وزارة التربية والتعليم

القطري لحصص التربية
المج ّمع
ّ
عبر االنترنت في موضوع:
وحدة تعليميّة َ

" مـن الـصـعـوبـات إلـى الـفـرص"
وحدة نوصي بها
لصفوف العاشر -الثاني عشر
العربي
إدارة المجتمع والشباب -قسم المجتمع
ّ
قسم المضامين ،البرامج ،التأهيل واالتستمماالت

لتنزيل الملف بصيغة
power point

وزارة التربية والتعليم

المحاور:
• نحو البلوغ في عالم متغيّر.
• التداخل ،المشاركة والمسؤوليّة.
• الصف كمجموعة اجتماعيّة.

" مـن الـصـعـوبـات إلـى الـفـرص"
وحدة نوصي بها لصفوف العاشر -الثاني عشر

" تقودنا المواجهة إلى األتسئلة الصعبة ،ما السبب؟ ولماذا؟ قادتني التساؤالت إلى تحقيق
حلم وإلى تـعـلــُّـم كيفية النمو من رحم األزمة .يد القدر تطال الجميع ولم يتبق لنا تسوى
االختيار -كيف نختار النهوض وأية ألحان نختار إتسماعها في عالمنا ".

رونة َرمون.

عـبـ َر االنـتـرنـت
ملف البرامج التعليميّة -وحدة تدريس َ
ّ
وزارة التربية والتعليم

الـحـِـصــة األولـى

مـدخـل لـلـمـعـلــ ّـم

الـحـِـصــة الـثـانـيـة

الـحـِـصــة عبارة عن ربط ثالثة محاور:
• نحو البلوغ في عالم متغيّر.
• التداخل ،المشاركة والمسؤوليّة.
• الصف كمجموعة اجتماعيّة.

موضوع الوحدة :مـن الـصـعـوبـات إلـى الـفـرص
صة التربية لصفوف العاشر -الثاني عشر
وحدة لح ّ
مهارات

معلومات
تض ّم الوحدة ثالث حصص وتبحث في التأقلم مع " واقع
الكورورنا " مع التشديد على قلب الصعوبات إلى فرص.
تعتمد الحصص على شخصيّة جاك ما وكيفيّة إدارته لألمور
أثناء تفشي الجائحة العالمية .تقود الحصص الطالب من
خالل ثالث دوائر تعتمد على مشاريع شخصيّة ،صفيّة
واجتماعيّة.
الـحـِـصــة األولى -اغتنام الفرصة!
الصف يغيّر واقعا.
الـحـِـصــة الثانية-
ّ
الـحـِـصــة الثالثة -التكافل في زمن الكورونا.

تــنــور1

مهارات

قيم

ذهنيّة -إدراكيّة:
ُّ
ي ( ديجيتالي ).
تــنـ ُّـور رقم ّ
ي.
ي ،توجيه ذات ّ
شخصيّة :وعي ذات ّ
بين -شخصيّة ( المهارات المتعلقة بعالقة الفرد مع
ي ،إدارة اجتماعية لألمور،
اآلخرين ) :وعي اجتماع ّ
ي.
تــنـ ُّـور عـالـمـ ّ

ي،
لـغـو ّ
ي ،تفكير إبداع ّ

تطبيقات عمليّة

حب المعرفة ومتعة التعلّم.
• ّ
• احترام اإلنسان والعائلة.
• العدالة االجتماعية والتمافل.

تطبيقات عمليّة

 1اكتساب معرفة أساسية

* مفضّل تنزيل الملف إلى الحاتسوب

قيم

الـحـِـصــة الـثـالـثـة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بناء ّ
خطة شخصيّة ،منح دور لك ّل طالب.
ّ
للطالب للمشاركة في األمنيات واألحالم.
توفير فرص
إنشاء عالقة معلّم -طالب /ة في التعلّم عن بعد.
مبادرة اجتماعيّة في التعلّم الهجين.
تبيين معلومات في بيئة رقميّة.
تقوية الشعور بالحصانة ،التعاطف مع اآلخرين.
تعزيز الشعور بالمقدورية واإليمان بقدرات الطالب.
التعلّم من حاالت عدم النجاح كأداة لتمكين التعلم.
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ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة األولـى -عَـبـ َ

