نصنع التغيي

ُ
ً 15
ن
لتمكي وتطوير المبادرة والتداخل
درسا
االجتماع لدى تالمذتكم
ي
خطط تدريس للتطبيق داخل الصف بالنجاح!

نعت ب
قبل أن نبدأ ،ما ي
"نصنع التغيي"

؟

عمل به ف  70دولة وفيه توجه للعاملي ف حقل ر
"نصنع التغيي" هو برنامج تربوي دول ُي َ
التبية المهتمي يف تربية تالمذتهم عىل المبادرة
ي
ي
ي
مجتمعهمُ .
ّ
التنامج يف إرسائيل للسنة السادسة وتديره جمعية الروح الطيبة .وقد أسست
هذا
ق
طب
ي
والتعاطف مع الغت والمشاركة يف
ر
ر
ر
لوتنتج .برنامج "نصنع التغيت" بتوصية ومرافقة من وزارة التبية والتعليم.
روت سوبال
ر
ر
التنامج السيدة ي
ر
ر
والت
التنامج إل دفع األوالد يف إرسائيل لإليمان بقدراتهم عىل قيادة التغيت
يسىع هذا ر
ري
الت يرغبون إحداث التغيت فيها ي
اإليجات يف المجاالت ي
ر
ر
وف األطر التبوية كافة .ويجري تحويل نواتج العملية التبوية
تطال عالمهم .هذا ر
التنامج مناسب لألوالد واليافعي من جميع الفئات العمرية ي
ر
التنامج لمشاري ع اجتماعية يف مجاالت شت متنوعة.
يف إطار هذا ر
ُّ
ُ ْ
منهج لتطبيق التعلم من خالل تنفيذ المشاري ع المجتمعية/الجماهتية
"نصنع التغيت" تك ِسب المعلمي والمدراء أدوات وأسلوب
ر ي
) ،(Service Project Based Learningيف أرب ع مراحل بسيطة:

 .1لنشعر

يبدأ التالميذ بمرحلة
"لنشعر" – خاللها ينظرون
إل بيئتهم المحيطة نظرة
فاحصة ويقررون ما الذي
يودون تغيته

ّ
لنتخيل
.2

يواصلون لمرحلة
ُّ
ُّ
لتخيل
لنتخيل"
"
حلول ممكنة للمشكلة
الت اختاروا ر
ر
التكت
ي
عليها

 .3نعمل

ثم ينطلقون للعمل يف
مرحلة "لنعمل" من
أجل إحداث التغيت
المنشود

 .4نشارك
ّ
يوثقون العملية بمراحلها المختلفة
ً
وختاما ،يف مرحلة "لنشارك"،
ُ
يشاركون يف منافسة قطرية تقام مرة
يف العام ،فيها تفوز مجموعة واحدة
لتحظ بفرصة تمثيل إرسائيل يف
عالم خارج البالد
المؤتمر ال ي

سثت،
التنامج
شاهدوا الفيديو القصت لتتعرفوا عىل برنامج "نصنع التغيي" وتعرفوا عىل مؤسسة ر
ي
الدول كتان بت ي
ر
التنامج وللغة "أنا أستطيع" )”(“I CAN
الت نجحت يف جذب العالم لهذا ر
السيدة ي

أمامكم ر
مقيح رلينامج سنوي لتطبيق المراحل األربــع لـ "نصنع التغيي"

"لنشعر"

"لنتخيّل"

"نعمل"

"نشارك"

تستطيعون أن تجدوا يف الموقع خطط لدروس إضافية لكل واحدة من المراحل لتختارا ما يناسب احتياجاتكم.
اسم الدرس

ر
المقيح لتمرير
الشهر
الدرس

موضوع الدرس

الينامج
ألي مرحلة من ر
ينتم هذا الدرس؟ (ربما
ي
وضع إشارة بواسطة
األيقونة)

MIX&MATCH -1

ر
تشين أول/أكتوبر

التعرف عىل "نصنع التغيي"

لنشعر

 -2لعبة "كوا -كوا"

ر
تشين أول/أكتوبر

ّ
لنتذوق عملية صناعة التغيي

لنشعر

- 3مالءمة شخصية

ر
تشين أول/أكتوبر

 – 4نقاط القوة

ر
تشين أول/أكتوبر

التعاطف
ُّ
التعرف عىل المهارات والقدرات
وتطوير ر
اليوة اإلنسانية للمجموعة

لنشعر

 – 5أين نحن عىل الخارطة

ن
ر
ثان
تشين ي

لنشعر

التعرف عىل االحتياجات

لنشعر

التصميم لفهم االحتياجات
التفكي
ي

لنشعر
لنشعر

 – 7جذور المشكلة

ن
ر
ثان
تشين ي
ن
ر
ثان
تشين ي

تحليل النتائج

 – 8نرفع الجدار

كانون أول

تعريف المشكالت

لنشعر

 -9رؤية التغيي

كانون أول

اإلبداع
تدريب عىل التفكي
ي

ّ
نتخيل

 -10عصف ن
ذهن
ي

ن
ثان
كانون ي

اختيار الحل األمثل للمشكلة

ّ
نتخيل

 -11نموذج الحل

شباط

ابتكار نموذج

لنعمل

 -12طاوالت مستديرة

شباط

عرض النموذج

لنعمل

 -13برنامج عمل

آذار

تصميم برنامج عمل

لنعمل

 – 6سحب الفهم

ْ
الخروج للميدان وبدء العمل إلحداث التغيي

 – 14ساللم وحبال

نيسان

تفكي ُّ
تأم يىل

لنشارك

 - 15التعاون

أيار

كيف نشارك ونلهم الخرين

لنشارك

التسجيل للمباراة القطرية "نصنع التغيي للمبادرة المجتمعية"

من المهم معرفة
ُّ
التأمل
ُّ
الت نخوضها ،كما نستطيع أن ّ
ُّ
ر
اإلبداع يف خوض التجربة وإدراك أنفسنا
نطور القدرة عىل التفكت
ي
بالتأمل نستطيع التعلم من داخل التجربة ي
بوضوح ر
أكت.
نتأمل معظم الوقت بشكل غت واعّ ،إّل ّأننا ف إطار برنامج "نصنع التغيت" نحرص عىل تنفيذ ُّ
عىل الرغم من ّأننا ّ
ّ
ونكرس بعض
التأمل بشكل واع
ي
ي
ّ
الوقت للتفكت ُّ
التأم يىل لنمكن األوالد من صياغة آرائهم بمفاهيم يمكنهم من خاللها ترجمة العمل ليكون ذا قيمة وأهمية بالنسبة لهم.
ر
األكت أهمية بالنسبة لهم ستدفعهم نحو مواصلة العمل الهادف.
المفاهيم

التصميم
التفكي
ي

ُْ
المثىل .خالل العملية يجمع التالميذ كمية كبتة من البيانات من المقابالت
التصميم عىل الوصول للحلول
يساعدنا العمل ِوفق أساليب التفكت
ي
ر
الت يجب اختصارها وتحليلها.
والمشاهدات واألبحاث ،ي
ّ
ر
وبالتال تساعد
الت تجمعونها بعروض برصية تساعدكم عىل إنشاء روابط بي النتائج المختلفة وتشكيل أفكار جديدة
ي
كما أن عرض المواد ي
المجموعة عىل فهم الصور ة بمنظور أوسع.
صورة واحدة قد توازي ألف كلمة .قوموا بتصوير كل نشاط وكل وسيلة عرض/تلخيص .هذه الطريقة تمكنكم من تطوير العملية منذ البداية
وقياس تقدمكم ونجاحكم عىل نحو أفضل.
نوصيكم بتتيل ملصق من موقعنا سيساعدكم خالل عملية صناعة التغيت

