
       

        

 
 

 

          
   
        

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                    
               

             
 

    
 

   
           
 

     
           
                     
          
             

 
   
          
              
   
    
 

 
           

        
    
     

 
 
           
     
               

 
    

 أوستن في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية يةالجنس التربية
 3:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
 ّنھا أ ويعلمون األساسية قواعدلل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت

 بداية في واعدلقا تلك مراجعة أو أساسية، قواعد وضع على اًأيض نشجع فإننا الدراسي، العام بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة
 .المنھج ھذا

 :تحديد أو بوصف الطالب سيقوم
 .المدرسي للفصل أساسيتين قاعدتين .1
 .عدالقوا على فاظحلل طريقتين .2
 .اليوم درس عن معه للتحدث بھم ثوقوالم ينالبالغ حدأ أو )ينالوالد( الوالد .3

 .الحساسة الموضوعات لمناقشة آمن مناخ تھيئة لضمان "للمناقشة التوجيھية المبادئ" راجع :المعلم نصيحة
 .به موثوق بالغ شخص إلى الطالب لكذ إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 التطبيقات واختيار المثلجات، ادأعو راتيجيةاست :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اإلنصاف ممارسات استخدم
 .لكذ شابه وما ،)التفاعل( التحدث شرائحو شارك،- زاوج- فكر واستراتيجية ًا،عشوائي

 الشخصية السالمة :3 الدرس

 الدرس ملخص
 .عليھا والمحافظة الشخصية بالسالمة الوعي زيادة ضرورة الطالب يتعلم

 )NSES( علميةال للتربية القومية المعايير
PS.5.CC.1 أخالقية غير اتتصرف اعتبارھا أسباب وشرح مروالتن والتحرش المضايقة تعريف. 
PS.5.AI.1 مرالتن أو التحرش أو ايقةالمض إلى التعرض حالة في إليھم التحدث يمكن ذينلا بھم الموثوق البالغين من وغيرھم دينلواال تحديد. 
PS.5.IC.1 ما شخص مع التعامل فيةكي حول صلللتوا طرق بيان. 
PS.5.IC.2 الرفض تكرار االبتعاد، واضحة، "رفض" عبارات المثال، سبيل على( الرفض مھارات انيب.( 

 الدرس أھداف
 .أخالقية غير تصرفات والتنمر والتحرش المضايقات اعتبار ألسباب الطالب مناقشة
 .مرالتن أو المضايقة بشأن إليھم التحدث يمكن الذين بھم ثوقوالم ينالبالغ لألشخاص الطالب تحديد
 .اصلولتا مھارات بيان
 .الرفض مھارات بيان

 المواد
 .الغرفة زوايا في "اًتنمر" يعتبر ال وما""اًتنمر" يعتبر لما الفتات

 "ا؟ًتنمر ذلك يعتبر ھل" سيناريوھات أوراق من مجموعة
 التنمر اختبار :الطالب أوراق
 للتنمر ادة المض الحشرة :الطالب أوراق

 المفردات
 .مضحكة بطريقة منه االستھزاء أو ما شخص اظةغإ إلى تھدف :المضايقة
 .تعسفي تخويف أو ضغط :التحرش
).ضعيف ّهأن على إليه نظري شخص( اإلكراه أو التخويف أو ذىألا اقإلح نحو السعي :التنمر ُ 
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 المشاركة :البداية
KidsHealth من مقتبس( ؟"اًتنمر يعتبر ما" أو "اًتنمر يعتبر ال ما" ذلك؟ يكون ماذا :النشاط in the Classroom، 

(https://classroom.kidshealth.org 
 :اإلرشادات
 يتم عندماو .وسلبية مؤذية كونت قد أو واإليجابية بالود تتسم قد أصدقائنا مع مزاحنا فطريقة التواصل، ئلوسا من وسيلة ظةغااإل تكون قد

