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 !نحن هي؟  /هو  :العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
كبيرة مجموعات دقيقة 60 عربية  3 3 2 

 

تنقسم المجموعة    .عديناميكيات لتسهيل التعرف على كيفية تصوراتنا ، توقعاتنا تتشكل في النو : ملّخص ال

تحاول كل مجموعة فرعية بناء حياة ومهنة وتوقعات ورغبات  .الكبيرة إلى مجموعتين فرعيتين

 .لشخصيتها

 

 أدوار الجنسين ، المساواة ، التحيزات : الكلمات المفتاحية

 

األول الذي  وانطالقًا من هذا الوصف  . الهدف هو إظهار كيف يُنظر إلى الناس بناًء على جنسهم : األهداف

 ً الحياة الحالية   .هو بيولوجي ، فإن أذواقهم وتوقعات حياتهم ورغباتهم وتفضيالتهم مبنية اجتماعياً وثقافيا

 ومستقبلك 

 :وصف

يتم إعطاء كل مجموعة  .  ويفضل أن تكون في مكانين مختلفين. تنقسم المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين 

ويتم تمثيل المجموعة الفرعية األخرى ( الصورة أ(ماريو  يتم تقديم مجموعة فرعية واحدة كصورة.  صورة

 .إنها نفس الصورة لكن المشاركين ال يعرفون ذلك(. الصورة ب ( ماريا بصورة

 

الشخص في " لكيفية"وتقديم وصف موجز " انطباعاتهم األولى"يُطلب من كل مجموعة فرعية كتابة 

ماريا وكيف يصنعون   / تخيلون حياة ماريو دقيقة ، كيف ي 20ثم يُطلب منه أن يصف ، في . الصورة

ماذا يلعبون ، كيف يرتدون مالبس ، من هم أصدقاؤهم ، ماذا يدرسون ، ما يعملون عليه ،  : مسار حياتهم

 .كيف هي عائلتهم ، كيف هي شخصيتك ، شريكك ، إلخ 

 

ويجب أن  ( نحتى يدركان أنهما متماثال) في وقت الحق ، في مجموعة كبيرة ، سيتم تعليق الصورتين 

سيتم تفسير النتائج من خالل التأكيد على القوالب النمطية  . يفسروا االنطباعات األولى والتوقعات الحيوية

 .الجنسانية 
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 .بطاقات بريدية ، ألوان ، ورق ، شريط الصق: المواد 

 صورة طفل مجهول ، مثل هذا الطفل

 

 تنظيم منسق لحدث : الطريقة

 ."التطرف العام المثالي"ماريا يذهبون إلى  / من المحتمل أنهم في وصف حياة ماريو : نصائح للميسرين

يمكن التأكيد على أن   ."يجب أن يكون"إنه مفيد بنفس القدر ألنه من السهل اإلشارة إلى ما هو مضمن وما 

ي ذلك ما إذا  بما ف .الصور النمطية تؤثر على العالقات العاطفية والتوقعات وتنمية الحياة إلى أقصى حد 

 ).دائًما من حيث الجنس) كانت خطة الحياة يمكن أن تصبح فاشلة 

 .Dinámicas).2017) الخلق اإليجابي  :(APA) المصدر

http://creacionpositiva.org/esp/banco-de-recursos/maleta-pedagogica.html 
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 تعليمات للميسرين : الصدقات 

 

 UMA :المتعاون
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