افتتاحيّة

مدخل:
واقعنا تغيّر ،جائحة المورونا تُملي علينا نظام يومنا ،ظروفا وتدبيرات مختلفة .في نظر بعض الناس،
يُشمّل هذا الواقع عائقًا أمام روتين حياتهم وطموحاتهم المستقبليّة .في هذه الـحـِـصــة تسنقوم
االعتيادي
باتستيضاح كيف يممننا قلب الصعوبة إلى فرصة ،وكيف يممننا تناول هذا التحدّي غير
ّ
وقلبه إلى نجاح.

صلب الفعالية
ُ

تسؤال:
ُ
 من يمكنه مشاركتنا صعوبة عاشها خالل أيّام الكورونا والواقع الذي فرض علينا؟
سس وصاحب شركة التجارة اإللكترونيّة " علي بابا " ،ومتعهد مشاريع وملياردير
جاك ما ،مؤ ّ
ي.
صين ّ
تسس وصاحب شركة " علي بابا " -رابـط
يعرض هذا الفيلم القصير :نصائح جاك ما ،مؤ ّ
تـشـعـيـبـي بعض الصعوبات الّتي عاشها في صغره.
ّ
ف ّكروا في الصعوبات وحاالت الفشل المعروضة في الفيلم القصير.

تلخيص

أتسئلة للنقاش:
 برأيمم ،من أين اتستم ّد جاك ما طاقات لمواصلة طريقه المليء بالتحديات؟
صة نجاح شخصيّة نَبَعَت من فشل؟
َ من يُممنه مشاركتنا ق ّ
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ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة األولـى -عَـبـ َ

افتتاحيّة

نتطور ونتعلّم فقط من خالل التجربة ،ففي األزمة يممن
نتطور في هدوء وتسمينة بال تجارب ،نحن
" ال يممننا أن
ّ
ّ
تعزيز الروح ،واتستلهام الطموح ،وتحقيق النجاح " -هيلين كيلر.

تـشـعـيـبـي.
يعرض المعلم تعريفات مختلفة للمصطلح " أزمة " -رابـط
ّ

صلب الفعالية
ُ

ب األزمة.
هدف هذه الـحـِـصــة هو مـَـنــحـُـمـُـم الفرصة للتقدم وخلق ظروف جديدة من قَل ِ
الـحـِـصــة فرصة ،وتحقيقها متعلق بمم...
تسير الفعّاليّة
 .1خالل دقيقة -تخيّلوا نهاية العام ،تخيّلوا األعوام القادمة ،ماذا حلمتم أن تتعلّموا؟ أية لغة أردتم أن تتعلموا؟ أية
آلة موتسيقية رغبتم في العزف عليها؟ اآلن ما تبقّى -قلب الحلم إلى حقيقة.

تلخيص

 .2في الشبمة العنمبوتيّة هنالك معلومات كثيرة ،إممانيّة االتستعانة بهذه المعلومات بشمل حميم تغيّر حياتنا .نعرض
والثري لمن يُو ّد اغتنام الفرصة .بعد عرض الموارد ،يُبحر ك ّل طالب
ثالثة موارد من عالم المعلومات الواتسع
ّ
أمرا واحدًا منها للتعلم أو للتأهل فيه خالل
بدوره في المواقع ،ينتقلون بين اإلممانيّات المتوفرة فيها ،ويختارون ً
الشهر القريب.

 .3بعد ذلك يُشرك ك ّل طالب زمالءه ما اختاره من أجل المرور بالتجربة والتعلّم ويضع لنفسه هدفا ليحققه حتّى
نهاية السنة.

