
Küçəә təәcavüzü (qısnama,küçəәdəә kimisəә təәqib etməә, həәdəә-qorxu gəәlməә, narahat 
etməә) üzrəә dəәrs planı: 
Bu səәnəәd istəәdiyiniz formada istifadəә oluna biləәr. ƏӘlavəә edilmiş video çarxı əәvvəәldəә vəә ya 
daha sonra təәqdim edəә biləәrsiniz ki, bu da oğlan şagirdləәrini müzakirəәləәrdəә daha fəәal 
iştirak etməәyəә həәvəәsləәndirəә biləәr. 
 
 

 Küçəә təәcavüzü (qısnama) nəәdir? Onu necəә izah edəәrdiniz? 
o Şifahi şəәkildəә 
o Emosional şəәkildəә 
o Fiziki şəәkildəә 

  Küçəә təәcavüzünəә aid həәr hansı bir misal deyəә biləәrsiniz? 
o Harada təәcavüz ( qısnama) baş verir? 
o Nəә zaman baş verir? 

  Bu mövzunu müzakirəә etməәk nəәyəә görəә lazımdır?  
 Sizcəә nəәyəә görəә küçəә təәcavüzü (qısnama, küçəәdəә təәqib etməә) baş verir? 

Təәcavüzkarların məәqsəәdi nəәdir? 
o  Kimləәr bu məәsəәləәdəә günahkardır? 

 İnsanların qınayıb, təәqsirləәndirdiyi din, məәdəәniyyəәt, qadınların 
davranışı ( məәs: onların necəә yeriməәsi), qadınların diqqəәtçəәkici 
geyimləәr geyməәsi vəә s. kimi mövzu müzakirəә oluna biləәr. 

 Siz küçəә təәcavüzünün (qısnama) birbaşa şahid olmusunuz? 
o  Siz bu təәcavüzdəәn zəәrəәr çəәkəәn təәrəәf olmusunuz (qızlara aiddir)?  
o Sizin hansısa dostlarınız vəә ya ailəәniz bunun qurbanı olub (oğlan vəә 

qızlar)? Siz hansı küçəә təәcavüzünün  şahidi olmusunuz? 
 Sizcəә bu Azəәrbaycanda problemdir? Bəәs sizin icmada necəә? 
 Beləә bir küçəә təәcavüzünü görəәndəә vəә ya haqqında eşidəәndəә, bu sizəә necəә təәsir 

edir? 
 Küçəә təәcavüzünəә əәn müvafiq reaksiya nəәdir?   

o Zəәrəәr çəәkmiş kimi? 
o Müşahidəәçi kimi? 
o Zorakılıq cavabdırmı?  

 Küçəә təәcavüzünəә necəә son qoya biləәrik? 
o  ƏӘgəәr sizin dostunuz kiməәsəә bu cür təәcavüz edirsəә (küçəәdəә kimisəә təәqib 

edirsəә, həәdəә-qorxu gəәlirsəә) sizcəә bu nəәdir? Sizcəә bu normal haldır? 
	  
Fəәaliyyəәtləәr: 
 

 İki nəәfəәrdəәn ibarəәt qruplara bölünün vəә ssenari qurun. Bir təәrəәf digəәrini küçəә 
təәcavüzünəә (təәqib edir) məәruz qoyur. Digəәr təәcavüzəә məәruz qalan təәrəәf isəә ona 
qarşı ediləәn təәcavüzəә reaksiya verir. ( Oğlanları zəәrəәr çəәkəәn rolunu oynamasına 
həәvəәsləәndirməәk üçün ümumi rolların dəәyişdirilməәsinəә icazəә verilir) 

o Sizcəә zəәrəәr çəәkmiş təәrəәf lazımı formada reaksiya verir? 
o Sizcəә onlar fəәrqli nəәsəә həәrəәkəәt edəә biləәrdiləәr? 

 İndi üç nəәfəәrdəәn ibarəәt qruplar formalaşdırın. Ssenari qurun. Təәrəәfləәrdəәn biri 
zəәrəәr çəәkəәn, digəәri təәcavüz edəәn şəәxs, üçüncü şəәxs isəә hadisəәyəә şahid olan 
şəәxsdir. Təәcavüzkar zəәrəәr çəәkəәni  təәcavüzəә məәruz qoyur vəә zəәrəәr çəәkəәn şəәxs iləә 
şahid təәrəәf baş verəәn hadisəәyəә eyni reaksiya verir. 

o Zəәrəәr çəәkmiş şəәxs ona qarşı baş verəәn təәcavüzəә reaksiya verəә biləәr, lakin 
əәsas tapşırıq odur ki, şahid gördükləәrinəә neçəә reaksiya verir. 

o Şahid nəә etdi? 



o Sizcəә şahidləәr lazımı formada reaksiya verdiləәr? Onlar köməәk etdiləәrmı? 
o Onlar sadəәcəә oturub baxdılarmı? 
o Onların ssenarisini dayandırıb, beləә bir sual irəәli sürəә biləәrik. “Səәn real 

həәyatda da beləә reaksiya verəәrdin?” ƏӘgəәr o bəәli cavabı verəәrsəә dəәrhal 
beləә bir sual verəә biləәrik. “Nəәyəә görəә insanlar baş verəәn hadisəәyəә həәmişəә 
real yaşadığı həәyatda olduğu kimi reaksiya vermirləәr?” 

 
Dəәrsi necəә bitirməәk sizin özünüzdəәn asılıdır. Eyni zamanda siz öz təәləәbəәləәrinizəә 
dəәyişiklik etməәk kimi bir məәsuliyyəәti tapşıra biləәriniz vəә biz sizləәrəә dəәrsi uğurlu, 
aydın bir sonluqla başa vurmağınızı istəәrdik. Küçəә təәcavüzü (qısnama, küçəәdəә 
təәqib etməә, həәdəә-qorxu) bir çox ölkəәləәrdəә baş verir. Bu Azəәrbaycanda  
problemdir, lakin bu bütün ölkəәləәrdəә yaşanan bir problemdir. Qeyd etməәk 
lazımdır ki, bu təәkcəә Azəәrbaycanın problemi deyil. 
ƏӘsas məәsəәləә odur ki, siz bütün şagirdləәrinizi bu məәsəәləәləәrəә qarşı məәsuliyyəәt 
daşımağa səәsləәyəәsiniz. ƏӘgəәr siz hesab edirsiniz ki, sizin yaşadığınız dünya vəә 
sizin küçəәləәriniz həәr kəәs üçün təәhlükəәsiz, təәqibləәrdəәn, həәdəә-qorxudan uzaq bir 
məәkan olmalıdır vəә həәr kəәs orada özünü rahat şəәkildəә ifadəә edəә bilməәlidir, o 
zaman bunun üçün nəәsəә edin. “Görməәk istəәdiyiniz dəәyişiklik özünüz olun”. 
 
Uğurlar!  
Dəәrin minnəәtdarlığımızı bildiririk! 
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