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طبع في فرنسا

جدول األعمال العالمي للتعليم حتى عام 2030
لقد ُعهد إلى اليونسكو، بصفتها وكالة األمم المتحدة المتخصصة المعنية 

بالتربية والتعليم، بريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام 2030. 
ويندرج جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 في إطار المساعي العالمية 

الرامية إلى القضاء على الفقر عن طريق تحقيق 17 هدفاً للتنمية 
المستدامة بحلول عام 2030. وال يمكن تحقيق أي هدف من أهداف 

التنمية المستدامة السبعة عشر بدون التعليم. وتشتمل هذه األهداف 
على هدف خاص بالتعليم، وهو الهدف 4 الذي يرمي إلى »ضمان التعليم 

الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة 
للجميع«. ويقدم إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 اإلرشادات 
الالزمة لتحقيق هذا الهدف النبيل وااللتزام بالتعهدات الطموحة التي 

ينطوي عليها.

قطاع التربية في اليونسكو
تعتبر اليونسكو التربية والتعليم األولوية الكبرى للمنظمة، إذ يندرج 
التعليم في ِعداد حقوق اإلنسان األساسية ويرسي القواعد الالزمة 

لبناء السالم وتحقيق التنمية المستدامة. واليونسكو هي وكالة األمم 
المتحدة المتخصصة المعنية بالتربية والتعليم. ويتولى قطاع التربية 
في اليونسكو ريادة المساعي العالمية واإلقليمية في مجال التعليم، 

وتعزيز النُظم التعليمية الوطنية، والتصدي للتحديات العالمية 
المعاصرة عن طريق التعليم، مع التركيز على المساواة بين الجنسين 

وعلى أفريقيا.

مبادرة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية »التعليم من أجل 
:)E4J( »العدالة 

تهدف مبادرة »التعليم من أجل العدالة«، التي تشكل أحد مكونات البرنامج 
العاملي الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

لتنفيذ إعالن الدوحة، إلى منع اجلرمية وترسيخ ثقافة احترام القانون من 
خالل أدوات وموارد تعليمية مصممة خصيصاً ملراحل التعليم االبتدائي 

والثانوي واجلامعي. ومن شأن هذه األدوات واملوارد أن تساعد املربني على 
توعية اجليل املقبل من أجل حتسني فهمه للمشاكل التي ميكن أن تقوض 

سيادة القانون ومعاجلة تلك املشاكل على نحو أفضل.

إعالن الدوحة
تــرســيخ ثقـــــافـــــــة احتــرام

التعليم منالقـــانـــون
أجل العدالة

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

قطاع التربية
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توطئة 
للتعليم قدرة تحويلية. ومن المسلم به على نحو واسع أن التعليم يؤدي دوراً محورياً في تشكيل قيم األجيال المقبلة وإنشاء مجتمعات تتسم 

بالشمولية، والسلم، والعدالة واالستدامة. ولكي نضمن لألجيال القادمة أن تصبح عناصر تغيير فاعلًة، ينبغي على المجتمع الدولي والحكومات 
والمجتمعات أن تستثمر في نظام تعليم على درجة عالية من الجودة.

تشكل التحديات المعاصرة التي تواجه سيادة القانون مشكلًة أمام العديد من المجتمعات في العالم. وتختلف أشكال هذه التحديات من مجتمع 
إلى آخر - بدًءا من انحسار ثقة المواطنين في المؤسسات ووصوال إلى الفساد، وفي بعض الحاالت، إلى العنف. وفي بعض المجتمعات، يعتقد 
الشباب في سن مبكرة أن غياب سيادة القانون ليس أمًرا شائًعا فحسب بل مقبوالً أيًضا. وللتعليم دور حيوي عليه أن يؤّديه في تأهيل الشباب 

بالمعرفة الضرورية والقيم والمهارات والمواقف من أجل مواجهة التحديات المتصلة بسيادة القانون والمشاركة المسؤولة في المجتمع.

ويمكن أن يساعد تعليم المواطنة العالمية على تعزيز ثقة الشباب في المؤسسات العامة وتأهيلهم ألن يصبحوا أنصار السالم والعدالة. 
ويستدعي ذلك إنشاء مجتمع عالمي تشّكل فيه النزاهة، واألخالق، وعدم التمييز واحترام سيادة القانون الركائز األساسية، ويساعد على 

النهوض بأهداف ميثاق األمم المتحدة بشأن صون السلم واألمن الدوليين. ويؤّدي المعلمون دوراً حيوياً في ذلك من خالل تربية األجيال الحالية 
والمستقباية طوال مرحلة نموهم على التحللي بوعي قوي وببوصلة أخالقية متنية، ومن خالل تنمية مهارة التفكير الناقد، ومساعدتهم على 

تطبيقكل ذلك بشكل بناء في حياتهم اليومية.

تساهم إقامة الجسور والشراكات بين قطاعي العدالة والتعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 4 بشأن التعليم الجيد 
والهدف 16 بشأن السالم والعدالة والمؤسسات القوية، وهي عوامل حيوية تسمح بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن هذا المنطلق، 
أرست منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شراكة حول تعليم المواطنة 

العالمية خدمة لسيادة القانون: التصرف الصائب.

وهذا الدليل الموجه إلى  معلمي التعليم االبتدائي هو ثمرة جهود مبادرة اليونسكو بشأن تعليم المواطنة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة بشأن "التعليم من أجل العدالة"، التي تشكل جزًءا من البرنامج العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة. وفي إطار هذه الشراكة، 
أعدت اليونسكو ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دلياًل لمعلمي المدارس االبتدائية يسمح بالحصول على أنشطة ودروس 

ووحدات تعليمية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتشجع على نشر ثقافة المشروعية.

إننا نؤمن بأن هذين الدليلين سيكونان بمثابة مورَدين مفيَدين للمعلمين، داخل قاعات الصف وخارهاج على حد سواء، من أجل تمكين الجيل 
القادم لبناء مجتمعات عادلة.

Stefania Giannini

مساعدة مدير التعليم
 منظمة األمم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة

John Brandolino

مدير شعبة شؤون المعاهدات
 مكتب االمم المتحدة لمكافحة

المخدرات والجريمة
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شكر وتقدير 
تّم إعداد الدليل المعنون "تمكين الطالب لمجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي المدارس االبتدائية"، في إطار الشراكة القائمة بين 

اليونسكو ومكتب األمم المتحدة  المعني بالمخدرات والجريمة تحت شعار" تعليم المواطنة العالمية خدمة لسيادة القانون: التصرف 
الصائب". تجمع هذه الشراكة بين عمل اليونسكو بشأن تعليم المواطنة العالمية ومبادرة" التعليم من أجل العدالة" التي يضطلع بها مكتب 

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار البرنامج العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة - الذي تدعمه دولة قطر. 

وتقّدر اليونسكو ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أشّد التقدير ما بذله المشاركون من جهد وما استغرقوه من وقت 
إلعداد هذا المنشور الهام وإنتاجه والتعليق عليه. 

وأُعد هذا المنشور تحت إشراف Soo-Hyang Choi ،مديرة شعبة التعليم من أجل السالم والتنمية المستدامة، وDov Lynch ، رئيس شعبة 
تعليم المواطنة العالمية والتعليم من أجل السالم، قطاع التعليم، في مقر اليونسكو. ونوجه شكراً خاصاً إلى Elodie Beth-Seo لدورها 

القيادي في تنسيق هذا المنشور ونشره وإلى Martha K. Ferede من أجل تزويدها بالمدخالت القيمة وقيادتها لعملية النشر. 

ولقد استفاد هذا المنشور بشكل كبير من قيادة Lydia Ruprecht، أخصائية البرمجة، في قسم التربية من أجل المواطنة و الدور الطليعي 
الذي أدته في تنسيق المنشور كما شارك زمالء آخرون من مقر اليونسكو  ومكاتبها الميدانية: - Gwang-Chol Gwang-Chol Chang)باريس(، 

 Noam Assoulineباريس(، و( Mereike Meulerو ،)باريس( Ismini Anemogianniو ،)باريس( Clare O’ Haganو ،)دكار( Catherine Collinو
 )باريس(، وIsabel Tamoj )باريس(، وRomina Kasman)سانتياغو(، وNoro Andriamiseza Ingarao )باريس(، و Chelsea Lavallee )دكار(،

وIlaria Sammartino )باريس( - الذي أدلوا بتعليقات مفيدة إلكمال هذا المنشور. كما نشكر أيضاً Mary de Sousa وAndy Quan على تحرير 
النسخة.

واستفاد هذا المنشور بشكل كبير من رؤية وتوجيه Dimitri Vlassis، الرئيس السابق للفرع المعني بالفساد والجرائم االقتصادية في مكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )تَْخِليداً لذكراه( والميراث الملهم الذي تركه في تعزيز العدالة وسيادة القانون. وكان لألفكار 

 والمعارف والتجارب والمراجعة التي وفرها بشكل خاص الزمالء في مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
 Paulو Morgane Nicotو Wendy O’Brienو Sigall Horovitzو Johannes de Haanو Lulua Asaadو Gilberto Duarteو Julia Pilgrimو Marco Teixeira

Ianovici وDiman Dimov وKamola Ibragimova وFlavia Romiti وArturo Laurent وAnna Stransky وAlexandra Rodrigues وCory Schiff دور كبير 

في إعداد هذا المنشور.

ولما كان هذا العمل ممكناً لوال مساهمة Bethany Mulimbi منسق مشروع البحث لجمعية البحث التعليمي في بوتسوانا. 

كما استفادت اليونسكو ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل كبير من االفكار واآلراء التي طرحها خبراء مستقلون، أي 
أولئك الذين شاركوا في اجتماع الفريق التقني لتطوير مجموعة األدوات الذى عقد في مقر اليونسكو )24-22 تشرين االول/أكتوبر 2018، 
باريس، فرنسا(. ونود أن نعرب عن امتناننا، لما قدمه األشخاص التالية أسماؤهم من مدخالت Luciana Asper y Valdes، )المدعية العامة 

 للمقاطعة االتحادية والواليات، البرازيل(، وElysa Christy، )استشارية في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(،
وNadine El Franji )اخصائية تربوية، مركز البحوث والتنمية التعليمية، لبنان(، وRempert Jonckeere )مدرس الرياضيات والفيزياء بلجيكا(، 
وVidosava Kascelan )رئيس المستشارين بمكتب الخدمات التعليمية، مونتينيغرو(، وMakoto Kobayachi )استاذ علم النفس التربوى، جامعة 

 Charles Mwanikiمدرسة اللغة االنجليزية، كرواتيا(، و( ،Borderslabs Dijana Mikšaو ،)استشارية( Chiara Massaroniو ،)تاماغاوا باليابان
)استشاري تعليم في نيروبي(، وOlivia Opere )استاذة مساعدة بجامعة كينياتا في كينيا(، وDaniela Piana )أستاذة، شاغلة كرسي في قسم 
Rania Zaghirمعلمة بالمكسيك(، و( Adriana Vargas Álvarezو ،)مطورة مناهج( Michelle Tjeenk Willinkو ،)العلوم السياسية، جامعة بولونيا 

)كاتبة وناشرة في دار النشر الخياط الصغير في لبنان(.

ونشكر Sabine Detzel، المنسقة الدولية لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو ) ASPnet( والمنسقين الوطنيين والمعلمين من المدارس

 التالية الذين قادوا الموارد التعليمية للمد بالمعلومات المفيدة: Bundesgymnasium/Bundesrealgymnasium Leoben)النمسا(، 
 وHigh Line School )البرازيل(، وColégio Magno )البرازيل(، وZongo Nabitenga )بوركينا فاسو(، وLycée Municipal Vénégré )بوركينا فاسو(، 
وLe Collège de Côte-Plage )هايتى(، وSMP Islam Amalina )اندونيسيا(، وSMK Wikrama Bogor )اندونيسيا(، والمقاصد علي بن ابى طالب 

 Jose Abao Santos Memorialلبنان(، ومدرسة المنار الحديثة )لبنان(، و( Ecole Officielle Secondaire Des Fillesوقدورة زاهية، و ،)لبنان(
 School )جامعة الفلبين النسائية(، وGovernment Model Secondary School )نيجيريا(، وDominion Nursery and Primary School )نيجيريا(،

وOsnovna šola Preserje pri Radomljah )سلوفينيا(، وI.E.S. Luis Seoane )إسبانياً(، وEEI El Quirinal )إسبانيا(. 
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16 تعليم المواطنة العالمية لنتائج التعلم من أجل سيادة القانون على المستوى االبتدائي   الجدول	جيم 
22 استعراض الموارد  الجدول	دال	 

الئحة	األطر

19 كيف يتسنى للمعلمين والمدارس تعزيز سيادة القانون؟  اإلطار	1 
المبادئ التوجيهية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب  اإلطار	2: 

69   المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان من أجل تقييم مستوى تعلم الطالب عن حقوق االنسان  
73 التكييف من أجل الصفوف الكبيرة  اإلطار	3 
73 التكييف من أجل توفير التجهيزات  اإلطار	4 
74 التكييف من أجل االعتياد على الثقافة  اإلطار	5 
74 التكييف من أجل العالقات المحلية  اإلطار	6 
75 التكييف لمختلف التالميذ، وأساليب التعلم والقدرات  اإلطار	7 
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قائمة املختصرات 
ASPnet شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو

CoL ثقافة المشروعية

GCED تعليم المواطنة العالمية

 RoL سيادة القانون

SDGsاهداف التنمية المستدامة

SEL تعليم التنمية االجتماعية والعاطفية

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو

UNODC مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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املصطلحات االساسية 

تعتبر المساءلة مبدأ أساسياً لسيادة القانون وبموجبه ال أحد فوق القانون. وهو يقتضي أن يحاسب المساءلة
جميع األفراد على أعمالهم على أساس التوقعات في شكلها الرسمي من خالل القوانين والقواعد، 

سواء كانوا يتصرفون بصفتهم موظفين عموميين أو مواطنين. 

ثقافة المشروعية )CoL( تشير الى االوضاع الثقافية واالجتماعية التي تحافظ على سيادة القانون ثقافة	المشروعية
وتضمن احترامه وتنفيذه وتعزيزه. عندما تكون هناك مشروعية، يصبح بإمكان كافة االعضاء 

الحصول على نظام قضائي، يتناول من بين أمور أخرى معالجة المظالم. وترسي الثقة بين السكان 
والنظام القضائي من خالل التفاعالت الرسمية وغير الرسمية واالجراءات التي تلبي التوقعات 

االيجابية. 

تعليم المواطنة العالمية )GCED( يهدف الى تمكين المتعلمين من جميع األعمار لتولى أدوار نشطة، تعليم	المواطنة	العالمية
سواء على الصعيد المحلى أو العالمي، من أجل بناء مجتمعات يسود فيها السالم والتسامح 

والشمولية واألمن. يغّذي تعليم المواطنة العالمية لدى الطالب احترام التنوع والتضامن من اجل بناء 
شعور باالنتماء الى إنسانيتنا المشتركة. 

سيادة القانون )RoL( هو مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة سيادة	القانون
والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي 

ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )االمم 
المتحدة، 2004، ص 4(. وبعبارة اخرى:

ال يعلوأحد على القانون )بما في ذلك الحكومات(.ويخضع كل شخص للمساءلة عن تصرفاته؛  -1

يجب أن تكون القوانين واضحة، وأن توضع وتنفذ علناً، وأن تُطبَّق بالتساوي؛  -2

يجب أن تكون أنظمة العدالة متاحة للجميع، عادلة ومستقلة )غير منحازة(؛  -3

يجب أن تكون النظم القانونية إلنفاذ القانون متسقة مع معايير حقوق االنسان.    -4
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مقدمة

ملاذا	ُيَعّد	التعليم	مسألة	متصلة	بسيادة	القانون؟ 	1-1
بالنسبة لعدد هائل من األطفال، يتمثل أول لقاء لهم مع المؤسسات العام في التحاقهم بالمدرسة. تؤدي المدارس دوراً حيوياً في تنشئة األطفال 
اجتماعياً وتنمية قدرتهم على تقدير المشاركة، والعدالة، واالحترام المتبادل والتعاون. وهي تشّكل بالتالي القيم األساسية والكفاءات التي تبني 

حجر أساس فهم مفاهيم مثل العدالة، والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

تعمل نظم التعليم التي تشّجع على احترام سيادة القانون بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، على تعزيز العالقة بين التالميذ 
والمؤسسات العامة بهدف تمكين الشباب ليصبحوا أبطال السالم والعدالة. وغالباً ما يكون المعلمون على جبهة العمل، ويؤدون، جنباً إلى 

جنب مع أسر التالميذ، دوراً هاماً في تنشئة الشباب وتشكيل مواقفهم وتصرفاتهم. تتجذر سيادة القانون في المجتمعات القوية والسلمية. 
ووفًقا لتعريف األمم المتحدة لسيادة القانون، فهي "مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في 
ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد 

والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان" )االمم المتحدة، 2004، ص 4(. وتقوم سيادة القانون على مفهوم أن جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات 
يتمتعون بحقوق وبحماية القانون وبالوصول إلى العدالة، وفي الوقت نفسه، يحاسبون أمام القانون )سواء أكانوا حكومات أم شركات أم أفراد(.

تشّكل الثقة المتبادلة والمشاركة الفعالة التي ترتكز على قواعد السلوك جوهر سيادة القانون. وكما هو مبين في دليل سياسة اليونسكو ومكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2019(، تعزيز سيادة القانون عن طريق التعليم: دليل لواضعي السياسات:

فالمجتمع الذي يساند سيادة القانون ليس مجتمعاً مؤلفاً من مواطنين ال ينتقدون بل يطيعون، إنما هو مجتمع يعرف مواطنوه القوانين 
العادلة ويحترمونها، ويدركون وظيفتها، ويعون كيفية التعامل معها بطريقة بناءة وكيفية دحضها، حسب االقتضاء، في إطار اآلليات 

والمؤسسات المختصة. )ص 9(

ومن هذا المنطلق، فإن التعليم، حيث يحتّل المعلمون مركز الصدارة، يؤّدي دوراً حيوياً في تنشئة أجيال المستقبل ليس فقط على النقد، بل 
ش فيها أحد. ومن خالل بناء فهم مشترك لقواعد  أيضا على الوعي والتمكين كجهات فاعلة على استعداد لبناء مجتمعات مسالمة وعادلة ال يُهمَّ

المجتمع - والحقوق والواجبات المرتبطة بها - يساهم تعليم المواطنة العالمية في توليد الشعور بالتضامن والمساءلة المتبادلة بين الشعب 
والحكومة، ومن ثم المساهمة في ثقافة المشروعية.

ويوّفر تعليم المواطنة العالمية المنظور العام الذي ينظر به هذا الدليل التوجيهي إلى دور التعليم في تعزيز سيادة القانون. ويستند الدليل إلى 
الخبرة المكتسبة من أطر تعليمية أخرى، بما في ذلك تعليم حقوق اإلنسان والسالم والتنمية المستدامة والتفاهم على الصعيد الدولي وبين 

الثقافات.  

	ما	هو	الغرض	من	هذا	الدليل؟ 	2-1
يرمي هذا الدليل إلى ما يلي:

y  تزويد المعلمين بمجموعة من الموارد التعليمية المختارة والمتاحة داخل قاعات الدراسة وخارجها )موجزات عن لألنشطة القصيرة والدروس
والوحدات التعليمية( بهدف غرس مبادئ سيادة القانون بين تالميذ المدارس االبتدائية.

y .مساعدة المعلمين على تطبيق الموارد التعليمية على ظروف التعليم المحلي من خالل تزويدهم باألفكار للتكيف مع بيئات التعليم المختلفة

ويوفر هذا الدليل:

y  ملخصات الموارد التعليمية القائمة المختارة من وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات األخرى غير الحكومية
والوزارات التي تعمل على تحقيق نتائج مبادرة تعليم المواطنة العالمية خدمًة لسيادة القانون؛

y روابط إلى المورد األصلي الذي يتيح مزيدا من الفرص التعليمية؛

y نصائح واقتراحات لتكييف الموارد التعليمية وتوسيعها ومقارنتها فيما بينها؛ و

y .اقتراحات لتقييم التعلم



11

القسم 1:  مقدمة

ه	هذا	الدليل؟		 إلى	من	يوجَّ 		3-1
قد يستفيد من هذا الدليل:  

y  ع المعلمون على تعزيز سيادة القانون بالتعليم عن طريق المعلمون ومدربو المعلمين في قطاع التعليم النظامي على المستوى االبتدائي. يشجَّ
ادماجها في الدروس والبرامج؛

y  المهنيون العاملون في قطاع التعليم غير الرسمي أو العاملون مع الشباب، منهم العاملون في المؤسسات الرياضية ومنظمات المجتمع المحلي
والعاملون االجتماعيون والعاملون في القضاء؛

y .اآلباء الذين يسعون إلى تعزيز تمكين المواطنين الشباب الذين يساهمون بنشاط في تحقيق السالم والعدالة

للمعلمين تأثير على حياة تالميذهم، ما يعني أن ال غنى عنهم في تنمية معارف التالميذ ومواقفهم ومهاراتهم وتعليمهم كيفية االنخراط في 
المجتمع بطريقة بناءة ومسؤولة. ويتم ذلك من خالل مضمون ما يدرسونه )المنهج( وطريقة القيام بذلك )التربية(     .

