعلّمون/ات الّذين حصلوا على المكّسرات؟ 	

ما هو الحّل العادل للمشكلة؟ 	

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يقيّم احتياجات مختلفة لألشخاص وكيف يمكننا دعمهم. 	

المخرجات الّتعّلمّية
استخدام مجموعة من مهارات التّفكير.  	

أداء فّعال كأعضاء لفريق.  	

المواّد واألدوات والوسائل
كيس مكّسرات مغلّفة ) قطعة واحدة لكّل متعلّم (. 	

الخلفّية المعرفّية
فهم "إمكانيّة تيسير األمور أيأن تكون األمور بمتناول اليد".  	

اإللمام بمفهوم الّصّحة والّسالمة. 	
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التّفكير 	  يمكنهم  هل  تناولها(.  الجميع  إلى  وأطلب  الخمسة،  للمتعلّمين/ات  المكّسرات  بإعطاء  اآلن  )أقوم 

عادلة؟ غير  بطريقة  معهم  التّعامل  تّم  أنّه  فيه  شعروا  بموقف 

ناقشوا الظّروف الّتي قد يشعر فيها الّناس باإلهمال أو الرّفض:	 

كأفراد ضمن مجموعة من األصدقاء / المدرسة.  	

كمجموعات في المجتمع.  	

الّنشاط الّرئيس: )20 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط مجمع اجتماعّي. 	

أوزّع المتعلّمين/ات على مجموعات من 4 إلى 6 متعلّمين/ات في كّل مجموعة. أطلب إليهم أن يتخيّلوا أنّه تّم التّبّرع  	

بمبلغ كبير من المال لمدينتهم / منطقتهم، وأّن هذه األموال ستستخدم إلنشاء المجّمع االجتماعّي، حيث يمكن لكّل 

الّناس الحصول على ما يحتاجون إليه من تعلّم ذي جودة، واالستمتاع بصّحة جيّدة وسعادة.

	 . أطلب إلى المتعلّمين/ات أن يقرؤوا البطاقات في دفتر التّمارين بتأنٍّ

احتياجات  	 ستوفّر  الّتي  إلخ،  والّنوادي  والّصفوف  األنشطة  مع  المساحات،  يصّمموا  أن  هي:  مهّمتهم  إّن  لهم  أقول 

و  للعائالت،  مفيدة  الّتي ستكون  الرّاحة  وسائل  لتحديد  عليها،  المالحظات  ويدّونوا  البطاقات،  في  الواردة  العائالت 

المثال: سبيل  على  تصّمم  الّتي سوف  الرّئيسة  المساحات  على  االتّفاق  ليتّم  خيالهم  يستخدموا 

مدرسة. 	 

مركز صّحّي. 	 

بنك طعام/ مركز توزيع وجبات طعام. 	 

مركز نهارّي للمسّنين. 	 

حضانة. 	 

غرف اجتماعات. 	 

قاعات مخّصصة للمناسبات الكبرى إلخ.	 

اسأل المتعلّمين/ات: هل يمكن أن نستفيد من المساحات لنضاعف المساحة )على سبيل المثال: هل يمكن أن يتّم  	

تعليم الرّاشدين في المدرسة، واستقبال األطفال الرّّضع في الحضانة، وحفالت الزّفاف/الرقص في قاعات المناسبات 

الكبرى(؟

 أطلب إليهم أن يصفوا األنشطة الّتي ستقام في كّل مكان أو موقع تّم تحديده : 	

عند طبيب أسنان، عيادة أطفال، حصص األكل الّصّحّي.

أطلب إليهم بعد ذلك أن يضعوا الئحة بالمعّدات المطلوبة في كّل مكان أو موقع. على سبيل المثال: الّدّراجات الثاّلثيّة  	

واأللعاب، ولباس المناسبات وأوعية /علب لتوضيب ألعاب الحضانة.
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العرض الّتقديمّي: )5 دقائق(
أطلب إلى كّل مجموعة مشاركة خطّتها مع مجموعة أخرى.  	

