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אנשי חינוך יקרים ונשות חינוך יקרות,

ולא פשוטה. אני מברכת אתכם על  גיל ההתבגרות, היא החלטה חשובה  הבחירה לשוחח עם התלמידים אודות 

השיחות,  בתכנון  לכם  לסייע  מבקשת  ְוִלְגֹּדל'  'ִלְצֹמַח  החוברת  החשובה.  בעשייתכם  אתכם  ומחזקת  בחירתכם 

בהבניית השיעורים, בביסוס תשתית ידע בנושא ובהעמקת תחושת המסוגלות שלכם ללמד שיעורים אלו. 

אודות  וזמין  גלוי  אינסופי,  מידע  של  בעידן  שגדלים  תלמידים  עם  לשוחח  נכון  כיצד   – בשאלה  מתלבטים  כולנו 

נושאים כה פרטיים כגון מיניות, התפתחות והתבגרות? פרקי החוברת מדגישים שהאתגר המרכזי בשיח החינוכי 

אינו עצם הקניית הידע, אלא דווקא תיווכו לתלמידים באופן רגיש ותואם גיל. 

התוכנית "ִלְצֹמַח ְוִלְגֹּדל" מניחה כי באמצעות שיח ישיר ופתוח אודות גדילה, צמיחה והתפתחות, התלמידים יקבלו 

כלים להתבונן במבט מודע על המתרחש, לזהות בגופם ובנפשם ניצני צמיחה והתפתחות, לחלוק את רגשותיהם 

ואת מחשבותיהם ולשתף בשאלות שעולות אצלם. בנוסף התוכנית מציעה כלים לבחירה מותאמת ומדויקת של 

תכנים, מידע ומסרים אשר מתאימים לשלהי גיל החביון. המידע כולל ידע מדעי והמטרה היא להעמיק את המוד־

עות של התלמידים , מבלי ליצור אצלם הצפה רגשית. 

במסגרת התוכנית, אשר נלמדת בשיעורי 'כישורי חיים', התלמידים יעסקו בהתפתחות הגופנית, המינית והרגשית 

ובחיבור של אלו למצבי חיים שגרתיים ומורכבים, למשימות הגיל, למהלכי החיברות וליומיום הלימודי. במהלך 

השיעורים נסייע לתלמידים לערוך סדר בהצפה, למיין את המידע הקיים ברשותם ולהבחין בין מידע שתואם לגילם 

לבין מידע שאינו תואם גיל מבחינתם. נעניק לתלמידים כלים להפוך ל"צרכנים ביקורתיים" של מידע בכל הנוגע 

לפורנוגרפיה, לפרסומות ולפורומים שאינם מהימנים. כמו כן, נלמד אותם להבחין בין פרטי לבין ציבורי, בעיקר 

לאור הימצאותם ברשתות החברתיות. המהלך כולו ילווה בהבניה מקצועית של מרחב שיח מוגן. 

זכרו כי בכוחכם לעצב את תפיסתם של הילדים, ולסייע להם לפתח כישורי חיים התפתחותיים תואמי גיל.  

אני מודה למדריכות "היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער בשפ"י" ולאיריס מנדה בן יעקב, מנהלת 

היחידה, על פועלן המקצועי לקידום החינוך למיניות בריאה ומיטיבה. 

בהערכה ובברכת הצלחה,
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אנשי ונשות חינוך יקרים, 

מאז ומעולם "מיניות" היא נושא רגיש לשיחה, יהיה מי שיאמר אפילו "טאבו". בכל תקופה ובכל חברה יצקו דגשים, 

משמעויות והסברים לעולם המושגים מתחום המיניות ואכן, הרצון לחנך את תלמידינו למיניות בריאה ומיטיבה 

פוגש גם אותנו, אנשי החינוך, כשאנו מושפעים מעולם העמדות, התפיסות והערכים שעליהם התחנכנו ושמתוכם 

התפתחנו. 

רבים מכם, הקוראים הקדמה זו, ודאי זוכרים את אותן שנים שבהן כדי להשיג מידע בנושא מיניות היינו צריכים 

להתאמץ. לעיתים אף נאלצנו להתנהל בהיחבא ולהסתיר את הספר, את החוברת או את התמונה שמצאנו. תלמידי־

נו, לעומת זאת, גדלים בעידן הפוסט מודרני, שבו תהליך הגלובליזציה מפגיש אותם עם מידע זמין מכל העולם. 

היום המידע מגיע אליהם באוטוסטרדה של מידע מהיר ונגיש והוא כולל תרבויות שונות ובעלי עניין שונים ומשו־

נים. לעומת הטיפות הקטנות שבני דורנו נאלצו ללקט, תלמידינו מתמודדים עם שטפון מידע אשר יכולתם להכילו 

או לשלוט בו כמעט ואינה אפשרית. 

הכפר הגלובלי שבו אנו חיים הפך את המיניות למוחצנת ולנגישה לעיניי כל. כזו שאינה עושה הבחנה בין מגזרים 

ובין גילים, עד כדי כך שלעיתים היא מונגשת באופן אקראי ופתאומי היישר לפתחו של הילד המתבגר גם בלי 

שהתכוון לכך. חשיפה מוקדמת זו, גוררת אחריה תחושות ומחשבות על מיניות. בתוך שדה מוצף זה, בהיעדר תיווך 

של מבוגר העושה סדר, המאתגר בחשיבה ביקורתית והמכוון, המתבגר עשוי למצוא עצמו מבנה סכמות ורעיונות 

משלו על המיניות המונגשת לו. תבניות חשיבה אלו עשויות לבוא לידי ביטוי בהתנהגות מינית שאינה  מותאמת 

למתבגר ואשר יכולה לפגוע בו או בסביבתו. 

על השאלה, אם צריך לדבר עם תלמידים על מיניות, תשובתנו היא, בהחלט כן. תלמידינו עוסקים במיניות, חושבים 

עליה ומפתחים מודעות ועמדות כלפי אספקטים שונים שלה, בין אם המבוגרים שוחחו עימם על הנושא ובין אם 

זקוקים למבוגר משמעותי  הנושא מושתק. הילדים המתמודדים עם החוויה הפיזיולוגית של ראשית ההתבגרות 

שיסייע בידיהם להבין טוב יותר ולקבל את שמתרחש בגופם ובנפשם. הכוונה היא למבוגר שאליו הם יכולים לפנות 

כדי לארגן את המידע שאליו הם נחשפים וכמובן גם לשם קבלת עזרה והגנה. המבוגר הראשון והכתובת הטובה 

מכולם היא כמובן ההורה של הילד. יחד עם זאת, באמצעות שיח חינוכי בנושא מיניות בכיתה גם אנחנו, המורים, 

מעניקים לילד (ולעיתים אף להוריו) דוגמה לשיח מוגן ותואם גיל. שיח זה מאפשר לילד לבטא שאלות ותחושות, 

וממקם עבורו את "משימת ההתבגרות" כמשהו שאפשר לדבר עליו ושיש עם מי לדבר אודותיו. 
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 אם כן, כיצד מדברים עם ילדים על מיניות בגיל כה צעיר, כשסימני ההתבגרות רק הנצו וכשרבים מהם עדיין מצויים 

בשלב החביון? בגילים הרכים (של ראשית בית הספר היסודי) השיח המתבקש הוא שיח רך, ילדי והוא מכוון בעיקר 

לשאלות פשוטות או טבעיות הקשורות לסביבתו הטבעית של הילד. לעומת זאת, בטרום גיל ההתבגרות (גיל 11 

והמידע המיני מציף את המתבגר הצעיר מכל עבר, השיח  ומתחזקת  ואילך), כשהשפעת קבוצת השווים הולכת 

בנושא מיניות פוגש אותו במקום שבו הוא מחפש תשובה. מורה שמנהלת את השיעורים באופן הדרגתי, מותאם 

גיל, ממתן חרדות ומבוסס קשר אישי, מאפשרת לתלמידים להתבונן על עצמם ועל משימות הגיל שלהם במבט 

"מנרמל" ("זה טבעי, זה קורה לכולם"), בתחושת מוגנות ("מותר לחשוב, לשאול, להרגיש") ובדרך של קבלה עצמית 

("אני בסדר גמור – אני פשוט מתבגר"). לימים, שיעורים אלו יהיו תשתית לשיח אודות מיניות שננהל עם התלמידים 

המתבגרים בגיל התיכון, בשלהי ההתפתחות והצמיחה.

