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والمدرسة. الطالب  بين  العالقة  خاللها  من  توّضح  أمثلة  ثالثة  اكتب  أ. 

المجتمع.  في  ومنتًجا  مسؤوًال  فرًدا  تجعلك  التي  والمسؤولّيات  الواجبات  حّدد بعض  ب. 

ويتطور،  وينمو  ويستمرّ  يقوم  كي  بشريّ،  مجتمع  كّل  يحتاج 

أكان  سواء  أفراده،  بين  العالقات  تنظّم  وقوانين  تشريعات  إىل 

المجتمع صغيرًا، كاألسرة، أم كبيرًا، كالوطن. هذه القوانين، التي 

عادًة  تنبثق  وواجباتهم،  أفراده  حقوق  وتحّدد  المجتمع  تحكم 

عن األعراف والتقاليد والمبادئ األخالقية العاّمة من جهة، وعن 

عقد  بموجب  ما،  مجتمع  في  أخرى،  جهة  من  األفراد  توافق 

اجتماعّي، أو ما يعرف بالّدستور، وهو مجموعة قواعد وقوانين 

تهدف إىل ضمان حقوق األفراد وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم 

الذي  والبلد  يكّونونه  الذي  المجتمع  وتجاه  بعض  تجاه  بعضهم 

يعيشون فيه، وذلك من أجل الخير العاّم والمصلحة المشتركة.

تَُعّدُ  إنّها  إذ  المدرسة،  األمر عنه في  السياق، ال يختلف  في هذا 

مجتمًعا مصّغرًا، يجب ضمان حسن سير العملية التعليمية فيه. 

لذا من الضروريّ أن يكون لكّل مدرسة نظام داخلّي تضعه عادًة 

م العالقات بين الطلبة  وزارة التربية والتعليم أو إدارة المدرسة يُنظِّ

من جهة، وبين الهيئة التدريسيّة وإدارة المدرسة من جهة أخرى، 

وهكذا تتحّدد حقوق وواجبات كّلٍ من الطلبة والمدرسة.

أن  ومسؤولياته  الطالب  واجبات  فمن  الصّف،  مستوى  عىل  أّما 

وتضبط  التعليمية،  العملية  سير  حسن  تضمن  سلوكيات  يطبّق 

العالقات بينه وبين زمالئه من جهة، وبينه وبين المعلّم من جهة 

أخرى. 

الصّف  في  زمالئه  تجاه  ومسؤولياته  لواجباته  الطالب  إدراك  إّن 

وفي الساحة، فضًال عن أنّه يشّكل ركنًا أساسًيا للحفاظ عىل تعاضد 

والموّدة،  باأللفة  جّوًا مفعًما  ويخلق  وتكافلهم،  المدرسة  زمالء 

يُعّد كذلك عامًال حاسًما في تهيئة الطالب ليكون مواطنًا مسؤوًال 

وإنسانًا منتًجا بعد إنهاء الدراسة ودخول المجتمع األوسع.

1

ما المقصود بالواجبات 
والمسؤولّيات؟

الّدرس 1

نواتِج التعلّم: 

تجاه •  وواجباتهم  مسؤوليّاتهم  عن  التحّدث 

الصّف زمالئهم في 

اقرأ عن واجبات الطالب ومسؤولياته، ناقش النقاط التالية.

انظر إىل الصور . في رأيك، ما حقوق وواجبات الطلبة في المدرسة؟ 

المفردات
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هدف الدرس

نواتج التعلّم:

المواد المطلوبة

النشاط التمهيدي 1: )10 دقائق(

تحديد مفهومّي الواجب والمسؤولية وأوجه الشبه واالختالف 

بينهما، وأّن القواعد األخالقية والقانون والتقاليد تحتّم 

عىل المرء القيام بواجباته وتحّمل مسؤولياته، خصوًصا في 

المدرسة وبين الزمالء.

التحدث عن مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه زمالئهم في الصف.

مصادر مرجعية وأجهزة رقمية.

