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  فعالية لصفوف الخامس والسادس
  )نسي بقلم نيفا سمعان وسريدة منصورمأخوذة من مجموعة فعاليات لالبتدائية لمنع التحرش الج(

  
  .لقد تمت مالئمة وحتلنة الفعالية بموجب موضوع السنة* 
  

  :أهداف الفعالية

  .داخل المدرسة" اعتداء طالب لطالب"رفع الوعي بالنسبة لموضوع  .1

 .أن يفهم الطالب أنه ارتكب اعتداًءا .2

 .أن يمّيز الطالب االعتداء أو التحرش .3

 .لطالبالكشف عن عوامل داعمة ل .4

 . من خالل التوجه لبالغ في البيئة المقربةأن يحاول الطالب منع اعتداءات مستقبلية .5

  

قراءة القصة أمام التالميذ، وبعد ذلك، إعطاء التعليمات لكل طالب .  الفعالية تقسم إلى مرحلتين:مجرى الفعالية

  .بعد ذلك ننتقل للعمل في مجموعة واحدة. لوحده

  لقصةقراءة ا:المرحلة األولى

  :القصة

. من الصف ودخلت إلى الحمام" منى"في الشمال، خرجت " X"في درس التاريخ في الصف السادس في مدرسة 

" منى". "وسيم"السمينة تبادلت القبل مع " ريم"في خط آبير باللون األحمر على جدار الحمام أن " منى"آتبت 

  . وطلبت منها ان تحفظ السرعلتهاِفعن وآشفت لها " لنا"عادت إلى الصف وجلست بمكانها بجانب 

: التمرين

  .على آل طالب أن يكتب مكتوب شخصي، ألحد هذه الشخصيات

  .التي ُآِتَب عنها على جدار الحمام" ريم"

  .هي الفتاة التي آتبت آلمات بذيئة عن زميلتها" منى"

  .هو الطالب الذي استعمل اسمه في هذه القصة" وسيم"

  .هي الفتاة التي عرفت من آتب على جدار الحمام" لنا"

  

  :في المجموعة الكبيرة

عندما يشارك أحدآم، عليكم اإلصغاء وعدم الرّد أو التعليق، عليكم . نعطي إرشادات للطالب في المجموعة

  .اإلصغاء جيًدا لزميلكم الذي يتحّدث

  



  : األسئلة 

  .لماذا اخترت هذه الشخصية بالذات .1

 عن هذه الشخصية؟ماذا تفكر  .2

 آيف تشعر هذه الشخصية التي اخترتها؟ .3

: إرشاد للموجه

  .من الممكن أن تقوم مع المجموعة بتمثيل أدوار بين الشخصيات المختلفة

  :المرحلة الثانية

  :نستمر في قراءة القصة

ميذ نظروا إليها، آل التال. إلى الصف وأحنت رأسها" ريم"رجعت . دخلت إلى الحمام، ورأت ما ُآِتَب عنها" ريم"

  ...وعندما قرع جرس اإلستراحة الصباحية

  :إرشادات

  .على آل تلميذ اآلن أن يكتب نهاية لهذه القصة

  :  مالحظة للمرشد

يمكنكم إما آتابة نهاية للقصة، أو إجراء تمثيل أدوار داخل الصف، أو إجراء محادثة على المضامين التي عّبر 

  .شدالمر/ عنها الطالب بإرشاد المربي

  :أسئلة مساعدة للحوار

  ؟"ريم"ماذا تشعر  .1

 ؟"منى"ماذا تشعر  .2

 ماذا آنت تشعر؟" منى"لو آنت مكان  .3

 ماذا آنت تشعر؟" ريم"لو آنت مكان  .4

  هل آنت تحفظ السر؟ماذا آنت تفعل؟" لنا"لو آنت مكان  .5

 هل تعتقد أن هذا اعتداء ؟ ولماذا؟ .6

 ه؟ وماذا آنت تفعل؟لو حصل مثل هذا الحدث ألحد أصدقائك لمن آنت تتوّج .7

، ماذا آنت تشعر؟ ماذا آنت "الذي حدث مع ريم" لمثل هذا الحدث أو قريبة عائلةلو تعّرضت أختك .8

 تفعل؟

 أي االعتداءات األخرى تعرف؟ .9

  


