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 عضوة �ف

 فاهوم –د. أمل طه 
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 عضوة �ف
 د. لينا بولس
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 د. سهراب م�ي
���ة وع، قسم االستشارة ال�ت ي الم�ش

ي  عضوة �ف
 للقب الثايف
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�
ن  الُمهّج��ن عن التدر�س ك�ف�ة حول إرشادات ت�بك ي  اله��ة وموض�ع والنازحني

 مؤسسات �ن

 بالع���ة الناطقة والمدارس العا�ي  التعل�م

 افتتاح�ة

وع  �ن األّول من العام  DEMOأطِلَق م�ش ي ��ش
�ن األول من العام  2017�ف ي ��ش

. تّمت المبادرة إ� 2020واسُت�ِمَل �ف

وع بالتنسيق مع جامعة بن  ي النقب،  ور�ونجالم�ش
 �ف

ْ
الحاجة إ� التعل�م عن ح�اة  نحو ُع إ� رفع الو�ي و هدَف الم�ش  إذ

ف  ف مهارات المهنّيني ي تحسني
ي مؤسسات التعل�م العا�ي ب��ائ�ل. �كمن الهدف من وراء ذلك �ف

ف �ف ي الُمهّج��ن والّنازحني
�ف

مون، المستشارون، العاملون اال 
�
هم) مواضيع العلوم االجتماعّ�ة التطب�قّ�ة (المعل ع� نحو� ُيتيح لهم القدرَة جتماعّيون وغ�ي

ائح من السكان ع� نحو� أفضل. إ� جانب ذلك، ومن خالل َمْنح صوت للُمهّج��ن  ع� تلب�ة احت�اجات هذە ال�ش

 . ي المجتمع اإل�ائ��ي
ا �ف

�
 وتماسك

ً
، نطمُح إ� تع��ز خطاٍب أ��� شمولّ�ة ف  والّنازحني

وع  َ مسا DEMOطّوَر م�ش ْ ع�ش ي وع بتطبيق هذە المساقات، تقي�مها اثيف ، ح�ث قام الم�ش ف ا عن ح�اة الُمهّج��ن والّنازحني
�
ق

ي البالد. من خالل تطبيق أسال�ب تدر�س ع�ّ�ة ومبتكرة (
ي مؤسسات التعل�م العا�ي �ف

ها وتوز�عها �ف التدر�س وثّم ��ش

،PhotoVoiceالقائم ع� الثقافة،  وع  ، المقابلة ال�دّ�ة، االنخراط المجتم�ي َد م�ش
�
 لدى DEMOواستخدام الفنون)، ول

اٍت دائمة.  ّ تنطوي ع� تأث�ي ٍم مهّمة ع� المستوى الشخ�ي
�
ورة تعل  الطالب س�ي

ة مؤسسة تعل�م عاٍل  وع  شاركت إحدى ع�ش ي م�ش
�ة، DEMO�ف ي إ�ائ�ل: جامعة بن جور�ون، الجامعة الع�ب

 منها �ف
ٌ
، سّتة

، وكلّ�ة جوردون، إ� جنب خمس مؤسسات تعل�م أ�اد�مّ�ة بتسلئ�ل ف ، ال�لّ�ة األ�اد�مّ�ة سخنني ف ، المركز األ�اد��ي رو�ني

وع أ��� من  عاٍل  ي هذە الم�ش
ا، معظمهم طاقم  50من دَول أورو�ّ�ة: ألمان�ا، ليتوان�ا، اليونان، والس��د. ينشط �ف

�
ك مش�ت

وع ي الم�ش
ّ وطالب لقب دكتوراە. ُ�عت�ب العمل �ف ا و�شمل تفاعالت وتعاونات جماعّ�ة وفردّ�ة واسعة.  أ�اد��ي  تعاون��

ي شمال إ�ائ�ل، و�ي 
رها كلّ�ة فلسطينّ�ة �ف

ّ
ي توف وع الحت�اجات المجموعة السكانّ�ة اليت ي سب�ل مالَءمة أهداف الم�ش

�ف

ا من األقلّ�ة الع��ّ�ة الذين  ي �شمل طالب� � من األح�ان  –المجموعة السكان�ة اليت ي كث�ي
درون من عائالٍت ُمهّجرة، تّم ينح –و�ف

ّ�ة، الطفولة المبكرة والعلوم. اللغة تصم�م ثالث مساقات ودمجها ضمن برامج أقسام  ف  – هذە المساقات تضمنُ اإلنجل�ي

ي اسُتلِهَم تصم�ُمها من أسال�ب تدر�س جد�دة: التدر�س القائم ع� الثقافة،   – ، المقابلة ال�دّ�ةPhotoVoiceاليت

ف والعائالت الُمهّجرة.  �مكنهم من خاللها للطالب مساحاٍت آِمنة  َرتمشاركة التجارب الح�اتّ�ة للُمهّمشني
ّ
األسال�ب  وف

ي تدمج وسائل ب�ّ�ة، ف�ديو وصوتّ�ة، محّفزاٍت لتأّمالت لطالب العم�قة �شأن تحد�ات ح�اتهم  القائمة ع� التشاُرك واليت

ي مجموعة أقلّ�ة و�شأن أاليومّ�ة بوصفهم 
ا �ف  ه�ّ�تهم المدنّ�ة والقومّ�ة. فراد�

وع  ف بمالَءمة ُمنَتجات م�ش ت كلّ�ة سخنني َ ها  DEMOبا�ش ري و��ش
ّ
ف وموف ف مهنّيني ف بها، بني باللغة الع��ّ�ة الستخدام الّناطقني

ي إ�ائ�ل وحول العالم
، �ف ي مؤسسات التعل�م العا�ي

�ن �ف ي المدارس والمحا�ف
ف �ف مني

�
 . خدمات، �شمل ذلك المعل

ف  ّ ع� معيفً آخر، وُتعت�ب قضا�ا حّساسة غ�ي تنطوي قضا�ا ال�ف ي ي المجتمع العريب
ي  مطروحةوح والتهج�ي �ف

 جدول األعمال�ف

�وي  ، و�الطبع داخلال�ت ّ ي ي المجتمع العريب
ي مؤسسات التعل�م العا�ي �ف

مةغ�ي موجودة  ، �ي قضا�ا المدارس أو �ف  بصورٍة منظ�

ي 
ي �سمح  مناهج�ف  الفّعال باالستماعالتعل�م. �عرض هذە ال�تّ�ب أسال�ب تدر�س جد�دة، اسُتنِبَطت منها األدوات اليت

امه، فهملمعرفته، الفضول لآلخر  ّ للتعب�ي عن آراء مختلفة  ه، اح�ت �ي � آِمن و�ش ف
ّ وط إمكانّ�ة إ�شاء ح�ي وقبوله. ُتتيح هذە ال�ش

 ّ ّ والخطاب المح�ي ف �ستطيع المشاركون فيها أن  . وأصلّ�ة، وللتعب�ي الشخ�ي ّ ه ح�ي
ّ
ا ع� الفضول والرغبة  �ستمعوا إن اعتماد�

 

 
 

ي معرفة مشاعر اآلخر، أفكارە وفنونه، من جهة، و�ستط�عون، من جهة أخرى، التعب�ي عن أنفسهم بكّل ثقة والتفك�ي 
�ف

 
�
ف المتعل ه خطاٌب ي��ط بني

ّ
فهٍم عميٍق التوّصل إ� المطل��ة، من خالل المعرفة و م بصورٍة نقدّ�ٍة وتأملّ�ٍة حول المحتوى. إن

ف قدراته الشخصّ�ة ومشاركته �جراء و  م وتط��ر مهارات تجعله �عمل ع� نحو� فّعاٍل من أجل تحسني
�
تحل�ٍل للمحتوى الُمتعل

ف بيئته.  ي تحسني
 �ف

 مقّدمة

ا إ� جنب وتختلُف من الناح�ة  ّ مجموعاٍت سكانّ�ة تع�ش جنب� الدينّ�ة، القومّ�ة، الس�اسّ�ة �ضّم المجتمع اإل�ائ��ي

واالجتماعّ�ة، ومن ناح�ة رؤ�تها ال�ونّ�ة وأنماط ح�اتها. من ضمن المجموعات المختلفة، �مكن تحد�د المجموعات 

-المس�حّيون، العاملون األجانب والمهاجرون بأنواعهم، ال�مينّيون-المسلمون-العلمانّيون، اليهود-اآلت�ة: المتدّينون

ان الشمال-المهاجرون القادمون من دَول أورو�ّ�ة-ار السنّ ال�سارّ�ون، كب
�
ان -المهاجرون القادمون من دَول إسالمّ�ة، سك

�
سك

ان المركز
�
 ال��ف. -الجنوب وسك

ا، �ضُع التعب�ي "اآلخر هَو أنا"، وللوهلة موض�ع قبول اآلخر وفهمه  لطالما َشَغلَ  ��ن. عمل�� ف والفالسفة والمنظ� الباحثني

ي 
�وياألو�، و�ف ف  ،قلب المفهوم ال�ت ف  شخصنيْ ي داخله ع�اثننيْ

ك�انات: اآلخر،   ثالثة : اآلخر وأنا. ع� أّن هذ التعب�ي ينطوي �ف

ا  ق �ستلزم المواجهة ف�ما أنا وما بيننا، و�ضع كذلك تحد��
�
ي تطّور اإل�سان، أثناء نمّوە،  بموضع يتعل

العالقات التبادلّ�ة �ف

ة التعامل مع اآلخر داخل معيف اآلخر. �شوئه وك�انه، ومدى أهمّ�ة هذە ال ف ��ة والتعل�م. تنطوي رك�ي ورة ال�ت ي س�ي
عالقات �ف

ه
ّ
. إن ي ف األنا واآلخر، يتج� اآلخر الداخ�ي الذي �قابل اآلخر المختلف عيف ي لقاٍء بني

  ا �ف
�
 ،للمعلوم والغ��ب ةداخل�ّ  �اتتجل

ي داخلنا ح�ث �ختلف مستوى 
ي ُيؤججها ذلك �ف  . جاههما الو�ي توالمشاعر اليت

ف األنا واآلخر.  ي أعماله للعالقات بني
. ُ�خصص ل�فيناس ال�ث�ي �ف ّ ي ٍّ وخار�ب إّن اللقاء الشخ�ي مع اآلخر هو لقاٌء مع آخر� داخ�ي

ي يرُسمها لنفسه  ّ يرتكُز ع� األنا وع� صورة العالم اليت ي ُح ل�فيناس –�ّد�ي ل�فيناس أّن الِفكر الغريب ا من  عن نفسه. �ق�ت نوع�

الِفكر القائم ع� أفضلّ�ة األخالق والمسؤولّ�ة تجاە اآلخر. اآلخر، حسب ل�فيناس، هو الفاعل ول�س المفعول. من خالل 

ي إمكان اإل�ساِن التعّرف ع� 
. �صبح �ف ّ د اآلخر من خالل نمط عالمه الشخ�ي

�
اللقاء مع اآلخر، �حاول اإل�ساُن أن ُ�قل

شخصّيته نفسه. ُ�طلق ل�فينات ع� عملّ�ة إدخال اآلخر الذي هو ل�س أنا إ� عالم الو�ي هيئة/شخصّ�ة اآلخر من خالل 

ء نفسه". إّن هذ ي
، اسَم "ال�ش ي لّ�ة لتصّوري ضالنشاط من التصّور الوا�ي لآلخر يرتكُز بصورٍة طب�عّ�ٍة ع� منح أف ا الخاص يب

ا ع� صوَرة العا ّ مقابل تصّور اآلخر، وذلك اعتماد� ي يرُسمها الشخص لنفسه (أنا للشخ�ي  ). 2008פזי, -בןلم اليت

