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 !العنوان: أماكن تشعر باالرتياح
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات 4 ساعات عربية

 صغيرة
4 3 1 

 

 

الملخص: يعبر الطالب الصغار عن تفضيالتهم في بيئة معيشتهم كأماكن أو أماكن يشعرون فيها بالراحة  

تختلف هذه األماكن اختالفًا كبيًرا بين الشباب المحليين والالجئين الشباب والشباب من  بشكل خاص. قد 

 .أصول مهاجرة. يعتبر وصف أماكن الرفاهية ومعرفة سبب كونها أماكن للعافية جزًءا من هذا النشاط

 

 عية الكلمات المفتاحية: استكشاف المناطق السكنية ، االستكشاف االجتماعي ، المشاركة االجتما 

 

األهداف: الهدف من هذا النشاط هو جعل الشباب الذين لديهم خلفيات هجرة أو بدونها على دراية بوجود  

 .(أماكن يشعرون فيها بالراحة في بيئتهم االجتماعية )الجديدة

 

 سنة  18و  15المشاركون: الطالب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

ن منزلهم الجديد ، فإنهم دائًما ما يشيرون إلى األماكن التي  الوصف: عندما يتحدث الالجئون الشباب ع 

يشعرون فيها أنهم في المنزل: شابة أفريقية تروي تجربتها اإليجابية في مكان تشعر فيه بتدفق المياه من  

جدول ؛ شاب عراقي يروي فرحته في سوق يذكره برائحة وطن وطنه. تقول فتاة أفغانية عن منظر  

كثيًرا ألنها تتذكر مناظر طبيعية مماثلة في وطنها األم. يتم توجيه الحواس التي تقيم   طبيعي مرتفع تحبها

 .روابط بين الماضي والحاضر وتجعلها ملموسة نحو أماكن الرفاهية 

 

في محادثة مع الشباب ومن خالل الرسومات والقصص وما إلى ذلك ، يجب تحديد أماكن الرفاهية هذه  

ين الوطن الذي غادروا منه والوطن الجديد. األمر متروك للشباب لتقرير  من أجل إقامة أوجه تشابه ب

 .كجزء من السرد أو كمنتج مبدع -الطريقة التي يريدون بها تقديم أماكن الرفاهية هذه 

 

 المواد: مواد الرسم ، مواد الكتابة ، الورق أو الدفاتر 
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 اإلبداعية الطريقة: االستكشاف الخطابي ، ورشة الكتابة ، ورشة العمل 

 

نصائح للميسرين: في البحوث االجتماعية الحضرية ، يلعب رفاه المواطنين في بيئتهم المعيشية  

والمعيشية دوًرا متزايد األهمية. األشخاص الذين يشعرون بالراحة لحماية بيئتهم ، والدفاع عنها من  

 .التأثيرات السلبية وعلى استعداد للدفاع عنها وتولي المهام االجتماعية

 

 

تساعد أماكن العافية الشباب على إيجاد طريقهم إلى بيئة معيشية جديدة. فهي تساهم في الرفاه والتكامل  

االجتماعي وتشجع على استكشاف بيئة جديدة. من الواضح أن هناك أوجه تشابه بين البيئة التي خلفتها  

 .والبيئة الجديدة

 .ا ما يفتقر إليه الشباب ، وما يحزنون عليهوفي الوقت نفسه ، يمكن ألماكن الرفاه أن توضح أيضً 

خذ األوصاف أو اإلنتاجات الفنية ألماكن الرفاهية هذه كفرصة للتحدث عن العجز في االندماج  

 .االجتماعي 

 

 .Kultur und Arbeit e.V المصدر: المواد التعليمية لشركة

 

 - :الصدقات 

 

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

 


