
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 ابعسالصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي العالم بأرسه، سي
ي مجتمعاتهم وف 

. ومن خالل المعرفة  ش  بعد أن تعرف الطالب عىل دورهم ف  ي وضع تصور أنفسهم كصناع للتغيير
عون ف 

ي يكتسبها الطالب من  
ي يمكنهم من خاللها  الت 

ي تطوير خطٍط تحدد اآللية الت 
هم من أعضاء المجتمع، فإنهم يبدؤون ف  أقرانهم، ومن غير

ا أفضل. 
ً
 أن يجعلوا العالم من حولهم مكان

 الدروس المساعدة 

ي بلدي؟
 الدرس األول  ما المشكالت المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ف 

ي  المشكالت؟ كيف تمكن اآلخرون من حل هذه  
 الدرس الثان 

ي أن أتعلم من صناع التغيير اآلخرين؟ 
 الدرس الثالث  كيف يمكنت 

 الدرس الرابع   ما الذي تعلمته من صناع التغيير اآلخرين؟

 الدرس الخامس  ما الذي يمكننا فعله اآلن؟ 

 الهدف التعليمي المحدد

 

 .المقابالت وتحليل المعلومات وعرض النتائج أن يمارس الطالب أساليب البحث المختلفة مثل إجراء   •

 .من فرٍق للتوصل لحلول إبداعية للمشكالتضأن يعمل الطالب  •

 أن يمارس الطالب القيادة والتعاطف وتحمل المسؤولية.  •

  



 

 

 

 الدرس األول  – بعسالالصف ا

ي حياتنا« 
 »أهداف التنمية المستدامة ف 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

 الدراسات االجتماعية والعلوم والزراعة: المواد

الدر :  المعايي   تطبيق  ع  س إمكانية  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  جميع  للقش  عىل  ا 
ً
وفق سياقاتهم  ض  ي 

ف  الطالب  يراها  ي 
الت  ايا 

 المجتمعية. 

 كارا هاوارد : ونالمصمم

 

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

ي يعايضع أهداف التنمية المستدامة ضإىل و  س يهدف هذا الدر 
ات الت  ي دراسة المش  ها الطالب، ومن ثم يشمن الخير

كالت  شع الطالب ف 

ا. 
ً
ي إطار السياق العالمي األوسع نطاق

ي مجتمعاتهم ف 
ي يجدونها ف 

 الت 

 

 :  أهداف التدريس اإلجرائية

ي تسمح لهم 
  :بأن يطور الطالب الكفايات الت 

ا كان جنسهم أو عمرهم أو إعاقتهم... إلخ )القضاء معرفة أن جميع البش  لهم   • ي التمتع بحياٍة سعيدٍة وصحيٍة ومنتجٍة أيًّ
الحق ف 

 .عىل الفقر والقضاء عىل الجوع ...إلخ(

ي تعيش عىل كوكب األرض •
ابط بير  كافة الناس وبير  الكائنات الحية الت 

 .إدراك وتقدير الي 

 .العلم بمشكلة ندرة المياه والطاقة والغذاء •

ي الماء، وكذلك معرفة حدود   •
ي نحو مواردنا الطبيعية ومراعاة أنماط الحياة سواء الحياة عىل سطح األرض أو ف 

تطوير توجه أخالف 

ي سبيل تحقيق االستدامة
 مسؤولياتهم تجاه الكوكب الذي يعيشون عليه ف 

من • لها  حلول  عن  والبحث  والغذاء(  والطاقة  )المياه  بمجال  المتعلقة  المشكالت  دور    تحليل  مثل  األدوار،  تعددية  منظور 

ها ، غير ي
كات والعلماء وصناع السياسات والباحثير  وتجار التجزئة ووسائل اإلعالم ومؤسسات التعاون اإلنمائ   .المستهلكير  والش 

 االعتقاد بأن تحسير  العالم يمكن أن يتحقق من خالل العقليات المتطورة.  •

 

 الدرس: فهم أهداف 

ي تسىع أهداف التنمية المستدامة  ضكالت مجتمعاتهم والقش لة بير  مصالطالب القدرة عىل إدراك الأن يكون لدى  
ايا العالمية األكير الت 

 لمعالجتها. 

 

 : أساسيةأسئلة 

ي مجتمعنا؟ شما الم •
ي نراها ف 

 كالت الدائمة الت 

 مل؟شطار العالمي األ إل من اضكالت شكيف تندرج هذه الم •

ي العالم؟  شبم تفش وجود هذه الم •
ي مجتمعنا وف 

 كالت ف 

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ



 

 

 

ي مجتمعاتهم. شتحديد الم •
 كالت البارزة ف 

ي تعالجها أهداف التنمية المستدامة. شكالت بالمشربط هذه الم •
 كالت الت 

ي مجتمعاتهم. شة أسباب وجود هذه المشمناق •
 كالت ف 

 

  التقويم: 
ٍّ للتأكد من جدية تعاملهم مع المع المعلم الطالب ضيخ ي ُيخشلتقويٍم غير رسمي

، حيث يقدمون دالئل  صعونها للعض كالت الت  ي
ف الذهت 

تلك المرس  حة ومباضوا ي مجتمعهم، و ضكلة ويو شة تسير إىل وجود 
ورة إجراء تقويم  ض  ذا رأى المعلم  إحون لماذا يعتقدون بوجودها ف 

