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 الجديدة؟ أجيال عالمية لبرنامججيال عالمية مغامرة الحوار المطلق س: ما هو الهدف من 

وقت الحاجة ، بالمعرفة والمهارات والمواقف  الذي يزود الشباب ، في Generation Global البرنامج هو نسخة مبسطة من برنامج ج:

مباشرة أثناء  Generation Global ليصبحوا مواطنين نشطين وعالميين ومنفتحين. لقد تم تصميمه لتمكين الطالب من الوصول إلى

الحوار التي  ، ولكنه سيمكن الطالب على المدى الطويل من ممارسة مهارات Covid تواجدهم خارج المدرسة أثناء عمليات إغالق

 .يتعلمونها في المدرسة بشكل مستقل أثناء تواجدهم في المنزل

و  11عاًما )وسيتم توسيعه قريبًا ليشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  17و  13تم تصميمه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 :عاًما(. سيمكن الطالب من 12

 ، يربط الطالب حول العالم خارج الفصل الدراسي ؛ لإلشراف عبر اإلنترنتمجتمع عالمي آمن وخاضع كن جزًءا من • 

 ، وهي التفكير النقدي ، واالستماع النشط ، والتواصل العالمي ، والتساؤل والتفكير.تعلم المهارات األساسية للحوار القدرة على • 

 ريقة جذابة وغنية بالمعلومات.بط مهاراتهم في اللغة اإلنجليزيةلديهم وتعزيز  مهارات االتصالتحسين • 

، بما في ذلك أهمية التعليم ، وحقوق النساء والفتيات ، وتغير المناخ ، مجموعة من الموضوعات المعاصرة تبادل وجهات نظرهم حول • 

 ووسائل اإلعالم واألخبار المزيفة ، والثقافة والمعتقدات.

 

لعب ، لذلك فهو ممتع وجذاب يطبق من خالل المختلفة. يتضمن محتوى  الموقع مجاني وتفاعلي وشامل للطالب من خلفيات وقدرات

للطالب مع توفير النقاط والشارات للطالب لبناء مهاراتهم في الحوار ويصبحوا "سيد الحوار". يمكن الوصول إليه أيًضا عبر الكمبيوتر 

 . في حالة عدم توفر النت المحمول والجوال ومتوفر بنطاق ترددي منخفض

 هو دوري كمدرس / مربي في الموقع؟س: ما 

تم تصميم المغامرة بشكل هادف للطالب ليكونوا قادرين على العمل خالل الدورة التدريبية الكاملة )الدورة التمهيدية والوحدات  ج:

معلمين علمين والالمواضيعية( بشكل مستقل ، بالسرعة التي تناسبهم والتفاعل مع أقرانهم العالميين في مكان آمن وموثوق. نوصي الم

 باستخدام المغامرة بالطريقة / الطرق التالية:

 كجزء من المواطنة العالمية / منهج مهارات القرن الحادي والعشرين والفصول وأنشطة تعلم الطالب ؛• 

 كنشاط غير منهجي لتعزيز وإكمال تعلم الطالب من خالل تطوير مهارات الحوار والتواصل لديهم.• 



 

 

كما  Generation Global’s Essentials of Dialogueكنهج تعليمي مدمج من خالل تعيين المسار في وحدات لتكمله بتمارين من • 

يتم تدريسها في المنزل أو في الفصل الدراسي ، من أجل ممارسة تقنيات أو مهارات محددة. المغامرة هي نسخة مبسطة من أساسيات 

 لمفيد للطالب أن يدرسوا الدورة الكاملة في الفصل الدراسي.الحوار ، لذلك ال يزال من ا

يمكن للمعلمين / المعلمين أيًضا تدريس موضوعات محددة في الفصل )مثل حقوق الفتيات والنساء واألخبار المزيفة( ، وإنشاء أسئلة • 

ستخالص المعلومات حول التجربة في مهمة مع الطالب ، واطلب منهم المشاركة في مساحة حوار الموضوع ، ثم استضافة حلقة ال

 / What Went Wellوماذا سار جيدا / سيكون من االفضل لتمارين    الفصل. يمكن أيًضا إجراء استخالص المعلومات باستخدام 

Even Better If ظر ن كدليل لفك كيفية استخدامهم لمهارات الحوار للتواصل حول قضية ما والتعرف على تجارب أقرانهم وفهم وجهات

 متعددة ؛

كنهج مقلوب في الفصل الدراسي ، حيث يتم تكليف الطالب بإكمال وحدة تعليمية أو موضوع ما ، ثم المشاركة في معرض أو نشاط أو • 

 حوار أو انعكاس أثناء وقت الفصل.

