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 ( المقدمــة :1)    

إن كل نشاط تربوي داخل الفصل الدراسي أو خارجه تحت إشراف المعمم أو رائد النشاط يعتبر نشاطًا تربويًا        

 وجزءًا من المنهج يساعد عمى إكمال الخبرات التربوية التي يحصل عميها الطالب داخل الفصل .

الحديثطة مططن أمطم مطاينب ي أن يركطز عميطه المطنهج المدرسطي  كوسططيمة   واألنشططة الطببيطة مطن وجهطة نظطر التربيطة        

, فالنشاط يساعد عمى بناء الجانب النفسي وا جتمطاعي والييمطي والروحطي والجمطالي والحركطي عنطد إنسطان المسطتيبل  ةغاي

. 

يعمططل عمططى تططوفير المنططاخ إنطه جططزء مهططم ومططتمم لمبرنططامج التعميمططي الططذي يهططدف إلططى بنطاء الجانططب المعرفططي كمططا إنططه        

المناسب لتحييق اإلبداع وا بتكار والجوانب الوجدانية والمهارية عمى اختبف مستوياتها ممطا تنشطدح حركطة تططوير التعمطيم 

 في مذح اآلونة .

ة وتعططد المرحمططة المتوسطططة مرحمططة مهمططة فططي حيططاة الطالططب ففيهططا تت يططر مبمططا الطفولططة نتيجططة الت يططرات الفسططيولوجي       

وا نفعالية وحب ا ستيبلية وذلك انطبقًا مطن خصطائص مطذح المرحمطة . ومطن منطا فطمن لبطرامج النشطاط أثطرًا بطارزًا فطي مطذح 

المرحمة إلكسابه المهارات وا تجامطات اإليجابيطة وتعطودح عمطى تحمطل المسطؤولية واليطدرة عمطى التعبيطر عطن األفكطار وتوثيطق 

 العبقات اإليجابية بين الطبب . 

ولعمنا في مذا الدليل نسهم في إرشاد إدارة المدرسة ومعمميها إلى األسطاليب المثمطى لمتنفيطذ وفطق األمطداف واليطيم التطي      

 تمبي حاجات المرحمة بما يحيق التكامل المنشود في شخصية الطالب . 

 

 

اإلدارة العامـة لمنشـاط الطالبي  



 ( مفيوم النشاط الطالبي :2)

من الخبرات والبرامج والفعاليات التي يمارسها جميع الطبب حسب مراحمهم السنية وفيًا  حتياجاتهم وميولهم مجموعة         

 ورغباتهم بخطة محددح وفاعمة تحت إشراف المدرسة وبتوجيه من معمميهم لتحييق األمداف التربوية التعميمية .

 ( أىداف النشاط الطالبي :3)    

العامة لمنشاط الطببي من األمداف العامة لسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية . فمن الهدف تنبثق األمداف           

 العام من النشاط الطببي مو :

) بناء الشخصية المتوازنة لمطالب من الناحية االجتماعية والعقمية والجسمية واالنفعالية ليصبح 

 مواطنًا نافعًا يخدم دينو ووطنو وأمتو (

 ويمكن أن تتمخص أىداف النشاط الطالبي فيما يمي :   

 غرس مبادئ وقيم ديننا اإلسبمي الحنيف وترجمتها إلى واقع عممي وتعمييها في نفوس أبنائنا الطبب . (1)

 تيوية التبحم الوطني وطاعة و ة األمر واحترام العمماء والمحافظة عمى مكتسبات الوطن . (2)

 والمنافسة الشريفة والحوار البناء وتيبل الرأي اآلخر . ترسيخ الييم ا جتماعية كالتعاون (3)

 توثيق العبقات اإليجابية بين المدرسة واألسرة والمجتمع باعتبارما مؤسسات تربوية تعنى بالطالب . (4)

 احترام العمل اليدوي والعاممين وتيدير قيمة العمل وا ستمتاع به . (5)

 تنميتها وتوجيهها التوجيه السميم لخدمة الفرد والمجتمع .اكتشاف المهارات والموامب الطببية والعمل عمى  (6)

 خدمة المادة العممية والعمل عمى تسهيل فهمها واستيعابها من خبل الممارسة الفعمية لها . (7)

 تعويد الطالب عمى ا نتفاع من وقته فيما يعود عميه بالنفع والفائدة . (8)

 عوبات التي تواجههم .تدريب الطبب عمى التفكير العممي لحل المشكبت والص (9)

 أىداف النشاط الطالبي في المرحمة المتوسطة : 3-1

 تمكين العييدة اإلسبمية في نفوس الطبب وترجمتها إلى واقع عممي . (1)

 تيوية الشعور وا نتماء الوطني وطاعة و ة األمر واحترام العمم والعمماء . (2)

 معممية وتدريبة عمى العمل الجماعي والتعاون وتحمل المسئولية .توجية الطالب إلى بناء العبقات اإليجابية مع زمبئة و  (3)



 تشويق الطالب إلى البحث عن المعرفة والتأمل والتتبع العممي وتعودح عمى اإلنتفاع بوقته . (4)

 تطوير قدرات الطالب العيمية والم وية وتعويدح عمى التعبير عن رأيه واحترام الرأي اآلخر. (5)

 لب ومساعدته عمى التوافق الحركي .تنمية اليدرات الحركية لمطا (6)

 اإلسهام في تنمية وخدمة المجتمع والمحافظة عمى الموارد الطبيعية . (7)

 ( أنواع النشاط الطالبي :4)    

 ينيسم النشاط الموجه لطالب إلى قسمين :       

 النشاط المصاحب لممقرر الدراسي : (1)

ارج المدرسة . ويهدف إلى تعميق مفهوم الخبرات التعميمية ومو مايمارسة الطالب عمميًا داخل الفصل أو خارجه أو خ

 وتحييق التكامل مع المادة الدراسية .

 مجاالت النشاط الطالبي : (2)

ويهدف مذا النوع إلى تحييق الترابط بين الميررات الدراسية لممساممة في تحييق التكامل وا ستمرارية والتتابع في بناء 

 مجا ت إلى :الخبرات التربوية وتنيسم مذح ال

 النشاط ا جتماعي . -1

 النشاط العممي . -2

 النشاط الثيافي . -3

 النشاط الكشفي . -4

 النشاط الرياضي . -5

 النشاط الفني والمهني . -6

 البرامج العامة والتدريب . -7

 نشاط التوعية اإلسبمية . -8

     
 ( القيم واالتجاىات  5)

 االتجاىات :       



وقف فردي أو جماعي يتخذح األفراد أو الجماعات حيال أشياء أو أشخاص أو مواقف يعرف المختصين ا تجاح بأنه م         
تختمف حولها اآلراء وتتباين إزائها وجهات النظر , ومو ذو طابع جدلي رغم أنه ينتمي إلى الجانب ا نفعالي أو الوجداني في 

 الشخصية .
 القيـــم :      

التي يتبناما الفرد وتنبع من نفسه وتحدد سموكه في مواقف  تئ واآلراء وا تجامايعرف المختصين الييم بأنها المباد         
 الحياة المختمفة ومي تكاممية ضمن وسائط عمم النفس ا جتماعي ولها فاعمية عمى بيئة الفرد وتنشئته .

 –ضعف ا متمام بها حيث أظهرت بعض الدراسات  –وليد تم تحديد مجموعة من الييم ا تجامات لهذح المرحمة         
 -ووزعت عمى أسابيع العام الدراسي مدعمة بآليات وأنشطة تحيق مذح الييم :

 أمثمة آللية التحقيق القيمة أو االتجاه م

 مخافة اهلل 1

 ا صطفاف الصباحي ) اإلذاعة المدرسية(
 التأكيد عمى مذح الييمة من خبل الميررات الدراسية .

 األحاديث . الميا ت (المسابيات )اليرآن الكريم. 
 الرحبت والزيارات )المرضى . الرحبت الخموية (

 األعمال المسرحية : محاضرات وندوات وكممات بعد الصموات .
 تفعيل برنامج الييادات المبكرة

 الثية بالنفس 2

لياء كممة أمام الطبب (  ا صطفاف الصباحي )المشاركة في اإلذاعة وا 
 بعض مفردات المادة الدراسية أمام زمبئهم في الفصل .تشجيع الطبب أن ييدموا 

 مسابيات )اإللياء والحوارات الطببية (
 الييادات الطببية ) توزيع المهام واألدوار عمى الطبب في المدرسة (

 مشاركة الطبب في الشرح في المعارض المدرسية .
 المسرح المدرسي

 زيارات المسئولين .
 نامج وتوزيع الجوائزالمشاركة في إعداد البر 

 بر الوالدين 3

 توجيه اإلذاعة المدرسية لتأكيد مذح الييمة .
 كممات ومواقف تعنى ببر الوالدين .

