
 

 

        

	
	

   
          

   
     

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                     
               

             

 
    

 
   
          

 
     

             
                     
          
             

                      
 

  
         
           

     
         

 
 
           

            
       

 
    

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية
 4:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

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

 بداية في واعدالق 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
 .ليهإ للتحدث به وقوثم بالغ شخص إلى الطالب إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 التطبيقات واختيار المثلجات، ادأعو استراتيجية :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اإلنصاف ممارسات استخدم
 .لكذ شابه وما ،)التفاعل( التحدث شرائحو شارك،‐ زاوج‐ فكر واستراتيجية ًا،عشوائي

 الشخصية السالمة :2 الدرس

 الدرس ملخص
 .عليھا ةظوالمحاف خصيةالش بالسالمة الوعي زيادة ضرورة الطالب يتعلم

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
PS.5.INF.1 عليھم التنمر أو بھم التحرش أو اآلخرين بمضايقة األشخاص قيام سبب توضيح. 
PS.5.AI.1 التنمر 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 كيفية حول صلللتوا طرق بيان. 
PS.5.IC.2 الرفض تكرار االبتعاد، واضحة، "رفض" عبارات المثال، سبيل على( الرفض مھارات توضيح.( 

PS.5.SM.1 تنمرال أو حرشتال أو للمضايقات آخر شخص تعرض أو تعرضھم حالة في الرد خاللھا من للطالب يمكن التي الةّالفع الطرق ناقش. 

 درسلا أھداف
 .التنمر أو التحرش أو للمضايقات األشخاص ممارسة أسباب توضيح
 .سينجلا واإليذاء والتنمر مضايقةال حول إليھم للتحدث بھم الموثوق البالغين تحديد

 ".الرفض" وعبارات الرفض مھارات توضيح
 .تنمروال والتحرش يقةاالمض على الرد بكيفية المتعلقة المھارات مناقشة

 المواد
 فصللل لعرضھما "ورد له فرد كل"و "االجتماعي مرالتن" من نسخة

 الرمي في الستخدامھا إسفنجية/خفيفة كرة عليھا، مرسومة وقلوب نجوم مع الصقة مالحظات
 صمغ تظليل، أقالم مقص، التنمر، وھاتلسيناري بطاقات
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 المفردات
 ).مؤذية أو( حةرم بطريقة إغاظته محاولة أو )حيوان أو شخص( من السخرية ):بالمؤذية مقارنة الدعابة على القائمة( المضايقة
أو تخويفه أو )ضعيف ّأن عتقدي بشخص( ذىألا اقإلح نحو السعي :التنمر  .شيء على ھهارإك ه ُ

 .فيتعس تخويف أو ضغط :التحرش

 )دقيقة 15‐10( المشاركة :البداية
 "والقلوب ومنجال":النشاط

 :اإلرشادات
 .دائرة في للوقوف الطالب هّوج
 ).قلوب اآلخر صفوالن نجوم الطالب نصف لدى يكون بحيث بالتناوب لكذ افعل( والقلوب النجوم مع الالصقة المالحظات عّوز
.اللعبة أجل من فقط ّهإن ّ الطالب رّذك ‐ الھام باألمر ليس القلوب ذات أو النجوم ذات الالصقة المالحظات على حصولھم أن
 الكرة الطالب ھذا يرمي ذلك، عدب .فيه المعلم يراھا واحدة إيجابية بسمة الطالب ذلك وأخبر نجمة معه طالب إلى اإلسفنجية/الخفيفة الكرة برمي ابدأ

 .الطالب يعجم يشارك حتى األمر ھذا ويستمر .الطالب ذلك يميز اًواحد ًاشيئ ويقول قلب معه آخر طالب إلى
 .اإليجابية العبارات ھذه تركته الذي الشعور ناقش
 .لألشخاص إيجابية اًأفكار الطيبة واألفعال الكلمات تمنح كيف اًموضح السبورة، أمام قف االنتھاء، ندوع لسبورةا على المشاعر كلمات اكتب

