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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

يات درس يتناول فت-بال حدود 
ونساء ذوات احتياجات خاصة

عقدةيتواجهيالفتياتيوالنساءيذواتياإلعاقةيالجسديةيأويالعقليةيتحدياتيم

يمقارنةيبالرج يمنياإلعاقات،يوحتر ي  
َ
ياليتعان  

اليذوييمقارنةيبالنساءيالالتر

يإذايكنيت. اإلعاقة يحتر يإىليكمايأنهنيتواجهنيصعوباتيمعقدةيومركبةيأكتر نتِمي  َ

ي س يهدف هذا الدر . اقتصادييمنخفض-مجموعاتيأقلياتيأويوضعياجتماع 

ل إىل إسماع صوت الفتيات والنساء ذوات االحتياجات الخاصة من خال

.  عليهامنظور يشدد عىل قوتهن وقدرتهن عىل مواجهة اإلعاقات والتغلب

لقيقمةيسنتعرفيخالليالدرسيعىليعدةيأمثلةيلفتياتيونساءيتمكّنيمنيتس

يعىليالرغميمنيإعاقت يواالجتماع  ياإلبداعيوالرياضةيوالنشاطيالسياس  هن،يوحتر

ا
ً
.بسببهايأحيان

:التاليةالشخصياتعىلالدرسخاللسنتعرف

جغريتا1. يناشطةعاًما،18العمرمنتبلغسويديةفتاة-تونبر  
 
مجالف

صةالبيئة،جودة
َّ
جربمتالزمةمشخ .أستر

يالبالديبطلة-أشكنازيروِتم2.  
 
.السمعقيلةثللشبيبة،التنسرياضةف

يإرسائيلمنتخبكابير ي-روزينمحاميد إلهام3.  
 
عيفةضالهدف،كرةف

.البرص

يالعالمبطلة–صموئيلموران4.  
 
لخاصةااالحتياجاتلذويالسلةكرةف

.مقَعدة،باراليميةوسّباحة

ةأزياءمصممة-صالحأبو إيمان5. ةتجميل،وخبت  .القامةقصت 

.داونمتالزمةمعورياضية،تلفزيونيةمذيعة-خالدرحمة6.

:أهداف الدرس

جاتيالتعرفيعىليمواقفيوآراءيالطالبيوالطالباتيتجاهياألشخاصيذويياالحتيا•

.الخاصة

ققوايالتعرفيعىليفتياتيونساءيمنيالبالديوالعالميذواتيإعاقاتيمختلفة،يممنيح•

.إنجازاتيمبهرة

يتواجههايالفتياتيوالنساءيذواتيا•  
الحتياجاتيالتعرفيعىليالتحدياتيالفريدةيالتر

.الخاصة
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ً
مجان

ما المطلوب من الطالب والطالبات؟ المضمونمدة المرحلةالمرحلة

أ
افتتاحية

يالموافقة15 يعنيآرائهممؤرسر يا\إجراءينقاشيمعيالطالبيوالتعبت   
 
. لصفنيعنيجمليتقرأيف

غالتعرفيعىليغريتاي15ب غمشاهدةيونقاشيتقريرييتناوليشخصيةيغريتايتوننبت  توننبت 

ساءيالتعرفيعىليمجموعةيمنيالفتياتيوالن15ج
منيذواتياالحتياجاتيالخاصة

يحصلتيعليهايك5إجراءيبحثيوالعثوريعىلي  
ليحقائقيعنيالشخصيةيالتر

.مجموعة
يالصف  

 
عرضيالشخصيةيف

ي5 نقاشيإجماىل 

מסכימומטר: افتتاحية: الجزء األول
.

ةيعىليالرقميالذيي\يقفيكليطالب. 10إىلي1تلصقيالمربيةيعىلياألرضياألرقاميمني

ي. ايمعيكليجملة\يعكسيمدىيموافقته ( جملةخمسيدقائقيلكل)يفتحينقاشيقصت 

حيمواقفهم\أثناءيوقوفهم حيفيهيالطالبيالفرصةيلشر
َ
عياآلخرينيأويإقناي\نيو\نييمن

.بها

يالدردشةي  
 
.   الجماعية (chat ))إذايكانيالدرسيأونالين،يسيكتبيالطالبيالرقميف

.

