
2011-2010أسبوع جهاز التربية والتعليم لمنع العنف الجنسي للسنة الدراسية 

  تطوير اليات لدى مجموعة االصدقاء للكشف والتعرف على حاالت العنف الجنسي في ما بينهم

14.1.2011  -  9.1.2011

  

  

  جرافيتي في االنترنت
  للصفوف الخامسة والسادسة

  

  : األهداف

  . والغير قانونية في شبكة االنترنتتمييز االستعماالت الخطرة

  .التعرف على بدائل لحل المشاآل والصراعات

  . تطوير أساليب وآليات ايجابية لمساعدة صديق

  

  :1فعالية 

 فوروم الصف في إلىدخلت سعاد .  عبر االنترنتلإلبحار البيت متحمسة إلىرجعت سعاد 
  ."سعاد تعانق حماده" مكتوب بأنهاالنترنت ولدهشتها وجدت 

  . هي التي آتبت ذلك في الفورومبأنها صديقتها سمية أخبرتديما ابنة صفها 

  

  األولىالمرحلة 

  : الشخصيات التاليةإلحدى يكتب مكتوب أنعلى آل طالب 

   التي آتب عنها في الفوروم-سعاد
  الذي آتب عنه بأن سعاد تعانقه: حماده
  التي آتبت في االنترنت: ديما
   آتبالتي تعرف من الذي: سمية

  



  ألثانيهالمرحلة 

  . يتم قراءة ما آتب الطالب ومن ثم يدور نقاش في الصف

   الموجهة في النقاشاألسئلة

   الشخصية؟ هذه إلى تكتب أنلماذا اخترت 
  صية؟ماذا تشعر الشخ

   تشعر اتجاه الشخصية؟ أنتماذا 

  

  . لعبة ادوار بين الشخصيات المتورطة في الحدثإجراء من الممكن

  

  لثالثةالمرحلة ا

 إليها المدرسة؟ آيف سينظرون إلى تذهب في الغد أنلم تعرف سعاد ماذا تعمل؟ آيف لها 
  . باألمرالزمالء؟ سعاد قلقه جدا وقضت ليلتها تفكر 

  . للقصةنهاية يكتب أنعلى آل طالب 

  

  الرابعةالمرحلة 

  : التاليةسئلةاألالنقاش يتمحور حول , لطالب ومن ثم يدور نقاش في الصفيتم قراءة ما آتب ا
  ماذا آنت تشعر؟ , لو آنت مكان سعاد. 1
  ماذا آنت ستعمل؟ , لو آنت مكان سعاد. 2
  لو آنت مكان سمية ماذا آنت ستعمل؟ . 3
   ماذا آنت ستعمل؟أو قريبه  أختك مع األمرلو حدث هذا . 4

  
  

  :2فعالية 

  : سير الفعالية

  : مجموعات صغيرة للنقاش الحدث التالي تقسيم الصف إلى:المرحلة األولى

  

  .عالء، أيمن وامجد أصدقاء الطفولة وهم اآلن في الصف السادس



في الصباح الباآر دخل أيمن وامجد إلى الصف وإذا بعالء مشرد الذهن وترتسم أمارات 
استفسر أيمن وامجد عن السبب فاخبرهما عالء بان ابنة صفهم سارة قد . الغضب على وجنتيه

عالء وميسون "  بأنه يحب ابنة صفهم ميسون وقد آتبت بهذه الكلمات facebook في ال آتبت
أضاف عالء بان هذا ". تقابال تحت الشجرة وتعانقا وتقّبال ومن ثم وعد عالء ميسون بالزواج

األمر يتكرر بالرغم من انه طلب من سارة بان األمر يضايقه لذا فهو يطلب من صديقه أيمن 
تعاطف أيمن جدا مع صديقه وقال له . سوب أن ينتقم منها عن طريق الحاسوبالملم في الحا

سأقوم بقص صورتها وصورة ابن صفنا اشرف واآتب إنهما يحبان بعضهما ... وال يهمك "
  .....ال يصح فعل ذلك, هذا االمر يزيد من حدة المشكلة: لكن االمر لم يعجب امجد فقال. البعض

  

  الصف نقاش في :المرحلة الثانية

  :أسئلة للنقاش

  ما رأيك بتصرف أيمن آصديق؟ 
  ما رأيك بموقف امجد وماذا عليه أن يفعل؟ 
  لو آنت مكان ميسون آيف آنت ستشعر؟ 
  لو آنت مكان اشرف آيف آنت ستشعر؟

  آيف من الممكن حل مشكلة عالء ؟ 
  من هو حسب رأيك آان الحارس واألمين لصديقه؟

  آيف حسب رأيك سوف تتطور األحداث؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


