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 1أهداف الدرس

 خوضهانالتي  تجاربالها على ع  طل  نالتي  ةالمهم   شخصياترفع الوعي حول ال. 

  هذه الخريطة ، وتوسيع نطاقناتجارب طلعهم علىنالذين  الشركاء"خريطة شخصية" تحوي تكوين . 

 .إجراء محادثة حول حسنات مشاركة اآلخرين وسلبياتها في حاالت مختلفة ومع أشخاص مختلفين 

  يريد ضائقة ونقل رسالة مفادها أن هناك َمن عندما نواجه  إطالع اآلخرين على مشاعرناالتشجيع على
 م المساعدة دائًما. يقد  ويصغي أن 

   ب إشراك شخص مهني في بعض وج  ب إشراك البالغ المسؤول بل وت  وج  التوعية حول وجود حاالت ت
 األحيان. 

 
 سير الدرس

 
 موادال

 .أدناه( نبي  ست دوائر )كما هو م  أوراق تحوي 
 .ألوان ةبعد   ةالصقة أوراق دائري  

 
 عمل ذاتي

الواحدة داخل األخرى )هناك مثال وتعليمات للطالب في نهاية  ،ست دوائر طالب ورقة فيها يعطي المعلم كل  
يطلعونهم على  ك روا في األشخاص الذينسمهم( وأن يفن الطالب أن يكتبوا كلمة "أنا" )انطلب م  . هذا الدرس(

 :)مثال المختلفة ووظائفهم على األوراق الالصقة . يكتب الطالب أسماء هؤالء األشخاصما يحصل في حياتهم
مرشد في  -ن المجتمعن المدرسة، شخص م  بون، شخص م  صدقاء المقر  ن العائلة، األأمي، أبي، أشخاص م  
 .جار وغيرهم(الدورة، معلم خاص، 

، حيث سيلصقون األوراق الالصقة في الدوائر همقعاموو ين في حياتهمسيقوم الطالب باختيار األشخاص المهم  
 .ث الذي سيقرأه المعلمدَ حسب الحَ في الدوائر المناسبة 
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ت َبت الجمل   هة لإلناث والذكور على حد  سواء.بك   صيغة المذك ر لكنها موج 
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  "نختار الحياة"   
 طلعهم ناألشخاص الذين      
 التجارب واألحداث على     

 خوضهانالتي         

 مواجهة حاالت الضغط والطوارئوحدة 
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في  الالصقة طة األوراقبواسإلى األشخاص موا( يقوم الطالب باإلشارة )دون أن يتكل  ا، فًثا معين ً دَ يقرأ المعلم حَ 
 .أو أكثر واحد اإلشارة إلى شريك . يمكنَدثالحَ  هذا الدوائر المختلفة وفق

 
 ؟(:يلي لىع طلعونهن ستمثلة ألحداث يمكن أن يقرأها المعلم أمام الطالب )م  أ

 .أختي حامل 

   ة\زالمتمي   ة\على شهادة "الطالب لقد حصلت." 

 في خلدي ها على ما يدورطلعت  دة مع معلمتي، حيث أمحادثة جي   ريت  لقد أج. 

  والداي إلى خارج البالد منذ أسبوع.لقد سافر 

   كنمو شعر اإلبط في جسديرات التي تحصل التغي . 

   حب  الفي  لقد وقعت. 

   ا حتى اآلن.\جابة منهأحصل على إولم  صديقتي\صديقي تكون\ة أن يكون\من شاب طلبت. 

 .ال أملك أصدقاء حقيقيين 

   صديقتي.\عن صديقي لقد انفصلت 

  َأمي. ت  ضَ ر  لقد م 

  كَتئ باخي  .م 

  
 

 ة أسئلة:عدّ  علميطرح الم"خريطته" الخاصة،  طالبن جّهز كلّ بعد أ

   لونها؟لوا الورقة، ماذا تكتشفون عندما تتأم  تأم 
  ما ترونه في الورقة؟ يثير اهتمامكم فيالذي ماذا 
  أقل حوي ها تشخاص، وأي  ن األأي الدوائر تحوي أكبر عدد م   دائرة؟ في كل  الالصقة كم عدد البطاقات

 ن األشخاص؟  عدد م  
  في ق بإشراك اآلخرين في التجارب التي تخوضونها أو بما يتعل   وعن بيئتكمماذا تكتشفون عن أنفسكم

 ؟الخاصةالشخصية المعلومات 
 

 في المجموعة الكاملة
رشير للتلخيص: ي  ما يلي بعض األمثلة: خالل المحادثة. فيِمن  تظهرالتي  المركزية المعلم إلى الِعب 

  ا نحزن، معندما نفرح وعنداعدنا في جميع الحاالت، سيفي التجارب التي نخوضها إشراك اآلخرين
 . عندما ننجح وعندما نواجه صعوبة

   فنحن ن، التجارب الخاصة جًدا، أما البالغو، ويشمل ذلك كثيرة تجاربفي ك أصدقاءنا شرِ نحن ن
 . ن األصدقاءنشركهم أقل مِ 

  أيًضا همّ البالغ الم  إلشراك  قيمة خاصةوجد ما يحصل في حياتنا، تفي باإلضافة إلى إشراك األتراب. 

  حتى وإن كانت في حياتيالتي أخوضها  تجاربالاستطيع أن أطلعهم على  مقّربون أشخاصهناك ،

 عادية.  هذه التجارب

 "ة.حصانتنا النفسي  ي قوّ ي الشعور بأننا "مًعا  

 أسهل التي أواجهها  المصاعبعلى ه طالعإ يصبحن معيّ  شخصبالثقة واألمان تجاه  تشعر إذا. 

  ّفيها باألمان وأن أالحظ العالقات التي أشعر ر في عالقاتي مع مختلف األشخاص، انا أستطيع أن أفك

 .تحسينهاوالعالقات التي يجب 

  هناك دائًما َمن يمكنني أن كما أن ، خاصلدي هواياتي وعالمي الن ألجأ لنفسي دائًما، وأيمكنني

ه إليه. أ  توج 

   لمهم أن أصغي إليه وأن ن ايواجه ضائقة ويستصعب طلب المساعدة، فمِ أن صديقي  إذا الحظت
 طلب المساعدة.  أساعده في

  ِفي البحث  وأن نستمر   ن المهم أن ال نتنازلال نحصل أحياًنا على المساعدة عندما نطلبها، لذلك، م
 نوان المناسب للحصول عليها.إلى أن نعثر على الع

   لبالغ المهمه إلى االتوج   إلى باإلضافةإلى شخص مهني،  هالتوجّ  بوجِ هناك حاالت ت . 
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 تحصل لي: التي حداثاألتجارب والألشخاص الذين أطلعهم على اخريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعليمات
 

 تشير بواسطة ًثا، عليك أن د  أشخاص. عندما يقرأ المعلم ح  \أن تقرر أي دائرة تتبع ألي شخص عليك
 ما حصل.ت طلعه على إلى الشخص الذي ستستشيره والصقة ال الورقة

 .يمكن إضافة دوائر إضافية إذا اقتضت الحاجة 
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