وع  ي المساقات التابعة لم�ش
م �ف

�
 PhotoVoiceع� طرائق مختلفة مثل  DEMOارتكزت أسال�ب التدر�س وُمنَتجات التعل

)Hayik, 2017, 2018; Wang et al., 1996( رة، الرسومات، الفنون، والم��د. تمحَوَر محتوى ، المقابلة ال�دّ�ة المصوَّ

رت هذە 
ّ
. وف ّ ي ي المجتمع العريب

وح والتشتت �ف ف ، ال�ف المساقات حول قضّ�ة ثقافّ�ة حّساسة تتطّرق إ� موض�ع التهج�ي

م، وذلك من خالل تط��ر مهارات عاطفّ�ة 
�
ف للمحتوى المتعل ا لالنكشاف ع� المعرفة والفهم العم�قنيْ رص�

ُ
الطرائق ف

ي وتع��زها  اجتماعّ�ة
ت المشاركة �ف

�
ل
�
ي . شك

 للتعب�ي عن أنفسهم �ف
ً
، ط�ح قضا�ا  حوار� الدروس والورشات للطالِب فرصة ّ مح�ي

م أو للمجموعة، ح�ث 
�
ي للمتعل

حّساسة مثل ال�اعات وقبول اآلخر، والم��د. تع��ز القدرات العاطف�ة مثل الذكاء العاط�ف

ّ إ� تحّسن العالقات مع اآلخر  ي
ف )Bar-Tal, Rosen & Nets-Zehngut, 2010(يؤّدي هذا الذكاء العاط�ف ي حني

ف. �ف  ُ�عرَّ

، ح�ث  ّ ه عالمه الشخ�ي
ّ
ّ كأن م ع� تحد�د التج��ة العاطف�ة لآلخر وفهمها واختبار عالمه الداخ�ي

�
درة المتعل

ُ
ه ق

ّ
التما�ي بأن
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ء نفسه". إّن هذ ي
، اسَم "ال�ش ي لّ�ة لتصّوري ضالنشاط من التصّور الوا�ي لآلخر يرتكُز بصورٍة طب�عّ�ٍة ع� منح أف ا الخاص يب

ا ع� صوَرة العا ّ مقابل تصّور اآلخر، وذلك اعتماد� ي يرُسمها الشخص لنفسه (أنا للشخ�ي  ). 2008פזי, -בןلم اليت

وع  ي المساقات التابعة لم�ش
م �ف

�
 PhotoVoiceع� طرائق مختلفة مثل  DEMOارتكزت أسال�ب التدر�س وُمنَتجات التعل

)Hayik, 2017, 2018; Wang et al., 1996( رة، الرسومات، الفنون، والم��د. تمحَوَر محتوى ، المقابلة ال�دّ�ة المصوَّ

رت هذە 
ّ
. وف ّ ي ي المجتمع العريب

وح والتشتت �ف ف ، ال�ف المساقات حول قضّ�ة ثقافّ�ة حّساسة تتطّرق إ� موض�ع التهج�ي

م، وذلك من خالل تط��ر مهارات عاطفّ�ة 
�
ف للمحتوى المتعل ا لالنكشاف ع� المعرفة والفهم العم�قنيْ رص�

ُ
الطرائق ف

ي وتع��زها  اجتماعّ�ة
ت المشاركة �ف

�
ل
�
ي . شك

 للتعب�ي عن أنفسهم �ف
ً
، ط�ح قضا�ا  حوار� الدروس والورشات للطالِب فرصة ّ مح�ي

م أو للمجموعة، ح�ث 
�
ي للمتعل

حّساسة مثل ال�اعات وقبول اآلخر، والم��د. تع��ز القدرات العاطف�ة مثل الذكاء العاط�ف

ّ إ� تحّسن العالقات مع اآلخر  ي
ف )Bar-Tal, Rosen & Nets-Zehngut, 2010(يؤّدي هذا الذكاء العاط�ف ي حني

ف. �ف  ُ�عرَّ

، ح�ث  ّ ه عالمه الشخ�ي
ّ
ّ كأن م ع� تحد�د التج��ة العاطف�ة لآلخر وفهمها واختبار عالمه الداخ�ي

�
درة المتعل

ُ
ه ق

ّ
التما�ي بأن
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ا منه ( ل، إ� حدٍّ بع�ٍد، جزء�
�
ّ وُ�شك ي

ا بالذكاء العاط�ف ا وث�ق�  تج��ة التما�ي  ). ُتعّزز 2014מסרי, يرتبط التما�ي ارتباط�
َ
 الرغبة

ي تقد�م المساعدة لآلخر واالتصال معه 
ورة التعل�م )Batson, 2008(�ف ي س�ي

. كذلك، �ساهم المشاعر والتما�ي �ف

ف أّن 2018אופלטקה, ( ي حني
��ة والتعل�م،  الضبَط )، �ف ي نظام ال�ت

ا بالغ األهمّ�ة �ف ان أمر� ّ والتما�ي ُ�عت�ب ي
ال�ُ  ح�ُث العاط�ف

�
 نشك

 . ف ف المتدّر�ني مني
�
ّ للمعل ي ّ والمهيف ي التطّور الشخ�ي

ف الِفكر والعاطفة، وُ�ساهمان �ف ا بني ا واع��  رابط�

 اإلطار المفاه��ي 

 مفهوم اآلخر

ف من مجموعات وجال�ات تجمعها عالقات وتفاعالت
�
ف المجتمع اإل�ائ��ي بتنّوعه، ح�ث يتأل ّ تتنّقل ضمن تول�فٍة  يتم�ي

ف القبول واال  ف اإلقصاِء وحجب التأث�ي متنّوعٍة بني ي و�ني ف المشاركة والتبادل الُم�� ف االحتواء والرفض، بني نفتاح والنبذ، بني

ي 
، وُ�ع�بَّ عنها �ف ي ا سائدًة تدور حول المنَبت القو�ي واإلثيف ، اللغوي واالجتما�ي �خلُق حدود� ي

ي لآلخر. التباين الثقا�ف
الثقا�ف

ي والس�ا�ي (
، الثقا�ف  ). 2000קופ, النسيج االجتما�ي

. أسئلة  ي المجتمع اإل�ائ��ي
من هنا، اضطرت الدولة إ� مواجهة ظواهر وأسئلة تتناول الفجوات، الصدوع واالستقطاب �ف

ّ المتعّدد مواقفتتطّرق إ� اله�ّ�ة، الفّن، األ�ديولوجّ�ات، الروح الشعبّ�ة، اإلثن�ات، الثقافات وال . �مكن للمجتمع اإل�ائ��ي

ي تالثقافات أن يتبيفّ  ف للتعامل مع الجال�ات اليت ف متناقضتنيْ فهط��قتنيْ
�
ي الشكاوى الثقافّ�ة ؤل

: الط��ق األو� �ي قبول وتبيفّ

ب المجتمع. اإلمكانّ�ة الثان�ة �ي العمل ع� ترسيخ الجال�ات الثقافّ�ة ضمن ثقافة الت�ار المركزي 
�
ي ُترك من قَبل الجال�ات اليت

� . ّ ي
ي المجتمع ع� نحو� كامل أو جزيئ

ُف بالثقافات القطاعّ�ة �ف ة لس�اسة متعّددة الثقافات تع�ت ي إ�ائ�ل حاالٍت كث�ي
شهُد �ف

كة ل�ّل المجموعات  ف المجموعات فُتطّور طبقة مش�ت والجماعّ�ة إ� جانب ثقافة األغلبّ�ة. أّما العالقات التبادلّ�ة بني

ي ُتتيح إمكانّ�ة إلجراء تنسيق وتنظ�م اجت ي المجتمع، اليت
ٍّ الثقافّ�ة �ف ف  ما�ي ّ ف رغم وجود صدوع اجتماعّ�ة وحاالت تتم�ي معنيّ

 ). 2003לשם, بال�اعات (

كة وطُرق للتعامل مع القضا�ا المختلفة  األخالقّ�ةترجو الخطوة  ُطر ح�اة مش�ت
�
، أ ّ ي

، اّتصاٍل إ�سايف "اآلخر هو أنا" إ�شاَء حوار�

. تكمن أهم�ّ  ي المجتمع اإل�ائ��ي
ي �ف

ورة ق�ام اإل�سان بتع��ز وع�ه ومع تعق�د الفس�فساء اإل�سايف ي س�ي
ة هذە الخطوة �ف

ف المجموعات ( ف قدرة التعامل 2014מסרי, وفهمه لنفسه، ولآلخر، ولل�اعات القائمة بني )، من خالل الس�ي نحو تحسني

ي حاالت المواجهة (
، ال1993ברקן, -שולוב�ف ّ  ضبط). تهدف هذە الخطوة إ� إ�شاء حوار يرتكز ع� التما�ي ي

العاط�ف

، اآلراء المسبقة والعالقات الهرمّ�ة. إّن  ف  من اإلبعاد، اإلقصاء، التمي�ي
ً

اف، القبول، المشاركة والتوازي بد� المتوازن، االع�ت

 . ف ي لدى المشاركني
ف الذكاء العاط�ف ًة لتحسني ف ل رك�ي

�
 تلك المهارات العاطف�ة نفسها ُ�شك

ّ إ� قدرة اإل�سان ع� ال ي
تكّ�ف مع البيئة والتعامل معها بنجاح َمنوٍط بقدرته ع� إجراء دمج� جّ�د يتطّرق الذكاء العاط�ف

ف القدرات العقالنّ�ة والعاطفّ�ة  ه القدرة ع� معالجة المعلومات )Lane et al., 1990(بني
ّ
، اليوَم، بأن ّ ي

. ُ�عّرف الذكاء العاط�ف

 ّ ي
ف بينها (التصّور)، العاطفّ�ة بصورٍة دق�قة وناجعة لنفسك ولآلخر. �شمل الذكاء العاط�ف القدرة ع� تحد�د المشاعر والتمي�ي

ي لديها، التعب�ي عن المشاعر، استخدام المشاعر  ات اليت ي تؤّججها وماهّ�ة التأث�ي ي ذلك األسباب اليت
تقي�م وفهم المشاعر بما �ف

ف للف ضبطها والقدرة ع�  ي النمّو والرفاە الشخصّينيْ
المشاعر  تضبطرد و بصورٍة فّعالة بح�ث ُ�ساهم هذە المشاعر �ف

ا  وثيٍق ع� نحو� ) Empathy(اإل�جابّ�ة والسلبّ�ة بصورٍة فّعالة. يرتبط التما�ي  ل، إ� حّد بع�د، جزء�
�
، وُ�شك ّ ي

بالذكاء العاط�ف

ا من األسباب  ل التما�ي واحد�
�
ها إ�ساٌن آخر. ُ�شك ي اخت�ب ي إ� التج��ة اإل�سانّ�ة للمشاعر اليت

منه. يتطّرق التما�ي العاط�ف

 

 
 

 ، ف الناس. إّن قدرة األشخاص ع� تحد�د وفهم احت�اجات اآلخ��ن والتعب�ي عن التما�ي ي أنظمة العالقات بني
األ��� أهمّ�ة �ف

 من أجل إ�شاء تفاعالت إ�جابّ�ة 
ً
ورّ�ة ، ُتعت�ب �ف ّ ي االهتمام والتعاطف من خالل التعب�ي عنها ع� نحو� ��ــــح أو ضميف

 متبادلة. 

