
رس الخامس: نخرج للُمجتمع الدَّ

الِفكرة:

رس: ة الدَّ ُمدَّ

األهداف:

أَدوات ومواّد:

يقوم التَّالميذ بتخطيط وتنفيذ ُخطَّة للُمشاركة املُجتمعيَّة من أجل األَشخاص الّذين يُعانون من إِعاقاٍت.

ة أَلوان.	  ملصقات بعدَّ

ما يُقارب 5 لوحات كرتون )بريستول(	 

متكني التَّالميذ وتشجيعهم لقيادة مشاريع تطّوعيَّة من أَجل األَشخاص الَّذين يُعانون من إِعاقة.	 

يات املُحتملة لألشخاص من ذوي اإلِعاقات يف بيئتهم.	  تحفيز التَّالميذ عىل إِيجاد التَّحدِّ

تشجيع التاّلميذ عىل التَّعاون واختيار مرشوع يحتوي عىل إِبداع وقابل للتَّنفيذ.	 

نرش الهدف الَّذي يسعى إِليه مرشوع تقويم العامل "תיקון עולם" بشكٍل فعيّل وتطبيقّي يف املجتمع.	 

45 دقيقة. 

رس عىل يد ُممثِّيل الربملان ملرشوع تقويم العامل يف املدرسة.  مالحظة هاّمة: من املُستحسن أَن يتّم مترير هذا الدَّ

من املهم أَن تكون الرَّغبة بالتَّطّوع داخليَّة، ولذا من املهم أَن يختار التَّالميذ خطَّتهم التَّطّوعيَّة ويخطّطوَن لها بأَنفسهم. 

ليك يتوّجه التاّلميذ إىِل اتجاهات عمليّة وتطبيقيَّة، من املفّضل التّفكري ُمسبًقا وإعطاء اقرتاحات ملشاريع تطّوعيَّة تخّصكم. من املمكن 

االستعانة بأَفكار من موقع املرشوع "تقويم العامل".

سري الفعاليَّة: 

1. تحديد املشاكل والتَّفكري املشرتك لحلوٍل ممكنة )10 دقائق(

رس سُنكرِّس تفكرينا لتطبيق األفكار الَّتي تعلَّمناها يف مرشوع تقويم العامل بشكٍل تطبيقيٍّ وخارج املدرسة. أ. نرشح: يف هذا الدَّ

م إِىل 5 مجموعات.  ب. نتقسَّ

ج.  )يف مجموعاٍت( يُفكِّر التَّالميذ يف تحّدياٍت ُيكن لألشخاص من ذوي اإلِعاقة -بالبيئة املحيطة بهم- أَن يتامشوا معها. بعدها، يتّم اختيار 

تحدٍّ واحد، برأيهم بإمكان األشخاص من ذوي اإلعاقة املساعدة يف حلِّه.

د. تقوم كّل مجموعة بكتابة املشكلة الّتي اختارتها عىل لوحة كرتون )بريستول(، وبجانب املشكلة يرُتك مكان لكتابة األفكار لحلِّها. لوحات 

ف. الكرتون يتّم إِلصاقها عىل حائط الصَّ
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ف، يقرأون املشاكل، ويكتبون حول تلك املشاكل الظاهرة عىل لوحات الكرتون أَفكاًرا واقرتاحات لحلِّها. مثاًل، تحت املشكلة  ه. يتجوَّل التَّالميذ يف الصَّ

"نقص يف الفعاليّات واألنشطة االجتامعيّة"، يكن أَن نكتب: "تنظيم يوم كيف ترفيهّي مشرتك".

و. بعد االنتهاء من كّل القوائم، نأخذ بعض اللَّحظات للتّجّول وقراءة ما كتبه اآلخرون.

ء؟ َمن يُساعد؟ كيف ُيكننا تنفيذه؟ ماذا ستكون النَّتيجة؟ ز. نتحّدث عن بعض األفكار: ما هي أَهّميَّة هذا الشَّ

2 . اختيار املرشوع وبناء ُخطَّة عمل )35 دقيقة(

 أ.  نُلخِّص قامئة األَفكار، ونختار تلك الّتي يعتقد التَّالميذ أَنَّها      األَفضل )أَّي: األَفكار املُفيدة أكرث لعالج املشاكل، األكرث أَهّميّة، العمليَّة أكرث...(.

من املهم الحفاظ عىل اإلِتّجاه العميّل التَّطبيقّي. ال ترتدَّدوا بالتّنازل عن بعض األَفكار- يكنكم دامئًا تنفيذ فعاليّات وأنشطة تطّوعيَّة يف املجتمع 

باملستقبل.

ب. نقرِّر َمًعا ونختار فعاليَّة تطّوعيَّة واحدة، والّتي من املمكن متريرها يف املجتمع باألسابيع القريبة.

مثاًل، دعوة شباب يُعانون من إِعاقاٍت للقاء ممتع ومشرتك أَو القيام بلُعبة مع أَشخاص من ذوي اإلِعاقات.

ج. نُحضِّ خطّة ُمفّصلة وجدول زمنّي لتنفيذها. من املهم فتح املجال أَمام كّل َمن يُريد االشرتاك، توزيع الوظائف وفًقا لُقدرات كُّل شخص، واالنتباه 

ة ويف  حفيني ليُوثِّقا العمل التّطبيقّي، وينرشانه يف املدرسة عامَّ ت املختلفة يف الخطَّة، من املفّضل اختيار اثنني من الصَّ إِىل أَن نبقى عمليِّني. من بني املهامَّ

مرشوع تقويم العامل.

د. تقع املسؤوليَّة عىل ُممثيّل الربملان مبرشوع تقويم العامل بأَن يفحصوا ما يحتاجه املتطّوعون لتنفيذ املرشوع وحتلنة ُمركِّز تقويم العامل بذلك.

أَمثلة ملشاكل:

ة ألَشخاص من ذوي اإلِعاقات.	  يف حارتنا هناك أماكن كثرية غري ُمعدَّ

يف بيئتنا، لألَشخاص الّذين يُعانون من إِعاقات ال يوجد الكثري من الفعاليّات االجتامعيَّة.	 

ثون بلُغة غري الئقة تِجاه األَشخاص الَّذين يُعانون من إِعاقاٍت. )بَداًل من "أَشخاص ِمن ذوي اإلِعاقات" يقولون "ُمعّوقون"، 	  -يف بيئتنا، يتحدَّ

بداًل من "تستخدم كريس متحرِّك" يقولون "ُمقيَّدة بكريس متحرِّك"(.


