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  فهرس
 

 مقدمة المشروع 

  ؟ من نحن -

  ؟ماذا نفعل  -

  ؟ما هي أهدافنا -

  ؟ ما الذي نأمل أن نحققه -

  ؟ لمن هذا الدليل -

 

  الجزء األول: التعليم الغير رسمي 

  تعريف التعليم الغير رسمي 

 الغرض من التعليم الغير رسمي  

 المشاركون في التعليم الغيررسمي  

 

 الجزء الثاني: التقييم 

  ؟ما الذي تحتاج إلى تقييمه  

 أدوات التقييم -

  المالحظة ●

 المناقشة الغير رسمية   ●

  المقابالت ●

 رسم خرائط المجتمع ●

  جدول األنشطة اليومية  ●

  التقييمات الفورية ●

 

   ؟نتعلم: كيف الثالثالجزء 

 أنماط كولب للتعلم  •

 دورة التعلم التجريبي •

 4MATنظام ال •

 

 : استراتيجيات تخطيط النشاط  الرابعالجزء   

 سبع خطوات للتخطيط   •

 أجزاء الورشة أو النشاط   •

 األهداف   •

 التقييم  •

 التأكيد •

 

 : داخل الفصل  الخامسالجزء  

 طرق تعزيز التعلم التشاركي:  - 

 العصف الذهني   .1

 دراسات الحالة   .2

 الوصف  .3

 المسرحية  .4

 حوض السمك   .5



 األلعاب   .6

 تعلم األحجية   .7

 المحاضرة المصغرة   .8

 مناقشات الفريق   .9

 تقمص األدوار   .10

 الصور   .11

 المسرحية الهزلية  .12

 مناقشات المجموعة الصغيرة   .13

 القصص   .14

 التخيل البصري   .15

 اف  مطابقة طرق التعلم مع األهد -

 

  : الخاتمةالسادس الجزء  

 

 : أمثلة على أنشطة التعليم غير الرسمي السابعالجزء 

 أقنعة الوجه الورقية العرقية   -

 عمل منحوتات بمواد معاد تدويرها  -

 لغز معلومات البلد   -

 الرسم على أكياس قماش  -

 (  AZالقاموس اإلنجليزي المصور ) -

 لعبة الذاكرة في الرياضيات   -

 البطاقات التعليمية   -

 لعبة سلطة الفاكهة   -

 المنظور   -الرسم األساسي -

 الوصفة المفضلة   - 

 البحث عن الكلمات و الكلمات المتقاطعة   -

 عائلة البطريق   -

 منظر طبيعي من اللباد   -

 بطاقة معايدة للعائلة   -

 قطة فسيفساء   -

 رسم توضيحي بالورود مع المعكرونة واأللوان المائية   -

 تيجان الورق   -

 عرض الدمى الورقية   -

 

 المراجع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة المشروع
 

  ؟من نحن 

 

 DREAM- eDucaRE alla" ، وهي جمعية في باليرمو ، إيطاليا ، وقد تم تصميم هذا المشروع ، Tulime Onlus نحن

Multiculturalità" ،  كنتيجة لتحليل السياق الدقيق والخبرة السابقة في منطقة باليرمو وبالتحديد داخل المدارس. مع متطوعينا القادمين

  .من مصر و تركيا نقدم لكم هذا الدليل

 

 

 

  ؟ماذا نفعل 
المدينة التي تعتبر معرضة للخطر وذات نسبة عالية من  يتضمن المشروع المذكور أعاله مشاركة بعض المدارس االبتدائية في أحياء 

. عدم وجود أنشطة  1السكان األجانب. لقد ولدت الفكرة ، في الواقع ، من أجل إعطاء إجابة لبعض القضايا الحرجة الناشئة ، مثل: 

مين في مجال التعليم غير الرسمي والوساطة  . نقص الدعم للمعل2ترفيهية تعليمية حول االختالفات اللغوية والثقافية والتعددية الثقافية ؛ 

 .. ضرورة زيادة الوعي نسبيًا بقيمة االختالفات اللغوية الثقافية ، وفقًا ألهداف المجلس االقتصادي واالجتماعي3الثقافية ؛ 

 

 

 

  ؟ما هي أهدافنا

ليم غير الرسمي وتعزيز المعرفة باللغات والثقافات  تشجيع إدراج األنشطة الترفيهية التربوية ، التي تتم إدارتها من خالل تقنيات التع .1

 .. تعزيز التدريس حول تقنيات الوساطة اللغوية الثقافية والتعليم غير الرسمي2المختلفة بهدف زيادة الوعي بشأن التعددية الثقافية. 

 .الحقوقتعزيز التضامن بين الناس من مختلف الثقافات وقيم عدم التمييز والتسامح والمساواة في  .3

 

 

 ؟ ما الذي نأمل أن نحققه 

 4زيادة عدد التالميذ المشاركين في دورات نشاطية حول موضوع التعددية الثقافية واالختالفات اللغوية الثقافية. في الواقع، سيتم تنفيذ  .1

. زيادة  2مدرًسا.  12 طفل و  150ورشة عمل لـ  24فصول لما مجموعه  6ورش عمل مشتركة بين الثقافات لكل مدرسة ، بما في ذلك 

تدريب المعلمين على المواضيع المتعلقة بالوساطة الثقافية والتعليم غير الرسمي والتعددية الثقافية. سيشارك المعلمون في ورش العم  

لنشر النتائج . الحدث النهائي 3خالل الفصول الدراسية وسيتم إعداد كتيب ثنائي اللغة بإستخدام المعلومات واألنشطة التي سيتم جمعها. 

 .ESC والترويج لمشروع

 

 

  ؟ لمن هذا الدليل
إذا كنت معلًما يرغب في البدء في ممارسات التعليم غير الرسمي، ولكنك لست متأكًدا من أين تبدأ؛ أو إذا كنت متطوًعا تبحث عن بعض  

 .اإلرشادات في التدريس أو تسهيل نشاط التعليم غير الرسمي، فهذا الدليل مناسب لك

 

ء كانت هذه هي المرة األولى التي تشارك فيها في أنشطة تعليمية غير رسمية أو إذا كنت تتطلع فقط إلى تحسين مهاراتك، فسيحاول  سوا

هذا الدليل تزويدك بالمعرفة النظرية لمساعدتك على تحديد وتطوير نهجك الخاص ألنشطة التعليم غير الرسمي والمهارات العملية  

  .للمشاركة فيها

 

 

 



 

 

 

 

 :تعريف
 

( بتعريف التعليم غير الرسمي على أنه شكل بديل لتعليم الكبار واألطفال والذي يحدث  1974( وكومبس وأحمد )1968قام كومبس )

  .خارج بيئة الفصل الدراسي التقليدي 

ب، والمقارنة بين أبعاد  ومع ذلك، من أجل تحقيق فهم أوسع للتعليم، من األفضل عرض كال النوعين الرئيسيين من التعلم جنبًا إلى جن 

  .التعليم في كل منهما

 

 :التعليم النظامي

  .التركيز: التركيز على التدريس  ●

  .المنهج: المنهج المتسلسل المحدد ●

  .الطالب ، غالبًا هرمي -العالقات: المعلم   ●

 .التكاليف المرتفعة بالتعليم الرسميالموارد: تنشأ غالبًا على مستوى الوالية والمستوى الفيدرالي. عادة ما ترتبط  ●

  .التوجه الزمني: المستقبل ●

  .الهيكل: الهيكل العالي مطلوب عادة  ●

  .االعتراف: يؤدي إلى شهادات / مؤهالت معترف بها ●

 

 

 :تعليم غير رسمي

  .التركيز: التركيز على التعلم ●

 .المنهج: الخيارات ، التنوع ، المرونة. كثيرا ما يحدده المتعلمون ●

  .عالقات: عالقات غير رسمية بين الميسر والمتعلمال ●

 .الموارد: غالبًا ما تكون محلية. ترتبط التكاليف المنخفضة عادةً بالتعليم غير الرسمي ●

  .التوجه الزمني: فوري  ●

  .الهيكل: هيكل منخفض مرغوب فيه في كثير من األحيان ●

  .االعتراف: ال يؤدي إلى شهادات / مؤهالت معترف بها ●

 

 

 :دفاله
 

على عكس ما قد تقترحه البادئة "غير" ، ال يجب أن تكون التعليم الغير رسمي منفصلة عن التعليم الرسمي. في مجتمع اليوم سريع التغير  

، أصبح نظام التعليم التقليدي غير مؤهل بشكل متزايد. إنه جيد بشكل عام في معالجة االحتياجات األساسية لمجموعة متجانسة إلى حد ما  

 .عاًما. لكن عالم اليوم يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير 18و  6الناس ، خاصة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين من 

 

اضر  التعليم الغير رسمي هي طريقة لملء الفجوة المتزايدة التي تنتج عن االحتياجات التعليمية األكثر تقدًما وغير المتجانسة في الوقت الح

  .تتكيف بعناية مع احتياجات ومصالح مجموعات فرعية معينة من السكان لتعزيز التنمية الشخصية واالجتماعية والمهنية، في حين أنها 

 

  .فبدالً من إختيار أحدهما ، يمكن أن يكمل كال النوعين من التعليم بعضهما البعض

 

 



 :المشاركون
 

الحتياجات المتلقي ، ولكن لغرض هذا الدليل ، فإن المتلقين هم من صغار السن حيث تنبع يمكن تكييف طرق التعليم غير النظامي وفقًا 

 :الحاجة إلى التعليم غير الرسمي من أحد العناصر التالية 

مشروع تعليم الشباب داخل المدرسة أو ملحقة بمنظمة. في هذه الحاالت ، يكون المنهج محدًدا إلى حد كبير ويجب أن يحقق المعلمون  

لتالميذ أهدافًا محددة. على الرغم من أن هذا في مكان التعليم الرسمي ، إال أن هناك العديد من الفرص الستخدام أساليب التعليم غير  وا

 .الرسمي لتقدير وإبالغ وتقييم تقدم الطالب 

. تشمل االختالفات: المزيد من  الشباب الذين ال يذهبون إلى المدرسة. يختلف الشباب خارج المدرسة عن الشباب في المدرسة بعدة طرق

فية  الوقت غير المنظم ، وعدد أقل من البالغين الذين يقدمون الدعم والتشجيع في بيئة التعلم ، والمزيد من التعرض لإلساءة البدنية والعاط

 .، والمزيد من التعرض للضغوط اليومية لتلبية االحتياجات البشرية األساسية

ذوي اإلعاقة ، واألطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو األطفال   األطفالر أو المحرومين تتضمن أمثلة لألطفال المعرضين للخط

  .الالجئين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  .اآلن بعد أن كونت فكرة عامة عن التعليم الغير رسمي ، فقد حان الوقت لتعلم كيفية تطبيقها في العالم الحقيقي

 

على طالبك وتعلم احتياجاتهم. تعرف على األدوات المتاحة لك. وأخيًرا ، حدد كيفية المضي قدًما   الخطوة األولى هي التقييم. تعرف 

 .لتحقيق أهداف برنامجك

 

 ؟  ما هو بالضبط الذي تحتاج إلى تقييمه
 

أجل العمل  كمتطوع ، من المحتمل أن تدخل مجتمعًا جديًدا من خالل المشاركة في المشروع الذي تم اختيارك للعمل عليه. من  ●

بشكل أفضل داخل هذا المجتمع ، ستحتاج إلى استخدام تقنيات مثل مراقبة المشاركين والمناقشات غير الرسمية والمقابالت  

 .لمساعدتك على بناء العالقات واكتساب المعرفة 

يومية والتقاويم  تتطلب بعض األنشطة زيادة الوعي داخل مجتمعك الجديد. بعض األدوات التشاركية مثل جداول األنشطة ال  ●

الموسمية فعالة بشكل خاص. ال توفر هذه األنواع من األنشطة معلومات مهمة فحسب ، بل قد تقدم أيًضا وجهات نظر جديدة  

 .حول الحياة اليومية وغالبًا ما تلهم العمل

للموقف مع فريقك أمًرا حاسًما لتحديد  نظًرا ألنك متطوع ، من المحتمل أن يكون هناك مشروع تعمل عليه. يعتبر التقييم األولي  ●

 .القضايا التي سيتم تناولها في مشروع جديد

أخيًرا ، وليس آخًرا ، اآلن بعد أن أصبحت في قلب الحدث، من المهم تقييم المعرفة والمهارات والمواقف الحالية للمشاركين  ●