لنشعر

المرحلة  – 1لنشعر (صفحة البداية)
ن
ه المرحلة المركزية والهامة يف
المرحلة األوىل "لنشعر" ي
هذه العملية ر
الن خاللها سيتعلم التالميذ كيفية النظر إىل
ي
ن
وف نهاية العملية ،يختار التالميذ
بيئتهم المحيطة بتفكر ي
ً
تغييا فيها.
مشكلة يرغبون أن يحدثوا
لمشاهدة الفيديو الخاص بهذه المرحلة ،ادخلوا الموقع أو انقروا الرابط

ن
ماذا يحدث يف هذه المرحلة؟
✓ نحدد مشكلة ونختار العمل عليها
ُّ
باستخدام فعاليات بسيطة وممتعة ،ساعدوا األوالد عىل النظر إل بيئتهم المحيطة بنظرات فاحصة والتفكر فيما يرون
ّ
ُ
ويسمعون ويشعرون من حولهم وتميت ما يزعجهم أو يشق عليهم وما يتطلعون إل تغيته .قد يكون ذلك مشكلة
ُْ
ر
الت قد تث ِقل عليهم أو أي إشكالية تمس حياتهم
يواجهونها يف طريق عودتهم إل البيت أو إحدى المصاعب االجتماعية ي
عن قرب.
ًّ
ً
مناسبا .من شأن هذا أن يساهم يف
يعتوا عن مشاعرهم تجاه أي موضوع ويختاروا ما يرونه
أعطوهم حتا للمشاركة ،بأن ر
تجنيدهم للمهمة ويخلق داخلهم ر
الت ًاما بالمشاركة والمسؤولية المطلوبتي لخوض عملية صناعة تغيت مهم بالنسبة لهم.
ر
ر
الت يرغب معظم أفراد
الت يرغبون يف إحداث تغيت فيها ،وجهوهم الختيار المشكلة ي
بعد أن يطرح األوالد المواضيع ي
المجموعة ر
التكت عليها.

ُّ
بتعمق
✓ نبحث
ّ
أرسلوا األوالد لبحث المشكلة ّ
بتعمق والتعرف عىل جميع الجهات المرتبطة بها ودراسة الموضوع من جميع وجهات
ّ
النظر .وساعدوهم عىل تدريب قدرتهم عىل التعاطف مع الغت من خالل المشاهدة وإجراء المقابالت وتعبئة االستمارات
واالستقصاءات وقوموا بتحليل النتائج.
شجعوهم عىل الخروج للقاء األشخاص المتصلي بالموضوع ومحاورتهم ،إذ ّأن ذلك ّ
يطور إدراكهم لمفهوم التعاطف
ُ ِّ
تلت احتياجاتهم الحقيقية.
اإلحساس باحتياجاتهم ويمكنهم من التفكت بحلول ر ي
ّ
ّ
ر
الهادف يكمن يف
الت تتكرر طوال الوقت وعدم
الترسع يف إيجاد الحل .إذ أن خلق التغيت ِ
أرشدوهم للتفكت يف األنماط ي
فهم جذور المشكلة وكيف يشعر الناس حيالها.

✓ ُن ّ
عرف أبعاد المشكلة
ّ
ً
ً
َّ
ر
الموجهة :عىل َمن تؤثر هذه
الت اختاروها تعريفا دقيقا من خالل طرح األسئلة
ساعدوا األوالد ف
تعريف أبعاد المشكلة ي
ي ّ
َ
ر
المشكلة؟ كيف تتمثل المشكلة عىل أرض الواقع؟ مت تحدث ولماذا وأين؟ ما عدد األشخاص المتأثرين بها ومن هم؟
يف هذه المرحلة ،الحرص عىل الدقة يف تحديد المشكلة له أبعاد عىل مدى نجاح حلها.

•
•
•

•

يىل!
من المهم تذكر ما ي

األوالد هم من يقودون العملية!
ألهموا األوالد من خالل مشاهدة
ِ
قصص ألشخاص صنعوا تغيتات
مؤثرة حول العالم
احرصوا عىل إلقاء الضوء عىل عملية
ر
الت ستساعدهم عىل
التأمل ي
استيعاب وتلخيص األفكار والتجارب
ر
الت مروا بها يف هذه المرحلة
ِّ ي
وثقوا جميع النشاطات والحوارات
ر
الت أجريتموها
ي

ن
نتائج العملية التعليمية يف
هذه المرحلة

ر
والعشين
مهارات القرن الواحد
ن
ر
الن يكتسبها األوالد يف هذه
ي
المرحلة

مشاهدات ،تميت االحتياجات،
دراسة ،صياغة االستمارات
واالستقصاءات ،تحليل النتائج
وجمع المعلومات.

ُ
ر
والوع باآلخر،
الذات
الوع
التعاطف،
ي
ي
ي
ْ
الحلم (التسامح) ،مهارات االتصال،
ِ
اتخاذ القرارات ومهارة اإلقناع.

الدرس األول
”"( “MIX&MATCHلنشعر")
موضوع الدرس

 45دقيقة

ُّ
التعرف عىل "نصنع التغيي"

هدف الدرس
تعريف األوالد ربتنامج "نصنع التغيت" وبمبادرة األوالد يف البالد وحول العالم إللهام األوالد وجذب اهتمامهم
للمشاركة.

تعليمات الفعالية
 .1ر
تصف حال
تصف مشكلة ("لنشعر") لبطاقة ِ
نرس البطاقات يف مركز الدائرة ودعوة األوالد لمالءمة بطاقة ِ
لها ("لنعمل").
 .2بعد إيجاد جميع األزواج المالئمة من البطاقات نكشف لألوالد القصة الحقيقية ونعرض األفالم المناسبة.
* اسألوا األوالد :كيف كنتم ستقومون بحل المشكلة المعروضة؟ أي زوج من البطاقات تفاجأتم به ر
أكت؟ شجعوهم
عىل المشاركة بأفكارهم وآرائهم.

