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 !)Generation Earthshot( "شكًرا جزيالً أنك جزء من "جيل إيرث شوت

سوف يقدم لك هذا الدليل املعرفة املطلوبة ملساعدة الطالب عىل االنضامم إىل رسالة "جائزة إيرث شوت" )Earthshot Prize(: الكتشاف أفضل الحلول 

كوكبنا.   إصالح  يف  للمساعدة 

البيئية ايل  التحديات  الفطري للشباب وتوجيهه نحو حل أكرب  اإلبداع  إيرث شوت" ميكننا رعاية  الفائزين "بجائزة  الذي يشع من  اإللهام  ننهل من  إننا حني 

التفاؤل والثقة يف قدرتهم عىل تغيري عاملنا إىل عامل أفضل. تواجهنا، فنغرس 

ماذا؟ َمن؟ أين؟ متى؟ كيف؟

مع  للمعلم  أدوات  مجموعة 

إرشادات وأوراق عمل ملساعدة 

إيجاد  كيفية  تعلم  الطالب عىل 

البيئية  للمشكالت  خالقة  حلول 

.

معلمو

الذين تزيد أعامرهم عن  الطالب 

ابتكار  10 سنوات ويرغبون يف 

كوكبنا. أفكار إلصالح 

التعليمية  والبيئات  املدارس  يف 

العامل.  األخرى، يف جميع أنحاء 

بلغات  املوارد  وتتوفر هذه 

متعددة.

العام. وسيتم  املشاركة طوال  ميكنك 

بث حفل "جوائز إيرث شوت" عىل 

العامل مرة واحدة سنويًا. مستوى 

األدوات  بتنزيل مجموعة  قم 

الهادفة  األفكار  لعرض  واستخدمها 

وأنشطة 

املشكالت  حل 

املنهج  العديد من مجاالت  عرب 

لتعليمي. ا

األدوات  مجموعة 

العملية: 4 مراحل يف  للتنزيل لكل خطوة يف عملية "جيل إيرث شوت" وأوراق عمل ملساعدة الطالب يف تنظيم أفكارهم. هناك  تتكون من أدلة قابلة 

املرحلة  الهدف املوارد 

التعريف "بجائزة إيرث شوت" و"جيل إيرث شوت" مشاركة فكرة "جائزة إيرث شوت" مع الطالب وإثارة حامستهم 

إليها.  االنضامم  بشأن 

إيرث شوت" مدته دقيقتان  فيديو "جيل 

التجمع  حزمة رشائح 

مرحلة املشكلة الطالب يف تحديد املشكلة  اكتشاف أهداف "إيرث شوت" ومساعدة 

يرغبون يف حلها.  التي 

املعلم  دليل 

5 فيديوهات "إيرث شوت" 

x 2 أوراق عمل

مرحلة األفكار تقييمها  ثم  منظمة،  بطريقة  األفكار  ابتكار  الطالب عىل  مساعدة 

 . وصقلها

املعلم  دليل 

ابتكار أفكار  5 × أنشطة 

x 2 أوراق عمل 

مرحلة الحلول  األفكار ويشاركونها مع اآلخرين.  األدوار ويعرضون  الطالب  يبارش 

التالية.   ويحددون خطواتهم  مليًا  الطالب  يفكر  ثم 

املعلم  دليل 

x 5 أنشطة قامئة عىل األدوار 

x 5 أوراق عمل 

  GENERATION EARTHSHOT 
إيرث شوت«  »جيل 

املعلم دليل 



املعلم دليل  واألجوبة  األسئلة 

2

الوقت يستغرق هذا؟ كم من 

العمل يتسم باملرونة، لذلك ميكن تنفيذ جميع املراحل األربع يف غضون ساعة واحدة. ويُعرف هذا باسم "العدو الرسيع" حيث يتم تيسري كل مرحلة  إطار 

بالنشاط والحيوية واألمل يف أن حلول إصالح كوكبنا ممكنة، وأنهم قادرون عىل املساهمة.  الطالب ولديهم إحساس  برسعة. ويرُتَك 

