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 العنوان: لم أقابلك من قبل
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات 4 ساعات عربية

 صغيرة
2 2 2 

 

 

ملخص: من المعروف أن الفضول هو سمة من سمات الذكاء البشري ، ولكن في عصر النرجسية هذا ،  

هناك اتجاه متزايد نحو العزلة: الجميع مغمور جًدا في حياتهم لدرجة أنهم ال يالحظون حياة اآلخرين ،  

ذلك ، حتى قبل   بدالً من  .جديرة باالعتبار ، كنماذج ملهمة لحياتهم ونجاحهم "كبار الشخصيات "فقط 

اللواتي  بضع سنوات ، وعلى األقل في جنوب إيطاليا ، كان من المرجح أن تلتقي مجموعات من النساء 

 .أثناء التنقل  يثرثرن 

 .الكلمات المفتاحية: مهارات االتصال ، السؤال ، المعرفة ، التنشئة االجتماعية

تصال المستخدمة عند مقابلة أشخاص جدد  األهداف: الهدف من هذا النشاط هو تعزيز وتقوية مهارات اال

 .، من خالل فهم أفضل للذات ومنظور بناء بين الثقافات ، والذي سيركز على المشاركة

الوصف: بعد مقدمة موجزة للموضوع ، يجب على المشاركين مناقشة تجربتهم لفهم كيفية مقابلة شخص  

ها والطرق التي يستخدمها عادة ، وكيف  جديد: كيفية مواجهة شخص ما ، ما هي األسئلة التي يجب طرح

من قبل أشخاص آخرين في الماضي ، ما هي المعايير في ثقافتهم وكيف تؤثر على   متم االتصال به 

الثقافة. سيتم استخدام استراتيجية وقت الدائرة إلدارة االستجابة العاطفية التي قد تحدث بشكل أفضل ،  

 .المالحظات ، والتي سيتم استخدامها الحقًاوإذا أمكن ، سيُطلب من المشاركين تدوين 

سيتم تعيين المشاركين لمجموعات من شخصين وستقوم كل مجموعة بمحاكاة. سيتم عرض موقف   

مختلف حيث يمكن مقابلة شخص ما )في الشارع ، في المدرسة ، في العمل ، في صالة األلعاب  

الرياضية ، أثناء الحفلة ، وما إلى ذلك( ، في حين يتم تشجيع اآلخرين على المالحظة والمشاركة  

الجديدة ، بناًء على   ةرفل السؤال الذي يجب طرحه على المعلة والنصائح واالقتراحات حواألسئب

ل ، واألولويات ، والتقييم والنظر في األشياء المهمة لمعرفة اآلخر. بعد  وإمكانيات المرء الخاصة ، والمي

التي   ن المالحظات هذه المرحلة األولى ، سيتم إعطاء ورقتين فارغتين لكل مشارك: في أحدهما ، بدعم م

شيئًا  ن أسماء المشاركين اآلخرين بكلمة تمثل بعًضا )يمكن أن يكون أيًضا تم تدوينها سابقًا ، سيربطو 

بشكل معقول( ؛ على الورقة األخرى سيرسمون  جادلوا  ،  استشعروه ، موصى به  تعلموه لمحاكاة ، شيء

اقشون معًا ، حتى يتمكن كل مشارك من  صورة تمثل أنفسهم وتسهل تقديمهم لآلخرين. أخيًرا ، سوف ين
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 .تقديم تعليقات حول ما تعلمه وكذلك تلقي مالحظات المشاركين اآلخرين

 .يمكن اختيار بعض الرسومات وإدراجها في المتحف االفتراضي

 .المواد: أوراق ، أقالم تلوين ،  دفتر مالحظات ، أقالم

 

 .الطريقة: تدريب المجموعة ، وقت الدائرة

 

لميسرين: يمكن تقديم الموضوع عن طريق إخبار التجارب الشخصية أو عرض األفالم / مقاطع  نصائح ل

 .الفيديو التي يمكن العثور عليها عبر اإلنترنت 

 

 :(APA) المصدر

 

 / :الصدقات 

 

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

 ).المهاجرين 

 