 ، ي يخشالطالب ربط المفعليه أن يقوم بذلك حيث يطلب من  رسمي
ي بأهداف التنمية المستدامة. ص عونها للعضكالت الت 

 ف الذهت 

 

 : تسلسل األنشطة

 

 مقدمة: 

ي اختارها  ض يقوم المعلم بتعريف الطالب بأهداف التنمية المستدامة ويو 
من جدول األعمال هي تلك األهداف  ضح لهم أن األهداف الت 

ي أن يتم تركير  جهودهم عليها، لتحسير  عالمهم بحلول عام  
ي ينبىع 

ا عىل السبورة  ش  . ويقوم المعلم بكتابة السبعة ع2030الت 
ً
أو أن    –  هدف

 
ً
ي تظهر عليها تلك األهداف مكتوبة

 ألهداف بالنسبة لهم. ة أهمية هذه اشثم يطلب منهم مناق -يزودهم بإحدى الوسائل التعليمية الت 

  

 تدامة: سأهداف التنمية الم

 اء عىل الفقر  ضالق -

 اء عىل الجوع ضالق -

 حة الجيدة والرفاه  صال -

 التعليم الجيد   -

 المساواة بير  الجنسير   -

 حية  صالمياه النظيفة والنظافة ال -

 اكات لتحقيق األهداف ش  ال -

 طاقة نظيفة وأسعار معقولة    -

ي الير  -
 الحياة ف 

 ادصاالقت و نمو العمل الالئق  -

 القوية   والمؤسساتالسالم والعدل  -

  األساسيةناعة واالبتكار والهياكل صال -

 الحد من عدم المساواة  -

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة  -

 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن  -

ي  -
 العمل المناخ 



 

 

 

 الحياة تحت الماء -

 

 : األنشطة

يتم تقسيمهم إىل مجموعاٍت    لهذه األهداف بعير  االعتبار  ٍة لمناقصمع أخذ الطالب  ي مجتمعاتهم،  شة المشغير
يجدونها ف  ي 

كالت الت 

ي عليهم  
ي عليهم كذلك تقديم أدلٍة عىل وجود تلك المشبالم  وضع قوائموينبىع 

ي حددوها، وينبىع 
ي عىل الطالب  شكالت الت 

كالت. كما ينبىع 

ي و ش  ال
ي تجعلهم يعتقدون بوجود هذه الم  األسبابع نظريتهم حول  ضوع ف 

ي عىل المعلم أن يتواشالت 
ي مجتمعهم. كذلك ينبىع 

ل  صكالت ف 

ي وسع نظرياتهم حول الم
 كلة وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة. شمع مجموعات الطالب، وأن يساعدهم ف 

 

 خاتمــة: 

ي عىل كل مجموعٍة من تلك المجموعات الطالبية ال 
 بمص ينبىع 

ً
ة أن تعرض قائمة ـل بأكمله. وإذا كان هناك متسٌع من  صكالتها عىل الفشغير

ي يعتقدون بأنها األكير إلحاًحا من وجهة نظرهم. شة المشالوقت فيمكن للطالب جميًعا مناق
 كالت الت 

 

 

 



 

 

 

ي الدرس  – بعساالالصف 
 الثان 

« –التغيير »صناع  ي المجتمع عن صناع التغيير
 البحث ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 والدراسات االجتماعية اإلنجليزيةفنون اللغة  :المواد

اكات لتحقيق األهداف:  17الهدف  ،  : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف  :  المعايي   عىل   سا يمكن تطبيق هذا الدر ضأي .  عقد الش 

ي سياق مجتمعاتهم. ض  حسب القش  جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة ع
ي يجدها الطالب ف 

 ايا الت ً

فيل: ونالمصمم  كلوي سوبير

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي مجتمعهم ممن م  نالموجودي   صخا شإىل تمكير  الطالب من معرفة األ   سيهدف هذا الدر 
ي  كالت  شوا بخىًط ثابتة نحو حل المشف 

الت 

ي الدر 
 السابق.  س حددها الطالب ف 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي المجتمع، ومن ثم   ص خاشأن يقوم الطالب بإعداد قائمٍة باأل 
ا ف  ً ي مجتمعاتهم ممن أحدثوا تغيير

الذين يعرفونهم أو الذين سمعوا عنهم ف 

  ض اإلجراء بمثابة خطوٍة تأسيسيٍة نحو تحول الطالب لعنايعتير هذا    يٍة باعتبارهم نماذج ُيحتذى بها. صالب معهم مقابالٍت شخطيجري ال

ي مدنهم ودولتهم. 
 تغيير ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي تؤهل ال ص ائ صأن يكون لدى الطالب القدرة عىل معرفة الخ
، وربط تلك الفكرة بأفراد المجتمع. صليكون  صخش الت   انًعا للتغيير

 

 : أسئلة أساسية

ي تؤهل األ  ص ائ صما الخ •
؟  صخاشالت   ليكونوا وكالء للتغيير

 كيف نحدد نمط التغيير الذي يقمن به؟  •

ي من هم وكالء التغيير الذين نعرفهم  •
 جميع أنحاء العالم؟  ف 

ي مجتمعاتنا؟  •
 ماذا تعرف عن وكالء التغيير ف 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

