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وع ممول لمدة ثالث سنوات   Horizon 2020   ،DIALLS  DIALLSتم إنتاج هذه المواد كجزء من مشر
  المدارس)

ّ ف   
 . 770045 رقممنحة  ( الحوار والحجج لتعلم التنّور الثقاف 

يدج بالتعاون مع جامعة يوفاسكوال    جامعة كامتر
بية ف    كلية التر

وع ف  تم إعدادها من قبل طاقم المشر
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  يوفاسكوال : تول  الهديسماك  

وع ف   رئيسة المشر
  يوفاسكوال-إينو

، الباحث ف   كيس كويستيني  
 جورات بارانوفا، فيلينوس 

 2020نيسان 



 

 ّ  
 
  : تقديم مقاييس التقدم لتعلم التنّور الثقاف

 
 أداة تقدم التعلم الثقاف

 
  تعلم التنّور 

ّ أداتي   تشمل مقاييس التقدم ف   
 : الثقاف 

ّ أداة  •  
م الثقاف 

ّ
م التعل

ّ
 ( باالعتماد عىل األطر الحالية لليونسكو ومجلس أوروبا وأوكسفام) تقد

، وتوضيحه بأمثلة من الفصول  )تقدم الحوار  أداة   •   الفصل الدراس 
باالعتماد عىل األدب حول تطور الحديث ف 

وع    مشر
 ( DIALLS 2019-2020الدراسية المشاركة ف 

 
 األدوات فهم 

 
  نهاية المطاف عن تعزيز التسامح والتعاطف والشمول   DIALLSنقطة البداية لفهم األدوات ه  أن نتذكر أن نهج  

هو ف 
   (.  كأساس للترصفات لمحو األمية الثقافية)

  برنامج تعليم التنّور الثقاف 
مون مًعا عن  (  CLLP)ف 

ّ
يتحدث األطفال والمعل

كةللمسؤولّية االجتماعية    DIALLSمواضيع   ث مًعا، وذلك باستخدام  .  واالنتماء  والحياة المشتر
ّ
كما يتعلمون كيفية التحد

مهارات الحوار والحجج لالستماع إل أفكار بعضهم البعض وبناء معرفة جديدة من خالل السع  إل اتفاقات أو قبول 
 . متعددة وجهات نظر 

 
  
 أداة تقدم التعلم الثقاف 

 
تحتوي المواضيع الرئيسية عن المسؤولية .  CLLPكنقطة انطالق للمناقشات كجزء من    DIALLSنحن نستخدم دوالب  

كة  االجتماعية وا ّ لحياة المشتر  
فه  محاطة بالتسامح والتعاطف .  النتماء، عىل مواضيع فرعية ذات صلة بتعلم التنّور الثقاف 

  واالندما 
اث . ج، والترصفات األساسية للتنّور الثقاف  ُيظهر الدوالب االعتبارات المركزية حول القيم الثقافية والهويات والتر

  قلب جميع المناقشات حول الموضوعات الثقافية األوسع
 .والوع  والتعبت  ف 

 



 

 

  SPCLLبدال من ذلك، يلتقط  .  تطور منفصلة للترصفات األساسية للتسامح والتعاطف واالحتواءمن المهم مالحظة أنه ال توجد أداة  
  هذه الترصفات الثقافية األساسية للتنّور 

  أداة    كيف يتم اإلشارة إل هذه الترصفات من خالل الحوار لذلك يتم تضمي   التقدم ف 
ف 

  بيئات تضّم االحتواء من خالل وعي.  تقدم الحوار
   .  نا ببعضنا البعض ودعوتنا النشطة لجميع أعضاء المجموعةنحن نبن 

نحن نبن 
  لديهم

ل األفراد وجهات النظر النر
ّ
نتعلم التسامح مع  .  التعاطف عند االستماع إل أفكار بعضنا البعض، المتعلقة بكيف ولماذا شك

ستماع إل األفكار وتقييمها والسع  إل  الغموض ونقبل أنه قد تكون هناك وجهات نظر متعددة ذات صلة بموضوع ما من خالل اال 
كة حسب االقتضاء  .اتفاق أو أرضية مشتر

 
  تعتمد  

الثقاف  التعلم  تقدم       أداة 
الثقاف  التنّور  بعي   االعتبار  تأخذ    

النر وأوكسفام  أوروبا  اليونسكو ومجلس  القائمة من  األطر  عىل 
 :نحن نعتمد عىلعىل وجه الخصوص . والمعرفة والمهارات والفهم الذي تقوم عليه

 
)Vol 2 Descriptors of Reference Framework for Competences of Democratic Culture  

Competences for Democratic Culture(, Council of Europe, 2018 
Education for, UNESCO 2015 Global Citizenships Education: Topics and Learning Objectives 
, OXFAM 2015al Citizenship: A Guide for SchoolsGlob 

 

   
نتناولها ف    

الموضوعات النر بها    تصف 
الطرق النر   

  أداتنا، مع  DIALLSتختلف هذه األطر المعروفة ف 
بتلخيصها ف  لذلك قمنا   ،

ر توضح كيف جمعنا  ترتبط كل صفحة موضوع فرع  بصفحة مصاد.  تسليط الضوء عىل كيفية ارتباطها بالفئات العمرية المختلفة
ية.  المواد مًعا  . يرجر مالحظة أن جميع مواد المصادر باللغة اإلنجلت  

 
وع     مشر

    DIALLSوجد المعلمون الذين شاركوا ف 
  تم استخدامها ف 

  بعض األحيان  .  توفر فرًصا غنية للمناقشة  CLLPأن األفالم النر
ف 

  تم التخطيط لها  
 .كجزء من الدرس، واتخذت اتجاهات مهمة قادها األطفال تجاوزت هذه المناقشات الموضوعات النر

 
  لدينا تم  

  كل فيلم    تصميم أداة تقدم التعلم الثقاف 
  تنعكس ف 

   )  DIALLSاللتقاط الموضوعات الرئيسية النر
سواء تلك المدرجة ف 

CLLP    
  قد تكون متوقعة من األطفال بأعمار مختلفة    DIALLSمكتبة واألفالم اإلضافية ف 

وتسليط الضوء عىل أنواع االعتبارات النر
ا أداة تخطيط، لمساعدتك عىل تخطيط دروس  .  أثناء مناقشتها

ً
  كيفية استجابة األطفال للمواضيع الثقافية   DIALLSهذه إذ

للتفكت  ف 
  
 . DIALLSالمختلفة ف 

 
   
  أنشأها األطفال كجزء من مشاركتهم ف 

ا أمثلة عىل النتاجات الثقافية النر
ً
ظهر هذه كيف يمكن تصور  .  CLLPتتضمن األداة أيض

ُ
ت

  
  التعبت  غت  اللفظ 

  ألهمتهم-الموضوعات الثقافية ف 
 . مثل الكثت  من األفالم والكتب النر

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
http://www.dialls2020.eu/library


