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********************************************************************************* 

 :مقّدمة للمرشد

  –خلفّية عن الجمعّية 
ّ

 املرفق انظروا امللف

 

 ما هي التربية لحقوق اإلنسان؟ 

 

 ' التربية لحقوق اإلنسان'تقع 
ّ
 civic)التماّس بين نوعين من التربية يسّميان التربية املدنية  على خط

education) ّة التي ة للمجتمع، والتربية األخالقيّ الة في الحياة السياسيّ ، وتهدف إلى تحقيق املشاركة الفع

 للتربية. تهدف إلى رفع املستوى األخالقيّ 

ة أو الثقافة إّنها تربية تضع في املركز حقوق اإلنسان غير املشروطة، وليس القيم األخرى، مثل: الديمقراطيّ 

ا ال يعني أّن حقوق اإلنسان تعارض هذه القيم )وبالتأكيد ال تعارض الديمقراطّية(، ومع أو القومّية. هذ

 ذلك هناك فرق بينهما.

ع من املرّبي هو أّن أحد 
ّ
إّنها تربية تهدف إلى تعزيز االعتراف بحقوق اإلنسان وأهّمّيتها. وبعبارة أخرى، التوق

هو اعتبار  - والسياس يّ  الشخص يّ ، املنهيّ  على املستوى االعتبارات التي يأخذها بعين االعتبار خالل عمله 

تشبه بعضها  والتي مع أّنها ة،حقوق اإلنسان. يمكن التعبير عن االعتراف بالحقوق في ثالثة أشكال رئيسيّ 

 تسميتها بأسماء مختلفة: من الجدير البعض، لكن 

سع أكثر فأكثر حماية حقوقي، حقوق جاري، حقوق الفرد في مجتمعي وبدو  - حماية الحقوق  .1
ّ
ائر تت

 من انتهاك الحقوق.
ً

ع هنا موقًفا فّعاال
ّ
ا كان. نتوق  بالنسبة إلى كّل شخص أيًّ



كان أحد أإدراك مستمر للقّوة التي أمتلكها كصاحب صالحّية، سواء  - عدم انتهاك الحقوق  .2

مأو  الوالدين أو الشرطّي 
ّ
ف أو  املعل

ّ
أستخدمها للوصول ة التي للقوّ  ، التحديد الذاتّي غيرهأو املوظ

ا من انتهاك الحقوق.إلى أهدافي بحيث يكون انتهاك الحقوق في حّد  ع هنا موقًفا سلبيًّ
ّ
 ه األدنى. نتوق

ة كش يء إذا ث عن املضطهدين. االعتراف بحقوقي اإلنسانيّ هنا نتحّد  -النضال من أجل الحقوق  .3

منحي املستقبل. ال ف لهي  لن   أناضلحرمت منه اليوم، يجب أن 
ُ
من  تؤخذ، ولكن حّرّيةاملساواة وال ت

 خالل العمل.

 

ا أم ال(أأهّمّية حقوق اإلنسان. يثير النقاش )سواء  بشأنفي الواقع، نحن نحاول نقل رسالة   ،كان وجاهيًّ

عة الحال، يثير مثل هذا مسألة صلة الحقوق بالحياة الخاّصة للمتلّقي، صفته املهنّية ونظرته القيمّية. بطبي

 ها:عات، منالنقاش صرا

 مون عدم وجود رغبة في االعتراف بحقوق الفرد من جانب أصحاب السلطة )امل
ّ
اط الشرطة وضبّ  عل

سلطتهم قد تآكلت بالفعل، وااللتزام  أولئك الذين يشعرون بأّن  -ة( ومسؤولو الرعاية االجتماعيّ 

 الضرر. فاقمبحقوق اإلنسان سي

  من رغمعلى ال –ة حقوق اإلنسان االعتراف بعامليّ عدم الرغبة في االعتراف بحقوق اآلخرين/ عدم 

 أّن ما،  أّن هذا تعميم مبّسط إلى حّد 
ّ

عدم االعتراف بالحقوق واضح بشكل خاّص بين الفئات  إال

انّية الضعيفة، وينبع من االعتقاد )ذي األساس( بأّن حّق اآلخر سيأتي على حساب حّقي.
ّ
 السك

  

 

 ماذا نستطيع ان نفعل؟

 
ً
. ال إقناع أو وعظ، بل محاولة لعرض املزيد من اإلمكانّيات التي ال تأتي على حساب التدريس أن نضع بديال

م أو غيرها من املعايير، بل على العكس 
ّ
 ال إتاحة وجودها -أو التعل

ّ
ي يكون ذبطريقة أكثر انسجاًما. الصف

  أكثر  اكون متاًح يس -إدراك لحقوق اإلنسان  ، فيه تضامن وفيهالعنف أقّل  فيه
ّ
 م في املوادّ م والتقّد للتعل

الطموح في النهاية هو التثقيف وليس التعليم فقط، وبما أّن  التي تمليها وزارة التربية والتعليم. وبالطبع، فإّن 



مين/ التعليم كذلك. نحن نقّد  التدريس مهنة تتضّمن أدوات، استراتيجّيات ومواّد، فإّن 
ّ
مم للمعل

ّ
ات املعل

 ونأمل أن يستخدموها. األدوات واملوادّ 

 

 

 

  



 ألّي غرض وملاذا –ورشة العمل األولى: التربية لحقوق اإلنسان 

 

 ة الورشة: ساعة ونصف مّد 

 جمهور الهدف: طالب التربية في جامعة حيفا

التربية لحقوق أهّمّية األهداف: توضيح طبيعة حقوق اإلنسان؛ تأكيد أهّمّية حماية حقوق اإلنسان؛ 

 أهداف التربية لحقوق اإلنسان.اإلنسان؛ توضيح 

 

 :سير ورشة العمل

 

افتتاحّية: عرض املرشد؛ جولة تعارف إذا سمح حجم املجموعة )االسم ومجال املعرفة الذي  .1

 أم ال(. العمليّ  في فترة التدريبيدرسونه، سواء كانوا 

ما  في – رشدملإلى ادونه؟ )بالنسبة من ا هو الش يء الذي ال يمكنك العيش : مالسؤال االفتتاحيّ 

 دقيقة 15قضايا حقوق اإلنسان(. إجاباتهّن و  سيتّم الربط بينبعد، 

 

 ما هي حقوق اإلنسان؟ هل لدى أّي شخص إجابة واضحة عن هذا السؤال؟ .2

ا هو الش يء الذي ال )م لقد حان الوقت لكي يعود املرشد إلى اإلجابات عن السؤال االفتتاحيّ  .3

 دقيقة 15ات بماهّية حقوق اإلنسان. دونه( ويربط اإلجابمن يمكنك العيش 

 

 حقوق اإلنسان هي مبدأ أساس ّي في النظام الديمقراطّي. •

ا بحقوق اإلنسان. وجهة النظر التي تناصر حقوق اإلنسان هي ال تعترف جميع املجتمعات فعليًّ  •

على قواعد يجدر أن تكون في العالقات بين البشر داخل املجتمع، عاّمة،  وجهة نظر معيارّية تنّص 

 وفي العالقات بين السلطة والخاضعين لها خاّصة. 

•  • 
ّ
لزم الحكومة بعدم التدخ

ُ
ل في شؤون الفرد )الحّرّيات(، وهناك حقوق تلزم هناك حقوق ت

 السلطة بالعمل لكي ينالها جميع األفراد على قدم املساواة.

عت األمم املّتحدة على اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان1948كانون األّول  10في  •
ّ
 يضّم الذي  ، وق

 اإل ا من حقوق حقًّ  30
ّ
 لجميع البشر. الالئق اإلنسان ل مفهوم حقوق نسان، تمث

ف حقوق اإلنسان من أنواع مختلفة  •
ّ
اقتصادّية،  -اجتماعّية، اجتماعّية  -سياسّية  –تتأل

أحياًنا كالحقوق الطبيعّية. وردت جميعها في اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان  ومفاهيم أخرى تبدو 

حدة، وال يوجد بينها تسلسل هرمّي، ولكن في أماكن مختلفة يكون هناك الصادر عن األمم املتّ 

 موقف مختلف من التزام الدولة بالعمل بين مختلف الحقوق.



اطلبوا من التالميذ االنتباه إلى  –قبل العرض  .This is Israelهذه هي إسرائيل  -عرض األغنية  .4

 دقيقة 15. اقضايا حقوق اإلنسان الواردة فيه

 :رابط لألغنية

ex=3&list=LLkDEg9umloO2e8yv2https://www.youtube.com/watch?v=aB79z5BPaJ4&t=0s&ind

MdhguQ 

 أسئلة للنقاش: 

 ما هو شعوركّن عند مشاهدة األغنية؟ .أ 

 ما هي القضايا التي أثيرت؟ ما املشكالت التي تعاطفتّن معها؟ .ب 

 

 دقيقة 15ملاذا نرّبي لحقوق اإلنسان؟  .5

هذه أشياء لنأخذ األغنية كمثال. عرضت األغنية احتجاًجا على الغبن وانتهاكات حقوق اإلنسان. 

ا. التربية لحقوق اإلنسان  هدفها هو خلق مجتمع  -تحدث في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى يوميًّ

 حقوق اإلنسان فيه محمّية، وال حاجة فيه إلى مثل هذا االحتجاج.

التربية لحقوق اإلنسان تعني التربية للمشاركة االجتماعية، التربية لالستماع إلى مواقف اآلخرين 

 اقد.وفحصها الن

مإدراك دور 
ّ
 أسئلة للنقاش: -/ ة املعل

مما هو دور 
ّ
؟ هل ينطبق هذا على املعل

ً
/ ة أو املرّبي/ ة؟ هل هو نقل املعرفة؟ هل هو التعليم أّوال

م
ّ
 / ة املنهّي/ ة أيًضا؟املعل

مات 
ّ
مين/ معل

ّ
 نظرنا؟ اتفي تعزيز قيم معّينة وفًقا لوجه –ما هي صالحّيتنا كمعل

 

 دقيقة حّتى نهاية ورشة العمل: 30لحقوق اإلنسان، أريد أن:  عندما أرّبي. 6

 اإلجابات املحتملة:

 نقل املعرفة واملصطلحات األساسّية في مفهوم حقوق اإلنسان ودورها في املجتمع.• 

 تطوير التزام أخالقّي بحقوق اإلنسان ومهارات لتعزيز حقوق اإلنسان.• 

 • 
ُ
 رجة على جدول األعمال العاّم، موقف "حقوق إنسانّية".د  تشجيع صياغة موقف بشأن القضايا امل

 حقوق اإلنسان:ل خالل التربية تواجنهيما هي الصعوبات التي قد 

 اإلجابات املحتملة:

 اعتراض تالميذ على املضامين 

 اعتراض األهل على املضامين 

  على املضامين ومضيعة للوقت -اعتراض الطاقم والنظام 

  الواجبات )البحروت، العالمات وإتمام املاّدة التعليمّية( وبين الرغبة صعوبة التنّقل بين

ف وتخصيص وقت للتربية لحقوق اإلنسان
ّ
 في التوق

https://www.youtube.com/watch?v=aB79z5BPaJ4&t=0s&index=3&list=LLkDEg9umloO2e8yv2MdhguQ
https://www.youtube.com/watch?v=aB79z5BPaJ4&t=0s&index=3&list=LLkDEg9umloO2e8yv2MdhguQ


  كيف يمكن التربية للمواطنة في مكان املواّد الدراسية فيه مشبعة بأفكار نمطّية جندرّية

  وقومّية؟

 

ب على هذه الصعوبات:
ّ
 كيفّية التغل

 ما الذي قد نستفيده مّما قيل؟ -ية اليوم من الجلسة في بدا• 

 في ورشة العمل القادمة سنتحدث عن أدوات تربوّية عملّية في مجال حقوق اإلنسان• 

 

 متى وكيف؟ -التربية لحقوق اإلنسان  -ورشة العمل الثانية 

 

املعرفة؛  األهداف: تقديم أدوات للتربية لحقوق اإلنسان خالل السيرورة التربوّية وفي مختلف مجاالت

 التعامل مع معضالت الوقت، تنفيذ املهاّم واالعتراضات.

 

 :سير ورشة العمل

 

 افتتاحّية: .1

حول طبيعة حقوق اإلنسان،  نقاشفي سياق ورشة العمل السابقة، قّدمنا نوًعا من املقّدمة، 

مإدراكنا لدور 
ّ
حقوق ل التربيةث عن التحديات في مجال في هذا السياق، وبدأنا نتحّد /ة املعل

 اإلنسان.

نتدّرب حقوق اإلنسان، وسل التربيةفي هذه الورشة عن الطرق التي يمكن من خاللها سنتحدث 

 .ذلك على

 

ثنا عن القضايا " وتحّد This is Israel -في ورشة العمل السابقة شاهدنا أغنية "هذه هي إسرائيل .2

طرح فيها حول حقوق اإلنسان. اآلن سنشاهد األغنية مّرة ثان
ُ
ث عن التربية ية، وسنتحّد التي ت

 دقيقة 15لحقوق اإلنسان. 

ة طبقات: طبقة ها تحتوي على عّد العرض الثاني والثالث لألغنية ألنّ من )للمرشد: هناك قيمة 

نّصّية وطبقة مرئّية. ضمن العناصر املرئّية هناك ما هو في املقّدمة وما هو في الخلفّية، لكّل عنصر 

ه يمكنك 
ّ
ر. ادخلوا من فضلكم اكتشاف املزيد من الرسائل في العرض املتكرّ معًنى والفكرة هي أن

 واقرأوا تخطيط الدرس الذي أعددناه كتحضير لورشة العمل(.

 

 :رابط لألغنية

https://www.youtube.com/watch?v=aB79z5BPaJ4&t=0s&index=3&list=LLkDEg9umloO2e8yv2

MdhguQ 

 أسئلة للنقاش:

https://www.youtube.com/watch?v=aB79z5BPaJ4&t=0s&index=3&list=LLkDEg9umloO2e8yv2MdhguQ
https://www.youtube.com/watch?v=aB79z5BPaJ4&t=0s&index=3&list=LLkDEg9umloO2e8yv2MdhguQ


 ؟أّي استخدام كنتّن ستطّبقنه عليهاهل تعتقدن أّن األغنية هي أداة تربوّية؟  •

 نسان؟حقوق اإلل للتربيةها والتي يمكن استخدامها ناألخرى التي تعرف التربوّيةما هي األدوات  •

حقوق اإلنسان؟ الخيارات: ضمن ل التربيةة يمكن تطبيق جوانب من الحياة املدرسيّ  في أّي  •

موبين تالميذ بين ال الصّفّيةات ديناميكيّ الة؛ في الدراسيّ  وادّ امل ضامينم
ّ
؛ البرنامج تالميذوال / ةاملعل

 .للمدرسة، وما إلى ذلك( االجتماعيّ 

حقوق اإلنسان؟ قد يكون ب ذات صلةدرسة املة واجهتها في ع أن يشارك تجربة تعليميّ تستطيمن  •

ا ينتهك الحقوق أو يحمي
ً
 لحقوق.لتربية أو  هاهذا حدث

 :الجزء األّول  -التدريب العملّي  .3

تقسيم املشاركين/ املشاركات إلى أزواج وفًقا ملجاالت املعرفة التي يدرسونها / عمل  سيتّم  .أ 

 مستقّل )وفًقا ملمّيزات املجموعة وقرار املرشد(.

سيطلب من كّل زوجين التفكير في تخطيط درس )بخطوط عريضة، وليس بتفصيل كبير( في 

قائم، وتحويله إلى درس للتربية مجال املعرفة الذي يدرسونه، من داخل املنهج التعليمّي ال

لحقوق اإلنسان. الفكرة هي توضيح كيفّية القيام بذلك من دون تخصيص أّي وقت على 

 دقيقة 15حدة، إضافة مضامين خارجّية، والشعور بأّن الوقت الذي ُيهدر هو "وقت ثمين". 

 

 

 :أمثلة

خ األدب، التاريتحليل نّص يتطّرق إلى حقوق اإلنسان )مواضيع، مثل:  -املواضيع الكثيرة النصوص  •

 (.وغيرها

  •من يظهر في املواضيع التدريسّيةجميع بذات صلة  - لكتاب تدريس يّ  ةاقدقراءة ن .

 اهناك أصواتً  أّن  أمواحدة  هل الرواية التاريخّية هيالكتاب ومن ليس له تمثيل؛ 

ا إلى  النّص  يتضّمنمختلفة؛ هل 
ً
 حقوق اإلنسان وكيف؟تطّرق

 ة اللغويّ  املواضيع-  
ّ
 حقوق اإلنسان. يتطّرق إلى م اللغة من خالل نّص تعل

  جغرافية  مسائلأو تاريخ حقوق اإلنسان من خالل  شؤون الساعةأحداث  -الجغرافيا

 .اوغيرهاملوارد الطبيعية ، الحروب، الهجرة اللجوء،لحدود مثل ا

 انّية التي تعاني من التمييزعلماء من على  فالتعرّ  -م و العل
ّ
على  ف، والتعرّ الفئات السك

 ة العرق(.نسان )على سبيل املثال، نظريّ إلنتهك حقوق ان ةعنصريّ العلم بستخدام ا

  ّة التي تثير قضايا حقوق اإلنسان )مثل املسافة بين املدرسة يّ و األسئلة الشف -ات الرياضي

من  ف على علماء رياضّيات؛ التعرّ (وفي املناطق الضعيفة القوّيةواملنزل، في املناطق 

 ثقافات مختلفة و/ أو ضعيفة.

  • في مجتمع  ر الفّن و  واالحتجاج ود   في مجال حقوق اإلنسان، تاريخ الفّن  فّنيّ  عمل – الفّن

 قوق اإلنسان.س حيقّد 



  العنصرية. يرجى  التربية ملناهضةيمكن العثور على أفكار مختلفة في كتابنا حول

 لقراءة واالستلهام.لبعض الوقت  تخصيص

 

رحت.  .ب 
ُ
 بكامل هيئته وعرض النتاجات، مناقشة الصعوبات واألسئلة التي ط

ّ
عودة إلى الصف

 دقيقة 15
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ه من 
ّ
حّتى اآلن تدّربنا على دمج التربية لحقوق اإلنسان في املناهج التعليمّية في املدارس. لقد رأينا أن

املمكن في كل مجال من مجاالت املعرفة، من دون تخصيص دروس منفصلة. سنتحدث اآلن عن 

ة التربوّية في في السيرور  -القناة املهمة الثانية التي يمكننا من خاللها التربية لحقوق اإلنسان 

 الدرس.

 كعالم ُم  –اكسلر ڤيحّبذ قراءة مقال مارسيلو  –للمرشد 
ّ

ر ص  الصف
ّ
 غ

 

 :فرضّيات أساسّية

  كّل • 
ّ

 ة وعالقات قوّ هرميّ فيه تنّوع، تباين . عن العالمهي صورة مصغرة  صف
ّ
ل ما يحدث في املجتمع ة تمث

 .ككّل 

 ما يحدث في  مسح / ةيمكن للمعلم• 
ّ

، من يتسّبب في جعل اآلخرين ضحايا، من القائدمن  - الصف

 لتغيير.لالتفكير في أدوات  هذا املسح، يمكنه/ ا. من خالل من الذي يتّم إقصاؤه ومن الذي ينعزل ، ةالضحيّ 

، وليس املنافسة. املجتمع املتضامن يحمي حقوق التالميذن هو تشجيع التضامن بين رّبيطموحنا كم• 

 .الخاّصة باألفراد فيهاإلنسان 

م• 
ّ
 ة في اليّ األكثر أهّم  / هيهو / ةاملعل

ّ
 واملس يء. ا هو تقديم بديل للسلوك العنصرّي / . دورهصف

ممن جانب تلميح  كّل قول أو • 
ّ
 يفهمه ويفّسره التالميذ / ةاملعل

ّ
لتفكير يجب تكريس الوقت له . هذا يعني أن

 قدرتنا على خلق تغيير في ديناميكيّ في و ستجابتهمة افي كيفيّ 
ّ

 .ات الصف

 

 دراسة حالة:

فما هو املوضوع ، أنت روسّية خرقاء: "أحد دروس التربيةفي  خالل نقاش لزميلة له التالميذيقول أحد 

 ؟"الذي يمكنني الحديث معك عنه

، كان انتقلت إلى مسار البجروت العادّي  أصّدق كيف، ال األخرق : "أنت تلميذةال ته، أجابا على ذلكردًّ 

 ."السود هناك مع كّل  أن يجب تبقى

 وفقط ب
ّ

منجح/ ت صعوبة بالغة دّبت الفوض ى في الصف
ّ
 املعل

ّ
. ينظر / ة في إعادة الهدوء إلى الصف

 .../ ستفعلينهإليك وينتظرون ما ستفعله التالميذ

 

 



مإمكانّيات الرّد من جانب 
ّ
 :/ ةاملعل

  ى ، حتّ ردّ  أّي • 
ً

 يه وتفسيره من قبل تلّق  ، يتّم لو كان تجاهال
ّ

 .الصف

 ز السلوك.يعزّ  الردّ عدم • 

 .إلى جانب حماية املعتدي عليه والتركيز  املعتدى عليه دعم• 

 ..."(عظ )مثل: "ليس من الصواب قول ذلكاالمتناع عن الو • 

 وتحّديه. هبانتقاد للتالميذ، مع السماح واضح موقف أخالقيّ  عرض• 

 

 الصفوف: األمور في املبادئ األساسية إلدارة

  أصل العنصرّية  تبريرفهم وليس 

  املعروف، من الحاضر )املوجود(الشخص اآلخر  نة مالتربويّ  السيرورةينبغي أن تبدأ 

  ةاملوافقة العقالنيّ  ثّم ، يجب خلق االنفتاح العاطفّي 

 م
ّ
 التضامن نمارسة كيفيّ  أيًضا ظهر له أن يُ  ذلك ينبغيوبكونه ك، هو آخر هامّ  املعل

  ر يجب أن
ّ
متوف

ّ
 ة الدعم وشبكة املعل

ً
 مناهًضا اأمان للفتيات اللواتي يخترن سلوك

 لعنصريةل

 أمثلة:

ل تعاطف و وقف النشاط ونقل رسالة • 
ُ
 .التالميذجميع لواضحة تماث

 .على أساس املنافسةبقدر أقّل العمل على أساس التعاون و • 

 في ال ة )"نعملالعمليّ   عن والتعبير شرح ال - الصفوفواالحترام، وخلق حوار في  اإلصغاء نمذجة• 
ّ

صف

 الدراس ي لتحسين الديناميكية
ّ
 فت على هذا النحو"(.، لذا في هذه الحالة تصرّ ه عمل مشترك بيني وبينكم، إن

  سيرورة تأّمل انعكاس ّي مع التالميذبناء • 

مين زمالء• 
ّ
ملستم وحدكم في هذه السيرورة، على الرغم من أّن  – بناء سيرورة تأّمل انعكاس ّي مع معل

ّ
/ املعل

 .املسيرة. شركاء في يعمل وحيًدا أحياًناة  

 :معضالت

م. كم من الوقت يستثمر وتنفيذ املهّماتة الوقت متى يمكن القيام بذلك؟ قضيّ  .1
ّ
ون في املعل

"؟ يعّبر لنا"
ّ

 عن  في سلوكهم التالميذ فرض االنضباط في الصف
ّ
ه ما دام ال أحد يعتني أن

بناء عالقات الثقة، بناء العالج الجذرّي"، . "يتفّرغوا للدراسةفلن  ةالحقيقيّ  بضائقتهم

 ، حسا  باألمناإل 
ّ
  ا.ة أكثر وضوح  تجربة تعليميّ  خلقها ستكل

 

ًما/ ة جّيد/ ةبما يكفي للقيام بذلك؟  نهّي/ ةهل أنا م. 3 .2
ّ
ال يعتمد فقط على  أن أكون معل

رة على التعلم من األخطاء. ولذلك، هناك حاجة إلى ، ولكن أيًضا على القدوالتأهيلالتدريب 

ة التحدث عن يعكس فيه املرء إمكانيّ  بين الزمالءوخطاب  حوار داخليّ  خلقة معرفة كيفيّ 

ه من امللنجاحات. ش يء آخر االصعوبات وكذلك تحليل السيرورات، األخطاء، 
ّ
األيمان  هّم هو أن



ايير وقدرتكم على على التغ التالميذقدرة ب عندما ال  التأثير. بالطبع، قد يكون التأثير مرئيًّ

ّن تكون
ُ
 دين/ موجودات. موجو  ون/ تك
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ّ
أحد الخيارات هو  ، فإّن محافظين على الحقوق أن يكونوا مواطنين  تالميذنام عندما نريد أن نعل

 الحصول على أفكار هنا.يمكنك  - رشدملإلى اتشجيع النشاط. 

  ؟/ املشاركة / النشاط االجتماعيّ عيّ بين العمل التطوّ  ، حسب رأيكم،ما هو الفرق 

  ؟التالميذبين  النشاطاتكيف يمكن تشجيع هذه 

 :إمكانّيات

   العالمّي للقضاء على التمييز  يومال، في املدرسة )يوم حقوق اإلنسان ذات عالقة باملواطنةتحديد

 العنصرّي وغيرها(. 

 قضايا حقوق اإلنسانلزيادة الوعي لجوالت • 

 خارج املدرسة اجتماعّية من جانب تالميذ منمشاركة ، مشاركة أولياء أمور التالميذ في املدرسة• 

 مشروع االلتزام الشخص يّ • 

ر للتالميذ االلتقاء بالتباين والتنّوع في املجتمع املشاريع التي • 
ّ
  توف

 إلى الظواهر والقضايا التي تحدث في املدرسةالتطّرق • 

 

 :إجمال. 6

 ورشة العمل؟ م / شعرتّن خاللشعرت بماذا

 منها؟ استفدتم/ استفدتّن ماذا 

التدريب والعمل في خالل حقوق اإلنسان التربية لفي تخصيص الوقت والتفكير في  ون/ ترغبنهل ترغب

 ؟التربية والتعليم

 .مردود

 

 

 

 