أطلب إلى المتعلّمين/ات أن يكونوا مستعّدين لمشاركة أفضل األفكار مع رفاقهم في الّصّف. 	

الّتقييم: )5 دقائق(
الّذي تّم  	 أسأل: كيف ستكون الحياة مختلفة في مجتمع المتعلّمين/ات إذا كان لديهم مجّمع اجتماعّي على مثال 

تصميمه؟

أذكّر المتعلّمين/ات بأهّميّة التّأكّد من أّن وسائل الرّاحة في المجّمع هي في متناول كّل من يرغب باستخدامها. هل  	

هناك أّي حواجز ماّديّة قد تمنع الّناس من المشاركة في أنشطة في مركزهم؟ على سبيل المثال لألشخاص األقّل قدرة 

جسديًّا من اآلخرين؟

هل يستطيع المتعلّمون/ات تحديد األنشطة الّتي لن يتمّكن البعض من المشاركة فيها؟ كيف يمكننا تخطّيها؟ 	

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )10 دقائق(
أطلب إلى المتعلّمين/ات أن يتّم التّوافق حول القواعد المتّبعة في المجّمع، وأن يتأكّدوا من أّن المجّمع هو: مكان  	

آمن وصّحّي ومسلٍّ للجميع.

مشاركة: 
أطلب إلى المتعلّمين/ات التّوافق مع زمالئهم في الّصّف على اختيار شخٍص من المجتمع، واالتّفاق على سبل تقديم  	

المساعدة إليه.

 الّنشاط الخامس
 االحتياجات المختلفةClock  45 دقيقة

)مجمع اجتماعّي / مركز اجتماعّي(
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COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )5 دقائق(
على  	 وعزمهم  أفكارهم  على  ترتكز  خطّة  يعّدون  سوف  القادمة،  القليلة  األسابيع  خالل  بأنّه،  المتعلّمين/ات  أبلّغ 

المساعدة.

أذكّر المتعلّمين/ات بأنّهم اقترحوا في األسبوع الماضي ما سيكون عليه المركز /المجّمع المثالي، وكيف يمكن أن  	

يكون متاًحا ألكبر عدد ممكن من الّناس بتسهيالت وافرة وقواعد/ وقوانين محّقة لكي نتأكّد من أّن األمور تجري بشكل 

صحيح، والجميع يشعرون بالّسعادة.

هذا األسبوع سنفّكر في المنطقة الّتي نعيش فيها، وكيف يمكن لمنطقتنا أن تخدم مجتمعنا، تماًما مثل ذلك المركز/  	

المجّمع االجتماعّي. هل يمكن تحسين محيطنا في بعض الّنواحي، على الّرغم من أنّنا ال نملك المال الكافي لبناء مركز 

جديد كامل؟

أطلب إلى المتعلّمين/ات التّفكير في المنطقة الّتي يعيشون فيها أي األماكن األكثر أهّميّة بالّنسبة إليهم، والّنواحي  	

األقّل فائدة لهم.

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يتعرّف القضايا الّتي تهّم المجتمع. 	

المخرجات الّتعّلمّية
مناقشة القضايا/ مشاكل الّساعة والمواضيع واألحداث. 	

المواّد واألدوات والوسائل
ورقة A4 وأقالم رصاص وأقالم لكّل متعلّم. 	

الخلفّية المعرفّية
اإللمام بمفهوم رسم الخرائط.  	

فهم كلمة "رمز" )عالمة أو صورة تمثّل أو ترمز إلى شيء ما( 	

خريطة المجتمع  الّنشاط الّسادس
Clock  45 دقيقة
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الّنشاط الّرئيس: )15 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط خريطة المجتمع. 	

أطلب إلى المتعلّمين/ات رسم خريطة بسيطة لمجتمعهم. على أن يعملوا في مجموعات تتألّف من حوالى أربعة  	

متعلّمين/ات. 

أقترح عليهم بأن يبدأوا برسم مدرستهم في منتصف الورقة، ثّم يضيفون األماكن األكثر أهّميّة بالّنسبة إليهم حولها. قد  	

تشمل هذه الطّرق والمواقع الهاّمة مثل مدرسة ومستشفيات، ومحاّلت تجاريّة وحدائق ودور الّسينما.

