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 لقاء خيالي 

 االهداف : 

 اعطاء المجال لألوالد للتعبير عن موضوع الفراق من وجهة نظر ايجابية وجذابة . 

ايصال رسالة لألوالد مفادها ان المستقبل مفتوح امامهم واننا نراهم بأعيننا متأقلمين مع الصعوبات وانهم سوف 

 يبنون حياتهم العملية الناجحة . 

 

 االدوات : 

 اللقاء  ) مرفق  ( بطاقات 

 

 سير الفعالية :

 . المشاركين ينقسموا الى ازواج .  1

 . كل زوج يحصل على بطاقة التي توصف لحظة زمنية في المستقبل . 2

 . تعطى مدة ربع ساعة لألوالد حتى يتقمصوا الموقف والحالة المعطاه في البطاقة .3

 تعرض امام االوالد اللقاء الذي بحوزتهم .  . بعد انتهاء الوقت المحدد تتجمع الفرق وكل فرقة 4

 . اعضاء الفرقة يحاولوا التعرف على الفترة الزمنية بحياتهم ، تقابلوا وباي ظروف . 5

  . نالئم السيناريوهات لألوالد حسب المواضيع التي تهمهم وبأحالمهم وميولهم القلبية 

 المتفائلة والواثقة والداعمة لهم .  هذا مفتاح لمتابعة الحوار مع االوالد من نفس وجهة النظر 
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 انتم تلتقون في الملعب .
 ,كمال يلعب في فريق كرة قدم )الطليعة(

وداني رجل حواسيب يعمل في مجال التكنولوجيا احضر ابنه لمشاهدة 
 اللعبة
 

 انتم تقابلتم في حفل زفاف داوود.
 حب الطفولة. -داوود سوف يتزوج من تمارة 

 يقوم بعمل تقني لتصليح االجهزة الطبية. - امير
 هو الشف الذي عمل في الشركة التيطباخ ماهر ،  - احمد

 في العرس. مجهزت الضيافة للمعازي

 
انتن تقابلتن في العروض التصويرية للمسلسل الجديد الذي سوف يعرض 

 على شاشات التلفاز.
وتريد ان تشق  )المواهب(تعلمت التمثيل والغناء. وقبلت لبرنامج  - درية

 طريقها .
 التلفاز .تخبيرة تجميل في ستوديوها - اميرة

 انتم تقابلتم على سفينة سياحية تتوجه الى شواطئ الكاريبي
 دي جي للحفالت معروف انه استدعي للعمل على ظهر السفينة، - خالد
ل قام بإنهاء  دورة تأهيل للحراسة وتعلم فنون القتال ويعمل كرج - راني

 امن على ظهر السفينة ...

 انتن تقابلتن بحديقة عامة بجانب المراجيح مع االحفاد.
معلمة في المدرسة االبتدائية االساسية، تحتفل بعيد زواجها  - روضة

 الفضي مع احمد.
ولها عملها الخاص بها وكل يوم جمعة تستقبل  –مصممة ازياء  - نيروز

 احفادها على طبق الكسكس..

  


