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   الثقافية السياقات: عنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
كبيرة مجموعات 6 ساعات عربية  1 1 1 

 

 

 . الحياة مدى البيئي و الثقافي و الفردي التأثير: ملخص 

 و رمزيةةةة  معينةةةة   ثقافةةةة  فةةةةي ولةةةةد   لقةةةةد : المسةةةةتمر البنةةةةا  قيةةةةد  الثقةةةةافي التةةةةرا   و الثقافةةةة 

 صةةةةيا تها إعةةةةادة و إدارتهةةةةا سةةةةيت  و و النمةةةةو عمليةةةة  تنميةةةة   يفيةةةة  تةةةةتعل  سةةةةو  سةةةةلو ي  

 الثقافيةةة   للمعرفةةة  وفقةةةا الفةةةرد  يتصةةةر . هويتةةة  بنةةةا  أثنةةةا  الفةةةرد  قبةةة  مةةة  مسةةةتمر بشةةة  

 النشةةةا  يقةةةد   السةةةب   لهةةة ا و فيهةةةا  يعةةةي  التةةةي الثقافيةةة  بالبيئةةة  يتعلةةة  فيمةةةا بةةة ل  متغيةةةرا

 أ ثةةةةر م ةةةةا  مةةةة : الثقافةةةة  بأمةةةةا   الةةةةوعي زيةةةةادة يم ةةةة  حيةةةة   الثقافةةةةا   بةةةةي   حةةةةوار

 خةةة   مةةة  الفةةةرد  يشةةة   التةةةي اإلجتماعيةةة  إلةةة  العائلةةة   و بأصةةةولنا يتعلةةة  فيمةةةا شخصةةةي  

 . الفني  و السياسي  و الديني  و التعليمي  المسسا  

  السياقا  الوعي: المفتاحي  ال لما  

 أ  يم ةةةة  الةةةة ي موضةةةةوعي الغيةةةةر التصةةةةور إزالةةةة  هةةةةو النشةةةةا  مةةةة  الهةةةةد : األهةةةةدا 

 البيئةةةة  علةةةة  اإلنفتةةةةا  و الةةةة ا   علةةةة  النفتةةةةا  بتعزيةةةةز  لةةةة  و  "ثقافةةةة " ب لمةةةة  يةةةةرتب 

 . ال لي  و الصغيرة

 : ...المشار و 

 : مرحلتي  م  النشا  يت و : الوص 

 الثقاف  إدرا  و تعري  في الموضوعي  و ال اتي ( 1

  التقافي   التنمي  و التعل  بيئا  ( 2

 . النهائي الهد ( 3

 األف ةةةةار و الثقافةةةة   هةةةةي بمةةةةا للةةةةوعي الشخصةةةةي المسةةةةتوى فهةةةة  هةةةةي األولةةةة  الخ ةةةةوة

: اإلبةةةةداعي التف يةةةةر بتشةةةةجي   لةةةة  و بالمصةةةة ل   المرتب ةةةة  المسةةةةبق  األح ةةةةا  أو المحتملةةةة 
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 تقةةةةدي  مةةةةنه  سةةةةي ل   و بيضةةةةا   أوراق و رصةةةةاص  أقةةةة   بةةةةأق    المشةةةةار ي  تزويةةةةد  سةةةةيت 

 رمةةةةوز جمةةةة    لمةةةةا    تابةةةة  يم ةةةة  الشخصةةةةي لإلبةةةةدا  وفقةةةةا  ) للثقافةةةة  وصةةةة  أو تعريةةةة 

 وقةةةة  "  ريقةةةة  اسةةةةتخدا  سةةةةيت  األولةةةة   المرحلةةةة  مةةةة  اإلنتهةةةةا  بمجةةةةرد   (رسةةةةوما   أو

 مةةةة  تعليقةةةةا   يتلقةةةةو  و شةةةةرحا المشةةةةار و  سةةةةيقد  بةةةة   القيةةةةا  تةةةة  مةةةةا لمشةةةةار  " الةةةةدائرة