התוכנית "ִלְצֹמַח ְוִלְגֹּדל" היא תוכנית התפתחותית לחינוך מיני, העוסקת בהיבטים פיזיולוגיים, נפשיים וחברתיים 

בחיי ילדים ומתבגרים. מטרתה, בראש ובראשונה, לאפשר שיח על נושאים מורכבים, מביכים אך הכרחיים לתיווך 

עבור הילדים. בשיעורים מוזמנים התלמידים להכיר טוב יותר את עצמם ואת חבריהם, באמצעות שיח המבוסס על 

התייחסות אמפתית ועל כבוד הדדי. 

ומסייע  לתלמידים לראות במורה  'מורה-תלמיד'  נושאים מורכבים מחזק את הקשר  כי שיח כיתתי אודות  ידוע 

יכולים  לפנות לעזרה במקרה של התלבטות או פגיעה. לפיכך, מומלץ  דמות משמעותית ורלוונטית שאליה הם 

שאת הנושא תלמד דמות שהיא משמעותית עבור התלמידים.

בין מערכי התוכנית שזורים פעילויות, שיחות ושיעורים, אשר לימדתי במשך שנים ארוכות את תלמידיי בשיעורי 

כישורי חיים. כמו כן שזורים בה מערכים ותיקים שנמסרו מפה לאוזן ונולדו מעשייה ברוכה של יועצות, מדריכות 

ומפקחות חלוצות בתחום. אלה הניחו את היסודות לניהול שיח בטוח ומיטיב עם תלמידים אודות מיניות.  

חיים,  בכישורי  שמאמינים  חינוך  וכאנשי  כמגדלים  כמצמיחים,  לדרך  יוצאים  אתם  גם  יקרים,  חינוך  אנשי  וכעת 

בחינוך למיניות בריאה ובהעצמת חוסנם של תלמידינו. תנו לשיח המיטיב להדהד בליבכם, היו קשובים לעצמכם 

ולתלמידיכם ואני בטוחה שתראו ברכה בעמלכם.

שלכם בברכת הצלחה ובהערכה,

                                          איריס (מנדה) בן יעקב  

מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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األسئلة التي ¦كن أن تخطر عىل بالنا كنساء ورجال تربية تجاه الربنامج

يحرجني الحديث عن املوضوع أمام التالميذ، ماذا ¦كن أن أفعل؟

الشــعور بعــدم الراحــة هــو أمــر طبيعــّي ومــن املهــّم االعــرتاف بــه. مــن املهــّم التأكيــد أّن الحــوار مــع تالميــذ املــدارس االبتدائيّــة نــادًرا مــا يتعامــل 

مــع القضايــا التــي تتعلّــق بالجنــس، وذلــك بســبب جيلهــم الصغــ�.  الحــوار يتطــرّق إىل أجســامهم، وعواطفهــم وأفكارهــم يف مــا يتعلّــق بالنمــّو 

والتطّور، مع األسئلة والتجارب التي يواجهونها أثناء النمّو. 

�نحــك الربنامــج فرصــة إلجــراء محادثــة ليّنــة مــع األطفــال الصغــار حــول مواضيــع ليّنــة. عندمــا نديــر هــذه املحادثــة، نحصــل عــىل فرصــة ملنــح 

الطفل أو الطفلة القدرة عىل التواصل مع أنفسهم وأجسادهم، التعّمق يف رفع الوعي وتقديم املعلومات حول عمليّة النمّو. 

مــن أجلــك ومــن أجــل تالميــذك، نوصيــك ´شــاركة إحساســك بالحــرج الطبيعــّي مــع مستشــارة املدرســة أو مــع صديقــك املقــرّب وذلــك مــن أجــل 

تليÓ ومعالجة مشاعرك قبل الدروس وبعدها، وفّكر يف ما تحتاجه من أجل التغلّب عليه أو قبوله.

ا؟ أليس الحديث عن املوضوع ما زال مبكًرا جد°

مراحــل التطــّور والنمــّو ســوف تحصــل ســواء تحّدثنــا عنهــا ام Õ نتحــّدث. نقطــة انطالقــة هــذا الربنامــج هــي االعــرتاف بالســ�ورة الطبيعيّــة لهــذه 

املراحــل. اختيــار العمــل عــىل موضــوع التطــّور والنمــّو خــالل مراحــل التطــّور املختلفــة يبــّث رســالة أّن املوضــوع طبيعــّي وســهل وفيــه بعــض 

الّرسيّة واإلخفاء. 

كــون جســم األوالد ينمــو ويكــرب فهــذا أمــر طبيعــّي وصّحــّي. االعــرتاف يف النمــّو والكــرب، القــدرة عــىل التحــّدث عــن هــذه األمــور قبــل ظهــور 

التغّ�ات الجسÅنيّة توفّر الفرصة لتهيئة األوالد لهذه التغّ�ات والتطّورات املتوقّعة.

هل من وظيفتنا كمدّرس· التحّدث مع األوالد عن النمّو، التطّور والجنسانّية؟

تعريــف عالقــة "املعلّــم والتلميــذ" تتغــّ� مــن إنســان إلنســان، والكثــ� مــن املعلّمــÓ يفحصــون أنفســهم بالنســبة لهــذا الســؤال يف الوقــت الــذي 

ــم؟ مــا هــو مــكاÜ يف عــاÕ التالميــذ الشــعورّي؟ مــا هــو دوري يف املهــاّم األخــرى يف حياتهــم والتــي ال  يتســاءلون أيًضــا: مــا هــي وظيفتــي كمعلّ

تتعلّق بالتعليم- املهاّم االجتÅعيّة، التطّورية والنمّو؟

اإلجابــة التــي يقّدمهــا املعلّــم لنفســه مــن املمكــن أن تتغــّ� مــن ســنة ألخــرى، ولكــن يف األســاس هنالــك حقيقــة واحــدة هــي أنّــه باإلضافــة إىل 

الجانب التعليمّي فإّن للمعلّم دوًرا تربويÝا وجدانيÝا يف حياة تالميذه.  

ــا مــن واجبــه  ّ́ ــا للنظــر والتفكــ�، وأن يبحــث بداخلــه عــن جميــع الجوانــب التــي يشــعر أنّــه مــن حّقــه، ور يــوىص بــأن يكــرّس كّل معلّــم وقتً

التطــرّق إليهــا يف حيــاة التالميــذ، االهتــÅم بهــم وإثــراء عاملهــم يف مــا يتعلـّـق بهــذه الجوانــب. مواضيــع مــن مجــال املهــارات الحياتيّــة، عــاÕ القيــم، 

الخــربة وعــاÕ املشــاعر. كّل معلـّـم بطريقــه، يجــد الجرعــة الصحيحــة والطريقــة الصحيحــة للتحــّدث مــع تالميــذه عــن النمــّو، التطــّور والجنســانيّة. 

ليــس مــن الســهل داâـًـا العثــور عــىل طريقــة مميّــزة للتحــّدث عــن هــذه املواضيــع مــع التالميــذ، ولكــن مــن املهــّم عــدم التخــّيل عــن املحادثــات 

معهم- املحادثات حّق وواجب.