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كةالحياة  :DIALLSموضوع   المشتر

 
ام المتبادل  . العيش بسالم وإثراء متبادل عىل أساس الحقوق والحريات األساسية واالحتر

  ال
كةالتفاعل والحوار بي   أعضاء المجموعات العرقية والدينية والثقافية المختلفة هما مفتاح النجاح ف  كة. )حياة المشتر   أوروبا   الجمع بي   التنوع والحرية(. مجلس أوروّبا، الحياة المشتر

ف 
  القرن 

 ( 21الـ  ف 
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ّ  وقيمة كّل شخص ام المتبادل يفهمون تمت    ويفهمون أهمية االحتر
رون التنوع الثقاف 

ّ
 يقّيمون بإيجابية ويقد

مون المعتقدات  عىل استعداد لالستماع إل أفكار اآلخرين، حنر عند االختالف   المجتمعيهتمون ويحتر
  يتبعها اآلخرون ف 

 والقيم والتقاليد المختلفة النر

رون أنه يمكن للمرء أن يتعلم الكثت  من خلفيات ووجهات نظر اآلخرين المتنوعة  يظهرون الوع  لمشاعر واحتياجات ومصالح اآلخرين 
ّ
 يقد

  بيئات أوسع خارج 
ا  المجتمع الخاص يدركون أوجه التشابه واالختالف بينهم وبي   أقرانهم، وف    مجتمع متنوع ثقافيًّ

 يدركون تحديات وفوائد العيش والعمل ف 

  يجلبها التنوع 
 يفهمون آثار القوالب النمطية والتميت   وكيفية التغلب عليها يفهمون الفرص والتحديات النر

ية عىل استعداد لتحدي  قادرون عىل بناء عالقات جيدة مع األفراد والجماعات المتنوعة ة والتميت    وجهات النظر المتحت  

 
 

 . هنامعلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها 

 

 
كة  االحتفاء بالتنوع: الموضوع الفرع   : الحياة المشتر

م معرفة ثقافة الشخص، وتقديرها وتطوير الهوية الثقافية الخاصة به. االحتفاء باالختالفات الثقافية
ّ
 .يشمل هذا تعل
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ية  مون حقوق اإلنسان والكرامة  يفهمون االحتياجات األساسية للحياة البشر ام حقوق  يحتر اإلنسانية لكل إنسان، ويفهمون لماذا يجب عىل الجميع احتر
 .اآلخرين

  الصف 
امات الدول فيما يتعلق بالقانون الدول  لحقوق اإلنسان  والمدرسةيفهمون الحقوق ف   يفهمون التر 

مون حقوق اإلنسان األساسية ويفهمون كيف أنكرها البعض     عالم تسوده العولمة  يحتر
 يدركون العالقة بي   حقوق اإلنسان والديمقراطية والسالم واألمن ف 

  سلوك مسؤول 
  والمجتمعات األخرى يفهمون التحديات   يفهمون كيف تؤثر خياراتنا الفردية عىل اآلخرين وعىل كوكبنا، ومع ذلك، الحاجة إل تبن 

  مجتمعنا وف 
 الحالية لحقوق اإلنسان ف 

  مجتمعهم  (المعلمون والحكم المحلية والحكومة الوطنية) يفهمون من هو المسؤول عن ضمان تحقيق الحقوق 
ها ف    يفهمون األسباب الجذرية النتهاكات حقوق اإلنسان الرئيسية وتأثت 

المجتمعات   المحىل  وف 
 األخرى

  المجتمع المحىل  والدولة وبقدر أكتر عىل الصعيد العالم  
خاذ إجراءات لتحدي انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل فردي أو   يفهمون بعض قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية ف 

ّ
يدركون المسارات المختلفة الت

 جماع  

 

 

 . الموضوع الفرع  تجدونها هنا معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا 

 
كة   الحياة المشتر

ّ ف   حقوق اإلنسان: موضوع فرع 

The “rights and fundamental freedoms in every aspect of people’s lives” )Council of Europe 2010.8(  
  جميع مناج  حياة البشر )

 (الحقوق والحّرّيات األساسّية ف 
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 عىل الصعيدين المحىل  والعالم  -لديهم فهم للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان (األرسة والمجتمع والمدرسة وما إل ذلك)يفهمون قواعد وكيفية تنظيم البيئة المحلية 

 القانون لجميع المواطني   يؤمنون بالمساواة أمام  العدالة / لديهم إحساس اللعب النظيف

رون بسبب المعاملة غت  العادلة ّ   مجال الحكم الرشيد يترص 
 يدركون أهمية هياكل ضمان الشفافية والمساءلة ف 

رون من الظلم والحرمان من الحقوق، التعديات الديمقراطية  عىل استعداد للدفاع عن اآلخرين   هم المترص 

  تحسي   العالم الذي 
المشاركة المدنية لحماية وتعزيز    / يمكنهم تحديد فرص العمل الفردي والجماع  من أجل الصالح العام  نعيش فيه لديهم الرغبة ف 

 الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

يطّورون مهارات المشاركة المدنية وعىل استعداد التخاذ إجراءات فردية وجماعية من أجل الصالح العام   
 المشاركة المدنية لتعزيز وحماية الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان / 

 
 

 ..هنامعلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها 

 

كة   الحياة المشتر
ّ ف   الديمقراطّية: موضوع فرع 

  كل من األبعاد اإلجرائية واالجتماعية لصنع القرار
ة ف   .منح المواطني   الفرصة للمشاركة مبارسر
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مون اآلخرين كبشر متساوين  غت  عادل يفهمون ما هو عادل وما هو   يحتر

اهة بموجب القانون  يعاملون اآلخرين بشكل عادل  يفهمون أنه يجب أن يعامل جميع المواطني   عىل قدم المساواة وبت  

 الوقت يفهمون أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، وكيف تتغت  هذه مع مرور   تناوب ومشاركة اآلخرينلعىل استعداد ل

ث باسمهم
ّ
  أوجه عدم المساواة المحلية والوطنية والعالمية عىل استعداد للدفاع عن اآلخرين والتحد

رون بشكل ناقد ف 
ّ
 يفك

  مجتمعهم المحىل  وعىل المستويات المحلية والوطنية  
يفهمون بعض أسباب وآثار الفقر وعدم المساواة ف 

 والعالمية
 األوسع للفقر وعدم المساواة واإلقصاء يفهمون األسباب واآلثار 

، عىل     المجتمع المحىل 
  المدرسة، ف 

  يمكن اتخاذها ف 
يحددون بعض اإلجراءات النر

  والعالم  لزيادة المساواة 
 المستوى الوطن 

ا ا وعالميًّ ا ووطنيًّ   أنشطة تعزيز العدالة االجتماعية واإلنصاف محليًّ
 عىل استعداد للمشاركة ف 

