الهجرة :خطة النشاط
المؤلف :زورنا ماتيشيفيتش
الموضوع
الهجرة؛ مصطلح وأسباب وعواقب
الفئة العمرية 18/17 :سنة

المضمون
الهجرة هي ظاهرة اجتماعية كبيرة  ،وبالتالي فهي موضع اهتمام في علم االجتماع.
ما الذي يشكل أهميته؟ في المقام األول؛ كانت هناك هجرات منذ بداية المجتمع البشري  ،من خالل التاريخ البشري  ،وهناك هجرات في
المجتمع الحديث أيضا.
ثانيا؛ له تأثير ضخم  ،وعواقب على المجتمعات المعاصرة .وأخيرا  ،تتعلق بظاهرة الهجرة ؛ القضايا االجتماعية الجديدة  ،والمعضالت
الجديدة  ،والمشاكل الجديدة التي تحتاج إلى دراسة وحلها.
لذلك من الضروري:
•تعريف الهجرة  ،ما هو وما هو ليس  ،لتصنيفها  ،وفرزها إن أمكن
•لإلشارة إلى كيفية تطور ظاهرة الهجرة من األمثلة األولى عبر التاريخ
•التعرف على وجود هذه الظاهرة في المجتمع المعاصر  ،بأشكال مختلفة  ،وبعض األمثلة
•ادراج أسباب هذه الظاهرة
•التعرف على اهميتها/نتائجها وادراجها في قائمة
•التأكيد على األسئلة والمعضالت وقضايا الهجرة ومشاكل الالجئين

طول الوحدة :جلستان  45دقيقة
االهداف:
→التعرف على معنى المصطلحات التالية :النزوح ،الهجرة  ،اللجوء  ،الالجئ
→االعتراف بأهمية الهجرة من أجل البقاء والتقدم للمجتمع االنساني
→ممارسة المالحظة االجتماعية للظواهر التالية؛ الخيال االجتماعي  ،إدراك الروابط بين األسباب والعواقب
→التأكيد على األسئلة الجديدة والمعضالت وقضايا الهجرة والمشاكل واالحتياجات التي يتعين حلها
→ اإلشارة إلى طرق التعامل مع المشكالت المتعلقة بالهجرات
→االشارة إلى إمكانيات مشاركة الشباب في المجتمع الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة
→فهم الالجئين :حقوقهم وواجباتهم وإمكانياتهم وصعوباتهم واألسباب التي دفعتهم لترك وطنهم الخ...
→تعزيز التعاطف لدى الالجئين  ،من خالل الروابط/التواصل مع التجارب العائلية الخاصة بهم.
→تعزيز النشاط بين الصغار
→تحسين القدرة على تلخيص فيلم قصير  ،وإجراء أبحاث مصغرة على اإلنترنت أو عن طريق إجراء مقابالت مع أفراد العائلة
وتقديمها لآلخرين من خالل أدوات مختلفة مثل شجرة العائلة  ،والجدول الزمني أو خريطة غوغل الخ.
→اكتساب الخبرة وتكوين رؤية حول طريقة المقابلة .

المواد والمعدات الالزمة
•القلم والورق وتوافر اإلنترنت

•أفالم الرسوم المتحركة القصيرة عن الالجئين فيلم "فقط اآلن "https://youtu.be/i5fnRd2_gB4
•تطبيق خرائط غوغل
•شجرة العائلة أو تطبيقاتGENEOLOGY
•تطبيقات الخط الزمني)(www.timetoast.com
•تطبيقاتpadlet

المنهجية
•العصف الذهني
•الواجبات المنزلية  /مقابلة األسالف (األجداد)  ،البحث عن إجابات مثل :من أين هم  ،أين كانوا يعيشون  ،ماذا كانوا يفعلون  ،أين
استقروا  ،لماذا هاجروا  ...ألسباب سياسية أو اقتصادية  ،أو ما شابه… هل تعرف عن أجدادك الكبار ...هل أنت متفاجئ  ،كيف
تشعر حيال ذلك  ،هل يمكنك فهم تلك القرارات  ،تلك األنشطة  ،تلك التي تؤمن بها  ...إلخ .قم بوضع جدول زمني أو شجرة عائلة
مع تواريخ حول أسالفك  ،مع إبراز تلك المعلومات التي يمكن أن تظهر لآلخرين من أين أتوا وكيف ولماذا هاجروا  ...ابحث عن
تلك األماكن على الخريطة واستعد لشرح قصة عائلتك في خطاب لدقيقة واحدة ،مثل :أنا اُدعى ...اعيش في  ...أمي تُدعى ... .من
 ......والدها ووالدتها (اسمائهم)هم....... ،و  ...استقروا/عاشوا في  ...ولكن  ...قرروا نقل مكان اقامتهم واستقروا في  ...قبلوا بهذه
الثقافة الجديدة واعتبروا انهم  ...لم أكن أعلم بهذه المعلومات الى حين المقابلة  ،أنا مندهش حقا ً  ،أعتقد أنني كنت ... ٪100
•إدراج مسار العائلة في خريطة ترحيل أفراد العائلة
•نقاش
•تقييم العمل المنزلي في  Padletلكل طالب  /إنشاء مقاالت  Padletsمع  5أعمدة.
1.الهجرات :من التاريخ القديم حتى اليوم
2.الهجرة في األدب
3.الهجرة في العالم الحديث :قضايا  ،حقوق  ،مشاكل ،
4.الهجرة في المستقبل  ،أنا كمهاجر
5.الناس المشهورين الذين كانوا مهاجرين وتأثير الشخصية

