What is Moral Education?
Moral Education is an initiative of the Crown Court of Abu Dhabi – His Royal Highness Sheikh
Mohammed Bin Zayed al Nahyan. It comprises 72 modules which will be taught from Grades 1 to 12
through the whole UAE. The program is focussed on four pillars:
•
•
•
•

Character and Morality
Civic Studies
Cultural Studies
Individual and Community

Details of the areas to be covered in each pillar can be found on the reverse.

Why Moral Education?
Moral Education will promote character building to develop the next generation of leaders who
contribute to the long-term health and well-being of UAE society and the wider world. The program
is designed to appeal to the head through knowledge, the heart through feelings and emotions and
to encourage students to use their feet to create actions.

Moral Education in RAK AAG?
In the 2017-18 School Year, only Grades 1 to 9 will participate. Grades 1 to 3 students will be taught
by homeroom teachers while the Grades 4 to 9 students will be taught by Ms Hannah, Arabic
teacher. Students will have one dedicated 45 minute lesson per week with the program’s principles
incorporated into other lessons to cover the required 60 minutes per week.

The Moral Education Symbol
The Ghaf tree is the symbol of the Moral Education Program. It represents resilience and UAE culture. You see one-third
of it above the ground and the other two-thirds are below the ground. The tree symbolises that this program aims to
create citizens who are firmly rooted in UAE culture while spreading their knowledge and skills worldwide.

Character and Morality
Grade 1
Fairness
Affection
Caring
Honesty

Grade 2
Tolerance
Respect for
differences
Resilience
Perseverance

Grade 3
Equality
Appreciation

Grade 4
Compassion
Empathy

Thoughtfulness
Co-operation

Peace
Responsibility

Grade 5
Cognitive and
Emotional
Empathy

Grade 6
Equality

Justice as
Fairness

Grade 7
Individual moral
responsibilities,
duties and
obligations

Grade 8
Morality in
the context
of
community

Grade 9
Introduction to
global ethics

Civic Studies
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9

Settlement, family and kinship in the UAE
How the UAE grew into the diverse, inclusive society that it is today
Trade, travel and communications. The UAE in an increasingly globalised and interconnected world
Cultural exchange
The growth of consultative governance in the UAE
Governments, authority and the judiciary system in the UAE

Cultural Studies
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 9

Discovering UAE heritage through storytelling
What objects and symbols tell us
Understanding UAE culture
Trade, travel and communication’s influence on culture
What should be preserved and how

The Individual and the Community
Grade 1
Me and my
family

Grade 2
Self identity and
working with
others

Grade 3
Me and my
world

Grade 4
Growing up and
wellbeing

Grade 5
Taking
responsibility
for oneself and
others

Grade 6
Physical health
and diet

Grade 7
Making good
decisions

Grade 8
Valuing diversity

Grade 9
Financial
awareness
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برنامج التربية األخالقية
.1

مقدمة

يرجى ترك فراغ في هذه المساحة لكي يتمكن فريق عمل ديوان ولي العهد من إضافة األساس المنطقي للوثيقة ورسالة الترحيب

هيكل البرنامج

يغطي برنامج التربية األخالقية يغطي أربع ركائز للتعليم والتعلم هي :الشخصية واألخالق ،الفرد والمجتمع ،والدراسات المدنية
والدراسات الثقافية .وتكمل الركائز األربع بعضها بعضا باستخدام عدسة التفكير األخالقي والمنطق وبناء الشخصية (الجدول  .)1ويعتمد
هذا المنهج على مهارات التفكير والتعلم واالتصال ذات الصلة بالبرنامج ،والتي تدعم التطور والتقدم عبر الصفوف الـ:12
• التعامل مع المعلومات وفهمها  -جمع المعلومات وتوليفها وإدارتها
• التفكير ،حل المشاكل وصنع القرار – االستدالل المنطقي ،والتنبؤ ،ووضع الفرضيات ،وإيجاد الحلول
• القدرة على اإلبداع  -الفُضول ،والتعلم من األخطاء ،واستنباط أفكار وطرق جديدة في التفكير بالعالم
• العمل مع اآلخرين  -العمل الجماعي ،والقيادة
• إدارة الذات  -العمل بشكل مستقل ،والتحفيز الذاتي ،ووضع األهداف وتحديد الغايات الخاصة ،والتأمل والتقييم

الشكل  :1الركائز األربع للتعليم والتعلم
برنامج التربية األخالقية
الركائز
أحجار األساس

الشخصية واألخالق
تطوير الفرد باعتباره
كائن أخالقي

 66وحدة من التعليم
والتعلم
تطوير اللغة والفهم
ومهارات التفكير
األخالقي واالستدالل
المنطقي

األسس

الفرد والمجتمع
القضايا األخالقية التي
تواجه الفرد في
مختلف السياقات
االجتماعية
تطبيق التفكير
األخالقي في تنمية
األفراد كأعضاء في
مجتمعاتهم

الدراسات المدنية
أن تصبح مواطنا في
دولة اإلمارات العربية
المتحدة والعالم
األوسع ،والقرارات
والخيارات األخالقية
التي تنطوي عليها

الدراسات الثقافية
مفاهيم األخالق المتجسدة
في تاريخ وثقافة دولة
اإلمارات العربية المتحدة
تطبيق التفكير األخالقي
واالستدالل المنطقي لفهم
ماض موروث وتشكيل
المستقبل

تطوير الشخصية
والتفكير األخالقي في
سياق الواجبات
والمسؤولية المدنية
القيم األخالقية :الصدق ،التسامح ،االحترام ،المسؤولية ،مراعاة مشاعر اآلخرين ،االنسجام ،الشجاعة،
المساعدة ،االعتدال ،التواضع ،اللطف ،الوعي
مهارات التفكير والتعلم واالتصال :التعامل مع المعلومات وفهمها؛ والتفكير ،وحل المشاكل واتخاذ
القرارات؛ والقدرة على اإلبداع ،والعمل مع اآلخرين ،وإدارة الذات
الصفات الشخصية :المثابرة ،والتعاون ،والصمود ،وضبط النفس ،واإليثار ،والطموح ،واالستقالل،
والضيافة ،والعزيمة ،والثقة بالنفس ،واالنضباط ،والحكمة ،والكرم ،واالنفعال العاطفي
الكفاءات الشخصية والمجتمعية :التضامن ،والواجبات المدنية ،واحترام القانون والنظام ،واالعتراف بالتنوع
االجتماعي والشمول

تم تصميم البرنامج بغرض تدريسه في سلسلة من الوحدات التعليمية ألكثر من  12عاما من التعليم من الصف  1إلى الصف  .12تتطلب
الوحدة الواحدة ست ( )6ساعات أو في بعض الحاالت اثنتي عشر ( )12ساعة تدريس خالل نصف فصل دراسي أو على مدى منتصفي
فصلين اثنين .وقد تم تطوير البرنامج المتخصص للصف  12إلتاحة الفرصة للطالب لتعزيز التعلم من جميع الركائز األربعة واالستفادة
منها (الجدول  .)2ويتضمن الجدول  3مدى التقدم التدريجي والتغطية للمحتوى في كل صف دراسي.

برنامج التربية األخالقية
الشكل  :1توزيع المساقات الدراسية للبرنامج
الصف

الفصل الدراسي 1
(ب)
(أ)
الفرد
الشخصية
والمجتمع
واألخالق
)(IDC1
)(M1

1

الفصل الدراسي 3
الفصل الدراسي 2
(ب)
(أ)
(ب)
(أ)
الدراسات
الشخصية الفرد والمجتمع
الدراسات
الثقافية
واألخالق )(IDC2
الثقافية
)(CH2
)(M2
)(CH1

2

الشخصية
واألخالق
)(M3

الفرد
والمجتمع
)(IDC3

الدراسات
الثقافية
)(CH3

الشخصية الفرد والمجتمع
واألخالق )(IDC4
)(M4

الدراسات
الثقافية
)(CH4

3

الشخصية
واألخالق
)(M5

الفرد
والمجتمع
)(IDC5

الدراسات
الثقافية
)(CH5

الشخصية الفرد والمجتمع
واألخالق )(IDC6
)(M6

الدراسات
الثقافية
)(CH6

4

الشخصية
واألخالق
)(M7

الفرد
والمجتمع
)(IDC7

الدراسات
الثقافية
)(CH7

الشخصية الفرد والمجتمع
واألخالق )(IDC8
)(M8

الدراسات
الثقافية
)(CH8

5

الشخصية
واألخالق
)(M9

الفرد
والمجتمع
)(IDC9

الدراسات المدنية
)(CHC1

الشخصية
واألخالق
)(M10

الفرد والمجتمع
)(IDC10

6

الشخصية
واألخالق
)(M11

الفرد
والمجتمع
)(IDC11

الدراسات المدنية
)(CHC2

الشخصية
واألخالق
)(M12

الفرد والمجتمع
)(IDC12

7

الشخصية
واألخالق
)(M13

الفرد
والمجتمع
)(IDC13

الدراسات المدنية
)(CHC3

الشخصية
واألخالق
)(M14

الفرد والمجتمع
)(IDC14

8

الشخصية
واألخالق
)(M15

الفرد
والمجتمع
)(IDC15

الدراسات المدنية
)(CHC4

الشخصية
واألخالق
)(M16

الفرد والمجتمع
)(IDC16

9

الشخصية
واألخالق
)(M17

الفرد
والمجتمع
)(IDC17

الدراسات الثقافية
)(CH9

الدراسات المدنية
)(C1

الدراسات
المدنية
)(C2

الدراسات
المدنية
)(C5

10

الشخصية
واألخالق
)(M18

الفرد
والمجتمع
)(IDC18

الدراسات الثقافية
)(CH10

الدراسات المدنية
)(RR1

الدراسات
المدنية
)(RR2

الدراسات
المدنية
)(C6

11

الشخصية
واألخالق
)(M19
الفرد
والمجتمع
()IC20

الفرد
والمجتمع
)(IDC19
الشخصية
واألخالق
()CM20

الدراسات الثقافية
)(CH11

الدراسات المدنية
)(C3

الدراسات
المدنية
)(C4

الدراسات
المدنية
)(RR3

المشروع
()PR1

المشروع ()PR2

12

برنامج التربية األخالقية
وثيقة التقدم التدريجي لبرنامج التربية األخالقية

الفصل

الصف  1الصف  2الصف 3

الصف 4

CM7
CM5
CM3
1أ CM1
اإلنصاف :التسامح المساواة :الرحمة:
المودة واحترام التقدير التعاطف
االختالف
1ب IC1
أنا
وعائلتي
2أ CUS1
اكتشاف
تراثنا من
خالل
رواية
القصص

IC5
أنا والعالم
من حولي

IC7
التطور
والعيش
برفاهية

IC3
الهوية
الذاتية
والعمل مع
اآلخرين
CUS7 CUS5 CUS3
تأثير
فهم
ماذا يمكن
التجارة
أن تخبرنا ثقافتنا
والسفر
األشياء (الجزء
واالتصاالت
)1
والرموز
على الثقافة

CM8
CM6
CM4
2ب CM2
االهتمام :الصمود التعاون :السالم:
األمانة والمثابرة مراعاة المسؤولية
مشاعر
اآلخرين
3أ IC2
الصداقات

IC4
التمتع
والبقاء
بصحة
جيدة

IC8
IC6
تقديم
التحلي
بالشجاعة المساعدة
والبقاء وإحداث
فرق
في أمان

3ب CUS8 CUS6 CUS4 CUS 2
تأثير
فهم
التراث ماذا يمكن
التجارة
المعنوي أن تخبرنا ثقافتنا
والسفر
األشياء (الجزء
واالتصاالت
)2
والرموز:
على الثقافة
أوجه
التشابه
واالختالف

الصف 5

الصف 6

الصف 7

الصف
الصف  8الصف  9الصف 10
11
CM19
الدراسات
حول
السالم
والنزاع

CM18 CM17 CM15
CM13
CM11
CM9
التعاطف المساواة :المسؤوليات األخالق في مقدمة األخالق
إلى واالقتصاد
سياق
المعرفي العدالة كما والواجبات
واالنفعالي اإلنصاف وااللتزامات المجتمعات األخالق العالمي
العالمية
األخالقية
الفردية
IC19 IC18 IC17
IC15
IC13
IC11
IC9
التأمل
العيش
الوعي
الصحة اتخاذ قرارات احترام
تح ّمل
المالي ضمن حياة واالنتقال
التنوع
سليمة
البدنية
مسؤولية
معتدلة
والنظام
الذات
واآلخرين الغذائي
CUS11 CUS10 CUS9 CIS4
CIS3
CIS2
CIS1
استقرار كيف نشأت التجارة والسفر نمو قطاع ما هي العالقات الثقافة
واالتصاالت :الحكم القائم األمور القائمة العالمية
دولة
العائالت
بين
التي
على
تقع دولة
واألقارب اإلمارات
اإلمارات الشورى في ينبغي أن الثقافات
العربية
في دولة
نحافظ المختلفة
دولة
العربية
اإلمارات المتحدة في
عليها
المتحدة في اإلمارات
مجتمع
العربية
العربية وكيف لنا
عالم يزداد
متنوع
المتحدة
وشامل عولمة وترابطا ً المتحدة أن نقوم
بذلك
للجميع حتى فضالً عن
وصلت إلى وجود التبادل
CIS8 CIS5
الثقافي
ما هي عليه
 CIS6التحلي
اليوم
الحكومة بصفات
والسلطة الشخص
والنظام الراشد
القضائي المسؤول CIS11
في دولة (الجزء CIS12 )1
 CM16اإلمارات  CIS9المواطنية
CM14
CM12 CM10
احتياجات األخالق في العربية التحلي العالمية
االحترام
الطابع
سياق الدول المتحدة بصفات
اإلنسان
األخالقي :والتسامح
الشخص
والحقوق
األخالق في مجتمع
الراشد
األساسية
متنوع
الفاضلة
المسؤول
(الجزء )2
CIS13 CIS10 CIS7
IC16
IC14
IC12
IC10
كيف تكون توسيع
ب
األخالق في الصحة التحدي الرقمي التعامل مع
مواطنا ً اآلفاق
الصراع
العقلية
الرياضة
فعاالً
العالمية
واألنشطة
(الجزء )2
الترفيهية

برنامج التربية األخالقية
الروابط بين الوحدات الدراسية
سوف يتم تدريس البرنامج وفق منهج متسلسل حيث سيقوم الطالب ،على األغلب ،بدراسة المواضيع نفسها ،ولكن بمزيد من التفصيل
وتطور في محتوى المواضيع بما تتناسب مع زيادة مستوى نضجهم وفهمهم كلما ترفعوا من صف آلخر .وسوف يساعد هذا المنهج
الطلبة على االستفادة مما تعلموه في الصفوف السابقة ،والتطلع نحو تعلم مواضيع جديدة من خالل اعتمادهم على الخبرات التي اكتسبوها
خالل السنوات الدراسية السابقة ،كما أن هذا من شأنه أن يساعد على ضمان وجود روابط بين المواضيع المختلفة كما هو موضح في
الشكل ( )5كيفية القيام بذلك ،على سبيل المثال:
•
•
•

في المرحلة التأسيسية ،سيتم تدريس الطلبة وحدة ’االهتمام؛ األمانة‘ التي ترتبط بوحدة ’التعاطف المعرفي والوجداني‘ في
المرحلة المتوسطة ،وبوحدة ’مقدمة في األخالقيات العالمية‘ في المرحلة الثانوية؛
في المرحلة التأسيسية ،سيتم تدريس الطلبة وحدة ’الصداقات‘ التي ستكون معلوماتها مرتبطة على نحو متدرج بالوحدات
الدراسية التي سيتم تدريسها في المرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية؛
ترتبط الوحدات الدراسية الموجودة في منهاج ’الشخصية واألخالق‘ بغيرها من الوحدات الدراسية المتعلقة بتنمية الفرد
والمجتمع ،والتربية المدنية والتربية الثقافية.
ما

ال

ال

المن ج المت

ة ال را ية

ا ال را ية

M2
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الت ا

IDC 2
ال اقا

ت م م

M9
الم ر

IDC 9
لية ال ا

ان

ال

م مة

ا خري

CHC1
ا ت رار ال ا ال األقار
ا مارا ال ربية المت

M 17
األخالقيا ال المية

التا

ب

RR1,2
ا ال خ

الرا

لة

الشكل  :5المنهج المتسلسل لمواضيع الوحدات الدراسية

توجيه وإرشادات للمعلم
تتضمن وثائق إرشاد المعلمين المرفقة توجيهات لدعم المعلمين لتفسير وتطبيق المنهاج الدراسي لكل دورة من الدورات الدراسية الثالث
(يتم إضافة رابط أو مرجع هنا حسب الحاجة) .وتقدم التوجيهات خطط الدورة وخطط الدروس النموذجية والموارد والروابط المفيدة
لكل وحدة من وحدات الهندسة الكهربائية والميكانيكية ،ونظرة عامة على الجوانب الرئيسية في تطور النمو األخالقي للطالب عبر ثالثة
مجاالت من التعلم (المعرفية والوجدانية والسلوكية) ونظرة عامة على المهارات األساسية واألنشطة عبر البرنامج.

برنامج التربية األخالقية
ملخص البرنامج
الجدول  :2وصف موجز لمحتويات كل وحدة دراسية

السنة
الدراسية

الرقم
المرجعي
للوحدة
الدراسية

وصف موجز

عناوين ومواضيع الوحدات الدراسية

الشخصية واألخالق
ماذا يعني مصطلح اإلنصاف في السياقات المختلفة؟ وماذا يعني
مفهوم المودة؟
ماذا يعني مصطلح االهتمام في السياقات المختلفة؟
القدرة على التمييز بين مفهومي األمانة والخيانة.

M1

اإلنصاف؛ المودة

M2

االهتمام؛ األمانة

M3

التسامح؛ التعامل باحترام على اختالف الخلفيات
الثقافية والدينية لألشخاص

M4

المرونة؛ الشجاعة

M5

المساواة؛ التقدير

M6

مراعاة مشاعر اآلخرين؛ التعاون

M7

الرحمة؛ التعاطف

M8

السالم؛ المسؤولية

األول

الثاني

الثالث

مرحلة التعليم التأسيسي

الرابع

ماذا يعني أن تكون متسامحا وأن تحترم االختالف؟
لماذا يجب التحلي بخصلتي المرونة والشجاعة والتي تساعدنا على
تخطي المواقف المختلفة؟
ماذا يعني مفهوم المساواة؟
التقدير – ما هو السبب وراء التحلي بخصلة التقدير؟
ماذا يعني مراعاة شعور اآلخرين والعمل التعاون؟
الوعي والتعبير عن الحاجات واآلراء والمشاعر .دراسة الخيارات
البديلة.
ما هو المقصود بمفهوم السالم؟ وماذا يعني مصطلح المسؤولية؟

تنمية الفرد والمجتمع
IDC1

أنا وعائلتي

األول
IDC2

الصداقات

IDC3

الهوية الذاتية والعمل مع اآلخرين

الثاني
IDC4

التمتع والبقاء بصحة جيدة

IDC5

أنا وعالمي

الثالث

الرابع

IDC6

التحلي بالشجاعة والبقاء في أمان

IDC7

التطور والعيش برفاهية

تقدير الذات :عني
الوعي المجتمعي :أنا وأسرتي؛ والعالقات.
تقدير الذات :الصداقة.
الوعي المجتمعي :احترام وفهم الفروق
تقدير الذات :أنا ومدرستي.
الوعي المجتمعي :العمل معا والعمل الجماعي .مساعدة ودعم
ورعاية بعضهم البعض.
تقدير الذات :القدرة على االعتناء بنفسك .التمتع بصحة جيدة
والمحافظة عليها (الصحة الشخصية والنظام الغذائي واللياقة
البدنية).
الوعي المجتمعي :إدارة التغيير والمشاعر.
تقدير الذات :أنت والعالم الذي تعيش فيه .ما هي األشياء التي تهمك.
الوعي المجتمعي :رعاية البيئة الخاصة بك.
تقدير الذات :التحلي بالشجاعة والبقاء في أمان (المحافظة على
السالمة الجسدية والعاطفية).
الوعي المجتمعي :التعامل مع األمور الصعبة ،مثل التن ّمر ،ووسائل
التواصل االجتماعي ،تقديم الدعم ضمن نطاق مجتمعك
تقدير الذات :االستراتيجيات الذاتية للعيش برفاهيتيه .التعامل مع
التغيير والخسارة.
الوعي المجتمعي :كيف يتم دعم مستوى الرفاهية في المجتمع.

برنامج التربية األخالقية

IDC8

تقدير الذات :تقديم المساعدة وإحداث فرق (كيف يمكن لآلخرين
أن يقدموا المساعدة لنا وكيف تتعلم من ذلك)؛ بناء الثقة
واالحترام.
الوعي المجتمعي :تقديم مساهمة إيجابية (المشاركة الفعالة ودعم
اآلخرين).

تقديم المساعدة وإحداث فرق

الدراسات الثقافية
CH1

اكتشاف تراثنا من خالل رواية القصص

CH2

التراث المعنوي

CH3

ماذا يمكن أن تخبرنا األشياء والرموز
ماذا يمكن أن تخبرنا األشياء والرموز :أوجه
التشابه واالختالف

CH5

فهم ثقافتنا (الجزء األول)

CH6

فهم ثقافتنا (الجزء الثاني)

CH7
CH8

التجارة والسفر واالتصاالت

األول

الثاني

الثالث
الرابع

CH4

التقليد الشفهي :كيف نتعرف على التراث الخاص بنا وعلى
شخصيات وطننا التاريخية من خالل رواية القصص.
تراثنا كما وجد من خالل الحرف اليدوية ،والتقاليد ،والفن،
والموسيقى والعادات.
اكتشاف تراثنا من خالل القطع األثرية.
أوجه التشابه واالختالف بين المعالم التراثية.
التراث والثقافة المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تأثير التجارة والسفر واالتصاالت على الثقافة اإلماراتية.

برنامج التربية األخالقية

الصف
الدراسي

الرقم
المرجعي
للوحدة
الدراسية

وصف موجز

عناوين ومواضيع الوحدات الدراسية

الشخصية واألخالق

M9

التعاطف المعرفي واالنفعالي

الخامس
M10

الطابع األخالقي؛ األخالق الفاضلة

M11

المساواة؛ العدالة كما اإلنصاف

السادس

مرحلة التعليم المتوسط

M12

االحترام والتسامح في مجتمع متنوع

M13

المسؤوليات األخالقية والواجبات
وااللتزامات لدى الفرد

M14

احتياجات اإلنسان والحقوق األساسية

M15

األخالق في سياق المجتمعات

السابع

الثامن
M16

األخالق في سياق الدول

IDC9

تحمل مسؤولية الذات واآلخرين

IDC10

األخالق في الرياضة واألنشطة الترفيهية

IDC11

الصحة البدنية والنظام الغذائي

التعاطف المعرفي واالنفعالي :ما هو التصور المحتمل لآلخرين تجاه
حالة معينة يرونها .فهم األمور التي تسبب األلم أو المتعة لآلخرين.
النظر إلى األمور التي تترتب جراء قيامهم باألمور على نحو صحيح.
أساليب التفكير المختلفة والقدرة على استنتاج المسار الصحيح للعمل
وفقه في حال الوقوع بموقف معين ،وماذا يعني أن تكون شخص
"جيد".
ما هي الصفات الحسنة المستمدة من األخالق الفاضلة
مفهوم المساواة والعدالة في ضوء مصطلح اإلنصاف .األفكار المتنافسة
من منطلق مفهوم العدالة والحجج المؤيدة والمعارضة لكل منهما؛
المعنى والفرق بين العدالة في التقسيم التوزيعي والتبادلي .الحاجة إلى
وضع قواعد وقوانين.
ما هو تعريف مصطلح األحكام المسبقة ،وكيف أنها قد تؤدي إلى التمييز
وحتى العنف؛ وإدراك واحترام االختالف
الفرق بين الواجبات والمسؤوليات ومبرراتها .الفرق بين األخالق
القائمة على تنفيذ واجب معين والعواقب األخالقية المترتبة عنها.
التسلسل الهرمي لالحتياجات البشرية والتنموية؛ المسؤوليات والحقوق
األساسية الفردية.
مفهوم المجتمع وفكرة أن جميع الناس هم أعضاء ينحدرون من فئات
اجتماعية متداخلة .التماسك االجتماعي؛ المتطلبات األخالقية التي
تفرضها المجتمعات على الناس الذين ينتمون إليهم.
طبيعة الدولة باعتبارها شكال من أشكال الحكومة مقارنة مع القبائل،
والممالك واإلمبراطوريات .دور الدولة في تعزيز التماسك االجتماعي
والعدالة.

تنمية الفرد والمجتمع

الخامس

السادس
IDC12

IDC13

الصحة النفسية
اتخاذ قرارات سليمة

السابع
IDC14

التحدي الرقمي

تقدير الذات والهوية :المسؤولية الذاتية واحترام الذات.
الوعي المجتمعي :دعم األشخاص اآلخرين ضمن عائلتك ومجتمعك.
تقدير الذات والهوية :استغالل وقت الفراغ على نحو فعال؛ فوائد
الرياضة ،العمل بروح الفريق والمشاركة.
الوعي المجتمعي :القضايا األخالقية المرتبطة بالرياضة ،على سبيل
المثال ،الغش.
تقدير الذات والهوية :إدارة النظام الغذائي الخاص بك – القدرة على تمييز
األعراض الصحية السيئة.
الوعي المجتمعي :كيفية المحافظة على صحة أعضاء مجتمعك.
تقدير الذات والهوية :إدارة اإلجهاد والتغييرات المزاجية.
الوعي المجتمعي :فهم قضايا الصحة العقلية ،على سبيل المثال،
اضطراب ثنائي القطب والوسواس القهري.
تقدير الذات والهوية :المحافظة على السالمة الشخصية في المنزل
والمجتمع على حد سواء والعواقب المترتبة عن هذا األمر.
الوعي المجتمعي :فهم الجريمة والعقاب وإعادة التأهيل.
تقدير الذات والهوية :االستخدام اآلمن لإلنترنت  -استخدام وسائل اإلعالم
الرقمية كسالح قوي من أجل تحقيق الخير.
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الوعي المجتمعي :فهم وسائل اإلعالم الرقمي -التحيز ،والتن ّمر
اإللكتروني ،واالستغالل والدعاية.

IDC15

تقدير الذات والهوية :االعتزاز بالفردية.
الوعي المجتمعي :احترام اآلخرين ،على سبيل المثال ،األشخاص من
ذوي اإلعاقة؛ فهم التنوع االجتماعي الدولي القائم ضمن مجتمع دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
تقدير الذات والهوية :وجود صراع شخصي مع األهل واألصدقاء .سواء
كان من ناحية الخسارة والطالق ،باإلضافة إلى كيفية طلب المساعدة في
حال الوقوع في مثل هذا المأزق.
الوعي المجتمعي :كيف يتعامل المجتمع مع أي صراع قائم.