هالبعُض  �ّد�ي 
ّ
ف عالقات من الو  أن  ,Forrester,2005; Hargreaves(اجب اعتبار التدر�س بمثابة عملّ�ة تجمع بني

���ة)2000 م ال�ت
�
ي تنشئة الطفل ونمّوە. طّورت نودينجز -. ُ�شّدد هذا التوّجه ع� وظ�فة المعل

 2002(االجتماع�ة �ف

,Noddings(  "المصطلح "أخالقّ�ات االهتمام)Care of Ethics(  ة. حسب نودينجز، يتم اختبار�� ي مجال ال�ت
�ف

م 
�
: المعل ف ف اثننيْ ي العالقات بني

ا �ف ي  –أخالقّ�ات االهتمام باآلخر يوم�� الطالب، ع� أّن اخت�ار دعم هذا التوّجه كق�مة، �عيف

أو ذاك، بل حول  إ�شاء ُمناخات ت���ّ�ة مثالّ�ة لالهتمام باآلخر. ال �دور الحد�ث حول مهارات خاّصة �مل�ها هذا الفرد 

 ّ اٍم قَ��ي ف ّي  –ال�ت ، ��ش ّ ي
ّ للفرد ضمن مجتمع أخال�ت ّ لمسار� ت��وّي. "اآلخر هو أنا" �عرض روح ومساَر النمّو الشخ�ي ي

أخال�ت

 . ّ ي
 و��سايف

م عن اآلخر ولتوسيع آفاق الحوار معه بح�ث �كون اللقا 
�
َرص للتعل

ُ
ي َمنح ف

��ة والتعل�م �ف  وظ�فة نظام ال�ت
�

ُء من هنا، تتج�

ي اعتاد عليها، ف�حاول تحديثها، بتواضع أمام اآلخر  ورة شخصّ�ة �فهم من خاللها األنماط اليت ا بالنسبة له، بعد س�ي مهم�

امه. إ� جانب  ا مو�احتوائه واح�ت
�
ب من الشخص� أن �كون إ�سان

�
م والفهم المستقّل، ُ�طل

�
ورة التعل ا س�ي ا، ستمع� ، ُمخلص�

ا لآلخر.  ا وداعم�  منفتح�

ي القرن 
ي  21�ف

ا أننا نع�ُش �ف ة، خصوص� ��ة والتعل�م تحد�ات كث�ي ٍة ��عة، يواجه نظام ال�ت � بوت�ي
ّ ف بواقع� متغ�ي ّ الذي يتم�ي

ة لتط��ر مهارات  ي أّن هناك أهمّ�ة كب�ي ة ومختلفة لألفراد ف�ه، ما �عيف مجتمع� متنّ�ع ومتعّدد الثقافات �ضّم ه�ّ�ات كث�ي

، قَ�م التسامح ّ ي
ا ذكاء عاط�ف

�
ي بالنسبة ل�ّل شخص انطالق ف تحقيق الشخ�ي والمهيف ي المجتمع، تمكني

ام والمساهمة �ف ، االح�ت

ر ع� بناء شبكة 
ّ
ا. تنبع أهمّ�ة ذلك من قبول اآلخر واحتوائه كق�مة تؤث ام بالمجتمع عموم� ف من المسؤولّ�ة، المشاركة واالل�ت

ي دوائر عالقاته مع اآلخر، العائلة، غرفة الصّف والمدرسة، المجمو 
ي المجموعات �ف

ي ينت�ي إليها و�ا�ت عة االجتماعّ�ة اليت

ي إعداد الج�ل القادم، األوَسعالعالقات 
كاء �ف ي أن �كونوا �ش

��ة والتعل�م �ف ي مجال ال�ت
ف �ف . لذا، ُتل�ت المسؤولّ�ة ع� العاملني

مّ�ة، القَ�مّ�ة واالجتماعّ�ة. إّن خطوة كهذە تضعُ 
�
ورات التعل ي التأث�ي ع� الس�ي

ا كونّ�ة، إ�سانّ�ة، و�ف ء، قَ�م� ي
، قبل كّل �ش

ام اإل�سان، المساواة، التسامح، قبول اآلخر، االحتواء والتعاطف، الد�مقراطّ�ة، اله�ّ�ة واالنتماء.   د�مقراطّ�ة ُتع�بّ عن اح�ت

 

وح ن  التهج�ي وال�ن

ي هاجَرت إ� إ�ائ�ل من دَول  ي الدولة اليت
، عاَش بِخالف المجموعة السكانّ�ة اليهودّ�ة �ف ي

مختلفة خالل الَقرن الما�ف

ي البالد قبل ق�امها عام 
. ُ�عت�ب الفلسطينّيون مواطنو دولة إ�ائ�ل المجموعة 1948الفلسطينّيون مواطنو دولة إ�ائ�ل �ف

ي البالد، إذا تم تهج�ي ال�ث�ي منهم داخل إ�ائ�ل أو خارجها. �
ع� النحو  ) ذلك2000سع�د ( ُف صالسكانّ�ة األصالنّ�ة �ف

ي 
ْ مجم�ع السكان  –منا كان �ع�ش هنا  ا شخص�  750,000: "اآليت ي نا، مئات الُقرى ُدّمَرت –ثلي�

�
َد خارج البالد، ُسلَبت أمال� ، ُطر�

. "دويُّ هذە الحكا�ات المواز�ة 183وتم طمُس مجتمع� بأ�مله" (ص.  ). ال يزال العرب اإل�ائ�لّيون �حملون ذا�رَة التهج�ي

اف  ّدد ي�ت ال يزاُل  ّدد ع� عتبة االع�ت ، ي�ت ي الحا�ف
ا �ف ا للظروف )33، ص. Ochs & Capps, 1996(أبد� . ول�ن، نظر�

ا ما ُ�ع�بَّ عنها  ي نادر� ��ّ�ة. إ� جانب  )Skultans, 1999(الس�اسّ�ة، تب�ت هذە الذك��ات الَم�تومة واليت  عن المناهج ال�ت
ً
غائبة

  20�لّ�ة (%�ائذلك، رغم أّن األقلّ�ة الع���ة اإلٌ 
ٌ
ان) منفصلة

�
ا، مع بن�ة  من مجم�ع السك ف ضّدها مؤّسسات�� ّ ا وُ�م�ي جغراف��
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�ف

م 
�
: المعل ف ف اثننيْ ي العالقات بني

ا �ف ي  –أخالقّ�ات االهتمام باآلخر يوم�� الطالب، ع� أّن اخت�ار دعم هذا التوّجه كق�مة، �عيف
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م عن اآلخر ولتوسيع آفاق الحوار معه بح�ث �كون اللقا 
�
َرص للتعل

ُ
ي َمنح ف

��ة والتعل�م �ف  وظ�فة نظام ال�ت
�

ُء من هنا، تتج�
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ا لآلخر.  ا وداعم�  منفتح�

ي القرن 
ي  21�ف

ا أننا نع�ُش �ف ة، خصوص� ��ة والتعل�م تحد�ات كث�ي ٍة ��عة، يواجه نظام ال�ت � بوت�ي
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ة لتط��ر مهارات  ي أّن هناك أهمّ�ة كب�ي ة ومختلفة لألفراد ف�ه، ما �عيف مجتمع� متنّ�ع ومتعّدد الثقافات �ضّم ه�ّ�ات كث�ي

، قَ�م التسامح ّ ي
ا ذكاء عاط�ف

�
ي بالنسبة ل�ّل شخص انطالق ف تحقيق الشخ�ي والمهيف ي المجتمع، تمكني

ام والمساهمة �ف ، االح�ت

ر ع� بناء شبكة 
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ي دوائر عالقاته مع اآلخر، العائلة، غرفة الصّف والمدرسة، المجمو 
ي المجموعات �ف

ي ينت�ي إليها و�ا�ت عة االجتماعّ�ة اليت

ي إعداد الج�ل القادم، األوَسعالعالقات 
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وع  ي إطار م�ش
ي ال�ل�ة �ن

مها الطالب �ن
�
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�
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، ذي معيفً ومجتمعه. لذلك، ينب�ف

 

 
 

م القائم ع� التفك�ي  أخالقّ�ة�شجيع التفك�ي المعّقد حول قضا�ا 
�
ونقاش المعضالت المرتبطة بالمجتمع. �مكن إجراء التعل

 ُ�طّور مهارات فهم اآلخر، التفك�ي التأّم�ي والنقدي.  ر� ، حواو�سامح معه اآلخر  معار يتعاطف النقدي مع إجراء حو 

 المساق: "اله�ّ�ة، المجتمع والثقافة" .1

 وصف عامّ 
ي تج��ة المجتمع 

��ّ�ة واالقتصادّ�ة الهاّمة �ف تّم إعداُد المساق لتع��ف الطالِب بعدٍد من الجوانب االجتماعّ�ة، التار�خّ�ة ال�ت

ها ع� ص�اغة اله�ّ�ة االجتماعّ�ة  �ن، وتأث�ي ي بدولة إ�ائ�ل. يناقش المساق تطّور هذە المسائل منذ مطلع القرن الع�ش العريب

ي المجتمع، والمدنّ�ة للمجتمع 
ي إ�ائ�ل، من خالل التطّرق إ� مواضيع مثل المكانة والحقوق، موض�ع الجندر �ف

ي �ف العريب

��ة والتعل�م وما إ� ذلك. �حاول يالحركات االجتماعّ�ة، األعمال اإلبداعّ�ة الفنّ�ة بأنواعها، مواض ي تطّور نظام ال�ت
ع مهّمة �ف

ي إ� 
ي ُ�عّرف الُمجتمع نفسه  بوصفهمائ�ل المساق أن �ِصَف للطالِب موض�َع العرِب �ف ا من خالل عرض األبعاد اليت مجتمع�

ي القرن 
ي تواجه المجتمع �ف  . 21بحسبها، والتحد�ات المختلفة اليت

 

 أهداف المساق

  .ي داخل إ�ائ�ل ي المجتمع العريب
 توف�ي معرفة واسعة النطاق حول موض�ع اله�ّ�ة �ف

  .ي المجتمع مثل موض�ع الجندر
 نقاش مواضيع هاّمة "وساخنة" �ف

  . ي م لدى الطالب من خالل نقاشات واستضافة شخصّ�ات من المجتمع العريب
�
 إثراء تج��ة التعل

 ي المجتمع.  معيفً  ذات تم��ر قَ�م
ي �ف

 عن التعّدد الثقا�ف

  ّ�المشاركة الشخص ،  ة وغ�ي ذلك). �شجيع المشاركة المدنّ�ة للطالب (التطّ�ع المجتم�ي

  .ائح مجتمعّ�ة  إثراء أسال�ب جد�دة للتعامل مع "مشكلة اله�ّ�ة" لدى �ش

، ولهدف التوضيح،   خطط دروس:  4َترُد ف�ما ��ي

 : 1خطة الدرس 
ي س�اٍق متعّدد الثقافات

باتها وجذورها التار�خّ�ة. تع��ف المجتمع اله�ّ�ة الع��ّ�ة �ن
�
ي الدرس� تع��َف اله�ّ�ة ومرك

: نناقش �ف

. وك�ف �عّرف كّل طالب نفسه وه�ّ�ته، إ� ّ ي
ّ والتار��ف ي

، الثقا�ف ّ اته وتع��فه القو�ي ف ّ ي إ�ائ�ل كأقلّ�ة قومّ�ة إثنّ�ة، م�ي
ّ �ف ي  العريب

ي ح�اته البالغة، وما هو تأث�ي هذا التع��ف. هذە أّي مدى ��ي الطالُب 
 المسألة �ف

ّ�ة. أسلوب التدر�س ف الع��ّ�ة والع�ب ُتجرى من خالل نقاشات ضمن فالدروس الالحقة  أّما : قراءة ماّدة نظ�ّ�ة باللغتنيْ

ب غرض �ع�بّ عن ه�ّ�ت من خاللمجموعات ع� شكل ورشات، 
�
ه إ� اللقاء، منح كّل طالب إمكانّ�ة التعب�ي عن نفسه وجل