 مشاركات ألولياء أمور الطبب مع أبنائهم في البرنامج .
 محاضرات ألحد المشايخ لحث الطبب عمى مذح الييمة .

 رسالة إلى األسرة( -بر الوالدين بنك –مسابيات بين الطبب مثل )رسالة إلى أبي 
 دورات تدريبية لتدريب الطبب عمى بر الوالدين وخدمة كبار السن ومساعدة اآلخرين ....

 زيارات تبادلية بين الطبب وأولياء امورمم .
 المياء ببعض أولياء األمور في المدرسة )األب الزائر (
 مواقف ومشامد تمثيمية ومسرحية تؤكد بر الوالدين .

 تيدير اآلخرين 4

 توجية اإلذاعة المدرسية لتأكيد مذح الييمة من خبل الكممات والمواقف والمشاركات
 دورة تدريبية في فن التعامل مع اآلخرين

 يضمن تأكيد احترام وتيدير اآلخرين في نشاط الحصص الدراسية)التربية البدنية والفنية(



 الييام بزيارات لدار العجزة والمسنين
 محاضرات وحوارات يشارك في إعدادما وتيديمها الطبب .ندوات و 

 المحافظة عمى الممتمكات 5

 استثمار اإلذاعة المدرسية لتأكيد مذح الييمة من خبل الكممات الطببية .
 مسابية أنظف وأفضل فصل وجماعة نشاط .

 مشاركة الطبب في نظافة البيئة المحيطة بالمدرسة .
 الجدران . برنامج إزالة الكتابات عن

 تدريب الطبب عمى صيانة المياعد والطاو ت داخل المدرسة وصيانة المدرسة 
 مشامد تمثيمية ومسرحية تؤكد مذح الييمة .

 زيارة بعض المؤسسات الحكومية مثل األندية والمنشأت الرياضية والخدمية .

 اإلبداع 6

 تطوير نمط ا صطفاف الصباحي والبرنامج اإلذاعي .
 والتجديد في طرق التعمم .التطوير 

 إيجاد آليات حديثة في طرق التدريس )مثل استخدام وسائل التينية,وت يير الفصل
 إقامة دورات في اإلبداع والتفكير اإلبداعي(

 اإلبداع في المناشط المنفذة )المسرح المدرسي/المسابيات/ اإلذاعة...(

 اختيار الصديق 7

 الييمة توظيف اإلذاعة الصباحية لخدمة مذح 
 إفطار مع األصدقاء .
 مسابية أنا وصدييي .

 مسابيات أثناء ا صطفاف .
 دورة تدريبية في اختيار الصديق .

 مسابية رسالة إلى صدييي .
 بنك األصدقاء .

 إقامة الندوات والمحاضرات والحوارات الطببية .
 إقامة زيارات تبادلية بين األصدقاء .

 
 

 



 مدرسة إلنجاح خطط النشاط :( أدوار العاممين في ال6)

 مدير المدرسة )المشرف العام عمى النشاط بالمدرسة( :6-1

 اإلشراف عمى رسم الخطة العامة لمنشاط داخل المدرسة وتكاممها مع بيية الخطط . (1)

 تكميف مشرفي جماعات النشاط حسب تخصصاتهم وميولهم من معممي المدرسة . (2)

 . تشكيل ورئاسة مجمس النشاط داخل المدرسة (3)

 تيييم رائد النشاط ومشرفي المجا ت والجماعات ورواد الفصول وجميع العاممين في األنشطة . (4)

 ربط النشاطات التربوية المدرسية بالمجتمع المدرسي والمجتمع ككل . (5)

 اعتماد تيارير وسجبت النشاط . (6)

 تكريم المتميزين ووضع الحوافز التشجيعية لمعاممين في النشاط . (7)

 لخدمة األنشطة الطببية في المدرسة . نع العام والخاص والداعميتفعيل دور اليطا (8)

 رئاسة مجمس الصندوق المدرسي . (9)

 (حل المشكبت وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ النشاط في المدرسة .11)

 دور وكيل المدرسة : 6-2    

 (المشاركة في مجمس النشاط في المدرسة كنائب لمرئيس .1)     

 ة وتوفير متطمبات النشاط .(تهيئ2)     

 (متابعة تنفيذ خطة النشاط .3)     

 ( اإلشراف عمى صرف مخصص النشاط  .4)     

 (المتابعة اإلدارية أثناء فترة ممارسة النشاط بما يحيق تفاعل الجميع .5)     

 (رئاسة لجان األنشطة الطببية .6)     

 دور المرشد الطالبي: 6-3    

 في التخطيط لبرامج النشاط بما يكفل معالجة المشكبت السموكية .(يشارك 1)      

(متابعة الطبب الموموبين في بعض مجا ت النشاط داخل المدرسة ووضع استمارات خاصة بهم واقتراح الخطط 2)

 والبرامج لرعايتهم .



 والسموكية وا جتماعية . متابعة إشراك الطبب ذوي ا حتياجات الخاصة بالبرامج التي تناسب حاجاتهم النفسية (3)

يجاد الحمول المناسبة بالتنسيق مع المعنيين . (4)  دراسة حا ت الطبب غير المتفاعمين مع برامج النشاط وا 

 دور رائد النشاط : 6-4    

 يتولى مهمة الميرر في مجمس النشاط في المدرسة . (1)

 صول .المشاركة في اختيار المعممين المشرفين عمى برامج النشاط ورواد الف (2)

 إعداد الخطة العامة لمنشاط في المدرسة بالتنسيق مع مشرفي األنشطة . (3)

 متابعة تنفيذ الخطة وتهيئة ا مكانات البزمة إلنجاحها تحت إشراف مدير المدرسة . (4)

 توزيع الطبب حسب ميولهم واتجاماتهم ورغباتهم عمى األنشطة داخل المدرسة . (5)

 رؤساء مجا ت الخ ( –تشكيل المجان الطببية )عرفاء فصول  (6)

 التنسيق مع النشاط الطببي في إدارة التربية والتعميم . (7)

 النشاط من الصندوق المدرسي وصرفها عمى أوجه النشاط المختمفة . صاستبم نسبة ما يخ (8)

 إعداد الممفات والسجبت والتيارير لبرامج النشاط ورفعها . (9)

 ( اإلشراف عمى حصة النشاط .11)

 ر المتفاعمين مع النشاط داخل المدرسة .( حصر الطبب غي11)

 ( حصر الطبب الموموبين في بعض مجا ت النشاط داخل المدرسة .12)

 المدرسة . ( عيد المياءات وا جتماعات التطويرية والدورات التدريبية لمطبب والمعممين لرفع مستوى النشاط في13)

 تعمق بالنشاط .( مشاركة مدير المدرسة في تيييم المعممين فيما ي14)

 ( السعي لتذليل العيبات والصعوبات التي تواجه النشاط وبذل الجهد لحمها .15)

 ( تفعيل الجانب اإلعبمي لمنشاط بالمدرسة .16)

 المعمم : 6-5   

 إعداد خطة لمنشاط المصاحب لمادته بما يكفل تطبيق الطالب لممهارات والمعارف التي يتعممها . (1)

 خطة النشاط المكمف به وفق اإلطار العام لخطة النشاط في المدرسة . اإلعداد واإلشراف عمى (2)

 التوثيق في السجبت والتيارير الخاصة بمجاله وتسميمها لرائد لنشاط . (3)



 

 التنسيق مع رائد النشاط في ا حتياجات والمتطمبات . (4)

 متابعة وتيويم جهد الطبب وتحفيز المتميز منهم . (5)

 ه وعرض أمم مخرجات تمك البرامج .عمل الدعاية اإلعبمية لبرامج (6)

 استثمار النشاط في اكتشاف موامب الطبب وصيمها وعبج المشكبت السموكية لمطبب . (7)

 أمثمة لبعض أدوار المعممين حسب تخصصاتيم :

 معمم التربية اإلسالمية : 6-6    

 اإلشراف عمى فريق التوعية اإلسبمية . (1)

مثل المحاضرات , الندوات , مشروع ساعتين لحفظ اليرآن الكريم والسنة  اإلشراف عمى أنشطة التوعية اإلسبمية (2)

 النبوية .

