ُ َ
ميع
للج
االحترام
ِ
تتمحور خطة الدرس حول:

السؤاالن األساسيان:

منع الجريمة والعدالة الجنائية.

ما هي القوالب النمطية واألفكار
المسبقة؟
كيف يمكننا التأ ُّكد من أننا نعامل
الجمي َع باحترا ٍم؟

نصائح للتكيُّف تالئم مختلف السياقات والوقائع:
• ف ِّكر في تعديل قائمة الكلمات في نشاط التع ُّلم لتناسب ص ِّفك.

العمر:

أهداف التع ُّلم:
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بنهاية هذا الدرس ،سيتم َّكن األطفال من:
•
•
•
•

القيم المراد غرسها:

فهم معنى االحترام.
التع ُّرف على القوالب النمطية واألفكار المسبقة.
فهم التبعات السلبية للقوالب النمطية واألفكار المسبقة.
االحتفاء بالتنوُّع.

ُّ
التقبل اإلنصاف االحرتام

المهارات المراد اكتسابها:

كيفية استخدام خطة الدرس هذه:

نظرة عامة على الدرس:
َ
ُ
شخص باحترا ٍم.
المسؤولية الملقا َة علينا لنتعامل مع ك ِّل
الدرس
يتناول هذا
ٍ
يبدأ الدرس مع استكشاف األطفال لمعنى كلمة احترا ٍم .وسيتع َّرف األطفال على األفكار المسبقة
والقوالب النمطية والتفكير مليًّا بشأنهما.
أخي ًرا ،سيستكشف األطفا ُل النتائ َج المترتِّ َ
بة على األفكار المسبقة والقوالب النمطية ويتع َّلمون
لماذا هي مؤذية.

مدَّة الدرس90 :

دق ي ق ة

تُقسم خطة الدرس إلى ثالثة أجزاء :نشاط البداية ونشاط التع ُّلم ونشاط التفكير مليًّا.
وهناك ً
أيضا إطارات اإلرشادات لمساعدتك في تعميق معرفتك بالمواضيع المحدَّدة .باإلضافة
ً
ً
ً
وطرقا
اختيارية
أنشطة
إلى ذلك ،هناك إطارات للنشاط العائلي والنشاط اإلرشادي التي تقترح
لمواصلة استكشاف مواضيع الدرس.

العمل
التفكري
النقدي التعاطف اجلماعي

ملحوظة :إذا لم يكن لديك ما يكفي من
الوقت الستكمال الدرس ،يمكنك تعليم
منفصل .باإلضافة
بشكل
نشاط البداية
ٍ
ٍ
إلى ذلك ،يمكن توسيع نطاق نشاط البداية
من خالل دمجه مع خطة الدرس المعنونة
"فسيفسا ٌء من االختالفات" ،والتي تر ِّكز
على االحتفاء بالتنوِّع.

اإلعداد للدرس
والمواد ذات الصلة:

• لوحة َّ
قلبة.
• أقالم تخطيط.
• أدوات رسم.
•	يمكن االستعانة بفيديو الزوربز
المعنون "اِحتَ ِرم تُحتَ َرم" أو الكتاب
الفكاهي المناسب ،المتو ِّفرين على
الموقع اإللكتروني لمبادرة
"التعليم من أجل العدالة" ).(E4J
	باإلضافة إلى ذلك ،يرجى ُّ
تفقد أداة
التصميم اإلبداعي الفكاهي على
 ،zorbify.comوكتاب التلوين وكتاب
األطفال ،المتوفرين على موقع .E4J
إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

1

ُ َ
ميع
االحترام للج ِ

دق ي ق ة

البداية
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ٍ
مجموعات صغيرةٍ واإلجابةَ على السؤال
	-1اُطلُب من األطفال تشكي َل
التالي:
"ماذا يعني لك االحترام؟"

َ
ٍ
مشاركة أفكارها ث َّم اُطلُب كذلك من بقية
مجموعة
	-2اُطلُب من ك ِّل
َ
ِّ
الوقوف إذا وافقت على التعريف الذي تقدِّمه إحدى
الصف
ً
جالسة إذا لم توافق على ذلك.
المجموعات أو البقا َء
	-3اُطلُب من الذين ال يوافقون شرحَ سبب عدم موافقتهم وكيف
لوحة َّ
ٍ
ِ
قلب ٍة.
المالحظات على
سيغيِّرون التعريف .ث َّم دوِّن
ُّ
ٍ
ُّ
الصف
تعريف واح ٍد لالحترام يوافق عليه
التوصل إلى
	-4حاول
بكامله.
َ
َ
التالية على األطفال:
األسئلة
 -5اِط َرح
ِّ
الصف على تعريف
•	كيف شعرت عندما وافق بعض زمالئك في
مجموعتك؟
ِّ
الصف؟
• كيف شعرت عندما لم يوافق بعض زمالئك في
ٌ
مختلف عن رأيك؟
• هل تمانع إذا كان لدى أصدقائك رأيٌ