يطلب المعلم من الطلبة تأّمل الصور في كتبهم وتحديد حقوق وواجبات الطلبة المبيّنة فيها، وهي:

الحق في وجود مالعب رياضية في المدرسة.  .1

الحق في مدرسة نظيفة.  .2

واجب المشاركة في الدرس.  .3

4.  الحق في الشرح الكافي للدرس، واالستفهام عّما لم يفهموه وتلّقي اإلجابة.

الحق في وجود مكتبة في المدرسة.  .5

الحق في الشعور باألمان.  .6

هو اإللزام األخالقّي الذي يلزم 
الفرد نفسه به.

القيام بالواجبات والمشاركة 
والتّعاون وتقديم المساعدة إىل 

اآلخرين في األسرة والمدرسة 
والمجتمع، كما أنّها تحّمل نتيجة 

األخطاء، أي االعتراف بالخطأ 
واالعتذار والتّراجع عنه العمل عىل 

إيجاد الحلول للمشكالت النّاتجة 
عنه.

المسؤوليّة

الواجب
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النشاط 2: )20 دقيقة( 

بعد قراءة النص قراءًة صامتة يعمل الطلبة ضمن مجموعات 

ثنائية لإلجابة عن األسئلة، ثم يتناقشون في عالقة الطالب 

بالمدرسة. يركز المعلم عىل الفكرة التالية: يجب عىل الجميع 

أاّل يُغفلوا أهمية المدرسة، فهي ليست مجرد مكان يقضي 

فيه الطالب ساعات معدودة ثم يعود إىل منزله ليعيش حياته 

الطبيعية، بل هي المكان الذي سيحدد أصدقاءه خارج نطاق 

األسرة، وهي المكان الذي سيمارس فيه أنشطته التعليمية 

واالجتماعية والرياضية، فالمدرسة بالنسبة إىل الطالب 

هي محور حياته، وبهذا المحور يتم ملء فراغه وبالتالي 

استثمار وقته خير استثمار.

 ثم يعمل المعلم عىل مساعدة الطلبة في فهم المقصود 

بواجبات الطالب ومسؤولياته، وتحديد هذه الواجبات 

والمسؤوليات، والسبب في أنها كذلك.

 أ.  أمثلة:

- من حّق الطالب تلّقي التعليم في المدرسة، ومن واجب 

 المدرسة توفيره له.

- من حّق المدرسة أن تضع القوانين، ومن واجب الطالب 

 أن يطبّقها.

- من حق الطالب الشعور باألمان في المدرسة، ومن 

واجب اإلدارة توفيره له.

ب.  بعض المسؤوليات التي تجعل الطالب فرًدا مسؤواًل في 

 المجتمع:

احترام القانون، احترام اآلخرين، المثابرة عىل الدرس، 

المشاركة، االلتزام بالوقت...

التعليم المتمايز:
للمبتدئين: يطلب المعلم تحديد حقوق الطالب وواجبات 

المدرسة.

للمتقّدمين: يُجري الطلبة بحثًا حول حقوق الطلبة وواجباتهم 

في بلد من اختيارهم ويقارنونها بحقوقهم وواجباتهم كطلبة.
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اكتب الواجبات والمسؤوليات التي عليك القيام بها كمواطن في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة. أ. 

قّدم تقريًرا عن مدى توّفر عناصر البيئة اآلمنة في مدرستك، مع وضع مقترحات الستكمال ما نقص فيها. ب. 

