
    

      

 
 

 

   
        

   
        

 

  
                   
                      

       
     

      
      
             
      

             
                   
  

              
              

      
   

    

             
      

     
                    
                

 

  
    
         

 
                   

  
 

 
  
       

 
 

         
              
                       

 
         

         

 المستقلة التعليمية أوستن بمنطقة اإلنسانية والمسؤولية الجنسية التربية
 5:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
ل يدوالمز اً سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت  ويعلمون األساسية قواعد ل معرفتھم عند االطمئنان من باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ أمر
 تلك اجعةمر أو أساسية، عدقوا وضع على اًأيض نشجع فإننا الدراسي، امعلا بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة ھاّأن

 .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
 للتحدث به وقوثم بالغ شخص إلى الطالب إحالة يرجى ھا،عن اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 .إليه

 واختيار المثلجات، ادأعو استراتيجية :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اإلنصاف ممارسات استخدم
 .لكذ شابه وما ،)التفاعل( التحدث وشرائح شارك،‐ زاوج‐ فكر واستراتيجية ًا،عشوائي التطبيقات

 الھوية :2 الدرس

 .لطبيعتھم األشخاص لفھم ةياألساس الجوانب من العديد الطالب يتعلم .الھوية :الدرس ملخص

 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير
ID.5.CC.1: خرآ جنس من أو الجنس نفس من آخر شخص نحو الشخص به يشعر رومانسي انجذاب ّهبأن الجنسي التوجه عريفت. 
ID.5.AI.1: الجنسي التوجه حول عليھم لةسئأ طرح للطالب يمكن الذين بھم الموثوق غينلالبا أو اآلباء تحديد. 

 درسلا أھداف
 .الجنسي واالنجذاب التوجه تعريف
 .الجنسي التوجه عن معھم للتحدث بھم الموثوق البالغين تحديد

 البالغة الدقة فتحرى متعارضة، آراء جودو حالة في ّهأن رّوتذك اعد،والقو اإلرشادات راجعو الطالب، آراء الختالف اًمستعد كن :مالحظة
 .إجابتك في

 المواد
 جيندربريد نشرات
 المطابقة بطاقات :الطالب من زوج لكل مجموعة

 داترفمال
 .التناسلية األعضاء على اًاعتماد أنثى أو ذكر :جيلوالبيو الجنس
 .أنثى أو اًذكر بكونه يتعلق فيما فسهن بھا الشخص يرى التي الطريقة :الجنسية الھوية
 من الجميع يراه أن يمكن ما( وسلوكه ولباسه مظھره خالل من عادةً الجنسية، ھويته عن الشخص بھا يعبر التي الطريقة :الجنساني التعبير

 ).حولنا
 .ما شخص أو ما شيء إلى باالنجذاب الشعور :االنجذاب
 .الشخص إليه بينجذ الذي نسالج نوع يصف :الجنسي التوجه
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 دقائق )10‐5( المشاركة :البداية

 ض؟البع بعضنا عن ونختلف نتشابه كيف :النشاط
 :اإلرشادات

والملبس، المظھر، في المثال سبيل على البعض، بعضھم عن ويختلفون ونيتشابھ قد األفراد أن إلى الذھني العصف خالل من الطالب قد ّ 
 .لكذ إلى وما إناث،/ذكور والمعتقدات، تعجبھم، ال/تعجبھم يالت واألشياء واالسم، األسرة، وتكوين

 .مشاركتھا عند السبورة على الطرق اذكر

 )دقيقة 20‐15( الشرح :المنتصف
 جيندربريد ةشخصي :النشاط

 تحرىف متعارضة، آراء ودجو حالة في ّهأن رّوتذك ،"بالمناقشة الخاصة اإلرشادات" راجعو الطالب، آراء الختالف اًمستعد كن :مالحظة
 .إجابتك في البالغة الدقة

 :اإلرشادات
 .أكبر تخطيطية سخةن أو "جيندربريد شخصية" نسخة اعرض
يظھر ال أو ھذا يظھر قد ّ الطالب أخبر  ("الجنسية الھوية" يسمى شيء في تتمثل اآلخرين عن بھا نختلف أو نتشابه التي الطرق إحدى أن