التوثيق

ُ
ُ
ر
ر
ذات.
أكتبوا يف دفت "نصنع التغيت" خواطركم حول ما الذي شعرت به وما الذي اكتشفته عن ي

حاسوب ،جهاز عرض،
بطاقات "لنشعر"
وبطاقات "لنعمل" (ملحق
 )1وقائمة المواضيع
(ملحق  )2مطبوعي

ملحق 1
ً
ابع للدرس األول – ”ُ “MIX&MATCH
(ستسل الحقا للتصميم)

لنشعر

لنشعر

َمن ُيعد الشطائر للمدرسة؟

اصطناع
نرغب بسجاد أخرص
ي
ألرض الملعب

لنشعر

لنشعر

ال نستطيع الحصول عىل
الحلويات ر
مت أردنا

األشخاص الشفافي

لنشعر

لنشعر

ال توجد مساواة بي الولد والبنت
(الرجل والمرأة)

ر
يأت األوالد للمدرسة بمزاج جيد
ال ي

لنشعر

لنشعر

كالب شاردة

ال نستطيع التجول يف الحديقة
التكة
حول ر

لنشعر

لنشعر

معاناة الدجاج

حقيبة المدرسة ثقيلة

لنشعر

لنشعر

صعوبة االنتقال من الحديقة
للمدرسة

ّ
ر
الصماء
جديت
مشكلة تواصل مع
ي

لنشعر

لنشعر

الصج
تبذير الطعام واألكل غت
ي

عدم قراءة الكتب

لنشعر

لنشعر

صعوبة التأقلم يف الصف األول

شوارع ليست مالئمة الستخدام
ذوي اإلعاقات

لنشعر
اإلحساس بالوحدة خالل الفرص

لنعمل

لنعمل

تنافس لكرة قدم
إنشاء فريق
ي

إنشاء زاوية لمالطفة الحيوانات

لنعمل

لنعمل

حملة لتوفت الماء والكهرباء

زراعة وتنمية الخرصاوات ر ُّ
كتتع
لجمعيات

لنعمل

لنعمل

تصميم ِزي للعمل

إنشاء بستان جماهتي

لنعمل

لنعمل

فرصة فيها نشاط وعمل

االستفادة من بقايا الطعام
لتحويله إل سماد

لنعمل

لنعمل

تجنيد سلسلة محالت كبتة
لتسويق منتجهم

تصميم مساحة كاملة يف المدرسة

لنعمل

لنعمل

تكنولوج
حاسوت-
إنشاء نظام
ري
ر ي
خاص بالوظائف البيتية

ُن ِّ
درس ونتعلم لغة جديدة

لنعمل

لنعمل

إنشاء مجموعة لتسهيل الحركة
والتنقل

تحويلها إل مكتبة

لنعمل

لنعمل

إنشاء محطة صداقة

كتاب لوصفات الطعام

لنعمل
تصميم حاويات النفايات

ملحق 2
ً
ُ
تابع للدرس األول – ”( “MIX&MATCHستسل الحقا للتصميم)

بطاقات "لنشعر"

اسم اإلطار والفيلم

بطاقات "لنعمل"

اصطناع ألرض الملعب
نرغب بسجاد أخرص
ي

حملة لتوفت الماء والكهرباء

مدرسة يوسفطال -أزور

األشخاص الشفافي

تصميم ِزي مالئم للعمل

مدرسة ريفرسايد-الهند

ال توجد مساواة بي األوالد والبنات

تنافس لكرة قدم
إنشاء فريق
ي

مدرسة نت -كريات أونو

كالب شاردة

إنشاء زاوية لمالطفة الحيوانات

مدرسة نفيه مدبار-أبو قويدر

من الذي ُي ِعد الشطائر عند بوابة المدرسة كل
صباح؟

زراعة وتنمية الخرصاوات ر ُّ
كتتع للجمعية

مدرسة يد مردوخاي – بات يام

ال نستطيع الحصول عىل الحلويات ر
مت أردنا

إنشاء بستان جماهتي

اط -كفار سابا
مدرسة هديموقر ي

صعوبة االنتقال من الحديقة للمدرسة

فرصة فيها نشاط وعمل

همكف – تل أبيب
مدرسة يهودا
ي

الصج
تبذير الطعام واألكل غت
ي

االستفادة من بقايا الطعام لتحويله إل سماد

مدرسة واحة الصحراء – أبو قويدر

ر
يأت األوالد للمدرسة بمزاج جيد
ال ي

كتاب لوصفات الطعام

الهند

التكة
ال نستطيع التجول يف الحديقة حول ر

تصميم حاويات النفايات

الهند

ر
ّ
الصماء
جدت
مشكلة تواصل مع
ي

ُن ِّ
درس ونتعلم لغة جديدة

مدرسة أمت -فيتح تيكفا

عدم قراءة الكتب

تحويلها إل مكتبة

مدرسة أمت – فيتح تيكفا

معاناة الدجاج

تجنيد سلسلة محالت كبتة لتسويق منتجهم

مدرسة الطبيعة والمجتمع والبيئة
– تل أبيب

حقيبة المدرسة ثقيلة

رقم خاص بالوظائف البيتية
إنشاء نظام ي

مدرسة ألوموت – تل أبيب

شوارع ليست مالئمة الستخدام ذوي اإلعاقات

إنشاء مجموعة لتسهيل الحركة والتنقل

مدرسة أمت – فيتح تيكفا

اإلحساس بالوحدة خالل الفرص

إنشاء محطة صداقة

مدرسة مرحافيم  -ريشون ليتسيون

صعوبة التأقلم للصف األول

تصميم مساحة كاملة يف المدرسة

مدرسة رمات كراميم  -أشكيلون

ن
الثان
الدرس
ي
" قوا -قوا نصنع التغيت"
موضوع الدرس
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ُّ
تذوق عملية نصنع التغيي
هدف الدرس
ُّ
التصميم بواسطة أسئلة خاصة بعملية "نصنع التغيت".
التدرب عىل عملية التفكت
ي

تعليمات ّ
ط " قوا  -قوا"
ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ا
ً
نحرص ورقة عىل شكل مرب ع ونطوي ها عند المنتصف طوّل وعرضا
نطوي كل زاوية من زوايا المرب ع نحو المركز
نقلب الورقة ونطوي كل زاوية من زواية المعي باتجاه المركز (هذه الطيات معاكسة التجاه الطيات ف ر
الت
ي ي
قمنا بها يف الخطوة السابقة)
الثات
نقلب المرب ع للجانب ي
نطوي زوايا المرب ع نحو المركز
ا
ً
ً
بظ الورقة يف المنتصف طوّل وعرضا ،بعدها نفتح
نطوي تماما ًمثلما فعلنا يف الخطوة األول عندما قمنا ي
ر
ر
الظ
الت نتجت عن ي
بف أن ندخل األصابع داخل جيوب المرب ع الصغتة ي
الورقة مجددا عىل شكل مرب ع ،اآلن ي
ونبدأ اللعب

تعليمات تنفيذ الفعالية:
 .1نطوي الورق حسب التعليمات
ر
 .2كل ولد حسب دوره ،حسب التصويت أو االختيار أو التتيب ،يختار رقم أو نوزع األوالد ألزواج
 .3نفتح ونغلق القوا قوا حسب الرقم
 .4نختار أحد المجالي الظاهرين أمامنا ثم نحدد مشكلة مرتبطة به
ّ
مجد ًدا ،نختار ً
رقما
.5
 .6نفتح ونغلق القوا قوا حسب الرقم
 .7نفتح الذيل
 .8نجيب عىل السؤال الذي يظهر يف المثلث حسب المجال الذي وقع عليه االختيار يف الجولة السابقة
 .9نختار رقم
 .10نفتح ونغلق القوا قوا
الداخىل
 .11نفتح الذيل ونكشف عن المثلث
ي
 .12نكمل القول الذي يظهر بالنسبة للمشكلة ر
الت تطرقتم إليها يف الجوالت السابقة ونشارك الصف
ي

التوثيق

ُّ
أكتبوا ف ر
أنصت لآلخرين؟ إل أي مدى أنصت اآلخرون َّ
إل؟
دفت "نصنع التغيت" إل أي مدى
ي
ي

مقص ،أوراق ،أدوات
كتابة ،أوراق " قوا  -قوا"
ّ
الظ (ملحق
وتعليمات
ي ّ
 )3مصورة وموزعة

ملحق 3
الثات – " قوا قوا نصنع التغيت"
تابع للدرس ي

من هم األشخاص الذين
يعانون من المشكلة

أستطيع أن
أساعد

ه المشكلة؟
ما ي

أستطيع أن
ّ
أتفهم

أستطيع أن
ّ
أتخيل

أين تحدث
المشكلة ر
ومت؟

لماذا تحدث
المشكلة؟

أستطيع أن
ُ
ِ
أغي

الدرس الثالث
"مالءمة شخصية"
موضوع الدرس
ُ
التعاطف
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هدف الدرس
ُّ
التدرب عىل التفكت باحتياجات اآلخرين وفهمها وتصميم حل يالئم االحتياجات.

