
 

        

 
 
 

          
 

   
        

 
  

                   
                      

       
     

      
      
             
 

             
                   
  

               
             

 

   
 

            
     

               
 
 

   
              

 
 
                         

    
                 

 
 
      

       
 

    
    

 
                        

                     
       

   
   
   

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية

 4:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
 يعلمونو األساسية قواعدلل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت
 تلك اجعةرم أو أساسية، عدقوا وضع على اًأيض نشجع فإننا الدراسي، امعلا بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة ّھاأن

 .المنھج ھذا ايةدب في عدالقوا
 :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
 لتحدثل به وقوثم بالغ شخص إلى الطالب إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 .إليه

 قاتالتطبي 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

 الھوية :3 الدرس

 .لطبيعتھم األشخاص لفھم ةياألساس الجوانب من العديد الطالب يتعلم .الھوية :الدرس ملخص
 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير

ID.5.ADV.1: األفراد لجميع واالحترام الكرامة إلظھار اًمع العمل خاللھا من البطلل يمكن التي الطرق حّوض. 

 الدرس أھداف
 .األفراد لجميع واالحترام الكرامة إلظھار التصرف للطالب يمكن يفكو الكلمات يةأھم مدى تحديد

 المواد
 جميع صليح أن ويجب واحد لون له شيء أي ممحاة، أوراق، تلوين، أقالم :مثل( طالب لكل )واحد لون ذات مادة أي أو( أزرق لونھا مادة

 )اللون نفس على الطالب
 .مقوى ورق باستخدام قطعھااو قلب شكل على قصاصة ارسم :الدرس قبل "أذى في تتسبب أن للكمات يمكن"

 المفردات
 .االحترام أو األمانة بصفة التحلي :الكرامة

 .رينخاآل شعور ومراعاة والكرم، بالود، التحلي :ودال

 )دقائق 10‐5( المشاركة :البداية
 ًاأزرق يظل األزرق :النشاط

 :اإلرشادات
 أخرى مادة أي أو( تلوينلا قلم يحملون اجعلھم بل تناقشھم، ال .منه األزرق اللون يزيلوا أنو أزرق تلوين قلم يأخذوا أن األطفال من اطلب

 مكنھمي فال بتغطيته، واقام أو آخر، بلون األزرق اللون بتلوين قاموا وإن حتى .األزرق اللون إلزالة منھم محاولة في ويفكرون، )ملونة
 .األزرق ونللا من األزرق ونللا ةإزال اًأبد
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 .كرامةلا موضوع مّقد
 .اآلخرين مع نتعامل وكيف الكرامة صفة سنناقش اليوم،
 على زالي ال اللون، من التخلص بھا نحاول/حاولت التي الطريقة عن النظر بغض- األزرق المثال سبيل على لون،ال تشبه الكرامة
 .نراه الذي العالم إلى وھوية قيمة يضيف األزرق نوالل يزال ال .اًموجود منه جزء األقل

ُي كتسبي ًاشيئ ليست اإلنسان فكرامة . ًاإنسان كونه لمجرد ما شخص تقدير تعني الكرامة  نتسم شيء ھي ببساطة الكرامة بل .قاس أو ُ
على ًإنسان يعتبر شخص كل أن يعني .اأشخاص كوننا لمجرد به  التقديرب يحظى أن يستحق شخص وكل عليھا، ھو التي الةحال ا ّ ھذاو ً

 .العالم إلى يضيفه لما واالحترام

 )دقيقة 30‐20( االستكشاف :المنتصف
 أذى في الكلمات تتسبب قد :النشاط

 :اإلرشادات
 .البعض بعضھم عن األشخاص ھاب يختلف قد التي لطرقا سرد نحو الطالب وجه
 :بإيجاز عنھا تحدثوال التالية األمور طرح من دّتأك

 العمر، لوظيفة،ا الثروة، امة،اإلق مكان االسم، األسرة، تكوين الجنس، اإلعاقة، السمات،/ المظھر الحجم، الشعر، البشرة، لون
 .تاالمعتقد/دينلا الصحة، الذكاء،

 أذى في الكلمات تتسبب قد :بالنشاط التعريف
 .اًجميع لقلوبنا اًرمز يمثل شكل ذاھ ّأن لھم ووضح .القلب شكل عليھم واعرض دائرة في الطالب عّجم

.كانت كما اًأبد ودتع لن لكنھاو إصالحھا يمكن قلوبنا في اآثار ّ وضح  ً تترك قد الكلمات أن
دون- اًسريع ويقررون الجديد، الطالب ھذا أمام عوائق بوضع اتلقائي ّ تخيلوا" قل،  ً األشخاص بعض سيقوم .جديد لطالب القلب ھذا أن
 حدثكت وأثناء تجاھك بقسوة ما شخص فيه تصرف ما وقت في رّفك .جديدال لطالبا ھذا يكرھون أنھم- عليھا/عليه التعرف محاولة حتى
 بينما قلبال تمزيق أو بثني يقومون الطالب دع .سلبية بأشياء اًشخص يخبرنا عندما لقلوبنا يحدث ما ھو ذاھ ّأن واشرح القلب نيبث قم

 .رةالدائ عبر ينتقل
 .ًاسوي رىأخ مرة القلب لصق لبدء الوقت حان فقد أذى، ما شخص فيه ھمل ّبسب وقت في ايفكرو أو يقولوال الفرصة للجميع أتيحت أن بعد

 .خرينلآل قلناھا التي وتلك لنا قيلت التي الرائعة ألشياءا جميع في والتفكير ومجاملته دحهم طريق عن القلب تھدئة طالب كل من اطلب
 ماك القلب دويب لن- أخرى مرة تجميعه الطالب محاولة بةصعو مدى عن ظرالن بصرف- كامل بشكل الممزق القلب إصالح من الرغم على

 .األولى المرة في كان
.هعلي كان الذي الشكل بنفس اًتمام يعود لن القلب أن إال األضرار، بعض إصالح من الرغم على هأن فھم إلى الطالب لقيادة أسئلة اطرح ّّ 
.اً تزول لن الندوب تلك بأن احتماالت وتوجد ".اآلثار" الندوب تبقى البشر، مشاعر تتأذى عندما لكذكو  بدأ ّ
بتثا تعزيز بمثابة القلب ودوج ّ كتذكير الحائط على القلب علق  صفة في يويح لدرس سيكون .اإليذاء على القدرة لديھا القاسية الكلمات بأن

 .ودال

 مالتقيي :النھاية
 مدى يملتقي المھارات اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الرابع الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا بالھوية ةقالمتعل األنشطة

 .رسللد طالبك فھم
 .رداتالمف تعريف الطالب من اطلب
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 :اإلرشادات
 ).http://ColorWithKindness.com( بالود المكع نّلو عنوان يحمل الذي اليوتيوب فيديو مقطع اعرض

 ").الدخول تسجيل"- زرقألا زرال على انقر .جوجل في كبحسا إلى الدخول تسجيل من دّتأك(
 المدرسة في ودال صفة نشر خاللھا من نھميمك طرق كتابة الطالب من اطلب .األشخاص مع نتعامل وكيف امةرلكبا الفيديو علقتي كيف ناقش
 .الصقة مالحظات على
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