
 

 

ّمةّمنهجيةمقدّ 

ّ

س ضمن المنهاج ق المطروح أمامكم على المواضيع التي تدر  تعتمد مضامين برنامج التعم  

ومن حيث سبل وأساليب التعليم فإن البرنامج  رر لتدريس المدنيات للصف التاسع.التعليمي المق

 ملزم بتطوير استراتيجيات التفكير. 

دني في حد ذاته. ففي الوقت الذي يمكن فيه وحسب توجهنا، فإن تطوير التفكير هو هدف م

ل، في المواضع األخرى،  إلى إنجازات دون تشغيل واستخدام قدرات ومهارات تفكير التوص 

متطورة )وهو ما يؤسفنا(، فإن هذا األمر غير ممكن  في موضوع المدنيات ألن القدرة على 

 نتوقع من الطالب،أيضا.   ،شرط النجاح ل في حد ذاتها الهدف، وهيب تشك  التفكير المرك  

هذه المهارات، التي من المفضل أن تتوفر عند كل على ب" در  تكمواطن في المستقبل، أن "ي

وهي العقالنية، توجيه االنتقادات، التفكير العميق واتخاذ ـ مواطن بالغ يعيش في نظام ديمقراطي 

 القرارات المدروسة.

ب على جملة من التقنيات واالستراتيجيات تكشف الدروس المقترحة في هذه الوحدة  الطال

ادعاءاتّّحليلّمنّوجهاتّنظرّمتعددة،ّاستخالصتشخيصّمشاكل،ّإعطاءّتفسيرّوتومنها: 

يشمل كل  موقف.ّعنّعرا اإلبرّمتنوعةّمنّالنص،ّتأسيسّالمعرفة،ّاستخالصّالنتائجّووعّ 

كنة، أو إجابات مم درس من الدروس مهام تطور التفكير إلى جانب أسئلة "مفتوحة" لها عدة

 اليقين.  عقالنيا في شروط غيابعليها تعامال تحت م اإلجابة

 

حقوقّق، والتي تتقارب مع منهاج التعليم الرسمي هي: مواضيع الُمدرجة في  برنامج التعم  ال

ّالحقّ ّبالتظاهر، ّالحق ّبالمسكن، ّالحق ّباالحترام، ّالحق ّالتعبير، ّحرية ّعام؛ ّبشكل اإلنسان

وحقوقّاألقلياتّفيّإسرائيل.ّويشمل ذلك التمييز المرفوض والتمييز المصحح(؛ ) بالمساواة

 . الحقّبالعيشّبكرامةّوالحقّبالتعليم -الحقوق االجتماعية  ،أيضا ،كما يناقش البرنامج

 

اختياري  على الرغم من أن مسألة محكمة العدل العليا تظهر في المنهاج الرسمي كموضوع

ق، ألن الكثير من حقوق تعليم برنامج التعم  ا قبل البدء ببتعليمه فحسب، إال أننا نوصي جدا



قضاة  أن قضايا ِقَيمية ومدنية يبت  فيها اإلنسان في إسرائيل تطرح على محكمة العدل العليا، كما

أن معرفة أساسية حول دور محكمة العدل العليا ضرورة  نحن على اعتقادمحكمة العدل العليا. 

 . لتعليم حقوق اإلنسان

باستخدام األفالم السينمائية كأداة  ،أيضا ،إلى جانب جملة الفعاليات المطروحة فإننا نوصي

تربوية. يمكنكم أن تجدوا هنا مجموعة مختارة من األفالم المناسبة ألبناء الشبيبة التي تتناول 

 ."אדם זכויות בנושא ופעילויות סרטים — כויותז רואים"حقوق اإلنسان: 

نأمل أن تجدوا فائدة في مجموعات الدروس هذه، وأن تكون عميقة وعملية وتطبيقية تثير 

 التفكير عندكم وعند طالبكم. 

http://www.acri.org.il/story.aspx?id=952

