 - Kahootمنصة التعلم القائم على اللعبة
المؤلف :كريم سومون
الموضوع
مسابقة تفاعلية حول حقوق اإلنسان والمحكمة الجنائية الدولية
المضمون
"كاهوت" Kahootهي منصة تعليمية مجانية تعتمد على األلعاب عبر اإلنترنت .من األفضل لعب  Kahootsفي إعداد مجموعة  ،على
سبيل المثال  ،فصل دراسي .يجيب الالعبون على األسئلة على أجهزتهم الخاصة (الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة
الكمبيوتر)  ،بينما يتم عرض االختبار على شاشة مشتركة لتوحيد الدرس .يخلق "لحظة إطالق النار" لتشجيع الالعبين على البحث
والتعلم معًا .يشجع  Kahootمناقشة التعلم االجتماعي والتأثير التربوي.

األهداف
←رفع الوعي والمعرفة حول حقوق اإلنسان والمحكمة الجنائية الدولية
←توفير الفرصة للطالب إلعادة النظر في المعرفة الخاصة
←تفاعل تفاعلي من الدرجة الكاملة طوال فصل  45دقيقة
←نظرة ثاقبة التفاصيل والحقائق حول حقوق اإلنسان والمحكمة الجنائية الدولية
← تعزيز مناقشات التعلم االجتماعي وتأثير تربوي جديد
نتائج التعلم
والمحكمة
اإلنسان
حقوق
حول
معرفتهم
اختبار
للطالب
←يمكن
الطالب قادرون على اكتساب معرفة جديدة وحقائق مثيرة لالهتمام حول حقوق اإلنسان والمحكمة الجنائية الدولية

الجنائية

الدولية

المواد والمعدات الالزمة
أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة العرض والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والوصول إلى
اإلنترنت.
المدة 45 :دقيقة

نظرة عامة على أنشطة الدرس (العملية)
مقدمة  10 -دقائق:
يبدأ النشاط بمقدمة عن منصة  Kahootوكيفية عمل المنصة .قبل البدء في هذا النشاط  ،يمكنك أن تشاهد مع المشاركين فيلم JustNow
 animationحول المحكمة الجنائية الدولية أو تلقي نظرة على الجدول الزمني حول القانون الجنائي الدولي وحقوق اإلنسان  -ألن جميع
األسئلة التي تم إعدادها لكل من مسابقات  Kahootيتم إعدادها على المعلومات التي يمكن لكل مشارك العثور عليها في كل من Timelines
وفيلم الرسوم المتحركة.
اختبار  20 -دقيقة:
إن الوقت تقريبًا إلجراء كال االختبارين مع المشاركين هو  20دقيقة.
مناقشة  10 -دقائق:
بعد االختبار  ،نشجعك على إجراء مناقشة موجزة مع المشاركين حول محتوى االختبارات القصيرة التي تطرح األسئلة التالية:
←ماذا تعلمت؟
←هل أدهشك شيء أثناء االختبارات؟
←ماذا وجدوا صعوبة أو صعوبة؟
التقييم والمتابعة  5 -دقائق:
في نهاية النشاط  ،يمكنك ربط نتائج المناقشة بالهدف من النشاط وتشجيع الطالب على إنشاء اختبارات  Kahootالخاصة بهم واستخدام
المنصة كأداة تعليمية جديدة في ورش العمل أو الصفوف أو األنشطة األخرى.

المصادر
جميع المعلومات حول منصة التعلم القائمة على األلعاب  Kahootمتاحة على الموقع التالي:
https://www.kahoot.com/
مسابقة حول حقوق اإلنسان متوفرة على الموقع التالي:
https://play.kahoot.it/#/؟quizId=fc2d08ae-a8b9-4e90-9faf-7764baadca72
تتوفر مسابقة حول المحكمة الجنائية الدولية على الموقع التالي/#/https://play.kahoot.it :؟

خيارات التقييم والتقدير
سا من غيرهم  ،ولكن
تم تصميم هذا النشاط إلشراك جميع المشاركين  ،بنشاط  ،في تنفيذه .قد يكون بعض المشاركين أكثر حما ً
يجب أن يشارك الجميع في المناقشات والتمرين.

