
  2011-2010أسبوع جهاز التربية والتعليم لمنع العنف الجنسي للسنة الدراسية 
  للكشف والتعرف على حاالت العنف الجنسي في ما بينهمتطوير اليات لدى مجموعة االصدقاء 

14.1.2011  -  9.1.2011  

  
  صفوف الخامس والسادس لفعالية

  ) وقد تم مالءمتها لموضوع السنة يةمأخوذة من برنامج المهارات الحياتالفعالية االساسية  (
  

 
 

األهداف

  .أن يشخص التالميذ حالة الخطر التي من المحتمل أن يتحولوا فيها الى ضحايا استغالل.1

  .ان يتعرف التالميذ الى انواع مختلفة من السلوآيات آوسائل لمواجهة اخطار متوقعة.2

  .مختلفةان يتمرس التالميذ بردود فعل وسلوآيات في الظروف ال.3

  .التعامل مع السر وافشاءه والفرق بين الوشاية واالنقاذ. 4

وبين المواجهة في , ان يفهم التالميذ العالقة بين تطبيق طرق للمواجهة في حاالت الخطر .5

  .حاالت الخطر والتنكيل

  .تطوير المقدرة على مساعدة االصدقاء لتطبيق طرق التعامل مع حاالت االيذاء الجنسي. 6

  

  أشخص حاالت فيها خطر وتهديدأنا 
) نموذج(يعطى التالميذ موديل ,  تالميذ6-5يقسم الصف الى مجموعات تتألف آل منها من . 1

  ).موديل الخطوات(اتخاذ القرارات 

  .تعطى آل مجموعة بطاقة حدث

ويفحصون الحلول , يصف التالميذ األخطار وحاالت التهديد التي ينطوي عليها الحدث. 2

  .ثل هذه الحاالت حسب موديل الخطواتالمختلفة لم

يعرض التالميذ أمام الصف بأآمله األحداث والحلول التي ألفوها للمشاآل التي تعرضها هذه . 3

  .األحداث

  :رك والمختلف في الحاالت المختلفة والتشديد على النقاطمناقشة المشت. 4

والصعوبات )) تالذا(( قيمة التي تهدد, حاالت الرشوة واالغراءهناك الكثير من  

 . آبيرة وعليكم التفكير بها مليًاواجهونهاالتي ت



اعتمدوا على هذه المشاعر . اصغوا لمشاعر عدم الراحة واالستياء التي قد تختلجكم 

 .في تصرفاتكم

من حقكم أن تقولوا . ال تسمحوا ألي آان أن يفعل ما هو ضد رغبتكم! جسمكم ملككم  

 ".ال"

شارآوا انسان بالغ تثقون به بالضائقة التي . تضايقكمال تبقوا وحيدين مع أسرارِِ  

 .تمرون بها

أصغوا لمحن . حاولوا التمييز بين الوشاية وبين تقديم المساعدة لصديق في محنة  

توجهوا انتم ألنه , اقناعهم في التوجه لتلقي المساعدة أصدقائكم واذا لم عجزتم عن

  .بامكانكم تقليص مدى معاناتهم

  

  بطاقات أحداث

  
  مالحظة

  .يمكن للمعلمين اختيار أحداث ذات صلة بصفهم ومفاهيم تالميذهم

  

  1الحدث رقم 

  .عادت تهاني وياسر وجهاد من دورة الحاسوب في الساعة السابعة والنصف مساًء

وّدعت زميليها , على عجلة من أمرها لتصل قبل بث برنامج تحب مشاهدتهتهاني التي آانت 

 في البستان وجدت شابًا .وراحت ترآض في البستان الذي يفصل بين المرآز الجماهيري وبيتها

تهاني افلت يدها بالقوة وهرعت . سألها عن الساعة ثم امسك بيدها, وسيمًا حاول التكلم معها

خلت غرفتها آتبت لصديقتها رانية في الفيسبوك عما حدث واقنعتها راآضة الى البيت وحالما د

  .اال تخبر احد بالموضوع

  

  2الحدث رقم 

انتبهت رانية مؤخًرا الى ان البقال الذي في حارتها يلبي طلبات جميع زبائن بقالته قبلها ويبقيها 

  .دائًما األخيرة

قدم لها قطعة من الحلوى او وهو في آل مّرة ي. بعد أن ينصرف الجميع يتفّرغ لخدمتها

اليس , آان من المحبذ أن تنتظري: ((الشوآوالطة ويقول لها وهو يمسح بيده على شعرها



 رانية شعرت بعدم الراحة وآتبت لصديقتها ميس عما حدث في دفترها اثناء الحصة )).آذلك؟

  .وقالت لها انه سر ال يمكن افشاؤه

  

  3الحدث رقم 

  .ولذالك بدأ يتعّلم دروًسا خصوصية مساعدة عند ابراهيم, ياتتصعب مروان في مادة الرياض

  .وابراهيم شاب يتعلم في الجامعة

(( اديهففي آل مّرة ال ينجح فيها بحل سؤال يغضب عليه ابراهيم وين. يشعر مروان أنه مهان

 .ثم يالطفه ويتأسف قائًال انه يحبه فيبدأ بمالمسة جسمه ومؤخرته)) غبي((و )) تيس)) ((تنبل

  .قرر مروان مشارآة خالد صديقه في االمر لكنه توسل اال يكشف عن الموضوع الحد

  

  4الحادث رقم 

  .انتبهت ملك الى أن عّبود الجار الذي يسكن البيت المقابل لبيتهم ينظر اليها بشكل غريب

عندما دعاها , وخاصة, شعرت ملك باعتزاز خاص. وفي المرة األخيرة أطرى تسريحتها الجديدة

  . سألت ملك صديقتها عال عن الموضوع.ى األمسيات لمرافقته لمشاهدة شريط فيديو في بيتهاحد

  

  5الحادث رقم 

خالل ذلك قال دريد . حق ام دين: في حفلة عيد ميالد أمير ليلة السبت قرر األطفال أن يلعبوا لعبة

هذه قوانين , لزمةناديا أنت م((صفق جميع األطفال قائلين )) يجب على ناديا أن تخلع القميص((

  ))اللعبة

 

  التخاذ القرارات)) الخطوات((موديل 

  .ضوء أحمر. 1

  أتوقف أصغي لمشاعري

  .أفهم أن هنا مشكلة. 2

  .أحدد المشكلة. 3

  .أطرح امكانيات مختلفة لحل المشكلة. 4

  .أختار من بين االمكانيات المختلفة الحل األفضل لمشكلتي. 5

  .أعمل حسب الحل الذي اخترته. 6

  .7-5أعود الى الخطوات من , ب بالنفياذا آان الجوا. أفحص ان آانت المشكلة قد ُحلَّت. 7



 . الّخص لنفسي ماذا تعلمت من اختياري ومن حل المشكلة. 8

 