:الجمل

يمجتمعاتيخاصةيبه•  
 
.ممنياألفضليأنييعيشيذويياالحتياجاتيالخاصةيف

.ثلناالييستطيعياألشخاصيذويياالحتياجاتيالخاصةيعيشيحياةياجتماعيةيم•

ي• .اليتنشغليالفتياتيذواتياالحتياجاتيالخاصةيبمظهرهنيالخارجر 

يأويفتاةيذويياحتياجاتيخ• يالمفضليأنينكونيعىليعالقةيبفتر .اصةمنيغت 

اتياالحتياجاتي\كناينوديأنيينضميإىليالمدرسةيطالبيوطالباتيمنيذوي•

.الخاصة

.  اتياالحتياجاتيالخاصةيهميأشخاصيأقلينجاًحا\ذوي•

يحياتهم•  
 
.اإلعاقةيالجسديةياليتتيحيلألشخاصيالتقدميف

يمنيالرجاليذ• وييالنساءيذواتياالحتياجاتيالخاصةيتحتجنيإىليالحمايةيأكتر

.االحتياجاتيالخاصة

منيالنساءيذواتياالحتياجاتيالخاصةيتتعرضنيللتحرشاتيالجنسيةيأقل•

يلسنيذواتياالحتياجاتيالخاصة  
النساءياللواتر

يالمستحسنيالمرأةيمقَعدةيأنيتلدياألطفال• .منيغت 

يسوقيال•  
 
عمليللنساءيذواتياالحتياجاتيالخاصةيإمكانيةيمماثلةيلالندماجيف

.مثليالرجاليمنيذويياالحتياجاتيالخاصة
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ً
مجان

اتي\يتناوليالنقاشيمواقفيومشاعريالطالبيوالطالباتيحياليالرجاليوالنساءيمنيذوي

يمنهيالنساءيذواتياالحتياج  
يالمزدوجيالذييتعات  اتياالحتياجاتيالخاصة،يوالتميت  

. الخاصة
.

ايإيزيبيتطاقمقام:ة\للمعلم االحتياجاتذواتالنساءضديالتميت  يحولبدراسةشابت 

نمعدديإىلالدراسةنتائجأشارت.الخاصةاالحتياجاتذويبالرجالمقارنةالخاصة

يحيثالمجاالتي  
يبمايمنهايالخاصةاالحتياجاتذواتالنساءتعات   

 
ليم،التعذلكف

بيةوالصحة يوالمشاركةوالعمل،الجنسية،والتر  
 
لحياةواواألمومةالقرارات،صنعف

يوالعنفاألرسية، يالحواجزيعىلالضوءالدراسةتسلط.الجنس   
لنساءاتواجههايالتر

يمن.الكاملةإمكاناتهنلتحقيقالخاصةاالحتياجاتذواتوالفتيات أنالهتماملالمثت 

خاصشكلبالخاصةاالحتياجاتذواتوالفتياتبالنساءتتعلقالحواجزيبعضأننجدي

يالمساواةأجلمنللمرأةالمستمريبالنضالتتعلقوأخرى  
 
.عامشكلبوالفرصالحقوقف

.الكاملةالدراسةلقراءة

:إجماىل  نقاش

ءأياكتشفتهل•  
االحتياجاتذوياألشخاصتجاهمواقفكحولجديديسر

الخاصة؟

ذواتالنساءعنالخاصةاالحتياجاتذويالرجالحياةتجربةتختلفكيف•

برأيك؟الخاصةاالحتياجات

؟برأيكالخاصةاالحتياجاتذواتالنساءمواجهةيمت  يالذيماي•

  
 
غالتعرف عىل نشاط غريتا : الجزء الثان توننببر

.

غتعرضيالمعلمةيمقطعيفيديوييظهريعمليغريتاي بلغيمنيالعمريفتاةيسويديةيت-توننتر

يال18  
 
يشهرةيف يالناشطةيالبيئيةياألكتر يمنيالتوحديوتعتتر  

عالميومرشحةيعاًمايتعات 

.لجائزةينوبل

لمشاهدةيالفيديورابطي

:نقاش بعد المشاهدة

غنيعنيجريتاي\هليوأينيسمعتم• ؟توننبت 

يجذبيالفتيانيوالفتياتيمنيجميعيأنون\كيفيتعتقدن•  
 
حاءيالعالميأنهاينجحتيف

التباعها؟

ينشاطها؟ون\هليتوافقن•  
 
عىليقولهايأنيإعاقتهايقديساعدتهايف

يلوالياإلعاقة؟\هليتعتقدون• نيأنهايكانتيستنجحيأكتر

التعرف عىل النساء ونشاطهن: الجزء ج
.

