
 

 

ّ ة لحقوق الطفل  تخطيط درس لليوم العاملي  فاقي 
 
حدة وات

 
األمم املت

 الصفوف الرابع، الخامس والسادس  –حقوق الطفل ل

ّ

فاقّيةالتعّرف على  :األهداف
ّ
 تضاربات، سبب وجودها حقوق الطفل، ما ات

 وازنات بين الحقوق. مو 

ة تنفيذ التخطيط:  دقيقة 45 مد 

 

م
 
ة للمعل . ففي البداية تّم ا: تطّور االعتراف بحقوق األطفال في العالم تدريجي  خلفي 

التأكيد على الحقوق غير الفّعالة لألطفال، مثل: الحماية من اإليذاء واالستغالل، 

ا أضيفت حقوق م دنّية وسياسّية، مثل: حّرّية تطوير وحماية رفاهّيتهم، وتدريجي 

في االنتظام. هذه حّق التعبير، حّرّية التفكير، الضمير والدين، اإلجراء النزيه وال

الحقوق، لم ُيعترف بها كحقوق للطفل. تطّورت فكرة منح الحقوق الفّعالة لألطفال 

 وليس ممتلكات لألهل، كما 
ً

في أعقاب النظرة التي اعتبرت الطفل إنساًنا كامال

ه يجب منح قيمة لرغبات األطفال في تصميم حياتهم. ا
ّ
 عتادوا اعتباره في املاض ي، وأن

ت األمم املّتحدة "1989في تشرين الثاني 
ّ
فاقّية، تبن

ّ
تلتزم  احقوق الطفل" وفيه ات

عة بتحقيق، حف
ّ
يتّم ظ وحماية حقوق األطفال. لغرض هذه الوثيقة الدول املوق

ه من لم يتجاوز سّنه 
ّ
 إذا تّم تحديد سّن البلوغ  18تعريف الطفل على أن

ّ
سنة، إال

في امليثاق( السارية في منطقة نفوذ الدولة  1قبل ذلك وفق نّص األحكام )املاّدة 

فاقّيةمن  2)املاّدة 
ّ
عت إسرائيل على االت

ّ
فاقّية(. وق

ّ
وصّدقت عليها  1991في عام  االت

  في العام نفسه. 

فاقّيةاالهذه 
ّ
  الدولّيةهي الوثيقة  ت

ً
ى حقوق الطفل حتّ  في مجالة يّ  وأهّم األكثر شموال

 اآلن. 
ّ
اسة والضعيفة لألطفال بسبب صغر بالحالة الحّس  عليها عةتعترف الدول املوق

ة في بيروقراطيّ ونظم  شخصّيات ذات صالحّياتالكبير على  همعتمادهم واسنّ 

على ذلك،  بناءً والقانون.  فاهوالر  ،التعليمة الصّح  :مختلف مجاالت الحياة، مثل

 
ّ
فاقّيةي االتغط

ّ
  صالحّياتمعظم جوانب الحياة وال ت

ّ
بدًءا حياة األطفال،  فير التي تؤث
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األطفال ال  ألّن ، الرفاه والقانون، التعليمب وانتهاءً  أولياء األمور ة من مسؤوليّ 

فاقّيةاالباإلضافة إلى ذلك، تأخذ أنفسهم.  يستطيعون حماية
ّ
االعتبار  بعين ت

هذه الحقوق هي أبسط  أّن  السهولة التي يمكن بها انتهاك حقوق األطفال، رغم

فاقّيةتنطبق االالحقوق. 
ّ
، العرق ، الجنس، النظر عن الدين طفل بغّض  على كّل  ت

 ة.أو العقليّ ، النفسّية ةيّ الصّح الحالة  ،السّن ، األصل، العقيدة

ّ   على الرغم من أّن  - في إسرائيل الوضع القانوني 
ّ
فاقّيةعت على إسرائيل وق

ّ
 ات

 ، 1991حقوق الطفل في عام 
ّ

 إال
ّ
 ،هاة فيالتشريعات الهاّم  ه لم يتّم ترسيخها فيإن

 
ّ

فاقّيةعلى الصعيد الدولي، تشكل اال(. 2000ب )باستثناء قانون حقوق الطال
ّ
ا جزءً  ت

قت عليها على االمتثال الدول التي صّد ، وبالتالي تلزم العامّ  من القانون الدوليّ 

تصديق إسرائيل  التي سبقتها. إّن  التصريحّية ألحكامها، على النقيض من الوثائق

فاقّيةعلى اال
ّ
  ا، على الرغم من أّن ا إسرائيلي  ال يجعلها قانونً  ت

ّ
ب من التصديق يتطل

فاقّيةالدولة االمتثال ألحكام اال
ّ
فاقّيةاال بما أّن لة. نين وأحكام الدو اقو مالءمتها لو  ت