تسعى وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتّحدة من خالل رؤيتها ورسالتها التربويّة، 

إىل بناء وإدارة نظام تعليمّي ابتكاريّ لمجتمع معرفّي ذي تنافسية عالمية. وقد وضعت الوزراة مؤخرًا 

خطًّة استراتيجيًة كي تكتمل بين العامين 2017-2021. اقرأ عن أهداف هذه الخطّة، ثّم ناقش النقاط 

التالية.
حيث  المتقّدمة،  َول  الّدُ يميّز  ما  أهّم  من  بالتعليم  االهتمام  إّن 

الذي وصلت  التطّور  قياس  اعتبارات  التعليم في  يوضع مستوى 

إليه الدولة، من حيث عدد المتعلّمين ومستوى تعليمهم وجودة 

التعليم ذاته. ومن معايير جودة التعليم الحقوق التي يتمتّع بها 

الطلبة أثناء تعلّمهم، والتي تكون التدريب األول لهم عىل الحياة 

فإّن  كذلك  الدولة.  في  األساسية  بالحقوق  والتمتّع  العاّمة 

عىل  تدريًبا  تكون  المدرسة  في  الطالب  بها  يلتزم  التي  الواجبات 

االلتزام باألخالق العاّمة والسلوكيات التي عليه اتّباعها في الحياة، 

من حيث احترام القوانين والتعامل مع األشخاص المحيطين به 

بمسؤولية ولباقة. 

تتشابه  المؤّسسات المدرسيّة فيما بينها، في التزامها بمنح الطلبة 

حقوقهم األساسيّة، باإلضافة إىل الواجبات المدرسيّة العاّمة التي 

تطلب منهم القيام بها. تُعتمد تلك الحقوق والواجبات نموذًجا 

الطالب في  بها  الّتي سيلتزم  العاّمة  للحقوق والواجبات  مصّغرًا 

التي  الحقوق  ومن  المدرسة.  من  يتخّرج  عندما  العمليّة  حياته 

تُصان  أن  التعليميّة  المؤّسسات  الطالب في  بها  يتمتّع  أن  يجب 

كرامته، وأّال يتعرّض لإلهانة أو التفرقة بينه وبين زمالئه ألسباب 

تتعلق بالّدين أو الجنس أو اللون أو االنتماء العائلّي، وأن يحصل 

عىل محتوى تعليمي موافق لمعايير الجودة، ومن حّقه أن يسأل 

عن التفاصيل التي لم يفهمها جيًدا أثناء الحصص، ويشارك في 

العمليّة التعليميّة، ويعبّر عن أفكاره ومشاعره. 

أّما الواجبات التي عىل الطالب التقيّد بها، فمنها االلتزام بالحضور 

اليومّي إىل المدرسة، وتقديم العذر في حاالت الغياب، ومعرفة 

المدرسة  داخل  العامة  باآلداب  والتقيّد  دروس،  من  فاته  ما 

المدرسة.  ممتلكات  عىل  والمحافظة  والزمالء،  المعلّمين  مع 

االختبارات.   وأداء  أدواته  إحضار  عىل  المداومة  عليه  يجب  كما 

المدارس  في  وواجباته  الطالب  حقوق  عىل  أمثلة  تلك  كانت 

أّن هذا ال يمنع أن يكون  إّال  التعليميّة بشكل عاّم،  والمؤّسسات 

لنُظُِمها  تبًعا  لوائح  من  يناسبها  ما  مؤّسسة  أو  مدرسة  لكّل 

التعليميّة الخاصة.

أ.  اعمل مع زميلك. اكتب أسباب اّتباعك السلوك األخالقي المؤّثر الذي يجب اّتباعه في المجتمع. 

من تجربتك، استرجع واجبًا قمت به أسهم في تعزيز فكرة الحّق والواجب لديك .  ب. 

األهداف االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم :

1. ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة.

2. تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية.

3. ضمان جودة وكفاءة وحوكمة األداء التعليمّي والمؤسسّي.

4. ضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحّفزة للتعلّم.

5. استقطاب وتأهيل الطلبة لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.

6. تعزيز قدرات البحث العلمّي واالبتكار وفق معايير تنافسية عالمية.

7. ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

8. ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسّي.

  الوحدة 1 الّدرس 1
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النشاط 3: )20 دقيقة( 

بعد قراءة النص قراءًة صامتة أو قراءة جهرية، يعمل

المعلم عىل مساعدة الطلبة في فهمه.

