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 ّ ي
ّ للتنّور الثقا�ف  منهج تعل��ي

 مرشد الستخدام بطاقات الدرس (للفئة العم�ّ�ة االبتدائّ�ة)
 

 نأمل أن تستمتع بمشاھدة األفالم واستخدام بطاقات الدرس لتعزیز التفكیر الجید والتحدث والتنّور الثقافي في صفك.
سوف تحتاج إلى التعامل مع مواد التطویر المھني قبل المضي قدًما بحیث یمكنك وضع بطاقات الدرس في سیاق واألخذ  

 بعین االعتبار: 
 استكشاف محو األم�ة الثقاف�ة: المواضيع والمبادئ 
  ي الصّف

 تع��ز و�ناء الحوار �ف
  وساطة النصوص بال كلمات: عجائب الال كلمات 

 
 لدعمكم لتحقیق أقصى استفادة من بطاقات الدروس.تم تصمیم ھذا المرشد 

الثقافي وأفكاًر للمناقشات "حول" األفالم و"ما وراء" األفالم.   اإلدراكتشمل البطاقات أھدافًا للحوار والحجج، ومواضیع 
دة الوسائط ھناك فكرة إضافیة لبعض التعبیر الثقافي إذا كنت ترغب في توسیع الدرس لتمكین األطفال من االستجابة متعد

. لقد وجدنا معظم النجاح حیث كان المعلمون قادرین على أخذ األفكار األولیة ووضع  الدرسلألفالم.  ھذه ھي بطاقات 
بصمتھم الخاصة  على تخطیط الدروس. ال أحد یرید اتباع برنامج نّصي خطوة بخطوة، ألن ھذا یمكن أن ینتھي بھ إلى 

أفكاًرا حولھا یمكنك أن تكون قادًرا على تخطیط دروس التنّور الثقافّي وفقًا الحتیاجاتك   الشعور بأنّھ مقیّد. لذلك، لقد قدمنا
واحتیاجات واھتمامات التالمیذ. نقترح علیك أن تأخذ الدروس بالترتیب مع بناء أھداف الحوار والحجج بشكل تراكمي.  

ف. تذكر أّن ھذه بطاقات دروس واسعة جد�ا للفئة  ومع ذلك، یمكنك تغییر ترتیب األفالم  إذا كنت تذكر ترتیب ھذه األھدا
)، ستحتاج األفكار إلى المالءمة بناًء على تجارب تالمیذك. تُستخدم بعض األفالم ألكثر  11-8أو  7-4العمریّة للتالمیذ (

ثقافّي مواضیع النقاشات مشتقّة من دوالب التنّور ال  قمنا فقط بمالءمة مواضیع النقاش.من فئة عمریة واحدة، لقد 
)DIALLS .( 

 

 
 

قمنا بإدراجھا في الدروس الثالثة األولى ،  DIALLSبما أّن التسامح والتعاطف واالحتواء ھي المبادئ األساسیة لبرنامج 
كمواضع للنقاش. باإلضافة إلى ذلك، فإن أھداف الحوار والحجج ) CLLPمن المنھج التعلیمّي لتعزیز التنّور الثقافّي  (

أیًضا نحو مساعدة األطفال على أن یصبحوا متسامحین ومتعاطفین ومحتوین في سلوكّیاتھم في النقاش. استعن  موّجھة 
 للحصول على مجموعة من المؤشرات لھذا النوع من الحدیث. SPCLLبأداة تقدم الحوار 
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 قضایا حساسة
ات الغریبة بعض الشيء، على سبیل ننصح بشّدة بأن تشاھد األفالم قبل تخطیط دروسك. یوجد في فیلمین بعض اللحظ

)، ھناك لحظة یتم فیھا ربط الكلب بساق البیت ویترك متدلّیًا في حین یتحرك  11 - 8(الفئة العمریّة في البیت  المثال،
)، ھناك لحظة یشرب فیھا الرنة علب البیرة في 11 - 8(الفئة العمریّة  القنفذ والمدینة  البیت؛ وبشكل مشابھ أیًضا في

ة. تختلف الثقافات المدرسیة من حیث ما یمكن أن یكون مقبوًال عرضھ، لذا فكر في صفك. إذا قررت عدم عرض  الحدیق
فیلم، یمكنك تمدید درس آخر لتأسیس تقّدم الحوار. كما ھي الحال مع أي نقاش یحدث في الصّف، إذا كنت تشعر بأن  