 ينبغي أن يضع المتعلّمون/ات أيًضا أماكن ال تعجبهم على سبيل المثال:  	

جسر ال يشعرون باألمان عند عبوره، بركة خطرة، المباني واألماكن المهجورة الّتي تتراكم فيها القمامة وغيرها.

أطلب إلى المتعلّمين/ات مقارنة خرائطهم مع مجموعة أخرى بجوارهم. إذا كانوا يعيشون في المنطقة نفسها، هل  	

اختاروا جميًعا الميزات نفسها؟ يمكن أن يجولوا في الّصّف ويتطلّعوا على خرائط اآلخرين.

بمجرد أن ينتهوا من رسم خرائطهم، أطلب إلى المتعلّمين/ات العودة إلى خريطتهم الخاّصة. سنفّكر في األماكن الّتي  	

يشعرون فيها بسعادة أكبر، واألماكن الّتي تجعلهم يشعرون فيها بالحزن أو القلق، واألماكن الّتي برأيهم يمكنهم أن 

يقوموا بتحسينها.

أطلب إليهم أن يضيفوا رموزًا إلى خرائطهم: 	

إشارة √ إذا كانوا يشعرون بالّسعادة هناك.	 

إشارة X إذا كانوا يشعرون بالحزن أو القلق هناك.	 

إشارة زائد + إذا يعتقدون أنّه يتوّجب التّحسين.	 

العرض الّتقديمّي: )5 دقائق(
أوزّع المهاّم ثنائيًّا، وأطلب إلى المتعلّمين/ات مقارنة رموز األمكنة الّتي وضعوها على خرائطهم. إذا كانوا يعيشون في  	

المجتمع نفسه، هل اختاروا الميزات نفسها؟

أقوم بدعوة المتعلّمين/ات إلى التّجّول في الّصّف : لالطاّلع على خرائط بعضهم البعض،بعد وضع الرّموز عليها. 	

أجمعهم مًعا مرّة أخرى كصّف، وأمنحهم الفرصة للتّعليق على الخيارات األخرى، )وطريقة تمثيلها على الخريطة( 	

 الّنشاط الّسادس
خريطة المجتمعClock  45 دقيقة
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الّتقييم: )5 دقائق(
أطلب إلى المتعلّمين/ات تحديد ما يأتي: 	

اّي األماكن حصلت على أكبر عدد من عالمة √ ؟ ما الّذي يجعل هذه األماكن مصدًرا للّسعادة؟	 

ما هي األماكن الّتي حصلت على أكبر عدد من عالمات X ؟ ما هي المشاكل فيها؟	 

ما هي األماكن الّتي حصلت على أكبر عدد من إشارات+ ؟ ماهي، برأيهم، التّحسينات الممكنة فيها؟	 

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )10 دقائق(
أطلب إلى المتعلّمين/ات التّعاون مًعا لوضع قائمة من القضايا الّتي وردت في هذا الّدرس، في الحّي الّذي نشؤوا فيه.  	

على سبيل المثال:

تتراكم فيه القمامة. 	 

يعاني من سائقين تعرّض قيادتهم الّناس للخطر.	 

العنصريّة / التّحيّز القائم على الّدين. 	 

التّدخين. 	 

التّنّمر. 	 

نقص في المرافق الّرياضيّة. 	 

األكل غير الّصّحّي. 	 

أّي من هذه يعتقد المتعلّمون/ات أنّهم قادرون بشكل واقعّي على فعل شيء ما إزاءها؟ 	

أتأكّد من القائمة المدّونة الستخدامها في بداية الّدرس التّالي.. 	

مشاركة: 
أسأل المتعلّمين/ات عن األماكن الّتي يعتقدون أنّهم قد يتمّكنون من فعل شيء ما حيالها.  	