أ.  يطلب المعلّم من الطلبة أن يتوزّعوا إىل مجموعات ثنائية، 

 وأن تجيب كل مجموعة عن األسئلة المطروحة.

قّدم اإلجابة عىل النحو التالي:

- السلوك األخالقي المؤثر هو السلوك الذي يتّبعه الفرد 

ويكون له صدى جيّد في المجتمع. أّما سبب اتّباع الفرد 

هذا النوع من السلوك األخالقي فهو تحّمله المسؤولية 

تجاه ذاته وتجاه المجتمع.

- تشّكل اآلداب العاّمة في حياة المجتمعات المختلفة 

ركيزًة أساسية من ركائز استقرار األفراد في أوطانهم 

وأماكن سكناهم .

كما تعمل اآلداب العاّمة، إن كانت أولوية من أولويات 

األفراد في مجتمعاتهم، عل إنشاء جيل جديد يتحّل 

بمقّومات االستمرار والنجاح.

ب.  يتيح المعلّم للطلبة المجال للتعبير عن أفكارهم بحريّة، 

واإلخبار عن تجاربهم، كما يطلب منهم المشاركة بواجب 

قاموا به أسهم في تعزيز فكرة الحق والواجب. عىل 

سبيل المثال:

•  الحّق في التعلّم، وواجب احترام الوقت والوصول إىل 

المدرسة في الموعد المحّدد.

•  الحق في المعاملة الحسنة، وواجب التقيّد باألخالق 

الحميدة.
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اكتب الواجبات والمسؤوليات التي عليك القيام بها كمواطن في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة. أ. 

قّدم تقريًرا عن مدى توّفر عناصر البيئة اآلمنة في مدرستك، مع وضع مقترحات الستكمال ما نقص فيها. ب. 

تسعى وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتّحدة من خالل رؤيتها ورسالتها التربويّة، 

إىل بناء وإدارة نظام تعليمّي ابتكاريّ لمجتمع معرفّي ذي تنافسية عالمية. وقد وضعت الوزراة مؤخرًا 

خطًّة استراتيجيًة كي تكتمل بين العامين 2017-2021. اقرأ عن أهداف هذه الخطّة، ثّم ناقش النقاط 

التالية.
حيث  المتقّدمة،  َول  الّدُ يميّز  ما  أهّم  من  بالتعليم  االهتمام  إّن 

الذي وصلت  التطّور  قياس  اعتبارات  التعليم في  يوضع مستوى 

إليه الدولة، من حيث عدد المتعلّمين ومستوى تعليمهم وجودة 

التعليم ذاته. ومن معايير جودة التعليم الحقوق التي يتمتّع بها 

الطلبة أثناء تعلّمهم، والتي تكون التدريب األول لهم عىل الحياة 

فإّن  كذلك  الدولة.  في  األساسية  بالحقوق  والتمتّع  العاّمة 

عىل  تدريًبا  تكون  المدرسة  في  الطالب  بها  يلتزم  التي  الواجبات 

االلتزام باألخالق العاّمة والسلوكيات التي عليه اتّباعها في الحياة، 

من حيث احترام القوانين والتعامل مع األشخاص المحيطين به 

بمسؤولية ولباقة. 

تتشابه  المؤّسسات المدرسيّة فيما بينها، في التزامها بمنح الطلبة 

حقوقهم األساسيّة، باإلضافة إىل الواجبات المدرسيّة العاّمة التي 

تطلب منهم القيام بها. تُعتمد تلك الحقوق والواجبات نموذًجا 

الطالب في  بها  الّتي سيلتزم  العاّمة  للحقوق والواجبات  مصّغرًا 

التي  الحقوق  ومن  المدرسة.  من  يتخّرج  عندما  العمليّة  حياته 

تُصان  أن  التعليميّة  المؤّسسات  الطالب في  بها  يتمتّع  أن  يجب 

كرامته، وأّال يتعرّض لإلهانة أو التفرقة بينه وبين زمالئه ألسباب 

تتعلق بالّدين أو الجنس أو اللون أو االنتماء العائلّي، وأن يحصل 

عىل محتوى تعليمي موافق لمعايير الجودة، ومن حّقه أن يسأل 

عن التفاصيل التي لم يفهمها جيًدا أثناء الحصص، ويشارك في 

العمليّة التعليميّة، ويعبّر عن أفكاره ومشاعره. 

