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 أناو ه اآلخر

 الفعالية مقدمه  من صفاء حمادة من مؤسسة داخلية الفنار

 

 9191المتحدة  األمم –اتفاقية حقوق الطفل

   على :الثانية  تنص المادة 

 

هذه أالتفاقية المنصوص عليها في لكل طفل الحقوق  وتؤمن األعضاء تحترم الدول

لون التفرقة ,سواء كانت عرق , أنواعنوع من  أيبدون  نفوذها ,في منطقة 

اجتماعي ,  أوما شابه , انتماء قومي ,عرقي ,  آوانتماء سياسي  آو,جنس,لغة ,دين,

 من هو وصي علية قانونيا . أو,  أو والدهملك ,عجز ,طبقة التي ينتمي لها الطفل 

 

من حماية الطفل من  التأكدتتبنى كل الوسائل الضرورية من اجل  األعضاءالدول 

انتماءات والدي الطفل  أو أنشطة أوطبقي , أساسعقاب على  أوتفرقة  أوكل ضيق 

 .عائلته أفراد أوعلية قانونيا  األوصياء,

 

  اتفاقية حقوق الطفل

 

 المعجم – المساواة

 

 الديمقراطية كقيمة

 

لتطوير نقاش حر مع  باإلضافة –قصيرة  أفالميدرس الموضوع  بمساعدة * 

 قصص قصيرة لها عالقة بالموضوع . وأيضاالمشاركين 

 

 أنا والمجموعة
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 عملية : أهداف

  اتفاقية حقوق الطفلعلى  التالميذيتعرف  أن -

  القصير لميفي الف التالميذ الحقوق الممارسةيميز  أن -

وبين ما نصت لم يبالمقارنة بين الحقوق المعروضة في الف التالميذيقوم  أن -

 .اتفاقية حقوق الطفل هعلي

 . في المجتمع أصدقائهميكونوا مخلصين لحقوق  –مابعمل التالميذ  يقوم -

 

 : أيضا اآلخر متساوياألوللم يالف ماس 

 مجموعة أوالد تلعب العاب الثلج . ولد جديد يريد أن ينضم للمجموعة . 

 ة ؟؟\ البنت  الجديد\ما يميز فرقة األوالد ؟ ما يميز الولد 

 

 بمساواةعاملونا ي أننحن متساوون من حقنا  :لم الثانييالفاسم  

ولد ازرق مهتم بالتعلم بمدرسة لألوالد ذو اللون األخضر . هل يتقبلوه في صفهم ؟ 

 ماذا مع المعلم في الصف ؟

 

 شرح لمصطلح مختلف بخمسة دقائق  :لم الثالثياسم الف 

 

 مختلفة  أراء :الرابعالفيلم اسم  

 

 " العجوز والوعاء المكسور "–حكمة صينية : لم الخامسيالفاسم  

 

 ديمقراطية :  لم السادسياسم الف 
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 الرسوم المتحركة  :  األفالم أنواع

 

 باللغة العربية . اآلخرجزء الودون النص ،  األفالمجزء من  : األفالملغة 

 

 

 :القصيرة األفالمتحليل 

  أوضح لم ؟يبالف أحببته الذي  ما

 الذي لم يعجبك بالفلم ؟ أوضح ألشيء

 الفلم  أحداثسرد ا

  ي ؟ أوضح\أي شخصية أعجبك 

 لم ؟ يما المغزى من الف

 وضحواألم ؟ يللف إضافتها أو إزالتهاشخصية كنتم تختارون  أي

 .لم الفيموضوع عرض ت أخرى أفالمكم ديهل معروف ل

 

 مصطلحات 

 ، شبيه ،متساوي  ،فرصة , مختلف  ، /اتفاقيه , معاهدة مساواة ، مسؤوليةحق . 

، تفرقة دعم ، مساعدة  ،تحديد الهوية ،   فرقة ،مجتمع سلبي ،  ، ايجابي ،متشابه 

 .........،  تكافؤ الفرص ، التمييز ، والسقف الزجاجيمقاطعة ،  ،عزله 