 )دقيقة 20‐15( االستكشاف :المنتصف
 صلالف مناقشة :النشاط

 :اإلرشادات
 .ھانأبش جماعية مناقشة وإجراء مروالتن والتحرش المضايقة بمصطلحات عريفالت

 ةقالمضاي
 ال أم نعم المضايقة؟ من اًأبد بأس ال ّهأن تعتقد ھل

 نفرق أن يجب ألحد، أذى أو ألم تسبب ال بطريقة تتم ايقةالمض ّأن من دّللتأك .ثقافتنا من اًجزء واإلغاظة المضايقة فيه ّ ُعدت معتجم في نعيش
 .مؤذية المضايقة فيھا تكون التي واألوقات الدعابة سبيل على المضايقة فيھا تتم التي األوقات بين

 :ندماع دعابة بمثابة المضايقات ّ ُعدت
 لديھم بأس ال( ٍمتساو بشكل فيھا يشارك والجميع معھم، التحدث ندع أو أصدقائنا مع للوئام كوسيلة ظةغااإل أو المضايقات نستخدم ●

 ).ذلك في بالمشاركة
● 
● 
 .اآلخر الشخص سيطرة نطاق عن الخارجة السمات من غيرھا أو عقيدته أو رقهِع أو ما شخص إعاقات من األشخاص يسخر ال ●

 _______________________ خر؟آ شخص سيطرة نطاق عن خارج يكون قد آخر شيء أي في التفكير يمكنك ھل
.____________________ _____________________ 

 .ذلك عن فسيتوقف التوقف، الشخص من طلبت ذاوإ األشكال من كلش بأي إيذائك ھاب المقصود ليس

ّ 
 .المضايقة من النوع ھذا يعجبه لم إذا قرينك يطلبھا التي قفبالتو المطالبة واحترام المضايقة
من النوع ھذا في الحذر توخي المھم من لذلك، الدعابة؛ب تتسم التي المضايقات حتى يحبون ال قد أقرانھم بعض أن الطالب رّذك :مالحظة

 .تضعھا التي الحدود ويحترم اًجيد تعرفه ما شخص طريق عن المضايقة تتم
 .اًوتكرار اًمرار المضايقة، تتكرر ال
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 :عندما مؤذية المضايقات ّ ُعدت

 .لشخصا ھذا ومھاجمة التحالف في المجموعة بدأتو المضايقة من عليه يحصل الذي المعقول الحد شخص يتجاوز
 .التوقف لشخصا ھذا منھم يطلب عندما حتى ا،ًوتكرار اًمرار المضايقة تتكرر
 .معه عالقة أي لك ليس شخص قبل من المؤذية المضايقة تتم

 ).ذلك غير اإلعاقة، العقيدة،( لشخصا ذلك سيطرة نطاق عن الخارجة السمات من األشخاص يسخر

 تتسم م عا بشكل مضايقةال ّأن فستجد ة،تسلسلي نظرة األمر إلى نظرت إذا ؟مؤذية مضايقة إلى بالدعابة تتسم التي مضايقةال تتحول متى
اظةغاإل أو المضايقة تكون وقد .إيذائھم إلى تھدف ال ھاأن يعلمون المشاركون واألطفال ذلك، على يتفقان الطرفان أن طالما بالدعابة ّّ 
 لبعضا بعضھم ھانةإ في األشخاص بدأ إذا الدعابة حد المؤذية المضايقة تتجاوز .األصدقاء بين تتم ما ادةعو اصلولتل ًمحاولة بمثابة
 .بالدونية يشعر لشخصا المؤذية المضايقة تجعل قد .لكذل يستجيب وال بالتوقف لشخصا مطالبة أو

التنمر للتنمر مجال ال * 

 على المتصورة، سلطتھم أو سلطتھم، استخدام يسيئون جماعة أو اًفرد لكذ يشمل وقد العالقات في سلطةلل ومتعمد مستمر استخدام سوء ھو التنمر
 .لكذ وثدح منع على تهردق بعدم يشعر أكثر أو شخص