يهــدف الربنامــج إىل إعطــاء التالميــذ رشعيّــة للتعــرّف إىل أجســادهم، ألن يكونــوا مرتبطــÓ بجســمهم ومصغيــÓ لــه، وأن ال يفقــدوا الحــدس مــن 

ــة للتعامــل مــع قضايــا الكبــار مثــل الجنــس والعالقــات  الطفولــة بســبب عــدم التعبــ� أو الخــوف. املحادثــات مــع التالميــذ ال تعطيهــم الرشعيّ

الجنســيّة. بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، ســيتلّقى التالميــذ الذيــن يثــ�ون هــذه املواضيــع اســتجابة وتعامــًال محرتًمــا، ويكــون مرافــق بتوجيــه واضــح 

جًدا يحمل رسائل من النوع "املناسب أو غ� املناسب" بالنسبة لعمرك. 

إّن طــرح املواضيــع، فحصهــا وإغالقهــا يف مجــال اإلجابــات املالâــة للجيــل، تشــّكل عنــًرصا مهدئـًـا، حيــث يخلــق نظاًمــا وبيئــة معتدلــة التــي تبعــد 

التخيّالت غ� املالâة مثل " لقد وصلنا للجيل.." ويرتك لتالميذ االبتدائيّة مجاًال تطّوريÝا طفوليÝا، بريئًا وواعيًا لحدود الحÅية.

هل العمل عىل هذه املواضيع يبّث رسائل تحوي رشعنة سابقة لألوان؟
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ــّث شــعوًرا  ــي مــن املمكــن أن تب ــة ومســتفزّة الت ــا أســئلة صعب ــذ أســئلة محرجــة، وأحيانً نعــم... هــذا يحصــل... مــن املمكــن أن يســال التالمي

ــات.  األســئلة املحرجــة مصدرهــا اإلحــراج الــذي يشــعر بــه التلميــذ، وهــي تعــّرب عــن رغبــة إلثــارة الضحــك والتحريــض أو  بالتدّخــل بالخصوصيّ

الرغبة الصادقة للفهم والتواصل مع املوضوع. 

يف كلتــا الحالتــÓ، يجــب أن تكــون إجابتــك عــن هــذه األســئلة نابعــة مــن مشــاعرك الصادقــة والحقيقيــة– إذا شــعرت أّن الســؤال يحــوي قصــًدا 

للتعــدي عــىل الحــدود أو محاولــة االعتــداء، اوقفــي الســائل، وانقــيل لــه رســالة مفادهــا أنـّـك تحرتمــÓ اهتÅمــه وفضولــه ولكــن وّضحــي لــه بــأّن 

عليه احرتام خصوصيّتك، èاًما كÅ تّم االتّفاق عليه مع الصّف باحرتام خصوصيّة الجميع. 

ــدود  ــي الح ــدم تخطّ ــة بع ــالة واضح ــه رس ــي ل ــن وجه ــامة ولك ــه بابتس ــؤال، رّدي علي ــه الس ــي موّج ــتفزاز، أوقف ــن االس ــوع م ــعرِت بن إذا ش

الخصوصيّة. رّدك سوف يعلّمه درًسا باحرتام اآلخرين. 

إذا الحظــت يف الســؤال الفضــول والرغبــة يف املعرفــة، فبإمكانــك اإلجابــة ولكــن بدرجــة صحيحــة وبالتــزام واضــح للمحافظــة عــىل خصوصيّتــك 

وحشمتك. مع كّل االحرتام للرابط الرتبوّي، يجب علينا احرتام حدود هذا الرابط من أجل حÅية أنفسنا وحÅية التالميذ.

-08-

ماذا سيحدث إذا سألو« أسئلة شخصّية؟

ماذا يحدث إذا سألو« أسئلة صعبة وال أستطيع اإلجابة عنها؟

ــن؟ هــل  ــن الســؤال. هــل تضحك/ي ــه ع ــك إجاب ــا تســأل وال توجــد لدي ــوم أو الرياضــة، عندم ــÅ يحــدث يف درس الحســاب، أو العل ــط ك بالضب

تتهرّب/يــن؟ هــل تعدهم/يهــم بالفحــص والبحــث عــن اإلجابــة والعــودة إليهــم؟ كّل رّد فعــل هــو منطقــّي والــدرس الــذي يســّمى "هنالــك يشء ال 

أعرفه" أحيانًا هو الدرس األكì أهّميّة الذي �كن أن تعلّمه/ يه لتالميذك.

يبدو يل بأّن هذه املهّمة من اختصاص "مهني·"، ملاذا أنا؟ 

ملــاذا أنــت؟ دعونــا نــرى، ألنــك أعظــم خبــ�ة تجلــس يف الصــّف. ألنّهــم يثقــون بــك بشــكل كبــ�، ألنـّـك تســتثمرين فيهــم مــن طاقتــك وكّل مــا هــو 

خــ� وجيّــد كّل يــوم وكّل ســاعة. ألنّهــم يحبّونــك وألنّهــم يعرفــون كــم تحبّينهــم. ألنـّـك تعرفــÓ كيــف يتعلّمــون ومــا الــذي يســاعدهم عــىل الفهــم. 

ألنّــك مربّيتهــم، وألن ّالنــاس والخــرباء الغربــاء هــم غربــاء أكــì مــن كونهــم خــرباء. األهــّم مــن ذلــك كلّــه، ألنّــك الشــخص املهنــّي األكــì تقديــرًا 

بنظرهم واألكì استحقاقًا واألفضل يف أعيننا نحن أيًضا، ونتمّنى أن تري أنت ذلك أيًضا.

ماذا ¦كن أن نفعل مع األهل املعرتض·؟

ا. غالبـًـا مــا تكــون  Ýعالمــات تعّجــب. ولكــن عمليّــا يتخّفــى وراء هــذا التعّجــب عالمــة ســؤال كبــ�ة جــد Óغالبًــا مــا نســمع يف صــوت األهــل املعرتضــ

ــم  ــة والقي ــع واملجامل ــوار والتواض ــاح والح ــل االنفت ــات مث ــ� يف موضوع ــع األوالد، التفك ــة م ــ� يف العالق ــوة للتفك ــة دع ــل ´ثاب ــة األه معارض

ــاء األمــور حيــث �كنهــم  ــة ومــن املهــّم عقــد ورشــة مــع األهــل حــول هــذا املوضــوع. ورشــة مــع أولي والحــدود. صــوت الوالديــن مهــّم للغاي

ــات  ــات حــول محتوي ــة، وتزويدهــم معلوم ــن البداي ــج م ــوىص ´شــاركة األهــل يف الربنام ــا. ي ــم بالنســبة للموضــوع وفحصه ــن يف مواقفه التمّع

الربنامــج ورســائله، ودعوتهــم للتحــّدث مــع أطفالهــم حــول مــا يتــّم تدريســه يف الصــّف والعــودة إليــك عنــد الــرضورة للتفكــ� أو طــرح أســئلة أو 

استشارة.

ــد حــول النمــّو والتطــّور  ــا، عندمــا يخــرب األوالد األهــل ´ــا يتعلّمونــه يف الصــّف، هــذا يتيــح الفرصــة لفتــح حــوار بــÓ األهــل والول مــن تجربتن

والنضــج. يتــدرّب الوالــدان والطفــل مًعــا عــىل محادثــة فيهــا إصغــاء واهتــÅم باملوضــوع. الحــوار الــذي يبــّث رســالة للطفــل بــأّن هنالــك شــخًصا 

يف البيت �كنه التحّدث معه حول قضايا حّساسة أو محرجة. 
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ماذا ¦كن أن نفعل مع مدير يعرتض عىل الربنامج؟

ــاج، األدوات). مــن األجــدر ملستشــارة  ــوى، املنه ــة" (التصــّور الفكــرّي، املحت ــارات الحياتيّ ــر املدرســة التعــرّف إىل برنامــج "امله ــب مــن مدي يتطلّ

ــة. اإلملــام بالربنامــج التطــّورّي هــو أســاس للمناقشــة حــول  ــذ البداي ــة من ــًكا أساســيÝا يف برنامــج املهــارات الحياتيّ ــر رشي ــذ املدي املدرســة أن تتّخ

ــارات بهــذا الشــكل سيســاعده يف  ــر إىل برنامــج امله ــة. تعــرّف املدي ــذكاء العاطفــّي والحصان ــة وال ــارات الحياتيّ ــر امله ــة العمــل عــىل تطوي أهّميّ

الحصــول عــىل الصــورة التطّوريـّـة الواســعة ملفهــوم املهــارات الحياتيّــة. باإلضافــة إىل اطـّـالع املديــر عــىل برنامــج املهــارات الحياتيّــة، مــن املهــّم أن 

تقــوم املستشــارة بإجــراء محادثــة معــه حــول برنامــج الجنســانيّة ومحتوياتــه. محادثــة مهّمــة التــي بهــا يتــّم وضــع عالمــات ســؤال حــول تفاصيــل 

الربنامــج مــن أجــل فحــص مالءمتــه للمدرســة، للتالميــذ وللطاقــم. هــذه املالءمــات مهّمــة وتضمــن درجــة مــن االســتقالليّة والصــدق يف تعليمهــا 

يف الصّف.