ي كّل ورشة، ُ�شّدد الُمرِشد 
ف أفراد المجموعة، كّل طالب ي��ط الغرض به�ّ�ته. كما هو الحال �ف ُ�جرى نقاش �شأن ذلك بني

ام المتباَدل.   ع� مسألة ال�ّ�ة، اإلصغاء واالح�ت

ي ه�ّ�تهم مثل تار�ــــخ بلدتهم، د�انتهم، قومّيتهم وما إ� : الُمنَتجات
ٍب �ف

�
ة تتطّرق إ� مرك �عرض الطالُب ف�ديوهات قص�ي

ي تع��ف اله�ّ�ة وال�اعات حولها: 
ا إمكانّ�ة عرض قضا�ا �ف ذلك، أو أّي موض�ع �ختارون عرضه مقابل الصّف، ُتمَنح أ�ض�

��ة والتعل�م.   القومّ�ة، الثقافة، وال�ت
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 : 2رس خطة الد
ّ ب��ائ�ل

ي ي المجتمع العرئب
ْ�ن، المرأة والجندر �ن ي العقدْين األخ�ي

اٍت هاّمة �ف ي إ�ائ�ل تغ�يّ
: شهَدت مكانة المرأة الع��ّ�ة �ف

ّ نفسه.  ي ي المجتمع العريب
ي المجتمع اإل�ائ��ي العاّم أو �ف

ي سواء �ف
ع� أنَّ المرأة الع��ّ�ة لم تحظ� بعد بتمث�ٍل مناسٍب �ف

، الطب، نظام المحا�م، الوزارات الحكومّ�ة والنظام الس�ا�ي مختلف  ي إ�ائ�ل (مثل اإلطار األ�اد��ي
األنظمة والمجاالت �ف

ي تصاعد مستمّر. عندما نفحص تمث
)، حيت و�ن كان تمث�لها �ف ي لطة المحلّ�ة، داخل المجتمع �الوطيف ي السُّ
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ا  � ا كب�ي ورة المقابلة المصّورة قسم� صعبة من شخص� عشت معه لسنوات ط��لة دون أن تفهم ُعمق تج��ته. فاجأت س�ي

 ، ّ ي �   ا قسم�  الذي �ضّم من الطالب، مما جعلهم يرتبطون بالذا�رة الجمعّ�ة للعائلة والمجتمع العريب ا  . ُمهّج��نمن  ا كب�ي الحق�

أهمّ�ة ص�اغة األسئلة، تخط�ط المقابالت ع� مستوى وُعمق فهمهم لمدى  �ي خالل المساق، �َد الطالب ووصفوا تأث

.  21البن�ة ونمط التجن�د بوسائط تكنولوجّ�ة من القرن  ، العائ�ي والمجتم�ي  لتوثيق التار�ــــخ الشخ�ي

 ُمهّجرة من إقرثت مع الجّدة "شاهدوا الف�ديو القص�ي الذي أعّدته الطالبا الُمنَتجات: 
ً

". بعد المقابلة، كتبت الطالبة تأّم�

ي أرش�ف ال�لّ�ة، بح�ث عرض كّل 
ي درس� طوسّجلته. تّم تخ��ن كّل المواد �ف

ي أجراها أمام كّل الصّف �ف الب المقابلة اليت

موا من 
�
، وح�ث تجاوَب الزمالء مع ذلك وتعل ّ ي  بعضهم البعض. تزاميف

 : 4خطة الدرس 
ي الحفاظ ع� ) Cultural Significance(: األهمّ�ة الثقافّ�ة األهمّ�ة الثقافّ�ة ومّدخرات الثقافة

هو مصطلح أساس �ف

اث  من مواقع ال�ت
ً
اث، ح�ث يتناول هذا المصطلح تول�فة ، الملموسة وغ�ي الملموسة، المنقولة ومّدخراته مّدخرات ال�ت

 جمالّ�ة، تار�خ�ّ (Burra Charter) ا"ر حسب "ميثاق بور وغ�ي المنقولة. 
ٌ
، علمّ�ة، اجتماعّ�ة ة، األهمّ�ة الثقافّ�ة �ي ق�مة

ي بنا�ة تابعة 
ي المكان نفسه، �ف

 األهمّ�ة الثقافّ�ة �ف
�

ت، للج�ل الحا�ف وألج�ال قادمة. تتج�
�
ي أو روحانّ�ة ألج�اٍل خل

لها، �ف

ي 
ي الس�اقات، �ف

ي االستخدام، �ف
ي عالقتها مع األما�ن واألش�اء. �مكن أن ينطوي مكاٌن ما  البيئة، �ف

ي الشهادات و�ف
، �ف ي

المعايف

قة بأفراد أو مجموعات مختلفة. 
�
ي داخله ع� تول�فٍة من القَ�م المتعل

 أو مّدخٌر ما �ف

ي تنتقل من ج�ل إ�  ورات "الثقافة" المحفوظة واليت بات مساق اله�ّ�ة هو الُمنَتجات وس�ي
�
ي مرك

أحد المواضيع الهاّمة �ف

ٌة  ي تنشأ من خالل أغراض� ملموسة مثل بنا�ات أو أعمال فنّ�ة. كذلك، هناك أقساٌم كث�ي ج�ل مثل المّدخرات الثقافّ�ة، اليت

، الرقص، التمث�ل، المهارات، أنماط الطبخ، الِح  ،األدب مثلمن الثقافة غ�ي ملموسة  ، الموس��ت ي
َرف والمهرجانات. األغايف

، ول�نها موجودة 
ً

ي م�ح� مث�
ي �مكن �سج�لها دون لمسها أو خزنها ع� نحو� ملموس، �ف كّل ذلك هو تعب�ي عن الثقافة اليت

 قافّ�ة تدعوها األمم المّتحدة بال�نوز اإل�سانّ�ة. الختبارها بواسطة أدوات ُتتيح لها التعب�ي عن نفسها. هذە األدوات الث

ي غرفة الصّف (أسلوب التدر�س
)، كشف https://youtu.be/Wr0W_mvL0O8: عرض أفالم و�جراء نقاش �ف

، الم�ح والم�حّ�ات. كذلك، عرض م�ح�ة لطالب عن أحد مّدخرات  ّ والن�� ي عر العريب الطالب ع� إبداعات فنّ�ة، الشِّ

ي 
ف �عملون �ف ني

�
، ممثل ف ّتاب وم�حّيني

�
ي الثقافة. أجراء مقابالت مع شعراء، ك اث الشعيب مرا�ز تراث  الطالُب  كذلك، عرَض .  ال�ت

ي س
اث �ف . مختلفة مثل مركز ال�ت ف  خنني

صة
�
َ المستخل  الع�ب

ي أجراها الطالب مع األجداد، تحّولت العالقة معهم من عالقة  .1 العالقة مع األجداد: من خالل المقابالت اليت

م دفع الطالب إ� خوض 
�
. االستماع إ� ال�دّ�ات بص�غة المتكل ي

شخصّ�ة إ� عالقة ضمن س�اق اجتما�ي تار��ف

ي ترافق حكا�ات ح�اة أق��ا ي السّن، رحلِة بحٍث عن الس�اقات المهّمة اليت
ن وما �ي ظروف و أين �ع�شئهم ال�بار �ف

ي مقابل البيئة
، التفك�ي بمكان الطالب �ف ، وُ�ساعد المح�طة مع�شتهم. ُ�ساعُد هذا ألمُر الطالَب ع� التفك�ي التأم�ي

، الحا�ف والمستقبل.  ي
 ع� فهم الواقع الذي نع�شه حسب أزمنة مختلفة: الما�ف
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لدى الطالب من خالل استخدام منهجّ�ة المقابلة بمساعدة الف�ديو، ح�ث بدأ طرأ تحّسن ع� الو�ي االجتما�ي  .2

 للطالب ب الطالب بالتفك�ي 
ً
ي اإلمكان جعلها ُمتاحة

ي المستقبل ول�كون �ف
أنواع منهجّ�ات أخرى الستخدامها �ف

 . ّ ٍّ ومتغ�ي ي ع�� رق�ي
 الصغار �ف

عّ�ة لط�ح معضالت و�اعات بصوٍت عاٍل، إدارة نقاش أ� .3 ا هناك �ش ا ما �كون مخالف�
�
، تعب�ي عن رأي أح�ان اد��ي

ا لدى  ّ �شكل خاص. خصوص� ي ي إ�ائ�ل والمجتمع العريب
ة َ�شغل المجتمع �ف ي قضا�ا اجتماعّ�ة كث�ي

لرأي اآلخر �ف

ف  ا ما يواجهون قضا�ا اجتماعّ�ة وت���ّ�ة معّقدة، األمر الذي من شأنه أن يؤّدي إ� مواجهات بني � ف الذين كث�ي الم�ّ�ني

ام المتبادل، استخدام الط الب، كما أّن هناك أهمّ�ة لمنح مساحة للتفك�ي بصوٍت عاٍل أثناء الحفاظ ع� االح�ت

ي والتعاطف
.  ،مهارات الذكاء العاط�ف ف مني

�
 ما شأنه أن ُ�ساعد ع� البحث عن حلول داخل مجموعات المتعل

،  إجراءتدر�ب الطالب ع�  .4 ي والتدر��ي األ�اد��ي
ف الجانب العاط�ف ي و توازن بني ورة الشخصّ�ة اليت فهم الس�ي

ها الطالب ر ذلك ع� ص�اغة  . �خت�ب
ّ
ا وك�ف يؤث ي المقابالت، هل هو منخرٌط عاطف��

، أثناء ط�ح األسئلة �ف
ً

مث�

م 
�
ّ ب الُمنضِبطالسؤال، التعل�م للتحك ي المستقَبل. ب لدى شخصالجانب الشخ�ي

ٍّ �ف ي معيف تحد�د وفهم مهيف

ي 
ّ العامل �ف ي العواطف واألفكار، وعل�ه يتم تنظ�مها بصورٍة ال تط�ف ع� إمكانّ�ة الرّد الح�ادّي للشخص المهيف

��ة والتعل�م.   مجال ال�ت

تعامل الطالب مع التصّورات المسبقة واألفكار المسبقة القائمة تجاە مجموعات اجتماعّ�ة / شعوب أخرى /  .5

نكشاف الطالب ع� الموض�ع من خالل مشاهدة أفالم، نقاشات أ�اد�مّ�ة ولقاءات مع ظواهر اجتماعّ�ة، ا

 . ف والتأث�ي مثل جمعّ�ات للتغي�ي االجتما�ي ذلك هو النقاش الذي دار حول عن  ةح�ّ ال أحد األمثلةأشخاص رئ�سّيني

 ّ ي ي المجتمع العريب
ي  قضّ�ة ، إ� جانبموض�ع مكانة المرأة �ف

ت، ع� سب�ل المثال، �ف
�
ي النقب تجل

تعل�م الطالبات �ف

 . ي
، االجتما�ي والثقا�ف ي

ي اإلطار الجغرا�ف
 �ف

 

ي أدب األطفال"المساق:  .2
 "التهج�ي واألقلّ�ات �ن

 عامّ وصف 

ا  ي تواجه ح�اة الطالب بوصفهم أفراد� ي��ُط المساق أدَب األطفاِل وقراءاٍت أ�اد�مّ�ة حول التهج�ي والتهم�ش بالتحد�ات اليت

ات�جّ�ات رّد  ي إ�ائ�ل. ُ�طلب من الطالب توف�ي ردٍّ ع� كتب األطفال و�جراء قراءات باستخدام إس�ت
ضمن مجموعة أقلّ�ة �ف

ف الفنو  ٍم قائٍم ع� خاّصة بالقارئ تدمج بني
�
ي تعل

ن والعالقات مع الذات والمجتمع. إ� جانب ذلك، �شارك الطالب �ف

ل إمكانّ�ات للتأمل بواقعهم الصعب. إّن من  PhotoVoiceالمشار�ــــع من خالل مشار�ــــع 
�
وصناعة أفالم عن التهج�ي ُ�شك

ر مساحة آمنة للطالب ليتأّملوا بقضا�ا التهم
ّ
�ش، اله�ّ�ة، االمت�از، الذا�رة، والطموحات شأن مشاركة من هذا الن�ع أن توف

 نحو مستقبل أفضل. 