والمستفيدون النهائيون من هذا الدليل هم طالب المدارس االبتدائية. وبينما يتعرف األطفال على أنفسهم ومكانهم في العالم، فمن المهم أن 
يتعلّموا المهارات والسلوكيات التي تعزز بناء المجتمع وتنشر المجتمعات المسالمة. ويشمل ذلك فهم مصادر الصراع ومعرفة كيفية التفاوض، 

والقدرة على اتخاذ قرارات اخالقية واحترام التنوع. وخالل هذه السنوات الحرجة في مرحلة الطفولة، يمكن للمعلمين أن يساعدوا تالميذ 
المدارس االبتدائية ليصبحوا مناصري العدل والسالم عن طريق وضع نماذج األعمال اإليجابية عبر إدخال الدروس واألنشطة التي ترّوج سيادة 

القانون وثقافة المشروعية.  

 التعليم هو أداة ال جدال فيها، للقضاء على الجهل ومحو االمية. كثير من أطفالنا في هذا الجزء من العالم يجهلون
حقوقهم وأهميتهم في المجتمع.

معلّم في مدرسة ابتدائية، نيجيريا(
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يقدّم هذا القسم معلوماتٍ أساسيةً وتوجيهاتٍ بغرض االستفادة القصوى، والتكييف والتعامل مع األنشطة وخطط الدروس والوحدات الوارد 
وصفها في هذا الدليل.

حتديد	نتائج	التعلم	املتوقعة 	1-2
يوفر تعليم المواطنة العالمية اإلطار العام للنهج المّتبع في سيادة القانون. وهو يهدف إلى تمكين المتعلمين من االنخراط واالضطالع بدور 
حيوي، محلياً وعالمياً، كمساهمين طوعيين في سبيل إنشاء عالم أكثر عدالً وسالماً وتسامحاً وشموالً وأمناً واستدامة. وتعتمد النتائج التي 

يتوّقعها تعليم المواطنة العالمية على رؤية للتعلم تغطي ثالثة مجاالت لتوفير تجربة تعليمية كاملة، هي: المجال المعرفي، والمجال االجتماعي 
العاطفي، والمجال السلوكي )الجدول ألف( .

صحيح أن هذه المجاالت الثالثة تختلف من حيث المفاهيم، إاّل إنها ليست بعمليات معزولة عن بعضها البعض؛ فهي غالباً ما تتداخل وتسند 
ذ بالتزامن. فالتعلم االجتماعي العاطفي، على سبيل المثال، يستدعي فهم التحديات الموجودة في  وتعزز بعضها بعضاً، ويمكن أيضاً أن تنفَّ

المجتمع )التعلم المعرفي( واتخاذ قرارات مستنيرة )التعلم السلوكي(. 

مجاالت	التعلم	في	لتعليم	المواطنة	العالمية	ونتائج	التعلم	المتوقعة الجدول	الف	

املصدر: مقتبس من اليونسكو )2015(، صفحة 29

مجاالت	التعلم	ونتائج	التعلم	المتوقعة (GCED) مبادرة	اليونسكو	بشأن	التعليم	من	أجل	المواطنة	العالمية

نتائج	التعليم	المتوخاة	من	تعليم	المواطنة	العالمية

مجاالت	التعلم	ونتائج	التعلم	
المتوقعة	من	تعليم	المواطنة	

العالميةالمجال	المعرفي	يشمل	
آليات	التفكير	التي	تتيح	اكتساب	
المعارف	والمعلومات		وتنظيمها	

واستخدامها.

y  يكتسب المتعلمون معرفة 
التحديات المحلية واإلقليمية 

والعالمية وفهمها ومدى ترابط 
وتكافل البلدان والشعوب المختلفة.

y  يكتسب المتعلمون مهارات التحليل
والتفكير الناقد.  

y  يشعر المتعلمون باالنتماء إلى
إنسانية مشتركة يتبادلون فيها 
القيم ويتقاسمون المسؤوليات 

استناداً إلى حقوق اإلنسان.

y  ًيظهر المتعلمون تعاطفاً وتضامنا
مع اآلخرين ويحترمون االختالفات 

والتنوع.

y  يتصّرف المتعلمون بطريقة فعالة
ومسؤولة في السياقات المحلية 
والوطنية والعالمية من أجل بناء 
عالم يتسم بالمزيد من السالم 

ومقومات البقاء.

y  بروز دوافع داخلية وإرادة لدى
المتعلمين التخاذ التدابير الالزمة.

المجال	االجتماعي	العاطفي	يشمل	
اكتساب	المهارات	التي	تحّسن	وضع	
المتعلمين	العاطفي	وعالقاتهم	
المثمرة	مع	اآلخرين،	بمن	فيهم	
األقران	والمتعلمون	وأفراد	األسرة	

والمجتمع	المحلي.

المجال	السلوكي	يشمل	تنمية	القدرة	
على	استخدام	أو	استثمار	ما	تم	

تعّلمه	في	حاالت	جديدة	وملموسة.
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تقوم نتائج التعلم المتوقعة الواردة في الجدول جيم على مجاالت تعليم المواطنة العالمية الثالثة )المعرفي واالجتماعي العاطفي والسلوكي(. 
وهي توفر مؤشرا على المهارات والقيم والمعرفة والمواقف التي ينبغي تطويرها لغرس مبادئ سيادة القانون لدى التالميذ مع مرور الوقت. 

ويبدأ التالميذ الصغار بفهم أولي للمبادئ األساسية ثم ينتقلون إلى فهمها بشكل معمق. ويتم تحقيق نتائج التعلم تدريجياً من خالل النهج 
التفاعلي الذي يبني باستمرار وعي التالميذ والقيم والمهارات عبر المجاالت الثالثة. فالكفاءة الكاملة والوعي لن يتحققا إال بتكرر فرص التعلم.

يرجى مالحظة أن الجدول جيم يشمل نتائج تعلم محددة على سبيل المثال ال الحصر، وهو ال يشكل بتاًتا قائمة شاملة لنتائج التعلم المتوقعة في 
تعليم المواطنة العالمية من أجل سيادة القانون

يجب على المعلمين أن يسعوا جاهدين إلى تطوير قدرة التالميذ على استخدام المعرفة التي يملكونها أو يكتسبونها لتغيير سلوكهم و"فعل 
الصواب" في الظروف المالئمة، فعليهم مثاًل أن يعرفوا كيف يتخذون القرارات االخالقية ضد التمييز. فتحقيق هذا التحول من "المعرفة" إلى 

"اإلحساس" ينطوي على مساعدة الطلبة في تطبيق معارفهم على حاالت واقعية )الجدول باء(.    

نهج	شامل	لتعزيز	سيادة	القانون	-	من	"التعلم	واكتساب	المعرفة"	إلى	"تعلم	كيفية	التطبيق" الجدول	باء	

املصدر: منظمة االمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومكتب االمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية )2019(،ص 33

y  إدراك التهديدات والمخاطر الحقيقية التي
تمثلها الجريمة والعنف

y  فهم نظام سيادة القانون، ومدى أهميتها
وآثارها على الدولة وعلى الذات كمواطنين

y  معرفة الجهة التي يستعان بها وكيفية
الحصول على الدعم الالزم عند الحاجة

y  امتالك ما يلزم من حوافز داخلية وأسباب
موجبة وثقة في النفس التخاذ قرارات مستنيرة

y  اإلحساس بالقدرة على الدفاع عن سيادة
القانون وتجنب ارتكاب أعمال عنف أو إجرام

y  االلتزام بالدفاع عن القيَم واالضطالع
بالمسؤوليات في إطار احترام حقوق اإلنسان

y  امتالك القدرة على دعم سيادة القانون وترسيخ
ثقافة احترام القانون استناداً إلى حقوق اإلنسان 

)واعتماد سلوك بديل عند االقتضاء(

المعرفي

معرفة	ماهية	سيادة	
القانون	ومختلف	أنواع	
المخاطر	وأسبابها	

وعواقبها

االجتماعي	
العاطفي

 امتالك
حوافز	التحرك

االلتزام	بالقيم

السلوكي

القدرة	على	العمل	
والشروع	في	عملية	
التغيير،	وأسبابها	

وآثارها.

التعلم	
المعرفي

تعلم	كيفية	
عمل

 مجال
التعلم

 	نتائج
التعلم
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الجدول	جيم      تعليم	المواطنة	العالمية	لنتائج	التعلم	المرتبطة	بسيادة	القانون	على	المستوى	االبتدائي

التعلم	المعرفي:	الوعي	
المرحلة	العليا	من	التعليم	االبتدائي	المرحلة	الدنيا	من	التعليم	االبتدائي	والثقافة	الناقدة

تعلم	الحكم	المحلي	والوطني	
والعالمي	ومساءلة	النظم	

والهياكل

L1.1  فهم القواعد والتوقعات في البيت والمدرسة 

L1.2  فهم سبب وجود قواعد وقوانين وأسباب تغيرها 
 مع مرور الوقت

التمييز بين ما يجعل القواعد عادلة أو مجحفة في   U1.1
المدرسة والمجتمع المحلي.

U1.2   التعرف على عملية سن القوانين 

U1.3  التعرف على حقوق اإلنسان االساسية، بما فيها حقوق 
الطفل. 

فهم	القضايا	التي	تمس	تفاعل	
وتواصل	المجتمعات	على	
الصعيد	المحلي	والوطني	

والعالمي

L2.1  إدراك قيمة الروابط االجتماعية داخل االسرة 
وفي المدرسة 

L2.2  فهم األسباب التي تجعل من القواعد والقوانين 
المنصفة عوامل تقوية األسرة والمدرسة وجعلهما 

أكثر أمناً 

U2.1  القدرة على تحديد خصائص المجتمع حيث يمكن العيش 
معاً في سالم 

U2.2  القدرة على تحديد مختلف أنواع العنف والحلول المناسبة 
للحصول على مساعدة وحماية أنفسهم 

اكتساب	مهارات	التحليل	والتفكير	
الناقد.		

L3.1  معرفة أين يجد المعلومات ومن يسأل عن 
معلومات قواعد السالمة )اآلباء، المدرس، ضابط 

الشرطة( 

U3.1  التفرقة من منطلق البحث بين الوقائع والرأس، بين الواقع 
والخيال 

التعلم	االجتماعي	العاطفي:	
االتصال	االجتماعي	واحترام	

التنوع	
المرحلة	العليا	من	التعليم	االبتدائي	المرحلة	الدنيا	من	التعليم	االبتدائي	

تنمية	وإدارة	الهويات،	العالقات،	
الشعور	باالنتماء	

L1.1  تطوير عالقات إيجابية مع اآلخرين

L1.2  الوعـى بالمشاعر الخاصة وأثر السلوك على 
اآلخرين )سلباً وايجاباً(

L1.3  تكوين صورة إيجابية للذات

U1.1  إدراك الحاجة للتعرف على المشاعر القوية والسيطرة 
عليها )اإليجابية والسلبية(

U1.2  المرونة في مواجهة التأثيرات السلبية

U1.3  تنمية التعاطف والتضامن واإلحساس باالنتماء إلى 
المجتمع 

تبادل	القيم	والمسؤوليات	استنادًا	
إلى	حقوق	اإلنسان

L2.1  تقدير التنوع واحترامه

L2.2  تقدير أهمية العالقات الطيبة في تحقيق رفاهية 
المجتمع

L2.3  احترام ملكية المدرسة 

U2.1  تقدير القيم المشتركة التي تربط بين المجتمعات القوية 
)الكرم، واإلنصاف، والشفافية، التضامن( 

U2.2  احترام تمتع الجميع بحقوق وواجبات متساوية 

تنمية	مواقف	تقدير	واحترام	
االختالف	والتنوع	

L3.1  اإلنصات باحترام والموافقة أو االختالف مع 
اآلخرين بسالم  

L3.2  االنفتاح وقبول اآلراء ووجهات النظر المختلفة

L3.3  احترام الذات والغير، وتقدير اختالف اآلخرين 

U3.1  تنمية عالقات جيدة مع مختلف األفراد والجماعات

U3.2  تنمية المواقف التي تساعد األفراد على العيش معا بسالم 
)االحترام، الشعور بالمساواة، التعاطف، روح التضامن، 

وقبول االخر(

التعلم	السلوكي:		المسؤولية	
المرحلة	العليا	من	التعليم	االبتدائي	المرحلة	الدنيا	من	التعليم	االبتدائي	األخالقية	والمشاركة

تكوين	المهارات	المناسبة	والقيم	
والمعتقدات	والمواقف

L1.1  العمل جيداً في مجموعات )المشاركة، االستماع، 
المساعدة(

L1.2   دعم الخيارات التي تسهم في تحسين بيئة 
المدرسة

U1.1   التعرف على أنواع المشاركة المدنية والسياسية داخل 
المجتمع )التصويت، األعمال الخيرية، الدعوة(

U1.2  القدرة على التعاون مع األفراد والجماعات من ثقافات 
مختلفة للعمل الجماعي على المستوى المدرسي 

التعبير	عن	المسؤولية	الشخصية	
واالجتماعية	من	أجل	تحقيق	

عالم	مسالم	ومستدام

L2.1  القيام بأعمال مستندة إلى اتخاذ القرار األخالقي 

L2.2  االضطالع بمسئولية تجاه تأثير الخيارات 
واألفعال على الذات واآلخرين 

U2.1  القدرة على فهم المعضالت األخالقية وتطبيق بوصلة 
أخالقية على الحياة اليومية )قول الحقيقة واحترام ملكية 

اآلخر( 
U2.2   التعبير عن وجهات النظر الشخصية حول االنصاف 

والقضايا العالمية ذات الصلة بسيادة القانون والمشروعية 
U2.3  التعبير عن القدرة على تقييم العواقب على اتخاذ القرارات، 

على المستوى الشخصي، وفي المدرسة والمجتمع
توليد	الدوافع	والرغبة	في	رعاية	

الصالح	العام
L3.1  التحمس لرعاية االخرين 

L3.2  المشاركة في األنشطة اإليجابية في المنزل 
والمدرسة 

U3.2  المشاركة في العمل المجتمعي والبحث عن فرص 
المشاركة اإليجابية 

U3.2   التعبير عن االهتمام بالجماعات المدنية والمنظمات 
)النوادي، الفرق الرياضية، النقابات، والجمعيات المهنية( 

التي تشارك في إحداث فارق إيجابي في المجتمع 
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القسم 2:  االستعداد الستخدام الموارد

	توفير	أجواء	صفوف	دراسية	مساعدة 2-2
يُعتبَر مناخ الصف الدراسي المساعد مثالياً للتعليم والتعلم حيث يشعر الطالب)ة( باألمان1 والرعاية. ومن شأن الخطوات التالية أن تساهم في 

توفير هذا المناخ في الصف: 

y 	والعدالة	االنصاف	نموذج	وضع
تؤّدي لهجة المعلم دوراً أساسياً في تحديد التوقعات بخصوص السلوك القائم على االحترام المتبادل في الصف. فالمعلم الهادئ والعادل 

والشفاف بشأن التوقعات والسلوك هو بمثابة قدوة  للتالميذ. ويشمل ذلك وضع النتائج الواضحة والمناسبة لكسر قواعد المدرسة والصفوف 
الدراسية والتأكد من أنها عادلة ومتناسبة ومقترنة بالتعزيز اإليجابي.  

y 	لألطفال	االيجابية	المشاركة	فرص
يبّث األطفال روح االبداع والحماس واالحساس القوى بالعدالة الطبيعية في تعلمهم. وعندما يُعطى التالميذ الفرص القيمة لتقديم مدخالت 

بناءة ومبتكرة في مخطط المناهج الدراسية وعمليات إدارة المدرسة، تكون الفوائد المتوقعة: مشاركة متزايدة، تنمية المهارات في مجال 
التخطيط، حل المشاكل، وعمل واتصاالت المجموعة؛ وتقوية الشعور بالفخر في االنشطة المدرسية وفي تجربة التعلم الشخصية.  

y 	مدروس	بشكل	الصفوف	إعداد
ومن الناحية المثالية، ينبغي ترتيب الصفوف بحيث يتمكن التالميذ من العمل بشكل مستقل وينقلون مكاتبهم بسهولة للعمل الجماعي. ويعني 

ذلك وجود مساحة مفتوحة تالئم العمل الجماعي.وإذا صعب إيجاد هذه المساحة، يمكن للمعلمين تحديد المناطق المفتوحة خارج الصف 
التي تصلح لممارسة األنشطة والعمل الجماعي )مثل ملعب المدرسة(. باإلضافة إلى المساحات المفتوحة، ينبغي تهيئة منطقة هادئة يستطيع 
فيها المعلم أن يتحدث مباشرة مع كل تلميذ على انفراد الستجوابه حول المسائل السلوكية ويشعر فيها  كل تلميذ باالرتياح لمناقشة القضايا 

الحساسة، بعيداً عن بقية الطالب. 

y  المشاركة	على	القائمة	التعليم	أساليب
ينبغي على المعلمين أن يتبعوا أساليب التعليم القائمة على المشاركة التي تسمح للطالب باالستفادة من التعلم النشط واالنشطة العملية. ومن 

شأن تمارين لعب األدوار والفنون اإلبداعية أن تساعد التالميذ على فهم مختلف الخبرات واآلراء وتقديرها بشكل أفضل. وتثمر هذه الطرق 
نتائج تعلم مثل التفكير التاقد ومهارات حل المشاكل. غير أن التفاعل وطرح األسئلة قد يكون شاقاً بالنسبة لبعض الطالب. ال يجب أبداً إجبار 

األطفال، بل يجب تشجيعهم على المشاركة بالقدر الذي يرتاحون إليه. ويجب على المعلم تعليم الصف بأكمله كيفية االستماع بشكل مناسب 
وكيفية الرد على اآلخر باحترام. 

اختيار	موارد	التعليم 	3-2
يتناول هذا الدليل نقاط دخول عديدًة يستطيع المعلمون أن يعثروا فيها على موارد التعليم األكثر فائدة لهم. وفي بداية القسم 3، نظرة عامة 

أولية على الموارد التعليمية. وفي نهاية الدليل، فهرس منظم حسب الكلمات األساسية وآخر منظم حسب مواضيع التعليم.  

y (22	ص	دال،	الجدول	)انظر	والمدة	النوع	بحسب
يلقي هذا الجدول نظرًة سريعًة على المعلومات المتصلة بهذا النوع من مورد التعليم )النشاط القصير، والدرس، والوحدة التعليمية والوقت 

التقديري(.

y  (84	ص	المرفق،	)انظر	األساسية	الكلمة	بحسب	فهرس
يمكن للمعلمين البحث حسب الكلمات األساسية عن الموارد التعليمية التي تتصل بموضوع أو مفهوم معين )مثل صنع القرار األخالقي واإلدماج(. 

y  .(85	ص	المرفق،	)انظر	الدراسي	الموضوع	بحسب	فهرس
يستطيع المعلمون البحث عن الموارد حسب الموضوع الدراسي. تمت مطابقة كل مورد مع مجال أو أكثر من المجاالت التي يمكن أن يندرج 

ويُدمج فيها.