طريق إجراء المقابالت والمناقشة الجماعية وحتى  قبل التخطيط وإجراء نشاط تعليمي أو ورشة عمل. يمكنك القيام بذلك عن 

 .االختبار المسبق 

 

 

 :ادوات التقييم 
 

  :المالحظة ●

المالحظة هي إحدى أدوات التقييم التي تأتي بشكل طبيعي لكل شخص تقريبًا. أليس من المنطقي عندما تدخل في وضع جديد أن تبدأ في  

 ؟ المراقبة والتحليل ومحاولة فهم ما تراه

 

ألنها أداة أساسية في ذخيرتك ، فمن المنطقي أن تدرب نفسك على المالحظة والتفكير بمزيد من الدقة. فيما يلي بعض الطرق  نظًرا 

 :لمساعدتك على تحقيق ذلك 

 .احتفظ بدفتر تكتب فيه مالحظاتك وانطباعاتك. يوفر هذا مرجعًا يمكنك الرجوع إليه للتحليل والتفكير -

تدوين ما يحدث بالضبط أثناء حدوثه. حاول أن تكون موضوعيًا قدر اإلمكان وتجنب التفسير أو  إعداد التقارير المتسلسلة ب  -

 .األحكام. من خالل إجبار نفسك على التركيز على التفاصيل التي عادة ما تتجاهلها ، فقد تظهر أسئلة يمكنك متابعتها الحقًا

المتسلسلة التفصيلية ، حاول اتباع موضوع يثير اهتمامك. اختر   اإلبالغ عن مواضيع انتقائية: بعد القيام بعدد من المالحظات  -

 .موضوًعا أو سؤااًل واكتب مالحظات قصيرة عنه عندما تتعلم شيئًا جديًدا

وصف مفصل لحدث: قد تشهد حادثة مثيرة لالهتمام عندما يكون من غير المناسب سحب قلم رصاص وورقة. درب نفسك   -

 .اصيل لتدوينها الحقًا على تذكر أكبر قدر ممكن من التف

مالحظة ذاتية: أخيًرا ، يمكنك ضرب المنطق عرض الحائط والتقاط المشاعر والعالقات والجمال والحزن واإلعداد واألجواء.   -

مع ذلك ، دعنا ال ننجرف. توخ الحذر في تفسيراتك ، واستفد من المعرفة والمهارات التي اكتسبتها في القيام بالمالحظات  

 .ال تقفز إلى االستنتاجاتالسابقة حتى 

 

 



 :مناقشة غير رسمية ●

 

لقد الحظت، شاهدت ، تعلمت كل ما يمكن تعلمه من خالل المالحظة والمشاهدة. حان الوقت لطرح بعض األسئلة. أسئلة ودية ومناسبة  

 .ثقافيا بالطبع. فيما يلي بعض أنواع األسئلة التي قد تساعدك

 

  .للمقابالت الرسمية والمسؤولين وجوجلأسئلة واقعية: احتفظ بها  -

 .أسئلة عامة بلمسة شخصية. احرص دائًما على تعديل أسئلتك لتناسب الشخص الموجهة إليه -

قد تكون أسئلة الرأي صعبة بعض الشيء. القاعدة األساسية هي االبتعاد عن الدين والسياسة ما لم تكن على عالقة جيدة   -

 .بالشخص المعني

سئلة الشخصية حقل ألغام. اسأل فقط إذا كان ذلك ضروريًا تماًما ،قد ال تكون هذه مشكلة عند العمل مع  يمكن أن تكون األ -

 .األطفال في سن المدرسة

 

 

 

 :المقابالت ●

 

المحادثة  في بعض األحيان تكون المقابلة الرسمية أكثر مالءمة من مناقشة غير رسمية. ميزة أخرى للمقابلة هي أنها أكثر تنظيما من 

غهم  العادية وبالتالي تعطي المزيد من البيانات القابلة للمقارنة. تأكد من طلب اإلذن من الذين أجريت معهم المقابالت لالقتباس منهم وإبال

 .بوضوح بالغرض من مقابلتهم. قبل إجراء مقابلة ، حاول معرفة الطريقة الحساسة من الناحية الثقافية للقيام بذلك

 

 

 

 أن قفزت خالل كل هذه األطواق لمعرفة كيفية جمعاآلن بعد 

  .المعلومات بشكل صحيح ، إليك ما يجب عليك فعله بها

 

 .استخدمها لتعليمك الخاص -

  .شاركها مع بقية فريقك -

التعليم الغير  شاركها مع من أجريت معهم المقابالت. قد يبدو هذا غير معتاد بالنسبة للبعض ، ولكنه في الواقع يتوافق مع روح  -

 .رسمي حيث تعمل مع الناس بدالً من مجرد اعتبارهم كمواضيع

 

 

  :رسم خرائط المجتمع ●

 

أداة تقييم احتياجات تشاركية للغاية يقوم المشاركون من خاللها برسم أو بناء خرائط لمجتمعهم. يمكن لهذه األداة أن تظهر بصريًا  

 .ية المختلفة لمجتمعهااختالفات كبيرة في كيفية عرض المجموعات الفرع

 

 

  :جدول األنشطة اليومية ●

 

نشاط يُطلب من المشاركين فيه إنشاء جدول زمني ألنشطتهم اليومية. وهذا يوفر نظرة ثاقبة على حياة وقيود المجموعات الفرعية  

في نقاط مختلفة في الوقت المناسب    المختلفة ، وأفضل طريقة للعمل معها / حولها ، كما يوفر بيانات أساسية يمكنك دائًما الرجوع إليها

 .لتقييم مشروعك

 

 



 

 

 

 

 :التقييمات الفورية ●

 

ليس لدينا دائًما رفاهية المالحظة المطولة أو التقييم الشامل. إذا كان مطلوبًا منك االنخراط في فصل دراسي أو ورشة عمل في غضون  

المشاركين ، وتوضيح التوقعات واألهداف ، واألهم من   ذلك ، تعديل ورشة  مهلة قصيرة ، يمكن أن يساعدك التقييم الفوري على إشراك 

 . العمل أو النشاط وفقًا الحتياجات المشاركين الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ كيف نتعلم
 

كولب  في ذلك من خالل تحديد أربع فئات مختلفة من  لكي تتمكن من التدريس ، عليك أوالً أن تفهم كيف يتعلم طالبك. سيساعدك دايفد 

 .التعلم قد تواجهها

 

    :يتم تصنيفها على النحو التالي أنماط كولب للتعلم في  

 

 
 

 

 :الخبرة الملموسة .1

 

"مجردة للغاية".  يفضل بعض المتعلمين إصدار حكم بناًء على المشاعر أو الحدس ، بدالً من النظرية ، التي يرفضونها غالبًا على أنها 

مثل هؤالء المتعلمين موجهون نحو الناس وغالبًا ما يرتبطون بسهولة مع أقرانهم أكثر من السلطة. إنهم يستفيدون أكثر من ردود الفعل  

 .والمناقشة مع المشاركين اآلخرين الذين يفضلون نفس وضع التعلم

 

 :المالحظة التفكيرية .2

 

االستماع والتفكير والتراجع قبل إصدار األحكام أو تعزيز تعلمهم. وفقا لكولب ، يبدو أنهم  بعض المتعلمين أكثر تجريبية ويفضلون 

  منفتحين في مواقف التعلم مقارنة بأقرانهم األكثر نشاًطا ألنهم يستمتعون باالستماع إلى المحاضرات أو آراء اآلخرين أثناء توليهم دور

 .المراقبين المحايدين والموضوعيين

 



 :لمجرداالستسالم ا .3

 

  "هؤالء المتعلمين أكثر "منطقية 

و "موضوعية" وقد يبدون أحياناً فاترين أو منطويين في المواقف التعليمية . يقترح كولب أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر توجهاً نحو  

 .األشياء والرموز وأقل تجاه أقرانهم. يتعلمون أفضل من شخصيات السلطة في بيئة غير شخصية 

 

 :النشطالتجريب  .4

 

يتعلم هؤالء المتعلمون بشكل أفضل عندما يتعاملون مع المشروع بأيديهم ، غالبًا ما يعملون في مجموعات. مثل أولئك الذين يتعلمون 

بشكل أفضل من الخبرة الملموسة ، فهم منفتحون ، ولكن بدالً من التعامل مع كل مشكلة كحالة خاصة ، يقومون بصياغة فرضيات  

 .واختبارها بنشاط. يقترح كولب أنهم ال يحبون المحاضرات ومواقف التعلم السلبية األخرى

 

 

،   من المهم اإلشارة إلى أنه يمكن تصنيف المتعلمين في أكثر من فئة واحدة فقط. في حين أن إحدى الفئات قد تبدو هي النمط السائد للمتعلم

لتي تعتمد على جميع الفئات األربع. خالصة القول هي أن تجربة التعلم األكثر فعالية  إال أنه سيستفيد أكثر من مجموعة من األساليب ا

 .تتضمن أنشطة تتضمن العديد من أنماط التعلم

 

كيف تفعل ذلك ، تسأل؟ حسنًا ، لم يتركنا كولب معلقًين في هذه النقطة بل ابتكر منهجية لدمج جميع فئات أنماط التعلم األربع في كل  

 ."ية وأطلق عليها "دورة التعلم التجريبيةتجربة تعليم

 

 دورة التعلم التجريبي 
تماشيا مع نظريته أنماط التعلم ، يعتقد كولب أن الناس أكثر مهارة في التعلم 

من بعض مراحل الدورة أكثر من اآلخريات. البعض منا لديه خبرة بعد  

كثيرا ، لكنه  التجربة وال يكاد يفكر فيها على اإلطالق. البعض منا يفكر 

يخجل من تجربة أي شيء غير عادي. البعض اآلخر يفكر ويعمم ، لكنه  

يتوقف عند هذا الحد ، دون تطبيق التعلم على مواقف جديدة. يقترح كولب  

أنه يمكن للمعلمين تسهيل التعلم من خالل أخذ المشاركين بوعي خالل دورة  

 .الخبرة الكاملة والتفكير والتعميم والتطبيق

 

  )لبداية ، لديك خبرة )تجربة ملموسة في ا .1

 )ثم تبدأ في التفكير في تلك التجربة )المالحظة التفكيرية .2

 )بعد ذلك تبدأ في تحليل ما يحدث )المفاهيم المجردة .3

أخيًرا ، يمكنك تطبيق ما تعلمته على التجارب الجديدة )التجريب   .4

 )النشط

 

 

ل أنماط التعلم المصنفة. اقترح رجل آخر باسم هوارد غاردنر نظرية تسمى  لم يكن كولب المنظر الوحيد الذي فكر في ذلك من خال 

نظرية الذكاء المتعدد التي تفترض سبعة أنماط تعلم مختلفة: اللغوية والموسيقية والمنطقية الرياضية والفضائية والحركية الجسدية و  

سبيل المثال الدماغ األيمن )الفني( والدماغ األيسر )التحليلي(;  الشخصية و االجتماعية. قام آخرون بتجميع المتعلمين بشكل مختلف: على 

  .أو الشخصية السمعية و الشخصية البصرية و هكذا

 

  .أكثر بديهية وحل المشكالت من خالل النظر إلى الصورة الكاملة  المتعلمين ذوي العقول اليمنى ●

  .حل المشاكل عن طريق تقسيمها إلى أجزاء فردية  أكثر منهجية وتحليلية ويميلون إلىالمتعلمين ذوي الدماغ األيسر  ●

  .أو أولئك الذين لديهم كلتا الهديتين يمكنهم التحرك بحرية بين الحدس والتحليل المتعلمين ذوي العقول الكاملة  ●



 

ا من األبحاث  استفادت بيرنيس مكارثي من عمل كولب ، وعمل هؤالء المنظرين الذين يصفون عمليات الدماغ اليسرى واليمنى ، وغيره

 .4MAT في أنماط التعلم إلنشاء نظام

 

 

 

 :يقسم النظام أيًضا المتعلمين إلى أربعة أنماط تعلم مختلفة على النحو التالي :4MAT نظام

 

 :المتعلمون المبتكرون .1

 

إدراك المعلومات بشكل ملموس ومعالجتها  -

 . بعد تفكير

دمج الخبرة مع الذات ؛ يؤمنون بتجاربهم  -

 .الخاصة 

  .يتعلمون من خالل االستماع وتبادل األفكار -

التفوق في عرض التجربة المباشرة من   -

  .العديد من وجهات النظر

 "؟ السؤال المفضل هو: "لماذا -

 