 .سيةنلجا الھوية فھم على جيندربريد شخصية منشور سيساعدنا ).بالمشاركة الخاصة المناقشة في
 .جيندربريد شخصية من الطالب نسخ مرر
 .شرحھا أو توضيحھا وليحا التي ألمورا ومناقشة اءھمشرك مع )إنفوجرافيك( البياني المعلومات مخطط لىع االطالع بطاللا من اطلب
 .بعد شيء أي تدوين دون لكن المخطط، في مدرجةلا المفردات مناقشة منھم اطلب
 .بأكمله الفصل مع مأفكارھ مشاركة الطالب من اطلب زمالءھم، مع المناقشة إلجراء للطالب الوقت إتاحة بعد

 .البياني المخطط في لواردةا المفردات اتتعريف بكتابة الطالب مطالبة خالل من المناقشة في استمر

 التناسلية األعضاء مثل أشياء من )البدني الجنس أو التشريحي الجنس ًاأحيان عليه يطلق( الجنس يتكون :جيالبيولو الجنس
 .ذلك وغير الجسم وشعر والھرمونات والكروموسومات

أو( توافقه مدى على بناء يكون، من ذاته، قرارة في يعرف، الذي الشخص .اتذلاب النفسي الشعور )داخلي(:الجنسية الھوية ً 
 .مختلفتان الجنسية وھويته للشخص التشريحي الجنس يكون قد لذلك، .التشريحي جنسه مع )توافقه عدم

(جنسانيال التعبير :الجنساني التعبير  ًعادة الجنسية، ھويته عن الشخص بھا يعبر التي الطريقة )حولنا من الجميع يراه ما ھو:
 .كهوسلو وملبسه مظھره خالل من

 .ما شخص أو ما شيء إلى باالنجذاب الشعور :االنجذاب

 :مثل الطالب، على أسئلة طرح طريق عن المناقشة أغلق
 "نسية؟جال ھويةوال البيولوجي الجنس بين الفرق ھو ما"
 العقل مع الھوية تتطابق :مثال("جيندربريد؟ شخصية من معين جزء مع المفردات من كلمة كل قةبامط تتم أن قيالمنط من لماذا"

 .)القلب مع االنجذاب ويتطابق
 أين ومن ه،تمارس الذي الدين ھو وما أسرتك، أفراد ھم من مع لحالا ھو كما ھويتك من جزء واالنجذاب الجنسي النوع ھل"

 ."اشرح أنت؟

ّّّ ّ  .ھويته من جزء نجذابهوا الشخص جنس فإن الحصة، بداية في اقشتھامن تّتم التي فاتصال جميع مثل هأن يدركون الطالب أن من دتأك
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 )دقيقة 15‐10( مالتقيي :النھاية
 لتقييم المھارات اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم ومن .الخامس الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا بالھوية ةقالمتعل األنشطة
 .درسلل طالبك فھم مدى

 المطابقة بطاقات :النشاط
 :اإلرشادات

 .للمطابقة سريع نشاط باستكمال سيقومون للمفردات، لفھمھم ئينھا كاختبار ّهأن الطالب أخبر

 .ومطابقتھا يدربريدنج بطاقات بقص زوج كل قوميس .الزمالء أحد مع سيعملون ّھمأن الطالب أخبر
 ًبناء تحديده على قادرين واونيك أن يجب ولكن جيندربريد، شخصية مةئاق في اًمدرج يكن لم البطاقات من اًحدوا اًزوج ّأن الطالب أخبر

 .دقتھا من للتأكد منھا والتحقق المتطابقة الثنائية البطاقات إظھار الطالب من اطلب .اآلن يعرفونه ما على
 .معه الدرس ھذا مشاركة في رغبوني قد به موثوق لغبا شخص/الوالدين أحد في للتفكير الطالب هّوج

 .جيندربريد شخصية نموذج من الخلفي الجزء في الشخص ذاھ اسم كتابة الطالب من اطلب
 .به موثوق بالغ شخص أو والديھم مع وأسئلتھم مفھمھ مشاركة على الطالب شجع
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