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املقدمة
ّ
1.1كلمة مؤسسة فيصل احلسيني
تــدرك مؤسســة فيصــل احلســيني أن اإلشــكالية األساســية يف النظــم التربويــة التــي
ال يكــون الطالــب فيهــا محــور العمليــة التعليميــة تكمــن يف أن مكانــة الطالــب يف هــذه
النظــم تقــع يف أســفل الهــرم ،تنعكــس هــذه املكانــة الدونيــة بجــاء يف نوعيــة املهــارات
التــي يتــم التركيــز عليهــا يف إعــداد الطلبــة لالندمــاج يف املجتمــع.
تعتمــد هــذه النظــم بالعــادة علــى التلقــن كأداة أساســية لنقــل املعرفــة ،فتنتــج
(خزانــات) حفــظ للمعلومــات قــادرة علــى اســتعادة املعلومــة أو بعضهــا ،وتنتــج مــن
الناحيــة التربويــة أفــرادا ال ميتلكــون احلــد الــكايف مــن مهــارات التعبيــر عــن الــذات
واملشــاركة والقــدرة علــى مواجهــة املشــاكل أو حــل النزاعــات.
مــن اجــل حــل هــذه املشــكلة فاننــا نــرى ان علــى االدارات املدرســية ،اإلقــدام علــى
تبنــي نهــج جديــد يتــم مــن خاللــه الســعي نحــو إجــراء خلخلــة يف ســلم القيــم الــذي
يضــع الطالــب يف املكانــة الدنيــا ،وعليهــم الدفــع باجتــاه جعــل شــعار «الطالــب محــور
العمليــة التعليميــة» حقيق ـ ًة علــى أرض الواقــع.
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اعضاء الطواقم املدرسية الكرام،
يف هــذا اإلطــار ،واســتكماال لسلســلة األدلــة التعليميــة التــي تقدمهــا مؤسســة فيصــل احلســيني ،طــور
مستشــار املؤسســة الســيد جــواد دويــك هــذا الدليــل يف ختــام جتربتــه التدريبيــة يف مدرســتني مــن
مــدارس القــدس ضمــن مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس الــذي تنفــذه مؤسســة فيصــل احلســيني.
نضــع بــن أيديكــم هــذا الدليــل اإلرشــادي الــذي يعــن علــى بنــاء تشــاركي لدســاتير مدرســية متنــح جميــع
عناصــر املجتمــع املدرســي األدوار التــي تســتحقها ،وتؤســس لعالقــات بــن تلــك العناصــر تقــوم علــى
احتــرام احلقــوق ،وتقديــر واجــب صونهــا ،وتث ّبــت  -مــن خــال القوانــن  -مداميــك تلــك العالقــات،
وعواقــب التعــدي عليهــا .نأمــل أن تســتفيد املــدارس مــن هــذا الدليــل ،فتتشــجع لتطويــر دســاتير تقــوم
أركانهــا علــى أســاس مــن املشــاركة ،ودون إقصــاء ألي عنصــر مــن عناصــر املجتمــع املدرســي.
أود ،يف النهايــة ،أن أقــدم الشــكر للســادة الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،والســادة
مؤسســة التعــاون علــى متويــل مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس ،وعلــى التعــاون مــن أجــل إجناحــه يف
عــدد مــن املــدارس ،والــذي جــاء هــذا الدليــل كأحــد مخرجاتــه التــي نأمــل أن تســهم يف تعميــم الفائــدة
علــى قطــاع التعليــم الفلســطيني برمتــه.
عبد القادر فيصل احلسيني
رئيس مجلس اإلدارة
مؤسسة فيصل احلسيني
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 2.2مشروع مساندة التعليم يف القدس ومشروع التطوير الشامل
أطلقــت مؤسســة فيصــل احلســيني يف العــام « 2003مشــروع التطويــر الشــامل» مــن أجــل خدمــة مــدارس
القــدس ،واســم املشــروع يحيــل قطعــا علــى طبيعتــه .هدفــت املؤسســة مــن وراء هــذا املشــروع إلــى تقــدمي
دعــم شــمولي – صفتــه التنامــي منــذ انطالقــة املشــروع حتــى اآلن – لــكل مناحــي العمليــة التعليميــة
التعلميــة ،وصــوال الــى أدق التفاصيــل املختصــة بالبنــى التحتيــة ومتعلقاتهــا.
مــن أهــداف «مشــروع التطويــر الشــامل» ،جتذيــر فكــرة البحــث العلمــي واإلنتــاج األدبــي يف مــدارس
العاصمــة ،وتأمــن بيئــة فكريــة تقبــل اختــاف اآلراء  ،وحتييــد التلقــن الــذي يصــادر كل إمكانيــة للفكــر
التحليلــي واالســتنتاجي والنقــدي واإلبداعــي.
هــذه األهــداف اســتدعت أهدافــا أخــرى بالضــرورة ،نحــو :حتويــل محــور العمليــة التعليميــة باجتــاه
الطالــب ،واعتمــاد أســاليب تربويــة كالعمــل يف فريــق ،وأســلوب حــل املشــكالت ،وغيرهــا مــن األســاليب
التــي تعــن الطلبــة علــى تذويــت املعــارف.
عملــت املؤسســة علــى هــذا املشــروع بتمويــل ذاتــي خــال األعــوام  ،2005-2003وعملــت بتمويــل مــن
التعــأون اإليطالي/احلكومــة اإليطاليــة عبــر صنــدوق البلديــات الفلســطيني خالل األعــوام ،2008-2006
وعملــت خــال األعــوام  2010-2008بتمويــل مــن االحتــاد األوروبــي ،وعملــت يف العــام 2011-2010
بتمويــل فلســطيني عــام ،وبــن األعــوام  2014-2011بتمويــل آخــر مــن االحتــاد األوروبــي .يف األعــوام
 2015-2011عملــت املؤسســة حتــت مســمى «مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس» ،وذلــك بتمويــل مــن
الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي -الكويــت ضمــن منحــة بإشــراف مؤسســة التعــأون.
عدد املدارس املقدسية التي أفادت من املشروع منذ انطالقته حتى اآلن ثالثون مدرسة ( ،)1منها عشرون
()3
مدرسة ( )2أفادت منه بني الفترة من متوز  2011وحتى حزيران  .2015يذكر أن العمل يف ثالث عشرة مدرسة
من املدارس العشرين م ّول بشكل كامل من خالل «مشروع مساندة التعليم يف القدس».

.1

مدرســة الفتــاة الالجئــة الثانويــة ،مدرســة جبــل املكبــر  ،مدرســة األيتــام االســامية «ج» ،مدرســة الفتــاة الثانويــة الشــاملة ،مدرســة النهضــة االســامية
«أ» ،مدرســة النهضة االســامية «ب» ،مدرســة الشــابات املســلمات ،مدرســة الفتاة الالجئة «د» ،مدرســة الروضة االســامية احلديثة ،مدرســة األيتام
االســامية «د» ،مدرســة الفتــاة الالجئــة «أ» ،مدرســة الدوحــة ،مدرســة عمــر بــن اخلطــاب ،مدرســة التركمنشــاتس (االرمــن) ،مدرســة مارمتــري،
مدرســة دار األوالد ،مدرســة روضــة الزهــور ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة النظاميــة الثانويــة ،مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة األيتــام
االســامية – الثــوري ،مدرســة الفتــاة الالجئــة (ج)  ،مدرســة تيراســنطا للبنــن ،مدرســة ماريوســف ،مدرســة املطــران ،مدرســة عثمــان بــن عفــان،
مدرســة بنــات ابــو بكــر الصديــق ،مدرســة جيــل االمــل ،مدرســة األيتــام الصناعيــة يف العيزريــة ،املدرســة االرثوذكســية يف العيزريــة.

.2

مدرســة النهضــة االســامية (أ) ،مدرســة األيتــام االســامية «ج» ،مدرســة الفتــاة الالجئــة الثانويــة ،مدرســة الفتــاة الثانويــة الشــاملة ،مدرســة
تيراســنطا للبنــن ،مدرســة الفتــاة الالجئــة ج ،مدرســة الدوحــة ،مدرســة روضــة الزهــور ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة النظاميــة الثانويــة،
مدرســة األيتــام االســامية – الثــوري ،مدرســة ماريوســف ،مدرســة املطــران ،مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة عثمــان بــن عفــان ،مدرســة ابــو

بكــر الصديــق ،مدرســة جيــل االمــل ،مدرســة األيتــام الصناعيــة يف العيزريــة ،املدرســة االرثوذكســية يف العيزريــة ،الروضــة احلديثــة.
.3

مدرســة روضــة الزهــور ،مدرســة دار الطفــل العربــي ،مدرســة النظاميــة الثانويــة ،مدرســة األيتــام االســامية -الثــوري ،مدرســة ماريوســف ،مدرســة
املطــران ،مدرســة النظاميــة االساســية ،مدرســة عثمــان بــن عفــان ،مدرســة ابــو بكــر الصديــق ،مدرســة جيــل االمــل ،مدرســة األيتــام الصناعيــة يف
العيزريــة ،املدرســة االرثوذكســية يف العيزريــة ،الروضــة احلديثــة ( انضمنــت الــى املشــروع خــال الســنة االخيــرة منــه).
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م ّولــت بعــض مــن احتياجــات املــدارس الســبع ( )4الباقيــة (كالعــروض الســينمائية الهادفــة واآلالت
الصفيــة واملكتبيــة ،وأهمهــا األلــواح التفاعليــة األلكترونيــة) عبــر املشــروع نفســه ،يف حــن مت متويــل باقــي
مناحــي املشــروع فيهــا مــن خــال مشــروع التطويــر الشــامل بدعــم مــن االحتــاد األوروبــي.
وقــد وفــر «مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس» للمــدارس الثــاث عشــرة خدمــات يف مجــاالت التدريــب
التربــوي  ،والنشــاطات املوجهــة للطلبــة ،وترميــم البنــى التحتيــة وإضافــة املرافــق .وقــد أفــاد مــن التدريــب
التربــوي معلمــو ومعلمــات املــواد األساســية (اللغــة العربيــة ،واللغــة اإلجنليزيــة ،والعلــوم ،والرياضيــات)،
ومجموعــة مــن معلمــي املــواد اإلنســانية ومعلمــي التكنولوجيــا.
قــدم املشــروع للمــدارس املســتفيدة  -بالتــوازي مــع االستشــارات التربويــة ملعلمــي املــواد املختلفة-خدمــات
استشــارية خاصــة بطواقــم اإلدارة واإلرشــاد ،وعســر /صعوبــات التعلــم وحقــوق الطفــل ومــا يتبعهــا مــن
عمــل علــى الدســتور املدرسـ ّـي وجلــان الوســاطة الطالبيــةّ ،
ونظــم دورات حاســوب يف مجــاالت تطبيقيــة،
ودعــم الزيــارات امليدانيــة الهادفــة والرحــل التعليميــة .أمــا علــى صعيــد النشــاطات املوجهــة للطلبــة
فقــد تضمــن املشــروع مســابقات قــراءة القصــص القصيــرة والروأيــات باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة،
ونــوادي خاصــة بالبحــث العلمــي واألدبــي واالنســاني واالجتماعــي ،كمــا اســهم يف تغطيــة تكاليــف تدريــب
املرشــدات وتكاليــف التنســيق اخلاصــة مبشــروع الســينما لطــاب املــدارس وبالتعــأون مــع مركــز يبــوس.
هــذا وقــد مت مــن خــال املشــروع التعاقــد مــع كليــة وجــدي نهــاد أبــو غربيــة اجلامعيــة التكنولوجيــة،
والتــي قامــت علــى مــدار عامــن دراســيني بتدريــب معلمــات ومعلمــن وطــاب مختاريــن مــن اثنتــي عشــرة
مدرســة ( )5يف مجــال برمجــة الروبوتــات واســتخدامها إليجــاد حلــول ابداعيــة ملشــاكل بيئيــة وتعليميــة.
أمــا علــى صعيــد البنــى التحتيــة فقــد أســهم املشــروع يف تطويرهــا مبــا يلــزم مــن ترميمــات ،وأثــاث،
ومختبــرات علــوم وحاســوب ،وتأهيــل ســاحات ومرافــق رياضيــة ،وبحســب األولويــات احملــددة مــن قبــل
مؤسســة فيصــل احلســيني واملــدارس معــا ،وبتوجيــه مــن مفــردات أهــداف املشــروع بجعــل املــدارس مكانــا
ينعــم فيــه الطلبــة ببيئــة مدرس ـ ّية صديقــة وبتعليــم نوعــي.
وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن مديريــة التربيــة والتعليــم وثالثــا وأربعــن مدرســة تابعــة لهــا قــد افــادت
مــن برنامــج الربــط االلكترونــي الــذي و ّفــره مشــروع مســاندة التعليــم يف القــدس ،لتصيــر العاصمــة بذلــك
رائــدة يف مجــال تطويــر برنامــج أرشــيف محوســب وتعامــات مدرسـ ّية محوســبة تربــط املــدارس مبكتــب
املديريــة ،وتتيــح الفرصــة حلفــظ البيانــات وجتميعهــا وتصنيفهــا بشــكل منظــم وســريع ،يســهم بالتالــي يف
اتخــاذ القــرارات الســليمة لــدى املخططــن علــى صعيــد املــدارس والتربيــة.

.4

مدرسة الدوحة االساسية ،مدرسة النهضة االسالمية «أ» ،مدرسة األيتام االسالمية «ج» ،مدرسة الفتاة الالجئة الثانوية ،مدرسة الفتاة الثانوية
الشاملة ،مدرسة تيراسنطا للبنني ،مدرسة الفتاة الالجئة «ج».

.5

مدرسة املطران ،مدرسة النظامية الثانوية ،مدرسة النظامية االساسية ،مدرسة الكلية االبراهيمية ،مدرسة دار الطفل العربي ،مدرسة امليسون،
مدرسة عثمان بن عفان ،مدرسة األميان-ذكور ،مدرسة األميان -اناث ،مدرسة الفتاة الالجئة «د» ،مدرسة ذكور ابو عبيدة ،مدرسة الشابات
املسلمات.
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3.3حول الدليل
املدراء واملديرات الكرام
مت ّثــل املــدارس ،كإحــدى مؤسســات التنشــئة املجتمعيــة ،مكانــاً تربويــاً وتعليميــاً يف آن واحــد ،حيــث
تســعى مــن جهــة إلــى إكســاب الطلبــة املعــارف والتنــ ّور العلمــي ،وتــزرع فيهــم مــن جهــة أخــرى قيــم
املواطنــة وحقــوق اإلنســان ،وتهــيء لهــم الظــروف املواتيــة ملمارســة حقوقهــم وواجباتهــم ومســؤولياتهم
جتــاه أنفســهم وجتــاه اآلخريــن احمليطــن بهــم.
هــذه الســيرورة التربويــة التــي تكســب الطلبــة املعــارف والتن ـ ّور العلمــي ،وتقــدم لهــم القيــم واحلقــوق
والواجبــات ،هــي مســؤولية مهمــة وملزمــة لعمــل مؤسســات التنشــئة املجتمعيــة ،ومنهــا املــدارس .ال
ميكــن التفريــط بهــذه املســؤولية إذا كانــت غأيتنــا صقـ َل شــخصية الطلبــة ليكونــوا ،مســتقب ً
ال ،مواطنــن
مســؤولني يف أســرهم وعملهــم ومجتمعهــم ،وليكونــوا مواطنــن نشــطاء وفعالــن يف معاجلــة قضأيــا
حقوقيــة وإنســانية شـ ٍ
ـائكة يواجهونهــا وهــم يتعاملــون مــع تطــورات العصــر والعلــم وظــروف احليــاة.
انطالق ـاً مــن هــذا التوجــه ،وضمــن مشــروع حقــوق الطفــل الــذي نفّذتــه مؤسســة فيصــل احلســيني يف
عــدد مــن مــدارس القــدس ومحيطهــا ،مت العمــل خــال هــذه الســنة ( )2015مــع مدرســة جيــل األمــل
ومدرســة روضــة الزهــور علــى إعــداد دســتور مدرسـ ّـي ،وبالتعــأون والتشــارك مــع جميــع األطــراف املعنيــة
باألمــر :اإلدارة ،وطواقــم التدريــس ،واألهــل ،والطلبــة .ألن الدســتور املدرسـ ّـي أحــد وســائل تعزيــز قيــم
املواطنــة وحقــوق الطفــل ،كان لهــذه التجربــة الكثيــر مــن األصــداء اإليجابيــة والــدروس املســتفادة ،مــا
عــزز توجهنــا نحــو توثيقهــا يف دليــل يســاعد مــدارس أخــرى علــى تطويــر دســتور مدرسـ ّـي خــاص بهــا.
هــذا الدليــل يحثكــم ،مــدراء ومديــرات ،علــى تبنــي هــذا التوجــه التربــوي ،وعلــى الســعي لبنــاء دســتور
مدرسـ ّـي تشــاركي مــع جميــع األطــراف مــن أهالــي وطلبــة ومعلمــن/ات .يقــدم الدليــل يف البدأيــة مــادة
أساســية حــول التربيــة القائمــة علــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان ،وحــول دور املدرســة يف تنميــة قيــم
يفصــل بعــد ذلــك جميــع املعلومــات التــي تخــص طريقة إعداد دســتور مدرسـ ّـي،
املواطنــة لــدى الطلبــة ،ثــم ّ
وأهميتــه ،ومراحــل إعــداده ،وفــرق العمــل املشــرفة عليــه ،وغيرهــا مــن التفاصيــل املهمــة .يعــرض الدليــل
يف نهأيتــه منوذجــا لدســتور مت تطويــره يف مدرســة جيــل األمــل يف العيزريــة التــي خاضــت هــذه التجربــة.

الفكري
التصور
4.4
ّ
ّ

املدرس ـ ُة ملتقــى املعلمــن/ات والطلبــة واألهــل ،وتع ـ ّد منوذج ـاً صغيــراً حلياتنــا يف املجتمــع الكبيــر الــذي
نحيــا فيــه مــع أفــراد ليســوا بالضــرورة شــبيهني بنــا ،ولســنا شــبيهني بهــم ،فصبغــة مجتمعنــا احلاليــة هــي
التعدديــة يف جميــع أطيافهــا :الفكريــة ،والدينيــة ،والثقافيــة ،والسياســية ،والعرقيــة .إن املدرســة متأثــرة بهذا
األمــر شــئنا أم أبينــا ،فاألهــل يأتــون مــن بيئــات مختلفــة ،وكذلــك الطلبــة ،وكذلــك املعلمــون/ات ،األمــر الــذي
يشــكل حتديـاً كبيــرا أمــام إدارات املــدارس يف التعامــل مــع مســائل التعأيــش ،والتقبــل والتســامح ،واحتــرام
احلقــوق وااللتــزام بالواجبــات .إن التعامــل مــع هــذه املســائل يكفــل حتقيــق حيــاة كرميــة جلميــع مــن يأتــي إلــى
املدرســة ،ودون أي انتهــاك أو تعـ ٍّـد ســافر حلقــوق أحــد ،ودون أي تقصيــر يف احملافظــة علــى قيــام اجلميــع
بواجباتــه ومســؤولياته علــى أكمــل وجــه.
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يف إطــار مســاعي املــدارس لتقريــب وجهــات النظــر وتقليــل اخلالفــات وحــاالت الصــدام بــن الطلبــة
واملعلمــن/ات واألهــل ،انتهجــت العديــد مــن املــدارس منهــج بنــاء دســتور مدرسـ ّـي بشــراكة األطــراف
املعنيــة باألمــرّ ،
لينظــم العالقــات بــن األطــراف املختلفــة ،ويعمــل علــى مالءمــة التوقعــات بــن طاقــم
املدرســة والطلبــة واألهــل ،ويعــزز قيــم املواطنــة املرتكــزة علــى حقــوق اإلنســان .تصــاغ مــن خــال هــذا
الدســتور حقــوق وواجبــات كل فئــة مــن الفئــات الســابقة ،ويصبــح بالتالــي مرجعيــة متفقــا عليهــا مــن
ـراءات معاجلــة األمــر ،يف حــال حــدوث أي اختــاف بــن األطــراف،
قبــل جميــع األطــراف ،وتكــون إجـ
ُ
متوقعـ ًة مســبقاً ومعلنــة للجميــع ،واجلميــع سواســية أمــام هــذا االتفاق/الدســتور دومنــا تفريــق أو متييــز
يف املعاملــة.
لوجــود الدســتور يف احليــاة املدرس ـ ّية أهميــة كبــرى ،فهــو األداة التــي نســتطيع مــن خاللهــا أن نقيــس
قدرتنــا علــى االلتــزام باتفــاق كنــا شــركاء يف بنائــه وصياغتــه ،وهــو املــرآة التــي ســنفحص مــن خاللهــا
متاشــي قيمنــا وممارســاتنا اخلاصــة مــع القيــم اإلنســانية التــي جــاء مــن أجلهــا الدســتور ،وإلــى أي مــدى
نحــن ملتزمــون بإعطــاء كل ذي حــق حقــه ،وإلــى أي مــدى نحــن ملتزمــون بالقيــام بواجباتنــا ومســؤولياتنا.
للدســتور أهميــة إضافيــة كذلــك ،فهــو أداة لتطويــر جــودة العمليــة التعليميــة والتربويــة بشــكل مســتمر يف
املدرســة ،مبــا يتيحــه مــن إمكانيــة اســتحداث بنــود لــم تكــن موجــودة مســبقاً ،أو تعديــل أو حــذف بنــود
حاليــة مبــا يتــاءم مــع الظــروف املســتجدة ،ومــن أجــل الرقــي بالطلبــة ،وتطويــر إمكانياتهــم ومهاراتهــم
احلياتيــة.