 معمم المغة العربية :  6-7    

 ل ويًا في المدرسة . ضالتأكد من صحة وسبمة ما يعر  (1)

 المسرح ( . –الصحافة  –اإلذاعة  –رعاية الموامب األدبية من خبل اإلشراف عمى فرق )المنتدى األدبي  (2)

 معمم العموم :   6-8    

 فريق النشاط ( –الحاسب اآللي   –رعاية الموامب العممية من خبل اإلشراف عمى فرق ) العممي  (1)

 اإلشراف عمى فرق اإلسعافات األولية . (2)

 معمم التربية الوطنية : 6-9

 وضع خطة زيارات المعالم الوطنية . (1)

 اإلسهام في تحييق الييم الوطنية . (2)

 . اإلشراف عمى المنتدى الوطني (3)

 معمم التربية الفنية :  6-11    

 رعاية الموامب الفنية وتربية التذوق الجمالي . (1)

 المساممة في إعداد معارض األنشطة داخل المدرسة وخارجها . (2)



 المساممة في تحسين وتجميل المدرسة . (3)

 معمم التربية الرياضية :  6-11    

 رعاية الموامب الرياضية . (1)

عداد منتخب المدرسة .تنظيم البطو ت والمهرجانات  (2)  الرياضية , وا 

 العناية بالمرافق الرياضية في المدرسة . (3)

 معمم الرياضيات :  6-12    

 توظيف برامج النشاط لعبج ضعف الطبب في المهارات األساسية في الرياضيات . (1)

 تنمية مهارات وقدرات الطبب المتميزين في الرياضيات . (2)

 معمم المغة االنجميزية : 6-13

 امج النشاط لعبج ضعف الطبب في المهارات األساسية في الم ة اإلنجميزية .توظيف بر  (1)

 تنمية مهارات وقدرات الطبب المتميزين في الم ة اإلنجميزية . (2)

 ( البرامج واألنشطة العامة :7)

 برنامج اليوم المفتوح : 7-1     

 االسم مقترح :     

وسع  –كمنا مشاركون  –ممتيى النشاط  –نحو يوم أفضل  –وم اإلبداع ي –طببنا في الميدان  –) نشاط اليوم          

 صدرك...( .

 المفيوم : 

مو فترة حرة يمارس فيها الطبب مجموعة من المناشط المختمفة بعيدًا عن الجو الدراسي حسب ميولهم ورغباتهم    

 . وحاجاتهم خبل يوم دراسي وفق برنامج مخطط ومنظم تحت إشراف إدارة المدرسة

 األىداف :

 ترسيخ الييم وا تجامات المنشودة لهذح المرحمة . (1)

 تنمية روح التعاون بين الطبب وأولياء أمورمم والمعممين واإلدارة المدرسية . (2)

 إكساب الطبب بعض المهارات الييادية . (3)



ضافة جو من المتعة والترويا عن النفس ألبنائنا الطبب . (4)  ت يير نمط اليوم الدراسي وا 

 النشاط بيالب جديد ومحبب لمطبب . تيديم (5)

 توطيد العبقة مع اليطاعات الحكومية األخرى واليطاع الخاص . (6)

 تشجيع المعممين عمى التفاعل مع األنشطة الطببية . (7)

 البعد الزماني :

 خبل اليوم الدراسي ) من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته ( وقد يمتد إلى مابعد اليوم الدراسي .      

 دد مرات التنفيذ :ع

 * يوم واحد في الفصل الدراسي ) بعد اختبار منتصف الفصل (      

 * يومان في الفصل الدراسي ) يوم قبل ا ختبار النصفي , يوم قبل ا ختبار النهائي (      

 مكان التنفيذ :

 * أنشطة تمارس داخل المدرسة , وتتم في األماكن الميترحة التالية :      

 –الحديية  –الفصول  –غرف النشاط  –المسرح  –المصمى  –المختبرات  –المعامل  –الصا ت  –* المبعب       

 الساحات ....إلخ .

 *أنشطة تمارس خارج المدرسة مثل :      

 المرافق العامة . –األسواق  –زيارات  –الحدائق  –منشآت النشاط  

    



 :أسموب مقترح لمتنفيذ في المدارس الكبيرة 

 .أن يشمل البرنامج جميع فصول المدرسة في يوم واحد  (1)

 أن يوزع طبب المدرسة حسب الفصول إلى عدة أيام . (2)

 أن يوزع طبب المدرسة حسب الصفوف إلى عدة أيام . (3)

 برامج مقترحة :

خدمة بيئة مهرجان رياضي / مسابيات / مشامد / حفل / محاضرة / ندوة / حوارات / تجارب / دورات / زيارة موقع      

 / مهارات / ورش عمل / صحف نشرات / تحييق صحفي ألعاب خفيفة / قراءة وبحوث .

 * آلية تنفيذ البرنامج :

 أواًل : قسم النشاط الطالبي :  

 * الموافية عمى تنفيذ البرنامج في المدارس من قبل قسم النشاط الطببي .     

 دارس التابعة لإلدارة .* إعداد جدول زمني لتنفيذ البرنامج في الم     

* إشعار إدارة اإلشراف التربوي وقسم اإلرشاد والتوجية وقسم التوعية اإلسبمية واإلدارة المدرسية بمواعيد وجدول      

 تنفيذ البرنامج في المدارس , وتزويد مذح األقسام باستمارة متابعة تنفيذ البرنامج لممشاركة في اإلشراف عمى البرنامج ومتابعته .

 * تيويم البرنامج من قبل قسم النشاط الطببي.     

 * تكريم المدارس المتميزة في التنفيذ .     

 * توعية المدارس ) الميدان ( من خبل زيارات مشرفي النشاط لممدارس .     

 * عمل دورات قصيرة لرواد النشاط بالمدارس .     

 فكرة البرنامج .* عيد اجتماع لجميع مديري المدارس لتوضيا      

 

 

 

 

 



 ثانيًا : المدرسة :

 توزيع الميام :  

 مدير المدرسة : -  

 * اإلشراف العام عمى البرنامج .

 * اعتماد الخطة العامة لمبرنامج .

 * إشعار إدارة التربية والتعميم بالبرنامج .

 * مخاطبة الجهات المعنية والمشاركة في البرنامج .

 .* اعتماد التيرير الختامي 

 * تيويم البرنامج .

 وكيل المدرسة : -  

 * متابعة البرنامج والتأكد من توزيع األدوار .        

 * توزيع المخصصات المالية لمبرنامج وتسميمها لرائد النشاط .        

 رائد النشاط : -  
 * تحديد األماكن الخاصة بالبرنامج والعمل عمى تجهيزما .        

 تنفيذ البرنامج ميدانيًا .* متابعة         

 * تحديد احتياجات البرنامج وصرف المخصص المالي .        

 * إعداد تيرير ختامي لمبرنامج .        

 المرشد الطالبي : -  

 * المشاركة في اإلشراف عمى الطبب أثناء التنفيذ المالي .         

 * اقتراح برامج إرشادية وعبجية لمطبب .         

 معمموا المدرسة : -  
 * اإلشراف عمى الطبب ) كل في مجال تخصصه وميوله ( .         

 * إعداد خطة البرنامج ) كل في مجال تخصصه وميوله ( .         

 * إعداد تيرير ختامي ) كل في مجال تخصصه وميوله ( .         



 ثالثًا : األسرة  :

 ولي أمر الطالب : -  

 في التخطيط لمبرنامج .* المشاركة       

 * المشاركة في التنفيذ .      

 * المشاركة في الدعم .      

 عوامل نجاح البرنامج :

 توزيع األدوار عمى الطبب ) الييادات ( . -1

 دعوة أولياء أمور الطبب لممشاركة في البرنامج . -2

 الت طية اإلعبمية لمبرنامج . -3

 ض احتياجات البرنامج .ا ستفادة من مشاركة األسرة في تأمين بع -4

 استثمار اليطاع الخاص في دعم البرنامج . -5

 مساممات ومشاركات أولياء أمور الطبب . -6

 وضع الحوافز المناسبة لممشاركين في البرنامج . -7

 تهيئة وتجهيز الميار المناسبة لتنفيذ البرنامج . -8

 توفير ا حتياجات البزمة لتنفيذ البرنامج . -9



 رح لميوم المفتوحالبرنامج الزمني المقت

 طالب فأكثر :411أواًل : نموذج لممدارس ذات العدد الكبير من الطالب من 

 الزمـن
 البرنامج

 مسئول التنفيذ المشاركون

 إلى من
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 تجمع الطبب وشرح البرنامج 7.45 7.11

 بداية البرامج 8.11 7.45

 ولى ) وفق الجدول (الفترة األ 9.11 8.11

 تناول وجبة اإلفطار )أكبت مشاركات أسرية طبق خيري ( 9.31 9.11

 الفترة الثانية )وفق الجدول( 11.31 9.31

 الفترة الثالثة )وفق الجدول( 12.31 11.31

 الفترة الرابعة )وفق الجدول( 12.31 11.31

 صبة الظهر  1.11 12.31

 ا نصراف  1.11

    

 تتم مشاركة جميع الطالب في كل فترة وفقا لممناشط المتاحة في المدرسة سواء داخل المدرسة أو خارجيا .   