 
 أهداف المساق

  .يتأّمل الطالب بالنصوص وعالقتها بح�اتهم من خالل إ�شاء ردود خاّصة بالقارئ 

  .ي السّن عن حكا�اِت التهج�ي َو/أو التهم�ش
 ُ�جري الطالب و�تأّملون بمقابالت مع أقارب كبار� �ف

  مشار�ــــع تص��ر وثائقّ�ة �شاُر�ّ�ة ُتد� بُ�شارك الطالبPhotoVoice. 

 

 
 

  .ي مجموعة أقلّ�ة
ا �ف ّ الطالب عن مشاعرهم وأفكارهم �شأن كْونهم أفراد�  ُ�ع�ب

 رابط لمنهاج المساق: 

 https://www.demo.erasmus-il.org/copy-of-migration-and-displacement 

،  خطط دروس:  3ولهدف التوضيح،  َترُد ف�ما ��ي

 : 1خطة الدرس 

 عنوان الدرس: "المركز مقابل ال��ف: شعوُر العاِلق بينهما"

ي الوسط" 
 ).Sarah Garland, 2012(الحكا�ة: "آزي �ن

 

 بصوٍت عاٍل: 
ً
  رابط للحكا�ة َمقروَءة

https://www.youtube.com/watch?v=9AqZM-EXnrA&t=2s    

ي واجه  ها طفلتتصُف الحكا�ة الصع��ات اليت
ٌ
رة تحاول التأقلم مع ثقافِة دولٍة ُمض�فة. اضطّرت آزي ووالداها إ� مهاج ة

ي الدولة الجد�دة، اضطّروا 
ي رحلٍة مخ�فة بالس�ارة والقارب. �ف

لهم والهرب إ� دولة أخرى �ف ف م لغة جد�دة،  مغادرة م�ف
�
إ� تعل

م 
�
ي المدرسة، تبدأ آزي بتعل

ي مدرسة جد�دة. بمساعدٍة لط�فٍة تلّقتها �ف
ٍل جد�د وكان ع� آزي أن تبدأ دراستها �ف ف إ�جاد م�ف

 جد�دة، و�كّل شجاعٍة ومثابرة، تبدأ بالتأقلم مع ح�اتها الجد�دة. ساعدتها زراعة بعض 
ً
ّ�ة. تكسُب صد�قة ف اللغة اإلنجل�ي

متها من حّبات ال
�
ي تعل ي التعب�ي عن مهارات الزراعة اليت

ي ساحة المدرسة �ف
ي جلبتها معها من بالدها �ف فاصول�ا الخاّصة اليت

ي الصف.   
   جّدتها ع� نحو� قّ��ــها من زمالئها �ف

 وصف الفعالّ�ة: 

ي عوالم مختلفة. ح�ث يواجهون تحد�ات إ�جاد ط��ق 
/التهم�ش �ع�شون عادًة �ف األشخاص الذين لديهم تار�ــــٌخ من التهج�ي

ي الوقت نفسه، �حافظون ع� قَ�مهم وتقال�دهم الثقاف�ة. لذا، فإنهم عادًة ما 
�لتفون من خاللها حول الثقافة السائدة، و�ف



13

 

 
 

  .ي مجموعة أقلّ�ة
ا �ف ّ الطالب عن مشاعرهم وأفكارهم �شأن كْونهم أفراد�  ُ�ع�ب

 رابط لمنهاج المساق: 

 https://www.demo.erasmus-il.org/copy-of-migration-and-displacement 

،  خطط دروس:  3ولهدف التوضيح،  َترُد ف�ما ��ي

 : 1خطة الدرس 

 عنوان الدرس: "المركز مقابل ال��ف: شعوُر العاِلق بينهما"

ي الوسط" 
 ).Sarah Garland, 2012(الحكا�ة: "آزي �ن

 

 بصوٍت عاٍل: 
ً
  رابط للحكا�ة َمقروَءة

https://www.youtube.com/watch?v=9AqZM-EXnrA&t=2s    

ي واجه  ها طفلتتصُف الحكا�ة الصع��ات اليت
ٌ
رة تحاول التأقلم مع ثقافِة دولٍة ُمض�فة. اضطّرت آزي ووالداها إ� مهاج ة

ي الدولة الجد�دة، اضطّروا 
ي رحلٍة مخ�فة بالس�ارة والقارب. �ف

لهم والهرب إ� دولة أخرى �ف ف م لغة جد�دة،  مغادرة م�ف
�
إ� تعل

م 
�
ي المدرسة، تبدأ آزي بتعل

ي مدرسة جد�دة. بمساعدٍة لط�فٍة تلّقتها �ف
ٍل جد�د وكان ع� آزي أن تبدأ دراستها �ف ف إ�جاد م�ف

 جد�دة، و�كّل شجاعٍة ومثابرة، تبدأ بالتأقلم مع ح�اتها الجد�دة. ساعدتها زراعة بعض 
ً
ّ�ة. تكسُب صد�قة ف اللغة اإلنجل�ي

متها من حّبات ال
�
ي تعل ي التعب�ي عن مهارات الزراعة اليت

ي ساحة المدرسة �ف
ي جلبتها معها من بالدها �ف فاصول�ا الخاّصة اليت

ي الصف.   
   جّدتها ع� نحو� قّ��ــها من زمالئها �ف

 وصف الفعالّ�ة: 

ي عوالم مختلفة. ح�ث يواجهون تحد�ات إ�جاد ط��ق 
/التهم�ش �ع�شون عادًة �ف األشخاص الذين لديهم تار�ــــٌخ من التهج�ي

ي الوقت نفسه، �حافظون ع� قَ�مهم وتقال�دهم الثقاف�ة. لذا، فإنهم عادًة ما 
�لتفون من خاللها حول الثقافة السائدة، و�ف



14

 

 
 

ي الوسط. ُ�ساعد ه
ذا الدرس ع� خلق مساحٍة للطالب للتأّمل ب�اعاتهم الداخلّ�ة واالجتماعّ�ة �شعرون أنهم عالقون �ف

ي مجموعة أقلّ�ة تنت�ي إ� مجموعات فرعّ�ة متنّوعة. 
ا �ف ي يواجهونها بوصفهم أفراد�    والتحد�ات العاطف�ة اليت

بات ا
�
ي المرك

ي ه�ّ�تهم/ه�ّ�اتهم المتعّددة و�ن
ن للطالب للتأّمل �ن اح فعالّيتنيْ  تّم اق�ت

�
شك

ُ
ي �

 ل ه�ّ�اتهم. لهاّمة اليت

 : أحج�ة (بازل) اله�ّ�ة1الفعالّ�ة 

ب من الطالب أن �مأل  : وصف الفعالّ�ة
�
ع بكلماٍت ُتعّرف عنه، ِقَط  كّل قطعة داخل جسم أحج�ة (بازل) اله�ّ�ة اآلت�ةُ�طل

ي أن تكون ف
بات ه�ّ�ة يرغُب �ف

�
ي القَطع خارج الجسم، ف�كتب الطالب كلمات/مرك

. أما �ف
ً

ا كام� ي تجعله شخص� �ه. اله�ّ�ة اليت

ل ه�ّ�ة ا عمّ بعد أن ُين�ي الطالب ال�تابة، �جلسون ع� شكل دائرة و�شاركون عملهم. �مكن إجراء مناقشٍة بعد ذلك 
�
 ُ�شك

ي الوسط، وما �ستط�عون فعله لضبط هذە المشاعر. المر 
  ء، ميت �شعر الناس باالنتماء/عدم االنتماء/�ف

 المعلَم ل�عرف أ��� عن ه�ّ�ات الطالب، شخصّ�اتهم و�اعاتهم. 
ُ
ساعد هذە الفعالّ�ة

ُ
� 

 

 
 

  

 مثال ألحج�ة (بازل) اله�ّ�ة من عمل أحد الطالب: 
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 مثال ألحج�ة (بازل) اله�ّ�ة من عمل أحد الطالب: 
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 : قص�دة "ِمن أْين أنا"، تأل�ف: جورج إ�ال ليونز2الفعالّ�ة 

ر أدناە) ومناقشة العنا� الشخصّ�ة،  : بعد قراءة قص�دة "ِمن أْين أنا" من تأل�ف جورج إ�ال ليونز وصف الفعالّ�ة (ُينظ�

ل ه�ّ�تها اليوم، �كتب الطالب قصائدهم 
�
ي ُ�شك ي �ستذكُرها الشاعرة من ماضيها واليت االجتماعّ�ة والثقافّ�ة المهّمة اليت

طون الضوَء فيها ع� عناَ�، محطات، وذك��ات من ح�اتهم. تنطوي ع� موضوعة الخاّصة 
�
 "ِمن أْين أنا"، ح�ث �سل

 . ي ور�طه بالحا�ف
 لالتصال بالما�ف

ٌ
 هذە ط��قة إبداعّ�ة

 
ي كتابة قصائدهم الخاّصة: 

ي لمساعدتهم �ن
ي الرابط اآلئت

 �ستطيع الطالب استخدام النموذج الوارد �ن

https://freeology.com/wp-content/files/iampoem.pdf  
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 الطالبمثاٌل لقص�دة كتبها أحد 

 

  

 

 
 

 : "أين أقف؟"3الفعالّ�ة 

ب من الطالب وصف الفعالّ�ة
�
رفة الصّف  تصّوَر أنّ : ُ�طل

ُ
ي  �ي غ

ب منهم أن �قفوا ح�ث يرْون أنفسهم �ف
�
واقعهم. ُ�طل

ف ُتمّثل الجوانب النقاط األقّل قّوة. تبلد ي حني
ي مواقعهم  عندما هم، بح�ث ُ�مّثل المركز النقطة األقوى �ف

�قف الطالب �ف

ح أين يرْون أنفسهم ولماذا.  ب منهم �ش
�
 الُمختارة، ُ�طل

 

 .( ف اب أ��� من المركز (طرائق تمكني ي االق�ت
َ بطرائق �مكنها مساعدتهم �ف ب من الطالب التفك�ي

�
  بعد المشاركة، ُ�طل

 : 2خطة الدرس 

ي الح�اة
 عنوان الدرس: رحالتنا �ن

ُرقات: رحلة عائلة الجئة   )Margriet Ruurs, 2016(الحكا�ة: َح� الطُّ

 
   رابط لقراءة الحكا�ة بصوٍت عاٍل: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-RhmR367i0&t=3s  

 

ّ من إبداع الفنان السورّي نزار ع�ي  ي بجودة ال�د الق�ّ�ة لعمل الس�د  ةال�اتب تبدر. أِ�َ استلهَم كتاُب الصَور هذا العمَل الفيف

ا  ي صنعها مسبق� ئ السورّي. بدر، ومن خالل استخدام العد�د من أعمال بدر اليت ، بدأت ال�اتبة ب��شاء حكا�ة عن أزمة الال�ب
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ي يوٍم 
ي كانت هادئة �ف ُرقات" حكا�ة راما وعائلتها الذين اضطروا إ� ترك ق��تهم اليت ا من تروي "ح� الطُّ من األ�ام ه���

لهم. حمل أفراد العائلة ما �مكن حمله ع� ظهورهم، راما وأّمها، والدها، جّدها  ف الحرب األهلّ�ة المشتعلة ع� تخوم م�ف

