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اختيار مكان التجربة العملية
من أجل اختيار مكان التجربة العمليّة ،على المشتركين التمعّن بما حولهم وإيجاد مكان يكون به عملهم مميّزا ويستطيعون التأثير فيه.
مكونة من قسمين ،بحيث ي ّمكن لك ّل قسم من المشتركين فهم العوامل المؤث ّرة على القرارات بما يتعلّق بمدى تداخلهم
هذه الفعّاليّة
ّ
ي ببيئتهم وما يترت ّب من هذه التأثيرات.
االجتماع ّ
ى مدى اهتمام المشتركين باألخبار واألحداث اليوميّة التي تحصل حولهم.
القسم األ ّول من الفعّاليّة يعمل عل ّ
القسم الثاني للفعّاليّة يدور حول اآلراء الشخصيّة التي تؤث ّر على اختيار مكان التجربة العمليّة ( هذه اآلراء من الممكن أن تكون غير
واضحة للمشتركين )

األهداف
 .1تمكين المشتركين من التعرف على العوامل التي تدفعهم للعمل وتحمل المسؤولية .
 .2تمكين المشتركين من تحديد مستوى اهتمامهم في المجتمع والدولة

مواد ّمساعدة
ملحق  : 1قائمة " يقرأ  ،يسمع ويهتم " (عدد المشتركين)
ملحق  :2قائمة اآلراء المؤثرة على اختيار مكان التجربة العمليّة (عدد المشتركين)

سير الفعّاليّة
القسم األ ّول  " -يقرأ ،يسمع ويهتم "

المرحلة األولى – كامل الهيئة
 .1يطلب المرشد من المشتركين الذين يقرأون األخبار في الصحف أو االنترنت أو يشاهدون األخبار المتلفزة ،الوقوف مكانهم
(أخذ فكرة ،بدون كالم ،عدد الواقفون مقابل الذين يجلسون  ،من المهم االمتناع عن إعطاء حكم )
مرة
 .2يطلب المرشد من المشتركين الذين يقرأون زاوية الرياضة  ،الصحافة الصفراء أو  /ثقافة في الصحيفة أو االنترنت الوقوف ّ
أخرى  ،أخذ فكرة ،بدون كالم ،عدد الواقفون مقابل الذين يجلسون  ،من المهم االمتناع عن إعطاء حكم)

شخصي
المرحلة الثانية –
ّ
 -1يحصل ك ّل مشترك على ملحق رقم  ( 1قائمة " " يقرأ  ،يسمع ويهتم ") ويقوم بتعبئتها.
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المرحلة الثالثة  :كامل الهيئة
يس ّجل المرشد على اللوح أي بنود من القائمة حصلت على أولوية عالية وأي بنود حصلت على أقل أولوية ،يكفي تسجيل رقم البند على
اللوح .

نقاش :


ماذا شعرتم أو فكرتم عندما قمتم بتعبئة القائمة ؟ أهميّة هذا السؤال تكمن في إيجاد " صورة" جماعيّة .



هل هناك موضوع يه ّمكم ولم يذكر في القائمة؟ ما هو؟



كيف ظهر اهتمامكم بالموضوع الذي اخترتموه ؟

 هل عدم اهتمامكم بموضوع معين يدل على مدى أهميّته بالنسبة لكم؟ لمن يجب أن يكون مهما ؟
 من بين المواضيع التي ته ّم كم ،أي مواضيع تخص أبناء الشبيبة بشكل مباشر وأي ظواهر اجتماعيّة واسعة أكثر؟ لماذا؟ وكيف
يظهر ذلك؟
 ما الذي يلفت اهتمامكم بشكل عام مما يدور حولكم؟
 ما هي القيم المتأصلة في المواضيع التي اخترتموها بشكل بارز ،وأي القيم المتأصلة في المواضيع التي اخترتموها أقل بروزا؟
 هل األمور التي قيلت في اللقاء تعكس وجهة نظر ك ّل أبناء الشبيبة ؟ حسب رأيكم.
 ما هو تأثير مجاالت االهتمام التي ظهرت على اختيار مكان التجربة العمليّة؟

القسم الثاني – وجهات النظر واآلراء التي توث ّر على اختيار مكان التجربة العمليّة.
شخصي
المرحلة األولى –
ّ
ك ّل مشترك يحصل على قائمة وجهات نظر الختيار مكان التجربة العمليّة (ملحق  )2ويقوم بتعبئتها.

