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 العنوان: التأمل مع الشباب 
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 2  صغيرة 120دقيقة عربية

 

 

الملخص: لعدة سنوات ، تم اختبار التأمل / التفكير مع الشباب كعنصر من عناصر تطوير الشخصية  

السياسيين ، ولكن أيًضا العديد من المعلمين قد اختبروا بالفعل إمكانية  الديمقراطية. ليس فقط المعلمين 

التفكير في الفصل الدراسي. تتعامل الفلسفة مع القضايا االجتماعية والسياسية الفردية والحالية وتسمح  

  للشباب بالعثور على موقفهم الخاص وتدريب مهاراتهم البالغية والجدلية. "الصالونات الفلسفية" تدعم 

 .الشباب في استكشاف مناظرهم الداخلية ومناقشة تجاربهم وآرائهم مع اآلخرين

 

 

 الكلمات المفتاحية: التربية الديمقراطية ، التربية الثقافية ، الفلسفة ، تنمية الشخصية ، المناقشة 

 

 

الفرد ، والتدريب على  األهداف: معالجة القضايا االجتماعية والسياسية الفردية والحالية ، وإيجاد موقف 

 مهارات البالغة والجدل

 

 .سنة ، شباب  12المشاركون: أطفال حتى سن 

 

بتطوير وحدات لمواد   (bpb) ، قامت الوكالة الفيدرالية األلمانية للتربية المدنية 2016الوصف: منذ عام 

أول وحدتين "أساسيات  تعليمية بعنوان "الصاالت الفلسفية لألطفال" ، والتي توفر مقدمة عملية المنحى. 

الفلسفة والمناقشة" متاحة للمعلمين وجميع األطراف المهتمة األخرى. المحتوى مناسب لألطفال األكبر  

 .سنًا والشباب 

 

تتكون كل وحدة من دليل مع اقتراحات عملية للمعلمين وكتيب من األفكار والتأمالت. كجزء من المقدمة  

توجيهية وكتيبات األفكار / األفكار. من أجل تمثيل الحالة المزاجية  ، يتم شرح طريقة العمل مع المبادئ ال

، يتم إعداد العديد من الدوافع الفنية كعالمات ، على سبيل المثال كتب أو موسيقى أو صور أو قصائد.  

تحتوي جميع األعمال اإلبداعية على فرضيات حول العالم أو المجتمع الذي يرتبط به الشباب والذين  
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 .لتواصل معهم. ولذلك ينبغي فهم المواد التعليمية على أنها مساهمة في التعليم الثقافي النقدي يمكنهم ا

 

 

 

 :أمثلة على الوحدات 

 

 : هل لكل شيء مكانه في العالم؟ أين أنا؟ 2و  1النموذجان 

 : ما هي البيئة الغريبة؟ ما هو مألوف لي؟ 4و   3الوحدة 

 : من أين تأتي أفكاري؟ 5الوحدة 

 : أين أفكاري؟ 6الوحدة 

 

 المادة: دليل وأفكار 

 

 الطريقة: مناقشة في شكل خطابي 

 

نصائح للميسرين: الوحدات متاحة حاليًا فقط للمستوى االبتدائي ، ولكن يمكن استخدامها أيًضا لألطفال  

لحياتية  األكبر سنًا والشباب الذين لديهم مستويات تعلم اللغة االبتدائية. إنها ممتازة للتعامل مع التجارب ا

 .المختلفة لالجئين الشباب. تأكد من أن المحادثات تجري في جو هادئ وخاٍل من التشتت 

 

على الرغم من أن الوحدات متوفرة باللغة األلمانية فقط ، فإن هذا النشاط يعمل أيًضا كمصدر إلهام  

 .أخرى للغات أخرى. يمكن العثور على وحدات التعلم حول موضوع "التأمل مع األطفال" بلغات 

 

 https://www.bpb.de/228237/philosophieren-mit-kindern المصدر: تعافى من

 

 الصدقات: نماذج في كتيب األفكار 

 

 (ACW) جمعية الثقافة والعمل - .Kultur und Arbeit e.V :المتعاون

 

 