ي أبدعها نزار  ف الصور الحج�ّ�ة الصادمة اليت ي أورو�ا. ُتبنيّ
ا ع� األقدام نحو الح�ّ�ة �ف ، و�دأوا مشوارهم مش�� وجّدتها، سا�ي

ّ�ة والع��ّ�ة. ع�ي بدر  ف  هذە الحكا�ة. الحكا�ة ثنائ�ة اللغة: اإلنجل�ي

 

 : كتابة الَمصاعب ع� الح�1الفعالّ�ة 

ي  والَمصاِعبمن خالل االتصال بالحكا�ة  : وصف الفعالّ�ة ي واجهتها العائلة، �ستطيع الطالب التأّمل بالمصاعب اليت اليت

ي ح�اتهم الشخصّ�ة من خالل كتابة كلمات تعكُس أش�اَء كانت صعبة بالنسبة لهم باستخدام الح�. بعدها، 
واجهوها �ف

ة لمشاركة حصاهم وحكا�اتهم عن تلك العقبات والتحد�ات مع بعضهم البع الطالب �جلس  ض. ضمن مجموعات صغ�ي

 

ي 2الفعالّ�ة 
 : ل�ح الجرافييت

 وصف الفعالّ�ة: 

 ،
ً

": يرسم كّل طالب، أو� ي ا �مكن أن �شمل رسومات، كلمات، أفكار� �ستخدم هذە الفعالّ�ة تقن�ة "ل�ح الجرافييت ، ا تصم�م�

 ا رموز� 
ً

 ، أشكا�
�
ا وعرضها ع� الل�ح، ل�ح  لتمث�ل حكا�ةٍ  ا ، وألوان وعالقتها بالطالب. بعدها، يتم تجميع كّل التصام�م مع�

ي �مّثل  ُرقات: رحلة عائلة الجئة"، ُ�طلب من الطالب إ�شاء ل�ح جرافييت . من خالل التأّمل بحكا�ة "ح� الطُّ ي الجرافييت

ي مجم
ا �ف ي واجهوها بوصفهم أفراد� ي الح�اة والصع��ات اليت

ا عن ح�اٍة أفضل. يتم عرض رحلتهم الشخصّ�ة �ف وعة أقلّ�ة بحث�

ا؛ و�تّم �شج�عهم ع� استكشاف تصام�م  � ا مبا�ش ي النها�ة إ� ما ُ�شبه معرض�
تصام�م الطالب ع� الل�ح ليتحول األمر �ف

 بعضهم البعض والحد�ث عنها. 

 
ي عن الحكا�ة كما عرضوها ع� ل�ح جرافي ا من عمل طالئب ن جزء� بنيّ

ُ
ي صورة فوتوغرافّ�ة ت

 يت

 

 

 
 

 : 3خطة الدرس 

وح ن /ال�ن  عنوان الدرس: تار�ــــخ الح�اة وحكا�ات التهج�ي

 )2004الحكا�ة: ح�فا والنورس (توفيق فّ�اض، 

 
وت. كان جّد ح�فا هو َمن منحها هذا االسم، ح�ث كان �ع�ش وصف الحكا�ة ي ب�ي

 طفلٍة اسمها ح�فا تع�ش �ف
ُ
: هذە حكا�ة

ي ح�فا 
ا إ� إ� أْن �ف ە الحق� ي الحد�ث عنه لحف�دته. 1948لبنان عام تّم تهج�ي

، و�ستمّر �ف ّ  . �حنُّ الجّد إ� بلدە األص�ي

 و : ُ�جري الطالُب، المتأثر وصف الفعالّ�ة
ً
ون مقطع ف�ديو عن حكايته.  ن بالحكا�ة، مقابلة /نازح و�ح�فّ مع شخص� ُمهّجر�

صة من المقابلة. 
�
َ الُمستخل  حول الع�ب

ً
 �كتب الطالب تأم�

 

ي أجراها أحد الطالب: روابط للمقابال 
 ت اليت

https://www.youtube.com/watch?v=TUFH2AKPa9s&feature=youtu.be  

https://youtu.be/ERYVmFRmIrQ   

 

ي أجرتها: 
 تأّمالت الطالبة حول المقابالت اليت

ي  ُك رْ "تَ 
ُك الناُس منازلهم؟ هناك أسباب عد�دة. بعض هذە األسباب خارٌج عن الس�طرة مثل الحرب، �ف ل! لماذا ي�ت ف الم�ف

ا، تفرض علينا الح�اة اّتخاذ قراراٍت 
�
ف الح�اة المهنّ�ة. أح�ان ف أّن األسباب األخرى تعود إ� مسألة التفض�ل، مثل تحسني حني

ي هذا ال
ز �ف

�
ّ�ة ُتغ�يّ ح�اتنا. أرك ف انتقال من بلٍد إ� آخر. بالنسبة ألحدهما  مص�ي وع ع� شخصنيْ � بالغ ا كان األمر ذم�ش ي تأث�ي

، �ف

ف لم �ختلف   بالنسبة للشخص اآلخر. إنه أشبه ما �كون بط��ٍق لم �سل�ها من قبل.  األمر حني
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ا أّن الح�اة ستكون هادئة الشخص األّول، األستاذ ف��دمان الذي انتقل إ� الوال�ات المّتحدة األم��كّ�ة من إ�ائ�ل، مف ض� �ت
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ً
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�
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 عن 
ً
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�
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 ما،
ً
ي كّل مّرٍة ُتن�ي فيها إجابة
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ُ
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ً
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ً
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 "صحيح. 
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ّ
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 مكتومة). 

ا�دة الحت�اجات اآلخ��ن واالستعداد  .3 ف  للعمل من أجل الدفاع عن مجتمعاتهم. حساسّ�ة م�ت

ر للطالب طرائق تدر�س� مبتكرة  .4
ّ
ي أسال�ب التعل�م التشاركّ�ة والّنابعة من التجارب يوف

ا، االنخراُط �ف تعل�م��

ي تعل�مهم. 
 �مكنهم توظ�فها �ف

 

ي المجتمع العر"المساق:  .3
و�ولوج�ا التهج�ي �ن ّ ب��ائ�لأن��

ي  "ئب

 عامّ وصف 
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ها.  وح، الحركات االجتماع�ة وغ�ي ف ي إ� وال�ف
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ي القرن 
ي تواجه المجتمع �ف ي ُ�عّرف الُمجتمع نفسه بحسبها، والتحد�ات المختلفة اليت . ع� 21خالل عرض األبعاد اليت

وح، اللجوء،  ف ، ال�ف المستوى النظرّي، �عرض المساق فهَم وتقي�م مفاه�م اجتماعّ�ة أساسّ�ة حول الهجرة مثل التهج�ي

ن من فهم الُبيف االجتماعّ�ة والتار�خّ�ة المعّقدة الحدود وتط��ر حساس�ّ 
�
ة تجاە معتقدات اآلخ��ن وقَ�مهم، بح�ث نتمك

ي بعضها أثناء السنة األ�اد�مّ�ة. 
ف المساق من عّدة فصول تندمج �ف

�
. يتأل  بصورٍة كاملة، من أجل تع��ز التعا�ش السل�ي

 

 

 
 

 أهداف المساق
  ي داخل إ�ائ�ل. توف�ي معرفة شاملة حول قض�ة اله�ّ�ة ي المجتمع العريب

 االجتماعّ�ة �ف
  . وح والتهج�ي ف ي المجتمع مثل الجندر، ال�ف

 مناقشة قضا�ا مهّمة و"ساخنة" �ف
  . ي مّ�ة للطالب من خالل مناقشات واستضافة شخصّ�ات من المجتمع العريب

�
 إثراء التج��ة التعل

  .ي المجتمع
ي �ف

ي التعدد الثقا�ف
 دراسة قَ�م هاّمة �ف

  المشاركة الشخص�ة وغ�ي ذلك)�شجيع ،  المشاركة المدنّ�ة للطالب (التطّ�ع االجتما�ي
  ي كط��قٍة لفهم المجتمع. تع��ز و�ولو�ب  أسلوب البحث األن��

  رابط لمنهاج المساق: 

https://www.demo.erasmus-il.org/copy-of-migration-minorities-and-ch  

، ولهدف التوضيح، َترُد ف�ما   خطط ورشات:  4��ي

وع مقّدمة  لدعم الفهم العميق  DEMO: تمحَوَر هذا المساق التابع لم�ش
ً
ل فرصة

�
حول قضا�ا ثقافّ�ة حّساسة ومهّمة ُ�شك

، واالنكشاف ع� عالٍم من المعرفة والفهم  ف أ��� لدى طالب من مواضيع ومجاالت مختلفة عن ح�اة الُمهّج��ن والنازحني
، �ش ّ ي ي المجتمع العريب

ّ �شكٍل عاّم، و�ف ي المجتمع اإل�ائ��ي
كٍل خاّص. الهدف من ذلك هو العميق لوجود ه�ّ�ات مختلفة �ف

، وإل  ّ ي العالم األ�اد��ي
م لدى الطالب �ف

�
تاحة إمكان�ة اللقاء وحكا�ة �دّ�ات منّوعة واالستماع إليها، و�جراء تع��ز تج��ة التعل

ي مجتمع متعدد الثقافات
ف �ف ورعا�ة مهارات اجتماعّ�ة حّساسة،  تأه�لإ� جانب  ،حوار حول التعق�د والتنّ�ع ال�امننيْ

ي ب �قومون إ� ُسفراء تغي�ي من خاللها يتحّول الطالب 
ها، �ف ف طالبهم فور سب�ل  توز�ــــع المعرفة و��ش فهم اآلخر وقبوله بني

ي والتما�ي 
لدى الطالب،  )Social and Emotional Learning – SEL(دخولهم مجال التعل�م. رعا�ة الذكاء العاط�ف

ها ع� الشخص نفسه وع� األشخاص من حوله. بهذە الط��قة، ح�ث ُ�ساعد ذلك ع� تحد�د وضبط المشاعر وتأث�ي 
م الطالب أن 

�
ا باالنتباە، اال  ُ�درَك يتعل ام، ستماعمشاعر اآلخ��ن و�تدّرب من خالل �شاطات تمنح اآلخ��ن إحساس� ، االح�ت

، إدارة الذات، الو�ي ا ّ ي
ر أدناە) تطّور الو�ي الذايت الجتماعّ�ة، إدارة شبكات عالقات الثقة واالهتمام. إّن هذە الورشات (ُينظ�

ي 
امج التعل�م المدرسّ�ة وغ�ي موجود �ف ّ ل�ب ي جدول األعمال اليو�ي

واّتخاذ قرارات مسؤولة. إّن هذا المحتوى غ�ي موجود �ف
 . ف األ�اد��ي ّ ي الح�ي

 الدراسة �ف

ي المجتمع األهداف المرجّوة
ي المجتمع اإل�ائ��ي �شكل عاّم، و�ف

: توسيع المعرفة بخصوص تنّ�ع اله�ّ�ات الموجودة �ف

ف  ف المجموعات. تحسني ف األفراد و�ني ، بني ي
ف قدرة العمل الذايت ف من �دّ�ات مختلفة. تحسني

�
ي تتأل ّ �شكل خاّص، اليت ي العريب

ي الدولة، 
ف العالقات الحّد من التصوّ مستوى التما�ي مع مجموعات أخرى �ف رات المسبقة تجاە مجموعات مختلفة وتحسني

ف المجموعات.   االجتماعّ�ة بني

 األهداف العملّ�ة: 

  . ّ ي
 توف�ي األدوات والمهارات المطل��ة لتط��ر فهٍم عاط�ف

 ف المجموعات من أجل ت ف األشخاص و�ني ف العالقات االجتماعّ�ة. حتع��ز المهارات بني  سني