	-6أخي ًرا ،شدِّد على َّ
أن إظها َر االحترام يشمل قبو َل اآلراء التي تختلف
عن آرائنا .ث َّم اِش َرح لهم أنه من السهل احترام األشخاص الذين
هم مثلنا ويف ِّكرون مثلنا ،ولكن علينا التأ ُّكد من أننا نحترم الجمي َع
بصرف النظر عن أفكارهم أو مدى اختالفهم عنَّا في نظرنا.
	باإلضافة إلى ذلك ،اِش َرح لهم أن إظها َر االحترام يشمل ً
أيضا قبول
ِّ
حق اآلخرين في االعتراض على آرائنا ووجهات نظرنا ،طالما أننا
نعامل بعضنا البعض باحترا ٍم .ويجب أن نش ِّكل دائمً ا آراءنا عبر
استخدام التفكير المنطقي وباالستناد إلى الحقائق ومناقشتها
بهدوء ٍ وعقالنيةٍ .ويجب كذلك َّ
أل نسمحَ لمزاجنا أو عواطفنا أن
يكونا األساس الوحيد لتشكيل آرائنا.

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

2

إطار اإلرشادات :تعريف االحترام
في حين أنه من السهل التع ُّرف على الحاالت
التي يظهر فيها عدم االحترامَّ ،إل أنه من
الصعب تحديد معنى االحترام.
وللمساعدة في إطالق نشاط البداية ،نسرد
فيما يلي بعض تعريفات االحترام من قاموس
كامبريدج على اإلنترنت:
https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/respect

ُّ
للتوصل إلى
إذا كان األطفال يكافحون
ٍ
ٍ
خاصة بهم ،يمكنك قراءة ما يلي
تعريفات
لهم ودعوتهم للموافقة أو عدم الموافقة على
العبارات والتفكير في كيفية تغييرها.
االحترام هو "اإلعجاب الذي تشعر به أو
ٍ
شخص ما أو شي ٍء ما تعتقد
تظهره تجاه
ٍ
صفات جيِّدةٍ".
بأفكار أو
أنه يتمتَّع
ٍ
إنه ً
أيضا "التهذيب والشرف واالهتمام
ٍ
شخص ما أو شي ٍء
الذي تظهره تجاه
ما مهمٍّ".
وهو"الشعور الذي تظهره عندما تقبل
العادات أو الثقافات المختلفة عن عاداتك
ٍ
بطريقة ال تسبِّب
وتتص َّرف تجاهها
اإلساءة".
ويمكن أن يعني ً
أيضا "معاملة شي ٍء ما أو
ٍ
ٍ
بلطف واهتما ٍم".
شخص ما

ُ َ
ميع
االحترام للج ِ

دق ي ق ة

ُّ
التعلم
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ملحوظة :إذا أمكنك مشاهدة فيديو الزوربز المعنون "اِحتَ ِرم تُحتَ َرم" أو قراءة
الكتاب الفكاهي المناسب مع األطفال ،فعليك تتبُّع جميع الخطوات المبيَّنة أدناه.
أمَّ ا إذا لم يكن ذلك ممكنًا ،فتجاوز الخطوة .7

ً
ِّ
الصف ويجب
سلسلة من الكلمات أمام
	-1اِش َرح لألطفال أنك ستقرأ
طفل أن يدوِّن ك َّل ٍ
كلمة منها على ورقة ،تليها األشياء األولى
على ك ِّل ٍ
التي تخطر ببالهم .كما يجب عليهم أن يالحظوا أكبر عددٍ
ممكن
ٍ
من األفكار.
 -2اِقرأ ك َّل ٍ
ثوان بعد ك ِّل
كلمة من الكلمات التالية .اِمنَح األطفا َل بض َع ٍ
ٍ
كلمة لتدوين أفكارهم .ث َّم ذ ِّكرهم بتدوين األشياء األولى التي تخطر
ببالهم وعدم المبالغة في التفكير بالتمرين.
• مم ِّرض/مم ِّرضة
• راقص/راقصة باليه
• لص
• رئيس/رئيسة