أوراق ،أدوات كتابة
وأقالم توش

تعليمات الفعالية
.1
.2
.3
.4
.5

نقسم األوالد إل أزواج
نخصص  5دقائق لتصميم حقيبة المدرسة المثالية للزميل/ة*** .الكالم ممنوع!!
ينته الجميع ،يشارك كل تلميذ ما صممه ولماذا صممه عىل هذه الشاكلة
بعد أن
ي
ّ
يف المرحلة التالية نوجه األوالد ليقوم كل منهم بإجراء مقابلة مع اآلخر (لمدة  5دقائق) ليفهم ما المهم بالنسبة
للزميل/الزميلة يف حقيبة المدرسة
استعينوا بالنموذج المرفق الذي سيساعد األوالد عىل إدراك احتياجات زميله/زميلته:

لشكل
الحجم /الشكل /الملمس

حقائق
الثمن/
اللون/
المواد/
الماركة
/الوزن

جهاز 360
درجة

االستخدام
ألي أغراض
يستخدم الحقيبة؟
كيف يساعده؟
أين يستخدمها
ر
ومت؟
كيف يستخدمها؟

العالقات
ماذا يوجد يف حقيبة زميلك المثالية بينما ال يوجد يف
حقيبتك أنت؟ ما الذي ر
يخس فقدانه؟
ما الذي يدخله ويخرجه من الحقيبة كل يوم؟
كيف حولتاها لحقيبة شخصية ر
أكت؟

ر
كل منهم تصميم الحقيبة المثالية لزميله/زميلته مرة
الت جمعها األوالد ،نطلب من ِ
 .6وفق المعلومات الجديدة ي
أخرى
ر
:
الت أدركها األوالد كيف يختلف تصميم الحقيبة هذه المرة عن تصميمها يف البداية؟ ما
 .7ونناقش المفاهيم ي
الذي ّ
نفس؟
عن
تعلمته
الذي
تغت ولماذا؟ ما
ي
َ
* باإلمكان تحويل الفعالية لفعالية ابتكار مع بناء الحقيبة المثالية من مواد ُمستحدثة

التوثيق

ّ
نصور جدول النتائج والمفاهيم ُ
المدركة من التمرين ومعرض المنتجات أو نماذج الحقيبة المثالية

الدرس الرابع
"نقاط القوة"
موضوع الدرس
التعرف عىل المهارات والقدرات وتطوير ر
ُّ
اليوة ر
البشية للمجموعة
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هدف الدرس
تميت نقاط القوة والقدرات لدى كل فرد يف المجموعة وإبرازها

تعليمات الفعالية
 .1نعرض لألوالد الفيلم المرفق – ما ه القوة الممتة ّ
لدي؟
ي
ا
الت ّ
 .2نطلب من كل من األوالد مشاركة المجموعة بمهاراته ونقاط القوة ر
يتمت بها ،مثًل :لعب كرة القدم ،تربية
ِ
ي
الحيوانات ،صناعة المخبوزات ،الرسم ،حب الحياة ،حس الفكاهة ،التنظيم ر
والتتيب أو مساعدة األخوة
الصغار.
ً
ر
.
الت يمتاز بها وندير نقاشا حول
 .3نطلب من كل ولد أن يرسم داخل شكل الدرع رسمة تعكس "القوة القصوى" ي
كيف تساهم كل مهارة /قدرة لشخص ما أو تساعده ف وضع ّ
معي.
ي

التوثيق

ر
الت يمتاز بها أفرد المجموعة
نكتب يف مركز ملصق "نصنع التغيت" القوى والقدرات ي

صورة لدرع (ملحق ،)4
أدوات كتابة أقالم توش
وألوان

ملحق 4
تابع للدرس الرابع – "نقاط القوة"

الدرس الخامس
"أين نحن عىل الخارطة"
موضوع الدرس
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التعرف عىل االحتياجات
هدف الدرس
ُّ
التدرب عىل النظر للتجارب اليومية نظرات فاحصة عن قرب لتميت أوضاع معينة أو صعوبات

تعليمات الفعالية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ّ
نوزع األوراق البيضاء لألوالد مع أدوات الكتابة ونطلب منهم رسم خارطة تمثل الطريق من البيت إل المدرسة
لكل منهم.
نطلب منهم رسم إشارات محددة للطريق.
نطلب منهم أن يغمضوا أعينهم وأن يتخيلوا الطريق الذي رسموه من البيت إل المدرسة وأن يبحثوا عىل
ُ
لحق بهم األذى أو أي مشكلة أخرى.
امتداده عن أمور قد تزعجهم أو ت ِ
ايىل (الوجه
نطلب منهم لصق ملصقات
سمايىل عل نقاط عىل الخارطة تسبب لهم السعادة وملصقات كر ي
ي
ر
الت تزعجهم عىل الخارطة.
الباك)
عىل األماكن ي
ي ً
ندير نقاشا مع المجموعة حيث يشارك كل ولد خارطته
نطلب من األوالد التفكت بالحل الذي يرغبون إيجاده للمشكلة.
ر
وف اللقاء
نطلب من األوالد أخذ الرسومات معهم إل البيت ومقارنة ما رسموه مع الواقع (الطريق ال
حقيف) ي
ي
ً
ً
إضافيا لتناول ما وجدوه.
التال ندير نقاشا
ي

التوثيق

ر
الت طرحها األوالد عىل اللوح ونصوره.
نكتب جميع المشكالت ي

أوراق بيضاء ،أدوات كتابة
وملصقات دائرية الشكل أو
سمايىل’
ملصقات ’
ي

الدرس السادس
"سحب الفهم"
موضوع الدرس
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التصميم لفهم االحتياجات
التفكي
ي
هدف الدرس
ّ
التدرب عىل تصنيف المشكالت وتميتها وتعريفها وعرضها أمام الجمهور (مع ر
ُّ
التكت عىل حقيقة أن لكل مشكلة زوايا
مختلفة وطرق متعددة الستعراضها)

بطاقات قابلة للصق،
أدوات كتابة ولوح

تعليمات تنفيذ الفعالية
ُّ
ر
الت طرحوها يف الفعاليات السابقة
 .1نوزع عىل األوالد بطاقات قابلة للصق ونطلب منهم تذكر جميع المشكالت ي
والت تهمهم ً
ر
كثتا وكتابتها عىل البطاقات .نطلب منهم تسجيل كل مشكلة عىل بطاقة منفصلة .باإلمكان
ي
االستعانة بتوثيق الفعالية السابقة.
 .2نطلب منهم تصنيف البطاقات وترتيبها حسب مواضيع داخل "سحب" ،نطلق عىل كل سحابة عنوان مالئم؟
ر
المشتك ،لمناقشته وعرض المشكلة حسب
 .3نطلب من األوالد االنضمام يف مجموعات حسب الموضوع
الكرس ويحاول إقناع المجموعة بخطورة المشكلة،
التوجيهات التالية :يقف األوالد ،الواحد تلو اآلخر ،عىل
ي
ر
ر
المشتك الذي سبقه| تأليف شعر أو أغنية عن المشكلة |عرض
الت توقف عندها
يتابع كل ولد من النقطة ي
تمثيلية| عرض تمثيلية صامتة| رسم المشكلة| أو عرض المشكلة بأي طريقة أخرى حسب تقديركم.

