
الّدرس الثَّالث:  ننعُل حذاء اآلخرين 

الِفكرة:

رس: ة الدَّ ُمدَّ

األهداف:

أَدوات ومواّد:

    سري الفعاليَّة: 

1. االفتتاحيَّة )5 دقائق( 

ق معرفتنا مع األَشخاص من ذوي اإلِعاقات،  نذكر الفعاليَّات الَّتي ُقمنا بها يف إِطار مرشوع "تقويم العالَم- תיקון עולם" حتَّى اآلن. اليوم سُنعمِّ

حياتهم، رصاعاتهم...

ح العالَم يف ثاُلثيَّات -ثالثة أَشخاص- )25 دقيقة(: 2.  لعبة األَدوار- نُصحِّ

م ملجموعاٍت مكوَّنة من ثالثة أَشخاٍص. كّل مجموعة تحصل عىل بطاقة كُِتَب عليها رصاع/ معضلة لشخصيٍَّة أُخرى ُمختلفة: شخص مع إِعاقة،  أ.   نتقسَّ

ع ملُساعدة أَشخاص ذوي إِعاقة. أَب لشخٍص مع إِعاقة، إِخوة لشخٍص مع إِعاقة أَو ُمتطوِّ

تها 3 دقائق ملرشوع "تقويم العالَم". أَحدكم يلعب دور الّشخص الَّذي يُجري املُقابلة، الثَّاين هو املُصوِّر،  نرشح: عليكم تحضري ُمقابلة تلفزيونيَّة ُمدَّ

خصيَّة املوصوفة يف البطاقة.  والثَّالث يلعب دور الشَّ

يهدف الفيديو إِىل تحسني النَّظرة وزيادة االهتامم لألَشخاص الّذين يُعانون من إِعاقاٍت يف املُجتمع االرسائييّل.

خصيَّة.  ب.  مبجموعاٍت: نقرأ الِقطعة عن الشَّ

خصيَّة الَّتي ذُكِرَت يف البطاقة، َمن الَّذي سيُجري املُقابلة، َمن الَّذي سيُصوِّر.  م األَدوار: من الَّذي سيلعب دور الشَّ ج.  نَُقسِّ

ل أَن يطرحها الّذي يُجري املُقابلة والَّتي  ِمن شأنِها أَن تُساهم يف إِيصال  د. نُحضِّ أَربعة أَسئلة وإِجابات للُمقابلة- ما هو املغزى؟ أَّي األسئلة ِمن املُفضَّ

ل أَن تكون اإلِجابة؟  )ِمن املُمكن –َمثاًل- التَّحّدث عن الّصعوبات الّتي يُواجهها األَشخاص ِمن ذوي اإلِعاقات بسبب تعامل  املغزى؟ ماذا ِمن املُفضَّ

املُجتمع معهم(.

tikun.olam@aleh-israel.org :ه. نُصوِّر املُقابلة التِّلفزيونيَّة، ونُرسلها للُعنوان التَّايل

و. أَسئلة للنِّقاش:

خصيَّة 1. نسأَُل عىل انفراد كّل مجموعة لعبت دور الّشخصيَّة املُتشابهة. مثاًل: كّل أولئك الّذين لعبوا دور الشَّ

فهم  بهدف  منهم،  بني  املُقرَّ وكذلك  إِعاقة،  من  يُعانون  الّذين  األَشخاص  حذاء  انتعال  حول  رس  الدَّ يتمحور 

الّصعوبات الّتي يُعانون منها، وتنمية ِحّس التَّعاطف معهم وتِجاههم.

بطاقات عن شخصيَّات للُعبة عن األَدوار واملناصب.

الة تشمل كامريا.	  ما يُقارب 10 هواتف نقَّ

ق مبعرفة الّصعوبات الّتي يُواجهها األَشخاص من ذوي اإلِعاقات، هم وأَبناء عائالتهم.	  التَّعمُّ

تشجيع أَعامل ذات طابع انسايّن، تدعو لالهتامم باآلخر.	 

تنمية الّشعور بالتَّعاطف تِجاه األَشخاص من ذوي اإلِعاقات.	 

45 دقيقة. 



 كيف َشَعرَت؟ 	 

ماذا تعلَّمَت ِمن التّمرين؟ ما هو الجديد الَّذي فهمته، ومل تكن تعرفه قبل؟ 	 

خصيَّة؟ وملاذا؟	  هل كاَن األَمر سهاًل أَم صعبًا عليَك أَن تنتعل حذاء تلك الشَّ

أَحيانًا يُواجه األَشخاص ِمن ذوي اإلِعاقات تعاماًل سلبيًّا ِمن املُجتمع املُحيط، وكذلك الّشعور بالوحدة واالنعزال. برأيكم، ما الَّذي ُيكن أَن يُغريِّ 	 

هذا الوضع؟ 

لُعبة "َمن يهّمه األَمر؟" )10 دقائق(

ف عىل شكل حرف ال ח -باللُّغة الِعربيَّة-)االقرتاح اختيارّي(. . 1  حاولوا ترتيب الصَّ

، يتوجَّب عىل التَّالميذ إِكامل الُجملة: " شخٌص يُعاين ِمن إِعاقة يشعر/تشعر أَنَّ أَمره/ ها يهّم األَشخاص اآلخرين، عندما...". . 2 بشكٍل دوريٍّ

نسأل: 

ماذا ُيكن أَن نتعلَّم ِمن هذه اللُّعبة؟. 1

 ما هو املشرتك بني كّل األَعامل الَّتي وصفتوها؟ . 2

برأيكم هل األَشخاص الَّذين يُعانون ِمن إِعاقاٍت يشعرون فيام إِذا كان أَمرهم يهّم اآلخرين؟. 3

ع ِمن أَجل أَشخاص ذوي إِعاقاٍت؟ . 4  ما هو شعوركم، عندما ترون أَو تسمعون عن شخٍص يتطوَّ

ماذا ُيكننا أَن نفعل ليك مننح األَشخاص ِمن ذوي اإلِعاقة شعوًرا بأَنَّ أَمرهم يعنينا؟. 5

 4. تلخيص )5 دقائق(:

ا  نرشح: حاولنا اليوم أَن ننتعل حذاء أَشخاص ِمن ذوي اإلِعاقات لنفهم الّصعوبات الّتي يُواجهونها. ال يكفي أَنَّهم يُواجهوَن العجز واإلِعاقة فحسب، وإمِنَّ

يضطرُّون يف كثريٍ من األَحيان ُمواجهة الّنفي والُعزلة ِمن البيئة املُحيطة. هذا ما يجعلهم يشعرون بالُعزلة والِوحدة.

لكن نحن منلك الُقدرة عىل تغيري الوضع، وُمساعدتهم عىل الّشعور بصورٍة أَفضل، وهذا هو الهدف ِمن مرشوع "תיקון עולם- تقويم العالَم".

يكن التَّعلُّم ِمن كلِّ واحٍد. وكّل واحٍد لديه ما يُعطي، ِمن كّل شخص ُيكن أَن نأخذ شيئًا ُمميَّزًا واستثنائيًّا. عندما نكون عىل استعداد للتَّعرّف عىل اآلخر 

الّذي يبدو لنا ُمختلًِفا عنَّا، ونكتشف أَنَّ آراَءنا املُسبَقة غري صحيحة بتاتًا، ويف داخلنا كلّنا نتشابه.

رس ُيكننا أّخذ نفس عميق َمًعا، ونشُكر جسمنا عىل ِخدمته لنا بصورٍة صحيحٍة. لحظاٍت قبل انتهاء الدَّ
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