5.5األهداف السلوكية للدليل:
األهداف املعرفية-:
 -1زيــادة معرفــة املــدراء ،واملعلمــن/ات ،والطلبــة ،واألهــل يف التربيــة القائمــة علــى قيــم املواطنــة
وحقــوق اإلنســان.
تشاركي.
مدرسي
 -2زيادة معرفة املدراء ،واملعلمني/ات ،والطلبة ،واألهل بكيفية إعداد دستور
ّ
ّ
األهداف الوجدانية-:
 -1تعميق مفهوم القيم اإلنسانية واحلقوقية يف نفوس املدراء ،واملعلمني/ات ،والطلبة ،واألهل.
 -2نبذ العنف واملمارسات املتجأوزة حلقوق الطفل.
األهداف النفس -حركية-:
 -1زيــادة املمارســات املرتبطــة باحتــرام حقــوق اإلنســان لــدى املدراء/املديــرات ،واملعلمــن/ات ،والطلبــة،
واألهل.
 -2زيــادة مشــاركة األهــل والطلبــة يف حيــاة املدرســة مــن خــال جلــان أوليــاء األمــور ،ومجالــس الطلبــة،
وفــرق إعــداد الدســتور املختلفــة.
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املواطنة
ســيتم التركيــز يف هــذا الفصــل مــن الدليــل علــى مفهــوم املواطنــة ،وحقــوق اإلنســان ،وتنشــئة األجيال على
القيــم اإلنســانية ،باعتبارهــا الــروح احليــة ألي دســتور مدرسـ ّـي ،ودونهــا يصبــح الدســتور مجــرد مجموعــة
مــن األوراق ال أهميــه لــه ،ويصبــح التعامــل معــه مجــرد تعامـ ٍـل مــع إجــراءات ،وتطبيـ ٍـق لسياســات وقوانــن
وضعتهــا املدرســة ليــس أكثر.

1.1مفهوم املواطنة وتعريفاتها
تعــددت مفاهيــم املواطنــة مــن رؤى ضيقــة جــدا ومحصــورة يف أمــور محــددة فقــط ،إلــى رؤى أوســع
وأشمل.
فالبعــض رأى يف املواطنــة مفهومــا ضيقــاً ينحصــر بتمتــع األفــراد بحقــوق وواجبــات معينــة ،فيعــ ّرف
فــوزي ( ،2007ص )7املواطنــة بأنهــا «متتــع الفــرد بحقــوق وواجبــات ،وممارســتها يف بقعــة جغرافيــة
معينــة لهــا حــدود محــددة».
بينمــا نظــر آخــرون إلــى مفهــوم املواطنــة بتوســع أبعــد مــن «حقــوق وواجبــات» فقــط ،فنجــد أن الكــواري
( ،2000ص ،)5نقـ ً
ا عــن دائــرة املعــارف البريطانيــة ،يتفــق مــع التعريــف الســابق بــأن املواطنــة «عالقــة
بــن فــرد ودولــة كمــا يحددهــا قانــون تلــك الدولــة ،ومبــا تتضمنــه تلــك العالقــة مــن واجبــات وحقــوق يف
تلــك الدولــة» ،ولكنــه اعتبرهــا أيضــا عقــدا اجتماعيــا لــه صيغتــه القانونيــة واألخالق ّيــة ،وهــذا العقــد
يعــرف وفــق املتعــارف عليــه بــن الــدول بـــ «الدســتور الدميقراطــي» (الكــواري ،2000،ص.)9
وعنــد تأملنــا يف التعريفــات الــواردة يف «دليــل املواطنــة املســؤولة» للكاتــب جمــال بندحمــان ( ،)2013نــرى
توســعا أكبــر وأعمــق يف نظرتــه ملفهــوم املواطنــة .رأى بندحمــان يف املواطنــة «انتمــاء إلــى وطــن ،لــك فيــه
مجموعــة مــن احلقــوق ،وعليــك مجموعــة مــن الواجبــات ،والتــازم بــن احلــق والواجــب هــو مــا يجعلــك
مواطنـاً مســؤوالً وفعــاالً» (بندحمــان ،2013،ص ،)6كمــا أنــه يستشــهد بتعريــف آخــر يدعــم فكــرة االنتمــاء
إلــى الوطــن ،فيشــير إلــى أن املواطنــة «إحســاس باالنتمــاء وشــعور بالــوالء للدولــة والوطــن ،وهــي كيــان مــن
املشــاعر واحلقــوق والواجبــات والروابــط األخالق ّيــة واإلنســانية والقانونيــة بــن اإلنســان وتــراب الوطــن،
وبــن الوطــن بكيانــه السياســي ومختلــف مواطنيــه» (بندحمــان ،2013 ،ص.)7
لقــد تعــدى مفهــو ُم املواطنــةِ عنــد بندحمــان اجلنســي َة واالنتمــا َء إلــى وطــن واحــد وحيــد ،فاعتبــر مفهــوم
املواطنــة أوســع مــن االنتمــاء إلــى الوطــن فقــط ،لتصبــح انتمــاء إلــى مجــال ،كأن يكــون املجــال وطن ـاً
أو مدينــة أو حيــاً ،وقــد يتعــدى حــدود الوطــن إلــى قــارة أو فكــرة مــن نــوع حمأيــة البيئــة ،أو حمأيــة
احليوانــات ،أو نشــر الســام ،وخالفــه.
وأخيــراً ،هنــاك مــن نظــر إلــى املواطنــة بصــورة أكثــر جتــردا وشــمولية ،فاعتبرهــا «جملــة مــن القيــم
اإلنســانية التــي نشــأت منــذ القــدم بغيــة خلــق االنتمــاء لــدى الفــرد نحــو كيــان معــن ،وهــي أداء واجبــات
محــددة ،والتمتــع بحقــوق معينــة ،وهــي مفتــاح لــكل مــن احلريــة الشــخصية ،واملســؤولية جتــاه الدولــة
وغيرهــا مــن املؤسســات واملواطنــن» (عيــوري وآخــرون ،2005 ،ص .)2تــؤدي هــذه النظــرة الــى عالــم
أفضــل تســوده املســأواة ،واإلخــاء والتعأيــش ،والتســامح ،والقبــول باالختــاف ،واحتــرام حــق األجيــال
القادمــة يف بيئــة ســليمة ....وغيرهــا مــن القيــم اإلنســانية.
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ميكننــا القــول ،لتلخيــص احلديــث حــول مفهــوم املواطنــة ،بأنهــا شــعور وإحســاس باالنتمــاء والــوالء إلــى
قيــم إنســانية تنعكــس مــن خــال ممارســات نقــوم بهــا يف مــكان مــا أو مجــال مــا ،وتلــك املمارســات
وضعــت يف عقــد اجتماعــي لــه صيغتــه القانونيــة واألخالق ّيــة بغيــة توضيــح حقــوق وواجبــات األفــراد
ذوي العالقــة مــع ذلــك املــكان أو املجــال ،فيصبــح املواطنــون فعالــن يف خدمــة أنفســهم وبيئتهــم احملليــة
ووطنهــم واملجتمــع اإلنســاني الــذي ينتمــون إليــه.
قياســا علــى ذلــك ،فــإن مفهــوم املواطنــة داخــل املدرســة هــو انتمــاء جماعــة املدرســة إلــى قيــم إنســانية،
تغرســها املدرســة فيمارســها الطلبــة واملعلمــون/ات واألهــل واملــدراء يف تعامالتهــم وتصرفاتهــم التــي
األخالقــي الــذي توضــح مــن خاللــه
صيغــت يف عقــد اجتماعــي يســمى دســتور املدرســة ،أو امليثــاق
ّ
حقــوق وواجبــات األطــراف املختلفــة داخــل املدرســة ،وجميعهــم يســعون إلــى خدمــة أنفســهم واآلخريــن
يف بيئتهــم املدرس ـ ّية وخارجهــا.
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2.2ركائز املواطنة
عنــد حديثنــا عــن املواطنــة ال بــد لنــا مــن ذكــر الركائــز التــي تســتند إليهــا املواطنــة ،ودون هــذه الركائــز،
مجتمعة أو منفردة ،يصبح مفهوم املواطنة مفهوما واهياً.
 -1االنتمــاء :املواطنــة تقــوم علــى الشــعور باالنتمــاء إلــى القيــم اإلنســانية ،وإلــى املــكان أو املجــال الــذي
نحيــا فيــه.
 -2إبــداء الــرأي :هــو ركيــزة أساســية يف مفهــوم املواطنــة ،إذ ال ميكــن أن نكــون مواطنــن يف مــكان مــا دون
أن يكــون لنــا فيــه حــق التعبيــر عــن الــرأي.
 -3املشــاركة :املواطنــة تتطلــب منــا املشــاركة الفاعلــة يف مــا يــدور حولنــا ،والســعي لتطــور وتقــدم ورقــي
املــكان الــذي ننتمــي إليــه ،فلــكل مواطــن/ة احلــق يف أن يشــارك يف إدارة وطنــه بدرجــة أو بأخــرى.
 -4معرفــة وممارســة احلقــوق والواجبــات :ال يكتمــل مفهــوم املواطنــة يف حــال غيــاب الوعــي بحقوقنــا
وواجباتنــا ،والوعــي بهــا يحتــم علينــا تأديتهــا قــوالً وســلوكاً.
 -5املســأواة :اجلميــع سواســية يف احلقــوق والواجبــات ،فلــكل مواطــن/ة نفــس احلقــوق وعليه/ـــا نفــس
الواجبــات.
 -6التكامــل االجتماعــي :ويقصــد بــه مناصــرة املضطهديــن الذيــن انتهكــت حقوقهــم ،واملطالبــة بهــا،
وحتفيــز اآلخريــن علــى القيــام بواجباتهــم ومســؤولياتهم .تؤكــد عيــوري وآخــرون ( ،2005ص )5هــذه
الركيــزة ،وتعتبــر أن الطالــب الصالــح يف املدرســة هــو «مــن يطالــب بحقوقــه وحقــوق اآلخريــن».
وعليــه ،حتــى يشــعر الطلبــة بأنهــم مواطنــون يف مدرســتهم ،يجــب أن يشــعروا باالنتمــاء إلــى املدرســة وإلــى
القيــم اإلنســانية التــي تركــز عليهــا ،وأن يُســمح لهــم بالتعبيــر عــن رأيهــم وأخــذ دور فعــال ومشــارك يف
حيــاة املدرســة مــن أجــل تقدمهــا وتطورهــا علــى نحــو أفضــل .هكــذا يتجلــى شــعور الطلبــة باالنتمــاء مــن
خــال املطالبــة الواعيــة باحلقــوق الذاتيــة وحقــوق اآلخريــن ،ومــن خــال تشــجيع الــذات واآلخريــن علــى
االلتــزام بالواجبــات واملســؤوليات قــوالً وفعـ ً
ا (فــوزي ،2007 ،بندحمــان ،2013 ،عيــوري وآخــرون .)2005
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3.3شروط حتقق املواطنة
إن احلد األدنى العتبار دولة ما مراعية ملبدأ املواطنة يتمثل يف وجود شرطني جوهريني:
أولهما :زوال وجود حكم الفرد أو القلة من الناس ،وحترير الدولة من التبعية لشخص احلاكم.
ثانيهمــا :اعتبــار جميــع الســكان الذيــن يتمتعــون بجنســية الدولــة مواطنــن متســأوين يف احلقــوق
والواجبــات ،ال متييــز بينهــم بســبب االختــاف يف الديــن ،أو النــوع ،أو اللــون ،أو العــرق ،أو املوقــع
االجتماعــي  ،...ويتمتــع كل فــرد منهــم بحقــوق والتزأمــات مدنيــة وقانونيــة متســأوية (الكــواري،2000 ،
فــوزي.)2007 ،
تأسيســا علــى كل الــذي ســبق ،وعنــد مقارنــة هــذه النقــاط مــع حيــاة املدرســة ،فإننــا جنــد ضــرورة ملحــة
لالبتعــاد عــن التفــرد يف التصــرف مــن قبــل املديــر/ة ،أو الهيئــة اإلداريــة .ال بــد ،يف املقابــل ،مــن جعــل
الطلبــة مــن خــال إقامــة مجالــس لهــم ،واألهــل مــن خــال إقامــة جلــان أوليــاء األمــور ،شــركا َء ف ّعالــن
يف صياغــة قــرارات وإجــراءات املدرســة؛ فالقــرارات تتــم بالتشــأور بــن اجلميــع لضمــان احملافظــة علــى
املســأواة والعدالــة يف التعامــل مــع الطلبــة واألهالــي واملعلمــن/ات ،ودون أي متييــز.

4.4فوائد املواطنة
فوائد أن تكون مواطنا يف البيئة املدرس ّية
 .أالثقة بالنفس
شــعورنا باالنتمــاء واملشــاركة الفاعلــة غيــر شــعورنا بالعزلــة وبــدور املتف ّرجــن علــى مــا يحــدث مــن حولنــا،
هــذا األمــر يشــعرنا بالثقــة بالنفــس ،والشــعور بالثقــة مينحنــا القــوة كــي ندافــع بــا هــوادة عــن قيمنــا
وقناعاتنــا التــي تنبــذ العنــف والظلــم وعــدم املســأواة ،وتــؤدي بنــا إلــى أخــذ دور فعــال يف تقريــر مصيرنــا
ومصيــر األفــراد مــن حولنــا.
 .بإحداث تغيير
لــن يحــدث تغييــر دون أن نســمع آراء وأفــكار الطلبــة وذويهــم حــول قضأيــا مزعجــة أو منفــرة .إن
أمــورا نحــو ترتيــب برنامــج االمتحانــات ،ومســألة كــم الوظائــف املعطــاة ،واألنشــطة والبرامــج الترفيهيــة،
وتنظيــم املقصــف ،وتطويــر املواهــب وغيرهــا ،أمثلــة علــى مســائل يجــب أن نســمع رأي الطلبــة واألهــل
فيهــا ،ويجــب أن نتحــأور حولهــا مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر ،وتقليــل الغضــب ،ورفــع املــودة واالنتماء.
 .جاستحداث قوانني
اســتحداث قوانــن منصفــة ،حتقــق املســأواة والعــدل بــن اجلهــات ذات العالقــة يف املدرســة ،يجعــل العالقــات
بــن البشــر «متوقعــة» ،أي جتــري وفــق تصــور مســبق يعرفــه ويرتضيــه اجلميــع (فــوزي.)2007 ،
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5.5دور املدرسة يف تعزيز قيم املواطنة وحقوق اإلنسان
يتأثــر عالــم الطلبــة بالكثيــر مــن القيــم التــي يتــم اكتســابها مــن األســرة ،ومــن وســائل اإلعــام املرئيــة
واملســموعة ،واإلنترنــت ،واملجتمــع ،ومجموعــة الرفــاق ،واملدرســة ،وغيرهــا مــن جهــات التأثيــر .حتــى
نســتطيع الوقــوف علــى الــدور املميــز والفريــد للمدرســة يف غــرس قيــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان يف
نفــوس الطلبــة ،ال بــد لنــا مــن إجــراء مقارنــة بســيطة بــن مــا تقــوم بــه قنــوات التأثيــر املختلفــة هــذه،
وبــن مــا تســتطيع أن تقــوم بــه املدرســة.
أو ًال :زرع القيم ومضامني الرسائل التربوية
يتعــرض الطفــل ،مــن خــال جهــات التأثيــر املتعــددة ،للعديــد مــن القيــم ومضامــن الرســائل التربويــة
التــي ال تكــون جميعهــا إيجابيــة بالضــرورة .بعــض هــذه القيــم والرســائل ســلبي ،ويف أحيــان أخــرى قــد
تكــون متناقضــة .بعــض قنــوات التلفــزة ،علــى ســبيل املثــال ،تشــجع علــى العنــف واالنتقــام ،وأخــرى تشــجع
علــى التســامح واحلــوار ،وكذلــك األمــر مــع بعــض األُســر التــي تشــجع علــى قيــم األمانــة والصــدق،
واألُســر التــي تشــجع علــى املرأوغــة والغــش والكــذب .هــذا التناقــض ينســحب علــى محيطنــا الكبيــر يف
املجتمــع أيضــا ،حيــث نــرى أشــخاصا يحترمــون الــدور ويلتزمــون بإعطــاء حــق األولويــة ،ونــرى آخريــن
يعتبــرون حقهــم فــوق حقــوق اآلخريــن.
أمــام هــذا املشــهد ،يجــب أن يبــرز دور املدرســة الفاعــل يف تربيــة األجيــال علــى قيــم ورســائل تربويــة
إيجابيــة فقــط .لقيــم املواطنــة حســب الكــواري ( )2000ثالثــة أبعــاد :معــريف ،ووجدانــي ،واجتماعــي،
وللمدرســة ميــزة اإلحاطــة بجميــع هــذه األبعــاد ،والتطــرق إليهــا خــال ســيرورة العمليــة التربويــة التــي
تؤديهــا.
البعــد املعــريف يتمثــل يف تعريــف الطلبــة بحقوقهــم وواجباتهــم ،وبالقيــم اإلنســانية التــي تســعى املدرســة
إلــى تذويتهــا لديهــم ،ويف البعــد الوجدانــي تســتطيع املدرســة اســتغالل املواقــف التعليميــة ،املنهجيــة منهــا
وغيــر املنهجيــة ،يف بلــورة اجتــاه إيجابــي يف نفــوس الطلبــة نحــو قيــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان ،بحيــث
تصبــح جــزءا مــن تكوينهــم الوجدانــي ،ومــن ســلوكهم مــع أنفســهم ومــع زمالئهــم .أمــا علــى صعيــد البعــد
االجتماعــي ،فاإلنســان بطبيعتــه كائــن ذو صبغــة إنســانية اجتماعيــة ،واالختبــار احلقيقــي ملــا امتلكــه يف
البعــد املعــريف والوجدانــي يتجلــى مــن خــال تفاعلــه مــع أصدقائــه وزمالئــه يف املدرســة وخارجهــا.
املدرســة ،خالفــا لغيرهــا مــن جهــات التأثيــر آنفــة الذكــر ،قــادرة علــى خلــق فــرص التفاعــل االجتماعــي
مــن خــال األنشــطة والفعاليــات الالمنهجيــة ،ومــن خــال تبــادل الزيــارات مــع مؤسســات مجتمعيــة
أخــرى تدمــج الطلبــة يف أعمــال تهــم مجتمعهــم .هكــذا تســهم املدرســة ،وبشــكل فعــال ،يف تكامــل بنــاء
قيــم املواطنــة لــدى الطلبــة ،وتعــزز مــن شــعورهم باالنتمــاء ،فتصبــح تلــك القيــم ممارســات واقعيــة وجــزءا
مــن حيــاة الطلبــة اليوميــة.
ثاني ًا :تفعيل دور الطفل (الطالب/الطالبة)
دور الطفــل ،مــن خــال مــا يتعــرض لــه مــن قبــل جهــات التأثيــر املختلفــة ،دور ســلبي يف الغالــب .هــو متفــرج
يتأثــر بالقيــم والرســائل التربويــة الســلبية التــي يتعــرض لهــا ،لكــن دون أن يعلــم حجــم الضــرر الــذي يلحقــه،
فلتلــك اجلهــات هالــة تأثيــر كبيــرة علــى األطفــال ،ومــا تبثــه يهيمــن علــى تصرفاتهــم وســلوكياتهم الحقـاً.
للمــدارس ،يف املقابــل ،مســؤولية كبيــرة يف تفعيــل دور الطلبــة ليكونــوا مفكريــن ومنتقديــن ومحللــن ملــا يــدور
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والتحجــر .للمــدارس ،أيضــا ،دور
الضيــق واالنغــاق
حولهــم ،ولهــا دور يف حتريــر األذهــان مــن ك ّل أشــكال ّ
ّ
يف دفــع الطلبــة نحــو عــدم أخــذ األمــور مبســلماتها ،ولهــا دور يف تشــجيعهم علــى اعتمــاد النهــج العلمــي يف
حتليــل األمــور والتبصــر بهــا ،وأخــذ مــا هــو متالئــم مــع القيــم والرســائل التربويــة التــي تســعى املدرســة إلــى
تذويتهــا ،ونبــذ مــا ال يتماشــى معهــا (الكــواري.)2000 ،

ثالث ًا :تقدمي التوجيه واإلرشاد
يحتــاج األطفــال ،كــي ينشــأوا بشــكل ســوي متشــبعني بقيــم املواطنــة واحتــرام حقــوق اإلنســان ،إلــى التوجيــه
واإلرشــاد طــوال الوقــت ،وخاصــة يف ظــل العوملــة واالنكشــاف علــى جميــع وســائل املعرفــة مــن إنترنــت،
وإعــام مرئــي ومســموع ،وغيــره .أصبــح األطفــال اليــوم أكثــر عرضــة ملعلومــات وقيــم وســلوكيات ،منهــا
مــا هــو إيجابــي ومنهــا مــا هــو ســلبي ،فنــرى علــى ســبيل املثــال بعــض مقاطــع الفيديــو التــي تنشــر ألطفــال
يعذبــون احليوانــات ،أو يعتــدون علــى كبــار الســن ،ونــرى بالغــن يســتخدمون العنــف بشــتى أشــكاله ،ونــرى
غيــر ذلــك الكثيــر.
يف ظــل شــبه انعــدام التوجيــه الصحيــح واملناســب للطلبــة ،أصبحــت ضــرورة اإلرشــاد والتوجيــه مــن قبــل
املربــن/ات (املعلمــن/ات) مــن املســؤوليات املهمــة للغأيــة .هكــذا نضمــن أن تكــون التربيــة وفــق منظــور
منهجـ ّـي مــدروس يســتجيب ّ
للطــرق احلديثــة يف التربيــة والتلعيــم والتعلّــم ،وهكــذا نســتطيع تق ـ ّومي ســلوك
الطلبــة باملرافقــة احلكيمــة املتفهمــة ،فالعقــاب ليــس باحلــل األمثــل.