)نقاط الخبرة(  XPوالشارات و  يمكن للطالب إبقاء معلميهم على اطالع دائم بتقدمهم من خالل مشاركة الوحدات النمطية التي أكملوها

 والمستويات التي وصلوا إليها في المغامرة.

 

 على الموقع القديم. هل يجب أن يتفاعل الطالب اآلن على الموقع الجديد؟ Gen Gس: لدي طالب يشاركون في مساحة حوار 

ستستمر مساحة الحوار على الموقع الحالي في دعم الطالب الحاليين للمشاركة في الحوار الرقمي حتى نهاية سبتمبر. ستبقى  ج:

الموضوعات مباشرة حتى يتمكن الطالب من المشاركة في الموقع حتى هذه النقطة. بعد ذلك نطلب من الطالب االنتقال إلى المغامرة ، 

كثير من الطالب من خلفيات مختلفة للطالب للتفاعل والحوار معهم ، بما في ذلك الوظائف المحسنة حيث سيكون هناك عدد أكبر ب

 .Generation Globalوالتالعب باأللعاب للطالب لالستمتاع. تم تصميم المغامرة بطريقة تجذب الطالب الجدد والحاليين إلى 

علمين / المعلمين للمعلمين / المعلمين ليتمكنوا من مواصلة الحجز في غرف للم VCبالنسبة لمؤتمرات الفيديو ، سيستمر توفير نظام حجز 

 الصفوف لطالبهم. في المستقبل ، سنستكشف إمكانية بناء مسار المعلم وبرنامج تدريب المعلمين عبر اإلنترنت في الموقع.

 

 ائيًا إلى موقع الويب الجديد؟س: إذا كان لدي طالب يستخدمون الموقع الحالي ، فهل سيسمح تسجيلهم باالنتقال تلق

على الموقع الحالي إلى فتح تسجيل جديد على الموقع الجديد. هذا  Generation Globalسيحتاج الطالب المسجلين بالفعل لدى  ج:

يتم سلضمان حصولنا على جميع معلومات حماية الطالب الضرورية ، وال سيما تفاصيل الوالدين / الوصي ، كجزء من عملية التسجيل. 

إرسال تفاصيل حول كيفية قيام الطالب بذلك عبر البريد اإللكتروني إليهم مقدًما والدعم متاح من خالل "اتصل بنا" في حالة الحاجة إلى 

 المساعدة.

 س: ما هي اإلجراءات التي اتخذتها لحماية الطالب والشباب المشاركين في مغامرة الحوار؟

 



 

 

نتاجها كمنصة مباشرة للطالب عبر اإلنترنت ، فقد قمنا بمراجعة وتحديث سياسة وإجراءات الحماية نظًرا ألن "مغامرة الحوار" تم إ ج:

 الخاصة بنا بعناية.

 حماية ريف التع

الحماية هي اإلجراء الذي يتم اتخاذه لتعزيز رفاهية األطفال وحمايتهم من األذى. حماية األطفال من األذى مسؤولية الجميع. يمكن أن 

تأتي اإلساءة بأشكال عديدة: جسدية أو جنسية أو نفسية أو عاطفية ويمكن أن تأتي من أي شخص ، بما في ذلك البالغين أو المعلمين أو 

يرهم من األطفال والمراهقين. في حين أنه من المستحيل القضاء على المخاطر تماًما ، فإن كل شخص على اتصال بـ اآلباء أو غ