1 "األمان" يعنى الثقة، والتشجيع االيجابي واحترام كرامة األطفال وحقوق االنسان )ال تهديد بالعنف، السخرية، االهانة والترويع( وشعور الطالب بأن صوتهم مسموع. الشعور باألمن 
هو إحساس شخصي يختلف تصوره باختالف نوع الجنس والوضع االجتماعي و الشعور بالهوية. 
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تكييف	موارد	التعليم 	4-2
عندما يبدأ المعلمون استخدام مورد ما، يجب أن ينظروا في كيفية تكييفه ليتناسب مع طريقة التدريس المتبعة وبيئة التعليم، والمعايير الثقافية 

الوطنية والمحلية، وجعله في متناول أكبر عدد ممكن من المتعلمين المختلفين. توّفر اقتراحات التكيــيف الواردة في الملحق )ص 73( أفكاراً 
عديدًة لتعديل الموارد التعليمية حسب الحاجة. وفيما يلي ملخص موجز: 

y 	الدراسة	صفوف	قيود
الصفوف كبيرة الحجم - محاولة تشكيل مجموعات أصغر أو إجراء نقاشات ضمن ثنائيات؛؛ ▪
الوقت المتاح -النظر في تقصير أو إطالة مدة األنشطة؛ ▪
تعديل المواد الالزمة - العثور على المواد الالزمة، ابتكارها أو استبدالها؛ ▪
متطلبات المساحة - إعادة تنظيم قاعة التدريس، استخدام مساحة أكبر، االنتقال إلى داخل المدرسة أو خارجها. ▪

y  	الثقافية	األلفة
تغيير اإلشارات الى األسماء واالغذية والمواد لجعلها أكثر ألفة؛ ▪
استبدال النصوص المحلية أو الفنون )فلكلور، وقصص، وأغاٍن، وألعاب وأمثال(. ▪

y المحلية	الصلة
استخدام االسماء واإلجراءات المناسبة للمؤسسات المحلية مثل المحاكم؛ ▪
مراعاة قواعد السلوك المحلية )بالنسبة إلى الجنس والعمر مثاًل(؛ ▪
ضمان مراعاة المحتوى لدرجة سيادة القانون في المجتمع )الثقة في السلطات والمؤسسات(. ▪

y اختالفهم	على	الطالب	شمول
مستوى القراءة المناسب للنصوص التي يستخدمها المتعلمون؛ ▪
إعداد أنشطة مالئمة لمختلف أساليب التعلم وأنواع الذكاء المتعددة؛ ▪
التهيئة من أجل الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ ▪
مراعاة التنوع الثقافي والعرقي واللغوي؛ ▪
مراعاة أوضاع الطالب االجتماعية واالقتصادية. ▪

إعداد	املعلمني			 	5-2
يتطلّب تدريس القيم والمواقف والمهارات التي تعزز سيادة القانون وتشجّع المشروعيةإعداداً إضافياً من المعلمين:

y 	الذاتي	الوعى	تحسين
بما أّن التعرف إلى بعض أشكال التحيز صعب ، قد يجد المعلمون فائدة في المشاركة في التقييمات غير الرسمية مع الزمالء لجمع معلومات 
محايدة. وفي هذه العملية، ينبغي األخذ في االعتبار أن التحيز ال يؤثر من خالل وسائل نشطة )مثل التحيز الضمني أو الصريح المكتوب في 
المنهج الدراسي أو المتبع في الممارسات التربوية(      فحسب، بل أيضاً عن طريق اإلهمال )المسائل التي يتم التغاضي عنها أو المجتمعات 

المهمشة في المنهج الدراسي أو  في الممارسات التربوية المتبعة(.

y الراسخة	األفكار	عن	الكشف
يجب على المعلمين أن يحرصوا على القضاء على أنواع التحيز الصريحة والضمنية الضارة من المواد التعليمية )اليونسكو، 2017( ، وطرائق 

التدريس والممارسات التي ال تضع نموذجا لسيادة القانون بل تتعارض مع تنمية المشروعية )اليونسكو ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، 2019(

y الدراسة	مادة	معرفة	من	التأكد
تتطلب بعض الموارد أن يملك المعلمون معارف اضافية بشأن موضوع ما. على سبيل المثال، قد يحتاجون لمعرفة القوانين المحلية والوطنية 

ومؤسسات العدالة أو حقوق االنسان العالمية. عندما يختار المعلمون موجزاً لمورد ما، يستخدمون الرابط للوصول الى المصدر األصلي 
ويقرؤون الدرس بالكامل أو النشاط لمعرفة ما هو مطلوب منهم، حسب الحالة.  
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القسم 2:  االستعداد الستخدام الموارد

y الحساسة	القضايا	معالجة
يتعين على المعلمين االستعداد لالستجابة على نحو مالئم للطالب الذين يفصحون عن معلومات حساسة، مثل االرهاب أو ضغط الزمالء أو 
العنف المنزلي. وفى معظم الحاالت، توجد بالفعل قواعد وقوانين حول اإلفصاح بمثل تلك المعلومات ويجب أن يعرف ويُِلّم المدرسون بتلك 

السياسات والبروتوكوالت التي تساعد األشخاص المتضّررين. ومن المهم دائماً أن يعرف المعلمون ماذا يفعلون في مثل هذه الحاالت؛ فإذا لم 
يكونوا متأكدين، عليهم مناقشتها مع مديري المدارس.

y الالزم	التصريح	على	الحصول
وحسب السياق، قد ال يقدر المعلمون على تدريس مواضيع معينة. فيهذه الحالة، يجب استشارة إدارة المدرسة وتلقي التوضيحات حول كيفية 

تدريس هذه المواضيع قبل التطرق إليها في الصف.

y المجتمع	في	الموارد	تعبئة
يملك المعلمون فكرًة عن المفاهيم الجديدة واألنظمة التي يدّرسونها ولكنهم قد يفتقرون إلى المعرفة الموضوعية بشأنها. لذا،  يكون من 

المفيد االستعانة بالموارد في المجتمع. واستناداً إلى االهداف التعليمية، يمكن أن تشملهذه الموارد المدافعين عن القضاء المحلي، والمحامين 
المتخصصين في حقوق اإلنسان واألطفال وفي قضايا الشباب والطفولة، باإلضافة إلى المنظمات المجتمعية وممثلي الحكومة المحلية. إذ 

تساهم هذه الموارد، التي تقّدم منظوراً عملياً حول المفاهيم المجردة تساهم في تحقيق عملية التعلم.  

علينا أن نعمل على تنمية المواطنين الشباب الذين هم أكثر مسؤولية عن أعمالهم؛ بحيث يعرفون أن كل قرار يتخذونه سيكون 
له نتيجة مقابلة... وعندما يتمتع الشخص، أياً كان عمره، بأساس أخالقي قوي وتمييز بين الحق والباطل فإنه يكون قادراً على 

تشجيع اآلخرين على نهج السلوك الجيد ليس فقط ألن هناك من يراقبهم، ولكن حتى في غياب أي رقيب. 
)معلم ابتدائي، الفلبين(

كيف يتسنى للمعلمين والمدارس تعزيز سيادة القانون؟ اإلطار 1 

y .وضع نماذج القواعد العادلة والعدالة في المدارس التي تنشر التسامح وقبول اآلخر من خالل تيسير االندماج ومشاركة جميع الطالب

y .تناول المسائل والمشاكل ذات الصلة بالمدرسة والمجتمع أو الدولة أو العالم في خطط الدروس

y .تعزيز سلوك التالميذ اإليجابي داخل قاعات الصف وخارجها

y  ضمان السالمة الشخصية لجميع االطفال ورفاهيتهم داخل البيئة المدرسية، مع ايالء اهتمام خاص للطالب المنتمين إلى الفئات
الضعيفة.

y ضمان شفافية السياسات المدرسية والممارسات التي تتوافق مع حقوق االنسان وتدعم سيادة القانون

y  توفير فرص هامة للمتعلمين بغية المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك القواعد التي تطبق في قاعات الصف
والمدارس من خالل مجالس الطالب وغيرها من أشكال التمثيل الطالبي على مختلف المستويات اإلدارية في المؤسسات التعليمية.

y .منح األولوية لتهيئة جو من الثقة والصراحة حيث يشجع الطالب على مشاطرة آرائهم والنظر بكل احترام لوجهات نظر االخرين

y  وضع آليات محايدة ومناسبة للتالميذ والمدرسين الستخدامها في حالة وجود لم يتفق شخص ما )سواء أكان من التالميذ أو المعلمين
أو المدرسة( مع القواعد التي تم وضعها.

y .تنفيذ سياسات االندماج التي تحتضن التنوع في المنهاج وتيسر مشاركة جميع التالميذ في الحياة المدرسية

المصدر: منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2019(، ص 35 
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية
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متكني الطالب ملجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي املدارس االبتدائية

نظرة	عامة	على	املوارد 	1-3
يستعرض الجدول التالي الموارد التعليمية حسب المستوى المناسب والوقت المقدر. 

استعراض	الموارد الجدول	دال		

المرحلة	العنواننوع	النشاط
الدنيا/

العليا	من	
التعليم	
االبتدائي	

صفحةالوقت	بالدقائق

2026االثنتانبطاقة حقوق الطفلأنشطة قصيرة وألعاب

2027االثنتاناستكشاف وجهات النظر والقيم: استمرارية الرأي

3028االثنتان قصة كوكب زورب وسّكانه

29يختلف العلياتشوكا، حطمي جدار الصمت

4532-90االثنتانتناقص الجزر دروس منفردة

4533الدنيا الكبار الذين يساعدون 

4034ابتدائي أنا األرض والهواء والنار

4535العلياهذا ما فعلته 

4536العليا المركبات ممنوعة في المنتزه 

التجسس على اإلعالم: دراسة األدوار االجتماعية 
المحددة لكل نوع اجتماعي في اإلعالنات 

4537 االثنتان

6038 العليا حقوق الطفل 

6039 العلياالنشاط على اإلنترنت

441 حصص االثنتان القواعد والقوانين: أساس العيش معاً الوحدات أو المشاريع

442-3 حصصالعليا الهوية واالنتماء 

43أسابيع-أشهرالعليادليل الممارسات الجيدة لبرلمان المدرسة

3045-40الدنياقصص تعلم دروس الحياةالقصص والكتب 

4546 الدنيابئر الحقيقة 

4547-60 االثنتان لنجعل العدل يسود

التراث الثقافي غير المادي: التقاليد الشفهية 
المتوارثة 

48يختلف االثنتان
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

المرحلة	العنواننوع	النشاط
الدنيا/

العليا	من	
التعليم	
االبتدائي	

صفحةالوقت	بالدقائق

3049-45 االثنتانحديقة حيوانات على االنترنت

3050-45العلياليليتو في المدرسة

453 حصص االثنتانالروح الرياضية موارد خارج قاعات الدراسة

6054االثنتاناحسنت اللعب!

3055االثنتانامسك الذيل

3056االثنتاناأللعاب ااألولمبية للمعوقين - سباق العقبات  

موارد مشاركة المدرسة-األسرة-
المجتمع

3060االثنتانيمكنني أن أحمي نفسي 

4561-60االثنتاندعني أحكي لك حكاية

62عدة أسابيعاالثنتان إلغاء العقوبات الجسدية والمذلة

من حصتين إلى العليا وضع الحقوق على الخريطة
3 حصص

63

64أسابيع-أشهراالثنتانمجموعة أدوات التدريس تحت سماء واحدة 

65عدة أيام أو أسابيعالعليابطاقة تقرير المواطنين
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موارد لقاعات الصف
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

أنشطة قصيرة وألعاب

تنمية فهم التالميذ ومهاراتهم لنشر سيادة القانون، وذلك  من 
خالل األلعاب أو األنشطة السريعة. ال تحتاج األنشطة السريعة 

الواردة في هذا القسم، إلى أكثر من 30 دقيقة، وهي مناسبة 
كأنشطة تمهيدية لدروس أكبر، ولالنتقال من موضوع إلى آخر، 

أو أنشطة لبدء أو إنهاء اليوم.
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متكني الطالب ملجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي املدارس االبتدائية

بطاقة حقوق الطفل

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
20 دقيقة

املواد	الالزمة  
بطاقات قابلة للطباعة )مضمن(

الكلمات	املفتاحية:	  
y حقوق الطفل
y الديمقراطية
y )حقوق اإلنسان )معرفة
y العدالة

وصف	النشاط

  Council of Europe and PHZH - International Projects in Education (2015) تم اقتباس هذا النشاط من
وهو نشاط يرتكز على 40 بطاقة قابلة للطبع تتضمن 40 مادة من اإلعالن العالمي لحقوق الطفل. 

وتمهيداً لهذا النشاط، يمكن للمعلم تنظيم مناقشة على مستوى الصف حول ماهية الحقوق 
ولماذا يحتاج األطفال إليها. يمكن استخدام البطاقات من أجل:  

y إعداد بطاقات تعليمية تساعد التالميذ على تعلّم المواد؛
y  تأدية لعبة ذاكرة: طباعة كلمات وقّصها بشكل منفصل عن الصور، ثم ترتيب البطاقات بشكل

مقلوب، بعد ذاك، يحاول كل من التالميذ العثور على البطاقة والكلمات المطابقة لها؛ 
y يستطيع الطالب أيضاً البحث عن صور من المجالت ثم لصقها مع المواد؛
y .تزيين الصف بهذه المواد

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال	
U1.3  التعرف على حقوق اإلنسان األساسية، بما فيها المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة 

حقوق الطفل.

االجتماعي العاطفي: االتصال 
االجتماعي واحترام التنوع

U2.1  تقدير القيم المشتركة التي تربط بين المجتمعات 

القوية 
L1.1  العمل جيداً في مجموعات )المشاركة، االستماع، السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المساعدة(

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

قد يضطر المعلمون إلى تبسيط النص على البطاقة لتالميذ التعليم االبتدائي األصغر سناً. 
ويمكن للمعلمين االستعانة بهذه البطاقات للمراجعة أو النشاطات األكثر توسعاً بعد تعليم الطالب 
حقوق الطفل بواسطة لغة سهلة يفهمونها، كما هي الحال في درس "حقوق الطفل" في هذا الدليل 

)ص 38(.

 .Council of Europe and PHZH - International Projects in Education. 2015 المصدر: استناداً الى 
حياة الديمقراطية: بطاقات حقوق الطفل. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:  

 http://www.living-democracy.com/childrens-rights-cards/

https://www.living-democracy.com/childrens-rights-cards/
http://www.living-democracy.com/childrens-rights-cards/
http://www.living-democracy.com/childrens-rights-cards/
http://www.living-democracy.com/childrens-rights-cards/
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

استكشاف وجهات النظر والقيم: 
استمرارية الرأي

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
20 دقيقة

املواد	الالزمة  
مساحة لخط مستقيم طويل، حبل طويل 

ومشابك مالبس )اختياري(

الكلمات	املفتاحية:	  
y الديمقراطية
y االندماج
y )القيم )االحترام

وصف	النشاط

يعلّم هذا النشاط المقتبس من Oxfam (2015) التالميذ كيفية االستماع باحترام، وأخذ وجهات 
النظر البديلة في االعتبار، والتفكير ملياً في أراءهم حول القضايا الهامة.

يطرح المعلم عباراٍت مختلفًة على الصف ثم يسأل كل تلميذ أين يجد نفسه في مجموعة من 
المواقف التالية: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، أو غير موافق إطالقاً.  

y  .يمكن أن يشارك جميع التالميذ بالوقوف على الخط أو بوضع مشبك مالبس على الحبل

y  كذلك، يمكن أن يتقدم كل تلميذ بدوره ويشرح موقفه. كما يمكن للتالميذ تشكيل مجموعات
صغيرة وإرسال ممثل عنهم ليشرح موقفهم.

بعد وقت قصير، يطلب المعلم من التالميذ التفكير في ما إذا كان موقفهم قد تغير بعد سماع 
آراء وأفكار اآلخرين.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L3.1  اإلنصات باحترام والموافقة أو االختالف مع اآلخرين 

بدون عنف
السلوكي: مسؤول أخالقياً 

وملتزم
U2.2   التعبير عن وجهات النظر الشخصية حول االنصاف 

والقضايا العالمية ذات الصلة بسيادة القانون 
والمشروعية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامناحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يُعتبَر هذا النشاط مفيداً كتمهيد لعدة دروس أو ألنشطة النادي. أدناه األسئلة التي يمكنك أن 
تطرحها على التالميذ في ما يتعلّق بسيادة القانون:

"ينبغي على الشرطة عدم اتباع القوانين نفسها كأي شخص آخر."
" ينبغي على الطالب كتابة قواعد المدرسة." 

"األفراد في مدينتنا يحترمون القوانين."
"ينبغي أن يمضي اللصوص بقية حياتهم في السجن."

 Oxfam. 2015a. Global Citizenship in the Classroom: A guide for teachers. Oxford، Oxfam المصدر: استناداً الى
 https://www.:يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي .Education and Youth، p. 16

oxfam.org.uk/education/resources/global-citizenship-in-the-classroom-a-guide-for-teachers

https://oxfamwebcdn.azureedge.net/-/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_guide_for_Teachers_WEB.ashx
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/global-citizenship-in-the-classroom-a-guide-for-teachers
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/global-citizenship-in-the-classroom-a-guide-for-teachers
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قصة كوكب زورب وسّكانه

Å املواضيع
y  اإلعالم
y  الدراسات االجتماعية
y  التكنولوجيا

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
5 الى 6 دقائق لكل مقطع فيديو؛  30 

دقيقة لكل درس

املواد	الالزمة  
كمبيوتر أو كمبيوتر لوحي )تابلت(، 

ووصلة انترنت

الكلمات	املفتاحية:	  
y  الترهيب السيبراني

)cyberbulling(
y حل النزاعات
y  الجريمة )االتجار بالبشر/تهريب

المهاجرين(
y العنف المنزلي 

)القائم على أساس نوع الجنس(
y المساواة
y صنع القرار األخالقي
y  حقوق االنسان 

)الحق في التعليم(
y العدالة
y وسائل اإلعالم
y )القيم )التعاطف واالحترام

وصف	النشاط
الغرض من لعبة "كوكب زورب" من UNODC (2019) هو تعليم التالميذ القيم والمهارات األساسية 

لنشر سيادة القانون من خالل مقاطع فيديو تفاعلية، وكتب مضحكة، وخطط دروس.  يمكن 
للتالميذ زيارة صفحة Zorbs من موقع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في 

إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة (E4J) على االنترنت. تتوفر حالياً تسعة مقاطع فيديو:

يروي فيديو "بداية جديدة" رحلة أربعة أصدقاء 
من كوكب زورب تعلموا المهارات والقيم من 

أجل العدالة )حل النزاعات، التعاطف، العمل 
الجماعي، التفكير الناقد(.

يعلّم فيديو "ثالثة هتافات احترام" الطالب أهمية 
احترام اآلخرين والبيئة.

يشرح فيديو "شاشة صغيرة ومشاكل كبيرة" 
لألطفال كيفية استخدام االنترنت بشكل آمن 

ومسؤول )حماية األطفال من الجرائم السيبرية(.
يساعد فيديو "اترك الشاشة وحافظ على 

هدوئك" األطفال على فهم التواصل عبر اإلنترنت 
بأسلوب محترم، تماماً كما يحدث خارج الشبكة 

)لتجنب اإلساءة عبر االنترنت(.
يساعد فيديو "اليد الواحدة ال تصفق" األطفال 

على فهم أهمية االنصاف واالحترام بتناول 
الصور النمطية المتعلقة بنوع الجنس.

يرّكز فيديو "من يتعلّم هو سعيد الحظ" على التعليم 
باعتباره حقاً من حقوق االنسان، السيما وأن بعض 

االطفال يعانون من الحرمان من حقوقهم حيث أنهم 
معرضون ألشكال مختلفة من االستغالل، بما في 

ذلك االتجار بالبشر.
يعلم فيديو "تحيا الروح الرياضية" احترام 

الجميع بصرف النظر عن اختالف وجهات النظر 
واالعتبارات الشخصية.

يساعد فيديو "الصواب دائماً، حتى بعيداً عن 
األعين" األطفال على فهم أن تصرفاتهم تؤثر على 

األشخاص اآلخرين والبيئة.
يعلم فيديو "من جّد وجد ومن زرع حصد" قيمة 
النزاهة واتخاذ القرار األخالقي والصائب في 

المواقف الصعبة، ومقاومة اإلغراء لخداع اآلخرين 
أو معاملتهم بعدم احترام.

يمكن للمعلمين بناء دروس حول هذه الفيديوهات. يجري العمل على خطط دروس مكملّة لمقاطع 
.Zorbs الفيديو هذه.. يتوفر المزيد من مقاطع الفيديو على موقع

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
U1.3  تنمية التعاطف والتضامن واإلحساس باالنتماء 

إلى المجتمع
L2.2  االضطالع بمسؤولية وقع الخيارات واألفعال السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

على الذات واآلخرين

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

حلقات زورب متوفرة أيضاً في شكل كتيبات ضاحكة.