 جة ذلك، وإنھاء النقاش.  النقاش یأخذ منعطفًا غیر مریح ألّي من التالمیذ، علیك معال
 

 ھیّا نبدأ
اشرح أنھ مشروع یشمل األطفال  . DIALLSقبل البدء في بطاقات الدرس، خذ بعض الوقت إلخبار التالمیذ عن مشروع 

  –في جمیع أنحاء أوروبّا مع التركیز على التعلّم عن أنفسنا، وكیفیة العیش معًا بلطف وكیف نكون مسؤولین عن اآلخرین 
ھذا التنّور الثقافي. یمكنك إلقاء نظرة على صالة العرض االفتراضیّة للنتاجات التي تم إنتاجھا من قبل تالمیذ من  نسمي 

قد یرغب معلمو الفئة العمریة   www.DIALLS2020.euعلى موقع  2020-2019الدول المشاركة في المشروع في 
 .  7 -4 ة من الحّصة األولى للفئة العمریّ ا جزءفي وضع بعض "القواعد األساسیة للحدیث" قبل البدء، ھذ 8-11

 
الذي یحتوي على مواضیع ثقافیة مختلفة،   DIALLSإذا كنت تعلّم أطفاًال أكبر سن�ا، قد ترغب في مشاركة دوالب 

 – DIALLSویمكنك التحدث عن معنى بعض ھذه المواضیع. بالنسبة لألطفال األصغر سن�ا، یمكنك التطّرق إلى شعار 
 ي یذكرھم بھ؟   بعض األطفال في المشروع العام الماضي حاولوا بناء شعارھم الخاّص! ما الذ
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 شرح البطاقات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 استعراض عام للحصص 

لقد أدرجنا العنوان بلغتھ األصلیة 
أّوًال. تم تقدیم الترجمات من قبل 

 موّزع الفیلم

ترّكز كّل حّصة على أھداف 
مھارات التحدث باإلضافة إلى 

مشاركتھا مضمون النقاش. یجب 
مع التالمیذ ومراجعتھا في نھایة 
الدروس. التفكیر في كیفیة تحقیق 

ھذه األھداف خالل العمل في 
مجموعات والحدیث في الصّف 

 بكامل ھیئتھ.   

تشتق مواضیع اإلدراك الثقافي من 
وتتناسب . DIALLSدوالب 

جمیعھا على نطاق واسع مع 
المفاھیم الثقافیة المتمثلة في العیش 

ا والمسؤولیة االجتماعیة معً 
واالنتماء. في بعض األحیان تتناول 

التصرفات األساسیة للتسامح 
التعاطف واالحتواء، والمواضیع 

التفاعلیة التي قد تنعكس في 
محتوى األفالم والطریقة التي 
یتفاعل بھا التالمیذ مع بعضھم 

 البعض.

ھذه األفكار ھي توّسع خارج 
ال الدرس حیث قد یستجیب األطف

لموضوع الدرس من خالل الفن 
نقاط   –والدراما. األفكار ھي فقط 

 انطالق الستكشافاتك اإلبداعیّة!

ھي استكشاف  البطاقات عن الفیلم
التفسیرات وجمع الردود على الفیلم 
نفسھ، وإعطاء الفرصة لفھم النص 

بطاقات ما وراء من دون كلمات. 
تأخذ النقاش إلى مستوى  الفیلم

جدید، االنتقال إلى نقاشات أكثر 
فلسفیة وقیمیّة التي قد تشكل 

تحدیات للتالمیذ وھم یستمعون إلى 
أفكار بعضھم البعض ویتفاعلون 

 .معھا
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       7 - 4الفئة العم�ّ�ة   
ي  ف�لم   

ّ  الموض�ع الثقا�ف ي
دراسة الحوار  اإلدراك الثقا�ف

 والمحاججة: 

ة المذهلة 1 االنتماء: (اله��ة)؛   الدودة الصغ�ي
 التعاطف

�مكننا أن نتعلم   أحب أن أ�ون أنا! 
الواحد مع  التحدث 

 اآلخر 
�جب أال نحكم ع� الناس من   التسامح  فائقة ال��ب  2

 خالل مظهرهم
 �مكننا مشاركة أفكارنا! 