أّما الواجبات التي عىل الطالب التقيّد بها، فمنها االلتزام بالحضور 

اليومّي إىل المدرسة، وتقديم العذر في حاالت الغياب، ومعرفة 

المدرسة  داخل  العامة  باآلداب  والتقيّد  دروس،  من  فاته  ما 

المدرسة.  ممتلكات  عىل  والمحافظة  والزمالء،  المعلّمين  مع 

االختبارات.   وأداء  أدواته  إحضار  عىل  المداومة  عليه  يجب  كما 

المدارس  في  وواجباته  الطالب  حقوق  عىل  أمثلة  تلك  كانت 

أّن هذا ال يمنع أن يكون  إّال  التعليميّة بشكل عاّم،  والمؤّسسات 

لنُظُِمها  تبًعا  لوائح  من  يناسبها  ما  مؤّسسة  أو  مدرسة  لكّل 

التعليميّة الخاصة.

أ.  اعمل مع زميلك. اكتب أسباب اّتباعك السلوك األخالقي المؤّثر الذي يجب اّتباعه في المجتمع. 

من تجربتك، استرجع واجبًا قمت به أسهم في تعزيز فكرة الحّق والواجب لديك .  ب. 

األهداف االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم :

1. ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة.

2. تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية.

3. ضمان جودة وكفاءة وحوكمة األداء التعليمّي والمؤسسّي.

4. ضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحّفزة للتعلّم.

5. استقطاب وتأهيل الطلبة لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.

6. تعزيز قدرات البحث العلمّي واالبتكار وفق معايير تنافسية عالمية.

7. ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

8. ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسّي.

  الوحدة 1 الّدرس 1
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النشاط 4: )20 دقيقة( 

بعد قراءة النص قراءًة ذاتيّة، يعمل المعلّم عىل مساعدة 

الطلبة في فهمه، ثم يتعرّف الطالب إىل األهداف االستراتيجية 

لهذه الخطة وأهميتها ومنافعها للطلبة.

أ.     يساعد المعلّم الطلبة في تقييم منافع هذه الخطة 

والفوائد التي تعود عليه بها، إىل أن يصل إىل مغزى 

السؤال وهو أّن عىل المواطن أو المقيم في دولة 

اإلمارات االستفادة من هذه الخطة التعليمية، فمن 

واجبات الطالب أن يكون مسؤواًل عن وجوده في 

المدرسة يوميًّا من دون غياب، وأن يقوم بجميع 

 األبحاث والفروض المطلوبة منه، إلخ.

بذلك يتوّصل الطلبة إىل تقدير ما يتوافر له من جودة 

وكفاءات تعليمية، وضرورة أن يستفيد منها كي يتأّهل 

لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة 

وخارجها.

ب.  يهدف هذا النشاط إىل حّث الطلبة عىل التفكير في 

ما يمتلكونه وتقديره، والتنبّه إىل ما ينقصهم وتعلّم 

 المطالبة به.

يعمل الطلبة ضمن مجموعات عىل تحديد عوامل البيئة 

اآلمنة المتوافرة في المدرسة، والعوامل غير المتوافرة 

فيها، وكتابة تقرير في ذلك يرفعونه إىل إدارة المدرسة. 

من عوامل البيئة اآلمنة: الحراسة، النظافة، النظام وغير 

ذلك. قد يقترح الطلبة مطالبة إدارة المدرسة بتوفير 

العوامل الناقصة، وهنا عىل المعلم مساعدتهم في 

كيفية القيام بذلك. عىل سبيل المثال: تقديم طلب 

إىل إدارة المدرسة، تعاون الطلبة فيما بينهم لتوفير ما 

يقدرون عليه، وغير ذلك.
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اعمل مع زميلك.  