ي تؤهل ال  صاصفهم الخ •
. ص ليكون عن  صخشالت    تغيير

ي يمكن أن يعمل عليها المرء.  •
 تحديد أنماط التغيير الت 

 يق والنطاق الواسع. ضن إىل تحقيقه عىل النطاق الو عستحديد نمط التغيير الذي ي  ، أوضاع الناس ة سراد •

 

   التقويم: 

تحديد   ي 
ف  نجاحهم  بناًء عىل  الطالب  تقويم  والتوا  شخصيتم  المجتمع  ي 

ف  األقل  لتصواحد عىل  ي  صل معه 
ف  التغيير  نيفه كأحد وكالء 

 ية معه. صخشالمجتمع، وباٍلتاىلي يمكنهم إجراء مقابالت 

 



 

 

 

 

 تسلسل األنشطة: 

 

ا من الطرق المختلفة لتحقيق هدفه، كما يتعير  عىل المعلم أن يوج • ً ر المعلم الطالب بأن وكيل التغيير يمكنه أن يسلك كثير
ّ
ه  ُيذك

ي الدر 
ي   سالطالب للتفكير ف 

ي الطرق الت 
هم بأهمشالم  حددوا بها السابق وف  ي مجتمعهم، ومن ثم يخير

ي وجدوها ف 
ة التفكير يكالت الت 

ي مجتمعاتهم أي 
ي أنحاء العالم وف 

ي وكالء التغيير ف 
 لهم.  معهم واتخاذهمل صبحيث يمكنهم التوا ضا ف 

ً
 قدوة

ٍ أثناء تفاعلهم تجاه مواقف معينة  رس  تعود مجموعات الطالب للحديث مع   • ي رأوا فيها وكالء تغيير
كائها عن إحدى الوقائع الت 

ر المعلم الطالب بأن وكيل التغيير قد يكون  
ّ
ٍة لإلعجاب. كما ُيذك ا أو جاًرا،  صا من داخل المدرسة أو قد يكون  صخشبطريقٍة مثير

ً
ديق

ي عىل المعلم ال 
ً أثناء حديثهم عن هذا الجانب، وتسجيل مالحظاته حول بعٍض من المو وينبىع  ي

كة  شوعات المضسير بير  الطالب ف  ي 

ي ناق ض اركة المو شكائهم مرس  ة. ومن ثم يقوم المعلم بجمع الطالب ثانية ويطلب من بعٍض من  شقيد المناق
وها، وعىل شوعات الت 

ي ض المعلم أن يتطرق للحديث عن المو 
ي ناقض الحظها ويربطها بالمو وعات المختلفة الت 

ها الطالب مع أقرانهم  شوعات الجديدة الت 

ي الف
 ل. صف 

باسم أحد األ   ملءيزود المعلم الطالب بمخططات رسومية ويطلب منهم   • ا  صخشالذين يعرفونه    صخاشفراغاتها  عىل أال  )يًّ

، بل يكون شيكون من الم  (. من واقع حياتهم صا خشاهير

ي ت  ـطحاب المخططاتصيمكن للطالب ا •
ل، ويستعينون باإلجابات الت  ي الحديث مع أحد شالرسومية معهم للمي  

تمل عليها ف 

ي مجتمعهم. صخشال
 يات المؤثرة أو الذين يرون أنهم مؤهلون ألن يكونوا وكالء للتغيير ف 

ي الف •
ي  شتمل كٌل منها عىل ثالثة طالٍب لمناقشل إىل مجموعاٍت تصبعد ذلك يتم تقسيم الطالب ف 

ي قدموها. وينبىع 
ة اإلجابات الت 

ي الطالب تقديم تغذيٍة راجعٍة  
ون زمالءهم فيها بما تتمير  به المخططات الرسومية الخا   (فهية وكتابية)شعىل باف  ة بهم مع  صيخير

ي تحسينها. شاإل 
ي عليهم التفكير ف 

ي ينبىع 
 ارة إىل أحد الجوانب الت 

الطالب   • يقوم  الرسومية،  المخططات  من  االنتهاء  و بعد  قطعٍة  هذه  صبكتابة  ي 
ف  جمعها  تم  ي 

الت  المعلومات  عىل  بناًء  فيٍة 

احات  المخططات، ومن ي المجموعة. رس  ثم يمكن أن يعود الطالب للعمل مع مجموعات الثالثية لطلب اقي 
 كائهم ف 

ي جميع أنحاء الفضي  •
لك، يجمع هم البعض. وبعد ذضالب قراءة أعمال بعطل، ويطلب من الصع المعلم المسودات النهائية ف 

 ة تلك األسئلة. شل لمناقصالمعلم طالب الف

 

 :خاتمة

ي الفصل؟  •
ي كتابات زمالئك ف 

ي تكررت ف 
 ما الموضوعات الت 

ي تعرفهااذ  •
 .كر بعض أوجه الشبه بير  وكالء التغيير الشخصـي الذين وصفهم زمالؤك وبير  الشخصيات التاريخية الت 

 من أوجه االختالف بينها •
ً
 .اذكر بعضا

؟ كيف يقومون به؟ماذا  •  تعلمت من هذا النشاط؟ ما الذي يحفز الناس عىل العمل من أجل التغيير

 

 

 

 :    مصادر للمعلمي  

    http://tiny.cc/G7L2R1المخططات الرسومية للقدوة:  • 

ي حياتنا  • 
  http://tiny.cc/G7L2R2: الخاصةوكالء التغيير ف 

 



 

 

 

 الثالث الدرس  – بعساالالصف 

 األسئلة«  الشخصية وطرح»إجراء المقابالت 
 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

