
اخيّل لإِلنسان، وإِدراك الحقيقة بأَنّنا نُشبه بعضنا البعض من  أَن يتعلَّم التَّالميذ النَّظر إىِل الجوهر الدَّ

فقة واالهتامم. بكلامٍت أُخرى: الجوهر ال املظهر! اخل، ونستحّق الشَّ الدَّ

رس الثَّاين: ال تنظر باإلِناء الدَّ

معروضة بعنوان ناجحني من ذوي اإلِعاقات.	 

بطاقات تشمل صفات.	 

توفّر حواسيب ومسالط لعرض املعروضة.	 

الة مع كامريا.	  هواتف نقَّ

الِفكرة:

رس: ة الدَّ ُمدَّ

األهداف:

أَدوات ومواّد:

45 دقيقة.

ات(.	  توضيح الفكرة للتَّالميذ بأَنَّ األشخاص الّذين يُعانون من إِعاقاٍت ميكنهم الوصول بعيًدا )ِبا يخّص تحقيق الذَّ

حّث التَّالميذ عىل البحث عن الجانب امليُضء باآلخرين، وتجنُّب اصطياد عيوبهم.	 

حّث التَّالميذ عىل ادراك الجودة الكامنة بهم وباآلخرين.	 

     سري الفعاليَّة: 

1. عرض املوضوع: )5 دقائق(

اخليَّة تِجاه أَشخاص يُعانون من إِعاقاٍت. ِن يف قناعاتنا الدَّ ابق من موضوعنا األَسايّس תיקון עולם- تقويم العالَم قُمنا بالتَّمعٌّ رس السَّ نرشح: يف الدَّ

خص فقط وال يعي الجوانب  املفهوم الّذي يُركِّز ويُعنى بِإعاقات الّشخص هو بحّد ذاته –أَّي املفهوم- محدود، وذلك ألَنَّه يستوعب جانِبًا واحًدا من الشَّ

اخيّل الّذي مُييَّزه عن اآلخرين... ن صفاته، جوهره الدَّ األُخرى والّتي تتضمَّ

مفهوٌم كهذا مينعنا ِمن تقبُّل اآلخرين كام هم، ومع إِعاقاتهم.

اخيّل لكّل شخٍص.  ع مفهومنا ونظرتنا با يخّص أولئَك األَشخاص، ونطمح إِليجاد الجامل الجوهرّي الدَّ اليوم سُنوسِّ

2. لُعبة: ناجحون مع إِعاقاِت )15 دقيقة( 

م ملجموعاٍت. ونطرح ُسؤااًل عىل التَّالميذ: هل تعرفون أَشخاًصا من ذوي اإلِعاقات والّذين نجحوا يف دولتنا/ مدينتنا/ قريتنا/ املُحيط القريب أَو  أ. نتقسَّ

يف العالَم عاّمة؟ ما هو مفهوم النَّجاح يف نظركم؟

خصيَّة، وساعة  ب. نعرُض املعروضة "ناجحون مع إِعاقاٍت- מצליחנים עם מוגבלויות"، يف كّل رشيحة تظهر شخصيَّة، بعض التّفاصيل عن الشَّ

ة دقيقة. توقيف ملُدَّ

يحة. خصيَّة الظاهرة يف الرشَّ بكة العنكبوتيَّة وتكتشف َمن هي الشَّ ج. أَوَّاًل، خالل 60 ثانية، يتوجَّب عىل كّل مجموعٍة أَن تبحث عرَب الشَّ

املجموعة الَّتي اكتشفت الّشخصيَّة أَوَّاُل تربح نُقطة/ عالمة. بعدها، يتوجَّب عىل كّل مجموعة أَن تجمع أَكرب عدد من التّفاصيل عن الّشخصيَّة الظاهرة 

يحة. كُّل إِضافة بالتَّفاصيل متنح املجموعة نُقطة/ عالمة إِضافيَّة. ذاتها، ال يشمل التَّفاصيل الظاِهرة يف الرشَّ

املجموعة الرَّابحة هي الَّتي َجَمَعت أَكرب عدد من النَّقاط.

ثوكم مع َمن ِمن النَّاجحني كان بودِّهم التَّواصل. ولاِمذا. د. بعد ُمشاهدة املعروضة، أُطلبوا من التَّالميذ أَن يُحدِّ
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3. لُعبة: صفاتنا )20 دقيقة(

، ونفرُِش/ نعرُض/ نُوزِّع البطاقات الَّتي تشمل صفاتنا يف املركز/ الوسط. أ. نجلُس بشكٍل دائريٍّ

ف، ويرشح بِإيجاٍز كيف تنعكس هذه الّصفة  ب. يف الجولة األُوىل، كّل تلميذ يختار بطاقة كُِتَب عليها صفة يراها هذا التّلميذ يف أَحد زُمالئه يف الصَّ

يف شخصيَّة زميله. مثال: "اخرتُت كلمة اإلِصغاء ألَنَّها تَِصف نرسين. ومثال النعكاس هذه الّصفة يف شخصيّتها، مثاًل، يف األُسبوع املايض: كنُت بحاجة 

ألُفضفض ألَحٍد وأَشاركه با ميرُّ عيّل، هاتفُت نرسين وقد أَصغت يل". يف نهاية هذه الجولة يقوم الجميع بِإعادة البطاقات إِىل املركز/ الوسط.

فة يف شخصيَّته. ج. يف الجولة الثَّانية، كّل تلميذ يختار بطاقة كُِتبَت عليها صفة يَجدها التَّلميذ يف نفِسِه، ويرشح بِإيجاٍز كيف تنعكس هذه الصِّ

خصيَّات الَّتي تظهر باملعروضة، ما هي –برأيكم-صفاته/ صفاتها؟ ًدا ونسأَل بالّنسبة لكلِّ واحدة من الشَّ د. نعرُض املعروضة ُمجدَّ

4. تلخيص ودعوة للعمل )5 دقائق(: 

اخل أَّي لِجوَهرِِه. ورأَينا أَنَّ األّشخاص الَّذين يُعانون من إِعاقاٍت لديهم الُقدرة عىل النَّجاح يف الحياة، ولديهم  خص من الدَّ أ. نُلخِّص: اليوم نظرنا للشَّ

صفات تستحّق التَّقدير، مثلنا متاًما!

 وبعد معرفتنا للميول البرشيّة الَّتي تُركِّز عىل واِقعٍ ُجزيئٍّ، وتحُكم عىل اآلخرين بصورة ناِقَدٍة، اآلن مُيكننا أَن نختار بشكٍل آخر، أَو أَن ننظر لألُمور بنظوٍر 

فات املُميَّزة لُكلِّ واحٍد. ُمختلف. مُيكننا أَن نُركِّز عىل الصِّ

ب. نسأَل:

رس ملشواركم/ ملسريتكم؟	  ماذا أخذتُم من هذا الدَّ

 كيف نُشارك اآلخرين ِبا تعلَّمناه؟ 	 

كيف مُيكننا أَن نخلق شعوًرا يدعو للُمساواة وتقبُّل اآلخر يف املجتمع؟ 	 