أطلب إليهم وضع خطّة لتحسين مكان واحد من اختيارهم. 	
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 الّنشاط الّسابع
ما الّذي سيحدث الفرق؟Clock  45 دقيقة

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )5 دقائق(
قائمة  	 وأعرض  المختلفة(  )االحتياجات  الخامس  الّدرس  في  تحديدها  تّم  الّتي  باالحتياجات  المتعلّمين/ات  أذكّر 

المجتمع(. )خرائط  الّسادس  الّدرس  نهاية  في  تدوينها  تّم  الّتي  المجتمع  في  المشكالت 

مًعا  	 ليعملوا  نفسها،  بالمشكلة   / مهتّمة  أو مجموعة صغيرة  للبحث عن شريك،  الوقت  بعض  المتعلّمين/ات  أمنح 

الستكمال الّنشاط الرّئيس. ال يهّم إذا اختارت مجموعتان أو أكثر العنوان نفسه، يمكن أن يتعاون المتعلّمون/ات مًعا 

الحًقا.

أشرح لهم بأنّهم سيحلّلون المشاكل الّتي تهّمهم باستخدام 10 أسئلة، ثّم التّوافق على 5 أشياء يعتقدون أنّها ستجعل  	

الوضع أفضل مّما هو عليه اآلن.

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يحلّل مشاكل ويضع حلواًل مبنيّة على مبادئ المواطنة الّصالحة. 	

المخرجات الّتعّلمّية
إجراء أبحاث لتطوير معارف المتعلّمين/ات. 	

التّواصل لشرح آرائهم. 	

المواّد واألدوات والوسائل
نسخ عن المستندات )للمشاركة(: 	

10 أسئلة حول المشكلة. 	 

5 حلول للمشكلة. 	 

الخلفّية المعرفّية
اإللمام بمعنى "الحلول" )وسائل حّل لمشكلة ما، أو التّعامل أثناء المواقف الّصعبة(.  	
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الّنشاط الّرئيس: )20 دقيقة(
أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط 10 أسئلة و5 إجابات. 	

أعتمد نموذج "10 أسئلة" المرفق، موضحة مساره الّذي سيقود المتعلّمين/ات إلى األشخاص المعنيّين بالمشكلة الّتي  	

تهّمهم. وهذه يجب أن تقودهم إلى التّفكير في حلول لهذه المشكلة - لكن عليهم أّواًل مراجعة األسئلة واإلجابة عنها.

بمجرّد االنتهاء من األسئلة العشرة - أطلب إلى المتعلّمين/ات التّوافق على 5 حلول للمشكلة. وأنهي بفائدة مراجعة  	

" قائمة األفكار المفيدة" في دفتر التّمارين، واقتراح أشخاص آخرين قد يّمدون لهم يد المساعدة، حتّى يتمّكنوا من 

التّطرّق إلى عدة نواٍح للمشكلة.

العرض الّتقديمّي: )10 دقائق(
بمجرّد أن تضع كّل مجموعة صغيرة بعض الحلول لمشكلتها، أطلب إلى المتعلّمين/ات مشاركة أفكارهم مع رفاق  	

الّصّف. 

أشّجعهم على تحديد المجموعات الّتي لديها مشكلة مماثلة لتلك الخاّصة بهم، وإمكانيّة االستفادة من توحيد القوى،  	

وجمع أفضل أفكارهم سوية.

أمنحهم بعض الوقت لدمج خططهم وتحسينها. 	

الّتقييم: )5 دقائق(
أسأل المتعلّمين/ات إذا توّصلوا إلى خطّة يعتقدون أنّها يمكن أن تساعد في حّل مشكلة مهّمة بالنسبة إليهم.  	  -

بها؟ االقتناع  إلى  توّصلوا  كيف 

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )10 دقائق(
أبلّغهم بأنهم في األسبوع القادم، سيكون بمقدورهم مشاركة أفكارهم، ودعوة زمالئهم في الّصّف إلى مشاركتهم في  	

تنفيذ هذه الخطّة. 

أبلّغهم بأنّهم سيحتاجون إلى إنشاء عرض تقديمّي واضح مّدته 5 دقائق، وذلك إلقناع اآلخرين بجدوى تبّنيه كمشروع  	

للّصّف وتنفيذه مًعا الحًقا.

