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 والذاتية  الموضوعية األوصاف: العنوان

الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات يوم واحد  عربية

 صغيرة
1 2 2 

 

نتيجة  .ألوان وأشكال وخصائص األشياء المعنية: غالبًا ما تتم اإلشارة إلى الواقع الموضوعي: الملخص 

الطريقة التي نراقب بها العالم ونرى ونرى فيها تعتمد بشكل أساسي على وظيفة  لذلك ، نميل إلى نسيان أن 

تم أيًضا إنشاء اآللية المرئية والدماغية التي   .أعيننا ، ولكن أيًضا على معالجة الدماغ للبيانات المرئية 

لعمليات عملت على التوالي لمعظم الناس ، علميًا ، وأظهرت أيًضا أن الثقافة واللغة تؤثران على ا

فقط فكر في دورة تدريبية للمصورين أو الفنانين  .اإلدراكية ، مما يسمح للعالم بالمرور من جوانب مختلفة 

يتكون النشاط من تمرين مشابه   .هناك دائًما حافز ونموذج ، ولكن اإلنتاجات متعددة: من أنواع مختلفة

 .للتفكير معًا في القدرة على مالحظة الواقع المحيط ووصفه

 الذاتية  / المالحظة ، الوصف ، الموضوعية : لكلمات المفتاحيةا

يهدف النشاط إلى تنمية وعي أكبر فيما يتعلق بتحديد وتعزيز مهارات المراقبة والوصف ، من : األهداف

 أجل المضي قدما في الخيارات اإلجراءات والقرارات

 سية المدربون والمعلمون والطالب لجميع المستويات المدر: المشاركون

 مراحل 4سيشارك المشاركون في نشاط مقسم إلى : الوصف

 عرض ووصف للمشاركين في البرنامج والنشاط الذي سيتم تنفيذه ؛( 1

سيختار المشاركون تمثاًًل أو نصبًا تذكاريًا يجب عليهم مراقبته وتصويره  :  خارج الفصل الدراسي ( 2

 ؛ ( وألغراض النشاط ، فإن جودة الصورة غير ذات صلةمنظورين مختلفين على األقل لكل مشارك ؛ ) 

سيتم نقل الصور إلى الكمبيوتر ، وسيتم إنشاء ملفين لكل مشارك ، أحدهما  : في غرفة الوسائط المتعددة( 3

 .مع صورة النحت ووصفه ، كهدف محتمل ، واآلخر مع صورة مختلفة ووصف شخصي

لمهم تشجيع تفعيل اًلستماع لكل عرض ، وكذلك  من ا: عرض جماعي ومناقشة المخرجات الفردية( 4

التفاضلية للمخرجات ، وكذلك السبب الشخصي والثقافي الذي أثر على   / تحديد النتائج المشتركة 

 .األوصاف الذاتية 
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من خالل إجراء بعض التغييرات المناسبة على ما سيكون حقيقيًا أثناء النشاط ، سيكون من الممكن أيًضا 

 .الذاكرة اًلفتراضية مخصصة للعمل وجميع األوصاف إنشاء غرفة في 

 .غرفة وسائط ، كاميرات إذا لم تكن هواتف بكاميرا متاحة: المادة

 

 منهجية معبرة : الطريقة

ًل يمكن للمشاركين استخدام اإلنترنت إًل إذا واجهوا صعوبات في تقديم وصف  : نصائح للميسرين

فقط في هذه الحالة ، لتجنب إمكانية وجود أوصاف متطابقة ؛ ولكن حتى إذا استخدموا ) موضوعي 

اإلنترنت كدعم ، فمن األفضل تشجيعهم على إعادة صياغة كل ما  لديهم شخصيا ، وًل يقومون بنسخ  

؛ من المهم أيًضا منع المنافسة بين المشاركين ، مع تذكر أن التمرين يهدف حصريًا  ( قهاالمعلومات ولص

 .إلى تطوير المهارات الشخصية 

 - :(APA) المصدر

 

 - :الصدقات 

 

يمكنها مراقبة ما يحدث خالل النهار  / ناقد فني ، يمكنه   / يمكن طلب تعاون خبير ) CESMED :المتعاون

 .النشاط والنتائج ، وإثرائها بمعرفته وموضوعيته ويمكنه إبداء رأيه في 

 .( اإلدارة المدرسية ، مؤسسات الالجئين ، مؤسسات رعاية الشباب ، جمعيات المهاجرين

 