 :المتعلمون التحليليون .2

 

إدراك المعلومات بشكل تجريدي ومعالجتها  -

  .بعد تفكير

  .ابتكار النظريات -

  .اء الخبراءكثيرا ما يحتاجون إلى معرفة آر -

يقدرون التفكير المتسلسل ويحتاجون إلى   -

  .التفاصيل

  .يستمتعون بالفصول الدراسية التقليدية -

 "؟ السؤال المفضل هو: "ماذا -

 

 : المتعلمون المنطقيون .3

 

  .إدراك المعلومات بشكل تجريدي ومعالجتها بنشاط -

  .دمج النظرية والممارسة -

  . ل المنطقيتعلمون عن طريق اختبار النظريات وتفعي  -

  .هم محللون للمشاكل ، يستاؤون من وجود إجابات  -

 .تحمل محدود لألفكار الغامضة ؛ يفضلون الوصول إلى الغرض -

 "؟السؤال المفضل هو: "كيف يعمل هذا -

 

 :المتعلمون الديناميكيون .4

 

  .إدراك المعلومات بشكل ملموس ومعالجتها بنشاط -

  .يتعلمون عن طريق التجربة والخطأ 

 .التفوق عند الحاجة إلى المرونة ؛ قابلون للتكيف ويستمتعون بالتغيير -



  .هم من المخاطرين -

  .يفضلون إثراء الواقع بأخذ ما هو وإضافة شيء من أنفسهم إليه -

 "؟ السؤال المفضل هو: "ماذا لو -

 

 

 

 

 :استراتيجيات تخطيط النشاط 
 

لنظريات المختلفة ، فقد حان الوقت لوضع ما تعلمناه حيذ التنفيذ. حان وقت تخطيط  اآلن بعد أن أصبح لدينا فهًما أساسيًا ألنماط التعلم وا

 !النشاط

 

ات  قد تتساءل اآلن ، "لكن من أين أبدأ؟" حسنًا ، يقدم لنا معلم باسم جاين فيال نهًجا مفيًدا عند التحضير لدرس أو ورشة عمل. توفر "خطو

 .عااًل لتضعه في االعتبار عند البدء في تصميم ورشة العمل الخاصة بكالتخطيط السبع" الخاصة بها نموذًجا بسيًطا وف

 

 

 :خطوات التخطيط السبع

 

من هم المشاركون؟ كم يعرفون عن الموضوع؟ ما هي الفئات العمرية والتفصيل بين الجنسين والمزيج الثقافي والتسلسل  من؟ .1

 ؟ الهرمي في العمل

 

 ؟ للتعلم؟ ماذا يريد المشاركون أن يتعلموا؟ هل هم يحضرون التدريب طواعيةما هو الهدف العام لماذا ا؟  .2

 

كم من الوقت متاح للتدريب؟ هل هناك أي قيود زمنية تتعلق بالعمل أو الموسم؟ هل أحد أوقات اليوم  أفضل من وقت  متي؟  .3

 ؟آخر للمشاركين

 

المعدات المتاحة؟ كراسي جلوس؟ الجداول؟ خرائط متتالية؟ المواد  أين سيعقد التدريب؟ في الداخل أو في الخارج؟ ما هي أين؟  .4

 ؟ المحلية

 

 ؟ ما هي األهداف السلوكية للتدريب؟ ماذا سيفعل المشاركون بشكل مختلف بعد التدريبلماذا؟  .5

 

 ؟ ي تطويرهاما الذي سيتعلمه المشاركون على وجه التحديد؟ ما هي المعارف والمهارات والمواقف الجديدة التي ترغب فماذا؟  .6

 

 ؟ ما هي أنشطة التعلم التي سيشارك فيها المشاركون لتعلم المحتوى؟ ما هي جميع خطوات التدريب؟ كيف ستقيم التدريبكيف؟  .7

 

 

اآلن بعد أن عملت على األسئلة الموجودة في هذه القائمة، أنت اآلن جاهز لتصميم نشاطك. هناك العديد من القوالب المختلفة لتخطيط  

 .ع ذلك ستجد أن أجزاء الدرس هي نفسها في األساس الدرس ، وم

 

 :أجزاء ورشة العمل / النشاط

 

دقائق( يستخدم "لكسر الجليد" أو تنشيط مجموعة. يمكن استخدام اإلحماء في بداية النشاط وبعد   10-5نشاط قصير )االستعداد: .1

 .فترات الراحة وبعد الغداء وفي أوقات انخفاض الطاقة

 



  .(نشاط يستخدم في بداية الدرس يسمح للمشاركين بالتعرف على بعضهم البعض وعلى الميسر )أنتالمقدمة:  .2

 

تساعد القواعد األساسية على إنشاء مجموعة من العوامل التي يوافق المشاركون على استخدامها أثناء العمل  القواعد األساسية:  .3

لتزام بالمواعيد ، وما إلى ذلك. حسب مدى شكلية الدرس الخاص بك يمكنك معًا. عادة ما يعالجون اللغة المستخدمة ، واال

 .التفاوض على القواعد األساسية مع مجموعتك

 

 

 .في هذا الجزء من الدرس ، يتم توجيه المشاركين عادةً من خالل نشاط ما للتعبير عن ما يتوقعونه من التدريب  :التوقعات .4

 

ا هي أساليب وتقنيات وأدوات التعلم التي يمكنك استخدامها للتواصل واستكشاف  هذا هو جسد الدرس. هنا تقرر مأنشطة:  .5

 .محتوى الدرس 

 

 .التقييم في نهاية الدرس أو ورشة العمل يزود الميسرين والمشاركين بتعليقات حول فعالية النشاط أو تصميم ورشة العملتقييم:  .6

 

لتفكير( نشاًطا قصيًرا في نهاية النشاط للسماح للمشاركين بالتأمل في  على غرار التقييم ، يعد تأكيد ورشة العمل )أو اتأكيد:  .7

 .تجربة التعلم الخاصة بهم وتقديم المالحظات

 

 

 

 

 :األهداف
 

 الخاصة با ABC دعونا نضع أهدافنا أوالً. األداة التي ستساعدك على تحديد أهدافك التعليمية أثناء تصميم النشاط هي

 األهداف 

 

A. عاطفي (Affective) ، أو ما نشعر به. يجب أن يتضمن هذا الهدف مواقف أو مشاعر جديدة تغيرت نتيجة لهذا النشاط. 

 

B. السلوكية (Behavioral) ،  أو ماذا نفعل. يشير هذا الهدف إلى المهارات الجديدة التي تم تعلمها وممارستها خالل النشاط. 

 

C. اإلدراكي (Cognitive) ،  .يتضمن هذا الهدف المعرفة الجديدة المكتسبة خالل النشاطأو ما نفكر به. 

 

 

 :تقييم ما إذا كان الناس قد تعلموا ، اكتب أهدافًا ذكية (SMART)   باإلضافة إلى ذلك ، لضمان فعالية تجربة التعلم والقدرة على

Specific  محددة 

Measurable  قابلة للقياس 

Achievable قابلة للتحقيق  

Realistic ية واقع 

Time-bound محددة زمنيا 

 

 

 

 

 

 



 :التقييم 
 

طك.  هناك العديد من األسباب التي تجعل التقييم جزًءا رئيسيًا من التخطيط ألنشطتك التعليمية. بالنسبة للمبتدئين من المهم قياس نجاح نشا

عن العمل الذي تقوم به ، وربما  عالوة على ذلك تساعدك التقييمات على تحسين البرنامج باستمرار ، والحصول على شعور بالرضا 

 . لتقديم أدلة يمكن استخدامها لتبرير التمويل أوالمزيد من الدعم اآلخر لممولي المشروع 

 

  !لذلك دعونا نتعلم بناء تقييم

 

  ؟أوالً ، دعنا نسأل السؤال من يريد أن يعرف ولماذا

 

 .الميسرين ، أي مانحين أو رعاة أو ربما المشاركين أنفسهمإجابات محتملة على "من يريد أن يعرف؟" قد يشمل  ●

إجابات محتملة على "لماذا؟" قد يشمل تحسين األنشطة الالحقة ، والتأكد من تدريب المتابعة للمشاركين ، وتحديد ما إذا كان   ●

 .سيتم تمويل أنشطة التعلم هذه في المستقبل أم ال ، وما إلى ذلك

 

كيركباتريك نموذًجا للتقييم من أربعة مستويات. منذ ذلك الوقت ، أصبح نموذجه هو النهج األكثر استخداًما   ، طور دونالد 1959في عام 

 .لتقييم برامج التدريب

 

 :مستويات تقييم كيركباتريك

 

م؟ ما هي  تماًما كما يوحي االسم ، يقيس هذا التقييم البسيط رضا المشاركين عن التدريب. هل أعجبهردود الفعل:  - 1المستوى  ●

األنشطة التي أعجبتهم أكثر؟ ما هي األنشطة التي سيحسنونها؟ كحد أدنى ، يجب على المعلمين التقييم على هذا المستوى حتى  

 .يتمكنوا من تحسين برنامجهم التدريبي

 

ون اختباًرا مسبقًا  يحاول هذا التقييم تقييم مدى تحقيق األهداف. من الناحية المثالية ، سيجري المدرب التعلم:  - 2المستوى  ●

 .واختباًرا الحقًا لتقييم مكاسب التعلم

 

ربما يكون هذا المستوى  السلوك:   - 3المستوى  ●

من التقييم هو أفضل مقياس لفعالية النشاط ، حيث  

يسعى الكتشاف إلى أي مدى غيرت المعرفة أو  

 .المهارات أو المواقف الجديدة سلوك المشاركين

 

 

عى هذا النوع من التقييم  يسالنتائج:  - 4المستوى  ●

 .إلى توثيق النتائج التي تم تحقيقها نتيجة للنشاط 

 

بالنسبة للجزء األكبر ، كمتطوع ، من المحتمل أن تشارك  

 .2 والمستوى 1فقط في تقييمات المستوى 

 

 

 :التأكيد

 

حتى إذا شاركت في تقييمات ورشة العمل ، فقد ال تزال  

شاط الخاص بك بتأكيد.  ترغب في اختتام ورشة العمل أو الن 

كما ذكرنا سابقًا ، فإن التأكيد يوفر للمشاركين الفرصة لتأكيد  



دقيقة يستخدم في نهاية نشاط   15-5أهمية وقت المجموعة معًا والتطلع إلى المستقبل. تمرين التأكيد أو اإلغالق هو نشاط قصير لمدة 

ر باإلنجاز من خالل منح المشاركين الفرصة لمشاركة انطباعاتهم عن ورشة  التعلم أو ورشة العمل. يعزز التمرين الختامي الجيد الشعو

 .العمل ، وترحيل الرسائل التقديرية إلى المجموعة و / أو التفكير في ما تعلموه

 

 

 

 

 

 

 

  .الدراسية نفسها اآلن بعد أن ناقشنا النظرية والتخطيط حول النشاط ، فقد حان الوقت للدخول في التفاصيل الدقيقة للفصول 

 

 .يعد اختيار التمرين أو اللعبة أو أي طريقة أخرى مناسبة إلشراك المتعلمين والتواصل الفعال للمحتوى جزًءا مهًما من أي ورشة عمل 

 

معًا   هناك العديد من التقنيات المجربة والصحيحة التي أثبتت فعاليتها في بيئات مختلفة مع مجموعة متنوعة من المشاركين. سنستكشف

 .بعًضا من هذه األساليب ونقترح االستخدام المناسب والسياق المناسب لها

 

ومع ذلك ، أثناء استعراض الجزء التالي من الدليل الختيار أنشطتك ، ضع في اعتبارك ما تعلمته حتى اآلن. في أي ظروف يكون كل  

معينة من غيرها؟ جمهور معين؟ أي من هذه التقنيات تبدو مناسبة  منها مناسبًا؟ هل ستكون بعض هذه األساليب أكثر مالءمة ألنماط تعلم 

 ؟ لبناء المعرفة؟ بناء المهارات؟ التأثير على المواقف

 

 

  طرق تعزيز التعلم التشاركي
 

  العصف الذهني .1

 

العصف الذهني هو أسلوب مألوف يطرح فيه الميسر سؤااًل محدًدا أو يصف  ما هذا؟ 

اركون العديد من األفكار المختلفة. بعد ذلك ، تُكتب هذه  سيناريو معينًا ، ويقدم المش

