الموا َ
طنة ُمتداخلة الثقافات – إرشادات اللّعبة
هدف اللّعبة
فً هذه اللعبةٌ ،تعلم الالعبون عن الموا َ
طنة ُمتداخلة الثمافات فً المنطمة األورو-متوسطٌة .كما سٌخوضون نماش حول
الهوٌات ،وسٌتعرفون على التنوع الثمافً والتخطٌط لألنشطة فً مجتمعاتهم متعددة الثمافات.
ٌتو ّلى الالعبون أدوار المؤثرٌن على وسائل التواصل االجتماعً الذٌن ٌتعلمون حول المواطنة متداخلة الثمافات مع
متابعٌهم .وهذا ٌسمح ّلالعبٌن بالتعرف على التعددٌة الثمافٌة فً سٌاق مألوف لهم ضمن حٌاتهم الٌومٌة.
تُك ِ ّمل هذه اللعبة ُكتٌب (آنا لٌند) التعلٌمً – (تعلٌم الموا َ
طنة ُمتداخلة الثمافات فً المنطمة األورو-متوسطٌة) واألنشطة
ً
الواردة فً ال ُكتٌبّ .
إن اللعبة مخصصة لالعبٌن الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  15و  25عاما .ونحن نشجع على لعب
اللعبة ضمن فِ َرق صغٌرة ،ولكن ٌمكن لعبها بشكل فردي كذلن.

هيكليّة اللعبة ونهايتها
تتكون اللعبة من  11تمرٌنا ً ٌتوجب على الالعب إكمالها وفك ترتٌب ُمع ٌّن .تستغرق ال ّلعبة حوالً  60دلٌمة وتنتهً عند
ّ
االنتهاء من جمٌع التدرٌبات .وإذا أراد المدرب أن ٌكتسب الالعبون فهما ً أعمك للموضوعات الموجودة ضمن اللعبة،
فٌمكنه تمدٌم موارد إضافٌة لالعبٌن كً ٌتعرفوا على الموضوعات .فً هذه الحالةٌ ،مكن أن تستمر اللعبة لفترة أطول إذا
أراد المدربون من الالعبٌن لضاء المزٌد من الولت فً التفكٌر خالل كل تمرٌن.

األجهزة وانمتصفّحاث
نحن نوصٌكم بلعب اللّعبة باستخدام الهواتف المحمولة أو األجهزة اللّوحٌة ،وذلن ألنها أكثر مالءمة اللتماط الصور أو
تسجٌل مماطع الفٌدٌو من أجهزة الكمبٌوتر المحمولة أو أجهزة الكمبٌوتر المكتبٌة .تعمل هذه اللعبة مع متصفح الوٌب،
ٌُفضل متصفح كروم أو سفاري.

انىصىل إنى انهّعبت
لتتمكن من الوصول إلى اللّعبة ،ات ّبع التعلٌمات التالٌة:
 .1تو ّجه إلى متجر  Seppoمن خالل الرابطhttps://play.seppo.io/shop?l=en :
 .2لم باختٌار (تحمٌل األلعاب المدعومة )Download sponsored games /
 .3فً خانة البحث ،أدخل رمز التفعٌل ”( “ALFحساس لحالة األحرف)

 .4اختر اللعبة من المكتبة ولم بتحمٌلها حسب التعلٌمات التً ٌتم تمدٌمها.

بدء انهّعبت
لم بتشغٌل اللعبة من خالل الضغط على أٌمونة التشغٌل/البدء على الجانب األٌمن من اللعبة.
ٌموم الالعبون بتسجٌل الدخول إلى اللعبة على المولع  .www.play.seppo.ioتذكر ّ
أن كل فرٌك ٌحتاج إلى جهاز
محمول واحد.
ٌحتاج الالعبون إلى رمز  PINوالذي ٌمكن العثور علٌه على الجانب األٌسر من لوحة اللّعب .انمر على (إضافة
مشاركٌن إلى اللعبة  ،)Add participants of the game /وٌمكنن رؤٌة رمز  PINأسفل (مشاركة تسجٌل
الدخول مع الالعبٌن .)Share game login to players /
ٌموم الالعبون بتسجٌل الدخول إلى اللعبة على المولع  play.seppo.ioبالنمر على (تسجٌل الدخول كالعب log in /
 )as a playerوإدخال رمز ٌُ .PINطلَب من الالعبٌن إدخال اسم لفرٌمهمٌ .عمل هذا االسم جنبا ً إلى جنب مع سلسلة
من األرلام التً تم إنشاؤها بشكل تلمائً كرمز ّلالعبٌ .مكن للمدرب تذكٌر الالعبٌن بأخذ لمطة شاشة لرمز الالعب الذي
ٌظهر على الشاشة بعد تسجٌل الدخول .وباستخدام رمز الالعب هذاٌ ،مكن لالعبٌن مواصلة اللعبة من حٌث غادروها،
وذلن فً حال لاموا بتسجٌل الخروج فً منتصف اللعبة.
فً حال نسً أعضاء ال ِف َرق رمز الالعب الخاص بهمم ،فٌمكن للمدرب التحمك منه بالنمر على الشعار المخصص
إلضافة العبٌن على الجانب األٌسر من لوحة اللعب.

وانتجىل فً نىحت انهّعب
ممارست انهّعبت
ّ
ٌتم إكتمال التمرٌنات وفك ترتٌب ُمح ّدد من  1إلى  .11وتصبح هذه التمرٌنات متاحة لالعبٌن تمرٌنا ً تلو اآلخر عندما
ٌكمل الفرٌك التمرٌنات السابمة .تتحول أٌمونات التمرٌن على لوحة اللعب إلى أٌمونات ذات ظل داكن عندما تصبح متاحة
للفرٌك.