ماذا نفعل مع التلميذ الذي يشارك املجموعة Äضام· شخصّية؟

مضامــÓ الربنامــج تدعــو التالميــذ إىل التمّعــن بأجســامهم وعــىل أنفســهم وتجعلهــم يفّكــرون يف التغــّ�ات التطّوريّــة التــي تواجههــم. مــن املهــّم 

أن ننتبــه إىل الحــاالت التــي يقــوم بهــا األوالد بالحديــث عــن أشــياء خصوصيّــة والكشــف عــن معلومــات قــد تســبّب لهــم االذى. عندمــا نــدرك أّن 

ا، لذلــك مــن املفّضــل أن نحــّدد لقــاًء  Ýالتلميــذ يشــارك ´علومــات حّساســة وخاّصــة نقــوم بإيقافــه بلطــف، نقــول لــه إّن مــا يريــد قولــه مهــّم جــد

ا ونصغى إليه عىل انفراد. بالطبع، يجب تحديد الوقت واملكان إلجراء محادثة مع التلميذ وتقديم الدعم الالزم له بأرسع وقت. Ýخاص

ماذا سيحدث إذا كان الحديث الحميمّي ¦ّس بصالحيتي كمعلّمة/ كمستشارة؟

ــم. االهتــÅم بالتالميــذ، التعــرّف إليهــم بعمــق ومناقشــة  التقــرّب مــن التالميــذ ورعايتهــم لهــÅ تأثــ� إيجــاïّ عــىل املنــاخ الصّفــّي وســلطة املعلّ

ــة  ــا. املحادث ــم لن ــق باحرتامه ــا يتعلّ ــع يف م ــذ وبالطب ــع التالمي ــÓ م ــا كمعلّم ــىل عالقتن ــاïّ ع ــ� إيج ــا تأث ــم له ــن قلوبه ــة م ــات القريب املوضوع

الشــخصيّة التــي تتميّــز باالهتــÅم تخلــق االحــرتام والحميميّــة وتزيــد لــدى التلميــذ االلتــزام واحــرتام املعلّمــÓ. بالطبــع، كّل هــذا رشط أن يقــوم 

ــة التالميــذ وعــدم املشــاركة ´ضامــÓ شــخصيّة غــ�  املعلّمــون بالتشــديد عــىل موضــوع حــدود العالقــة، ويحافظــوا عــىل خصوصيّتهــم وخصوصيّ

مالâة.

-09-
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خلفّية نظريّة يوىص بها-

1.  يُنصح باعالم أولياء األمور فيÅ يتعلق بالربنامج حتى يتمكنوا من االهتÅم ومرافقة أبنائهم يف التعلم. ملساعدتكم، اقرتاح مكتوب لألهل 

    (امللحق 10)

     مرفق رابط لفيلم املخصص لالهل - االهل واملراهق·- مرشد قص�

2.  من املهم جًدا إعطاء الفريق تجربة التواصل مع الربنامج وأهدافه. التواصل مهم لتسخ� تعليم الربنامج وإلنشاء لغة مهنية مشرتكة. مقرتح 

     ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس (امللحق 12,11)

3.   �كن تعيÓ مهنيÓ إضافيÓ ودمجهم يف دروس الربنامج ، مثل مدرس العلوم أو طبيب األطفال.

 

4.   نويص بدمج محتويات فريدة بالدروس ، مثل " ´ا يخّصك " (راجع الصفحة ...) وفيديو "ما يحدث يل" واملزيد.

5.   �كن وضع محتويات الربنامج يف الصفوف لتكون مرئيّة للطالب (لوحات، جدران ، إلخ).

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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مبادئ العمل يف دروس الرتبية للجنسانّية السليمة

1. كيف �كن بناء اللقاءات ؟ 

1.  برنامــج تدريجــّي: يثــ� الحــوار ´وضــوع جيــل املراهقــة مجموعــة مــن املشــاعر مثــل االرتبــاك، الذعــر، الخــوف، الفضــول، اإلثــارة وغ�هــا مــن 
املشــاعر. لذلــك يــوىص بتقديــم املوضــوع بشــكل تدريجــّي، مــن أجــل بنــاء الشــعور بالحÅيــة الشــخصيّة والصّفيّــة. هنالــك أهّميّــة كبــ�ة للتــدّرج 

باملواضيــع إذ يتــّم البــدء بالعمــل عــىل املواضيــع الســهلة ثــم ّننتقــل بشــكل تدريجــّي إىل املواضيــع الحّساســة التــي تســبّب اإلحــراج. مــن املهــّم 

التشديد عىل املراحل التالية:

       تجنيد التالميذ وزيادة دافعيّتهم للتعامل مع املوضوع.
       تحض� التالميذ للربنامج.

       خلق جّو آمن- بناء اتّفاقيّة
       العمل عىل املوضوعات املوىص بها وفًقا للتسلسل املرفق.

ــة يف الربنامــج (درس  ــب األمــر ســاعة ثابت ــاء برنامــج تسلســّيل مــع مبنــى لقــاءات ثابــت. حيــث يتطلّ 2. مبنــى اللقــاء:  مــن املهــّم بن
ــة غــ� مناســبة  ــة (عــىل ســبيل املثــال، قاعــة رياضيّ ــة)، مــكان ثابــت للقــاء فيــه يتــّم املحافظــة عــىل الحــدود الخارجيّ املهــارات الحياتيّ
للقــاء مــن هــذا النــوع)، ومشــاركÓ ثابتــÓ (مرشــد ثابــت ملرافقــة جميــع اللقــاءات). عنــد االســتعانة ´رشــد خارجــّي مــن املهــّم التواجــد 

مع التالميذ واملرشد الضيف.
 

3.  الحÅيــة الفعليّــة والحÅيــة كرســالة:  يقــوم املعلـّـم مــع التالميــذ ببنــاء قواعــد إلدارة حــوار صّفــّي حــول مواضيع حّساســة. تشــّكل هذه 
القواعــد أساًســا لحــوار آمــن وتســاعد يف تقليــص االعتــداءات الجنســيّة املمكنــة. عمليÝــا إدارة حــوار واضــح ومفّصــل عــن الســلوك الالئــق 
ــا وجســديÝا. ســنقوم بإعطــاء أمثلــة  Ýــز الشــخّيص مــن جميــع الجوانــب– كالمي ــة املحافظــة عــىل الحيّ والســلوك غــ� الالئــق، وعــىل أهّميّ

حول كيفيّة الحفاظ عىل الحدود بكّل ما يتعلّق ´وضوع الجنسانيّة.