ّ
 ت

ا في إسرائيل، فال يمكن تنفيذ أحكامها مباشرة في املحكمة. وسيكون ليست قانونً 

فاقّيةا شريطة أن تكون أحكام االهذا النوع ممكنً  التطبيق من
ّ
راسخة في القانون  ت

 ذلك، توحّتى حدوث . اإلسرائيليّ 
ّ
فاقّيةل االشك

ّ
في أحكام املحاكم.  اتفسيري   امصدرً  ت

 .تشريعو  ةستشار ااملزيد:  لقراءة

 
ّ
( بشأن 2010التابع للكنيست ) ملعلوماتدر عن مركز البحوث واد تقرير صيؤك

 
ّ
فاقّيةإسرائيل لتنفيذ االخذتها اإلجراءات التي ات

ّ
على أوجه  ،لحقوق الطفل الدولّية ت

فاقّيةالقصور العديدة في تنفيذ اال
ّ
ما في مجاالت الحماية من في إسرائيل، وال سيّ  ت

 .في اإلجراءات القضائّية العنف واإليذاء والتمييز وحقوق القاصرين

مصدرين  إلىفي إسرائيل  البحقوق الطتستند  – (2000) الطالبقانون حقوق 

فاقّية، واال2000: قانون حقوق الطالب الذي صدر في عام ينمعياريّ 
ّ
الدولّية  ت

فاقّيةتعترف االلحقوق الطفل. 
ّ
ة يّ ة وحرّ في التعليم والصّح  تالميذحّق الب الدولّية ت

، الراحة، ةاحترام الخصوصيّ ع، والتجّم االنتظام حّرّية ، و والضمير واملعتقداتالفكر 

بحقوق  يتناول قانون حقوق الطالب  ة. في املقابل، فإّن الثقافيّ ات الفّعاليّ الترفيه و 

 هو أقّل من الحقوق  قدًراويناقش  التعليم اإلسرائيليّ و  جهاز التربيةفي إطار  التالميذ

http://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/NosimMishpatim/HavaadLeZhuyot/Pages/Amana.aspx
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فاقّيةاملذكورة في االمن 
ّ
في حّق في التعليم، وعدم التمييز، والحّق ، بما في ذلك الت

  االنتظامحّرّية االنضباط(، و  سياق فرض الكرامة )في
ّ

في حّق ( والب)مجلس الطال

الكشف عن تفاصيل الطالب التي حصل عليها العامل في سلك ة )الخصوصيّ 

درجت فيباإلضافة إلى ذلك، (. التعليم في إطار تأدية واجبه
ُ
قانون حقوق الطالب  أ

فاقّيةغير املنصوص عليها في اال
ّ
، تقّدم المتحانات البچروتالفي حّق : الاملذكورة ت

جانب أولياء فعل أو امتناع عن فعل من  بسببض للعقاب في عدم التعرّ حّق ال

الطالب من املدرسة بشكل دائم.  فصلفي إطار قرار  اإلجراء النزيهفي حّق وال األمر 

 (.الطالبات واجبحقوق و )من: 

