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وسر املحبة ،التربية والعلم  -بيد ثقافة السالم
مىهجية "ثقـ ـ ـ ــافة السالم"
هدأة بال وامتياز
في مدرسة مار -يىحىا إلاهجيلي في حيفا
بسهامج زلافت الظالم الري جيخهجه مدزطت ماز ًىخىا ؤلاهجُلي ألاطلفُت في خُفا هى بسهامج شامل ًخػمً
حىاهب أطاطُت وهامت حدا ،جمع ول حىاهب خُاجىا ومجخمعىا .فىدً لظىا بطدد مشسوع لفترة مدددة ئهما
هلىم بدزاطت ،جخؿُـ ،جىفُر وجروٍذ بسامج ،فعالُاث ومشازَع حظاعدها على جفهم مػامحن زلافت الظالم
وعلى الخأزحر الاًجابي على جطسفاث ول مىا ،ؾاكم اإلادزطت ،ؾالب ،أهالي ومجخمع ،لعِش خُاة أفػل
وإلاظخللل مششس باخيحر والسيي .هإمً أن التربُت للظالم جإزس ئًجابُا على ول مً هدأة اللاٌ والامخُاش لدي مً
ًخشىاها.
مىهجُت زلافت الظالم في مدزطت ماز ًىخىا جخؿسق ئلى طخت عىاضس (مسهلاث) زلافت الظالم ،ووظميها أًػا
"هىافر زلافت الظالم" ،والتي جم ضُاغتها في أخد ألاهداا ألاطاض إلادزطدىا والري هطه هما ًلي:
" ثىمية وثربية جيل واع مدرك لهىيحه ،يترعرع على املحبة ،ينهل من ثقافة السالم لحعميق الحأثير الايجابي
على املجحمع في مجاالت :املىاطىة والديمقراطية ،حقىق إلاوسان ،حل النزاعات ،التربية البيئية ،الصحة
وألامان ،جعلم الخدمة" .
فُما ًلي حعسٍف أطاض إلافهىمىا أو جىحهىا ليل عىطس مً عىاضس زلافت الظالم التي جخشىاها اإلادزطت:
 .1عىطس اإلاىاؾىت والدًملساؾُتً :إهد على أهمُت معسفت وئدزان هىٍدىا ،معسفت اخحلىق واإلاؿاللت بها ،معسفت
الىاحلاث والالتزام بها ،وأضىٌ العملُت الدًملساؾُت.
 .2خلىق ؤلاوظانً :إهد هرا العىطس على خلىق ؤلاوظان مهما وان .اخحلىق مظخىخاة مً الىزُلت العاإلاُت
خحلىق ؤلاوظان والؿفل.
 .3خل الجزاعاثً :ؿسح هرا اإلاىغىع زؤٍا حدًدة وجىحها اًجابُا خحل الجزاعاث ،وغاللا ًسي في الجزاعاث فسضا
وجددًاث (ال تهدًدا) مً احل اخحل الظلمي العادٌ الري فُه جخم عملُت جىاشٌ عادلت وجفاهم مشترن خحل
اللػاًا ،وفيها ًيخطس هال الؿسفحن .هرا ألامس ًؿلم على الجزاعاث بحن الافساد ،بحن املجخمعاث ،بحن الدوٌ
وغحرها .وهدً في اإلادزطت وعمل بشيل حاد على جىؾُد الخعاٌش اإلاشترن بحن ول ألاؾساا.

 .4التربُت اللُئُتٌ :عاخج كػاًا اللِئت مً مىؿلم الخىعُت والخأزحر لػمان طالمت وحىدة اللِئت ،بل لػمان
طالمخىا وخُاجىا في بِئت طلُمت وحمُلت.
 .5الصحت وألامانً :ىاكش كػاًا جخعلم بظالمت خُاجىا مً خالٌ الخىعُت للحرز والاختراض والخىحُه لخروٍذ
عاداث صحُت وحغرًت طلُمت.
