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 النقاش الذي ينّم عن االحترام في حاالت االختالف -"ييهذا رأ"إرشادات لتدريس العرض التقديمّي 

 الثاني عشر -التاسع الصفّ : الجمهور الهدف

 . أو درسان درس واحد: اليّةمّدة الفعّ 

 : الفكرة

 متهّجمةتتّسم بكونها  التلفزيونوبرامج كاتبي التعليقاتبوالشبكات االجتماعيّة،بإّن ثقافة النقاش المتأثّرة 

وغير / لليهود/ كّل من ال يفّكر مثلي فهو خائن، مناهض للصهيونيّة. وعنيفة في بعض األحيان

 ،وحتّى في الصفوف فمن الصعب في أغلب األحيان". عنصريّ "أو " فاشيّ "وغير ذلك، " ديمقراطيّ 

 . لآلراء األخرى أو محاولة فهم تلك اآلراء واإلصغاءخالف، المثار  قضاياالإدارة نقاش في 

ح للمراهقين صاالستشارة والنإحدى الفتيات لموقع يقدّم  أرسلتهتطوير هذا العرض التقديمّي إثر سؤال  تمّ 

(Ask People .) ّفعل عنيف تعّرضت له في الصفّ  تحدّثت الفتاة عن رد: 

 مرحبًا للجميع، 

 ّن العرب  لقد قال الكثير من األوالد إ. الدعن الوضع األمنّي في البباألمس دار نقاٌش في الصّف وتحدّثنا 

 . العدائيّة هم يقومون بالعمليّاتيستحقّون الموت ألنّ 

ه ليس من العدل أن يقوموا بقتلهم هكذا بدون سبب، وحتّى لو أنّهم نفّذوا نّ كنُت أنا الوحيدة التي قلُت إ

بدأوا كلّهم بالصراخ في وجهي وقالوا . فباإلمكان السيطرة عليهم وتوقيفهم بدون قتلهمالعدائيّة العمليّات 

 . عنّي مخّربة تحّب العرب

وقد بدأوا في . ههم كلّهم يقاطعونني؛ بسبب ما قد قلتُ بأنّ  ،من صديقتيعلمُت اليوم عندما جئت إلى الصّف 

 !مخّربة على اعتبار أنّني" بالواتس أ"ة الساعات األخيرة بنشر صوري عبر تطبيق المراسالت الفوريّ 

على من  كم بصرامة  تعبّر عن رأيها ألّن أبناء الشبيبة يميلون للحُ  أاّل إحدى النصائح التي تلقّتها الفتاة هي 

وال  في الصفّ  ؤثرون الصمتيُ  روى بعض المعلّقين أنّهم ببساطة  . عن تفكيرهم مختلفة   يفّكر بصورة  

 . هم يخافون من التهّجم عليهميعبّرون عن رأيهم ألنّ 

ن ال اعدة التالميذ للتعبير عن رأيهم يهدف العرض التقديمّي لمس دون خوف، وتشجيعهم على الردّ على م 

 واإلصغاءيوافقونه الرأي بصورة تنّم عن االحترام وال تمّس به، وهكذا نشّجع على الحوار الحقيقّي، 

 . آلراء األخرىمع اوالتسامح 

 

 :الفعاليّةسير 
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النقاش الذي ينّم عن " يهذا رأيّ : "شريحة البداية -1الشريحة رقم 

 االحترام في حاالت الخالف

 :واسألوا التالميذ" يهذا رأيّ "تطّرقوا للعُنوان 

  هل تعبّرون عن رأيكم في الصف أم تحتفظون به ألنفسكم؟

 . اشرحوا

 ى  كانت آخر مّرة تجّرأتم فيها عن التعبير عن رأيكم مت

 . اشرحوا عن ذلكالحقيقّي؟ 

 هل، حسب رأيكم، يوجد في صفّنا جوٌّ يسمح بالتعبير عن آراء متنّوعة؟ اشرحوا . 

 حول مواضيع مثيرة للجدل؟ كيف نعبّر عن أنفسنا عندما تكون في الصّف نقاشاتٌ : تعالوا نفّكر 

 عن االحترام في المواضيع المثيرة للجدل؟ الصعب إجراء نقاشات تنمّ  لماذا، حسب رأيكم، من 

 اعطوني مثااًل على أقوال ال تنّم عن االحترام؟ 

  ّعن االحترام؟  ما الذي يميّز الحوار الذي ينم 

 

  نقاٌش في الصّف قّصة حالة: 2الشريحة رقم 

 .اعرضوا الشريحة للتالميذ

باإلمكان أن نطلب من التالميذ قراءة اآلراء المختلفة، ومن المفّضل 

يمكن أيًضا . أيًضا أن نطلب منهم أن يشرحوا ماذا يحدث في الشريحة

 . أن نقّص على التالميذ القّصة األصليّة التي تظهر أعاله

 :منالمفّضألننسأاللتالميذ

  ٌفي صفّنا؟ مشابهةٌ  هل حدثت حالة 

  كيف شعرتم؟ 

  قام فيها بالتهّجم على شخص آخر؛ ألنّه يختلف عنه  ث عن حالة  أن يتحدّ بمستعدّ  هنالك أحدٌ هل