 .األفكار عادةً على لوح ورقي أو لوح سبورة وتُبحث لمزيد من المناقشة 

 

يمكن استخدام العصف الذهني في أي نوع من المناقشات الجماعية عندما  كيف يعمل؟ 

قنية في بداية  تريد تشجيع اإلبداع والمساهمات من جميع األعضاء. استخدم هذه الت 

الجلسة أو الفصل أو االجتماع للتأكد من معرفة المشاركين حول موضوع ما أو لوضع جدول أعمال. أو استخدم العصف الذهني لفترة  

وجيزة في منتصف نشاط تعليمي آخر ، مثل رواية القصص أو الدراما ، اللتقاط بعض األفكار التي أثارها التمرين. وبالمثل ، فإن قيادة  

 ."ذهني قصير في نهاية نشاط تعليمي يجسد نقاًطا مهمة "لإلخراج   عصف

 

 :العصف الذهني

 .يتم استدعاء األفكار بشكل عشوائي وحر من أي مشارك  -

 .ال توجد فكرة سخيفة أو غير مهمة -

التوضيح. هذا يحافظ على  عادة ، ال يُسمح بمناقشة أو تعليقات على األفكار خالل مرحلة العصف الذهني ، باستثناء لغرض  -

 .تدفق األفكار 

 .يجب على الشخص الذي يسجل األفكار أن يكتبها كما يسمعها ، دون تعديلها -

خطط للقيام بشيء ما مع القائمة التي تم إنشاؤها. العصف الذهني مفعم بالحيوية ويحفز التفكير ، ولكن قد يكون من المحبط   -

 .ء بشأنهاللمشاركين وضع قائمة وعدم اتخاذ أي إجرا



 

قد يكون المشاركون األكثر هدوًءا )المراقبون التأمليون( أقل احتمااًل للمشاركة في جلسة العصف الذهني. أو في بعض  االختالفات:  

األحيان تكون المجموعة كبيرة جًدا ويصعب التأكد من أن كل شخص لديه فرصة لالستماع إليه. نوع بديل من العصف الذهني هو فرز  

امنح كل مشارك بطاقة إلى ثالث بطاقات )حسب حجم المجموعة وكمية البيانات التي ترغب في إنشائها( وقلم. اطرح سؤااًل   البطاقات.

واضًحا ومحدًدا ووجه كل مشارك لكتابة ردود أو أفكار على البطاقة ، فكرة واحدة لكل بطاقة. قم بدعوة المشاركين لنشر بطاقاتهم على  

ت إلى مجموعات ، إن شئت ، وناقش البطاقات. إذا كانت المجموعة كبيرة ، اطلب من المشاركين مشاركة  الحائط. قم بفرز البطاقا 

 ، بطاقاتهم في مجموعات صغيرة واختيار بطاقتين لتمثيل تفكير كل مجموعة صغيرة. يضمن فرز البطاقات أن الجميع مشاركين

 

 

 

 

  دراسات الحالة .2

 

كتوب يتضمن عادةً حالة مجتمع مهمة.  دراسة الحالة هي سيناريو مما هذا؟ 

نظًرا ألنه مكتوب مسبقًا ، يمكن إنشاؤه خصيًصا لمعالجة القضايا المحلية  

 .ذات الصلة 

 

 

عادة ، يقوم الميسر بتوزيع دراسات الحالة ، ويمكن للمشاركين كيف يعمل؟ 

العمل عليها بشكل فردي ، في أزواج أو مجموعات صغيرة. بعد أن يقرأ  

دراسات الحالة ويتأملون فيها ويناقشونها ، يقود الميسر مناقشة   المشاركون

 .جماعية كبيرة حول القضايا المثارة في كل سيناريو

 

 

 :دراسات الحالة

 .كن واضًحا بشأن أهداف التعلم -

  .ضمان المالءمة بين الثقافات ، والتحقق من اإلدماج المناسب لجميع األفراد -

جموعة المشاركين ، وقم بإعداد دراسة الحالة  افهم االحتياجات التعليمية لم -

 .بحيث يكون تحديًا لمجموعة المشاركين ، ولكن ال يزال من الممكن إدارتها

 .توقع بعض األسئلة التي سيطرحها المشاركون ، وكن جاهًزا بإجابات مفيدة -

العمل من خالل البيانات واألوصاف التي تقدمها في دراسات الحالة بعناية. ال   -

أن تقضي المجموعة معظم وقتها في محاولة لمعرفة التفاصيل المربكة أو  تريد 

 .المتضاربة

 

  :االختالفات 

في كثير من األحيان ، ال تحتاج الختالق دراسات الحالة ، ولكن يمكن أن  -

  .تستمدها من مواقف حقيقية في المجتمع أو في مجتمعات مماثلة

 

المحاكاة. عادة ما يتم تقديم هذا النشاط في خطوات مع المشاركين الذين يتلقون بعض نسخة أكثر تعقيًدا من دراسة الحالة هي  -

المعلومات والعمل على البيانات واتخاذ القرارات ومعالجة النتائج. ثم يقدم الميسر معلومات إضافية أو الخطوات التالية في  

 .السيناريو ، وتعود المجموعات للعمل مع هذه البيانات الجديدة 

 

 

 



  لعروض التوضيحيةا .3

 

العرض التوضيحي هو أداء منظم لنشاط إلظهار مجموعة ، بدالً من إخبارها ، بكيفية تنفيذ النشاط. تجلب هذه الطريقة إلى الحياة  ما هذا؟ 

 .بعض المعلومات التي قد تكون قدمتها بالفعل في محاضرة

 

سئلة بعد العرض لضمان الفهم. ثم يمارس المشاركون النشاط  مثل النشاط ببطء ووضوح للمشاركين ، واإلجابة على األكيف يعمل؟ 

 .بشكل فردي ، في أزواج أو في مجموعات لتعزيز التعلم

 

اجمع كل المواد ومارس العرض التوضيحي بنفسك قبل القيام بذلك أمام المجموعة للتأكد من أنها واضحة بما  : 101العروض التوضيحية 

احة لتجربتها بأنفسهم. قبل إظهار التقنية ، ضع في اعتبارك مالءمتها للناس و التقاليد والقيود  يكفي لجعل المشاركين يشعرون بالر

 .االقتصادية في المنطقة 

 

إذا كان لدى بعض المشاركين أو الطالب معرفة أكثر من غيرهم بكيفية أداء نشاط ما ، فيمكنك إجراء العروض التوضيحية  االختالفات: 

 .أحد الزمالء بالعرض وآخر يراقب نشاط الممارسة في كل مجموعة في مجموعات ، حيث يقوم 

 

 

 

 

 المسرحية .4

 

الدراما هي مسرحية مكتوبة بعناية حيث تتصرف الشخصيات في  ما هذا؟ 

مشهد مرتبط بموقف التعلم. وهي مصممة إلبراز القضايا المهمة التي سيتم 

 .مناقشتها أو الرسائل التي سيتم تعلمها

 

راما في بداية نشاط التعلم إلثارة القضايا التي يتم التعامل  قدم دكيف يعمل؟ 

معها بعد ذلك من خالل أساليب أخرى : محاضرة ، مناقشة جماعية كبيرة  

أو صغيرة ، بحث ، إلخ. قد يتم تصميم الدراما من قبل المعلم / الميسر أو  

  .من قبل أعضاء المجموعة المشاركة 

الميسرين المشاركين أو معلمي األقران أو المشاركين المختارين الذين يتعلمون أجزائهم ويتدربون علبها قبل تقديمها يمكن تقديمه من قبل 

للجمهور. أو قد يكون ذروة التعلم ، حيث يصمم المشاركون أسلوبًا دراميًا لنقل الرسائل إلى اآلخرين ، مثل الطالب اآلخرين ، أو إلى  

 .إلى عامة الناس. تجمع الدراما بين التعلم والترفيه ، وقد تشمل الدمى واألغاني والرقصاتمجموعات في المجتمع ، أو 

 

التعرف على رسالة المسرحية أوالً. ثم ، قم بإنشاء طريقة لتقديم الرسالة من خالل الدراما. اجعل المسرحية  بسيطة،  : 101مسرحية 

 .بحيث تكون الرسائل واضحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حوض السمك .5

 

 ما هذا؟  

  .في مناقشة حوض السمك ، يجلس معظم المشاركين في دائرة كبيرة ، بينما تجلس مجموعة أصغر من المشاركين داخل الدائرة

 

 كيف يعمل؟  

 :يمكن استخدام حوض السمك بطريقتين متميزتين

كجلسة عصف ذهني منظمة: اختر موضوًعا محدًدا بناًء على احتياجات   -

ا. يتم وضع حفنة من المقاعد داخل دائرة أكبر.  المجموعة أو اهتماماته

المشاركون الذين لديهم شيء ليقولوه عن الموضوع المطروح يجلسون في  

المركز. يمكن ألي شخص يجلس داخل حوض السمك التعليق أو تقديم  

معلومات أو الرد على شخص آخر في المركز أو طرح سؤال. عندما يكون  

قطة ليوضحها ، فإنه ينقر على كتف شخص  لدى شخص من الدائرة الخارجية ن 

ما في المركز ويأخذ مقعد ذلك الشخص. يستمر هذا ، مع قيام األشخاص من  

الخارج بالنقر واستبدال األشخاص من الداخل ، منتجين بذلك جلسة عصف  

 .ذهني نابضة بالحياة. ستحتاج إلى معالجة العديد من األفكار بعد تمرين حوض السمك

 

قبة المنظمة لعملية المجموعة: يتم تكليف المشاركين في حوض السمك بمهمة محددة للقيام بها ، بينما يعمل من أجل المرا -

المشاركون خارج حوض السمك كمراقبين لعملية المجموعة. تعمل المجموعة الداخلية في مهمتها معًا ، ويُطلب من المجموعة  

اطلب من المجموعة الداخلية التفكير في عملية المجموعة ، واطلب من  الخارجية مالحظة سلوكيات محددة. لمعالجة النشاط ، 

 .المجموعة الخارجية أن تصف ما الحظوه

 

 

 عند استخدام حوض السمك كجلسة عصف ذهني منظمة ، من المهم وضع نموذج لكيفية المشاركة : 101حوض السمك 

الدائرة الداخلية. تمثيل هذه التقنية باختيار موضوع بسيط لحوض السمك كنشاط  من الدائرة الخارجية يمكن النقر واستبدال األشخاص من 

تدريبي سريع ، بحيث يكون المشاركون مرتاحين في النقر واالستبدال قبل المناقشة. اطلب من أحد المشاركين أن يكون "المسجل" ويدون  

قًا. حافظ على المسار الصحيح من خالل تحديد موضوع المناقشة أو  النقاط الرئيسية التي أثيرت خالل النشاط لكي تناقشها المجموعة الح

 .مهمة المجموعة بوضوح قبل بدء حوض السمك

 

 

 

 ألعاب .6

 

 ما هذا؟ 

تعتبر األلعاب من أدوات التعليم الغير رسمي مناسبة عند استخدامها لتشجيع األشخاص على   

 .هارات الجديدةتولي مسؤولية تعلمهم الخاص واختبار وتعزيز المعارف أو الم

 

 كيف يعمل؟ 

قم بتكييف لعبة شائعة لتوصيل أو اختبار المعرفة بموضوع معين ، أو إنشاء لعبة جديدة   

 الختبار أو تعزيز التعلم. قسم المشاركين إلى مجموعات إذا لزم األمر. استخدم األلعاب بعد

المثال ، محاضرة ، عرض ،  مشاركة المعلومات بالفعل باستخدام طريقة أخرى )على سبيل  

 بانوراما

 .التعلم ، إلخ.( أو لتقييم معرفة المشاركين في بداية نشاط التعلم

 



  :األلعاب

  .حاول استخدام مواد محلية رخيصة  -

لعبة إذا  تأكد من عدم اعتبار أي جانب من جوانب اللعبة مسيئًا وفقًا للمعايير الثقافية أو الدينية المحلية. اطلب المساعدة لتكييف ال -

 .لزم األمر 

  .فكر في تكييف األلعاب المحلية كنشاط تعليمي -

ضع في اعتبارك موقف الثقافة المحلية تجاه المنافسة والتعلم التعاوني ، وفكر أيًضا في كيفية تأثير هذا الموقف على دوافع   -

