
دورة الثقافة فيكتيّب

الدراسيالفصل

يف  2021خر

:المدرب

شيلي راينهارت

KnowledgeWorkxمدير خدمات التعليم ، 

Education



جدول المحتويات

حول المدربمقدمة

نبذة الدورة

الدورةمحتويات

03

04
06

الذات يسعدني أن أنضم إليكم في هذه الرحلة الكتشاف
!الثقافي

الغرض من هذه الدورة هو تطوير الوعي الذاتي 
صول هو إنشاء فهدفناالمنطلق، هذامن . أوالا الثقافي
، بغض شاملة ثقافياا تعزز نجاح جميع الطالبدراسية
.عن الخلفية الثقافيةالنظر

أهالا بكم في الثقافة في الفصل 

الدراسي



شيلي راينهارت ، مدرس
يرة الواقعة خارج كانت بلدتها الصغ. نشأت شيلي في الواليات املتحدة ، في والية بنسلفانيا الجميلة

 من أمريك
ً
. ا الوسطىفيالدلفيا هي عاصمة الفطر في العالم ، وقد جلب هذا االدعاء إلى الشهرة عماال

مفتونة . كانت تحب االستماع إلى لغات أخرى غير لغتها اإلنجليزية األم وحاولت تخيل ما يقولونه
لفة عن بأشخاص خارج مجال خبرتها ، أحببت أن تصادق أشخاًصا من أماكن مختلفة ، بقصص مخت

.قصصها
.  ألعماركان التدريس هو شغفها ، وقامت بتدريس العديد من املواد املختلفة ملجموعة واسعة من ا

تي تهمها والتي جميع املواد ال-املوسيقى ، والدراما ، والكالم ، واألدب اإلنجليزي ، واإلسبانية ، والصوت 
نتقال إلى ذات يوم رائع ، تطلب عمل زوجها اال . درستها في مدارس خاصة بالقرب من واشنطن العاصمة

وأصبحت ممارًسا للذكاء بين KnowledgeWorkxفي دبي ، اكتشفت ! كان شيلي بسعادة غامرة. دبي
.االفتتان باالختالفات الثقافية وحب التدريس-الثقافات ، ونسجت مًعا شغفيها 

ثقافة على مساعدة أعضاء هيئة التدريس والطالب والعائالت على االنخراط في الشيليينصب تركيز 
وهي حالًيا مديرة تطوير التعليم في . واألنماط السلوكية داخل وخارج الفصل الدراس ي

KnowledgeWorkxED،قافات وتعمل مع مديري املدارس وأعضاء هيئة التدريس لدمج الذكاء بين الث
القادة اإلداريين تشمل النتائج زيادة التعاون بين. وأدوات القياس النفس ي إلثراء املناهج وأطر التدريس

التحصيل واإلداريين ، وتحسين التفاهم العالئقي بين املعلمين والطالب ، وتحقيق قدر أكبر من
.األكاديمي بين الطالب

ي قطاعي التعليم تتمتع شيلي بخبرة واسعة في التدريس ملدة عشرين عاًما في جميع املراحل الدراسية ف
خصصة لـ من خالل برامج التدريب امل. العام والخاص في الواليات املتحدة واإلمارات العربية املتحدة

ICI ،لشخصية ، أثرت بشكل إيجابي على األفراد واألسر واملنظمات تجاه اكتشاف الذات ، والتنمية ا
.والوعي الثقافي

:القسم األول
قدمة لم ا



نيالقسم ثا :ال
لدورة نبذة ا

راس ي شامل ستساعدك هذه الدورة على تطوير الوعي الذاتي الثقافي واملهارات العملية إلنشاء فصل د
.ثقافًيا

 لفهم ثقافتك الذاتية 
ً
دي من خالل كيف تفهم وتفسر العالم من حولك بشكل فر -نحن نجهزك أوال

لثقافات لفهم الذات ، نجهز املعلمين للتنقل عبر ااملنطلق من هذا . العدسة الثقافية الخاصة بك
إدارة يؤدي هذا إلى فحص نقدي لخطط الدروس الحالية وتقنيات. املوجودة في فصولهم الدراسية

.الفصل الدراس ي من منظور شامل ثقافًيا
:خالل الدورة ، سيقوم املشاركون بما يلي

"يةاأللوان الثالثة للرؤية العامل"التعرف على الثقافة الذاتية الفردية من خالل دراسة إطار • 
تحليل الطرق التي تؤثر بها ثقافة الذات على العالقات في املنزل واملدرسة• 
تقييم املمارسات العالئقية والفصلية الحالية من منظور ثقافي• 
 من الناحية الثقافية• 

