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ح أن يضطلع بها المعلمون باستخدام الفيديو الخاص بمكافحة الفساد: الصحيفة  ١أنشطة ُيقتر  

 

  المعلم

 بها تضطلع قد التي األنشطة في انظر
 .الفساد بمكافحة الخاص الفيديو باستخدام

ر  النشاط تختار جعلتك التي األسباب في تفكَّ
  وإدماجه لتنفيذه بها تخطط التي والكيفية

 سلوكيالمجال ال

والمشاركة العملي والتطبيق واألداء السلوك   

 العاطفي-جتماعيالمجال اال

 التي االجتماعية والمهارات والمواقف القيم

ن  الناحيتين من التطور من المتعلمين تمك ِّ

 مع العيش ومن والبدنية، االجتماعية-النفسية

والسالم االحترام يسوده جو في اآلخرين  

 دراكيالمجال اإل

 أجل من الالزمة التفكير ومهارات المعارف

وتعقيداته للعالم أفضل فهم إلى التوصل  

 الفساد مكافحة مشروع/حملة 
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

 الفساد لمنع إيجابية إجراءات وضع •
 

 التصحيحية اإلجراءات مناقشة بعد :الوصف

 السلبية النتائج لمنع اتخاذها يمكن كان التي

 حملة وضع على الطالب دساعِّ  الفيديو، في

 ضمن يعملون الطالب اجعل .الفساد لمكافحة

 بهذا لالضطالع أزواج أو مجموعات

  .المشروع
 

 مثل) الفيديو من مستلَهما   شعارا   ضع -١

 "(المجتمع نسيج ينخر الفساد"

 مع واعمل الفساد، جوانب في ابحث -٢

 لمنع سبل القتراح المحلي والمجتمع اآلباء

 الفساد

 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية استخدم -٣

  الفساد عن المزيد لمعرفة كأداة الفساد

 المواد هذه استخدم العمل، تحفيز أجل من -٤

  والنتائج الخيارات :المناقشة
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

  السابقة المعارف استذكار •

  تعلمه تم ما تحديد •

  األسئلة من المزيد غوص •
 

 مناقشة قُد   الفيديو، مشاهدة بعد :الوصف

 على المترتبة النتائج تحليل على تركز

 إلى الطالب ادع ثم .الشخصيات تصرفات

  .الشخصية تصرفاتهم في التفكُّر
 

 بها تكون التي الكيفية عن الطالب اسأل -١

 بيتهم في تؤثر نتائج وتصرفاتهم لخياراتهم

  وكوكبهم وبلدهم ومدرستهم

 الفيديو في الصي ادة خيارات عن اسأل -٢

 (الفساد حيوان لقاء رشوة دفع مثال ،)

 هذه على المترتبة النتائج كانت ماذا -٣

 الحيوان يبدأ المثال، سبيل على) الخيارات؟

 مشاكل، في ويتسبب ويتضخم، األكل، في

سبر المعارف  نشاط :فكاراأل شحذ

  واكتسابها
 

  هأعرفأريد أن الذي  ما :المعارف

 هأتعلم أن أريدالذي  ما :الغايات

  هتعلمتالذي  ما :الحصيلة

 تراودني التي األخرى األسئلة :األسئلة
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

  السابقة المعارف استذكار •

  تعلموه ما تقييم •

  األسئلة من المزيد غوص •
 

سبر المعارف  نشاط يساعد :الوصف

 من تعلموه ما تذكُّر على الطالب واكتسابها

 الفيديو مشاهدة قبل أفكارهم وتنظيم قبل

  .وبعدها وأثناءها
 

 الفساد عن الطالب يعرفه الذي ما :المعارف

 أو يعرفه أن الطالب يريد الذي ما :الغايات

 يتعلمه

mailto:e4j@un.org
http://www.unodc.org/e4j
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption
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 "الفساد ضد متحدون" حملة المعدة في إطار
 

ر   :التالية الرئيسية بالرسائل الطالب ذك ِّ
 

 واحترام والرخاء التنمية يعيق الفساد •

 اإلنسان حقوق

 من الفساد، درء في دوره شخص لكل •

 بقرارات واألخذ زاهةبن التصرف خالل

 أخالقية وخيارات

 األهمية بالغة والشباب المواطنين مشاركة

الفساد مكافحة في  

  (ذلك إلى وما
 

ر   :الرئيسية الثالث بالرسائل الطالب ذك ِّ
 

 واحترام والرخاء التنمية يعيق الفساد •

 اإلنسان حقوق

 من الفساد، درء في دوره شخص لكل •

 بقرارات واألخذ زاهةبن التصرف خالل

 أخالقية وخيارات

 األهمية بالغة والشباب المواطنين مشاركة

الفساد مكافحة في  

 مهتعلُّ  تمالذي  ما :الحصيلة

  المتبقية؟ األسئلة ما :األسئلة
 

 فرصا   باألسئلة الخاص الجزء يوفرو

 الطالب لدى تكون التي األسئلة الستكشاف

 .الفيديوب المشمولة غير الفساد مسائل بشأن

 بنتائج التالعب المثال، سبيل على ذلك، ومن

 وانعدام والمحسوبية الرياضية المباريات

 أمور جميعهاو ،المصالح وتضارب الشفافية

 للرشوة حافز بمثابة تكون أن يمكن

  .واالحتيال
 

 عرض للطالب ينبغي :اإليضاحي العرض

 على سبر المعارف واكتسابها نشاط نتائج

.الصف  
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