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األهداف التعلُّميَّة

ميكنني التفكري يف الغرض من التعلُّم 

ميكنني تصميم وإنشاء دريس الخاص 

ميكنني رشح دريس الخاص إىل اآلخرين

استعراض الدرس:

لة لديهم وأسباب تفضيلها. يفكِّر الطالب يف أساليب التعلُّم املختلفة وملاذا يُعترب الذهاب إىل املدرسة  يفكِّر الطالب مليّاً يف املواد املفضَّ

هاماً بالنسبة إليهم.  

يقيض الطالب وقتاً يف تصميم وإنشاء درسهم الخاص لتحقيق الهدف العاملي رقم 4

م الطالب خطة الدرس هذه ويُدرِّسونها احتفاالً باليوم العاملي للطفل  يقدِّ

مالحظة للرتبويني:

إنَّ اليوم العاملي للطفل هو يوم سنوي للعمل مع األطفال وألجلهم تحت رعاية اليونيسف. إنه يوٌم يعربِّ فيه األطفال والشباب يف 

جميع أنحاء العامل عن آرائهم لدعوة الكبار لبناء مستقبٍل أفضل #لكل_طفل. 

أثَّرت جائحة كوفيد-19 بشكٍل كبريٍ عىل املدارس واملعلّمني والطالب يف جميع أنحاء العامل. وقد آن األوان إلعادة تصوُّر التعليم وإعادة 

تصميمه وابتكاره بحيث يناسب الجميع ومُيكِّننا من تحقيق الهدف العاملي رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد. ولعلَّ الطالب وأفكارهم 

وآرائهم ووجهات نظرهم بشأن كيفية تنفيذ هذا األمر هو جزء ال يتجزأ من هذه الجهود، لذلك فإنَّ اليوم العاملي للطفل هو الوقت 

املثايل ملشاركة األطفال من خالل دورة تبادلوا األدوار )Flipping the Script( ورشح درسهم الخاص!

شاركونا دروس طُالبكم!

نََودُّ أن نرى ما يعنيه الهدف العاملي رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد لطالبكم!

 @TheWorldsLesson و#WorldChildrensDay عىل وسائل التواصل االجتامعي 

 lesson@project-everyone.org أو الربيد اإللكرتوين
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الخطوة رقم 1: نطرح سؤال البداية

فلنكتب كلمة "بيانات" عىل اللوحة. 

واآلن، هيا بنا نطرح األسئلة التالية عىل الطالب:

هل تعرفون معنى هذه الكلمة؟   

ملاذا قد تكون البيانات مفيدة يف تعلُّمنا؟   

أي جزء )أو أجزاء( من البيانات تتذكّرون تعلُّمها والتي أثّرت فيكم؟   

عىل سبيل املثال: تغطي املحيطات 70٪ من سطح األرض، تمَّ اكتشاف حوايل 244 ألف طن مرتي من الذهب عىل األرض حتى اآلن، أثّر فريوس كوفيد-19 يف تعليم 1.6 

مليار طالب

يتناقش الطالب يف ثنائيات ويتشاركون اإلجابات يف الصف. 

الخطوة رقم 2: التفكري يف الغرض من التعلُّم

نُخرب الطالب بأنَّ البيانات هي وسيلة فعالة تساعدنا يف فهم العامل، وبالتايل فإنَّ تعلُّم كيفية تفسريها ميثِّل مجموعة مهارات مفيدة يجب أن يتقنها جميع األطفال. 

مون درساً خاصاً بهم ليدرِّسوه إىل زمالئهم اآلخرين احتفاالً باليوم العاملي  يتمثَّل محور درسنا اليوم يف التفكري يف عملية التعلُّم وما نتعلّمه! نُخرب الطالب بأنهم سيصمِّ

للطفل! إنَّها فرصة تسمح لهم تصميم درٍس خاص بهم حول أي موضوٍع يرغبون يف رشحه. يُعدُّ التعليم جزءاً هاماً من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، ويندرج 

ضمن املادتنَْي 28 و29، كام أنَّه يشكِّل محور الهدف العاملي رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد.

قبل أن يبدأ الطالب يف التفكري مليّاً يف الدرس الذي يريدون رشحه، نُشّجعهم عىل تخصيص بعض الوقت للتفكري يف بعض دروسهم املفضلة التي تعلَّموها يف املايض. 

ندعو الطالب إىل التفكري يف:

ملاذا كان هذا الدرس درسكم املفضل؟   

كيف تعلّمتم هذا الدرس؟    

أين تعلّمتم هذا الدرس؟   

ما موضوع الدرس الذي تعلّمتموه؟   

نطلب من الطالب تدوين بعض األفكار ملشاركتها يف الصف.

الخطوة رقم 3: اختيار موضوع الدرس

يُتاح الوقت اآلن للطالب يك يفكروا يف املوضوع الذي يرغبون يف رشحه. 