هنان أربعة أنواع مختلفة من التمارٌن فً اللعبة :إبداعٌة ،االختٌار من متعدد ،مربع االختٌار ،والكلمات المفمودة .فً
التمرٌنات اإلبداعٌةٌ ،مكن تمدٌم اإلجابة كنص ،ممطع فٌدٌو ،تسجٌل صوتً ،أو كصورة.

تقٍٍم انتمارٌن
ٌتم تمٌٌم بعض التمارٌن فً اللعبة بشكل تلمائً ،بٌنما ٌتم تمٌٌم البعض اآلخر بواسطة المدرب.
من خالل النمر على شعار التمارٌن على الجانب األٌمن من لوحة اللعبٌ ،مكنن معرفة التمارٌن التً تمت اإلجابة علٌها.
انمر على شعار السهم الموجود بجوار أي من التمرٌنات لرؤٌة اإلجابات.

وظٍفت اندردشت
ٌمكن للمدرب والالعبٌن بشكل افتراضً إرسال رسائل لبعضهم البعض أثناء لعبهم للعبةٌ .مكنن تعطٌل وظٌفة الدردشة
بالنمر فوق خٌار "دردشة اللعبة" " "Game Chatعلى الجانب األٌمن من الشاشة وتعطٌل خٌار "صندوق النداء"
"ٌ ." Shoutboxرجى مالحظة أنه ال ٌزال بإمكانن إرسال رسائل مباشرة إلى العبٌن فردٌٌن باستخدام خٌار
"الرسائل".

ممارست انهعبت (حىانً  06دقٍقت)
 .1لم بتمسٌم مجموعتن إلى مجموعات أصغر تتكون من  4-2أفراد لكل فرٌكٌ .لعب كل فرٌك اللعبة من خالل
جهاز محمول واحد.
 .2راجع المبادئ األساسٌة للعبة:
ٌ تم إكتمال التمرٌنات وفك ترتٌب ُمح ّدد من  1إلى  .11وتصبح هذه التمرٌنات متاحة لالعبٌن تمرٌنا ً
تلو اآلخر عندما ٌكمل الفرٌك التمرٌنات السابمة .تتحول أٌمونات التمرٌن على لوحة اللعب إلى
أٌمونات ذات ظل داكن عندما تصبح لابلة لالختٌار.
ٌ مكن رؤٌة نوع التمرٌن عند النمر فوق (فتح التمرٌن  .)open the exercise /هنان أربعة أنواع
مختلفة من التمارٌن فً اللعبة :إبداعٌة ،االختٌار من متعدد ،مربع االختٌار ،والكلمات المفمودة .فً

التمرٌنات اإلبداعٌةٌ ،مكن تمدٌم اإلجابة كنص ،ممطع فٌدٌو ،تسجٌل صوتً ،أو كصورة.
ٌمكن للفرق تسجٌل الدخول ُمجدّدا ً باستخدام رموز الالعبٌن الخاصة بهم .فً حال نسً أعضاء ال ِف َرق رمز الالعب
الخاص بهمم ،فٌمكن للمدرب التحمك منه بالنمر على (إضافة مشاركٌن إلى اللعبة Add participants of the /
 )gameعلى الجانب األٌسر من لوحة اللعب.

حفظ اإلجاباث
إذا كنت ترغب فً االحتفاظ بإجابات الفٌدٌو أو الصور لالعبٌنٌ ،مكنن المٌام بذلن فً زر "أرشٌف اللعبة" فً الركن
األٌمن السفلً من الشاشة .سٌؤدي هذا إلى فتح عرض أرشٌف اللعبة حٌث ٌمكنن تصفٌة اإلجابات على أساس فرٌك أو
تمرٌن محددٌ .مكنن بعد ذلن حفظ اإلجابات فً ملف جوجل  Google Driveأو حفظها كملفات  PDFأو .Excel

اندّعم
فً حال واجهتم أي صعوبات تمنٌة ،فٌمكنكم النمر على أٌمونة دردشة الدّعم المتواجدة فً الزاوٌة الٌمٌنٌة العُلٌا من لوحة
اللعب.

مراجع انكتٍّب
التمارٌن والمراجع الخاصة ب ُكتٌب (آنا لٌند) التعلٌمً  -تعلٌم الموا َ
طنة ُمتداخلة الثمافات فً المنطمة األورو-متوسطٌة:
تعرفوا على الفرٌك (من أنا/نحن؟ الصفحة  114من الكُتيّب)
.1
ّ
 .2بناء الفرٌك – مساحة أكثر أمانا ً
 .3القيادة باعتبارك قذوة (اختٍاراث انمشاركت  -الصفحة  101من الكُت ّيب)
 .4وجهات نظر مختلفة (كم صىرة تروي قصّت  -الصفحة  22من الكُت ّيب)
 .5االنتقال للخارج (انتكهّم عهى انهاتف  -الصفحة  13من الكُت ّيب)
 .6فالنشارك جميعاً! (سهّم انمشاركت  -الصفحة  101من الكُتيّب)
 .7تطويز الذات
 .8تسجيل المشاعز
 .9إسألنً ما ترٌد! (المقامرة األورو-متوسطية  -الصفحة  22من الكُتيّب ،نهر المواطنة  -الصفحة  21من
الكُتيّب)
 .10حان ولت العشاء! (المقامرة األورو-متوسطية  -الصفحة  22من الكُتيّب)
 .11تابعونا على...