سيحتاجون إلى شرح المشكلة بوضوح، ولماذا برأيهم يمكن للّصّف ككّل حّل المشكلة، بما في ذلك ضّم اآلخرين لتبّني  	

القضيّة. خالل األسبوع قد يخّصصون وقت فراغهم لمراجعة قضيّتهم بدالئل مقنعة للفوز بالخطّة في األسبوع القادم!
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المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الّسابع
ما الّذي سيحدث الفرق؟Clock  45 دقيقة

 المستند رقم 1:  10 أسئلة حول المشكلة
و5 حلول للمشكلة.

10 أسئلة حول المشكلة. 
1. ما هي المشكلة؟

2. ما هو سبب المشكلة؟

3. من هم األشخاص، أو ما هو الّشيء الّذي يسبّب هذه المشكلة؟

4. من يعتبر أّن هذه المشكلة تحدث اآلن؟

5. هل هناك أّي قواعد أو قوانين تتعلّق بهذه المشكلة؟

6. هل الجميع على علم بهذه القواعد أو قوانين؟

7. كيف يمكن أن يغيّر اآلخرون تصرّفاتهم للحّد من هذه المشكلة؟

8. كيف يمكنك أن تقنع الّناس بالتّصرّف بشكل مختلف؟

9 ماذا يمكنك أن تضيف للتّأكّد من أّن األمور ستتحّسن ؟

10. من يمكنه مساعدتك لتصبح الحالة أفضل مّما هي عليه؟

5 إجابات على المشكلة )من سيفعل وماذا سيفعل(؟ 
-1

-2

-3

-4

 -5



45

م الحلقة الّثانية من التعليم األساسّي - دليل المعلِّ

COGS مراحل سير الّنشاط

الّتحفيز: )5 دقائق(
أذكّر المتعلّمين/ات بالقضيّة الّتي اختاروها، وأطلب إلى المجموعات التّرويج لخططهم إلحداث التّغيير لما يهمهم. 	

أبلغهم بأنّه سيكون لديهم 10 دقائق إلنهاء عروضهم التّقديميّة. على أن يتضّمن كّل عرض: 	

شرح المشكلة بوضوح - ما هي؟ لماذا حدثت؟ على من تؤثّر؟	 

تقديم خمس أفكار من شأنها إحداث فرق لهذه المشكلة. 	 

تقديم شرح لرفقاء الّصّف إلقناعهم بأنّهم سيستمتعون أثناء مشاركتهم بهذه الخطّة، وسيشعرون بالرّضى عند 	 

التّقديميّة، سيصّوت المتعلّمون/ات من أجل  تحقيق أهدافها ألنّها ستساهم في جعل فرق ما بعد العروض 

القضيّة الّتي يرغبون في القيام بها كمشروع لعمل اجتماعّي.

أطلب إلى المتعلّمين/ات التّفكير في المنطقة الّتي يعيشون فيها أي األماكن األكثر أهّميّة بالّنسبة إليهم، والّنواحي  	

األقّل فائدة لهم.

الهدف/ األهداف
في نهاية هذا الّنشاط يصبح المتعلّم/ة قادًرا على أن:

يجّمع خطّة المشروع إلحداث تغيير دائم؟ طويل األمد. 	

المخرجات الّتعّلمّية
استخدام التّواصل لإلقناع.  	

االستنتاج بعد مراجعة البدائل.  	

المواّد واألدوات والوسائل
صندوق اقتراع - صندوق في أعاله فتحة.  	

قطع صغيرة من الورق الستخدامها كأوراق للتّصويت. 	

الخلفّية المعرفّية
امتالك مهارات العرض.  	

اإللمام بمفهوم التّصويت. 	

يمكننا القيام بذلك!  الّنشاط الّثامن
Clock  45 دقيقة
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المواطنية الفاعلة

 الّنشاط الّثامن
يمكننا القيام بذلك!Clock  45 دقيقة

الّنشاط الّرئيس: )10 دقيقة(
المجموعة 1: حملة نحو قمامة أقّل. 

