
    

      

 
 

          
   
        

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                     
               

             

 
      

 
                  

            
 

     
             
      
             

                 
                    

       
 

  
       
     
     

               
 

 
              

   
 

     
      

            
 

 تنوسأ في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية
 5: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
 .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 لسالمةوا الصحية العالقات :1 الدرس

 .سةاردلا وزمالء األسرة أفراد بين المتغيرة العالقات في احبنج التنقل كيفية الطالب يتعلم يةالصح العالقات :الدرس ملخص
 .عليھا والمحافظة الشخصية مةبالسال الوعي زيادة ضرورة الطالب يتعلم .الشخصية السالمة

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
HR.5.IC.1: العالقات على الحفاظ مع الرأي في االختالفات عن للتعبير إيجابية طرق توضيح. 
PS.5.CC.2 الجنسي واإليذاء الجنسي التحرش تعريف. 
PS.5.IC.2 الرفض تكرار االبتعاد، واضحة، "رفض" عبارات المثال، سبيل على( الرفض مھارات توضيح.( 

PS.5.ADV.1 التنمر أو تحرش،ال أو للمضايقة، آخر شخص تعرض حالة في إجراء اتخاذ على اآلخرين حث. 
PS.5.AI.1/PS.5.AI.2 إلى التعرض حالة في أو العالقات عن إليھم التحدث يمكن الذين بھم موثوقلا البالغين من غيرھم أو الوالدين تحديد 

 .التنمر أو الجنسي التحرش/االعتداء التحرش، أو المضايقة

 درسلا أھداف
 .العالقات داخل الرأي في االختالف عن التعبير
 .والتنمر الجنسي، والتحرش المضايقة، تعريف
 ".الرفض" وعبارات الرفض مھارات توضيح
 .التنمر أو التحرش، أو للمضايقة، آخر شخص تعرض حالة في إجراء اتخاذ على اآلخرين حث

 المواد
|9/7( ويل لجاك ضحيةلتا مشھد-)2017( وندر"  "الفيديو مقاطع )

https://youtu.be/29VjYkPPY2s 

 https://www.youtube.com/watch?v=uAD17zMgjHc األسرار عن فيديو
 النفس حماية قواعد من الطالب أوراق

 صواب ھو ما افعل بسيناريوھات الخاصة البطاقات من قصاصات
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 المفردات
 صيةخشلا المواقف أو األحكام، أو اآلراء، :اآلراء

 أكثر أو شخصين بين واالرتباط لةصلا :العالقات
 ينعم لغرض مالئم أو الئق :الئق
 معين لغرض مالئم غير أو الئق غير :الئق غير

 .تعسفي تخويف أو ضغط مستمر؛ بشكل المضايقة أو اإلزعاج :التحرش
 ما خصش بھا يقوم فيھا مرغوب غير جنسية مقدمات :الجنسي التحرش
 ما شخص إرادة ضد الئقة غير لمسات :الجنسي اإليذاء
 منه أصغر أو عفضأ آخر اًخصش يھدد أو يھين أو بقسوة اًدائم يتصرف شخص :المتنمر
 سيء وضع في آخر شخص عن يدافع الذي الشخص :الشجاع المتفرج
 القيود :الحدود
 ذنإ أو اتفاق :الموافقة

 المشاركة :البداية
 "وندر":النشاط

 :اإلرشادات
 .الصحية وغير يةالصح العالقات ولح مناقشة ابدأ

 "الصحية؟ العالقات على األمثلة بعض ھي ما"
 .لكذ وغير والمعلمين، سرةألا وأفراد يحترمونھم الذين لألصدقاء الطالب مشاركة من دّتأك

 "؟)ذلك إلى وما والمدربين، المعلمين( غيرھم أو األسرة أو األصدقاء اخلد الصحية غير العالقات على األمثلة بعض ھي ما"

ّّ 
 .ذلك إلى وما حزن، أو

ارتياح مبعد شعورھم في يتسببون ينوالذ حدودھم، يحترمون ال الذين األشخاص شملت الصحية غير العالقات بأن الطالب معرفة من دتأك :مالحظة