 ي وتحد�د الحاالت العاطفّ�ة تع��ز وتوف�ي قدرات خاّصة بالو�ي ا
ر عل�ه.  –لعاط�ف

ّ
 ما يؤّججها وما تؤث

  ها ف وفهم مشاعر الناس اآلخ��ن وتأث�ي ف قدرة تمي�ي ف قدرات ضبط وتنظ�م المشاعر ع� نحو� مالئم، تحسني تحسني

ف قدرة التعامل مع هذە المشاعر.   عليهم وتحسني

  اآلخ��ن. تع��ز قدرات التما�ي بأسلوٍب ُ�شّجع سلوكّ�ات تْؤِثر 

  ي المجتمع اإل�ائ��ي سواء
ّ حول مواضيع موجودة ضمن �اع �ف توف�ي أدوات لخطاٍب متعدد الثقافات ومح�ي

، المدرسة.  ّ ف األ�اد��ي ّ ي س�اقات عينّ�ة مثل: الح�ي
ي الس�اق العاّم أو �ف

 �ف
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 �ف
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  .ا، اله�ّ�ة الجماعّ�ة ي بح�ث �شمل، أ�ض�
 تع��ز وتوسيع التع��ف الذايت

 توف�ي قَ�م التسام . ام المتبادل، المساواة والعدل االجتما�ي  ح وقبول اآلخر، االح�ت

 
 : "الحكا�ة الّسائدة"1الورشة 

وح والتهج�ي  ن ي س�اق ال�ن
 مسلمة، مس�حّ�ة، درزّ�ة، يهودّ�ة، متدّينة، علمانّ�ة، فلسطينّ�ة، إ�ائ�لّ�ة والم��د. : الحكا�ة الّسائدة �ن

 معجونة، ورق، أدوات كتابة. ب��ستول، ألوان،  ووَرق: ملصقات الموادّ 

 ونقاش.  استماع/تجاُوب، والمشاهدون. المقاَبل ، الشخص الذي تتم مقابلتهالمقاِبل : حوض، ُمجري المقابلةاألسلوب

، تم��ن بأدوات  ي
ي س�اق اجتما�ي ثقا�ف

، تحد�د النقاط االستماع/التجاوباألهداف: إتاحة إمكانّ�ة التعب�ي للحكا�ة الّسائدة �ف
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َ
ي تنشأ نت�جة  –واألفكار اليت

ي وسط الدائرة (الحوض). 
ف الجلوس �ف  �طلب الُمرشد من متطّوعنيْ
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َم الغد، ك�ف�ة 
�
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مه
�
ي شخصّيته، ما تعل

م  تعب�ي الّ�د �ف
�
ي الحكا�ة، التعل
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ي المرحلة األ 
ة، �ف ف كّل   �شاهُد خ�ي  الذين �جلسون  المشاركني

َ
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�ف
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ة لل�د، ح�ث ُتد� هذە المجموعة إ� مشاركة ذلك �ف
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 �ف

كة من خالل  ينقسُم المشاركون إ� مجموعات حسب العالقات ح�ث تختار كّل مجموعة لنفسها أن تح�ي ال�دّ�ة المش�ت

ا، يتم عرض العِ  ا. ِختام� ي النها�ة أمام المجموعات الملتئمة مع�
�بَ ملصقات، رسمة، معجونة، و/أو كتابة إبداعّ�ة، و�شاركها �ف

 والفائدة الُمستقاة منه. المستخلصة من اللقاء 

ف وعائالتهم. الُمنَتجات  : ملصقات؛ رسومات؛ حكا�ات من ُرواِة عّدة �دّ�ات شخصّ�ة مختلفة لمشاركني

 

  

 

 
 

 : "تج��ة االنتماء إ� مجموعة ُمهّمشة"2لورشة ا

 : وَرق ب��ستول، صفحات وأدوات عمل، أقالم توش ودهان. الموادّ 

 : محا�اة؛ لعب أدواراألسلوب

ف األشخاص والمجموعات األهداف ف شبكة العالقات بني ي الدخول إ� عالم اآلخر، قبول اآلخر وتحسني
: ا�تساب تج��ة �ف

ف السلوك داخل  اث تجاە الغ�ي وتمكني ي المجتمع الق��ب والمجتمع األوسع، تع��ز االهتمام القائم ع� التما�ي واال��ت
�ف

 المجتمع بأفضل صورة ممكنة. 

ب  –حم�ة : تدر�ب للتاإلجراء
�
ك ك �أخذ قطعة من األحج�ة ل�ي )، كّل مش�ت ف كني الجميُع أحج�ة (قَطع حسب عدد المش�ت

ي معه.  ا، ح�ث �ضع كّل واحٍد، بدورە، القطعة اليت  مع�
ً
 صورًة كاملة

 ينت�ي إليها و�تما� معه: مهّمة للتفك�ي الشخ�ي  –االفتتاحّ�ة 
ً
ر كّل مشارك به�ّ�اته المختلفة وُ�حّدد مجموعة

�
 –ا �فك

 
ّ
ي ُتهّمش، أو هناك نقٌد ضّدها، لديها معارضون، غ�ي مقبولة / ال إجماع عليها من المجتمع/ أو أن قل�لة العدد من ح�ث  ها اليت

ك، بل من المفّضل أن �كتب لنفسه  ر المشار�
�
ها محدوٌد للغا�ة. ُ�فك ف إليها، تأث�ي ك�ف يتم التعب�ي عن   –األفراد المنتمني

ر احتواء/إقصاء ه�ّ�ته هذە
ّ
ي الح�اة اليومّ�ة، المجتمع، كمواطن وما إ� ذلك. ك�ف تؤث

ي العمل، العائلة، �ف
: سواء كان ذلك �ف

 ع� ح�اته؟ ك�ف �شعر؟

ي المرحلة الثان�ة، يتّم العمل 
 أشخاص:  3مجموعات تتألف من ضمن �ف

ف  2: يتوّزع المشاركون إ� ثالثة أدوار: الّراوي، القسم األّول  المقابلةُمجري  –من المستمعني

 : يروي حكا�ة مجموعة اإلقصاء الخاصة به. الّراوي

  . )المشاركان اإلضافّ�ان: (المقابلة ُمجرو –المستمعون 

ا و�اهتمام، من خالل النظر إ� الّراوي، و�تلقطون الُجمل البارزة بلغة الّراوي الدق�قة  اقتباسات  –�ستمع المشاركون جّ�د�

 ة بالنسبة لُمجري المقابلة. دق�قة لُجمل أو كلمات تبدو مرك��ّ 

ي ختام أقوال الراوي، �ط�ُح المستمعون الذين ُ�جرون المقابلة أسئلة مفتوحة ع� الّراوي
ي أثارت اهتمامهم ،�ف ي س�اق  واليت

�ف

 أقواله (حالة االهتمام، الفضول، عدم إصدار أحكام). 

ي 
ي عرضها : بعد االستماع إ� الحكا�ة القسم الثائن :  المشاركان اللذانالراوي، �قوم اليت  ُ�ج��ان الحوار، كلٌّ بدورە، بما ��ي

ي التقطآ�قر  .أ  ها أثناء �دِە الحكا�ة. ها وسّجالان للراوي، بصوٍت مسم�ع، ال�لمات، الُجمل البارزة اليت

ف ي ي سمعها. القسم الثالث: ب. كّل واحد من المستمعني رت ف�ه من الحكا�ة اليت
ّ
 روي حكا�ة شخصّ�ة تّتصل بجوانب أث

 القسم الرابع: التأّمل ضمن مجموعة الثالثة

ي برزت بالنسبة ل�ّل واحٍد  - صة اليت
�
َ الُمستخل ا، وما �ي الِع�ب ا أو راو�� ي اإلجراء، بوصفه مستمع�

مشاركة مشاعر كّل مشارك �ف

 عن نفسه وعن تجار�ه. 

ك َ ي لقاء المجموعات المش�ت
صة / دروس  3: جمع نحو التجّهز للمشاركة �ن

�
ا ِع�بَ مستخل عن تج��ة أن �كون المرء جزء�

 من مجموعة إقصائّ�ة. 

صة عن تج��ة كْونها مجموعة  الُمنَتجات: 
�
َ الُمستخل فة من ثالثة أشخاص بمشاركة الدروس/الِع�ب

�
تقوم كّل مجموعة مؤل

شة.   إقصائّ�ة أو مجموعة ُمهمَّ

 



25

 

 
 

 : "تج��ة االنتماء إ� مجموعة ُمهّمشة"2لورشة ا
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 لالخت�ار  – أجدادنا  : "قَ�م3الورشة 
ً
المبين ع� فحص الحكا�ات التار�خّ�ة بوصفها قاعدة

 "القَ�م

ي المجتمع. �شكٍل عاّم، لهذە القَ�م : الوصف
ف المجموعات يؤّدي إ� قسٍم من ال�اعات الموجودة �ف ي القَ�م بني

االختالف �ف

ي المجتمع اإل�ائ��ي 
. وهذا أمٌر صحيح بكّل تأ��د بخصوص ال�اعات الموجودة �ف تار�ُخها، ف�ي لم تبدأ من الحا�ف

ي -(ال�اع اليهودي
، العلمايف ي ، -العريب ي القادمون الجدد). من -ن، المواطنون القدا�و المواطن-العمل األجانب و مهاجر الدييف

� ُيتيح إمكانّ�ة  ف
ّ ي مجموعة االنتماء الخاّصة بكّل شخص، �مكن الوصول إ� ح�ي

خالل تحد�د قَ�م األج�ال السابقة الموجودة �ف

ي ن��د تبّنيه ا مع مواضيع ال�اع، االخت�ار من ضمن القَ�م اليت ي ال تالئمنا. تعامل أقّل توّتر� ف تلك اليت  ا و�ني

ف مبيف اللقاءالموادّ  م، ملصقات ملّونة، ورقة تبنيّ
�
ة للعال  : خ��طة كب�ي

ي البالد بالنسبة ل�ّل األهداف
ي ش: فحص أهمّ�ة السكن �ف

ق باله�ّ�ة واالنتماء، فحص أسس المعايف
�
خص، فحص أسئلة تتعل

ف إ� مجموعات مختلفة.  ف الب�ش المنتمني كة بني  المش�ت

 تاحّ�ة: االفت

ي الغرفة الطالبأ. يتوّزع 
ي البالد؛ 1: إ� ثالث مجموعات �ف

. 3. مشاركون يوّدون ترك البالد؛ 2. مشاركون يوّدون البقاء �ف

ددون.   مشاركون م�ت

رون �سبب وجود هذە الِقسمة؟
�
 ب. ينظر الطالب إ� الصورة الّناتجة عن ذلك و�فك

ق الطالب ع� الحائِط خ��طة 
�
ف نحو ج. ُ�عل الصقات. ُ�سّجل كّل مشارك اسمه  5-4المجموعات و�وّزعون ع� المشاركني

ي المكان الذي وصلت منه عائلته (
 ). األب واألم، الجّدان، األجداد األر�عةع� الالصقة وُ�لصقها ع� الخ��طة �ف

ي ت��ط عائلته بالبالد (حسبما رواە ل). �كتب المرشد ع�  د. يروي كّل واحد حكايته العائلّ�ة مع األسباب اليت ف ي الم�ف
أبواە �ف

ي ُتع�بّ عنها كّل حكا�ة.   الل�ح� القَ�م اليت

، ُ�جرى حوار حول قَ�م أهلنا حسب أسئلة �طرُحها الُمرشد.  ف فة من شخصنيْ
�
 ه. ضمن مجموعات مؤل

ر ف�ه أو ما أثار مشاعرە والَمس قلاختتام اللقاء
ّ
ي هذا اللقاء. : �شارك كّل شخص بكلمة تِصف ما استخلَصه، ما أث

 َبه �ف

.  الحْفل: قائمة كلمات وُجَمل من الُمنَتجات  الختا�ي

 

ا ع� اله�ّ�ة الشخصّ�ة" –: "اله�ّ�ة الجمعّ�ة 4الورشة  ر�
ّ
ّ بوصفه مؤث  االنتماء الجم�ي

م هذا الشخص أن يتما� مع مجموعة االنتماء وأن �عّرف نفسه بحسبها. : الوصف
�
ي مجموعة انتماء. يتعل

ُوِلَد شخص �ف
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 الواحد، نقاش عن اله��ات الثقافّ�ة والجمعّ�ة المختلفة. 