 سليةُم طريقة قةمضايال تكون وقد .بينھم فيما الضار غير المزاح لتبادل لألصدقاء وسيلة البسيطة المضايقات تعتبر مالئمة، بطريقة ذلك
 .اآلخرين مع المماثلة الدعابة روح ركةلمشا

 ..."أنا عبارة" باستخدام ديقكص أخبر بالضيق، شعرت فإذا .إيقافه أو ذلك باستمرار قرار اتخاذ فيمكنك ودية، بطريقة تتم المضايقة كانت ذاإ
 .مشاعرك تؤذي ألنھا المضايقة وقف بضرورة

 .اًتنمر بل- ايقةمض تعد لم ّھافإن مؤذية، أو لئيمة بطريقة تتم كانت أو واحد، جانب من لمضايقةا أو اإلغاظة كانت إذا ذلك، ومع

ت حسني ال وقد .ومتعمدة متكررة بصفة آخر طفل تجاه ٍ أو لئيم بشكل أكثر أو طفل يتصرف عندما التنمر يحدث  عرضون ي الذين األطفال ُ ؤذم
 رَّتنمُالم الاألطف أسر وأفراد للتنمر، يتعرضون ينالذ األطفال مثل اص،األشخ من الكثير على التنمر يؤثر .أنفسھم عن الدفاع للتنمر
 نويشعرو بالسوء، وإشعارھم األشخاص إيذاء المتنمرون يحاول .فسھمأن والمتنمرين التنمر، حادثة يشاھدون الذين واألطفال عليھم،

 انيح ألا بعض ففي ا،ًتنمر اللئيمة أو الفظة السلوكيات ميعج ّ ُعدت وال .عليھم رَّتنمُالم األشخاص فعالأ ردود يثيرون عندما باإلعجاب
ّ ً امرار ٍ الشخص يتصرف عندما ولكن .طبيعي أمر وھذا األشخاص، ويتشاجر يختلف  األشخاص أن ويعرف اوتكرار ً قصد عن بلؤم
 .تنمر إلى ئيمالل السلوك سيتحول أنفسھم، عن الدفاع يستطيعون ال يؤذيھم الذين

.الغرفة من اآلخر الركن في "اًتنمر يعتبر ما"و غرفةال أركان أحد في "امرتن ً ضع  ً يعتبر ال" لما الفتة
 .طالبك مع سيناريو كل وناقش الضوئي العرض جھاز أو الذكية بورةالس على "ا؟ًتنمر ھذا يعتبر ھل" نماذج اعرض

 تحمل يالت غرفةال زاوية إلى فاذھب ا،ًتنمر لكذ ّأن تعتقد كنت ذاإ .ٍبلؤم ما شخص فيھا يتصرف التي المواقف بعض على نظرة نلقي دعونا":قل
ً يعتبر ال" عبارة تحمل التي غرفةال زاوية إلى فاذھب ا،تنمر يسل ذلك أن تعتقد كنت وإذا ".انمرت يعتبر" عبارة  ".اتنمر ً ّ ً

 نفكرفس للتنمر، الموقف في خصالش تعرض إذا .اًمرتن يعتبر ما وقرر المواقف قشان الغرفة، زاوية إلى الطالب وذھاب سيناريو كل عرض بعد
 .التنمر أفعال يشاھد الذي الشخص أو المتفرج أو الشخص ھذا يفعله أن غيينب فيما اًأيض

 .لةسئاأل عن اإلجابة الطالب من واطلب التنمر اختبار بتوزيع قم

 تكشافساال :المنتصف
 للتنمر؟ رضتتع كنت لو ذاما :النشاط

 :اإلرشادات
 .https://www.youtube.com/embed/qgH0YkpYbRE"الثالث الصف طالب من التنمر مع للتعامل نصائح" اعرض

 ".)الدخول تسجيل"- زرقألا زرال على انقر . جوجل في كبحسا إلى الدخول تسجيل من دّتأك(