 

 

 . معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها هنا

 

كة   الحياة المشتر
ّ ف   المساواة: موضوع فرع 

  المكانة أو الحقوق أو الفرص
 السع  بنشاط لتحقيق حالة المساواة، وخاصة ف 
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كة وكيف يمكن أن تكون مختلفة كة قد تختلف عن قيم  يمكنهم تحديد بعض القيم الشخصية والمشتر مون أن القيم الشخصية والمشتر  اآلخرين يدركون ويحتر

كة مهمة  يظهرون التعاطف والتضامن تجاه األفراد والمجموعات االجتماعية األخرى يفهمون أن القيم المشتر

  تعلم التعايش السلم   يفهمون أهمية العمل الفردي والجماع  
كة ف   يدركون أهمية القيم المشتر

  يمكن اتخاذها لتحسي   المجتمع لصالح الجميع مدرستهم والمجتمع المحىل  يكتشفون السبل الممكنة التخاذ إجراءات فردية وجماعية لتحسي   
 يفهمون فوائد وفرص وتأثت  اتخاذ اإلجراءات النر

 
 
 

 . معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها هنا

 
كة   الحياة المشتر

ّ ف   التضامن: موضوع فرع 
 

ا بالتعاطفهذا . واألعباء عىل قدم المساواة وبالعدل( أي االزدهار)العمل مًعا، وتقاسم كل من األفضلّيات   .يستدع  الشعور بالمسؤولية االجتماعية ويرتبط ضمنيًّ
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، ونظم العدالة)يفهمون هياكل وعمليات الحوكمة العالمية  (عىل سبيل المثال من خالل الغذاء)يفهمون البيئة القريبة والمحلية وروابط بسيطة مع أماكن أخرى  وترابطها مع نظم الحوكمة ( القواعد والقواني  
 الوطنية والمحلية

  ذلك البيئة القريبة عىل دراية بأوجه التشابه واالختالف بي   
  أجزاء مختلفة من العالم، بما ف 

 يفهمون حقوق ومسؤوليات المواطنة فيما يتعلق باألطر العالمية وكيفية تطبيقها األماكن ف 

ابط بي   العوامل المحلية  فهم األسباب الجذرية   ( عىل سبيل المثال من خالل التجارة واالتصاالت)يفهمون الصالت العالمية بي   الشعوب والبلدان 
للقضايا المحلية والوطنية والعالمية الرئيسية، والتر

 والوطنية والعالمية

   يمكنهم تفست  التأثت  الذي قد تحدثه الخيارات الشخصية واإلجراءات السياسية وأنماط االس بشكل إيجابر  وسلنر  -يفهمون كيف يمكن لخياراتنا وأفعالنا أن تؤثر عىل العالم األوسع
تهالك ف 

 أجزاء أخرى من العالم 

  يمكن اتخاذها وأنواع الجهات الفاعلة
يفهمون كيف يمكن لألفراد والجماعات اتخاذ إجراءات بشأن القضايا ذات األهمية المحلية   الفردية والجماعية-يفهمون أنواع اإلجراءات النر

 والوطنية والعالمية

  المجتمع يتخذون إجراءات لتحسي   العالم، عىل سبيل 
 فعل عىل القضايا المحلية والوطنية والعالمية المثال من خالل المدرسة أو ف 

ّ
 يتخذون إجراءات كرد

 
 

 . معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها هنا

 

كةموضوع    الحياة المشتر
ّ ف   العولمة: فرع 

 
  جميع أنحاء العالم

كات والحكومات ف   .عملية التفاعل واالندماج بي   الناس والشر



 

 
 

كة من خالل ستة مواضيع فرعية م التنّور الثقافية، يتّم اكتشاف الحياة المشتر
ّ
  برنامج تعل

  تخطيط الدروس، ترتبط هذه المواضيع .  االحتفاء بالتنوع، التضامن، المساواة، الديمقراطية، حقوق اإلنسان والعولمة:  وف 
ف 

ا وتمكن من استكشاف الترصفات األساسية حسب 
ً
ا وثيق

ً
كة روابط وثيقة مع موضوع المسؤولية االجتماعية. التسامح والتعاطف واالحتواء: DIALLSالفرعية ارتباط  .يشكل موضوع الحياة المشتر

 
  النتاجات الثقافية أعمار التالميذمن المرجح أن يعكس أسلوب استكشاف موضوع الحياة المشتر 

  من المرجح أن تستخدم لوضع الجوانب  .  كة ف 
ا والمتعددة األوجه النر

ً
ا، والطريقة أكتر تجريد

ًّ
التالميذ األكتر سن

ا من وجهة نظر اآلخرين" أنا" المختلفة للموضوع والمواضيع الفرعية والتعامل معها ليس فقط من وجهة نظر 
ً
كة قد تعرض. ولكن أيض  :النتاجات األساليب التالية لفهم واستكشاف الحياة المشتر

 

  النتاجات، قد يركز التالميذ عىل الثقافة المادية ويستكشفونها كمؤرسر عىل العيش مع أشخاص مختلفي   لديهم عادات وتقاليد وروتي   حيا •
كت   عىل تنوع .  ة يومية مختلفةف 

  هذا النهج، ال ينصب التر
ف 

  يعيشون ويعملون فيهاالناس وتفاعلهم ول
  تنتم  إل هؤالء الناس والبيئات المادية النر

 .كن عىل مختلف العنارص والمنتجات النر

كة بي   األ  •
كة من خالل تصوير التفاعل واألنشطة المشتر   هذه النتاجا.  شخاص المختلفي   بدال من، أو باإلضافة إل، الثقافة المادية، قد يستكشف التالميذ الحياة المشتر

ت، يتم تصوير مجموعات من  ف 
فيهية وبيئات وقت الفراغ يقضون الوقت مًعا   مختلف األنشطة التر

ظهر النتاجات أنماط حياة مختلفة وخلفيات عرقية لهؤالء الناس. الناس عادة ف 
ُ
 . قد ت

كة فقط مع أنشطة وبيئات الحياة الواقعية •  .  قد ال يتعامل استكشافات الحياة المشتر
ً
  يحدث فيها التفاعل مع اآلخرين  يمكن للتالميذ أيض

ا استكشاف الموضوع من خالل المواقع والحاالت الخيالية النر
ية-المتخيلي    ا أو مخلوقات غت  بشر ً  . سواء كانوا بشر

  األنشطة والبيئات   •
كة من خالل تجربتهم الخاصة ومنظورهم من خالل تصوير أنفسهم ف    الحياة المشتر

  حياتهم اليوميةيمكن للتالميذ أن يستكشفوا معاب 
  هذا النهج ، يحدد  . القريبة أو المهمة لهم ف 

