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مرحلة املشكلة
مالحظات املعلم

األهداف التعليمية:
•فهم هدف "إيرث شوت" من منظور عاملي
•الربط مع هدف "إيرث شوت" من منظور محيل
•صياغة بيان مشكلة ألجل مرحلة االف ِتكار يفهمه الطالب
ويهتمون به.
يف هذه املرحلة ،سوف تقدم أحد أهداف "إيرث شوت" الخمسة ( ،)5وتسأل الطالب عام يعرفونه عن هدف "إيرث شوت" هذا ،ثم
اطرح مشكلة محلية ميكنهم حلها بأفكارهم ،م ًعا .وهناك ثالث خطوات يجب اتّباعها.

الخطوة األوىل :اختيار هدف "إيرث شوت" الذي تريد
اطلب من فصلك اختيار هدف من أهداف "إيرث شوت" للرتكيز عليه أو اخرت هدفًا بنفسك يرتبط بأحد اهتاممات الطالب .وسيعطيك
هذا صورة كبرية لهدف "إيرث شوت" بالكامل.
ابدأ بتشغيل الفيديو الخاص بهدف "إيرث شوت" هذا .وميكنك إيجاده عىل-www.youtube.com/channel/UCBKGuPLVff4r4 :
 .moTh9L7iwوانقر عىل " "CCالختيار الرتجامت املناسبة.
شاهد الفيديو مع كتم الصوت أوالً .واسأل الطالب:
يف رأيكم ،ما الذي يتحدث عنه هذا الفيديو؟ ما التحدي العام الشامل؟
ما املشاكل املحددة يف داخله؟
اآلن شاهدوه مجد ًدا واطلب من الطالب تدوين مالحظة يف كل مرة يرون فيها مشكلة .وميكنهم تجميعها أو كتابتها عىل أوراق
املالحظات الالصقة .وهناك الكثري ،لذا لن يتمكنوا من التقاطها جمي ًعا! فاصنع قامئة بها كلها بعد ذلك ،وإذا كنت بحاجة إىل مساعدة
فإليك أدناه قامئة باملشاكل املرتبطة بأهداف "إيرث شوت".
اسأل الطالب عن شعورهم أثناء مشاهدة الفيديو .وكن واض ًحا معهم أنه ال ميكن ألي شخص حل هذه التحديات مبفرده ،وق ّدم فكرة أن
تقسيم التحدي م ًعا سيجعله أكرث قابلية للعمل عليه.
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الخطوة الثانية :تقسيم املشكلة
مع النظر إىل املشاكل املدونة من الفيديو ،اطلب من الطالب اختيار مشكلة منها يشعرون أنهم يفهمونها جي ًدا أو يشعرون بقوة
تجاهها.
ارشح للطالب أنك ستفكر يف آثار هذه املشكلة ،وأنه عندما نفعل ذلك فهذا يساعدنا يف تقسيمها.
عىل سبيل املثال :إذا فكرنا يف حقيقة أن قرابة ثلثي سكان العامل يتنفسون هوا ًء ملوث ًا (املصدر :رشكة  )2020 ،iQairفقد يكون األمر
فوق ما نستطيع استيعابه .ولكن إذا نظرنا إىل تأثري حركة املرور يف مجتمعنا املحيل نشعر بأنه ميكن التعامل معه ألننا نعرف أين مكان
املشكلة و َمن يتأثر بها وميكن تخيل شكلها.
ابدأ باملشكالت العاملية:
ماذا ميكن أن تكون آثار هذه املشكلة عىل العامل؟ كيف ميكن أن يتأثر الناس واملجتمعات يف جميع أنحاءالعامل؟ هل ميكنكم تذكر أي أمثلة من الفيديو؟ ما سبب هذه املشكلة يف رأيكم؟
ثم فكر يف املشاكل املحلية يف مجتمعك:
هل يتأثر مجتمعنا بهذه املشكلة؟ هل ترتبط مبشكلة عاملية؟ هل ميكننا رؤية هذه املشكلة حيث نعيش؟ كيفتبدو؟ كيف تؤثر عىل حياتنا؟ كيف تجعلنا نشعر؟ هل هناك مشكالت يف مجتمعنا ليست موجودة يف الفيديو؟ هل هي
ذات صلة بهذه املشكلة؟
اكتب كل هذه األمثلة حيث ميكن للجميع رؤيتها  -يف قامئة أو عىل خريطة ذهنية كبرية أو عىل أوراق مالحظات الصقة .ولقد قمت اآلن
بتقسيم (تجزئة) تحدي "إيرث شوت" إىل الكثري من املشاكل األصغر.
ميكنك اآلن االنتقال إىل الخطوة التالية ،أو إذا كان لديك املزيد من الوقت ميكنك مناقشة بعض املشاكل األخرى التي تم تحديدها يف
الخطوة األوىل .وميكنك أيضً ا بحث املشاكل املحددة ،ملعرفة املزيد عن اآلثار العاملية واملحلية لتلك املشاكل .وسيعطيك هذا الكثري من
املعلومات املفيدة من أجل مرحلة األفكار.
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الخطوة الثالثة :املشكلة الواجب حلها
اآلن حان الوقت اآلن الختيار مشكلة واحدة لنقلها إىل مرحلة األفكار.
التوصل إىل أفكار رائعة .وقد ترغب يف اختيار إحدى
ينبغي أن تكون شيئًا يفهمه الطالب ويشعرون بالتح ّمس تجاهه ،حتى ميكنهم
ّ
املشاكل التي تؤثر عىل مدرستك أو مجتمعك ،ألن هذا يتيح للطالب استخدام التجربة أو الخربة الشخصية إليجاد حلول ال يستطيعها أي
شخص آخر .أو ميكنهم التصويت كفصل كامل واختيار املشكلة األكرث شعبية.
بعد ذلك اطلب من طالبك املساعدة يف كتابة بيان املشكلة الخاص بك عن طريق اإلجابة عىل األسئلة املوجودة يف ورقة عمل «بيان
املشكلة» .واطلب منهم الرتكيز عىل جعله واض ًحا بأكرب قدر ممكن باستخدام إجابات من جملة واحدة .وميكن القيام بهذا م ًعا كفصل
كامل أو كل طالب عىل حدة.
ما املشكلة؟
أين تحدث املشكلة؟
َمن يتأثر بها؟
ملاذا من املهم حل هذه املشكلة؟
إذا صاغ الجميع بيان مشكلة فاخرت واح ًدا أو صغ بيانًا يجمع أفكار الجميع بوضوح.
اعرض بيان املشكلة لرياه الجميع .وبعد ذلك ،سوف تجدون حل هذه املشكلة يف مرحلة األفكار.
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بيان املشكلة
ماذا