رابعا :ربط القول بالفعل
للعالقــات بــن األفــراد يف املدرســة ،والتفاعــات فيمــا بينهــم ،أهميــة كبــرى يف زرع قيــم املواطنــة .ال بــد،
مــن جهــة ،أن تكــون األقــوال ولغــة احلــوار بــن األفــراد لغـ ًة إيجابيــة تســتند إلــى القيــم واحلقــوق والواجبــات،
حيــث يفصــح املعلمــون/ات عــن قيمهــم داخــل الصــف وخارجــه ،ويجــرون حديث ـاً مــع الطلبــة عــن أهميــة
اللغــة اإليجابيــة يف التعبيــر عــن القيــم اإلنســانية التــي متيــز اجلنــس البشــري ،ويســتوضحون مــا هــي قيــم
ومعتقــدات الطلبــة ،ويربطــون املنهــاج واملــواد التعليميــة مبوضــوع القيــم اإلنســانية .ال بــد ،مــن جهــة ثانيــة،
مــن اســتغالل األنشــطة والفعاليــات املدرس ـ ّية كفرصــة ملطابقــة القــول بالفعــل.
مــن خــال القيــام بأعمــال تطوعيــة خــال موســم الزيتــون ،علــى ســبيل املثــال ،نعــزز لــدى الطلبــة قيــم
العطــاء ،واملشــاركة املجتمعيــة ،واالنتمــاء ،وغيرهــا مــن القيــم األخــرى .ومــن خــال االحتفــال باألعيــاد،
وباملناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة والدينيــة يصيــر تعزيــز قيــم التعــأون ،والتعاطــف ،واألحســاس باآلخــر.
إن ملمارســات املعلمــن/ات داخــل حجــرة الصــف أو يف املدرســة ،إضافــة إلــى كل مــا ســبق ،تأثيــرا كبيــرا يف
إحــداث الترابــط بــن القــول والفعــل ،فــا يخفــى أنــه مــن غيــر املجــدي أن نعبــر لفظيـاً عــن احلــق يف حريــة
التعبيــر ،بينمــا ال نســمح للطلبــة أن يعبرواعــن آرائهــم وأفكارهــم ،أو ال نحتــرم رأي األقليــة ،ونأخــذ بــرأي
األغلبيــة فقــط.
مت ّيــز هــذه العمليــة التبادليــة بــن املعلمــن/ات والطلبــة واألهــل املدرسـ َة عــن ســائر اجلهــات املســاهمة يف
تنشــئة الطلبــة .يف املدرســة تتوافــر مســاحة مــن الوقــت والتواصــل بشــكل يومــي مــع الطلبــة وذويهــم ،مــا
يعطــي إمكانيــة أعلــى لتحقــق الترابــط بــن املســتوى اللفظــي للقيــم وبــن ممارســتها عمليــا .لعــل حــدوث
األخطــاء التربويــة أمــر حتمــي بالضــرورة ،لكــن مســعى تصويبهــا ممكــن مــن خــال إدارات حكيمــة ،ومتفهمة،
ومصغيــة ،ومتعأونــة .هــذا الســعي احلثيــث لتحســن املدرســة ألدائهــا هــو مــا يجعلهــا تضطلــع بالــدور املتوقــع
منهــا كمؤسســة تنشــئة مجتمعيــة تعــزز قيــم املواطنــة ،واحتــرام حقــوق اإلنســان قــوالً وفع ـ ً
ا (بندحمــان،
 ،2013الكــواري.)2000 ،
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املدرسي
الفصل الثاني :الدستور
ّ
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املدرسي
الدستور
ّ

يف هــذا الفصــل مــن الدليــل ســوف نتنــأول تعريــف امليثــاق األخالقـ ّـي ،وتعريــف الدســتور ،والدســتور
املدرسـ ّـي ،ومــن ثــم ســيتم التطــرق الــى أهــداف الدســتور املدرسـ ّـي ،ومبنــاه وخطــوات إعــداده ،إضافــة
إلــى التوصيــات املهــم أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد إعــداد دســتور مدرسـ ّـي .يعــرض الفصــل يف ختامــه
منوذج ـاً لدســتور مدرسـ ّـي أعدتــه مدرســة جيــل األمــل يف العيزريــة.
أثنــاء العمــل علــى إعــداد دســتور مدرســة جيــل األمــل ،ثــار التســاؤل اآلتــي :هــل ُتــدد عالقتنــا كتربويــن
بالطلبــة وذويهــم مــن خــال دســتور مدرسـ ّـي ،أم مــن خــال ميثــاق أخالقـ ّـي؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ال بــد لنــا مــن اســتعراض تعريــف امليثــاق األخالقـ ّـي وتعريــف الدســتور بشــكل
عــام ،ومــن ثــم تعريــف الدســتور املدرسـ ّـي علــى ضــوء التعريفــات الســابقة بشــكل خــاص.

1.1تعريف اﻤﻟﻴﺜﺎق اﻻﺧﻼﻗﻲ
امليثــاق األخالقـ ّـي هــو عهــد بــن طرفــن أو أكثــر ،يلتــزم بــه اإلنســان فكــرا وســلوكا بالقيــام مبجموعــة
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت األﺧﻼﻗﻴﻪ واﻤﻟﻌﺎﻳﻴﺮ اﻤﻟﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺤﺗﻜﻢ هــذه املعأييــر والتوجهــات األخالق ّيــة ﻤﻣﺎرﺳﺎ ِتــه،
ﻣﻦ
ّ
وحتــدد حقوقــه وواجباتــه ،وهــي ﻟﻴﺴﺖ بــأﺣﻜﺎم أو ﺑﻨﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻤﺗﺎرس ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧﻮن (موقــع التربويــون
اجلــدد.)2013 ،

2.2تعريف الدستور
ا عــن (النعيــم ،عبــد العزيــز ،ص )182الدســتور إصطالحــاً
يعــرف الســديري ( ،2004ص )14نقــ ً
«بأنــه مجموعــة األحــكام التــي تبــن شــكل الدولــة ونظــام احلكــم فيهــا ،وســلطاتها ،وطريقــة توزيــع هــذه
الســلطات ،وبيــان اختصاصاتهــا ،وبيــان حقــوق املواطنــن وواجباتهــم».

املدرسي
3.3تعريف الدستور
ّ

ـاركي يبنــى مــن قبــل املعلمــن/ات ،والطلبــة ،واألهــل ،بهــدف تعريــف
الدســتور املدرسـ ّـي هــو مســتند تشـ ّ
القارئــن برؤيــة املدرســة ،ورســالتها التربويــة ،والقيــم واملبــادئ التــي تســعى إلــى تنميتهــا لــدى الطلبــة.
تفصــل يف هــذا الدســتور حقــوق وواجبــات املشــاركني يف بنائــه مبــا يرتبــط بعملية تنشــئة الطلبة الســليمة،
ّ
وحتــدد فيــه طــرق التصــرف املقبولــة يف املدرســة .اســتنادا إلــى هــذا الدســتور ،تكــون إجــراءات معاجلــة
التجــأوزات املمكنــة متوقعـ ًة مســبقاً ومعلنــة للجميــع ،ومنســجمة مــع مصلحــة الطفــل الفضلــى ،واتفاقــات
حقــوق الطفــل ،وأنظمــة الدولــة ،وسياســات وزارة التربيــة والتعليــم.
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أخالقي؟
4.4دستور أم ميثاق
ّ

جنــد ،علــى ضــوء مــا ســبق ،أن تعريف الدســتور املدرسـ ّـي ،وكــذا تعريف امليثاق األخالقـ ّـي ،يحوي مركبات
االتفــاق بــن طرفــن أو أكثــر ،وكالهمــا يرتكــز علــى قيــم ومعأييــر وتوجهــات حتــدد قواعــد التصــرف
بــن جهــات االتفــاق ،ويــدرج لــكل جهــة حقوقهــا وواجباتهــا .يكمــن الفــرق بــن الدســتور املدرسـ ّـي وامليثــاق
األخالقــي ،مــع ذلــك ،يف أن الدســتور ملــزم باالســتناد إلــى اتفاقيــات حقــوق الطفــل العامليــة ،وإلــى قوانــن
الدولــة ،وإلــى اللوائــح واألنظمــة املوضوعــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ،فلــه صبغتــه القانونيــة التــي
تُلــزم يف حــاالت معينــة جهــات االتفــاق أن تبلّــغ اجلهــات املختصــة عــن حــاالت إســاءة للطلبــة ،وهــذا األمــر
ينقــص امليثــاق األخالقـ ّـي.

املدرسي
5.5أهداف الدستور
ّ

 .أالتأكيــد علــى هويــة ورســالة املدرســة التربويــة ،وقيمهــا ومبادئهــا ،وإشــراك اجلميــع يف حتقيــق
رســالتها التربويــة.
.بتقريب وجهات النظر بني املعلمني/ات واإلدارة والطلبة واألهل ،فاجلميع يتحدث بنفس اللغة.
 .جحتديد حقوق وواجبات كل فئة من الفئات السابقة.
 .دزيادة املمارسات املرتبطة باحترام حقوق األطفال.
 .هتعريف قواعد السلوك الالئق يف املدرسة ،وإجراءات معاجلة أي جتأوز قد يحدث.
 .وتوفير مناخ تربوي تعليمي بنّاء ومريح وآمن للجميع.
 .زتعويد املعلمني/ات والطلبة واألهل على احترام االتفاقيات وااللتزام بها.

املدرسي
6.6توصيات لبناء الدستور
ّ

 .أمــن خــال اطالعنــا علــى العديــد مــن دســاتير املــدارس املختلفــة ،فإننــا نــورد لكــم هنــا مجموعــة مــن
التوصيــات املهــم أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد العمــل علــى بنــاء دســتور مدرسـ ّـي.
.بعمليــة بنــاء الدســتور حتتــاج إلــى متهيــد مســبق وتوعيــة ونقــاش وحــوار بــن املعلمــن/ات والطلبــة
واألهــل ،ف ُع ْمــق النقــاش الــذي يســبق إعــداد الدســتور يعكــس وضــوح التفكيــر والعقالنيــة يف اختيــار
البنــود اجلديــرة بــأن يشــملها.
املدرسي شـرط أساسي لنجاحه.
 .جإشراك الطلبة يف عملية بناء الدستور
ّ
 .دالتباحــث والتناقــش حــول بنــود الدســتور عنــد بنائــه أمــر ضــروري ،وكــذا التفكيــر بالطلبــة مــن ذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،ومبــدى إمكانيــة التزامهــم ببنــوده ،ومــا هــي خصوصيــة الفئــات املنضويــة
حتــت هــذه الشــريحة مــن الطلبــة.
 .هيجــب أن يكــون الدســتور واضحــاً وقصيــراً ،وغيــر قابــل للتأويــل ،فالصياغــة الغامِ ضــة هــي أســاس
املشــاكل.
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 .ويستحســن ،كـ َـ َمبدأ عــام ،صياغــة األنظمــة بشــكل إيجابــي ،ويستحســن االبتعــاد عــن كلمــات مثــل
«ممنــوع » ،و«يحظــر» ،و«غيــر مســموح» ،و«عــدم االلتــزام»  ...وغيرهــا.
 .زيجب وضع قوانني ميكن تطبيقها ،فاألنظمة الزائدة تخلق البلبة وحت ّد من فعالية الدستور.
 .حيجــب علــى األنظمــة أن ال تتعــارض مــع القوانــن الرســمية للدولــة ،أو أنظمــة وزارة التربيــة والتعليــم.
(ملعلومــات إضافيــة انظــر/ي البنديــن  ١٤،١٢مــن قائمــة املراجــع ص.)٣٢
.طيف حــال رغــب فريــق بنــاء الدســتور املدرسـ ّـي يف أن يض ّمــن الدســتور بنــودا قــد تتعــارض مــع توجيهات
وزارة التربيــة والتعليــم ويــرى ضــرورة ملحــة لوجودهــا ،عليــه استشــارة مكتــب التربيــة وعمــل ذلــك
بالتنســيق معــه.
 .ييجــب أن يكــون املنطــق مــن وراء الدســتور وأنظمتــه ،قبــل البــدء بتنفيــذ إجــراءات عقابيــة ،وض ـ َع
خطــوات ّ
تدخــل عالجيــة ،وتربي ـ َة األجيــال علــى حتمــل املســؤولية ،واحتــرام حقــوق اآلخريــن.
يفضــل تعريــف العقوبــات أو اإلجــراءات العقابيــة املتخــذة كـــ «نتيجة طبيعية» لعــدم القيام بالواجبات،
.ك ّ
وليســت عقابـ ـاً غيــر مــدروس ملجــرد الرغبــة يف العقــاب ،مث ـ ً
ا :الطالــب/ة الــذي يخ ـ ّرب ممتلــكات
املدرســة يطالــب بتمويــل إصــاح الضــرر ،وهــذا مــن بــاب حتمــل املســؤولية وااللتــزام بالواجبــات،
وليــس مــن بــاب العقــاب.
املفضــل أن يكــون هنــاك تــدرج يف اإلجــراءات املتخــذة جتــاه مــن ال يلتــزم باألنظمــة املتبعــة يف
 .لمــن
ّ
املدرســة ،فاملــرة األولــى تُعامــل غيــر الثانيــة ،والثانيــة غيــر الثالثــة ،وهكــذا.
دراســي ،أو عنــد التســجيل للعــام
 .ميوصــى بتوزيــع الدســتور علــى كل طالــب/ة يف بدأيــة كل عــام
ّ
الدراســي املقبــل.
ّ
 .نتــزداد ،كلمــا حصلنــا علــى تواقيــع أكثــر علــى الدســتور املدرسـ ّـي ،فعاليــة الدســتور مــن حيــث التــزام
اجلميــع بــه.
.سيوصــى بتنفيــذ فعاليــات داخــل الصفــوف قبــل بنــاء الدســتور وبعــد عمليــة بنائــه ،فتنفيذهــا مــن
اخلطــوات الهامــة التــي تضمــن تكريــس التعامــل معــه باحتــرام وانضبــاط.
 .عللجنة اإلعالم والنشر دور هام يف جتذير الدستور بني املعلمني/ات والطلبة واألهل.
.فتتم مراجعة الدستور مرتني يف السنة ،وذلك من أجل إجراء التعديالت واإلضافات الالزمة.
ص .توصيــة مهمــة جــد ًا :يجــب أن يعــي اجلميــع ،املعلمــون/ات والطلبــة واألهــل ،أنــه ال ميكــن ألي دســتور
أن يحــل محــل املنطــق الســليم والعقالنيــة التربويــة .مــن الصعــب مبــكان أن يغطــي الدســتور جميــع
املمارســات داخــل املدرســة ومحيطهــا ،وجميــع فعالياتهــا املنهجيــة وغيــر املنهجيــة ،وبالتالــي قــد
نتواجــه مــع حادثــة لــم يتطــرق إليهــا الدســتور ،مــا يحتــم حتكيــم املنطــق الســليم والعقالنيــة واملبــادئ
التربويــة كوســائل مواجهــة ملثــل هــذه املواقــف.
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املدرسي
7.7مبنى الدستور
ّ

مدرسي يجب أن يتضمن األمور اآلتية:
كل دستور
ّ
 .أاملقدمة أو االفتتاحية
تُــدرج فيهــا كلمــة ملديــر/ة التربيــة والتعليــم ،وكلمــة ملديــر/ة املدرســة يتــم مــن خاللهــا إيضــاح أهميــة
وغأيــة وجــود دســتور مدرسـ ّـي ،ويتــم مــن خاللهــا أيضــا حــث األهالــي والطلبــة علــى التعــأون مــع املدرســة
يف ســبيل التــزام اجلميــع ببنــود الدســتور ،ملــا فيــه مــن مصلحــة عامــة.
 .بهوية املدرسة :حملة عن املدرسة وخصوصيتها
تعطــى هنــا حملــة عــن املدرســة مــن حيــث تاريــخ النشــأة ،واملوقــع اجلغــرايف وتأثيــره على املدرســة ،وطبيعة
الطلبــة ،وأعدادهــم ،وتوزيعهــم حســب اجلنــس واملرحلــة العمريــة ،وقــدرة املدرســة علــى اســتيعاب طلبــة
مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ومــن أي فئــات ،وكادرهــا التعليمــي وتأهيلــه ،وعالقتهــا مــع املجتمــع
احمللــي . ...
 .جرؤية املدرسة ورسالتها :قيمها ومبادئها وأهدافها التربوية والتعليمية
لهــذا البنــد أهميــة يف تقريــب وجهــات النظــر بــن إدارة املدرســة واملعلمــن/ات والطلبــة واألهــل ،لــذا
مــن األهميــة مبــكان ذكــر رؤيــة املدرســة ورســالتها التربويــة ،وقيمهــا املســتمدة مــن قيــم املواطنــة وحقــوق
اإلنســان وحقــوق الطفــل ،واألهــداف التربويــة والتعليميــة التــي تســعى إلــى حتقيقهــا.
املدرسي
 .دفريق بناء الدستور
ّ
ـاركي يتطلــب تشــكيل فريــق عمــل تنبثــق عنــه جلــان تعمــل قبــل
العمــل علــى بنــاء دســتور مدرسـ ّـي تشـ ّ
وأثنــاء وبعــد عمليــة صياغــة الدســتور ،وهــذه اللجــان تتشــكل جميعهــا مــن ممثلــي الطلبــة واألهالــي
واملعلمــن/ات .إن مســألة توثيــق عمــل الفريــق وجلانــه ومهامهــا وأســماء املشــاركني/ات فيهــا أمــر مهــم،
ذلــك ألنــه يس ـ ّهل مســتقبال علــى أصحــاب املبــادرات مــن املعلمــن/ات والطلبــة واألهالــي التوجــه إلــى
اللجنــة املتخصصــة لتقــدمي أيــة مالحظــات بخصــوص جتذيــر الدســتور ،أو تطويــره ،أو االعتــراض علــى
بنــد مــن بنــوده ،أو غيــر ذلــك.
 .هحقوق املعلمني/ات والطلبة واألهل وواجباتهم
يف هــذا البنــد مــن بنــود الدســتور ،وبعــد عمليــات التشــأور بــن جميــع األطــراف املعنيــة يف األمــر مــن
معلمــن/ات وطلبــة وأهالــي طلبــة ،يتــم االتفــاق علــى قوائــم مــن احلقــوق اخلاصــة بــكل طــرف مــن
األطــراف الســابقة وواجباتهــا.
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للتنويــه :احلقــوق والواجبــات هنــا مســألة مرتبطــة بالعالقــات بــن الفئــات ،وعليــه فــإن حقــوق املعلمــن/ات
وواجباتهــم املتعلقــة بعالقــة املعلــم/ة بــاإلدارة املدرسـ ّية يبــت فيهــا بالرجــوع إلــى النظــام الداخلــي للمدرســة،
وإلــى أنظمــة العمــل املتبعــة يف الدولــة.