إذا كان لديك املزيد من الوقت، ميكنك تخصيص درس كامل أو أكرث لكل مرحلة. ويوجد يف دليل كل مرحلة اقرتاحات حول كيفية توسيع األنشطة والتعمق 

 . فيها

التواصل االجتامعي! الهاشتاج #GenerationEarthshot عىل وسائل  عند االنتهاء، ال تنس مشاركة عملك عرب موقع "جيل إيرث شوت" وباستخدام 

"جائزة إيرث شوت" - ماذا تكون؟ 

التغيري واملساعدة عىل إصالح كوكبنا عىل مدى األعوام العرشة املقبلة.  الجائزة األكرث طموًحا واألرقى من نوعها – وهي مصممة لتحفيز  "جائزة إيرث شوت" هي 

البيئية التي  وسوف ُتنح خمس جوائز قيمة كلٍّ منها مليون جنيه كل عام عىل مدى األعوام العرشة املقبلة، مام يوفر ما ال يقل عن 50 حالً ألكرب املشكالت 

العامل بحلول عام 2030.  تواجه 

ما "إيرث شوت" ومن أين أتت؟ 

كلمة "إيرث شوت"   ُمستلهَمة من "مون شوت" للرئيس جون إف. كينيدي، والتي وحدت ماليني البرش حول هدف منظم يتمثل يف أن يطأ اإلنسان سطح القمر. 

وتتمحور "جائزة إيرث شوت" حول "أهداف إيرث شوت" الخمسة – وهي أهداف بسيطة ولكن طموحة من أجل 

واملناخ.  والنفايات  واملحيطات  والهواء  الطبيعة  عىل  وتركز   كوكبنا، 

لها هنا:   ميكنك مشاهدة رشح كامل 

54swatch?v=by=54swatch?v=bymiMNa6QJk&t=54s watch?v=bymiMNa6QJk&t=https://www.youtube.com/watch?v=bymiMNa6QJk&t

 54s=miMNa6QJk&t

ما "جيل إيرث شوت"؟ 

تم ابتكار "جيل إيرث شوت" لتمكني األطفال الذين ترتاوح أعامرهم من 10 أعوام إىل 15 عاًما من التفاعل عىل نحو أكرث عمًقا مع فكرة "جائزة إيرث شوت". 

الخمسة.  أفكار كبرية لتحقيق أهداف "إيرث شوت"  إلهام الطالب يف كل مكان من أجل تطوير  للتنزيل للمساعدة يف  وهي تزود املعلمني مبجموعة أدوات قابلة 

التي نواجهها ولكن ميكن أن يشعروا باالنسحاق. ونحن من خالل "جيل إيرث شوت" نرغب أن نبث  البيئية  التحديات  يُدرك األطفال والشباب مدى إلحاح 

الكبرية. التحديات  قادرون عىل قهر هذه  بأننا  التفاؤل 

إبداعية واالفِتكار  يف صميم مجموعة األدوات يوجد إطار عمل لحل املشكالت بصورة 

متاحة  لتكون  تبسيطها  تم  التي  التصميمي،  التفكري  مبادئ  فحواه من  العمل  إطار  ويستمد  اآلخرين.  مع  األفكار  لتقاسم  الفرصة  وإتاحة  األفكار(،  تكوين  )عملية 

اإلنسانية إىل  العلوم والعلوم  التعليمي، من  املنهج  املبادئ يف مختلف مجاالت  عىل نطاق أوسع. وليست هناك حاجة إىل خربة تدريس متخصصة، وميكن تطبيق 

الفنون.

األسئلة/األجوبة
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التعلم؟  قيمة هذا  ما 

العامل:  التعليم يف  الراحل السري/ كني روبنسون، أحد أشهر املتخصصني يف مجال  قال 

من  تتفلَّت  أنها  نشعر  لكننا  بها.  نشعر  وجميعنا  جميًعا.  األطفال     يُظهرها  وإبداعية.  وطبيعية  هائلة  بقدرات  "نولد جميًعا    

بني أصابعنا مع تقدمنا   يف العمر"

الفضاء األمريكية )ناسا(. وخلصت  نيابًة عن وكالة  الدكتور/ جورج الند وبيث جارمان   2018 تأيدت هذه املقولة عمليًا من واقع دراسة حديثة أجراها عام 