ف 
  يحدث فيها التفاعل" األنا"منظور 

 .التفاعل مع اآلخرين والبيئة النر

كة من وجهة نظر   • اب من استكشاف الحياة المشتر ا االقتر
ً
  هذه النتاجات، الممثل الرئيس  هو مجموعة من الناس الذي ".  نحن"يمكن للتالميذ أيض

ن يتم التأكيد عىل اختالفاتهم الداخلية مع مجموعة  ف 
  حياتهم اليومية

  يقومون بها ف 
  هذا النهج تقديم استنتاجات مجردة مختلفة.  متنوعة من األنشطة النر

  العناوين المرفقة، يمكن للتالميذ ف 
ح محتوى النتاجات ف  عىل سبيل المثال، يتم تفست   .  عند رسر

  النتاجات عىل أنه
ااألشخاص ف 

ً
  العناوين، يمكن اعتبار االختالف عىل أنه جوهر رئيس  للحياة االجتماعية. م يشكلون مجتمًعا يشمل التلميذ أيض

 . ف 

كة من خالل استكشاف مشاعر اآلخرين والحيوانات • ا مع جو قد تظهر هذه النتاجات والعنا.  عالوة عىل ذلك، قد يتعامل التالميذ مع الحياة المشتر
ً
ا وتعاطف

ً
ام الطبيعة  ين تضامن ميع الكائنات الحية واحتر

ك مع البشر وغت  البشر لمساعدة اآلخرين الذين قد يواجهون رصاعات أو يحتاجون إل الحما. ورعايتها   العمل بشكل مشتر
ا عىل الرغبة ف 

ً
 .ية أو الدعمقد تؤكد أيض

 

 يمكن للطالب من خالله تجديد ونقل  
ا
ل إعداد النتاجات عمًل

ّ
األدوار الجندرّية والقوالب النمطية الثقافيةيشك    .  المعايت  والمواقف االجتماعية والثقافية وإعادة تصورها، مثل 

ة ف  يتحمل المعلم مسؤولية كبت 
ك لفهمها كة وطرح االختالفات لنقاش مشتر  . التعرف عىل كيفية تعامل طالبه مع هذه المعايت  والمواقف، كجزء من فكرة الحياة المشتر

 :DIALLSالنتاجات الثقافية لموضوع 

كة  الحياة المشتر



 

 ّ  
اض   أمثلة عىل النتاجات من المعرض االفتر

 

صّية تقليدّية     السوق لبيع منتجات قتر
 بسطة ف 

الفئة  [  Naar de Markt]إل السوق : مستوج من
 سنوات  7-4: العمرية

ص: الدولة  قتر
كة، االنتماء  : المواضيع الرئيسية الحياة المشتر
 واالحتفاء بالتنوع

 

؟ ما الذي يتنا  
 وله العمل الفن 

المنتجات  تبيع    
النر السوق    

ف  البسطة  عن  النتاج 
صية التقليدية  ار)القتر

ّ
 (. سالل وأباريق الفخ

 

 
 
 

 

  مدينة 
 الحياة ف 

الفئة    Excentric City: مستوج من
 ليتوانيا : سنة الدولة 15-12: العمرية

كة واالحتفاء بالتنوع: المواضيع الرئيسية  الحياة المشتر

 
؟ ما   

 الذي يتناوله العمل الفن 
  كل صفحة من . أعددنا كونشتينة من خالل إظهار الحياة اليومية

ف 
البعض منا يحب أن يكون مع . الكتاب ينعكس روتيننا اليوم  

  الطبيعة، والبعض اآلخر يحّب  
األصدقاء لقضاء بعض الوقت ف 

 . الغناء ومشاهدة الرقصات الهندية

 

 اإلنقاذ
  Out of The Blue: مستوج من
:  سنة الدولة 11-8: الفئة العمرية

تغال   التر
كة والتضامن: المواضيع الرئيسية  الحياة المشتر

 

؟   
 ما الذي يتناوله العمل الفن 

  شبكة 
يط الهزل  حبار عمالق جاء إل الشاطئ ألنه علق ف 

يمثل الشر
، تجمعت الحيوانات واألطفال الذين كانوا عىل . صيد عىل الشاطئ

  إنقاذ الحيوان، وإعادته إل بيئته  . البحر إلنقاذهشاطئ 
تعاونوا جميًعا ف 

ا وأن  .  الطبيعية يط الهزل  عىل أن العمل كان تعاونيًّ
يؤكد هذا الشر

  عملّية اإلنقاذ
يمكننا جميًعا العمل مًعا  . الجميع كان لهم دور مختلف ف 

 . لحل مشكلة
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المسؤولية االجتماعية: DIALLSموضوع 

 
  تتجاوز الواجب الفردي وتوسع فهمها مع البعد االجتماع  

وه  تعتمد عىل التعاون بي   الناس والمجتمعات  . المسؤولية التر
  القدرة عىل القيام ب

 
  التفاعل االجتماع  والمجتمع، والكفاءات االجتماعية والمدنية ف

 
 . ذلكالمحلية، والمشاركة النشطة ف

(DIALLS ّ  
 (، إطار التحليل الثقاف 
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بالقلق إزاء آثار أنماط الحياة عىل الناس وعىل كوكب اآلرض ويفهمون الحاجة إل   يشعرون يمكنهم تقدير ورعاية الكائنات الحية والبيئة الخاصة بهم 
 االستهالك المسؤول 

  ذلك دور   يبدأون بتقدير الموارد وتعلم عدم هدرها 
ابط بي   القضايا المحلية والوطنية والعالمية الرئيسية، بما ف 

يفهمون األسباب الجذرية والتر
كات والمنظمات غت  الحكومية والمواطني   الحكومات    والشر

  ذلك الخيارات الشخصية الخاصة) يفهمون اآلثار اإليجابية والسلبية ألفعال الناس 
عىل اآلخرين  ( بما ف 

 والبيئة 
  
ر البينئ ا للرص 

ً
 يفهمون األسباب واآلثار األوسع نطاق

    (األسباب واآلثار)يعرفون المعلومات األساسية عن تغت  المناخ 
ات النر   التغيت 

رون باستمرار ف 
ّ
يطّورون شعوًرا بالمسؤولية عن اإلجراءات الخاصة تجاه البيئة ويفك

 يمكنهم القيام بها لحماية البيئة 

  كيفية ربطهايفهمون القضايا البيئية المحلية والوطنية والعالمية الرئيسية 
  االستدامة البيئية  ويبدأون بالتفكت  ف 

  يمكن للمواطني   والحكومات من خاللها المساهمة ف 
 يفهمون الطرق النر

ا ا وعالميًّ ار  اتخاذ إجراءات لحماية وتحسي   البيئة وجودة حياة الناس محليًّ اك صناع القرار وإطالق حملة للحد من األرص   البيئية وتغت  المناخعىل استعداد إلرسر