المصدر: استناداً الى UNODC. 2019. The Zorbs يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع 
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/thezorbs.html :التالي

https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/thezorbs.html
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تشوكا، حّطمي جدار الصمت

Å املواضيع
y  الدراسات االجتماعية
y التكنولوجيا

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
متغير )يلعب الطالب ألعاب الفيديو 

بشكل مستقل(

املواد	الالزمة  
 كمبيوتر مع وصلة انترنت، هاتف ذكي

أو كمبيوتر لوحي 

الكلمات	املفتاحية:	  
y صنع القرار األخالقي
y )حقوق اإلنسان )اإلساءة
y وسائل اإلعالم
y )القيم )التعاطف واالحترام
y العنف المنزلي 

)القائم على أساس نوع الجنس(

وصف	النشاط

يعلّم هذا المورد المقتبس من )UUUUU )2018  التالميذ مكافحة أشكال العنف القائم على نوع 
الجنس. 'تشوكا، حّطمي جدار الصمت" هو لعبة فيديو يستطيع الطالب لعبها عبر انترنت أو 

تحميلها كتطبيق اندرويد. تهدف اللعبة تعليم البنات والبنين:

y التعرف على مختلف أنواع االعتداء؛
y فهم حقوقهم في مواجهة االعتداء واإلساءة؛
y التعامل مع العدائية شخصياً أو عن طريق شخص راشد موثوق فيه؛
y تنمية قيم االنصاف واالحترام؛
y .بناء مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات والتعاطف

الشخصية الرئيسية، تشوكا، هي فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً تهوى ألعاب الفيديو و يوتيوب. 
تلتقي وحوشاً في الكوابيس وعليها أن تتعلم كيف تكون حازمة، وتتخذ اجراءات فعالة للتغلب 

عليهم. يرتكز العمل الفني في اللعبة مصمم على رسوم لألطفال تعبر عن العنف القائم على نوع 
الجنس، مع مدخالت مزّودة من أخصائّيين في علم النفس ومعلّمين.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.2  القدرة على تحديد مختلف أنواع العنف والحلول المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

المناسبة للحصول على مساعدة وحماية أنفسهم

االجتماعي العاطفي: االتصال 
االجتماعي واحترام التنوع

U1.2  المرونة في مواجهة التأثيرات السلبية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يوجد دليل لكل من المعلمين واآلباء على موقع تشوكا على االنترنت. يقّدم نصائح للكبار حول 
كيفية التصرف إزاء اعتراف االطفال بأنهم تعرضواإلساءة. تتوفر لعبة فيديو "تشوكا" باللغتين 

االسبانية واالنجليزية.

المصدر: استناداً إلى UNODC. 2018. Chuka: Break the Silence. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد 
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/fun-corner/chuka.html :على الموقع التالي

http://chukagame.com/?locale=en
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/fun-corner/chuka.html
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

دروس منفردة

يصف هذا القسم الموارد المصممة لالستخدام خالل حصة 
واحدة. بيد أن األنشطة تصلح أيضاً لسياقات تعليم أخرى. تَِرد 
االقتراحات لتوسيع هذه الدروس وتعميق تعلم الطالب في قسم 

"نصائح مفيدة/فكر فيها" في وصف كل مورد تعليم.  



32

متكني الطالب ملجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي املدارس االبتدائية

تناقص الجزر

Å املواضيع
y )الفنون )الموسيقى
y التربية البدنية
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 إلى 90 دقيقة

املواد	الالزمة  
 أوراق، موسيقى

)مسجلة أو يغنيها المعلم(

الكلمات	املفتاحية:	  
y حل النزاعات
y السالم

وصف	النشاط

الغرض من هذا النشاط المقتبس من Arigatou Foundation (2008) هو تعريف التالميذ الصغار 
باألسباب الشائعة للنزاع وأهمية التعاون وعدم العنف. يبدأ المعلم بتوجيه التالميذ من خالل 

لعبة:
y توزع صفحات صحف على مساحة مفتوحة في الصف باعتبارها تمّثل الجزر؛
y  يتجول الطالب بينما تعزف الموسيقى ولكن عليهم التوّقف عند جزيرة )ُمَمثَّلة بصفحة

صحفية( بمجرد توقف الموسيقى؛
y  في كل جولة، يقوم المعلم بإزالة بعض الصفحات بصمت، بالتالي تزداد كثافة التالميذ  في

الجزر القليلة الباقية؛
y  يخرج التالميذ من اللعبة عندما ال يعودون قادرين على الوقوف على أي من هذه الجزر، وفي

النهاية يخرج معظم التالميذ من اللعبة؛

وفي آخر اللعبة، يقود المعلم مناقشة حول أ( ما حدث بالفعل في اللعبة؛ ب(      شعور التالميذ 
بما حصل، ج(      كيفية ربط ذلك بالقضايا والتحديات في الحياة الحقيقية مثل النزاع، والفقر 
والهجرة.  في نهاية اللعبة، يشرح المعلم للتالميذ أن النزاع أمر طبيعي، وأن يجب علينا أن نعمل 

بتعاون وتضامن مع بعضنا البعض في مثل هذه الحاالت. ثم يعبر التالميذ عن ذلك كتابة.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.1  القدرة على تحديد خصائص المجتمع حيث المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

يمكن العيش معاً في سالم 
U2.2  القدرة على تحديد مختلف أنواع العنف والنزاع

االجتماعي العاطفي: االتصال 
االجتماعي واحترام التنوع

U1.3  تنمية التعاطف والتضامن واإلحساس باالنتماء 

إلى المجتمع
L2.1  القيام بأعمال مستندة إلى اتخاذ القرار السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

األخالقي

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يشّكل استخالص المعلومات مفتاح هذا النشاط. يمكن للمعلمين أن يسمحوا للتالميذ بإعادة 
اللعبة بعد المناقشة، وتكليفهم بإظهار مهارات التعاون والدعم المتبادل في الجولة الثانية. يتوّفر 

المورد بالكامل باللغة االنجليزية والفرنسية واليابانية واالسبانية والسواحلية والرومانية.

Arigatou Foundation. Learning to Live Together. Geneva، ATAR Roto Presse SA. p. 114 المصدر: استناداً الى 
 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

 https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf

https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf
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الكبار الذين يساعدون

Å املواضيع
y )الفنون )أداء األدوار
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 دقيقة )يمكن تقسيمها الى دورتين 

قصيرتين(

املواد	الالزمة  
نشرات، مقاطع الفيديو عبر االنترنت 

)اختياري(، أغصان أشجار بأوراقهاها، 
أقالم تعليم )اختياري( أدوات رسم 

)اختياري(

الكلمات	املفتاحية:	  
y )القواعد )السبب
y السالمة

وصف	النشاط

يعلّم هذا الدرس المقتبس من New Zealand Police National Prevention Centre (2018) التالميذ 
كيف يطلبون مساعدة الكبار الموثوق فيهم في حاالت انعدام األمن وكيف يمكن تجنبها.

في النشاط األول، يشرح المعلم للتالميذ كلمة "الثقة" ثم ينظم جلسة تبادل اآلراء حول الكبار 
الذين هم موضع ثقة في المجتمع، والبيت والمدرسة. في مجموعة، يلعب المعلم والتالميذ 

األدوار لمحاكاة حالة طلب المساعدة في حاالت غير آمنة.
وفي النشاط الثاني، يستخدم المعلم صور االطفال أو العائالت التي تتبع القواعد كي تظل آمنة، 
ويطلب من التالميذ تخمين أو كتابة القاعدة التي تطابق الصورة. ثم يوزع التالميذ على ثنائيات. 
ويقرأ المعلم الحاالت المخالفة، ويقوم كل تلميذ، بدوره، بإخبار شريكه قاعدة األمان التي يجب 

أن يتبعوها في هذه الحالة.
يقوم التالميذ بإكمال الواجب المنزلي للنشاطين، بإعداد قوائم بالكبار الموثوق فيهم فيهم 

والقواعد التي تضمن األمان لهم وألفراد عائلتهم. وتوّفر خطة الدرس العديد من النشاطات 
التوسعية لتعزيز األفكار الرئيسية، بما في ذلك مقاطع الفيديو، واألنشطة الفنية، وتمثيل األدوار 

وزوار الصف.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L3.1  معرفة أين يجد المعلومات ومن يسأل عن معلومات المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

قواعد السالمة )اآلباء، المعلم، ضابط الشرطة(

االجتماعي العاطفي: االتصال 
االجتماعي واحترام التنوع

L1.1  تطوير عالقات إيجابية مع اآلخرين 

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامن

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

هذا النشاط هو جزء من وحدة "لكي نبقى بأمان".إذا كنت تتناول في هذه الدروس موضوع اللمس 
غير المناسب، فكر في استخدام مورد الوالدين "باستطاعتي حماية نفسي" المدرج في هذا 

الدليل )ص 60(.

 New Zealand Police National Prevention Centre. 2018. Keeping Ourselves Safe: Years 0–3. المصدر: استناداً الى 
Focus area 4: Adults who help. Wellington, New Zealand.  يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد 

http://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/kos-yrs0-3-focus4.pdf :على الموقع التالي

http://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/kos-yrs0-3-focus4.pdf
http://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/kos-yrs0-3-focus4.pdf
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أنا األرض والهواء والنار

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
40 دقيقة

املواد	الالزمة  
ورق وأقالم، وبيان )مضمن(

الكلمات	املفتاحية:	  
y بناء المجتمع

وصف	النشاط

  Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) يساعد هذا الدرس المستخلص من
التالميذ على التعرف على أنفسهم كأفراد في األسرة والمدرسة والبلد، لهم حقوق وعليهم 

واجبات في هذه المجتمعات.
يبدأ التلميذ بقراءة قصة قصيرة عن شاب غادر موطنه بحثاً عن السعادة، ثم أدرك أن السعادة 

الكبرى موجودة في منزله وموطنه.
يكمل التالميذ، كل على حدة، رسما ألماكن مختلفة وأشخاص ينتمون إليها )األسرة، المجتمع، 

الدولة(.
ثم يملؤون جدوالً معّبرين فيه عّما اكتسبوه  من أسرهم وما يمكنهم فعله لألسرة.  ، يكملون 

جداول مماثلة للمدرسة والمجتمع، فى مجموعات صغيرة.
ثم يرسم المعلم جدوالً تلخيصياً ويقود مناقشًة مع التالميذ حول االلتزامات التي يمكنهم أن 

القيام بها  لدعم التعايش في المدرسة.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L2.1  إدراك قيمة الروابط االجتماعية داخل االسرة المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

وفي المدرسة
L3.2  المشاركة في األنشطة اإليجابية في المنزل السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

والمدرسة

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يدعم هذا الدرس المتوفر باللغة اإلسبانية نظرة الطالب إلى أنفسهم   كأفراد في المجتمع 
الذي يستفيدون منهه وكذلك مسؤولياتهم تجاه المجتمع. حاول إتْباع هذا الدرس بوحدة "القواعد 

والقوانين: أساس العيش معاً، الموجودة في هذا الدليل التعليميي )ص. 41(.

  Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). 2003. Educación para la Vida enالمصدر: استناداً الى
 Democracia: Guía Metodológica [Education for Life in Democracy: Methodological Guide]. San Jose, Costa Rica,

 IIDH, pp. 22–24. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1914/coleccion-educacion-para-la-vida-en-democracia-2003.pdf

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1914/coleccion-educacion-para-la-vida-en-democracia-2003.pdf
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هذا ما فعلته

Å املواضيع
y الرياضيات
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 دقيقة

املواد	الالزمة  
لوح وطباشير، ورق وأقالم، 

الكلمات	املفتاحية:	  
y )الجريمة )الفساد
y صنع القرار األخالقي
y الشفافية

وصف	النشاط

يعلم هذا الدرس المأخوذ من OECD (2018)  التالميذ مفهوم الشفافية والتمييز بينها وبين 
المساواة.

ع التالميذ على مجموعات صغيرة، ويتخيلون بأنهم رئيس بلدية مدينة صغيرة عليه أن يوزع  يوزَّ
األموال التي تلقاها من شركة تعدين كتعويض عن األضرار البيئية. تدرس المجموعات الصغيرة 
عدة مسائل توجيهية كتبها المعلم على اللوح لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم ثم يعرضون قرارهم 

على باقي الصف. 
ويشرح المعلم مفهوم الشفافية ومدى أهميته في صنع القرار القيادي وإبالغه للمواطنين. ثم 

يناقش الصف الختيار المجموعة التي توصلت إلى الحلول األكثر شفافيًة في السيناريو.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U1.1  التمييز بين ما يجعل القواعد عادلة أو ظالمة في المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

المدرسة والمجتمع المحلي.
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
U2.1  تقدير القيم المشتركة التي تربط بين المجتمعات 

القوية
U2.1  القدرة على فهم المعضالت األخالقية وتطبيق السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

بوصلة أخالقية على الحياة اليومية.

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يستطيع المعلم إثراء المناقشة بعد العروض طالباً من التالميذ مناقشة ما يلي:
y لماذا قد يميلون، بصفتهم قادة، إلى عدم التصرف بشفافية؛
y وجهات النظر  المختلفة عن العدالة في الحلول التي اقترحتها المجموعات؛
y .عواقب عدم الشفافية

يساعد هذا المورد بأكمله المعلمين في تعليم النزاهة وسيادة القانون، ويحتوي على دروس حول 
الفساد، والقيم، وسيادة القانون، باإلضافة إلى أنشطة خارجة عن المناهج.

2018. Education for Integrity: Teaching on Anti- المصدر: استناداً الى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 Corruption, Values and the Rule of Law. Paris, OECD Directorate for Public Governance – Public Sector Integrity

 Division, p. 28. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي: 
http://www.oecd.org/governance/ethics/education- for-integrity-web.pdf

http://www.oecd.org/governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf
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المركبات ممنوعة في المنتزه

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 دقيقة

املواد	الالزمة  
منشور، ورق، أقالم

الكلمات	املفتاحية:	  
y  القوانين )التغييرات الحاصلة

على مدى الزمن، األسباب(
y السالمة

وصف	النشاط

 American Bar Association (2014) الغرض من هذا الدرس المأخوذ عن نقابة المحامين األمريكية
هو مساعدة التالميذ على فهم سبب الحاجة إلى تكييف القوانين أو تعديل لضمان العدل.

يوضح المعلم للتالميذ أّنهم سيساعدون في تفسير قانون جديد حول ظروف محّددة. ويقرأ 
التالميذ معاً القانون.

وضمن مجموعات صغيرة، يقرأ التالميذ حاالٍت محّددًة قد وقعت،  نشأت ويقّررون ما إذا حدثت 
حالة خرق للقانون  أو أّن األمر يتوقف على تفسير القانون.

ثّم تقّدم المجموعات الصغيرة تقريراً بموقفها وقرارها على الصف بالكامل. ويقود المعلم النقاش 
حول المشاكل التي يواجهونها في سعيهم إلى تطبيق القانون. 

وضمن ثنائيات،، يكتب التالميذ نسخًة محّسنًة من القانون يسهل تفسيرها وتطبيقها في 
المستقبل. 

 

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U1.1  التمييز بين ما يجعل القواعد عادلة أو ظالمة في المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

المدرسة والمجتمع المحلي.
U2.1  القدرة على فهم المعضالت األخالقية وتطبيق السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

بوصلة أخالقية على الحياة اليومية.

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامن

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

تتعلق تتعلق بعض الكلمات واألسماء المستخدمة في الحاالت تحديداً بالسياق الذي تم فيه إعداد 
الدرس.يمكنك استخدام اإلجراءات نفسها،  مع تعديل صيغة القانون والحاالت بما يتالءم مع 

سياقك المحلي. 

 American Bar Association. 2014a. No Vehicles in the Park. Chicago, ABA Division for المصدر: استناداً الى
 Public Education. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/lesson-plans/elementary/law---society/no-
vehicles-in-the-park/

https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/lesson-plans/elementary/law---society/no-vehicles-in-the-park/
https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/lesson-plans/elementary/law---society/no-vehicles-in-the-park/
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التجسس على اإلعالم: دراسة 
األدوار االجتماعية المحددة لكل 

نوع اجتماعي في اإلعالنات
Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة
y اإلعالم

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 دقيقة

املواد	الالزمة  
صحف ومجالت 

الكلمات	املفتاحية:	  
y العنف المنزلي 

)القائم على أساس نوع الجنس(
y المساواة
y االندماج

وصف	النشاط

 Welcoming Schools project of the Human Rights Campaign  يساعد هذا الدرس المأخوذ من
Foundation (2019) التالميذ على التعرف على األفكار الراسخة حول الصورة النمطية لكل جنس 

في اإلعالنات. 
يبدأ التالميذ بكتابة وصف عن أنفسهم )مثل االنشطة التي يحبونها، الخ( في مذكرتهم أو 

دفترهم. ثم يعملون في مجموعات صغيرة ويقومون بقص اإلعالنات في الصحف والمجالت 
التي تصور الجنَسين. يطلب منهم المعلم وصف ما يرونه في اإلعالنات )األنشطة، األلوان 

المستخدمة، المنتج المباع، إلخ(، ومن هذا المنطلق، يبدأون مالحظة االختالفات في االدوار التي 
يقوم بها الجنسان. 

وباستخدام قائمة أسئلة، يقود المعلم الصف نحو مناقشة مدى توافق )أم ال( اإلعالن مع ما يحبه 
التالميذ )ما يتوافق وما يختلف( وأثر تلك األفكار الراسخة حول األدوار االجتماعية المحددة لكل 

نوع اجتماعي )مثل اإلساءة(.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U3.1  التفرقة من منطلق البحث بين الوقائع والرأس، بين المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

الواقع والخيال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L3.3  احترام الذات والغير، وتقدير اختالف اآلخرين

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامناحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

توسيعاً للدرس، يمكن للتالميذ استخدام ورقة عمل تسجيل الدخول للتلفزيون لتحديد األدوار 
على أساس نوع الجنس واألفكار الراسخة بهذا الشأن بهذا الشأن التي يشاهدونها في التلفزيون. 

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يُكلف التالميذ بتحديد وطرح األسئلة/ االعتراض على أفكار 
الصورة النمطية الراسخة لكل من الجنسين عن المهن التي جرت العادة أن تكون نسائية 

كالممرضات أو رجالية مثل إنفاذ القانون.
 Human Rights Campaign (2019). Welcoming Schools - Media sleuths: Examining gender المصدر: استناداً الى

 roles in advertising. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Media_Sleuths_Gender_Advertising.pdf

https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Media_Sleuths_Gender_Advertising.pdf
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RIGHTSحقوق الطفل

Å املواضيع
y )الفنون )الرسم/الطالء
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائية

 الوقت	الالزحصة	درس	طويلة }
 )حوالى 60 دقيقة، يمكن تقسيمها إلى 

جلستين(

املواد	الالزمة  
نشرات، كتاب لكل طفل )اختياري(، ورق، 
أقالم، أقالم ملونة، شرائح عرض حقوق 

الطفل )متاحة للجمهور عبر االنترنت؛ 
اختياري(

الكلمات	املفتاحية:	  
y  حقوق الطفل
y السالمة

وصف	النشاط

الغرض من هذا المورد التعليمي المأخوذ من Oxfam (2015) هو  تعريف التالميذ إلى اتفاقية 
حقوق الطفل.

يبدأ المعلم بالتعريف باتفاقية حقوق الطفل من خالل قراءة كتاب "لكل طفل" اذا كان متوفراً. وإذا 
لم يكن متوفراً، يمكن للمعلم أن يشرح للتالميذ اتفاقية حقوق الطفل.

ثم يوزع المعلم 12 مادة رئيسية من اتفاقية حقوق الطفل مكتوبة بلغة مناسبة لألطفال، ويطلب 
منهم قراءتها بصوت مرتفع. ويناقش الفريق الكامل كيف تركز االتفاقية على الطفل وسالمته 

وسعادته. ويعمل التالميذ في مجموعات صغيرة ويقررون أي ثالثة من تلك المواد هي األهم في 
نظرهم. 

وضمن ثنائيات، يقوم التالميذ برسم لوحة لتعليم اآلخرين اتفاقية حقوق الطفل وإقناع الجمهور 
بأهمية هذه الحقوق.

وفي المجموعة الكاملة، يناقش كل ثنائي من التالميذ المواد الثالثة التي يعتبرونها األهم، 
وأسباب هذا االختيار.  

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U1.3  التعرف على حقوق اإلنسان األساسية، بما فيها المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

حقوق الطفل.
U2.2  احترام تمتع الجميع بحقوق وواجبات متساويةالسلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

هذا الدرس هو جزء من وحدة مكونة من ست دروس حول حقوق الطفل ويضم دلياًلً للمعلم، 
ومعلوماتٍ أساسيةًً للمعلمين ودروس تطبيق لحقوق الطفل المتوقعة على حاالت من العالم 

الحقيقي. ويمكن تعزيز هذا الدرس بمورد "بطاقات حقوق الطفل" الواردة في هذا الدليل )ص 26(.