ا:   نملة 3 الع�ش مع�
الد�مقراط�ة؛  

 االحتواء

�مكننا احتواء أفكار الجميع لجعل  
 األمور أفضل 

�مكننا االستماع 
 بعنا�ة لبعضنا البعض 

ا  4
�
ي �حبها   االحتواء ال�ب�ي �جد بوق ف األش�اء اليت �مكننا تضمني

 األطفال اآلخرون
�مكننا �شجيع بعضنا  
 البعض ع� االنضمام 

ا: المساواة قانون الغاب   5 ي مدى عدالة   الع�ش مع�
�مكننا التفك�ي �ف

 األمور
�مكننا إعطاء أسباب  

 باستخدام "ألن" 

ا:  ارفعوا رؤوسكم  6 �مكننا جم�عا أن نتعلم من بعضنا    التن�عالع�ش مع�
ا.  ا أو صغار�  البعض سواء كنا كبار�

ي أفكار  
�مكننا التفك�ي �ف

 اآلخ��ن 

ي  7
�ن الثايف ا: التضامن ��ث ا للتغلب ع�    الع�ش مع� �مكننا العمل مع�

  المشكالت 
ام أفكار  �مكننا اح�ت

 اآلخ��ن 

المسؤول�ة  م��ا�ل  8
 االجتماع�ة: التعاون

�مكننا التعاون للتأ�د من أن  
 الجميع سعداء 

ي ع�   �مكننا أن نبيف
 أفكار اآلخ��ن

�باخاس 9 المسؤول�ة  �ش�ي
االجتماع�ة: التنم�ة  

 المستدامة

نفهم ك�ف تؤثر القمامة ع�   
 البيئة 

ا   �مكننا العمل مع�
 لالتفاق ع� فكرة 

المسؤول�ة  بومرانغ  10
االجتماع�ة: التنم�ة  

 المستدامة

نفهم القمامة �جب أن تذهب إ�   
 مكان ما 

ي  
�مكننا أن ال نّتفق �ف

بعض األح�ان وال بأس  
 بهذا! 
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       11 - 8الفئة العم�ّ�ة   
ي  ف�لم   

ّ  الموض�ع الثقا�ف ي
دراسة الحوار  اإلدراك الثقا�ف

 والمحاججة: 

ا:   نملة 1 الع�ش مع�
الد�مقراط�ة؛  

 االحتواء

نفهم ك�ف �مكن   
للد�مقراط�ة أن تحتوي 

 الجميع

�مكننا �شجيع 
الجميع ع� 

 المساهمة
ل   2

�
م أفكار   ندرك أهم�ة التسامح  التسامح   ابن أب�ه المدل نحن نح�ت

 بعضنا البعض 

نفهم أهم�ة عدم الحكم     التسامح والتعاطف  فائقة ال��ب  3
 ع� الناس دون معرفتهم 

�ر أفكارنا   �مكننا ت�ب

نفهم أهم�ة رؤ�ة العالم   التعاطف حروف متساقطة  4
 من خالل عيون اآلخ��ن 

�مكننا أن نرتبط   
 بأفكار اآلخ��ن

ا: المساواة قانون الغاب   5 ي    الع�ش مع�
�مكننا مناقشة فكريت
 المساواة واإلنصاف

�مكننا البناء ع�  
 األفكار 

المسؤول�ة  بومرانغ  6
االجتماع�ة: التنم�ة  

 المستدامة

نحن نفهم تأث�ي  
 االستهالك 

�مكننا تحدي  
ام  األفكار باح�ت

�باخاس 7 المسؤول�ة  �ش�ي
االجتماع�ة: التنم�ة  

 المستدامة

نفهم ك�ف تؤثر القمامة   
 ع� البيئة 

�مكننا معرفة الم��د  
عن األفكار للبحث 

ك   عن قاسم مش�ت

المسؤول�ة  القنافذ والمدينة 8
االجتماع�ة: ال�فاءة  
 االجتماع�ة والمدن�ة

�مكننا مناقشة طرق 
ف المجتمعات  تحسني

�مكننا التفاوض 
ع� أفكار للبحث 

 عن االّتفاقات
المسؤول�ة  فّن حّر  9

االجتماع�ة: ال�فاءة  
 االجتماع�ة والمدن�ة

�مكننا مناقشة ق�مة فن  
 الشارع 

 �مكننا تغي�ي رأينا! 

ي مفهوم   االنتماء  الب�ت 10
�مكننا التفك�ي �ف
 الب�ت واالنتماء

�مكننا مناقشة 
 البدائل وتقي�مها

 