4.  املســاعدة بتنظيــم املعلومــات وإيصالهــا بالشــكل الســليم:  يتعــرّض األوالد واملراهقــÓ اليــوم إىل كــمٍّ هائــل من املعلومــات حيث تؤّدي 
إىل انكشــاف مبِكــر لــألوالد الصغــار ملوضــوع الجنســانيّة أو مــا يســّمى (الجنســانيّة املبِكــرة). يف املــايض كان عــىل األوالد القيــام ببحــث 
عــن مصــادر يســتقون منهــا املعلومــات يف موضــوع الجنســانيّة (هــذه املصــادر كانــت تتبــع لعــاÕ البالغــÓ)، أصبحــت هــذه املعلومــات 
املتعلّقــة بالجنســانيّة يف متنــاول يــد األوالد حيــث تصلهــم مــن مصــادر عديــدة بشــكل مبــارش وغــ� مبــارش. لذلــك ويف الواقــع الحــايل، 
ــة التعامــل معهــا.  ــة كبــ�ة ملســاعدة األوالد الذيــن ينكشــفون عــىل هــذا الكــّم مــن املعلومــات، مــن أجــل تنظيمهــا وكيفيّ هنالــك أهّميّ

عىل سبيل املثال: عبارة مثل "هذا ليس عمرك" هي عبارة مرشوعة وهاّمة، وتحتوي عىل نوع من التهدئة. 

5. املالءمــة:  عــىل املعلـّـم أن يــأÉ إىل اللقــاء مــع تخطيــط مالئــم للوقــت ولجيــل وحيــاة التالميــذ.  مــن املهــّم االســتÅع إىل املضامــÓ التــي 
يطرحهــا التالميــذ ومالءمــة تخطيــط اللقــاء إىل احتياجــات التالميــذ، عــىل ســبيل املثــال: الصــّف الــذي نــرى فيــه أّن التالميــذ يتعرّضــون 
ملضامــÓ جنســيّة غــ� مالâــة مثــل اإلباحيّــة أو عالقــات غــ� مالâــة للجيــل أو يشــاهدون برامــج تلفزيونيّــة غــ� مالâــة وغ�هــا. يجــب 
ــى  ــا وذا معن ًâــدرس مال ــح ال ــû يصب ــدرس ل ــا يف ال ــا مكانً ــاء ومنحه ــذ إىل اللق ــا التلمي ــأÉ به ــي ي أن نطمــح لالســتÅع إىل املضامــÓ الت
للتالميــذ. ومــع ذلــك، يــوىص بالعمــل مــع املــواّد التــي يطرحهــا التالميــذ يف الصــّف، مــن تجاربهــم والواقــع الــذي يتعرّضــون لــه والــذي 
يحرضونــه إىل الصــّف. حتّــى إذا Õ يتــالءم هــذا الفحــوى مــع مخطّــط الــدرس الــذي تــّم تجهيــزه، مــن املهــّم التطــرّق للمواضيــع التــي 
ــا التوّجــه إىل مستشــار/ة املدرســة للتشــاور أو  ًâيطرحهــا التالميــذ بالصــّف وبنــاء الربنامــج وفًقــا لطــرح التالميــذ يف الصــّف. �كنكــم دا
ــي تطــرح يف  ــات الت ــوىص بالتطــرّق إىل املواقــف واملعلوم ــداءات.  ي ــع االعت ــÓ مــن وحــدة الجنســانيّة ومن االســتعانة ´رشــدين ´ختّص

الصّف إىل جانب نقل املعلومات والرسائل من قبل املعلّم.
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ــة:  مــن املهــّم االنتبــاه: كيــف تتطابــق محتويــات اللقــاءات مــع مهــاّم الحيــاة األخــرى لــدى األوالد؟ يــوىص بتزويــد  6.  أوضــاع حياتيّ
األطفــال بــاألدوات الالزمــة لتجنيــد الوعــي الشــخّيص الــذي يشــحذونه، وكذلــك األفــكار التــي يكتســبونها عــن أنفســهم، لصالــح مواقــف 

الحياة املعّقدة التي قد يواجهونها مثل: ضغط األقران، والتنّمر، اإلغواء، أحداث الشبكة، التعلّم، اتّخاذ القرارات وغ� ذلك.  

ا أن نعــّرب عــن رأينــا كبالغــÓ، حتـّـى لــو كان رأيـًـا محافظـًـا، وذلــك ü يكــون لــدى املراهــق مخطـّـط �كــن  Ý7.  بــّث رســائل:  مــن املهــّم جــد
أن "يجادل" به الحًقا عندما يواجه معضالت أو أحداثًا ذات طابع جنّيس.

ــد رشكاء مختلفــÓ، والتطــرّق إىل الرشاكــة يف  ــل يجــب تجني ــردّي ب ــّم عــدم العمــل عــىل الربنامــج بشــكل ف ــد رشكاء:  مــن امله 8. تجني
جوانب عديدة من حياة التلميذ: األهل، املربّية، معلّم العلوم، معلّم الرياضة وغ�هم من الرشكاء.

9. التمييــز بــÓ الجنســÓ:  هنالــك أهّميّــة كبــ�ة إلجــراء حــوار مشــرتك جندريÝــا يف الصفــوف املختلطــة، وذلــك مــن أجــل إعطــاء مثــال 
ــم  ــيع املفاهي ــدف إىل توس ــن نه ــبقة. نح ــة املس ــكار الجندريّ ــÓ األف ــوة ب ــص الفج ــّي ولتقلي ــول الصّح ــة للفض ــاء رشعيّ ــامح، إعط للتس
للقوالــب الجندريـّـة بشــكل يعتمــد عــىل حــوار صّحــّي ومفتــوح بــÓ الجنســÓ. االســتÅع إىل املواقــف املختلفــة والتعــرّض للتنــّوع الصّفــّي،ّ 
باســتثناء مواضيــع محــّددة التــي ينبغــي فيهــا فصــل الفتيــان عــن الفتيــات، إن أمكــن، مثــل موضــوع الــدورة الشــهريّة .  باإلضافــة إىل 
ــة، مــرّة واحــدة مــع األوالد ومــرّة واحــدة مــع  ــل تخصيــص درس أو درســÓ عــىل األقــل للحــوار يف موضــوع الجندريّ ــك، مــن املفّض ذل

الفتيات، والسÅح للتالميذ يف هذا الدرس بطرح أسئلة ومواضيع ومفاهيم تهّمهم.

10. يــوىص بتمريــر الربنامــج بالكامــل ملــدة عامــÓ كاملــÓ ، ولكــن يف نفــس الوقــت إذا كان عليــك فقــط اختيــار بعــض املحتــوى يف ســنة 
معينه ، فالفئات التي تم تعريفها عىل أنها إلزامية هي دروس:

       درس رقم 1 ( افتتاحية - مالâة توقعات )
       درس رقم 2 ( التزام صفي )

       درس رقم 3 ( مصادر املعلومات )
       درس رقم 4 (  من الرائع ان نلتقي، انا )

       درس رقم 6 ( االوالد والبنات )
       درس رقم 8 ( تغي�ات عاطفية واجتÅعية )

       درس رقم 9 ( الصور النمطية الجنسية )
       درس رقم 12 ( ضغط اجتÅعي )
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2. توصيات إلدارة حوار صّفّي Äواضيع املراهقة والنمّو للصفوف الخامسة والسادسة

من املهّم أن يتم èرير هذه اللقاءات بشكل إيجاïّ وليس بأسلوب تحذيرّي من موضوع الجنسانيّة.
 

شــاعر متناقضــة، مثال: اإلثارة  يجــب األخــذ بعــÓ االعتبــار أنـّـه يف الكث� من األحيان من املمكن أن يشــعر التلميذ تجاه نفس املوضوع́ 
واالشــمئزاز والفضول واإلحراج. من خالل العمل مع التالميذ ســوف نفســح املجال أمام التلميذ ليكون قادًرا عىل احتواء هذه املشــاعر 

املختلطة يف وقت واحد.

من املهّم أن يكون الحوار مفتوًحا، لكن يف الوقت نفسه، يجب االهتÅم بإنهاء اللقاء عن طريق بّث رسائل تربويّة أو مقوالت من املهّم 
نقلها للتالميذ.