 .المشاركين واستمتاعهم بألعاب التعلم

حياتك. كيف يمكنك تكييف بعضها الستخدامه كنشاط تعلم؟ ما المواضيع التي   فكر في العديد من األلعاب التي لعبتها طوال  -

 ؟ يمكنك تعزيزها باستخدام هذه األلعاب

 

البحث عن الكنز: يكون هذا النشاط فعااًل بشكل خاص عندما يكون هدفك هو أن يقوم المشاركون باستكشاف منطقة أو  االختالفات: 

المشاركين قائمة بالعناصر التي تبحث عنها ، والتوقيعات التي تحصل عليها ، واألماكن التي يجب تحديدها  موضوع معين. امنح فرق 

وما إلى ذلك. يفوز الفريق الذي يكمل القائمة أوالً بجائزة. هذا نشاط تمهيدي جيد في ورشة عمل تدريبية أو في بداية العام الدراسي  

 .الجديد

 

 

  تعلم األلغاز .7

 

 ما هذا؟ 

ي نشاط بانوراما ، يتم إعطاء المجموعات المنقسمة بالتساوي موضوًعا للتعلم )قطعة من اللغز  ف 

إلتقانها(. بمجرد أن تتقن هذه المجموعات الصغيرة المحتوى ، يتم إعادة تنظيم المجموعات بحيث تحتوي  

 كل مجموعة جديدة على عضو واحد من كل مجموعة أصلية )اآلن كل مجموعة 

يع األجزاء األساسية من اللغز لتجميعها(. تحتوي كل مجموعة جديدة اآلن على "خبير"  يحتوي على جم

في المحتوى الذي أتقنته في المجموعات األصلية ، وواحدة في كل مرة ، يقوم كل خبير بتعليم المحتوى  

 .رئيسيالجديد للمجموعات المشكلة حديثًا. ثم يقوم الميسر بمعالجة النشاط والتأكيد على التعلم ال

 

 كيف يعمل؟  

الستخدام تعلم األلغاز، من األفضل تغطية ثالثة إلى أربعة مواضيع مختلفة ولكنها ذات صلة. إحدى طرق  

 .استخدام هذه الطريقة هي إعداد النشرات التي تغطي المعلومات التي سيتم تعلمها حول كل موضوع 

 

  :تعلم األلغاز

جب أال يكون الموضوع طويالً أو مربًكا ، ولكن يجب أن يكون سهل التعلم والتعلم  تأكد من أن المعلومات "قابلة للتعليم". ي  -

 .نسبيًا

  .امنح المشاركين وقتًا كافيًا لتعلم المعلومات ومناقشتها مع مجموعات الخبراء واالستعداد لتعليمها لآلخرين -

توجيه المشاركين للتبديل إلى مجموعات الصور  قدم توجيهات واضحة ويسهل اتباعها ، سواء حول النشاط نفسه أو في   -

المقطوعة الخاصة بهم. أصعب جزء في استخدام هذه التقنية هو نقل المشاركين إلى مجموعات صورهم دون التسبب في  

االرتباك. قد تكون فكرة جيدة أن يكون لديك شارات ملونة ، بحيث يمكن للمشاركين التعرف بسهولة على موضوعات  

 لدخول إلى مجموعات صورهم بسهولة أكبرالمجموعة وا

 

معالجة النشاط بالكامل. بعض المشاركين هم معلمون أفضل من غيرهم ، لذا من المهم التأكيد على التعلم األساسي في النهاية   -

 .لضمان فهم جميع المشاركين للنقاط الرئيسية لكل موضوع

 

 



هذه الطريقة وهي السماح لثالث أو أربع مجموعات من المشاركين بمشاركة   تبادل الخبرات: هناك طريقة أخرى الستخداماالختالفات: 

مع واحد من "كل" نوع   -تجاربهم مع بعضهم البعض. يمكنك استخدام تعلم األلغاز من خالل إنشاء مجموعات صغيرة من ثالثة أشخاص 

 بل مناقشة مجموعة أكبرمن المشاركين. سيسمح هذا الترتيب بمشاركة شخصية وجهاً لوجه للقضايا ، ربما ق

 

 

 

 المحاضرة المصغرة  .8

 

 ما هذا؟ 

المحاضرة المصغرة هي عرض شفهي قصير للحقائق أو النظرية. ال تزيد  

دقيقة ، والهدف من المحاضرة المصغرة هو نقل المعلومات   20-15مدتها عن 

 .بطريقة مباشرة ومنظمة للغاية

 

 كيف يعمل؟  

المعلم حول موضوع ما ، ويستخدم أحيانًا اللوحات  يقدم الميسر أو العارض أو 

الورقية أو عروض برامج الكمبيوتر أو الوسائط األخرى لتوجيه المناقشة.  

 سؤال وجواب 

 .يتبع الفترة

 

  :المحاضرة المصغرة 

 .هناك معلومات محددة مهمة أو نظريات أو مهارات جديدة يمكن تعلمها -

  .ع معينيتوفر خبير لتبادل المعلومات حول موضو -

يتم تقديم المحاضرة ديناميكيًا ويتم توخي الحذر لتضمين المشاركين من خالل السماح باألسئلة أو التماس التعليقات أو استخدام   -

 .أحد االختالفات أدناه

تستخدم المحاضرة قصًصا شخصية أو أمثلة مألوفة لدعم النقاط النظرية. غالبًا ما يتذكر الناس قصًصا أكثر سهولة من   -

  .النظريات

 

 .يتم تعزيز المحاضرة باستخدام طريقة تعليمية أخرى ، مثل العروض التوضيحية ولعب األدوار واأللعاب  -

 

 

 :االختالفات 

 

يقوم كل مشارك بإعداد ملخص للنقاط الرئيسية في نهاية العرض التقديمي. تقوم فرق المشاركين بتبديل  :أفضل ملخص -

مجموعة. الستخدام هذه التقنية ، أوقف المحاضرة على فترات مناسبة. اطلب من   ملخصاتهم واختيار أفضل ملخص من كل

المشاركين كتابة ملخص بالمحتوى المقدم حتى اآلن. قم بتنظيم المشاركين في فرق متساوية الحجم. إعادة توزيع الملخصات  

ِّد أفضل تلخيص بشكل تعاون   .ي من بين تلك المقدمة له ، ويقرأهمن فريق إلى الفريق التالي. اطلب من كل فريق أن يحد 

يكتب المشاركون العديد من ملخصات المحاضرة ، مما يقلل طولها بشكل متكرر. اطلب من المشاركين االستماع  الجوهر: -

كلمة   32بعناية إلى العرض التقديمي وتدوين المالحظات. بعد العرض التقديمي ، تقوم الفرق بإعداد ملخص مكون من 

كلمة بالضبط ،   16ع إلى ملخص كل فريق وحدد األفضل. اطلب اآلن من الفرق إعادة كتابة الملخص في للمحاضرة. استم

واالحتفاظ باألفكار الرئيسية واستعارة األفكار والكلمات من الملخصات السابقة للفرق األخرى. كرر العملية ثالث مرات أخرى  

لمات ثم كلمتين. أخيًرا ، اطلب من كل مشارك كتابة ملخص فردي  ، واطلب من الفرق تقليل طول الملخص إلى ثماني وأربع ك

 .للطول المناسب

محاضرة لمدة خمس دقائق. توقف مؤقتًا لفترة وجيزة ثم حدد أحد المشاركين عشوائيًا لتكرار جوهر  محاضرة مفسرة: -

المحاضرة حتى اآلن من خالل "ترجمة" المحاضرة إلى اإلنجليزية البسيطة )أو اللغة المحلية(. بعد تفسير أحد المشاركين ،  



واصل زمنية مدتها خمس دقائق تقريبًا. ستكون هذه الطريقة  اطلب من اآلخرين إضافة أي عناصر مفقودة. كرر اإلجراء في ف 

 .أكثر فعالية إذا قمت بشرح العملية والتوقعات بوضوح قبل البدء 

قدم لمحة عامة موجزة عن الموضوع الرئيسي وحدد ثالثة أو أربعة مواضيع فرعية. وزع بطاقات الفهرس  مؤتمر صحفي: -

على األقل في كل موضوع فرعي. اجمع بطاقات األسئلة وقسم المشاركين إلى   على المشاركين واطلب منهم كتابة سؤال واحد

عدد من الفرق حسب عدد الموضوعات الفرعية. أعط كل فريق مجموعة األسئلة التي تتعامل مع موضوع فرعي معين. يقوم  

اسبة ، قم بدور الخبير وادع  أعضاء الفريق بتنظيم األسئلة بترتيب منطقي ، مع التخلص من أي تكرارات. بعد فترة توقف من 

دقائق. يستجيب المقدم لألسئلة بصيغة مؤتمر صحفي. في نهاية هذا المؤتمر الصحفي ،    10-5أحد الفرق لبدء األسئلة لمدة 

اطلب من أعضاء كل فريق مراجعة مالحظاتهم وتحديد ما يعتبرونه أهم قطعتين من المعلومات الواردة في إجاباتك. كرر هذا  

 .الفرق األخرى النشاط مع

في نهاية كل وحدة منطقية من العرض التقديمي ، اطلب من الفرق تحديد الفكرة األكثر أهمية واألكثر إزعاًجا  التفضيالت: -

واألكثر إثارة للدهشة واألكثر تعقيًدا حتى اآلن. أو ، أثناء العرض التقديمي ، توقف عند نقطة منطقية واطلب من المشاركين  

ديد أهم معلومة قدمتها حتى اآلن. بعد فترة توقف مناسبة ، اطلب من كل فريق مشاركة قراره. اطلب اآلن  العمل في فرق لتح

من الفرق اختيار العبارة األكثر إثارة للجدل )المثيرة لالهتمام ، المثيرة للتفكير ، إلخ( التي قدمتها في عرضك التقديمي. بعد  

عرض التقديمي. كرر إجراء العمل الجماعي عن طريق تحديد أنواع مختلفة من  استجابة الفرق ، قم بعمل الوحدة التالية لل

 .(المعلومات التي سيتم تحديدها )مثل األكثر جذرية أو األكثر إثارة للدهشة أو األكثر إثارة لالهتمام أو األكثر روح الدعابة 

 

 

 

 

 

 حلقات النقاش .9

 

 ما هذا؟ 

مشكلة من قبل العديد من  عادة ما تنطوي هذه الطريقة على عرض  

الخبراء في طاولة أمام مجموعة. عادة ، يتحدث كل مقدم عرض لفترة  

 .وجيزة حول الموضوع ثم يقوم المشرف بطلب أسئلة من الجمهور 

 

 كيف يعمل؟ 

يقدم المشرف المقدمين ، و يحافظ على بقاء المناقشة حول الموضوع   

نهاية. كل مقدم  وفي غضون المهل الزمنية ويلخص المناقشة في ال

عرض يتحدث عادة لفترة زمنية محددة )مثال خمس دقائق(. بعد أن  

يتحدث جميع المقدمين ، يدعو المنسق المشاركين لألسئلة. في نهاية  

 .الجلسة ، يمكن للمدير تلخيص المناقشة وشكر المقدمين على مشاركتهم

 

  :حلقات النقاش

تقديم عدد من وجهات النظر المختلفة حول نفس الموضوع. بدالً من عقد   يفضل استخدام مناقشات الفريق عندما ترغب في -

 .سلسلة من المحاضرات أو الجلسات األطول ، يمكنك جمع األشخاص ذوي الخبرة أو المعرفة ذات الصلة في حلقة واحدة 

 .أهدافك ضع في اعتبارك إعداد دليل لضيوفك في الفريق ، لمساعدتهم على االستعداد مقدًما ولضمان تحقيق  -

 

مناقشة مجموعة صغيرة: بعد عرض الجلسة ، ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة ، ويقود كل مشارك جلسة أسئلة  االختالفات: 

 .وأجوبة مع مجموعة صغيرة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تمثيل األدوار .10

 

 ما هذا؟ 

ومحددة مسبقًا  تمثيل األدوار هو تفاعالت قصيرة بين المشاركين الذين يلعبون أدواًرا معينة  

 الستكشاف المشكالت 

أو ممارسة للمهارات. عادة ما يتم كتابة األدوار ، وقد يساعد الميسر المشاركين في لعب األدوار  

 .على فهم "من" يكونون 

 

 كيف يعمل؟ 

يتم استخدام لعب األدوار بشكل عام بعد فترة من التدريس أو المناقشة. على سبيل المثال ، إذا   