الفرصة فرصتمم!
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دورات تأهيل،
تعلّ ُم لُغات وإثراء

اليوتيوب كأداة تعلّم،
العزف والرتسم واإلثراء

ـي
اقـتـراحـات لـبـحـث نـاجـع -رابـط تـشـعـيـب ّ
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خاص أو عام .مثال :كيف يممن
 .1كما هو معلوم ،يممن البحث في اليوتيوب عن شيء
ّ
عزف لحن أغنية " ّ
أحن إلى خبز أ ّمي " على البيانو ،أو تعليم اإلتسبانية للمبتدئين،
أو حتى ّ
طي الورق؟
فن ّ
 .2يممن بد ُء جملة معينة بملمة أو أكثر ،فيقوم اليوتيوب باقتراح إممانيّات بحسب الملمة /الملمات
التي كُتبت ،مثال :

تسسات ،من ّ
ظمات ومبادرات والغوص في االقتراحات التي تظهر على الشاشة.
 .3يممن كتابة أتسماء مؤ ّ
( نوصيمم بالضغط على أيقونة " أفالم قصيرة " و " قوائم التشغيل " .) Playlists -مثال:
تـشـعـيـبـي ،وزارة الـتـربـيـة
جامعة تل أبيب -شروط القبول  2021 -2020االتحاد األكاديمي -رابـط
ّ
تـشـعـيـبـي.
تـشـعـيـبـي و -أفـالم -رابـط
والـتـعـلـيـم -رابـط
ّ
ّ
تعابير لتحسين جودة البحث -مثال." 360 " :
 .4باإلممان كذلك إضافة كلمات أو
َ
( مثال :ناتسا  ،360إتسرائيل .) 360
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افتتاحيّة

ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة األولـى -عَـبـ َ
تلخيص الفعاليّة:
مـن يـتـطـوع لـقـراءة الـقـطـعـة الـتـالـيـة الـتـي تـحـمـي قـصـة اتسـحـق
تـشـعـيـبـي.
نـيـوتـن و" الـطـاعـون الـمـبـيـر "؟ -رابـط
ّ

ُ
صلب الفعالية تسؤال للنقاش:
برأيمم ،ما المطلوب منا كي ننطلق في طريق جديد في فترة زمنية كالتي
نعيشها؟

تلخيص

تسؤال للتفمير:
كيف يممن اتستغالل هذه الفترة الزمنية كي نـ ُـفـيـد أنفسنا واآلخرين؟

وزارة التربية والتعليم

ـي " الطاعون المبير " ،بسبب
في تسنة  1665انتشر وباء الطاعون في لندن وقد ُ
تسـ ِ ّم َ
هذا الوباء مات حوالي  100 ,000إنسان .في تلك الفترة كان اتسحق نيوتن على وشك

األول .أدّى الوباء إلى إغالق جامعة كامبريدج فـانـتـقـل نيوتن للسمن في
إنهاء لقبه ّ
مزرعة.

شق طريقا في
تس ّميت فيما بعد " تسنة عجائب نيوتن " خاللها ّ
فترة العزل في المزرعة ُ
صل إلى اكتشافات مميزة في أكبر ثالثة
علوم الرياضيّات والبصريّات والفضاء وتو ّ
مشاريع حياته :الحساب التفاضلي ،مبنى الضوء ونظريّة الجاذبيّة.
" الطاعون المبير" دفع نيوتن إلى تغيير وجه العلم ،إلى تغيير وجه العالم.

حول األزمات والفرص
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األزمة :الـشـِّـدةُ والـقـَـحـ ُ
ط.

( لسان العرب البن منظور اإلفريقي )

األزمة :الـشـِّـدةُ والـضـ ِيّـقــَـةُ.

( المنجد -دار الشرق -بيروت )

األزمة :التغيير الحادّ ،الـمـنـعـطــَـف الحا ّد ،انتقال حاتسم من حال إلى حال أخرى مختلفة عنها.

األزمة crisis :باللغة اإلنـچـلـيـزيـة ،أصلها من الملمة  krisisباللغة اليونانية ومعناها القرار
( من الفعل قرر ).
كلمة األزمة :باللغة الصينية مـركـــبـة من َرتس َمين 机 危 :أحدهما يد ّل على " مخاطرة "
واآلخر يشير إلى " فرصة ".
األزمة :االنخفاض ،االنحطاط.
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ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة الـثـانـيـة -عَـبـ َ

افتتاحيّة

 .1على الرغم من وباء الكورونا ،ولربما بسببه ،تـتـولــَّـد فرص جديدة.

