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.السالمة الشخصية



خلق مساحة آمنة: مالحظة المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

". أكثر أمانًا"ابدأ الدرس بمراجعة القواعد األساسية التي تؤدي إلى مساحة 1.

.أتح الفرصة إلضافة أو تعديل القواعد األساسية عند بدء درس جديد2.



خلق مساحة آمنة

ها عند ما هي القواعد األساسية أو اإلرشادات التي اتفقنا على اتباع

إجراء محادثات قوية حول المواضيع الحساسة؟

هل ما زالت تعمل؟ هل يرغب أي شخص في إجراء أي تغييرات أو

تعديالت عليها؟



أهداف اليوم

اشرح الحقوق المتعلقة بالمساحة الشخصية وجسمك واللمسات•

حّدد أولياء األمور أو البالغين الموثوق بهم لإلبالغ عن حاالت اإليذاء أو االعتداء•

صف طرق التعامل مع األشخاص بكرامة واحترام•

اشرح كيفية الرد على التنمر•



بنك الكلمات

حقوق❑

كرامة❑

االحترام❑

التنمر❑

إساءة❑

المتفرج❑

الحدود❑



االحترام: مالحظات المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر

يكمل الطالب نشاط الكتابة•

يتولى المعلم مهمة تيسير النقاش بين الطالب حول االحترام•

"الدائرة الداخلية"يكمل الطالب نشاط •



شارك-زاوج -اكتب 

.عّرف االحترام بأسلوبك الخاص

.  اكتب عن موقف شعرت فيه باحترام اآلخرين لك

من الشخص الذي شاركك هذا الموقف؟ 

لماذا شعرت باالحترام؟



االحترام

يدة هو اإلعجاب بشخص أو شيء تعتقد أنّه يتمتع بأفكار أو صفات ج: 

(Cambridge)

السلوك المهذب الذي يظهر تجاه شخص أو شيء تعتبره مهًما : 

(Cambridge)

(dictionary.com)أن تظهر االهتمام والتقدير : 

(vocabulary.com)التقدير لمشاعر اآلخرين : 



هل من الممكن االختالف مع شخص ما ومواصلة 
الشعور باالحترام تجاهه؟

كيف يكون ذلك؟

هل بإمكانك طرح مثاالً على ذلك؟



ص يجب أن تحاول دائًما أن تكون هذا الشخ
الذي تحترمه ويحترمه اآلخرين



من وضعت في دائرتك الداخلية؟

.  ارسم دائرة مستخدًما المساحة الموجودة أسفل الورقة

.امشخصين أو ثالثة ممن تكن له االحتر( أو ألقاب)ثم امأل الدائرة بأسماء 

.فهؤالء هم األشخاص الذين يمكنك طلب مساعدتهم في المواقف الصعبة



اإليذاء والتنمر: مالحظات المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر

يقوم الطالب بنشاط االلتفاف والتحدث لالنتقال إلى موضوع جديد•

يتولى المعلم مهمة تيسير النقاش حول اإليذاء والتنمر•

سيناريوهات التنمر•
أفراد4-3قّسم الطالب في مجموعات مكونة من •

.يشرع الطالب في قراءة كل سيناريو واختيار اإلجابة المناسبة•

ينبغي على الطالب شرح سبب اختيار إجاباتهم•



لف وتحدث

ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تعامل بعدم احترام؟



اإليذاء والتنمر

ة معاملة األشخاص بطريقة مؤذية أو ضار: اإليذاء

(dictionary.com)أو مسيئة 

خاص اعتياد تخويف أو مضايقة أو استبداد األش: التنمر

(dictionary.com)األصغر سنا أو األضعف 

كيف سيكون شعورك إذا تعرضت لإليذاء أو التنمر؟

.أعط مثاالً على أشكال التنمر المختلفة

https://www.dictionary.com/browse/abuse?s=t
https://www.dictionary.com/browse/bullying?s=t


ما الذي يمكنك فعله؟
شارك-زاوج -فّكر 

رسلوا تخيل أّن أصدقاءك أطلقوا أسماًء عليك، وأ

هم على منحكرسائل نصية مسيئة لك، وأجبرو

رضا بالتأكيد لن تشعر بال. أشياء من أغراضك

عل؟ماذا كنت ستف. عندما تحدث مثل هذه األشياء

خطئًا ما لن تفعل شيئًا، فمن المؤّكد أنّك قد ارتكبت1.