تحصليكليمجموعةيعىليبطاقةيوعليهاياسميامرأةيأوي. مجموعات5نقسميالصفيإىلي

:فتاةيمنيالقائمة

.بةأشكنازي،يفتاةيإرسائيليةيثقيلةيالسمع،يبطلةيالتنسيللشبيروِتم•

يكرةيالهدف،يضعي-إلهاميمحاميديروزيني•  
 
يف يالمنتخبياإلرسائيىل  .فةيالبرصكابير 

يكرةيالسلةيوسّباحةي-صموئيليموران•  
 
تجلسيعىلي،يمقعدةبارالمبيةبطلةيالعالميف

يمتحرك .كرس 

ةيالقامة-إيمانيأبويصالحي• ةيتجميل،يقصت  .مصممةيأزياءيوخبت 

مذيعةيتلفزيونيةيورياضية،يمعيمتالزمةيداون-رحمةيخالدي•
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ً
مجان

ائحيأوي5عىليكليمجموعةيإيجادي يتلقوها،يوبناءيعرضيرسر  
فيديويحقائقيعنيالشخصيةيالتر

يتميالعثوريعليها  
.يتناوليالشخصيةيبناًءيعىليالحقائقيالخمسيالتر

يالمجموعةيي  
 
فقرةيحولي( اشفهًيايأويكتابيًي)تضيفيإىليالفيديويأويالعرضي\كليعضويف

ي\تجربةيتعارفه ايعىليالشخص 
.

:ةيمنيخالليصياغةيإجاباتيلألسئلةيالتالية

يعىليالشخصية؟-•  
 
كيفيشعرتيأثناءيتعرف

ييعنيالفتياتيوالنساءيذواتيا• يتفكت   
 
ايمايف

ً
تيالعمليةيشيئ ّ

الحتياجاتيهليغت 

يعىليالشخصية؟  
 
الخاصةينتيجةيتعرف

ي•  
ييبالحواجزيواإلعاقاتيالتر يتفكت   

 
ءيف  

يسر يتحقأواجههايهليتغت   
 
؟ف  

يقيطموحاتر

يالمالحقيالمرفقة: للمعلمة  
 
. يمكنكيإيجاديالمعلوماتيعنيكليمنيالشخصياتيف

:إجماىل  نقاش

يالشخصياتون\تعرفنم\كنير يهل•  
قبل؟منعنهايتحدثنايالتر

معظمأنون\تعتقدنهلنعم،م\جوابكنكانإذايلماذا؟ال،ن\جوابكمكانإذاي•

يعرفونهن؟والمراهقي  يالمراهقات

يإنجازيإىلالوصوليعنيهالذيماي• رأيك؟حسبالقيوديرغمكبت 

تهل• يالطريقةالشخصياتهذهغت   
يبهايون\ستفكرنالتر  

 
اتذويالنساءف

ا؟اآلنمنالخاصةاالحتياجات
ً
فصاعد

ياجاتاالحتذواتوالفتياتالنساءتواجههالذيالفريديالتحديم\برأيكنهويماي•

الخاصة؟

حقيقلتم\اختباركنطريقةعىلالشخصياتهذهعىلن\تعرفكمسيؤثريهل•

إعاقة؟ي\ذواتن\لستموفتيانكفتياتن\أحالمكم

:لإلجمال

ينشددي  
 
منةمجموعتواجهنقديالخاصةاالحتياجاتذواتالنساءأنالدرسنهايةف

ييتماليتقلنه،مايبحسب.بهنوالخاصةالفريدةالتحديات ياحتياجاتهنعنالتعبت   
 
ف

صوتهننوأعام،بشكلللمرأةالمساواةتعزيزيإىليسىعالذيالعامالنسويالخطاب

يُيسمعالي  
 
يالنضاالتيف  

ي.اإلعاقةوذويالمعاقي  يمنظماتتقودهايالتر  
 
نفسه،لوقتاف

يعىلوقدرتهناإلعاقةذواتالنساءقوةعىلالدرسيشددي رغملمالعاعىلالتأثت 

يوبفضلهاياإلعاقات، يحتر  
 
.األحيانبعضف

:مالحق

:أشكنازيروِتم
للتنسالشبيبةببطولةفوزهايبعديأشكنازيروتمعنمقال
الجمهورتشجيعألصواتأشكنازيروتمسماععدمعنمقال
الرياضيةالقناةعىلأشكنازيروتممعمقابلة

روزينمحاميد إلهام
مساواةقناةعىلمحاميديإلهاممعمقابلة

صموئيلموران
ويكبيدياعىلصموئيلمورانصفحة
صموئيلمورانحياةقصةيعرضمقال
الرياضيةالقناةعىلصموئيلمورانمعمقابلة

:صالحأبو إيمان
يفيلم صالحأبويإيمانعنقصت 

خالدرحمة
ويكيبيدياعىلخالديرحمةصفحة
خالدرحمةمعمقابلة
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