
1 بلعتلا ةبرجت

ا ةبرجيمات
 ةرصفا ةذهني: يتأمل الطالب/المشاركون ما تعلموه عن الكرامة، ويجيبون على بعض 

أو كل األسئلة التالية في مناقشة جماعية أو مع شريك.

تعريف الكرامة بأسلوبهم الخاص �

مبادئ الكرامة بأسلوبهم الخاص �

الكلمات التي تتبادر إلى أذهانهم عند التفكير في الكرامة �

األشخاص التي تتبادر إلى أذهانهم عند التفكير في الكرامة �

لماذا تُعد الكرامة مهمة؟ لك؟ لكل شخص؟ �

ما هي مخاطر تجاهل كرامة األشخاص؟ �

الصور البصرية التي يربطونها بالكرامة  �

كيف يبدو الشخص الذي لديه كرامة؟ من تمت معاملته بكرامة؟ �

ماذا تعني الكرامة بالنسبة لك؟ �

 إلدالءاتتيان
في هذا النشاط يتأمل الطالب/المشاركون كل ما تعلموه عن الكرامة. يتأمل الطالب في الدور الذي تلعبه الكرامة في حياتهم، وحياة 

اآلخرين، وفي مدى أهميتها في تأمين الحرية، والسالم، والعدل في جميع أنحاء العالم. يقوم الطالب/المشاركون بتسجيل أفكارهم في جملة 
واحدة، ويشاركونها مع المجتمع العالمي.

 نشئ: باستخدام قائمة اإلجابات الناتجة عن العصف الذهني، واإللهام الناجم عن 

األمثلة، أكمل ماذا تعني الكرامة بالنسبة لي "الكرامة تعني _________" 
)التعريف، األهمية، مثال، العالقة الشخصية، وغير ذلك(. يمكن للطالب/المشاركين 

رسم صورة للكرامة عوًضا عن الكلمات. 

أمثجل: الكرامة أنقذت عائلتي، الكرامة هي شيء أريد التفكير فيه أكثر، الكرامة  �

هي الحب، الكرمة ترفع من شأن الجميع، وما إلى ذلك.

 ألعماعامنا5اإةىا9اسنو ت  ةوقتا15ادقيقل

شاعك
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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

 ةبو صل: شارك صورة لتعريفاتك عبر اإلنترنت عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 

باستخدام الوسم  GlobalDignity#. شارك الصورة على إنستجرام ووسائل 
التواصل االجتماعي األخرى، أو علّق عالمات على الحائط للطالب/المشاركين.

بوسراتاأوا بصاالتاعاةميل
 اعثر على أمثلة على الموقع اإللكتروني ليوم الكرامة العالمي  �

أو على الوسم dignityday# أو الوسم GlobalDignity# للمشاركة مع 
الطالب. ناقش ما تراه من طالب/مشاركين آخرين من جميع أنحاء العالم.
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