 في التفكير؟

  كيف، حسب رأيكم، تؤثّر مثل هذه الحاالت على األجواء في الصّف؟ 

   يختلفون عنهم في  معلى األشخاص ألنّه" بالتهّجم"فيها  أخرى يقومون   هل تعرفون أماكن

 (. االجتماعيّة، وسائل اإلعالم وما شابه ذلك الشبكات)التفكير؟ 

  ُعليهم بسبب آرائهم؟  لذين يتعّرضون للتهّجما األشخاصُ  كيف، حسب رأيكم، يشعر 

 

أن نطلب  يمكنُ كهذه،  تجربة   يشعرون بالخجل في إشراك اآلخرين في التالميذُ  إذا كان: توصية

. منهم الكتابة على قصاصة ورق عن الحالة وتقديمها للمعلّم خالل االستراحة أو بعد التعليم

 . بإمكان المعلّمة أن تحكي عن عدّة قصص للصّف بدون ذكر االسم
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 لماذا؟  -عن االحترام النقاش الذي ينمّ : 3الشريحة رقم 

 . تقومون في هذه الشريحة بالقيام باستطالع في الصفسوف 

من يوافق مع الرأي؟ القيام بعدّ عدد األصوات،  -يجب أن نسأل التالميذ

 .enterالنقر على  ثّم كتابتها في المستطيل المالئم ثمّ 

 :من المفّضل أن نسأل التالميذ

  ن لديه رأي آخر  ال يظهر في االستطالع؟ م 

 

ن يتّ  كي يكتبوا رأيهم، وأن نطلب منهم بأن يعلّلوا ثمّ لباإلمكان دعوة التالميذ إلى اللوح   فقنسأل م 

 .معهم

 

 :من المفّضل أن نسأل التالميذ

 

 معظم صفّنا؟  أين يتموضع 

  ماذا يعني ذلك بالنسبة لصفّنا؟ 

 

 هل تجّرأوا كلّهم في التعبير عن رأيهم الحقيقي هنا؟  :نقطة للتفكير

 

  مفاتيح ومعيقات: 4الشريحة رقم 

توّضح هذه الشريحة ما هي معيقات وما هي مفاتيح النقاش الذي ينّم عن 

 . االحترام

 :يمكن أن نطلب من التالميذ قراءة الشريحة ثّم نسألهم

 ما هي، حسب رأيكم، مفاتيح النقاش الذي ينّم عن االحترام؟ 

  ما هي، حسب رأيكم، معيقات النقاش الذي ينّم عن االحترام؟ 

 

 

   على تعالوا لنتعّرف -المفاتيح: 5الشريحة رقم 
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يجب النقر على كّل مفتاح كي . تعرض في هذه الشريحة تشكيلة من مفاتيح النقاش الذي ينّم عن االحترام

ا والغنيّة عن مهاا اسمموالتي يدّل عليهباستثناء المفتاحين األخيرين )نقرأ الشرح الموجز المرفق 

التعبير باإلضافة إلى ذلك، ففي كّل مفتاح هنالك فعاليّة تتطلب االختيار من ضمن عدّة عبارات . (التعريف

 . ستخدم هذا المفتاح بحدّ ذاتهالذيي

يمكن العودة . الصفّ نّم عن االحترام في تلة وكأداة إلدارة النقاشات التي بإمكان المفاتيح أن تستخدم كبوص

 . باإلمكان أيًضا طباعتها وتعليقها في الصفّ . في الصفّ  صعبٌ  إليها في كّل مّرة يندلع فيها جدالٌ 

 

يمكن استخدام المفاتيح في النقاشات خارج الصّف، في المنزل مع اإلخوة : يجب تذكير التالميذ

 . واألهل، مع األصدقاء، في الشبكات االجتماعيّة وغير ذلك

 

 . كّل واحد منهابوأن نسأل التالميذ ما المقصود يوصى في المرحلة األولى بالتطّرق لكّل المفاتيح،

هل ذكروا كّل المفاتيح؟ هل فّكرنا في : باإلمكان المقارنة مع إجابات التالميذ من الشريحة السابقة

 ؟إضافيّة   مفاتيح  

ينقر والمفاتيح،  نطلب منه أن يختار أحد  وميذ إلى اللوح، تالأحد الفي المرحلة التالية يمكن دعوة 

 .، واختيار اإلجابة المالئمةوكذلك الشرحن البارزعليه، ثّم يقرأ العنوا

 .إمكانيّة أخرى هي أن نسأل جميع الصّف ما هي اإلجابة الصحيحة

 :الكثير من المفاتيح يمكن اختيار عدد منها ثّم مناقشتهاه هنالك نظًرا ألنّ 

 

   في المنزل، في المدرسة، مع األصدقاء، عام، نستخدم هذه المفاتيحهل نحن، بشكل ،

 اإلخوة، األهل؟

  ُإلى نسيان استخدام هذه المفاتيح؟  لماذا، حسب رأيكم، نميل 

  هذه المفاتيح؟ يمكنناتذّكر استخدامكيف 

باآلخرين، أو  هنالك حاالت  يكون فيها استخدام التعليل قد يضّر ويمسّ   -"رأي معلّل"انتبهوا إلى لمفتاح 