.Oxfam Education. 2015b Children’s Rights. Session 2: Rights of the Child. Oxford المصدر: استناداً الى 
 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/ childrens-rights

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/childrens-rights
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/childrens-rights
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النشاط على اإلنترنت

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة
y اإلعالم
y الدراسات االجتماعية
y التكنولوجيا

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
60 دقيقة )يمكن تقسيمها الى جلستين 

قصيرتين(

املواد	الالزمة  
منشور، ورق، أقالم، أقالم ملونة 

)اختياري(

الكلمات	املفتاحية:	  
y )المشاركة المدنية )النشاط
y وسائل اإلعالم

وصف	النشاط

في هذا الدرس المقتبس من Teaching Tolerance  (2019)، يدرس التالميذ مختلف طرق استخدام 
شبكة االنترنت من الشباب للعمل من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، ناهيك عن مواطن 

القوة والضعف للنشاط عبر االنترنت.
في البداية، تنظم مناقشة للتعرف على ما يعرفه التالميذ بالفعل عن استخدام االنترنت للعمل 
االجتماعي، وضمان فهمهم لمفهوم "النشاط ". ثم يقرأ التالميذ دراسات موجزة لحالة الشباب 

وكيف استخدموا االنترنت للمشاركة في القضايا االجتماعية.
في مجموعات صغيرة أو ثنائيات، يعد الطالب قائمة بنقاط القوة والضعف في استخدام 

االنترنت في العمل االجتماعي. ثم يقود المعلم مناقشة مع الصف حول ما تعرف عليه التالميذ. 
في مجموعات، يضع التالميذ خطة عمل عن كيفية استخدامهم الوسائط الرقمية في العمل على 

مشكلة ما في المدرسة أو المجتمع المحلي.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U1.1   التعرف على أنواع المشاركة المدنية والسياسية السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

داخل المجتمع )التصويت، األعمال الخيرية، 
الدعوة(

U1.2  القدرة على التعاون مع األفراد والجماعات من 

ثقافات مختلفة للعمل الجماعي

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

تتناول إحدى الحاالت المذكورة في المنشور اختطاف تنظيم بوكو حرام لفتيات المدارس في 
نيجيريا. وهذا يتيح فرصة لمناقشة االتجار بالبشر واإلرهاب كتحديات عالمية أمام سيادة 

القانون في الوقت الحالي. ويمكن إقران هذا الدرس بمناقشات حول كيفية استخدام االنترنت 
بأمان وتجنب الوقوع ضحية للجريمة االلكترونية. الموارد التكميلية هي "حديقة الحيوان على 

االنترنت" )ص. 49(، "الكبار الذين يساعدون" )ص. 33( "سكان كوكب زورب" )ص. 28(.

 .Teaching Tolerance. 2019. Activism Online. Montgomery, Southern Poverty Law Center المصدر: استناداً الى
 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

 https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/activism-online

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/activism-online
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الوحدات أو املشاريع

يقّدم هذا القسم خطط الوحدة والمشاريع التي يمكن للمعلمين 
االستعانة بها أثناء تناول مواضيع سيادة القانون والقيام بالشرح 

الوافي على مدى فترة زمنية أطول. تتألف الوحدات الدراسية 
من عدة دروس أو تشمل عنصر مشروع يمنح التالميذ فرصًة 
لتوسيع معرفتهم وتنمية مهاراتهم انطالقاً من مدخل عام إلى 

تحليل أعمق وتطبيق الموضوع قيد الدراسة. 

يعتبَر التعلم القائم على المشاريع أحد أساليب التعلم المعتمدة 
على طرق التعليم بالمشاركة األكثر تطبيقاً التي يمكن استخدامها 

لتدريس أي موضوع أو مهارة. عندما يشترك التلميذ في التعلم 
القائم على المشاريع، فإنه يقدم مشروعاً يستدعي توظيف 

مهاراته المعرفية واإلبداعية مع زيادة إلمامه بالموضوع من خالل 
البحث.
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

 القواعد والقوانين: 
أساس العيش معاً

Å املواضيع
y )الفنون )أداء األدوار
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
من حصتين إلى 4 حصص

املواد	الالزمة  
لوح، كرات مرنة، أقالم، قائمة القواعد 
المدرسية، أوراق مالحظات الصقة أو 

ورق

الكلمات	املفتاحية:	  
y التعاون
y الديمقراطية
y االندماج
y )القوانين )سن القوانين وأسبابها
y  القواعد )التغييرات الحاصلة

 على مدى الزمن، قاعة الدراسة،
إنشاء، أسباب(

وصف	النشاط

 Council of Europe and PHZH - International Projects in الغرض من هذه الوحدة المقتبسة من
Education (2010) هو مساعدة التالميذ على ممارسة اإلجراءات التي تتبع في سن القوانين التي 

يريدون العيش وفقها. والوحدة مؤلفة من أربعة دروس موزعة على النحو التالي:
في الدرس االول، يشارك التالميذ في لعبة وظيفة القواعد. يفتح المعلم  مناقشة حول الحاجة 

إلى القواعد استناداً إلى تجربة التالميذ في اللعبة. ويحاول التالميذ، ضمن ثنائيات،  توفيق 
قواعد المدرسة مع حقوقهم ومسؤولياتهم المدرسية.

في الدرس الثاني، يقوم التالميذ بلعب األدوار لعرض عواقب خرق قواعد المدرسة. وتناقش 
مجموعة الصف أسباب وضع تلك القواعد، وتتناقش كذلك حول األشخاص الذين ينبغي عليهم 

المشاركة في وضع القواعد أو تغييرها وعواقب مخالفتها. في مجموعات صغيرة، يناقش 
التالميذ  ما يودون تغييره في قواعد المدرسة، ويشرحون أسباب هذا التغيير وكيفية تنفيذهه.

في الدرس الثالث، يوافق التالميذ على القواعد التي قبلتها األغلبية واألفكار بشأن االستماع إلى 
أفكار االقلية.

وأخيراً، في الدرس الرابع، يتفق التالميذ على المعايير التي تجعل من قاعدة ما قاعدًة جيدًة، 
ويختبرون القواعد الجديدة حسب المعايير، ثم يكتبون اتفاقاً نهائياً ويوقعونه. ويعرضون هذا 

االتفاق على الصفوف األخرى.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L2.2  فهم األسباب التي تجعل من القواعد والقوانين المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

المنصفة عوامل تقوية األسرة والمدرسة وجعلهما 
أكثر أمناً

U2.1  القدرة على تحديد خصائص المجتمع حيث يمكن 

العيش معاً في سالم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

مواد حياة الديمقراطية متاحة باللغات األلبانية، والبوسنية، والكرواتية، واالنجليزية، والفرنسية، 
والجورجية، واليونانية، والمقدونية، ولغة الجبل األسود، والرومانية، واالوكرانية. كتيبات 

https://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy- :السلسلة الستة يمكن العثور عليها في
manuals#{%2210618501%22:[]}

  Council of Europe and PHZH - International Projects in Education. 2010. Growing up in المصدر: استناداً الى
 Democracy: Lesson plans for primary level on democratic citizenship and human Rights (EDC/HRE). UNIT 5: Rules

and law. Council of Europe Publishing, pp. 51-58. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f727d (Accessed 9 January 2019.)

https://www.living-democracy.com/textbooks/volume-2/unit-5/
https://www.living-democracy.com/textbooks/volume-2/unit-5/
https://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals#{%252210618501%2522:[]}
https://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals#{%252210618501%2522:[]}
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f727d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f727d
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الهوية واالنتماء

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
عدة حصص )من 3 إلى 4 لتكملة جميع 

االنشطة(

املواد	الالزمة  
بيانات، أقالم ملونة، ورق، أقالم

الكلمات	املفتاحية:	  
y المشاركة المدنية
y بناء المجتمع
y )حقوق اإلنسان )معرفة
y  القيم )التعاطف واالحترام

والتضامن والتسامح(

وصف	النشاط
هذه السلسلة من األنشطة مأخوذة عن مؤلفات Bowden & Wilson(2014) للصليب األحمر 

البريطاني، وهي تشجع التالميذ على التفكير بعمق في الوصمة  والهجرة وفي ما يجعلنا من نحن 
وما نحن عليه. 

في أول نشاط، يمأل التالميذ مالمح شخصيتهم بالصور أو الكلمات التي تصفهم. ثم يسألون 
شريكهم، "في رأيك، ما الذي يجعلني ما أنا عليه؟" ثم يدونون رأي شريكهم في شخصيتهم على 

الصفحة.يطلب المعلم من التالميذ التفكير في االختالفات بين نظرتهم الخاصة إلى أنفسهم 
ونظرة شريكهم إليهم. ويقود المعلم الصف إلى مناقشة كي يفهم التالميذ أن األفراد غالباً ما 

يرون أنفسهم بشكل يختلف عما يراهم اآلخرون. 
وفى مناقشة جماعية، يشرح المعلم مفهوم "الوصمة" ويناقش االمثلة أو أنواع الوصمة. كما يشرح 

لماذا يوصم األفراد اآلخرين وما هي آثار الوصمة. 
لمعرفة مفهوم "الهجرة"، يبدأ التالميذ بالتنقل في مساحة كبيرة لتحديد مكان منشأهم. وفي 

مجموعات صغيرة، يقرأ التالميذ سيناريوهات حول "بطاقات قصص الهجرة" ويقررون إلى أي 
مدى اختار أفراد القصة الهجرة أو أجبروا عليها. كما يتعلمون التعاطف مع المهاجرين من خالل 

القصص المقترحة والمناقشة التي تجرى على سبيل المتابعة.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
U2.1  تقدير القيم المشتركة التي تربط بين المجتمعات القوية 

)الكرم، واإلنصاف، والتضامن في المشاريع المجتمعية(
U3.2  تنمية المواقف التي تساعد األفراد على العيش معاً 

بسالم )االحترام، الشعور بالمساواة، التعاطف، روح 
التضامن، وقبول االخر(

السلوكي: مسؤول أخالقياً 
وملتزم

U2.2  التعبير عن وجهات النظر الشخصية حول االنصاف 

والقضايا العالمية ذات الصلة بسيادة القانون 
والمشروعية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها
بعد االنتهاء من تدريس هذه األنشطة، يمكنك أن تسمح لألطفال بلعب لعبة على االنترنت تُعَرف 

باسم "رغم كل الصعاب" )ص. 30( لتقوية تعاطفهم مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
 Bowden, R. and Wilson, R. 2014. Identity and Belonging. British Red Cross.المصدر: استناداً الى 

 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources/identity-and-belonging

https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources/identity-and-belonging
https://www.redcross.org.uk/get-involved/teaching-resources/identity-and-belonging
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

دليل الممارسات الجيدة لبرلمان 
المدرسة

Å املواضيع
y )الفنون )الرسم/الطالء
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية
y التكنولوجيا

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
عدة أسابيع أو أشهر )حسب المشروع(

املواد	الالزمة
ورق وأقالم، وأدوات الفنون، كاميرا، 

كاميرا فيديو ، هاتف محمول، أو كمبيوتر 
لوحي )أغلبها اختيارية، حسب المشروع(

الكلمات	املفتاحية:	 ✏
y المشاركة المدنية
y بناء المجتمع
y الديمقراطية
y )حقوق اإلنسان )معرفة
y  )المؤسسات القضائية )البرلمان

وصف	النشاط

ييزّود هذا الكتّيب المقتبس من UNRWA (2015) المعلمين بموارد لدعم التالميذ في تشكيل 
برلمانات للمدارس بهدف الوعى واتخاذ االجراءات الرامية الى تعزيز حقوق االنسان. 

يقّدم تقارير حول ستة أمثلة ألفضل الممارسات في مجال الخدمة المجتمعية والمشاريع الموجهة 
نحو األعمال من مدارس األونروا. كما أن القسم الخاص بأفضل الممارسات لن يشّجع المعلمين 
على قيادة مشاريع مماثلة فحسب، ال بل يوّفر أيضاً نموذجاً ألندية أخرى للتفكير في ممارساتها 

عن طريق:

y توثيق طبيعة الممارسة وانجازاتها؛
y شرح ما يجعلها ممارساٍت جيدًة؛
y إنشاء قسم أسئلة وأجوبة حول آثار الممارسة للطالب والمجتمع؛
y التفكير في كيفية العثور على معلومات إضافية عن هذه الممارسة؛
y تبادل األفكار حول أنشطة على سبيل المتابعة أو التوّسع

إلى جانب دراسة حاالت ألفضل الممارسات، يتضّمن الكتّيب أفكاراً ومبادئ توجيهيًة، وخطوات 
لمساعدة المدارس األخرى على تنفيذ أنشطة من شأنها أن تساهم في ثقافة حقوق االنسان. 

ثم يقدم موراد تعليمية ونماذج للقيام بالتخطيط والتقييم في ما يتعلق برلمانات المدرسة 
وأنشطتها.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U3.2  المشاركة في العمل المجتمعي والبحث عن فرص السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المشاركة اإليجابية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

مشروعاً وقم بتكييفه على أساس اهتمامات التالميذ واحتياجات المجتمع. وفيما يتعلق بمشاركة 
المجتمع خارج المدرسة، حاول أن تختار مشروعاً مثل "قطف الزيتون". تؤدي هذه المشاركة 

المباشرة في المجتمع دوراً أساسياً في تنمية مهارات التالميذ عبر  مشاركتهم بصفتهم مواطنين 
خاضعين للمساءلة المتبادلة فيما يكبرون

 UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near المصدر: استناداً الى
 East). 2015. UNRWA School Parliament Good Practices Booklet. Amman, Jordan, UNRWA Department of

 Education HRCRT Team. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
https://www.unrwa.org/sites/default/files/school_parliament_good_practices_booklet_english_11.11.2015.pdf

https://www.unrwa.org/sites/default/files/school_parliament_good_practices_booklet_english_11.11.2015.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/school_parliament_good_practices_booklet_english_11.11.2015.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/school_parliament_good_practices_booklet_english_11.11.2015.pdf
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القصص والكتب

يقّدم هذا القسم نظرًة عامًة حول قصص ومؤلفات من شتى أنحاء العالم يمكن استخدامها لتعليم المفاهيم والقيم المتعلقة 
بسيادة القانون. بالنسبة إلى التالميذ الصغار، يشكل استخدام القصص وسيلة تفاعليًة وأكثر صلة بتجاربهم من الدروس 

هة  النظرية المجردة. من خالل القصص - سواء تمت قراءتها على األطفال بصوت عاٍل  أو تم العمل عليها في تمرين قراءة موجَّ
مع تالميذ أكبر سناً - يمكن للمعلمين إدخال المواضيع ذات الصلة بسيادة القانون في دروس الفنون باللغات المطلوبة.

فيما تستعين العديد من الموارد التعليمية من هذا الدليل بالقصص نوعاً ما، فإن معظمها مكتوب خصيصاً للدرس، وليس 
على سبيل كتابات رفيعة المستوى أو قصص تقليدية مألوف بحد ذاتها.  يتطلّب تعليم القيم )مثل التعاطف والرعاية واالحترام 

والتسامح وغيرها من القيم المحورية في سيادة القانون( الدخول إلى قلب التالميذ، ال بل أيضاً عقولهم، وهنا تحديداً يكمن 
.(Benavot et al., 2018) دور سرد الحكايات

يقدم أول مورد تعليمي في هذا القسم توجيهات للمعلمين حول كيفية استخدام المؤلفات والقصص لتعليم التالميذ القيم. أما 
الموارد التعليمية األخرى فتتناول أمثلًة لقصص محددة يستطيع المعلمون استخدامها مناقشة المسائل الواردة من أجل تعزيز 
المفاهيم المتصلة بسيادة القانون. ويستطيع المعلم استخدام األسئلة أو المناقشة، وما يراه انسب لتنمية المهارات المنشودة 

لدى التالميذ - على سبيل المثال، مناقشة بين المجموعة بأكملها، تبادل األفكار بين تلميذين، أو حوار بين مجموعة صغيرة، أو 
رد شفهي أو مكتوب.

يجب على المعلمين االستعانة بهذا القسم ليأخذوا منه أفكاراً،  ومن ثّم يختارون قصصاً وكتباً من سياقهم الخاص الستخدامها 
مع تالميذهم. 
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

قصص تعلم دروس الحياة

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
30 الى 45 دقيقة )حسب القصة 

المختارة(

املواد	الالزمة  
قصة )شفهية أو مطبوعة(

الكلمات	املفتاحية:	  
y التعاون
y المساواة
y االندماج

وصف	النشاط:

الغرض من هذه المورد التعليمي المأخوذ من Jalongo (2019) هو تزويد المعلمين بنصائح مفيدة 
حول كيفية مساعدة التالميذ على استيعاب الدروس عن القيم عندما يستمعون إلى قصص أو 

يقرأون كتباً مصورًة.
يقّدم المورد التعليمي مجموعًة من التوصيات الرئيسية، أوالً الختيار قصة، ثّم التباع منهجية  

محددة قبل القراءة وأنثاءها وبعدها 

y  تحديد هدف القراءة ليستعّد التالميذ مسبقاً للتركيز على النقاط الرئيسية التي تم
تحديدها؛

y  .التوقف عندما تقرأ  أجزاء معينة من القصة تعّبر عن قيمة تود جذب انتباه التالميذ إليها
اطرح أسئلة بصوت عال - حول ما تقرأه، ولماذا تشعر الشخصيات أو تتصرف بشكل 

أو بآخر؛
y  عندما تنتهي من القراءة، قم بتوجيه المناقشة بشكل مقصود، أوالً لمساعدة التالميذ على

التعرف على الشخصيات، ثم التعبير عن عواطفهم حول القصة، بعد ذلك ابدأ بدراسة 
وجهات نظرهم؛

y .امنح كل تلميذ الفرصة للتعليق
كما يوفر المورد التعليمي نصائح مفيدة حول كيفية لسرد من أجل إتاحة فرص وحيز القصص 

طوال اليوم.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L1.1  تطوير عالقات إيجابية مع اآلخرين

L1.2  الوعـى بالمشاعر الخاصة وأثر السلوك على 

اآلخرين )سلباً وايجاباً(

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يتم توفير قائمة بقصص تعلم دروس الحياة.

.Jalongo, M.R. 2019. Stories that Teach Life Lessons. Early Childhood Today. Scholastic المصدر: استناداً الى 
 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/stories-teach-life-lessons/

https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/stories-teach-life-lessons/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/stories-teach-life-lessons/
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بئر الحقيقة

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 دقيقة

املواد	الالزمة  
قصة )شفهية، أو مطبوعة أو فيديو(

الكلمات	املفتاحية:	  
y بناء المجتمع
y  صنع القرار األخالقي
y )القواعد )السبب
y )القيم )النزاهة

وصف	النشاط

هذا الكتاب المصور لألطفال بقلم، Hamilton, Weiss and Wrenn (2008)، مستوحى من حكاية 
شعبية مصرية، يعلم أهمية المشاركة واألمانة.

