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 المشتركة  غير القيم: العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
يوم  نصف عربية   مجموعات 

ةصغير  
2 1 1 

 

 

 .2ملخص: يعتمد هذا النشاط على نتائج النشاط ال

 .والتفاهم ؛ حل سلمياالحترام المتبادل واالستماع   .الكلمات المفتاحية: إدارة الصراع

 .ة يالمشاركون: تدريب المعلمين ، المعلمين ، المعلمين من جميع المستويات المدرس

)الحريات األربع واإلعالن   1الوصف: جلسة صفية لمدة ساعتين. بالنظر إلى ما تعلموه من النشاط 

األوروبي بناًء على القيمة المشتركة(  )نظام المواطنة في االتحاد  2العالمي لحقوق اإلنسان( ومن النشاط 

، تتم دعوة المشاركين لتحسين البريد من خالل ابتكار طرق للحد من حاالت الصراع بين الثقافات هي  

 :استباقية. تحقيقا لهذه الغاية ، يجب على الطالب التعرف على األسباب األكثر شيوعا لالحتكاك

العمر ، الدين ، العرق ، اإلعاقة الجسدية / العقلية ،  التمييز )بسبب: الجنس ، التوجه الجنسي ،  ●

 الوضع االجتماعي والثروة / الفقر( ؛ 

 .منع / تقييد ممارسة واحد أو أكثر من أشكال الحرية األربعة  ●

يجب على المشاركين كتابة األسباب / األسباب المذكورة أعاله على ورقة. ثم سيدعو المستفيدين  

خر ، ويدعوه للتعبير عن رد فعله الفوري على حالة الصراع ، بينما يقيم اآلخرون  النهائيين واحًدا تلو اآل

 )مناسب جًدا(.  5)غير مناسب جًدا( إلى  0رد الفعل هذا على مقياس من 

 :أمثلة

لذا قرر التوقف عن التحدث إلى   .الحالة: يكتشف المستفيد النهائي أن أفضل صديق له هو مثلي الجنس

 .صديقه 

 :تقييم

 .مناسبة  غير 

هل هو / هي / أفضل صديق له   .الحل: يجب على باقي الصفوف سؤال المستفيد النهائي عن سبب تعليقه 

لعدم مشاركة شيء حميم معه )عدم ثقته(؟ أو لماذا يقبل الهوية الجنسية )رهاب المثلية(؟ يجب على  

يمي وشخصي ، لدرجة أن  المشاركين والمجموعة أن يجعلوا فهم المستفيد النهائي مسألة ذات توجه حم 
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بعض الناس يشعرون بعدم االرتياح عند التحدث عن ذلك ألنهم يخشون الحكم عليهم )انعدام الثقة( أو  

هل هذا ما يريد أن يحثه في أفضل صديق له )أو في أي   .(رهاب المثلية )سوء المعاملة الجسدية / اللفظية  

 ارة بالصداقة؟ حال(؟ هل التوجه الجنسي يجعل الشخص أكثر أو أقل جد 

المواد: مواد الكتابة ، وأوراق الورق ، واللوح الورقي ، ومقلمة العرض التقديمي و أوراق متعددة 

 .األلوان ، ولوحات اإلعالنات 

جلسة تفكير / ورشة   60جلسة تفكير فردية +  30جلسة استماع / قراءة على األقل +   15الطريقة: 

 .عمل حول موضوع النشاط

خالل هذا النشاط   .أعِط الوقت الكافي للتأمل الذاتي .: استخدم الفيديو كمقدمة للموضوعنصائح للميسرين 

يجب   .، من المهم التعامل مع الجوانب متعددة الثقافات ، والتشكيك في مدى ارتباط التجارب بثقافة الفرد 

 .معالجة هذه المواضيع في مواقف الحياة المدرسية الحقيقية

 / :(APA) المصدر

 

 :ات الصدق

 بطاقات ، كل منها يصف بإيجاز حالة نزاع محتملة ؛ 

 .(5إلى  0أوراق التقييم )من 

 

المتعاون: يتم توفير المواد األساسية من قبل مؤسسات التعليم االجتماعي والمدني لجميع األعضاء  

 .األوروبيين ومؤسسات تدريب المعلمين 

 