 طالباً  411في حدود ( بمبنى مستأجر ) ( مدرسة 1نموذج رقم )

 البرامج المقترحة             
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 11 111   √  √ √ √ √   √ √ √    (11فصول)

 2 51                √ ممعب

 1 25               √  سطح

رجــ
خا

ـيا
 

 2 51        √ √        حديقة الحي

 1 25     √            سوق الحي

 1 25  √               الحي

 3 51    √             استراحة/مزرعة

 2 51 √                منشآت رياضية

 1 25          √       زيارات

 . ن* ييترح تنفيذ البرنامج خارج المدرسة ما أمك
 مكن تكرار البرنامج في الفصول بمعنى تخصيص أكثر من فصل لمصحف والمطويات .* ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 طالباً  711متوسط الحجم في حدود   -( مدرسة مبنى حكومي صغير 2نموذج رقم )

 البرامج المقترحة           
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 3 111  √                 ممعب خارجي

 3 111                √ صالة رياضية

 2 51              √   البيو)المسرح(

ارج
خ

ــيا
ـ

 

 1 25               √  1صالة نشاط 

 1 25     √        √    2صالة نشاط 

 1 25  √          √     1معمل عموم 

 1 25    √        √     2معمل عموم 

 1 25 √       √         معمل حاسب

 1 25           √      مركز مصادر

 8 211 √  √ √  √ √          (8فصول )

ـيا
ارج

خ
 

 2 51         √        حديقة الحي

 1 25     √            الحي

 1 25          √       الزيارات

 طالب ) محدد دور كل واحد منهم ( . 25* تيسيم الطبب إلى مجموعات كل مجموعة 
 البرنامج .* تدوير األنشطة عمى المجموعات وفق رغباتهم واحتياجاتهم المحددة قبل البدء في 
 * يمكن تكرار البرنامج في الفصول بمعنى تخصيص أكثر من فصل لمخطوط مثًب .



 طالباً  451متوسط الحجم في حدود  –( مدرسة في مبنى حكومي صغير  3نموذج رقم ) 

 البرامج المقترحة           

 

ي  المواقع المقترحة 
اض

 ري
جان

ير
م

 

ات
ابق

مس
حفل 

ىد/
شا

م
 

رات
حوا

 

رب
تجا

 

رات
دو

 

ز 
اقع

مو
ت 

يارا
 

يئة
ة ب

خدم
 

رات
ميا

 

رش
و

 

رات
نش

 / 
حف

 ص
مل

ع
 

في
صح

ق 
حقي

ت
 

يفة
خف

ب 
لعا

أ
ث  

حو
 وب

ءة
قرا

وني 
فزي

 تم
ض

عر
 

رات
زيــا

الب 
الط

دد 
ع

مين 
معم

د ال
عد

 

سة
مدر

ل ال
داخ

 

 2 51                   √ ممعب خارجي

 2 51               √  صالة البيو

 1 25              √   المسرح

 

 1 25            √     1وم معمل عم

 11 111  √ √  √ √ √      √    (11فصول )

ــيا
رجـ

خا
 

 3 51         √        حديقة الحي

 1 25 √                الحي

 1 25          √       الزيارات

 3 51    √             منشأة رياضية

 3 51    √             استراحة /مزرعة 

 



 طالب : 411ثامنًا : نموذج لممدارس ذات العدد األقل من       

 الزمن

 البرنامج

 مسئول التنفيذ المشاركون

 إلى من

بب
لطططط

ع ا
جميطط

 

 

 رائد النشاط والمعممين تجمع الطبب وشرح البرنامج 7.45 7.11

 رائد النشاط والمعممين بداية البرنامج 8.11 7.45

 معمموا التربية البدنية منافسات رياضية 9.11 8.11

 رائد النشاط والمعممين إفطار جماعي 9.31 9.11

 رائد النشاط والمعممين موامبنا ) رسم , الياء,أناشيد, خط ...إلخ ( 11.31 9.31

11.31 11.31 
استضافة احد الشخصيات )مدير المدرسة 

 ,ولي أمر ...الخ (

مشرفوا الفريق 

 ا جتماعي

 مسرحيحفل  12.31 11.31
مشرفي الفريق 

 المسرحي

 رائد النشاط والمعممين صبة الظهر 1.11 12.31

 رائد النشاط والمعممين ا نصراف  1.11

 ) القيادات الطالبية المبكرة ( 7-2    

 المفيوم :    

دارية تحت إشراف إدارة المدرسة .          * قيام الطبب بمهام قيادية وا 

 األىـداف :   

دارة المدرسة .         * تنمية روح التعاون بين الطبب والمعممين وا 

 * ترسيخ مفهوم النظام المدرسي ومفهوم الييادة لدى الطبب .      

 * ترسيخ قيم الطاعة وا نضباط والمسؤولية في نفوس الطبب .      

 * تأميل الطبب لتولي مناصب قيادية مستيبب .      

 المجهود الذي يبذله اليائمون عمى التربية والتعميم .* إشعار الطبب ب      



 المستيدفون :   

 الطبب الذين يممكون الميومات المبدئية لمييادة , ويتم ترشيحهم عن طريق المعممين ورائد النشاط والمرشد الطببي .       

 آلية التنفيذ :   

 تنفذ فيه حصة النشاط . * يتم تنفيذ البرنامج يومًا واحدًا في األسبوع الذي      

 * تصميم استمارة ترشيا لمطبب الذين يممكون ميومات الييادة .      

 * إقامة دورة تدريبية لمطبب المرشحين لألعمال الييادية .      

 * تحديد األدوار الييادية المبئمة ومهام كل دور .      

 األدوار القيادية المقترحة :   

 بل االصطفاف .اإلشراف الصباحي ق   

 * متابعة الطبب أثناء دخولهم إلى المدرسة        

حميات قرآن  -منافسات رياضية -* متابعة اإلشراف عمى بعض المناشط قبل ا صطفاف مثل ) مسابية الطالب المبكر       

)... 

 االصطفاف الصباحي :     

 * متابعة اإلشراف عمى اإلذاعة المدرسية .       

 التمارين التنشيطية الصباحية .*        

 * متابعة توزيع واصطفاف الطبب وتنظيمهم .       

 * متابعة التوجه إلى الفصول .       

 أثناء الحصص الدراسية :    

 * الييام بتدريس بعض موضوعات المواد الدراسية في بعض الحصص .       

 أثناء فترات التنقل بين الحصص :    

 ة خروج ودخول الطبب .* متابع       

 أثناء الفسحة الكبيرة :    

 * الييام بدور المرشد الطببي       



 * الييام بدور رائد النشاط       

 * الييام بدور كاتب المدرسة       

 * الييام بدور مراقب الطبب       

 * اإلشراف اليومي عمى أفنية المدرسة       

 لمدرسي * اإلشراف عمى الميصف ا      

 * اإلشراف عمى بعض فرق النشاط      

 * متابعة دخول الطبب لمفصول       

 فترة الصالة :    

 * اإلشراف عمى أماكن الوضوء       

 * متابعة الفصول والتأكد من خروج جميع الطبب       

 * اإلشراف عمى المصمى       

 * تجهيز اإلذاعة ) لألذان واإلقامة (      

 * إلياء كممات بعد الصبة       

 * متابعة انصراف الطبب       

 أثناء االنصراف :   

 * اإلشراف عمى خروج الطبب من الفصول       

 * اإلشراف عمى خروج الطبب من المدرسة       

 * التأكد من خمو المدرسة من جميع الطبب       

 أثناء حصة النشاط :    

 طبب عمى المجا ت والميرات * متابعة توزيع ال      

 * إدارة فرق النشاط       

 

 



 

 

 عوامل مساعدة لنجاح البرنامج :    

 ( التخطيط الجيد لمبرنامج1)      

 ( اإلشراف والمتابعة من قبل إدارة المدرسة2)      

 ( تيويم البرنامج بشكل عممي3)      

 ( الحرص عمى الجانب اإلبداعي عند التنفيذ4)      

 ( وضع الحوافز التشجيعية لممشاركين5)      

 ( التوعية المناسبة لطبب المدرسة6)      

 ( الت طية اإلعبمية7)      

 ( ت يير أدوار الطبب بشكل دوري 8)      

 معرض األنشطة المصاحبة لممقررات الدراسية : 7-3    
 أواًل : أىداف البرنامج :        

برازما .تفعيل مناشط الميررات  (1)  الدراسة وا 

 إيجاد معرض لمميررات الدراسية . (2)

 تدريب المعممين عمى التخطيط والتنفيذ لممناشط . (3)

 تجسيد الييم وا تجامات . (4)

 ثانيًا : آلية العمل :   
إعداد معرض مبسط تعرض فيه ممصيات ونشرات ولوحات تعريفية بالميرر الدراسي وأمدافه وأنشطته ونماذج من         

الطبب في الميرر ويكمف معمم التربية الفنية بمعدادح إحدى ردمات المدرسة ويكون مشرفًا عامًا عمى إخراج المعرض  نشاطات

. 

