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الموضوع

الجغرافيا ،الدراسات االجتماعية،
التنمية ،المواطنة

نتائج التعلم

•استكشاف القضايا المرتبطة بحياة األطفال الذين ال يستطيعون
الذهاب إلى المدرسة.
•التعاطف مع ظروف األطفال اآلخرين.
•التعرف على الحواجز التي يواجهها بعض األطفال والتي
تعيقهم عن التعليم.

اإلعداد

إطبع أو أظهر على الشاشة القصص الموجودة في الملحق  1و2
لكي يقرأها الطالب.

مالحظات المعلم

قيِّم بحرص ما إذا كان هناك أي أطفال في الفصل قد يتأثرون
بالقضايا التي تثيرها القصص الواقعية .قدم الدعم لهؤالء التالميذ.

الوقت اإلجمالي:

60
دقيقة

الفئة العمرية:

14-8
عامًا

خطة الدرس هذه مقدمة من قبل منظمة "العالم في المدرسة"
( .)World At Schoolيمكن استخدامه إما منفر ًدا
أو كجزء من سلسلة .انظر المالحظة في آخر خطة الدرس.
كتبته كاثرين ج .نيمان
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يعتبر "أكبر درس في العالم" مشروعا ً تعليميا ً تعاونيا ً لدعم إعالن األمم المتحدة لألهداف العالمية للتنمية المستدامة .كما يعد المشروع دليالً حيًا على أهمية الهدف
العالمي رقم " 17الشراكة لتحقيق األهداف" ،ولم يكن من الممكن تنفيذه إال بمساعدة جميع شركائنا الذين يعملون معنا ومع بعضهم البعض.

شكرً ا للفريق المؤسِّس:

توزيع:

ساهم فيه:

وشكر خاص لجميع من عملوا معنا من شتى أنحاء العالم:
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بداية الدرس  -استكشاف الموضوع

15
دقيقة

انظر إلى "نيك شارات" في الرسم التوضيحي الموجود في الملحق 1
قبل بدء النشاط ،أخبر الطالب أنهم سوف يجرون تحقي ًقا عن مشكلة ويجب أن يفكروا مثل الصحفيين .سوف يحتاجون الستخدام أسئلة 3 ،منها تبدأ بحرف
الميم و 1بحرف الالم و 1بحرف الكاف و 1بحرف األلف (من ،ماذا ،لماذا ،أين ،متى ،كيف) .وضح أن اإلجابات ليست كلها هنا وأنهم قد يحتاجون
إلجراء المزيد من التحقيقات.
أدرس هذا النص :مجموعة من األطفال من شتى بقاع األرض يجلسون جميعًا معًا في معسكر صيفي يروون قصصهم المدرسية .ويظهر أنهم ال يذهبون
جميعًا إلى المدرسة ،وبعض األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة يشعرون بالغيرة:
طفل من الواليات المتحدة' :ال أستطيع أن أصدق أنك تستطيع اللعب طوال اليوم ،دون أداء أي واجبات مدرسية'
طفل من الهند' :ال أستطيع ،ألنني مضطر للذهاب إلى العمل من الظهر وحتى المساء ،وإال فلن تجد أسرتي ما تأكله .كم أتمنى أن أرى أصدقائي وأن
أتعلم أشيا ًء جديدة'.
طفلة نيجيرية' :ال أستطيع الذهاب إلى المدرسة ألنني فتاة .يعتقد الناس أنني يجب أن أتزوج وأنجب أطفاالً ،بدالً من أن أكون في المدرسة .إنهم يعتقدون
أنها مضيعة للوقت .أريد أن أصبح طبيبة ،ولكن الفرصة لن تتاح لي أب ًدا'.
طفل من المملكة المتحدة' :أنت مضطرّ للعمل وعمرك لم يتجاوز الثامنة .وأن تتزوج ....؟'

التمايز والبدائل
فكر في سؤال التالميذ عن رأيهم في األطفال الموجودين في الصورة قبل أن تقرأ النص عليهم ...هل يطابق هذا ما يقوله األطفال بالفعل.
ضع مالحظات على سبورة تتضمن العبارات الرئيسية التي ُتطرح في النقاش والتي تصف الحواجز التي يواجهها هؤالء األطفال...مثل 'إنني مضطر
للذهاب إلى العمل ،وإال فلن تجد أسرتي ما تأكله'.

نشاط للتعلم

25
دقيقة

استخدم شرائح القصص الواقعية الموجودة في الملحق  2وتحدث عن كل واحدة منها بالتفصيل .استخدم أسئلة البداية التي تتكون من 3م و1ل و1أ و1ك.
نشاط للمحادثة الثنائية :ماذا سيكون الوضع لو كنت مكان هذا الطفل؟ كيف تختلف حياته عن حياتك؟ اكتب ثالثة أسئلة تريد طرحها عليهم حول حياتهم.
ضع أسئلتك بحيث تسأل عن أشياء مختلفة .استخدم أساليب األسئلة المفتوحة لضمان أن تعطيك
اإلجابات الممكنة نطاقا ً واسعًا من المعلومات.
مراجعة :صف ما تم تعلمه في الدرس حتى اآلن .هل تمكن التالميذ من توضيح مزيد من المعلومات في إجاباتهم؟ هل فهموا القضايا بصورة أكثر شموالً؟
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10
دقيقة

نشاط للتعلم
تأمّالت شخصية وخالصة األحاديث الفصيرة :إذا كانت لديك أمنية واحدة ألحد األطفال الذين سمعت عنهم اليوم .فما هي هذه األمنية؟ اطلب من
الطالب أن يكتبوا فقرة تشرح أمنيتهم.