بية الوطنية : المادة  الدراسات االجتماعية والي 

عىل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة    سا يمكن تطبيق هذا الدر ضأي .  : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف  :  المعايي  

ي سياق مجتمعاتهم. ض حسب القش  ع
ي يجدها الطالب ف 

 ايا الت ً

 بوكبيندر س نيكوال : ونالمصمم

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

ي هذا الدر 
الطالب ف  الالزمة إلجراء  صخشعىل كيفية إجراء مقابلٍة    س يتعرف  ة  تتوفر لديهم الخير الخاـيٍة حت   ناع  صة مع  صمقابالتهم 

ي مجتمعاتهم. 
 التغيير ف 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

 ول عىل معلوماٍت قيمٍة حول كيفية تغيير المجتمع. صيٍة للحصخشأن يتعلم الطالب كيفية إجراء مقابلٍة 

 

 : فهم أهداف الدرس

ي من خاللها  صية مع أحد  صخشسوف يتعلم الطالب كيفية إجراء مقابلة  
ي مجتمعاتهم كجزء من محاولة استيعاب الكيفية الت 

ناع التغيير ف 

ي هذا الدر  المجتمع.   سيغير النا
كز الطالب ف  ي المقابلة، وعىل كيفية إجراء تلك المقابلة. أل ا عىل  س وسير

ي يتعير  طرحها ف 
 سئلة الت 

 

 : أسئلة أساسية

ي طرحها عىل ما األ  •
ي ينبىع 

ي المجتمع؟ صسئلة المهمة الت 
 انع التغيير ف 

 سئلة حسب أهميتها؟ كيف يرتب الطالب األ  •

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

ي األ  •
ي طرحها عىل التفكير ف 

ي ينبىع 
ي المجتمع. صسئلة الت 

 ناع التغيير ف 

ي تغذية راجعة حول   •
 ية. صخشكيفية إجراء المقابلة الالتدريب عىل تقديم وتلق 

 ية. صخشياغة بروتوكول للمقابالت الص •

 

   التقويم: 

ٍّ عن طريق تسجيع الطالب عىل المشيتم التقويم ب وتوكوالت  شكٍل غير رسمي ي تقويم أداء كل طالٍب، وبعدها يقوم المعلم بجمع الير
اركة ف 

ي 
 اغها الطالب. صالت 

 

 : تسلسل األنشطة

 (: دقائق 5)مقدمــة 



 

 

 

ي الح
ي تلك الحشة السابقة حيث يطلب المعلم منهم مراجعة األنصيقوم الطالب باستذكار ما درسوه ف 

ي قاموا بها ف 
ة. ومن ثم  صطة الت 

ي ذكروها باعتبارها 
. صيسير الطالب لمختلف الجهات المجتمعية الفاعلة الت   ناًعا للتغيير

 

جرى معه المقابلة السالذي    صخ شل مع ال ص: التوا(دقائق 10األول )النشاط  
ُ
 ية صخشت

، ومن ثم سيتبادر إىل أذهان ا صلهم مع أحد  صجميع الطالب عن كيفية توا  يسأل المعلم  لطالب العديد من الطرق المختلفة  ناع التغيير

ي منها: ر 
يد  سللقيام بذلك الت  ي ائل الير

وئ  ل وسيلة ض...اإلخ. ومن ثم يتفق الطالب عىل أفصي خ شل الصاالت الهاتفية أو التواصأو االت   اإللكي 

يمكن استخدامها مع األ صات  يبدي  صخشالذين سيجرون معها مقابالت    صخاشال  ي األسلوب الذي  ية. ويتعير  عىل المعلم أن 
ف  رأيه 

حه الطالب للتوا جرى معهم المقابلة. صيقي 
ُ
 ل مع من ست

 

ي 
 ئلة س: األ (دقيقة 15) النشاط الثان 

ي ع  م المعلم الطالب إىل مجموعات مختلفة، سُيق
بالتفكير ف  م طرحها عىل  ش  عىل أن تقوم كل مجموعة  ي    صناع التغيير ة أسئلة تعي  

ف 

ي    صكل باستخال ل كصمجتمعاتهم. وبعد ذلك، يقوم الف
ورة فئاٍت مرتبٍة  صاألسئلة المهمة، ثم يقوم المعلم بتنظيم تلك األسئلة وترتيبها ف 

 : ي
جرى معه المقابلة الصخشالخلفية ال)حسب درجة أهميتها بحيث تكون عىل النحو اآلئ 

ُ
ية، ومجال اهتمامه، وكيفية صخشية لمن ست

ي تقف أمام إحداث صح
، ونتائج األنده للجهود، والعقبات الت   . (طة...إلخ شالتغيير االجتماعي

 

 : التدريب عىل إجراء المقابلة(دقيقة 20) النشاط الثالث

بع  ية، ويختار طالبير  اثنير  إلجراء المقابلة معه، صخشيف المقابلة الضية  صخشيحاكي المعلم   يطرح عليه هذان الطالبان    ص بحيث 

. ألسا ي
الثائ  ي النشاط 

ي خمبعد    ئلة المتفق عليها ف 
تلك التجربة ويناق  سمش  تقريٍر عن  بكتابة  ون مسألة تقسيم  شدقائق يقوم الطالب 