التدخل*
 .والسلوك املرغوب من قبل الطلبة ،وإجراءات التدخل ملعاجلة األمر حسب فترات
ّ
هنــا تصــاغ جميــع الســلوكيات اإليجابيــة التــي نرغــب يف أن يقــوم بهــا الطلبــة ،والتــي تتماشــى مــع القيــم
اإلنســانية وحقــوق الطفــل .مــن هــذه الســلوكيات علــى ســبيل املثــال :االلتــزام مبوعــد احلضــور إلــى
املدرســة ألنــه يعلّــم الطلبــة قيمــة احتــرام الوقــت ،واالعتمــاد علــى النفــس أثنــاء االمتحانــات ألنــه يعلّــم
الطلبــة قيمــة النزاهــة ،ومســاعدة الزمــاء اآلخريــن ألنــه يعلــم الطلبــة قيمــة التعــأون  ...وهكــذا.
لــذا يرجــى االنتبــاه إلــى الصياغــة اإليجابيــة واالبتعــاد عــن الصياغــة الســلبية التــي حتتــوي علــى كلمــات
مثــل «ممنــوع» ،و«غيــر مســموح» ،و«عــدم»  ... ،وغيرهــا مــن العبــارات التــي تشــير إلــى مــا هــو ممنــوع،
دون أن تعطــي البديــل املســموح يف املقابــل.
عندمــا تعــرض الســلوكيات املرغوبــة بشــكل إيجابــي ،فإننــا نزيــد مــن دافعيــة الطلبــة للقيــام مبــا هــو
متوقــع منهــم ،وتصبــح هــذه الســلوكيات شــيئا فشــيئا جــزءاً مــن تكوينهــم الذاتــي ،فيتصرفــون وفقهــا
داخــل املدرســة وخارجهــا.
ألن مــن املتوقــع أن حتــدث أحيانــاً أخطــاء مــن الطلبــة ،فهــم مــا زالــوا أطفــاالً ،ومــا زالــوا يتعلمــون
ويحتاجــون منــا إلــى التوجيــه واإلرشــاد ،لذلــك يجــب أن تصــاغ أيض ـاً اإلجــراءات املتوقــع اتخاذهــا يف
حــال حصــل جتــأوز لبعــض الســلوكيات أو األنظمــة املتفــق عليهــا .مــن املهــم يف هــذا الشــأن مراعــاة
التــدرج يف التعامــل مــع الطلبــة يف مســألة التدخــل* ،ليكــون علــى فتــرات يحددهــا املجلــس التربــوي
وفــق فهمــه لطبيعــة الطلبــة وقدراتهــم وإمكانياتهــم ،فالطالــب الــذي يقــوم بتجــأوز مــا ألول مــرة ال يعامــل
معاملــة طالــب آخــر قــام بنفــس التجــأوز للمــرة الثانيــة ،أو الثالثــة ،أو أكثــر.

*فتــرة التدخــل :يقصــد بهــا الفتــرة الزمنيــة بعــدد األيــام أو األســابيع أو األشــهر التــي يوصــي بهــا مجلــس النظــام
التربــوي لتنفيــذ خطــة تدخــل عالجيــة للطالب/ة.
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 .زأفكار ومشاريع خالل السنة الدراسية لتفعيل أمثل للدستور ومحتوياته
تُــدرج املدرســة حتــت هــذا البنــد األفــكار واملشــاريع التربويــة التــي ســتقوم باعتمادهــا خــال الســنة
املدرســي ،ومــن أجــل تعزيــز القيــم واحلقــوق والواجبــات
الدراســية مــن أجــل تفعيــل أمثــل للدســتور
ّ
واملبــادئ التربويــة التــي تســعى املدرســة ،بالتعــأون مــع املعلمــن/ات واألهالــي واملجتمــع احمللــي ،لغرســها
يف نفــوس الطلبــة.
بعض األمثلة-:
 -1برامج تط ّوع.
 -2برامج للحد من العنف.
 -3برامج لتنمية القيادة الشابة.
 -4برامج لتنمية املهارات اإلبداعية.
 -5برامج لتعزيز التن ّور العلّمي.
 -6برامج توعوية وتثقيفية.
 .حطرق تقدمي االقتراحات والشكأوي على بنود الدستور
ألن حيــاة املدرســة حيــاة ديناميكيــة تتغيــر وتتجــدد باســتمرار ،فقــد تبــرز بعــض االقتراحــات أو الشــكأوي
علــى بنـ ٍ
ـود يجــب تعديلهــا ،أو إلغاؤهــا ،أو اإلضافــة عليهــا؛ لذلــك مــن الضــروري توضيــح طــرق تقــدمي
االقتراحــات والشــكأوي علــى بنــود الدســتور ،وملــن تقــدم ،وبــأي وســيلة (شــفوية ،مكتوبــة ،فاكــس،
بريد الكتروني .)...
املدرسي من قبل األهل والطلبة
.طإقرار الدستور
ّ
مبــا أن الدســتور وثيقــة اتفــاق بــن اجلهــات املختلفــة ،ومــن بــاب حتفيــز الطلبــة علــى االلتــزام باالتفاقيات
واحترامهــا والعمــل مبوجبهــا ،فمــن الضــروري طلــب توقيــع األهــل والطلبــة عليه.
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.يإرشادات لإلهالي والطلبة للعام الدراسي اجلديد
لــكل مدرســة بعــض اإلرشــادات الهامــة ،ومــن املفضــل أن يتــم اإلعــان عــن هــذه اإلرشــادات مــع بدأيــة
العــام الدراســي حتــى يكــون األهــل والطلبــة علــى إطــاع عليهــا ويتصرفــوا وفقهــا .مــن هــذه اإلرشــادات
مــا يتعلــق بـــ :
1 .1مواعيد التسجيل للعام الدراسي املقبل.
املدرسي.
2 .2ساعات الدوام
ّ
3 .3مواعيد استقبال األهالي.
4 .4مواعيد االمتحانات.
5 .5مواعيد انتخابات جلنة أولياء األمور.
6 .6الرسوم الدراسية وطريقة الدفع.
7 .7الزي الصيفي.
8 .8الزي الشتوي.
9 .9الزي الرياضي.
1010السفريات.
1111التصريح الطبي
1212شراء الكتب الدراسية.
1313طرق التواصل مع املدرسة
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املدرسي
8.8عملية بناء الدستور
ّ

املدرســي عمليــة مركبــة وتتطلــب تضافــر اجلهــود مــن قبــل اإلدارة واملعلمــن/ات
ألن بنــاء الدســتور
ّ
والطلبــة واألهالــي ،يجــدر قبــل البــدء بتنفيــذ اخلطــوات العمليــة لبنائــه االلتفــات إلــى األمــور اآلتيــة:
أو ًال :بناء الدســتور بصورة حقيقية وتشــاركية يتطلب من اإلدارات واملعلمني/ات اإلميا َن بقدرات الطلبة
واألهالــي علــى إحــداث التغييــر واملســاهمة الفاعلــة يف صياغــة بنــود الدســتور ،واإلميــان بإمكانياتهــم
للتعبيــر عــن رأيهــم وأخــذ أدوار وممارســات فعالــة يف قضأيــا حياتيــة يعيشــونها ،ويتطلــب أيضــا ابتعــاد
اإلدارات واملعلمــن/ات عــن النظــرة الســلبية الضيقــة التــي تــرى الطلبــة عاجزيــن وغيــر قادريــن.
ثانيـ ًا :يجــب اعتبــار عمليــة بنــاء الدســتور فرصــة لتنميــة مهــارات الطلبــة علــى التفكيــر التحليلي والنقدي
البنــاء ،وتنميــة مهــارات حســن االســتماع لوجهــات نظــر مختلفــة تؤهلهــم لتذويــت قيــم التق ّبــل واالحتــرام،
وتؤهلهــم لتب ّنــي احلــوار أداة مثلــى للتعامــل مــع اختالفــات الــرأي.
ثالثـ ًا :تُن ِْج ـ ُز عملي ـ ُة بنــاء الدســتور حق ـاً مــن حقــوق الطلبــة هــو املشــاركة ،فلعمليــة املشــاركة أهميــة يف
بلــورة الشــعور باالنتمــاء إلــى هــذا الدســتور ،األمــر الــذي يجعــل الطلبــة يلتزمــون بتطبيقــه ،ويحثــون طلبــة
آخريــن علــى االلتــزام بــه.
مدرســي تقلــل الكثيــر مــن حــاالت اخلــاف بــن الطلبــة أنفســهم ،وبــن
رابع ـ ًا :عمليــة بنــاء دســتور
ّ
املعلمــن/ات ،وبــن اإلدارة واألهــل ،لذلــك مــن الضــروري العمــل علــى بنــاء الدســتور بشــكل منظــم
ومتــأن ،وبالتنســيق مــع جميــع األطــراف.
متــر عمليــة بنــاء الدســتور املدرسـ ّـي بثــاث خطــوات متسلســلة وهامــة ،وال يجــوز جتــأوز إحــدى هــذه
اخلطــوات أو اختصــار الطريــق يف تنفيذهــا .لــكل خطــوة مــن هــذه اخلطــوات غأيــات تضــع حجــر
األســاس للخطــوة التــي تليهــا ،وجتعــل التماســك بــن جميــع اخلطــوات أكثــر متانــة ،وجتعــل الدســتور أقــل
عرضــه لالنتقــاد الحق ـاً ،وجتعلــه أقــل عرضــة لتجاهــل تطبيقــه وعــدم االلتــزام ببنــوده.
مدرسي
 8,1اخلطوة األولى :املدير/ة قائد/ة املهمة  -تبنّي املدير/ة لفكرة ضرورة وجود دستور
ّ
قائــد العمليــة التربويــة يف املدرســة هــو مديــر/ة املدرســة ،وعلــى عاتقه/ـــا تقــع مســؤولية
املعلمــن/ات والطلبــة ،ومســؤولية التواصــل مــع األهالــي ،وبالتالــي فــإن أهــم شــيء يف هــذه اخلطــوة
هــو اقتنــاع املديــر/ة بحاجته/ـــا املاســة وامللحــة لوجــود دســتور مدرسـ ّـي خــاص ومالئــم لطبيعــة وظــروف
مدرسته/ـــا .ال شــك يف أن نظــرة املديــر/ة لهــذا الدســتور ســتؤثر الحق ـاً علــى اجلميــع ،وعلــى مــدى
التزامهــم بتطبيقــه واحترامهــم لبنــوده.
لــذا علــى املديــر/ة تخصيــص جــزء مــن وقته/ـــا يف خطته/ـــا الســنوية لتنظيــم وتخطيــط عمليــة بنــاء
الدســتور .حــن يفعــل املديــر/ة ذلــك يكــون شــريكا فعــاال يف إخــراج هــذا املســتند إلــى حيــز الوجــود،
فيرســم مــع مــن معه/ـــا سياســة متفقــا عليهــا مــن قبــل جميــع األطــراف ،ومــن ثــم تقــع علــى عاتقه/ـــا
مســؤولية إلــزام اجلميــع بتطبيقــه كمــا هــو ،ومتابعــة أي خلــل يف عــدم تطبيقــه ،ومتابعــة تطويــره مــن
فتــرة ألخــرى.

26

مدرسي
املدرسي واألهل والطلبة ألهمية وجود دستور
 8,2اخلطوة الثانية :تهيئة الطاقم
ّ
ّ
عمليــة بنــاء دســتور مدرسـ ّـي تتطلــب تفاهــم وتكاتــف جميــع األطــراف ،لذلــك ال بــد مــن حتفيــز مجلــس
أوليــاء األمــور ومجلــس الطلبــة والهيئــة التدريســية لتنفيــذ هــذه املهمــة ،وربطهــم وجدانيـاً وفكريـاً بأهمية
بنــاء الدســتور .إن تنفيــذ بعــض النــدوات التثقيفيــة جلميــع األطــراف حــول قيــم املواطنــة ،وحقــوق
اإلنســان ،وحقــوق الطفــل ،وقوانــن حقــوق الطفــل ،وحــول األنظمــة والسياســات املتبعــة يف وزارة التربيــة
والتعليــم ،وأخــرى حــول حقــوق وواجبــات املعلمــن/ات والطلبــة واألهالــي ،أمــو ٌر محفــزة ال يســتهان بهــا.
يوصــى بتقســيم النــدوات التثقيفيــة إلــى قســمني :األول عبــارة عــن محاضــرات تتخصــص يف املواضيــع
املذكــورة أعــاه ،والثانــي عبــارة عــن حلقــات نقــاش يتباحــث مــن خاللهــا املشــاركون/ات حــول فحــوى
املدرســي ،والفلســفة مــن وجــوده،
احملاضــرات التــي اســتمعوا إليهــا ،وحــول أهميــة وجــود الدســتور
ّ
وغأياتــه وفوائــده ،ومــدى احلاجــة إليــه .هــذه الفعاليــات ســوف تهيــئ اخللفيــة املعرفيــة لــدى الطلبــة
واألهــل للتباحــث والتشــأور حــول موضــوع الدســتور ،وســوف تســاعد علــى تعزيــز وتقويــة العالقــات بينهــم
حــول هــدف مشــترك هــو بنــاء الدســتور ،ثــم الحقــا حــول مســألة االلتــزام بــه وتطبيقــه.
املدرسي وإقراره ونشره ومراقبة تطبيقه
 8,3اخلطوة الثالثة :تأسيس فريق عمل بناء الدستور
ّ
ضــروري ،مــن أجــل تأســيس دســتور يرضــي جميــع األطــراف ،أن يتــم تشــكيل فريــق عمــل لبنــاء الدســتور
تنبثــق عنــه ثــاث جلــان فرعيــة فيهــا متثيــل عــددي متكافــئ جلميــع األطــراف .يفضــل أن يكــون عــدد
األفــراد يف اللجنــة ســتة أشــخاص :اثنــان مــن طاقــم املدرســة ،واثنــان مــن جلنــة أوليــاء األمــور ،واثنــان
مــن مجلــس الطلبــة.
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املدرسي واللجان املنبثقة عنه.
مهام فريق بناء الدستور
ّ
املدرسي
أ .فريق بناء الدستور
ّ
يتــرأس هــذا الفريــق مديــر/ة املدرســة ،ويتكــون مــن ممثلــن عــن أوليــاء األمــور ،واملعلمــن/ات ،ومجلــس
الطلبــة ،وكذلــك منــدوب عــن كل جلنــة مــن اللجــان الفرعيــة.
مهام الفريق:
1 .1يتــدارس الفريــق ،بهــدف التعلــم واكتســاب اخلبــرة ،مواثيــ َق حقــوق الطفــل ،وقوانــن الطفــل
الفلســطيني ،وسياســات وزارة التربيــة والتعليــم.
ويوجه ويوكل املهام للجان العمل املنبثقه عنه.
2 .2يف ّعل
ّ
3 .3يقر ما تقوم جلان العمل بإنتاجه.
 4 .يصادق على الوثيقة النهائية للدستور.
5 .5يحدد موعد بدء العمل بالدستور ومواعيد مراجعته وتطويره.
 6 .يتابع األهالي والطلبة املتخلفني/ات عن التوقيع.
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مالحظتان-:
املدرسي.
1 .1من املهم أن تبلور املدارس رؤية ورسالة لعملها قبل البدء بعملية بناء الدستور
ّ
2 .2يقــوم فريــق بنــاء الدســتور ،يف حالــة توافــر دســتور مدرسـ ّـي ،مبراجعــة هــذا الدســتور وتوزيــع املهــام
علــى اللجــان الفرعيــة بغيــة تطويــره.

ب .جلنة اإلعداد والصياغة
يتــرأس هــذه اللجنــة ممثــل/ة عــن املعلمــن/ات أو األهــل أو الطلبــة ،وأعضاؤهــا ســتة أشــخاص موزعــون
بالتســأوي بــن أوليــاء األمــور ،واملعلمــن/ات ،ومجلــس الطلبــة.
مهام اللجنة:
1 .1تتدارس اللجنة دساتير ملدارس أخرى بغية التعلم واكتساب اخلبرة.
 2 .تقــوم اللجنــة ،مــن أجــل حتديــد البنــود الواجــب إدراجهــا يف الدســتور ،بوضــع اســتبانات/فعاليات
لتحســس احتياجــات املعلمــن/ات ،واألهــل ،والطلبــة.
3 .3تفريــغ نتائــج االســتبانات و/أو الفعاليــات التــي مت تنفيذهــا ،واســتعمال هــذه النتائــج كأســاس
املدرســي.
لصياغــة مســودة الدســتور
ّ
4 .4تعــرض اللجنــة نتائــج اخلطــوات اإلجرائيــة التــي تقــوم بهــا علــى فريــق بنــاء الدســتور مــن أجــل
احلصــول علــى التوجيــه املالئــم.
5 .5تعرض اللجنة مسودة الدستور النهائية على فريق بناء الدستور من أجل املصادقة عليه.
6 .6تقــوم اللجنــة خــال العــام الدراسـ ّـي بتدويــن مالحظــات فريــق بنــاء الدســتور واللجــان املنبثقــه عنــه،
حلــن حتديــد موعــد لفتــح النقــاش حــول الدســتور ومراجعتــه مــن جديــد.

ت .جلنة اإلعالم والنشر
يتــرأس هــذه اللجنــة ممثــل/ة عــن املعلمــن/ات أو األهــل أو الطلبــة ،وأعضاؤهــا ســتة أشــخاص موزعــون
بالتســأوي بــن أوليــاء األمــور ،واملعلمــن/ات ،ومجلــس الطلبــة.
مهام اللجنة:
املدرسي بشكل جميل وجذاب ،ويسهل التعامل معه.
1 .1تصميم الدستور
ّ
الدراسي القادم.
الدراسي ،أو عند التسجيل للعام
املدرسي يف بدأية العام
2 .2توزيع الدستور
ّ
ّ
ّ
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3 .3نشــر الوعــي بأهميــة الدســتور ودوره الكبيــر يف تقليــل النزاعــات املدرسـ ّية ،وتعريــف اجلميــع بالقيــم
واألســس واملبــادئ التــي يقــوم عليهــا ،وحثهــم علــى تنفيــذ فعاليــات داخــل الصفــوف وخارجهــا .تفعــل
اللجنــة ذلــك مــن خــال اإلذاعــة املدرسـ ّية ،وصفحــات التواصــل االجتماعــي ،واملــواد الدعائيــة ،ومــن
خــال جلنــة أوليــاء األمــور ،ومجلــس الطلبــة.
4 .4ضمان توقيع جميع أولياء األمور وجميع الطلبة على الدستور.
5 .5رفع أسماء األهالي والطلبة املتخلفني/ات عن التوقيع إلى فريق بناء الدستور.
6 .6تنفيذ فعاليات داخل الصفوف مبساعدة املربني/ات لعمل وثيقة صفية على ضوء الدستور.
7 .7تشكيل فريق من الطلبة يساعد يف حل النزاعات بني الطلبة بطرق سلمية.
8 .8تقــدمي مالحظــات اللجنــة لفريــق اإلعــداد والصياغــة خــال العــام الدراســي ،لتوثيقهــا وأخذهــا بعــن
االعتبــار عنــد املراجعــة الدوريــة للدســتور.