المرحلة الثانية -كامل الهيئة
يطلب المو ّج ة من المشتركين فحص األقوال التي حصلت على أكثر درجة وايها حصلت على درجة أقل.
نقاش
ي في المجتمع؟
 هل ميولكم لتحمل مسؤولية أمور أخرى ،تشبه تلك المسؤولية المتعلّقة بالتداخل االجتماع ّ
 كيف يمكن تعزيز دوافعكم للعمل من أجل المجتمع حت ّى في الظروف الصعبة؟ ( مثال  :يتطلّب منكم اإلبداع  ،مكان التجربة العملية
بعيد عن سكنكم ،يتطلّب منكم تكريس وقت أكثر من عدد الساعات الملزمون بها ،ال يوجد أصدقاء لكم بمكان التجربة العملية )
 حسب رأيكم ،هل من المفضل أن تختار المدرسة أماكن التجربة العملية للطالب أو أن يختار الطالب بنفسه مكان التجربة العمليّة ؟
علّلوا.
للتلخيص ،ك ّل طالب يقول جملة واحدة تعلّمها عن نفسه من هذه الف ّعاليّة .
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ملحق  : 1يقرأ  ،يسمع ويهتم
أمامك عناوين من صحيفة الصباح ،عليك أن تضع إشارة" "xبجانب ك ّل عنوان يمث ّل مدى اهتمامك بموضوع العنوان

عناوين من صحيفة الصباح

 .1اختالف في اآلراء وأجواء متوت ّرة في اللقاء
بين رئيس الحكومة بنيامين نتياهو
والرئيس اوباما
 .2في التقرير الذي نشر هذا األسبوع من قبل
جمعية " الكتف إلى الكتف" يظهر أن
%40من العائالت في إسرائيل تحت خ ّ
ط
الفقر  ،وأغلبية هذه العائالت هي أحادية
العائلة .
 .3قريبًا سيتم بث الموسم الجديد لبرنامج
"הישרדות" .ت ّم اتخاذ هذا القرار بعد أن
استحوذ هذا البرنامج في العام الماضي
على أكثر نسبة مشاهدات في القناة
 .4بمباراة كرة القدم التي جرت في استاد تيدي
في القدس سمعت هتافات عنصريّة من قبل
جمهور بيتار القدس
 .5حصلت الممثلة سلمى خشيبون على عقد
عمل ضخم في امريكا
 .6طعن فتى بملهى ليلي بيافا  .ت ّم طعن الفتى
بعد أن حاول لفت نظر مجموعة من الشباب
التي تحرشت بصديقته.
 .7عدد الوفيات بحوادث الطرق هذا الشهر 9
أشخاص ،من بينهم ثالث نساء وخمسة
شباب أعمارهم دون ال  . 20هذا الشهر
أصيب بجراح  45شخص من بينهم 5
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دراجات
عابري سبيل و 8شباب راكبي ّ
ناريّة .
 .8عضت كلبة طفلة عمرها ثالث سنوات أثناء
تنزهها مع والدتها في الحديقة العا ّمة.
تفحص الشرطة ما اذا ت ّم تطعيم الكلبة ومن
هم أصحابها .
 .9بلجنة الكنيست للرفاه االجتماعي ،ت ّم االتفاق
على رفع مستحقّات األطفال ب .%5
 .10مجموعة شبيبة تقصت فتاة طلبت المساعدة
بعد أن ت ّمت مقاطعتها من قبل أصدقائها على
شبكة التواصل االجتماعي.
 .11في حريق نشب في النادي الرياضي ،أصيب
ثالثة شبان تواجدوا في الصالة الرياضية .
 .12استعدادًا للسنة القادمة  ،يرى الوزير
امكانية تقليص عدد امتحانات البجروت،
للصف العاشر
إلغاء امتحانات البجروت
ّ
بالصف الحادي عشر
وتنفيذ االمتحانات فقط
ّ
والثاني عشر فقط.
 .13وزير االسكان أوصى بتسهيالت لألزواج
الشابة الذين يشترون بيوت ًا في منطقة
السبع
 .14نقاشات حا ّدة في الكنيست قبيل الموافقة
جباري
على قانون التجنيد اإل
ّ
 .15معاق اضطر للتنازل عن مشاهدة عرض
سينمائي بسبب أن مكان الوقوف المعد
للمعاقين ت ّم حجزه من قبل سيّارة غير
مر ّخصة للمكان .يرفض المسرح إرجاع
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ثمن تذكرة الدخول له.

 .16قراصنة االنترنت اقتحموا مواقع حكوميّة
وع ّ
طلوا الخدمات المعطاة للجمهور ك ّل اليوم
.
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ملحق

 :2وجهات النظر التي تؤثر على اختيار مكان التجربة العمليّة

قول
مكان يتواجد به أصدقائي
مكان قريب من بيتي
يطورني في المستقبل
مكان ممكن أن ّ
مكان يتطلّب التزام ،مسؤولية و " فكر واسع"
مكان يوجد لي به أهمية وتحد
مكان ممكن أن تبرز به مواهبي ومهاراتي
علي وظيفة صعبة ومشوقة
مكان يعرض ّ
مكان العمل فيه سهال وال يوجد فيه متطلبات .
التصرف
مكان يعطيني حريّة
ّ
مكان معروف بقيمة عالية
مكان يسمح لي بالمبادرة الذاتية
التطوع به أكثر من الساعات المطلوبة
مكان استطيع
ّ
مكان أراد والداي أن أكون به
أخر :
آخر :
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