دراستهام التي شملت 1600 طفل إىل اآليت: 

 

التوّصل إىل  5 سنوات مشكلة كان عليهم  تبلغ أعامرهم  أُعطي أطفال  عندما    

حل خيايل ومبتكر لها، جاءت نتيجة 98% من هؤالء األطفال  

مبستوى  12% فقط من هؤالء الطالب     15 عاًما، فجاءت نتيجة  مبستوى "عبقري". وأُعطيت نفس املشكلة إىل طالب بعمر   

البالغني.  2% فقط لدى األشخاص  النسبة إىل  "عبقري"، وتنخفض هذه 

إىل:  الباحثان  وقد خلصا 

التي  اإلبداعية  العبقرية  يقتل  نظامنا  إن  بل   – كافيًا     تقديًرا  املبادرة  اإلبداعي وروح  التفكري  ر  يقدِّ ال  التقليدي  "التعليم   

بها".  ولدنا 

إن  العاملي  االقتصادي  املنتدى  يقول  التعليم،  أنظمة  تعليًقا عىل 

املجتمع". واحتياجات  لدينا     التعليم  أنظمة  تغرسها  التي  املهارات  بني  عميق  تنافر  "هناك   

 

لكن ما هذه االحتياجات؟ وصف ذلك األمري ويليام حني كان يقدم "جائزة إيرث شوت":

 

ال  تدمريًا  كوكبنا  فندمر  "إن كوكب األرض مير مبرحلة تحول، وأمسينا أمام خيار عسري: إّما أن نستمر كام نحن سادرون      

نقود ونبدع ونحل املشكالت".  أن  املستمرة عىل  وقدرتنا  الفريدة كبرش،     رجعة فيه، أو أن نتذكر قوتنا 

اإلبداعية للطالب.  العبقرية  املساعدة يف رعاية  إيرث شوت" من خالل  التي حددتها "جائزة  للتحديات  الشباب عىل االستجابة  ألنك مدرس، ميكنك مساعدة 

وسوف تساعدك مجموعة أدوات "جيل إيرث شوت" عىل أن تنطلق. 

إبداعية هام يف غاية األهمية ولكن غالبًا ما يتم  التعرف عىل االفِتكار وحل املشكالت بصورة 

املستقبل وميكن غرسهام وتعاهدهام لدى كل  العمل يف  املهمة يف مكان  املهارات  تجاهلهام. وسوف يصبحان من 

طالب ويف كل فصل درايس بغض النظر عن املوارد املتاحة. 
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التعلم هذه مع طاليب؟  الحصول عىل أقىص استفادة من تجربة  كيف ميكنني 

ُميرّسًا. فأنت تساعد الطالب عىل تعلم مهارات جديدة، ويف توليد األفكار ال توجد  لتحقيق أقىص استفادة من "جيل إيرث شوت"، نشجعك عىل أن ترى نفسك 

الفضول. واحرص عىل  أو منعطفات  العارضة  بالتوقفات  التقليدية. واسمح  اإلجابات غري  أن تكبح جامح نفسك وتتسامح مع  إجابة خاطئة. فحاول  يُسمى  ما 

العثور عىل  أنت وطالبك. وميكنك  التي ستفاجئك  األفكار  للمزيد من  العنان  تُطلِق  بدء محادثات مختلفة. وبذلك سوف  األسئلة ألنها تساعد عىل  تشجيع طرح 

املعلم". الة يف "مرحلة األفكار: دليل  الفعَّ إدارة جلسات توليد األفكار  املعلومات حول  املزيد من 

قد تجد أيًضا أن الطالب قلقون بشأن اآلثار املرتتبة عىل أهداف "إيرث شوت". وهذا أمر طبيعي، وقد تحتاج إىل تخصيص وقت لإلقرار بذلك، ليك يُدرك الطالب 

الطالب  إيرث شوت" عىل االستجابة لهذه املخاوف. فمثالً، يف "مرحلة املشكالت" عندما يقوم  أنهم ليسوا وحدهم. وسيساعدك استخدام إطار عمل "جيل 