الحوار حول موضوع الجنســانيّة يث� املشــاعر، الذكريات ويؤّدي أحيانًا إىل فيضان وتهيّج، يجب االنتباه إىل العالمات الســلوكيّة أو لردود 
الفعــل غــ� العاديــة مثــل الذعر، الخوف، املبالغة وغ�ها. يف مثل هذه الحاالت، من املهّم أن تُجري مع التلميذ محادثة فرديّة وأن تقول 
لــه مــا تــراه مــن حيث الســلوك: "لقد الحظــت اليوم يف اللقاء أّن املوضوع الــذي نتحّدث عنه جعلك غ� مرتاح، هــل تريد أن تخربÜ أو 

تشاركني؟".
  

يف اللقاءات التي تتناول مواضيع حّساســة وتهّم التالميذ قد تؤّدي إىل تعزيز العالقة بÓ املعلّم والتالميذ. لذلك من املهّم إفســاح املجال 
أمام التالميذ للمشاركة، اإلصغاء لهم وإعطائهم الوقت لû يسألوا.  من املهّم السÅح للتالميذ باملشاركة داخل املجموعة ´جاالت أخرى 
مــن الحيــاة ومواقــف حياتيّــة معّقــدة، التــي يــرون بأنّها ذات صلــة باملوضوع املطــروح (الضغــوط واإلغــراءات واملعضــالت والتوقّعات 

واالعتداءات ...).

من املهّم توف� املجال واملســاحة التي èكن التلميذ من التحّدث واملشــاركة. وأن نحرتم التالميذ الذين اختاروا عدم املشــاركة والســÅح 
بذلك. يجب االمتناع عن ترسيع أو حثّهم عىل الكالم واملشاركة. بالنسبة لهؤالء التالميذ، من املفيد أيًضا خلق فرص للمحادثة يف أزواج 

أو يف مجموعات أصغر وأكì حميميّة.

مــن املفّضــل عــرض مواضيــع وأمثلة ذات صلة بحياة التالميذ. يف حالة عرض التالميذ أمثلة من عاÕ البالغÓ، من املستحســن الرتكيز عىل 
املواضيع واملحتويات التي تخّص عاملهم مع االهتÅم ببّث رسائل االحرتام واالهتÅم مع الرتكيز يف الوقت نفسه عىل رسالة حدود العمر.

يجب تشجيع التالميذ عىل التعب� عن آرائهم واالستÅع إليهم. بعد ذلك، يجب تحفيزهم من خالل طرح األسئلة للتوّسع، ومن ثّم القيام 
بتمرير رســائل تعليميّة. عىل ســبيل املثال، عندما يقول التلميذ: "النمّو هو أمر ممتع"، ســنحاول رشح مصطلح املتعة من خالل طرح 

السؤال "ماذا تقصد؟" ونساعده يف توضيح ما قصده لنفسه وللصّف.

من املهّم عدم استخدام مقوالت تحمل طابع إصدار األحكام والتي تلغي كيان الشخص بسبب اختياره السلوüّ. عندما يعّرب التلميذ عن 
رأي متطــرّف وغــ� متســامح، أو حتـّـى مخطئ، من املستحســن عدم تصحيحــه، وبالتأكيد عدم الغضب عليه، بــل يجب أن نعيد املوقف 

الذي عرضه للصّف ونسأل: "هل هناك من يفّكر بطريقة أخرى؟". 
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مــن املهــّم أن نتذكّــر أنـّـه مــن الســهل عــىل التالميــذ أن يتحّدثــوا عــن ســلوكيّات مــن أن يشــاركوا باعتــداءات قــد تعرّضــوا لهــا. لذلــك 
يجــب اإلصغــاء بشــكل حّســاس للوصــف الــذي يعرضــه التلميــذ، وأن نحــاول أن نكــون حّساســÓ أكــì لألمــور التــي Õ تذكــر، األمــور 

الكامنة بÓ السطور.

يــوىص باملحافظــة عــىل افتتاحيّــة ثابتــة للقــاءات التــي يقــوم فيهــا املعلـّـم بصياغــة جملــة تهــدف إىل تذكــ� التالميــذ بقواعــد الحــوار 
املحمي.

يجــب االمتنــاع عــن العمــل ´واضيــع ال تالئــم الجيــل. إذا حــدث وتــّم فتــح مواضيــع كهــذه يجــب إعطاؤهــم حيّــزًا ورشًحــا موجــزًا، 
مــع التأكيــد أّن هــذه املواضيــع مهّمــة ولكــن ســيتّم التطــرّق إليهــا يف جيــل متقــّدم، وهكــذا نبــّث للتالميــذ رســائل تنظيــم، احــرتام 

الحدود والهدوء الداخّيل.

مــن املهــّم أن نكــون يقظــÓ للحــاالت التــي يقــوم بهــا التالميــذ بالحديــث عــن مواضيــع تكشــف أمــوًرا شــخصيّة وحميميّــة التــي مــن 
املمكــن أن تتســبّب أن يتعرّضــوا لــرضر مــا. عندمــا يقــوم التلميــذ بالكشــف عــن مواضيــع كهــذه علينــا إيقافــه بلطــف وأن نخــربه أّن 
ــذ  ــان لالســتÅع للتلمي ــكان والزم ــت، يجــب إيجــاد امل ــع ويف أرسع وق ــراد. بالطب ــه عــىل انف ــك سنســتمع إلي ــّم، لذل ــه مه ــا يقول م

وتقديم الدعم الذي يحتاجه.

يف مواضيــع معيّنــة مثــل التطــّور الجنــّيس، الــذي يحتــوي عــىل رشح موّســع وحّســاس، مــن املمكــن أن يتســبّب بإحــراج التالميــذ يف 
حالــة كانــت املجموعــة مختلطــة أوالد وبنــات. لذلــك، مــن املفّضــل أن نقــوم بالفصــل بــÓ األوالد والبنــات وذلــك إلفســاح املجــال 

أمام كّل مجموعة جندريّة للحديث بشكل رصيح ومريح عن املوضوع.
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مــن املهــم التمعــن جيــدا بالفحــوى املقــرتح وفحــص مــدى مالءمتــه ملجموعــة الهــدف. باإلمــكان إعــادة صياغــة الجملــة 
ــة. مــن األفضــل استشــارة  ــو اليهــا الفعالي او اقــرتاح جمــل أخــرى بحيــث تحافــظ عــىل األهــداف والرســائل التــي تصب

املرشدة املختصة يف هذا املجال التي تعمل يف منطقة االرشاد.

مالحظة هامة
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اللقاء األّول- ( درس الزامي ) 

أن يفحص التالميذ مواقفهم بالنسبة ملواضيع املراهقة والجنسانيّة.

أن يتعرّف التالميذ إىل عاÕ املضامÓ التي �تلكونها ويعّربون عنها.

أن يتمرّس التالميذ بتجربة التعلّم ´ا يخّص "ذاÉّ ´راحل التغي� املختلفة"

األهداف

مقّدمة
ــد أن يســأل تالميــذ الصفــوف الخامســة والسادســة أنفســهم: ملــاذا هــم بحاجــة للحديــث عــن املراهقــة والنمــّو؟ مواقــف التالميــذ يف  مــن املؤكّ

الصــّف تتفــاوت بــÓ املعارضــÓ لفكــرة الحــوار باملوضــوع وبــÓ املؤيّديــن الّذيــن يبــدون اهتÅًمــا وحــّب اســتطالع وإىل أصــوات التالميــذ الذيــن 

يجيبون املعلّمة بابتسامة قائلÓ: "نحن نعرف كّل يشء حول هذا املوضوع، لقد قرأنا وشاهدنا وسمعنا عنه".