 

 
 

 االفتتاحّ�ة: 

ي البالد؟ ع� سب�ل المثال:  :المرحلة أ
ي تعرفونها �ف ، العلمانّيون، المهّجرون، المهاجرونما �ي مجموعات االنتماء اليت

ان ال�يبو�س، النساء، الرجال، البنالمتدّينون
�
ان المدن، سك

�
 ن، البنات، مناطق سكنّ�ة مختلفة... و ، سك

ي ح�اتك -مقابلة حول الثقافة/المجموعة الّسائدة (األساسّ�ة :المرحلة ب
مقابالت ضمن مجموعة من ثالثة  –الحا�مة) �ف

 أشخاص. 

. والمستمع/المتجاوبص: ُمجري المقاَبلة، الشخص الذي تتم مقابلته اثالثة أشخ التوّزع إ� مجموعات من :المرحلة ج

بح�ث �لعب كّل واحد، بدورە، دوَر ُمجري المقاَبلة، الشخص الذي تتم مقابلته  ضمن ثالث جوالت  ُ�جرى ذلك

ي موقع َمن ال والمستمع/المتجاوب
 بروح الفضول.  �متلك المعرفة. �جب ع� ُمجري المقابلة أن �كون �ف

�
 و�تح�

 . للمستمع/المتجاوبيتم توز�ــــع مبيف األسئلة اإلرشادّ�ة لُمجري المقابلة، والتعل�مات 

ي هذا اللقاء. 
ا بالنسبة له �ف ر ف�ه أو ما كان مهم�

ّ
ا، �شارك كّل شخص بكلمة تِصف ما استخلَصه، ما أث  ختام�

.  الُمنَتجات:   قائمة كلمات من الحْفل الختا�ي

 َ صةالِع�ب
�
 الُمستخل

وع، و�عد تم��ر المساقات من خالل استخدام أسال�ب التدر�س الجد�دة:  - ي إطار الم�ش
، PhotoVoice�ف

ت  َ ي اعُت�ب صة اليت
�
َ الُمستخل َح عدٌد من الِع�ب ها، ُط�� المقابالت ال�دّ�ة، الرسومات، األغراض، األعمال الفنّ�ة وغ�ي

ا. كان من المهّم بمكان عرض ُمجَمل التوّجهات والمجاالت  ف خصوص� مني
�
ي تأه�ل المعل

ا و�ف ي التعل�م عموم�
أساسّ�ة �ف

وع  ي يتعامل معها م�ش واحدة، ح�ث تتداخل المواضيع وتتماَزج ف�ما بينها. ولذا، فإّن كفس�فساء  DEMOاليت

م 
�
ي التعل

الذي يرتكز و  الذي ينطوي ع� معيفً اال�شغال بالقَ�م، الفّن، التصّورات ومواجهة ال�اعات ُ�ساهم �ف

 ّ ف العالم الواق�ي ���ة و�ني ي المؤسسة ال�ت
مها �ف

�
ي يتّم تعل ف الماّدة اليت م، و�دمج ع� إ�شاء رابط ذي ِصلة بني

�
للُمتعل

ي  معوالتفك�ي النقدّي  األخالقّ�ةكذلك التج��ة  ي موازاة التصّورات، الفّن وال�اعات اليت
ه �ف

ّ
م. يبدو أن

�
ورة التعل س�ي

ّ ع� حدٍّ سواء.  هم النقدّي والتأم�ي ي تط��ر تفك�ي
ي إطار محت��ات الَمساق، نجح الطالب �ف

 يواجهونها �ف

ا، ُمنَتجات وَمنتوجات ع� أساس معاي�ي عقالنّ�ة. إ� جانب ذلك، ُ�عت�ب ظواهَر، أالتفك�ي النقدّي  �فحص - فكار�

َ لفحص� الحقائق واآلراء من أجل تفض�ل حقائق وآراء معّينة  ُح معاي�ي ا �ق�ت � أخرى بصورٍة  ع�التفك�ي النقدّي تفك�ي

ٌ  –واع�ة  ا، تفك�ي ّ يرتكُز ع� القرار �شأن ما وهناك مجاٌل للشّك والتساؤل حولها. التفك�ي النقدّي، أ�ض� واع� وتأم�ي

ي عمله. بدأ الطالب بالتعّرف
ي اإل�مان به وما ينب�ف

ف تطّور عائالتهم  ��البيئة و إ�  ينب�ف ّ ي ُتم�ي األحداث التار�خّ�ة اليت

ات زمنّ�ة مختلفة. وعل�ه، فإّن   شّجع الطالب ع� الشّك الوا�ي �ُ التفك�ي النقدّي  تعل�مومجتمعهم ع� مدار ف�ت

مون– سلطويٌّ مصدٌر  ە لهمتجاە ما ُ�ع�بّ 
�
ق المعرفة األخّصائّيون، المعل

ّ
ُحف، تدف ، كُتب التدر�س، ال�ُتب، الصُّ

ع. 
ّ
ي عالم متغ�يّ وغ�ي متوق

��ة �ف ي الشبكات الرقمّ�ة، التلفاز. هذا هو هدف ال�ت
 الُمتاحة �ف

 غ�ي مفهومة ضمن� �ُ  -
ً
ي المدارس َمهّمة

��ة عت�ب تط��ر التفك�ي النقدّي �ف . إّن تطبيق ال�ت ف مني
�
ا بالنسبة لطاقم المعل

 مدرسّ�ة ُ�شّجع ع� التفك�ي النقديّ 
ً
ي المدارس �ستلزم بيئة

 الذين. باَدَر الطالب القائمة ع� التفك�ي النقدّي �ف

ا  ا، ِعلم� ا مناسب� ا ت�����
�
ي غرفة الصّف، األمر الذي ُ�عت�ب هدف

ي المساقات إ� إجراء نقاش نقديٍّ �ف
ا�تسبوا تج��ة �ف

ف �فتقرون إ� أدوات إدارة نقاش� ُ�شّجع ع� التفك�ي النقدّي،  مني
�
ا من المعل � ف أّن كث�ي ي حني

ه صعب التحقيق. �ف
ّ
أن
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ي �شك�ل مثاٍل شخ�ي� 
 �ف

ً
ي التفك�ي النقدي و�واجهون صع��ة

 �ف
ً
للعملّ�ة النقدّ�ة، فإّن الطالب الذين ا�تسبوا تج��ة

ان من ضمن معاي�ي التفك�ي النقدّي، �ستط�عون تم��ر هذە المهارة لطالب المدارس.  اض والشّك ُ�عت�ب بما أّن االع�ت

ف  مني
�
ٌ من المعل اض والشّك قد ُيوّجهان ضّدهم شخص�� عن �ع�بّ كث�ي ي قلقهم من أّن االع�ت

ف �ف ا بوصفهم أخصائّيني

ي  . أو أن تمّس بصالحّ�اتهم ،مجال المعرفة
اض أو التعب�ي عن الشّك، �ف مون عن التسبب باع�ت

�
ولذا، �متنع المعل

 .
ً

ي هذە المهارة، �ستط�عون تم��رها لطالبهم مستقب�
 �ف

ً
ف أّن الطالب الذين ا�تسبوا تج��ة  حني

ورة ال�ت  - ي س�ي
ي برَزت �ف . عندما أحد الجوانب األخرى اليت ي

م هو مجموعة المهارات من مجال الذكاء العاط�ف
�
��ة والتعل

 ، ّ ي
ه يتمّتع الشخص بمستًوى عاٍل من الذكاء العاط�ف

ّ
بقدرٍة أفضل ع� تحد�د وفهم مشاعر  كذلك  يتمّتعفإن

 لذلك، �ستطيع  ،الشخص اآلخر 
ً
هذا و�التا�ي تحد�د وفهم تجار�ه الشخصّ�ة واألسباب من وراء سلوكّ�اته. نت�جة

ا، الشخص الذي يتمّتع  الشخص االتصال معه بصورٍة أفضل، األمر الذي من شأنه أن ُ�عزز العالقة بينهما. ثان��

قلمّ�ة 
�
ّ �ستطيع التعب�ي عن مشاعرە بصورٍة تأ ي

اتها  وضبطمستًوى عاٍل من الذكاء العاط�ف ع� نحو�  مشاعرە وتأث�ي

درتها ع� المّس بأشخاص� آخ��ن ضمن شبكة العالقات  ، و�التا�ي تكون هذە المشاعر محدودًة من ح�ثأفضل
ُ
ق

ي تجمعهم.  ، بالتما�ي تجاە المحتاج و�كون  للقريب طالما كان اليت ٍّ ، �شعر الشخُص، وع� نحو� طب��ي أهمّ�ة أ��ب

ا الفصل   لذلك، �كون لدى هذا  محدود�
ً
، ونت�جة ي

ف احت�اجات الشخص الثايف ف احت�اجات الشخص نفسه و�ني بني

 الشخص دافٌع أ��ب لمساعدته والتخف�ف عنه. 

مون مساقاٍت تتضّمن محت��ات  -
�
ف المرشدين الذين ُ�عل ّ ي تم�ي ي ومجموعة ال�فاءات والمهارات اليت المستوى المهيف

 أس
ٌ
ة بالنسبة حّساسة تجاە الثقافة، لديها وظ�فة ف بأهم�ة كب�ي ّ ها تتم�ي

ّ
ي التعل�م الناجح، كما أن

ورّ�ة �ف اسّ�ة بل �ف

ي مجال المحتوى، بل 
ا اخت�ار الُمرشدين الذين يتمّتعون بمعرفٍة واسعة ومهنّ�ة �ف . ل�س كاف�� ف مني

�
 ال بّد منللمتعل

ي التفك�ي عا�ي المستوى، الذكاء الأخالقّ�ةاخت�ار إرشادات 
. ، مع مهارات عال�ة �ف ي والتما�ي

 عاط�ف

مّ�ة أسال�ب التدر�س المالئمة للمساقات  -
�
ورات تدر�سّ�ة / تعل ي تنطوي ع� حساسّ�ة ثقافّ�ة ُتع�بّ عن س�ي اليت

رة ع� مدار المساق، مثل: 
ّ
رة بالف�ديو، الرسومات، استخدام PhotoVoiceمؤث ، المقابالت ال�دّ�ة المصوَّ

ف أنفسهم.  األغراض، الفن والم��د. تضمن هذە األسال�ب مني
�
ف المتعل ف الُمرشد والطالب، و�ني  مشاركاٍت فّعالة بني

ض أن ُتع�بّ عن القدرات  - َ ، ُ�ف�ت ف مني
�
م لدى الُمتعل

�
تجدر اإلشارة إ� أّن أدوات التقي�م المالئمة لُمنَتجات التعل

تّيبات أدوات التقي�م الجد�دة 
�
األ�اد�مّ�ة، اإلدرا�ّ�ة، وال�فاءات المختلفة. ع� ضوء ذلك، من المحّبذ معاينة ك

 : ي
 وحدة العالقات الدولّ�ة.) إصدار ( https://sakhnin.ac.il/internationalع�ب الرابط اآليت
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