ً
صياغة استراتيجيات لخلق فصل دراس ي أكثر شموال

ثقافية لدعم خلق ثقافة الفصول الدراسية التي ترحب بجميع الطالب وأسرهم وتعزز التفضيالت ال• 
التعلم

المواضيع األسبوعية

وصف الدورة

األولىالورشة الورشة الثانية الورشة الثالثة

هي الثقافة؟ما
ما هي النظرة 

العالمية؟

كيف تؤثر 

النظرات العالمية 

على التعليم؟

الورشة الرابعة الورشة الخامسة الورشة السادسة

أبني الثقةكيف

في فصلي 

الدراسي؟

كيف أبني التواصل في

فصلي الدراسي؟

ما هي مساحة الثقافة 

الثالثة؟



منح الشهادات للمشاركين الذين يكملون ما يلي
ُ
:ت

٪100حضور ورشة العمل بنسبة 
.جميع املهام في الفصلإكمال 
.جميع مهام الواجب املنزليإكمال 
.ميثاق الفصل الدراس ي لتطبيق املبادئ من الدورات الدراسيةإنشاء 
.عرض فيديو مليثاق الفصل الدراس ي الخاص بكإرسال 

الشهادات

اتفاقيات الفصل الدراسي

يا، سو

فص يوم األول من ال ل في ال

فص، ثاق ال ل سننشئ مي

سي لدرا .ا

تعد  نت مس احضر وأ

شاركة للم

لمدرب وزمالئك مع ا

ة المعلمين خالل كل ورش

.عمل

لموعدعلىكن ارجوك ا

وحضور

لعمل .كل ورش ا

شيء بق كل  ط

تعلم نحن ن

سيفصلكلمصلحة  لدرا !ا



:الثالثالقسم
الدورةمحتويات

:نبذة
.سنناقش ما يخلق الثقافة ونصف الطرق العملية لتحدي أنماطنا وتصوراتنا

:األهداف
شرح ما الذي يخلق الثقافة

تحديد قواطع اإلدراك
وصف قصة واحدة

(إ.ف.و)تطبيق تقنية 
معاينة البريد اإللكتروني للوالدين من وجهات نظر مختلفة

قبل العمل
(:قبل بدء الفصل)

(رونيسيتم إرسال الرابط عبر البريد اإللكت)أكمل تقييم الرؤية العاملية لأللوان الثالثة 
-التعليمي Google Jamboardمشاهدة برنامج 

https://www.youtube.com/watch؟v=GbytD_LNVNM
v=D9Ihs241zeg؟https://www.youtube.com/watch-شاهد فيديو قصة فردية 

:Google Jamboardأجب عن أسئلة انعكاس قصة واحدة على رابط 
في شبكة معلمي رأس الخيمةClassroom Jamboardثقافة  

:واجب منزلي
اقرأ وتأمل في ثالثة ألوان من التقرير الشخص ي للرؤية العاملية

الواردة في قم بإنشاء خريطة ذهنية لألفكار الرئيسية من كل وجهة نظر عاملية باستخدام األوصاف
تقريرك الشخص ي

هي الثقافة؟ تحدي تصوراتناما: األولىالعمل ورشة



إلى األلوان الثالثة للرؤية العالميةمقدمة: الثانيةالعمل ورشة

:نبذة
.سوف نكتشف سمات النظرة العاملية ونبدأ رحلتنا في التحليل الذاتي للثقافة

:األهداف
األلوان الثالثة للرؤية العامليةاملقارنة بين 

وصف التفاعالت الفعالة مع كل وجهة نظر للعالم
توضيح التجاوزات وجمال كل نظرة للعالم

مالحظاتك حول وجهات النظر العاملية في فصولنا الدراسيةمشاركة 

:إلى الفصلإحضار 
هائيةالنأسئلة الصفحة الذي تم تنزيله وطباعته مع اإلجابة على  Three Colors of Worldviewتقرير 
في شبكة معلمي رأس الخيمةGoogle Jamboardالخرائط الذهنية الخاصة برؤيتك للعالم على إكمال 

:منزليواجب 
Google Jamboardالتي تمت اإلجابة عنها على أسئلة تأملية 

Google Jamboardعلى Worldview Mindmapsتوسيع 



:نبذة
دارة صفية سنطبق وجهات النظر العاملية على النماذج التعليمية ونناقش كيفية إنشاء تقنيات إ