 .واجتماعي وبدني لفظي :السلوك اعونأ

 أخرى سمات أو طوله، أو وزنه مثل الجسمانية صفاته يخص فيما إھانته أو ما شخص على األلقاب إطالق للفظيا التنمر يتضمن
 . الدين أو الثقافة أو الجنس أو رقِالع منھا

 .سرقتھا أو ممتلكاته إتالف أو تخويفه، أو آخر شخص دفع أو أخرى، طريقة بأي إيذائه أو ما شخص ضرب لبدنيا التنمر يتضمن

 معلومات اركةمش أو مستمر بشكل آخر شخص إبعاد االجتماعي التنمر يتضمن
 .اآلخر لشخصا على ضار بشكل تؤثر صور أو

االجتماعي التنمر

 

 

        

	
	

  

       
 

                 
            

           
              

 
                      

                     
                     

              
 

    
 

 
 
 
 
 

                      
          

 

     
 

                     
        
 

                      
 

           
        

 
 
 

                        
    
 
                       

                      
       

 

                    
    

 

                        
       

 

                 
 
 

 

              

  

ًً  العلني البدني التنمر ُعدي وال .واإلھانة األلقاب إطالق مثل ملحوظة لفظية أفعاال أو الركل أو الضرب مثل جسدية أفعاال لعلنيا التنمر يتضمن
 .اًشيوع التنمر أنواع أكثر

 النوع ھذا يشمل أن ويمكن ".سبفح يمرح" أو يمزح أنه ًامدعي لشخصا ينكره األحيان عضب في وحتى خفي بشكل السري التنمر يحدث قد
 أن للشخص يمكن الذي كانمال وتعيين تجاھله، أو ما شخص إبعاد أو والھمس تھديدية، أو غريبة ونظرات باليد إيماءات استخدام متكرر لبشك

.معه التحدث يمكنه نوم فيه يجلس َ 

 األسرار وإفشاء األصدقاء ة وسرق واالبتزاز والتھديد الشائعات نشر يشمل أن ويمكن المدارس، في التنمر من النوع بھذا ُعترفي ال ًاوغالب
 .والشخصيات المالبس وانتقاد والنميمة

 عدم مدى عن النظر بغض( متساويين انأقر بين خالف من اًجزء كانت أو واحدة مرة إال السلوكيات ھذه من أي تحدث لم إذا :مالحظة
 .اًتنمر ّ ُعدت فال )مالئمتھا

 .ذلك عن التوقف طلب بعد حتى عليه التنمر أو ما شخص مضايقة في االستمرار :التحرش

 .أدناه السيناريوھات بطاقات باستخدام التنمر على الرد كيفية على التدرب الطالب من اطلب
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 .ٍبود والرد به، موثوق بالغ شخص إلى والتحدث ،"ال" قول تشمل الطالب ودرد ّأن من دّتأك

 مالتقيي :النھاية
 لتقييم اتالمھار اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .عبالرا الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا الشخصية بالسالمة ةقالمتعل األنشطة
 .درسلل طالبك فھم مدى

 https://www.youtube.com/watch?v=PjKgEoOYWW4.“... الشخص أنا" يوتيوب، على التنمر مكافحة فيديو شاھد

 :طرحھا يمكن التي محتملةال األسئلة بعض وإليك الطالب، مع الفيديو ناقش
 المعاملة؟ سوء أو للتنمر الطالب خاللھا من تعرض التي الطرق بعض ھي ما
 اعتقادك؟ في الطالب شعور ھو ما
 بھا؟ يتصرف التي الطريقة خالل من ما شخص عريش يفك معرفة اًدائم يمكنك ھل
 عاملت تكون قد وقت في التفكير مكنكي ھل الفيديو؟ مقطع في الطالب موقف لنفس رضيتع قد تعرفه ما شخص في التفكير يمكنك ھل
 طريقة؟لا بھذه ما شخص فيه
 صفك؟ في كان إذا )فيه فكرت الذي الشخص أو( الفيديو في الطالب مساعدة يمكنك كيف

 .يومياتھم تردف في التنمر أو المضايقة حول ليهإ التحدث يمكنھم به موثوق شخص اسم كتابة الطالب من اطلب
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