ي تلك المقابلة،
. ثم يختار المعلم طالبير   (كالمالحظات والتسجيل واالستماع بعناية وأسئلة المتابعة)ا تقسيم مواد اإلعداد  ضوأي   األدوار ف 

ي هذه المرة سيكون بمثابة »خ  س آخرين ويؤدي نف
ي حديثه، ضهو ال)م«  صالدور مرة أخرى معهما، لكنه ف 

بمعت  أنه    يف المتحفظ ف 

ي تتناولها األسئلة المطروحة عليه...إلخ ضيتحدث عن مو 
ي . وبعد م (وعات أخرى عن تلك الت 

ه المعلم الطالب عن   س خمص  ُينبِّ دقائق 

 جراء مقابلة معهم. المزمع إ صخاشنف من األ صاحتمال وجود هذا ال

 

وتوكول(دقائق 10) النشاط الرابع   : وضع الير

الع الدقائق  المعلم  الحش  يستغل  ة من  ي و ص األخير
ف  الطالب عن هوياتهم، وسبب إجرائهم  ض ة  فيه  يعير  للمقابلة، حيث  بروتوكوٍل  ع 

 . صخشسة يطرحونها عىل ذلك الالمقابلة ويطلبون اإلذن بتسجيل المقابلة، واختيار ما بير  ستة إىل ثمانيِة أسئلة رئي

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

، صالعمل ال • ي
  http://tiny.cc/G7L3R1أسئلة جيدة تطرحها عىل المراسل:  حق 

  http://tiny.cc/G7L3R2ية: صمقابلة شخ نمذج بروتكول •

 http://tiny.cc/G7L3R3 ممنهجة:  شخصية شبهبروتوكول مقابلة  •

 http://tiny.cc/G7L3Rحفية: صكيفية إجراء مقابلة  •

 



 

 

 

 الدرس الرابع  – بعساالالصف 

» ؟ التعلم من قادة التغيير ي تشكل شخصية صناع التغيير
 »ما العوامل الت 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

بية الوطنية والقراءة و/أو فنون اللغةيالدراسات االجتماع : المادة  ة والي 

 ،  : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف  ، : المساواة بير  الجنسير  5الهدف  ،: التعليم الجيد 4الهدف  : المعايي  

 حسب  ش  عىل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة ع  سا يمكن تطبيق هذا الدر ضأي .  : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية9الهدف  

ي سياق ضالق
ي يجدها الطالب ف 

 مجتمعاتهم. ايا الت ً

 تاتيانا سيفسينكو: ونالمصمم

 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ي تو سل عير اضكٍل أفشناع التغيير بص  صائ صإىل مساعدة الطالب عىل فهم خ  سيهدف هذا الدر 
لوا إليها بعد إجراء  ص تعراض النتائج الت 

. صيٍة مع صخشمقابالٍت   ناع التغيير

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ي ي صخشإىل مساعدة الطالب عىل استخدام منهج التفكير التحليىلي الستيعاب السمات ال  س الدر يهدف هذا  
متع بها وكالء التغيير  تية الت 

. وسوف يستخدم الطالب أسلوب رسم  صية، مما يدركون بأنهم قد ي صخش ومقارنتها بسماتهم ال المالحظات بحون يوًما ما وكالء تغيير

(sketchnoting)  ي يحصي المستخدمة لو ص الب  التأثير وسائل    كإحدى
لون عليها خالل المقابالت  صف وتنظيم وتحليل المعلومات الت 

مخطط  صخشال بإعداد  الطالب  وسيقوم  المقارنات،    (Venn diagram)فن  ية.  بير  إلجراء  معهم  ٍص خاشاأل   والربط  أجريت  الذين   

 ضهم بعضالمقابالت وبير  بع
ً
 ل بعد إجراء المقابالت. ضكل أفشوه بال ما تعلمصبهدف استيعاب وإي   ا

 

 فهم أهداف الدرس: 

، يصبعد إجراء المقابالت مع   ي الشناع التغيير
ل. كذلك ش يتعرف الطالب عىل األنماط المختلفة  فصارك الطالب نتائجهم مع أقرانهم ف 

التغيير  لص الصناع  حت   صخش ماتهم  به  القيام  عليهم  يتعير   ما  الطالب  يدرك  ثم  ومن  الذاتية.  هم  وسير ،  صبحوا  يصية  ٍ تغيير كما ناع 

بحوا  صوعىل ذلك فإن الطالب سيدركون أنه بمقدورهم أن ي  عىل حياة اآلخرين،  ص خشبدراسة التأثير الذي قد يحدثه ذلك ال سيقومون

. صيوًما ما   ناع تغيير

 

 أسئلة أساسية: 

ي  •
 ها البعض؟ضاختالف البلدان عن بعما السبب ف 

 ها البعض؟ضكيف تؤثر هذه االختالفات عىل تفاعالت الدول مع بع •

 كيف تؤثر هذه التفاعالت العالمية عىل حياة األفراد؟   •

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

؟  صخاشمن هم أولئك األ  •  . (ية عنهمصخشاكتب معلومات )القادرون عىل إحداث التغيير



 

 

 

 بينهم. ابه واالختالف ش؟ بيرّ  أوجه التصخاشاأل  الشخصية لهؤالء ما السمات   •

؟  •  ما الذي يحفز اآلخرين عىل اتخاذ إجراٍء نحو التغيير

ي يمكن أن يتخذها   اإلجراءات  ما نوعية •
؟ صالت   ناع التغيير

؟ صكيف يختلف نطاق عمل  •  ناع التغيير

ي يواجهها  •
؟ صما التحديات الت   ناع التغيير

ي يقوم بها األفراد أن تؤثر ب •
 كل أوسع عىل مجتمعاتهم أو العالم؟ شكيف يمكن لألفعال الت 