العنزة والديك والحمار، ثالثة أصدقاء يعملون معاً في زراعة حقل البرسيم. بعد أن عمل 
األصدقاء الثالثة في الحقل بعناية ، وانتظروا نمو المحاصيل، تسلل الحمار لياًل إلى الحقل وأكل 
كل البرسيم. توجه األصدقاء الثالثة إلى بئر الحقيقة لمعرفة من المسؤول، وانكشف فعل الحمار 

وخيانته.
تتوّفر هذه الرواية المسرودة  باللغة االنجليزية في كتاب مصور متاح للشراء أو القراءة بصوت 

عال على فيديو  يوتيوب. بعد سرد القصة، يفتح المعلم مناقشة حول 1( الدرس المستخلص من 
القصة 2(      القيم الهامة في بناء المجتمعات المحلية 3( هل العقوبة التي حكم بها على الحمار 

عادلة؟ لماذا؟

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L2.2  فهم األسباب التي تجعل من القواعد والقوانين المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

المنصفة عوامل تقوية األسرة والمدرسة وجعلهما 
أكثر أمناً

االجتماعي العاطفي: االتصال 
االجتماعي واحترام التنوع

L2.2  تقدير أهمية العالقات الطيبة في تحقيق رفاهية 

المجتمع
L1.2  دعم الخيارات التي تسهم في تحسين البيئة السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المدرسية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

فكر في دعوة أحد الوالدين أو أفراد المجتمع ليحكي القصة ويجيب على أسئلة التالميذ حول 
الدروس والقيم المستخلصة منها. تملك دار نشر هذا الكتاب، August House، مجموعة واسعة 

من الموارد المتاحة للمعلمين على موقعها )بما في ذلك الكتب المصورة التفاعلية وخطط 
الدروس المعدة على أساس قصص شفهية تركز على القيم(. ويمكن العثور عليها على الموقع 

https://www.augusthouse.com/learning-resources :التالي

  M., Weiss, M. and Wrenn, T. 2008. The Well of Truth: A Folktale from Egypt. Atlanta,المصدر: استناداً الى
 Georgia, August House Publishers. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

 https://www.storybookcove.com/book/9780874838800. فيديو القصة متاح في:
 https://www.youtube.com/watch?v=8OUTz5t-6Vg

 

https://www.youtube.com/watch?v=8OUTz5t-6Vg
https://www.youtube.com/watch?v=8OUTz5t-6Vg
https://www.augusthouse.com/learning-resources
https://www.storybookcove.com/book/9780874838800
https://www.youtube.com/watch?v=8OUTz5t-6Vg
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فلنجعل العدل يسود

Å املواضيع
y  )الفنون )أداء األدوار
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 إلى 60 دقيقة

املواد	الالزمة  
قصة )شفهية أو مطبوعة(

الكلمات	املفتاحية:	  
y بناء المجتمع
y )حل النزاعات )االعتذار
y التعاون

وصف	النشاط

تحكي هذه القصة الشعبية المأخوذة من Lesotho Distance Teaching Centre (2017) كيف تتفاقم 
النزاعات الصغيرة بين األفراد وتنتشر إلى المجتمع بأسره. فالثقة واالستعداد للعمل معاً 

يساعدان على تخفيف حدة الصراع ويساهمان في منع تصاعده. يقرأ المعلم القصة ثم يفتح 
مناقشة مع  التالميذ.  

ومن بين أسئلة المناقشة المقترحة:

y  ما هي المشكلة التي أدت لنشوب النزاع أصاًل؟
y  ما هو الدور الذى أّداه القائد؟
y لماذا من المهم وجود وسيط؟
y  ما هي الصفات الهامة للوسطاء؟
y  هل ساعدت يوماً اآلخرين في حل نزاع؟ كيف؟

بعد المناقشة، يطلب من التالميذ تشكيل مجموعات ويمثلون حكاية تعبر عن نزاع بين طرفين 
ووسيط. ويمكنهم أن يختاروا وسيطهم الخاص أو يستعينوا بالوسيط في القصة الشفهية.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.1  القدرة على تحديد خصائص المجتمع حيث المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

يمكن العيش معاً في سالم
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L3.1  اإلنصات باحترام والموافقة أو االختالف مع 

اآلخرين بدون عنف 
L3.2  االنفتاح وقبول اآلراء ووجهات النظر المختلفة

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامناحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

متاحة باللغة اإلنجليزية وبلغة سيسوتو. يحتوي الكتاب الذي يتضّمن هذه القصة أيضاً على 
مواضيع تفكير للمعلمين الذين أنهوا دورة تدريبية في مجال التعليم من أجل السالم. كما يمكن 
للمعلمين توسيع النشاط لمناقشة نزاعات أخرى قد تحتاج لوساطة )مثل النزاعات داخل األسر 

أو بين الدول(.

  Lesotho Distance Teaching Centre. 2017. Peace, The Best Way المصدر: استناداً الى 
 (Ngoan’a Khotso Ha a Lebale Tsa   Khotso). Seoul, UNESCO-Asia Pacific Centre of Education for 

.International Understanding (APCEIU), pp. 31–33 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع 
http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m412&wr_id=86 :التالي

http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m412&wr_id=86
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التراث الثقافي غير المادي: 
التقاليد الشفهية المتوارثة

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
متغير - حسب النص الذي يختاره المعلم

املواد	الالزمة  
االدب الشفهي )أو النسخة المطبوعة(

الكلمات	املفتاحية:	  
y بناء المجتمع
y صنع القرار األخالقي

وصف	النشاط

هذا المورد التعليمي المأخوذ من قاعدة بيانات اليونسكو لألدب التقليدي الشفهي، وهو جزء من 
التراث الثقافي غير المادي. 

ويمكن للمعلمين العثور هنا على مصادر تقاليد شفهية خاصة بهم وبمناطقهم، بواسطة األدب 
العالمي التقليدي للتعرف على أحداث وأبطال يمكنهم من خاللهم استكشاف أفكار سيادة 

القانون.
ومن بين األمثلة التي تشملها المواضيع المتصلة بسيادة القانون، نذكر ميثاق ماندن. يُعتبَر هذا 

الميثاق المتوارث عبر التقاليد الشفهية، أحد أقدم مراجع الحقوق األساسية )األدب الشفهي ذو  
الصلة: ملحمة سوندياتا(.

األسئلة المقترحة للمناقشة حول األدب الشفهي والفنون الشعبية:

y  ما هي القيم التي يظهرها بطل القصة والتي تجعله بطاًل حقيقياً؟
y كيف تتصرف الشخصية بطريقة عادلة أو غير عادلة؟
y .اعط مثاالً على حالة لم تتبع فيها الشخصية قواعد المجتمع
y وما هي العواقب التي ترتبت على أعمالها؟
y كيف يؤثر هذا االختيار على الشخصية؟
y كيف يؤثر هذا االختيار على اآلخرين؟

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.1  القدرة على تحديد خصائص المجتمع حيث يمكن المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

العيش معاً في سالم
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
U2.1  تقدير القيم المشتركة التي تربط بين المجتمعات 

القوية
L2.2  االضطالع بمسئولية وقع الخيارات واألفعال على السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

الذات واآلخرين

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانيةاحترام التنوع

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يمنح االستمتاع إلى األدب التقليدي ومناقشته فرصةً لدعوة راوي قصص تقليدية للمشاركة في 
عملية التعلم. قم بتشجيع الطالب على مناقشة المسائل المذكورة أعاله مع الضيف مباشرة.

  2019. Dive into Intangible Cultural Heritage: Oral.المصدر: استناداً الى اليونسكو للتراث الثقافي الالمادي
 .Traditions and Expressions يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

https://ich.unesco.org/en/RL/manden-charter-proclaimed-in-kurukan-fuga-00290

https://ich.unesco.org/en/oral-traditions-and-expressions-00053
https://ich.unesco.org/en/oral-traditions-and-expressions-00053
https://ich.unesco.org/en/RL/manden-charter-proclaimed-in-kurukan-fuga-00290
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حديقة حيوانات على االنترنت

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y اإلعالم
y التكنولوجيا

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
 30 دقيقة )قراءة فقط(؛ 45 دقيقة

)درس فنون اللغة(

املواد	الالزمة  
كتاب )مضمن في المورد التعليمي(، 

أوراق وأقالم )اختياري - للرسم البياني(

الكلمات	املفتاحية:	  
y  الترهيب السيبراني

)cyberbulling(
y )الجريمة )الجريمة السيبرانية
y وسائل اإلعالم
y السالمة

وصف	النشاط

الغرض من هذا الكتاب من تأليف Drobna and Abdel-Salam (2016) هو تعليم التالميذ الصغار 
االستخدامات اإليجابية لإلنترنت وسبل المحافظة على األمان عبر االنترنت.

من خالل صور وشخصيات تفاعلية، يوضح هذا الكتاب أنه من الممكن استخدام االنترنت 
بطريقة إيجابية من أجل:

y البقاء على اتصال؛
y االطالع على العالم؛
y طلب المساعدة؛
y .استخدام ألعاب

يساعد الكتاب أيضاً التالميذ على فهم تحديات العالقات االجتماعية والسالمة التي تعترض 
استخدام االنترنت. ويزّود التالميذ بنصائح محددة وقواعد للبقاء بأمان أثناء استخدام االنترنت.

يمكن للمعلم أو أحد اآلباء قراءة هذه القصة بصوت عال لتالميذ المرحلة الدنيا من التعليم 
االبتدائي. أما تالميذ المرحلة العليا من التعليم االبتدائي، فيمكنهم قراءتها بشكل مستقل أو في 

مجموعات. 
ولزيادة فهم التالميذ للقصة، يمكن ملء جدول بقائمة االستخدامات اإليجابية مقابل مخاطر 

االنترنت أو جدول بالمشكلة والحل، باإلضافة إلى القواعد لمعالجة كل خطر.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L3.1  معرفة أين يجد المعلومات ومن يسأل عن معلومات المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

قواعد السالمة 
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
U1.2  المرونة في مواجهة التأثيرات السلبية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامن

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

هذا الكتاب متاح للتنزيل في ثماني لغات )العربية، الصينية، اإلنجليزية، الفارسية، الفرنسية، 
األلمانية، الروسية واالسبانية(. كما يتوفر دليل اآلباء الستخدام الكتاب في اللغة االلمانية.

 Drobna, D. and Abdel-Salam, A. 2016. The Online Zoo. Vienna, Internet Service Providers المصدر: استناداً الى
 Austria (ISPA). يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي: 
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html

http://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html
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ليليتو في المدرسة

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الرياضيات
y العلوم
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
30-45 دقيقة

املواد	الالزمة  
قصة )شفهية أو مطبوعة(

الكلمات	املفتاحية:	  
y )الجريمة )الفساد
y صنع القرار األخالقي

وصف	النشاط

  UNODC, Office of the Attorney General Mozambique, and the Ministry of هذا الكتاب مأخوذ
Education of the Republic of Mozambique (2016) ويعلم التالميذ القيم الالزمة لتحقيق النمو 

السليم والمشاركة في مجتمع خال من الفساد.
ويصور الكتاب بأسلوب بسيط يسهل  فهمه سيناريوهاٍت من الحياة المدرسية اليومية من خالل 

شخصية ليليتو، تلميذ في الصفوف االبتدائية.
يتضمّن الكتاب مجموعة من األمثلة يمكن استخدامها بطرق متنوعة:

y الغش في االمتحان؛
y لعب كرة القدم؛
y .كيف يمكن للفساد أن يؤثر على مشروع بناء

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.1  القدرة على فهم المعضالت األخالقية وتطبيق السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

بوصلة أخالقية على الحياة اليومية )قول الحقيقة 
واحترام ملكية اآلخر( 

U2.2   التعبير عن وجهات النظر الشخصية حول 

االنصاف والقضايا العالمية ذات الصلة بسيادة 
القانون والمشروعية

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يدور جزء من الكتاب في موقع بناء. ويمكن استخدامه في درس الرياضيات أو العلوم. الكتاب 
متوفر باللغة البرتغالية.

 UNODC, Office of the Attorney General Mozambique, and the Ministry of Education of المصدر: استناداً الى
 the Republic of Mozambique (2016) Lilito na Escola [Lilito in School]. Maputo, Mozambique. UNODC/ROSAF

Regional Office of Southern Africa)(. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:  
 https://www.unodc.org/e4j/data/_primary_lower_p_primary_upper_p_/369_lilito_in_school.html?lng=en
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املوارد 
خارج قاعة الصف
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في هذا القسم، سوف يجد المعلمون توجيهات بشأن إدخال 
مواضيع الشفافية والعدالة وغيرها من مفاهيم سيادة 

القانون، في األنشطة الرياضية واألنشطة خارج المدرسة. 

في السنوات األخيرة، ازداد استخدام الرياضة كوسيلة 
لتحسين احترام الذات، وتعزيز الروابط االجتماعية وتنمية 

شعور بااللتزام لدى المشاركين.

وفي الوقت عينه، تمنح الرحالت الميدانية التالميذ فرصًة 
لتطبيق ما تعلموه في الصف بشكل أدّق في مجتمعهم. 

وخالل الزيارات الميدانية، يمكن للتالميذ مشاهدة طريقة 
دعم سيادة القانون في تحقيق مجتمعات شاملة وسلمية 

وعادلة.  وقد يالحظون قواعد تسمح ألفراد المجتمع 
بالتعاون مع بعضهم البعض واحترام كل منهم اآلخر،  

ويتعّرفون على مؤسسات قوية، موثوقة  تعزز سيادة القانون. 
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الروح الرياضية

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y التربية البدنية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
من حصتين إلى 4 حصص

املواد	الالزمة  
منشورات، أقالم

الكلمات	املفتاحية:	  
y بناء المجتمع
y )القواعد )السبب
y الرياضة
y )القيم )العدالة

وصف	النشاط
الغرض من هذه الوحدة المأخوذة من World Anti-Doping Agency (2015) هو تعريف التالميذ إلى 

قيم الروح الرياضية، وإدراك أهمية اللعب النزيهو العادل، وربط تلك القيم بالحياة اليومية في 
سياقات غير  األلعاب والرياضة.

في الدرس األول، سيتعرف التالميذ على قيم الروح الرياضية اإلحدى عشرة. وفي مجموعات 
صغيرة، يعدون أمثلًة خاصًة بهم تعّبر عن احترام تلك القيم أو انتهاكها. 

وفى الدرس الثاني، يقرأ التالميذ حاالت رياضيين حقيقيين ويحّددون كيف يعّبر هؤالء 
الرياضيون عن قيم الروح الرياضية من خالل أعمالهم.

ثم، في الدرس الثالث، يسأل المعلم التالميذ كيف تُطّبق قيم الروح الرياضية في حياتهم اليومية 
خارج الرياضة. 

أما في الدرس األخير، فيتعّرف التالميذ إلى العهد األولمبي ثم يدونون تعهداتهم الخاصة 
انطالقاً من قيم الروح الرياضية بشكل فردي  أو ضمن مجموعات صغيرة.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L1.3  تكوين صورة إيجابية للذات 

U1.3  تنمية التعاطف والتضامن واإلحساس باالنتماء إلى 

المجتمع 
L1.1  العمل جيداً في مجموعات )المشاركة، االستماع، السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المساعدة(

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

تقدم الوحدة أفكاراً حول استخدام قيم الروح الرياضية كموضوع للدراسة في الصف أو على 
نطاق المدرسة خالل سنة دراسية كاملة. كما تستطيع صفوف التربية البدنية أو الفرق الرياضية 
استخدام هذه الدروس ثم تشجيع الطالب على تحديد الحاالت التي يعبرون فيها عن تلك القيم 

أثناء ممارسة األلعاب الرياضية. أنظر المورد التعليمي "أحسنت اللعب!" في هذا الدليل )ص 54(.

World Anti-Doping Agency (WADA). 2015. Teacher’s Tool Kit. Montreal, المصدر: استناداً الى 
Canada: World Anti-Doping Agency, pp. 5–37. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع 

https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-awareness/teachers-tool-kit :التالي

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_teachers_toolkit_v4_2015_eng_0.pdf
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-awareness/teachers-tool-kit
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احسنت اللعب!

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y التربية البدنية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
60 دقيقة )يمكن تقسيمها الى جلستين 

بمدة أقل - األنشطة قبل المباراة ثم 
المباراة وتتبعها مناقشة(

املواد	الالزمة  
أمثلة مباريات رياضية )فيديو، صور، 

صحف أو انترنت( اوراق وأقالم 
والمعدات الرياضية المفضلة، كاميرا 

فيديو )اختياري(

الكلمات	املفتاحية:	  
y التعاون
y صنع القرار األخالقي
y وسائل اإلعالم
y )القواعد )السبب
y الرياضة
y )القيم )العدالة

وصف	النشاط

في هذا الدرس المقتبس من Commonwealth of Australia (2006)، يبحث التالميذ ويحددون 
أفضل التوجيهات الرياضية وأكثرها عدالة، ويستخدمون المبادئ التوجيهية في اللعبة الرياضية 

ويمعنون النظر في التجربة. 
يبدأ المعلم بمناقشة  مع التالميذ حول الرياضة التي يحبونها، ومقارنة الروح الرياضية الجيدة 

والسيئة وأهمية اللعب بشكل عادل.
يدرس التالميذ أمثلة مباريات فعلية - عبر الفيديو، أو الصحف، أو الصور أو االنترنت.  

ويناقشون  السلوك الرياضي الجيد أو السيء الذي الحظوه، مع التفكير في عواقب األعمال 
وأهمية القواعد في مجال الرياضة.

بعد ذلك، يعمل التالميذ في مجموعات صغيرة، بحيث تأخذ كل مجموعة قيمًة لمناقشتها. 
ثم يحاول التالميذ كل على حدة تحديد األفكار حول طريقة التعبير عن هذه القيمة من خالل 

الرياضة ثم يلخصون أفكارهم قبل عرضها على الصف. وبعد العروض الفردية والجماعية، 
واألفكار الفردية المدونة، يضع التالميذ ضمن مجموعات قائمًة  لـ "أفضل التوجيهات وأكثر 

عدالً" من أجل ممارسة الرياضة بحسن السلوك الرياضي.
وأخيراً، يلعب التالميذ مباراة جماعية بينما يقوم أحدهم )المعلم مثاًل( بتصوير المباراة بالفيديو 

. ثم تناقش المجموعة أمثلًة تظهر كيف عّبروا عن روح رياضية جيدة خالل المباراة. وينتهي 
النشاط بمناقشة كيفية تطبيق القائمة خارج الرياضة.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعةالمجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L1.2  الوعي بالمشاعر الخاصة وأثر السلوك على 

اآلخرين )سلباً وايجاباً(
U3.2  تطوير القيم والمواقف التى تمكن الناس من العيش 

معا بسالم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يمكنك جمع الرياضات المطابقة لهذا النشاط مع وحدة "الروح الرياضية" في هذا الدليل )ص. 
53(. تُعتَبر المستخدمة في هذا المورد التعليمي اختياريًة. إذا لم تكن متوفرة، يمكن مناقشة 

مباريات شاهدها الطالب أو سمعوا عنها.
 2006. Well Played! Melbourne, Values Education for Australian المصدر: استناداً الى كومنولث استراليا

 Schooling. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Currprim_Well_played.pdf

http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Currprim_Well_played.pdf
http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Currprim_Well_played.pdf
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امسك الذيل

Å املواضيع
y التربية البدنية
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
30 دقيقة

املواد	الالزمة  
مواد لصنع "ذيول" )فانلة رياضة، أشرطة 

من صحف، حبال(

الكلمات	املفتاحية:	  
y المساواة
y )القواعد )السبب
y  الرياضة

وصف	النشاط

في هذا الدرس المقتبس من  Commonwealth of Australia (2006)، يبحث التالميذ ويحددون 
أفضل التوجيهات الرياضية وأكثرها عدالة، ويستخدمون المبادئ التوجيهية في اللعبة الرياضية 

ويمعنون النظر في التجربة. 
يبدأ المعلم بمناقشة  مع التالميذ حول الرياضة التي يحبونها، ومقارنة الروح الرياضية الجيدة 

والسيئة وأهمية اللعب بشكل عادل.
يدرس التالميذ أمثلة مباريات فعلية - عبر الفيديو، أو الصحف، أو الصور أو االنترنت.  

ويناقشون  السلوك الرياضي الجيد أو السيء الذي الحظوه، مع التفكير في عواقب األعمال 
وأهمية القواعد في مجال الرياضة.

بعد ذلك، يعمل التالميذ في مجموعات صغيرة، بحيث تأخذ كل مجموعة قيمًة لمناقشتها. 
ثم يحاول التالميذ كل على حدة تحديد األفكار حول طريقة التعبير عن هذه القيمة من خالل 

الرياضة ثم يلخصون أفكارهم قبل عرضها على الصف. وبعد العروض الفردية والجماعية، 
واألفكار الفردية المدونة، يضع التالميذ ضمن مجموعات قائمًة  لـ "أفضل التوجيهات وأكثر 

عدالً" من أجل ممارسة الرياضة بحسن السلوك الرياضي.
وأخيراً، يلعب التالميذ مباراة جماعية بينما يقوم أحدهم )المعلم مثاًل( بتصوير المباراة بالفيديو 

. ثم تناقش المجموعة أمثلًة تظهر كيف عّبروا عن روح رياضية جيدة خالل المباراة. وينتهي 
النشاط بمناقشة كيفية تطبيق القائمة خارج الرياضة.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L2.2  فهم األسباب التي تجعل من القواعد والقوانين المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

المنصفة عوامل تقوية األسرة والمدرسة 
وجعلهما أكثر أمناً

االجتماعي العاطفي: االتصال 
االجتماعي واحترام التنوع

U3.2  تطوير القيم والمواقف التى تمكن الناس من 

العيش معا بسالم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

احترام التنوع شعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

لتوسيع هذا النشاط، يستطيع المعلم أن يوزع على التالميذ مقاالت إخبارية وبيانات حول المساواة 
أو إساءة استخدام السلطة ذات الصلة بالتالميذ. وتفكر المجموعة في الطرق التي  تعالج فيها 

مؤسسات العدالة أو المنظمات في مجتمعهم هذه المسألة. الوحدة متوفرة باللغة البرتغالية.
 Promundo. 2016. Educação e esporte para a igualdade: Guia de Atividades المصدر: استناداً الى معهد

 do Projeto Praticando Esporte, Vencendo na Vida! [Education and Sports for Equality: Activity Guide for
the Practicing Sports, Winning in Life Project]. Rio de Janeiro, Instituto Promundo, pp. 12–13. https://

/promundoglobal.org/resources/education-sports-equality-activity-guide-practicing-sports-winning-life-project

https://promundoglobal.org/resources/education-sports-equality-activity-guide-practicing-sports-winn
https://promundoglobal.org/resources/education-sports-equality-activity-guide-practicing-sports-winn
https://promundoglobal.org/resources/education-sports-equality-activity-guide-practicing-sports-winn
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األلعاب األولمبية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة - سباق العقبات

Å املواضيع
y التربية البدنية
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
30 دقيقة

املواد	الالزمة  
أي معدات تربية بدنية )مخاريط، 
صفارات، سترات، حبال، حواجز( 

أشرطة من القماشلصنع عصابات العين، 
لربط األذرع، وتغطية الفم، وواقيات 

لألذن.