ل جوابك من النّص. أ.  ما مكانة المدرسة لدى الطلبة والمعلمين في اليابان؟ علِّ

م مالحظاتك حول ما يقوم به الطلبة في نهاية اليوم الدراسّي. ما أهّمّية ذلك في رأيك؟ قدِّ ب. 

ذ مع زمالئك نشاط ”أسبوع النظافة في المدرسة“. حّددوا األماكن التي ستقومون بتنظيفها طوال  م  ونفِّ ج.  صمِّ

األسبوع، وضعوا قوانين تنطبق على جميع الطلبة وتساعد في إبقاء هذه األماكن نظيفة.

المجتمع  إىل  باالنتماء  الشعور  تنمية  عىل  للتعليم  اليابانّي  النظام  يرّكز 

المحلّي والمسؤوليّة لدى الطلبة تجاه المجتمع، بدًءا بالبيئة المدرسية 

المحيطة بهم، كالمحافظة عىل المباني المدرسية واألدوات التعليمية 

اليابانية  المدارس  المعروف عن  إّن من  المدرسّي وغير ذلك.  واألثاث 

المدرسة  زائر  يُدِهش  شيء  فأّول  المدرسة،  نظافة  عىل  المحافظة 

اليابانية وجود أحذية رياضية خفيفة عند مدخل المبنى المدرسّي مرتّبًة 

في خزانة أو عىل أرفف خشبية يحمل كّل حذاء منها اسم صاحبه، إذ 

يجب أن يخلع الطلبة أحذيتهم العادية وينتعلوا هذه األحذية الخفيفة 

معظم  في  موجودة  العادة  هذه  المدرسة.  مبنى  داخل  النظيفة 

المدارس االبتدائية والمتوسطة وفي كثير من المدارس الثانوية أيًضا.

من المعروف في المدارس اليابانية أيًضا أن يقوم الطلبة عند نهاية اليوم 

الدراسّي بكنس القاعات الدراسية وتنظيفها، وكنس الممرات ومسحها 

المياه وجمع  - غسل دورات  واألكثر من ذلك   - بقطع قماشيّة مبللة 

أوراق الشجر المتساقطة في فناء المدرسة، وجمع القمامة إن وجدت! 

في  لمساعدتهم  معيّنة  أوقات  في  المعلّمون  إليهم  ينضّم  ما  وكثيرًا 

والشواطئ  العامة  كالحدائق  العاّمة،  األماكن  و  المدرسة  في  النظافة 

في العطلة الصيفية، وذلك من دون الشعور بالضعة سواء من التالميذ 

أو المعلّمين. 

المحلّي  المجتمع  إىل  االنتماء  روح  عىل  الطلبة  يعّود  ال  النظام  هذا 

رائد  أو  مراقب  تعيين  في  أيًضا  تتجّىل  التي  القيادة  وعىل  بل  فحسب، 

للصّف يقوم، عند غياب المعلّم، بتهيئته وتنظيمه وحّل مشكالته، بما 

الدراسّي،  اليوم  نهاية  أخيرًا، في  ثّم  بينهم.  فيما  الطلبة  فيها مشكالت 

يجتمع الطلبة ويتساءلون ما إذا كانوا قد أتّموا أعمال اليوم عىل أكمل 

في  شّك  ال  أعمال.  من  به  قاموا  ما  في  قصورٌ  ثّمة  كان  إذا  أم  وجه، 

المحلّي  المجتمع  إىل  االنتماء  روح  تعزّز  التعليم  في  الطريقة  هذه  أّن 

وتحّمل المسؤولية وااللتزام والقيادة، كما تبني أيًضا قوًة نفسيًة رادعًة 

لكبح جماح السلوكات االجتماعية غير الالئقة تجاه المجتمع والغير.

اقرأ عن مسؤوليّات وواجبات الطلبة في اليابان، ثّم ناقش النقاط التالية.

اعمل مع زميلك. حّددا مسؤوليّات وواجبات موظّفي المدرسة. 

الحارس:

...........................................................................................................................................................................................................

الممرّضة:

...........................................................................................................................................................................................................

المدير:

...........................................................................................................................................................................................................

سائق الحافلة:

...........................................................................................................................................................................................................
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النشاط 5: )15 دقيقة( 

يقرأ الطلبة النص ثم يتناقشون في مضمونه المتعلق بتجربة 

الطلبة في اليابان، ويعبّرون عن آرائهم في ذلك. 

يأخذ المعلم بعين االعتبار كل اآلراء، ثّم:

أ.     يطلب من الطلبة أن يتوزّعوا إىل مجموعات ثنائية 

واإلجابة عن السؤال المتعلّق بمكانة المدرسة لدى 

 الطلبة والمعلّمين في اليابان. 

الجواب الصحيح هو أن المدرسة بمثابة المنزل بالنسبة 

إىل الطلبة في اليابان، فهم يهتمون بنظافتها ويحترمون 

نظامها، ويتعاونون في تحضير الطعام وتقديمه، 

ويطعمون الحيوانات، وغير ذلك.

ب.  ضمن المجموعات نفسها، يسأل المعلّم الطلبة تحليل 

األسباب التي تدفع الطلبة اليابانيين إىل إجراء تقييم ذاتّي 

في نهاية كل يوم دراسي، وعن مدى أهمية النقد والنقد 

الذاتي لتطور الفرد والمجتمع. يساعد المعلم الطلبة في 

التوّصل إىل أن تقييم للذات والنقد الذاتي بما يساعد في 

تحسين األداء. فالنقد الذاتي يجعل الفرد يرى أفعاله 

بعين مجرّدة ويتفّكر في كيفية تحسين أدائه لكي يعزّز 

من قدرته عىل تحّمل المسؤولية.

ج.   ينظّم الطلبة مع المعلّم أسبوًعا للنظافة في المدرسة. 

يكون المعلّم قد استأذن إدارة المدرسة أواًل، أو يمكن 

تنظيمه في يوم عطلة. يقوم الطلبة باألعمال التالية:

•  القيام بحملة إعالنية عن الموضوع )ملصقات 

للمدرسة(.

•  التأكد من وجود حاويات للمهمالت في جميع أنحاء 

المدرسة.

•  دعوة جميع طلبة المدرسة إىل المشاركة في حملة 

النظافة.

•  القيام بعملية تنظيف شاملة للمدرسة ومرافقها.

•  وأخيرًا، في نهاية الحملة، التعّهد بالمحافظة عىل 

نظافة المدرسة، ومتابعة األمر الحًقا.

التعليم المتمايز:
للمبتدئين: يطلب المعلّم تدوين الوظيفة التي يفّضلها كّل 

منهم من بين وظائف الطلبة اليابانيين.

للمتقدمين: يقوم الطلبة برسم ملصق إعالني للحملة وإعداد 

دعوة لكافة الصفوف للمشاركة.
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اعمل مع زميلك.  

ل جوابك من النّص. أ.  ما مكانة المدرسة لدى الطلبة والمعلمين في اليابان؟ علِّ

م مالحظاتك حول ما يقوم به الطلبة في نهاية اليوم الدراسّي. ما أهّمّية ذلك في رأيك؟ قدِّ ب. 

ذ مع زمالئك نشاط ”أسبوع النظافة في المدرسة“. حّددوا األماكن التي ستقومون بتنظيفها طوال  م  ونفِّ ج.  صمِّ

األسبوع، وضعوا قوانين تنطبق على جميع الطلبة وتساعد في إبقاء هذه األماكن نظيفة.

المجتمع  إىل  باالنتماء  الشعور  تنمية  عىل  للتعليم  اليابانّي  النظام  يرّكز 

المحلّي والمسؤوليّة لدى الطلبة تجاه المجتمع، بدًءا بالبيئة المدرسية 

المحيطة بهم، كالمحافظة عىل المباني المدرسية واألدوات التعليمية 

اليابانية  المدارس  المعروف عن  إّن من  المدرسّي وغير ذلك.  واألثاث 

المدرسة  زائر  يُدِهش  شيء  فأّول  المدرسة،  نظافة  عىل  المحافظة 

اليابانية وجود أحذية رياضية خفيفة عند مدخل المبنى المدرسّي مرتّبًة 

في خزانة أو عىل أرفف خشبية يحمل كّل حذاء منها اسم صاحبه، إذ 

يجب أن يخلع الطلبة أحذيتهم العادية وينتعلوا هذه األحذية الخفيفة 

معظم  في  موجودة  العادة  هذه  المدرسة.  مبنى  داخل  النظيفة 

المدارس االبتدائية والمتوسطة وفي كثير من المدارس الثانوية أيًضا.

من المعروف في المدارس اليابانية أيًضا أن يقوم الطلبة عند نهاية اليوم 

الدراسّي بكنس القاعات الدراسية وتنظيفها، وكنس الممرات ومسحها 

المياه وجمع  - غسل دورات  واألكثر من ذلك   - بقطع قماشيّة مبللة 

أوراق الشجر المتساقطة في فناء المدرسة، وجمع القمامة إن وجدت! 

في  لمساعدتهم  معيّنة  أوقات  في  المعلّمون  إليهم  ينضّم  ما  وكثيرًا 

والشواطئ  العامة  كالحدائق  العاّمة،  األماكن  و  المدرسة  في  النظافة 

في العطلة الصيفية، وذلك من دون الشعور بالضعة سواء من التالميذ 

أو المعلّمين. 

المحلّي  المجتمع  إىل  االنتماء  روح  عىل  الطلبة  يعّود  ال  النظام  هذا 

رائد  أو  مراقب  تعيين  في  أيًضا  تتجّىل  التي  القيادة  وعىل  بل  فحسب، 

للصّف يقوم، عند غياب المعلّم، بتهيئته وتنظيمه وحّل مشكالته، بما 

الدراسّي،  اليوم  نهاية  أخيرًا، في  ثّم  بينهم.  فيما  الطلبة  فيها مشكالت 

يجتمع الطلبة ويتساءلون ما إذا كانوا قد أتّموا أعمال اليوم عىل أكمل 

في  شّك  ال  أعمال.  من  به  قاموا  ما  في  قصورٌ  ثّمة  كان  إذا  أم  وجه، 

المحلّي  المجتمع  إىل  االنتماء  روح  تعزّز  التعليم  في  الطريقة  هذه  أّن 

وتحّمل المسؤولية وااللتزام والقيادة، كما تبني أيًضا قوًة نفسيًة رادعًة 

لكبح جماح السلوكات االجتماعية غير الالئقة تجاه المجتمع والغير.

اقرأ عن مسؤوليّات وواجبات الطلبة في اليابان، ثّم ناقش النقاط التالية.

اعمل مع زميلك. حّددا مسؤوليّات وواجبات موظّفي المدرسة. 

الحارس:

...........................................................................................................................................................................................................

الممرّضة:

...........................................................................................................................................................................................................

المدير:

...........................................................................................................................................................................................................

سائق الحافلة:

...........................................................................................................................................................................................................
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النشاط 6: )5 دقائق( 

يطلب المعلّم من الطلبة أن يتوزّعوا إىل مجموعات ثنائية 

ويجيبوا عن األسئلة كتابًة في دفاترهم.

يساعد المعلّم الطلبة في تحديد بعٍض من مسؤوليات 

وواجبات:

الحارس: المحافظة عىل أمن الطلبة وحماية الممتلكات...

الممرّضة: العناية بصّحة الطلبة...

المدير: إدارة المدرسة والتواصل مع الطلبة والمعلمين 

واألهل...

سائق الحافلة: القيادة بحرص، االنتباه إىل الطلبة، عدم 

السرعة...