 كان المشاركون 

تعلم مهارات االتصال ، يمكن أن تلعب المجموعات دوًرا حازًما في المواقف النموذجية )على  

سبيل المثال ، الطالب في حاالت ضغط األقران ، أو األشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إلى  

ت األكثر فاعلية وما هو صعب  الخدمات في العيادة أو المكتب(. توقف عن لعب األدوار بشكل دوري وناقش أي من  السلوكيات كان 

واسمح للمجموعة بتبادل األفكار المختلفة للسلوك / الكلمات. قد يتم لعب األدوار مرة أخرى ، مع نفس الشخص الذي يمارس أو يحاول  

 .شخص آخر 

 

  :لعب دور

معني أو وصفها  للحصول على أفضل النتائج ، يجب أن يكون موقف لعب األدوار واقعيًا ، ويجب كتابة أدوار أي شخص  -

  .شفهيًا لكل العب

 .غالبًا ما يكون الشباب أكثر استعداًدا للعب األدوار من البالغين، ولكن يجب الحرص على عدم إحراج المشاركين -

  .راقب توقيت وعملية التمرين حتى ال يستمر لعب األدوار أو يصبح سخيفًا أو غير واقعي  -

لمناقشة. أسئلة مفتوحة مثل: "ما الذي كان فعاال في سلوك فالن؟  كيف قام بالرد  في أي وقت ، توقف عن لعب األدوار وقيادة ا -

 .على سلوك فالن؟  يمكن أن تساعد في إشراك الجمهور والالعبين

 .قم بدعوة مشاركين جدد للحضور وممارسة الدور ، باستخدام كلماتهم وأفكارهم الخاصة للموقف  -

. اطرح على المشاركين أسئلة مفتوحة مثل: "كيف شعرت عندما ..." أو "لماذا قلت  من المهم معالجة لعب األدوار بعد النشاط -

 "؟..." أو "ماذا تعتقد أنه سار بشكل جيد

 

  :االختالفات 

اسمح للمشاركين المالحظين بالضغط على كتف العب دور ما والدخول في هذا الدور. ال يتوقف العمل  لعب األدوار المتسلسل  -

العب واحد أو أكثر. في بعض األحيان ، يصفق مشارك مراقب ليشير إلى أنه يرغب في الدخول في دور.  ، ولكنه يستمر مع 

غالبًا ما يتم استخدام لعب األدوار المتسلسل في المواقف المعقدة حيث ال يمكن حل مشكلة سريعة ، أو حيث يمكن النظر في  

 .عدد من الخيارات

اركين بممارسة في نفس الوقت. يتم ذلك في بعض األحيان في ثالثيات ، حيث يلعب  السماح لجميع المشلعب األدوار المتعدد  -

اثنان من المشاركين األدوار المعينة ، والشخص الثالث مراقب. بعد بضع دقائق من العمل ، يقوم الميسر بانهاء الوقت ، ويقود  

دوار ، ويلعب كل شخص دوًرا مختلفًا. بعد المناقشة  المراقب مناقشة مع زمالئه باستخدام األسئلة المحددة. ثم يتم تدوير األ

الثانية ، يتم تناوب األدوار مرة أخرى. بعد المناقشة النهائية للمجموعة الصغيرة ، تناقش المجموعة بأكملها التجربة حيث أثار  

 .الميسر النقاط الرئيسية



 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور   .11

 

 ما هذا؟  

المشاركين بشكل خالق في المناقشة ، خاصة  يمكن أن تساعد الصور في إشراك 

  .هؤالء ذوي العقول اليمنى الخالقة 

 

 كيف يعمل؟ 

 إنشاء صور حول موضوع معين مع الميسرين أو  

النظراء ، واستخدام هذه الصور لبدء مناقشة جماعية. قم بإحضار صور فوتوغرافية ،  

ور لبدء مناقشة. أو قدم  ربما من الصحيفة ، أو صور التقطتها بنفسك. استخدم هذه الص

موضوًعا وادعُ المشاركين لرسم صورة عن هذا الموضوع. بعد رسم الصورة ، يقف  

 .المشاركون ويصفون الصورة 

 

  :الصور 

  .عند استخدام الصور إلثارة النقاش ، تأكد من أن الصور مناسبة للثقافة والجمهور الخاص  -

 .التوضيحية للتأكد من عدم وجود صور غير عادية تشتت االنتباه عن الرسالة التي تستكشفهاتحقق من خلفية الصور والرسوم  -

 

 

 

 مسرحية هزلية .12

 

مسرحية هزلية هي أداء مرتجل من قبل المشاركين إلثبات شيء يعرفونه.  ما هذا؟ 

إلظهار مخاوفهم حول أشياء مثل ضغط  هزلي يمكن للمشاركين إنشاء مسرحية هزلية 

لقضايا الصحية في مجتمعهم أو نقص الموارد. يمكن استخدام المسرحية  األقران ، وا

 .الهزلية أيضا لتوضيح شيء ما تم تعلمه ، مثل أسلوبين مختلفين في القيادة

 

امنح المشاركين موضوًعا ، والحد األقصى لطول الدراما الهزلية  كيف يعمل؟ 

دقيقة أو بضع ساعات،   30ومقدار الوقت المتوفر لهم )بناًء على درجة التعقيد ، 

 .(على سبيل المثال 

 

 :  101المسرحية الهزلية 

يجب أن يكون الموضوع المخصص "يمكن تمثيله" ؛ أي أنه يجب أن يكون من السهل إلى حد ما تحديد كيف يمكن للمرء أن   -

 .يعبر عنه

موضوع المعطى. امنح المشاركين يحتاج المشاركون إلى أن يكون لديهم الخبرة أو المعرفة إلعداد مسرحية هزلية حول ال -

الوقت الكافي إلعداد مسرحية هزلية ؛ سيرغبون في التفكير في النقاط التي يريدون إثارتها وإنشاء المناظر والشخصيات  

 .دقيقة  30والتدريب و ما إلى ذلك. في معظم الحاالت ، يكون الحد األدنى من وقت التحضير هو 
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 ما هذا؟ 

مناقشة المجموعة الصغيرة هي جلسة منظمة يتبادل فيها ثالثة إلى ستة مشاركين األفكار   

واآلراء حول موضوع معين أو ينجزون مهمة معًا. بعد حصول المجموعات على فرصة في  

المجموعة على  العمل معا ، يبلغون أبرز مالحظتهم إلى المجموعة الكبيرة ، ويساعد الميسر 

 .فهم النشاط

 

 كيف يعمل؟  

ابدأ نشاط التعلم من خالل تقديم موضوع لفترة وجيزة للمجموعة الكبيرة. ثم قسم المجموعة إلى  

مجموعات أصغر وحدد مهمة واضحة للمجموعات الصغيرة إلنجازها. اكتب االتجاهات  

النشرة. أثناء عمل    واألهداف والوقت المخصص للمهمة على السبورة أو اللوح الورقي أو 

ل واستمع باختصار إلى كل مجموعة. حافظ على تركيز المجموعات من   المجموعات ، تجوِّ

خالل اإلعالن عن الوقت المتبقي بشكل دوري. بعد عمل المجموعة الصغيرة ، عادة ما يعيد  

المجموعة الكبيرة لمناقشة المجموعة   المشاركون تجميعهم في المجموعة الكبيرة ويتبادل ممثل من كل مجموعة صغيرة نتائجهم مع

 .بأكملها. ساعد المجموعة على معالجة النشاط للتأكد من أن الرسالة المقصودة تم نقلها

 

 :ة مناقشة المجموعة الصغير

 .قم بتعيين مهمة واضحة يمكن تحقيقها خالل المهلة الزمنية -

 .خاصة بهمتأكد من أن المهمة ممتعة للمشاركين وذات صلة بأهداف التعلم ال  -

 .تدرب على التعليمات في عقلك للتأكد من أن توجيهاتك واضحة وكاملة  -

أعط التعليمات بوضوح ، واحدة تلو األخرى ، خاصة إذا كانت هناك خطوات عديدة. قد يؤدي إعطاء الكثير من التعليمات في   -

 .وقت واحد إلى إرباك المشاركين

لتذمر ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم وضوح التعليمات أو توقيتها في الوقت  عندما يسبب العمل الجماعي الصغير االرتباك وا -

 .المناسب

من المهم أيًضا تكريس قدر كبير من الطاقة إلعداد التقارير والمعالجة كما هو الحال بالنسبة لعمل المجموعة الصغيرة نفسها.   -

داع إذا لم تُمنح فرصة كافية لعرض نتائجها ، وقد تفوت  قد تشعر المجموعات التي أمضت وقتًا في العمل على موضوع ما بالخ

 .المجموعة بأكملها الهدف التعليمي

 .األهم من ذلك ، ال بد من إكمال دورة التعلم عن طريق معالجة النشاط. يجب أن يوجه الميسر تفكير جماعي في نهاية النشاط -

 

 :االختالفات 

مجموعة أمام الغرفة ويبلغ عن نتائجها ، وعادة ما يسترشد باللوحات  بدوره، يقف ممثل من كل تقرير المجموعة الخارج:  -

 .الورقية المكتوبة أو المالحظات األخرى. يتضمن هذا التقرير أحيانًا جلسة أسئلة وأجوبة موجزة مع بقية المجموعة 

ى ذلك( بشكل واضح  يتم توجيه المجموعات لكتابة معلوماتها )أو رسوماتها ، وخرائط المجتمع ، وما إلمعرض الصور:  -

ومقروء على اللوحات الورقية. تنشر المجموعات المخططات الورقية الخاصة بهم حول الغرفة ، ويدعو الميسر الجميع إلى  

  15"المشي في المعرض" ، لالنتقال من نتائج مجموعة إلى أخرى ، وقراءة المعلومات وتدوين المعلومات المهمة. بعد حوالي 

اعتماًدا على عدد المجموعات( ، يعيد الميسر المشاركين إلى مجموعاتهم ويعالج النشاط ، غالبًا ما يبدأ  دقيقة )أطول أو أقصر  

 .بأسئلة أساسية حول ما الحظه المشاركون في مسيرة المعرض ، وما يبرز ، وما إلى ذلك

بتوجيه التقرير عن طريق مطالبة كل  إذا كان هناك عدد من المجموعات تعمل على مهام مماثلة ، فقم من كل طاولة فكرة:  -

طاولة بمشاركة فكرة واحدة. تناقش المجموعة الفكرة بإيجاز ، ثم تشارك الطاولة التالية فكرة مختلفة ، وهكذا ، حتى يتم  

 .مشاركة جميع األفكار 



مجموعات لإلبالغ بطريقة  اعتمادا على المهمة والجمهور ، قم بدعوة الأغاني ، قصائد ، مسرحيات ، كوالج ، إعالنات تجارية  -

من خالل كتابة أغنية أو قصيدة أو موسيقى الراب أو أداء مسرحية هزلية أو تجارية أو عمل ملصق وما إلى ذلك. قم   -إبداعية 

 .بتوجيه النقاش بعد ذلك ، حتى ال تضيع نقاط التعلم الرئيسية في خضم اإلثارة الناتجة عن األنشطة اإلبداعية

 

 القصص  .14

 

 هذا؟ ما 

يمكن أن يكون استخدام القصص في نشاط التعلم نهًجا فعااًل ، خاصة في الثقافات التي   

 .لها تقاليد شفهية غنية

 

 ؟ كيف يعمل

يتأمل المشاركون في موضوع معين ويتبادلون القصص  قصص المشاركة: -

حول هذا الموضوع من تجربتهم الشخصية. إن تنشيط المعرفة المسبقة حول  

الحماس والتحفيز ويجعل الموضوع أكثر صلة   موضوع ما يخلق

 .بالمجموعة

تسمى أحيانًا "الحوادث الخطيرة"(: أخبر المجموعة أو اقرأ  )سرد قصصي -

قصة عنها ثم قُد مناقشة حول القضايا المثارة في القصة. استخدم قصة حكاية  

أو قصة محلية موجودة أو أنشئ قصة لتوضيح الموضوع الذي تريد  

 .معالجته

تتمثل إحدى طرق الحصول على نظرة ثاقبة في قضية أو مجموعة في بدء قصة واطلب من كل مشارك  ء القصة: "إنها" -

 .إضافة سطر أو سطرين. يعمل هذا بشكل أفضل في مجموعة أصغر ، ويمكن حتى استخدامه لإلحماء السريع والممتع

 