مر بها بشكل
في الـحـِـصـَّـة السابقة شاهدنا حاالت فشل ونجاح جاك ما التي ّ
سـا ِرس -رابـط
ي .اآلن ،سنقرأ القطعة التالية :شركة " علي بابا " ووباء ال َّ
شخص ّ

صلب الفعالية
ُ

ي وهي تحكي قصة مواجه ِة شركة " علي بابا " التابعة لـجاك ما ،الوباء
تـشـعـيـبـ ّ
ي.
العالم ّ
السارس؟
وحكـم خطرت ببالكم عند مشاهدتكم مواجهة جاك ما وباء
 .2أيّة تجليات ِ
ِ

تلخيص

تسؤال للنقاش:
برأيمم ،هل يستطيع صـفــ ّـنـا " أن يولد من جديد " من رحم الواقع الحالي؟
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في بداية سنوات الـ  " ،2000علي بابا " كانت شركة صغيرة ،عملت في األساس في
التجارة بين مـز ّ ِوديـن صينيين وبين أقسام الممتلكات في شركات من خارج الصين .في سنة
ارس .في الصين تم إغالق حوانيت ومصانع ومدارس.
 2003انتشر وباء ال َّ
سـ ِ
ـارس وت ّم نقلها إلى المستشفى .حوالي  500من
إحدى عامالت شركة علي بابا أصيبت بال َّ
س ِ
مقر الشركة اتهموا
عاملي الشركة ت ّم توجيههم إلى الدخول في عزل .سكان المدينة التي فيها ّ
شركة " علي بابا " بنشر الوباء ،وكثير من الزبائن والمستهلكين حول العالم بدأوا بإلغاء
ـارس .كانت الشركة على وشك االنهيار.
طلبيّات خشية أن تكون منتجات الشركة حاملة لل َّ
س ِ
صن هذا
جاك ما ،مدير عام شركة " علي بابا " ،أنشأ طاقما فكريا من عدّة أشخاص .تح ّ
الطاقم في غرفة وقام بتطوير موقع مبيعات ،تقوم فيه المحا ّل التجارية بتسويق منتجاتها بشكل
مباشر للجمهور وليس فقط للشركات.
باإلضافة إلى ذلك ،منح جاك ما لعماله دعما نفسانيا ودرجة عالية من الدافعيّة واإليحاء .هذه
حولت شركة " علي بابا " إلى
المبادرة التي ولدت داخل العزل ،في قلب أزمة وباء كبيرّ ،
شركة ،ارتـقـت قـيـمـتــهـا في السنوات األخيرة إلى ما يفوق الـ 500 -مليارد دوالر.
ارس شركة " علي بابا " ولدت من جديد.
خالل وباء ال َّ
سـ ِ
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ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة الـثـانـيـة -عَـبـ َ

افتتاحيّة
صلب الفعالية
ُ

تلخيص

تسير الفعّاليّة
 .1يوزع المربي الطالب إلى مجموعات في غرف في تطبيق الزوم .كل مجموعة تعمل كطاقم
تفكير -مـهــمـَّـتـــه شبيهة بـمـهــمـَّـة الطاقم الذي أقامه جاك ما في شركته " علي بابا ".
 .2كل طاقم يقترح مشروعا لصالح الصف .تخطيط المشروع يجب أن يكون قابال للتطبيق في
ظ ّل التقييدات الحالية ( أزمة الكورونا ) .لدى أعضاء كل طاقم  15دقيقة لكتابة موضوع
ـف في االتجاه
يعالجه المشروع ،ولتقسيم األدوار فيما بينهم .بعد ذلك ،يقومون بإشراك الـصـ َّ ّ
الذي فكروا فيه.
 .3لمواصلة تخطيط المشروع المشترك يمكنكم االلتقاء عـبـْـر االنـتـرنـت وعرضه كامال أمام
ـف بعد أسبوعين.
الـصـ َّ ّ
ـف في أيام الكورونا ،مساعدة في
تطوع الـصـ َّ ّ
مشاريع محت َمـلة :تكت ّـل الـصـ َّ ّ
ـف في أيام الكوروناّ ،
الدراسة للطالب المحتاجين إلى هذه المساعدة ،تخطيط الحتفال ليوم ما بعد الكورونا ،توطيد العالقة
بين المعلم والطالب ،إنشاء عالقات بين الصفوف ،تخطيط المساحات المشتركة في المدرسة.
بعد العودة من الغرف:
ـف في االتجاه الذي فكروا فيه.
أعضاء ك ّل طاقم تفكير يقومون بإشراك الـصـ َّ ّ
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ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة الـثـانـيـة -عَـبـ َ