 .للطالب الشاشة على معروضةال المالحظات ءةوقرا الفيديو إيقاف ىعل احرص
 ھذا من للتنمر تعرضت التي لوحيدةا الطالبة كانت ھل":اسأل .شعورھا كان وكيف الفتاة على ولدلا ھذا بھا تنمر التي مختلفةال الطرق ناقش

 .)موجودة كانت للتنمر تعرضت التي رىاألخ الفتاة أّن وتقول رسةدالم اجتماع عن الفيديو في ستتحدث("لب؟اطلا
 .للتنمر تعرضھم عند اتخاذھا الطالب على يجب التي الخطوات راجع
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 .الخطوات مشاركة أثناء للفصل ملصق اءبإنش قم
 ً.ثقة أكثر تبدو حتى لألعلى رأسك ارفع .1
 .عليك التنمر يمارس الذي للطفل انظر .2
 .وواضح ھادئ بصوت بالتوقف أخبره .3

 ال،" أو ". ٍبلؤم ستتصرف كنت إذا معك ألعب لن" أو !"مضايقتي عن توقف":الطالب مع عليھا التدرب يمكنك أمثلة(
 ")الطريقة بھذه ألعب لن !توقف

 ...يتوقف لم ذاإ
 ).اًعيدب َوابق ابتعد آمن؛ غير أو ًاصعب التحدث كان ذاإ اًخصوص( ابتعد .4
 .بالغ شخص على اعثر .5

وكلسلا عرفي بالغ، شخص معه وتحدث الشخص من بتطل أن بعد التنمر استمر ذاإ  .بالتحرش ھذا ُ قفالتو

 :المستقبل في نفسك لتحمي بھا القيام نكيمك أشياء ھناك

 .التنمر لوقف تخطيطلا في مساعدتك للكبار يمكن مشاعرك؛ تكبت ال .به تثق بالغ شخص إلى تحدث .1
 .التنمر فيھا يحدث التي األماكن عن ابتعد .2
 .غيرھم أو الكبار غياب عند تحدث التنمر حاالت فمعظم .اآلخرين واألطفال الكبار من بالقرب بالبقاء عليك .3

 مالتقيي :النھاية
 تقييمل المھارات اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم من .الثالث الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا الشخصية بالسالمة ةقالمتعل األنشطة
بك يثق يق ص كان إذا تفعل أن ينبغي ماذا للتنمر؟ رضتتع أنك شعرت إذا تفعل أن يمكن ماذا متنمر؟لل التصدي يمكنك كيف :للدرس طالبك فھم مدى  د

 ؟رللتنم يتعرض

 :اإلرشادات
 لتق حيث التنمر منع في الصداقات تساعد .اًودود تكون أن ھي للتنمر يتعرض الذي الشخص مساعدة أو المتنمرين بعادإل الطرق حدىإ

 في .ندماجباال الشعور على الطفل صداقتك ستساعد للتنمر، األطفال أحد تعرض وإذا .أصدقائھم على بالتنمر المتنمرين قيام احتمالية
 .والود واالحترام باألمان تتسم دراسية بيئة لتھيئة البعض بعضنا مع بلطف التصرف رسسنما التالي، الشھر

 .لحصاال يق الصد صفات في والتفكير !)ومعلمھم( البعض بعضھم تجاه بھا القيام لألطفال يمكن التي الودية األعمال من قائمة وأنشئ بإبداع رّفك

 بالمنزل االرتباط :ملحق
 للتنمر المضادة الحشرة :النشاط

 :اإلرشادات
 ".الحشرة" نموذج بتوزيع قم

 التي الطرقو للتنمر تعرضھم وقف أو المتنمرين عن االبتعاد خاللھا من يمكنھم التي بالطرق الدوائر لتعبئة آبائھم مع يعملوا أن الطالب من اطلب
 .للتنمر يتعرض ما شخص مساعدة خاللھا من يمكنھم

 .الفصل في لمناقشته "التنمر حشرة" نموذج بإعادة قم
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