المجموعة 2: مقعد األصدقاء. 

المجموعة 3: األكل الّصّحّي. 

المجموعة 4: أصدقاء وليس أعداء. 

أعمل مع المتعلّمين/ات على نشاط حّضر -رّوج – صّوت.  	

أثناء تحضير المجموعات للعروض التّقديمية، أنتقل من مجموعة إلى أخرى، وأتحّقق من اسم المشروع ومن  	

سيقّدم العرض.

أكتب على اللّوح تراتبيّة العروض التّقديمية، وأذكّر المتعلّمين/ات بأنّه تّم توقيت العرض على أن ال تتجاوز  	

المّدة أكثر من خمس دقائق ألّي منهم.

العرض الّتقديمّي: )20 دقائق(
ألفت أنظار المتعلّمين/ات إلى أنّه يمكنهم استخدام الرّسومات أو الرّسوم البيانيّة على الحائط، للتّأكّد من أّن الّنقاط  	

الواردة فيها واضحة ومتماسكة - مهما كانت الطّريقة الّتي سيعتمدونها. إذا لم تستنفذ الّدقائق الخمس كاملة، يمكنهم 

دعوة الرّفقاء لطرح األسئلة حول المشروع، ويكون واضًحا للجميع.

بمجرد أن يتّم تقديم العروض كافّة، أؤكّد لهم أّن جميع األفكار مميّزة / ممتازة - وكيف ستصبح حالة المدرسة /  	

كلّها )وربما يمكننا تحقيق ذلك!(. بها  القيام  إذا كان بمقدورنا  أفضل  المجتمع 

والستكمال الوحدة، عليهم إصدار حكمهم - بناًء على كّل ما تّم التّفكير به لتحديد المشروع الّذي نوّد القيام به. 	

أنظّم كّل التّرتيبات الالّزمة إلجراء اقتراع سّرّي يتّم فيه انتخاب القضيّة الفائزة. أحّضر صندوق اقتراع- ذو فتحة في  	

أعاله. أسلّم لكّل متعلّم/ـة ورقة مربّعة صغيرة، ليكتب عليها قضيّته المفّضلة.

على المتعلّمين/ات استكمال "أوراق االقتراع" وطيّها بصمت لتخفيف ضغط األقران. يمكن للمتعلّمين/ات التّصويت  	

لمشروعهم الخاّص أو لمشروع آخر.

أعّد األوراق، وأقوم بإعالن الّنتيجة وأسّمي القضيّة الفائزة. في حال تعادلت الّنتائج، والختيار أحد القضايا أرمي عملة  	

معدنيّة، أو أستخدم أّي طريقة عشوائيّة مماثلة.
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الّتقييم: )5 دقائق(
خالل  	 من  الستنتاجها  أساعدهم  الفاعلين.  المواطنين  وحدة  من  اكتسبوه  أنّهم  يعتقدون  عّما  المتعلّمين/ات  أسأل 

اآلتية: الّنقاط 

لقد أدركوا أّن كّل واحد منهم فريد في هويّاته وأولويّاته. 	 

أّن األمر يستغرق وقتًا ومهارات للتّعرف على احتياجات اآلخرين،"والمشي مياًل منتعلين أحذيتهم"	 

عندما نكون حّساسين تجاه اآلخرين، يمكن أن نبدأ بالتّعاون مًعا لبناء عالم عادل وشامل للجميع.	 

أّن العمل الجماعّي والخيال الواسع واإلرادة الّصلبة تمّهد لتحقيق الحلول. 	 

اتّفقنا على أّن بناء مجتمع سلمّي وديمقراطّي في وطننا الغالي لبنان، يستحّق بذل ما بوسعنا.	 

االمتداد والّربط بالحياة اليومّية: )5 دقائق(
أسأل المتعلّمين/ات إذا كانوا يرغبون في تنفيذ المشروع "حقيقة"؟ 	

هل هذا ممكن؟  	

ما هي الّصعوبات الّتي قد يواجهونها؟ 	

ماذا / من يمكنهم مساعدتهم؟ 	
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