افتتاحيّة

صلب الفعالية
ُ

تلخيص الفعاليّة:
النص التالي؟
يتطوع لقراءة
من
ّ
ّ
يوما ما ستنتهي الكورونا ،وعندها سوف نفكر؛ أين كنّا أثناء هذه األزمة
الكبيرة ،ماذا فعلنا وماذا كان بإمكان كل واحد منا أن يفعل من أجل نفسه،
من أجل عائلته ومن أجل المجتمع.
تسؤال :برأيكم ،ما هو المطلوب منا أن نفعله اليوم؟
في الـحـِـصـَّـة القادمة سنف ّكر معا في إمكانيات تقديم المساعدة في دوائر أوسع في
الواقع الحالي؟

تلخيص

أتسئلة للتفمير:
َ
ـادرون ،على تقديم
• هل أصحاب الملياردات وأصحاب المواردَ ،وحــدَهـُـم الــقــَ
الدعم والمساعدة والمعونات خالل األزمة الحاليّة؟
• كيف يمكننا أن نكون متداخلين وأن نقدّم المساعدات إلى المجتمع في هذه األيام؟

وزارة التربية والتعليم

في بداية أزمة الكورونا ،قدّم جاك ما تبرعات إلى دول كثيرة منها إسرائيل.

من بين ما شملته التبرعات حقائب -مـ ِعـدَّات فحص للكورونا ،ماليين من الكمامات
والمالبس الواقية في الكفاح ضد انتشار الـڤـيـروس .كذلك ،قام صندوق المعونات

التابع له بإعداد ونشر كراسة إرشاد رقميّة ،تحتوي على معلومات ونصائح ضرورية
ي في
لعالج المصابين بالكورونا ،وهي ثمرة التجربة الشخصيّة ألعضاء الطاقم الطبّ ّ
ي " جامعة زيـجـيـانـچ " (  ) Zhejiang Universityفي
المستشفى األكاديم ّ
الصين ،والذي كان من أوائل المستشفيات في العالم التي عملت على توفيرعالج لهذا
الـڤـيـروس.

وزارة التربية والتعليم

ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة الـثـالـثـة -عَـبـ َ

افتتاحيّة
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ُ

مدخل:
النص التالي؟
يتطوع لقراءة
من
ّ
ّ
نمر ،العودة الغريبة
جميعنا هنا نعرف وضعنا .نعرف كيف نعيش أجواء هذه الفترة وبأيّة تجارب ّ
ي
إلى الدراسة ،وبالطبع ،ما نشعر به .لكننا ال نعرف بـأيـَّـة تجارب ّ
مر صديقنا القريب إلينا ،أو أ ُّ
شخص آخر أقل قربا إلينا .حاولوا التفكير بأشخاص هم أرباب أسر فـــصـِـلـوا من أماكن عملهم و/
أو بأشخاص استثمر كل واحد منهم مدخراته لفتح مصلحة جديدة.
فكروا بفئات سكانية هم من كبار السن الواقعون تحت أخطار محتمـلة م َّمن يخش ْـون الخروج لشراء
غذاء أو دواء .خالل هذا الـحـِـصـَّـة سنف ّكر في ما يمكننا عمله من أجلهم.
أُمــة الستارت -أپ :الشبيبة الذين يختارون أن يمونوا فـعـّـالـيـن
قرروا أن يفعلوا شيئا من أجل
سنشاهد معا فيلما قصيرا يعرض مجموعة من الشباب الذين ّ
اآلخرين في فترة الكورونا.