األفكار،  لتوليد  مًعا  الطالب  األفكار" عندما يعمل  بالقضايا. ويف "مرحلة  ارتباطًا  أكرث  بأنهم  أن يشعروا  املحيل، ستساعدهم عىل  الواقع  املشكلة عىل  بإسقاط 

الخوف.  األفكار وإمكاناتهم األمل ال  التعاون وحجم  سوف يبث فيهم 

وأخريًا - إذا كنت تبحث عن املزيد من اإللهام يف أي وقت، اصطحب الطالب إىل الخارج. وشّجعهم عىل أن يبحثوا يف الطبيعة عن حلول ميكنهم تطبيقها عىل 

إياه. رون ما مينحنا  الطبيعي ويقدِّ التعاطف مع عاملهم  مشكالت أخرى. وسوف يشعرون مبزيد من 

إيرث شوت" منافسة؟ كيف ميكنني مكافأة طاليب؟ هل "جيل 

التي يبذلها طالبك ونحب أن نراها. وميكنهم إرسالها عرب موقع "جيل إيرث شوت"  الجهود  ر حًقا  الحارض، لكننا نقدِّ الوقت  "جيل إيرث شوت" ليست منافسة يف 

اإللكرتوين وسيحصلون عىل شهادة وخطاب شكر من "جائزة إيرث شوت". وستكون هناك فرص لعرض أفكار الطالب، حتى ميكن ألي شخص يبحث عن اإللهام 

أن يرى ما كان أقرانه يبذلون من جهد يف جميع أنحاء العامل. 

الذي يسعني فعله غري ذلك؟   ما 

الحلول.  القيام بدور مختلف لعرض  للطالب  انطالق كام ميكن  باستخدام »إيرث شوت« مختلف كنقطة  البدء من جديد  العمل، ميكنك  إطار  تنتهي من  عندما 

العمل. وسيصبح الطالب خرباء يف توليد األفكار برسعة كبرية!  25 مساًرا مختلًفا من خالل إطار  الطريقة يوجد  وبهذه 
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يف ختام كل دورة، اطلب من الطالب أن يفكروا بعمق وتأمل يف ما تعلموه ويُدركوا إىل مدى تقدموا. فيمكنك أن تسألهم: 

القادمة؟ 	  املرة  الذي سيفعلونه بشكٍل مختلف يف  ما أكرث يشء استمتعوا به وما 

ما رأيهم يف األفكار التي تم ابتكارها؟ ما الذي فاجأهم؟  	 

ما الذي يوّدون فعله بعد ذلك؟ 	 

الحيوية عليها من خالل تشكيل فريق مرشوع وتطوير خطة عمل واالنطالق يف مرشوعهم. هل  الطالب فيمكنهم حًقا إضفاء  الفكرة تجّسد حًقا خيال  إذا كانت 

الوعي والعمل مع السكان املحليني للمساعدة يف امليض قدًما  هو يشء ميكن أن تشارك فيه مدرستك بأكملها؟ ماذا عن املجتمع األرحب نطاقًا؟ هل ميكنك زيادة 

التواصل مع املنظامت املحلية أو الحكومة وطلب الدعم منها؟ فكر عىل مستوى عاٍل وميكن ألشياء كبرية وفّذة أن تحدث! يف الفكرة؟  هل ميكن 

الهاشتاج #GenerationEarthshot عىل وسائل  مهام يفعلون، يسعدنا أن نرى عمل طالبك. ويُرجى مشاركته معنا عرب موقع "جيل إيرث شوت" وباستخدام 

االجتامعي. التواصل 

earthshotprize.org. واستضف حفلة  وال تنس تشجيع الطالب عىل مشاهدة حفل "جوائز إيرث شوت" السنوي! وميكنك معرفة كيف تقوم بذلك عىل: 

التي أعجبتهم أكرث من غريها.  الفائزة  مشاهدة يف املدرسة أو شّجع الطالب عىل مناقشة األفكار 

الفائزون! أيًضا  يوًما ما هم  أنهم  الطالب أن يؤمنوا  الفائزين بدأوا رحلتهم بفكرة، ولذا شّجع  جميع 

https://earthshotprize.org/