 
 التنمية المستدامة: الموضوع الفرع  للمسؤولية االجتماعية

 
أي ضمان جودة حياة أفضل للجميع، اآلن " )احتياجاتها الخاصةتلبية احتياجات األجيال الحالية دون المساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية "يتعلق هذا بالقضايا االجتماعية واالقتصادية ويعرف بأنه  

ّ المناخ(. ولألجيال القادمة   التصدي لتغت 
 .يتمثل أحد جوانب التنمية المستدامة ف 



  . معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها هنا
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اف بالحريات األساسية لكل إنسان مرور الوقت يفهمون لماذا لدينا قواعد ومسؤوليات ولماذا قد تتغت  مع     يدركون أنه يجب عىل الجميع االعتر

، وكيفية تداخلها     والعالم 
  المدارس والمجتمع المحىل  والوطن 

يفهمون هياكل ونظم الحوكمة األساسية ف 
 وترابطها 

  والدول  
  تفهم دزر القانون عىل الصعيد المحىل  والوطن 

ه يجب 
ّ
اهة  معاملة الجميع معاملة عادلةيدركون أن   يفهمون أنه يجب أن يعامل جميع المواطني   عىل قدم المساواة وبت  

امات المدنية المنوطة بذلك   دولة، وااللتر 
  تسهل أو تعيق المواطنة والمشاركة المدنية عىل المستويات  يفهمون ما يعنيه أن يكونوا مواطني   ف 

العالمية والوطنية  يدركون العوامل النر
 والمحلية 

 

  دولة يرتبط بالسياق العالم  األوسع 
يفهمون كيف تتفاعل هياكل الحوكمة العالمية مع الهياكل الوطنية والمحلية وتستكشف المواطنة   يفهمون كيف أن كونهم مواطني   ف 

 العالمية 

 

ث باسمهم والدفاع عن 
ّ
  يمكن للمواطني   التأثت  بها عىل السياسة حقوقهمهم عىل استعداد للدفاع عن اآلخرين والتحد

  يفهمون الطرق المتنوعة النر

ث باسمهم والدفاع عن حقوقهم 
ّ
  هم عىل استعداد للدفاع عن اآلخرين والتحد

 
 المواطنة :الموضوع الفرع  للمسؤولية االجتماعية

 
ب عىل 

ّ
ت   دولة وله حقوق ومسؤوليات تتر

 CofEU & EC" )بناء مجتمع منفتح وديمقراط  "ترتبط المواطنة بالتسامح والديمقراطية، مع تعريف المواطنة النشطة بأنها . عضوّيتهأن تكون عضًوا ف 

2015 ,25 .) 
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  المجتمع المحىل  
وكيف يمكن أن  ( المدرسة أو األرسة أو القرية أو المدينة)يفهمون الحاجة إل قواعد ف 

 تساعدنا
ا  ا وعالميًّ ا ووطنيًّ البلدان والمناطق االختالفات بي   و  يفهمون هياكل الحوكمة وعمليات صنع القرار محليًّ

 وترابطها 

  المدرسة أو مع األصدقاء أو العائلة 
  صنع وتغيت  قواعد ف 

  عىل علم بالقضايا المدنية  يفهمون كيفية المشاركة ف 
  يبقر

 بشكل استبافر

، الدولة -يفهمون أساسيات الحكم   المجتمععىل استعداد التخاذ إجراءات لجعل   األرسة، المدرسة، المجتمع المحىل 
ا أفضل وتحسي   حالة اآلخرين ف 

ً
 المجتمع مكان

  األنشطة الجماعية ويعملون عىل ضمان احتواء الجميع
  ف 
  صنع القرار الجماع   يشاركون بشكل تعاوب 

 يشاركون ف 

اعات من خالل االستماع إل اآلخرين وفهم وجهات نظرهم   اآلخرين عندما يتم إقصاؤهم أو انتهاك حقوقهممستعدون للدفاع عن  يحاولون حل المشكالت وحل الت  

اعات من خالل الحساسية لآلراء المتنوعة والمعايت  الثقافية يفهمون أهمية العمل الفردي والجماع     حل الت  
 يساعدون ف 

  نشاط لتحسي   العالم الذي نعيش فيه 
كة يستطيعون التميت   بي   الهوية الشخصية والجماعية وغرس  يشاركون ف   الشعور باالنتماء إل اإلنسانية المشتر

 
 

 ..هنامعلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها 

 
 الكفاءة االجتماعية والمدنية :الموضوع الفرع  للمسؤولية االجتماعية

 
  تمكن األفراد من المشاركة بطريقة فعالة وبناء

  المجتمعات وه  تشمل الكفاءة الشخصية والشخصية والمتعددة الثقافات وتشمل جميع أشكال السلوك النر
  الحياة االجتماعية والحياة العملية، وال سيما ف 

ة ف 

اعات عند الرص   ايدة التنوع، وحل الت   ا إل المعرفة بالمفاهيم والهياكل االجتماعية والسياسية. ورةالمتر 
ً
  الحياة المدنية، استناد

ام بالمشاركة الفّعالة  الكفاءة المدنية تجهز األفراد للمشاركة الكاملة ف  وااللتر 

، )والديمقراطية  ّ حاد األوروبر 
ّ
ّ وجلس االت  

ّ
لمان األوروبر  . (2006التر
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عب بشكل عادل وينطوي عىل االحتواء مع اآلخرين 
ّ
  المجتمع  عىل استعداد لل

  عمليات صنع القرار ف 
 يشاركون ف 

  األنشطة سواء داخل وخارج الصفوف
 يدعمون اآلخرين بشكل عمىل  ويشجعونهم عىل المشاركة عىل استعداد للمشاركة ف 

ّ احتواء الجميع  يأخذون بعي   االعتبار نتائج األعمال قبل الترصف  يحاولون أن يضمنوا بشكل فعىل 

 قادرون عىل تحديد فوائد وفرص وتأثت  المشاركة المدنية  عىل العالم الذي نعيش فيه -إيجابية وسلبية عىل حد سواء-يفهمون  أن لخياراتهم وأفعالهم عواقب

  مجتمعهم
  قضايا الحياة الحقيقية ف 

  يمكن اتخاذها لتحسي   المجتمع يتعاونون مع اآلخرين ف 
 يستطيعون التعرف عىل أنواع اإلجراءات النر

حكم دولتنا ومنطقتنا 
ُ
  تحد من   يفهمون أساسيات كيف ت

  نجاح العمل الفردي والجماع  والعوامل النر
  تسهم ف 

يستطيعون تحديد العوامل النر
 نجاحه

امات األفراد     اتخاذ الخطوات يستطيعون تحديد أدوار والتر 
 والجماعات ف 

 
 

 . معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها هنا

 