َ
مشاركة ما
طفل
	-3بعد ذلك ،اِختَر إحدى الكلمات واطلُب من ك ِّل
ٍ
لوحة َّ
ٍ
قلبةٍ.
الحظه .ث َّم دوِّن أفكا َر األطفال على
لوحة َّ
ٍ
قلب ٍة ،اِختَر واحد ًة واسأل األطفا َل
	-4بعد تسجيل األفكار على
عمَّ ا إذا كانوا يعتقدون أنها تنطبق على جميع األشخاص في
هذه الفئة.
	على سبيل المثال ،إذا َّ
توصل األطفال إلى كلمة النساء لإلشارة إلى
المم ِّرضة ،اسألهم إذا كانوا يعتقدون ح ًّقا َّ
أن جميع المم ِّرضات
نساء .اِش َرح لهم أننا أحيانًا نبالغ في تبسيط أفكارنا حول
ٍ
َّ
المبسطة هي
مجموعات من األشخاص .هذه األفكار
األشخاص أو
قوالب نمطية وهي سلبية.
	القوالب النمطية مؤذية ألنها تتجاهل فرادة األشخاص وغالبًا
ما تؤدِّي إلى األفكار المسبقة .واألفكار المسبقة هي عبارة
ٍ
تفضيل
لمجموعة معي ٍَّنة من الناس أو
منطقي
عن كر ٍه غير
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
لمجموعة من الناس على مجموعة أخرى .واألفكار المسبقة
كذلك هي أفكا ٌر سلبي ٌة ال تستند إلى العقل أو الخبرات.
ٍ
مجموعات .ث َّم اُطلُب منهم أن ينظروا
	-5اُطلُب من األطفال تشكي َل
م َّر ًة أخرى إلى قائمة الكلمات التي وضعوها في بداية النشاط وأن
يشيروا إلى تلك التي تُعتبر قوالب نمطية.

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

3

إطار اإلرشادات :التنوُّع واالختالفات
والقوالب النمطية الجنسانية
ير ِّكز هذا النشاط على األحكام المسبقة
والقوالب النمطية وعلى أهمية احترام الجميع.
وإذا كنت مهتمًّ ا بمزيد من االستكشاف للقوالب
النمطية الجنسانية ،يمكنك الرجوع إلى خطة
ً
أبطال".
الدرس "بإمكاننا جميعً ا أن نكون
إذا كنت ترغب في تعميق معرفتك بشأن
موضوع التنوَّع واالختالفات ،يجب أن تلقي
نظر ًة على خطة الدرس في "فسيفساء من
االختالفات".

40

دق ي ق ة

ُّ
التعلم

ُ َ
ميع
االحترام للج ِ

 -6اُطلُب من األطفال التفكي َر مليًّا في األسئلة التالية:

ً
عرضة للتنميط؟
• مَ ن الذي كثي ًرا ما يكون
َ
ُ
الناس القوالبَ
النمطية؟
• لماذا يستخدم
ُ
َ
• لماذا تُعتبر القوالبُ
عديمة االحترام؟
النمطية

	-7اُطلُب من األطفال مشاهد َة فيديو الزوربز المعنون "احتَ ِرم تُحتَ َرم" أو و ِّزع عليهم الكتابَ الفكاهي المناسب .وبعد مشاهدة
َ
َ
التالية لبدء المناقشة:
األسئلة
الفيديو أو قراءة الكتاب الفكاهي ،اِط َرح عليهم
•	لماذا من المجحف أن يقول كارلوس وغريس َّ
أن أعضاء فرقة " "The Pinksالموسيقية هم أسوأ منتهكي القواعد وأنهم
يؤذون الناس للحصول على ميزة؟
• لماذا األفكار المسبقة غير منصفة؟
• لماذا استمتع كارلوس وغريس أكثر من العام الماضي؟

	-8أخي ًرا ،اِختَتم النشا َ
ط من خالل مناقشة كيف يمكن أن يشعر األشخاص الذين يقعون ضحية التنميط واألفكار المسبقة،
شخص.
ولماذا من المه ِّم معاملة الجميع دائمً ا باحترا ٍم .ث َّم أ ِّكد على أهمية تثمين فرادة ك ِّل
ٍ

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ
اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ
أﺟﻞاﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻣﻦأﺟﻞ
ﻣﻦ

4

ُ َ
ميع
االحترام للج ِ

دق ي ق ة

ًّ
التفكير مليا

30

ملحوظة :إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت الستكمال الدرس بكامله ،يمكنك
منفصل .ويمكنك توسيع نطاق نشاط التفكير
بشكل
تدريس نشاط التفكير مليًّا
ٍ
ٍ
مليًّا من خالل الجمع بينه وبين خطة الدرس في "فسيفساء من االختالفات".