التوثيق

ر
الت جمعوها من مشاهداتهم ،االستمارات ،االستقصاءات ،المقاالت والمقابالت
نطلب من األوالد توثيق كافة المواد ي
الت أجروها ف ر
ر
دفت "نصنع التغيت".
ي
ي

الدرس السابع
"جذور المشكلة"
موضوع الدرس
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تحليل النتائج
هدف الدرس
تعميق فهم األوالد للمشكلة المختارة وتعريفها

تعليمات تنفيذ الفعالية
ّ
ر
الت تشكلت حول المواضيع المختلفة ،نرسل األوالد ،كمحققي ،لبحث طبيعة المشكلة.
 .1حسب المجموعات ي
ّ
نوجههم وفق األسئلة التالية:
 .2ما الذي نعرفه عن المشكلة؟| َلم هذه المشكلة قائمة؟ | من هم األشخاص الذين يعانون من المشكلة؟ | ر
مت
ر
منترسة/شائعة؟ |أمثلة
ه األسباب الرئيسية للمشكلة؟| إل أي مدى هذه المشكلة
تحدث المشكلة؟| ما ي
مختلفة للمشكلة|.
 .3نستعي بوسائل متنوعة للبحث واالستقصاء مثل :مشاهدات ،استقصاءات ،استمارات أسئلة ،مقابالت،
تنته كل مجموعة من جمع المعلومات (قد تكون هناك حاجة لتخصيص
تصوير ،قراءة ونحو ذلك .بعد أن
ي
ر
الت يختارها أفراد المجموعة
عدة لقاءات لهذه المرحلة) نطلب من كل مجموعة أن تعرض المشكلة بالطريقة ي
ر
بيات بصورة قائمة أو مخطط يساعدنا عىل فهم
(عرض رسائح ،تمثيلية ،محاضة وما شابه) نحرص وصف ي
ُ
ر
الت ج ِمعت.
المعلومات ي
ّ
ُ
ر
الت جمعت ونرتبها بشكل رسوم بيانية – ماذا شاهدتم؟ ماذا سمعتم؟ ماذا
توثيق :نركز جميع المعلومات ي
شعرتم؟ ماذا فهمتهم؟ ماذا تعرفون؟

التوثيق

حاسوب ،أدوات كتابة

الدرس الثامن
"لتفع الجدار"
موضوع الدرس

 15دقيقة

تعريف المشكالت
هدف الدرس
ّ
ر
الت اختارها األوالد بشكل ملموس ومحدد لصناعية التغيت
فهم كيفية تعريف المشكلة ي

تعليمات تنفيذ الفعالية:
ً
 .1نعرض لألطفال فيلم "لرفع الجدار" وبعدها نجري نقاشا معهم.
ّ
ويجسم عملية "رفع
الفيلم عبارة عن مجاز لعملية صناعة التغيت الذي يبدأ بتميت "الجدار" ،أي المشكلة،
الجدار" أي حل المشكلة.
ً
ً
ً
 .2نطلب من األوالد اإلجابة عىل األسئلة التالية لتعريف المشكلة ُ
ملموسا ومحددا يقودنا باتجاه
المختارة تعريفا
التغيت الذي يبحث عنه األوالد:
ّ
َ
ر
 .3ماذا كانت مشكلة األوالد يف الفيلم؟ | عىل من تؤثر المشكلة؟ | أين حدثت المشكلة؟ |مت حدثت المشكلة؟
ه مشكلة؟ | ماذا كان الحل الذي اختاره األوالد لحل
|كيف تتجسد المشكلة عىل أرض الواقع؟ | لماذا ي
الت ّ
ر
متها األوالد لصناعة التغيت؟
ه الفرص ي
المشكلة؟| ما ي
ر
ر
الت حددوا فيها
الت اختاروها لصناعة التغيت بنفس الطريقة ي
 .4ثم يف هذه الخطوة ،عىل األوالد تحديد المشكلة ي
ر
الت ظهرت يف الفيلم
المشكلة ي
ّ
يمكنهم من قياس تأثت الحل ُ
المختار
*يجب تحديد النتيجة المطلوبة وتعريف المشكلة بشكل
ا
:
الوع لألمان عىل الطرقات (ماذا؟) نريد تقليل عدد المصابي (من؟) ،يف منطقة
وقلة
اإلهمال
نتيجة
مثًل
ي
حت نهاية السنة الدراسية ر
المدرسة (أين؟) ر
(مت؟)

التوثيق

ً
مرجعا لألوالد يف
نسجل يف الملصق "نصنع التغيت" ،يف خانة "لنشعر" تعريف المشكلة .لتكون
كل مرحلة ليتأكدوا بأنهم ر
ملتمون بالمشكلة حسب التعريف الذي توصلوا إليه.

حاسوب ،جهاز عرض

ّ
لنتخيل

ّ
لنتخيل (الصفحة األوىل)
المرحلة الثانية –
ُّ
ّ
لتخيل
"لنتخيل" تدعو األوالد
المرحلة الثانية من العملية –
ر
الن تعرفوا عليها .خالل هذه المرحلة،
حلولّ للمشكلة ي
اإلبداع إليجاد حلول للمشكلة
سيتدرب التالميذ عىل التفكي َ ي
ن
وف نهايتها سيختارون الحل ْ
األمثل للمشكلة ُ
المختارة.
ي
لمشاهدة الفيلم الخاص بهذه المرحلة ،ادخلوا الموقع أو انقروا عىل الرابط

ن
ماذا يحدث يف هذه المرحلة؟
✓ طرح حلول

ّ
المثال الذي يقدم حًل للمشكلة
أتيحوا لألوالد بأن يحلموا ويتخيلوا الوضع
ي

أكت قدر من الحلول اإلبداعية والمبتكرة
أجروا معهم عصف
ذهت لطرح ر
ي

✓ استعراض الحلول
ً
الت ستستعرضون الحلول المطروحة حسبها .اسألوا األوالد أسئلة ِّ
ر
موجهة
ه المواصفات ي
اآلن حددوا سويا ما ي
مثل :هل الحل سهل للتطبيق؟ ما هو مدى ّ
قوة تأثته؟ هل التغيت الناتج دائم؟ هل هو مبتكر /حديث؟

✓ اختيار الحل األمثل
أكت عدد ممكن من
أكت عدد ممكن من األفكار من ر
حاول أن تفكر ألبعد من الحل األول أو "الواضح" واجمع ر
اطيا الختيار ر
ا
أكت حل هادف وناجع للموضوع ُ
استفتاء ديمقر ً
المختار.
األشخاص .يف النهاية ،أجروا
قبل االنتقال للمرحلة التالية ،ارجعوا إل جمهور الهدف وافحصوا إذا كان الحل ُ
المختار هو األمثل بالنسبة لهم.

