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  بعض النصائح للمتطوعين في الفصل الدراسي 
 
عندما يشارك المتخصصين من الوسط القانوني مع المدرسين في المدارس األساسية والثانونية، يصبح القانون حيا وبشكل   

من الممكن ان تحصل . حيث توفر التجربة الشخصية للمحامي مع القانون المصداقية بينه وبين الطالب. تلقائي بالنسبة للطالب
وعن طريق اشراك الطالب من خالل االستكشاف التفاعلي للقانون، . ي آبداية جيدةهذه المصداقية على زيارة الفصل الدراس

 . القانون واألمور القانونية أنهم قد ساعدوا الطالب في استيعابيستطيع المتطوعون أن يترآوا الفصل الدراسي وهم يدرآون 
 

ل استخدامها في من اج نالتعليمية التفاعلية للمدرسي بينما توفر النشاطات المحددة في المادة التدريبية نطاق من االستراتيجيات
انت مدعو . بوسع المتطوعين في الفصول الدراسية االستفادة بشكل متساو من هذه الموارد واالمكانيات فصول الدراسة، إال

شريكك معك على اختيار / سوف يعمل مدرسك. لتعديل النشاطات بشكل يلبي أهداف الفصل الدراسي الذي تزوره
 . الستراتيجيات التي تلبي هذه األهدافا

 
النك بحاجة ألن تحب ما تعمله وابداء االحترام لطالبك  –تمتع بوقتك وعمك أن  –باالضافة إلى ذلك، وربما من المهم جدا 

  ! وللقانون
 
 

ئح التالية مفيدة إذا آنت محاميا، قاضيا، أو طالب حقوق يحضر لفصله الدراسي او للعرض الذي سيقدمه، فإنك قد تجد النصا
 : لك
 

إذا لم تكن تعرف اإلجابة على سؤال . أمض بعض الوقت في مراجعة المواد قبل مخاطبة الطالب: أعرف موضوعك •
أم ال، وبالتالي  ق اجابةالطالب بسرعة فيما إذا آنت تختل إذ سيعرف. ما، ال تخشى من أن تقول لطالبك انك ال تعرف

 . تكقد يفقدك هذا مصداقي
 
أسال . المعلومات المتعلقة بذلك لها/ له فعله ووفرلتخطط الذي دعه او دعها تعرف ما : اعمل مع المدرس قبل الحصة •

 . الفصل الدراسي لمه الطالب، وادمج حصتك مع دروسما الذي آان يتع
 

ض ضع مخطط للعر. ان تقوله وآيف ستقولهتريد الذي قبل أن تدخل الصف، يجب ان تعرف ما : آن مستعدا •
 . الذي ستقدمه" الشرح"

 
الشرح، اعمل على اشراآهم "للتأآد من مشارآة وانخراط الطالب خالل العرض : مهمة بالفعل الدقائق األولى القليلة •

 . ابدأ عرضك بعبارة أو مقولة تلفت انتباههم أو اسالهم سؤاال ال يستطيعون االنتظار حتى يجيبوا عليه. فورا
 

 تقد تكون المحاضرة شكال مناسبا الستاذ جامعي في آلبة الحقوق، لكنها ليس: تحدث مع الطالب، وليس اليهم •
يهتم معظم الطالب بالقانون، . الطريقة المفضلة للتعامل والتفاعل مع الطالب الشباب في المدارس األساسية والثانوية

 !. أمنحهم هذه الفرصة. م بذلكويشارآوا في نقاش ذو مغزى إذا اتيحت لهم الفرصة للقيا
 
تحرك في انحاء الفصل الدراسي، تفاعل وتعامل مع الطالب، . ال تقف جامدا في مكان واحد . تحرك في الغرفة •

 . شجعهم على المشارآة من خالل إبداء الحماس للموضوع. واشرك آل واحد منهم
 
لحماس واالهتمام لدى الطالب، فإن األسئلة عندما توجد ا . أن يكون لديك خطة، لكن آن مستعدا للخروج عنها •

ال تخشى هذا الشئ، لكن ال تضع نفسك في موقف ال تستطيع . والمالحظات التي يثيروها قد تجعلك تخرج عن الخطة
 . فيه الرجوع إلى صلب الموضوع
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طب قاضيا، بل لكن تذآر انك ال تخا. ال تخشى من إثارة مواضيع صعبة. تكلم مع الطالب باللغة التي يفهمونها •
تحدث معهم بكلمات يستطيعون فهمها وخذ الوقت الالزم لشرح الكلمات او األفكار التي قد ال . مجموعة من الطالب

 . تكون معروفة لدى المستمعين
 

لى مواضيع ساخنة إاخلق موقفا خياليا يستند . استخدم امثلة لشرح النقاط التي تريد توصيلها. اخلق مواقف افتراضية •
سيكون من السهل جدا على الطالب الربط إذا ما جرى . صحف أو استخدام خيالك في ايجاد واحد منهاالها تتناول

  . استخدام سيناريوهات بسيطة وواقعية
 

. عندما تقف أمام الفصل، سيتم اختبار معلوماتك عن الموضوع وإدارتك للطالب. آن مسيطرا على الفصل الدراسي •
حاول التعامل مع الموقف بنفسك، واجعل الطالب يدرآون . ال تتجاهل الموقف –شيئا إذا أساء طالب التصرف، أفعل 

 . أنك مسيطر على الفصل خالل الوقت الذي تتواجد فيه هناك
 

. مهما آان حديثك ممتعا ومهما، إال ان انتباه معظم الطالب لن يستمر اآثر من الفترة المخصصة للحصة. راقب الوقت •
 . أعرف متى تنتهي الحصة واعمل على توقيت شرحك وعرضك بناء على ذلك

 
 
 
 


