حصص أساسيات األخالق
منذ اوائل  ,2011اطفال المدارس العامة في نيو ساوث ويلز كان لها الحق القانوني لحظور صفوف في الفلسفة االخالقية في مدارسهم
إذا:



اولياء امورهم اعطوالصالحية لهم للذهاب لحصص االخالقيات و
واساسيات االخالق تستطيع توفير التدريب وفحصها المتطوعين لتنظيم وتعليم الصفوف.

الحصص متاحة لجميع االطفال من الكنديركارتن الى مرحلة السنة السادسة للذين اليحظرون الحصص الدينية المتاحة والخاصة بتعليم
الكتاب المقدس في مدارسهم .مع ذلك ,يمكن توفير حصصاساسيات االخالقاذا ما تم تدريب المتطوعين من مدارس المجمتع او المجتمع
األوسع.

ابتداء حصص االخالقيات في مدرستك

ما هي حصص االخالقيات

اذا لم يكن يتوفر حاليا حصص لالخالق في مدارس اطفالكم ,انت يجب:
 يجب اعالم المسؤول في المدرسة برغبتكم بحصص لالخالقيات
الوالدكم
 قم بزيارة موقع اساسيات االخالق وهو
 www.primaryethics.com.auولمعرفة المزيد عن منهجنا
الدراسي ,ومعلومات من اجل األباء وكيفية التطوع ,و
 أبعث بأيميل الى اساسيات االخالق على
info@primaryethics.com.au
العالمنا عن اسم مدرسة ابنك والسنة الدراسية التي هي/هو فيها.
سوف نتصل بك او بمدير المدرسة للبت بالموضوع في مدرستكم.

االخالقيات هي فرع من الفلسفة والتي تختبر
مواظيع ومفاهيم االخالقيات .السؤال عن ما
هو الصح أو الخطأ بظروف معينة .منهجنا
الدراسي يشمل مجموعة عمرية واسعة
والموضوع المالئم ألعمار اطفال األبتدائية
ليكون مثيرلألنتباه بالنسبة لهم.
يتعلم الطالب كيفية التفكير في هذه المسائل
األخالقية معا واالنخراط في األخذ والعطاء
من خالل نقاش منطقي .هذه العملية تمكن
الطالب بان ينظرو بشكل مالئمالى وجهات
نظراشخاص اخرينوتكون صادقة,بتعقل
واحترام في التعامل مع تفاوت الخالفات بينهم.
) ,(k-6اي مصادرنا التعليمية لها 79
موظوع ,تبدأ باألسئلة والحزازير ,تعريف
االطفال على األساس في التفكير االخالقي.
االطفال الصغار في المراحل األبتدائية
يختبرون قضايا مثل االهمال ,المشاركة
واألستقواء على الضعيف ,بينما االطفال
االكبر سناً يعكسون الظوء على مواضيع مثل
الشرد ,العدالة ,والمضايقة التي تساعد على
االهتمام والتفكير بمشاعر واهتمامات االخرين
– واحد من الجوانب المهمة من التفكير
االخالقي .جوانب اخرى تشمل تفهم النتائج اي
العواقب ,وجود تعاطف وتقدير األختالف.
األبحاث تبين ان الحكم االخالقي مسبب جيد
اليتطور تلقائيا كما في الناس الصغار
الناضجين اي الشباب وان هذه المهارات
افضل تطوير لها بأستخدام منهج نتبعه في
حصص االخالق .اكتسابها مرة واحدة ,هذه
المهارات سوف ترافق األفراد الى مرحلة
البلوغ.

ال يوجد حصص لمرحلة ابنك الدراسية
اذا كان هناك حصص دراسية في االخالقيات في مدرستك لكن ليست
لمرحلة ابنك الدراسية ,رجا ًء اتصل بمدير المدرسة و منسق حصص
اساسيات االخالقيات لكي يُعلِم الجميع بحاجة اولياء امور الطلبة
لحصص في االخالقيات الوالدهم .سوف نكون بحاجة الى متطوعين
لبدء الحصص.
ولهذا المتطوعين يمكن ان يكون أنت او اطلب من صديق لك/أشخاص
من العائلة يكونون مهمتم بهذا الموضوع .انظر
www.primaryethics.com.au/volunteer
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