•

•

•
•

ّ
ر
الن!
ر
تذك
من المهم
ي

ُّ
التطلع نحو الكمية – الطريقة األمثل
ه طرح أفكار
إليجاد فكرة واحدة جيدة ي
كثتة.
شجعوا األوالد عىل طرح أفكار إبداعية
ّ
تبت األحالم
متنوعة والجرأة عىل ي
الكبتة.
ّ
تجنبوا نقد األفكار أو مدحها.
استعينوا بوسائل إيضاح برصية مثل
البطاقات والتسجيالت لعرض األفكار،
دون تصنيف.

ن
نتائج العملية التعليمية يف
هذه المرحلة

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
ن
ر
الن يكتسبها األوالد يف هذه
ي
المرحلة

الذهت ،االستفتاء
إدارة العصف
ي
اط ،تحديد المواصفات
الديمقر ي
والتصنيف حسبها ،تصميم وبناء
مبدت لحل المشكلة.
نموذج
ي

اإلنصات وتطوير األفكار ،التفكت
النقدي ،القدرة عىل حل المشكالت،
ر
تلف وإعطاء
اإلبداع ،االبتكار والمبادرة ،ي
مالحظات وتعليقات.

الدرس التاسع
"رؤية التغيي"
موضوع الدرس
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المثاىل
اإلبداع وتجسيد الوضع
تدريب عىل التفكي
ي
ي
هدف الدرس
ر
ُّ
اض
التدرب عىل التفكت
اإلبداع وتجسيد برصي للتغت االفت ي
ي

تعليمات تنفيذ الفعالية
تحد إليجاد طرق وأفكار لتحويل عملية تنظيف األسنان عملية ممتعة .نطلب من األوالد
 .1نضع أمام األوالد ٍ
ً
اإلبداع.
مشاركة أفكارهم ونجري حوارا عن فوائد التفكت
ي
ر
الت اختاروها قائمة .نطلب منهم أن
 .2نسأل األوالد كيف كان سيبدو العالم أو الوضع فيما لو لم تكن المشكلة ي
ر
الت يحتاجونها (المال،
يرسموا أو أن يجهزوا نموذج للوضع
ي
المثال ،فيما لو كانت متاحة لهم جميع الوسائل ي
الوقت ،القوى العاملة).
ّ
ر
الت طرحها األوالد يف رسوماتهم.
 .3يقوم كل ولد بوصف ما رسم أو أعد وبالمقابل نعد قائمة عىل اللوح باألفكار ي

التوثيق
إعداد معرض للرسومات

أوراق ،ألوان ،أدوات
كتابة ،بالستيلينا،
صوف ،صمغ ،لوجو،
عص مثلجات ونحو
ي
ذلك

ر
العاش
الدرس
ذهت"
"عصف
ي
موضوع الدرس
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اختيار الحل األمثل للمشكلة
هدف الدرس
الذهت بغية إيجاد حلول هادفة وإبداعية واستعراض الحلول حسب مواصفات
التدريب بواسطة أداة العصف
ي
محددة

تعليمات تنفيذ الفعالية
ر
الت اختارها األوالد
 .1نكتب عىل اللوح المشكلة ي
ّ
التسيتول
أكت قدر ممكن من األفكار لحل كل واحدة من المشكالت عىل ر
 .2نوجه األوالد ،يف مجموعات ،لكتابة ر
ّ
(تجنبوا التحكيم!)
الت طرحتها كل واحدة من المجموعات عىل لوح ر
ر
مشتك .تفوز
 .3بعد أن
ي
تنته المجموعات ،نكتب األفكار ي
ر
أكت قدر من األفكار بالجائزة الرمزية.
الت تطرح ر
المجموعة ي
 .4يف الخطوة التالية ،نطلب من األوالد تحديد مواصفات الختيار الحلول وفقها ونكتب هذه المواصفات عىل
ُّ
ّ
وع بمواصفات مثل :حلول رسيعة إلحداث تغيت فوري| حلول
اللوح ،لكن دون تدخل الموجه .كونوا عىل ي
أكت تأثت ممكن | حلول ُمستدامة| حلول مبتكرة | حلول من السهل تقليدها.
جريئة | حلول إلحداث ر
ر
الت قد نواجهها مثل محدودية الوقت والقوى العاملة
 .5نطلب من األوالد األخذ بالحسبان القيود المختلفة ي
(ف حال لم يقوموا بذلك).
والموارد والمال وما شابه ذلك ي
ر
والت تعطينا الحل األمثل للمشكلة المختارة.
ه الحلول القابلة للتطبيق ي
 .6يف النهاية ،نقرر ما ي

التوثيق

نصور اللوح حيث سجلنا جميع األفكار ّ
ّ
"لنتخيل"
وندون يف ملصق "نصنع التغيت" يف خانة
ر
الت ُطرحت يف اللقاء.
جميع األفكار ي

لوح ،بريستول ،أدوات
كتابة وجائزة رمزية
للمجموعات

نعمل

المرحلة الثالثة – لنعمل (الصفحة األوىل)
ه مرحلة تحقيق األفكار وبدء
المرحلة الثالثة من العملية – "لنعمل"
ي
العمل .خالل هذه المرحلة سيتعلم األوالد كيف رييجمون الحل الذي
فعىل بواسطة بناء برنامج عمل والعمل ن يف مجموعات.
اختاروه إىل عمل ي
ن
وف نهايته سيخرجون لصناعة التغيي.
ي

لمشاهدة الفيلم الخاص بهذه المرحلة ،ادخلوا الموقع أو انقروا عىل الرابط

ن
ماذا يحدث يف هذه المرحلة؟
✓ تجسيد الحل
ّ
وجهوا األوالد إل تجسيد الحل الذي اختاروه بواسطة بناء نموذج ،إعداد عرض ررسائح ،تخطيط أو لعبة أدوار

تجرين
✓ إعداد اختبار
ري
ً
ا
ً
تجريبيا للحل ليستعي األوالد به عىل الوصول الستنتاجات وتعديل
اختبارا
بناء عىل مجسم الحل ،أعدوا
مخطط العمل ليصبح ر
أكت دقة عند الحاجة .تحديد ما الذي يجب تحسينه وما الذي يجب االحتفاظ به.

✓ بناء خطة عمل
ُّ
ر
الت يحتاجون الحصول عليها مثل المتانية واألشخاص
أرشدوا األوالد لبناء برنامج عمل ،لتفحص الموارد ي
والوقت الالزم وتخطيط كيفية الحصول عىل هذه الموارد.

✓ الخروج للميدان
رافقوا األوالد يف الخروج لميدان العمل ووثقوا عملهم وجهدهم وهم يصنعون التغيت.

ُّ
الهادف من خالل ممارسة العمل .االنتقال من مرحلة التخطيط والتفكت لمرحلة العمل
*يتحقق التعلم ِ
ر
الحقيف ويقوي العملية التعليمية لديهم .عندما ريتجم
انتقال مهم وهادف وهو صلة الوصل بالعالم
ي
األوالد رؤيتهم إل واقع ويشعرون بحضورهم من خالل قدرتهم عىل التأثت عىل العالم من حولهم ،هكذا
ّ
ّ
يذوتون ما تعلموه.