 ثالثًا : الفعاليات المصاحبة لممعرض :   
 يقوم المعممون بالتعاون مع الطالب عمى تنفيذ مايمي من فعاليات :        

 إذاعة صباحية موجهة لخدمة الميرر . (1)



 بيات خبل الفسحة لخدمة الميرر .مسا (2)

 تنفيذ ) زيارة أو دورة أو برنامج ( ذات عبقة بالميرر المدرسي . (3)

 حصة الريادة 7-4    

 أىدافيا :      

 اإلشراف عمى مستوى األداء لمطبب ومتابعتهم . -1

 إشراف الطبب في جماعات لتعويدمم عمى العمل بروح الفريق . -2

 عمى مكونات الفصل ونظافته وأناقته .تعويد الطبب عمى المحافظة  -3

 من برامج حصة الريادة :    

 مسابقة أحسن فصل لتصبح وفق اآللية التالية :   

مسابية عمى مدارس الفصل ويتم التيييم بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء ويمنا الفصل الفائز من كل صف دراسي             

ز عمى جميع الصفوف يمنا وسام الدرجة األولى لألسبوع وتعمق النتيجة األسبوعية وسام الدرجة الثانية لألسبوع والفصل الفائ

والنتيجة العامة في لوحة اإلعبنات بالمدرسة لتحفيز الطبب عمى األداء ويوزع عمى الطبب ا ستمارة بشكل يومي وتجمع 

 حصة . ويحسب متوسط لمتيييم وييوم المعمم في ا ستمارة بوضع توقيعه وتيييمه في كل

 تحدد حصتين لمريادة فقط خالل الفصل الدراسي عمى أن تكون كالتالي :     

في بداية الفصل الدراسي : ومدفها تشكيل مجمس الفصل وشرح فكرة مسابية أحسن فصل لمطبب   الحصة األولى :     

 مية لممسابية .وتوضيا أممية المسابية وتحفيزمم لمفوز فيها وشرح كيفية استخدام ا ستمارة التيوي

في نهاية الفصل الدراسي : ومدفها التيييم النهائي لمسابية أحسن فصل ويعمن فيها الفائز ويوضا    الحصة الثانية :    

لمطبب أن الجميع فاز بمحافظته عمى فصمه ونظامه وأن مدف المسابية كان تربويًا ويحضر مذا التيييم عدد من المشرفين من 

 عميم ومن أولياء األمور .إدارة التربية والت
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القيمة أو  األسبوع
 االتجاه

 مالحظات مسئول التنفيذ البرنامج الشعار

 قبل بدء الدراسة

  

 تشكيل مجمس النشاط بالمدرسة .

 تهيئة وتجهيز ميررات النشاط .

 مدير المدرسة

 

األسبوع األول 
 من الدراسة

إلعبن لمطبب عن مجا ت وبرنامج النشاط ا
 المتاحة بالمدرسة , وتوزيع استمارات التسجيل .

 رائد النشاط

 األسبوع الثاني

 مخافة اهلل

إن اهلل 
 يراني

مسابية تدبر وأكسب السريعة )سؤال سريع ويجيب 
عميه الطبب قبل  صطفاف ويوضع في صندوق 

 خاص(

 الفريق الثيافي

 األسبوع الثالث
إني أخاف 

 اهلل

مسابية المرسم الحر)في موضوع عظمة الخالق 
 في الكون(

 العب وأنت الحكم )منافسات رياضية بدون حكم(

الفريق الفني 
 الفريق الرياضي

  األسبوع الرابع
 ندوة طببية )إني أخاف اهلل (

 استضافة عالم حول موضوع )مخافة اهلل (
فريق التوعية 
 اإلسبمية

 

 خامساألسبوع ال

الثية 
 بالنفس

كن 
 شجاعا

 مهرجان الشجاعة األدبية لإللياء

 زيارة بعض المسئولين –دورة بناء الثية 
الفريق الثيافي رائد 

 النشاط
 

أتحمل  األسبوع السادس
 المسؤولية

 إدارة ا صطفاف الصباحي

 إدارة المنافسات الرياضية
  الفريق الرياضي

 أنا قيادي األسبوع السابع
  رائد النشاط فن الييادةدورة في 

  الفريق العممي التجارب العممية الطببية



القيمة أو  األسبوع
 االتجاه

 مالحظات مسئول التنفيذ البرنامج الشعار

 األسبوع الثامن

 بر الوالدين

واخفض 
لهما جناح 

 الذل

 مسابية رسالة إلى األسرة .

 بنك بر الوالدين .

 رائد النشاط

 والمرشد الطببي

 

 األسبوع التاسع
وقل رب 
 ارحمهما

 مواقف ومشامد تمثيمية عن البر بالوالدين .

 مديتي إلى أمي وأبي .

 الفريق الثيافي

 األسبوع العاشر
أمي وأبي 
 في قمبي

 مسابية رسالة إلى أمي وأبي .

 أبي يشاركني نشاطنا .

 الفريق الثيافي 

 رائد النشاط

األسبوع الحادي 
 عشر

تقدير 
 اآلخرين

  

احترام 
 معممي

 مسابية ورقية في فضل العمم والعمماء .

حوار مفتوح بين الطبب والمعممين )احترام 
 معممي(

فريق التوعية 
 اإلسبمية 

 الفريق الثيافي

األسبوع الثاني 
 عشر

احترام 
 صدييي

 مسابية في فضل األخوة في اهلل

 مشامدة تمثيمية عن حسن التعامل مع األصدقاء
فريق التوعية 
 الفريق الثيافي

األسبوع الثالث 
 عشر

احترام 
 مجتمعي 

  

 زيارات دور العجز والجهات المعنية بخدمة المجتمع 

 الفريق ا جتماعي
 خدمة الحدائق اليريبة من المدرسة 

األسبوع الرابع 
 عشر

 جميع الفرق الحفل الختامي .   

األسبوع الخامس 
 عشر

عداد الت    جميع الفرق  يارير الختامية .تيييم الخطة , وا 

 * تنفيذ البرامج الميترحة أثناء ا صطفاف الصباحي والفسا وحصص النشاط وكممات بعد الصبة . تنبييات :  

 * تتم ا ستفادة من اإلذاعة الصباحية في تدعيم كل قيمة .                 
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 مجال التنفيذ البرامج القيمة سبوعاأل

 األول

اهلل
فة 

مخا
 

 جميع الفرق ا جتماع بالطبب

 فريق الحكمة ندوة طببية ) إني أخاف اهلل ( الثاني

 الثالث

 فريق ل تي الجميمة مسابية ) تدبر واكسب (

 فريق ابن الهيثم عرض شريط ) سمسمة سنريهم آياتنا (

 فريق ل تي الجميمة مهرجان الشجاعة األدبية

 فريق التشكيمي مسابية المرسم الحر ) في عظمة الخالق (

 الرابع

 فريق الرياضي العب وأنت الحكم

 فريق الحكمة استضافة شخصية

 فريق المسرح مشامد تمثيمية

 الخامس

س
لنف

ة با
لثق

ا
 

 فريق المسرح مهرجان الشجاعة األدبية

 التدريب فريق دورة بناء الثية بالنفس

 فريق المستكشف  ألعاب مخاطرة ) أنا أقبل التحدي (

 الفصول ريادة السادس

 السابع

 فريق التدريب دورة في فن الييادة
 فريق ابن الهيثم التجارب العممية الطببية

 فريق أصدقاء البيئة خدمة عامة لمبيئة

 الثامن

دين
لوال

ر ا
ب

 

 لحكمةفريق ا مسابية رسالة إلى األسرة
 فريق المسرح محاضرة عن بر الوالدين

 فريق التشكيمي إمداء األعمال الفنية الطببية ألولياء األمور

 التاسع

 فريق المسرح مواقف ومشامد تمثيمية عن بر الوالدين
 فريق الحكمة حفظ آيات وأحاديث مع الشرح عن بر الوالدين

 فريق ابن ماجد مديتي إلى أبي

 العاشر

 فريق التدريب أبي يشاركنا نشاطنا
 فريق ابن ماجة تنظيم رحمة مع اآلباء
 فريق اإلرشاد برنامج األب الزائر

 الحادي عشر

رين
آلخ

ر ا
قدي

ت
 

 فريق اإلرشاد حوار مفتوح بين الطبب والمعممين
 فريق ل تي الجميمة مهرجان إنشادي ) قصائد عن دور المعمم (

 فريق التدريب مل مع اآلخريندورة في فن التعا
 فريق الرياضي مباراة رياضية بين الطبب والمعممين

 الفصول ريادة الثاني عشر

 الثالث عشر

 فريق التشكيمي مسابية األش ال الفنية )ميا نتعاون لنبدع (
 فريق أصدقاء البيئة خدمة الحدائق اليريبة من المدرسة

 فريق ابن ماجد ماعيةزيارات لبعض المؤسسات ا جت
 جميع الفرق حفل ختام األنشطة لمفصل الدراسي األول  الرابع عشر
 جميع الفرق لياء مع الطبب لتيييم البرنامج  الخامس عشر