 المشاركة الفّعالة: الموضوع الفرع  للمسؤولية االجتماعية
 

 .فيما يتعلق بالمجاالت المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية للمجتمعيتطّرق إل مشاركة الفرد 
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، يتناوبون ويشاركون  
م بتعزيز وحماية الرفاه الشخص  والجماع   يلعبون ويعملون بشكل تعاوب   ملتر 

  إظهار اللباقة 
م مع اآلخرين وبناء عالقات إيجابية  والدبلوماسيةيبدأ ف   يمكن أن يعملوا بشكل فعال ومحتر

  لحل المشاكل أو تحقيق األهداف 
  الرأي أو الرصاع  يعملون بشكل تعاوب 

 يظهرون حساسية لمختلف وجهات النظر والمعايت  الثقافية عند إدارة االختالفات ف 

  تحد من نجاحه  اآلخرين لحل المشاكل والتسويةيستخدمون معرفة وجهات نظر  
  نجاح العمل الفردي والجماع  والعوامل النر

  تسهم ف 
 يستطيعون تحديد العوامل النر

  العمل المجتمع  
كة يدركون أهمية العمل الفردي والجماع  ويشاركون ف    تتناول للتحديات المشتر

  المشاريــــع النر
 يشاركون ويتعاونون ف 

 

 
 ..هنامعلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها 

 
 التعاون: الموضوع الفرع  للمسؤولية االجتماعية

 
  . العمل مًعا من أجل الصالح العام

 .مجموعة متنوعة من المستويات، من مستوى  األفراد إل مستوى الدولهذا يحدث ف 



 

 
 

  برنامج التنّور الثقافية، تستكشف المسؤولية االجتماعية من خالل خمسة مواضيع  
  تخطيطات  .  تغت  المناخ  / الكفاءات االجتماعية والمدنية، المواطنة، المشاركة الفّعالة، التعاون، والتنمية المستدامة:  فرعيةوف 

ف 
ا
ً
ا وثيق

ً
كة. الدروس، ترتبط هذه المواضيع الفرعية ارتباط  .يشكل موضوع المسؤولية االجتماعية روابط وثيقة مع موضوع الحياة المشتر

 
  الدروس.  ولية االجتماعية بطرق مختلفةيمكن فهم المسؤ 

  الذي يتم من خالله استكشاف الموضوع ف 
ا بالنص الثقاف 

ً
  النصوص الثقافية، يتم التعامل مع  .  تعكس هذه المفاهيم أعمار التالميذ، لكنها تتأثر أيض

ف 
  بيئاتهم

اوح من الحياة اليومية لألطفال ف    سياقات مختلفة تتر
  الطبيعة  المسؤولية االجتماعية ف 

ية ف    تواجهها الحيوانات التر
لية والمدرسية، إل الرصاعات المختلفة النر قد تظهر النتاجات الثقافية وجهات  .  المت  

 : النظر التالية بالنسبة للموضوع

  النتاجات، قد يتناول التالميذ المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر   •
  جعل اآلخرين يشعرون بأنه يتم احتوائهم وكونهم جزًءا من المجتمع، مع التأكيد عىل البعد الفردي للمسؤولي" أنا"ف 

  هذا النهج،  .  ة ف 
ف 

  مجتمع أوسع، اهتماًما أقلّ 
  حي   يتم إعطاء البعد االجتماع  والتفاعل ف 

كت   عىل التلميذ وعمله، ف 
 .يتم التر

ك بي    يمكن أيضا التعامل مع المسؤولية االجتماعية بطريقة أكتر تفاعلية من خالل عر  •
  هذا النهج، يستند التفاعل بي    .  واآلخر"  أنا"ض العمل والحوار المشتر

يمكن استكشاف .  واآلخر عىل التبادلية"  أنا"ف 
ا كجزء من مجتمع أوسع، مثل مجموعة من األصدقاء أو الصّف أو المدرسة وعالقاتهم وشبكاتهم االجتماعية

ً
  هذه النتاجات وعنوانها  .   هذا التفاعل أيض

م، عىل سبيل المثال، شخًصا آخر  '  أنا'ف 
ّ
قد تعل

 . قواعد لعبة لتمكينه من اللعب مع الصّف بأكمله

ك من خالل التأكيد عىل قوة وإمكانية   • ا التعامل مع المسؤولية االجتماعية كجهد جماع  وواجب مشتر
ً
  هذه النتاجات، يمكن أيض

كة"  نحن" ف    هذا النهج،  .  كمجموعة، تؤثر عىل القضايا والبيئة المشتر
ف 

نا قادرون عىل العمل مًعا لتحسي   حياتنا وظروف المجتمع ا" نحن"ينظر إل 
ّ
 .لمحىل  والعالم  عىل أن

  هذه النتاجات،  .  تماعية لتشمل مسؤولية البشر عن األرضعندما يستند استكشاف المسؤولية االجتماعية إل نصوص ثقافية تتناول التنمية المستدامة وتغت  المناخ، يتم توسيع فكرة المسؤولية االج •
ف 

وبولوجّيةيمكن للتالميذ، مع ذلك، استكشاف المسؤولية االجتماعية من وجهة ن    المقام األول عىل البشر واحتياجاتهم-ظر أنتر
كت   ف 

قد يبدو أن هذه النتاجات تظهر المسؤولية عن . مركزّية من خالل التر
  مركز النشاط

، ولكن نهجها قد ال يزال قائًما عىل وضع البشر ف    هذا النهج، ق.  الحيوانات والطبيعة وتسع إل االنسجام بي   البشر وغت  البشر
  خدمة  ف 

د تكون الحيوانات مجسمة وتعامل عىل أنها ف 
 . البشر 

الجميع عن محاوال "  الكوكنر  " يمكن التعامل مع الفهم   • البيئية ومسؤولية  بيئية من خالل التأكيد عىل األخالق  ا عتر وجهة نظر 
ً
  النتاجات أيض

ت إنقاذ كوكبنا لصالح  الواسع للمسؤولية االجتماعية ف 
  هذه النتاج. المستقبل

 مختلفة لكيفية حل المشكالت البيئية المختلفة وتعزيز االستدامةف 
ا
 .ات، قد يستكشف الطالب حلوًل

 
ك والتعاون بي   الناس والمجتمعات المحلية عىل الصعيدين المحىل  والعالم  

والتأكيد عىل دور الجميع مهمة المعلم ه  تعريف الطالب بالبعد االجتماع  للمفهوم . وتقوم المسؤولية االجتماعية عىل العمل المشتر
كة، واألرض ال يمكن االستعانة فيها بمصادر خارجية أو نقلها إل شخص آخر. فيه  . المسؤولية االجتماعية والرعاية للمجتمع والبيئة المشتر

 النتاجات الثقافّية

 المسؤولية االجتماعية: DIALLSموضوع 



 

 .األرسة والترصف بمسؤولية

 ّ  
اض   أمثلة عىل النتاجات من المعرض االفتر

 