أفكار الواجبات المنزلية
بعد تنفيذ هذا النشاط  ،يمكنك تشجيع الالعبين على إنشاء مسابقة  Kahootالخاصة بهم ومشاركتها لتعميق الفهم واإلتقان والهدف ،
باإلضافة إلى المشاركة في المناقشات التي يقودها األقران.
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أسئلة لـICC Kahoot
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متى تأسست المحكمة الجنائية الدولية؟

1946
1992
1998
2002

كم عدد الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية؟

158
جميع الدول في جميع أنحاء العالم
123
95

أين تستند المحكمة الجنائية الدولية؟

ستراسبورغ
كمباال
الهاي
أروشا

من هو المدعي العام الرئيسي؟

لويس مورينو أوكامبو
سيلفيا فرنانديز دي جورميندي
فاتو بنسودة
جيمس ستيوارت

كيف يمكن لحالة ما الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

إحالة من األمين العام لألمم المتحدة
الشروع في التحقيق من قبل المدعي العام
إحالة حالة من قبل دولة طرف
إحالة الموقف من قبل مجلس األمن الدولي

ما الجرائم التي ال تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية؟

جريمة ضد االنسانية
تهريب المخدرات
جرائم حرب
إبادة جماعية

كم شخص أدين من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟

2
5
17
0

هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية فرض عقوبة اإلعدام؟

No
نعم  ،في حاالت استثنائية.
نعم  ،ولكن فقط للجناة من الدول التي توجد بها عقوبة اإلعدام.
نعم فعال.

ما هو اسم المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية؟

اتفاقية فيينا
نظام روما األساسي
ميثاق األمم المتحدة
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اتفاقية جنيف

ماذا كانت أول دولة تصدق على نظام روما األساسي؟

هولندا
كوت ديفوار
السنغال
إيطاليا

ما هي المنطقة التي لديها معظم الدول األطراف؟
أفريقيا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أوروبا الغربية ودول أخرى
آسيا والمحيط الهادئ
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المحكمة الجنائية الدولية هي دائمة؟

محكمة
مجلس
االدارة
برلمان

كم عدد القضاة في المحكمة الجنائية الدولية؟

14
15
18
21

من هو الرئيس الحالي للمحكمة الجنائية الدولية؟

لويس مورينو أوكامبو
سيلفيا فرنانديز دي جورميندي
فاتو بنسودة
جيمس ستيوارت

مكتب االتصال للمحكمة الجنائية الدولية؟

واشنطن
روما
نيويورك
جنيف
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أسئلة لحقوق اإلنسان كاهوت
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متى وأين اعتمد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟

10مارس  1946في سان فرانسيسكو
10ديسمبر  1947في نيويورك
10ديسمبر  1948في باريس
 10مارس  1949في لندن

أي مما يلي حقوق اإلنسان كما هو معلن في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان؟

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في
الكرامة والحقوق
ال يجوز القبض على أي إنسان ،
االعتقال أو النفي
لكل شخص الحق في التعليم
لكل شخص الحق في المشاركة بحرية في
الحياة الثقافية للمجتمع

من كان أول رئيس للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؟

تشارلز حبيب مالك
فرانكلين دي روزفلت
إليانور روزفلت
جون بيترز همفري

أين يقع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان؟

جنيف
نيويورك
باريس
لندن

كم عدد المقاالت التي يحتوي عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟

25
20
30
35

كم عدد أعضاء مجلس حقوق اإلنسان؟

35
47
63
193

متى تم إنشاء مجلس حقوق اإلنسان؟

1946
1948
1976
2006

متى يتم االحتفال بيوم حقوق اإلنسان؟

10نوفمبر من كل عام
10ديسمبر من كل عام
20ديسمبر من كل عام
 10يناير من كل عام
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ما هي أول بلد يسمح للنساء بالتصويت؟

الواليات المتحدة
الدنمارك
نيوزيالندا
سويسرا

انتشارا لحقوق اإلنسان اليوم؟
ما هو االنتهاك األكثر
ً

تعذيب السجناء السياسيين
العنف ضد النساء والفتيات
التمييز ضد السكان األصليين
عمالة األطفال القسري

ما هي المنظمة الدولية لحفظ السالم التي أنشأت اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان؟

االمم المتحدة
منظمة الصحة العالمية
البنك العالمي
منظمة التجارة العالمية

من يضع معايير حقوق اإلنسان الدولية؟

الصليب االحمر الدولي
حكومات الدول الفردية
االمم المتحدة
منظمة العفو الدولية

ما الذي تمثله UDHR؟

إعالن غير مسبوق لمسؤوليات اإلنسان
المرسوم العالمي لحقوق اإلنسان والمسؤوليات
التنديد العالمي لحقوق اإلنسان
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

أين تقع المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان؟

ستراسبورغ
الهاي
لوكسمبورغ
بروكسل

كم عدد الدول التي وقعت حاليا على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟

138
99
75
0

.ان محتوى هذه المواد ال يعكس الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي
تقع مسؤولية المعلومات واآلراء الواردة في المواد تماما" على عاتق المؤلف (المؤلفين).
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