  :101 رواية القصص 

 .اختيار قصة كن واضًحا بشأن الرسالة التي تريد إيصالها عند -

 .تحقق أيًضا من نظرائك المحليين لضمان المالءمة الثقافية للقصة  -

 

 :االختالفات 

في بعض األحيان قد يجد المشاركون صعوبة في مشاركة قصص حميمة أوذات طبيعة شخصية ، أو قد يخجلون من مشاركة   :الهرم

فعالة لمشاركة القصص. يشارك المشاركون قصصهم مع شريك ويمكنهم  قصتهم مع المجموعة الكبيرة. الهرم يمكن أن يكون إضافة 

 ، اختيار عدم مشاركتها مع المجموعة األكبر. قم بدعوة المشاركين لمشاركة القصص في أزواج. من ثم

وعة  سيشارك كل زوج قصة واحدة مع مجم  -أقترح أن يختار كل زوج قصة واحدة لمشاركتها. ثم اجمع بين زوجين من المشاركين 

األربعة. بعد ذلك ادع مجموعة األربعة الختيار واحدة من تلك القصص لمشاركتها مع مجموعة أكبر. امزج بين مجموعتين من أربع  

 أفراد لتشكيل مجموعة من ثمانية. يتم سرد قصتين داخل مجموعة الثمانية. استمر بهذه الطريقة حتى تترك فقط 

لمرات على إجمالي عدد المشاركين.( ثم قم بدعوة ممثلين من هاتين المجموعتين أو الثالث  مجموعتين أو ثالث مجموعات. )يعتمد عدد ا

لمشاركة القصص مع مجموعة المشاركين بأكملها. وبهذه الطريقة ، أتيحت الفرصة لكل فرد للمشاركة ومناقشة القصة الشخصية الخاصة  

 .مجموعة الكبيرةبه، ولكن يتم مشاركة اثنين إلى ثالث قصص تمثيلية فقط مع ال

 

 

 

 

 

 

 

 



  التصور .15

 

 ما هذا؟  

في تمرين التصور ، يطلب الميسر من المجموعة أن تتخيل نقطة ما في المستقبل ، غالبًا  

صورة مثالية للمستقبل. ثم يوجه الميسر المجموعة من خالل هذه الصورة ، ويطلب منهم  

لدعوة المشاركين الستكشاف  تخيل جوانب معينة من هذه الصورة. تم تصميم التمرين 

 ."الصورة الكبيرة" واالستفادة من آمالهم ورغباتهم العميقة

 

  ؟ كيف يعمل

ادعُ المشاركين إلغالق أعينهم وتصور تجربة أو مكان أو موقف معين في   -

 .المستقبل

  .امنح المشاركين اإلذن بالراحة قدر اإلمكان -

لمشاركين تدوين المشهد  وجه التصور بصوت هادئ وبطيء. أوالً ، اطلب من ا -

 .الخاص والتوقف أثناء تخيلهم

توقف للحظة أو اثنتين بين التوجيهات ، واطلب منهم تصور موقف معين ، واألشخاص أو القضايا المعنية وعواطفهم في ذلك   -

 .الوقت 

 .دقائق 10بشكل عام ، عادة ما يستغرق التصور حوالي خمس أو  -

 .أعمق للصور ، أو إنشاء بيان رؤية أو نهج آخريمكن أن يتبع التصور مناقشة  -

 

  :101 التصور

يمكن أن يكون توجيه مجموعة من خالل تمرين التصور تجربة قوية بشكل ال يصدق. كن واضًحا ومحدًدا بشأن أهدافك قبل استخدام  

 .الل صورهمتمرين التصور وقضاء بعض الوقت قبل النشاط وممارسة ما ستقوله أثناء إرشاد المشاركين من خ

 

 :االختالفات 

استخدم التصور لدعوة المشاركين إلى التفكير في وقت معين وقضية معينة في الماضي. أو استخدم التصور لنقل المجموعة إلى موقع  

 .مختلف أو لمساعدة المشاركين على التفكير في وجهات نظر اآلخرين

 

 

 

 :مطابقة طرق التعلم مع األهداف 

 

هذه الخيارات وجميع هذه األدوات في مجموعة التعليم الخاصة بك أمًرا مربًكا في البداية ، ولكن ال تقلق. على الرغم  قد يبدو وجود كل 

من عدم وجود قواعد صارمة حول متى يجب استخدام كل طريقة ، هناك بعض األسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك والتي ستساعدك.  

 .وتسهيلها ، ستصبح أكثر راحة عند استخدام كل من طرق التعلم المذكورة أعاله ومع استمرارك في تصميم أنشطة التعلم

 

 ؟ ما هو الهدف التعليمي؟ هل تحاول نقل المعرفة؟ تعليم مهارات جديدة؟ وتبادل الخبرات؟ تغيير المواقف؟ تغيير السلوك ●

 ؟ من هو الجمهور؟ ما مدى رسمية الجلسة أو االجتماع أو النشاط ●

ساليب التي ستعمل بشكل أفضل للمجربين النشطين؟ مراقبون مفكرون؟ أولئك الذين يتعلمون من خالل تجربة ملموسة؟  ما هي األ ●

 ؟ المفاهيم المجردة

كيف ستختلف األساليب للوصول إلى عدد من أنماط التعلم المختلفة؟ ما التسلسل الذي ستستخدمه؟ )على سبيل المثال ، قد تقدم عرًضا   ●

وضوع ما ثم تقدم محاضرة ، يتبعها عرض توضيحي. ثم قد يمارس المشاركون التعلم ، باستخدام لعب األدوار أو  دراميًا حول م

 (.األلعاب

 كم من الوقت لديك؟ هل تمتلك ●

 ؟ ما يكفي من الوقت الستخدام الطريقة بشكل فعال؟ أم أن خياًرا آخر سيكون أكثر مالءمة ألنه يستغرق وقتًا أقل



اكل حول اللوجستيات أو التخطيط المادي تجعل أحد أنشطة التعلم أفضل أو أكثر صعوبة من نشاط آخر؟ على سبيل  هل هناك أي مش ●

المثال ، إذا كنت تعمل في مساحة صغيرة جًدا مع مجموعة أكبر من المشاركين ، فقد يكون من الصعب إدارة حوض السمك بشكل فعال  

 .أو لعب دور متسلسل

 

 :ول ، ينبغي أن تتوفر العناصر التالية في نشاط التعليم الغير رسمي المثاليوبالتالي. وخالصة الق

 

 ؛ إشراك المشاركين في تحديد االحتياجات وإيجاد الحلول  ●

 ؛  تعزيز التعلم العملي والمرن والقائم على االحتياجات الحقيقية ●

 التركيز على تحسين حياة الفرد و / أو المجتمع ؛ و  ●

 .م تعلمهم وممارسته والتفكير فيه شجع المشاركين على تقيي  ●

 

 :اقترحنا أيًضا العناصر التالية كمسائل مهمة يجب وضعها في االعتبار عند تصميم أنشطة التعليم غير الرسمي

 

  .تقييم احتياجات المشاركين ●

  .فهم أنماط التعلم وخلق تجارب تعليمية لجميع األنماط  ●

  .MAT 4 استخدام دورة التعلم التجريبية و  ●

  .تقييم خبرات التعلم ●

  .خلق بيئة فعالة للتعلم ، من خالل االهتمام بقضايا اإلعداد المادي ، والتخطيط ، والجنس ، والثقافة  ●

  .توظيف عدد من طرق وأدوات التعلم المختلفة لتحفيز التعلم التشاركي  ●

  .تكييف المواد التعليمية من الموارد المحلية ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  أمثلة على أنشطة التعليم الغير رسمي 
 

 

 أقنعة الورق العرقية 
 

 :األهداف

التعلم بين الثقافات ، والتنمية الجسدية ، واإلدارة العاطفية والحرف اليدوية ، واإلبداع   -

  .، واستخدام الفن للتعبير

 

  :المواد

  .ورق ملون ، غراء ، مقص ، دهانات ، فرش ، حبل مطاطي  -

 

  الوصف: 

سينقل األطفال إبداعهم إلى المنتجات التي يصنعونها من خالل رسم أو لصق   -

  .األشكال التي يريدونها لألقنعة التي يتم قطعها وفقًا لوجوههم ، وستظهر نتائج إبداعية مختلفة في نهاية اليوم 

  .في البداية ، نبدأ بورق مقوى بيضاوي وفقًا ألبعاد الوجه  -

  .الجوانب وربط الخيوط المطاطية من هنا وإعطاء القناع شكله األولي نقوم بعمل ثقوب في  -

  .ثم نقوم بعمل ثقوب في أجزاء العين واألنف ونذهب إلى جزء الزخرفة -

 .بعد ذلك ، يستمر األطفال في تصميماتهم الخاصة  بالقناع -

 

  دقيقة 60 :المدة الزمنية

 

 

 

 صنع التماثيل من مواد معاد تدويرها

 

 :األهداف

  .التعلم بين الثقافات واإلبداع والحرف والتفكير القابل إلعادة التدوير -

 

  المواد:

النفايات المنزلية نظيفة وصناديق التعبئة والتغليف والكرتون والغراء   -

  .والخيط والمقص 

 

  :الوصف  

سوف يقوم األطفال بقص ولصق النفايات و المواد التي نستخدمها في   -

 .وتحويلها إلى أعمال فنية خاصة بهمالحياة اليومية  

 

  دقيقة 100 :المدة الزمنية

 

 

 

 



  :لغز معلومات البلدان

 

 :األهداف

التعليم الرسمي والجغرافيا والتعلم بين الثقافات وتعليم المعلومات األساسية عن   -

  .البلدان

 

 :المواد

  .ورق وأقالم لكل مشارك: ألغاز )صور على ورق مقوى مرسوم ، مطبوع ، إلخ.( ، 

 

  الوصف: 

  .اصنع اللغز ، ارسم ، ألصق ، إلخ -

أربع فئات مختلفة لكل بلد. يمكن أن يكون هذا ، على سبيل المثال ، علًما وشكاًل   -

 .للدولة ولغات منطوقة واسم البلد مكتوبًا باللغة اإلنجليزية 

 . تسليمهم جدول بكل فئة كل طفل لديه ورقة وقلم رصاص وممحاة و مسطرة.األطفال اما يرسمون أو يتم -

يجلس األطفال في دائرة ويتم إعطاء كل واحد منهم مجموعة من األلغاز. اشرح الفئات األربع المختلفة وأن كل منها مرتبط   -

 .بدولة واحدة 

 .يضع كل طفل اللغز معًا ويكتب المعلومات الموضحة في المخطط  -

 

  دقيقة 45 :المدة الزمنية

 

 

 

  الرسم على حقيبة قماش

 

 :األهداف

  .اإلنتاجية واإلبداع والتعلم بين الثقافات والحرف والفنون -

 

 :مواد

  .حقيبة قماش ، طالء قماش ، فرش ، اسفنجة ، ورق ، قلم ، غراء ، لمعان -

 

  الوصف: 

سيكشف األطفال عن منتجاتهم الخاصة عن طريق نقل تصميماتهم إلى   -

 .أكياس بأصباغ قماشية وفرش وإسفنج

 

 دقيقة  120:ةالمدة الزمني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )ي-قاموس إنجليزي مصور )أ

 

 :األهداف

  .التعليم الرسمي ، تعلم اللغة ، المفردات -

 

  :مواد

  .ورق ، قلم ، قلم رصاص ملون ، مقص -

 

  الوصف: 

في هذا النشاط ، سيختار األطفال الكلمات المتعلقة بكل حرف من األبجدية من األلف   -

إنشاء هذا ، سيقومون بإنشاء قواميسهم الخاصة بالصور وفي  إلى الياء ، ومن خالل 

 .نفس الوقت تطوير معرفتهم اإلنجليزية للمفاهيم

 

 دقيقة  90 :المدة الزمنية

 

 

 

 لعبة الذاكرة في الرياضيات 

 

  :األهداف

  .التعليم الرسمي والرياضيات والجمع والطرح والقسمة والضرب  -

 

  :مواد

والورق المقوى والعالمات ، والكرتون ، والشريط  الطباشير والسبورة ،  -

  .الصلب 

 