 مساعدة أبر  
- 4: الفئة العمرية خربشة، : مستوج من

 سنوات  7
 المملكة المتحدة : الدولة

المسؤولية االجتماعية  : المواضيع الرئيسية
 والتعاون

 
؟   
 ما الذي يتناوله العمل الفن 

  
ا
  اإلغالق؛ حي   يحاول أن يكون مسؤوًل

تجربة الطفل ف 
   .  ويعمل بالتعاون مع اآلخرين

تم منح األطفال الحرية ف 
  اإلغالق وكيف تمكنوا من رسم 

صورة عن تجربتهم ف 
  
 العمل بالتعاون مع أعضاء آخرين ف 

 

 
 
 
 
 

 

  مدينة 
 DIALLSف 

 [ Le Vélo de l'éléphant]الفيل والدراجة : مستوج من
سنة،   11-8: الفئة العمرية

تغال : الدولة  التر
االجتماعية المسؤولية االجتماعية والكفاءة : المواضيع الرئيسية

 والمدنية 
 

؟   
 ما الذي يتناوله العمل الفن 

  المجتمع
اف بالمسؤولية الفّعالة لدينا جميًعا ف  ُصنعت  . االعتر

  نهاية  
هذه النتاجات بعد نقاش نشط بي   أزواج من الصفوف، ف 

ح كل من المعلَمي   عىل األطفال فكرة بناء مدينة من 
األمر اقتر

ا صورة شأنها أن تصور رسد الفيلم 
ً
الذي يمكن أن يكون أيض

 .لمجتمعنا
 

 
 
 
 

 

ه جديد   التخطيط لمتت  ّ
 [ Igel und die Stadt]القنافذ والمدينة : مستوجا من
:  سنة، الدولة 11-8: الفئة العمرية

 إرسائيل 
المسؤولية االجتماعية والكفاءة االجتماعية : المواضيع الرئيسية

 والمدنية 
 

؟ ما الذي يتناوله العمل    
 الفن 
ه للمجتمع    . تصميم متت  ّ

تشت  النتاجات إل فكرة بناء المرافق النر
احات . يحبها الجميع   القطع األثرية هناك تطّرق إل جميع اقتر

ف 
ه من قبل الناس  . المجتمع لبناء الحديقة سيتم استخدام المتت  ّ

ه للنباتات. والحيوانات   المتت  ّ
 . هناك مكان ف 
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 لديهم شعور باالنتماء إل كل من المجتمعات المحلية والعالمية ويفهمون قيمة العالقات مع اآلخرين ( األرسة والمدرسة والمجتمع) لديهم شعور باالنتماء إل البيئة المحلية 

  ينتمون إليها وكيف يتناسب مجتمعهم مع العالم 
 يمكنهم التميت   بي   الهوية الشخصية والجماعية والفئات االجتماعية المختلفة األوسعيمكنهم تحديد ووصف المجموعات المختلفة النر

    لديهم شعور بالذات والهوية الشخصية الفريدة داخل تلك المجموعات
كة واالختالفات الموجودة بي   المجموعات الثقافية المختلفة ف  يمكنهم وصف القواسم المشتر

 واألوسعمجتمعاتهم المحلية 

  المجتمع المحىل  
  ثقافتهم ف 

 طوروا مهارات التعامل مع اآلخرين للتواصل داخل وخارج المجتمع  يمكنهم أن يصفوا طريقة عيشهم ف 

لتطوير الشخصية، الهويات  يفهمون لماذا الحفاظ عىل التقاليد الثقافية واالحتفاء بها أمر مهم   يمكنهم وصف بعض أوجه التشابه واالختالف بي   الثقافات والمجتمعات
 الجماعية والوطنية 

  مفهوم البيت واالنتماء
  يمكن أن تتغت  بها المجموعات والهويات الثقافية بمرور الوقت، عىل سبيل المثال  يمكنهم التفكت  ف 

يفهمون الطرق النر
 من خالل الهجرة 

مهم لتطوير الشخصية، الهويات الجماعية  يفهمون لماذا الحفاظ عىل التقاليد الثقافية واالحتفاء بها أمر 
 والوطنية 

كة مهمة من أجل التعايش السلم    يفهمون لماذا القيم المشتر

 
 

 ..معلومات عن المصادر المستخدمة لتطوير هذا الموضوع الفرع  تجدونها هنا

 االنتماء: DIALLSموضوع 

كة  أدوات لتصور   مجتمعات محلية مشتر
 أو ( مثل األرس والمدارس والنوادي والفّعالّيات المحلّية)عضوية ف 

  طورها مجتمع ما وانتقلت من جيل إل جيل، . الشعور باالنتماء إل المجتمع
ات طرق المعيشة النر ، وتعبت   

  تشكل وهذا يشمل اإلرث الثقاف 
كة النر  عن الروايات المشتر

ا
ك، فضًل والشعور بالموروث المشتر

 سواء
ّ
ا، مثل أشكال الهجرة القشية والطوعية عىل حد

ً
 .مجتمًعا معّين



 

 
 

  برنامج التنّور الثقافية، يجري استكشاف االنتماء من خالل موضوع فرع  هو البيت
  تخطيطات الدروس، يتم التعامل مع االنتماء والبيت عىل أنهما متشابكان بشكل وثيق. ف 

   . ف 
إن الشعور بوجود بيت والتواجد ف 

ء   ا، من الشعور باالنتماءالبيت، والشعور بمكان آمن ومأمون مىل  ك، اجتماعيًّ   نفس الوقت جانب مشتر
، هو جانب حميم  ولكنه ف   

  تخطيطات الدروس، يرتبط موضوع االنتماء .  باأللفة والراحة واالرتباط العاطق 
ف 

ا باستكشاف الترصفات األساسية
ً
ا وثيق

ً
 .التسامح والتعاطف واالحتواء: ارتباط

 
  النتاجات الثقافية، يمكن الت 

من ناحية  .  من ناحية، يمكن أن تستند هذه المفاهيم إل آراء الطالب حول بيوتهم ومواقعهم االجتماع  داخل مكان يشعرون باالرتباط به.  عبت  عن مفهوم االنتماء بطرق مختلفةف 
  ه

  المستخدم ف 
  البيت واالنتماء اللتي   يحفزهما النص الثقاف 

 :قد تظهر النتاجات الثقافية وجهات النظر التالية بالنسبة للموضوع. ذه الدروسأخرى، قد تعكس المفاهيم بشكل أشمل فكربرَ
 

  النتاجات الثقافية، يمكن للطالب التعامل مع االنتماء من خالل المرفقات المكانية •
  ذلك، عىل سبيل المثال، المساحات  .  ف 

