
 اإلعداد
انشر المواد الثالثين )أو مجموعة فرعية منهم( لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

جميع أنحاء الغرفة. يجب أن يكون هناك مساحة كافية على الورق ليقوم الطالب/
المشاركون بوضع ملصقات.

امنح كل طالب/مشارك ثالثة ملصقات من نوع/لون واحد، وملصق واحد من نوع/
لون مختلف )مثالً ثالث دوائر زرقاء ودائرة حمراء(

المواد

ُنسخ من النسخة األصلية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لكل طالب/مشارك أو  �
استخدام نسخة مبسطة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، أو استخدام صور 

من We Are All Born Free )التمرير ألسفل لرؤية الصور(

 حقوق اإلنسان 
وقصة الكرامة الخاصة بك 

يستخدم الطالب/المشاركون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة كأداة للعصف الذهني بغرض تحديد وتطوير 
قصص الكرامة الخاصة بهم. وخالل العملية يتعرفون على حقوق اإلنسان، ويأخذونها بعين االعتبار. وفي النهاية، يربطون الكرامة 

وحقوق اإلنسان بحياتهم.

ثالثة ملصقات من نوع/لون واحد، وملصق واحد من نوع/لون مختلف )مثالً  �
ثالث دوائر زرقاء ودائرة حمراء(

صفحة واحدة لكل مادة من مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي سيقوم  �
الطالب/المشاركون بتفحصها.

 التعليمات
ضع في اعتبارك: امنح كل الطالب/المشاركين نسخة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

املنسق: يطلب كل طالب/مشارك  اقرأ مواد اإلعالن بصوٍت مرتفع. )إستراتيجية 
من الشخص التالي مواصلة القراءة، أو يرمي كل طالب/مشارك كرة/دمية محشوة 

للشخص الذي سيقرأ بعده، أو يقرأ كل طالب/مشارك رقم املادة املرتبط برقمه إذا كان 

عددهم ال يزيد عن 30(. أخبر كل طالب/مشارك برسم دائرة حول المادة التي يراها 

األكثر أهمية بالنسبة له، ووضع خٍط تحت المادة التي تعّرض لتجربة شخصية معها.

شارك
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2 تلربة التعلت
يمكنك التكييف، والترجمة، والتعديل. يجب منح االعتماد المناسب، واإلشارة إلى أي تغييرات تم إجراؤها. ال يجوز لك 

استخدام المادة ألغراض تجارية.

.globaldignity.org الخاص بنا، واستكشف موارد ومناهج تدريس الكرامة في Global Dignity تواصل مع مجتمع

حدد: يتحرك الطالب/المشاركون في جميع أنحاء الغرفة لرؤية المواد المنشورة من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ويضعون ملصقاتهم على الثالثة مواد األكثر أهمية 

بالنسبة لكل منهم. ويضعون الملصق الفردي على المادة التي سبق لهم التعرض 
لتجربة شخصية معها.

تأمل: ينظر الطالب/المشاركون إلى نتائج تمرين الملصقات، ويستخلصون النتائج، 

ويتشاركون التأمالت مع الفصل. إذا سمح الوقت، فيمكنهم مشاركة ما "قاموا 
بلصقه"، ولماذا.

نظت: يقرر كل طالب/مشارك أي حق من حقوق اإلنسان سيستخدمه لقصة الكرامة 

الخاصة به. يمكنهم صياغة قصصهم في فقرات، أو تنسيق النقاط األساسية باستخدام 
الرموز النقطية، أو رسم كاريكاتور/صورة تروي القصة بوضوح.

كّون ثنائية/شارك: يقرأ الطالب/المشاركون قصصهم و/أو يقصونها لشركائهم، ثم للصف 

بالكامل. ذّكر الطالب بأنه من المهم احترام كل قصة، حتى لو كانت غير معتادة أو 
مختلفة عن أي شيء سبق لهم اختباره.

فّكر وصّدق: يتدرب الطالب/المشاركون على معاملة اآلخرين بكرامة، من خالل تبادل 

التصديق والثناء على أقرانهم، وتحديد القصص التي أثرت عليهم، وجعلتهم يفكرون 
بشكل مختلف، وأثارت مشاعرهم، وما إلى ذلك. يمكن للطالب/المشاركين فرقعة 

أصابعهم عندما يقول أحدهم شيًئا يتفقون معه.

توسعات أو اتصاالت عالمية
اشرح للطالب/المشاركين العالقة بين الكرامة و اإلعالن العالمي لحقوق  �

اإلنسان، وديباجته.

اطلب من الطالب/المشاركين الربط بين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  �
وبالدهم. ما هي الحقوق المنتهكة؟ ما هي الحقوق المصونة؟ ما سبب ذلك؟

شارك هذه التجربة مع درس اإلدالء ببيان . �

قّدم للطالب أمثلة على قصص الكرامة من خالل نماذج قصص الكرامة. �
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