احترام التنوع

الثامن
IDC16

التعامل مع الصراع

الخامس

CHC1

استقرار العائالت واألقارب في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

السادس

CHC2

كيف نشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة
في مجتمع متنوع وشامل للجميع حتى
وصلت إلى ما هو عليه اليوم

السابع

CHC3

الثامن

CHC4

الصف
الدراسي

الرقم المرجعي
للوحدة الدراسية

التاسع

M17

مقدمة في األخالقيات العالمية

العاشر

M18

األخالق واالقتصاد العالمي

الحادي
عشر

M19

دراسات في السالم والصراع

الدراسات المدنية

التجارة والسفر واالتصاالت :تقع دولة
اإلمارات العربية المتحدة في عالم يزداد
عولمة وترابطا فضال عن وجود التبادل
الثقافي
نمو قطاع الحكم القائم على الشورى في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

استغالل المواقع التراثية واألثرية ،بما في ذلك التراث المعنوي والمتاحف
والقطع األثرية والتي من شأنها أن تقود إلى استكشاف أربعة مواضيع
رئيسية تتعلق بالتربية المدنية

وصف موجز

عناوين ومواضيع الوحدات الدراسية
الشخصية واألخالق

مرحلة التعليم الثانوي

القضايا األخالقية في العالقات الدولية؛ األسئلة األخالقية األساسية في
ظل عالم يتجه نحو العولمة ودور العمل اإلنساني الجماعي.
العولمة االقتصادية وعواقبها .الفجوة بين طبقة األغنياء وطبقة الفقراء
داخل الدول وفيما بينها .التجارة العالمية؛ التجارة العادلة في ضوء
وجود حركة تجارية عادلة؛ االستثمار المسؤول اجتماعيا.
إدخال مفاهيم السالم ونبذ العنف والصراع والحرب ،بما في ذلك
المبادئ األساسية التي تقوم عليها نظرية الحرب العادلة .الوسائل
السلمية لتسوية الصراعات باإلضافة إلى مبادئ وأشكال الممارسات
غير العنيفة.

تنمية الفرد والمجتمع

التاسع

IDC17

الوعي المالي

تقدير الذات والهوية :إدارة األموال الخاصة ووضع الميزانيات،
واالدخار واالستثمار.
الوعي المجتمعي :األنظمة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

العاشر

IDC18

العيش ضمن حياة معتدلة

تقدير الذات والهوية :كيفية تجنب مخاطر اإلدمان والتدخين والمخدرات
والقمار.
الوعي المجتمعي :دعم األشخاص المتواجدين في مجتمعك والذين
يعانون على سبيل المثال من تعاطي الكحول أو المخدرات أو القضايا
المرتبطة بمرض السمنة.
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تقدير الذات والهوية :التفكير في اإلنجاز؛ تطوير مهارات العرض
الفعال.
الوعي المجتمعي :الخيارات الوظيفية المتاحة في عالم القرن .21

الحادي
عشر

IDC19

التأمل واالنتقال

التاسع

CH9

ما هي األمور التي ينبغي أن نحافظ
عليها وكيف لنا أن نقوم بذلك.

لماذا نقدر األشياء .ولماذا نحافظ عليها وما هو السبب من وراء بذلك.

العاشر

CH10

العالقات القائمة بين الثقافات المختلفة.

إدراك مفهوم "الثقافة" ومعرفة كيف تتفاعل الثقافات مع بعضها
البعض.

الحادي
عشر

CH11

الثقافة العالمية

التربية الثقافية

الثقافة اإلنسانية المشتركة.

الدراسات المدنية
C1
التاسع

C2
C5
RR1

العاشر

RR2
C6

الحادي
عشر

الحكومة والسلطة والنظام القضائي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تعزيز وعي المجتمع المحلي بالقضايا المدنية والسياسية .االطالع على
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية الراهنة.

كيف تكون مواطنا فعاال
(الجزء )1

االنخراط والمشاركة في الحياة المدنية :اعتماد نهج فعال تجاه الواجبات
التي يؤديها الفرد تجاه وطن .الوعي بالفرص المتاحة في مجال العمل
التطوعي.

التحلي بصفات الشخص الراشد المسؤول
(الجزء )1
التحلي بصفات الشخص الراشد المسؤول
(الجزء )2

حماية الفرد في المجتمع؛ استكشاف جوانب الرفاهية على الصعيد
االجتماعي والثقافي بصفتكم مواطنين إماراتيين .فهم المسؤوليات
الموكلة إليك كطالب وكفرد ضمن العائلة وكشخص إماراتي.

كيف تكون مواطنا فعاال
(الجزء )2

االنخراط والمشاركة في الحياة المدنية :اعتماد نهج فعال تجاه
الواجبات التي يؤديها الفرد تجاه وطن .الوعي بالفرص المتاحة في
مجال العمل التطوعي.

C3
المواطنة العالمية

العيش في عالم تزداد عالقات الترابط فيما بين دوله :التحديات والفرص
التي يوفرها .األنظمة القضائية الدولية

C4
الحادي
عشر

الصف الدراسي

سن الحقوق والمسؤوليات للسكان الذين يعيشون في عالم مترابط
ومتغير

RR3

توسيع اآلفاق العالمية

الرقم
المرجعي
للوحدة
الدراسية

عناوين ومواضيع الوحدات الدراسية

وصف موجز

المشروع ()CM,IC,CUS,CIS
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المشروع 1
PR1

ْش حياة أخالقية
عي ُ
َ

تتيح هذه الوحدة للطالب الفرصة لمواصلة النظر في قيمهم ومبادئهم
والتفكير في كيفية تطبيقها بفعالية .وتساعد هذه الوحدة الطالب في مراجعة
بعض المواضيع الرئيسية لبرنامج التربية األخالقية ،للتعرف على ما يعنيه
أن يكون الشخص مواطنا مسؤوال وأخالقيا .حيث يقوم لطالب بشكل خاص
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بإعادة النظر في النهج الرئيسية في التفكير واالستدالل المنطقي حول الطرق
التي تؤدي إلى أن يتحلى الشخص بأخالق طيبة.

المشروع 2
PR2

األخالق في الممارسة العملية

سوف يقوم الطالب خالل الوحدة النهائية من البرنامج بتطبيق ما تعلموه من
مادة التربية األخالقية على مشروع من اختيارهم ،حيث سيقوم كل طالب
بمفرده بتحديد نطاق وتصميم وتخطيط وإنجاز مشروع فردي – بحيث يكون
المشروع مهما ومتطورا بشكل كاف يسمح لهم إجراء البحوث الفعالة وتحليل
البيانات ومهارات العرض والفهم النقدي للمفاهيم األخالقية الرئيسية
واالعتبارات المتعلقة بموضوع المشروع الذي اختاروه.

برنامج التربية األخالقية
.3

الشخصية واألخالق

مقدمة
مع أن جميع الركائز األربع في البرنامج ذات بعد أخالقي (باإلضافة إلى عناصرها األخرى) ،فإن ركيزة الشخصية واألخالق تركز
بشكل واضح ومتسق على تنمية الشخصية األخالقية للطالب خطوة بخطوة ،حيث تقوم ببناء وعي الطالب بما ينطوي عليه في
التعامل ومعاملة اآلخرين بطريقة أخالقية ،وذلك من خالل تطوير فهم الطالب للقيم األساسية والمواقف األخالقية وتطبيقها .وتدعم
الركيزة أيضا الطالب في استكشاف السبل األخالقية للعمل في العالم عبر مجموعة واسعة من السياقات من العالقات الشخصية إلى
المستوى العالمي.
تتمحور ركيزة الشخصية واألخالق على أعلى مستوى حول:
• تطوير صفة "الحكمة العملية" أو "الحس السليم"؛ أي القدرة واالستعداد للقيام بالشيء الصحيح ،في الوقت المناسب وبالطريقة
الصحيحة ،والقدرة على تبرير الخيارات
• اكتساب المفاهيم والمهارات واللغة للتحقيق األخالقي
األساس المنطقي هو أن التصرف/التصرف أخالقيا ال يتعلق بالتعلم واتباع مجموعة معينة من القواعد التي ال جدال فيها وال جدال
فيها ،وال هو مسألة اتخاذ موقف نسبي من خالل اقتراح أنه في قضايا السلوك األخالقي ال يوجد "حق" أو 'إجابات خاطئة .وبدال من
ذلك ،فإن التعليم األخالقي كما هو متصور في هذه الوحدات هو مساعدة الشباب على تحديد السمات والقيم والمبادئ المرغوب فيها،
وفهم كيفية تطبيقها في العمل .فهو يتعلق بتطوير مهارات التفكير والقدرة على اختيار بذكاء بين البدائل بحيث يصبح الشباب مستقلة
بشكل متزايد .بل هو دعمهم ليصبحوا متحمسين للقيام بالشيء الصحيح ،وليس مجرد القيام بذلك من خالل العمل بناء على تعليمات.
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الشَّخصية واألخالق
المرحلة :الحلقة 1

اإلنصاف والمودة
الصف1:

المرجعيCM1 :
الرقم
ّ

وصف الوحدة
أساس للوحدات األخرى التي تناولت وحدات الشخصية
ت ُ َع ِّ ّرف هذه الوحدة الطلبة بالمفردات المرتبطة بالمشاعر ،والتي ستوفر لهم حجر
ٍ
واألخالق والفرد والمجتمع.
أسئلة محورية تتناولها هذه الوحدة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ما هو اإلنصاف؟
ما الذي يجعل موقفا بعينه مجحفا؟
كيف يستقيم َّ
لشخص آخر؟
لشخص قد يبدو مجحفا
أن ما يكون منصفا
ٍ
ٍ
ِّل َماذا من المهم أن نكون منصفين؟
ماذا تفعل إذا رأيت أحدهم يُعامل معاملة مجحفة؟
أيفوت أوان االعتذار قط؟
ماذا يعني أن تحبَّ أحدا؟
ما معنى المودة؟
كيف يمكنك إبداء المودة؟
ما هي ال ُمجاملة؟
كيف يكون إحساسك عندما يُجاملك اآلخرون؟

المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تفسير بسيطٍ لمعنى اإلنصاف واإلجحاف
تقديم
ٍ
التمييز بين موقفٍ ُمنصف وآخر مجحف
اقتراح كيفية تحويل موقف ُمجحف إلى موقف ُمنصف
ي إذا ما تصرف المرء على نح ٍو ُمجحف
إدراك أن االعتذار ضرور ٌّ
ُ
ق
ر
ط
بعدة
اآلخرين
من
ويستقبلها
المودة
معرفة أن اإلنسان يُعبر عن
ٍ
التحدث عن أنفسهم بلغ ٍة إيجابي ٍة

برنامج التربية األخالقية

الشَّخصيَّة واألخالق
المرحلة :الحلقة 1

االهتمام واألمانة
الصف1 :

الرقم المرجع ّيCM2 :

وصف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى تعريف طلبة الصف األول بقيمتي االهتمام واألمانة ،وتتطلب منهم التأ ُّمل في سلوكهم تجاه أصدقائهم
ت
وأسرتهم وبيئتهم المدرسيَّة ،وإبداء التقدير لهم .وتستلزم الحصص التي تركز على قيمة األمانة من الطلبة أن يتخذوا قرارا ٍ
مستقلة بشأن سلوكهم ،وأن يفكروا كيف أنها تؤثر على المحيطين بهم.
سيتعلم الطلبة من هذه الوحدة المفردات االجتماعيَّة والعاطفيَّة الالزمة للتعبير عن أنفسهم بثقة .وستسمح هذه المفردات للطلبة
بالوصول إلى قيم التسامح واالحترام والشجاعة والصمود في الصف الثاني ،حيث تستلزم منهم السيناريوهات والمناقشات التي
ستجرى فيه أن يستكشفوا القضايا بمزيد من التعمق.
المفاهيم واألسئلة الرئيسية هي:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

والتروي في التفكير وفي العمل
االهتمام قد يتخذ أشكاال عديدة  -كالشعور بالتعاطف،
ّ ِّ
من الذي يهتم بك ،وكيف تعرف ذلك؟ وبم يُشعرك هذا؟
ما هي أوجه استقاللك  -وما الذي يمكنك القيام به كليا بنفسك ،وماذا يمكن أن تفعل لآلخرين؟
اهتمام؟ وكيف تعرف ذلك؟
ما المناطق التي يبدو أنها تحظى بأكبر
ٍ
لماذا يكون الناس غشاشين أحيانا؟
كيف يتسنى لك معرفة الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟
ما النتائج المترتبة على قرارك ،وكيف تؤثِّّر على اآلخرين وعليك أيضا؟
ي ٍ جيدٍ ،واالستماع بدون مقاطعة ،والقدرة
االستماع الفعال :مواجهة المتكلِّّم جسديا ،ووجود تواص ٍل بصر ّ
على تكرار ما قاله المتكلم بدقة
مفردات لوصف المشاعر واألحاسيس

يتم تناول المفاهيم واألسئلة من خالل المناقشة ،والنمذجة والتأمل الذاتي .ومن المهم بالنسبة للمعلمين أن يكونوا على دراي ٍة
ي ِّ قضايا حسَّاسة قد تنشأ.
بمختلف الهياكل والخلفيَّات األسريَّة للطلبة ،وذلك ليكونوا قادرين على التعامل مع أ ّ

المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فهم معنى االهتمام وأنَّه قد يتخذ أشكاال مختلفة وعديدة
وصف كيفية اهتمامهم بأنفسهم وكونهم مستقلين
بيان طرق اهتمامهم باآلخرين ،مع التركيز على األهل واألصدقاء
شرح كيفية االهتمام بالبيئة المدرسيَّة
والغش
شرح الفرق بين األمانة
ِّ ّ
يٍ ،دون إلقاء اللوم على
استخدام مجموع ٍة واسع ٍة من المفردات للتعبير عن مشاعرهم بشك ٍل موضوع ّ
شخص آخر
إضرار بمشاعر
اآلخرين ودون
ٍ
ٍ
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الشَّخصية واألخالق
المرحلة :الحلقة 1
وصف الوحدة

التسامح واحترام االختالف
الصف2 :

رقم الوحدةCM3 :

تعرف هذه الوحدة الطلبة على قيم التسامح واالحترام ،مع التركيز على احترامهم ألنفسهم ولآلخرين في العائلة ،والمدرسة والمجتمع .يُمنح
الطلبة الفرصة لمناقشة ما يعنيه التمتع باحترام الذات وإظهار االحترام لآلخرين ،وذلك باستخدام مفردات ومهارات التأمل في النفس التي
تم التعريف بها في الوحدات السابقة .سيكون هناك تركيز على كيفية تمتع الطلبة باالحترام في بيئة المدرسة ،مع تقديم المدرسين نموذجا
للسلوك والمفردات المتوقعة.

تعرض هذه الوحدة أفكارا عن كيفية إظهار الطلبة االحترام لآلخرين من خالل:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

اإلصغاء إلى حديث الغير دون مقاطعة
مراعاة مشاعر اآلخرين
شعور الطالب بالرضا عن نفسه
التمتع بعقلية متفتحة
تقبل االختالف في وجهات النظر
صدق الطالب مع نفسه ومع اآلخرين
الثقة باآلخرين
التحلي بالصبر
أن يكون للطالب أصدقاء وأن يكون ودودا مع اآلخرين
محاولة فهم إمكانية اختالف احتياجاته عن احتياجات اآلخرين
محاولة تفهم وجهات نظر الغير

يفكر الطلبة في "األفراد" الذين ينبغي عليهم إظهار االحترام لهم في حياتهم اليومية ،مثل أفراد األسرة ،والمدرسين وغيرهم من الكبار في
المجتمع .كما يفكرون كذلك في "األشياء" التي ينبغي عليهم احترامها ،مثل منزلهم ،ومدرستهم ،وغير ذلك من ممتلكات الناس وكذلك بيئتهم
المحلية.
تتم مساعدة الطلبة على التفكير في معنى التعاطف مع الغير  -وأن يتخيلوا أنفسهم "في مكان اآلخرين" ،وما هي أنواع السلوك التي تظهر
فهمهم لمشاعر الغير.
يتم تطوير تلك القيمة بصورة أكبر في ( CM5المساواة والتقدير) و( CM7الرحمة والتعاطف) ،والتي يتسع فيها نطاق اهتمامنا للنظر في
موضوعات تؤثر في األفراد والمجتمعات األخرى.

المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إدراك أننا جميعا مختلفون ،وتفهم السبب في قبول هذا االختالف واحترامه
امتداح وتشجيع الصفات الخاصة التي تميز اآلخرين
معرفة األفراد واألشياء التي يجب عليهم احترامها
أن يفهموا وجوب معاملة اآلخرين كما يحبون أن يعا َملوا
تحديد الطرق التي يمكن من خاللها أن نصل إلى فهم أفضل لآلخرين
امتالك قدر أكبر من المفردات للتعبير عن مشاعرهم
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الشخصية واألخالق

الصمود والمثابرة
الصف2 :

الرقم المرجعيCM4 :

المرحلة :الحلقة 1
وصف الوحدة
عرف هذه الوحدة الطلبة بقيمت ْي الصمممممود والمثابرة المكملتيْن .وركيزة الوحدة على الصمممممود والمثابرة فيما يتعلق بالسمممملوك العام
ت ُ ِّ ّ
للطلبة وعالقاتهم ،عالوة على موقفهم من التعلم .وتتطلب هذه الركيزة من الطلبة أن يظهروا سممممات العزيمة وتقييم الذات وتحري
الصراحة التامة بخصوص الدوافع التي تؤثر على سلوكهم وقراراتهم.
في هذه الوحدة ،يتعين دعم الطلبة الكتسمماب لغة اصممطالحية لتوصمميف ما يتعلمونه ويشممعرون به وتقييم ما أنجزوه .ويُشمجع الطلبة
على تعيين ومناقشممممممة ما يطيب لهم القيام به وما يجدون صممممممعوبة في إنجازه .ويُدعى الطلبة إلى المخاطرة في إطار البيئة اآلمنة
للمدرسة ،والتأهب للوقوع في الخطأ والتعلم من أخطائهم.
وت ُ َّ
عزز روح الصمممممممود والعمل الدلوب والمثابرة عبر الفرص السمممممممانحة لمواجهة تحديات جديدة وتقييم النتائج عبر مالحظات
األقران وال ُمعلم وإعادة المحاولة .سيكت سب الطلبة صفت ْي ال صمود والمثابر ويثبتوا تحليهم بهما عبر أن شطة تعلم قائمة على اللعب
ومهمة مستندة إلى مشروع وتمتد لستة أسابيع.
األفكار األساسية المستكشفة في هذه الوحدة هي:
• الصمود يعني عدم االستسالم بسهولة؛ وهي قدرة المرء على الوقوف على قدميه بعد مواجهة التحديات والنكسات
•
•
•
•
•
•
•

يشبه بناء صفة الصمود بناء العضالت؛ فهي تقوى كلما استخدمتها
الصمود ليس بالسمة التي تُكتسب بسرعة؛ بل هي شيء يتعين على المرء العمل على اكتسابه بكد واجتهاد
الصمممود ينطوي على التحلي بالشممجاعة لتجربة شمميء جديد والمخاطرة والمثابرة على األشممياء الجديدة ،حتى لو أخفقت
عدة مرات
ينطوي الصمود على التأهب لإلقرار بأخطائك وإدراك أن تلك األخطاء توفر لك فرصا للتعلم
جوهر المثابرة وضع األهداف والعمل بدأب وكد مع اإلصرار على تحقيقها
تعني المثابرة مواجهة المخاوف والعقبات والسعي إلى التغلب عليها
تعني المثابرة أنه ليس من ال سهل إثناء المرء عن غايته ،واال ستجابة إلى المالحظات اإليجابية دون اال ست سالم ل ضغوط
األقران السلبية

المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

مناقشة معنى الصمود والمثابرة وضرب أمثلة على أفراد وجماعات أثبتوا تحليهم بهاتين الخصلتيْن
الوقوف على نقاط قوتهم ومناقشتها واستغاللها في التغلب على الصعاب
االضطالع بنشاط قائم على مشروع ينطوي على تحدٍ ،والمثابرة على إنجازه دون استسالم
المشاركة في تبادل مالحظات بنَّاءة مع األقران
إدراك أهمية بذل ق صارى جهودهم من أجل تحقيق أف ضل ما في مقدورهم في األن شطة التي سي ضطلعون بها سواء في
المهام المدرسية أو في حياتهم اليومية

برنامج التربية األخالقية
الشخصية
واألخالق

ال َّ
شخصيَّة واألخالق

المساواة والتقدير
الصف 3:

الرقم المرجعيCM5 :

المرحلة :الحلقة 1
وصف الوحدة
يستهدف الجزء األول من هذه الوحدة تعريف اإلنصاف في  CM1ويتناول موضوعات المساواة والتمييز في العالقات بين األشخاص.
واستنادا إلى إدراك متى يكون أمر ما منصفا أو مجحِّ فا ،تركز هذه الوحدة على تمكين الطالب من تقييم المواقف التي تواجههم في
المدرسة أو في المجتمع األكبر ،وتقرير ما إذا كان يُنظر إلى األفراد على أساس من المساواة .ينصب التركيز هنا على كيفية مسؤوليتنا
جميعا عن التصرف عندما نصادف تمييزا ،حتى في المواقف التي ال نتأثر فيها بصورة مباشرة .وفيما بعد ،يرتبط هذا الموضوع مع
الوحدة  CM11التي تنظر في مسألة التمييز بمزي ٍد من التعمق.
عي االهتمام واالحترام .وتركز الوحدة على إظهار التقدير
يرتبط الجزء الثاني الخاص بالتقدير بالوحدتين  CM2اللتين تناولتا موضو َ
لما يتلقاه المرء من الغير وعدم التعامل معه كحق مكتسب.
األفكار األساسية المستكشفة في هذه الوحدة هي:
● ما الذي يقصد بمعاملة الناس على قدم المساواة ،ومعاملة اآلخرين بنفس الطريقة التي تتمنى أن يعاملوك بها ،واالتصاف
بالعدل (على سبيل المثال ،عدم تجاوز الغير في الدور ،وااللتزام بالقواعد)
● المساواة ،والعدل واالختالف :هل دائما تدل معاملة الناس بصورة مختلفة على معاملتهم بصورة مجحِّ فة؟
● التعامل مع التمييز :ما الذي نقوم به وكيف نتلقى المساعدة والدعم
● إبداء التقدير للغير ،لماذا يعد عدم التعامل مع ما يقدمه لنا اآلخرون كحق مكتسب أمرا مهما ،والتقدير من منظور
األسرة والصداقة ،والطرق المختلفة التي ندرك بها التقدير ونبديه لغيرنا
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1وصف المقصود بمعاملة الناس على قدم المساواة
 .2التفريق بين معاملة الناس على قدم المساواة وبين معاملتهم بطريق ٍة عادل ٍة
تمييز
 .3معرفة كيفية التصرف عند مواجهة نماذج للمعاملة بطريقة فيها
ٍ
ق مناسبة
 .4شرح معنى التقدير وكيفية التعبير عنه بطر ٍ

برنامج التربية األخالقية

الشخصيَّة واألخالق

مراعاة مشاعر اآلخرين والتعاون
الصف3 :

الرقم المرجعيCM6 :

المرحلة :الحلقة 1
وصف الوحدة
ت ُ ِّؤلِّّف هذه الوحدة ما بين المهارات والمعرفة ال ُمكتسبة من الوحدات السابقة ،وتبحث ضرورة أن يضع الطلبة هذه المهارات والمعارف
موضع التنفيذ إن أرادوا أن يعملوا كأعضاء مراعين لآلخرين ومتعاونين ضمن مجموعة واحدة ،في المدرسة وفي المجتمع األوسع.
ومن دون إبداء التقمص العاطفي والود والرعاية واالحترام والثقة واإلنصاف والتسامح لآلخرين ،لن يكون باإلمكان العمل على نحو
مشترك ألجل تحقيق غاي ٍة واحدة .ويُعزز التعلم في هذه الوحدة الوحدتيْن  CM7و CM8اللتيْن تركزان على التسامح والتعاطف
والمسؤولية ضمن أشياء أخرى.
األفكار األساسية المستكشفة في هذه الوحدة هي:
• تعني مراعاة شعور اآلخرين التفكير بشأن االحتياجات الممكنة لهم ومخاوفهم واالستجابة إليها .وجوهرها تقديم اآلخرين
على الذات
• هناك عدة طرق يمكن للمرء أن يكون بها مراعيا لشعور اآلخرين — القيام بأمر ما قبل أن يُطلب منك ،وتخصيص وقت
لإلنصات لآلخرين ،وإبداء اإلحساس بمشاعر اآلخرين ،والتعبير عن التعاطف بطرق مالئمة
• ل َِّم يعول التعاون الفعال على مراعاة األفراد جميعا لشعور اآلخرين
• ِّل َماذا من المهم أن يكون المرء قادرا على التعاون مع اآلخرين؛ وما األنشطة التي تتطلب التعاون في المدرسة وفي البيت
وفي غير ذلك من بيئات
• يعني التعاون مساعدة المرء لآلخرين في سياق جهود تآزرية للوصول إلى هدفٍ واحدٍ ،ويع ِّّين التعاون أدوارا مختلفة غير
أنها مهمة بالقدر ذاته داخل المجموعة الواحدة (كالقادة والتابعين)
• يعني التعاون اإلنصات بعناية لآلخرين والتأكد من فهمك لما يقولون ،وتبادل األدوار متى كان هناك شيء يرفض الجميع
القيام به أو متى أراد أكثر من شخص واحد القيام باألمر عينه ،والوصول إلى حل وسط عندما تشهد نزاعا شديدا ،وإبداء
التقدير لآلخرين على إسهاماتهم
• أهمية تفادي عزل أي فرد في مجموعة أو استبعاده منها بال داعٍ
المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
ق تدل على أنهم يعلمون معنى أن يكون المرء مراعيا لشعور اآلخرين وأن يبدي االهتمام ألمر اآلخرين
 .1التصرف بطر ٍ
قدر أكبر من الفهم لكيفية تأثير أفعالهم على مشاعر اآلخرين من حولهم
 .2إظهار ٍ
 .3استيعاب علة كون العمل التآزري مهما ،وكيفية ممارسة األنشطة الجماعية
 .4العمل بفعالية كعض ٍو من أعضاء الجماعة
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الشخصية واألخالق

التعاطف والتقمص العاطفي
الصف4 :

الرقم المرجعيCM7:

المرحلة :الحلقة 1
وصف الوحدة
تستند هذه الوحدة إلى وحدة التسامح واحترام االختالف في الصف الثاني ( )CM3التي يركز فيها الطلبة على أنفسهم وعلى
سِّع الطلبة من فهمهم لمعنى السمات الفريدة وكيفية التعبير عنها
مدرستهم .في هذه الوحدة الخاصة بالصف الرابع )1( ،يو ّ
و( )2الضرورية ال للتفكير وحسب بشأن أنفسهم ومدرستهم ،بل وكذلك لتوسعة نطاق نقاشاتهم بحيث تضم وضع مجتمعات
مختلفة وطنية وعالمية في االعتبار أيضا.
األفكار األساسية المستكشفة في هذه الوحدة هي:
● إبداء التعاطف يعني االستجابة إلى فرد أو جماعة من الناس يُعانون من شِّدة ما ،والتحفز لمد يد المساعدة
إليهم؛ الطرق التي يمكن أن يكون بها المرء ُمتعاطفا
● الفروق الفاصلة بين التعاطف والشفقة والتقمص العاطفي
● التسامح يعني تقدير الفروق وإبداء االحترام لآلخرين دون التمييز بينهم على أساس العرق أو العقيدة أو
العمر أو الجنس
ُ
● إدراك أن احترام الذات خطوة ضرورية تجاه احترام اآلخرين
● التسامح يعني اإلنصات إلى وجهات نظر اآلخرين ومناقشة أوجه االختالف بعقالنية وأدب حال نشوب
أي خالف
● النظر فيما إذا كانت هناك بعض األشياء غير مقبولة وال ينبغي التسامح فيها (على سبيل المثال آراء أو
تصرفات بعينها)
● التسامح جوهره السكون والفعل أيضا — ومثال على ذلك عدم االستجابة إلى شخص ما على نحو سلبي
لكونه لئيما أو قاسيا أو عنيفا.
● يمكن أن يستمد انعدام التسامح جذوره غالبا في الجهل والخوف من المجهول
المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1تفسير السمات األساسية للتعاطف والتقمص العاطفي واالحترام والتسامح وضرب أمثلة عليها
 .2مناقشة المناسبات التي أبدينا فيها ،أو أخفقنا في إبداء ،تعاطفنا وتسامحنا تجاه اآلخرين
 .3األخذ باالعتبار العالم األوسع وحدد مجموعات األشخاص غير المتسامحين مع اآلخرين أو الذين هم أنفسهم
ضحايا للتعصب
 .4استيعاب السبب في كون احترام الذات جزءا ضروريا من احترام اآلخرين
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السالم والمسؤوليَّة
الصف4 :

الرقم المرجعيCM8 :

وصف الوحدة
تركز هذه الوحدة على القيم التي تستلزم من الطلبة أن يكونوا فعَّالين في عالقاتهم في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمع
فهم أعمق للقيم المشمولة في الوحدات السابقة في
– بحفظ السالم (فض النزاع) وتح ُّمل المسؤوليَّة .وتنطوي الوحدة على ٍ
ت بالوحدة  IC6حول التحلِّّي بالشجاعة والبقاء
الحلقة ( 1كاالحترام ،واالهتمام ،والتقدير ،ومراعاة الشعور) ،وارتباطا ٍ
آمنا ،ال سيَّما بالنسبة لإلرهاب .هذه هي الوحدة األخيرة في الحلقة  ،1والتي تتمحور حول القيم الالزمة ليكون الطلبة
قادرين على التعامل مع الموضوعات األخالقيَّة األكثر تعقيدا ،والمدروسة في الصف  5وفي الحلقتين  2و.3
المفاهيم الرئيسية التي تغطيها هذه الوحدة:
السالم هو:
•

ونتحرر من االضطرابات
عندما نتعامل بو ٍد
َّ

•

وجود أفكار إيجابيَّة بالنسبة لنا ولآلخرين

•

االنسجام مع غيرنا من الناس

•

وضع نهاي ٍة للنزاع والعدوان

كيف تكون شخصا مسؤوال:
•

أن تكون جديرا بالثقة ويمكن االعتماد عليك  -عندما تتفق على القيام بشيءٍ ما ،افعله

•

قُم بما عليك  -ال تجعل اآلخرين يقومون بما يفترض أن تقوم أنت به

•

ق باللوم على اآلخرين
تح َّمل مسؤوليَّة أفعالك – ال تقدم أعذارا أو تل ِّ

•

ف ّكِّر قبل أن تتصرف ،وانظر في العواقب

األسئلة الرئيسية التي تغطيها هذه الوحدة:
•

ما هو النزاع؟

•

متى يحدث النزاع؟

•

ما شعورك عندما تكون طرفا في نزاعٍ؟

•

كيف يمكن تجنب النزاع أو فضُّه؟

•

كيف يمكن منع النزاع في المستقبل؟

•

ماذا يعني تح ُّمل المسؤوليَّة؟

•

ب تعدُّ نفسك شخصا مسؤوال؟
من أي جان ٍ

•

التصرف بمسؤوليَّ ٍة على عالقتك بأصدقائك؟ وما مدى أهمية ذلك؟
كيف يؤثر
ُّ

•

التصرف بمسؤوليَّة على عالقتك بوالديك؟ وما مدى أهمية ذلك؟
كيف يؤثر
ُّ

•

جراء عدم كونك على قدر من
ت مضى في حدوث مشاكل
ي ِّ وق ٍ
ٍ
لشخص آخر َّ
هل سبق وأن تسببت في أ ّ
المسؤوليَّة؟

•

ما الشعور الذي ينتابك حين يخذلك أحدٌ؟

•

كيف يكون الشعور إن خذلتَ غيرك؟

•

ٍ/احترام؟
ما الصالت التي تربط بين أن يكون المرء مسؤوال وأن يكون مح َّل ثقة
ٍ
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•

ما المسؤوليات التي تشعر بأنَّها تقع على عاتقك شخصيا تجاه نفسك ،وتجاه أسرتك ومجتمعك؟

المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
فض النزاعات في المنزل أو في المدرسة
ب أكبر لكيفية ّ
 .1إبداء استيعا ٍ
 .2فهم وتفسير حقيقة َّ
فض النزاع
أن التواصل هو مفتاح ّ
صل إلى ح ٍل وسطٍ اعتمادا على أنفسهم
 .3التو ُّ
 .4مالحظة متى قد يحدث النزاع ،وبذل ما في وسعهم لمنع حدوثه
والتصرف بناء عليها
ت مناسب ٍة ومعقول ٍة
 .5اتخاذ قرارا ٍ
ُّ
 .6إدراك نتائج أفعالهم
 .7أن يصفوا كيف يُبدون المسؤوليَّة االجتماعية
 .8االعتناء بأنفسهم وبممتلكاتهم
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الشّخصيّة واألخالق
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الصف5 :

والعاطفي
اإلدراكي
التفهّم
ّ
ّ
الرقم المرجعيCM9 :

وصف الوحدة
تعيد هذه الوحدة تناول قيمة الرعاية التي سبق الحديث عنها في الحلقة  ،1وتم ّهد للحديث عن التف ّهم وقيم الشفقة والكرم بوصفها عناصر
أساسيّة في الحياة التي تمتاز باألخالق النبيلة.
وتهدف الوحدة إلى أن تغرس في الطلبة قناعة ّ
بأن االهتمام بأمر أو شخص آخر سوانا ،والتفكير برغباتهم واهتماماتهم يعدّ من أسس
مكارم األخالق .ويمكن التعبير عن هذا االهتمام عبر مساعدة اآلخرين وتف ّهمهم ،ويشمل هذا الممارسة العمليّة للتف ّهم في الحياة اليوميّة
للطلبة .وتتمثّل الفكرة األساسيّة في هذه الوحدة ّ
بأن تنمية التف ّهم سيزيد من مقدرة الشخص على تقديم اإلحسان وتحفيزه على التصرف
بلطف وكرم مع اآلخرين.
ويقوم الطلبة ببعض األنشطة التعليميّة لممارسة التف ّهم اإلدراكي أو تجربة تغيير وجهات النظر وذلك من أجل تطوير فهمهم للطريقة
التي يف ّكر بها اآلخرون في موقف ما ،وكيف ّ
أن وجهات النظر األخرى قد تختلف عن تلك التي يمتلكونها هم .كما يشارك الطلبة بأنشطة
ي-أي القدرة على "الشعور" مع اآلخرين وفهم ما يدفع اآلخرين للشعور على سبيل المثال
تعليميّة لتعزيز قدرتهم على التف ّهم العاطف ّ
بالسعادة أو الحزن.
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1توضيح معنى بعض المفاهيم األخالقيّة مثل اإلحسان والشفقة والكرم لزمالئهم وللمعلّم ،وتقديم أمثلة لمواقف قاموا
بها (أو أشخاص يعرفونهم) بتطبيق هذه القيم في الحياة اليوميّة.
صة قرأها الطلبة مثال) بمستوى معقول من
 .2إخبار زمالئهم من الطلبة عن كيفيّة نظرهم إلى مسألة أخالقيّة ما (في ق ّ
الوضوح
 .3تقديم وصف مختصر للنقاط األساسيّة لوجهة نظر أحد الزمالء عن مسألة أخالقيّة ما ،والتحقق من دقّة الوصف
ومنح فرصة للمتحدّث األصلي للتوضيح
صة) يجدون أنفسهم في معضلة أخالقيّة
ق
في
ّات
ي
شخص
(أو
مختلفين
أشخاص
 .4تقديم تخمينات تتعلق بمشاعر
ّ
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الشخصية األخالقية ،األخالق الفاضلة

المرحلة :الحلقة 1
الصف5 :

الرقم المرجعيCM10:

وصف الوحدة
تواصل هذه الوحدة الدراسية تنمية اهتمام الطلبة للتفكير بالمقصود بـ ’الشخص األخالقي‘ وما هي صفاته وذلك باالستناد إلى
النهج القائم على القيم والمتبع حتى نهاية الصف الرابع ،والخطوات األولية التي تم اتخاذها لتطوير التعاطف المعرفي
واالنفعالي لدى الطلبة على النحو المبين في الوحدة السابقة  CM9حول التعاطف المعرفي واالنفعالي في الصف الخامس .
تهدف هذه الوحدة إلى تنمية مهارة التفكير والتعليل لدى الطلبة الستخدامها في تقرير التصرف السليم في موقف معين .لهذه
تعرف هذه الوحدة الطلبة على مجموعة من المنهجيات األساسية تبدأها بالنهج القائم على الشخصية والذي يُسمى غالبا
الغايةّ ،
’األخالق الفاضلة‘ .لذلك ،يجب تشجيع الطلبة على التفكير باألخالق الفاضلة الجوهرية ومناقشتها ،وكذلك التفكير باألعمال
أو السلوكيات التي تُعتبر فاضلة ويمكن اتخاذها في مواقف معينة يمكن أن تطرأ في المدرسة أو المنزل أو بين األقارب .كما
ستعمل هذه الوحدة على ترسيخ الفكرة القائلة إنه من الممكن تنمية شخصية الفرد ليصبح شخصا أفضل .
تتناول هذه الوحدة األخالق الفاضلة األربع التالية:
● الطموح
● العزيمة/اإلصرار
● الصبر
● الشجاعة
المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1االعتراف بأنه من الممكن للبشر أن يتغيروا لألحسن – أي تنمية وتطوير شخصيتهم األخالقية – وبأنه
ال يوجد إنسان صالح أو سيئ بالفطرة
 .2االنخراط في نقاشات حول ما يعنيه أن يكون المرء شخصا صالحا (مع إدراك وجود طرق
مختلفة لتعريف’ الشخص الصالح‘)
 .3توضيح الكيفية التي يرغبون من خاللها تطوير أنفسهم كي يصبحوا أشخاصا أفضل
 .4التحلي بالفضائل في السلوك – على سبيل المثال من خالل إظهار القدرة على الصبر أو الشجاعة – في
تعاملهم مع أشخاص آخرين (وفي المقام األول زمالئهم وأفراد أسرهم)
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المساواة ،والعدالة كإنصاف
الصف6 :

الرقم المرجعيCM11:

وصف الوحدة
سبق الحديث عن المساواة في الحلقة  1باعتبارها إحدى القيم التي من شأنها أن توجّه طريقة تفكير النّاس وتصرفاتهم .أ ّما هذه الوحدة
فتبدأ بتناول فكرة المساواة عبر طرح هذا السؤال :ما الجوانب التي يكون فيها الناس "متساوين" حقّا ،لو اعتبرنا وجود هذه الجوانب
حقّا؟ من ث ّم تنطلق لتطرح على الطلبة أسئلة بخصوص العدالة على مستوى المجموعات الصغيرة والكبيرة ،وتر ّكز الوحدة على عدالة
التوزيع ،عبر النظر إلى األمور المقصودة في معاملة اآلخرين بعدل وإنصاف في المدرسة أو البلدة أو المدينة.
ويتعلّم الطلبة ّ
ي منها لتوجيه عمليّات توزيع المصادر
أن ث ّمة مقاربات مختلفة لمفهوم العدالة يمكن لمجموعة من النّاس أن تعتمد على أ ّ
ّ
يتعرف الطلبة في هذه الوحدة على مفاهيم المساواة والسلطة والحاجة واالستحقاق ،باإلضافة إلى تعلم ما يمكنهم استيعابه
المحدودة .كما ّ
من معايير للتفكير بشأن المصادر المحدودة في الفصل واتخاذ القرارات بخصوص طريقة توزيعها .كما يتعلّم الطلبة بخصوص الغاية
والتطبيقات المحتملة لفكرة جون رولز حول "حجاب الجهل" ومعرفة كيف يمكن أن تكون هذه الفكرة أداة مفيدة لمعرفة ما هو منصف
أو عادل.
المرجوة
المخرجات التعليميّة
ّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1تقديم وصف لبعض المشاكل التي يمكن أن تنشأ عند اعتبار قضيّة المساواة (كالتباين مثال بين المساواة على مستوى
الفرص والمساواة على مستوى الدخل)
 .2توضيح أن العدالة التوزيعيّة تعنى بكيفية توزيع المصادر المحدودة ،كالثروة أو العمل أو المناصب (كالمناصب
القياديّة) بشكل منصف ضمن مجموعة صغيرة أو على مستوى المجتمع
 .3إدراك األهميّة والطبيعة غير القطعيّة لتحديد ما هو منصف
ي بضمان التوزيع العادل أو المنصف للمصادر المحدودة (بداية على مستوى
 .4إظهار االلتزام على المستوى الشخص ّ
الزمالء في الفصل الدراسي والعائلة واألصدقاء)
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االحترام والتسامح في مجتمع متنوع
الصف6 :

الرقم المرجعيCM12:

وصف الوحدة
وصف الوحدة
تستند هذه الوحدة إلى قيم التسامح واالحترام التي تعلمها الطلبة في الحلقة  ،1إضافة إلى قيمة المساواة في الحلقة  ،2الوحدة CM11
لكي تعزز تقدير الطلبة ألهمية تسامحهم إزاء االختالفات التي يالحظونها فيما بينهم ومع اآلخرين ،ومعاملة اآلخرين باحترام بغض
النظر عن معتقداتهم أو أعراقهم أو أديانهم أو أصولهم.
التصرف بطرق محترمة وشمولية عبر التفكير باألسئلة التالية من
خالل هذه الوحدة ،سيطور الطلبة فهمهم وقدرتهم على تعليل أهمية
ّ
خالل مجموعة من األنشطة التعليمية المختلفة:
•

ما هي أوجه الشبه واالختالف بيننا (نحن طلبة الصف)؟

•

ما هو التسامح ولماذا يُعتبر فضيلة؟ كيف يمكن أن نعزز التسامح في حياتنا اليومية؟

•

ما معنى أن نعامل اآلخرين باحترام؟

•

لماذا نجد صعوبة في معاملة شخص ما باحترام؟

•

لماذا من المهم لنا أن نتغلب على كل أشكال التحيّز والمحاباة ومواجهة التمييز؟

التعرف على األشخاص الذين نعتبرهم حاليا "مختلفين" واكتشاف أننا نمتلك
كيف يمكننا التغلب على تحيّزنا؟ (مثال عبر
•
ّ
قواسم مشتركة معهم أكثر مما كنا ندرك)
كيف يمكننا تنظيم صفنا أو مدرستنا بطريقة تشجعنا على احترام اختالفاتنا والتعامل مع بعضنا على أساس أننا متساوون؟

•

المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

شرح كيف تلعب الخلفية االجتماعية (كالطبقة االجتماعية والمدرسة والبلدة والعرق والدين) دورا في تعزيز (أو تقويض) قيم
التسامح واالحترام والمساواة بين الناس
شرح األسباب وراء أهمية احترام معتقدات وقيم وعادات وتقاليد اآلخرين
التعبير عن بعض أشكال التحيّز لديهم وتقديم استراتيجيات للتغلب عليها
إظهار االحترام تجاه االختالفات ومعاملة األقران على أنهم متساوون معهم عند التعامل معهم في الصف والمدرسة

برنامج التربية األخالقية

الشّخص ّية واألخالق
المرحلة :الحلقة 2

المسؤوليات والواجبات وااللتزامات األخالقية الفردية
الصف7 :

الرقم المرجعيCM13:

وصف الوحدة
وتعرف هذه الوحدة الطلبة على
فتعرف الطلبة على أخالق الواجب.
ّ
تناولت الوحدة الخامسة ( )CM10أخالق الفضيلة ،أ ّما هذه الوحدة ّ
ّ
مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه األشخاص الذين يتعاملون معهم في حياتهم اليوميّة .كما توفر هذه المقدّمة عن أخالق الواجب األساس الذي
تقوم عليه الوحدة التالية التي تتناول احتياجات اإلنسان ( .)CM14وتسلّط هذه الوحدة الضوء على ضرورة منح كل إنسان مقدارا مساويا
من التقدير واالحترام ،حتّى لو كان القيام بذلك يتضادّ مع مصالح الشخص أو المجموعة التي ينتمي إليها.
ويتعلّم الطلبة في هذه الوحدة ما يلي:
ّ
أن هنالك أوجه تشابه واختالف بين "واجب القيام بأمر ما" و "مسؤوليّة القيام بأمر ما"
●
● الواجبات والمسؤوليات جزء من نظام أخالق الواجب التي يحتّمها العقل
● تكون بعض األفعال وفق نظام أخالق الواجب صحيحة أو خاطئة نظرا لطبيعتها ،وعلى الناس واجب
التصرف وفقها ،بصرف النظر عن العواقب الجيّدة أو السيّئة التي قد تترتّب عليها
ّ
ّ
● ترتبط أخالق الواجب بمصالح (كمعرفة ما الذي يجب عليك فعله أو تجنّبه) وقيود (عدم أو قلة االهتمام
باآلثار المترتّبة على اتباع قواعد أخالقيّة محدّدة سلفا)
كما يجب على الطلبة التفكير بالواجبات والمسؤوليات المترتّبة عليهم على مستوى األسرة ،والفصل والمجتمع بشكل عام ،وتطوير القدرة
يسوغ هذه الواجبات والمسؤوليات وتفسيرها.
على الحديث ع ّما ّ
المرجوة
المخرجات التعليميّة
ّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1الحديث أمام اآلخرين عن مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه زمالئهم في الفصل الدراسي
 .2إظهار الوعي بمسؤولياتهم وواجباتهم كأبناء وبنات في سياق الحياة اليوميّة في األسرة والقدرة على
مناقشة ذلك
أمر جيد التفكير
 .3ذكر وبيان أهميّة بعد القواعد األخالقية ،مثل :السرقة خطأ ،الكذب خطأ ،الوفاء بالوعد ٌ
بخصوص "فعل األمر الصحيح" ،وتطبيق واحدة أو أكثر من القواعد األخالقية التي ت ّم الحديث عنها في
أمر األستاذ؟ (قد يكون
ي لمخالفة ِّ
الوحدة ،كاإلجابة مثال على سؤال :متى يكون على الطالب واجب أخالق ّ
الجواب الممكن هنا هو ّ
أن األستاذ طلب من الطالب أمرا فيه تمييز ضدّ طالب آخر)

برنامج التربية األخالقية

الشّخص ّية واألخالق
المرحلة :الحلقة 2

االحتياجات اإلنسانية
الصف7 :

الرقم المرجعيCM14:

وصف الوحدة
تعرف الطلبة في الوحدة الدراسية األولى في الصف السابع ) (CM13على الواجبات والمسؤوليات األخالقية الفردية ،واألخالق
بعد أن ّ
القائمة على الواجب باإلضافة إلى التأكيد على أهمية احترام كل البشر على قدم المساواة ،سيتعرف الطلبة في هذه الوحدة على الموقف
األخالقي الذي يحتم إيالء اهتمام كافٍ ببعض االحتياجات اإلنسانية األساسية التي يطلبها جميع األفراد والتي تشمل احتياجات الماء
والغذاء والمأوى والسالمة الجسدية.
تعرف هذه الوحدة الطلبة على هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية؛ وهذا يتضمن تعريفهم باالحتياجات اإلنسانية التي يجب
لهذا الغرضّ ،
تلبيتها حتى يصبح "تحقيق الذات" لدى اإلنسان ممكنا ،بما في ذلك التزامه بتنمية شخصيته األخالقية .وهنا يتعلم الطلبة أن معنى "تحقيق
الذات" هو الدافع الذي يوجه الشخص نحو استغالل كافة إمكاناته حتى يحقق ذاته ككائن بشري .كما يستكشف الطلبة مضمون الفكرة
القائلة إن إشباع االحتياجات اإلنسانية األساسية قد تمنع الناس من اللجوء إلى العنف تجاه بعضهم البعض .وستتم مناقشة هذه االحتياجات
اإلنسانية من بداية الوحدة حتى نهايتها بطرق تربطها بالحياة اليومية للطلبة.
في هذه الوحدة ،سيتعلم الطلبة المواضيع التالية:
•
•
•

يحتاج البشر إلى عدد من االحتياجات األساسية للبقاء على قيد الحياة
يؤكد عالم النفس أبراهام ماسلو وعالم النزاعات جون بيرتون أن االحتياجات األساسية لبقاء اإلنسان على قيد الحياة تتعدى
الغذاء والماء والمأوى وتشمل كال من العناصر الجسدية وغير الجسدية الالزمة لنمو وتطور اإلنسان ،باإلضافة إلى األشياء
التي يندفع البشر بالفطرة للحصول عليها
يقول أصحاب نظريات االحتياجات اإلنسانية إن أحد األسباب الرئيسية للنزاع هو سعي الناس إلى إشباع احتياجاتهم التي لم
تتم تلبيتها على الصعيد الفردي والجماعي والمجتمعي

المرجوة
المخرجات التعليميّة
ّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1ذكر بعض االحتياجات اإلنسانية األساسية وشرح مستلزماتها وأسباب أهمية إشباع هذه االحتياجات
 .2توضيح ما هو المقصود بتحقيق الذات البشرية مع اإلشارة إلى شخص معروف ،بما في ذلك وصف الطريقة التي وصلوا فيها
إلى تحقيق أهدافهم
 .3شرح سبب كون االحتياجات اإلنسانية مصدرا للنزاع وأسلوبهم في حل النزاع القائم على االحتياجات

برنامج التربية األخالقية

األخالق على مستوى المجتمع

الشّخص ّية واألخالق
الصف8 :

المرحلة :الحلقة 2

الرقم المرجعيCM15:

وصف الوحدة:
ي ،وتتوسّع
سبق للطلبة في الحلقة  2النظر والتفكير في واجباتهم ومسؤولياتهم على مستوى األسرة والزمالء في المدرسة والمجتمع المحل ّ
ي على مستوى المجتمع في دولة اإلمارات العربية بشكل عا ّم.
هذه الوحدة في دائرة االهتمام األخالق ّ
تتناول هذه الوحدة ما يلي:
●
●
●

مفاهيم المجتمع والهويّة المجتمعيّة
أن الناس ينتمون إلى دوائر اجتماعيّة متداخلة ّ
فكرة ّ
وأن المجتمعات تفترض التزامات أخالقيّة على من ينتمي إليها
مفهوم التماسك االجتماعي

ي والقبيلة
ي والقرية والمدينة أو الح ّ
وتوجّه هذه الوحدة الطلبة للتفكير بدور المجتمعات والجماعات المختلفة في حياتهم ،كالفريق الرياض ّ
تعرف الوحدة الطلبة على المبادئ األساسيّة ألخالق المجتمعات ،والتي تر ّكز على كيفية تشكيل الطلبة لهويّاتهم
ي .كما ّ
أو االنتماء الدين ّ
في المجتمع وكيف يمكن أن يطرأ التغيّر على هذه الهويّات عبر المشاركة واالنخراط في مجتمعات مختلفة .وبإتمام هذه الوحدة سيكون
الطلبة جاهزين للنظر في األخالق على مستوى الدولة ،وهو موضوع الوحدة التالية في منهاج الشخصيّة واألخالق.
كما تعرض هذه الوحدة بعض المفاهيم الفلسفيّة األساسيّة بمستوى مناسب ّ
لسن الطلبة .وسيتعامل الطلبة مع فكرة المجتمع ومفهوم الهويّة
االجتماعيّة ،وذلك باالعتماد على أمثلة بسيطة من حياتهم اليوميّة .وسيت ّم التوسّع بشأن هذه األفكار واألمثلة من أجل تعريف الطلبة
بالمصطلحات والمهارات الالزمة للنقاش والتفكير حول قضايا أكثر صعوبة على مستوى المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة،
ي في دولة اإلمارات ،كما
ي .وخالل الحصص الستّة سيقوم الطلبة بتشكيل صورة عا ّمة للنسيج االجتماع ّ
مثل قضيّة التماسك االجتماع ّ
سيستفيدون م ّما تعلّموه في األركان الثالثة األخرى (الفرد والمجتمع ،والدراسات الثقافية ،والدراسات المدنيّة).

المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
أمر مه ّم لمعظم الناس
 .1توضيح معنى المجتمع والسبب الذي يجعل االنتماء لمجتمع أو مجموعة واحدة على األقل ٌ
 .2ذكر األنواع األساسيّة للمجتمعات والفئات االجتماعيّة في دولة اإلمارات
 .3تقديم وصف لمجتمع أو فئة اجتماعيّة (واحدة على األقل) ينتمي إليها الطالب ،وتحديد بعض القيم والواجبات التي
يفترض أن يلتزم بها كل فرد في هذا المجتمع أو الفئة االجتماعيّة
 .4توضيح معنى التماسك االجتماعي وبيان سبب أه ّمية هذه القيمة للمجتمعات والفئات االجتماعيّة التي ينتمي الطلبة
إليها
ي في الفئات االجتماعيّة التي ينتمي إليها الطلبة
 .5التباحث مع الطلبة اآلخرين حول أه ّمية تعزيز التماسك االجتماع ّ
وعلى مستوى المجتمع بشكل عا ّم في دولة اإلمارات

برنامج التربية األخالقية

الشّخص ّية واألخالق
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األخالق على مستوى الدول
الصف8 :

الرقم المرجعيCM16:

وصف الوحدة:
تعرف الطلبة عليهما في وحدة الدراسات المدنية التي تناولت تطور
تعتمد هذه الوحدة الدراسية على مفهومي الدولة والحكومة اللذين ّ
دولة اإلمارات العربية المتحدة كـ "الحوكمة االستشارية" ،وفي وحدة أخرى حول األخالق على مستوى المجتمعات .انطالقا مما سبق،
تتوسع هذه الوحدة في تعريف الطلبة باألشكال المختلفة للحكومات سواء التي كانت أو ال تزال قائمة في دول العالم ،كما تشجعهم على
التفكير بما يمكن أن تعتبره الشكل األخالقي للحكومة مع الطلب منهم إعطاء تفسير معقول ومترابط منطقيا لرأيهم .ومن خالل هذا العمل،
تم ّهد هذه الوحدة الدراسية ألول وحدة دراسات مدنية في الحلقة  3التي تهدف إلى تعميق فهم الطلبة حول شكل الحكم في دولة اإلمارات
ونظامها السياسي وطريقة مشاركة المواطنين في منظومة الحكومة.
في هذه الوحدة سيتمكن الطلبة من اآلتي:
•

اكتساب نظرة تاريخية حول تطور أشكال الحكم بحيث يتعلمون أن الدول هي عبارة عن أنظمة جديدة مبتكرة بالمقارنة مع
األنواع األقدم ألشكال الحكم مثل األنظمة القبلية والممالك واالمبراطوريات

•

استكشاف كيف يمكن تغيير الترتيبات السياسية التي يعيش فيها الناس ،والبدء بالتفكير بالتغييرات السياسية التي يمكن اعتبارها
تغيرات حسنة أو أخالقية

•

تعميق معرفتهم بالدول والحكومات ،واألهداف التي تخدمها والقيم التي تعتنقها

•

البدء بدراسة أسئلة حول ما هي الدولة التي يعتبرها الناس الذي يعيشون فيها بأنها جيدة من وجهة نظرهم بما في ذلك االستفسار
ومبررة لهذه األسئلة
عن الصفات الرئيسية للحكومة الجيدة ،مع التسليم عموما بأنه قد توجد عدة أجوبة مختلفة
ّ

•

التفكير إن كان من الممكن أن تلعب الحكومة دورا في خلق مجتمع متالحم والمحافظة عليه

المرجوة
المخرجات التعليمية
َّ
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

تعريف "الدولة" و"الحكومة"
ذكر األشكال التاريخية المختلفة للحكومات واألشكال الرئيسية للحكومات في الدول المعاصرة من مختلف أنحاء العالم
طرح رأي حول الصفات الرئيسية للحكومة الجيدة مع دعم ذلك الرأي بوجهة نظر منطقية
مناقشة دور الحكومة في تحسين /خفض مستوى المساواة االجتماعية والتالحم االجتماعي في بلد مثل دولة اإلمارات

برنامج التربية األخالقية

الشخصية واألخالق

المرحلة :الحلقة 3

األخالق واالقتصاد العالمي

الصف10 :

رقم الوحدةCM18 :

وصف الوحدة:
تعرف الطلبة في نهاية الحلقة  2من الوحدة الدراسية  CM17على أهم المشكالت الراهنة في األخالق الدولية والعالمية،
بعد أن ّ
ستركز هذه الوحدة اهتمام الطلبة على العولمة االقتصادية ،والتحديات األخالقية المرتبطة بها ،والطرق الممكنة لمواجهة بعض تلك
التحديات .وسوف تعيد هذه الوحدة النظر في مفهومي المساواة وعدم المساواة ،اللذين تم شرحهما في الوحدة  ،CM11وذلك خالل
تناولها لتأثير العولمة االقتصادية على الفجوة بين األغنياء والفقراء داخل الدول وفيما بينها .كما تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى زيادة
اهتمام الطلبة بتأثير القوانين والممارسات الحالية للتجارة الدولية على البلدان النامية؛ واستكشاف مفهوم االستثمار المسؤول اجتماعيا
ومبررة
والمسؤولية االجتماعية للشركات .كما تسعى أيضا إلى تنمية المهارات البحثية لدى الطلبة وقدرتهم على طرح آراء منطقية
ّ
حول المشكالت األخالقية التي تنشأ في االقتصاد العالمي ،وذلك من خالل كتابة ورقة موقف عن واحدة من هذه المشكالت.
في هذه الوحدة سيتمكن الطلبة مما يلي:
• إجراء بعض التحليل األولي لالقتصاد العالمي والعولمة االقتصادية
•

استكشاف اآلثار الرئيسية للعولمة االقتصادية

•

تعميق فهمهم للمساواة وعدم المساواة من خالل استكشاف تأثير العولمة االقتصادية على الفجوة بين األغنياء والفقراء داخل
الدول وفيما بينها

•

البدء باالهتمام بالجوانب األخالقية للتجارة الدولية من خالل البحث في إيجابيات وسلبيات التجارة الحرة مقابل التجارة
العادلة

•

البدء باإللمام بما يعرف باالستثمار المسؤول اجتماعيا والمسؤولية االجتماعية للشركات

المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .5تعريف "االقتصاد العالمي" و"العولمة االقتصادية"
 .6تلخيص تأثير العولمة االقتصادية على الفوارق في مستويات الدخل داخل الدول وفيما بينها
ومبرر حول قيمة التجارة العادلة كوسيلة إلصالح التجارة العالمية من أجل تعزيز العدالة
 .7طرح رأي منطقي
ّ
 .8شرح العواقب األخالقية المحتملة للخيارات االستهالكية الخاصة بهم
 .9شرح معنى "االستثمار المسؤول اجتماعيا"
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الشخصية واألخالق

المرحلة :الحلقة 3

دراسات السالم والصراع

الصف11 :

رقم الوحدةCM19 :

وصف الوحدة:
سيتعرف الطلبة فيها على المسائل األخالقية التي تتمحور حول الصراع
تختم هذه الوحدة الدراسية ركيزة الشخصية واألخالق؛ حيث
ّ
في كل من السياسة الداخلية والعالقات الدولية ،وبذلك يدرك الطلبة رغم أن الصراع جزء حتمي من الحياة ،إال أن اللجوء إلى العنف
نادرا ما يكون مبررا سواء في السياسة الداخلية أو في السياسة الدولية .يستكشف الطلبة أسباب الصراع والحرب ويناقشون متى تكون
مبررة (إن أمكن تبريرها أصال) ،مع التركيز بشكل خاص على "نظرية الحرب العادلة" ومختلف الوسائل السلمية وغير
الحرب ّ
العنيفة للتصدي للصراعات.
في هذه الوحدة سيتمكن الطلبة مما يلي:
• اكتساب معرفة أولية حول مفاهيم السالم ،والالعنف ،والصراع والحرب ،بما في ذلك أساسيات "نظرية الحرب العادلة"
التعرف على األسباب التي قد تدفع الناس للجوء إلى العنف تجاه بعضهم البعض في حاالت الصراع ،ومعرفة الوسائل
•
ّ
البديلة وغير العنيفة لتسوية النزاعات
• البدء باستكشاف وجهات النظر الرئيسية حول أسباب الصراع والحرب
ُ
التعرف على كيفية تقييم إذا ما كانت حرب محددة ،وشيكة ،أو جارية بين الدول تعتبر "حربا عادلة" أم ال
•
ّ
• البدء باالهتمام وااللتزام بحل الصراعات عبر الوسائل السلمية من خالل المفاوضات ،وإجراءات تسوية النزاعات ،ومن
خالل المنظمات الدولية
التعرف على المبادئ والممارسات الالعنفية وزيادة اهتمامهم بها
•
ّ
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1شرح معنى الصراع وبيان مختلف الوسائل الممكنة للتعامل مع المواقف التي يجدون أنفسهم فيها في حالة صراع مع
شخص آخر أو أشخاص آخرين
 .2مناقشة فكرة "الالعنف" وأهميتها في العالم المعاصر
 .3شرح األسباب الرئيسية للصراع والحرب
 .4معرفة المعايير الواجب تطبيقها لتقييم إذا ما كانت حرب محددة ،وشيكة ،أو جارية بين الدول تُعتبر "حربا عادلة" أم ال

برنامج التربية األخالقية

الشخصية واألخالق
المرحلة :الحلقة 3

األخالق في الحياة الواقعية
الصف12 :

رقم الوحدةCM20 :

وصف الوحدة:

سوف يتاح للطالب في الصف  12الفرصة للتعزيز واالستفادة مما تعلموه من جميع الركائز األربع :الشخصية واألخالق،
والفرد والمجتمع ،والدراسات الثقافية والدراسات المدنية .وتُعد وحدات الصف  12األربع امتدادا لوحدة ( IC19التأمل

والتحول) ،والتي تعرف فيها الطالب على إنجازاتهم وتحدياتهم ،وكيف أعدتهم هذه التجارب للمرحلة التالية من حياتهم
ومسيرتهم المهنية.
يبدأ الطالب في الصف  12بتطوير المزيد من مهارات التفكير األساسي والتعلم واالتصال إلعدادهم للمرحلة التالية من دراستهم
األكاديمية وعملهم استعدادا ألداء دورهم كأفراد مسؤولين في المجتمع وكمواطنين عالميين .وسوف تتاح لهم في هذه الوحدة
الفرصة لمواصلة النظر في قيمهم ومبادئهم وكيفية تطبيقها بفعالية عند دراسة طرق إعدادهم ألنفسهم لعيش حياة البالغين ب ُح ّرية.
تهدف هذه الوحدة إلى إعداد الطالب لالستقاللية وتعزيز فهمهم للتحديات األخالقية التي قد يواجهونها في شكل فساد .حيث
سيدرس الطالب أشكال السلوك غير األخالقي في التعليم والتدريب ومكان العمل؛ وأسباب الفساد وأثره؛ والطرق التي يمكن
بها تعزيز السلوك األخالقي ومكافحة الفساد في أنفسهم وفي غيرهم.
ويتم تشجيع الطالب على االستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم وفهمهم إلعداد وتقديم (على سبيل المثال):
• تحليل نقدي ألسباب الفساد وأثره على األفراد والدول
• تقرير/عرض خاص عن مختلف أشكال الفساد استنادا إلى أدلة من أبحاثهم
• عرض تقديمي مشترك حول سبل تعزيز السلوك األخالقي ومكافحة الفساد
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1تحديد ومناقشة أسباب األنشطة والسلوكيات الفاسدة وغير األخالقية
 .2النظر في تأثير النشاط الفاسد وغير األخالقي
 .3تحديد سبل مكافحة النشاط الفاسد وغير األخالقي
 .4معرفة كيفية التصرف بطريقة أخالقية وغير فاسدة
 .5النظر في الفساد من منظور عالمي
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الفرد والمجتمع
مقدمة
تهدف هذه الركيزة إلى مساعدة الطالب وإتاحة الفرصة لهم لكي يصبحوا أفرادا مساهمين في المجتمع .كما تهدف إلى تعزيز قدرتهم
على تحمل أدوار المسؤولية باعتبارهم أعضاء فعّالين ضمن أسرهم ،ومجتمعاتهم المحلية وأوطانهم والعالم بأسره .تم وضع الركيزة
بهدف تزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة ،وتعزيز فهمهم ،وتزويدهم باالستراتيجيات والمهارات الشخصية ومهارات التعامل مع اآلخرين.
وتشمل الركيزة مواضيع الهوية والعالقات والصحة والرفاه (بما فيه الرفاه االقتصادي) والعيش بإنتاجية في العالم األوسع .ولعل األهم
من ذلك ،هو إتاحة الفرصة للشباب أثناء مرحلة النضج لديهم للتأمل والتوصل لفهم أعمق لعالمهم الشخصي واالجتماعي الذي بات معقدا
أكثر من أي وقت مضى.
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

أنا وأسرتي
الصف1 :

رقم الوحدةIC1 :

وصف الوحدة
تستكشف هذه الوحدة الدراسية المشاعر في سياق الطفل كفرد وتسعى إلى تطوير الوعي الذاتي وتساعد الطلبة على
فهم مشاعرهم سواء أكانت إيجابية أم سلبية ،مع التركيز على مشاعر القلق والجزع .وتساهم الوحدة من حيث تزويد
الطالب بالمفردات التي تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم وفهم األمور التي تثير مشاعر معينة.
يتم تعريف الطالب بمفهوم األشياء التي يحبونها وتلك التي يكرهونها ،باإلضافة إلى أخذ نقاط قوتهم وضعفهم بعين
االعتبار ،واالعتراف بأن تلك المفاهيم غير ثابتة وأن كل شخص لديه أمور يفضلها ،ومستوى القدرات الخاصة
به.
كما تسلط الوحدة الضوء الوحدة على مكانة الطفل في إطار األسرة والعالقات داخل األسرة وأدوار العناية داخل
األسرة.
وإلى جانب تنمية المعرفة ،ستتاح الفرصة للطالب للتأمل واالطالع على أدوات أساسية لتحسين الذات واستكشاف
األفكار أو التجارب الجديدة.
تم وضع مواضيع هذه الوحدة بحيث تشكل أساس التعلم الذي سيستمر مع الطالب خالل الحلقات الثالث ،وسيتم
التركيز خالل هذه الحلقة على المزيد من المحاور ( IC2الصداقة) ،و( IC3الهوية الذاتية والعمل مع اآلخرين)
و( IC5أنا وعالمي).
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1استخدام مفردات موسعة لوصف مشاعرهم والتعبير عنها ،وتحديد ما إذا كان الشعور إيجابيا أم سلبيا
ومعرفة األمور التي يمكن أن تثير مشاعر معينة ،وخاصة القلق والجزع
 .2التحدث عن األشياء التي يجيدونها واألشياء التي يجدونها أكثر صعوبة ،ومعرفة أن نقاط القوة والضعف
تختلف من شخص إلى آخر ،وأنه يجب العمل على تحسين نقاط الضعف في بعض األحيان
 .3تقديم شرح بشأن األشياء التي يحبونها واألخرى التي يكرهونها ،مع إبداء أسباب التفضيالت ،واعترفوا
بأنهم يستطيعون أن يتعلموا أن يشبهوا األشياء وأن الجميع ال يحبون األشياء نفسها
 .4تحديد األشخاص المهمين بالنسبة لهم والعالقات القائمة بينهم ،وتعرفوا على أدوار الرعاية التي يتبادلها
أفراد األسرة واألصدقاء عند رعاية لبعضهم البعض
 .5استكشاف مشاعرهم في سياق عالقاتهم الهامة ،بما في ذلك العائلة واألصدقاء
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

الصداقة
الصف1 :

رقم الوحدةIC2 :

وصف الوحدة
تتعامل هذه الوحدة مع الصداقات من المنظور اإلدراكي حتى يتمكن الطالب من فهم تبعيات الصداقة ،وسبب أهميتها ،وكيف
يمكن للصداقات أن تتطور بين األشخاص المختلفين ،وكيف أن الصداقات المتينة يمكن أن تستمر مدى الحياة.
يتم تقديم مفاهيم التنوع واالحترام لتعزيز فهم الطالب لكيفية اختالف البشر ،وأهمية تقدير واحترام تلك االختالفات .ويتم
اعتماد نهج عملي لتزويد الطالب بالمهارات والقيم والمواقف الالزمة لبناء الصداقات والحفاظ عليها والتفاعل بشكل مناسب
مع أعضاء مجتمعهم.
يتم إعادة النظر في موضوع تطوير العالقات الداعمة القائمة على الثقة واالحترام في الصف الرابع من الحلقة - IC8) 1
المساعدة وإحداث فرق) وفي  ) IC9تحمل المسؤولية عن الذات واآلخرين) .ويتم تغطية التنوع بتفصيل موسع في IC15
(تقدير التنوع) من الحلقة .s2
المخرجات التعليمية المرجوة:

أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

تشكيل فهم بسيط لمعنى الصداقة ،وأهمية الحفاظ على صداقات جيدة ،علما بأن األصدقاء قد يكونوا من خلفيات
مختلفة ،ولديهم آراء مختلفة
اكتساب مهارات تكوين الصداقات الجديدة وإدراك أهمية معاملة أصدقائهم معاملة جيدة وباحترام من خالل
سلوكيات تعبر عن االهتمام والتعاطف والقبول والدعم في حاالت مختلفة ،بما في ذلك استخدام مهارات حل
المشاكل لحل الصراعات والتعامل مع المواقف الصعبة
تحديد الطرق التي يختلف فيها األشخاص عن بعضهم البعض في المجتمعات المحلية ،وتقبل هذه االختالفات،
وتعلموا كيفية تغيير السلوك للتفاعل بفعالية ،واالستعداد الستكشاف األشخاص وثقافات جديدة
إظهار االحترام لمجموعات مختلفة من الناس واألدوار ،وإدراك أن بعض الحاالت واألشياء تتطلب التعامل معها
باالحترام
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

الهوية الذاتية والعمل مع اآلخرين
الصف2 :

رقم الوحدةIC3 :

وصف الوحدة
في الصف األول ،ألقى الطلبة نظرة على أنفسهم وعالقاتهم مع العائلة واألصدقاء (في الوحدتين  IC1و )IC2كما
ا ّ
طلعوا على المشاعر كاإلنصاف ،واألمانة ،واالهتمام ،والحب ،والمودة في الوحدات  CM2 ،CM1و.CM3
تعرف الطلبة على كيفية اختالفنا جميعا عن بعضنا البعض وكيف يجب أن نتحلى بالتسامح
وفي بداية الصف الثانيّ ،
واحترام تلك االختالفات الثقافية والدينية.
تعتمد هذه الوحدة الدراسية على ما تعلمه الطلبة في الدروس السابقة ،ويتم فيها توجيه أسئلة للطالب بشأن هويتهم
أثناء وجودهم في المدرسة وما إذا كانت تختلف عن هويتهم أثناء وجودهم في المنزل أو مع اآلخرين خارج
المدرسة .ي ّ
طلع الطلبة على كيفية عمل المدرسة ،وطريقة تعاملهم مع األشياء والطلبة ،وكيفية تعلّمهم بمفردهم ومع
اآلخرين.
نظرا ألن الطلبة ال يزالون صغارا وربما يجدون صعوبة في استيعاب بعض المفاهيم ،تعتمد أنشطة التعليم الرئيسية
على المناقشة ،والتمثيل ،والدعم ،واأللعاب واألنشطة العملية.
سوف يكتسب الطلبة في نهاية الوحدة فهما أعمق لمدرستهم وكيفية اندماجهم في بنيتها واآلمال التي تضعها المدرسة
عليهم .وسيكونوا أيضا قد ا ّ
طلعوا على كيفية تأثير تصرفاتهم على اآلخرين ،ومارسوا العمل الجماعي ،واستكشفوا
بعض االستراتيجيات لمساعدة ودعم زمالئهم الطلبة .سيتم التوسع أكثر في هذه المواضيع مع تقدّم الطلبة في
المراحل التعليمية (الوحدتان  IC9و.)CM9
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
التصرف بطريقة تضمن تعلّمهم الفعّال واستفادتهم الكاملة من تواجدهم في المدرسة مع إثبات معرفتهم
.1
ّ
لموقعهم في المدرسة ،وما تنتظره المدرسة منهم ،والطريقة الواجبة لتعديل سلوكهم في الحاالت المختلفة
(في المدرسة ،وعند اللعب مع األصدقاء ،وفي المنزل)
 .2إدراك كيف تؤثر تصرفاتهم كأفراد على اآلخرين وتطبيق مستويات مالئمة من معرفة الذات والمسؤولية
للتعامل بشكل صحيح مع األفراد اآلخرين في مجتمع المدرسة وفي أنشطة التمثيل
 .3الثقة بأنفسهم أثناء عملهم ضمن فريق إلى جانب تطبيق مهارات التواصل وح ّل المشكالت من أجل
المساهمة الفعالة في تحقيق األهداف ،وفي الوقت نفسه تجنّب المواقف والسلوكيات التي تلحق ضررا
بالعمل الجماعي الناجح
 .4تقديم الدعم والمساعد ة للطلبة اآلخرين باستخدام أساليب مناسبة في مجموعة من السيناريوهات البسيطة
التي تُقدَّم لهم ،وإظهار االحترام لمختلف اآلراء ومراعاة مشاعر اآلخرين
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

التمتع والبقاء بصحة جيدة
الصف2 :

رقم الوحدةIC4 :

وصف الوحدة

تم تصميم الموضوعات األربعة التي تغطيها هذه الوحدة -الحياة الصحية ،والتغيير ،والمشاعر ،ورعاية اآلخرين
– بحيث تشكل أسس التعلم الذي سيستمر خالل الحلقتين  2و .3وتسهم الوحدة في تعزيز فهم الطالب لموضوع
المشاعر الذي تم تعريف الطالب به في وحدة ( IC1أنا وعائلتي) ،للنظر في كيفية تأثير التغيير على المشاعر
والنظر في طرق إدارة هذه المشاعر .ويشكل الموضوعان أساس الوحدة ( IC12الصحة العقلية) في الحلقة ،2
التي تتناول كيفية إدارة الضغوطات وتقلبات المزاج وكيفية ربطها بالصحة العقلية.
يتم التعريف بموضوع الحياة الصحية ومن ثم التوسع به في وحدة ) IC7النمو والرفاه) في الصف الرابع .وتعتمد
الوحدة ( IC11الصحة البدنية والنظام الغذائي) في الحلقة  2على مفاهيم هذه الوحدات ،حيث يستكشف الطالب
كيفية االهتمام بصحتهم.
ويتم تغطية مفهوم رعاية اآلخرين في هذه الوحدة من خالل عدسة مراعاة مشاعر اآلخرين واالستجابة لهم بشكل
مناسب .ويتم التوسع في الموضوع في الوحدات ( IC8المساعدة وإحداث الفرق) في الصف الرابع و ( IC9تحمل
المسؤولية عن الذات واآلخرين) في بداية الحلقة .2
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1فهم أهمية الصحة واألشياء التي يمكن القيام به لعيش حياة صحية تضمن للفرد الصحة العاطفية والجسدية
 .2المشاركة بحماس في األنشطة المدرسية لتعزيز الحياة الصحية  -بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة
الرياضة واللياقة البدنية – والتصرف بإصرار والتزام لتحقيق أهدافهم
 .3االعتراف بأن لديهم ولدى اآلخرين مجموعة من المشاعر ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية ،ومعرفة كيفية
التعرف على ما يشعرون به وما يشعر به اآلخرون
 .4التعرف على مشاعر اآلخرين ،والتعامل معها بشكل مناسب ،ومعرفة متى وكيف يمكن تقديم الرعاية
والدعم لآلخرين
 .5استخدام المفردات المناسبة للتعبير عن مشاعرهم عندما تتغير األمور وتطبيق استراتيجيات التأقلم
األساسية للتعامل مع التغيير ،والتحلي بالثقة من أجل طلب المساعدة عند اللزوم
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

أنا وعالمي
الصف3 :

رقم الوحدةIC5 :

وصف الوحدة
تعرف الطلبة عليها في الصف الثاني من خالل الوحدة ( IC3الهوية الذاتية
تتوسع هذه الوحدة في المواضيع التي ّ
والعمل مع اآلخرين) وتوسع رلية الطلبة لعالمهم وبيئتهم وتدفعهم إلى التفكير بالمكان المالئم لهم في العالم على
كافة المستويات (المدرسة والمجتمع والعالم) ،واألشياء التي يقدّرونها وكيف يمكنهم حماية األشياء التي تهمهم ،بما
فيها البيئة .وتم تصميم هذه المواضيع لتشكل أسس التعلم الذي سيستمر خالل المرحلتين  2و .3
يتم التوسع في موضوع الوعي المجتمعي والقدرة على تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع ضمن الوحدة IC8
(المساعدة وإحداث فرق) كما يتم التوسع أكثر في هذا الموضوع خالل المرحلتين  2والثالثة.
يتعرف الطلبة من خالل هذه الوحدة على الطريقة التي يمكنهم عبرها االعتناء بالبيئة ،وسيتم تناول هذا الموضوع
مرة ثانية في السنة األولى من الحلقة  2عندما تتناول الوحدة  IC9موضوع المسؤولية (تح ّمل المسؤولية الذات
واآلخرين)؛ كما تشكل هذه الوحدة جزءا من الوحدة األخيرة في المرحلة الثانوية والتي تدفع الطلبة إلى التفكير
بالصعوبات في القرن الحادي والعشرين ( – IC19التفكير والتحول).
توجد في هذه الوحدة فرص للتعلم التطبيقي حيث يقوم الطلبة بمشاريع تهدف إلى حماية بيئتهم المحلية ،وكذلك
ارتباطات بتعلم الدراسات الثقافية في الصف الثالث حيث يفكر الطلبة باألشياء المهمة بالنسبة لهم.

المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1إظهار معرفتهم بعالمهم والمكان الذي ينتمون إليه ،وتمتد هذه المعرفة من تجربتهم في عالمهم القريب
إلى تجربتهم في العالم األوسع على المستويين :المجتمع ،والدولة ،والتحلي بالفضول وحب االستطالع
لمعرفة المزيد عن العالم األوسع والناس الموجودين فيه
 .2التحدث عن األشخاص واألشياء المهمين بالنسبة لهم (بما في ذلك التقاليد ،واألماكن ،والتراث ،والطبيعة،
والقيم )... ،وإعطاء أسباب ألهمية هذه األشياء ،وإظهار االهتمام والتقدير واالحترام لألشياء المهمة
بالنسبة لهم
تضر بهذه البيئات؛
 .3فهم أسباب أهمية حماية البيئة (في المدرسة والمجتمع والعالم) واألشياء التي يمكن أن
ّ
ومعرفة كيفية تقليل أو منع األضرار البيئية
 .4القيام بالعمل الالزم لحماية بيئتهم (مع استخدام مهارات التواصل للعمل مع اآلخرين وإشراكهم في هذا
العمل) ،واستخدام مهارات حل المشكالت لتجاوز الصعوبات ،وإظهار االلتزام واإلصرار على إنجاز
المهمة
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

التحلي بالشجاعة والبقاء في أمان
الصف3 :

رقم الوحدةIC6 :

وصف الوحدة
تهدف هذه الوحدة إلى تطوير وإعادة النظر في بعض الكفاءات االجتماعية والعاطفية الرئيسية التي تم تغطيتها في
السنوات السابقة  -مثل الوعي الذاتي والمهارات االجتماعية وإدارة المشاعر  -من خالل التركيز على ظاهرة
التنمر :تعريفها ،وما هي مشاعر األشخاص الذين يتعرضون للتنمر ،ولماذا يتنمر األشخاص ،وكيف يمكن للطالب
استخدام مهاراتهم الشخصية واالجتماعية لمعالجة هذه المشكلة ،سواء تعرض إليها اإلنسان شخصيا أم عبر
اإلنترنت .وتعرف الوحدة الطلبة باألمور التي يمكن أن تضر بالصداقات والعالقاتت التي تم تغطيتها في الوحدتين
األولتين من محور الفرد والمجتمع بالحلقة .1
يتم تغطية القضايا األوسع المتعلقة بالسالمة عبر اإلنترنت لتعريف الطالب باألمور التي يمكن أن يواجهونها عبر
اإلنترنت ،باستخدام أمثلة تناسب أعمارهم ،وتوفير األدوات واالستراتيجيات لتفادي المواقف غير اآلمنة أو تعريفهم
بكيفية الحصول على المساعدة والدعم إذا حصلت هذه الحاالت.
ستركز الوحدة على التعلم المعرفي ،وستقدم فرصة ألنشطة التمثيل الجماعية وشرح عملي باستخدام تكنولوجيا
المعلومات.
وسيتم التوسع في محتوى هذه الوحدة بشكل أكبر في وحدات الفرد والمجتمع للحلقة  2من البرنامج ) IC13:اتخاذ
قرارات جيدة) و ( IC14التحدي الرقمي) ،ومحورها الرئيسي قضية السالمة اإللكترونية.

المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1فهم معنى تحمل المسؤولية عن تصرفاتهم وتحديد متى وكيف من الممكن أن تسبب سلوكياتهم إزعاجا
لآلخرين وكيف أن التحلي بالصدق بشأن أفعالهم يمكن أن يفيد اآلخرين
 .2فهم معنى التنمر ،واكتساب القدرة على وصف العناصر الرئيسية :لماذا يمارس األشخاص التنمر على
اآلخرين ،وخصائص السلوكيات المتنمرة ،واألشكال المختلفة للتنمر ،وعدم اتزان السلطة ،وكيف يمكن
إيقاف التنمر
 .3فهم كيف يمكن ألي شخص أن يكون هدفا أو شاهدا على التنمر
 .4معرفة متى وكيف يمكن إخبار األخرين بالتعرض للتنمر ،والتحلي بالشجاعة للتحدث عن الموضوع
 .5فهم كيف يمكنهم الحفاظ على سالمتهم عبر االنترنت ،وذلك باستخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات
األساسية إلدارة سالمتهم ،وتوخي الحذر عند تقييم التفاعالت والمواقف التي قد تكون غير آمنة
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

النمو والعيش برفاهية
الصف4 :

رقم الوحدةIC7 :

وصف الوحدة
تشمل هذه الوحدة مجموعة من المواضيع وهي النمو ،والصحة الجيدة ،والتعامل مع التغيير والفقدان .وتم تصميم هذه
المواضيع لتشكل أساس التعلم خالل الحلقتين  2و .3
التعرف
تعرفوا على عدة مفاهيم في الوحدة ( IC4التمتع والبقاء بصحة جيدة) ،يتابع الطلبة في هذه الوحدة ()IC7
ّ
بعد أن ّ
على موضوع النمو وتحديدا العوامل التي تضمن لهم البقاء بصحة جيدة مستفيدين مما تعلموه في الوحدة ( .)IC4لذلك
تبدأ هذه الوحدة بتعريف الطلبة بأساليب وأدوات أكثر تقدّما لمساعدتهم على النمو والتطور بشكل إيجابي ،كما تغطي
موضوع التغيرات والصعوبات التي يمكن أن يواجهها الطلبة ،إلى جانب طرق التعامل معها .بعد ذلك تنقسم تغطية
الموضوع إلى محتويات أكثر تفصيال في المرحلة  2حين يستكشف الطلبة تفاصيل أكثر عن المسائل المتعلقة بالصحة
البدنية والعقلية (الوحدتان  IC11و.)IC12
يتم تقديم موضوع اهتمام الطلبة بأنفسهم وباآلخرين من خالل عدة وحدات في هذه المرحلة مع التوسع به في الوحدة التالية
( – IC8تقديم المساعدة وإحداث فرق) ليتناول كيف يتمكن الطلبة من دعم بعضهم البعض.

المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2

.3
.4

معرفة الطرق التي يمكنهم من خاللها النمو والتطور بشكل إيجابي ،والمشاركة والتعاون مع اآلخرين للحفاظ
على الصحة الجيدة
إدراك أنهم سيواجهون صعوبات وأوضاع متغيرة في مرحلة النمو ،وأنه بإمكانهم أن يتعلموا كيفية التعامل مع
هذه التغيرات عبر معرفة توقيت حدوثها والتواصل مع اآلخرين بشأن مخاوفهم وفي الوقت نفسه إدراك أن
التغيير يمكن أن يكون إيجابيا
معرفة معنى الصحة الجيدة واألدوات واألساليب والمساعدة المتوفرة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية
والمحافظة عليها دون السعي إلى تحقيق مفاهيم "السعادة" غير الواقعية التي يمكن أن تعرضها وسائل اإلعالم
تحديد األشخاص الذين يجب طلب المساعدة منهم للتعامل مع التغيير والفقدان ،من أجل أنفسهم واآلخرين ،مع
االعتماد على الدعم الذي يقدمه المجتمع إليهم
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الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 1

تقديم المساعدة وإحداث فرق
الصف4 :

رقم الوحدةIC8 :

وصف الوحدة
تستند هذه الوحدة إلى المفاهيم التي تم إدخالها في وحدة ( IC2الصداقة) و ) IC3الهوية الذاتية والعمل مع اآلخرين)
من الصفين األولين من الحلقة  .1وتسعى الوحدة إلى تنمية األفكار المتعلقة باالحترام وتمكن الطالب من تطوير
المهارات الكفيلة بتعزيز عالقاتهم مع اآلخرين.
تغطي الوحدة سلسلة من الموضوعات :كيف يتعلم المتعلمون ،وتقديم المساعدة والدعم لألخرين ،والتحلي بالثقة
واالحترام ،والمشاركة بفعالية ،والمساهمة بإيجابية .وتم تصميم الوحدة لتشكل أسس التعلم التي سوف تستمر خالل
الحلقات التعليمية :مثال( IC9 ،تحمل المسؤولية عن الذات والغير).
سيغطي محور "أهمية العمل مع اآلخرين للتعلم بفعالية" أساليب التعلم التي سيواجهها الطالب في هذه المرحلة من
تعليمهم ،وسوف تستكشف الدور الرئيسي الذي يلعبه التعلم القائم على التعاون .ومن ثم سيتم توسيع مفهوم العمل مع
اآلخرين لمساعدة ودعم اآلخرين :ما يعني أن تقدم الدعم لآلخرين ،وكيف يمكنك المساعدة ،ومن بإمكانهم مساعدتك.
وتشجع المشاركة الفعالة وتقديم المساهمات اإليجابية الطالب على االنخراط في األنشطة المدرسية والمجتمعية.
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1فهم أسلوبهم في التعلم وفوائد تقبل المساعدة من اآلخرين لتحسين تعلمهم ،والعمل بشكل تعاوني مع اآلخرين
لتحقيق األهداف ،وتحمل المسؤولية عن مشاركتهم ،واستخدام حل المشكلة الستكمال األنشطة الفردية أو
الجماعية
 .2فهم كيف يمكن لهم إحداث فرق من خالل مساعدة اآلخرين وبناء عالقات تقوم على الثقة واالحترام ،وتطبيق
مهارات االتصال للحفاظ على عالقات داعمة
 .3تحديد األنشطة المدرسية والمجتمعية األوسع والمشاركة بها بثقة وتقديم مساهمة إيجابية فيما يتعلق بالتعلم،
ودعم اآلخرين واألنشطة المجتمعية ،والتواصل بشكل فعال مع اآلخرين والتحلي بالحماس.
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تح ّمل مسؤولية الذات واآلخرين
الصف5 :

رقم الوحدةIC9 :

وصف الوحدة
التعرف كيف يمكن أن تؤثر أفعالهم
تساعد هذه الوحدة الطلبة على تطوير وعيهم بأنفسهم ،ومجتمعهم ،وبيئتهم وذلك من خالل
ّ
على كل واحد من هذه المكونات الثالث ،وبالتالي أهمية أن يتح ّملوا المسؤولية عن أفعالهم .كما تتناول هذه الوحدة محورين
واسعين وهما :تقدير الذات والهوية ،وتشمل مهارات التواصل الذاتي (القدرة على معرفة الفرد لعواطفه الخاصة وفهمها
والتعامل معها)؛ والوعي المجتمعي والبيئي ،وتشمل مهارات التواصل مع اآلخرين بما فيها مهارات التواصل واالستماع،
باإلضافة إلى المواقف والسلوكيات.
يتعرف
تطور المواضيع عبر السنوات الدراسيةّ ،
يسير هذان المحوران الواسعان عموديا من الحلقة  1وحتى الحلقة  .2ومع ّ
فيطورون مفاهيم ومهارات تحتاج لمزيد
الطلبة على محتوى هذه المواضيع باالستفادة من الموضوعات التي تعلموها سابقا
ّ
من البحث والمعرفة .يتمحور الموضوع الرئيسي لهذه لوحدة حول المسؤولية الذي يستند إلى محاور المرحلة التأسيسية عن
معرفة الذات ،واحترام اآلخرين ،ومساعدة ودعم الطلبة لبعضهم البعض ،واالعتناء بالبيئة .كما يستند هذا الموضوع من
تعرف الطلبة عليه في الوحدة ( CM9التعاطف المعرفي واالنفعالي) ،وفي الوحدة
مفهوم التعاطف المعرفي واالنفعالي الذي ّ
( CM7الرحمة ،التعاطف) .كما تراجع هذه الوحدة من جديد موضوع الصمود الذي تعلمه الطلبة في الصف :CM4( 2
الصمود ،المثابرة).
تشكل المواضيع والمحاور التي تتناولها هذه الوحدة منطلقا لمزيد من التطوير والتوسع في الحلقة  3بما في ذلك تحديات
القرن الحادي والعشرين والتفكير بإنجازات الفرد والتأمل فيها.

المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
التعرف على العوامل التي تؤثر على الثقة بأنفسهم واحترام ذاتهم ،وكيف يستطيعون تطوير الصمود لديهم
.1
ّ
 .2عرض ومناقشة األفكار حول الهوية ،وكيف يمكن لسلوكيات وتصرفات اآلخرين أن تؤثر بطريقة سلبية أو إيجابية
على شعور األفراد بتقدير الذات
 .3إظهار الوعي حول احتياجات اآلخرين ،بما في ذلك الفئات االجتماعية الهشة (مثل المسنين) وتقديم الدعم العملي
واالهتمام إليهم
 .4إظهار الوعي حول القضايا البيئية المحلية التي تعنى بمنازلهم ومدرستهم وكذلك وعلى المستوى الوطني والعالمي
 .5فهم كيف يؤثرون على القضايا البيئية ويتأثرون بها ،بما في ذلك كيف يمكنهم اتخاذ إجراءات عملية بشأن قضايا
مثل إعادة التدوير ،والقمامة والضجيج
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األخالقيات في مجال الرياضة والترفيه
الصف5 :

رقم الوحدةIC10 :

وصف الوحدة
تعيد هذه الوحدة النظر في قيمة المشاركة بنشاط في المجتمع المحلي ،التي تم تغطيتها مسبقا في وحدة  ،IC8وتعتمد أيضا
على موضوع المسؤولية الذاتية الذي تم استكشافه في وحدة  .IC9ويتم التركيز على القضايا األخالقية المتعلقة بالرياضة
أيضا في ركيزة الفرد واألخالق ) ، (CM9الذي يتم فيه التأكيد على "فعل الشيء الصحيح" ،ال سيما من خالل دراسة القيم
األولمبية العامة (اإلصرار ،والصدق ،واالحترام ،والعاطفة ،والعمل الجماعي ،واإليمان بالذات).
وتهدف الوحدة إلى مساعدة الطالب استكشاف الطرق التي تجعل الرياضة قوة للخير ،فالرياضة تؤثر إيجابيا على التغير
االجتماعي ،وتوفر فوائد فردية من حيث الصحة واللياقة البدنية ،وتشجع على المشاركة وقد تصبح عامال ملهما ومحفزا.
سوف تتاح الفرصة للطالب الستكشاف فوائد الرياضة والمنافسة من خالل عدسة قيم التربية األخالقية .وستتاح للطالب
الفرصة للتفكير في أهمية االحترام والتسامح في المناقشات المتعلقة بالجوانب األخالقية للرياضة.
سيمارس الطالب أنشطة تعلم من شأنها أن تعزز فهمهم لكيفية استخدام أوقات الفراغ على نحو فعّال لدعم الصحة البدنية
والعقلية وكيفية إيجاد توازن بين الدراسة وااللتزامات العائلية والترفيه .تهدف الوحدة إلى تنمية الثقة بالنفس لدى الطالب
التي تمكنهم من المشاركة باألنشطة الرياضية والترفيهية في مجتمعاتهم المحلية.

المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:

 .1تحليل وتقييم كيفية استخدام القيم األولمبية كأداة إللهام وتحفيز النمو الذاتي ،استنادا إلى أمثلة من األولمبيين الملهمين
والبارالمبيين
 .2اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية استخدام أوقات فراغهم بأكبر قدر من الفعالية من خالل تقديم األدلة من البحث
الذي أجراه الطلبة على األنشطة الرياضية والترفيه المحلية
 .3مناقشة بعض المسائل األخالقية المتعلقة بالرياضة بثقة مع اآلخرين ،وال سيما أسباب اللعب الخاطئ ،وتعاطي
المنشطات والغش ،وما إذا كان ينبغي التسامح أو الغفران
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الصحة البدنية والنظام الغذائي
الصف6 :

رقم الوحدةIC11 :

وصف الوحدة:
تنقسم هذه الوحدة إلى مجالين محددين هما تقدير الذات والهوية والوعي المجتمعي ،وتُعدّ امتدادا للموضوع الذي تم
تناوله في وحدات الحلقة  1و  ،2وتر ّكز على تطوير الطلبة لمهارات التواصل مع اآلخرين ومع أنفسهم.
تنتقل هذه الوحدة من التركيز على تح ّمل الطلبة مسؤولية الحفاظ على صحتهم الجسدية إلى استيعاب مفهوم الصحة
العامة بشكل أوسع فيما يتعلق باألمراض والقضايا األخالقية المحيطة بالصحة العامة .يتعرف الطلبة في هذه الوحدة
على مخاوف الصحة العالمية عبر دراسة مثالين محددين هما مرض المالريا وسوء التغذية.
سوف يدرس الطلبة كيف يكونون مسؤولين عن االهتمام بأنفسهم ولماذا يتح ّملون هذه المسؤولية ،ويشمل ذلك أهمية
مجموعة من العوامل الصحية مثل تناول الطعام الصحي ،وأخذ قسط كافٍ من النوم ،وممارسة التمارين الرياضية،
وكيف تؤثر خياراتهم حول هذه العوامل في حياتهم على المدى القريب والبعيد .كما تساعد هذه الوحدة الطلبة على
استكشاف مفاهيم المسؤولية الفردية والجماعية فيما يتعلق بصحتهم الخاصة والصحة العامة بشكل أوسع.
وفي هذا السياق ،سوف يدرس الطلبة مختلف الطرق النتشار األمراض وكيفية تجنب العدوى والتلوث على المستوى
الفردي والمجتمعي على حد سواء ،بما في ذلك أهمية النظافة العامة والماء النظيف .يتم تطوير هذه األفكار على
نطاق أوسع مع قيام الطلبة بدراسة مخاوف الصحة العالمية كمرض المالريا وسوء التغذية ،والعوامل التي تزيد من
انتشار األمراض (بما في ذلك تأثير الفقر) وكيفية معالجة هذه المخاوف الصحية.
تعتمد هذه الوحدة على ما تعلمه الطلبة في الوحدات ( IC4التمتع والبقاء بصحة جيدة)( IC6 ،التحلي بالشجاعة
والبقاء في أمان) و( IC10األخالق في الرياضة واألنشطة الترفيهية) .يتم عادة تناول هذه الموضوعات في وحدة
الحلقة ( IC18 3العيش ضمن حياة معتدلة) .كما تستفيد هذه الوحدة من مفاهيم الفرد والمجتمع ومن دعامة الشخصية
واألخالق.
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1معرفة مسؤوليتهم تجاه االهتمام بأنفسهم بما في ذلك أهمية تناول الطعام الصحي وأخذ قسط كافٍ من
النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ،وشرح كيف يمكن أن تؤثر خياراتهم حول هذه العوامل
في حياتهم على المدى القريب والبعيد
 .2فهم وشرح مختلف طرق انتشار األمراض وكيفية تجنب العدوى والتلوث على المستوى الفردي
والمجتمعي على حد سواء ،بما في ذلك أهمية النظافة العامة والماء النظيف
 .3تحليل ودراسة مفاهيم المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه الصحة في سياق مورد أو مشروع مجتمعي
كالمنشآت الرياضية أو المراكز الصحية
تخص مخاوف الصحة العالمية كمرض المالريا وسوء التغذية ،والعوامل التي تزيد
 .4الحديث عن أمثلة
ّ
من انتشار األمراض (بما في ذلك تأثير الفقر) وكيفية معالجة هذه المخاوف الصحية
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الصحة العقلية
الصف6 :

رقم الوحدةIC12 :

وصف الوحدة
تنقسم هذه الوحدة إلى مجالين محددين هما تقدير الذات والهوية والوعي المجتمعي؛ ويستمر طرح هذا الموضوع ذاته كما
تم طرحه في الحلقة  1ووحدات أخرى في الحلقة  .2ويركز التقدم على تطوير الطالب لمهاراتهم الشخصية ومهارات
التعامل مع اآلخرين.
وتهدف الوحدة إلى تطوير فهمهم للصحة العقلية ،وكيف يمكن للطالب دعم أنفسهم ورفاه اآلخرين ووضع استراتيجيات
لتعزيز قدرتهم على الصمود .وتعرف الوحدة الطالب بأنواع قضايا الصحة العقلية التي يواجهها الشباب وتطلب منهم النظر
في األ سباب وكيف يمكننا تجنب وصم األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية .كما تسعى الوحدة إلى تعريف الطالب
بكيفية زمن أي طرف يمكن طلب المساعدة إذا تعرضوا أو تعرض أصدقائهم للصعوبات.
تعود الوحدة لتسليط الضوء على مفاهيم المسؤولية الفردية والجماعية للنظر في قضايا الصحة العقلية .وتعتمد إلى IC4
(الحياة الصحية) و( IC6التحلي بالشجاعة والحفاظ على السالمة) و) IC7النمو والرفاه) والوحدة السابقة ، IC11التي تنظر
إلى الصحة البدنية من منظور العدسة "األخالقية" للمسؤولية الفردية والجماعية .كما تعتمد الوحدة على المفاهيم التي تم
تعريف الطالب بها في الوحدات السابقة المتعلقة بالتعاطف ،مثال ( CM9التعاطف المعرفي والعاطفي) .كما تعتمد على
مفاهيم المجتمع والتسامح واالحترام والقدرة على الصمود التي تندرج تحت ركيزة الشخصية واألخالق.
يتم تعريف الطالب بمفهوم الصحة وكيف أنها ال تقتصر على الحالة البدنية ،ولكنها تشمل أيضا الحالة العقلية .ويتم التأكيد
على أهمية تحل الطالب مسؤولية رعاية أنفسهم من الناحية العقلية والبدنية وفهم الروابط بينهما .وتستكشف الوحدة كيف
يمكن لإلنسان الحفاظ على صحته البدنية والعقلية والطريقة التي يمكن للطالب دعم قدرتهم على الصمود  -من خالل تنظيم
وإدارة تعلمهم ،وتلقي الدعم من العائلة واألصدقاء ،والمشاركة في الفنون والرياضة والموسيقى  -وكذلك عوامل الخطر،
مثل العزلة ،وتعاطي المخدرات ،والسلوكيات الخطرة.
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

شرح أن الصحة ليست مجرد حالة بدنية ،بل حالة عقلية أيضا ،وأنه يجب عليهم تحمل مسؤولية االهتمام بصحتهم
العقلية وصحتهم البدنية وفهم العالقة بينهما
فهم كيفية الحفاظ على الصحة العقلية وتعزيز قدرتهم على الصمود  -من خالل تنظيم وإدارة التعلم ،وتلقي الدعم
من العائلة واألصدقاء ،والمشاركة في الفنون والرياضة والموسيقى  -فضال عن تجنب عوامل الخطر ،مثل العزلة
والسلوكيات الخطرة
شرح کيف ومن أين يمكن طلب المساعدة والمشورة ألنفسهم ولآلخرين عندما يساورهم قلق تجاه قضايا الصحة
العقلية
التأمل في العوامل التي تسبب لهم تقلبات في المزاج ،والتسلح باستراتيجيات إلدارة تلك الظروف ،وفهم كيف يمكن
أن يتصرف اآلخرون عند تعرضهم للضغوطات ،وكيف يمكن االستجابة لهم بطريقة داعمة ومؤيدة
فهم أن أمراض الصحة العقلية يمكن أن تصيب أي شخص ،ويجب عدم وصمها بالعار
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اتخاذ قرارات سليمة
الصف7 :

رقم الوحدةIC13 :

وصف الوحدة
تنقسم هذه الوحدة إلى مجالين محددين هما تقدير الذات والهوية والوعي المجتمعي ،وتُعدّ امتدادا للموضوع الذي تم تناوله
في وحدات الحلقة  1و  ،2وتر ّكز على تطوير الطلبة لمهارات التواصل مع اآلخرين ومع أنفسهم.
تهدف هذه الوحدة إلى بلورة فهم أكبر للمخاطر والعواقب وكيفية تجنبها وإدارتها في المنزل والمجتمع األوسع ،وكذلك
إلى تحضير الطلبة ليتصرفوا بمسؤولية وفعالية عند ظهور هذه الحاالت بغية حماية أنفسهم واآلخرين .وأخيرا ،تكشف
هذه الوحدة عن السلوك غير المسؤول وكيف يمكن أن يلقي بظالله على األعمال اإلجرامية ،وتشجع الطلبة على التفكير
بكيفية الرد على هذا النوع من األعمال في المدرسة والمجتمع.
تبني هذه الوحدة على ما تعلمه الطلبة في الوحدة ( IC6التحلي بالشجاعة والبقاء في أمان) والوحدة ( IC8تقديم المساعدة
وإحداث الفرق) .كما تستند إلى المفاهيم التي تم تناولها في وحدات سابقة والتي تتعلق بالتعاطف – كالوحدة CM9
(التعاطف المعرفي واالنفعالي) – وتح ّمل المسؤولية :الوحدة ( IC9تح ّمل مسؤولية الذات واآلخرين) .يشكل مفهوم
الخطر موضوعا سيتم تناوله في كافة مراحل الحلقة  .1تستفيد هذا الوحدة أيضا من المفاهيم الموجودة في دعامة
"الشخصية واألخالق" مثل التفكير واالستنتاج فيما يتعلق بمسار العمل الصحيح ،وما يعنيه أن يكون الشخص جيدا.
مخرجات التعليم المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1شرح معنى "المخاطر" و"العواقب" وفهمها
 .2إدراك المخاطر واألخطار المحتملة في المنزل والبيئة المحلية وفهمها ،والقدرة على شرح كيفية الحفاظ على
سالمتهم وسالمة اآلخرين
 .3معرفة كيفية االستجابة عند وقوع حوادث مؤذية أو خطيرة ،بما في ذلك معرفة كيفية حماية أنفسهم وتجنب
وقوع األضرار وطلب المساعدة ،كاالتصال بخدمات الطوارئ
 .4فهم قيمة اإلسعافات األولية وإظهار بعض المهارات األساسية فيها بما يتناسب مع أعمارهم
 .5فهم مخاطر الجريمة وكيف يمكنهم حماية أنفسهم واآلخرين من خطر أن يصبحوا ضحايا للجرائم
 .6مناقشة المخاطر والعواقب المحتملة للسلوكيات غير المسؤولة بالنسبة للجاني والضحية ،بما في ذلك كيف
يمكن لهذا السلوك أن يؤدي إلى ارتكاب عمل إجرامي
 .7التفكير بكيفية التعامل مع السلوك اإلجرامي وغير المسؤول في المدرسة والمجتمع
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التحدي الرقمي
الصف7 :

رقم الوحدةIC14 :

وصف الوحدة
تنقسم الوحدة إلى مجالين محددين هما تقدير الذات والهوية والوعي المجتمعي؛ وتواصل الوحدة محاور الحلقة 1
وغيرها من وحدات الحلقة  .2ويركز التقدم في الوحدة على تطوير الطالب مهاراتهم الشخصية ومهارات التعامل
مع اآلخرين.
يعزز الطالب في هذه الوحدة وعيهم بوسائل اإلعالم الرقمية ،وبأهمية التعامل بأمان عبر االنترنت ،وكيف بإمكانهم
حماية أنفسهم وأصدقائهم ،والمخاطر التي يسببها اإلهمال في استخدام وسائل اإلعالم الرقمية على المديين القصير
والطويل .يتطلع الطلبة على دراسة حالة لالستخدام الضار لوسائل التواصل االجتماعي الستنباط الدروس التي
ستفيدهم في المستقبل .ويعزز الطلبة فهمهم لمخاطر التحيز والتالعب واالستغالل والدعاية في وسائل اإلعالم
الرقمية .وتشجع الوحدة الطالب على إجراء مشاريع بسيطة لفهم كيفية تأثير اإلقناع والعاطفة على سلوك األفراد
والمجتمعات .وتبني الوحدة على األفكار التي تم تقديمها في وحدة ( IC6التحلي بالشجاعة والبقاء بأمان) و IC13
(اتخاذ القرارات السليمة) بشأن قضايا التنمر ووسائل التواصل االجتماعي وموضوع المسؤولية الذاتية والسالمة
الشخصية الذي تم تعريف الطلبة به في الحلقة .2
كما تقدم المحاور والمواضيع المشمولة في هذه الوحدة منطلقا لمزيد من التطور في المحاور في الحلقة  ،3بما في
ذلك تحديات القرن الحادي والعشرين )  IC19التأمل واالنتقال إلى المراحل المقبلة).
مخرجات التعليم المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1شرح کيفية حماية أنفسهم عبر وسائل التواصل االجتماعي ،ومعرفة المخاطر على المديين القصير
والطويل ،بما في ذلك احتمالية االستخدام الجنائي للمعلومات ،مثل جرائم سرقة الهوية
 .2فهم كيفية استخدام وسائل اإلعالم الرقمية بشكل ضار الستمالة الضحايا والبلطجة والمطاردة – والوعي
باألشكال المختلفة لهذه االستخدامات الخبيثة ،وكيف توقع أنها الضرر باألفراد ،واإلجراءات التي يجب
اتخاذها إذا تعرضوا أو تعرض أقرانهم للخطر
 .3التحدث عن مجموعة المصادر الرقمية والمواقع التي يتعاملون معها وكيف أنها تعكس سياق وأهداف
وثقافة وقيم وآراء مقدمي المصادر
 .4الحديث عن أمثلة من التقارير الوقائعية ،واآلراء ،والدعايات ،والحمالت واإلعالنات في وسائل اإلعالم،
ومخاطر تقبل األشياء دون تمحيصها ،وكيف يمكن التحقق من المعلومات بشكل انتقائي للتأكد من عوامل
مثل الدقة والتحيز
 .5فهم كيف يمكن تعديل واختيار الصور والنصوص لتقديم رسائل مختلفة  -القيام بمشروع لتقديم نفس
المعلومات بطريقة سلبية وإيجابية
 .6استکشاف کيفية تفاعل األفراد والمجموعات مع المعلومات وکيف يمكن ألسلوب تقديم المعلومات إثارة
ردود أفعال عاطفية وعقالنية أيضا  -وتنفيذ مشروع مبسط باستخدام مجموعة من وسائل اإلعالم إلقناع
أقرانهم بشأن إحدى األفكار

برنامج التربية األخالقية

الفرد والمجتمع
المرحلة :الحلقة 2

احترام التنوع
الصف8 :