التمايز والبدائل
تحدي للبحث :فكر في أحد الحواجز التي تكلمنا عنها اليوم ،وتعرف على المزيد عن الحاجز الذي يثير اهتمامك .ابحث واكتشف كيف ّ
يؤثر ذلك على
بلدان عديدة؟ ضع قائمة بالمواقع اإللكترونية التي قد تثير اهتمام الفصل ،وأحضر هذه القائمة إلى الدرس القادم.

يمكن استخدام خطة الدرس هذه وحدها أو في الحالة المثلى كجزء من سلسلة تضم  5خطط للدرس تبلغ ذروتها بقيام مدرسة أو مجموعة
بحملة في المدرسة لدعم طموح تمكين جميع األطفال من الذهاب إلى المدرسة.
لمراجعة السلسلة الكاملة من خطط الدروس الرجاء زيارة الموقع:
http://www.aworldatschool.org/resources/teachers-pack
التخاذ إجراء يدعم منظمة "العالم في المدرسة" ( )World At Schoolوماليين األطفال الذين ال يذهبون إلى المدرسة قم بزيارة
 www.globalgoals.org/worldslargestlessonواستعرض خطة الدرس بعنوان  58مليون طفل ال يذهبون إلى المدرسة،
كيف يمكننا تقديم المساعدة؟
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ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺻﺑﺢ ﺻﺣﻔﻳﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻥ ﺗﺗﺎﺡ ﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ
ﻷﻧﻧﻲ ﻓﺗﺎﺓ ﻭﺃﺳﺭﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺃﻧﻧﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﺯﻭﺝ ﺑﺩﻻً
ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.

ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻛﻲ ﺃﺗﻌﻠﻡ ﻭﺃﺭﻯ
ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻲ ﻭﻟﻛﻧﻲ ﻣﺿﻁﺭ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﺇﻻ
ﻓﻠﻥ ﺗﺟﺩ ﺃﺳﺭﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ!

ﺳﻭﻑ ﺗﺗﺯﻭﺟﻳﻥ ﻭﻋﻣﺭﻙ
ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  ۱۰ﺳﻧﻭﺍﺕ؟

ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻣﺿﻁﺭ ﻟﻠﻌﻣﻝ!

ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻧﻳﻙ ﺷﺎﺭّ ﺍﺕ

ﺃﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩﺓ ﻷﻥ ﻛﻳﻔﻳﻥ ﻻ ﻳﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ .ﻻ ﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﻟﺩﻳﻪ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻛﻲ ﻳﻠﻌﺏ!
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ﻟﻡ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ؟
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ﻗﺻــﺹ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

ﺍﻟﺻﺭﺍ ﻉ

ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﺑﻠﺩ

ﻣﺣﻣﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﺍﻟﺳﻥ

۱٥

ﺣﻳﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺑﻠﻎ  ۱٥ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﻭﺟﺩ ﻧﻔﺳــﻪ ﻭﺃﺧﻭﺗﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺃﺧﺗﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﺳــﻁ ﺻﺭﺍﻉ
ﺭﻫﻳﺏ ﻧﺷــﺏ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺗﻬﻡ.
ﻛﺎﻧــﺕ ﺍﻟﻘﻧﺎﺑــﻝ ﻭﺍﻟﺻﻭﺍﺭﻳــﺦ ﺗﻧﻁﻠﻕ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﻧﺫﺍﺭ ،ﻭﺗﻣــﺯﻕ ﺑﻠﺩﺗﻬﻡ .ﻭﻗﺩ ﺃﺻﻳﺏ ﺃﺑﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ
ﻭﻗﻊ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﻣﻧﺯﻟﻬﻡ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ،ﻣﺣﻁﻣًﺎ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ ﻭﺳــﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳــﺭﺓ.
ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻗﺭﺏ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ .ﻭﻅﻠﺕ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺣﺑﻳﺳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ،ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﺭﺅﻳﺔ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻬﻡ.
ﻭﺣﻳﻥ ﺧﻔﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻌﻧﻑ ،ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﺿﺭﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ
ﻣﺣﻁﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺿﺩ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ﻣﺩﻣﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻳﺽ ﻣﻛﺳﻭﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻣﺗﻭﺗﺭﻭﻥ ﻭﻳﺷﻌﺭﻭﻥ ﺑﺎﻷﺳﻰ.
ﻭﺣﺗﻰ ﺣﻳﻥ ﺗﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺳﻼﻡ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻵﺑﺎء ﻳﺧﺎﻓﻭﻥ ﻣﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﻭ ًﻓﺎ ﻣﻥ
ﺃﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺁﻣﻧﺔ.
ﻭﻳﺷﺭﺡ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻼﻣﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ:
"ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﻠﻡ ﻛﻳﻑ ﺃﺻﺑﺢ ﻣﻬﻧﺩ ًﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﺎ ﻭﺃﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﻳﺑﺫﻟﻭﻥ ﻗﺻﺎﺭﻯ ﺟﻬﺩﻫﻡ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻲ.
ﺃﺣﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ،ﺣﻳﻥ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺣﺭﺏ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻠﻌﺏ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻏﻳﺭﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ".

ﺍﻟﻘﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ
۹