  :وصف

 .قم بإعداد المسائل الحسابية حسب عمر الطفل ومستواه  -

اكتب مسألة واحدة على قطعة كرتون والنتائج على قطعة أخرى ، ضعها  -

على السبورة إما مختلطة أو في مجموعتين وفقًا لما إذا كانت عملية حسابية أو نتيجة  

 .واعتماًدا على مستوى وعمر األطفال

يمكن القيام بذلك أيًضا على السبورة بدون الكرتون ، وسيتيح إمكانية وجود اختالفات ال نهاية لها في الحسابات لكن قد يكون   -

 .من الممتع لألطفال وجود  شيء يمكنهم إمساكه في أيديهم

  .قسم الصف إلى قسمين وقم به كمنافسة -

  .ون دوًرا في محاولة مطابقة المسألة الحسابية باإلجابة الصحيحةاآلن يأخذ المتعلم -

 .امنح المتعلمين وقتًا إلجراء العمليات الحسابية بعد الكشف عن كل مسألة -

 .إذا اختارت مجموعة المسألة و الحل المتطابقان ، فستحصل على نقطة واحدة. وإال فإن الفريق التالي له دوره -

 

  دقيقة 45 :المدة الزمنية

 

 



 

 البطاقات التعليمية

 

  :األهداف

  .التعليم الرسمي ، المفردات ، تعلم اللغة -

 

 :مواد

  .البطاقات التعليمية واألقالم والصور المتعلقة بالمفردات  -

 

  :وصف

 .قم بإعداد بطاقات بالصور والكلمات  -

 .عدد البطاقات حسب حجم المجموعة والفئة العمرية  -

 .واحدتأكد من أن كل طفل لديه زوج  -

 .عرض صور المفردات  -

 .اطلب الكلمة بلغتهم -

 .(قل وأظهر الكلمة المكتوبة باللغة التي تدرسها )مثل اإلنجليزية -

 .تصفح جميع الصور والكلمات -

  . امنحهم الوقت لمطابقة البطاقات بدون مساعدة -

  .ضع األزواج الصحيحة على الحائط  -

والكلمات على الحائط لمدة أسبوع حتى يتمكن األطفال من التحقق والرؤية  راجع جميع الكلمات مرة أخرى. احتفظ بالصور  -

 .مرة أخرى

 

  دقيقة 45 :المدة الزمنية

 

 

 

 لعبة سلطة فواكه 

 

 :األهداف

المفردات والقواعد   -التعليم الرسمي ، والتطور البدني ، وتعليم اللغة   -

 والمهارات الحركية 

 

  :مواد

مختلفة مكتوبة عليه )الكلمات في فئات مختلفة:  ورق مقوى عليه كلمات  -

  .الصفات واألفعال واألدلة

 

  :وصف

 .تحضير الورق المقوى بكلمات مختلفة عليها -

ضع الطاوالت بعيًدا وشكل دائرة بها كراسي أو بدون كراسي )جميع األطفال   -

 (واقفين أو جالسين في دائرة

 .لوقوف في منتصف الدائرة و "اإلمساك" باآلخرينالعرض التقديمي: اطلب من أحد األطفال التطوع ل -

وزع الورق المقوى على كل طفل. تحتوي كل ورقة على كلمة واحدة من فئات كلمات مختلطة )على سبيل المثال األسماء   -

 .(والصفات والضمائر في الجولة األولى



حملون بطاقة تندرج تحت هذه الفئة من  اشرح أن الطفل في المنتصف عليه استدعاء فئة. يجب على جميع األطفال الذين ي  -

الكلمات )على سبيل المثال ، جميع األطفال الذين لديهم فعل على بطاقاتهم الكرتونية( القيام وتغيير أماكنهم. يحاول الماسك  

 .العثور على مقعد ويصبح الشخص الذي يترك في منتصف الدائرة الماسك الجديد

 .فعل وما إلى ذلك. ابدأ بجولة واطلب من كل طفل تحديد الفئة التي تنتمي إليها كلمته قبل البدء ، اشرح ما هي الفئات: اسم، -

 .جوالت. يمكنك تغيير الكلمات والفئات بعد جولتين 4-3قم بهذا التمرين لمدة  -

 

  دقيقة 60 :المدة الزمنية

 

 

 

 المنظور -الرسم األساسي 

 

 :األهداف

والمعلومات المنظورية ، والقدرة  التعليم غير الرسمي ، وتنمية المهارات ،   -

  .على شرح ما تراه من خالل الرسم 

 

 :مواد

  .الورق والقلم  -

 

  الوصف: 

تعلم األطفال رسم منظور وأشياء بسيطة بأنماط هندسية وتهدف إلى تزويد   -

األطفال بمعرفة الرسم في البداية. هذا يساعدهم على تصور ما يفكرون به  

 .فقط القلم والورق سيكونان كافيين لهذا العملوتصميمه في فترات الحقة. 

 

  دقيقة  120:المدة الزمنية

 

 

 

 الوصفة المفضلة 

 

  :األهداف

التعليم غير الرسمي واإلبداع والمهارة الحياتية اليومية والتفاعل االجتماعي  -

  .والتواصل 

 

 :مواد

  .ورق ، قلم ، مقص ، غراء ، أقالم ملونة ، كرتون ، ورق ملون -

 

  الوصف: 

سيختار األطفال طعاًما يعجبهم ، ويجدون المكونات المتعلقة بمحتواه ، ثم  -

يرسمون تلك المكونات و يقطعونها ، ويجهزون صورة أطباقهم ، ثم يقدمونها في الفصل  

 .ويشرحون كيفية صنع هذا الطبق وما يعادله باإلنجليزية من مكوناتهم

 .النشاط يمكن لألطفال العمل في أزواج في هذا  -

 

  دقيقة 120 :المدة الزمنية



 

 

 الكلمات المتقاطعة والبحث عن الكلمات

 

 :األهداف

  .التعليم الرسمي ، المفردات ، تعلم اللغة -

 

 :مواد

  .ورق ، قلم ، مقص ، غراء ، أقالم ملونة ، كرتون ، ورق ملون -

-  

 :وصف

شبكة ،  البحث  عن الكلمات اللتي تتكون من الحروف  الموضوعة في    -

  .والتي عادة ما يكون لها شكل مستطيل أو مربع

الهدف من هذا اللغز هو العثور على جميع الكلمات المخفية داخل الصندوق   -

 .ًووضع عالمة عليها. يمكن وضع الكلمات أفقياً أو عموديا أو قطريا

 غالبًا ما يتم توفير قائمة بالكلمات المخفية ، ولكن قد ال توفر األلغاز األكثر -

  .تحديًا قائمة

 .تحتوي العديد من ألغاز البحث عن الكلمات على موضوع ترتبط به جميع الكلمات المخفية مثل الطعام أو الحيوانات أو األلوان -

 

  .دقيقة  40-30 :المدة الزمنية

  

 

 

  عائلة البطريق

 

 :األهداف

  .التدويرالتعلم بين الثقافات واإلبداع والحرف والتفكير القابل إلعادة  -

 

 :مواد

زجاجات المياه الغازية الفارغة ، القطن ، الورق اإلسفنجي أو القماش ،   -

  .عيون بالستيكية ، الريش الملون ، المقص والغراء ، قالب المشروع ، شريط سكوتش 

 

 

  :وصف

سنقوم بإعداد سيقان طيور البطريق من زجاجات  المياه الغازية الصغيرة.   -

 .الموجودة على الزجاجة التي ستستخدمها قم بإزالة قطعة الورق 

امأل الزجاجات بالقطن إلى الحافة حتى تبدو بيضاء. يمكنك دفع القطن إلى قاع الزجاجة بعصا رفيعة طويلة. وبالتالي يمكنك   -

 .ملء الزجاجة بسهولة أكبر بالقطن 

ًضا استخدام مواد مختلفة مثل الورق المقوى  قص أشكال الرأس والجناح والقدم الواردة في القالب باستخدام اإلسفنج. يمكنك أي  -

 .والنسيج واللباد ، والتي يمكنك العثور عليها في المنزل

 .لف الشريط الطويل الرقيق الذي قمت بقصه حول الغطاء وضع الغراء على كال الطرفين. ضع الشكل المستدير في المنتصف -

 .ألصق األجنحة المقطوعة على جانب الزجاجة كما في الصورة -

 .ضع الصمغ على أشكال القدم وانتظر لبعض الوقت ثم ألصقهم على قاع الزجاجة  -

 .اصنع عيون البطريق من الشكل المثلث ، حيث يمكنك قطع اللعبة وقطع أنفها من الورق اإلسفنجي -



مختلفة من مؤخرة الرأس  يمكننا استخدام الريش الملون لتزيين البطريق أكثر قليالً. للقيام بذلك ، ألصق عدة قطع بأحجام  -

 .وانتظر حتى تجف لفترة من الوقت 

 .بهذه الطريقة ، يمكنك تحضير العديد من طيور البطريق أو الحيوانات المختلفة كما تشاء  -

 

 

  دقيقة 60 :المدة الزمنية

 

 

 

  مناظر طبيعية من اللباد

 

 :األهداف

والمعلومات المنظورية ،  التعليم غير الرسمي ، وتنمية المهارات ،   -

  .والقدرة على شرح ما تراه من خالل الرسم

 

 :مواد

  .لباد ملون ، غراء ، مقص ، كرتون  -

 :وصف

  .خلق مشهد بالخيال -

 

  دقيقة 30 :المدة الزمنية

 

 

 

  بطاقة معايدة للعائلة

 

  :األهداف

والتفاعل  التعليم غير الرسمي واإلبداع والمهارة الحياتية اليومية  -

  .االجتماعي والتواصل

 

 :مواد

  .ورقة ، مقص ، أقالم ملونة -

 

 :وصف

  .اطو الورقة إلى نصفين ، اطوها مرتين واجعلها قابلة للطي   -

قص الورق بحيث يتم وضع مالحظة داخل البطاقة ويتم طالء البطاقة   -

 .حسب الرغبة 

 

  .دقيقة  40-30 :المدة الزمنية

 

 

 

 

 



 قطة فسيفساء

 

 :األهداف

التعلم بين الثقافات ، والتنمية الجسدية ، واإلدارة العاطفية والحرف اليدوية ،   -

  .واإلبداع ، واستخدام الفن كتعبير

 

 :مواد

  .ورق ، مقص ، شريط سكوتش  -

 

 :وصف

  .A4 رسم وجه القط بأحجام متساوية على ورق -

  .أحجية أجزاء متساوية بحيث تصبح  4مطلية إلى  A4 يتم قطع كل ورقة -

 .استبدل األجزاء بقطط مختلفة وأكمل اللغز بشريط الصق  -

 

  .دقيقة  40-30 :المدة الزمنية

 

 

 

 رسم األزهار بالمعكرونة واأللوان المائية 

 

 :األهداف

التعلم بين الثقافات ، والتنمية الجسدية ، واإلدارة العاطفية والحرف   -

  .اليدوية ، واإلبداع ، واستخدام الفن كتعبير

 

 :مواد

  .كرتون ، زجاج ، ألوان مائية ، فرشاة ألوان مائية ، ماء ، غراء -

 

 :وصف

  .A3 ارسم زهرة ما مثل زهرة دوار الشمس على ورقة  -

 .استخدم المعكرونة لرسم األوراق بمساعدة الغراء  -

  .قم بطالئها كلها بألوان مائية -

 

  .دقيقة  40-30 :المدة الزمنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الورقتيجان 

 

 :األهداف

التعلم بين الثقافات ، والتنمية الجسدية ، واإلدارة العاطفية والحرف اليدوية ،   -

  .واإلبداع ، واستخدام الفن كتعبير

 

 :مواد

  .كرتون ، مقص ، مادة المعة ، غراء ، الوان  -

 

 :وصف

  .سم ويقطع حسب حجم الرأس 6يتم قطع الورق المقوى بسمك  -

  .النهايتين لتشكيل التاج ويطلي باللمعان و األلوانيتم الجمع بين  -

 

  .دقيقة  40-30 :المدة الزمنية

 

 

 

 عرض الدمى الورقية 

 

  :األهداف

التعليم غير الرسمي واإلبداع والمهارة الحياتية اليومية والتفاعل االجتماعي  -

  .والتواصل 

 

 :مواد

  .خشبيةورق ، مقص ، غراء ، أقالم ملونة ، عصى أيس كريم   -

 

 :وصف

  .يتم قطع الورق إلى أشكال حيوانية ، ولصقه بعصا اآليس كريم بالغراء  -

  .يقوم األطفال بتمثيل قصص و مسرحيات باستخدام الدمى التي تم تشكيلها -

 

  .دقيقة  50-40 :المدة الزمنية
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