Generation Global .هو المسؤول عن جعل مساحة الحوار الخاصة بنا آمنة وتمكين جميع الشباب 

 ماذا نفعل لحماية األطفال

نحمي هوية الشباب ونتحقق منها من خالل التسجيل ومن خالل الحصول على إذن الوالدين  ، الخصوصية مهمة جًدا بالنسبة لنا. نحنأوالً 

 عاًما. ال يتم أبًدا مشاركة المعلومات الشخصية خارج موقعنا. 13أو الوصي الستخدام هذه المنصة ، لمن تقل أعمارهم عن 

وار. يجب على جميع البالغين الذين يعملون مع برنامجنا ، نستخدم وسطاء وميسرين مدربين لدعمك في تطوير مهاراتك في الحثانيًا 

 اجتياز برنامج تدريبي صارم للحماية والتحقق من الخلفية قبل االنضمام إلى فريقنا.

، لدينا نظام إبالغ واضح ، بحيث يكون لدى الشباب أي قلق أو أي شيء يحتاجون إلى التحدث عنه فيما يتعلق بموقع أو عمل  ثالثًا

Generation Global  سواء كانوا يختبرونه أو يشهدونه ، يمكنهم إرسال بريد إلكتروني إلى ،protection@institute.global يتم .

تحديد السياسات واإلجراءات بوضوح على موقعنا اإللكتروني وسيحتاج الشباب المشاركون إلى مشاهدة مقطع فيديو وقائي ، كجزء من 

 إلبالغ عن مخاوف تتعلق بالحماية.تسجيلهم ، يشرح حقوقهم وكيفية ا

هو تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة والمواقف ليصبحوا مواطنين عالميين نشطين. تعتبر  Generation Globalأخيًرا ، هدفنا في 

مهمة من تنمية  معرفة حقوقك ومسؤولياتك ، سواء عبر اإلنترنت أو خارجها ، وامتالك الثقة والمهارات الالزمة للمطالبة بها ، أجزاء

الشباب. للمساعدة في ذلك ، نقدم موارد حول مواضيع مهمة مثل حقوق اإلنسان وخطاب الكراهية لمساعدة الشباب على فهم ولعب 

 دورهم في حماية أنفسهم وأقرانهم في جميع أنحاء العالم.

 ها على الموقع؟نا هي إجراءات الحماية التي اعتمدس: م

تتم مراقبة جميع المساحات التي يمكن للطالب فيها التفاعل مع أقرانهم بانتظام. يمكن ألي شخص اإلبالغ عن منشورات الطالب  ج:

اآلخرين ، ولن يتم نشر المحتوى على الفور. سيقوم فريق من الوسطاء بعد ذلك بمراجعة التقرير وإما إعادة المنشور أو حذفه واتخاذ 

يتم اإلشراف على كل المحتوى من الطالب الجدد حتى تتم الموافقة على الجزء األول من المحتوى الخاص بهم. اإلجراءات المناسبة. 

 تحتوي مساحات الحوار على عوامل تصفية لأللفاظ النابية تلتقط الكلمات غير الالئقة.

 

 س: هل سيحصل الطالب على شهادة عند االنتهاء من الموضوعات؟

 



 

 

ت يمكنهم رؤيتها في لوحة المعلومات الخاصة بهم ، وتحديداً في صفحة "إنجازاتي". يمكنهم طباعة الصفحة ج: سيتلقى الطالب شارا

 لكل شارة فردية. PDF. نحن ندرس طرقًا لهم لتنزيل ملف PDFكملف 

 س: هل الموقع متاح للطالب ذوي اإلعاقة؟

. على وجه التحديد ، يتوافق مع برامج قراءة الشاشة AA 2.1ج: يلتزم الموقع بمواصفات إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 

واألدوات األخرى لدعم الطالب ضعاف البصر / السمع. تحتوي جميع الصور على عالمة بديلة ونسخة نصية ، وجميع مقاطع الفيديو لها 

 ترجمات ونصوص. تحتوي جميع الصفحات على عالمات داللية للسماح بالتنقل بشكل أفضل.