بما ف    
واألماكن قد يصل مدى هذه المرفقات من الحجم الكىل  إل الجزبئ

  منطقة المعيشة أو الساحة حول البيت؛  :  والمواقع التالية
ل أو الشارع؛ البيئة الطبيعية ف  ل أو بيت؛ الغرفة الخاصة أو المساحة الخاصة  األرض؛ عدة دول؛ دولة منشأ واحدة؛ بلدة أو قرية؛ منطقة المت   مت  

  البيت
  . ف 

  تعليقاته التوضيحية تتشابك هذه التفاهمات المكانية لالنتماء مع المعاب 
حها الطالب ف    قد يشر

 .االجتماعية المختلفة النر

ا تناول االنتماء من خالل العالقات االجتماعية والعالقات مع مجموعات مختلفة من الناس •
ً
  النتاجات والعناوين، قد يصور الطالب، عىل سبيل المثال، أرسهم أو أفراد أرسهم؛  .  يمكن للطالب أيض

ف 
  الوقت نفسه ومتصلة بمواقع معينة. بكات االجتماعية المتعلقة بوقت الفراغ أو الهوايات؛ أو المدرسةاألصدقاء؛ الش

 . عادة ما تكون التفاهمات االجتماعية لالنتماء مكانية ف 

  النتاجات الثقافّية، يمكن للطالب استكشاف االنتماء من خالل الثقافة المادية من خالل تصوير أغراضهم وممتلكاتهم   •
  يشعرون من خاللها بأنهم مرتبطون باألماكن واألشخاص اآلخرينف 

. الشخصية النر

ــح  ل كمكان آمن ومريــ ا للمت  
ً
ل هذه العنارص المهمة، مثل األلعاب أو الكتب أو المكتب أو الشير، رموز

ّ
إل جانب المواقع المكانية، قد تعكس العنارص العالقات االجتماعية، مثل قضاء الوقت مع .  قد تشك

 .لعائلة أو األشقاء أو األصدقاء أو زمالء الدراسةا

  ذلك المرفقات لمختلف المواقع ومجموعات مختلفة من ال •
  نتاجات ثقافّية متعددة ومتداخلة، بما ف 

ا قادرون عىل إدراك وتصور  . ناسيمكن للطالب استكشاف فكرة االنتماء ف 
ًّ
حنر األطفال الصغار جد

  نفس الوقت، عىل سبيل المثال، لعب الطالب، أفراد األرسة، البيت، الفتة شارع . وقت عىل مستويات قياسية مختلفةانتمائهم عىل أنه يحدث فينفس ال
قد تصور هذه النتاجات والعناوين التوضيحية ف 

  
 . تشت  إل مسقط رأسهم وعلم وطن 

ء يجب تحقيقه •  
ة إيجابية وكسر   ال ينتمون  يمكن للطالب أ.  عادة ما ينظر إل االنتماء عىل أنه مت  

ا استكشاف االنتماء من خالل فكرة عدم االنتماء من خالل تحديد األماكن أو الشبكات االجتماعية النر
ً
يض

  يشعرون فيها بعدم االرتياح أو فقدان البيت
  النتاجات وعناوينها التوضيحية، ينظر إل عدم االنتماء عادة عىل أنه وضع يجب تجنبه أو إصالحه.  إليها، والنر

د يدرك الطالب من قصص النصوص  ق.  ف 
  مكان ال ينتم  إليه، ويستكشفون كيفية جعله يشعر باالنتماء

 .الثقافية أن شخًصا ما ف 
 

  النتاجات الثقافية مجردة وملموسة
  الوقت نفسه رمًزا لمكان آمن  :  قد تكون استكشافات االنتماء ف 

ل ف 
ّ
ا، ولكن يمكن أن يشك

ً
. وشبكة اجتماعية يتلقر فيها الطالب الرعاية والراحةقد تصور شخصية البيت بيت

  يمكن أن يشعر بها االنتماء، وربطه بالمساحات واألما 
  فهم الطرق المتعددة النر

  دعم استكشاف الطالب لالنتماء ف 
بات والعالقات االجتماعيةتتمثل مهمة المعلم ف 

ّ
 . كن والمرك

 

: DIALLSموضوع : النتاجات الثقافية

 االنتماء



 

ّ  أمثلة عىل النتاجات من  
اض   المعرض االفتر

 
؟   ما هو البيت بالنسبة ل 

:  بابون عىل القمر، الفئة العمرية: مستوجا من

 سنة  8-11

 إرسائيل : الدولة
 التعاطف واالنتماء : المواضيع الرئيسية

 

؟   
 ما الذي يتناوله العمل الفن 

ل بالنسبة لألطفال  / تتناول النتاجات الثقافّية معن  مصطلح البيت ركزوا عىل فقد : المت  
 .المبن  والغرف المختلفة وما يمت   كل غرفة

 

 
 

 

 البيت، الوطن، االنتماء
:  بابون عىل القمر، الفئة العمرية: مستوجا من

 سنة  12-15

 ألمانيا : الدولة
 التعاطف واالنتماء : المواضيع الرئيسية

 

؟   
 ما الذي يتناوله العمل الفن 

 ّ  
 .األبعاد يمثل بيتهم، ويعترّ عن شعورهم باالنتماءطلب من التالميذ إنتاج  كائن ثالبر

 

 
 



 

 ” ما هو البيت؟"
بابون عىل القمر، الفئة  : مستوجا من

 سنة 7-4: العمرية

ص: الدولة  قتر
 التعاطف واالنتماء : المواضيع الرئيسية

 

؟   
 ما الذي يتناوله العمل الفن 

هو البيت بالنسبة لك؟  إل أين  كل طفل يرسم قطعة من اللغز ما 
ل  
ّ
  تشك

كيبّية الكاملة النر ؟ ثم وضعوا القطع مًعا وأكملوا اللعبة التر تنتم 
عب، للعمل،  

ّ
ا، ليبّينوا بذلك تعريف ما هو البيت؟ البيت هو مكان لل

ً
بيت

لالستحمام، للشعور بالدفء، وهو المكان الذي يحتوي عىل ساحة  
ولدنا فيه، الذي نشعر فيه باألمان،  وأشجار وزهور، هو المكان الذي 

المكان الذي فيه أولئك الذين تحبهم ويحبونك، حيث يوجد والدينا،  
تنا وكلبنا

ّ
حيث نشعر بالسعادة،  . إخواننا، أبناء عمومتنا، أصدقاؤنا، قط

   . نحصل عىل عناق، ضّم، حب، قوس قزح، المكان الذي فيه قلوبنا
ف 

قت إلكمال عملهم، ألنهم طلبوا ذلك  نهاية الدرس، تم إعطاء األطفال الو 
حيث نشعر بالحب والسعادة، حيث  "قالوا إن البيت هو . بأنفسهم

  بعض األحيان أن نشعر بالحزن أيضا، لكن  
 وحيث يمكننا ف 

ّ
نشعر بالود

عائلتنا وأصدقائنا موجودون لمساعدتنا عىل الشعور بالسعادة مرة  
 ". أخرى
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