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 عن المكان  واالعنوان: ابحث
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي  نموذج  وحدة    نموذج  
  مجموعات يوم واحد  عربية

 صغيرة
كبيرة  مجموعات  

2 2 2 

 

ملّخص: تساعد التكنولوجيا بطرق مختلفة اليوم وقد حلت محل بعض المهارات البشرية. كان التوجه  ال

دائًما موضوع دراسة تهم مختلف التخصصات ، في الواقع ، نحن ندرك اليوم مدى فائدة تطوير  المكاني 

المهارات البصرية وخلق تمثيالت عقلية لألماكن المتقاطعة. جعل تطور التكنولوجيا هذا ممكنًا لألجهزة  

ا بها ، افتراضيًا  ، التي تتواجد بها الشركة للطريقة التي يتم تثبيته GPS الصغيرة ، مثل أجهزة مالحة

على كل هاتف ذكي ، لتوضح لنا الطريق الذي نذهب إليه واألفضل الطرق التي يجب اتباعها. عندما  

نتحرك عبر مساحة مغلقة ، أو من خالل منطقة نعرفها بالفعل ، من السهل العثور على األماكن التي  

صب تذكاري ، متجر ، إلخ. بدالً من  نبحث عنها ، طالما أننا نستخدم نقاط مرجعية: كنيسة ، مدرسة ، ن 

ذلك ، عندما نكون في مكان واسع غير معروف ، أو في منطقة بدون مراجع ، يكون من الصعب العثور  

. من الواضح ، في الحالة األخيرة  مدينة ألول مرة أو في غابة على مكان: على سبيل المثال إذا كنا في ال

 hello" أو "hello Siri" من المتاعب ، علينا فقط أن نقول ، أن نظام تحديد المواقع العالمي سيخرجنا 

Google" ...   ، هذا كل شيء ؛ ولكن على المدى الطويل ، قد يؤدي االستبدال الدائم لمهاراتنا التوجيهية

والتي غالبًا ما تجعلنا نتواصل ببساطة مع أشخاص آخرين لطلب المعلومات ، مع هذا النوع من  

يؤدي إلى تراجع مستقبلي لهذه القدرات البشرية. يهدف النشاط إلى إعادة تنشيط  التكنولوجيا يمكن أن  

مقارنة المعرفة  لب المعلومات للعثور على مكان ، ب مهارات االتصال التي تشير إلى القدرة على ط

 .المكتسبة مسبقًا مع عاداتنا الثقافية ومع المناهج الجديدة المحتملة

 .مهارات االتصال الكلمات المفتاحية: التوجيه ، 

األهداف: الهدف من النشاط هو معرفة كيفية العثور على مكان في منطقة غير معروفة ، بطلب  

 .معلومات من السكان المحليين

الوصف: القدرة على التوجيه تعني معرفة مكاننا بالضبط ، وبالتالي معرفة كيفية العثور على نقاط  

النقاط المرجعية. هذه هي الفرضية التي يمكن من خاللها  مرجعية يمكن تحديدها بسهولة فيما يتعلق ب

البدء في شرح النشاط للمشاركين ، الذين سيجتمعون في ساحة ، تقع إلى حد ما في وسط المدينة. ثم  

سيتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة لتلقي المواد والمعلومات والقواعد المتعلقة بتنفيذ النشاط ، وكذلك  

مثال الدليل )شيء مثل رئيس  جب أن يضطلع به أعضاء المجموعة ، على سبيل الالدور المحدد الذي ي
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سيتم تحديد الشخص الذي   ذون الصور ومقاطع الفيديو ومن بينهم سيأخ الفريق( والصحفيين ) الذين 

سيكتب المعلومات خالل اليوم(. النشاط المنظم لعبة ، نوع من "المشيمة". تتضمن المواد المقدمة  

للمشاركين قائمة باألماكن في المدينة التي سيتم اكتشافها في مجموعة ؛ عليهم فقط أن يطلبوا من السكان  

م يكن عليهم تحقيق هدف. قبل بدء النشاط ، يمكن  التوجيهات ، بدالً من استخدام التكنولوجيا ، ما ل

للمشاركين طلب معلومات لمناقشتها ، فقط للتحقق من المهارات الفردية المكتسبة ، والتي يمكن أن تكون  

مفيدة لتشكيل المجموعات. الخطوة األخيرة هي غرفة الوسائط المتعددة ، حيث يجب على المشاركين  

وإنشاء ملفات الوسائط المتعددة ، مع المواد المستمدة من البحث )الصور   تمثيل التجربة في وقت الدائرة

في  عرضها ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والتقارير القصيرة والحكايات( ، والتي يمكن اختيارها و 

 .متحف الوسائط المتعددة

وهواتف محمولة أو  المواد: دفاتر وأقالم رصاص وخرائط للمدينة وقائمة باألماكن وغرفة وسائط متعددة 

 .كاميرات وقواميس صغيرة لمعالجة مشاكل اللغة المحلية 

 .، وقت الدائرة ، التعلم التعاوني  AES الطريقة: حل المشكالت ، تعليم

نصائح للميسرين: سيرافق كل مجموعة شخص يعرف المدينة ، ولكن يجب أن يراقب ويشرف فقط أثناء  

 .أو يواجهون صعوبات البحث ، ما لم يكن المشاركون مرتبكين 

 :(APA) المصدر

 

 / :الصدقات 

 

إدارة المدرسة ، مؤسسات الالجئين ، مؤسسات رعاية الشباب ، جمعيات  ) CESMED :المتعاون

 ).المهاجرين 

 