ث .جلنة املراقبة والشكأوي والتعامل مع احلاالت اخلاصة
يتــرأس هــذه اللجنــة ممثــل/ة عــن املعلمــن/ات أو األهــل أو الطلبــة ،وأعضاؤهــا ســتة أشــخاص موزعــون
بالتســأوي بــن أوليــاء األمــور ،واملعلمــن/ات ،ومجلــس الطلبــة
مهام اللجنة:
1 .1ضمــان تطبيــق الدســتور علــى أكمــل وجــه مــن قبــل اجلميــع (طاقــم املدرســة ،واملعلمــون/ات ،والطلبة،
واألهالي).
2 .2مطالبة املربني/ات بتوثيق التجأوزات بالتاريخ والساعة يف السجل املخصص لذلك.
3 .3متابعة سجل التجأوزات والتعامل مع احلاالت اخلاصة التي لم يتطرق إليها الدستور.
4 .4ضمــان احلقــوق والواجبــات كمــا نــص عليهــا الدســتور باحتــرام تــام ،ودون انتهــاك لكرامــة أي طــرف
مــن األطــراف.
5 .5جتميع شكأوي املعلمني/ات ،واألهل ،والطلبة ،وجتميع اقتراحاتهم ،وتخصيص صندوق لذلك.
يواجهــون بصعوبــات ســلوكية و/أو
6 .6مطالبــة اجلهــات املعنيــة بكتابــة خطــط عالجيــة للطلبــة الذيــن َ
عاطفيــة.
7 .7االهتمام بأن ال يكون الدستور من أجل العقاب وتعزيز مبدأ الطاعة العمياء لألنظمة والقوانني.
8 .8تقدمي تقرير دوري لفريق البناء حول القضأيا الشائكة ،وحول معيقات عملية تطبيق الدستور.
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اخلامتة
حياتنــا يف املدرســة محطــة مــن محطــات إعدادنــا للحيــاة مســتقبال ،فيهــا الكثيــر مــن التفاعــات
اإلنســانية واالجتماعيــة التــي تســهم يف بلــورة شــخصيتنا ،وصقــل مكنوناتنــا الذاتيــة وفــق قيــم إنســانية
مرموقــة تتجلــى يف احترامنــا ألنفســنا ،ولآلخريــن ،وللبيئــة التــي نحيــا فيهــا.
ال شــك يف أن التفاعــات االجتماعيــة واإلنســانية تو ّلــد أحداثــا مــن ســوء الفهــم ،أو تو ّلــد بعض اخلالفات
ســوا ًء يف القيــم أو املعتقــدات أو التوجهــات ،وبالتالــي ال بــد مــن وجــود اتفــاق مقبــول علــى اجلميــع،
اتفــاق يرســم حــدود العالقــات ويحــدد احلقــوق والواجبــات ،ويقلــص الفجــوة بــن املواقــف والقناعــات
واآلراء والقيــم اخلاصــة باألفــراد .وجــود االتفــاق يحقــق جــوا تســوده قيــم التفاهــم والتحــاب والتراضــي،
وبوجــوده تتأصــل بداخلنــا هــذه القيــم وتصيــر جــزءا ال يتجــزأ مــن شــخصيتنا.
املدرسي شكل من أشكال االتفاق القائم على ركيزتني أساسيتني هما:
الدستور
ّ
1 .1اتفاقيات حقوق الطفل ،والقوانني املتعلقة بالطفولة ،وسياسات مؤسسة التربية والتعليم.
2 .2القيم واملبادئ واألخالق التي تسعى املدارس إلى غرسها يف الطلبة يوماً بعد يوم.
جديــر بالذكــر أن عالقــة طرديــة حتكــم هاتــن الركيزتــن ،فعندمــا تتحقــق الركيــزة الثانيــة يصبــح حتقــق
الركيــزة األولــى نتيجــة طبيعيــة ،ودون حاجــة إلــى اتفاقيــات ومواثيــق وسياســات.
وأخيــراً أمتنــى أن ال ننظــر إلــى الدســتور املدرسـ ّـي مبنظــور ضيــق ينحصــر بإجــراءات عقابيــة لتجــأوزات
معينــة قــام بهــا الطلبــة ،بــل ننظــر إليــه باعتبــاره نافــذة للحــوار والنقــاش وتبــادل اآلراء .إن ممارســتنا
نحــن البالغــن ملهــارات احلــوار والنقــاش هــي منذجــة إيجابيــة ملــا نتوقعــه مــن الطلبــة ،فنجعــل مــن
أخطائهــم فرصــة للتعلــم والتوجيــه واإلرشــاد نحــو الصــواب ،باللــن وليــس بالشــدة ،وباإلقنــاع وليــس
بالقمــع .إن كان لإلجــراءات العقابيــة مكانــة يف نهأيــة املســاعي العالجيــة ،فــا بــد أن تكــون تربويــة وليــس
املس بكرامة أي طرف من األطراف.
بهدف االنتقام ،أو ّ
مــن يحتــرم نظــام مدرســته القائــم علــى احتــرام اإلنســان يحتــرم الحقـاً قوانــن وأنظمــة ومواطنــي الدولــة
التــي يحيــا أو ســيحيا فيهــا.
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ملحق رقم ( :)1حقوق الطفل وحقوق الطلبة
أنواع احلقوق

حقوق الطفل
احلق يف احلياة
احلق يف الرعأية األسرية

حقوق الطلبة
•توفير سبل السالمة واألمن واألمان :ساللم آمنة،
وساحات ،وأبواب ،وإطفائيات ،ووسائل نقل آمنة،
وإسعاف أولي ،وغيرها.

•إشعار الطلبة باالهتمام واحلب.
•متابعة الطلبة بشكل شخصي.

•توفير التوعية والتثقيف الصحي.

حقوق البقاء

•توفير مياه شرب نقية.
احلق يف الرعأية الصحية

•توفير طعام وشراب صحي يف املقصف.
•توفير بيئة نظيفة داخل مرافق املدرسة واحلمأمات.
•مراعاة حاالت الطلبة الصحية ،وتقدمي املالءمات
املناسبة لهم.
•احملافظة على التزام الطلبة بالتعليم ،وإعادة الطلبة
املتسربني إلى مقاعد الدراسة.
•االهتمام بالطلبة تعليمياً وتربوياً.

احلق يف التربية والتعليم

•توفير املالءمات يف التدريس والتقومي بحسب حاجة
الطلبة وإمكانيتهم.

حقوق النّماء
احلق يف احلصول على
املعلومة

احلق يف بيئة سليمة ومالئمة
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•حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني الطلبة بحسب قدراتهم
وإمكانياتهم.

•توفير املتعة واإلثارة يف التعليم (التعلم عن طريق اللعب).
•توفير مكتبات مدرس ّية.

•توفير وسائل تكنولوجية تساعد على التعلّم.
•حمأية الطلبة من معلومات قد تسيء لهم ولنموهم.
•توفير بيئة تعليمية تسمح للطلبة بالنمو الفكري
والعاطفي واالجتماعي واجلسدي.

أنواع احلقوق

حقوق الطفل
احلق يف حرية الرأي والتعبير

احلق يف التفكير واالختيار

حقوق الطلبة
•منح الطلبة الفرصة للتعبير عن آرائهم.
•تنويع طرق التعبير عن النفس من خالل :اللعب،
والدرأما ،واخلطابة ،وحلقات النقاش ،والعروض
احملوسبة ،والتجارب العلمية ،والكتابات األدبية ،والتعلم
عن طريق املشاريع واألبحاث ،وغيرها.

•تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.
•احترام حرية االعتقاد.

حقوق املشاركة

•احترام حرية الطلبة يف العبادة.

احلق يف االنتماء إلى
اجلمعيات

•توفير الفرص للطلبة الختيار الرحالت ،ومواعيد
االمتحانات ،واختيار بعض األسئلة يف االختبارات.
•تأسيس مجلس طلبة.

•تشكيل جلان العمل الطالبية يف املدرسة.
•تبادل زيارات مع مدارس ومؤسسات أخرى.

احلمأية من اإلساءة
والتعذيب

•حمأية الطلبة من املعاملة القاسية ،ومن العنف بشتى
أشكاله.
•حمأية الطلبة من التمييز على خلفية عرقية ،أو جنسية،
أو دينية ،أو إعاقة معينة ،أو غيرها.
•احترام خصوصية الطلبة.

حقوق احلمأية
احلمأية من االستغالل
اجلنسي

احلمأية من االستغالل
االقتصادي
احلمأية من احلروب
والصراعات

•مناداة الطلبة بألقاب محببة إليهم.

•حمأية الطلبة من االستغالل اجلنسي والتحرش.
•حمأية الطلبة من االستغالل االقتصادي يف حال كانوا
يعملون بعد أو أثناء املدرسة.
•حمأية الطلبة من صراعات قد حتدث بني األهل
واملدرسة.

املرجع :بندحمان ( ،)2004خليل ( ،)2000سكرتاريا اخلطة الوطنية للطفل الفلسطيني( .د .ت).
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الصفي للعنف وحقوق الطفل
ملحق رقم ( :)2استبانة املسح ّ

هــذه الفعاليــة ،وغيرهــا مــن الفعاليــات األخــرى (مرفــق بعــض األمثلــة) ،فاحت ـ ٌة جيــدة لبنــاء الدســتور
املدرسي.
ّ
الصفــي افتتاحيـ ًة جيــدة ملعرفــة وضعيــة العنــف وحقــوق الطفل يف مســتوى املدرســة،
تعــد ُّ اســتبانة املســح ّ
ومســتوى الصــف والشــعبة ،ويوصــى بإجــراء هــذه الفعاليــة مرتــن يف الســنة علــى األقــل :مــرة يف نهأيــة
الفصــل األول ومــرة ثانيــة يف نهأيــة الفصــل الثانــي .تســتعرض اســتبانة املســح الصفــي العديــد مــن
األحــداث واملمارســات التــي يتعــرض لهــا الطلبــة داخــل إطــار املدرســة ،ومــن خــال إجابــات الطلبــة
نســتطيع حتديــد نقــاط القــوة التــي متيــز املدرســة بقربهــا مــن قيــم املواطنــة وحقــوق الطفــل والالعنــف،
ونقــاط الضعــف يف ممارســاتها التــي حتتــاج إلــى خطــط ّ
تدخــل لتحســن الوضــع القائــم.

هــذه االســتبانة تعـ ُّد ،أيضــا ،حجــر األســاس للمــدارس التــي تنــوي إعــداد دســتور مدرسـ ّـي ،أو للمــدارس
التــي لديهــا دســتور مدرسـ ّـي وترغــب يف تطويــره وحتســينه نحــو األفضــل .تســتخلص املدرســة علــى ضــوء
نتائــج هــذا االســتبانة ،وعلــى ضــوء فعاليــات أخــرى ،العبـ َر لتعديــل مــا يجــب تعديلــه مــن ممارســات علــى
أرض الواقــع جلعلهــا تتجــأوب مــع احتياجــات الطلبــة املختلفــة وفــق اجلــدول املعــروض يف ملحــق رقــم
(.)1
أهداف االستبانة:
1 .1إيصــال مشــاعر وأحاســيس الطلبــة إلــى طاقــم املدرســة مــن العاملــن/ات فيمــا يتعلــق بحقوقهــم
وواجباتهــم ،ومــدى شــعورهم باحلمأيــة داخــل املدرســة ويف محيطهــا.
2 .2التوصل إلى نتيجة حقيقية وموضوعية لوجهة نظر الطلبة يف املدرسة والعاملني/ات فيها.

طريقة مترير االستبانة:
اللّقاء األول  30دقيقة – تعبئة االستبانة.
اللقاء الثاني  60دقيقة – نقاش النتائج مع الهيئة التدريسية.
املواد املساعدة :مناذج من االستبانة بعدد الطلبة ،أقالم رصاص.
ميكن مترير االستبانة بشكل محوسب يف حال توافر اإلمكانيات يف املدرسة.
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شرح خطوات مترير اللقاء األول :مترير االستبانة ،تفريغ النتائج وحتليلها
 -1مترير االستبانة على الطلبة (مرفق)
أ .يستعرض املربي/ة املرشد/ة هدف االستبانة ،ويستعرض طريقة تعبئتها.
ب .يع ّبئ الطلبة االستبانة بشكل فردي.
 -2تفريغ النتائج وحتليها
أ .يقــوم أحــد أفــراد الهيئــة التدريســية ممــن يجيــدون اســتعمال احلاســوب وبرنامــج إكســل بتفريــغ
االســتبانة ،ومــن ثــم حتليــل النتائــج واســتخالص نقــاط إيجابيــة متيــز املدرســة ،ونقــاط ســلبية يجــب
العمــل علــى حتســينها.
ب .يتم حتضير ملخص بسيط للنتائج يعرض على مدير/ة املدرسة.
ت .يقوم مدير/ة املدرسة بعد ذلك ،يف اللقاء الثاني ،بعرض النتائج على الهيئة التدريسية ملناقشتها.
شرح خطوات مترير اللقاء الثاني :نقاش نتائج االستبانة مع الهيئة التدريسية.
هــذا اللقــاء يتكــون مــن ثــاث خطــوات :عمــل فــردي ،وعمــل يف مجموعــات صغيــرة ،ونقــاش عــام مــع
أعضــاء طاقــم املدرســة اإلداري واألكادميــي.
اخلطوة األولى :العمل الفردي
ّ
يطلع كل معلم/ة على ملخص ورقة النتائج التي مت حتضيرها ،ويُطلب منه/ـا أن يعلّق على النقاط اآلتية:
أ .هل النتائج مفاجئة؟ مخ ّيبة لآلمال؟ مشجعة؟ مثيرة للغضب؟
ب .أي املعطيات ها ّمة بشكل خاص؟ ما مدى أهميتها؟
ت .هل كانت هناك معطيات فيها تناقض؟ ما هي؟ كيف تفسر هذا التناقض؟
اخلطوة الثانية :العمل يف مجموعات صغيرة
تقســم املهــام بــن
يتــم تقســيم املعلمــن/ات إلــى مجموعــات ال يزيــد عــدد أفرادهــا عــن خمســة ،ثــم ّ
املعلمــن/ات مــن أعضــاء املجموعــة ،بحيــث يقــوم شــخص علــى إدارة النقــاش ،وآخــر يــد ّون ويلخــص
النقــاش ،وثالــث يقــوم بعــرض نتــاج املجموعــة أمــام املجموعــة الكليــة يف اخلطــوة القادمــة.
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املهمة:
أ .يعرض أفراد املجموعة تعليقاتهم على النتائج التي اطلعوا عليها يف اخلطوة السابقة.
ويسجلون اقتراحاتهم ملعاجلة هذه النقاط.
ب .يتفق أفراد املجموعة حول ثالث نقاط،
ّ
مالحظــة :يطلــب مــن املعلمــن/ات أن يأخــذوا يف احلســبان االحتياجــات املختلفــة لــكل اجلهــات املعنيــة
(إدارة ،ومعلمــن/ات ،وطلبــة ،وأهــل) عنــد تقــدمي االقتراحــات.
اخلطوة الثالثة – نقاش عام مع الهيئة التدريسية
أ .تعــرض كل مجموعــة مــن مجموعــات اخلطــوة الثانيــة نتائ ـ َج مــا توصلــت إليــه مــن اقتراحــات أمــام
الهيئــة التدريســية.
ب .يجري نقاش مفتوح حول النقاط اآلتية:
أي االقتراحات املقدمة هي األفضل من ناحية قابليتها للتطبيق؟
• ّ
املدرسي؟
أي االقتراحات املقدمة ميكن أن تُدمج عند بناء الدستور
• ّ
ّ
أي االقتراحات املقدمة حتتاج إلى مساعدة خارجية (تدريب ،استشارة ،متويل )...
• ّ
•ما هو دور الطلبة واألهل والهيئة التدريسية يف حتقيق تلك االقتراحات؟
املدرســي لتدأولــه
يرفــع ملخــص هــذه اخلطــوة مــن توصيــات واقتراحــات إلــى فريــق بنــاء الدســتور
ّ
ونقاشــه بعمــق أكثــر.
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الصفي للعنف وحقوق الطفل
منوذج استبانة املسح ّ
عزيزي الطالب/ة
أمامــك اســتبانة حــول وضــع العنــف واحلقــوق يف مدرســتك ،أرجــو اإلصغــاء جيــداً إلــى تعليمــات املعلــم/ة
قبــل اإلجابــة عــن أي ســؤال .املعلومــات ســرية ولــن يتــم إطــاع أحــد عليهــا.
1 .1الصف------------ :
					
2 .2اجلنس------------ :

أنثى

		
ذكر

القسم األول :سلوكيات ممكن أن تالحظها داخل املدرسة فقط ،ضع إشارة ✓ عند الرقم املناسب للسلوك.
السلوك

()0

()1

()2

وال مرة

قليل

كثير

 -1يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة بدفعك عن قصد (بدفشك).
 -2يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة بضربك.
 -3يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة بس ّبك.

 -4يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة باالستهزاء بك (بتمسخروا عليك).

 -5يقــوم أحــد الطلبــة /مجموعــة مــن الطلبــة بســرقة أغراضــك (عصرونتــك ،لعبــة
معــك ،مصروفــك ،أقــام ،دفاتــر .)...
 -6يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة بتخويفك.

 -7يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة باالتفاق مع الطلبة ضدك.

 -8يقوم أحد الطلبة /مجموعة من الطلبة بإجبارك على فعل شيء ال تريده.
 -9أرى يف املدرسة طالبا يضربون بعضهم.

 -10أرى يف املدرســة طالبــا يحملــون أشــياء مؤذيــة (شــفرة ،مــوس ،عصــا ،قشــاط،
ســكني ،بربيــج).

 -11أرى يف املدرسة طالبا يس ّبون بعضهم.

يكســرون ممتلــكات املدرســة (دروج ،أبــواب ،شــبابيك،
 -12أرى يف املدرســة طالبــا ّ
وســائل .)...
 -13أرى يف املدرسة طالبا يرمون أشياء مؤذية (حجارة ،قناني زجاج.)... ،
 -14أرى يف املدرسة طالبا يشربون مشروبات ضارة (مشروبات الطاقة).
 -15أرى يف املدرسة طالبا يدخنون.

39

نعم

 -16هل يوجد مكان عنيف يف املدرسة حتدث فيه مشاكل ،وفيه طلبة يتقاتلون مع بعض؟

ال

 .17أين أماكن العنف يف املدرسة؟ ضع دائرة حول األرقام املناسبة:
 .3يف ساحة
املدرسة

 .1يف الشارع

.2عند باب املدرسة

 .6يف غرفة
املعلمني/ات

 .7عند املشربيات  .8 -عند
احلمأمات
احلنفيات

 .4داخل الصف

 .5عند املقصف  -الدكان

 .9يف غرفة
الرياضة

 .10آخر ______

 .18اختر أكثر مكان يف املدرسة يحدث فيه عنف؟ ضع دائرة حول اختيار واحد فقط.
 .3يف ساحة
املدرسة

 .1يف الشارع

.2عند باب املدرسة

 .6يف غرفة
املعلمني/ات

 .7عند املشربيات  .8 -عند
احلمأمات
احلنفيات

 .4داخل الصف

 .5عند املقصف  -الدكان

 .9يف غرفة
الرياضة

 .10آخر ______

			
 .19هل يوجد مكان مخيف يف املدرسة؟

ال

			
نعم

 .20أكثر مكان مخيف يف املدرسة هو _______________________ :
 .21هل يتقاتل الطلبة مع بعض يف املدرسة؟

ال

			
نعم

 .22متى يحدث ذلك؟
 .1قبل
الدوام

 .2عند الطابور
الصباحي

 .3أثناء
احلصص

 .4بني
احلصص

 .5خالل
االستراحات

 .6بعد
الدوام

 .7آخر ______

ال

السب ،أو التخويف ،أو االستهزاء (التمسخر) يف املدرسة؟ نعم
 .23هل تتعرض للضرب ،أو
ّ

 .24مــن أي صــف الطالــب/ة (أو مجموعــة الطلبــة) الــذي يعتــدي عليــك؟ مث ـ ً
ا :يضربــك ،يس ـ ّبك ،يخيفــك ،بتمســخر
عليــك.
الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف اخلامس

الصف السادس

من خارج املدرسة

آخر________________________ :
 .25ممن تطلب املساعدة عندما يكون لديك مشكلة يف املدرسة؟
 .1ال أحد – ال أفعل
شيئا
 .6طالب/ة آخر
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.2املعلم/ة

 .3من املرشد/ة

 .7طالب النظام  .8األهل أو األقارب

 .4جلنة الدستور

 .5املدير/ة

 .9الوسطاء

 .10آخر____

 .26شعوري يف املدرسة
العبارة

( )0أبد ًا

( )1أحيان ًا

( )2دائم ًا

 .1أخاف من الذهاب إلى احلمأمات.
 .2أخاف من احلضور إلى املدرسة.
 .3أخاف من اللعب يف الساحة.

 .4أخاف من املشاركة يف احلصة.
 .5أخاف من مدير/ة املدرسة.

 .6أخاف من آذن/ة املدرسة.

 .7أخاف من مسؤول/ة املقصف – الدكان.
 .8أخاف من التعبير عن رأيي يف احلصة.
 .9أشعر بامللل يف معظم احلصص.

 .10أشعر بعدم األمان يف مدرستي.
 .27األجواء داخل املدرسة (أ) – اختر اإلجابة املالئمة لكل جملة حسب رأيك.
العبارة

( )0أبد ًا

( )1أحيان ًا ( )2دائم ًا

 -1يف املدرسة معلمون/ات يضربونني.
 -2يف املدرسة معلمون/ات يسبونني.

 -3يف املدرسة معلمون/ات يصرخون بي.

 -4يف املدرسة معلمون/ات يكسرون أغراضي (أقالمي ،مساطري ،ألعابي.)... ،
 -5يف املدرسة معلمون/ات ميزقون أوراقي ودفاتري.

 -6يف املدرسة معلمون/ات يهزؤون بي (بتمسخروا علي).

 -7يف املدرسة معلمون/ات يخوفونني (بالشرطة ،بالغولة ،بالفئران)... ،

 -8يف املدرسة معلمون/ات يجبرونني على فعل أشياء ال أريدها (تنظيف
الصف ،تنظيف الساحة.)... ،
 -9يف املدرسة معلمون/ات يوقفونني بجانب سلة املهمالت.

 -10يف املدرسة معلمون/ات يطردونني من احلصص.
 -11يف املدرسة معلمون/ات يفحصون حقيبتي رغماً عني (غصنب عني).

علي (بربيج ،عصا.)... ،
 -12يف املدرسة معلمون/ات يرمون أشياء مؤذية ّ
 -13يف املدرسة معلمون/ات يحرمونني من املشاركة يف احلصص.

 -14يف املدرسة معلمون/ات يحرمونني من الطعام يف فترة العصرونة –
االستراحة.
 -15يف املدرسة معلمون/ات ينادونني باسم عائلتي.
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العبارة

( )0أبد ًا

( )1أحيان ًا ( )2دائم ًا

 -16يف املدرسة معلمون/ات يحملون أشياء مؤذية (عصا ،قشاط ،بربيج،
.)....
 .28األجواء داخل املدرسة (ب) – اختر/اختاري اإلجابة املالئمة لكل جملة حسب رأيك.
العبارة
 -1يف املدرسة معلمون/ات أقول لهم أسراري.