 التعميمات والنظم :      

 تنفذ حصتا الريادة في كل فصل دراسي . (1)

 زيادة ونيصًا . يخضع عدد الفرق المذكورة في مجا ت التنفيذ  مكانات المدرسة (2)

 يتم تنفيذ أكبر عدد ممكن من البرامج المدونة في الخطة التنفيذية لممدرسة في الحصة العامة لمنشاط . (3)

 يتم العمل في الفرق وفق الييم وا تجامات المحددة في البرنامج الزمني لتنفيذ النشاط داخل المدرسة . (4)

 ع األسابيع .يتولى مشرف الفريق إعداد خطة لبرامج نشاطه ت طي جمي (5)

 مشاركة أكبر عدد من الطبب في برامج الفرق . (6)

 التنوع والشمولية والتجديد في برامج الفرق . (7)

 ضرورة توزيع جميع المعممين عمى الفرق حسب الرغبة والتخصص . (8)



 أسماء جديدة مقترحة لجماعات النشاط ومجاالت عمميا : -11

 موضـوعو حاليا : فريق ... سابقا: جماعة ... م

 توعية الطبب بأمور دينهم وتيديم البرامج الشرعية واإلشراف عميها الحكمة التوعية اإلسبمية 1

 ل تي الجميمة الم ة العربية  2
يعنى بالم ة العربية الفصحى وتصحيا أخطاء الم ة الشائعة بين الطبب 
 وتدريبهم عمى النطق السميم واليراءة والكتابة الصحيحة وأساليب التعبير .

 منامج وبرامج النشاط الكشفي المستكشف الكشافة 3

 يعنى بالصحافة المدرسية واإلصدارات اإلعبنية وتنمية المهارات الكتابية. اليمم الصحافة  4

 المسرح المسرح  5
يعنى بتنمية الشجاعة األدبية لدى الطبب وتشجيعهم عمى مواجه 

 الجمهور وتنمية مهارات اإللياء

 English club يزيةالم ة اإلنجم 6
يعنى بتنمية مهارات الم ة اإلنجميزية لدى الطبب وتدريبهم عمى 

 استخدامها 

 الخوارزمي الرياضيات  7
يهتم بتنمية المهارات الرياضية ورعاية المبدعين في الرياضيات وتنمية 

 التفكير الذمني

 المسعف اإلسعافات 8
ومعالجة اإلصابات يعنى بتدريب الطالب عمى اإلسعافات واإلنياذ 
 البسيطة في المدرسة والبيت

 يهتم ببرنامج الرحبت والزيارات واكتشاف البيئة ابن ماجد الرحبت 9

 ا نضباط النظام 11
يهتم بتدريب الطبب عمى حفظ النظام في المدرسة وتكوين الييادات 

 الجديدة التي تساعد إدارة المدرسة عمى حفظ النظام

 يهتم بتدريب الطبب عمى اإللياء اإلذاعي ومواجهة الجمهور الكممة ا ذاعة 11

 يهتم بمرشاد الطبب وتوجيههم نحو مستيبل أفضل ومعالجة مشكبتهم اإلرشاد التوجية واإلرشاد 12

 النادي التشكيمي التربية الفنية  13
يهتم بتنمية المهارات الفنية والتشكيمية لدى الطبب ورعاية الموموبين في 

 الرسم واألش ال  والتموين مجال

 الرياضي التربية الرياضية 14
لدى الطبب ورعاية الموموبين في  ةيهتم بتنمية المهارات الرياضية والبدني

 مجال الرياضة

 أصدقاء البيئة البيئة  15
يهتم بتوعية الطبب بطرق ووسائل المحافظة عمى البيئة الداخمية 

 والخارجية

 خير جميس المكتبة  16
يهتم بتدريب الطبب عمى البحث واإلطبع والكتابة الجيدة واستخدم 

مصادر التعمم والتينية الحديثة كالحاسب اآللي والتعامل معها واستخدامها 
 في البحث واإلطبع 

 يعنى بالجوانب العممية والبحث والتجربة العممية ابن الهيثم العموم  17
 ى المهارات الييادية واإلدارية والسموكيةيهتم بتدريب الطبب عم التدريب --- 18

 

 ( نماذج لتعميم القيم  11)  



 نموذج مقترح لتعميم القيم ) من كتاب القيم السموكية / د. محمود عطا حسين ( :  (1)

 إن نجاح مذا النموذج ييتضي شروطًا معينة منها :

لى التربية المستندة إلى الييم عمى تهيئة مناخ مدرسي مبئم يتعاون فيه اإلداريون والمدرسون , وينظرون إ -1

 أنها مهمة مدرسية حيوية .

توافر عوامل شخصية في الحماس وا لتزام وا قتناع بالتربية المستندة إلى الييم ويتحدد مذا النموذج في  -2

 الخطوات التالية :

يمها . ويمكن طرح بعض الييم حيث يختار المعمم والطبب قيمة معينة مهمة يجب تعزيزما أو تشك( االختيار : 1        

المطموب تبنيها من قبل الطمبة . فهناك قيم مرغوبة يجب تعزيزما , مناك قيم يجب تعديمها وقيم يجب تشكيمها . ولنفرض أننا 

 اخترنا قيمة تحمل المسؤولية .

يمية مختارة لمدة عام تتمثل وييصد بذلك التركيز عمى قيمة واحدة كل شهر ضمن منظومة ق( تحديد المدة المقررة : 2        

في عشرة قيم . ويمكن تحديد حصص بعينها لتعميم الييم , أو إدخال الييم ضمن المنهاج الدراسي , حيث تناقش جوانب من 

 مذح الييمة ضمن الحصة .

لية ومضمونها منها فهم الطبب لمفهوم الييمة المسؤو ( تحديد نقاط لمتأمل والتفكير متعمقة بالقيمة اليدف ؛ 3         

 وا عتراف بييمتها ومعرفة النتائج المترتبة عمى فيدانها . ومذح النياط مي :

 أ( نياط لمتأمل . تكتب عمى السبورة .منها :          

 * المسؤولية مي أن تؤدي واجبك .         

 * تتجمى المسؤولية عندما ييوم كل شخص بالواجبات الممياة عمى عاتيه .         

 * يشعر الوالد بالسعادة ال امرة عندما يؤدي مسئولياته نحو أمل بيئته .         

 * َمن ترى عمى تحمل المسؤولية ومو ص ير مارسها دومًا ومو كبير .         

اتفاق  ويطمب من الطمبة مناقشة كل نيطة من نياط التأمل , وتسجل إجاباتهم عمى السبورة , ويتم الحوار بينهم , إلى أن يتم    

 عمى مفهوم تحمل المسئولية .

 

 



 ب( نياط لمتأمل حول فيدان مذح الييمة . حيث تطرح األسئمة التالية :          

 * مل مناك أشخاص   يتحممون المسئولية الممياة عمى عاتيهم ؟          

 * ماذا يحدث لو أن األب لم يتحمل مسئولية أو دح ؟          

 حدث لو أن كل شخص في المجتمع تخمى عن المسئولية المتعمية به ؟* ماذا ي          

 * ماشعورك تجاح شخص يهمل واجباته ؟ مل تحترمة ؟          

 * مل تحترم وتيدر األشخاص الذين ييومون بواجباتهم ؟ ولماذا ؟          

بين المجموعات ذات اآلراء المتناقضة حتى تسجل إجابات الطبب , ومناقشتها مع بعضهم . وقد تجرى مناظرة أو حوار      

 يتم ا تفاق عمى اآلثار المترتبة عمى فيدان مذح الييمة , وتعزيز التيدير وا ستحسان ألولئك الذين يؤدون مسئولياتهم .

رد يدورح , يهدف مذا النشاط إلى بيان أن المسئولية تكاممية حيث ييوم كٍل ف( نشاط تقاسم الواجبات باستخدام القصة؛ 4     

 فيعرض المعمم قصة معينة تتعمق بتياسم المسؤوليات . فعمى سبيل المثال يمكن سرد اليصة التالية :

أرادت دجاجة يومًا الحصول عمى الخبز , ولكنها لم تجد حبوب اليما . فطمبت من األخريات مساعدتها في زراعة      

 كن عندما جاء موعد تناول الخبز ماذا حدث ؟الحبوب وريها وحصادما , وكان الرفض في كل خطوة , ول

أقبل الجميع لتناوله , منا قالت الدجاجْة عندما كنت أطمب المساعدة في الزراعة والري والحصاد كنتم تيولون    . ومكذا      

 (.97فمنني صنعته وحدي وسآكمه وحدي )

 * لو كنت أنت مكان الدجاجة مل تفعل ذلك ؟

 يصة ؟* ماذا توحي لك مذح ال

وتناقش اإلجابات لتعميق فكرة المسئوليات . ويمكن لممعمم است بل النصوص من اليرآن الكريم والسنة وكتب المطالعة     

 واألدب لتعميق مذا المفهوم .