ه ليس من المهّم أن نوّضح للتالميذ أنّ . أنّه قد يستند إلى ادّعاءات تنطوي على التعميمات أو العنصريّة

للحياة في الدولة الديمقراطيّة،  ينبغي على المبّررات والتعليالت أن تكون مالئمةً . باإلمكان قبول كّل تعليل

 . م المساواة واالحترام بين جميع المواطنينعلى قي   التي تحافظُ 

 

 هل هم يستخدمون المفاتيح :6الشريحة رقم 

تأتي هذه الشريحة قبل سلسلة متواصلة من الشرائح التي تعرض 

على التالميذ أن يختاروا هل . رناتعليقات وردود مختلفة للتالميذ على 

 في الردّ تجاه 
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أو أنه جرى استخدام المفتاح  ،(غلقصورة مفتاح مُ )مثّلها المفتاح كان هنالك خرق للقاعدة التي يُ  رنا

 (. صورة لقفل مفتوح)

 لماذا، حسب رأيكم، استعملوا صورة قفل، إلى ماذا يرمز؟: من المفّضل أن نسأل التالميذ

 ... فعل     ردّ : 7الشريحة قم 

يحلّل . خمسة من أبناء الشبيبة كتبها تظهر في الشرائح التالية تعليقات

إذا كان في ردّ . على المفاتيح الثمانية بناءً ( تعليق)التالميذ كل ردّ فعل 

يقوم التالميذ بسحب قفل مغلق إلى  -خرق لقاعدة ما( التعليق)الفعل 

استخدام إيجابّي (التعليق)وإذا كان في ردّ الفعل . المفتاح ذي الصلة

 . تاحيقوم التالميذ بسحب قفل مفتوح إلى هذا المف -للمفتاح

ال يوجد هنا إجابة واحدة صحيحة، ولكن هناك مؤّشر  :نلفت انتباهكم

 .خرقها أو احترامها القواعد األساسيّة التي تمّ  يعرضُ 

أخرى التوّجه إلى اللوح وسحب األقفال إلى المكان المالئم /ة آخر/يمكن أن نطلب في كّل مّرة من تلميذ

 . والتعليل لماذا

بكامل هيئته ما المالئم، وأن نسحب للمكان الصحيح ونطلب من التالميذ أن  يمكن أيًضا أن نسأل الصفّ 

 . يعلّلوا ذلك

 

 رنا تأثير النقاش الذي ال ينّم عن االحترام على: 8الشريحة رقم 

الذين يعبّرون عن رأي  ر التالميذكيف يتأثّ الشريحة  ههذنفحص في 

  .في الصفّ  ال يحظى بالشعبيّة أو رأي شاذّ 

تقسيم التالميذ إلى مجموعات ونطلب من كّل مجموعة اختيار مكن ي

تعرُض كّل مجموعة أمام الصّف .تبدو لهم مالئمةخيارات اثنين أو ثالثة

 . بكامل هيئته اإلجابات التي اختارتها وتشرح سبب اختيارها لها

 :من المفّضل أن نسأل التالميذ

  ؟رناكيف كنتم تشعرون لو كنتم مكان 

  كيف سيكون ردّ فعلكم لو كنتم مكانها؟ 
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  االحترام على الصفّ  عن تأثير النقاش الذي ال ينمّ : 9الشريحة رقم 

 . في الصفّ  ءاألجواعلى  االحترام عن الذي ال ينمّ هو تأثير النقاش  االشريحة م هنفحص في هذ

يمكن تقسيم التالميذ أو إبقائهم في نفس المجموعات ونطلب من كّل 

 . تبدو لهم مالئمة خيارات مجموعة اختيار اثنين أو ثالثة

تعرُض كّل مجموعة أمام الصّف بكامل هيئته اإلجابات التي اختارتها 

 . وتشرح سبب اختيارها لها

 :من المفّضل أن نسأل التالميذ

 صفّنا؟لخياراتهل، حسب رأيكم، يميّز أحد ا 

 ال يظهر هنا؟  اإضافي   خياًرا هل كنتم ستضيفون 

  ؟ الصفوفحسب رأيكم، كيف باإلمكان الحرص على أجواء أكثر احتراًما في 

 

   كيف باإلمكان الرّدبصورة تنّم عن االحترام: 11الشريحة رقم 

فتاة تعبّر عن ردّ : يعرض في الشريحة الملّخصة حدٌث آخر

 . فعل مناصر للنسويّةوفتى ال يفّكر مثلها

التدّرب على المهارة الجديدة بإمكان التالميذ في هذه الشريحة 

 . هاالتي اكتسبو

هذه فرصتكم لتطبيق المهارات : يمكن أن نقول للتالميذ

 . الجديدة التي تعلّمناها

إلى المفاتيح  واإلشارة، جاللباسم  نسرينحاولوا الردّ على 

ا ع التي استعملتموها كي يكون النقاشُ   . االحترامن نام 
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