 -2يف املدرسة معلمون/ات يحترمونني.
 -3يف املدرسة معلمون/ات يسمعونني.

 -4يف املدرسة معلمون/ات يساعدونني عندما أكون محتاجاً/ـة.

 -5يف املدرسة معلمون/ات يحمونني/يدافعون عني عندما أحتاج.

 -6يف املدرســة معلمــون/ات يعطوننــي حريــة االختيــار يف أمــور معينــة ،مثــل
املشــاركة يف نشــاط معــن أو فعاليــة معينــة أو وظيفــة معينــة. .... ،
 -7يف املدرسة معلمون/ات يهتمون بي.
 -8يف املدرسة معلمون/ات يحبونني.

 -9يف املدرسة معلمون/ات يشجعونني وميدحونني.

 -10يف املدرســة معلمــون/ات يهتمــون بدروســي وبفهمــي للمــادة التــي
اتعلمهــا.
 -11يف املدرسة معلمون/ات عادلون معي.

 -12يف املدرســة معلمــون/ات يعرفــون كيــف يتصرفــون مــع الطلبــة الذيــن
يتســببون مبشــاكل (اللــي بعملــوا مشــاكل).
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( )0أبد ًا

( )1أحيان ًا

( )2دائم ًا

املدرسي واحلقوق والواجبات يف املدرسة
ملحق رقم ( )3فعالية الدستور
ّ
األهداف:
1 .1أن يذكــر املشــاركون/ات تداعيــات األفــكار التــي تتبــادر إلــى أذهانهــم عنــد ســماع عبــارة «دســتور
مدرسـ ّـي».
مدرسي.
2 .2أن يعلل املشاركون/ات موقفهم جتاه وجود دستور
ّ
املدرسي.
3 .3أن يكتب املشاركون/ات احلقوق والواجبات التي يجب أن يتضمنها الدستور
ّ
املشاركون/ات يف الفعالية:
•الطلبة
•األهل
•املعلمون/ات
مالحظة :تقوم كل مجموعة من املشاركني/ات بالفعالية بشكل منفصل
مدة الفعالية 90 :دقيقة.
املواد املساعدة:
كرتون ،أقالم الوان ،أوراق  ،A4أقالم رصاص ،ورقة عمل «شمس تداعيات األفكار» بعدد املشاركني/ات.
سير الفعالية:

اخلطوة األولى -عمل فردي:
يقــوم كل مشــارك/ة يف الفعاليــة بتعبئـــة «شــمس تداعيــات األفــكار» بحيــث يكتــب مــا يخطــر بباله/هــا
عنــد ســماع عبــارة «دســتور مدرسـ ّـي».
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الدستور
املدرسي
ّ
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مدرسي ،هل هو مع وجوده أم ضد وجوده ،وملاذا؟
يحدد املشارك/ة موقفه من وجود دستور
ّ

مدرسي
ومن ثم يعلل املشارك موقفه/ها من وجود دستور
ّ
.........................................................................................

مدرسي لألسباب اآلتية:
مع وجود دستور
ّ

مدرسي لألسباب اآلتية:
ضد وجود دستور
ّ

.............................................. -1

.............................................. -1

.............................................. -2

.............................................. -2

.............................................. -3

.............................................. -3

.............................................. -4

.............................................. -4

.............................................. -5

.............................................. -5
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اخلطوة الثانية :مجموعات عمل صغيرة
املهمــة :االتفــاق علــى موقــف مــن وجــود دســتور مدرسـ ّـي ،واالتفــاق علــى قائمــة احلقــوق والواجبــات التــي
تخــص أفــراد املجموعــات الصغيــرة.
يتــم تقســيم املشــاركني/ات إلــى مجموعــات عمــل ال يزيــد عــدد أفرادهــا عــن خمســة أشــخاص .تقســم
املهــام بــن املشــاركني/ات ،بحيــث يقــوم شــخص علــى إدارة النقــاش ،وآخــر يــد ّون ويلخــص النقــاش،
وثالــث يقــوم بعــرض نتــاج املجموعــة أمــام املجموعــة الكليــة يف اخلطــوة القادمــة.
مدرسي ،ويجرى نقاش حول ذلك.
أ .يعرض املشاركون/ات موقفهم من وجود دستور
ّ
ب .يتفــق املشــاركون/ات علــى قائمــة احلقــوق والوجبــات ذات الصلــة بعالقتهــم بالطلبــة ،وكيــف تســمح
تلــك احلقــوق الواجبــات بتطبيــق أمثــل حلقــوق الطفــل بشــكل عــام ،وحلقــوق الطلبــة بشــكل خــاص.
(انظــر ملحــق رقــم )1

اخلطوة الثالثة -نقاش عام يف املجموعة الكلية للمشاركني/ات
تســتعرض كل مجموعــة مــن مجموعــات اخلطــوة الثانيــة نتائــج مــا توصلــت إليــه ،ثــم يتــم توثيــق النتائــج
اآلتيــة:
مدرسي.
 .عدد األفراد الذين هم مع وجود دستور
ّ
مدرسي.
 .عدد األفراد الذين هم ضد وجود دستور
ّ
مدرسي.
 .دواعي وجود دستور
ّ
مدرسي.
 .دواعي عدم وجود دستور
ّ
 .قائمة احلقوق.
 .قائمة الواجبات.
بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة تلخيــص النتائــج يف املجموعــة الكليــة ،يتــم فتــح بــاب النقــاش حــول األســئلة
اآلتيــة:
 -1هل هناك عالقة بني احلقوق والواجبات (املسؤوليات)؟
 -2هل احلق يعطى أم يؤخذ؟
 -3هل اجلميع يحصلون على حقوقهم؟
 -4هل اجلميع يقومون بواجباتهم؟
 -5ما العمل عندما يحصل خلل يف احلقوق والواجبات؟
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ملخــص :هــذه اخلطــوة ،مبــا تتضمنــه مــن توصيــات واقتراحــات ،ترفــع إلــى فريــق بنــاء الدســتور املدرسـ ّـي
لتدأولهــا ونقاشــها بشــكل معمــق أكثر.
مالحظة ُمل َم ّرر/ة الفعالية
مــن الضــروري االحتفــاظ مبــردود هــذه الفعاليــة ليتــم االســتناد إليــه يف الفعاليــات القادمــة اخلاصــة
ببنــاء الدســتور املدرسـ ّـي والوثيقــة الصفيــة( .انظــر ملحــق رقــم )4

47

الصفية
ملحق رقم ( :)4فعالية إعداد الوثيقة
ّ
ألجــل تعميــق فهــم الطلبــة وتذويتهــم للقيــم واحلقــوق والواجبــات التــي مــن أجلهــا بنــي الدســتور املدرسـ ّـي،
مــن املهــم تنفيــذ سلســلة فعاليــات صفيــة يشــرف عليهــا مربــي/ة الصــف .مــن هــذه الفعاليــات املهمــة
فعاليــة الوثيقــة الصفيــة.
األهداف:
املدرسي قيما يودون االلتزام بها.
1 .1أن يستخرج الطلبة من الدستور
ّ
2 .2أن تعبر كل مجموعة بطريقتها اخلاصة عن القيم التي متيزها.
3 .3توقيع الوثيقة الصفية بجو احتفالي.
مدة الفعالية 90 :دقيقة.
املــواد املســاعدة :كرتــون ،أقــام ألــوان ،أوراق  ،A4مجــات ،جرائــد ،مقصــات ،مالبــس تنكريــة ،معجونــة،
ومــواد فنــون أخــرى.
سير الفعالية:

اخلطوة األولى -مجموعات عمل صغيرة
املهمة :االتفاق على مجموعة القيم التي متيز طلبة الصف.
تقســم املهــام بــن أفــراد
يتــم تقســيم الطلبــة إلــى مجموعــات عمــل ال يزيــد عــدد أفرادهــا عــن خمســة ،ثــم ّ
املجموعــة بحيــث يقــوم شــخص علــى إدارة النقــاش ،ومــن ثــم يتفــق أفــراد املجموعــة علــى طريقــة للتعبيــر
عــن تلــك املبــادئ والقيــم التــي متيزهــم ،مــن خــال :الغنــاء ،أو الدرأمــا ،أو عمــل ملصــق (بوســتر) ،أو
رســومات ،أو غيــر ذلــك.

للصف
اخلطوة الثانية – املجموعة الكل ّية ّ
املهمة :االتفاق على مجموعة القيم التي متيز طلبة الصف ،وتوقيع الوثيقة الصف ّية.
تقسم هذه اخلطوة إلى قسمني-:
ا .عروض املجموعات الصغيرة من اخلطوة السابقة أمام املجموعة الكلية للصف.
ب .االتفــاق علــى القيــم التــي متيــز طلبــة الصــف ،ومــن ثــم التوقيــع علــى الوثيقــة (مرفقــة) بجــو احتفالــي،
وتعليقهــا يف الصف.
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الصفية – نتعاهد لـ نلتزم
وثيقتنا
ّ
نحن طلبة الصف __________ :من مدرسة__________ :
نوافق على ما جاء يف دستور مدرستنا ،ونتعاهد على أن نتميز بالقيم اآلتية-:
---------------------------------------------------------------- -1
---------------------------------------------------------------- -2
---------------------------------------------------------------- -3
---------------------------------------------------------------- -4
---------------------------------------------------------------- -5
---------------------------------------------------------------- -6
---------------------------------------------------------------- -7
---------------------------------------------------------------- -8
---------------------------------------------------------------- -9
--------------------------------------------------------------- -10
االسم

التوقيع

االسم

التوقيع

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
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مدرسي – مدرسة جيل األمل العيزرية
ملحق رقم ( )٥منوذج لدستور
ّ

دستور املدرسة
لعام 2016-2015
 .١االفتتاحية

الطلبة األعزاء ،أولياء األمور احملترمني،
حتية طيبة وبعد،
الدســتور املدرسـ ّـي هــو القاعــدة لترســيخ األســس واألنظمــة التــي تقــوم عليهــا العمليــة التربويــة يف كل
مؤسســة تربويــة ،ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو تذويــت تلــك األســس واملفاهيــم وتطبيقهــا واألخــذ بهــا علــى
محمــل اجلــد مــن قبــل الطلبــة وأوليــاء األمــور وطاقــم الهيئــة التدريســية .مــن هــذا املنطلــق يأتــي هــذا
الدســتور حلمأيــة الطلبــة وحقوقهــم مــن جهــة ،وتوجيههــم نحــو األفضــل يف ســلوكهم ومعاملتهــم ونهــج
حياتهــم مــن جهــة أخــرى.
إننــا يف مديريــة التربيــة والتعليــم ،نــرى أهميــة قصــوى يف توزيــع دســتور املدرســة وتوقيعــه من قبــل الطلبة
وأوليــاء األمــور ،وذلــك للتأكيــد بــأن اجلميــع علــى معرفــة ودرأيــة كافيــة بقوانــن املدرســة وأنظمتهــا،
ولكــي نكــون عونــا وســندا إلدارة املدرســة يف تســيير األمــور واحملافظــة علــى فلــذات أكبادنــا منــذ ســاعات
الصبــاح ،وحتــى رجوعهــم ســاملني لبيوتهــم .
أتوجــه إليكــم جميعــا للتعــأون مــع إدارة املدرســة وطاقــم املعلمــات ملــا فيــه خيــر األبنــاء وســامتهم،
وأمتنــى لعمــوم الطلبــة النجــاح واألمــن واألمــان.
دراسي موفق واهلل ولي التوفيق.
عام
ّ
باحترام
مدير التربية والتعليم  -ضواحي القدس
باسم عريقات
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أولياء أمور الطلبة احملترمني ،الطلبة األعزاء ،الهيئة التدريسية الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نضــع بــن أيديكــم دســتور املدرســة للســنة الدراســية  2016/2015الــذي يهــدف إلــى خلــق جــو تدريسـ ّـي
ـوي إيجابـ ّـي نســعى يف أجوائــه إلــى تنشــئة الطلبــة علــى قيــم إنســانية ومهــارات حياتيــة
وتعليمـ ّـي وتربـ ّ
حتتــرم اإلنســان وحقوقــه ،ونســهم يف تنشــئة جيــل متحمــل ملســؤولياته جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن وجتــاه
وطنــه .إن وجــود الدســتور ال يأتــي مــن بــاب فــرض القوانــن ،وإمنــا مــن بــاب احملافظــة علــى األمــن
والســامة واألمــان والتربيــة املراعيــة لالختــاف والتعدديــة ،ممــا سيســهم يف توفيــر جــو تعليمــي وتربــوي
مميــز.
وال يســعني هنــا إال أن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل جلميــع مــن ســاهم وشــارك بشــكل ف ّعــال يف بنــاء الدســتور
املدرسـ ّـي ،مــن الطلبــة وذويهــم ،ومستشــار حقــوق الطفــل ،والهيئــة التدريســية عامــة.

أمنياتي للجميع بسنة دراسية موفقة وممتعة ،وأن نبقى دائماً وأبداً مدرسة صديقة حلقوق الطفل.

مديرة املدرسة رنا فرعون

 .2حملة عن املدرسة :هويتها وخصوصيتها
تأسســت مدرســة جيــل األمــل ســنة  1972بدافــع مــن احلــس اإلنســاني واالجتماعــي الحتضــان الطلبــة
األيتــام واحملتاجــن إلــى الرعأيــة االجتماعيــة ،حيــث توفــر االحتياجــات األساســية مــن مســكن ومــأكل
ومشــرب وعــاج وكســاء علــى مــدار العــام ،وبشــكل مجانــي جلميــع الطلبــة النــزالء يف القســم الداخلــي.
تأسســت املدرســة علــى أســاس فكــرة جوه ُرهــا دمــج الطلبــة األيتــام مــع أقرانهــم مــن طــاب املجتمــع
احمللــي ،وذلــك إلبعادهــم عــن االنعــزال ،ولتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم ،وتقديــر ذواتهــم.
حتتضــن املدرســة يف هــذا العــام ( 131 )2016-2015طالبــا و 40طالبــة مــن الصــف األول األساســي
حتــى الصــف الســادس األساســي ،وتشــرف علــى تدريســهم  11معلمــة مؤهــات تأهيــا تربويــا .يتلقــى
هــؤالء الطلبــة التعليــم األساســي حســب املنهــاج الفلســطيني ،باإلضافــة إلــى األنشــطة الالمنهجيــه،
ومشــاركات يف املجتمــع احمللــي خــال املناســبات املختلفــة.
تتميــز املدرســة عــن غيرهــا مــن املــدارس اخلاصــة يف املنطقــة حلصولهــا علــى الترخيــص الدائــم مــن
وزارة التربيــة والتعليــم ،فهــي مدرســة مطابقــة جلميــع مواصفــات املدرســة الفلســطينية الفعالــة ،وتشــتمل
علــى كافــة عناصــر التعليــم مــن كــوادر بشــرية ومــوارد ماديــة ومرافــق متعــددة ،باإلضافــة إلــى االلتــزام
التــام بكافــة أنظمــة وتعليمــات وزارة التربيــة والتعليــم.
املدرســة تعمــل جاهــدة لتطبيــق حقــوق الطفــل يف كافــة املجــاالت ،حيــث يتــم فتــح املجــال بشــكل كبيــر
لدمــج طلبــة لهــم وضــع اجتماعــي خــاص ،أو لديهــم صعوبــات تعلّميــة ،أو طلبــة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة ممــن لديهــم إعاقــات حركيــة.

51

تســعى إدارة املدرســة باســتمرار لرفــع مســتوى اخلدمــات التربويــة واالجتماعيــة املقدمــة للطلبــة،
وتقــوم مــن أجــل حتقيــق ذلــك ببرامــج تطويريــة ،وبرامــج تدريبيــة ثقافيــة للــكادر الوظيفــي بالتعــأون مــع
مؤسســات شــريكة يف املجتمــع احمللــي .

 .3رؤية املدرسة ورسالتها :قيمها ومبادئها وأهدافها التربوية والتعليمية
 .أالرؤي ـ ــة :نحو بيئة تعليمية مدرس ّية خالية من العنف وصديقة للطفل.
 .بالرسـ ـ ـ ـ ــالة:
•تســعى مدرســتنا إلــى توفيــر بيئــة آمنــة خاليــة مــن العنــف مــن خــال برامــج توعويــة وتثقيفيــة،
ومــن خــال أنشــطة متنوعــة للطلبــة تُعــزَّز مــن خاللهــا :القيــم اإلنســانية ،واحلقــوق ،واملشــاعر،
والســلوكيات اإليجابيــة.
•تســعى مدرســتنا إلــى تدريــب الهيئــة التدريســية علــى توظيــف احلقــوق والقيــم يف املنهــاج ،وتبنــي
برامــج وأســاليب للحــد مــن العنــف ،مثــل برنامــج الوســاطة الطالبيــة وغيــره.
•تســعى مدرســتنا إلــى التأكيــد علــى أهميــة بنــاء جــدار متــن للعالقــة العاطفيــة بــن األهــل والطلبــة،
وإشــراك األهــل يف التربيــة وحت ّمــل املســؤولية والتوعيــة وتعزيــز العالقــة بينهــم وبــن الطلبــة للحــد
مــن العنــف علــى اختــاف مصــادره وأشــكاله.
 .جالقيم اإلنسانية التي تسعى املدرسة إلى تعزيزها لدى الطلبة:

		
إمنا األمم األخالق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

تؤمــن املدرســة بأهميــة تربيــة طالبنــا وطالباتنــا علــى القيــم واألخــاق التــي تدعــو إليهــا معظــم الديانات،
ويدعــو إليهــا مجتمعنــا العربي.
لذا تسعى املدرسة إلى غرس القيم اآلتية يف نفوس الطلبة:
احملبــة  -العطــاء  -التعــأون  -اإلخــاء  -العطــف  -التســامح  -الوفــاء -اإلخــاص  -االنتمــاء  -األمانــة
 الصبــر -الصــدق  -النزاهــة – القناعــة  -التضحيــة – اإليثــار -العــدل – املســأواة  -االحتــرام. .دمبادئ املدرسة
1 .1تعــزز املدرســة املبــدأ اإلنســاني يف التعامــل بــن جميــع األطــراف ذات الصلــة بالعمليــة التعليميــة،
فتســتند بتعاملهــا إلــى قيــم االحتــرام ،وتق ّبــل االختــاف ،واحلــوار الب ّنــاء ،والتفاهــم ،وغيرهــا مــن
القيــم التــي تشــكل األســاس يف بنــاء وإعــداد مواطــن مســؤول وصالــح خلدمــة نفســه ومحيطــه.
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2 .2تعــزز املدرســة مبــدأ العمــل التشــاركي والتعأونــي بــن جميــع األطــراف ذات الصلــة بالعمليــة التعليمية
والتربويــة مــن أوليــاء أمــور وطلبــة ومعلمــن/ات ومجتمــع محلــي .لــذا تب ّنــت املدرســة تفعيــل برنامــج
الوســاطة الطالبيــة ،حيــث يتــم إشــراك الطلبــة يف زرع قيــم املواطنــة وتعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة
يف التعامــل وحــل اخلالفــات فيمــا بينهــم بطريقــة ســلمية.
3 .3تعــزز املدرســة مبــدأ التعليــم اجلامــع ،أي منــح كل طالــب/ة الفرصــة احلقيقيــة لتطويــر وحتقيــق
القــدرات التعليميــة االجتماعيــة والعاطفيــة ،مراعيــة بذلــك االحتياجــات اخلاصــة لــه/ا ،ومركــزة
علــى تقليــص أثــر النواقــص التربويــة النابعــة مــن ظــروف اجتماعيــة و/أو اقتصاديــة و/أو تعليميــة.
4 .4تعــزز املدرســة املبــدأ العلمــي يف التدريــس ،فتهتــم مبنــح الطلبــة أجــود أنــواع التعليــم املســتند إلــى
املســتجدات العلميــة احلديثــة ،وتربــط التعليــم باحليــاة ،وتعمــل علــى تفعيــل مختبــري احلاســوب
والعلــوم ،واملكتبــة ،ونــادي العلــوم ،ومتنــح الطلبــة فرصــا للتعلــم مــن خــال التجربــة واالستكشــاف.
 .هاألهداف التربوية والتعليمية
يف إطــار مســاعيها إلــى النهــوض بالعمليــة التعليميــة والتربويــة للطلبــة ،وضعــت املدرســة نصــب أعينهــا
األهــداف التربويــة والتعليميــة اآلتيــة:
1 .1توفير بيئة مدرس ّية آمنة وخالية من العنف.

2 .2توفير فرص مت ّكن الطلبة من املشاركة وتعزز حقهم يف التعبير عن الرأي .
3 .3تعريف الطلبة وذويهم باإلرشادات والتعليمات اخلاصة بالسلوك والنظام ،وأهمية االلتزام بهما.
4 .4إيجاد إطار ّ
ينظم واجبات وحقوق الطلبة مبا يعزز الشعور باملسؤولية واالنتماء للمدرسة.
5 .5االرتقاء بالسلوكيات اإليجابية لدى الطلبة وتعزيزها ،واحلد من املشكالت السلوكية لديهم.
6 .6النهوض بالطلبة علمياً وأكادميياً على مستوى احملافظة والوطن.

