
االحترام ومراعاة الحدود
سيتمكن المشاركون من تفهم وجهات نظر ومشاعر اآلخرين بشكل أفضل في إطار مشاركة األشخاص

للمعلومات الشخصية على اإلنترنت.

المواد
مذكرة تفهم مشاعر اآلخرين ومشاركتها



تفهم مشاعر اآلخرين ومشاركتها

المذكرة

تفاعل في الفصل

اطلب من المشاركين أن ينقسموا في أزواج وقدّم نسخة من السيناريوهات لكل مشارك: مذكرة
المشارك.

امنح المشاركين 15 دقيقة لقراءة السيناريوهات ومناقشتها.

تجول في أنحاء الغرفة وساعد المشاركين من خالل التوجيهات اإلضافية للمعلم المضمنة في المذكرة.

المناقشة

اطرح أسئلة على طالبك

ما العنصر المشترك بين السيناريوهات؟

أي سيناريو كانت مناقشته األصعب؟ وأيها كانت األسهل؟ ولماذا؟

كيف كنت ستقوم بمعالجة/التعامل مع كل سيناريو إذا حدث لك؟

كيف يمكنك حماية نفسك من أنواع التعدي على الخصوصية األخرى؟

تفاعل في الفصل

أخبر المشاركين أن بعض أشكال التطفل تكون في الواقع غير قانونية، وفي جميع الحاالت تقريبًا،
يعتبر التطفل أمرًا منافٍ لألخالق. في األنواع المختلفة من العالقات، يود األشخاص مشاركة معلومات

متنوعة عن أنفسهم. وهذا السلوك أمر معقول وطبيعي.



المهمة

الجزء األول

أخبر طالبك

واآلن سنقوم بتوسيع نطاق السيناريوهات التي كنا نتحدث عنها توًا.

ارسم في الورقة الخاصة بك قصتين مصورتين [إذا كان المشاركون غير متحمسين لفكرة القصة
المصورة، فاقترح عليهم كتابة قصة قصيرة بدالً من ذلك]، تجسدان:

سيناريو حول شعورك بعدم احترام الحدود التي تضعها أو التي يضعها شخص آخر، والطريقة التي1.
كنت تأمل أن يتعامل بها اآلخرون.

سيناريو مختلف تشعر فيه باحترام الحدود التي تضعها أو التي يضعها شخص آخر، والطريقة التي2.
أظهر بها اآلخرون مشاعر االحترام ودماثة الخلق.

تكليف

امنح المشاركين 30 دقيقة لالنتهاء من القصص المصورة الخاصة بهم.
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