أصوات الالجئين
المؤلف :باري فان دريل
الموضوع
تضخيم أصوات الالجئين  ،من وقت آلخر ،باستخدام البحث على اإلنترنت
األهداف
تضخيم أصوات الالجئين →
تعزيز فهم ما يدفع الالجئين إلى مغادرة أماكن إقامتهم والعائق في االنتقال إلى مكان آخر →
زيادة الوعي بكيفية تجربة الالجئين كونهم الجئون →
خلق التعاطف →
نتائج التعلم
←يﻔﻬﻢ الﺘالمﻴﺬ مﻮاضﻴﻊ مﺸﺘﺮآﺔ فﻲ تﺠارب الالجﺌﻴﻦ  ،بﻞ يﻔﻬﻤﻮن أيﻀاً اخﺘالفات  ،فﻲ الﺴابﻖ والﺤاضﺮ
→ يحصل الطالب على فﻬم أفضل لكيﻔيﺔ تجربﺔ الالجئين للعالم من حولﻬم

المنهجية
→البحث على االنترنت
→تعكس على السرد
←العمل الﻔردي  ،أعمال المجموعات الصغيرة والعروض التقديميﺔ
المواد والمعدات المطلوبﺔ
أجﻬزة الكمبيوتر المحمولﺔ مﻊ الوصول إلى اإلنترنت
→الواح الكتابة البيضاء والسوداء والورقية

المدة 90:دقيقﺔ

)نظرة عامة على أنشطة الدرس (العملية
الدرس األول:
عصف ذهني جماعي باإلضافة إلى فيلم 20-15 :دقيقة
يبدأ المعلم الفصل مع جولة أسئلة موجزة مع الصف:
1.عندما تسمع كلمة " ، "Refugeeما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك؟ يضع المعلم الردود في مكان مركزي .ثم يقرأ المعلم
تعريف ما هو الالجئ.
على سبيل المثال هنا: https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
2.يعرض المعلم فيلم Just Now: https://www.youtube.com/watch؟v=i5fnRd2_gB4&t=33s
3.ويتبع هذا السؤال :هل يمكنك التفكير في الصراعات التي أدت إلى الالجئين.
مرة أخرى  ،يتم جمع الردود في مكان مركزي.
 4.المعلم يلخص الردود .من المفيد للمعلمين األوروبيين أن يذكروا على األقل الهولوكوست والنزاع في البلقان والنزاع الحالي
(على سبيل المثال سوريا)
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تجارب الالجئين 20 :دقيقﺔ
1.يختار المعلم الصراع الذي هو أكثر درايﺔ به( .اختياري  -يعرض المعلم فيلمًا قصيرً ا حول هذا التعارض لتعيين السياق)
2.يقسم المعلم الﻔصل إلى مجموعات من  4أو  .5كل مجموعﺔ يحصل على مﻬمﺔ:
←ترﮐز المجموعﺔ األولﯽ علﯽ التحديات وتحصل علﯽ التعليم :فﮐر فﻲ العديد من التحديات التﻲ قد يﮐون لدى الالجئين الصغار
الذين يﻬربون من هذا النزاع .افعل ذلك كإثارة عصف ذهنﻲ وحاول الوصول إلى  5تحديات على األقل.
→تركز المجموعﺔ الثانيﺔ على األحالم والتطلعات وتلقﻲ التعليمات :فكر فﻲ العديد من األحالم والطموحات التﻲ قد يخرج بﻬا الجئ
شاب هرب من هذا الصراع .افعل هذا كإثارة عصف ذهنﻲ .أيضا  ،كيف يتعامل الالجئون مﻊ كونﻬم فﻲ مكان جديد غير معروف.
→تركز المجموعﺔ الثالثﺔ على المخاوف وتحصل على التعليمات :فكر فﻲ المخاوف من أن الجئ شاب قد هرب من هذا الصراع قد
يكون .افعل هذا كإثارة عصف ذهنﻲ.

الدرس الثانﻲ
البحث 25 :دقيقﺔ
يتم وضﻊ الطالب فﻲ مجموعات من  ، 4مﻊ اثنين من أجﻬزة الكمبيوتر المحمولﺔ لكل مجموعﺔ .تتمثل مﻬمﺔ كل مجموعﺔ فﻲ العثور
على شريطين قصيرين للﻔيديو (أو كتابتﻬما إذا كان اإلنترنت بطي ًئا ج ًدا) (ال يتجاوزان  5دقائق) من أحد النزاعات التﻲ ذكروها فﻲ
اليوم األول .يساعد المعلم فﻲ بعض عبارات البحث وبضعﺔ لغات عامﺔ المواقﻊ .لكل من الشﻬادات  ،يحاولون تحديد (إن وجد):
→تحديات الشخص
→أمل وتطلعات الشخص
→مخاوف الشخص
العروض التقديميﺔ 15 :دقيقﺔ
تقدم كل مجموعﺔ النتائج التﻲ توصلوا إليﻬا لمدة  3-2دقيقﺔ
استخالص المعلومات 10 :دقائق

***تحذير***
يمكن لبعض الشﻬادات أن تثير مشاعر قويﺔ ولديﻬا صور قويﺔ مدمجﺔ فﻲ الشﻬادات .قد يختار بعض المعلمين إنشاء
مجموعﺔ من شﻬادات األفالم القصيرة وتخصيصﻬا للطالب
بعض مصطلحات البحث (باللغﺔ اإلنجليزيﺔ):
→قصص الالجئين
←شﻬادات الالجئين
→قصص الالجئين
→قصص شخصيﺔ الالجئين
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):بعض األمثلة على الشهادات (إذا لزم األمر
:محرقة
https://www.youtube.com/watch?v=VWpPTiGpsUg
https://www.youtube.com/watch?v=b-9AWjOSnU0
:تفكك يوغوسالفيا
https://www.youtube.com/watch?v=15I6gVQLFxw
https://www.youtube.com/watch?v=Be3MTEmUu30
https://www.youtube.com/watch?v=jbdjba1qHrM
:سوريا
https://www.youtube.com/watch?v=UDy8_8L3s0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QVmXX62_H0
https://www.youtube.com/watch?v=KT3Ts57khPA
https://www.youtube.com/watch?v=TCJC_BeYhkw
https://www.youtube.com/watch?v=hXuVxFLGpFM
https://www.youtube.com/watch?v=__btyYMCzIw
مقارنة بين اآلن والحقا
https://www.youtube.com/watch?v=PTk7a1s8vR8
متنوع
https://www.youtube.com/watch?v=BIDJar3Eo20
https://www.youtube.com/watch?v=1ofmDh5u45s
https://www.youtube.com/watch?v=OmoQfWJV1x0
https://www.youtube.com/watch?v=YIJ_0x1q6I8
https://www.youtube.com/watch?v=6BOGV3ung0Y
https://www.youtube.com/watch?v=8bEK6gytwec
https://www.youtube.com/watch?v=bnS7AKQGc4s

ان محتوى هذه المواد ال يعكس الرأي الرسمﻲ لالتحاد األوروبﻲ.
)تقﻊ مسؤوليﺔ المعلومات واآلراء الواردة فﻲ المواد تماما" على عاتق المؤلف (المؤلﻔين.
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