تلخيص

أتسئلة للنقاش
• برأيكم ،ما الذي دفع هؤالء الشباب إلى مواصلة العمل بعد انتهاء عملهم؟
• برأيكم ،وحسب ما شاهدتم في الفيلم ،كيف يشعر أولئك األشخاص الذين تـــلـــقــ َّ ْـوا المساعدة؟

وزارة التربية والتعليم

ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة الـثـالـثـة -عَـبـ َ

افتتاحيّة

صلب الفعالية
ُ

تلخيص

تسير الفعّاليّة:
 .1لكي نعرف أفضل مكان نكون متداخلين فيه ،نفحص بداية الواقع بمساعدة نـظـام الـمـنـتـيـمـتـر وذلك بأن
ي ،ونشاهد الفيلم .بعد الدخول إلى
نفتح الرابط التشعيبي :شـرح حـول نـظـام الـمـنـتـيـمـتـر -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
نـظـام الـمـنـتـيـمـتـر ،يـدخل كل طالب الرمز (  ) Codeالذي يعطيه إياه المربي ويجيب عن السؤال
التالي :برأيمم ،أيّة مشاكل يواجهها مجتمعنا اليوم في ظ ّل جائحة المورونا؟
} كبديل لـنـظـام الـمـنـتـيـمـتـر ،يمكن كتابة األجوبة في غرفة دردشة زوم ( تشات ) {.
 .2نتوزع إلى غرف في تطبيق الزوم وعلى ضوء المشاكل المطروحة ،يفكر أعضاء ك ّل مجموعة في مشروع
الصف وتداخله ،على أن يكون في
قابل للتنفيذ ،مع األخذ بعين االعتبار القيود التي تــحـِـدّ من عمل
ّ
المشروع إسهام لفئات سكانية من خارج المدرسة .على ك ّل اقتراح مشروع أن يشمل إجابات عن األسئلة
التالية:
ما اسم المشروع؟ إلى من يتوجـّـه؟ بماذا يــسهم؟ ماذا يتطلّب المشروع؟ كيفية توزيع األدوار؟ هل هنالك
حاجة إلى ميزانية؟ كيف يمكن تحقيق المشروع؟
 .3بعد العودة من الغرف ،يعرض أعضاء كل مجموعة مشروعهم ،ونــجري تصويتا صفيا في غرفة الدردشة
الختيار أفضل مشروع.
ي
 .4المشروع الذي ت ّم اختياره يكون مشروع كامل الصف ،ويأخذ كل طالب دوره ويت ّم تحديد الجدول الزمن ّ
لتنفيذه.

أتسئلة للنقاش:
• كيف يمكن لمشروعنا أن يؤثّر؟ أن يغيّر؟
• أية أعمال يجب علينا القيام بها حتى ينجح المشروع؟ حتى يحقق غايته؟

وزارة التربية والتعليم

ـر االنـتـرنـت
الـحـِـصــة الـثـالـثـة -عَـبـ َ

افتتاحيّة

تلخيص الـحـِـصـَّـة:
نقرأ معا الجملة التالية:
في ك ّل أزمة
هناك أشخاص يستسلمون للخوف،
هناك أشخاص ال يبالون،
وهناك الذين يختارون النهوض والعمل.

صلب الفعالية
ُ

أي األشخاص أنتم؟
إذنّ ،

نقاش في الصف:
ما رأيكم بالجملة أعاله؟
هل تنتمون إلى إحدى هذه المجموعات؟ هل تنتمون إلى مجموعة أخرى؟

تلخيص

تسؤال للتفمير:

ي مدى تداخل المجتمع مـهـ ّم من أجل التغلب على األزمة؟
برأيكم ،إلى أ ّ