بين  تضاربفي كثير من الحاالت، هناك  - الحقوّقوازنات بين التضارب وامل

 
ّ
يمكن أن يحدث تضارب بين . اتوازنته، عادة عن طريق الالحقوق ويجب حل

الحقوق بين شخص وآخر وبين شخص واملجتمع بأسره. وضعت اللجنة الفرعية 

إشيلوف(، التي تعمل في إطار لجنة رأسها البروفسور أوريت تتعليم )التي تربية واللل

الناجح واملتوازن لحقوق  التطبيقحقوق الطفل، سلسلة من املبادئ من أجل تيسير 

 
ّ

 (.2013لتعليم، حول التربية واي ڤليطب في املدرسة )تقرير رو الطال

ّنس 
 
 ة:ة مبادئ رئيسيّ عرض بإيجاز ست

  ا أو كان بالغً أ: حقوق اإلنسان، سواء حدود الحّق تعريف 
ً

، ليست غير طفال

شخص حّق ا عندما ينتهك بشكل كبير ًد مقيّ حّق ال صبحمحدودة. وعادة ما ي

 ة للدولة )وفي حالتنا املدرسة(.أو مصلحة هاّم  ،آخر

  ّالتعليمسيرورات ة: سة التعليميّ في املؤّس  الحفاظ على نمط الحياة الطبيعي ،

 طبيقوعند ت .التعليمّية سةاملؤّس  الفّعالّيةمحور  يه التدريس والتقييم

 .السماح بتنفيذ هذه السيروراتلحاجة إلى واعين لكون نالحقوق، يجب أن 

  الحقوق  تطبيق: تعتمد درجة االستقاللية في ن في مرحلة التطّور ياملؤّهلمبدأ

 املمنوحة للطفل على سنّ 
ُ
 ّيةكون االستقاللتينبغي أن ضجه. ه ومستوى ن

دور مركزي في توجيه  التربيةوللعامل في سلك  ة،للطفل تدريجيّ  ةاملمنوح

  في االستفادة من تهالطالب ومرافق
ّ
خاذ حقوقه وفي تطوير قدرته على ات

 .القرارات والعمل بشكل مستقّل 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02622.pdf
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  حكًراة: الحقوق ليست سة التعليميّ خلق مناخ من االحترام املتبادل في املؤّس 

نسان اإلقيمة كرامة تقف  الحقوق  موضوعألطفال فقط، وفي جوهر على ا

  مكان الطفل أأ، سواء ونه إنساًناك
ّ
أن يكون التعامل يجب  الوالد. مم أاملعل

 فيه كّل  يحترم في مجتمع كأعضاءاملدرسة  طاقمأولياء األمور و ، تالميذالمع 

 شخص حقوق اآلخر.

  تناول دور الكبار في مرافقة الطفل: إن  
ّ
ق بالطالب حقوق الطالب ال يتعل

والذي يرغب في تنفيذها سوف  ،هميذتال الذي يدرك حقوق املربّي وحده. 

في الوقت نفسه، االعتراف . مختلفة قيودبقبل ينة وسوف عمل بطرق معيّ ي

 ض دوره. كما أّن وال يقوّ  رّبية للمة املهنيّ صالحيّ بالحقوق ال ينفي االعتراف بال

كان أحد ألبالغ، سواء لالتعليم. و  جهاز التربيةفي  مكانة ونصيًباللوالدين 

على فيها  سيرورة يتعّرففي مرافقة الطفل في  دور مركزّي ، رّبيأو املالوالدين 

 
ّ
ه فيها. طبيقم كيفية تحقوقه ويتعل

ّ
كثير من الحاالت، يطلب من  كما أن

بين حقوق  تضارباملعضالت الناجمة عن  في احسمو ا أن يالكبار أيضً 

  ،الطفل املختلفة
ّ
ويأخذ خاذ قرار بشأن الطفل بعد أن يستمع إلى رأيه أو ات

 االعتبار حقوقه. بعين

 دمجالحاجة إلى ال  
ّ
 : كثيرً طبيقم والتبين التعل

ّ
ه في املدرسة التي ا ما يتبين أن

  إلى يستند ذلكدون أن من الحقوق طبيق تحاول ت
ّ
من قبل ذي معًنى م تعل

ب على حّد سواء
ّ

ه ، جانب املرّبين والطال
ّ
سوف يساء تفسير الحقوق فإن

ة أخرى، فإن الدراسة النظريّ  في املقابل". السيطرةفقدان ن "برّبو شعر املوسي

تنقل رسالة  ،ة في املدرسةفي الحياة اليوميّ ، من دون تطبيقها للحقوق 

 إشكاليّ 
ّ
ر فيهل في أن "ة تتمث

ّ
 يقول غير ما يفك

ّ
ا في م الطالب درًس "، ويعل

ن تضّم ت، ةشجاع مواجهةالنفاق وليس في الحقوق. لذلك، هناك حاجة إلى 

 الج
ّ
 . 1الحقوق في املجتمع املدرس ي تطبيقم و مع بين التعل

                                                           

 -هستدروت املعليمن قي اسرائيل, بنيم, في حقوق الطفليعيل ايلون، درس ) 1

  (ابريلملنهي. الصندوق للتطور ا
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ة املبادئ ةال األساسي  فاقي 
 
ّ ت

 
 :حدة لحقوق الطفلاألمم املت

ة، الصّح ، األمن، السالم، والعقليّ  جسدّي ال تطّور في الحّق ال / ةطفل لكّل    .1

 .حّرّيةالكرامة والاملساواة، 

سكن امل، والغذاء ، الحصول علىةفي الحياة األسريّ حّق ال / ةطفللكّل  .2

 .والتفاهم الحّب ، الحماية، الالئق

 .والجنسّيةاسم الهوّية، الحصول على  فيحّق ال / ةطفللكّل   .3

تكافؤ الفرص واستنفاد في التعليم، تحقيق الذات، حّق ال / ةلكّل طفل  .4

 .قدراته ومواهبه

 .ة وحماية املمتلكاتيّ ة والسرّ في الخصوصيّ حّق ال / ةلكّل طفل  .5

 .في منع االستغالل واإلهمال واإلذالل والقسوةحّق ال / ةلكّل طفل  .6

من اسة ة والحّس والحماية الخاصّ  ةيّ ضائالق املراعاةفي حّق ال / ةلكّل طفل  .7

 .ّي جهاز القضائال

 دون تمييز من أّي من في االندماج في املجتمع واملساواة حّق ال / ةطفللكّل  .8

 .نوع

 .التجربةشاعر و نفسه بالرأي، املفي التعبير عن حّق ال / ةطفللكّل   .9

 .أو الطوارئ  ارثةاملرض أو ك في حالة العالجفي اإلنقاذ و حّق طفل اللكّل  .01

 

 : تقسيم احول الفّعالّيةمالحظات للمعلم 
ّ

على مدار  إلى مجموعات لصف

  .مجموعات( 6-4)الفّعالّية 
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 ل:األوّ  قسمال

لعبة التداعيات أو اللعبة االختيار بين يجب ) إحدى الفّعالّيتيناختيار  .00

 (.التركيبّية

عدد املجموعات.  بنسخ حسب 1 امللحق اعةطب يجب : 1 حقاستعمال املل .12

فاقّيةرئيسية في ط انقامللحق هو هذا 
ّ
حقوق الطفل، ولكن كجزء من  ات

فاقّيةيتناول مبادئ االأّن األمر امللحق ذكر في الفّعالّية، لم ي
ّ
تمكين ل ،ت

 مجموعة.لكّل  تركيبّيةالنقاط.  الذي تتناوله هذه من تخمين ما تالميذال

ّ
، بالتعاون مع / ةاملعلم كّون ي دقائق(. 5) لعبة التداعيات – ّلالخيار األوّ 

الهدف هو . ويرسمها على اللوح " ملصطلح "الحقوق"تداعياتشمس ، "تالميذال

ملعرفة كيف ينظرون إلى مفهوم "الحقوق".  تالميذال معلومات من الحصول على

اإلنسان وحقوق الطفل. في نهاية توجيه الصف إلى حقوق  / ةويمكن للمعلم

بمحاولة  ذتالميمجموعة، وينبغي السماح لل كّل  على 1 امللحق وزيع، يجب تلفّعالّيةا

 
ّ
 له النقاط الواردة في امللحق.تخمين ما تمث

 

ةل – الثانيالخيار  من  عبة تركيبّيةى كل مجموعة لتتلّق  دقائق(. 5) عبة تركيبي 

فاقّيةة الاملبادئ الرئيسيّ 
ّ
على  ،(سبًقااملعلم م الذي قّصه 1 امللحقحقوق الطفل ) ت

ب اللعبة التركيبّيةمجموعة  كّل 
ّ
لكّل لسماح ا االنتهاء من تركيبها ، وبعدامعً  أن ترك

 .في امللحق مجموعة بتخمين ما تمثله النقاط

 

 دقائق(: 5الثاني ) قسمال

 
ّ
فاقّيةم الشرح املعل

ّ
فاقّيةاال صيغتحقوق الطفل، متى  ت

ّ
عت ت

ّ
من بادر  ،ومتى ُوق

  إليها
ّ
بمناقشة األسباب التي تجعل األطفال بحاجة  تالميذها. السماح للعلي عومن وق

فاقّيةإلى 
ّ
حدة اعتراف األمم املتّ عن شرح بختتم النقاش يُ لحمايتهم. إذا لزم األمر،  ات

قبسبب صغر سنهم والألطفال ل الضعيف وضعالب
ّ
بشخصّيات ألطفال لالكبير  تعل
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 سهولة إلى إضافةالنظم البيروقراطية في مختلف مجاالت الحياة، بو  ذات صالحّيات

 األطفال. انتهاك حقوق 

 

 دقائق(: 10الثالث ) قسمال

الحقوق من مبادئ من  3-2ما بينها وتختار  فيالحقوق مجموعة  تناقش كّل 

فاقّيةاال
ّ
في  ُيطّبق الذي اختاروه أو الحّق ال طّبقالصف كيف يأمام  ، ثّم تعرضت

 حياتهم.

 

 .2حق  استخدام امللدقيقة(:  25-20الرابع ) قسمال

،( أمام ال2 امللحقدراسات حالة ) 4بين الحقوق. عرض  التضاربمناقشة 
ّ

 صف

فاقّيةفيها الحقوق الواردة في اال ضاربالتي تتو 
ّ
دراسة  بعد كّل مع حقوق أخرى.  ت

 طرح األسئلة التالية: جبحالة، ي

 تالميذ؟ )توجيه الحالةدراسة الفي  انتهكالطفل الذي حّق ما هو  .１

فاقّيةللنظر في مبادئ اال
ّ
 (.ت

 يعرضالطفل؟ )حّق نتهك يُ  باسم أّي حّق  أو  ،الطفلحّق ملاذا ينتهك  .２

 التبرير املعاكس(. ة الحّق أو /املعلم

 ؟التضاربهل هناك حلول أخرى للتعامل مع  .３

ّ

 دقائق(: 5) لخامسا قسمال

 مع  والنقاشسئلة من خالل طرح األ املوضوع  إجمال
ّ

 :تالميذ الصف

فاقّية ملاذا 
ّ
 ةالضعيف بمكانتهماالعتراف من منطلق ؟ )من أجل األطفالُوضعت ات

 ة(.األساسيّ  همحقوقسهولة التي يمكن بها انتهاك وال

فاقّيةعلى اال تطبيق من الذي يحافظ
ّ
، الدولة، القانونّي  الجهاز ، القضائّي  جهاز ؟ )الت

 واألسرة(. جهاز الصّحة، جهاز التربية والتعليم، أجهزة الرفاهاألمم املتحدة، 

وّجه هذهن مِل 
ُ
فاقّيةباال ت

ّ
، الجنس، العرق ، طفل، بغض النظر عن الدين ؟ )ألّي ت

  سبب آخر(. أو أّي ، النفسّية ةالعقليّ ، ةيّ الصّح  الحالة األصل أو ، السّن املعتقدات، 
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ّ

:1 امللحق  

، األمن، السالم، والعقليّ  جسدّي ال تطّور الحّق في ال / ةلكّل طفل   .1

 .والحّرّيةة، املساواة، الكرامة الصّح 

، والغذاء ، الحصول علىةالحّق في الحياة األسريّ  / ةلكّل طفل .2

 .والتفاهم الحّب ، الحماية، سكن الالئقامل

 .املواطنةو اسم الهوّية، الحصول على  الحّق في / ةلكّل طفل  .3

تكافؤ الفرص في التعليم، تحقيق الذات، الحّق  / ةلكّل طفل  .4

 .واستنفاد قدراته ومواهبه

 .ة وحماية املمتلكاتيّ ة والسرّ الحّق في الخصوصيّ  / ةلكّل طفل  .5

 .الحّق في منع االستغالل واإلهمال واإلذالل والقسوة / ةلكّل طفل  .6

ة والحماية الخاصّ  ةيّ ضائالق املراعاةالحّق في  / ةلكّل طفل  .7

 .ّي جهاز القضائالمن اسة والحّس 

دون تمييز من الحّق في االندماج في املجتمع واملساواة  / ةلكّل طفل .8

 .نوع من أّي 

 .التجربةشاعر و نفسه بالرأي، املالحّق في التعبير عن  / ةلكّل طفل  .9

أو  ارثةاملرض أو ك في حالة العالجلكّل طفل الحّق في اإلنقاذ و  .10

  .الطوارئ 
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ةالرابع من  قسم: دراسات حالة لل2 امللحق الي  .الفع   

، البالد وسطي وقع في مدرسة في تالعنف ال في أعقاب حوادث :1حالة الدراسة 

وتركيب كاميرات في جميع أنحاء  حقائب التالميذ تفتيشرت إدارة املدرسة قرّ 

 . ر باستمرارتشغيلها و  والصفوف،املدرسة 
ّ

الخامس ال توافق على أن  نا من الصف

ّ وقت.ال ها كّل و ر صو يو  ينبشوا في حقيبتها

ّل
 
ّفي األمن.حّق ال اسمبة. وينتهك في الخصوصيّ حّق ال -تهك الذي ُينحّق ال :/ ةملمعل

سنوات إلى مجموعة من  10البالغ من العمر  عديينتمي والدا  :2دراسة الحالة 

 سون ، يدرّ تسّنى لهمالذين ال يرسلون أطفالهم إلى املدرسة، وفقط إذا  أولياء األمور 

باإلضافة إلى ة أصدقائه. ال يذهب إلى املدرسة مثل بقيّ  عديفي املنزل.  أطفالهم

 إّنهما عديا تعليمه في املنزل. يقول والدا دائًم  هماوال يمكن يعمالن عدي اذلك، والد

  يانال ير 
ّ
 اهمحّق  هذا هو  أّن بن اهم يعتقدإلى املدرسة ألنّ  عديمن املناسب إرسال  هأن

ّ.اومعتقدهم

ّل
 
الطفل في  يكون فيهاحاالت دراسة الحالة تتناول  أّن التأكيد  من املهّم  :/ ةملمعل

ادون إطار من املنزل 
ً
حّق ال -نتهك الذي يُ حّق . المنزليّ دون تعليم من و  ،تعليمّي إطالق

باسم حّق ال هذا نتهكيُ واهب. املو  قدراتال ستنفادفي التعليم وتكافؤ الفرص وا

 الوالدين.معتقدات 

رة يكتب فيها كّل  :3دراسة الحالة 
ّ
مساء. في األسابيع القليلة مع إياد مفك

 أل قلق  إياد. والد ه بما يمّر بها وال يشارك والديحزينً إياد املاضية، أصبح 
ّ
أن  هه يريدن

ىا و يكون سعيًد 
ً
 إ. معاف

ّ
وملاذا هو حزين، لذلك يقرأ  يادحدث إل  الذي ه ال يعرف مان

 .هساعدي يكون بمقدوره أن، وربما أمر سّيئقد حدث ملعرفة ما إذا كان  إيادات يوميّ 
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باسم األمن حّق ينتهك الة. في الخصوصيّ حّق ال -تهك الذي انحّق ال :ة/لمعلمل

 والحماية.

ّ

 تطلب  :4دراسة الحالة 
ّ
 دينا من ال ةماملعل

ّ
خالل  صغاءالجلوس بهدوء واإل  صف

، للعبامع الكثير من الطاقة يريدون فقط  تالميذ، ولكن هناك عدد من الدرسال

في هناك قواعد ن ّإ. دينا تقول لجميع األطفال وهذا يمّس بالسير الصحيح للدرس

 
ّ

 وهي ، التقّيد بهاويجب  الصف
ّ
ألن لعبتهم التشويش عليها، الدرس يحظر  خالله أن

، بل إّنها  دق
ّ

 .زمالئهمحد أأو أحدهم تؤذي تشّوش على تعليم بقّية تالميذ الصف

ّل
 
مواضيع ل ناو ها تتألّن  اتها،سابقهذه املسألة هي أكثر صعوبة من  :ة/ملمعل

 ، شخصية الكبار والقواعد في الصالحّية، الشخص البالغ
ّ

الذي انتهك حّق . الالصف

 –باالسم حّق . ينتهك التجربةاملشاعر وال، الرأيبفي التعبير عن نفسه حّق ال -

  صالحّيات
ّ
م وزارة التربية والتعليم  عتبر تعد الفصل. وقوا / ةماملعل

ّ
صالحّيات املعل

 
ّ

بعها في الصف
ّ
 ،االنضباط والتمكين لألطفالإلكساب أداة هامة  والقواعد التي يت

 لصالحّيةالقصد من ا باإلضافة إلى ذلك، فإّن الطفل.  تطّور ي إلى ا سيؤدّ مّم 

 . تهبيئبنفسه أو ب الضرر   الطفُل والقواعد هو الحيلولة دون إلحاق 

 