الكلمات	املفتاحية:	  
y التنوع
y المساواة
y  حقوق االنسان )حقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة(.
y االندماج
y )القيم )التعاطف

وصف	النشاط

يساعد هذا الدرس المستخلص من معهد Promundo (2016) التالميذ على تنمية تعاطفهم مع 
األشخاص ذوي اإلعاقة وفهم حقوقهم.

يبدأ المعلم بتوزيع التالميذ على أربع مجموعات صغيرة ويخصص لكل مجموعة نوعاً من اإلعاقة 
)العمى، الصمم، العجز البدني، الخرس(. ولتمثيل اإلعاقات، يُستعان بعصابات العين، وواقيات 

األذن، ويتم تقييد اليدين خلف الظهر، الخ. ثم يُطلب من التالميذ اجتياز العقبة.
ثم يبدأ المعلم مناقشة مع الصف بالكامل حول:

y كيف تعاملت المجموعات مع التحدي و"اإلعاقة"؛
y التحديات اليومية التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة في المجتمع؛
y كيف نضمن مساحات اكثر شموالً؛
y .ما هي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعةالمجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L2.1  تقدير التنوع واحترامه

U2.2  احترام تمتع الجميع بحقوق وواجبات متساوية

L3.1  التحمس لرعاية االخرينالسلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

احترام التنوع شعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يشير هذا المورد التعليمي إلى القانون البرازيلي بشأن حماية األشخاص ذوي اإلعاقة. وينبغي 
على المعلمين أن يصفوا القانون )القوانين( أو العرف )األعراف( المناسب حسب سياقهم الخاص 

للتأكد من أن التالميذ يعرفون كيف يتم وضع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو يتم تعزيزها في 
مجتمعهم. الوحدة متوفرة باللغة البرتغالية.

 Promundo. 2016. Educação e esporte para a igualdade: Guia de Atividades do المصدر: استناداً الى معهد
 Projeto Praticando Esporte, Vencendo na Vida! [Education and Sports for Equality: Activity Guide for the

Practicing Sports, Winning in Life Project]. Rio de Janeiro, Instituto Promundo, p. 45. يمكن العثور على معلومات 
https://promundoglobal.org/resources/education-sports-equality- :كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي

activity-guide-practicing-sports-winning-life-project/

https://promundoglobal.org/resources/education-sports-equality-activity-guide-practicing-sports-winn
https://promundoglobal.org/resources/education-sports-equality-activity-guide-practicing-sports-winn
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موارد املشاركة
املدرسة، واألسرة واملجتمع
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القسم 3:  كتالوج الموارد التعليمية

من خالل هذه األنشطة - وبمساعدة األهل وأفراد المجتمع 
- يمكن للتالميذ ممارسة نشاط بناء مجتمع حيث يعيش كل 

فرد في سالم وعدالة وتحقيق الذات.

تقّدم الموارد التعليمية األولى أمثلًة على الطريقة التي 
يمكن للمعلمين اتباعها إلشراك اآلباء في التجارب المتعلقة 
بسيادة القانون، وخاصة بالنسبة لتالميذ المرحلة الدنيا من 
التعليم االبتدائي. يُعتَبَر إعالم أفراد األسرة وحشد دعمهم 
في منتهى األهمية عند تناول قضايا حساسة، مثل إساءة 

المعاملة.

كما أن التعلم القائم على المجتمع يستخدم مهارات البحث 
النشط والتنفيذ من أجل دعم معالجة التحديات داخل 

المجتمعات الطالبية. يحدد التالميذ المشاكل االجتماعية أو 
االقتصادية أو البيئية، وال يمارسون حلول التخطيط فحسب 
ال بل يحدثون أيضاً تغييراً في مجتمعاتهم  عبر تطبيق هذه 

الحلول.

يجب أن يتم تمثيل األطفال في الجمعية الوطنية وأن يشاركوا بنشاط في تبني القوانين
)طالب ابتدائي، سلوفينيا(
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يمكنني أن أحمي نفسي

Å املواضيع
y الصحة

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
30 دقيقة

املواد	الالزمة  
ن( دفتر قابل للطباعة )مضمَّ

الكلمات	املفتاحية:	  
y )الجريمة )االساءة
y المؤسسات القانونية 

 )إنفاذ القانون(
y السالمة
y )العنف )ضد االطفال

وصف	النشاط

يقّدم هذا المورد المأخوذ من Singapore Children's Society (2012) لألهل وأولياء األمر توجيهاٍت 
حول كيفية التحّدث مع أطفالهم عن اللمس الجسدي المناسب وغير المناسب من أجل تفادي 

تعرض أطفالهم العتداء جنسي.
يأتي هذا المورد في كتّيب مؤّلف من سبع عشرة صفحة ملونة، ويحتوي علي: 

y نصائح متوقعة حول كيفية التحدث مع أطفالهم حول هذه المسألة؛
y أنشطة يمكن لألطفال تنفيذها في الدليل؛
y معلومات أساسية حول نمو األطفال واالعتداء الجنسي عليهم؛
y  معلومات االتصال بالمنظمات العاملة من أجل مكافحة االعتداء الجنسي لألطفال أو دعم

الضحايا.
y  بالنسبة إلى المعلمين الذين يتناولون هذا الموضوع مع التالميذ، يساعد هذا المورد اآلباء

على تعزيز فهم أطفالهم لهذا الدرس  في المنزل. كما يتيح للمدرسة إعالم العائالت بأّنه تّم 
التطّرق لهذه المواضيع الحساسة في الصف.

بالنسبة للمعلمين الذين يتناولون هذا الموضوع مع الطالب، يساعد هذا المورد اآلباء في تعزيز 
الرسالة في المنزل. كما يتيح للمدرسة إعالم العائالت بأّنه تّم التطّرق لهذه المواضيع الحساسة 

في الصف..

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
L3.1  معرفة أين يجد المعلومات ومن يسأل عن معلومات المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

قواعد السالمة 
U2.2  القدرة على تحديد مختلف أنواع العنف والحلول 

المناسبة للحصول على مساعدة وحماية أنفسهم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامن

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

من المفيد إرسال هذا المورد إلى المنزل لألهل. يجب على المعلمين استبدال آخر صفحتين من 
الدليل بمعلومات االتصال بمنظمات حماية الطفل أو المؤسسات العاملة الخاصة بسياقهم. وينبغي 

أن يكون المعلمون على علم بالسياق المحلي وبالقوانين المرتبطة باإلبالغ اإللزامي و/أو الجهات 
التي يتعين عليهم إخطارها، أو كيفية حماية الطفل في حالة غياب إمكانية اإلبالغ اإللزامي

 Singapore Children’s Society. 2012. KidzLive: I Can Protect Myself. Singapore. Singapore المصدر: استناداً الى
Children’s Society Research and Outreach Centre. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع 

 https://www.childrensociety.org.sg/resources/ck/files/Kidzlive%20Booklet%202018.pdf :التالي

https://www.icmec.org/education-portal/lesson-resources/
https://www.childrensociety.org.sg/resources/ck/files/Kidzlive%20Booklet%202018.pdf
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دعني أحكي لك حكاية

Å املواضيع
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة 
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
45 إلى 60 دقيقة

املواد	الالزمة  
زيارات عائلية

الكلمات	املفتاحية:	  
y العدالة

وصف	النشاط

الغرض من هذا المورد التعليمي المأخوذ من UNRWA (2013) هو إشراك األهل واألجداد عبر 
دعوتهم إلى سرد حكايات عن تجاربهم للتالميذ . ويستطيع المعلم أن يحدد التوجيهات للوالدين 
لتبادل الحكايات المتعلقة بالعدالة وحقوق االنسان، مثاًل في ما يتعلق بالتفاعل مع المؤسسات أو 
المنظمات لدعم حقوقهم أو ضمان تطبيق القانون. ويمكن للمعلم أن يطلب من األهل أو األجداد 

الحضور للتحدث مع التالميذ عن موضوع محدد )في هذه الحالة، عن تجربتهم في التعليم وكيف 
ساعدهم التعليم في مراحل الحقة من عمرهم(. يزّود المعلم أفراد العائلة مسبقاً بمعلومات 

ونصائح مفيدة حول أنواع المعلومات التي قد يحتاجون إليها.
وفي يوم الزيارة، يهّيئ المعلم القاعة بتوزيع المقاعد في شكل دائرة، إن أمكن ذلك. ويدعو كل 

ضيف للتحدث عن الموضوع المعني، ثم يسمح للتالميذ بطرح األسئلة على الضيوف.
ويتابع المعلم الزيارة بمناقشة التالميذ حول ما تعلموه، وما إذا أعجبهم النشاط وأي موضوع 

خارج توّقعاتهم. كما يمكن للتالميذ كتابة بطاقات شكر للتعبير عن احترامهم وتقديرهم.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L3.3  احترام الذات والغير، وتقدير اختالف اآلخرين

U2.2  احترام تمتع الجميع بحقوق وواجبات متساوية

L3.2  المشاركة في األنشطة اإليجابية في المنزل السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

والمدرسة

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

هذا النشاط هو جزء من مورد مؤلف من  40 درساً يقدم التوجيهات للمعلمين إلنشاء مدارس 
صديقة لحقوق االنسان وتقييم جهودها. يتوفر  باللغتين االنجليزية والعربية. ينبغي على المعلمين 

تشجيع األهل على مشاركة محتويات مناسبة للسن.
 UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near المصدر: استناداً الى
 East). 2013. Teacher Toolkit: Human Rights, Conflict Resolution, and Tolerance Education. Amman, Jordan,

UNRWA Department of Education HRCRT Team, pp. 135–136. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد 
https://www.unrwa.org/resources/strategy-policy/human-rights-conflict-resolution-and- :على الموقع التالي

tolerance-education-teacher-toolkit

https://www.unrwa.org/resources/strategy-policy/human-rights-conflict-resolution-and-tolerance-educa
https://www.unrwa.org/resources/strategy-policy/human-rights-conflict-resolution-and-tolerance-educa
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إلغاء العقوبات الجسدية والمذلة

Å املواضيع
y الصحة

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
عدة أسابيع )إلكمال جميع ورشات 

العمل(

املواد	الالزمة  
ورق وأقالم، منشورات، أقالم تعليم 

وورق رسم بياني، شريط الصق، فيديو 
)اختياري(

الكلمات	املفتاحية:	  
y )الجريمة )االساءة
y صنع القرار األخالقي
y )العنف )ضد االطفال

وصف	النشاط

الغرض من هذا المورد التعليمي من Instituto Promundo (2010) هو توفير دليل للمعلمين الذين 
يرغبون في تنظيم ورشة عمل مع األهل حول أهمية واستراتيجيات تربية األطفال من دون 

استخدام العنف أو اإلهانة.
يتألف الدليل من قسمين، األول يحتوي على معلومات أساسية حول العقوبات البدنية والمذّلة. 
ويمنح إجابات على األسئلة الشائعة، ويشرح التعاريف، ويصف أسباب وعواقب هذه األنواع من 

العقوبات.
أما القسم الثاني فيقّدم نظرة عامة على سلسلة من ورشات العمل التي يمكن للمعلمين تنظيمها 

مع مجموعات من األهل وأولياء أمر األطفال من أجل زيادة الوعى حول العقوبات الجسدية 
والمذلة. وباإلضافة إلى وصف ورشات العمل، يقدم الدليل مجموعة من النصائح المفيدة حول 

كيفية تيسير ورشات العمل بفعالية وبما يتوافق مع المبادئ األخالقية.
ويتضمن الدليل أيضاً الدروس المستفادة من تجربة ورشات العمل في المجتمعات المحلية في 

البرازيل )حيث تم تحرير الدليل( والعديد من الموارد العالمية ذات الصلة  المتوفرة عبر اإلنترنت

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

غير مطبق - مورد تعليم لآلباء االجتماعي العاطفي: االتصال االجتماعي 
واحترام التنوع

السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

يكمل هذا المورد دروس الطالب حول اتفاقية حقوق الطفل. فكر في عقد عدد من ورشات العمل 
 مع اإلهل إلى جانب تعليم التالميذ بواسطة بطاقات حقوق الطفل )ص.26( وحقوق الطفل 
)ص.38( )المدرجة في هذا الدليل(. وهو متوفر باللغات البرتغالية واالسبانية واالنجليزية.

 Promundo. 2010. Ending Corporal and Humiliating Punishments: A manual to المصدر: استناداً الى معهد
.inform and empower fathers, mothers and caregivers of children. Rio de Janeiro: Instituto Promundo 

 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
https://promundoglobal.org/resources/ending-corporal-and-humiliating-punishments/

https://promundoglobal.org/resources/ending-corporal-and-humiliating-punishments/
https://promundoglobal.org/resources/ending-corporal-and-humiliating-punishments/


3

رة 
ألس

- ا
ة  

رس
ملد

ا
مع

جت
امل

ية
يم

عل
لت

د ا
وار

امل

63
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وضع الحقوق على الخريطة

Å املواضيع
y )الفنون )الرسم/الطالء
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
من حصتين إلى 3 حصص

املواد	الالزمة  
ورق وأقالم رصاص وأقالم ملونة ونسخ 

من اتفاقيات الحقوق

الكلمات	املفتاحية:	  
y حقوق الطفل
y بناء المجتمع
y )حقوق اإلنسان )معرفة
y المؤسسات القضائية 

)في المجتمع المحلي(

وصف	النشاط

الغرض من هذا المورد المقتبس من Council of Europe (2009) هو حث التالميذ يفّكرون في 
األماكن والمؤسسات في مجتمعهم التي تتيح لهم الحصول على حقوق معينة ضمن حقوق 

اإلنسان. بعد توزيع التالميذ على مجموعات صغيرة، يقومون برسم خريطة لجوارهم أو مدينة 
صغيرة، بما في ذلك المنازل واألماكن الهامة في المجتمع.

وبعد االنتهاء من رسم الخريطة، يطلب المعلم من التالميذ تحديد الحقوق التي يمكن الحصول 
عليها من خالل األماكن المحددة على الخارطة. وبجانب هذا المكان، يكتب التلميذ رقم المادة 

التي تدّون الحق المعني في صّك دولي لحقوق اإلنسان )مثاًل، اتفاقية حقوق الطفل، االعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب(.

ثم تعرض المجموعات الصغيرة الخريطة على الصف. بعد ذلك يقود المعلم مناقشة حول 
الحقوق التي وجدوها أم لم يجدوها في مجتمعاتهم، باإلضافة الى المنظمات في المجتمع التي 

تعمل على دعم حقوق االنسان.
يشجع هذا المورد المعلم على أخذ التالميذ في جولة حول المجتمع ودعوة أفراده للقيام بدور 

متحّدث تحفيزي ما يساعد التالميذ على مراعاة الحقوق المعمول بها

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.2  احترام تمتع الجميع بحقوق وواجبات متساويةالمعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

U1.1   التعرف على أنواع المشاركة المدنية والسياسية السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

داخل المجتمع )التصويت، األعمال الخيرية، 
الدعوة(

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

استخدم هذه المورد التعليمي بعد أن يكّون األطفال فكرًة حول االتفاقيات المتعلقة بالحقوق مثاًل 
بعد تعليم "حقوق الطفل" )ص. 38( في هذا الدليل. ويشمل المورد التعليمي بعض االقتراحات 

لتكييفه مع التالميذ األكبر أو األصغر سناً.

  Council of Europe. 2009. Compasito: Manual for Human Rights Education for Young المصدر: استناداً إلى
.People. N. Flowers (ed). Budapest, Council of Europe Directorate of Youth and Sport, p. 133-137 

 يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:
http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf

http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf
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مجموعة أدوات التدريس تحت 
سماء واحدة

Å املواضيع
y  )الفنون )الرسم/الطالء
y  فنون اللغة/معرفة القراءة

والكتابة
y الدراسات االجتماعية
y التكنولوجيا

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة الدنيا من التعليم االبتدائي 
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
عدة أسابيع أو أشهر )حسب المشروع(

املواد	الالزمة  
ورق وأقالم، وأدوات الفنون، كاميرا، 

كاميرا فيديو ، هاتف محمول، أو كمبيوتر 
لوحي )أغلبها اختيارية، حسب المشروع(

الكلمات	املفتاحية:	  
y المشاركة المدنية
y بناء المجتمع
y السالمة

وصف	النشاط
 International Play Association, Children’s Parliament, Children يساعد هذا المورد المأخوذ من
and Young People’s Commissioner for Scotland, and Terre des Hommes (2016) المعلمين على 
إشراك التالميذ في أنشطة إبداعية الستكشاف ومناقشة وتبادل األفكار المتعلقة بكيفية جعل 

حياتهم اليومية أكثر أماناً وإنشاء بيئة داعمة لهم.
ترتكز الدروس على مشاريع في ست دول سمحت لألطفال بتبادل وجهات النظر حول بيئتهم 

المحلية بمناسبة "يوم المناقشة العامة" الذي نظمته لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة 
عام 2016. داخل مجموعة األدوات، سيجد المعلمون:

y  أسئلة المناقشة لمساعدة التالميذ في تبادل وجهات النظر بشأن هذه المجتمعات المحلية
في األماكن التي يعيشون فيها؛

y  معلومات بلغة مبّسطة حول القضايا العالمية،و التحديات البيئية ومدى تأثيرها على حقوق
الطفل؛

y خمسة مواضيع حول بناء المشروعات؛
y توجيهات بشأن توثيق اإلجراء عندما يكمل التالميذ مشروعاً ونتائجه؛
y إرشادات لتشجيع المشاركة النشطة من جانب التالميذ؛
y  تعليمات مفصلة، خطوة بخطوة حول تنفيذ ثالث مشاريع مبتكرة وتنظيف احتفال أو فعالية

للجهات المعنية بعد تنفيذ مشروع ما.

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
U2.1  القدرة على تحديد خصائص المجتمع حيث يمكن المعرفي: الوعي والثقافة الناقدة

العيش معاً في سالم
االجتماعي العاطفي: االتصال 

االجتماعي واحترام التنوع
L3.1  اإلنصات باحترام والموافقة أو االختالف مع 

اآلخرين بدون عنف
U1.2  القدرة على التعاون مع األفراد والجماعات من السلوكي: مسؤول أخالقياً وملتزم

ثقافات مختلفة للعمل الجماعي

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامنشعور مشترك باإلنسانية

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

هذه المشاريع تناسب النوادي أو المواضيع طويلة األجل. جرب مشروع ’Streets Ahead‘ الذى 
يسمح لألطفال بإنشاء جدار يعبر عن بيئتهم المحلية.

