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خلق مساحة آمنة: مالحظة المعلم

ر•
ّ

دقائق5: الوقت المقد

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

التفريق بين المصطلحات الدالة على نوع الجنس وشرحها واألدوار المرتبطة بنوع الجنس•

التواصل باحترام مع وعن األشخاص من جميع الهويات الجنسية والتوجه الجنسي•

ضع خطة لتعزيز مفهوم الكرامة واالحترام•



بنك الكلمات

نوع الجنس❑

الهوية الجنسية❑

التوجه الجنسي❑

التعبير الجنساني❑

أدوار النوع الجنسي❑



استعراض مفهوم االحترام: مالحظات المعلم

5: الوقت المقّدر

.اآلخرينالتركيز على احترام معتقدات. يطلب المعلم من الطالب المشاركة في استعراض مفهوم االحترام



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 : 



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



الصور النمطية : مالحظات المعلم

دقيقة15-10: الوقت المقّدر

يتولى المعلم مهمة تيسير مناقشة الصور النمطية•
كيف يمكننا تعريف الصورة النمطية؟•

.مجموعات متساوية، ثم أعِط كل مجموعة ورقة عمل عن الصور النمطية5قّسم الطالب إلى •

.يعمل الطالب في مجموعات لإلجابة على جميع األسئلة•

.ة عليهتختار كل مجموعة شخًصا واحًدا لعرض سيناريو الصور النمطية الخاص بها ورد المجموع•

.اسمح للطالب اآلخرين بالتعليق أو طرح أسئلة توضيحية على مقدمي العروض•



ورقة عمل وسيناريوهات الصور النمطية: مالحظات المعلم

الخزائنغرفةإلىالسابعالصفطالبجميعيدخلالبدنية،الرياضةدرسقبل-األوالدمالبستبديلغرفة

اآلخرين،معالوقتنفسفيمالبسهتغيير"خافيير"يحبال.الزيوارتداءمالبسهملتغيير

وأصواتهم.البلوغمرحلةبدؤواقداآلخريناألوالدأنّ ويعرفمنهمأصغرأنّهحيث

"خافيير"يخرج.اإلبطينوتحتالوجهعلىشعًرالبعضهمنماوحتىبلخشونةأكثرأصبحت

يذهبأنقبلمالبسهم؛تغييرمناألوالدمعظمينتهيحتىمنتظًراالرياضيةاأللعابصالةفيالوقتبضعلقضاء

كانالرياضية،األلعابصالةإلىورجعمالبسهتغيير"خافيير"أنهىعندما.الخزائنغرفةإلى

األوالدمنمجموعةيقف.الرياضيةالتمارينويمارسونبالفعلبدؤواقدالفصلبقية

!"الفتياتمعالتدربلكينبغيربماالبطيء،أيها"،"لخافيير"ويقولونالباب،منبالقرب

فيصرخواالذيناألوالدسمعتإذاتفعلأنيمكنكماذايفعل؟أن"خافيير"علىيجبماذا

خافيير؟وجه

إلى"اتيس"وصلت.السابعالصففيالقدملكرةاألوالدفريقفيتلعبانفتاتينأصلمنفتاة"تيسا":القدمكرةلعبة

قائديسير.هامالبسخزانةعلىمكتوبة"المسترجلةالفتاةتيسا"مقولةلتجدقدمكرةمباراةفيهاتُقامالتياأليامأحدفيالمدرسة

.اآلخرينالقدمكرةالعبيويصافحالرواقفيعمر،السابع،الصففريق

.خزانتهاعلىالمكتوبةاإلهانةيقرأبينما،"تيسا"بمصافحةعمريهم

فعله؟تيساعلىينبغيالذيمافعله؟عمرعلىينبغيالذيما

_______________________التاريخ _________________________________________ االسم 

.  عّرف الصورة النمطية
ك السماع التي قد تعرفها أو سبق لالمختلفةالنمطيةالصورعلىباألمثلةقائمةاأليسرالعمودفيضع–النمطيةالصورعلىأمثلة

.عنها

:كانت الصورة النمطية تستند إلىإذااآلن، استخدم العمود األيمن لتحديد ما 

النوع الجنسي أو العرق أو الثقافة أو مجموعة معينة

ناقشذلكبعدثمعال  بصوت  السيناريوبقراءةالمجموعةمنشخصيقوم-النمطيالسيناريو

وأجب عن األسئلة التالية

.مثال جميع المراهقين متمردون مجموعة



الصور النمطية

ما هي الصورة النمطية؟

اعِط مثاالً عن الصور النمطية؟

شكل غالبًا ما تستند الصور النمطية ب

غير عادل إلى الجنس أو العرق أو 

الثقافة أو جماعات معينة

(مثل األشخاص الرياضيين)



ورقة عمل الصور النمطية

كيف يشعر الناس حول الصور النمطية؟

هل الصور النمطية سلبية دائًما؟

أفراد على إعداد قائمة بأي صور نمطية قد 3-2اعمل في مجموعة مكونة من 

.تكون تعرفها أو سمعت عنها

الجنس أو ومن ثم، قم بتسمية كل صورة نمطية بناًء على ما إذا كانت تستند إلى

.العرق أو الثقافة أو جماعة معينة



التعميم مقابل الصورة النمطية

:التعميم

هو بيان واسع النطاق حول بعض الصفات المميزة 

خاص لمجموعة ما، التي قد تنطبق أو ال تنطبق على األش

المنفردين لتلك المجموعة

يساعد التعميم على فهم العالم وإدراك المجموعات 

.المختلفة من الناس

:الصورة النمطية

صورة قياسية مبسطة عن شخص ما أو مجموعة

بًا ما تحد تستند الصور النمطية إلى التعميم، غير أنّها غال

.قًامن الشخص وتضعه في صورة شيء ما قد ال يكونه ح

ما الفرق الكبير بين التعميم والصورة النمطية؟



:مثال

.األشخاص الذين يمارسون الرياضة ليسوا أذكياء للغاية

هل سمعت هذا من قبل؟ ان؟هل يمكن أن تكون هذه المقولة حقيقة في بعض األحي هل دائماً ما تكون مقولة صحيحة؟