 .6حعلم اخيدمت (اللائد اخيادم) :يهخم بخعصٍص اإلاشازهت في ضىع الظالم والخدزب على خدمخىا للعػىا اللعؼ،
فاللُادة هي جأزحر على آلاخسًٍ ،واللائد اخيادم هى اللائد اإلاإزس اًجابُا على جؿىٍس وجلدم املجخمع لُدلنى
أطلىب خُاة اخيدمت .وذلً على مثاٌ خُاة وحعلُم السب ٌظىع اإلاظُذ "من أراد أن يكىن فيكم عظيما فليكن
للكل خادما".
هما وَشمل مىدًل زلافت الظالم الري جؿىزه وجخشىاه اإلادزطت ،عدة مظخىٍاث ،منها:
محاور السالم ( :)2الظالم ألافلي ،والظالم العامىدي.
أعمدة السالم ( :)4الظالم السوحي ،الظالم الراحي ،الظالم الاحخماعي والظالم اللُئي.
عىاصرالسالم ( :)6خلىق ؤلاوظان ،خل اإلاىاشعاث ،اإلاىاؾىت والدًملساؾُت ،جسبُت بُئُت ،الصحت والظالمت،
واللائد اخيادم.
غايات السالم ( :)2هدأة اللاٌ وامخُاش.
تقوم المدرسة بتطوير منهجية ومضامين في هذا المجال بثالر لغاث (عسبي ،عبري واهيلحزي) تشمل:
أً .ىمُاث مخىامُت :تهدا لخؿىٍس الخعلحر الىخابي والشفهي ،والخىاضل ؤلاًجابي بحن الؿالب ،وكد ضدز
منهاً :ىمُاث الشىس ،خىاؾس مخىامُت ،مرهساث مخىامُتً ،ىمُاث الصحت .وفي مسخلت الخدػحر
والخخؿُـً :ىمُاث ؤلاخىةً ،ىمُاث الخدفحز والدافعُتً ،ىمُاث خػساءً ،ىمُاث الظالم .هما وعمل
أًػا على جدىٍل الُىمُاث ئلى هخب زكمُت (דיגיטלי) مً خالٌ بسمجت أو مىكع ،لُخمىً الؿالب مً
الىخابت باطخخدام الهاجف اخحىُم أو مىكع اهترهذ واخحطىٌ في النهاًت على مادجه مؿلىعت بدُث
جيىن هخابه ألاوٌ.
ب .حىاش الظفس  :حىاش طفس الؿفىلت اللىسة هدى الظالم ،حىاش طفس ابخدائي للظالم ،حىاش طفس
ئعدادي للظالم .ومُدالُاث الظالم (بسوهصي ،فض ي وذهبي).
ث .مشازَع الظالم :مثل :حعازا وشٍازاث جىاضل (يهىدي  -عسبي ،حعلُم عادي – خاص ،ؾالب أصحاء-
أؾفاٌ مسض ى) ،خفل اإلاُالد ،خمالث جؿىع – عؿاء –جبرع ،كُاداث ؾالبُت ،ؾلىٌ الظالم ،مشازَع
صحُت وبُئُت.
ر .العاب الظالم :بؿاكاث الظالم ،أخلاز الظالم ،مىعلاث الظالم .وحشمل :العاب اعخُادًت ،وأخسي
مبرمجت.
وغحرها مً املجاالث...
هسٍدهم شسواء فاعلحن لخلدم مظحرة أوالدها في فهم وجلني ووشس زلافت الظالم
باخترام
ئدازة اإلادزطت والؿاكم في اإلادزطت والشظاجحن

91.2110..

أعػاء عائلت ماز ًىخىا الاهجُلي املحترمحن
الؿالب ،ألاهالي وؾاكم اإلادزطت ألاعصاء
طالم ،هدأة باٌ وامخُاش...