الجزء األول 50-45 :دقيقة
المقدمة 5 :دقائق
يقدم ال ُمعلم لفترة وجيزة محتوى الدرس واألهداف التي يجب تحقيقها للمتعلمين
الموضوع :الهجرة :مصطلح  ،أسباب وعواقب
األهداف :معنى مصطلحات النزوح  ،الهجرة  ،اللجوء  ،الالجئ  ،التأثير :األسباب والعواقب  ،القضايا االجتماعية  ،النشاط المتعلق بذلك.
يُعلم المعلم الطالب بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في جزأين  ،أي  90دقيقة إجماالً.
الجزء األول سوف تركز األنشطة على العصف الذهني ،ومشاهدة فيلم الرسوم المتحركة (اآلن فقط( ) JUST Now)/وسيأخذون الواجبات
المنزلية للقيام بها.
أما الجزء الثاني فيستند على تمثيل ما قاموا به في المنزل واعادة عمله.
وأخيرا  ،سيحصلون على مهمة تقييم  ،لتنفيذ ما تعلموه  ،من خالل كتابة مقال على موقع  ، Padletوإضافة تعليقاته على  5مواضيع.
ً

الجزء األول 50-45 :دقيقة
الجزء المركزي 30 :دقيقة
يتوجه المعلم إلى الطالب  ،للمشاركة في أنشطة العصف الذهني  ،بحثًا عن إجابات لألسئلة التالية:
•ما هي الهجرة؟ ما هي المصطلحات أو الصفات الصحيحة التي تنطبق على الهجرة؟ وما هي المصطلحات أو الصفات التي ال تنطبق على
للهجرة؟ ما الفرق بين السفر والهجرة؟ من هو الالجئ؟
•هل يﻤﻜﻨﻨا أن ندرج بعﺾ األمﺜلة عن الهﺠﺮة في حقبة العصور القديمة؟ والعصور الوسطى؟
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•ماذا عن الفترة اآلنية؟ دعونا نضع قائمة بالهجرات في العالم الحديث؟
• ما هي أسباب الهجرة؟ لما يهاجر الناس؟ ما الذي يريدون تحقيقه؟ هل الهجرة أمر سيئ أم جيد؟
ما هو الجيد في الهجرة؟ وما هو السيء في ذلك؟ ما هي المشاكل المتعلقة بالهجرة والقضايا االجتماعية؟
من المسؤول عن حل تلك المشاكل؟ نحن؟ كيف ؟ لماذا ا؟
• ما الذي يمكننا فعله وما الذي ال نستطيع فعله؟
• هل أنت على دراية بموقفهم وحقوقهم؟
• هل تعرف ما هو اللجوء؟ هل يمكننا أن نحاول معا تعريف هذا المصطلح؟
• هل تعرف أي شخص مشهور في جميع أنحاء العالم من المهاجرين؟
• هل أنت مهاجر أم الجئ؟بعد تقديم بعض اإلجابات  ،يستأنف المعلمون والطالب ما يلي:
• الهجرات هي حركات اجتماعية تكتونية تنطوي على تغييرات في المستوطنات من أجل توفير حياة أفضل .ويتم تحفيزهم من خالل :البحث
عن ظروف حياة أفضل  ،وتجنب الكوارث الطبيعية  ،والهروب من الضغوط السياسية أو االقتصادية  ،والبحث عن الكرامة أو حقوق اإلنسان
األساسية وما إلى ذلك.
• الالجئ هو الشخص الذي اضطر إلى مغادرة البالد  ،من أجل سالمته .هذا التعريف تنص عليه (المادة رقم  )14من االعالن العالمي لحقوق
االنسان في االتفاقية الدولية  ،واتفاقية وضع الالجئين .الالجئ هو الشخص المقيم خارج بلده وال يستطيع أو ال يرغب في العودة بسبب
االضطهاد أو الخوف من االضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية وما إلى ذلك.
• هجرات معروفة جيدا من التاريخ القديم  /من خالل العصور الوسطى حتى العصر الحديث .لذا  ،فإن للهجرة مكانة هامة في تاريخ البشرية.
• هناك تأثير كامل على السلطة :العواقب المتوقعة وكذلك العواقب غير المتوقعة .يناضل المهاجرون للصمود في الحياة وأكثر  ،بل يسعون
لتحسين نوعية الحياة .ولكن هناك بعض القضايا مثل :توفير السكن  ،الدعم المالي  ،التعليم  ،الرعاية االجتماعية  ،الرعاية الطبية  ،الهوية ،
جوازات السفر  ،التوطين ،كره األجانب  ،إلخ.
هناك العديد من الطرق للتعامل مع هذه القضايا .بعض الدول تُبقي حدودها مفتوحة الستقبال الالجئين  ،وبعضهم يفعلوا العكس
يجب أن يكون هناك حل تقدمه الحكومة  ،على أساس االتفاقية الدولية.
ولكن  ،هناك بعض األمور التي يمكننا القيام بها في اإلطارات المحلية  ،بشكل فردي .لدينا مسؤوليتنا الخاصة  ،كبشر  ،ليس فقط كمواطنين.
هؤالء الناس يمكنهم المساهمة في بلدنا .هناك العديد من األشخاص المشهورين الذين هم مهاجرون أو الجئين  ،ونحن نقبل بأنفسنا  ،ونشكر ما
يفعلون.
بعد كل شيء  ،نحن نعيش هذه الحالة أو سنعيشها الحقا ً في المستقبل.