.لتجعل أصدقاءك يتصرفون هكذا

.تبدأ في إطالق أسماء عليهم وتهديدهم في المقابل2.

.تتحدث إلى والديك أو معلمك وتخبرهم بما يحدث3.

شيء آخر؟4.

ب في تخيل أّن مجموعة من الطالب األكبر سنًا ترغ

.  مضايقة الطالب األصغر سنًا في مدرستك

أو وينتظرون للنيل منهم أثناء ذهابهم إلى المنزل

االنقضاض عليهم عند انتظارهم الحافلة وأخذ 

كما أنّهم يرمون . أموالهم أو طعامهم أو ألعابهم

نت ماذا ك. الحجارة ويهددون بالقيام بفعل ما هو أسوأ

ستفعل؟

تتوخى الحذر عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها 1.

وأمشي في مجموعات

ساعدةتُخبر البالغين في مدرستك بما يحدث وتطلب الم2.

تحمل حجارة معك لتحمي نفسك3.

شيء آخر؟4.

حكي قصة تخيل أنّك تتلقى رسالة بريد إلكتروني ت

محرجة عن أحد الطالب الذي كان دائًما لئيًما 

ماذا كنت ستفعل؟. معك

علم أنهم تُرسل البريد اإللكتروني إلى أصدقائك ألنّك ت1.

سيعتقدون أنّه أمر مضحك أيًضا

تتحدث إلى والديك أو المعلمين وتخبرهم بما يحدث2.

ًكا تقوم بالرد على المرسل وتخبره أّن هذا ليس مضح3.

وتحذف البريد اإللكتروني

شيء آخر؟4.



الرد على اإليذاء والتنمر

المتفرج

شخص حاضر ولكن غير مشارك، 

متفرج، شاهد مار بالصدفة 

(Dictionary.com)

استخدام التواصل الحازم●

التركيز على النزاهة ●

إظهار التعاطف●

طلب المساعدة●

https://www.dictionary.com/browse/bystander?s=t


الحدود: مالحظات المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر

ة منهايتولى المعلم مهمة تيسير المناقشة حول الحدود بما في ذلك تعريفها وذكر أنواع مختلف•

من أين تأتي الحدود؟: اعرض السؤال•
استنبط إجابات من الطالب حول كيفية تحديد حدودهم الشخصية•

...األصدقاء، العائلة، الدين، وسائل التواصل، إلخ•

بشكل فردي" فهم الحدود"يكمل الطالب ورقة عمل •



الحدود

ما شعورك عندما يتجاوز شخص ما حدودك؟•

من الشخص الذي من شأنه التأثير على كيفية وضعنا للحدود؟•

من هل يوجد شخص في حياتك يصعب وضع حدود لعالقتك به؟ أي نوع•

الحدود يصعب وضعها مع هذا الشخص؟

خاص هي القيود التي نضعها ألنفسنا ولألشالحدود

.اآلخرين في حياتنا

أنواع الحدود

جسدية

عاطفية

جنسية

ارتباطية

روحية



!الحدود هي أساس الموافقة

اسأل، اسمع، احترم= الموافقة

لصالح

األطفال



من حقك أن تُعامل باحترام

مساحتك الشخصية

جسدك

حدودك

!!أنت مركز دائرتك الداخلية !!!أنا



الموارد

https://www.dictionary.com/browse/respect?s=t

https://www.vocabulary.com/dictionary/respect

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/respect

https://pixabay.com/illustrations/respect-acceptance-compassion-952439/

https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc

https://www.dictionary.com/browse/respect?s=t
https://www.vocabulary.com/dictionary/respect
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/respect
https://pixabay.com/illustrations/respect-acceptance-compassion-952439/
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc

