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ح أن يضطلع بها المعلمون باستخدام الفيديو الخاص بمكافحة الفساد: الصحيفة ٤ أنشطة ُ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  

 المصالح تضارب دوائر 
 

أن يكونوا  لطالبينبغي ل :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

 الفيديو في المشاهد أو األحداث تحديد •

 في تضارب على انطوت ربما التي

 المصالح

 تضارب بها أثَّر ربما التي السبل بيان •

 حياتهم على المصالح
  

ض الفيديو، مشاهدة بعد :الوصف  استعرِّ

  .المسرد باستخدام المصالح تضارب تعريف
 

 أو األحداث تحديد الطالب إلى اطلب -١

 على انطوت ربما التي الفيديو في المشاهد

 لو المثال، سبيل على) المصالح في تضارب

 فإنها زه،المتن موظفي أحد الصي ادة كانت

 عليها يحتم موقف في نفسها وضعت قد تكون

 لحماية) وظيفتها مهام بين االختيار

  .(الخاصة ومصالحها (الحيوانات
 

 على الصف إطالع إلى الطالب ادع -٢

 الفساد صوت :األدوار تمثيل
  

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

  للفيديو سيناريو تأليف •

 السيناريو كتابة بتقنيات االستعانة •

 والتصرفات الحوار لتوجيه األساسية
 

 ادع ومناقشته، الفيديو مشاهدة بعد :الوصف

نة مجموعات ضمن العمل إلى الطالب  مكوَّ

 .للفيديو سيناريو لكتابة طالب ٦ إلى ٤ من

  .الصف أمام األدوار تمثيل إلى ادعهم ثم
 

 أو األخاذة الفكرة بوصف يبدأوا أن وينبغي

 ينبغي حوار، تأليف وعند .للفيديو الرئيسية

 ذلك في بما شخصية، لكل صوت تخصيص

 الطالب يُطلِّع أن وينبغي .الفساد حيوان

  .سيناريوهاتهم على الصف
 

 بعد تُطرح المعلومات الستخالص أسئلة

 :األدوار تمثيل
 

 الفساد ولغز اإلنسان حقوق
  

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

  :يلي بما القيام على قادرين

 بالفساد تتأثر التي اإلنسان حقوق تحديد •

 اإلعالن من المصورصدار اإل باستخدام

  اإلنسان لحقوق العالمي

 التي المستدامة التنمية أهداف تحديد •

 بالفساد تتأثر
 

 كيف ناقِّش الفيديو، مشاهدة بعد :الوصف

 من الناس   يحرم وكيف الفساد، الحيوانُ  يمثل

 وإلى والخدمات السلع إلى الوصول سبل

  .كبشر حقوقهم
 

د -١  بالفساد تتأثر التي اإلنسان حقوق حد ِّ

 اإلعالن من المصورصدار اإل باستخدام

  .اإلنسان لحقوق العالمي
 

د لذلك، كبديل -٢  التنمية أهداف حد ِّ

 سبيل فعلى .بالفساد تتأثر التي المستدامة

 بسبب متناسب غير تأثرا   المرأة تتأثر المثال،
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 أثَّر المصالح تضارب يكون قد التي الطرق

.حياتهم على بها سيؤث ِّر التي تلك أو بها  
 لحيوان خصصته الذي الصوت ما -١

  ولماذا؟ الفساد،
 

 يتغير أن الحيوان لصوت يمكن كيف -٢

  الفاسد؟ الصي ادة عالم نسيج نخر كلما
 

 القصة قوة من الكالم إدخال انتقص هل -٣

قوة؟ زادها أم  

 المساواة) كثيرة مجتمعات في كأقلية وضعها

 التنمية أهداف من 5 الهدف في الجنسين بين

.(المستدامة  

 فيديو مشروع :المشاريع على القائم التعلم 

 "للفساد ال ولق  "
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

 بمنع الكفيلة السبل يوث ِّق فيديو إعداد •

 الفساد
 

 فيديو إعداد الطالب من اطلب :الوصف

 في الفساد تجذُّر منع طرق يوث ِّق بهم خاص

  .المحلية ومجتمعاتهم ومدارسهم بيوتهم
 

 اآلخرين والمعلمين اآلباء دعم التمس

  .الفيديو إعداد في المجتمعية والمنظمات
 

 من الرئيسية الرسائل تشمل أن يمكن

 :يلي ما الفيديو
 

 فسادا   ليس وما فساد هو ما على التعرف •

 الفساد حاالت عن اإلبالغ •

 سيادة احترام على يساعد القواعد اتباع •

  القانون

 األخالقية المعضالت
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

 التي األخالقية التحديات مناقشة •

 ومدارسهم بيوتهم في يواجهونها

  المحلية ومجتمعاتهم
 

 الطالب لجعل الفيديو استخدم :الوصف

 مثل الكامنة، األخالقية المعضالت يحددون

 وسرقة ممنوع مكان في السيارة صف

  .الكابلي التلفاز خدمات
 

 هذه تمثله عما الطالب اسأل -١

  .(األخالقية التحديات( المشاهد
 

ف -٢  األخالقي والسلوك األخالقيات عر ِّ

  .المسرد باستخدام
 

 التحديات في التفكُّر إلى الطالب ادع -٣

 في واجهوها قد يكونون ربما التي األخالقية

 مثال ،) المحلية ومجتمعاتهم ومدارسهم بيوتهم

س ل  الحصول أو الدرجات شراءرشوة المدر ِّ

  الفقراء مقابل األغنياء :مناظرة
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

 الكيفية بشأن مدعومة حجج تكوين ✓

 األغنياء على الفساد بها يؤث ِّر التي

  والفقراء
 

 ما لمناقشة كحافز الفيديو استخدم :الوصف

 أو الغنية البلدان لدى أسوأ الفساد كان إذا

  .الفقيرة
 

  .الطالب مع الفيديو سياق بمناقشة ابدأ -١
 

 شريط في السيناريو كان إذا عما اسأل -٢

 اسألو .فقير أو غني بلد في يجري الفيديو

 على) إجابتهم إلى توصلهم كيفية عن الطالب

 والمباني السيارات الحظ المثال، سبيل

 ذلك يشجع .(الفيديو في المعبدة والطرق

 تفكيرهم، طريقة في التفكُّر على الطالب

  .النقدي التفكير على ويشجع
 

 الرواية أو ألحداثيمكن ل كيف عن اسأل -٣
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 عليك وما حقوق من لك ما على التعرف •

  مسؤوليات من

 على يؤثر الفساد بأن المسؤولية قبول •

 على تقع منعه مسؤولية وبأن الجميع

  الجميع

 ينبغي ال أو يمكن ال مرحلة توجد ال •

 منعه أو للفساد التصدي عندها

 الفساد انتشار لكبح األهمية بالغة الوقاية •

 زاهةبن التصرف مسؤولية عليه تقع الجميع

 أخالقية قرارات واتخاذ

 فقير؟ بلد في وقعت لوأن تختلف  الفيديو في .(قانونية غير بطريقة سلع أو أموال على

 الحيوان يصطاد ال قد المثال، سبيل فعلى

 أو هلبيع أوألكله  وإنما الترفيه، أو للتريض

  .آخر أساسيلالستفادة منه في غرض 
 

 مقبوال   أو) أسوأ الفساد كان إذا ما ناقش -٤

  .الفقيرة مأ الغنية البلدان في (نسبيًّا
 

 األغنياء على يؤثر الفساد :الرئيسية الرسائل

 يؤثر الفساد .مختلفة بطرق ولكن والفقراء،

 يدفعون جعلهمب للفقراء اليومية الحياة على

 أو األساسية والخدمات االحتياجات مقابل أكثر

 يجعل الفساد .عنهما التخلي إلى دفعهم

 من به يتمتعون ما بسبب ثراء أكثر األغنياء

 .وامتيازات سلطة
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