ويهدف مذا النشاط إلى تحديد المسئوليات الممياة عمى عاتق الطالب . حيث يطمب من الطبب ( نشاط مسئولياتي , 5    

 شة األسئمة التالية :مناق

 * مامي مسئولياتي كطالب ؟           

 * مامسئولياتي تجاح والدي ووالدتي ؟           

 * مامسئولياتي تجاح اآلخرين وتجاح المجتمع ؟           



 * ماشعورك تجاح الناس الذين   ينفذون مسئولياتهم ؟          

ل , ويتم النياش بين مجموعات الطمبة , وذلك لتحديد مسئوليات الطمبة نحو ويطمب من كل طالب أن يجيب عن كل سؤا     

لياء الموم والعياب عمى  أنفسهم ومدرستهم وأمميهم واآلخرين . وتعزيز مشاعر ا عتزاز تجاح الناس الذين ينفذون مسئولياتهم , وا 

 أولئك الذين   ينفذون مذح المسئوليات .

 ساليب لتعزيز مذح الييمة منها :ويستخدم المعمم عدة أ         

 أ( ضرب األمثمة .      

 ب( اآليات واألحاديث الشريفة .     

 ج( عرض النماذج التمثيمية من خبل الفيديو .     

ويهدف مذا النشاط إلى ممارسة الييمة أي ترجمتها كمعتيد ( نشاط المسئولية أن تطبق ماتدعو إليْو , ْممارسة القيمْة : 6    

 قناعة إلى ممارسة وسموك, فكمما مارس الفرد الييمة كانت مدعاة لمثبات. ويمكن لممعمم استخدام األساليب التالية :أو 

 أ( الرحبت العممية والترفيهية ؛ حيث يتم تحديد دور كل طالب في مذح الرحمة .   

 . ب( األلعاب التربوية , حيث يمارس كل طالب مسئولياته ودورح في مذح المعبة   

 ج( لعب األدوار والتمثيميات ؛ حيث يمثل الطالب دور األب ويمارس مسئولياته تجاح أبنائه .   

 د( طريية المشروع ؛ حيث يسند لمطالب دور في إنجاز مشروع ما , ومناقشته في مذا الدور .   

 ومو التأكد من مدى تحييق مذا البرنامج ألمدافه , ويشمل : نشاط تقويمي ؛( 7     

 * أن يدرك الطالب مفهوم المسئولية , والمسئوليات الممياة عمى عاتيه تجاح نفسه واآلخرين .        

* أن يعتز الطالب وييدر قيمة تحمل المسئولية , ويشعر بالسعادة  ختبارما , وأن يحترم من ييوم بها , و  ييدر من           

 ينفذما .

 ة فيصبا معيارًا ومحددًا لسموكه وتصرفاته في المواقف المختمفة .* أن يمارسها في حياته اليومي        

ويبحظ في مذا النموذج أننا استخدمنا أساليب تعميم الييم جميعها , كالمناقشة والحوار ولعب األدوار واستخدام النصوص     

شطة الدراسية المناسبة لتعزيك مذح الييمة وأسموب اليصة والمحاكاة والمحاكمة العيمية , مست مين في ذلك المنهاج الدراسي واألن

. 



 برنامج تدريب في مجال تنمية القيم -2
 مصطفى ابو الشيخ / برنامج تدريب في مجال تنمية القيم ( –) من كتاب      

 أىداف البرنامج :  
رض أن يتمثمها المواطن يهدف مذا البرنامج إلى إكساب المعممين والطمبة مجموعة من الييم اإليجابية التي يفت         

 الصالا في مجتمع عربي إسبمي .
 
 الفئات المستيدفة :  

 المدربون ويمكن اإلفادة من الييادات التربوية والمشرفين التربويين . -1
 معمموا المواد المختمفة . -2
 الطمبة . -3

 المحتوى :  
 غوبة ( في المجتمعات العربية اإلسبمية مثل:يشتمل البرنامج عمى تنمية مجموعة من الييم ا يجابية ) المر     
 * التعاون .    
 * التخطيط .    
 * اإلبداع .    
 * الصدق .         
 * ا ص اء الفعال .         
 * النظافة ) بعناصرما : العادات الصحية السميمة ( .         
 * احترام العمل .         
 * تحمل المسؤولية .         

 * التساما .         
 * إدارة الوقت .         
 * التحدي والم امرة .         
 مذا باإلضافة إلى الييم التي تيترحها لجنة إدارة البرنامج .       
 أساليب التدريب :  

والعصف يستخدم في التدريب مجموعة من األساليب التفاعمية مثل : الحا ت التدريبية , والمناقشات المضبوطة ,       
الذمين , والتمارين , والتداعي الحر , والنشاطات , وتمثيل األدوار , والعمل في المجموعات ... وغيرما , واألحاجي , 

 واألل از , والصور الميرونة بالتينيات الحديثة ؛ مثل الحاسب , وجهاز العرض فوق الرأ س , والفيديو .
ة في التدريب ضمن إطار نموذج تدريبي خاص لت ير الييم وا تجامات وسيتم توظيف األساليب التفاعمية المختمف     

 وتنميتها  مكون من المراحل الست اآلتية :
 الكشف عن الييمة المراد ت يرما أو تنميتها . -1  
وأحداث قمق التعرف عمى واقع الييمة المراد ت ييرما أو تنميتها لدى المتدرب ) المتعمم (  كتشاف اآلثار المترتبة لها  -2  

 في قناعته بها .
 تيديم الييمة البديمة )أو الجوانب المراد تنميتها منه ( . -3  



التعرف عمى الييمة البديمة أو الجوانب المختمفة المراد تنميتها من خبل نشرة أو صورة أو قصة أو غيرح وتمكينه  -4  
 من اكتشاف إيجابياتها .

 الييمة أو الجوانب الجديدة وتعرف اإليجابيات بعمق . إتاحة الفرصة لممتدربين لممارسة -5  
 تبني الييمة أو الجوانب الجديدة ووضع خطة لتنفيذما في عممه  / حياته .-6  

 إجراءات التنفيذ :     
 يتم التنفيذ وفق اآللية المبنية في الشكل التالي :         

  

 المعمموا    المشرفون التربويون                     

 

 أيام 3(لمدة 1مش ل تدريبي عمى الييمة )         
 

 (2( و)1أيام عمى الييمتين) 3( لمدة 1مش ل تدريبي)          أيام 3(لمدة2مش ل تدريب عمى الييمة )
 

 ممارسات ميدانية نشطة لمدة أسبوع        

 ومكذا عمى الييم األخرى        

 تيويم النتائج  

 

 

 التدريب عمى قيمتين كما مو في النموذج المبين أو التدريب عمى تنمية كل قيمة لوحدما .* يمكن  

 مستمزمات التنفيذ : 

 يستمزم التنفيذ مايمي :    

* إعداد مادة تدريبية وفق مواصفات تعتمد عمى استخدام أساليب التدريب التفاعمية وتتكون من دليل المدرب وأوراق عمل       

 لممتدربين .

 * إعداد أدوات تيويم مناسبة لمفئات المختمفة ليياس مدى تحيق األمداف .     

 * متابعة التطبيق الميداني في المدارس من قبل المشرفين .    

 * عيد ورش عمل لتيويم النتائج .    



 مثال تطبيقي ) قيمة التعاون ( -3
 مقدمة :    

ن من أمم أمداف العممية التربوية قديمًا وحديثًا لما لها من أثر في بناء تعد تنمية الييم ا يجابية لدى المعممي       
المجتمعات وتطويرما في ضوء الفمسفة المعتمدة لها . ولما كانت قيمة التعاون من الييم التي يستند إليها المجتمع  اليوي 

المنشودة , تأتي أممية تدريب المعممين المترابط الذي يتكافل أفرادح وتتكامل جهودمم من أجل تحييق األمداف المشتركة 
والطمبة في مذا المجال وفق منهجية عممية سيكولوجية سموكية تتم من خبل استراتيجية وأساليب تفاعمية يكون فيها 
المتدربون نشيطين , في حين يكون دور المدرب ميسرًا ومسهًب ومنظمًا ومثيرًا لهم ليتوصموا إلى األمداف المنشودة 

 .بجهدمم 
 األىـداف :   
 يتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا عمى :   
 تحديد مفهوم التعاون بجوانبه ومستوياته المختمفة . (1)
 تحميل المحتوى التعميمي بأسموب العصف الذمني لمتعرف عمى المفهوم وجوانبه . (2)

 كالتنافس والعمل الفردي  تطوير نشاطات تربوية لمكشف عن جوانب قيمة التعاون لدى الطمبة والييم الم ايرة لها (3)

 تطوير نشاطات تربوية لتنمية قيمة التعاون بجوانبها المختمفة لدى المتدربين تشتق من المحتوى التعميمي . (4)

 تنفيذ النشاطات التي يتم تطويرما في الموقف التعميمي . (5)

 ا لتزام ) التبني ( من قبل المتدربين لييمة التعاون بجوانبه التي تم تنميتها . (6)
 بيق النموذج التدريبي :تط

 يمكن تطبيق النموذج التدريبي في مجال تنمية قيمة التعاون لدى المتدربين بمستخدام اإلجراءات اآلتية :
 بناء بيئة تدريبية تتضمن نشاطات تثير قيم مختمفة ذات عبقة كالتنافس وا عتماد المتبادل والتعاون . -1
 المسوغات البزمة لتمك التنمية .كسب ا لتزام بمبدأ تنميتها لديهم بتيديم  -2

 تحدي قناعات وأفكار واتجامات المتدربين من خبل شكل أو قصة أو غير ذلك . -3

إتاحة الفرصة لممتدربين لفحص مفهوم التعاون بأبعادح المختمفة والتأمل في الت ذية الراجعة التي يتم   -4
 الحصول عميها .