 مةةةة  سةةةةي و  يحةةةةد   لمةةةةا اإلخةةةةت   و التشةةةةاب  أوجةةةة  عةةةة  النظةةةةر بصةةةةر  و. اآلخةةةةري 

 تعلةةة  فيهةةةا تةةة  التةةةي التةةةي السةةةياقا   عةةة  ت شةةة  التةةةي التانيةةة   المرحلةةة  إلةةة  اإلنتقةةةا  السةةةه 

 يسترشةةةدو  و الشةةةار و   سةةةيتحد   لنيةةةته   وفقةةةا   و بالتنةةةاو  . سةةةابقا     ةةةر  تةةة  شةةةي   ةةة 

 فةةةي: الثقافيةةة  التجةةةار   المشةةةار و  سيشةةةر  و سةةةيتبعه   الةةة ي الوسةةةو  /المعلةةة  قبةةة  مةةة 

 الدراسةةةا   خةةة   مةةة  الم تسةةةب  المدرسةةة   فةةةي األقةةةرا   مجموعةةة  فةةةي األسةةةرة  مجموعةةة 

 علةةةة  الثقةةةةافي النشةةةةر مةةةة  تتعامةةةة  التةةةةي الجمعيةةةة  إلةةةة  اإلنضةةةةما  خةةةة   مةةةة  أو الشخصةةةةي 

 تتعلةةةة  التةةةةي المختلفةةةة  الخبةةةةرة و السةةةةابق   المعرفةةةة  تنةةةةو  إ . محةةةةددة موضةةةةوعا   أسةةةةا 

 إنشةةةةا  فةةةةي التعةةةاو  خةةةة   مةةة  ملمةةةةو  بشةةةة   ستتشةةة   الم تسةةةةب   الجديةةةدة األشةةةةيا  بهةةةا

 للنشةةةةر النشةةةةا  سةةةةاعا   خةةةة   بةةةة  القيةةةةا  تةةةة  اختيارمةةةةا يم ةةةة . المتعةةةةددة السةةةةائ  نتيجةةةة 

 . المتعددة الوسائ  متح  في المحتم 

   المتعددة الوسائ   رف  رصاص  أق   أق    أوراق : المواد 

 علةةةةة  مبنةةةةةي تعلةةةةةي ) الةةةةةدائرة  وقةةةةة   التعةةةةةاوني  الةةةةةتعل  التةةةةةدري   مجموعةةةةة : ال ريقةةةةة 

 (...العلو 

 التةةةةةا  الغيةةةةةا   و الحساسةةةةةي " هةةةةةي النشةةةةةا  لهةةةةة ا المشةةةةةفرة ال لمةةةةةا  : للميسةةةةةري  نصةةةةةا 

 مةةةةر   و سةةةةلمي  التعةةةةا    و الهةةةةدو  مةةةة  حالةةةة  فةةةةي الحةةةةوار يةةةةت  أ  المهةةةة  مةةةة ": للح ةةة 

 بالتجةةةةةةار   المرتب ةةةةةة  المشةةةةةةاعر و األف ةةةةةةار يثيةةةةةةر أ  يم ةةةةةة " الثقافةةةةةة " مصةةةةةة ل  أل 

 مةةةةة . المصةةةةة ل  إلةةةةة  المنسةةةةةو   الةةةةة اتي المعنةةةةة   و مختلفةةةةة  سةةةةةياقا   فةةةةةي الشخصةةةةةي 

 . الحرج  القضايا ح  أج  م  األدوار تباد  و محا اة إجرا  المستحي 

 : المصدر

 : الصداقا  

 مسةةةةةةةاعدة مؤسسةةةةةةةا   ال جةةةةةةةي   مؤسسةةةةةةةا   المدرسةةةةةةة   إدارة  CESMED: المتعةةةةةةةاونو 

 .المهاجري  جمعيا   الشبا  

 