نطرح السؤال عىل الطالب ملعرفة ما هي، من وجهة نظرهم، املهارات التي ينبغي عىل األطفال تعلُّمها أثناء تواجدهم عىل مقاعد الدراسة. لتوجيه تفكريهم، نرسم 

عمودين عىل اللوحة:

1. مهارات مثل اإلملام بثقافة البيانات واإلبداع وحل املشاكل والتواصل 

2. القضايا العاملية

ندعو الطالب إىل تباُدل األفكار معاً. نشارك التعقيبات كام يحدث يف الصف. بعد ذلك، يختار الطالب املوضوع الذي يرغبون يف تصميم درٍس له عرب االستعانة باألفكار 

التي طُرَحت يف الصف.  

توسيع اآلفاق: عندما يختار الطالب موضوعهم، ندعوهم إىل التفكري مليّاً ملعرفة ما هي األهداف العاملية املُتعلّقة مبوضوع درسهم. 

 5 
دقائق

 10 
دقائق

 10 
دقائق
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الخطوة رقم ٤: التفكري يف أساليب التعلُّم املختلفة

د الطالب الدرس الذي يرغبون يف رشحه، نطلب منهم التفكري يف الطريقة التي يريدون التعلُّم من خاللها. اآلن بعد أن حدَّ

نُفّكر الطالب إىل مجموعات يك يتبادلوا األفكار بشأن الطُّرُق املختلفة التي ميكنهم التعلُّم من خاللها.

عىل سبيل املثال، القراءة والبحث عىل جهاز كمبيوتر، واالستامع إىل قصة، وإجراء تجارب، والتعلُّم عن طريق الحركة، وتفسري البيانات 

نطرح األسئلة التالية عىل الطالب:

ما هي الطرق التي ترغبون يف تعلُّمها؟   

ما هي طرق التعلُّم التي ميكنكم تضمينها يف خطة الدرس؟   

يدوِّن الطالب مالحظاتهم بشأن وضع خطة الدرس لرشحها يف اليوم العاملي للطفل 

الخطوة رقم 5: إنشاء خطة الدرس

يستخدم الطالب النموذج املوجود يف امللحق 1 لتصميم خطة الدرس. 

نضع بعض املعايري لتوجيه إبداع الطالب - مثل مدة الدرس والطالب املشاركني وعددهم.  

ندعو الطالب إىل إنشاء قامئة مرجعية لخطة الدرس ملساعدتهم يف توجيه تفكريهم. ما هي املعايري التي يتعنيَّ عليهم تضمينها يف خطة الدرس؟

اقرتحت مبادرة »أكرب درس يف العامل« املعايري التالية:

الخطوة رقم 6: التفكري

يشارك الطالب خطط درسهم مع زمالئهم يف الصف للوقوف عىل تعقيباتهم. هل لدى الطالب أي اقرتاحات حول كيفية تحسني تصميامت خطة الدرس؟

نطرح األسئلة التالية عىل الطالب:

كيف كان شعوركم عند تصميم درسكم؟    

هل جعلكم الدرس تفكِّرون مليّاً يف املهارات واملواضيع التي ترغبون يف معرفة املزيد عنها؟   

الخطوة رقم 7: العمل يف اليوم العاملي للطفل!

 يدرِّس الطالب دروسهم لطالٍب آخرين. ميكنهم رشح الدروس ملجموعات من فئاٍت عمريٍة أخرى أو لزمالئهم اآلخرين يف الصف. ميكن للطالب أيضاً أخذ دروسهم

إىل املنزل لرشحها إىل أولياء أمورهم والقامئني عىل رعايتهم وأشقائهم يف املنزل. 

توسيع اآلفاق: 

نضع الطالب أمام تحدي طرح هذا السؤال عىل أولياء أمورهم والقامئني عىل رعايتهم يف املنزل - ماذا يعني لكم الهدف العاملي رقم 4 املتمثل يف التعليم الجيد؟  .1

https://client.playverto.com/wll/goal4 :ندعو الطالب إىل إكامل االستبيان بشأن الهدف العاملي رقم 4: التعلُّم للمساعدة يف تحسني التعليم للجميع  .2

https://client.playverto.com/wll/ :ق يف البيانات خالل هذا املرشوع نسمح للطالب مبطالعة مزيٍد من املعلومات عن الهدف العاملي رقم 4 عن طريق التعمُّ  .3

goal4

 10 
دقائق

 20 
دقيقة

 5 
دقائق

كم من الوقت سيستغرق درسكم؟   

ه درسكم؟    إىل من يتوجَّ

ما هي أهدافكم التعلُّميَّة؟   

أي جزء من البيانات ستستخدمون لبدء الدرس من أجل إرشاك طالبكم؟   

ما هو النشاط الرئييس؟   

م درسكم؟    أين سيُقدَّ

قون من مدى فهم طالبكم؟    كيف ستتحقَّ

كيف تريدون لطالبكم أن يشعروا يف نهاية الدرس؟   
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امللحق رقم 1: منوذج خطة الدرس

كم من الوقت سيستغرق 

درسكم؟

ه درسكم؟ ما هي أهدافكم التعلُّميَّة؟إىل من يتوجَّ

أي جزء من البيانات ستستخدمون لبدء الدرس 

من أجل إرشاك طالبكم؟

ما هو النشاط الرئييس؟

م درسكم؟ قون من مدى فهم طالبكم؟أين سيُقدَّ كيف تريدون لطالبكم أن يشعروا يف نهاية الدرس؟كيف ستتحقَّ