المصدر: استناداً الى  .Under the Same Sky: Children’s Rights and the Environment يمكن العثور على معلومات 
http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2017/03/TOOLKIT-FINAL- :كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي

UNDER-THE-SKY-TOOLKIT-FINAL-2016-IPA-CP-CYPCS-TdH.pdf

http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2017/03/TOOLKIT-FINAL-UNDER-THE-SKY-TOOLKIT-FINAL-2016-IPA-CP-CYPCS-TdH.pdf
http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2017/03/TOOLKIT-FINAL-UNDER-THE-SKY-TOOLKIT-FINAL-2016-IPA-CP-CYPCS-TdH.pdf
http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2017/03/TOOLKIT-FINAL-UNDER-THE-SKY-TOOLKIT-FINAL-2016-IPA-CP-CYPCS-TdH.pdf
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بطاقة تقرير المواطنين

Å املواضيع
y الرياضيات
y الدراسات االجتماعية

f املستهدفون	املتعلمون
المرحلة العليا من التعليم االبتدائي

الوقت	الالزم }
عدة أيام أو أسابيع

املواد	الالزمة  
أوراق وأقالم، استطالع رأي مطبوع أو 

عبر االنترنت )يتم إعداده(، أدوات فنية 
)اختياري، لتصميم ملصقات إعالنية 

حول استطالع الرأي أو نتيجته(

الكلمات	املفتاحية:	  
y التعاون
y )الجريمة )الفساد
y الشفافية
y )القيم )النزاهة

وصف	النشاط

االغرض من هذا المورد التعليمي المقتبس من Transparency International (2014)  هو تعريف 
الشباب بكيفية إجراء استطالع رأي بين السكان المحليين حول الخدمات العامة. وهو يقدم نظرة 

عامة عن كيفية إعداد ونشر وتحليل وتقديم التقارير عن النتائج. 
كما يتضمن:  

y األساس المنطقي خلف هذا النشاط؛
y تذكير بالمخاطر التي يتضمنها وضرورة اتباع القوانين المحلية؛
y تنظيم النشاط وإعداد استمارات التقارير واستطالع الرأي؛
y جمع وتحليل ومشاركة النتائج؛
y نصائح للحفاظ على إيجابية النشاط وروح التعاون؛
y العقبات المحتملة؛
y دراسة حالة من الفلبين حول الفكرة التي يتم تناولها

نتائج	التعلم

نتائج	التعلم	المتوقعة	المجال
المعرفي: الوعي والثقافة 

الناقدة
U3.1  التفرقة من منطلق البحث بين الوقائع والرأس، بين 

الواقع والخيال
السلوكي: مسؤول أخالقياً 

وملتزم
U1.1   التعرف على أنواع المشاركة المدنية والسياسية 

داخل المجتمع )التصويت، األعمال الخيرية، الدعوة(

المفاهيم	األساسية	لتعليم	المواطنة	العالمية

التضامن

نصائح	مفيدة/فكر	فيها

اختَر مشكلة على مستوى المدرسة ثم قم باستطالع رأي لدى التالميذ كمشروع للصف، أو 
قم باستطالع رأي بين أفراد المجتمع حول مشكلة ذات صلة أو دراسات اجتماعية أو مشروع 
خارج المنهج الدراسي. يندرج هذا النشاط ضمن 15 فكرة لألطفال والشباب التخاذ اجراءات 

مكافحة الفساد. تسمح "بطاقات التقرير" هذه للمواطنين باإلبالغ عن حاالت الفساد في الدوائر 
الحكومية، ما قد يكون خِطراً في سياقات معينة. ويتمحور القسم األخير من هذا الدليل حول 

تقييم المخاطر وضمان سالمة التالميذ المشاركين في هذه األنشطة

 2014. Anti-Corruption Kit: 15 Ideas for Young Activists. Idea No.  المصدر: استناداً إلى منظمة الشفافية الدولية
 Berlin, Transparency International .3. يمكن العثور على معلومات كاملة عن هذا المورد على الموقع التالي:

 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/anti_corruption_kit_15_ideas_for_young_activists
 (Accessed 31 January 2019)

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/anti_corruption_kit_15_ideas_for_young_activists


تنشئة الطلبة من أجل مجتمعات عادلة: دليل مَوجه ألساتذة التعليم اإلعدادي

67 

القسم	4
تقييم التعلم

القسم 4:  تقييم التعلم



68

متكني الطالب ملجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي املدارس االبتدائية

إن التقييم الذي يتيح قياس مستوى التعلم هو عنصر أساسي في عمليتي التعليم والتعلم. وثمة أشكال أخرى من التقييم تشمل التشخيص 
والتكوين والتجميع.

y  التشخيصي يستخدم في فهم معارف ومهارات التالميذ األساسية. ويتيح للمعلمين أن يدركوا ما يعرفه التالميذ بالفعل والمجاالت	التقييم
التي تتطلب مزيداً من االهتمام. وعادة ما يتم ذلك في شكل عمليات المسح واالختبارات األولية، ويمنح التقييم التشخيصي نظرة قيمة 

لتحسين تخطيط الدرس.  

y  هو جزء من عملية التعلم نفسها وغالباً ما يتخذ شكل المناقشات والمالحظات واالنعكاسات. ويمكنه أن يساعد المعلمين	التكويني	التقييم
في قياس الثغرات في التعلم ومعرفة ما إذا كان التالميذ في حاجة إلى مساعدة إضافية .وتساعد أنواع التقييم هذه المعلم في صنع القرارات 

التربوية في المستقبل بناًء على مالحظات اليونسكو )اليونسكو 2015، ص.57(. 

y  التجميعي هو بمثابة تقييم شامل للمعارف والمهارات وغالباً ما يتم في نهاية الوحدة أو الفصل أو العام الدراسي. ويكون هذا النوع	التقييم
من التقييم طويل األجل ويستحسن إجراؤه بواسطة مجموعة متنوعة من األدوات )مثل دفتر اليوميات، المراقبة، المناقشة، الحافظات(. 

وينبغي أن يكون هناك تقييم شامل إلظهار ما فهمه التالميذ وإليصال أفكارهم. 

	نهج	التقييم	 	1-4
يمنح استخدام أشكال متنوعة من التقييم صورًة أوسع لعملية التعلم. ومن النهج الرئيسية لتقييم المجاالت ذات الصلة بمبادرة تعليم المواطنة 

العالمية )GCED( ما يلي: 

التقييم	الذاتي	 أ(	

عندما يقوم الطالب بتقييم أنفسهم، فهم بذلك ينّمون أداءهم ودرجة فهمهم BE-UNESCO 2016, p. 25. ويشجعهم ذلك على إلقاء نظرة موضوعية 
ونقدية على عملهم، وخاصة عندما يتم التقييم على أساس معلومات يشترك في تقديمها المعلمون. وعندما يتم التقييم بشكل منتظم، يستطيع 

التالميذ تنمية شعور بنموهم بمرور الوقت.

صحف	التعليم	 ب(	

تشّكل المجالت  الطالبية بالنسبة إلى التالميذ وسيلًة للتفكير بعمق في تعليمهم. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي أن يوجه المعلم أسئلة إلى 
التالميذ. وينبغي أن تكون هذه المجالت خاصًة بحيث يستطيع التالميذ أن يشعروا باألمان ويعّبروا عن أفكارهم بكل صدق وحرية. وحتى إن 

لم يقرأ المعلمون هذه المجالت، فإن وجود الوقت والمكان المخصصين للتفكير في التعلم كاٍف لتنمية الوعي الذاتي لدى التالميذ بما يعرفونه، 
والقيم والمهارات ونظرتهم ألنفسهم في هذا العالم.

التقييم	على	يد	األقران ج(	

يساعد التقييم على يد األقران التالميذ على مراجعة كل منهم عمل اآلخر والتعليق عليه ومنح األفكار من أجل تحسينه. ويُعتبر منح واستالم 
تعليقات ايجابية إحدى مهارات الحياة الهامة التي ينبغي البدء بتعليمها.  وعلى غرار التقييم الذاتي، يعّزز التقييم على يد األقران تعلم التلميذ إذ 
يؤدي دوراً نشطاً ومشاركاً. ويبني كال النوعين من التقييم مهارات اجتماعية وعاطفية هامة، إذ يعلمان الصدق والعدل والقدرة على التواصل مع 

اآلخرين سلمياً على تنوعهم.

المالحظة	 د(	

من الممكن تكييف ربط نتائج التعلم بالتقييم التكويني خالل مهام التدريس اليومية مع المهارات االجتماعية واالنفعالية والسلوكية. على سبيل 
المثال، بينما يراقب المدرس مجموعة العمل، يستطيع تقييم قدرة التالميذ على االتصال والتعاون وممارسة حل المنازعات. وصفات مثل 

التعاطف واحترام التنوع يمكن تقييمها عن طريق مراقبة المعلمين - التالميذ وتفاعالت في ما بينهم.وثمة طرق عديدة تسمح تسمح بتنظيم 
المهام والتعليمات بغرض تقييم الكفاءة، كما أن تحليل التعليمات المتاحة للتأكد من توافقها مع نتائج تعلم سيادة القانون تعتبر خطوة أولى 

ضرورية.
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الحافظة	 هـ(	

يقصد بالحافظات مجموعات عمل التالميذ ويمكن أن تحتوي العمل اإلبداعي، المشاريع المنجزة وعينات أخرى وهي تعد وسيلة فعالة جداً لدى 
دراسة مبادرة اليونسكو بشأن التعليم من أجل المواطنة العالمية من منطلق الفنون.  وهي توفر نهجاً شمولياً لفهم نمو التالميذ على مدى فترة 
من الزمن. ويجب أن يعطى التالميذ فرصًة على األقل الختيار بعض األعمال التي يرغبون إدراجها في حافظتهم حتى نمنحهم الشعور بالملكية.

المشاريع و(	

تُعتبر المشاريع التي يقودها التالميذ وسيلًة هامًة للتعبير عن نموهم المعرفي واالجتماعي-العاطفي والسلوكي. على سبيل المثال، يمكن بناء 
مشروعات المجموعة التي تشترك فيها المجتمعات المحلية وتطوير مهارات التفكير النقدي، وحل المشاكل، واالتصاالت، والدفاع، وفهم مختلف 

آليات العمل المدني و/أو المشاركة السياسية.

اإلطار 2: المبادئ التوجيهية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان من أجل تقييم مستوى تعلم الطالب عن حقوق االنسان 

تماشياً مع قيم حقوق اإلنسان في إطار سيادة القانون، ينبغي أن تعكس عمليات تقييم التعلم المبادئ التالية: 

y  يتم تقييم الطالب رسمياً )وإعطائهم عالمات إن أمكن(      لما حققوه من إنجاز في مجال تعلم حقوق االنسان القائم على المعارف
والكفاءات. ويمكن للمعلمين أيضاً أن يتتبعوا بشكل غير رسمي مدى تغّير مواقف الطالب، مع أن تغّيرها هذا ال يُستخدم كأساس 

للتقييم. 

y .ويشارك التالميذ بنشاط في تصميم وتنفيذ التقييم وانعكاساته على عملهم الخاص باعتباره جزء أساسي من عملية التعلم

y  .ويجرى تقييم مدى تقدم التالميذ، الرسمي وغير الرسمي، بشكل منتظم

y  والغرض من عمليات التقييم هو المساعدة في تعلم الطالب من خالل تقديم مالحظات عن المجاالت التي تحتاج الى التحسين، ويتم
إطالع التالميذ على النتائج ومناقشتها معهم. 

y  .وإنجازات التالميذ ينوه بها وتحظى بالتقدير

y  .ذ بشفافية ونزاهة وعادة ما ينظر إلى طرائق تقييم التالمذة فردياً وجماعياً على أنها عادلة وموثوقة وغير مهددة للمتعلمين وتنفَّ

y  وتختلف وسائل التقييم، فمن بينها على سبيل المثال، االمتحانات واألبحاث والمحاكاة ودفتر اليوميات المتصلة بالتعلّم والملفات
واألعمال القائمة على المشاريع وعمليات التقييم الذاتي والتقييم على يد األقران. 

y  وتكون عمليات التقييم مناسبة لسياق التعلم ولسن التالميذ وقدراتهم، وتتَّخذ تدابير وتتكيف مع المتعلمين ذوي األوضاع الحساسة
والمعوقين.

.OSCE/ODIHR (2012) P. 35-36 :املصدر
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امللحقات: تكييف األفكار

اليونسكو، بنجوك، 2006  1
IDP Foundation 2018  2

التكييف من أجل الصفوف الكبيرة1 اإلطار 3 
استراتيجيات	مجموعة	

المناقشة
بدال من طرح السؤال على الصف بالكامل، ثم الحصول على إجابة كل تلميذ: 

y اطرح السؤال على كل التالميذ
y ثم اطلب منهم مناقشة اإلجابة في ثنائيات أو في مجموعات صغيرة
y .ثم اطلب من المجموعة المشاركة مع الصف كله

العمل	في	مجموعة	
صغيرة	

إذا كان مورد التعليم نشاط تمثيل األدوار أو تنفيذ المشروع لعدد صغير من التالميذ:
y قم بتقسيم الصف إلى مجموعات صغيرة من هذا العدد
y  تستطيع كل مجموعة اتباع نفس اإلرشادات، ويمكن للمعلم أن يتنقل بين المجموعات لالستماع وتقديم

النصح لكل تلميذ
y ثم يدعو المعلم المجموعات للتجمع والمناقشة

االبداع	في	استخدام	
المساحة

لتنفيذ الموارد التعليمية التي تستدعي تفاعاًل كبيراً لدى التالميذ في قاعة درس مزدحمة:
y قم بنقل األثاث خارج القاعة
y ورتب المواد بحيث يكون من السهل الوصول اليها بسهولة حين الحاجة إليها
y ،نفذ النشاط خارج القاعة في حقل أو ملعب أو حتى في مدرسة أخرى
y مثاًل في قاعة أو صالة رياضة 

التكييف من أجل توفير التجهيزات2 اإلطار 4 
التجهيزات	المتاحة	
محليًا	والقابلة	

لالستخدام	عدة	مرات

y  ،إذا كانت ماكينات الطباعة والتصوير غير متوفرة، قم بالطباعة أو الكتابة على ورقة قوية أو لوح كرتون
مصقل بقدر اإلمكان، بحيث يمكن استخدامه من جديد

y  قم بإعداد ألواح اللعب والقطع، البازل، بطاقات فالش، وغيرها من وسائل مساعدة التدريس
باستخدام مواد االستعمال اليومية - أواني الصودا، أغطية الزجاجات، صناديق الكرتون، والزجاجات 

البالستيكية، الخ.

بدالً من أن يُكلف التالميذ بالكتابة على الكمبيوتر، اطلب منهم أن يكتبوا على الورق yبدائل	التكنولوجيا
y كبديل االنترنت أو البحث في المكتبة، قم بدعوة أعضاء المجتمع المعروفين كضيوف للمحاضرة
y  إذا تعذر على المدرس عرض الفيديو، حاول تنظيم نشاط تمثيل األدوار يعرض أو يعبر عن موقف مماثل

أو قصة

الملحقات
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التكييف من أجل االعتياد على الثقافة3 اإلطار 5 
عادة ما يمكن تغيير الكثير من المحتوى البسيط دون أن يؤثر ذلك على نتائج التعلم. وفيما يلي بعض االمثلة تغييرات	المحتوى

على ذلك:
y )األسماء )أسماء الشخصيات واألماكن
y االطعمة والمالبس
y الصور ذات الصلة باألماكن والشخصيات

تغيير	القصة،	الفن	
واللعبة

في بعض الحاالت، قد يركز مورد التعليم على نص، قصة، لعبة، أو عمل فني غير مألوف أو من منطقة أخرى 
أو ثقافة مختلفة. في هذه الحاالت، يمكن للمعلمين أن يستبدلوها بما يعادلها محلياً، مثل قصة مماثلة تدور 

حول نفس الموضوع أو تحمل نفس الدروس أو عمل فني يعبر عن قضية مماثلة. 
 

االستجابة	لنفس	
التقاليد	المحلية

القصص والصور والنصوص في الموارد التعليمية قد تحتوي على أشخاص يتصرفون بطرق ال تعتبر الئقة في 
المجتمع المحلي. وفى هذه الحاالت، قد يرغب المعلمون مناقشة هذا االختالف الثقافي صراحة مع التالميذ 

أو تغيير النص كما هو موصوف تحت عنوان "االعتباد على الثقافة"، أعاله.

التكييف من أجل العالقات المحلية4 اإلطار 6 
تغيير	المؤسسات	

والعمليات
كثيراً ما تنطوي مواضيع سيادة القانون على مناقشات حول المؤسسات والعمليات السياسية، وكثيراً ما يحتاج 

المعلمون إلى تبديلها بأسماء المؤسسات المحلية مثل الشرطة والمحاكم، أو وصف طريقة حصول االفراد 
على خدمات الشرطة والمحاكم والمكاتب الحكومية في المجتمع المحلي.

تعزيز	سيادة	القانون	في	
المجتمع

من المهم للمعلمين أن يكونوا متنبهين لوضع سيادة القانون كما يعيشونها هم والتالميذ في مجتمعهم. وعلى 
سبيل المثال، حيثما ضعفت سيادة القانون، انتشر الفساد، وتكاثر العنف و/أو الجريمة ، وقد يختار المعلم 

الموارد التعليمية التي تركز على القيم والمهارات من أجل "عمل الصواب"، واحترام حقوق اآلخر وحل 
النزاعات، بدالً من التركيز على قدرة المواطنين على تنظيم حمالت أو االحتجاج على الظلم.  

اليونسكو، 2018  3
منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2019)  4
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التكييف لمختلف الطالب، أساليب التعلم والقدرات5 اإلطار 7 
تشمل العديد من الموارد التعليمية األنشطة التي يُطلب فيها من التالميذ القراءة. قم باستعراض متطلبات مستوى	قراءة	التالميذ

القراءة قبل استخدام المورد التعليمي حتى تقرر ما إذا كان النص مناسباً لمستوى قراءة التالميذ. لضبط 
القراءة حسب مستوى الطالب، على المعلم أن:

y يقوم بتبسيط اللغة نفسها
y توفير نصوص أكثر بساطة أو أكثر تعقيداً حول نفس الموضوع
y  القراءة بصوت عال على الصف كله أو تكليف أحد التالميذ الذين يتمتعون بمستوى قراءة عاٍل بالقراءة

على رفاقه

في أي صف دراسي، يكون لدى المعلم تالميذ بأساليب تعلم شديدة االختالف والتنوع. فالبعض قد يتعلم تكييف	أسلوب	التعليم
أفضل بالصور، والبعض بالقراءة والبعض اآلخر بحل المشاكل. فبعض التالميذ يتعلمون بشكل أفضل كل 

على حدة، بينما آخرون يتعلمون بشكل  أفضل في مجموعات. اختر الموارد التعليمية التي تحتوي على 
مجموعة واسعة من األنشطة، بحيث تتيح للتالميذ فرصاً عديدة لتعلم المحتوى بطرق مختلفة

التكييف	من	أجل	
التالميذ	ذوى	

االحتياجات	الخاصة

للتالميذ الذين يعانون من إعاقة معروفة، أو الذين يبذلون جهوداً مضنية مع أنواع معينة من مهام التعلم، قم 
بتكييف األنشطة بما يتالءم مع احتياجاتهم الخاصة. على سبيل المثال:

y  ،استعمل أي تجهيزات خاصة أو تعديالت اعتادوا على الحصول عليها من خالل الخطة التعليمية الفردية
إن أمكن.

y واسمح لهم بتلقي مساعدة إضافية من معاون أو زميل في مهام القراءة والكتابة
y  قدم المزيد من الدعم البصري )الصور والرموز(      للذين يعانون من ضعف في مستوى القراءة أو الذين

ال يجيدون لغة التعليمات

اليونسكو، 2004  5
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قطاع التربية
إعالن الدوحة

تــرســيخ ثقـــــافـــــــة احتــرام
التعليم منالقـــانـــون

أجل العدالة

نظم التعليم التي تشجع على احترام سيادة القانون بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق االنسان 
والحريات األساسية من شأنها أن تساعد على تمكين األطفال والشباب. وإن التعليم، حيث 

المعلمون يحتلون المركز، له دور حيوي في تنشئة األجيال المقبلة لكي تصبح أبطال السالم 
والعدالة. 

هذا الكتيب موجه للمعلمين ومدربي المعلمين في قطاع التعليم النظامي على المستوى 
اإلعدادي. ويهدف إلى مد المعلمين بمجموعة من الموارد التعليمية المناسبة والمتاحة التي 

ترمى الى تنمية األطفال وتطوير قدرتهم على التفكير النقدي، وربطهم بالمجتمع، وغرس روح 
المسؤولية األخالقية فيهم وتشجيعهم على المشاركة. كما قد يهم المهنيين العاملين في مجال 

التعليم غير النظامي او القطاعات األخرى - مثل القضاء، السلك االجتماعي أو الصحة - ممن 
يعملون مع طالب المراحل اإلعدادية.

تمكين الطالب لمجتمعات عادلة: دليل موجه إلى معلمي المدارس االبتدائية أعد في إطار 
الشراكة القائمة بين اليونسكو ومكتب األمم المتحدة  المعني بالمخدرات والجريمة تحت شعار 

تعليم المواطنة العالمية خدمة لسيادة القانون: التصرف الصائب.  
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