ــة للتخبّطــات التــي يعيشــها األوالد، ولكــن ليــس هــم فقــط يف هــذا املوقــف.  قبــل أن نبــدأ بتطبيــق  كّل هــذه األصــوات èثّــل األصــوات الداخليّ

دروس الربنامــج مــع التالميــذ، مــن املهــّم أن نقــف للحظــة ونفحــص ذاتنــا، كرجــال ونســاء تربيــة، مــا هــي أهّميّــة الربامــج يف نظرنــا، وملــاذا مــن 

املهّم الحديث عن مثل هذه املواضيع مع التالميذ حسب رأينا؟ 

باملقابــل ويف اللقــاء األّول سنفســح املجــال أمــام األصــوات املختلفــة وأســئلة التالميــذ التــي تفحــص: "ملــاذا مــن املهــّم الحديــث عــن مواضيــع تتعلـّـق 

بعاÕ التطّور والنمّو، املراهقة والجنسانبّة؟".

كــÅ ذكــر، نحــن نســعى إلدارة لقــاءات بالشــكل الــذي يســمح التعبــ�، ولكــن ال يــؤّدي إىل فيــض مشــاعر ال يتــالءم مــع الجيــل التــي مــن املمكــن 

ــة عمــل توّضــح أهــداف املحادثــات  ــاء اتفاقيّ ــا بالبلبلــة يف موضــوع الحــدود. لذلــك هــدف الــدرس األّول بن Ýأن تتســبّب ذهــوًال أو شــعوًرا داخلي

وحدودها.

ــن  ــا يف أماك ــيّة تواجهن ــذي يســبّب اإلحــراج. مشــاعر اإلحــراج والحساس ــب ال ــن الجان ــذ ع ــع التالمي ــث م ــاءات الحدي ــن خــالل اللق ســنحاول م

مختلفــة. واملعلّمــة أيًضــا تشــعر باإلحــراج... نــرشح هــذه األمــور للتالميــذ مــن أجــل أن يكونــوا مســتعّدين الحتــواء هــذا اإلحــراج، التغلّــب عليــه 

وإدارة حوار محمي داخل الصّف. نبني مًعا قواعًد الحوا ر املحمي.

 ّÉاملراهقــة املختلفــة. سنشــّجع التالميــذ عــىل ربــط الوعــي الــذا Óمضامــ Óيف ســياق الــدروس، ســوف نســعى جاهديــن لتوســيع الحــوار والربــط بــ

ــة الصعبــة، مثــل: األوضــاع الضاغطــة، اإلغــواء،  ــة املطلوبــة منهــم يف املواقــف الحياتيّ املوجــود يف طــّور التطــّور وبــÓ الحصانــة واملهــارات الحياتيّ

االعتداءات، اتخاذ القرارات، التحّدي وغ� ذلك.

تسأل املعلّمة التالميذ: َمن يتذكَر اللحظة التي فهم فيها شيئًا جديًدا عن نفسه، سواء كولد صغ� أو بجيل أكرب نسبيÝا؟

س� اللقاء- 

محادثة مفتوحة

ما هو اليشء الذي فهمته أو اكتشفته عن أنفسكم؟

كيف فهمت ذلك؟ ماذا أو من كشف لك ذلك؟

كيف شعرت عندما اكتشفت ذلك؟

كيف تشعر عندما تتعلّم أشياء جديدة يف الحساب، العرï أو العلوم؟

ما هي العالقة بÓ النمّو والتطّور وبÓ فهم أشياء جديدة عن أنفسنا؟

ما هو موقفك تجاه النمّو والتطّور والتعرّف إىل نفيس من جوانب عديدة؟

كيف �كن أن يساعدنا فهمنا ألنفسنا يف التغلّب عىل التوتّر أو الصعوبة؟
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ســتقوم املعلمــة برســم خــط طويــل عــىل االلــوح (إذا كانــت املجموعــة تجلــس يف دائــرة ، فيمكنــك رســمها عــىل األرض). يف نهايــة الســطر ، 

ســتكتب كلمــة èثــل موقًفــا تجــاه الــدروس املســتفادة حــول النضــج والتنميــة. ســيتم دعــوة الطــالب لتقديــم اقرتاحــات لكلــÅت بالتسلســل ، 

حتى الجانب املقابل. عىل ســبيل املثال:      

       اإلحــراج (العــار ، يجعلنــي أحمــق ، خــاص ، غريب ، لقد كربنا ، مثل كل الدروس)

       فضــويل

       غضــب

       ملــل

       متعــه

       خــوف

       قلــة الفهم

(امللحق 1)

عــىل اللــوح نحصــل عىل الكث� من االراء (يجب إنشــاء حوايل ثالثة سالســل). ســيدعو املعلم الطالب إىل االســتجابة ويف نهايــة الخطاب �كن توجيه 

رســالة تتضمن الرؤى التالية:

       من الطبيعي أن يث� هذا املوضوع مشــاعر مختلطه 

(Óنحو موضوع أو برنامج مع) فهــم تغيــ� املواقــف        

       فهم أن هذه قضايا شــخصية وخاصة
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ترشح املعلّمة للتالميذ انّه يف دروس املهارات الحياتيّة القادمة سنتعلّم مًعا عن جيل املراهقة والتطّور الجنساÜّ، وتسأل: 

من سمع ´صطلح "جيل املراهقة"؟

ماذا تعرفون عنه؟

حسب رأيكم، هل يجب أو ال يجب تعلّم دروس يف موضوع جيل املراهقة، النمّو والجنسانيّة يف املدرسة؟ ملاذا؟

ــل  ــن جي ــم ع ــا التعلّ ــد اخرتن ــول: لق ــّم تق ــي طرحــت يف الصــّف، ث ــات الت ــة اإلجاب ــرض مجموع ــذ وتع ــات التالمي ــع إجاب ــة بجم ــوم املعلّم تق

املراهقــة مــن أجــل توفــ� الفرصــة للتالميــذ للتفكــ� مًعــا حــول املرحلــة التــي ســيمّرون بهــا. لــû يســتطيعوا فهــم مــاذا يحــدث يف جســمهم 

ــة، ومــن أجــل أن يتعلّمــوا كيــف يتعرّفــون إىل حقوقهــم. تــرشح املعلّمــة للتالميــذ بــأن  ومــاذا يحصــل لهــم مــن الناحيــة الشــعوريّة واالجتÅعيّ

كونهــم اليــوم بالغــÓ أكــì هنالــك مواضيــع التــي �كنهــم فهمهــا أكــì يف هــذا الجيــل نســبيÝا لجيــل الطفولــة. كذلــك تــرشح املعلّمــة للتالميــذ 

ــن  ــوا ع ــن وأن �تنع ــهم ولآلخري ــÓ ألنفس ــوا مصغ ــتقبل.  وأن يكون ــليم يف املس ــار الس ــىل االختي ــاعدهم ع ــوف تس ــدروس س ــذه ال ــأّن ه ب

الســلوكيّات التــي مــن شــأنها أن èــّس بهــم أو باآلخريــن.  توّضــح املعلّمــة أن الربنامــج مالئــم لجيلهــم ويف حالــة عــرض مضامــÓ غــ� مالâــة 

للجيــل ســيتّم التطــرّق إليها بشــكل مخترص، نوّضح ملاذا هي غ� مالâة للجيل ولكن لــن نتعلّم عنها بعمق. 

فعاليــة – "من هنا إىل هناك " 

فعاليات

اللقاء األّول- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



تسأل املرشدة التالميذ: 
      كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

      ´اذا فكرتم؟

      ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

      ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟
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يف هذا الربنامج سنتداول الكث� من املواضيع، مثال: 

 ،Üّسنتعرّف إىل مصادر معلومات موثوقة وأخرى غ� موثوقة يف مجال املراهقة والتطّور الجنسا       

       سنتعرّف بعمق إىل زمالئنا يف الصّف ونتدرّب عىل التعريف عن نفيس،

       نتعلّم مًعا عن التغّ�ات الجسÅنيّة التي تحدث يف جيل املراهقة،

       \يّز بÓ التطّورات التي تحدث عند األوالد وبÓ التطّورات التي تحدث عند البنات. 