 على الحفاظ مع الرأي في االختالفات عن للتعبير اإليجابية الطرق إظھار وكيفية تواجھھا قد التي المختلفة العالقات اليوم سنستكشف"
 ."والكبار األصدقاء مع العالقات

|9/7( ويل لجاك يةالتضح مشھد-)2017( وندر“:يوتيوب على التالي يديوالف شاھد  "الفيديو مقاطع )
(https://youtu.be/29VjYkPPY2s) 

 ".)الدخول تسجيل"- زرقألا زرال على انقر . جوجل في كبحسا إلى الدخول تسجيل من دّتأك(
 وراجملا زميلھم مع تحدثوال االلتفاف ريقط عن التالية األسئلة مناقشة طالبال من اطلب

 "ھد؟شالم ھذا في مختلفة بطريقة "اكج" يفعله أن يمكن كان الذي ما"
 اسأل ثم .للمشاركة ًاوقت الطالب امنح

 "جاك؟ مكان كنت ذاإ ستفعل ماذا"
 .للمشاركة ًاوقت الطالب امنح
 .يداتتعق على األحيان عضب في الصداقات تنطوي يفك مناقشة في والبدء المشاركة عشوائي بشكل الطالب من اطلب
 .حدود وجود أھمية على دّأك

 :تحديدل الطالب وجه
 .الشخص ذاھ اختاروا اذامول ديويالف مقطع في به موثوق بالغ شخص )1
 .عالقةال تغيير على ساعد تصرف )2

 .أسبابھم لشرح وايستعد وأن ال أم اًشجاع اًمتفرج "جاك" كان ذاإ ما يحددوا أن الطالب من اطلب

 com/watch?v=uAD17zMgjHchttps://www.youtube.: األسرار فيديو شاھد
Austin Independent School District 
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 ".)الدخول تسجيل"- زرقألا زرال على انقر . جوجل في كبحسا إلى الدخول تسجيل من دّتأك(
 .به موثوق غبال شخص بإخبار الصحيح الخيار اتخذت قد "ياما" كانت إذا عما الطالب اسأل
 .بالغ شخص إلخبار الشجاعة لديھم يكن ولم صديقھم بھم وثق إذا شركائھم مع لونهسيفع ما مناقشة إلى الطالب وجه

 الشرح :المنتصف
 نفسك احِم :النشاط

 :اإلرشادات
 .تعبئتھا الطالب من واطلب "نفسك احِم " ورقة وزع
 .لھم ذلك يعنيه وما الموافقة مفھوم مناقشة الطالب من اطلب
 .غرفتك في ولصقه يفتعر بوضع قم

 :اشرح
 تجابةسلال صحية رقط جدوتو .االختالف على قدرةوال ودحدال وضع عند بالراحة الشعور ھو الصحية العالقات على الحفاظ من جزء

 .سلبية كلھا وليست المتغيرة للعالقات

 عليھمو سيناريو، لكل لوالحل من متنوعة مجموعة ثمة .والصحية الالئقة قاتالالع بتمثيل ويقومون السيناريوھات سيدرسون ّھمأن الطالب أخبر
 .لھا االستجابة كيفية تحديد

 .االستجابة تمثيل كيفية واشرح األولى البطاقة قراءة خالل من التوقعات دّحد

 ).منھا أي ديلعت بدون( اًجميع تنفيذھا ويجب لتمثيلھا؛ للطالب مھمة سيناريوھات 8 على طالنشا ھذا يحتوي :مالحظة

 مالتقيي :النھاية
 اللخ من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الخامس الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا شخصيةلا والسالمة حيةصال بالعالقات ةقالمتعل األنشطة
 .للدرس طالبك ھمف مدى لتقييم المھارات اختبار

 :اإلرشادات
 :الطالب من اطلب

 أو التنمر، أو للتحرش، تعرضھم حالة في إليه للجوء به الوثوق يمكن أكثر أو لغبا شخص عن يوميات كتابة .1
 .المضايقات

 .بالثقة جدير لغلباا الشخص ھذا لماذا اشرح .2
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