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 العنوان: استكشاف القيم واالحتياجات والمواقف
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 2 1 2   كبيرة و صغيرة 90دقيقة عربية

 

 

 :الملخص 

والثقافات األخرى  في بعض األحيان ال ندرك الطرق التي يمكن أن تؤثر بها مواقفنا على فهمنا للناس  

سيوجه هذا النشاط الطالب نحو التفكير الفردي   .وكيف نتعامل ونتفاعل مع أناس من ثقافات مختلفة

والجماعي ، لمواجهة األساطير والمعلومات الخاطئة وتحدي األحكام المسبقة والقوالب النمطية عن  

الل العمل الجماعي ، سوف  من خ .األشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة 

يستكشف المشاركون ويظهرون المواقف واالحتياجات والقيم الظاهرة المختلفة بين أعضاء المجموعة ،  

 .وبالتالي ، سوف يتحدىون األحكام المسبقة والقوالب النمطية

 حتياجات الكلمات الرئيسية: التأمل الذاتي ، والصور النمطية ، والوعي بين الثقافات ، والمواقف واال

 

 :األهداف

 تشجيع المشاركين على استكشاف تصوراتهم ومواقفهم وتحديها ؛  •

تطوير فهم الطرق التي يمكن أن تؤثر بها مواقفنا على عالقاتنا مع تلك من الثقافات األخرى ، ونظم   •

 المعتقدات والخلفيات ؛ 

 تشجيع التفكير الفردي والجماعي بشأن القضية ؛  •

 .وتحدي الصور النمطية من خالل فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم توضيح الخرافات  •

 

المشاركون: مجموعة متنوعة من المجموعات ، ولكن على وجه الخصوص ، الكبار من مختلف  

 .الخلفيات االجتماعية والثقافية والهجرة 

 

 :وصف

 .هناك ثالثة خيارات للميسر

 : مناقشة مجموعة كبيرة 1الخيار  .1

 .ويطلب من المجموعة الرد )بشكل غريزي( والتعبير عن آرائهم حول كل بيان  يقرأ الميسر كل بيان
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 الخيار الثاني: مجموعات العمل .2

تنقسم المجموعة الرئيسية إلى ثالث مجموعات فرعية تتلقى قائمة بالبيانات االستفزازية. ناقش كل بيان  

بيان أم ال. بعد المداوالت ، تستجيب  وقرر كمجموعة ما إذا كانت ستوافق على المشاعر الكامنة وراء ال 

الفرق للمجموعة الرئيسية ، حيث سيتم دعم االستنتاجات أو االعتراض عليها من قبل المشاركين  

 اآلخرين 

 

 الخيار الثالث: التحرك عبر الغرفة  .3

اركين  يعين الميسر ثالث مناطق في الغرفة لتمثل موافق ، ال أوافق وال أعرف. اقرأ البيانات وادعُ المش

للبقاء في إحدى المناطق المحددة للغرفة اعتماًدا على ما إذا كانوا يوافقون على البيان أم ال. يسأل  

المشاركين أن يناقشوا مع بعضهم البعض ويحاول إقناع أولئك الذين لديهم وجهة نظر معاكسة لتغيير  

 .موقفهم 

افكك عن أي مفاهيم أو تحيزات / تصورات  تابع المناقشة حول القضايا الرئيسية الناشئة عن اإلعالنات و

 .مسبقة قد تظهر أثناء النشاط 

 

( ؛ بطاقات صغيرة بها بيانات استفزازية مطبوعة  3و   1المواد: ورقة عمل مع اإلعالنات )للخيارين 

 (2مجموعات لمجموعات العمل الثالثة )للخيار   3عليها ، 

 اللفظية للمجموعات الصغيرة ، مناقشات المجموعة الطريقة: التفكير الفردي ، المقارنات 

 

 :نصائح للميسرين

يجب وضع القواعد األساسية قبل التمرين للتأكد من احترام موقف الجميع ، وأن جميع المشاركين لديهم  

 .المساحة التي يحتاجونها إلسماع آرائهم 

حول التعليقات االستفزازية   التعليق: يمكن للميسر أن يطلب من المشاركين البحث في مقاالت الصحف

من مجموعات / أمثلة اجتماعية مختلفة ، وبالتالي يمكن استخدامها على أساس بيانات الموقف المستخدمة  

 .في التمرين وفي المناقشة الجماعية الالحقة

 

 :(APA) المصدر

 .YCARE. (2017) مقتبس من صندوق أدوات مشروع

 

 .مل للنظر فيها النشرات: معدة سلفا: بيانات ورقة الع
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 المتعاون: معهد انتيغرا

 