ما املشكلة؟

أين

أين تحدث املشكلة؟

َمن

َمن يتأثر بها؟

ملاذا
ملاذا من املهم حل هذه املشكلة؟
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بيان املشكلة
ماذا
ما املشكلة؟
تسبب حركة املرور يف منطقتنا الكثري من تلوث الهواء.

أين
أين تحدث املشكلة؟
عىل الطرق الرئيسية حول مدرستنا.

َمن

َمن يتأثر بها؟
كل من يتنفس الهواء امللوث ،مبا يف ذلك أطفال املدارس واألشخاص الذين يعيشون بالقرب منه وكذلك الحيوانات.

ملاذا
ملاذا من املهم حل هذه املشكلة؟
يتنفس الناس هوا ًء ملوث ًا ،مام قد يتسبب يف تعرضهم ملشاكل صحية باإلضافة إىل تقصري متوسط العمر املتوقع .يؤدي
التلوث إىل إطالق املزيد من ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي ،مام يرض مبناخنا.
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أهداف "إيرث شوت" الخمسة | املشاكل والفرص
قامئة باملشاكل والفرص التي تم تحديدها يف فيديوهات أهداف "إيرث شوت" الخمسة ( .)5وهي ميكن أن تساعد يف توجيه نقاشك مع
الطالب.

إحياء محيطاتنا
•التلوث ،مثل مياه املجاري والكيامويات والبالستيك
•ارتفاع درجة حرارة املياه
•الحموضة املتزايدة بسبب انبعاثات الكربون
•الصيد الجائر واإلرضار بالحياة البحرية
•ابيضاض الشعب املرجانية
•انهيار النظام البيئي
•حامية املوائل لتتجدد الحياة بطبيعتها
•التسهيل عىل الناس أن يأكلوا مبسؤولية
•إزالة التلوث

حامية الطبيعة واستعادتها
•حرائق الغابات
•الصيد غري القانوين للحيوانات
•تدمري املوائل
•إزالة األحراج والغابات
•تدمري البحريات واألنهار
•الغذاء املستدام
•السامح للطبيعة بالتجدد
•غرس األشجار
•حامية املوائل لتتجدد الحياة بطبيعتها
•الزراعة الحرضية
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تنقية هوائنا
•التلوث الصناعي
•تلوث وسائل النقل (مثل السيارات والطائرات واملطارات والسفن واملوانئ)
•الوقود األحفوري
•حرق النفايات املنزلية
•حرق األخشاب والفحم والديزل للوقود والطاقة والتدفئة
•الطاقة والتدفئة
•ينرش الهواء السام األمراض وأمراض الجهاز التنفيس ويسبب الوفاة
•الطاقة املتجددة ميسورة التكلفة
•اختيار النقل األخرض ،مثل امليش وركوب الدراجات ،املواصالت العامة ،السيارات الكهربائية بدالً من خيارات
البنزين أو الديزل
•السلع من مصادر محلية
إصالح مناخنا
•اختالل توازن النظام البيئي لألرض
•نقاط التحول
•الطقس املفرط
•ذوبان الجليد وارتفاع مناسيب مياه البحار
•األثر االقتصادي والبرشي
•تخفيض انبعاثات الكربون للوصول إىل الصايف الصفري
•قوة عمل الشباب والناس م ًعا
•إزالة غازات الدفيئة
•الوظائف الخرضاء
•الحلول املستندة إىل التكنولوجيا والطبيعة
بناء عامل خالٍ من النفايات
•منتجات ذات قيمة حقيقية ضئيلة وإرساف
•املوارد املحدودة التي سوف تنفد
•املنتجات ذات االستخدام الواحد والبالستيك
•إهدار املياه
•التلوث ،مثل مياه املجاري والكيامويات والبالستيك
•إهدار املياه
•نفايات الطعام والنفايات العضوية
•نفايات املنسوجات
•االقتصاد الدائري
•املواد املتجددة
•إعادة االستخدام وإعادة التوظيف ثم إعادة التدوير
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