 ما الذي يمكننا أن نتعلمه من دراسة حياة اآلخرين؟ وكيف؟  •

؟  صبح صكيف يمكننا أن ن  •  ناع تغيير

 

 : (أن يتمكن الطالب مندد ) المح الهدف التعليمي 

ي أن يكتسبها الفرد لي
ي ينبىع 

، وأن يتعرف عىل أوجه الت صبح  صمعرفة المهارات الت  ٍ ناع  صية لصخش ابه واالختالف بير  السمات الشانع تغيير

 ضبحوا أي صية.  كما سيدرك الطالب أنه بمقدورهم أن ي صخشالتغيير وبير  س ـماتهم ال
ً
. ص ا  ناع تغيير

 

 لدى الطالب القدرة عىل: يكون س

ي تو ضٍف واصتقديم و  •
ي أجروها مع صٍح وموجٍز للنتائج الت 

. صلوا إليها من المقابالت الت   ناع التغيير

ي ح •
ي اكتسبها    وإضافتها لوا عليها  صاستخدام أسلوب المالحظات المرسومة لتنظيم وتحليل المعلومات الت 

إىل المعلومات الت 

 . اآلخرون

 ابه واالختالف بير  النتائج. شالبحث عن أوجه التاالستماع إىل أقرانهم و  •

ٍة لتحقيق مهمة مصمن فرٍق ضالعمل  • ٍة وكبير كة. شغير  ي 

 ف وتبادل الكثير من المعلومات عىل نحٍو مكثف وموجز. ص ميم طرق مبتكرة لو صت  •

 

 التقويم:  

ي رواية القشيتم تقويم الطالب بناًء عىل م
رسوم المالحظات، كما ُيقيمون كذلك بناًء عىل  ق  ص، وترتيب المعلومات عىل ملصصاركتهم ف 

ي نشاط مخطط شمهارات العرض ومعدل الم
طة من الطالب  شاركة الن شل. وسوف تتطلب المصداخل الف (venn diagramفن)اركة ف 

ي المناق
ي تتم داخل الفشأن يقوموا بتبادل األفكار واالستماع إىل أفكار اآلخرين واإلسهام ف 

 ل. صات الت 

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 : (دقائق 5) مقدمة

وام كل مجموعٍة ثالثة طالب، وسيكون الطالب الذين أجروا مقابالت  
ُ
ناع التغيير  صـية مع  صخشُيقسم المعلم الطالب إىل مجموعاٍت ق

ة. وأثناء  غير صهم البعض داخل المجموعات الضحيث يتم توجيههم لعرض مقابالتهم عىل بع ل، صعىل استعداٍد لعرض نتائجهم عىل الف

ي  صيعمل الطالب كمجموعة واحدة لو  لديهم، ثم ناع التغيير صعرض هذه المقابالت يطلب المعلم منهم إجراء مقارنة بير  
ف النتائج الت 

ة من  صح المعلم للطالب أنه بعد انتهاء المجموعات الضق باستخدام المالحظات المرسومة. وبعد ذلك، يو صلوا إليها عىل ملصتو  غير

، حيث سيقوم الصع مخطط ِفن لضأقرانهم، فسيعملون جميًعا عىل و   عروضها أمامتقديم   الب من خالله بتحليل الكيفية ط ناع التغيير

ي تتم بها مقارنة سمات 
 ف السابع. ص ناع التغيير بسمات طالب الصالت 

 

 : (دقيقة 20)المالحظات م ساركة ور شالم



 

 

 

ي مجموعاٍت من  
ق  صميم ملصية، حيث ُيكلفون بتصخشالذين يجرون معهم المقابالت ال   صخا شثالثة أفراد بتقديم األ يقوم الطالب ف 

ا لتجارب وكالء التغيير لديهم. وبمجرد انتهاء المجموعات من تس ـميم الملصرسوم المالحظات بحيث تقدم و 
ً
ة بهم،  صقات الخاصف

 ل بأكمله. صيمكنهم طرحها عىل الف

 

 

 (قدقائ 10) قاتصالمل ضر ع

ي كل فريٍق باعتبار أن عدد طالب الف)ُيمنح كل فريٍق  
 صثالثة طالب ف 

ً
 لتقديم مل  (ل ثالثون طالبا

ً
 احدة

ً
قه الذي يركز عىل جميع صدقيقة

ي مناقشة مجمعتهم. سالنقاط الرئي
 ة ف 

  

 (دقيقة 20) ىلي صمخطط ِفن الف

ا لتشي ك جميع الطالب سويًّ ٍ بحيث يحدد سمات وكالء التغيير الذين أجرى الطالب معهم مقابالت  صميم مخطط ِفن الفصي  ىلي بحجٍم كبير

ي فصخش
 (وذلك من خالل عقد مقارنة ومقابلة بير  سمات كلٍّ منهم)لهم صية، كما يحدد سمات الطالب ف 

 

 

