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ناجحا؟"
ي مدى سيكون هذا
"أل ّ
ً
معايير النجاح

أهداف اللقاء


أن يستوضح الطالب م ًعا مفهوم النجاح بشكل عا ّم وما سيعتبرونه نجاحً ا في أداء دورهم في مشروع التداخل
االجتماعيّ بشكل خاصّ .



أن يحدّد الطالب معاييرهم للنجاح.



أن يحدّد الطالب ما يتوجّب عليهم فِعله كي ينجحوا.

تمهيد– ( 5دقائق) يطلب المعلم مِن الطالب ( 3-2طالب كح ّد أقصى) إطالع المجموعة على أفكارهم ومشاعرهم في أعقاب
اللقاء السابق .يل ّخص المعلم أقوالهم بتقبّل واحترام ،ثم يشير إلى أننا سنقوم بتحديد معاييرهم للنجاح في مشروع التداخل
االجتماعيّ والعطاء للمجتمع.
1

نقاش– ( 5دقائق) ما هو النجاح؟ كيف نقوم بتقييم النجاح حسب رأيكم؟ هل لمصطلح "النجاح" عالقة مع الدور الذي تؤ ّدونه هذه السنة
في مشروع التداخل االجتماعيّ حسب رأيكم؟ لماذا؟
مَن \ما الذي يحدّد إذا ما نجحنا في أداء الدور أم ال؟
ما دورنا في تعريف نجاحنا في األداء؟

فعال ّية– ( 15دقيقة) سنبدأ اليوم مِن النهاية ،سنحاول أن نتقدّم في الزمن ونحدّد ما الذي يجب أن يحصل في الدور الذي نؤدّيه
كي نعرف أننا نجحنا؟
هناك  3إمكانيات ،يجب اختيار إحداها –
 .1نقوم بتحضير شرائح َعرض لتلخيص النشاطات الصفيّة التي قمنا بها في إطار العطاء للمجتمع .على ك ّل طالب أن
يختار صورتين ليضعهما في شرائح ال َعرض ،حيث تكون األولى له وهو يقوم بأداء دوره في مشروع التداخل
1

كتبت الجمل بصيغة المذ ّكر لكنها موجّ هة لإلناث والذكور على ح ّد سواء.
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االجتماعيّ وفي الثانية يظهر َمن يت ّم التداخل مِن أجله .تحكي الصورتان قصّة نجاحكم .ماذا نرى فيهما؟ ماذا يظهر
في الصورتين؟ ما الذي َتصِ فه هاتان الصورتان؟
 .2اكتبوا رسالة شكر مِن الشخص أو مِن المكان الذي ن ّفذتم فيه مشروع التداخل االجتماعيّ  .ماذا سيكتبون عنهم وعمّا
حصلوا عليه منكم؟ ماذا سيكتبون عنكم وعمّا منحتموهم؟
 .3قوموا بصياغة شهادة إنهاء وتقييم يت ّم َمنحها في نهاية السنة .ما هي المعايير التي يجب َفحصها والتي ستشير إلى
االكتفاء والنجاح والرضا ِمن ِق َبلكم .قوموا بذلك بروح فكاهيّة ..يمكنكم االستعانة بالورقة المرفقة.
العمل في أزواج أو مجموعات صغيرة :قوموا ب َعرض النِتاج وتحدّثوا عن المضامين والمعايير المختلفة التي أشرتم إليها من
أجل تحديد النجاح ( 10دقائق).
نقاش في الصف-
ماذا شعرتم وف ّكرتم خالل الفعاليّة؟ ما هي ال ِعبَر أو االستنتاجات التي توصّلتم إليها؟
ما هي معايير النجاح التي برزت خالل المحادثة التي أجريتموها فيما بينكم؟ ما الذي ّأثر على مفهومكم للنجاح حسب رأيكم؟
مَن يهمّنا أن نحصل على تقييمه وتقديره؟ ما النسبة بين التقييم الخارج ّي لنجاحنا والتقييم الداخليّ ؟
هل النجاح هو تحقيق اإلنجاز فقط أم أن السيرورة والطريقة يمكن أن ت َع ّد نجاحً ا أيضًا؟
لماذا مِن المه ّم أن نحدّد مسب ًقا معايير للنجاح؟ في أي مجاالت أخرى في الثانويّة يعيننا االستيضاح حول معايير النجاح؟
ما الذي سيساعدنا على مالحظة نجاحاتنا في مشروع التداخل االجتماعيّ والعطاء للمجتمع ،سواء كانت هذه النجاحات كبيرة أم صغيرة؟