الجزء األول 50-45 :دقيقة (مشاهدة األفالم)
الجزء النهائي 10 :دقائق
يتوجه المعلم إلى الطالب  ،ويطلب منهم االنتباه إلى فيلم الرسوم المتحركة بعنوان "اآلن فقط" عن الالجئين.
يقوم المعلم بإعطاء واجب منزلي للطالب  ،مع شرح كيفية القيام به:
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من المتوقع أن يقوم كل طالب بإجراء مقابلة مع أسالفه/اجداده ومعرفة من أين هم في الحقيقة وما هي جذورهم ،هل هناك أي مهاجرين في
تاريخ العائلة! .وفي حال وجدوا مهاجرين في تاريخ العائلة  ،يجب على الطالب التحقيق في أسباب عمليات الترحيل وطريق /مسارالترحيل.
يجب كتابة نتيجة الواجب المنزلي على الورق أو تقديمها على الجدول الزمني ( )time lineأو أداة شجرة العائلة )(family tree tool
يقوم ال ُمعلم بإعالم الطالب بأن يكونوا مستعدين للفصل التالي  ،مما يجعلهم قادرين على:
1.تقديم عرض لمدة دقيقة من تاريخ العائلة ،
 2.اضافة مسار/طريق الهجرة العائلية على خريطة جوجل
3.التعليق على ما كانوا يفكرون به بعد مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة وبعد االنتهاء من الواجبات المنزلية؟ هل تغيرت آرائهم؟

الجزء الثاني 50-45 :دقيقة
خالصة ومقدمة 5 :دقائق
يقوم المعلم بتذكير الطالب بشكل مختصر عن ما تم استنتاجه في المحاضرة السابقة وعن ماذا كان واجبهم المنزلي.

الجزء الثاني 50-45 :دقيقة
تعرض العمل 30 :دقيقة

يدعو المعلم الطالب إلى المثول أمام اآلخرين وتقديم عرض لمدة دقيقة واحدة عن تاريخ هجرة أ ُسرههم .بعد تقديم العرض  ،يجب إضافة مسار
/طريق الترحيل العائلي إلى خريطة مسار ترحيل الفئة التي يتم إنشاؤها بواسطة أحد المعلمين وتوضع على لوحة المدرسة.
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الجزء الثاني 50-45 :دقيقة
تقييم الجزء  : 10،دقيقة
بعد العروض التقديمية  ،يطلب المعلم من الطالب االنتباه إلى خريطة غوغل للهجرة التي تم إنشاؤها  ،وإبداء تعليقات حول كيفية ظهورها وما
يمكن أن نستنتجه بمالحظة الخريطة.
يقوم المعلم بدعوة الطالب لسؤال وجواب بين بعضهم البعض  ،فيما يتعلق بموضوع ما.
وأخيرا  ،يطلب المعلم التعليق  ،هل هناك فرق بين ما كانوا يفكرون به أثناء مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة وما بعده  ...هل كان مصدر إلهام لهم ،
ً
وكيف تم تحفيزهم؟
يقوم المعلم بمخاطبة الطالب  ،وتقديم مهمة تقييم اي :تنفيذ ما تعلموه  ،من خالل كتابة مقال على موقع  ، Padletوإضافة تعليقاتهم على 5
مواضيع.
1.الهجرات :من التاريخ القديم حتى اليوم
2.الهجرة في األدب
3.الهجرة في العالم الحديث :قضايا  ،حقوق  ،مشاكل ،
4.الهجرة في المستقبل  ،أنا كمهاجر
5.الناس الشهيرة الذين كانوا مهاجرين  ،وتأثير الشخصية
يقدم ال ُمعلم راب ً
طا إلى  Padletتم إنشاؤه بخصوص هذا التقييم.

.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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