•

•

•
•

ّ
ر
الن!
ر
تذك
من المهم
ي

وجهوا األوالد لتوزي ع الوظائف
(األدوار) داخل المجموعة ا
بناء عىل
الت ّ
ر
يتمز بها كل منهم.
نقاط القوة ي
ُّ
ر
الت ستساعدهم
أعدوا عملية التأمل ي
ر
الت مروا
عىل إدراك األفكار والتجارب ي
بها يف هذه المرحلة وتلخيصها.
قوموا بتحميل خطط الدروس من
موقعنا
تذكروا القيام بتوثيق مراحل العمل
ر
المشتكي األوالد وجميع
وكل ما قاله
المعنيي بالعمل.

ن
نتائج العملية التعليمية يف
هذه المرحلة

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
ن
ر
الن يكتسبها األوالد يف هذه
ي
المرحلة

تخطيط ر
المرسوع وتنفيذه ،توزي ع
الوظائف (األدوار) ،إدارة المتانية،
البحث عن موارد ،الترصف داخل
المجموعة وفحص التخطيط
مقابل التنفيذ

القيادة ،العمل يف مجموعات ،التعاون،
القدرة عىل العمل باستقاللية والدافعية
الذاتية ،تخطيط ر
المرسوع ،الدافعية
للعمل.

الدرس الحادي ر
عش
"نموذج الحل"
موضوع الدرس
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ابتكار نموذج
هدف الدرس
تجسيد الفكرة بواسطة نموذج ،الرسم ،عرض أفكار األوالد قبل إخراجها لحت التنفيذ

تعليمات تنفيذ الفعالية
ّ
ر
ر
الت يريدون تطبيقها.
 .1توجيه األوالد لبناء نموذج ،رسم ،عرض ،عرض رسائح أو وصف مفصل بالكلمات للحلول ي
 .2تخصيص وقت لكل مجموعة لعرض منتجها وسماع تعليقات وآراء من زمالئهم يف الصف وأصدقائهم
ومعلميهم وغتهم من األشخاص المعنيي بالعمل.

التوثيق
تصوير النماذج

مواد متنوعة لإلبداع
واالبتكار

ن
الثان ر
عش
الدرس
ي
"طاوالت مستديرة"
موضوع الدرس

ساعتان

عرض النموذج وسماع تعليقات وآراء الخرين
هدف الدرس
ر
ُّ
وللتدرب عىل القدرة عىل تجنيد أشخاص من أجل
لتلف التعليقات واآلراء
عرض الحلول أمام جمهور ي
مشكلة تشغل المجموعة

تعليمات تنفيذ الفعالية
 .1االستعداد لعرض النموذج أو الرسم أو عرض ر
الرسائح ،والذي يجب أن يشمل ررس ًحا عن المشكلة
والحل المختار ،وتقديم توضيح لجمهور الحضور لماذا يلت الحل الذي ر
يقتحونه الجواب األمثل
ري
للمشكلة .تخصيص نحو رب ع ساعة لكل مجموعة للعرض و 10دقائق أخرى ر
لتلف تعليقات
ي
الجمهور وآرائهم.
 .2جمع التعليقات واآلراء ومناقشة ما الذي يجب االحتفاظ به وما الذي يجب تحسينه.

التوثيق
العت المستقاة من العروض.
تصوير األوالد وهم يقدمون عروضهم أمام الجمهور وتسجيل ر

غرفة صف مزينة
ومنسقة لالحتفال،
ّ
طاوالت منظمة عىل
شكل مجموعات ،تلميذ
يقوم بتسجيل
التعليقات واآلراء يف كل
مجموعة ،أوراق خاصة
لكتابة التعليقات
واآلراء ،أدوات كتابة
ّ
ومدعوين لحضور
الحدث – طالب،
معلمي ،أولياء أمور،
أشخاص من عامة
الجمهور ،مربي

الدرس الثالث ر
عش
"برنامج عمل"
موضوع الدرس
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تصميم برنامج عمل
هدف الدرس
أوراق ،أدوات للكتابة

تفصيل مراحل تنفيذ المبادرة

تعليمات تنفيذ الفعالية
العت قبل تنفيذ
 .1توجيه األوالد إلعداد تجربة استقصائية مبدئية صغتة لتجربة الحل من أجل استخالص ر
الحل عىل نطاق واسع.
 .2توجيه األوالد لتخطيط مرحلة التطبيق ودمجه .مع االستعانة بالمخطط المعروض يف الملحق
 .3عرض فكرة لألوالد بتجنيد أشخاص وجهات إضافية من أجل توسيع العمل وتقوية تأثته.

حددوا
ً
برنامجا ً
زمنيا
رن
واليموا به

ر
الن
ما ي
ه المواد ي
ستستعينون بها

كيف
ستنظمون
أنفسكم؟

ما هو التأثي عىل
األشخاص ذوي
الصلة؟

تذكروا توثيق
كل مرحلة
خالل العملية

التوثيق
تصوير اللوح وبرنامج العمل المركز.

من يقوم
بماذا؟

جهزوا
ن
ميانية

نخرج للميدان
ّ
وننفذ التغيي

تعليمات تنفيذ الفعالية
التجريت من أجل تنفيذ المبادرة.
نرافق األوالد يف صناعة التغيت ونوجههم لتطبيق كل ما تعلموه من البحث
ري

توثيق

ّ
نوثق كل ر
شء! العمل ،المقابالت ،المنتجات ،قبل وبعد وردود األشخاص المعنيي .نرفق التوثيق بملصق
ي
"نصنع التغيت" يف خانة "لنعمل".

نشار

المرحلة الرابعة – لنشارك
ُّ
والتأمل ومشاركة
ه مرحلة تلخيص
المرحلة الرابعة واألختة من العملية – "نشارك" ي
آخرين يف صناعة التغيت .وهذه فرصة إللهام اآلخرين! خالل هذه المرحلة سيتعلم
وف نهاية العملية سيشاركون يف
تالمذتكم كيف يعرضون للعالم التغيت الذي صنعوه ي
العالم خارج
منافسة قطرية وربما قد يفوزون بفرصة لتمثيل إرسائيل يف المؤتمر
ي
ً
إحساسا
البالد! بواسطة المشاركة نحن نلهم اآلخرين ونمنح األوالد المشاركي
بقدرتهم عىل صناعة التغيت والفخر لنجاحهم بإنجازهم هذاُّ .
التأمل والتلخيص يف
ر
الت مرو بها والتغيت الذي صنعوه
هذه المرحلة ،تمكنان األوالد من التفكت يف العملية ي
ا
سواء يف محيطهم أو يف ذواتهم.
لمشاهدة الفيلم الخاص بهذه المرحلة ،ادخلوا الموقع أو انقروا عىل الرابط

ن
ماذا يحدث يف هذه المرحلة؟
✓ توسيع دائرة التأثي

ّ
أكت عدد من األشخاص من أجل توسيع دائرة التأثتً ،
بدءا من جمهور
وجهوا تالميذكم لمشاركة العمل مع ر
المدرسة والعائلة للجمهور الواسع والعالم أجمع.
ر
والنرس المناسبة لكم :منشورات ،وسائل إعالم محلية ،وسائل التواصل
ه وسائل المشاركة
فكروا ما ي
االجتماع ونحو ذلك.
ي

ر ُّ
اليشح للمنافسة
✓
ر
الت جمعتموها خالل العملية ورشحوا مجموعتكم للمنافسة القطرية
اجمعوا جميع المواد التوثيقية ي
ُّ
ر
الت تجدونها ف الموقع ،وأرفقوا ً
ر
فيلما
ي
"نصنع التغيت للمبادرة المجتمعية" بواسطة تقديم استمارة التشح ي
(حت  3دقائق) ،أو ً
صورا ر
ر
(حت  4صور عن كل مرحلة).