ن فيما بينهم ومساعدتهم في إعطاء الت ذية الراجعة توفير نشاطات تمكن المتدربين من توظيف التعاو  -5
 لبعضهم البعض .

تحديد خطوات  حية مكتوبة تساعدمم في تطبيق قيمة التعاون بمفهومه الصحيا في المواقف الحياتية  -6
 المختمفة .

 خطة العمل :
ن الميترح لكل نشاط وذلك عمى النحو تشمل خطة العمل عمى تحديد النشاطات التي سيتم تنفيذما وأسموب التنفيذ والبيئة والزم

 اآلتي :
 
 
 
 



 خطة التدريب عمى تنمية قيمو التعاون

 آلية التدريب وفعاليتو األسموب التدريبي  موضوع النشاط وزمنو الجمسة 

الجمسة 
 األولى

كسر الحاجز بين المدرب 
والمتدربين وبين المتدربين أنفسهم 
) دعنا نتعرف عمى بعضنا 

 دقيية(31البعض)

 عمل ثنائي وجماعي 

أن ييدم كل منهم اآلخر لممجموعة , بعد أن يحصل -
من الطرف الثاني عمى المعمومات المطموبة في ثناء 

 العمل الثنائي

تحديد األمداف وا تفاق 
 دقيية(31عميها)

 العرض المحسن والمناقشة الحرة
ا ستفسار عن توقعات المشاركين ورصدما عمى -

 . السبورة أو عمى كرتون

مفاميم التنافس والتعاون 
وا عتماد المتبادل وتعرف 
إيجابيات وسمبيات كل 

 دقيية(61منها)

 التداعي الحر.-
 العمل في مجموعات ص يرة-
 عرض النتائج ومناقشتها-

توزيع صورة الجدار مخصص فيها أماكن التعريف -
 واألبعاد المختمفة والشعارات التي تعبر عنه .

( متدربين ويتم 5-4من )تناقش ضمن مجموعات -
ا تفاق عمى عناصر مشتركة فيما يتعمق بالتعريف 

 والجوانب المختمفة .
يعرض منسق كل مجموعة ما توصمت إليه -

 المجموعة ويناقش مع جميع المتدربين .
يدير المدرب نياشًا حول مافكرت به مجموعة العمل -

من خبل عرضها لما توصمت إليه مع كتابه ما يريد 
 ارح منها عمى السبورة البيضاء أو الدفتر اليبب .استثم

يعرض المدرب تعريفًا لمتعاون تتفق عميه وينسجم مع -
ما توصل إليه مع المتدربين وتوزع نشرات عميها بذلك 

. 

الجمسة 
 الثانية

في تعاوننا تتحيق 
 دقيية(61أمدافنا)

 المحتوى التعميمي. -
 صياغة قصة مشتية من المحتوى -
 ألدوار .تمثيل ا -
 عمل فردي -
 ( أفراد4-3عمل في فرق ص يرة ) -
 انعاش الذاكرة -

يتم تحميل المحتوى التعميمي لمصف المعني إلبراز -
 المواقف التي كان التعاون فيها أجدى .

يتم عرض قصة قصيرة قد تعرض عن طريق تمثيل -
أدوار بحيث ييوم أحد المتدربين بدور شخص متعاون 

 وآخر شخص فردي .
سأل المتدربين ما الشخصية المرغوبة لديهم ؟ ي-

 ولماذا ؟
 ييوم كل فرد بتذكر موقف تعاوني آخر تنافسي -

 

 من الذاكرة :
موقف تعاونت فيه مع اآلخرين  -

 وحيت نجاحا.
موقف تنافست فيه مع  -

اآلخرين وحرصت عمى النجاح 
 دقيية (31لوحدك ولم تنجا )

 

إلى الموقف يطمب منهم العمل في أزواج لمتوصل -
 األقوى .

( ويتفيون عمى 5-4يطمب العمل في مجموعات من)-
 أقوى موقف من الخمسة .

تتم المناقشة الجماعية لمتوصل إلى أيهما أفضل -
 التعاون أو التنافس .

 



 

 آلية التدريب وفعاليتو األسموب التدريبي  موضوع النشاط وزمنو الجمسة 

 

 أي التعاون تفضل؟
ر والتيوى و  )وتعاونوا عمى الب

تعاونوا عمى اإلثم والعدوان 
 دقيية(31)

 ا لحالة التدريبية . -
عصابة ييوم أفرادما بعمميات النصب  -

 والسرقة
 فريق ييوم ببناء المدرسة . -

يطمب المدرب من المتدربين أن يكتبوا اثنين من  -
 مجا ت العمل التعاوني تناولتها الحالة .

ن ورقة عمل تتضمن يوزع المدرب عمى المتدربي -
أسئمة عن مواقف تعاون لعمل إيجابي أحيانًا 
لمصمحة األفراد المتعاونين ب ض النظر عن 

 مصمحة المجتمع واآلخرين .

الجمسة الثالثة 

 )ساعتان(
 دقيية(61المربعات التعاونية )

 العمل في مجموعات المتوسطة  -
 المناقشات المضبوطة  -

-5عات عمل من)يتم توزيع المتدربين عمى مجمو -
 ( أعضاء .6

يوزع عميهم م مفات النشاط بعدد األعضاء والتي 
 يستطيع أي لوحدة أن يكون مربعًا من األشكال 
التي لدية وعميه التعاون مع اآلخرين لتبادل قطع 
من الشكل دون التحدث , ويستمر الحال لحين 

 إنجاز انتهاء الفترة المحددة لمنشاط .

 

 ل :عدد الزوايا في الشك
 فرديًا لنصف عدد المشاركين -
من المشاركين 314لفرق ) - 
 دقيية(61)

 عمل فردي -
 أشخاص . 3عمل في مجموعات من -
 صورة مربعات متداخمة . -
 صورة مثمثات متداخمة -

يوزع عمى المشاركين ورقة مرسومًا عميها أشكال -
متداخمة ويطمب منهم تحديد عدد الزوايا , عدد 

 المربعات , فرديًا وجماعياً المثمثات , عدد 

الجمسة الرابعة 

 ساعات (3)

تحميل محتوى تعميمي  -
 دقيية(91)
كتابة النشاط لتطبيق مع  -

 دقيية(91الطمبة )

 عمل مجموعات . -

 يتم تحديد محتوى تعميمي بمجموعة عمل واحدة   -
تحميل المجموعة الدرس أو الوحدة لتحديد أين  -

 .يمكن أن يبرز دور التعاون 

الجمسة الخامسة 

 ساعات(3)

التخطيط لدروس فيها تركيز  -
عمى تنمية قيمة التعاون 

 دقيية(181)

 عمل مجموعات . -
تيوم كل مجموعة بمعداد خطة درس تحدد فيها  -

 النشاطات المراد تطبييها .

الجمسة السادسة 

)يوم في 

 الميدان(

تطبيق تنفيذ الدروس  -
ومتابعتها وتيويمها )حصة 

 دقيية(181) كاممة(

عمل فردي في غرفة الصف )تدريس( -
 بحضور عدد من الرفاق

يطبق المعمم خطة التدريب التي تضمنت تنمية  -
 قيمة التعاون في صفة .

تيييم نفسه ذاتيًا في مذا الموضوع ويفضل أن  -
 يكون من زمبئه المتدربين .

الجمسة السابعة 

 ساعات(3)
 )ييودح المدرب (عمل جماعي - لياء مراجعة وتطوير -

 يعرض كل معمم تجربته ومبحظاته الشخصية.  -
يعرض الزمبء المبحظون مبحظاتهم  -

 وميترحاتهم .
تناقش المبحظة والميترحات ويتم ا تفاق عمى  -

 معايير النشاط الجيد .
يتم تطوير نشاطات أخرى لمييمة عند الحاجة أو  -

 ا نتيال إلى قيمة أخرى .
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