تفكير الطريقة الوحيدة لتجنب النمطية هي أن تكون عميق ال

لى وأن تتجنب الحكم على األشخاص وأن تكون منفتًحا ع

.االختالفات أو األشياء التي ال تظهر على حقيقتها



أدوار النوع الجنسي: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر

على ما إذا يقوم الطالب، بالتعاون مع زميل، بفرز بعض الصفات أو الوظائف أو الخصائص بناءً •

.أنثوي/ذكوري/إناث/كان يتم النظر إليها من منظور كونهم ذكور

.  يتولى المعلم مهمة تيسير مناقشة األدوار المرتبطة بنوع الجنس•



المواضيع الواردة أدناه على الذكر أم األنثى؟/هل تدل الكلمات



تُعّد أدوار النوه الجنسي من الصور النمطية

كيف تؤثر أدوار النوع الجنسي على العالقات؟

كيف تتأثر أدوار النوع الجنسي باألصدقاء والعائلة ووسائل اإلعالم؟



نوع الجنس : مالحظات المعلم

دقيقة20-15: الوقت المقّدر

.شاهد الفيديو•

ويعمل الطالب كل على حدة على لعبة مطابقة النوع الجنسي بعد االنتهاء من مشاهدة الفيدي•

يتحقق الطالب من إجاباتهم مع بعضهم البعض لتحديد جميع مصطلحات النوع الجنسي•

"صندوق األسئلة"يتولى المعلم مهمة تيسير مناقشة •
.الجنس ويضعه في الصندوق/يضع كل طالب، دون اإلفصاح عن هويته، سؤاالً واحًدا عن النوع•

.يطرح المعلم سؤاالً ويترأس النقاش حول هذا السؤال•

يعرض المعلم شخصية جيندربريد•
.بتة أو مرنةوضّح أّن التعبير الجنساني عبارة عن مزيج من العديد من المكونات على طيف وقد تكون ثا•



مصطلحات النوع الجنسي والمطابقة

ي استخدم ورقة عمل لعبة مطابقة النوع الجنس

جود وطابق المصطلح المو. أثناء مشاهدة الفيديو

.بالعمود األيسر مع تعريفه بالعمود األيمن

مصطلحات الجنس والنوع الجنسي

بالتفصيل



:مالحظات المعلم

التعبير تُعّد شخصية جيندربريد أداةً يمكنها مساعدة الشخص على فهم هويته الجنسية و

.الجنساني والجاذبية الجنسية والجاذبية الرومانسية

ة تمثيل شامل فهو بمثاب. التعبير الجنساني هو المظهر الخارجي الذي نختار إظهاره لبقية العالم

.للجنس البيولوجي والهوية الجنسية والميل واالنجذاب

.كما أّن الهوية الجنسية هي ما يشعر به المرء حول نوعه الجنسي

ات جينية في وفي بعض األحيان، تحدث طفر. وغالبًا ما يكون الجنس البيولوجي ذكًرا أو أنثى

.الكروموسومات مما يؤدي إلى والدة شخص مزدوج الجنس

. الجاذبية الرومانسية والجاذبية الجنسية: يمكن تقسيم االنجذاب إلى فئتين

.  تشمل جميع سمات التعبير الجنساني على بعض المكونات النسوية والرجولية

ير من عدم لذا ذّكرهم أنه ال ض. قد يشعر الطالب في الكثير من األحيان باالرتباك والفضول تجاه النوع الجنسي

ة مع وإذا كانت لديهم أي استفسارات، فيمكنهم التواصل بحري. معرفة هذه المعلومات في هذه المرحلة من العمر

.أي شخص بالغ موثوق به في حياتهم، وغالبًا ما يكون الوالدين أو أولياء األمور



ها مساعدة تُعّد شخصية جيندربريد أداةً يمكن

عبير الشخص على فهم هويته الجنسية والت

ة الجنساني والجاذبية الجنسية والجاذبي

.الرومانسية



صندوق األسئلة

.لى ورقةع. اكتب السؤال الذي تود طرحه حول النوع الجنسي أو الهوية أو التعبير أو التوجه الجنسي، إلخ

.ال تكتب اسمك على الورقة



تعزيز الكرامة واحترام الجميع

خدام إن التضليل المتعمد للنوع الجنسي لشخص ما عن طريق است

نا الضمائر الخاطئة هو رفض الحترام هذه الجوانب الهامة في أنفس

.  واالعتراف بها

ن إن تعمد تضليل الهوية الجنسية لشخص ما يماثل محاولة محوه م

.الوجود

استخدم الضمائر الصحيحة●

!!!ال تعرفهم، اسأل○

تجنب الصور النمطية●

كن حليفًا لآلخرين●

استخدم امتيازك الجنسي لدعم اآلخرين○

تواصل مع من حولك ●



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/aware-awake-accepting-attuned-1353780/

https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2018/10/the-genderbread-person-v4/

https://youtu.be/ago78PhUofI

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/aware-awake-accepting-attuned-1353780/
https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2018/10/the-genderbread-person-v4/
https://youtu.be/ago78PhUofI