رقم الوحدةIC15 :

وصف الوحدة
ُ
تنقسم هذه الوحدة إلى مجالين محددين هما تقدير الذات والهوية والوعي المجتمعي ،وتعدّ امتدادا للموضوع الذي تم
تناوله في وحدات الحلقة  1و  ،2وتر ّكز على تطوير الطلبة لمهارات التواصل مع اآلخرين ومع أنفسهم.
يعتمد موضوع "احترام التنوع" على المواضيع التي درسها الطلبة في الحلقة  1حول احترام االختالف وفهمه
وتعرفوا عليها
والصداقات ومساعدة اآلخرين ( IC2و  )IC3والتسامح واالحترام والرحمة والمساواة والتعاطف
ّ
في وحدات الشخصية واألخالق ( CM3و CM5و .)CM7تهدف هذه الوحدة إلى تطوير احترام الطلبة وتسامحهم
وتقبلهم للمجموعات االجتماعية والثقافية األخرى واألفراد المختلفون عنهم بطريقة ما ،وكذلك مساعدة الطلبة على
أن يتحلوا بالصدق حيال مواقفهم المتحيّزة.
يفكر الطلبة في مدى فهمهم للتنوع والمساواة ضمن مجتمعهم وفي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة،
والتحديات الناجمة (بما في ذلك طريقة معالجة وسائل اإلعالم لهذه القضايا) ،كما يقومون بتوضيح معنى المساواة
عمليا والفوائد التي يمكن أن يعود بها التنوع على المجتمع.
تدرس الوحدة موضوع التسامح الشخصي واألسباب والمشاكل المحيطة بالتعصب والتمييز والتحيّز .يدرك الطلبة،
وبمساعدة األمثلة المستمدة من القصص واألدب ووسائل اإلعالم ،أنه ربما لديهم تحيّزات فردية يجب استكشافها
والتغلب عليها وإال أصبحت لها تأثيرات مدمرة وتغذي روح االنقسام.
تشرح هذه الوحدة مفهوم دوامة التحيّز والتمييز وتحدد التأثيرات المدمرة لتلك المواقف وكيفية التغلب عليها .كما
تبحث الوحدة في أوجه الشبه األصيلة التي من شأنها أن تساعد في بناء الوحدة ،وتعتمد على مفهوم االحترام
والتعاطف مع األشخاص المختلفين أو الذين ينتمون لخلفيات مختلفة ومراعاتهم ،وتستكشف كيف يمكن دمجهم في
المجتمعات.
تدرس هذه الوحدة أمثلة عن النضال الذي خاضه األفراد والمجتمعات ضد التمييز والتحيّز والتعصب ،ومن ثم
يناقش الطلبة ما تعلموه من هذه األمثلة
كما توفر الموضوعات والمحاور المشمولة في هذه الوحدة منصة لتحقيق مزيد من التطور في الحلقة  ،3بما في
ذلك  CI8و( CI9كيف تكون شخصا بالغا ومسؤوال الجزء  1و .)2
مخرجات التعليم المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1تقييم فهمهم للتنوع والمساواة ضمن مجتمعهم وفي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتحديات
الناجمة (بما في ذلك طريقة معالجة وسائل اإلعالم لهذه القضايا) ،كما يقومون بتوضيح معنى المساواة
عمليا والفوائد التي يمكن أن يعود بها التنوع على المجتمع
 .2تقدير التسامح الشخصي وفهم األسباب والمشاكل المحيطة بالتعصب والتمييز والتحيّز
 .3إدراك أنه ربما يكون لديهم تحيّزات فردية يجب استكشافها والتغلب عليها
 .4عند المستوى األساسي ،شرح مفهوم دوامة التحيّز والتمييز وتحديد التأثيرات المدمرة لتلك المواقف
وكيفية التغلب عليها
 .5إظهار االحترام والتعاطف مع األشخاص المختلفين أو الذين ينتمون لخلفيات مختلفة ومراعاتهم ،ومعرفة
كيف يمكن دمجهم في المجتمعات
 .6التحدث عن أمثلة بشأن النضال الذي خاضه األفراد والمجتمعات ضد التمييز والتحيّز والتعصب ،ومن
ثم مناقشة الطلبة ما تعلموه من هذه األمثلة
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التعامل مع الصراعات
الصف8 :

رقم الوحدةIC16 :

وصف الوحدة
تستند هذه الوحدة إلى العمل الذي تم إنجازه بالفعل في ( IC12الصحة العقلية) و ( IC15تقدير التنوع) ،والذي
يرتبط بركيزة الشخصية واألخالق ،وخاصة ( CM10الشخصية األخالقية واألخالقيات) و( CM12االحترام
والتسامح في مجتمع متنوع).
سوف ينمي الطالب فهمهم للصراعات الداخلية والخارجية ،واالختالفات والتشابه بين هذين الشكلين من الصراعات
والطرق التي يمكنهم من خاللها إدارة أنفسهم واآلخرين في حال وقوع صراعات .وسيقوم الطلبة بتحليل العوامل
المسببة للصراعات بين أفراد األسرة واألصدقاء والمجتمعات والدول باستخدام عبارات بسيطة ،وتعلم بعض
االستراتيجيات للتعامل معها ،بما في ذلك طرق التفاوض ،والتأكيد على احتياجاتهم الخاصة ،أو التنازل عندما
يكون ذلك مناسبا ،والتعامل مع اآلخرين بدبلوماسية واحترام.
ويتم تزويد الطلبة بمجموعة من االستراتيجيات للتعامل مع الصراعات الداخلية والخارجية التي قد يواجهونها.
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

إيصال أفكارهم ومشاعرهم بشأن نوع الصراعات الداخلية التي يواجهون فيها تحديا
فهم كيفية التعرف على عالمات التحذير التي تدل على وجود صراعات داخلية داخل مجموعات األسرة
واألصدقاء
استخدام مجموعة من االستراتيجيات إلدارة الصراع داخل أسرهم ومجموعات األقران
تحسين احترام الذات والعمل بحزم وثقة عند التعامل مع الصراعات
فهم أوسع للعوامل المسببة للنزاعات العالمية
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الوعي المالي
الصف9 :

رقم الوحدةIC17 :

وصف الوحدة
تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى تحضير الطلبة للقرارات المالية المعقدة التي سيتخذونها في المدى القصير والمتوسط
والطويل ،وكذلك تعزيز تقديرهم لقيمة المال .كما سيعمل الطلبة على تطوير مهارات التواصل الذاتي من خالل
إيجاد صالت بين االدخار وإعداد الميزانية واالقتراض واإلنفاق .ومن شأن هذه الصالت تعزيز ثقة الطلبة عندما
يتخذون قرارات مالية في المستقبل تجنب الديون ،واتخاذ قرارات عقالنية عند االستثمار واإلنفاق .وباإلضافة إلى
ذلك ،سيصبح الطلبة قادرين على تطوير مهارات ريادة المشاريع وصنع القرار لديهم من خالل األدوار التي
سيقومون بها التخاذ القرار حول كيفية االستثمار ،واالقتراض ،وتح ّمل المخاطر ،وإدارة التكاليف المترتبة على
"األعمال".
سيقو م الطلبة أيضا بتطوير مهارات التواصل مع اآلخرين من خالل استكشاف قيمة المال ،وكيف يمكن أن تؤدي
إدارة الشركات والبنوك والمستهلكين ألموالهم بطريقة غير مسؤولة إلى عواقب وخيمة وال سيما للفئات الهشة
(الضعيفة) .كما تتيح هذه الوحدة المجال أمام الطلبة لتطوير شعور التعاطف مع أولئك الذين يواجهون صعوبات
مالية ،وتقدير العمل الخيري الذي يلعب دورا مهما في دعم القضايا الجيدة  -وكيف يمكن للثروة أن تكون قوة من
أجل الخير.
تستند هذه الوحدة على موضوعات تح ّمل مسؤولية الذات التي درسها الطلبة في الوحدة  ،IC9في حين تعزز أهمية
اتخاذ قرارات سليمة على النحو المبين في الوحدة  ،C13كما ستتيح هذه الوحدة للطلبة إعادة النظر في موضوع
االقتصاد العالمي في الوحدة  ،CM18باإلضافة إلى تناول كيفية التصرف بالمسؤولية المالية وتجنب االستغالل في
الوحدة .C14
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
-1
-2
-3
-4
-5

اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة حول كيف يتولون أمر الميزانية ،واالدخار واالستثمار
واالقتراض بطريقة مسؤولة ،ويمكن تجسيد ذلك من خالل تكليف الطلبة بالمسؤولية عن الميزانية على
مدى أسبوع وفق مجموعة من السيناريوهات
تطوير مهارات ريادة المشاريع من خالل تكليفهم باالستثمار في "األعمال" ،وتقديم خطة عمل تجاري،
واتخاذ القرارات المالية على أساس مدى تكيّف الشركة مع الضغوط االقتصادية والعالمية
المناقشة بثقة كيفية تجنب المضاعفات المالية من خالل تقديم أمثلة عن سوء اإلدارة المالية والجشع
واإلدارة الضعيفة (األزمات المصرفية ،ودول العالم الثالث ،والقادة الفاسدين)
إظهار تقدير لقيمة المال عن طريق توضيح كيف يمكن دعم الجماعات والمجتمعات األقل حظا ماليا من
خالل تحسين اإلدارة المالية والعمل الخيري
تقديم أدلة على أنهم تصرفوا بمسؤولية عند استخدام المال ،على سبيل المثال فتح حساب مصرفي واستخدام
ميزانية تحتوي على مزيج من الضروريات والكماليات على حد سواء
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العيش باعتدال
الصف10 :

رقم الوحدةIC18 :

وصف الوحدة
تم تقسيم الوحدة إلى مجالين محددين هما تقدير الذات والوعي المجتمعي .ويركز التقدم على تطوير الطلبة للمهارات
الشخصية ومهارات التعامل مع اآلخرين .وينقسم الموضوعان بشكل عام إلى مجموعة من المواضيع :الحفاظ على
الصحة الجيدة ،والعيش على نحو معتدل ،واالعتراف بالتأثيرات التي قد تؤدي إلى اإلدمان ،وعواقب اإلدمان،
وتحمل مسؤولية الذات واآلخرين.
تعزز هذه الوحدة فوائد العيش باعتدال والتحلي بالمسؤولية ،كما توفر للطالب األدوات الالزمة للتعرف على عواقب
اإلفراط والعمل بشكل غير مسؤول؛ وتنعكس هذه الفوائد في قيم التسامح واالحترام (للذات) التي ستشكل محور
هذه الوحدة .سيتم إطالع الطلبة علی کيفية حصولهم وحصول اآلخرين على دعم المجتمع المحلي في سعيهم للعيش
بصورة معتدلة.
يمكن النظر إلى العيش باعتدال ضمن المجاالت التالية :إيجاد توازن إيجابي بين العمل والحياة ،وتناول الغذاء بشكل
صحي ،وممارس ة التمارين الرياضية ،وإدارة الضغوطات ،وبناء عالقات إيجابية ،والحفاظ على النظرة اإليجابية
واالعتراف بأعراض اإلدمان .سيتم تزويد الطلبة بأفكار بشأن كيفية النظر إلى جوانب خاصة بحياتهم ،وحياة
األخرين من خالل عدسة أخالقية تتمثل في السؤال التالي :كيف سيكون تأثير هذا القرار (أي االنغماس في الحياة)
ي وعلى أسرتي ومجتمعي؟
عل ّ
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

التعرف على فوائد عيش حياة تتسم باالعتدال ،سواء من الناحية الجسدية أو العاطفية ،واتخاذ خيارات
تتسم بالمسؤولية
شرح وفهم العوامل التي تؤدي إلى اإلدمان ،بما في ذلك العوامل التي تؤثر على الناس بدءا من استخدام
المواد المسببة لإلدمان أو تبني عادات تنتهي باإلدمان
مناقشة وشرح مخاطر تأثير اإلدمان على الفرد وأسرته والمجتمع المحلي والمجتمع بأسره
إثبات وعيهم بعواقب اإلدمان على الصحة البدنية والعقلية والطرق التي يمكن من خاللها مساعدة الناس
على التغلب على اإلدمان
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التأمل واالنتقال إلى المراحل المقبلة
الصف11 :

رقم الوحدةIC19 :

وصف الوحدة
تتيح هذه الوحدة الفرصة للطلبة البدء في التفكير في إنجازاتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم المدرسية ،وكيف أن
هذه التجارب قد شكلتهم كأفراد وأعدتهم للمرحلة التالية من حياتهم المهنية  -من حيث رعايتهم وتأهليهم التعليمي .سيحصل
الطلبة علی المشورة والتوجيه في ا لصف الحادي عشر والصف الثاني عشر لدعم هذه المرحلة االنتقالية الرئيسية .كما
سيعمل الطلبة على تطوير مهارات التوظيف الرئيسية مثل التنظيم الذاتي ،والقيادة ،والعمل الجماعي ،وحل النزاعات،
ومهارات العرض ،واإلعداد للمقابالت ،وتعزيز شبكة المعارف ،وإعداد سجل إنجازات يعكس مهاراتهم ومعرفتهم
وخبرتهم .وسيحصل الطلبة على مشورة من مؤسسات تجارية وتعليمية محلية لدعم انتقالهم وتوجيه حياتهم المهنية.
وسيضطلع الطلبة بأدوار مختلفة لمحاكاة بيئة العمل ،مثل إجراء المقابالت الوهمية ،وتقديم العروض ،وإدارة الفرق .سيتم
تقديم النصح للطالب بشأن حقوقهم کموظفين وأصحاب عمل في المستقبل .وسيستمر هذا العمل في وحدة ( CIS13توسيع
اآلفاق العالمية) والوحدة  PR1للصف الثاني عشر (المشروع).
تستند هذه الوحدة إلى الوحدات ) IC9تحمل مسؤولية الذات واآلخرين) و ( IC12الصحة العقلية) .سيقوم الطلبة بتطوير
مهاراتهم في التأمل بشأن التقدم المحرز ،ومعرفة كيفية اتخاذ القرارات الجيدة ،على النحو الوارد في ( IC13اتخاذ قرارات
سليمة) .سوف تتاح للطالب أيضا الفرصة لتبني قيم الطموح والعاطفة من خالل استكشاف الخيارات الوظيفية والتخصص
في مسارات وظيفية معينة.
المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1إجراء تقييم ذاتي بثقة من أجل التعرف على نقاط القوة ومجاالت التحسين الخاصة بهم
 .2توضيح أهدافهم وطموحاتهم وكيف يأملون في تحقيقها
 .3اكتساب المعرفة بشأن مجموعة من المسارات الوظيفية المختلفة ،والتي سوف تمكنهم من اتخاذ قرارات
مستنيرة بشأن مستقبلهم
 .4التحضير الفعال للمقابالت وتقديم عروض جذابة
 .5إنشاء سجل إنجازاتهم كوسيلة لعرض مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم
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إدارة الشؤون المالية في الحياة الواقعية
الصف12 :

رقم الوحدةIC20 :

وصف الوحدة
تتاح الفرصة للطالب في الصف الثاني عشر إلى التأكيد على والتوسع في ما تعلموه من جميع الركائز األربع :الشخصية واألخالق ،الفرد
والمجتمع ،والدراسات الثقافية ،والدراسات المدنية .وتتبع وحدات الصف الثاني عشر من ( IC19التأمل واالنتقال إلى المراحل المقبلة)،
والتي يتأمل فيها الطلبة في إنجازاتهم وتحدياتهم ،وكيف أعدتهم هذه التجارب للمرحلة التالية من حياتهم ومهنهم.
يبدأ الطلبة بالصف الثاني عشر في تطوير مهارات التفكير والتعلم واالتصال الرئيسية إلعدادهم للمرحلة التالية من تعليمهم األکاديمي وعملهم
ودورهم کأعضاء مسؤولين في المجتمع وکمواطنين عالميين .وتتاح لهم في هذه الوحدة الفرصة لمواصلة النظر في قيمهم ومبادئهم وكيفية
تطبيقها بفعالية عند النظر في أوضاعهم المالية ونظمهم المالية بصفة عامة.
تعلم الطالب عن بعض جوانب التمويل في الصف التاسع .وتهدف هذه الوحدة إلى إعداد الطلبة لالستقالل المالي في المستقبل ،لتعزيز فهمهم
لكيفية عمل األنظمة المالية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية قصيرة وطويلة األجل .ويتم تشجيع الطلبة على تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم
وفهمهم من أجل إعداد:
•
•
•

تحليالت عن فوائد الموازنة
أدلة قائمة على البحث والمناقشة بشأن االستهالك الذكي
عروض قائمة على البحث بشأن عواقب سوء اإلدارة المالية والنظم المالية

المخرجات التعليمية المرجوة:
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1البحث عن سبل االستهالك الذكي وإثبات معرفتهم بذلك
 .2شرح كيف أن الحفاظ على سجالت مالية دقيقة يدعم اإلدارة المالية الجيدة
 .3تقييم أشكال مختلفة من االقتراض واإلقراض (االئتمان)
 .4إجراء تحليل لمزايا وسلبيات األشكال المختلفة لالدخار واالستثمار
 .5تطبيق فهمهم للمسؤولية األخالقية من أجل اتخاذ قرارات مالية سليمة
 .6تقييم وشرح لآلخرين عواقب سوء اإلدارة المالية
 .7إظهار فهم لألنظمة المالية ودور الحكومة في تنظيم هذه األنظمة

برنامج التربية األخالقية
 .5الدراسات الثقافية
مقدمة
مع أن دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة فتية ،إال أن لديها تراث ثقافي عريق وتاريخ من التنوع الثقافي ،إذ كان وما زال الناس
يعيشون في هذه المنطقة منذ  17,000سنة على األقل ،وكانت المنطقة على امتداد آالف السنين ذات أهمية مركزية في طرق التجارة
الهامة ،الممتدة من الصين في الشرق إلى إسبانيا في الغرب .ولم يقتصر االتصال بين البلدان والثقافات على السلع المادية؛ بل أسهم في
تبادل الفنون والموسيقى واللغات واألدب واألفكار الفلسفية والسياسية والتقدم التكنولوجي.
سوف تساعد هذه الوحدات الشباب على التعرف على التراث الثقافي المتنوع لدولة اإلمارات العربية المتحدة واستكشافه ،وتطوير
"الكفاءة الثقافية" .وتتمثل هذه الكفاءة في:
• الوعي بالهوية الثقافية الفردية والهوية والتراث الوطني
• المعرفة بمختلف الممارسات واآلراء الثقافية على المستوى اإلقليمي والعالمي
• اتخاذ موقف إيجابي تجاه االختالفات الثقافية وتقدير التنوع الثقافي واحترامه
• القدرة على التواصل والتفاعل بفعالية عبر الثقافات
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الدراسات الثقافية

المرحلة :الحلقة 1

اكتشاف تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل سرد القصص

الصف1 :

الرقم المرجعيCUS1:

وصف الوحدة:
يتعرف الطلبة من خالل هذه الوحدة الدراسية على مختلف أشكال سرد القصص كوسيلة لنقل تاريخ المجتمع ،األمر الذي يجعلها الخطوة
ّ
األولى المناسبة لتعزيز معرفة الطلبة وفهمهم لتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة .تساهم هذه الوحدة في تنمية عدة مزايا في شخصية
الطلبة مثل الثقة بالنفس والخيال اإلبداعي والتعبير الذاتي ،إلى جانب قدرتهم على ربط عالمهم الخاص مع ”عالم اآلخر“.

توفر هذه الوحدة مجموعة متنوعة من أشكال السرد الشفوي (المحكي) ،مثل :األمثال ،واأللغاز ،والحكايات ،وأغاني األطفال،
واألساطير ،والخرافات ،واألغاني والقصائد الملحمية (البطولية) ،والرقيات ،والصلوات ،واألغاني ،والعروض المسرحية .تساعد هذه
الوحدة الطلبة على معرفة كيفية استخدام التقاليد وأشكال التعابير الشفوية (المحكية) لنقل المعارف والقيم الثقافية واالجتماعية والذاكرة
ستعرف الطلبة على األشكال واألماكن التقليدية لسرد القصص (على سبيل المثال التغرودة والمجلس
الجماعية من جيل آلخر .كما
ّ
والحكواتي) .وبناء على هذه المعرفة ،سيؤلف الطلبة قصصهم الخاصة المستوحاة من تجاربهم الشخصية أو العائلية ومن ثم يقرلونها
في الصف.
المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قد جربوا مختلف األشكال التقليدية لسرد القصص وأصبحوا قادرين على التمييز بينها
قادرين على التحدث عن مختلف األغراض الترفيهية والوظيفية لسرد القصص
قد تعرفوا جزئيا على أهمية أشكال سرد القصص التي تتناقلها األجيال في إثراء معرفتنا عن الماضي
قد كتبوا قصصهم الخاصة حول أنفسهم وعائالتهم وقاموا بمشاركتها مع اآلخرين
قد ن ّموا وعيهم بهويتهم الوطنية والجامعة (المشتركة) وتقديرهم لها
استمتعوا بسماع قصص اآلخرين وقاموا بتقديرها
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الدراسات الثقافية

المرحلة :الحلقة 1

التراث غير المادي

الصف1 :

الرقم المرجعيCUS2:

وصف الوحدة:
في هذه الوحدة الدراسية ،سيتعرف الطلبة على وجود أكثر من طريقة لنقل الثقافة الشعبية حيث سيبدلون أوال بدراسة مختلف أشكال
السرد القصصي المستخدمة لنقل التراث والثقافة شفويا ،ومن ثم سينتقلون إلى العمل على أمثلة من األنشطة الشعبية (التقليدية) والمهارات
والعادات والتقاليد المستخدمة لنقل التراث ”غير المادي/غير الملموس“.
توضّح هذه الوحدة النقاط التالية:
• ما هو المقصود بمفاهيم التراث "المادي" و"غير المادي"
• معرفة األنواع المختلفة من التراث غير المادي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على سبيل المثال :العادات والتقاليد،
والطعام ،وألعاب األطفال ،المهن والحرف اليدوية (السدو والتلي والخوص) ،والموسيقى والرقصات الشعبية (مثل العيالة
والحربية)
• مهارات التعلم المستقلة – اكتشاف بعض جوانب التراث غير المادي
المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
 .1شرح مفهوم التراث "المادي" و"غير المادي" والتمييز بينهما
 .2مناقشة و  /أو كتابة أمثلة عن التراث غير المادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .3قد ن ّموا وعيهم بهويتهم الوطنية والجامعة (المشتركة) وتقديرهم لها
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الدراسات الثقافية

المرحلة :الحلقة 1

ما هي دالالت القطع والرموز

الصف2 :

الرقم المرجعيCUS3:

وصف الوحدة:
نتعرف على التراث والثقافة التقليدية من أكثر من مصدر واحد
على غرار الوحدة  ،CUS2ستوضح هذه الوحدة للطلبة أننا نستطيع أن ّ
– وفي هذه الحالة عن طريق دراسة القطع األثرية .ويمكن للطلبة زيادة معرفتهم بهذا الموضوع من خالل انتقالهم من معاينة القطع
المألوفة إلى معاينة القطع غير المألوفة من خالل دراسة القطع األثرية.
تعرف هذه الوحدة الطلبة على ما يلي:
ّ
•
•
•
•

كيف يتم العثور على القطع األثرية :إعطاء الطلبة فكرة بسيطة عن علم اآلثار وطريقة عمل عالم اآلثار (على سبيل
المثال :عبر استخدام حديقة آثار هيلي ومتحف العين الوطني)
وصف القطع األثرية (من حيث الشكل والوزن واللون والزخرفة على سبيل المثال)
إعطاء الطلبة فكرة بسيطة عن الفرق بين استخدام القطع األثرية للحصول على ”معلومات“ والنظر إليها باعتبارها
"دليال" (أي التمييز بين الوصف واالستنتاج)
المراحل األولوية لتنمية مهارات طرح األسئلة والتفسير واختبار الفرضيات لدى الطلبة

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

وصف الخصائص المميزة لمجموعة متنوعة من القطع األثرية (القطع والرموز) من الماضي (أو نسخ منها /صور لها)
إعطاء تفسير بسيط حول منشأ القطعة األثرية واستخدامها مثال
وصف العمل الذي يقوم به عالم اآلثار بعبارات بسيطة
احترام أجدادهم وأسالفهم الذين كانوا قادرين على االبتكار واإلبداع مثلنا في العصر الحديث رغم افتقارهم للتقنيات والموارد
الحديثة
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الدراسات الثقافية
المرحلة :الحلقة 1

ما هي دالالت القطع والرموز – أوجه الشبه واالختالف
الصف2 :

الرقم المرجعيCUS4:

وصف الوحدة:
تستفيد هذه الوحدة من المعلومات والمهارات التي تعلمها الطلبة في الوحدات السابقة حتى يتمكنوا من دراسة التغيير الذي يمكن أن يطرأ
على المصنوعات اليدوية األثرية التي تعود لفترات زمنية مختلفة والسبب وراء ذلك ،وما هي المعلومات التي يمكن أن نستقيها من تلك
القطع األثرية عن المجتمع الذي أنتجها.
كما سيتعرف الطلبة في هذه الوحدة على بعض المفاهيم المفيدة – مثل التمييز بين "الشكل" و"الوظيفة"
تتضمن هذه الوحدة المواضيع التالية:
•
•
•
•
•

تحديد الطرق التي يمكن من خاللها أن تتغير القطع األثرية مع مرور الوقت
فهم السبب وراء تغيّر بعض القطع ،فيما تحافظ قطع أخرى على حالتها أو حالة مشابهة
العالقة بين بعض القطع األثرية التاريخية والمعاصرة
فهم مفاهيم مثل "التشابه" و"االختالف" واالستمرارية" و"التغيير" و"الشكل" و"الوظيفة" ودراستها عمليا
المراحل األولوية لتنمية مهارات طرح األسئلة والتفسير واختبار الفرضيات لدى الطلبة

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
 .1وصف طرق تغيّر شكل بعض القطع األثرية المختارة (مثل أواني الطبخ والطعام والعملة واألثاث) أو بقائها على حالها مع
مرور الزمن ،وما أوجه الشبه بينها وبين القطع المماثلة في العصر الحديث
 .2استخدام بعض المفردات والمفاهيم المفيدة عند دراسة التغيرات التي طرأت على القطع األثرية مع مرور الزمن ،وكيف يمكن
لها أن تعطينا صورة عن التراث في وقتنا الحاضر
 .3تحديد وتفسير معنى الرموز الوطنية وغيرها من الرموز التي تم العثور عليها حاليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومقارنتها مع رموز من الماضي

برنامج التربية األخالقية

الدراسات الثقافية
المرحلة :الحلقة 1

التفرد)
فهم ثقافتنا (الجزء :1
ّ
الصف3 :

الرقم المرجعيCUS5:

وصف الوحدة:
هذه هي الوحدة األولى من بين أربع وحدات ( CIS2 ،CUS6 ،CUS5و )CUS10التي تتعمق في دراسة قضايا الثقافة والتنوع
تعرف الوحدة  CUS5الطلبة على معنى
الثقافي والتراث الثقافي والعالقات الثقافية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجهاّ .
"الثقافة" وتر ّكز على الصفات التي تنفرد بها الثقافة اإلماراتية المعاصرة عن ثقافات الدول األخرى.
ستعرف هذه الوحدة الطلبة على المواضيع التالية ضمن المستوى األساسي:
ّ
•
•
•
•
•
•

معنى "الثقافة"
الخصائص المميزة للثقافة اإلماراتية
كيف يكتسب األشخاص هويتهم الثقافية
الطرق التي يعبر من خاللها الناس عن ثقافتهم :المهرجانات واالحتفاالت
رسم الخرائط الثقافية
الكفاءة الثقافية :القدرة على فهم الناس من ثقافات مختلفة والتواصل والتفاعل معهم بشكل ف ّعال

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

شرح معنى مفهوم "الثقافة" وإعطاء مجموعة من األمثلة عنه
وصف هويتهم الثقافية الخاصة والتحدث عن العوامل التي أثرت في تشكيل هذه الهوية
رسم خرائط ثقافية بسيطة
شرح المزايا العديدة للهوية الثقافية لألفراد والطرق المختلفة التي تؤثر فيها
تحديد الطلبة لمزايا الثقافة اإلماراتية بشكل عام وهويتهم الثقافية بشكل خاص وشرحها لزمالئهم الطلبة ومعلميهم
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الدراسات الثقافية
المرحلة :الحلقة 1

فهم ثقافتنا (الجزء  :1التنوع الثقافي)
الصف3 :

الرقم المرجعيCUS6:

وصف الوحدة:
هذه هي الوحدة الثانية من بين أربع وحدات والتي تتعمق في دراسة قضايا الثقافة والتنوع الثقافي والتراث الثقافي والعالقات الثقافية
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها .وهي امتداد بشكل خاص للوحدة  ،CUS5على التنوع الثقافي داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة وكذلك مقارنة الثقافة اإلماراتية مع غيرها من ثقافات دول العالم.
توسّع هذه الوحدة فهم الطلبة حول النقاط التالية:
•
•
•
•

مدى التنوع الثقافي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وأسبابه
الثقافة العالمية :أوجه الشبه واالختالف بين الثقافة اإلماراتية وثقافات الدول األخرى
رسم الخرائط الثقافية
الكفاءة الثقافية :القدرة على فهم الناس من ثقافات مختلفة والتواصل والتفاعل معهم بشكل فعّال

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

شرح كيف يساعد استكشاف التنوع الثقافي الطلبة على تحديد ثقافتهم الخاصة واحترام ثقافة اآلخرين
تحديد أوجه للتنوع الثقافي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
وصف أوجه الشبه واالختالف بين الثقافة اإلماراتية وثقافات الدول األخرى وتحليلها بشكل بسيط
مناقشة بعض التحديات والمزايا الناجمة عن العيش في مجتمع متنوع ثقافيا
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الدراسات الثقافية
المرحلة :الحلقة 1

تأثير التجارة والسفر واالتصاالت على االتصال :في الماضي
الصف4 :

الرقم المرجعيCUS7:

وصف الوحدة:
هذه هي الوحدة األولى من بين ثالث وحدات ( ،CUS8 ،CUS7و )CIS2التي تتعمق في دراسة قضايا التجارة واالتصاالت .تُعنى
هذه الوحدة بتطور التجارة في منطقة الخليج العربي في مرحلة مبكرة من التاريخ ،بينما تسلط الوحدة  CUS8الضوء على التجارة
وتعرف الطلبة على بعض المصطلحات االقتصادية البسيطة .أما الوحدة  CIS2فإنها تتناول قضايا
واالتصاالت في حياتنا المعاصرة،
ّ
العولمة واالستدامة.
عرف هذه الوحدة الطلبة على المواضيع التالية:
تُ ّ
•
•
•
•
•

التطور التاريخي لطرق التجارة والمراكز والمدن التجارية في منطقة الخليج العربي
السلع واالبتكارات التي تم نقلها عبر الطرق البرية والبحرية األولى ،وطرق تصديرها
كيف ساهمت طرق التجارة في فتح المجال أمام تبادل الفن والموسيقى والديانات واللغات واألدب والفلسفات
واأليديولوجيات السياسية والتطورات التقنية بين مختلف مناطق العالم
حياة التجار وغيرهم على طول الطرق والمدن التجارية
التعامل مع خرائط بسيطة

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

تحديد مواقع طرق التجارة البرية والبحرية وكذلك المدن التجارية في المنطقة العربية وكيف تطورت
شرح مختلف السلع التي كانت تتم المتاجرة بها عير هذه الطرق البرية والبحرية
وصف أهمية طرق التجارة عدا عن نقل السلع
مناقشة و/أو الكتابة عن شكل الحياة على طول طرق التجارة وفي المدن التجارية
تقديم شرح مبسط حول مزايا /فوائد العالقات المتبادلة بين مختلف الشعوب والمشاكل المحتمل أن تنجم عن هذه العالقات
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الدراسات الثقافية
المرحلة :الحلقة 1

تأثير التجارة والسفر واالتصاالت على االتصال :في الحاضر
الصف4 :

الرقم المرجعيCUS8:

وصف الوحدة:
تعتبر هذه الوحدة الثانية من ثالث وحدات والتي تتعمق في دراسة قضايا التجارة واالتصاالت .تسلط هذه الوحدة الضوء على التجارة
وتعرف الطلبة على بعض المصطلحات االقتصادية البسيطة.
واالتصاالت في العالم المعاصر،
ّ

تتضمن هذه الوحدة المواضيع التالية:
•
•
•
•

طرق اختالف التجارة واالتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة في الوقت الحاضر ع ّما كانت عليه في
الماضي
المراحل األولية من المعرفة االقتصادية وفهم المفاهيم االقتصادية واالبتكار وريادة األعمال
استكشاف نطاق التجارة والتبادل التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة في العصر الحالي
طرق التعامل مع المعلومات

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

تحديد مزايا التجارة والتبادل التجاري واالتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة المعاصرة
التعامل ضمن المستوى األساسي مع بعض المفاهيم التي تُعدّ جزءا من اكتساب المعرفة االقتصادية
إجراء تحليل بسيط لتأثير التوسع االقتصادي على المجتمع والبيئة ،وشرح نتائج التحليل لزمالئهم في الصف
شرح مزايا وسائل االتصال الحديثة والتحديات الناجمة عنها
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الدراسات الثقافية
المرحلة :الحلقة 2

على ماذا يجب أن نحافظ؟ وكيف؟
الصف9 :

الرقم المرجعيCUS9:

تهدف هذه الوحدة الدراسية إلى تشجيع المدارس وطلبتها على المشاركة في برامج التوعية والحماية المصممة للحفاظ على األماكن
والمواقع التراثية (التراث المادي  /الملموس)؛ األدب والفن والرقص التقليدي وجوانب أخرى من التراث المعنوي  /غير المادي؛ والبيئة
1
الطبيعية (التراث الطبيعي).
ويتعرف الطلبة من خالل هذه الوحدة على المواضيع التالية:
•
•
•
•
•
•

مفاهيم التراث الثقافي والطبيعي وأسباب أهمية التراث؛ والعالقة المتبادلة بين الثقافة والطبيعة.
فهم األماكن واألشياء األثرية أو العناصر غير المادية؛ وزيارة المواقع التراثية؛ والمسح والمراقبة؛ وصياغة الفرضيات
أسباب الدمار؛ واألخطار الطبيعية والبشرية التي تواجه التراث الثقافي
إدارة المواقع والحفاظ عليها.
التنمية االجتماعية-االقتصادية والتطوير السياحي؛ وكيفية مساهمة التراث الثقافي في التنمية االقتصادية؛ والمجموعات
المؤثرة
المعرض للخطر؛ "ماذا يمكنني أن أفعل ألحافظ على تراثي؟"
التوعية واالمتداد؛ وإنقاذ التراث
َّ

المخرجات التعليمية المرجوة
في نهاية هذه الوحدة ،سيكون الطلبة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

فهم ووصف الروابط بين البيئات التاريخية والطبيعية وضرورة الحفاظ عليها ألجل أجيال الغد
وصف موقع أو جانب مختار من التراث غير المادي من ناحية قيمته التاريخية والثقافية واالجتماعية-االقتصادية.
إدراك األخطار المتنوعة التي تهدد التراث الثقافي.
فهم وشرح مختلف الخيارات المتوفرة إلدارة التراث والحفاظ عليه ،والفوائد واألخطار المحتملة للسياحة.
تقييم الدور الذي يمكنهم القيام به في عملية الحفاظ على تراثهم وكيف يمكنهم المساهمة بطرق مختلفة

م ارس المن ة ال ربية ،منظمة
ع ى عم منظمة الي ن ك – ب ك خا ت ري ال با ع ى ماية الم اقع التراثية الم ال يمة :لي عم ل م ّ مي
 1ت تم ه ال
لة ا مارا لإل راج قا مة الي ن ك
ترمي الممت كا الث ا ية ،ال ب ة الثانية الم َّلة – 2006 ،كما ت تم ع ى ال با الم َّمة م
الي ن ك – المركز ال ل ل را ة
النم ية ل تراث ا ن ان الث ا غير الما ي.
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الدراسات الثقافية

المرحلة :الحلقة 3

العالقات بين الثقافات

الصف10 :

رقم الوحدةCUS10 :

وصف الوحدة
هذه هي الوحدة األخيرة من الوحدات األربع التي تتناول – بمزيد من التعمق  -قضايا الثقافة والتنوع الثقافي والتراث الثقافي
والعالقات بين الثقافات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى نطاق أوسع .وتركز هذه الوحدة بصفة خاصة على دور
االتصال في عالقات الشعوب والمجموعات ذات الخلفيات الثقافية أو العرقية أو الدينية أو االجتماعية المختلفة .حيث تهدف
هذه الوحدة إلى دراسة الحواجز التي تحول دون التواصل الفعال بين الثقافات والطرق التي يمكن بها التغلب على تلك
الحواجز.
ترتكز هذه الوحدة على الرأي القائل إن التفاهم بين الثقافات يلعب دورا مهما في المساعدة على إدراك التنوع الثقافي داخل
المجتمعات وفيما بينها باعتبارها منفعة محتملة ،بدال من أن يكون مصدرا للصراع المحتمل .بيد أن تحقيق ذلك يتطلب فهما
لثقافتنا واستكشافا عميقا لقيمنا الشخصية والثقافية ،وترجمة تنمية االحترام والتعاطف مع اآلخرين إلى عمل إيجابي .ولذلك
ينبغي أن تشمل النهج التعليمية لتنمية مهارات التواصل بين األشخاص جوانب من التنمية األخالقية والشخصية واالجتماعية.
تشتمل هذه الوحدة على المواضيع التالية:
• الثقافة المرئية وغير المرئية؛ والنهجين "الداخلي" و"الخارجي" لفهم الثقافات
• التواصل والحوار بين الثقافات
صب الع ِّْرقي ،والتحيز العنصري ،والقوالب النمطية
• التحديات التي تواجه التواصل والحوار بين الثقافات  -التع ُّ
الثقافية ،وعدم التسامح
• االستماع 'الحقيقي' بدال من االستماع 'الزائف'
• القيم الالزمة للتفاهم والتواصل بين الثقافات (مثل احترام الكرامة اإلنسانية والقيمة الفردية ،والرحمة ،واإلنصاف،
والتسامح ،وااللتزام بالرفاه للجميع)
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1تقديم شرح مفصل عن طبيعة كل ثقافة بمفردها والنُهج المتبعة لفهمها
 .2مناقشة وتقديم المبادئ التوجيهية الممكنة للتواصل والحوار الفعال بين الثقافات
 .3التحليل والتأمل في المواجهات/اللقاءات مع األشخاص من الثقافات األخرى ،وتحديد ووصف مناطق الصراع الفعلية
أو المحتملة ،والتعرف ،في ضوء تجربتهم ،على فرص بناء العالقات و/أو تغيير اإلجراءات أو السلوك في المستقبل
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الدراسات الثقافية

المرحلة :الحلقة 3

الثقافة العالمية
الصف11 :

رقم الوحدةCUS11 :

وصف الوحدة
هذه الوحدة هي امتداد للعمل المنجز في الوحدات  CIS2 ،CUS6 ،CUS5و CUS10من خالل النظر في الجوانب
االجتماعية واألخالقية للثقافة في سياق عالمي .شجعت األمم المتحدة ،على مدى أكثر من  60عاما ،الحوار العالمي بشأن
األهداف المشتركة والقيم المشتركة .وقد صدر عدد كبير من اإلعالنات واالتفاقيات والتقارير والمعاهدات الدولية بشأن مسائل
تتر اوح ما بين العدالة االجتماعية واالقتصادية ،والمساواة ،والسالم ،والتسامح ،والتنوع ،والتفاهم الدولي ،وحفظ البيئة،
والتنمية المستدامة ،وتغير المناخ ،من بين أمور أخرى كثيرة .ومن الحوار الذي أعقب ذلك ،انبثق توافق آراء دولي بشأن
مجموعة من القيم العالمية المشتركة أو العالمية.
تشتمل هذه الوحدة على المواضيع التالية:
• "الثقافة العالمية" على النحو المحدد في اإلعالنات والبيانات الدولية
• المفاهيم الرئيسية مثل التعددية الثقافية ،والنسبية الثقافية ،والقواسم الثقافية المشتركة
• القيم والقضايا األخالقية من المنظورات الثقافية المتنوعة
• التأثير الثقافي للخصائص المشتركة مثل وسائل اإلعالم العالمية ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتقدم
المحرز في تطوير وسائل التواصل االجتماعي ،والسياحة الجماعية ،والهجرة العالمية
• مواصلة تطوير مهارات البحث والتقييم
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1مناقشة مدى وجود ما يسمى "ثقافة عالمية"
 .2شرح بعض المفاهيم األساسية التي تقوم عليها الثقافة العالمية
 .3تحليل ومناقشة مفهوم النسبية األخالقية المحددة ثقافيا
 .4تحليل وتقييم تأثير مجموعة من العوامل على التطورات الثقافية على الصعيد العالمي
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 .6الدراسات المدنية
مقدمة
ترتبط ركيزتا الدراسات المدنية والدراسات الثقافية بضعهما ببعض ارتباطا وثيقا .تقوم وحدات الدراسات المدنية من الصف الخامس
فما فوق بشكل خاص على العمل المنجز في الدراسات الثقافية في الصفوف من  .4-1ويغطي هذا المحور مجموعة متنوعة من القضايا
منها  :مسؤوليات المواطنة في مجتمع متنوع ،ومفهوم المواطنة الفاعلة ،ومؤسسات القانون والحكومة ،والتطوع وخدمة المجتمع .حيث
تنتقل الوحدات من المواطنة في السياق الوطني إلى المفهوم األوسع للمواطنة العالمية.
وكما هو الحال مع ركيزة الدراسات الثقافية ،تطرح هذه الوحدات قضايا السلوك األخالقي ،ومنها على وجه الخصوص:
•
•
•
•

القرارات والخيارات األخالقية المتضمنة في المواطنة المسؤولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم األوسع
العالقة بين الفرد والدولة في سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة
تطبيق التفكير األخالقي والمنطق لفهم الماضي الموروث وتشكيل المستقبل
أخالقيات االستدامة
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االستقرار والعائلة والقرابة في دولة اإلمارات

الدراسات المدنية
الصف5 :

الرقم المرجعيCIS1 :

المرحلة :الحلقة 1
وصف الوحدة
هذه أول وحدة دراسية في مجموعة من أربع وحدات ستعتمد على التراث والمواقع األثرية ،والتراث المعنوي (غير الملموس)،
والمتاحف والقطع األثرية ،الستكشاف مسألة أساسية تتعلق بالتربية المدنية .ستعتمد هذه الوحدة أيضا على طرق التفكير
بالفرد والمجتمع والتي تم التعريف بها في ركيزة الشخصية واألخالق.
ستغطي هذه الوحدة المواضيع التالية:
• المجتمع القبلي وتطوره المبكر في دولة اإلمارات
• التغيرات التي طرأت على التركيبة السكانية واستقرار التجمعات السكانية حتى الوقت الحاضر ،والتي نتجت عن
التغير االقتصادي والنمو التجاري (مثل تطور صناعة اللؤلؤ)
• فئات القرابة والطبقات االجتماعية
• التغيرات في طبيعة العائلة (من العائالت الموسّعة إلى العائالت النووية)
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4
.5

وصف وشرح التغيرات الرئيسية التي طرأت على:
الناس الذين أتوا إلى دولة اإلمارات واستقروا فيها
سر والتجمعات العائلية
األ ُ َ
شرح ومناقشة المفاهيم والمصطلحات وثيقة الصلة بموضوع هذه الوحدة
إدراك أهمية وقيمة العائلة وروابط القرابة بالنسبة للفرد
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كيف أصبحت دولة اإلمارات مجتمعا ً متنوعا ً وشامالً بشكله الحالي

الدراسات المدنية
الصف6 :

الرقم المرجعيCIS2 :

المرحلة :الحلقة 2
وصف الوحدة
هذه هي الوحدة الدراسية الثالثة من مجموعة من أربع وحدات ( )CUS10 ،CIS2 ،CUS6 ،CUS5تبحث بمزيد من
التعمق في قضايا الثقافة والتنوع الثقافي التراث الثقافي والعالقات الثقافية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى نطاق
أوسع .تر ّكز الوحدة  CIS2على كيف تغيّرت الثقافة اإلماراتية عبر الزمن وأسباب هذا التغير.
ستغطي هذه الوحدة المواضيع التالية:
• التغير الثقافي الذي طرأ في اآلونة األخيرة (على سبيل المثال ،بين الزمن الحاضر والزمن الذي عاش فيه
اآلباء/األجداد) ،وأسباب ذلك التغير وآثاره االجتماعية واالقتصادية
• التفاعل والعالقات مع مرور الوقت بين األشخاص الذين يعيشون بما يعرف اآلن بدولة اإلمارات العربية المتحدة
وغيرهم في أماكن أخرى ،وتأثير طرق التجارة والتوسع األوروبي
• كيف يتجسد التراث الثقافي في الثقافة اإلماراتية المعاصرة
• التفكير النقدي والتحليل (على سبيل المثال ،ما يتعلق بكيفية تجسيد التراث الثقافي ودراسة األعمال الفنية) وما
يمكن تعلمه من الماضي حول التالحم االجتماعي والمجتمع الشامل من أجل رسم صورة مستقبلية عن المجتمع
اإلماراتي
• الكفاءة الثقافية
تبحث هذه الوحدة الدراسية في معنى بعض المصطلحات مثل "التعددية الثقافية" و"التنوع" و"التراث الثقافي" و"الشمولية"
وتسرد بعض األمثلة عنها .كما تنظر في كيفية وأسباب تغير الثقافة اإلماراتية عبر الزمن ،والدور الذي تضطلع به المتاحف
والمعارض الفنية والمحفوظات وغيرها من الهيئات في الحفاظ على التراث الثقافي .تبدأ الوحدة بمعالجة مفهوم ما يجب تقييمه
والمحافظة عليه ،وهو ما سيتم العودة إليه في الوحدة .)CUS9( 9
تعرف الوحدة الطلبة بفكرة الكفاءة الثقافية :القدرة على فهم الناس ينتمون إلى ثقافات مختلفة والتواصل والتفاعل معهم بفعالية.
ّ
يشارك الطلبة في مجموعة واسعة من األنشطة التي تساعد في تعزيز التفاهم بين الثقافات أو فهم التراث الثقافي للشعوب
األخرى بهدف تعزيز الروابط واالنسجام بين مختلف الشعوب وبناء المواقف اإليجابية نحوها واحترام الثقافات األخرى.
يستخدم الطلبة ،في هذه الوحدة ،التراث والمواقع األثرية والمتاحف والقطع األثرية الستكشاف مواضيع االندماج والتعددية
الثقافية والتسامح والتالحم االجتماعي.
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1شرح معنى بعض المصطلحات مثل "التعددية الثقافية" و"التنوع" و"التراث الثقافي" و"الشمولية" وإعطاء األمثلة
عنها
 .2إجراء البحوث والتحليالت حول كيفية تغير الثقافة اإلماراتية عبر الزمن ،والطرق التي تقوم من خاللها المتاحف
والمعارض الفنية والمحفوظات وغيرها من الهيئات بالمحافظة على التراث الثقافي
 .3إجراء مناقشات مع زمالئهم حول مفهوم األشياء التي يجب تقدير قيمتها التاريخية والمحافظة عليها ،وما يمكن أن
يتعلموه من الماضي لرسم صورة مستقبلية عن مجتمعهم
 .4تقديم األدلة على "كفاءتهم الثقافية" عبر المشاركة في األنشطة أو الفعاليات في المدرسة والمجتمع المحلي
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التجارة والسفر واالتصاالت :دولة اإلمارات في عالم متزايد العولمة والترابط؛
التبادل الثقافي

الدراسات المدنية
الصف7 :

الرقم المرجعيCIS3 :

المرحلة :الحلقة 2
وصف الوحدة
هذه هي آخر وحدة دراسية من ضمن مجموعة تتكون من ثالث وحدات ( CUS8 ،CUS7و )CIS3تتناول موضوع التجارة
واالتصاالت .تناولت الوحدة  CUS7بداية نمو التجارة في المنطقة ،بينما تحدثت الوحدة  CUS8عن التجارة واالتصاالت
عرفت الطلبة على بعض المفاهيم االقتصادية البسيطة .وتعتمد هذه الوحدة الدراسية على المعرفة
في العصر الحديث ،كما ّ
التي اكتسبها الطلبة في الوحدتين السابقتين حول مسألتي العولمة واالستدامة .في المرحلة الثانوية ترتبط هذه الوحدة بالوحدات
( CM18األخالق واالقتصاد العالمي) و CIS11و( CIS12المواطنة العالمية) ،كما تعتمد على طرق التفكير األخالقية التي
تم التوسع بها في وحدات سابقة من ركيزة الشخصية واألخالق.
ستغطي هذه الوحدة المواضيع التالية:
محركات العولمة؛ تأثير تطورات وسائل االتصاالت؛ التقييم
• العولمة – المعنى؛
ّ
• العولمة ودولة اإلمارات
• كيفية اختالف التجارة العالمية في العصر الحديث عن التجارة القديمة بين الدول
• المعرفة االقتصادية
• المسائل المتعلقة باالستدامة وتطوير اقتصاد مستدام
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

فهم ومناقشة مفهوم "العولمة" ،ومعناها ،وبعض المشكالت الناتجة عنها ،وكيفية تأثيرها على دولة اإلمارات
فهم ومناقشة فكرة االقتصاد العالمي المستدام ،والصعوبات التي يواجهها ،وكيف يمكن معالجة هذه الصعوبات
إدراك بعض المفاهيم االقتصادية والتعامل معها
ي على المعرفة لتأثير تطورات وسائل االتصاالت على الفرد والمجتمع والعالقات فيما بين
إجراء تقييم مبن ّ
المجتمعات
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تطور الحكومة التشاورية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدراسات المدنية
الصف8 :

الرقم المرجعيCIS4 :

المرحلة :الحلقة 2
وصف الوحدة:
تتناول هذه الوحدة المواضيع التالية:
• تقاليد اإلجماع (توافق اآلراء) ،والتشاور المتأصلة في التقاليد البدوية وكيفية تطبيقها عمليا
• أهمية اآلليات التقليدية للتشاور (مثل المجلس والشورى) في الماضي والحاضر
• الحكومة التشاورية على النحو المبين في دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة واألهداف الرئيسية لالتحاد
• تطور المجلس الوطني االتحادي والمجالس التشاورية المحلية وطبيعتها ووظيفتها الحالية
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1تحديد التطورات الرئيسية التي طرأت على نمو الحكومة التشاورية على المستويين المحلي والوطني داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة
 .2مناقشة التراث السياسي التقليدي اإلماراتي القائم على اإلجماع وإلى أي مدى واصل هذا التراث أن يكون جزءا من الدولة
الحديثة
 .3االنخراط في نقاشات حول الطرق التي تدل على وجود فهم ورغبة في المشاركة في عمليات التشاور التي تهدف إلى
تحقيق اإلجماع
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الحكومات والسلطة والنظام القضائي في دولة اإلمارات

الدراسات المدنية
الصف9 :

الرقم المرجعي CIS5 :وCIS6

المرحلة :الحلقة 2
وصف الوحدة
هذه وحدة دراسية مضاعفة (تستغرق  12أسبوعا) وتعتمد على ما أنجزه الطلبة في الوحدة ( CIS4نمو الحكومة التشاورية
في دولة اإلمارات) حيث تتناول بمزيد من التفصيل البنية الحالية للحكومة االتحادية والحكومة المحلية في دولة اإلمارات.
ونظرا لطبيعة هذا الموضوع يوجد عنصر معرفي كبير نسبيا في هذه الوحدة.
تتناول هذه الوحدة المواضيع التالية:
• المبادئ الرئيسية المتضمنة في دستور دولة اإلمارات
• النظام االتحادي للحكومة :دور وعمل المجلس األعلى لالتحاد ،ورئيس الدولة ،ونائب رئيس الدولة ،ومجلس
الوزراء ،والمجلس الوطني االتحادي ،والنظام القضائي االتحادي ،والوزارات االتحادية
• أنماط الحكومات المحلية والمبادئ القانونية
• العالقة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية
• أبرز التطورات السياسية في نظام الحوكمة منذ تأسيس االتحاد
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1وصف المزايا الرئيسية ،والهيئات األساسية ،واألنشطة الخاصة بالحكومة والنظام القضائي في دولة اإلمارات
 .2تحديد التغيرات المهمة في النظام السياسي منذ تأسيس االتحاد
 .3فهم كيف تسعى الحكومة في عملها إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدستور
 .4مناقشة العالقة بين الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات ونظام الحكومة المحلية المألوف لديهم إلى حد بعيد

برنامج التربية األخالقية

الدراسات المدنية
المرحلة :الحلقة 2

كيف تكون مواطنا ً فعاالً (الجزء )1
الصف9 :

الرقم المرجعيCIS7 :

وصف الوحدة
"المواطن هو شخص يمتلك معرفة بالشؤون العامة ،ويتحلى بمواقف الفضائل المدنية ،ومسلح بالمهارات الالزمة للمشاركة في الساحة
العامة" .د .هيتر" :المواطنة :تاريخ مختصر عن المواطنة :السياسة والتعليم" ،مطبعة جامعة أدنبرة.2004 ،
هذه الوحدة هي األولى من وحدتين تتناوالن تطور المواطنة الفعالة .والوحدة الثانية ( )CIS10هي جزء من البرنامج للصف .10
ترتبط هاتان الوحدتان ارتباطا وثيقا بالوحدة الموسعة (  CIS11و )CIS12بشأن المواطنة العالمية في الصف .11
في هذه الوحدة سيتم تعريف الطالب بمفهوم المواطنة وما ينطوي عليه أن يكون الشخص مواطنا ،بشكل عام وبشكل أكثر تحديدا في
سياق دولة اإلمارات العربية المتحدة .وينصب التركيز ثانيا على المواطنة في المجتمع ،سواء في مجتمع المدرسة التي يذهب الطالب
إليها أو المجتمع األوسع الذي هم جزء منه .أما الوحدة  CIS10في الصف  10فتتوسع في موضوع العمل في المجتمع ،وتطرح إمكانية
تشجيع الطالب ودعمهم للمشاركة في األنشطة التطوعية التي تعود بالنفع على المجتمع.
يعتبر التفكير األخالقي عنصرا أساسيا في التربية المدنية أو التربية على المواطنة .فالمواطنة الفعالة تشمل األشخاص الذين يعملون
معا أو بشكل فردي لتحقيق تغيير أو فائدة في المجتمع ،أو لمقاومة تغيير غير مرغوب فيه .وهذا يتضمن ما يلي:
• معرفة اإلجراءات القانونية التي يمكن للمواطنين بشكل شرعي اتخاذها للتأثير على القرارات محليا ووطنيا وخارجيا
• فهم الطرق التي يمكن للمواطنين أن يسهموا فيها في تحسين مجتمعهم
• تطوير المهارات الالزمة الستخدام مجموعة من االستراتيجيات البحثية ،ودراسة األدلة ،وتقديم الحجج المقنعة ،وإثبات
النتائج
• إدراك الفرص المتاحة للمشاركة بفعالية في التطوع المجتمعي وغيره من أشكال النشاط المسؤول
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المرحلة :الحلقة 3

التحلي بصفات الشخص الراشد المسؤول ()1
الصف10 :

رقم الوحدةCIS8 :

وصف الوحدة
بعد دراسة الطالب ركيزتي الشخصية واألخالق ،والفرد والمجتمع في السنوات السابقة ،يبدلون اآلن بدراسة الحقوق
األخالقية والقانونية .وفي إطار دراستهم للتربية المدنية ،سيكون بمقدور الطالب في الحلقة  3أيضا تعميق معرفتهم بحقوقهم
ومسؤولياتهم كمواطنين ،وسيكونون قادرين على التمييز بين الحقوق القابلة للمساومة وتلك التي تعتبر ضرورية لمجتمع
عادل ومستدام .وسوف يتفهمون العالقة بين األفراد والمجتمع والثقافة التي يعيشون فيها .وتميز هذه الوحدة بين االحتياجات
والحقوق ،وتنظر في الكيفية التي تعود بها الحقوق بالنفع والفائدة على حياة الفرد والمجتمع ككل.
هذا هو الجزء األول من الوحدتين اللتين تركزان على كيفية التحلي بصفات الشخص الراشد المسؤول .وهو يعتمد على مفاهيم
مستمدة من ركيزة الشخصية واألخالق ويدعم مواصلة تطوير البحوث والتحليل والتقييم ،ومهارات النقاش .وسوف يدرس
الطالب حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم المدنية في بيئتهم المباشرة ،ويناقشون افتراضاتهم الخاصة وافتراضات اآلخرين في
هذا الخصوص.
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1شرح الفرق بين االحتياجات والحقوق ،وكيف تعود الحقوق بالنفع على حياة األفراد والمجتمع ككل
 .2طرح آرائهم أمام أقرانهم ،استنادا إلى األدلة البحثية األولية والثانوية بشأن مسؤولياتهم كأشخاص راشدين يتحلون
بالمسؤولية
 .3تقديم حجة منطقية لدعم أفكارهم حول الحقوق والمسؤوليات المطلوبة لتحقيق مجتمع عادل ومستدام
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المرحلة :الحلقة 3

التحلي بصفات الشخص الراشد المسؤول ()2
الصف10 :

رقم الوحدةCIS9 :

وصف الوحدة
تعلم الطالب في الوحدة السابقة ) )CIS8أنه ليس هناك حقوق قانونية فقط ولكن هناك حقوق أخالقية وحقوق اإلنسان أيضا.
وستتاح لديهم الفرصة في هذه الوحدة لمعرفة أن البشر والكائنات الحية األخرى لديهم احتياجات ،وأن عليهم مسؤوليات يجب
تلبيتها .وتستند هذه الوحدة إلى ركيزة الشخصية واألخالق ،التي يصل فيها الطالب إلى فهم للقيم األخالقية ،واألخالق في
سياق المجتمعات ،وما يعنيه الوفاء بواجبات المرء في المجتمع المحلي والوطني والعالمي ،وذلك من خالل تركيز الطالب
على واجباتهم ومسؤولياتهم المدنية.
من أهم النتائج المنشودة لهذه الوحدة هو االستفادة من الوحدة )( )CM12االحترام والتسامح) ،التي تم فيها تعريف الطلبة
بمختلف التحيزات الممكنة ،واكتساب فهم أولي عن دور الخلفية االجتماعية (مثل الطبقة االجتماعية ،والمدرسة ،والمدينة،
والعرق ،والدين) في تعزيز (أو تقويض) التسامح واالحترام والمساواة بين البشر.
سوف تتاح للطلبة في هذه الوحدة الفرصة لتعلم تعزيز مهاراتهم البحثية ،ومناقشة وتداول القضايا الراهنة والمشكالت
واألحداث المتعلقة بصحتهم ورفاههم وأسرهم ومواطنيهم وإخوانهم في البشرية في العالم األوسع .وستتاح لهم الفرصة للنظر
في مجموعة من الحلول الممكنة لهذه المشكالت والتفكير في كيفية تحقيقها.
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1الب حث والتحليل والتقييم لمسؤولياتهم كطالب في المدرسة ،وكأفراد في أسرهم ،وكمواطنين في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وفي العالم على نطاق أوسع
 .2التصدي للتحيز والقوالب النمطية من خالل النقاش ،استنادا إلى المفاهيم المستكشفة في الوحدات األخرى،
مثل التالحم االجتماعي ،والسالم ،واالحترام ،والتسامح
 .3تقديم األدلة وإجراء التقييم لدورهم في مشروع المدرسة أو المجتمع المحلي أو كأعضاء في لجنة ،وكيف
يمكنهم في إطار دورهم المساعدة في تعزيز التسامح واحترام اآلخرين
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التحلي بصفات الشخص الراشد المسؤول ()2
الصف10 :

رقم الوحدةCIS10 :

وصف الوحدة
تستند هذه الوحدة إلى العمل المنجز في إطار الوحدة  .CIS7وينبغي على وجه الخصوص دعم الطالب لالضطالع بأشكال العمل
التطوعي أو نشاط مماثل ضمن المجتمع المحلي .ويمكن للمواطنة الفاعلة بما في ذلك أعمال التطوع أن تتخذ أشكاال عديدة؛ ومع ذلك،
فإن أفضل األمثلة تشمل إشراك الطالب في إجراء البحوث عن دور وغرض العمل التطوعي الذي يقترحون القيام به وتقييم الدروس
المستفادة من الخبرة والتجربة.
يعتبر التفكير األخالقي عنصرا أساسيا في التربية المدنية (التربية على المواطنة).
هنالك مجموعة من أنواع التطوع باإلضافة إلى اختالفات في مستوى المشاركة وطبيعة اإلجراءات .وتشمل هذه االختالفات:
• تعقد المسائل التي يجري معالجتها (على سبيل المثال ،من زيادة الوعي بحاجة معينة إلى التحقيق في مسألة معقدة ومثيرة للجدل تؤثر
على األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية بطرق مختلفة)
• طبيعة ودرجة تعقيد المشاركة (على سبيل المثال ،من جمع األموال لصالح مؤسسة خيرية أو التطوع لمساعدة
اآلخرين ،إلى التخطيط إلقامة حملة مفصلة لمعالجة مسألة مثيرة للقلق)
• حرية الطالب واستقالليته وقيادته (على سبيل المثال ،من اإلجراءات الموجهة من المعلم أو المدعومة من
المعلمين إلى اإلجراءات التي يقودها الطالب بشكل كامل)
• إشراك المجتمع المحلي (على سبيل المثال ،من التشاور مع مجموعة من أفراد المجتمع إلى المشاركة الكاملة
والمباشرة مع هؤالء األعضاء وإشراكهم في اإلجراءات المتخذة)
• الموقع (على سبيل المثال ،من المواقع التي تقام فيها األنشطة المدرسية بالكامل إلى األنشطة التي تتم في الخارج
في عدد من المواقع في المجتمع األوسع)
تتطلب هذه الوحدة المعرفة والفهم والمهارات التالية للنجاح في القيام بالعمل التطوعي/المشروع:
• اختيار فرصة تطوع حقيقية يسهل القيام بها
• الحصول على المساعدة والدعم الضروريين
• إجراء البحوث ذات الصلة
• البت في األنواع المناسبة من اإلجراءات الواجب اتخاذها
• تحديد المخاطر والتغلب على أي عقبات
• وضع معايير النجاح
• تخطيط تقييم المشروع/المشاريع
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المواطنة العالمية
الصف11 :

رقم الوحدةCIS11 & CIS12 :

وصف الوحدة
ترتبط هذه الوحدة المزدوجة ( 12أسبوعا) ارتباطا وثيقا بوحدات  CIS10و CIS11بشأن المواطنة الفاعلة .كما أنها تعتمد
على العمل المنجز في الوحدات على مقدمة لألخالقيات العالمية ،واألخالق واالقتصاد العالمي.
وتهدف التربية على المواطنة العالمية إلى إحداث التغيير ،من خالل بناء المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي يحتاجها
الطالب لكي يكونوا قادرين على اإلسهام في عالم أكثر شموال وعدالة وسلمية .2سوف يتعلم الطالب من خالل هذه الوحدة
المجاالت الثالثة للمواطنة العالمية :المعرفية ،واالجتماعية العاطفية ،والسلوكية ،والتي تتوافق مع الركائز األربع للتعلم التي
وصفها تقرير اليونسكو بعنوان" :التعلم ذلك الكنز المكنون"  – 3نتعلم لكي نعرف ،ونعمل ،ونكون ،ونعيش معا.
تشتمل هذه الوحدة على ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

القضايا المحلية والوطنية والعالمية والترابط واالعتماد المتبادل بين مختلف البلدان والشعوب
القضايا الوطنية والعالمية ،والمسؤوليات وعواقب اتخاذ القرارات
الطرق التي تؤثر بها ديناميات السلطة على الرأي ،والنفوذ ،والحصول على الموارد ،واتخاذ القرارات والحوكمة
النظم والهياكل والعمليات الخاصة بالحوكمة العالمية ،والطريقة التي يتم بها وضع اللوائح والسياسات والقرارات
وتطبيقها على مستويات مختلفة
إشراك األفراد والجماعات (من القطاعين العام والخاص) في هياكل وعمليات الحوكمة العالمية
التفاوت بين الدول القومية وآثارها على ممارسة الحقوق وااللتزامات في الحوكمة العالمية
کيف يمکن للقرارات المتخذة علی الصعيد العالمي أو في جزء من العالم أن تؤثر علی رفاه السكان والبيئة في
أماکن أخرى من العالم في الوقت الحاضر والمستقبل
العوامل التي تؤثر على أوجه التفاوت وديناميات السلطة والتحديات التي يواجهها بعض األشخاص (المهاجرون
والنساء والشباب والسكان المهمشون)

المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1التعرف على هياكل الحوكمة العالمية ،والنظم القانونية الدولية ،والقضايا العالمية ،والعالقات بين النظم
والعمليات العالمية والوطنية والمحلية وفهمها
 .2معرفة كيفية المشاركة والمساهمة في المناقشات حول القضايا العالمية المعاصرة على المستويات
المحلية والوطنية والعالمية باعتبارهم مواطنين عالميين مستنيرين ومشاركين ومسؤولين ومتجاوبين
 .3التعرف بشكل أكبر على التحديات وفرص العيش في عالم يتزايد فيه الترابط والتنوع
 .4أن يتكون لدى الطالب شعور باالنتماء إلى اإلنسانية المشتركة ،والقيم والمسؤوليات المشتركة
 .5إظهار التعاطف والتضامن واحترام االختالفات والتنوع
 .6تطوير وتطبيق القيم والمواقف والمهارات الالزمة للتعامل مع مختلف المجموعات ووجهات النظر
 - 7التفكير بصورة نقدية فيما يعنيه أن تكون عضوا في المجتمع العالمي وكيفية التصدي للمشكالت والقضايا
المشتركة
 :2تعتمد هذه الوحدة المزدوجة على اإلصدار الذي نشرته اليونسكو -انظر على سبيل المثال اليونسكو ()2015
بعنوان " التربية على المواطنة العالمية :مواضيع وأهداف التعلم"
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf :3
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الدراسات المدنية
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توسيع اآلفاق العالمية
الصف11 :

رقم الوحدةCIS13 :

وصف الوحدة
تستند هذه الوحدة إلى المفاهيم التي ُ
طرحت في ركيزة الشخصية واألخالق والتي تعرف فيها الطالب على األخالقيات العالمية
واالقتصاد العالمي .هذه الوحدة ضمن الحلقة  3تجمع أيضا الدروس من الوحدات  CIS8و CIS9بشأن الحقوق والمسؤوليات.
سوف يتمكن الطالب من خالل هذا البرنامج من توسيع "آفاقهم العالمية" أو تطوير "عقلية عالمية" .وسوف يناقشون هويتهم
الذاتية ومكانتهم في الممارسات العالمية المعاصرة ،والتي تشمل مجتمع الدول ذات السيادة والمجتمع المدني العالمي .كما
سينظرون باعتبارهم أفرادا في كيفية تعاملهم مع القضايا والتحديات االجتماعية والبيئية في عالم مترابط.
هذه وحدة قائمة على المشاريع ،وتعمل على تعزيز الدروس المستفادة من الصفوف السابقة.
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
.1
.2
.3
.4

توسيع "اآلفاق العالمية" أو تطوير "عقلية عالمية"
أن يتكون لديهم وعي وفهم للعالقات العالمية واالجتماعية والسياسية التي يجدون أنفسهم طرفا فيها
التعبير عن حقوقهم ومسؤولياتهم وممارستها بوصفهم سكان في عالم مترابط
التحليل النقدي للتغييرات الضرورية الالزم إجرالها لتحقيق عالم عادل ومستدام
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 .7مشروع
تعمل الوحدات النهائية لبرنامج التربية األخالقية على دمج حصيلة التعلم من جميع الركائز األربع ،حيث يقوم الطالب بمراجعة بعض
أهم المواضيع في برنامج التربية األخالقية للنظر في مغزى أن يكون الشخص مواطنا يتحلى بالمسؤولية واألخالق ،بما في ذلك إعادة
النظر في النهج الرئيسية في التفكير واالستدالل المنطقي حول الطرق يمكن للشخص من خاللها أن يصبح طيبا وخلوقا .وسوف يقوم
الطالب خالل الوحدة النهائية من البرنامج بتطبيق ما تعلموه على مشروع من اختيارهم.
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المشروع )(CM, IC, CUS, CIC
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ْش حياة أخالقية
َ
عي ُ
الصف12 :

رقم الوحدةPR1 :

وصف الوحدة
تمثل الوحدتان األخيرتان ( PR1و )PR2من برنامج التربية األخالقية فرصة للطالب لتعزيز واالستفادة من التعلم من جميع
الركائز األربع :الشخصية واألخالق ،والفرد والمجتمع ،والدراسات الثقافية ،والدراسات المدنية .وهذه الوحدات تتبع الوحدة
( IC19التأمل والتحول) ،والتي ت ّعرف فيها الطالب على إنجازاتهم وتحدياتهم ،وكيف أعدتهم هذه التجارب للمرحلة التالية
من حياتهم المهنية ،والوحدة ( CIS13توسيع اآلفاق العالمية).
يبدأ الطالب في الصف  12بتعلم المزيد عن الشؤون المالية في العالم الحقيقي في الوحدة ( IC20إدارة الشؤون المالية في
العالم الحقيقي) وعن األخالق في الوحدة ( CM20األخالق في مكان العمل) قبل االنتقال إلى دراسة معنى عيش حياة أخالقية
في .PR1
يبدأ الطالب في الصف  12بتطوير المزيد من مهارات التفكير األساسي والتعلم واالتصال إلعدادهم للمرحلة التالية من
دراستهم األكاديمية استعدادا ألداء دورهم كأفراد مسؤولين في المجتمع وكمواطنين عالميين.
تتيح هذه الوحدة للطالب الفرصة لمواصلة النظر في قيمهم ومبادئهم والتفكير في كيفية تطبيقها بفعالية .وتساعد هذه الوحدة
الطالب في مراجعة بعض المواضيع الرئيسية لبرنامج التربية األخالقية ،للتعرف على ما يعنيه أن يكون الشخص مواطنا
مسؤوال وأخالقيا .حيث يقوم لطالب بشكل خاص بإعادة النظر في النهج الرئيسية في التفكير واالستدالل المنطقي حول
الطرق التي تؤدي إلى أن يتحلى الشخص بأخالق طيبة ،ومنها على سبيل المثال:
• الفضائل األخالقية المعاصرة كالطموح والتصميم والصبر والشجاعة )(CM10
• األخالقيات أو الواجبات القائمة على القواعد والتي تشمل المسؤوليات والواجبات )(CM13
• األخالق المجتمعية ))CM19) ،CM18 ،CM17 ،CM16 ،CM15 ،CM14 ، (CM12
• قيم االحترام والتسامح واإلنصاف والصدق والتعاطف
• الصفات الشخصية األساسية مثل المثابرة ،والجرأة ،والعزم ،والحزم ،واللطف ،والرحمة ،وانفتاح الذهن
سيقوم الطالب بإجراء تقييم نقدي لمنظورهم األخالقي الحالي ،والتأمل في التغييرات التي قد يحتاجون أو يريدون إحداثها من
أجل أن يصبحوا أعضاء مسؤولين في المجتمع .كما سوف يبحثون عن السبل التي قد تتعرض فيها سالمتهم األخالقية للتحديات
على المستوى الشخصي أو المحلي أو العالمي ،وكيفية التصدي لهذه التحديات.
سوف يتحول تركيز الطالب في الجلسات النهائية بعيدا عن التفكير الذاتي الستكشاف كيف أنه ،بصفتهم أنهم عوامل تغيير
أخالقي ،يمكنهم توسيع نطاق تفكيرهم إلى المجتمع المحلي على نطاق أوسع ،عند البدء في التخطيط لمشروعهم .PR2
سيقوم الطالب بتطبيق معارفهم ومهاراتهم وفهمهم إلعداد ما يلي:
• "صورة" للقيم األساسية الحالية وسمات الشخصية األساسية والسلوكيات الخاصة بهم
• تدقيق ومراجعة للقيم ،والخصائص الشخصية األساسية والسلوكيات الذي يرغبون في تطويرها أو اكتسابها
لمساعدتهم على عيش حياة أخالقية
• مقالة تأملية عن سبل مواجهة التحديات والشدائد
• شجرة القرارات أو ما شابه ذلك
• خطة "األفكار األولى" لدراستها في PR2
قد يختار الطلبة العمل مع شريك أو في مجموعة صغيرة في جزء من هذه الوحدة ،إال أنه يجب أن يكونوا قادرين على إثبات
مساهماتهم الفردية ونتائج تعلمهم في المنتجات النهائية التي يقدمونها للتقييم
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1عمل مراجعة نقدية وتقييم لقيمهم األساسية ،وسماتهم الشخصية األساسية ،وسلوكياتهم
 .2دراسة الطرق التي تمكنهم من تطوير قيمهم ،وسماتهم الشخصية األساسية ،وسلوكياتهم من خالل التفكير النقدي
 .3إعداد مقالة تأملية تحدد التحديات المحتملة والطرق التي من خاللها يستطيعون إظهار اإلصرار والمثابرة في مواجهة
الشدائد
 .4استخدام أدوات حل المشاكل لدعم اتخاذ القرار
 .5وضع خطة "أفكار أولية" لمشروعهم
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المشروع )(CM, IC, CUS, CIC
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األخالق في الممارسة العملية
الصف12 :

رقم الوحدةPR2 :

وصف الوحدة
هناك العديد من الخيارات التي يمكن للمعلمين والطالب اختيارها لهذه الوحدة النهائية .سوف تتاح للطالب فرصة لتحديد
محور التركيز في دراستهم وكيف يرغبون في العمل نحو تحقيق المخرجات التعليمية .وال ينبغي أن تكون الوحدة ُمرهقة
وشاقة ،بل أن تكمل وحدات التعلم في الصف  ،12سواء في المدرسة أو داخل المجتمع األوسع .ينصب تركيز هذه الوحدة
على األخالق "في الممارسة العملية" ،وبالتالي فإن محور تركيز المخرجات التعليمية هو على التفكير األخالقي لدى الطالب
والمنطق والسلوك.
قام الطالب في ( PR1عيش حياة أخالقية) بإعادة النظر في بعض مجاالت التعلم الرئيسية والمهارات من الصفوف السابقة،
وبدأوا في تحديد مجال تركيز 'المشروع' الخاص بهم ،والذي يمكن أن يكون مشروعا بحثيا مكتبيا ،أو مشروعا عمليا (مثل
العمل في المجتمع المحلي أو صنع قطعة فنية) أو مزيج من االثنين.
ويمكن أن يتضمن سياق المشروع العمل الذي سيقوم به الطالب على أي حال في الصف  ،12على سبيل المثال ،مشروع
المؤهالت الموسع ( )EPQللتقدم للقبول في المرحلة المقبلة من حياتهم األكاديمية أو المهنية ،أو صنع قطعة فنية ،أو البحث
المعمق في نص أو إطار مفاهيمي محدد يدرسونه للحصول على مؤهالت أخرى ،بشرط أن يكون للعمل بُعد أخالقي ضمن
هذه الوحدة.
وقد يعبر الطالب ،على سبيل المثال ،عن رغبتهم في تعزيز وعيهم المالي ( ،)IC20حيث يمكنهم استخدام إطار مفاهيمي
اقتصادي لدراسة تأثير ديون بطاقات االئتمان ،أو العرض والطلب ،أو العائد على االستثمار في سوق العقارات .وسيشمل
ذلك إجراء بعض البحوث المكتبية ولكن يمكن أن يشمل أيضا جمع وتحليل البيانات األولية أو الخبرة العملية .كما قد يتطلب
ذلك منهم التفكير في القضايا األخالقية والمناقشات ذات الصلة .ويمكن للطالب ،عوضا عن ذلك ،أن يقرروا تمديد عملهم
التطوعي من الصف  )CIS13(11وفهمهم لـمعنى "توسيع اآلفاق العالمية" .وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في مواصلة
التحضير للعمل في األوساط األكاديمية أو دخول سوق العمل ،وذلك انطالقا من الوحدة  :IC19على سبيل المثال ،البحث في
مجال اهتمام رئيسي مثل التلمذة الصناعية المتقدمة ،أو التعلم بمالزمة الموظفين المتمرسين ،أو دراسة جانب من الجوانب
األخالقية في سياق مكان العمل .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للطالب النظر في القضايا األخالقية من خالل صنع (والتفكير
في) قطعة فنية ،أو من خالل دراسة نص أدبي رئيسي.
سوف يحتاج الطالب لتبرير اختيارهم للمشروع من خالل عرض منطقي موجز يبين الفوائد التي سوف تعود أوال :على
تعلمهم وتطورهم ،وثانيا :على األشخاص اآلخرين ،والتي قد تشمل دعم أفراد المجتمع المحلي بطريقة أو بأخرى ،ولكن
يمكن أن تشمل أيضا نشر الدروس المستفادة من الدراسة إلى جمهور أوسع ،مثل تقديم عروض أمام أقرانهم ،أو كيف يمكن
ما تعلموه أن يُعدّهم ألدوار في المستقبل.
يبدأ الطالب في الصف  12بتطوير المزيد من مهارات التفكير األساسي ،ومهارات التعلم واالتصال إلعدادهم للمرحلة المقبلة
من التعلم األكاديمي ودورهم كأعضاء مسؤولين في المجتمع وكمواطنين عالميين .وتتيح هذه الوحدة للطالب الفرصة لمزيد
من النظر في القيم والمبادئ التي يحملونها وكيفية تطبيقها بفعالية.
سوف تغطي هذه الوحدة فصلين في الصف  .12وسيتم تقديم الدعم للطالب خالل ورش العمل وحصص التدريس الفردية.
وتعتمد ورش العمل على تنمية المهارات من الصفوف السابقة ،مثل مهارات البحث والسالمة اإللكترونية وتحليل البيانات
وحل المشكالت.
قد يختار الطلبة العمل مع شريك أو في مجموعة صغيرة في جزء من هذه الوحدة ،إال أنه يجب أن يكونوا قادرين على إثبات
مساهماتهم الفردية ونتائج تعلمهم في المنتجات النهائية التي يقدمونها للتقييم .وكمثال على ذلك ،إذا قامت مجموعة صغيرة
بتنظيم حدث معين ،فيجب على الطالب تحديد دورهم الخاص والتفكير فيه وتقييمه ،كما هو الحال في عملية التخطيط ،وحل
المشكالت ،والبحث واستخدام المعلومات ،وتحقيق النتائج المتفق عليها في الملف الخاص بهم.
يمكن للطالب إثبات معارفهم ومهاراتهم وفهمهم ضمن جزء من ملف العمل الخاص بهم .وينبغي أن يتضمن ذلك ،كحد أدنى،
تقريرا موجزا يلخص ما قاموا به وكيف طبقوا التفكير األخالقي والمنطق والتفكير في ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم باعتبارهم
عوامل تغيير أخالقي .ويمكن تقديم التقرير بأي وسيلة مناسبة ،بما في ذلك الفيديو .ويمكن أن يشمل الملف أيضا صورا أو
شهادات أو مفكرة يومية أو ملصقات أو مقاال.
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يجب أن تظهر ملفات الطالب  24ساعة عمل (طول مدة الوحدة) كحد أدنى وتقديم الدليل على التركيز والمنهجية ،وإدارة
المشاريع ،والمعرفة والفهم ،والتفكير النقدي ،والتفكير في اإلجراءات والمنتج ،واالستخدام الجيد للعروض ،واالنشغال
بالموضوع .وسيحتاج الطالب إلى التفاوض مع معلميهم بشأن الشكل والطول والحجم المناسب للملف ،ألنها تعتمد على
الموضوع المختار والطرق المستخدمة.
المخرجات التعليمية المرجوة
أن يصبح الطلبة في نهاية هذه الوحدة قادرين على:
 .1إكمال مشروع فردي
 .2إظهار فهم نقدي للمفاهيم األخالقية واالعتبارات الرئيسية المتعلقة بالموضوع الذي يختارونه
 .3إثبات المهارات التنظيمية واالستراتيجيات لتحقيق النتائج المتفق عليها ،بما في ذلك حل المشكالت
 .4انتقاء المعلومات واستخدامها وتطبيقها بأسلوب نقدي
 .5إظهار الوعي وتطبيق استراتيجيات لضمان السالمة اإللكترونية
 .6التفكير بالنتائج وتقييمها فيما يتعلق بنتائج المشروع المتفق عليها والتعلم الذاتي
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