ي مخطط ِفن ل ض عىل العنا أمثلة **
ي يمكن إدراجها ف 

. ص الت   ناع التغيير

: ص  ناع التغيير

 يتخذون إجراءً أول من  •

ا يتعير  عليهم مواجهة ال •
ً
 عاب والتغلب عليها ص أحيان

ي البداية  •
 ف 
ً
 يجدون مقاومة

•  
ً
 يطورون أفكاًرا جديدة

 لاللتفاف حول معتقداتهم   سيستقطبون النا •

 لديهم اعتقادات راسخة  •

ي الجزء المخ
ي يمكن تسمينها ف 

 عىل البنود الت 
ٌ
ي مخطط فن:  صصأمثلة

 للسمات المتداخلة ف 

 إنهم مجتهدون   •

 إنهم متفائلون   •

 إنهم طموحون   •

 يمثلون جزًءا من المجتمع  •

 لديهم ارس  •

 لديهم أحالم   •

 ياء جديدة وتنظيم األفكار شلديهم القدرة عىل تعلم أ •

ي جانب طالب الض أمثلة عىل العنا
ي يمكن تسمينها ف 

 ف السابع من المخطط: ص الت 

 والديهم.  معتمدون عىل •

 . (المال والوقت)ال يملكون دائًما الموارد المناسبة  •

  يمكنهم بسهولة التأثير عىل البالغير  الذين غالًبا ما يتخذون القرارات. ال  •

 

 (دقائق 5) مالحظات ختامية



 

 

 

 تماًما، ضح المعلم للطالب أن وكالء التغيير وقضيو 
ً
ها  ضالمتداخلة مع بع  صائ صلختمل عىل العديد من اشإال أنها ت اياهم قد تبدو مختلفة

ً تختلف عن خصطالب الف  خصائص أن    المعلم إىل ير  شف السابع. كذلك يص ال  خصائص طالبا مع  ضأي   البعض، والمتداخلة  ي
  ص ائ صل الت 

ي ذلك قبل بدء الح
 ة التالية. صوكالء التغيير هي ما يمكن عىل األرجح تعلمه وتطويره. ويطلب المعلم من الطالب التفكير ف 

 

 

 

 ــــادر للطــــالب: صم

ية. مصتعتمد ال • نت وفهم اللغة اإلنجلير  ض منهم الدخول إىل اإلني   ادر التعليمية للطالب عىل السياق وتفي 

إىل   • الطالب  وملسيحتاج  أخرى  صأقالم  بمواد مكتبية  تزويدهم  يمكن  والمق)ق كما  لق  صكالغراء  منها  ص ال  صوالمجالت  ور 

 . (طة...إلخ رس  والجليي  الالمع واأل 

ات أو الهواتف أو أجهزة الحاسوب)إذا استخدم الطالب أجهزة تسجيل فيديو   • ية،  صخش لجمع ومشاركة المقابالت ال  (كالكامير

ي الفصل. فالبد وأن تكون تلك األجهزة 
 متوفرة ف 

 

  

 :  مصادر للمعلمي  

: ص سخطة در  •   http://tiny.cc/G7L4R1ناع التغيير

 http://tiny.cc/G7L4R2نماذج مخطط ِفن:  •

اتيجيات المالحظات المرسومة:  •   http://tiny.cc/G7L4R3اسي 

 http://tiny.cc/G7L4R4المالحظات المرسومة:  •

 

 

about:blank


 

 

 

 الدرس الخامس  – بعساالالصف 

 »  »التطلع إىل التغيير المستقبىلي
 

 

 : ي
 دقيقة  60 اإلطار الزمن 

 الدراسات االجتماعية والعلوم  المادة: 

اكات لتحقيق  : عقد  17الهدف  ،  : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف  ،  : الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف    : المعايي   الش 

   األهداف

 كاثرين كينايرد : ونالمصمم

 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي انتىه منها الطالب، 
ا إىل المقابالت الت 

ً
ي ي شفية، يقوم الطالب باستكصهم الضوبناًء عىل عرو   استناد

بحون من خاللها  ص اف السبل الت 

ي مجتمعاتهم والعالم. وعند هذه المرحلة  ص
ي سبق ناع تغيير ف 

، سيتعلم الطالب كيفية تطبيق المهارات الت  ي مسارهم التعليمي
الحرجة ف 

 لهم اكتسابها عىل دراستهم وحياتهم المستقبلية. 

 

 االجرائية:  التدريسأهداف 

هم من الطالب عىل و ضأن يتعلم الطالب كيفية تحديد الق ي القضع خطٍة منهجيٍة لحل تلك ضايا االجتماعية المهمة، والعمل مع غير
  ية ف 

ي مادة   وبالنسبة لمادة الدراسات االجتماعية فسوف يطور الطالب من قدرتهم عىل استيعاب قضايا العدالة االجتماعية.   المستقبل. 
أما ف 

حلٍّ لها، واختبار ذلك الحل وكذلك تحليل    عليها وإيجاد وإجراء البحث   العلوم فسوف يستخدم الطالب المنهج العلمي لتحديد المشكلة، 

ي طالب الفصل.  النتائج
، ومشاركة خطة العمل مع باف  ي

 وتهذيب الحل النهائ 

 

 فهم أهداف الدرس: 

، كما  شسوف يدرك الطالب أهمية العمل الم ك إلحداث تغيير
كما    ال. صيعرفون كيفية تطوير مهارات التعاون والبحث والتحليل واالت سي 

ي هذه العملية 
ي ت شيعايسأنهم ف 

. صاحب اإل ص ون التحديات والمزايا الت   الح االجتماعي

 