اإلالدث :مجلة إبداعات السالم ،مىبرطالبي محميز
جليذ اإلادزطت مشسوع ججمُع ئبداعاث خاضت بثلافت الظالم في اللغاث الثالر ئغافت إلبداعاث فىُت أخسي
ممىً أن حشملها املجلت ،شسؽ أن جيىن مسجلؿت بثلافت الظالم .وشجع حمُع أؾساا اإلادزطت على اإلاشازهت
فيها.
جخمدىز مىغىعاث املجلت خىٌ اإلاىهجُت اإلاترسيت في اإلادزطت مىر طىىاث ،مىهجُت زلافت الظالم بعىاضسها
الظخت ،مً كُادة خادمت ،التربُت للصحت والظالمت ،التربُت اللُئُت وحىدة اللِئت ،خل الجزاعاث بؿسق طلمُت،
اإلاىاؾىت واإلافهىم الدملساؾي ،خلىق وواحلاث وخلىق ؤلاوظان ،هرلً كد حشمل فىس الظالم أو هداوة اللاٌ
أو ؤلامخُاش .وهي مىاغُع ومػامحن جدىاولها اإلادزطت في ججسبتها التربىٍت مً خالٌ فعالُاث وبسامج وهطىص
حعلُمُت مىهجُت منها وال مىهجُت.
وعلُهً ،سجى مً ول مً ًسغب /جسغب في وشس مادجه/ها في املجلت ،حظلُم اإلاادة ئلى معلمت اللغت أو معلم/ة
اإلاىغىع ختى مىعد أكطاه نهاًت شهس آذاز .2017
باإلميان أن جيىن اإلاادة اإلا َّ
لدمت علازة عً خاؾسة ،كطت ،خياًت ،كىٌ ،زأي ،أو مخخطس بدث علمي في هرا
املجاٌ ،أو زطمت أو ضىزة أو في اي كالب فني ئبداعي آخس ،وطخعمل خجىت داخلُت مخخطت على مساحعت اإلاىاد
وضُاغتها بالشيل اإلاؿلىب ،واجخاذ كساز بخطىص وشسها أو عدم وشسها وفلا إلاا جساه اللجىت مىاطلا .مً اإلاهم
ان جيىن اإلاشازواث غحر ؾىٍلت.

مع الشىس
ئدازة اإلادزطت والهُئت التربىٍت

مدزطت ماز ًىخىا ؤلاهجُلي ألاطلفُت  -خُفا
وظس املحلت ،التربُت والعلم  -بِذ ومسهص زلافت الظالم
6.12.2016
مسابقة ثقافة السالم
الؿالب ،الؿاكم اإلادزس ي ،ألاهالي ألاخلاء
طالم وهدأة باٌ هسحىها للجمُع
أهخم شسواؤها في اإلاظحرة التربىٍت الخعلُمُت والخجسبت التربىٍت السائدة التي حعتز بها اإلادزطت
للد اخخاز كظم الخجازب التربىٍت واإلالادزاث مدزطدىا بخجسبتها السائدة في مجاٌ "زلافت الظالم هدأة باٌ
وامخُاش" غمً خمع مدازض في ول لىاء خُفا (مً خُفا ختى اخيػحرة) لخمثل وشازة التربُت في عسع ججسبتها
واهجاشاتها وذلً بظشب اهؿلاعهم السائع وجلدًسهم للعمل السائد الري جلىم به اإلادزطت.
وبالخالي لخعصٍص الخجسبت واجخاذها بعدا آخس في هشف مػامُنها على مجخمع اإلادزطت ،وئزساء مجخمع اإلادزطت بيل
أؾُافه ،وول بدوزه لهره الخجسبت ،حعلً اإلادزطت عً اهؿالق مظابلت زلافت الظالم وفلا إلاا ًلي:
 .1مجمىعت اخجُل :اإلاظابلت مفخىخت للجمُع (ؾالب مً الشظاجحن ختى الثامً ،أهالي ،معلمىن،
مىظفىن ،وشسواء مً خازج اإلادزطت) .ممىً أن ًيىن العمل فسدًا/أشواحا/مجمىعاث ومشتروا بحن
أؾساا املجخمع اإلادزس ي (ؾالب مع أهل و/أو مع أعػاء ؾاكم وغحره).