 -1اِط َرح السؤال التالي على األطفال:

"ما أهمية تثمين فرادة ك ِّل شخص؟"

ٍ
ٍ
مجموعة بمواد
مجموعات وزوِّد ك َّل
	-2اُطلُب من األطفال تشكي َل
الرسم .ث َّم اُطلُب منهم أن يرسموا رسومً ا تصوِّر تنوُّع الطبيعة.
على سبيل المثال ،األنواع المختلفة من األزهار والحيوانات التي
يعرفونها.
	-3بعد  15دقيقة ،اُطلُب من ك ِّل مجموعة إظهار رسوماتها لبقية
ِّ
الصف وشرح ما رسمته .على سبيل المثال ،األنواع المختلفة من
األزهار أو الحيوانات التي رسموها.
َ
َ
التالية على األطفال:
األسئلة
 -4اِط َرح
•	هل تعتقدون أن الرسومات كانت ستكون أجمل لو كانت
نوع واح ٍد من
نوع واح ٍد فقط من الكائنات (مثل ٍ
تحتوي على ٍ
الزهور أو الحيوانات)؟
•	كيف تساهم االختالفات في جعل عالمنا مكانًا أكثر ثرا ًء
ً
وجمال؟

•	ماذا عن االختالفات البشرية؟ كيف تساهم اختالفاتنا في جمال
وثراء صفنا؟

شدِّد على َّ
أن التنوُّع بك ِّل أشكاله يساهم في جمال وثراء بيئتنا الطبيعية
ومجتمعنا .ث َّم اِش َرح لهم َّ
حيوان ،مهما كان كبي ًرا أو صغي ًرا،
أن ك َّل زهر ٍة أو
ٍ
له دو ٌر فري ٌد وحاسمٌ.
مماثل ،اِش َرح لألطفال أن ك َّل إنسا ٍن هو فري ٌد من نوعه ويساهم
نحو
ٍ
وعلى ٍ
باألفكار والمعرفة واآلراء والمهارات والخبرات التي تثري مجتمعنا ،وأن كلَّ
ٍ
أشخاص مختلفين.
شخص ال بدي َل عنه وهو فرد لديه عالقات مختلفة مع
ٍ

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

5

إطار اإلرشادات :القواعد األساسية
لالحترام
عند مناقشة االحترام وأهمية إظهار االحترام
تجاه بعضنا البعض ،تأ َّكد من تضمين النقاط
التالية:
•	ال تحكم على األشخاص بنا ًء على طريقة
تفكيرك بتص ُّرفاتهم المحتملة.
•	ال تُقدِم على إهانة الناس أو السخرية
منهم ،حتى عندما ال يستطيعون سماعك.
ٍ
افتراضات حول األشخاص بنا ًء
•	ال تضع
على خصائصهم.
•	ثمِّ ن آرا َء اآلخرين وأفكارهم ووجهات
نظرهم.
• ثمِّ ن التنوُّع.
ً
لطيفا واَظهر التعاطف.
• ُكن
• ال تخف من طرح األسئلة.
• ُكن مراعيًا لشعور اآلخرين.
• ال تخف من االختالفات.
• كن دائمً ا مُحتَرمً ا.

ُ َ
ميع
االحترام للج ِ

دق ي ق ة

ًّ
التفكير مليا

30

النشاط العائلي :الحديث عن القوالب النمطية وكيف تتغيَّر مع مرور الوقت
مقابلة مع والديهم أو أجدادهم وسؤالهم عمَّ ا إذا كانوا يعتقدون َّ
ٍ
أن بعض القوالب النمطية تغيَّرت مع
أُطلُب من األطفال إجرا َء
مرور الوقت ،وإذا كان األمر كذلك ،كيف؟
َ
ِّ
الصف إذا كانوا مستعدِّين للقيام بذلك .ث َّم اُطلُب منهم التفكي َر مليًّا في َّ
أن القوالب
مشاركة المقابالت مع
واطلُب من األطفال
النمطية غير ثابتة وكيف أنها تتغيَّر مع مرور الوقت ،وأنها ليست واحد ًة في جميع أنحاء العالم.
اِط َرح السؤا َل التالي عليهم :لماذا تعتقدون َّ
أن القوالب النمطية تتغيَّر؟
ً
إذا لزم األمر ،اِش َرح لألطفال َّ
نتيجة ألفكار ومشاعر المجموعات الكبيرة والقوية في المجتمع
أن القوالب النمطية غالبًا ما تأتي
ً
محتمل على المجتمع.
تجاه أولئك الذين يرونهم مختلفين أو ضعفاء ،وبالتالي يش ِّكلون خط ًرا
ال تستند القوالب النمطية إلى الواقع العلمي ،بل إلى كيفية تصنيف بعض األشخاص ألشخاص آخرين .نحن نتع َّلم القوالبَ
َ
النمطية من الناس حولنا :اآلباء واألمهات واألقران والمع ِّلمين واألشخاص على شاشات التلفزيون وفي وسائل اإلعالم ،وما إلى
ذلك .نحن نقوم بتغذيتها والمحافظة على استمراريتها من خالل استخدام القوالب النمطية.
ً
مجموعات من الناس ً
ٍ
أيضا.
ونتيجة لذلك تتغيَّر طريقة تفكيرنا في بعض األشخاص وفي
تتغيَّر الثقافات مع مرور الوقت؛
وقد تختفي بعض القوالب النمطية في حين تظهر قوالب جديدة.

إﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ:

ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
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