 أسئلة أساسية: 

ي يواجهها المجتمع؟ •
 ما المشكالت الت 

ي يواجهها العالم؟ وهل هي نفم •
؟  سا القضايا الت  ي مجتمىعي

 القضايا الموجودة ف 

 ها البعض؟ضكيف ترتبط جميع هذه القضايا االجتماعية ببع •

ي  •
حة؟ مع َمن يمكنت  ي قام ببحث جميع القضايا المقي 

؟ َمن ِمن زمالئ   العمل عىل إحداث تغيير

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

 العمل والتواصل الفعال مع زمالئهم.  •

 التعبير عما لديهم من أفكاٍر تجاه التعامل مع القضايا االجتماعية الهامة.  •

ي يتم بها حل القضايا االجتماعية.  •
 التفكير النقدي للكفية الت 



 

 

 

  علمية وإبداعية. ٍس االجتماعي عىل أسع خطٍط للعمل  ضو  •

 

 التقويم: 

ي يقدمها الطالب باستخدام نظام الصتطيع المعلم أن يقيم أداء الطالب بناًء عىل ت سي
هادات  ش نيفه لخطط العمل والعروض الصفية الت 

ي مناهج التعلم ) (IBالدولية )
نامج السنوات المتوسطة )ATLف  :  ص(، حيث يتم التMYP( لير ي

ا لما يأئ 
ً
 نيف وفق

ة/ مبتدئ ) • ي بداية مرحلة الفهم لعملية البحث والتعاون،   -(  Nقليل الخير
ي    دورٍ ب ولكنهم ال يقومون    أي أن الطالب ف 

فعال ف 

. ضو   ع خطة العمل االجتماعي

هم ويشاركونهم أي أن الطالب يتعاونون مع  -( Lمتعلم / متطور ) • ي و  غير
ي  ع خطة عمل اجتماعي وفق توجيهات ضف 

المعلم الت 

 يقدمها باستمرار. 

ي تقديم خطة العمل االجتماعي  ضأي أن الطالب يعملون عىل نحٍو جيٍد    -(  P/ مستخدم )  سممار  •
من مجموعاتهم ولديهم الثقة ف 

ي الفصل. 
ي تعدها مجموعتهم لباف 

 الت 

م •  / )شخبير  بم  -(  Eارك  ويقومون  مجموعاتهم  داخل  قيادية  سمات  لدٍيهم  الطالب  أن  اسأي  يواجهون  اعدة  الذين  لطالب 

ي العمل، ص
ي الفصل.   عوبات ف 

ي مشاركة خطة العمل االجتماعي وإبراز أهميتها المستقبلية لزمالئهم ف 
 كما أن لديهم الثقة ف 

 

   تسلسل األنشطة: 

 

 :  النشاط االفتتاحي

ي أثناء أجراء صيجري الطالب ع 
ي درسوها ف 

ا لجميع القضايا االجتماعية الت  ا ذهنيًّ
ً
 بالق ف

ً
ي تواجهها  ضالمقابالت، ومن ثم يعدون قائمة

ايا الت 

 أخرى بالق
ً
ي يواجهها العالم. ويحدد الطالب مواضمجتمعاتهم وقائمة

ي تواجهها مجتمعاتهم مع القضايا  ضع التداخل بير  القضايا الت 
ايا الت 

ي يواجهها العالم. 
 الت 

ا من تحليلهم للقضايا الرئيسة بتقسيم أنفسهم لمجموعاٍت للعمل عىل معالجة 
ً
ولتالحظ أنه من   المشكالت.   إحدىيقوم الطالب انطالق

أنفسهم   الطالب  يقسم  أن  يكونون  إالمهم  المعلم ألنهم   عن 
ً
نيابة بحاجة    آنىل مجموعاٍت  بير   إذاك  التحليىلي  الربط  ىل معرفة كيفية 

ي ضمو 
ي أثناء مقابالتهم وبير  المو   وعات البحث الت 

ي الفضتناولوها ف 
ي طرحها زمالؤهم ف 

ل. وبمجرد أن يقسم الطالب أنفسهم،  صوعات الت 

د مجموعاتهم وأجراء أية تعديالت 
ُّ
 ورية. ض  يمكن للمعلم تفق

 

   : سالنشاط الرئي 

ي  
ي تحديد المشكلة الت 

ي فريٍق واحٍد مستخدمير  المنهج العلمي ف 
مون معالجتها، وميعمل الطالب ف  ا  شاركة أفكارهم بشيعي  

ً
ىل  إأنها استناد

ي أجروها،
التو   بحوث المقابالت الت  سون  المشكلة، ويجرون عصويفي  ا للمصل لحٍل لهذه  ا ذهنيًّ

ً
تتحقق  شف ي قد 

كالت والنجاحات الت 

ي ويطورون خطة العمل. 
 لهذا الحل، ومن ثم ينقحون الحل النهائ 

ً
 نتيجة

 

 :  النشاط الختامي

ي الفصل. مشيقوم الطالب خالله ب  
 اركة أفكارهم وخطة العمل النهائية مع زمالئهم ف 

 

 

  ـــادر للطــالب: صم

 :    http://tiny.cc/G7L5R1خطوات المنهج العلمي

 



 

 

 

: صم   ـــادر للمعـــلمي  

   http://tiny.cc/G7L5R2القضايا العالمية: 


