
 

 

 

 

مة/ مرّبية الروضة( 
ّ
م/ ة )املعل

ّ
 مرشد للمعل

 لتعزيز الحوار القائم على القَيم  – DIALLSبرنامج  

حاد األوروبّي والجامعة العبرّية   
ّ
 االت

 التنّور الثقافيّ  .1

ّس 
ُ
 مت إلى أربع فئات: يستند البرنامج إلى مصطلحات وقَيم ثقافّية ق

ا امليول: التسامح، التعاطف، االحتواء )القيَ  .أ  في جوهر التنّور الثقافّي(. م التي تعتبر جزًءا رئيسيًّ

(، حقوق اإلنسان، الديمقراطّية، املساواة،  تباينبال ءع بصفته قيمة )االحتفاالحياة املشتركة: التنوّ  .ب

 التضامن )األخّوة(، العوملة. 

االجتماعّية واملدنّية،  كفاءةاملناخ، املواطنة، ال اتر تغيّ  /ةاملستدام نميةاعّية: التاملسؤولّية االجتم .ج

 املشاركة الفّعالة، التعاون. 

 من أوروبا اإلشارة إلى     .ح
ً

أن تكون أوروبًيا: االنتماء، التراث املشترك، التراث الثقافّي، سردّيات أوروبّية )بدال

 إسرائيل(.  

 

 اقتراحات لفّعالّيات التدريس

م في كّل درس هدف مضمون الدرس )م •
ّ
ل القَيم التي تعل

ّ
مت؟( يجب تعليمها من خالل دمجها مع تشك

ّ
اذا تعل

 .  حاججةهدف اللغة الذي يتناول مهارات الحوار وامل

مة أثناء الدرس على هدف املضمون، والقَيم التي ُتدرَّس من خالل األسئلة املختلفة. على سبيل  •
ّ
د املعل

ّ
تؤك

فيما بينهم من خالل التسامح،  ما هو التسامح؟ هل من الهاّم أن يتصّرف البشر -املثال، قيمة التسامح

 
ُ
متم في الدرس عن التسامح -عّبر عن التسامح؟ وفي نهاية الدرسملاذا؟ أّي السلوكّيات ت

ّ
. ماذا تعل

ً
؟ هاتوا مثاال

 حول قيمة التسامح في حياتكم في أعقاب الدرس؟ وما شابه ذلك.   طّبقونهما الذي ت



م الثقافيّ  
ّ
   .هناانقروا  ،اةلألد -أداة لقياس التقّدم في التعل

مين في تخطيط الدروس في إطار مشروع 
ّ
  .DIALLSأداة تخطيط هدفها مساعدة املعل

  تعرض األداة
ّ
ّوِّرت األداة في برنامج مقياًسا للتقّدم في التعل

ُ
لليونسكو،  قائمةالوهي تستند إلى األطر  DIALLSم الثقافّي. ط

 واملجلس األوروبّي وأوكسفاوم. 

أدناه امليول الثالثة التي تكمن في أساس التنّور الثقافّي: التسامح، واالحتواء والتعاطف، واملواضيع   DIALLSيعرض دوالب 

قة بالقَيم: امل
ّ
م التنّور الشاملة املتعل

ّ
قة بتعل

ّ
سؤولّية االجتماعّية، الحياة املشتركة واالنتماء، وفي أسفلها املواضيع الفرعّية املتعل

ع بصفته قيمة )االحتفال باالختالف(، واملواطنة، والكفاءة الثقافّي: التضامن )األخّوة(، والديمقراطّية، واملساواة، والتنوّ 

 املناخ، املشاركة الفّعالة والتعاون.   اتوق اإلنسان، والتنمية املستدامة/ تغّير االجتماعّية واملدنّية، والعوملة، وحق

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://members.dialls2020.eu/he/wp-content/uploads/sites/10/2021/01/Cultural-Learning-Progression-Tool-HUJI.pdf


 

 

  

م الثقافّي واستخدامها   
ّ
 مبنى األداة لقياس التقّدم في التعل

م الثقافّي التي انعكست في كّل فيلم قصير. تظهر في كّل موضوع فرعّي ر 
ّ
عة دو تشمل األداة املواضيع الرئيسّية للتعل

ّ
د األفعال املتوق

عرض أيًضا نماذج لنواتجعا 15-11 -و 11 -4في الفئتين العمرّيتين ) من األطفال
ُ
ثقافّية أنتجها األوالد في مختلف الدول  ًما(، وت

 مفاهيم املواضيع الثقافّية التي ُتدرَّس في النّص البصرّي.  هذه النواتجخالل البرنامج. تجّسد 

للمواضيع  ّمن كيف يمكن أن يكون رّد األطفال، وأن نخDIALLSيط الدروس في إطار برنامج يمكن استخدام األداة لتخط

 خالل الدروس، وبعد ذلك فحص التخمينات أيًضا.    تنشأ الثقافّية املختلفة التي

 

 

 مبنى األداة 

ب   
ّ
 املثال  التوضيح  املرك

تعرض األداة املواضيع  عرض املوضوع  

الرئيسّية التي تنعكس في 

 كّل فيلم قصير في برنامج 
DIALLS 

 املسؤولّية االجتماعّية 

من خالل جانب  حدود الواجب الشخص ّي وتوّسع فهمهاملسؤولّية التي تخرج من 

ّية، وعلى املشاركة 
ّ
اجتماعّي. وهي تستند إلى التعاون بين األشخاص واملجتمعات املحل

االجتماعّية   كفاءةلك أيًضا إلى الماعّية، وكذالتفاعالت االجتعلى الفّعالة في املجتمع و 

 واملدنّية التي تتيح القيام بذلك )، إطار للتحليل الثقافّي( 

عرض املواضيع  

 الفرعّية  

عرض املواضيع الفرعّية  
ُ
ت

 لكّل موضوع 

 
 

 املدنّية  -املسؤولّية االجتماعّية

 أن تكون عضًوا في الدولة وبالتالي تكون صاحب حقوق وواجبات.  

 ترتبط املواطنة بالتسامح وبالديمقراطّية.  

تعّرف املواطنة الفّعالة على أّنها "بناء مجتمع مفتوح وديمقراطّي" )مجلس أوروبا  

 (. 25 ,2015واملفّوضّية األوروبّية، 

دود األفعال  ر 

عة من  
ّ
املتوق

في  طفالاأل 

الفئات العمرّية  

املختلفة 

للمواضيع 

 الثقافّية 

د األداة على أنو 
ّ
اع تؤك

  االعتبارات التي يمكن

عها من األ 
ّ
في  طفالتوق

الفئات العمرّية املختلفة  

 عندما يناقشونها:  

ا  األطفال األصغر سنًّ

ضمن الفئات   -

  11-4 العمرّية

عاًما، واألطفال 

ا  األكبر سنًّ

ضمن الفئات   -

 15-11العمرّية 
 

اأأطفال   صغر سنًّ

   11-4العمرّية  ةضمن الفئ

اأصغر طفال أ  سنًّ

 15-11العمرّية  ةالفئ ضمن -
 

يفهمون ملاذا لدينا قوانين وواجبات،  

 وملاذا يمكن أن تتغّير بمرور الوقت. 

يفهمون أّن أّي شخص يجب أن يعترف 

 اته األساسّية بحّريّ 

يفهمون الهياكل الحكومّية األساسّية 

على املستوى املدرس ّي، املجتمعّي، 

ّي، القطرّي والعاملّي، وكيف أّن 
ّ
املحل

 .  مرتبطة ببعضها هذه الهياكل 

ّي،  يفهمون سلطة القانون على املستوى 
ّ
املحل

  القطرّي والعاملّي 

يفهمون أّن الجميع يجب أن يحصلوا 

 .  منصفةعلى معاملة 

يفهمون أّن جميع املواطنين يجب أن يحصلوا  

 على معاملة متساوية دون تحّيز.  

يفهمون معنى املواطنة في دولة معّينة 

 اجبات املدنّية املصاحبة لذلك. والو 

وجود عوامل تتيح أو تمنع الحصول  دركون ي

على املواطنة واملشاركة املدنّية على املستوى 

ّي، والقطرّي والعاملّي. 
ّ
 املحل

ر الهياكل الحكومّية العاملّيةيفهمون كيف ترتبط املواطنة في دولة 
ّ
 يفهمون كيف تؤث



ّية والقطرّية في بعضها، ويبدون  معّينة بالسياق العاملّي األوسع. 
ّ
والهياكل املحل

 اهتماًما بموضوع املواطنة العاملّية 

مستعّدون لحماية اآلخرين والتحّدث 

 باسمهم، وكذلك حماية حقوقهم. 

ر 
ّ
يفهمون الطرائق املختلفة التي يمكن أن يؤث

 املواطنون من خاللها في السياسات. 

ث باسمهم، مستعّدون لحماية اآلخرين والتحّد  

  وكذلك حماية حقوقهم. 
على أمثلة 

 واتج ثقافّية ن

تشمل األداة أمثلة لنواتج  

ثقافّية التي أنتجها األطفال 

خالل مشاركتهم في 

تخطيطات الدرس 

الخاّصة باملشروع. تجّسد  

النواتج كيف يمكن تصّور 

املواضيع الثقافّية من  

تعبير ليست -خالل أداة

 كالمّية 

على غرار   -

  األفالم

القصيرة  

والكتب التي 

لت إلهاًما 
ّ
شك

   إلبداعهم.

 
 
 DIALLSمدينة  

 ( בשפה הלועזיתיש להעתיק המשפט ن: الفيل والدّراجة الهوائّية )بإلهام م

 عاًما  11-8العمرّية:  نطاق الفئة

 : البرتغال الدولة

 املواضيع الرئيسّية: املسؤولّية االجتماعّية، األهلّية االجتماعّية واملدنّية 

 ؟ اذا يصف النتاجم

املسؤولّية الفّعالة امللقاة على عاتقنا جميًعا في املجتمع. أنتج التالميذ النتاج في أعقاب نقاش تحديد 

متان في أعقابهاقترحت  نشط بين الصّفين*، الذي
ّ
على التالميذ فكرة بناء مدينة تصف حبكة  املعل

 الفيلم القصير ومجتمعنا أيًضا مًعا. 

ا أجنبيًّا من البالد نفسها. جرى االّتصال بشكل محوسب.  لكّل صّف  أضيف*   صفًّ

 

 

 التخطيط ملتنّزه جديد 

 ( יש להעתיק המשפט בשפה הלועזית)بإلهام من: القنافذ واملدينة 

 عاًما  11-8العمرّية:  نطاق الفئة

 الدولة: إسرائيل 

 املدنّيةاالجتماعّية و  املسؤولّية االجتماعّية، الكفاءةاملواضيع الرئيسّية: 

 ماذا يصف النتاج؟  

يّ 
ّ
. يشير النتاج إلى فكرة بناء املرافق التي تحظى بإعجاب الجميع. التخطيط ملتنّزه لصالح املجتمع املحل

يّ 
ّ
رحت في املجتمع املحل

ُ
لبناء املتنّزه. يستخدم األشخاص وكذلك  يراعي النتاج جميع املقترحات التي ط

 ملتنّزه على مكان للنباتات. . يحتوي االكائنات الحّية املتنّزه

 

 


