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النسخة السادسة من الحملة التحسيسية المنظمة
بالمؤسسة من طرف األمن الوطني
في اطار اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة لالمن الوطني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة
الوطنية للوقاية من حوادث السير وبتنسيق بين والية امن اكادير والمديرية اإلقليمية الكادير اداوتنان شهدت
مؤسسة االنبعاث الخصوصية تنظيم النسخة السادسة من الحملة التحسيسية بالوسط المدرسي برسم الموسم :
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تأتي هذه المبادرة تماشيا مع سياسة االنفتاح التي تنهجها المؤسسة على محيطها من أجل تحسيس التالميذ
والتلميذات بعدد من المواضيع المهمة من ضمنها ،التربية على المواطنة ،مبادئ السالمة الطرقية ،اجتناب تعاطي
المخدرات بكل أنواعها ،التعامل االيجابي مع شبكة االنترنيت والمواقع االجتماعية مع التنبيه لخطورة الجريمة
اإللكترونية ،التربية على المحافظة على البيئة ،التربية على المواطنة والتحرش الجنسي ضد القاصرين .
ألقى العرض اطار من األطر االمنية تناول فيه مجموعة من السلوكات المنحرفة التي تهدد المؤسسات التعليمية
مشيرا الى تداعياتها الخطيرة على التالميذ واألطر التربوية.
وقد لقي العرض اهتماما وتفاعال من طرف التالميذ الذين ابدوا وعيا كبيرا بالنقط المثارة في الموضوع عبرت
عنه مداخالتهم التي لم تخل من إشارة إلى نبدهم لمجموعة من السلوكات المنحرفة التي تالحظ في بعض
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المؤسسات التعليمية األخرى .كما نبه البعض إلى وجوب التعامل مع تقنيات التواصل الحديثة بمزيد من االحتراس
مشيرين إلى أنها سالح دو حدين او نافذة من خاللها نستطيع النظر إلى ما هو جميل او قبيح حسب نوعية تعاملنا
معها.

وبعد مغادرة اإلطار األمني فتح نقاش مستفيض حول المواضيع التي تطرقت لها المداخلة تركز جله حول التعامل
مع االنترنيت والمواقع االجتماعية وجعلها في خدمة المستعمل دون اإلساءة إلى اآلخر .وقد أبان التالميذ من خالل
مداخالتهم عن إلمام عالي بهذه الوسائل ووعي بمدى خطورتها إذا جعلت في أيدي غير أمينة أو في متناول عقول
غير سوية.

وقد اختتمت هذه الفعاليات على الساعة السادسة على أمل أن تتجدد الفرصة للحديث بشكل أكثر تفصيال عن عالم
االنترنيت وما يحيط به من عوالم يصعب سبر أغوارها.
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