املدرسي وأسماؤهم.
 .4فرق بناء الدستور
ّ
فريق بناء الدستور
املعلمات
الطلبة
األهالي

رنا فرعون
أحمد جوابره
سلفيا احلسنات

عائشه جبران
جمعه ناصر
سمر فرعون

منار بصه
علي ادعيس
منال البكري

فاتنه محفوظ
نور سامي
باسمه الطويل
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 .أجلنة اإلعداد و الصياغه:
املعلمات
الطلبة

فاطمه أبو مخو
ورود أبو رميله

عائشه جبران
رهف الطويل

فاتنه محفوظ
سدين الطويل

األهالي

سلفيا احلسنات

دالل أبو دعموس

كوثر محمود

منار بصة
عبــد الرحمــن أبــو
ســويلم
سهى ادعيس

.بجلنة اإلعالم و النشر:
املعلمات
الطلبة
األهالي

جميلة جفال
سديل جبران
رنني فرعون

فاتنه محفوظ
سامر عبيدات
تغريد عليان

سمر العروم
آدم فرعون
منال شوامرة

أحالم جاموس
نوران أبو رومي
سلفيا احلسنات

.تجلنة املراقبة والشكأوي والتعامل مع احلاالت اخلاصة
املعلمات
الطلبة
األهالي

عائشة جبران
سيدرا عبيدات
مها أبو سويلم

منار حلبية
سديل كراجه
أمل محسن

جميلة جفال
خليل جفال
دعاء عبيدات

سائرة حجازي
معتصم قيشأوي
سلفيا احلسنات

 .5حقوق املعلمني/ات والطلبة واألهل وواجباتهم
 5.1حقوق املعلمني/ات وواجباتهم
أ – احلقوق
1 .1توفير املعلومات الصحية واالجتماعية والتعليمية للمعلمني/ات عن الطلبة الذين يعلمونهم.
2 .2توفيــر جميــع الســبل واإلمكانيــات التــي تضمــن تقــدمي املعلمــن/ات لتعليــم نوعــي ومميــز وممتــع
للطلبــة.
3 .3االتصال والتواصل الدائم من قبل األهالي مع املعلمني/ات.
4 .4اتباع الطلبة لتعليمات املعلمني/ات.
5 .5توفير احلمأية للمعلمني/ات من أي انتهاك لكرامتهم ،واحترامهم من قبل الطلبة وذويهم.
6 .6احترام خصوصية املعلمني/ات ،وطريقة إدارتهم للصف وللمادة التعليمية التي يدرسونها.
7 .7استماع األهل لنصائح املعلمني/ات مبا يخدم مصلحة أبنائهم وبناتهم.
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ب -الواجبات
1 .1توفير سبل السالمة واألمن للطلبة أثناء الفعاليات التي يقوم بها املعلمون/ات.
2 .2إشعار الطلبة باالهتمام واحلب والتق ّبل من قبل املعلمني/ات.
3 .3تقدمي املادة التعليمية بشكل مهني مع مالءمات يف التعليم والتقومي تتناسب وقدرات الطلبة.
4 .4التنويع باألساليب والوسائل التعليمية ليكون التعليم مميزا وممتعا بذات الوقت.
5 .5اطالع الطلبة على آخر املستجدات العلمية يف املادة التعليمية التي يتعلمونها.
6 .6تطوير مهارات الطلبة احلياتية والفكرية والتعبيرية.
7 .7تعزيز القيم واملبادئ يف حياة الطلبة ،وربطها باملمارسات احلياتية.
املدرسي.
8 .8أن يكون املعلم/ة قدوة لباقي الطلبة يف احترام وتطبيق الدستور
ّ
9 .9احملافظة على أسرار الطلبة وذويهم.
1010توجيه وإرشاد الطلبة سلوكيا وأكادمييا وصحياً.
1111مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة من ناحية اجتماعية وتعليمية وصحية.
1212إشراك الطلبة يف اتخاذ قرارات متعلقة بالعملية التعليمية والتربوية .
1313حمأية الطلبة من أي شكل من أشكال املمارسات العنيفة أو من اإلساءة إليهم.
1414حتقيق العدل واملسأواة يف التعامل مع الطلبة.
 1515توفير املساحة حلرية التعبير واإلصغاء إلى آراء واقتراحات وشكأوي الطلبة.
 1616جتنيب الطلبة أي نوع من أنواع التوتر احلاصل بني األهل واملعلم/ة أو املدرسة (إن وجد).
 1717التعأون مع أولياء األمور فيما يحقق مصلحة أبنائهم وبناتهم.
 1818تبليغ األهل واإلدارة عن أي مشكلة أو حادث أو ظرف خاص قد يتعرض له أحد الطلبة.
 1919تخصيص الوقت الستقبال األهل ومناقشة شؤون أبنائهم وبناتهم.
 5.2حقوق الطلبة وواجباتهم
أ  .احلقوق
 -1احلصول على االحترام واملعاملة الكرمية من قبل املعلمني/ات.
 -2املسأواة مع الزمالء دون أي متييز على خلفية جندرية أوتعليمية أواجتماعية أواقتصادية.
 -3توفير أجواء مشجعة على التعبير عن أفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم وأحاسيسهم ومشاعرهم.
 -4االشتراك يف جميع الفعاليات املدرس ّية املنهجية وغير املنهجية املعدة لهم.
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 -5احلصول على تعليم مميز وممتع بذات الوقت.
 -6احلصول على شرح ومساعدة يف املادة التعليمية التي يستصعبونها.
 -7توفيــر الســامة واألمــن واألمــان مــن خــال بيئــة آمنــة خاليــة مــن األدوات احلــادة وأي مخاطــر
أخــرى.
 -8احلمأية من جميع أشكال اإلساءه والعنف اجلسدي واللفظي واملعنوي واجلنسي.
 -9احلصول على التوجيه واإلرشاد من قبل طاقم املعلمني/ات و/أو املرشد/ة التربوي.
 -10احلصــول علــى اإلســعاف والعــاج الطبــي متــى لــزم خــال تواجــد الطالــب/ة يف املدرســة و/أو
فعالياتهــا اخلارجيــة.
 .11احلصــول علــى املــواد التعليميــة التــي مت متريرهــا أثنــاء غيابه/هــا يف حــال كان غيابــه بعــذر
مقبول.
 .12توفير بيئة تعليمية ومرافق نظيفة وصحية وجميلة.
 .13مراجعة املعلم/ة بشأن تقييمه األكادميي والسلوكي ،واحلصول على تفسير لذلك.
 .14احلصول على موعد بديل لتقدمي اختبار فاته/ها ،يف حال تغيب بعذر مقبول .
 .15حق الطلبة من الصفوف ( الرابع واخلامس والسادس) يف ترشيح أنفسهم ملجلس الطلبة.
 .16حق الطالب/ة يف احلصول على شرح لسبب العقاب ،ومنحه/ها فرصة الرد.
 .17احملافظة على خصوصية الطلبة وأي معلومات تخصهم اجتماعياً وأكادميياً وصحياً.
 .18توفير طعام وشراب صحي داخل مرافق املدرسة.
 .19احلصول على مالءمات ومواءمات يف التعليم والتقومي بحسب القدرات واإلمكانيات.
 .20تطوير مهارات الطلبة احلياتية والفكرية والعلمية واللغوية وغيرها.
 .21تشــجيع الطلبــة علــى االنضمــام إلــى جلــان عمــل أو مجموعــات داخــل املدرســة ( جلــان نظــام،
مجلــس الطلبــة ،برنامــج الوســاطة الطالبيــة) مــن شــأنها أن تســهم يف تطورهــم النمائــي والوجدانــي
واالجتماعــي وغيرهــا.
ب -واجبات الطلبة
 -1احترام املعلمني/ات وااللتزام بتعليماتهم.
 -2التحلي بالسلوكيات احلسنة واالبتعاد عن العنف بشتى أشكاله.
 -3إعالم اجلهات املختصة باملدرسة و/أو ذويهم بأي انتهاك ِلقّه/ها أو حقوق اآلخرين.
 -4التعأون مع املعلمني/ات والزمالء.
 -5إحضار القرطاسية والكتب الدراسية حسب البرنامج التعليمي.
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 -6االلتزام بقواعد النظافة الشخصية ونظافة البيئية التي يتواجد فيها.
 -7احترام آراء وأفكار واقتراحات اآلخرين.
 -8احملافظة على ممتلكاته/ها اخلاصة واملمتلكات العامة.
 -9االلتــزام بالوقــت احملــدد للمدرســة ،باحلضــور مبكــراً الســاعة  ،7:45والبقــاء حتــى انتهــاء الــدوام
املدرسـ ّـي الســاعة 13:30ظهــراً.
 -10االلتزام بالقيام بالواجبات املدرس ّية على أكمل وجه.
املدرسي.
 -11االلتزام بالزي
ّ
 -12متابعة شؤونه/ها التعليمية يف حال التغ ّيب عن املدرسة.
 -13التوجه للمعلم/ة لتحديد موعد بديل لالمتحان الذي فاته/ها ،يف حال التغ ّيب بعذر مقبول.
 -14املشاركة بشكل فعال يف الفعاليات املنهجية والالمنهجية.
 -15احملافظة على نزاهة االختبارات.
 -16االبتعاد عن إحضار أدوات أو أغراض ليست جزءاً من العملية التعليمية.
 -١٧االلتزام بواجباته/ـا والدفاع عن حقوقه/ـا.
 5.3حقوق األهالي وواجباتهم
أ – احلقوق
 -1مراعاة املدرسة لظروف األهل االقتصادية مبا يتناسب مع السياسة الداخلية للمدرسة.
 -2التباحث يف شؤون الطلبة بشكل فردي مع األهل ،ومن ثم مشاركة الطالب/ة.
 -3املشاركة يف حضور االجتماعات املدرس ّية.
 -4املشاركة بأخذ أدوار فعالة يف حياة املدرسة وسياستها.
 -5زيارة املدرسة يف األوقات املتفق عليها لالطالع على مستوى أبنائهم وبناتهم.
 -6إعالم األهل بأي ظرف أو حادث أو مشكلة قد يتعرض لها أبناؤهم وبناتهم.
 -7احملافظة على خصوصية املعلومات التي تخص أبناءهم وبناتهم.
 -8طلب االجتماع مع املرشد/ة التربوي/ة ملناقشة أمور تخص أبناءهم و بناتهم.
 -9تقدير األهالي امللتزمني بأنشطة وفعاليات املدرسة .
 -10املشاركة يف األنشطة والفعاليات اخلارجية التي تقيمها املدرسة.
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ب -الواجبات
 -1متابعة األهل لواجبات أبنائهم وبناتهم البيتية يومياً.
 -2التزام األهل مبواعيد الدوام الرسمية.
 -3إتاحة جو مناسب ومريح للدراسة والتركيز يف البيت.
املدرسي.
 -4احملافظة على نظافة أبنائهم وبناتهم الشخصية ونظافة الزي
ّ
 -5تنشئة وتربية أبنائهم وبناتهم على االحترام للزمالء وللمعلمني/ات ،ونبذ العنف بشتى أشكاله.
 -6االهتمام بالنظام الغذائي الصحي ألبنائهم وبناتهم من فطور صباحي ووجبة مدرس ّية صحية.
 -7تنشئة وتربية أبنائهم وبناتهم على األمانة واحملافظة على خصوصية اآلخرين.
 -8تعزيز السلوكيات والقيم اإليجابية لدى أبنائهم وبناتهم وتنشئتهم على املبادئ النبيلة.
 -9إعالم املدرسة بأي ظرف صحي و/أو اجتماعي يخص أبناءهم وبناتهم.
 -10تعويــد أبنائهــم وبناتهــم علــى االعتمــاد علــى النفــس وحت ّمــل املســؤولية خاصــة يف املهــام الدراســية
والتربويــة.
 -11ضرورة التزام األهل بالرسوم املدرس ّية.
 -12التواصل الدائم واملستمر مع املدرسة خاصة عند توجيه دعوة شخصية.
 -13تعويــد أبنائهــم وبناتهــم علــى أهميــة احتــرام الوقــت خاصــة النــوم مبكــراً واحلضــور مبكــراً إلــى
املدرســة.
 -14حتبيب وزرع أهمية العلم والتعلّم يف نفس أبنائهم وبناتهم.
 -15حمأيــة أبنائهــم وبناتهــم مــن معلومــات وبرامــج تلفزيونيــة ال تالئــم جيلهــم ،وتضــر بنموهــم الطبيعــي
والسليم.
 -16توعية وإرشاد أبنائهم وبناتهم مبا هو مسموح ومبا هو ممنوع من سلوكيات داخل املدرسة.
 -17التعويض املادي عن أي خسائر مادية قد يتسبب بها أبناؤهم وبناتهم.
 -18حت ّمل مسؤولية أي ضرر جسدي قد يتسبب به أبناؤهم أو بناتهم لباقي الزمالء.
 -19حت ّمل مسؤولية سلوكيات أبنائهم وبناتهم وما يترتب عليها داخل أو خارج املدرسة.
 -20االلتزام بوسيلة التواصل مع املدرسة واملعلمني/ات بشكل خطي أو هاتفياً.
 -21حتمل مسؤولية غياب أبنائهم وبناتهم عن املدرسة بغير عذر مقبول.
 -22احترام األنظمة والقوانني الصادرة عن املدرسة.

58

 .6الســلوك املرغــوب مــن قبــل الطلبــة ،وإجــراءات التدخــل ملعاجلــة عــدم االلتــزام
ّ
التدخــل.
حســب فتــرات
يف حال عدم االلتزام بالبند املذكور
*تد ّرج
السلوكيات

1

إجراءات معاجلة عدم
االلتزام لفترة التدخّ ل األولى

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخّ ل الثانية

احملافظة على صحة
النفس ومنط حياة
صحي من خالل:

 1.1محادثة ( )1مع
الطالب/ة من قبل
املربية -إرشاد.

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية -إيجاد
حلول.

1.1نظافة اجلسد
(شعر ،أظافر،
أسنان ،مالبس
.)...

 2.2إعالم األهل.

2.2إعالم األهل.

 3.3إبعاد الطالب/ة عن
املدرسة يف حالة مرض
معد.

3.3إبعاد الطالب/ة عن
املدرسة يف حالة مرض
معد.

 4.4توثيق احلدث.

4.4توثيق احلدث.

السلوك املرغوب

2.2احملافظة على
نظافة (الكتب،
الدفاتر ،احلقيبة،
البيئة التي يتعلمون
فيها).

5.5تنبيه شفوي.

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخل الثالثة
1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية– محادثة
تأديبية.
2.2مصادرة الطعام و/أو
الشراب غير الصحي.
3.3جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.
4.4تعهد ولي/ة أمر الطالب/ة
والطالب/ة.
5.5إبعاد الطالب/ة عن املدرسة
يف حالة مرض معد.
6.6توثيق احلدث.

3.3إحضار طعام
وشراب صحي.

7.7تنبيه مكتوب.

4.4ممارسة الرياضة
باستمرار.

١

1.1احملافظة على
املظهر العام.

1.1محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية – إرشاد.

2.2دخول الطالب
املدرسة منوط
املدرسي،
بالزي
ّ
وبالزي الرياضي
يف يوم حصة
الرياضة.

2.2إعالم األهل.
3.3توثيق احلدث .

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

2.2إعالم األهل.

2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

3.3توثيق احلدث.
4.4تنبيه شفوي.

املدرسي
3.3الزي
ّ
املوحد (بلوزة)
زرقاء مع شعار
املدرسة ،وبنطال
جينز أو أسود
للذكور.

3.3تعهد ولي/ة أمر الطالب/ة
والطالب/ة.
4.4إعادة الطالب/ة إلى البيت
يف حال تكرر األمر الحقاً.
5.5توثيق احلدث.
6.6تنبيه مكتوب.

4.4ومريول كحلي
 +قميص أبيض
لإلناث .

* تعرض السلوكيات املرغوبة بتدرج تصاعدي من  ،٣-١حسب درجة تأثير عدم االلتزام بهذه السلوكيات.
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يف حال عدم االلتزام بالبند املذكور
*تد ّرج
السلوكيات

١

إجراءات معاجلة عدم
االلتزام لفترة التدخّ ل األولى

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخّ ل الثانية

احترام الوقت
ويشمل:

1.1محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية – إرشاد.

1.1احلضور يف
الوقت احملدد إلى
املدرسة.

2.2إعالم األهل.

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

2.2إعالم األهل.

2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

السلوك املرغوب

2.2الدخول إلى
احلصص يف
الوقت.

3.3توثيق احلدث.
4.4تنبيه شفوي.

3.3توثيق احلدث.
4.4تنبيه مكتوب.
5.5استشارة املرشد/ة
التربوي/ة يف حال تكرار
صعوبات يف احترام الوقت.

3.3تقدمي الوظائف يف
الوقت احملدد.

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخل الثالثة

3.3تعهد ولي/ة أمر
الطالب/ة والطالب/ة.
4.4توثيق احلدث.
5.5تنبيه مكتوب.
6.6ال يتم استقبال الطالب يف
املدرسة/احلصة يف املرات
القادمة دون حضور ولي/ة
األمر.
7.7حتسم عألمات من الوظيفة
التي تقدم متأخراً.

املدرسي
االنضباط
ّ
ويتضمن االلتزام
أثناء الدوام
املدرسي بـ:
ّ
1.1احلضور الدائم
الى املدرسة.
2.2االلتزام بتعليمات
املعلمني/ات.

١

3.3االنتباه أثناء
احلصص.
4.4اإلصغاء للمعلم/ة
والزمالء وعدم
التشويش.
5.5إحضار لوازم
احلصة.
6.6القيام بالواجبات
البيتية.
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1.1محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية -
إرشاد.

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

2.2إعالم األهل.

2.2إعالم األهل خطياً.

3.3توثيق احلدث.

3.3توثيق احلدث.

2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

4.4تنبيه شفوي.

4.4تنبيه مكتوب.
5.5استشارة ومتابعة
من قبل املرشد/ة
التربوي/ة يف حال تكرار
صعوبات يف االنضباط.

3.3توثيق احلدث.
4.4تنبيه مكتوب.
5.5احلصول على
توصية من املرشد/ة
التربوي/ة يف حال تكرار
صعوبات يف االنضباط.
6.6تعأون األهل يف تنفيذ
قرارات مجلس النظام
املدرسي و/أو مدير/ة
ّ
املدرسة.

يف حال عدم االلتزام بالبند املذكور
*تد ّرج
السلوكيات

إجراءات معاجلة عدم
االلتزام لفترة التدخّ ل األولى

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخّ ل الثانية

التزام التعامل السلمي
الالعنيف.

1.1إيقاف حالة العنف
الكالمي أو املعنوي فوراً.

1.1إيقاف حالة العنف الكالمي
أو املعنوي فوراً.

1.1إيقاف حالة العنف الكالمي
أو املعنوي فوراً.

االبتعاد عن ممارسة
العنف الكالمي أو
املعنوي ضد الطلبة أو
املعلمني/ات.

2.2محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية – إرشاد.

2.2محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

2.2محادثة ( )3مع الطالب/ة من
قبل املربية – محادثة تأديبية.

السلوك املرغوب

3.3توجيه الطالب/ة لبرنامج
الوساطة الطالبية.
4.4إعالم األهل.

٢

5.5توثيق احلدث.

3.3توجيه الطالب/ة لبرنامج
الوساطة الطالبية
4.4إعالم األهل.
5.5توثيق احلدث.
6.6تنبيه مكتوب.

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخل الثالثة

3.3جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة
4.4اعتذار الطالب/ة.
5.5توثيق احلدث .
6.6تنبيه مكتوب.
7.7تعهد األهل والطالب/ة.
8.8استشارة ومتابعة من قبل
املرشد/ة التربوي/ة يف حال
تكرار صعوبات يف ضبط
النفس.

احملافظة على نزاهة
الوظائف واالختبارات.

1.1محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية  -إرشاد.
2.2إعالم األهل.
3.3توثيق احلدث.
4.4تنبيه شفوي.

٢

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.
2.2إعالم األهل خطياً.

إعالم املعلمني/ات
و/أو اإلدارة عن أي
انتهاك حلقوق الطلبة.

٢

2.2إعالم األهل.
3.3توثيق احلدث.

2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

3.3توثيق احلدث.

3.3توثيق احلدث.

4.4تنبيه مكتوب.

4.4تنبيه مكتوب.

5.5استشارة املرشد/ة
التربوي/ة يف حال تكرار
صعوبات يف االستقاللية يف
التعليم.

5.5تعهد األهل والطالب/ة.

6.6إعادة املهمة ،الوظيفة و/أو
االختبار.
1.1محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية – إرشاد.