ن
✓ المشاركة يف المؤتمر القطري
صانىع التغيت يف إرسائيل وربما تفوزون بفرصة لتمثيل
شاركوا يف المؤتمر القطري الذي يجمع جميع
ي
العالم خارج البالد!
إرسائيل يف المؤتمر
ي

✓ تلخيص العملية

ر
الت
قبل النهاية ،قوموا بتلخيص العملية وأجروا معهم لقاء للتأمل .اسألوهم ماذا تعلموا عن المشكلة ي
بادروا إل حلها؟ ماذا تعلموا عن أصدقائهم؟ عن أنفسهم؟ وكيف حسب آرائهم باإلمكان الحفاظ عىل تأثت
ر
الت
التغيت الذي صنعوه بأيديهم؟ من شأن هذا الحوار أن يساعدهم عىل تلخيص أفكارهم وتجارب هم ي
حظوا بها خالل العملية وأن يجعلهم مصدر إلهام ألوالد آخرين ليؤمنوا بقدراتهم يف صناعة التغيت.

•

•

ّ
ر
الن!
ر
تذك
من المهم
ي

ه جزء من
"صناعة التغيت" ي
حركة عالمية .مشاركتكم تؤثر
عىل العالم أجمع
استعينوا بالموقع الستيضاح
وفهم طريقة تقديم ر
مرسوعكم
ه مواصفات
للمنافسة وما ي
التحكيم

ن
نتائج العملية التعليمية يف
هذه المرحلة

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
ن
ر
الن يكتسبها األوالد يف هذه
ي
المرحلة

إعادة التجربة ،التوثيق ،جمع
المواد ،إنتاج أفالم مصورة ومواد
ر
لنرس القصة ،الكتابة يف وسائل
اإلعالم الرقمية وغتها

إعادة التجربة ،التوثيق ،جمع المواد،
إنتاج أفالم مصورة ومواد ر
لنرس القصة،
الكتابة يف وسائل اإلعالم الرقمية وغتها

الدرس الرابع ر
عش
"ساللم وحبال ُّ
للتأمل"
موضوع الدرس
ُّ
التأمل
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هدف الدرس
ُّ
هادف
التدرب عىل التفكت
التأمىل لتعميق الفهم الذي يقودنا إل إحداث تغيت ِ
ي

تعليمات تنفيذ الفعالية
ً
ّ
تأمىل فيه.
 .1نجري حوارا لتحديد الموضوع الذي تودون إجراء تفكت ي
 .2تنظيم المجموعة حول لوحة اللعب
 .3تقسيم المجموعة ألزواج (أو ثالثيات) ونوجههم للتقدم عىل لوحة اللعب بواسطة ر يم حجر الزهر واإلجابة
عىل األسئلة
 .4لكل ّ
تأمل نقاط مختلفة
 .5مواصلة اللعب ر
حت يصل آخر زوج من الالعبي إل النهاية
أكت عدد من النقاط هو الزوج الفائز
 .6زوج الالعبي الذي يجمع ر

لوحة لعب ساللم
وحبال (ملحق ،)5
حجر زهر

ملحق 5
عرس "ساللم وحبال ّ
تابع للدرس الرابع ر
تأملية"
حكوا عن أمر واحد
تخططون لعمله يف
أعقاب عملية
صناعة التغيت وما
الذي يدفعكم لذلك

احكوا عن أمر
واحد تعلمتموه
عن المجموعة

ُّ
بأي درجة أنصتم
ألصدقائكم يف
المجموعة

أين حسب رأيكم
يوجد حاجة لتغيت
أو تحسي
المشكلة/الوضع
الذي حددتموه

احكوا عن أمر
واحد فاجأكم يف
عملية صناعة
التغيت
أين حسب رأيكم
يوجد حاجة لتغيت
أو تحسي
المشكلة/الوضع
الذي حددتموه
صفوا كيف كان رد
فعلكم يف المرة
األول
للمشكلة/الوضع

احكوا عن أمر
واحد كنتم
تنفذونه بطريقة
مختلفة

صفوا كيف كان رد
فعلكم يف المرة
األول
للمشكلة/الوضع

حكوا عن أمر واحد
تخططون لعمله يف
أعقاب عملية
صناعة التغيت وما
الذي يدفعكم لذلك

احكوا عن أمر
واحد اكتشفتموه
عن ذاتكم

صفوا كيف
تشعرون إزاء
المشكلة/الوضع

احكوا عن لقاء،
مكان أو تجربة
واحدة مررتم بها
يف عملية صناعة
التغيت

احكوا عن أمر
واحد نفذتموه يف
أعقاب عملية
صناعة التغيت

صفوا كيف كان رد
فعلكم يف المرة
األول
للمشكلة/الوضع

احكوا عن أمر
واحد اكتشفتموه
عن صديق/ة يف
المجموعة

تقرير (نقطة واحدة)
مشاركة بتفاصيل وحقائق تراكمت خالل علمية صناعة التغيت دون التعبت عن رأي
إجابة ( 5نقاط)
وصف ردة فعل ومشاعر متعلقة بأوضاع
ُّ
تطرق ( 10نقاط)
شخص
تعبت عن رأي
ي
تعليل ( 15نقطة)
ُّ
مشاركة المجموعة يف تجربة من منطلق التعلم والتجربة الشخصية
من الفهم للعمل ( 20نقطة)
ر
حقيف
ترجمة المفاهيم لعمل
ي

start

الدرس الخامس ر
عش
"التعاون"
 45دقيقة

موضوع الدرس
كيف نشارك ونلهم الخرين
هدف الدرس
تخطيط ر
لنرس قصة التغيت عىل أوسع نطاق

لوح

تعليمات تنفيذ الفعالية
ر
الت
 .1نعرض عىل األوالد القائمة التالية ونطلب منهم إضافة مكونات أخرى أو تغيت ما فيها حسب الوسائل ي
ر
يقتحونها ر
لنرس قصة التغيت الذي صنعوه.
 .2مد خطوط بي األطراف المالئمة.
فيلم

لمدرسة

مقال

مجلة محلية

محاضة

فيسبوك

فعالية

مدارس أخرى

.....

.....

توثيق
توثيق جميع مشاركات التالميذ

ر ُّ
اليشح لمنافسة "نصنع التغيي
للمبادرة المجتمعية"

برنامج العمل:
.1
.2
.3
.4

جمع جميع المواد
ّ
إعداد فيلم مصور مدته  3دقائق يعرض قصة التغيت (االستعانة بتسجيالت وأفالم وشهادات مسجلة
لألشخاص المعني)
ر ُّ
ر
الت تجدونها متوفرة يف موقع "نصنع التغيت"
تعبئة استمارات التشح للمنافسة ي
المشاركة يف المؤتمر القطري ل "نصنع التغيت"