مالحظة للمعلّم -نقاط ورسائل مه ّمة :سنشجّع الطالب خالل النقاش على التمييز بين النجاح الذي يت ّم تقييمه مِن خالل العالمة
أو المحصّلة أو المجموع ،وبين النجاح الذي يعكس سيرورة ،طري ًقا ،تطوّ رً ا .سنف ّكر معهم بالقدرة على الفرح في أعقاب
إنجازات ونجاحات صغيرة ،نحو :هناك مسنّ ابتسم لي اليوم للمرّة األولى ،مهمّة استطعت إنجازها وحدي ،طالب أخرج دفتره
ِمن الحقيبة للمرّة األولى ..كما سنتطرّق إلى نجاحات كبيرة أي ً
ضا ،نحو :استطعنا أن نجمع مبل ًغا كبيرً ا ِمن التبرّ عات ،استطعنا
تجنيد مجموعة ِمن المس ّنين للقيام بنشاط ما ،مجموعة استطعت أن أكوّ نها وأرشدها في إطار النادي ،مبادرة اجتماعيّة قمت بها
في إطار المدرسة ،مجموعة رياضيّة قدتها ..وغيرها ....إن النجاح الكبير والنجاح الصغير مهمّان – سنشجّع األوالد على
عدم االستهانة بالنجاحات الصغيرة وعدم الخوف مِن النجاحات العظيمة.
سنساعد الطالب على معرفة الفرق بين النجاح الذي ت ّم تحديده بشكل خارجيّ (عالمة ،شهادة التقدير) والشعور الداخليّ بأني
أنجزت أمرً ا ما ونجحت فيه (االكتفاء ،الفخر) .سنقوّ ي قدرتهم على مالحظة الشعور باإلنجاز ،والقدرة على تأمّل الذات
والتقدير الذاتيّ .
سنتحدّث معهم حول تقديم المساعدة لآلخر كي ينجح و َيس َعد ،وكيف يمكن أن ّ
يؤثر ذلك على شعورنا بالنجاح والسعادة.
سندرك م ًعا أن ترجمة النجاح إلى هدف عمل ّي يساعدنا على تخطيط المهمّة وتنفيذها.
مصطلحات مِن المه ّم إكسابها للطالب وشرحها عندما يكون السياق مناسبًا -اإليثار وال َغيريّة ،ال َك َرم ،األهميّة والمغزى،
االكتفاء ،المثابرة ،اإلصرار ،بذل الجهد والتخطيط ،التعاون والعمل الجماعيّ .
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في الختام -يمكن أن نثري اللقاء ِمن خالل قراءة قصّة الجرّة المشروخة ،وغيرها)..
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ضت وأننا في نهاية مشروع "التداخل االجتماعيّ " .تمعّنوا في المعايير اآلتية وف ّكروا..
لنتخيّل أن سنة َم َ
 .1ما هي األمور التي تودّون أن يشكروكم عليها..
لقد كنت رائعًا\ة ،شكرً ا على ك ّل شيء

أنت عظيم\ة ،شكرً ا!

شكرً ا ألنك كنت
هنا إلى جانبي!

 .2ماذا كان سيسعدكم أن يحصل بشكل مختلف لألشخاص أو المكان الذي تطوّ عتم فيه في أعقاب تداخلكم؟

 .3ماذا سيمنحكم الشعور باالكتفاء واإلنجاز في أعقاب تداخلكم االجتماعيّ ؟

رائع ،لقد ح ّققت ذلك!