1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة من
قبل املربية – محادثة تأديبية.

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.
2.2إعالم األهل.

6.6إعادة أو إلغاء املهمة ،الوظيفة
و/أو االختبار حسب ما يقرره
املدرسي و/أو
مجلس النظام
ّ
مدير/ة املدرسة.
1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة من
قبل املربية – محادثة تأديبية.
2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

3.3توثيق احلدث.

3.3توثيق احلدث.

4.4استشارة املرشد/ة
التربوي/ة يف حال تكرار
عدم البوح بانتهاكات حلقوقه
أو حقوق طلبة آخرين.

4.4تنبيه شفوي.
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يف حال عدم االلتزام بالبند املذكور
*تد ّرج
السلوكيات

٣

إجراءات معاجلة عدم
االلتزام لفترة التدخّ ل األولى

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخّ ل الثانية

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخل الثالثة

احملافظة على سالمة 1.1مصادرة األدوات احلادة
أو املفرقعات أو غيرها.
النفس واآلخرين من
خالل االبتعاد عن
إحضار أدوات حادة 2.2محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية –إرشاد.
ومفرقعات ،أو أي
شيء ممكن أن يشكل
خطراً على النفس أو 3.3تعهد الطالب بعدم تكرار
ذلك.
اآلخرين ،واالبتعاد
عن ممارسة األلعاب
4.4إعالم األهل.
العنيفة.
5.5توثيق احلدث .

1.1مصادرة األدوات احلادة أو
املفرقعات أو غيرها.

1.1مصادرة األدوات احلادة أو
املفرقعات أو غيرها.

2.2محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

2.2محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

3.3إعالم األهل خطيا.

3.3جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

السلوك املرغوب

4.4تعهد الطالب بعدم تكرار
ذلك.

4.4تعهد ولي/ة أمر الطالب/ة.

5.5توثيق احلدث .

5.5توثيق احلدث .

6.6تنبيه مكتوب.

6.6تنبيه مكتوب.

1.1التزام التعامل
السلمي الالعنيف

1.1إيقاف حالة العنف
اجلسدي فوراً.

1.1إيقاف حالة العنف
اجلسدي فوراً.

1.1إيقاف حالة العنف اجلسدي
فوراً.

 2.2االبتعاد عن
ممارسة العنف
اجلسدي بكل
أشكاله ضد
الطلبة و/أو
املعلمني/ات.

2.2محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية – إرشاد.

2.2إبعاد الطالب عن اليوم
الدراسي داخل املدرسة.

3.3اعتذار الطالب/ة.

3.3محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

2.2محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

6.6تنبيه شفوي.

4.4إبعاد الطالب عن اليوم
الدراسي داخل املدرسة.
5.5إعالم األهل خطياً.

٣

4.4جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة

6.6توثيق احلدث .

5.5اعتذار الطالب/ة.

7.7تنبيه شفوي.

6.6توثيق احلدث .

8.8يف حال تطلب األمر
عالجا صحيا للطالب/ة
أو املعلم/ة املعتدى عليه
يقوم األهل بدفع تكاليف
العالج.

7.7تنبيه مكتوب.
8.8تعهد األهل والطالب/ة.
9.9استشارة املرشد/ة التربوية
يف حال تكرار صعوبات يف
ضبط النفس.
 .10يف حال تطلب األمر
عالجا صحيا للطالب/ة أو
املعلم/ة املعتدى عليه يقوم
األهل بدفع تكاليف العالج.
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3.3جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.
4.4اعتذار الطالب/ة.
5.5توثيق احلدث .
6.6تنبيه مكتوب.
7.7تعهد األهل والطالب/ة.
8.8نقل الطالب/ة ملدة يحددها
املدرسي
مجلس النظام
ّ
ومدير/ة املدرسة.
9.9يف حال تطلب األمر عالجا
صحيا للطالب/ة أو املعلم/ة
املعتدى عليه يقوم األهل
بدفع تكاليف العالج.
 .10يف حال تكرر األمر يف
املرات القادمة يطلب من
األهل التوجه إلى جهات
استشارية متخصصة يف
املجال.

يف حال عدم االلتزام بالبند املذكور
*تد ّرج
السلوكيات

السلوك املرغوب

إجراءات معاجلة عدم
االلتزام لفترة التدخّ ل األولى

االبتعــاد عــن التحــرش 1.1إيقاف احلدث فوراً.
اجلنســي أو االعتــداء
2.2إبعاد الطالب/ة عن اليوم
اجلنســي.
الدراسي داخل املدرسة.
3.3محادثة ( )1مع الطالب/ة
من قبل املربية – إرشاد.
4.4جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

٣

5.5توثيق احلدث .
6.6تنبيه مكتوب.
7.7استشارة املرشد/ة
التربوي/ة.

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخّ ل الثانية

إجراءات معاجلة األمر لفترة
التدخل الثالثة

1.1إيقاف احلدث فوراً.

1.1إيقاف احلدث فوراً.

2.2إبعاد الطالب/ة عن اليوم
الدراسي داخل املدرسة.

2.2إبعاد الطالب/ة عن اليوم
الدراسي داخل املدرسة.

3.3محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

3.3محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

4.4جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة

4.4جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة

5.5توثيق احلدث .

5.5توثيق احلدث .

6.6تنبيه مكتوب.

6.6تنبيه مكتوب.

7.7استشارة املرشد/ة
التربوي/ة ووضع خطة
عالجية.

7.7تعهد األهل والطالب/ة.
8.8نقل الطالب/ة ملدة يحددها
املدرسي
مجلس النظام
ّ
ومدير/ة املدرسة.
9.9يطلب من األهل التوجه إلى
جهات استشارية متخصصة
يف املجال.

٣

احملافظة على
املمتلكات اخلاصة
واملمتلكات واملرافق
العامة يف املدرسة:
ممتلكات الزمالء،
ومكتبة املدرسة،
والساحة ،ومختبر
احلاسوب ،ومختبر
العلوم ،واأللعاب
اخلارجية ،وغيرها.

1.1محادثة ( )2مع الطالب/ة
من قبل املربية – إيجاد
حلول.

1.1محادثة ( )3مع الطالب/ة
من قبل املربية – محادثة
تأديبية.

1.1محادثة ( )1مع الطالب/ة
– إرشاد.
3.3توثيق احلدث.

2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

2.2جلسة مع األهل بوجود
الطالب/ة.

4.4تنبيه شفوي.

3.3توثيق احلدث.

3.3توثيق احلدث.

5.5دفع تكاليف اإلصالح
والضرر.

4.4تنبيه مكتوب

4.4تنبيه مكتوب

5.5دفع تكاليف اإلصالح
والضرر.

5.5استشارة املرشد/ة التربوية
يف حال تكرار صعوبات يف
ضبط النفس ،ووضع خطة
عالجية.

2.2إعالم األهل.

6.6دفع تكاليف اإلصالح
والضرر.
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مالحظات توضيحية-:
1.1فتــرة التدخــل :يقصــد بهــا الفتــرة الزمنيــة بعــدد األيــام أو األســابيع أو األشــهر التــي يوصــي بهــا
مجلــس النظــام التربــوي لتنفيــذ خطــة تدخــل عالجيــة للطالــب/ة.
2.2محادثــة ( )1مــع الطالــب/ة مــن قبــل املربــي/ة – إرشــاد  :يقصــد بهــا أن ينفــذ املربــي/ة جلســة مــع
الطالــب/ة بهــدف إرشــاده/ها إلــى الســلوك املرغــوب ،ومــا هــي توقعــات املربــي/ة منــه/ا ،ومــا هــي
التجــأوزات التــي يقــوم أو تقــوم بهــا ،وكيــف له/هــا أن يلتــزم بالقوانــن مــرة ثانيــة.
3.3محادثــة ( )2مــع الطالــب/ة مــن قبــل املربــي/ة – إيجــاد حلــول :يقصــد بهــا أن ينفــذ املربــي/ة جلســة
مــع الطالــب/ة بهــدف اســتيضاح األســباب الكامنــة وراء عــدم التــزام الطالــب/ة بالقوانــن املدرسـ ّية،
لرمبــا تكــون لديه/هــا صعوبــات معينــة هــي الســبب وراء ذلــك .تأخــذ احملادثــة هنــا طابــع البحــث عــن
حلــول تســاعد الطالــب/ة علــى االلتــزام بالقوانــن املدرسـ ّية ،وميكــن يف بعــض احلــاالت أن نحتــاج إلــى
استشــارة املرشــد/ة التربوي/ة للمدرســة.
4.4محادثــة ( )3مــع الطالــب/ة مــن قبــل املربــي/ة – تأديبيــة  :يقصــد بهــا أن ينفــذ املربــي/ة جلســة
مــع الطالــب/ة بهــدف توضيــح احلــدود (القوانــن) التــي يتجأوزهــا الطالــب/ة ،وحت ّمــل مســؤولية
اختياراتــه/ا وتصرفاتــه/ا ،والطلــب الفــوري منه/هــا االلتــزام بالقوانــن ،وتوضيــح أن العقــاب يف هــذه
احلالــة هــو نتيجــة طبيعيــة لعــدم التزامه/هــا بتلــك القوانــن.
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 .7أفكار ومشاريع خالل السنة الدراسية لتفعيل أمثل للدستور ومحتوياته
نــورد لكــم هنــا قائمــة مــن األفــكار واملشــاريع التربويــة التــي ســنقوم باعتمادهــا خــال هــذه الســنة
الدراســية مــن أجــل تفعيــل أمثــل للدســتور املدرسـ ّـي وتعزيــز القيــم واحلقــوق والواجبــات واملبــادئ التربوية
التــي نســعى جميع ـاً ،املعلمــن/ات واألهالــي واملجتمــع احمللــي ،لغرســها يف نفــوس طلبتنــا.
 .1تأسيس مجلس طلبة من خالل انتخابات حرة دميقراطية من الصف الرابع حتى السادس.
 .2تأســيس منتــدى أوليــاء األمــور مــن خــال انتخابــات حــرة ودميقراطيــة لتفعيــل دور األهــل يف حيــاة
املدرســة وأخــذ أدوار أكثــر مســؤولية جتــاه تربيــة أبنائهــم وبناتهــم بشــكل مشــترك مــع املدرســة.
 .3تفعيل دور فريق بناء الدستور واللجان التابعه له على مدار السنة.
 .4تفعيل دور الطلبة يف اإلذاعة الصباحية لزيادة حرية التعبير عن الرأي ومهارات اخلطابة.
 .5عمــل برنامــج تعزيــز ومكافــآت بشــكل دوري لتعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة ،مثــا :أكثــر صــف
متســامح ،أكثــر صــف ّ
خــاق ،أكثــر صــف صحــي  ...وهكــذا.
 .6تفعيل مجالت احلائط لزيادة قدرة الطلبة على الكتابة اإلبداعية وحرية التعبير أيضاً.
 .7عمل أوراق عمل مخصصة لربط املنهاج بالقيم ،واحلقوق والواجبات ،واملمارسات احلياتية.
 .8تنفيذ مسابقات وأبحاث دورية خالل السنة مثل مسابقة القراءة والبحث العلمي.
 .9تنفيذ ندوات تثقيفية لألهل لتعزيز دور الوالدية والتربية اإليجابية.
 .10تفعيــل برنامــج الوســاطة الطالبيــة كأحــد البرامــج للحــد مــن النزاعــات الطالبيــة وزيــادة مهــارات
احلــوار والتفاهــم.
 .11تفعيــل مرافــق املدرســة مــن مســرح ،ومختبــر احلاســوب ،ومختبــر العلــوم ،واملكتبــة وذلــك لزيــادة
إبداعــات الطلبــة ومشــاركتهم يف حيــاة املدرســة.
 .12تخصيــص حصــة أســبوعية مــع مربيــة الصــف بعنــوان « افتــح قلبــك» للحــوار و النقــاش و االســتماع
إلــى آراء الطلبــة وتعزيــز مهــارات النقــاش واحتــرام االختــاف و التوعيــة واإلرشــاد.
 .13تعميق لغة املشاعر يف نفوس الطلبة كوسيلة للتعبير والتفريغ النفسي اإليجابي.
 .14تشجيع الطلبة على التطوع بالتنسيق مع مؤسسات مجتمعية محلية.
 .15تشــكيل جلــان مدرســ ّية مــن الطلبــة كلجــان النظــام ،واللجــان الصحيــة ،وجلنــة حمأيــة البيئــة،
وغيرهــا.
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 .8طرق تقدمي االقتراحات والشكأوي على بنود الدستور
من خالل صندوق االقتراحات والشكأوي يف املدرسة.
عمل اجتماعات دورية لنقاش مفتوح مع األهالي.
عمل اجتماعات نقاش مفتوح مع مجلس الطلبة.
تخصيص منوذج إلكتروني يتم إرساله من خالل صفحة املدرسة اإللكترونية.
املدرسي من قبل األهل والطلبة
 .9إقرار الدستور
ّ
حضرة ولي/ة أمر الطالب/ة ______:من الصف ____ :الشعبة______ :
املدرسي للعام 2016-2015
املوضوع :املصادقة على الدستور
ّ
مــن خــال هــذا الدســتور التشــاركي بــن املعلمــن/ات والطلبــة واألهــل ،قمنــا بتوضيــح حقــوق وواجبــات
كل فئــة مــن الفئــات ســابقة الذكــر ،كمــا أدرجنــا يف الدســتور قوائــم بالســلوكيات املرغوبــة والتــي نتوقــع
مــن جميــع الطلبــة االلتــزام بهــا ،معتمديــن يف ذلــك علــى القيــم اإلنســانية ،واتفاقيــات حقــوق الطفــل،
والدراســات الواقعيــة لألحــداث املدرس ـ ّية ،وجتاربنــا اليوميــة يف حقــل التعليــم.
متكننــا ممارســة هــذه القواعــد الســلوكية وااللتــزام بهــا مــن تعليــم أبنائكــم وبناتكــم يف جــو تعليمــي تربــوي
هــادئ وآمــن ،لــذا نرجــو مــن حضرتكــم التعــأون الكامــل معنــا مــن أجــل أن نحقــق رســالتنا التربويــة علــى
أكمــل وجــه ،ونتمنــى عليكــم املصادقــة علــى الدســتور املدرسـ ّـي.
أنا ولي/ة أمر الطالب/ة،_______________________:
املدرسي للعام  ،2016-2015أتعهد ،وكذلك ابني/ابنتي،
وبعد اطالعي على ما جاء يف بنود الدستور
ّ
بااللتزام بجميع ما جاء به الدستور ،وعليه نوقع.
توقيع ولي/ة أمر الطالب:
______
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توقيع الطالب/ة:

التاريخ:

______

______

 .10إرشادات لألهالي والطلبة للعام الدراسي اجلديد

 10.1مواعيد التسجيل للعام الدراسي املقبل
تسجيل الطالب/ة يف املدرسة يعني التسجيل لسنة دراسية كاملة،
يتــم التســجيل للعــام القــادم  2017/2016ابتــداء مــن  2016/4/1حتــى  ، 2016/4/30ونعتــذر عــن
قبــول أي طالــب/ة لــم يســجل ألن األماكــن محــدودة.
املدرسي
 10.2ساعات الدوام
ّ
توقيت الدوام الرسمي من  7.30صباحاً إلى  1.30ظهرا ،من السبت إلى اخلميس.
العطلة األسبوعية اجلمعه و األحد.
يتح ّمــل األهــل ،يف حــال ّ
تأخــروا أو تأخــرت املواصــات يف اســتالم الطلبــة بعــد انتهــاء الــدوام املدرسـ ّـي،
املســؤولي َة الكاملــة عــن بقــاء أبنائهــم وبناتهــم يف املدرســة أو محيطهــا.
عند غياب الطالب/ة عن املدرسة يجب على األهل تبليغ املدرسة هاتفياً أو كتابياً بسبب التغيب.
 10.3مواعيد استقبال األهالي
لالستفســار عــن وضــع أبنائكــم وبناتكــم نرحــب بكــم يومــي اإلثنــن واخلميــس مــن كل أســبوع مــن الســاعة
العاشــره حتــى الثانيــة عشــرة ظهــراً.
مينع دخول األهالي للغرف الصفية بدون إذن مسبق من اإلدارة  ...الرجاء عدم اإلحراج ...
 10.4مواعيد االمتحانات
مواعيــد تقــدمي االمتحانــات الفصليــة مــن كل عــام هــي األســبوع الرابــع مــن كانــون األول واألســبوع الثاني
مــن أيــار .حتتفــظ املدرســة بــأوراق االمتحانــات ،وميكــن لألهــل املراجعــه خــال أســبوع مــن تســليم
النتائــج للطلبــة.
 10.5مواعيد انتخابات جلنة أولياء األمور
يســرنا أن تكــون/ي أحــد أعضــاء جلنــة أوليــاء األمــور يف املدرســة ،حيــث يتــم يف بدايــة الفصــل الثانــي من
كل عــام إجــراء انتخابــات حــرة ودميقراطيــة الختيــار أعضــاء جلنــة أوليــاء األمــور للعــام التالــي ،وعلــى
مــن يجــد لديه/هــا الرغبــة يف ترشــيح اســمه/ها التوجــه لــإدارة.
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 10.6الرسوم الدراسية وطريقة الدفع
التســجيل يكــون لســنة دراســية كاملــة ،حتــى وإن لــم يتمهــا الطالــب/ة إلي ســبب كان ،وبالتالــي األهــل
ملزمــون بتســديد رســوم الســنة الدراســية كاملــة.
تدفع الرسوم مقدماً ،شهرياً أو بنظام الفصل الدراسي.
تدفــع الرســوم لــإدارة فقــط مــن قبــل ولــي/ة األمــر ،أو مــن ينــوب عنه/هــا  ،وال تدفــع للســائق/ة أو عــن
طريــق الطالــب/ة .
املبالغ املدفوعة ال تسترجع .
 10.7الزي الصيفي
لإلناث :مريول كحلي وقميص أبيض.
للذكور :بنطالون جينز وقميص أزرق.
 10.8الزي الشتوي
لإلناث :بلوزة جولف أبيض وجارزة وجاكيت كحلي ،باإلضافة إلى املريول.
للذكور :بلوزة جولف أبيض وجارزه وجاكيت كحلي.
 10.9الزي الرياضي
لإلناث والذكور :بدلة رياضة كحلي مع بلوزة بيضاء.
 10.10السفريات
من الضروري إبالغ املدرسة كتابياً باسم السائق/ة املخول بنقل ابنكم/ابنتكم ،ورقم هاتفه/ها.
وســيلة املواصــات مــن مســؤولية األهالــي ،لــذا نؤكــد علــى ضــرورة االلتــزام باملواعيــد ،وعــدم التأخيــر،
واحلــرص علــى ســامة ابنائكــم وبناتكــم أثنــاء تواجدهــم مــع الســائقني .
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 10.11التصريح الطبي
يف بدأيــة كل عــام دراســي يتوجــب علــى األهالــي إحضــار تقريــر طبــي (شــهاده خلــو مــن األمــراض)
وتبليــغ اإلدارة عــن أي حالــة صحيــة أو مرضيــة مســتجدة يعانــي منهــا الطالــب/ة ملعرفــة آليــة التصــرف
معه/هــا.
 10.12شراء الكتب الدراسية
تقــوم إدارة املدرســة بتوفيــر املقــررات الدراســية للطلبــة علــى مــدار العــام الدراســي مجانــا ،باســتثناء
كتــب اللغــه اإلجنليزيــة التــي يتــم شــراؤها مــن املدرســة.
 10.13طرق التواصل مع املدرسة
رقم هاتف املدرسة 02798550
جوال 0599091046
البريد اإللكترونيjeelalamal@live.com :
صفحة الفيسبوكJeel AL Amal School Bethany :
 10.14متفرقات
إحضــار أجهــزة ثمينــة أو ذهــب أو أي شــيء آخــر هــو مســؤولية الطالــب/ة واألهــل ،واإلدارة غيــر مســؤولة
عــن ضياعهــا أو تلفهــا أو أي ضــرر يحــدث لهــا.
يرجى تزويد الطلبة مبحارم ناعمه ،ومحارم معطره ،وساندويشه ،وقنينة ماء يوميا .
يرجى تزويد املدرسة برقم هاتف حلاالت الطوارئ______________ .
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مالحظة ختامية
ال ميكن ألي دستور أن يَ ِح ّل َم َح ّل املنطق السليم والعقالنية التربوية
مــن الصعــب أن يغطــي الدســتور جميــع املمارســات داخــل املدرســة ومحيطهــا وفعالياتهــا املنهجيــة وغيــر
املنهجيــة ،مــا يعنــي أننــا قــد نتواجــه مــع حادثــة لــم يتطــرق إليهــا الدســتور ،وبالتالــي فــإن املنطــق
الســليم والعقالنيــة واملبــادئ التربويــة هــي الوســيلة ملواجهــة تلــك املواقــف .وعليــه يجــب تعويــد الطلبــة
واملعلمني/ات واألهل على ذلك.
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