.شاملة ثقافًيا ناجحة

:األهداف
افحص النماذج التربوية من منظور عاملي

وجهات نظر الطالب واملعلم-التعلم 
افحص محفزات الطالب ومزيالتهم
ناقش تقنيات إدارة الفصل الدراس ي

ناقش الشمولية لقواعد الفصل واملشاركة في الفصل والعمل الجماعي
الغش واملساومة واالنتحال-ناقش املواضيع الساخنة في التعليم 

:منزليواجب 
مقابلة اثنين من الطالب حول نماذج التعلم السابقة

قم بإنشاء خريطة ذهنية لتحفيز الطالب لكل وجهة نظر عاملية

النظر العالمية والتعليموجهات: الثالثةالعمل ورشة

بناء الثقة في الفصل الدراسي: 4ورشة العمل 

:نبذة
ي الخاص بك ومع منظور الرؤية العاملية ونناقش كيفية بناء الثقة في الفصل الدراس سنعاين الثقة من 
.زمالئك واملسؤولين

األهداف
 12ناقش الثقة من منظور ثالثة ألوان ومنظور 

ً
بعدا

تقييم املوثوقية واالنفتاح واالحترام والصدق من منظور عاملي
على الثقة في فصولنا الدراسية Litmusقم بتطبيق اختبار 

افحص السلوكيات التي تكسر بناء الثقة

:منزليواجب 
فكر في ممارسات إدارة الفصل الدراس ي الحالية

إنشاء مسودة ميثاق الفصل الدراس ي



:نبذة
شة إنشاء سنطبق وجهات النظر العاملية على التواصل الناجح والفعال في الفصل الدراس ي ومناق

.هدف مشترك مع طالبنا وزمالئنا

:األهداف
ُبعًدا وقم بتطبيقه على مواثيق 12ضع في اعتبارك االتصال من منظور ثالثي األلوان ومن منظور 

الفصل الدراس ي الفردية الخاصة بنا
 12ناقش الغرض املشترك من منظور ثالثي األلوان ومنظور 

ً
ي وطبقه على مواثيق الفصل الدراس بعدا

الفردية الخاصة بنا
قم بتطبيق اختبار عباد الشمس للتواصل والغرض املشترك في فصولنا الدراسية

قم بفحص السلوكيات التي تكسر بناء التواصل والغرض املشترك

:منزليواجب 
قم بإنشاء مستند وعرض فيديو ملشاركته مع الفصل-إنهاء ميثاق الفصل الدراس ي 

التواصل والغرض المشترك في حجرة الدراسةبناء: الخامسةالعمل ورشة

العروض التقديمية لميثاق الفصل الدراسيوالرؤية العالميةأرضنشاط : 6العمل ورشة

:نبذة
دراس ي وعروض وبعد ذلك سيشارك كل مشارك في ميثاق الفصل ال،النظرة العامليةفي " األراض ي"ابدأ بنشاط 

الفيديو التقديمية

األهداف
Google Jamboardعلى النظرة العامليةمن " أرض"قم بزيارة ومراقبة كل 

شارك ميثاق الفصل الدراس ي مع الفصل



الدراسيالفصلبك في الثقافة في مرحبًا

ذا يرجى إرسال أسئلة ما قبل الدورة التدريبية باستخدام ه
:الرابط

https://forms.gle/yLvMihs4NXr7N5D29

 Googleسيتم إجراء العديد من األنشطة الصفية على 
Jamboard.

:الخاص بفصلنا الشخص يJamboardهذا هو الرابط املؤدي إلى 
في شبكة معلمي رأس الخيمةClassroom Jamboardثقافة 

باستخدام هذا البرنامج Google Jamboardيرجى التعرف على 
:التعليمي
التعليميJamboardبرنامج 

الخاص بنا ، يرجى تحميل صورة Google Class Jamboardعلى 
ة لنفسك على صفحة مقدمة الفصل واإلجابة على األسئل

.املقدمة

واملناقشات ستتم بعض األنشطة والواجبات املنزلية والتعليقات
سنتواصل أيًضا خالل  .شبكة معلمي رأس الخيمةعلى منصة 

.على الشبكةجلساتنا 

الفصل الدراسيإجراءات

رحلة والبدء فيعليكم للتعرف متحمسة أنا 
!التعلم الذاتي للثقافة

نعرفه؛ما نعلمبوعي، "

".نحنمن نعلموعي،دون

هاماتشيك. د