 .2مجاالث ومػامحن اإلاظابلتً :مىً أن ٌشازن ول شيظ بأهثر مً مجاٌ.
أ .شعازاث الظالم.
ب .فىىن الظالم (حشمل زطىماث الظالم وأشغاٌ وابداعاث)
ث .ضىز الظالم
ر .بىطتر الظالم (عسع فني لطىز أو زطىماث مع شعازاث وغحره).
ج .ألعاب الظالم (ملترح لفىسة للعلت ئبداعُت حعصش زلافت الظالم).
ح .أوشىدة ماز ًىخىا وزلافت الظالم.
ً .3خم حظلُم اإلاشازهت مع الاطم/ألاطماء (ئذا واهذ زطمتً ،يىن الاطم على اخجهت اخيلفُت).
 .4آخس مىعد لدظلُم اإلاشازهت في اإلاظابلت بيل فسوعها ًىم ألازبعاء 1.2.2017

 .5اخجىائص:
أ .فسضت اإلاشازهت للخأزحر في مجاٌ زلافت الظالم هي أهم حائصة.
ب .شهادة جلدًس ليل مدظابم.
ث .شهادة امخُاش للفائصًٍ.
ر .حائصة جلدًسٍت للفائصًٍ.
ج .وشس أفػل  10مىخجاث في ول مجاٌ في مجلت اإلادزطت مع ئمياهُاث وشس أخسي خظب ما جساه
اإلادزطت.
 .6الخلُُم:
أً .خم الخلُُم وفلا للمعاًحر اإلاسفلت أدهاه ليل مجاٌ مً مجاالث اإلاظابلت.
ب .خجىت الخلُُم :طخلىم خجىت خاضت بخلُُم ألاعماٌ واخخُاز أفػل  10مىخجاث مً ول مجمىعت،
طِخم وشسها في مجلت الظالم التي طخطدز في نهاًت الظىت الدزاطُت ،ئغافت ليشسها بؿسق أو
وطائل أخسي وفلا إلاا جساه اإلادزطت.
معاييرمطلىبة لجميع املسابقات:
مً اإلاهم أن جيىن اإلاادة فيها ئبداع شىال ومػمىها ،وان مسجلؿت بىُفُت ما مع واخدة على ألاكل مما ًلي :زلافت
الظالم ،الظالم ،هدأة اللاٌ ،الامخُاش ،عىاضس زلافت الظالم ،كُادة خادمت ،التربُت للصحت والظالمت ،التربُت
اللُئُت وحىدة اللِئت ،خل الجزاعاث بؿسق طلمُت ،اإلاىاؾىت واإلافهىم الدملساؾي ،خلىق وواحلاث وخلىق
ؤلاوظان.
معاييرلشعارالسالم:
 شعاز كطحر ،معبر ،ئبداع ،مفػل أن ًيىن له زوح أو وغمت مىطُلُتمعاييرلحقييم صىر السالم:
إمكاهيات :صىرة واحدة معبرة أو  2صىر ثكىن مخسلسلة أو ثكىن قصة.
 .1عالكت الطىزة باإلاىغىع (الفىسة).
 .2خظب كىاهحن الخطىٍس /الخألُف.
 .3جىشَع الػىء في الطىزة.
 .4وغىح الطىزة.
 .5وحىد جفسكت اخيلفُت واخجظم /ألاحظام التي ًخم جطىٍسها.
معاييرمسابقة بىسترالسالم:
ٌشمل ضىزة و/أو زطمت مع ولماث و/أو شعاز.
مجلت ئبداعاث الظالم مىبرها لخعصٍص الظالم
هيخظس ئبداعاجىم
ئدازة اإلادزطت والهُئت التربىٍت