       نتعلّم عن الجسم وعن الجهاز التناسّيل.

عــرض الربنامج من قبل املعلّمة

¦كن االستعانة Äواد مساعدة, مرفق رابط لفيلم افتتاحية لدروس Äوضوع الجنسانية- الرتبية للجنسانية- برنامج ملهارات حياتية

تطلــب املعلّمــة مــن التالميــذ تقديم املنشــور املرافق للربنامج إىل األهل وتشــجعهم عىل الحديث مع األهل، األخــوة الكبار، الجّد أو الجّدة حول ما 

تعلّمــوه يف هــذا اللقاء وعن التجربة التي مّروا بها من وجهة نظرهم.

 للتطبيق

تلخيص

سنتحّدث ونتشارك يف مواضيع لها عالقة ´شاعرنا يف جيل املراهقة. 

نتحّدث عن مواضيع اجتÅعيّة وعن الضغوطات املختلفة التي قد تواجهنا يف جيل املراهقة. 

عــن أوضــاع حياتيّــة معّقــدة لهــا عالقــة مــع الضغــط الجÅعــّي، التعليــم، االختيــار، االعتــداءات يف الشــبكة وبشــكل عــام، اإلغــراءات وغ�هــا مــن 

املواضيع.

�كن عرض الصورة التالية وإدارة نقاش حولها وحول املقولة املكتوبة داخلها:

       ماذا �كن أن نفهم من هذه الصورة؟ ماذا تهدف الكلÅت املكتوبة؟

اللقاء األّول- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

https://www.dropbox.com/s/wpzqxzcmzulrin5/sirton_ptiha_arabi_capture.mp4?dl=0


دوائر التقرّب واملشاركة

من أشارك؟ ´اذا أشارك؟ 
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أن يتعلّم التالميذ التمييز بÓ املواضيع الخاّصة واملواضيع التي �كن ويجب تقاسمها يف دوائر أوسع.

 أن يعي التالميذ أهّميّة املشاركة وفتح باب الحوار داخل الصّف.

أن يدرك التالميذ احتياجاتهم التالميذ يف املرحلة التي يتواجدون فيها.

األهداف

س� الدرس 

دوائر الخصوصيّة، ملن أحû ومن أشارك؟ 

يف حياتنــا اليوميّــة نواجــه أوضاًعــا ضاغطــة ومواقــف خطــرة. نتلقــى أخبــاًرا ســارّة وأخــرى مقلقــة، تحــدث معنــا مواقــف جيّــدة وإيجابيّــة وأخــرى 

ــذه  ــا به ــوم ســنفكر مع ــا... الي ــا، قلقن ــا، صعوباتن ــا، أخبارن ــا مشــاركتهم تجاربن ــن �كنن ــن هــم األشــخاص الذي ــا نتســاءل م ــا م ــارّة. غالبً ــ� س غ

التساؤالت

لننظر إىل الدوائر التي أمامنا، هذه الدوائر تحتوي عىل عناوين �كنني التوّجه إليها ومشاركتها بأشياء تخّصني، من بÓ هذه العناوين:

احتفظ باملوضوع لنفيس، أشارك األهل، أشارك املعلّم، صديق صديقي، صديق عىل مواقع التواصل االجتÅعّي، أشارك املستشارة...

كّل تلميذ يحصل عىل مجسم دوائر املشاركة أو يرسمها بنفسه داخل الدفرت. 

نعرف بعضنا من خالل شبكات التواصل االجتÅعي 

أصدقاء يف شبكات التواصل االجتÅعي

املعلمة / املستشارة / مرشدة

أحافظ عىل نفيس 

االهايل واالرسة

أفضل األصدقاء

اللقاء الثاÜ- ( درس الزامي ) 

أنا أشارك__________ ب ____________

افتتاحيّة: 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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نعرف بعضنا من خالل شبكات التواصل االجتÅعي 

أصدقاء يف شبكات التواصل االجتÅعي

طباعة دائرة العالقة الحميمية- (امللحق 2)

اللقاء الثاÜ- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

نعرف بعضنا من خالل شبكات التواصل االجتÅعي 

أصدقاء يف شبكات التواصل االجتÅعي

املعلمة / املستشارة / مرشدة

أحافظ عىل
 نفيس 

االهايل واالرسة

أفضل األصدقاء

أحافظ عىل نفيس 

االهايل واالرسة

أفضل األصدقاء

املعلمة / املستشارة / مرشدة

أصدقاء يف شبكات التواصل االجتÅعي

نعرف بعضنا من خالل شبكات التواصل االجتÅعي 
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              تقــوم املرشــدة بطــرح مواضيــع مختلفــة عــىل التالميــذ وعــىل التلميــذ تحديــد دائــرة املشــاركة التــي يراهــا مالâــة وذلــك بوضــع عالمــة 

X أو رقم الجملة (ملحق رقم 1) يف الدائرة املالâة.

أمثلة ألحداث ومواضيع:- 
1.      اشرتيت مالبس جديدة، 

2.      سوف ننتقل إىل بيت جديد، 

3.      تعرّضت لعنف من قبل أحد الزمالء يف املدرسة،

4.      أحد األصدقاء أفىش ّرسي

5.      رسبت يف امتحان، 

6.     اشرتيت حذاء جديًدا، 

 ،ïأّمي وأ Ó7.     حدث خالف ب

8.      أحد التالميذ يضايقني يف طريق العودة من املدرسة، 

9.      أختي ستتزّوج، 

 ،Ó10.    بدأ ينمو شعر تحت اإلبط

11.    أنا مريض بالرشح، 

12.    اخوÉ تخاصموا بينهم، 

13.    ازداد طويل ب 10 سم،

14.    تلّقيت صورة غ� الئقة يف الواتس أب،

15.    أّمي حامل، 

16.    أحد االقارب توّيف، 

17.    نجحت بامتحان، 

18.    ال أشعر بالراحة داخل صّفّي،

رج يف البيت.... 19.    شاهدت أخي يرسق نقود من الدُّ

بعــد االنتهــاء مــن تحديــد دوائــر املشــاركة املالâــة لــكّل حــدث يقــوم كّل تلميــذ بفحــص أي دوائــر املشــاركة يحبّذهــا بشــكل خــاّص؟ ملــن يفّضــل 

التوّجه واملشاركة؟

اللقاء الثاÜ- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



نقاش

تلخيص املرشدة
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كيف شعرتم خالل الفّعاليّة؟

ماذا فكرتم بالنسبة لالختيارات املختلفة واملتعّددة؟

ماذا اكتشفتم عن أنفسكم؟

ماذا اكتشفتم عن اآلخرين يف املجموعة؟

ما هو مصدر االختالف بÓ أعضاء املجموعة حسب رأيكم؟

ملاذا من املهّم لكم مشاركة اآلخرين بأفكاركم، شعوركم، مخاوفكم، األشياء التي تفرحكم؟

يف أّي األوضاع اخرتت مشاركة األقارب، ويف أّي األوضاع اخرتت مشاركة أشخاص ليسوا من األقارب؟

حسب أّي معاي� اخرتت دائرة املشاركة؟

هل هنالك أوجه شبه بÓ األوضاع التي نحتفظ فيها ألنفسنا؟ نشارك بها عائلتنا؟ نشارك بها الجمهور الواسع؟

ماذا يحدث عندما \تنع عن املشاركة؟

ماذا يحدث عندما نشارك أمرًا شخصيÝا يف مكان عاّم أو أمام جمهور؟ 

ماذا �كن أن نستنتج من اختالف/ تشابه اإلجابات؟

محادثة 

دوائر املشاركة تساعدنا عىل تحديد الفرق بÓ الخاّص والعاّم، تساعدنا عىل خلق نظام وإبراز الفروق بÓ األسئلة، من نشارك؟ ´اذا نشارك يف 

الصّف؟ ´اذا نشارك املستشارة؟ 

من خالل الفّعاليّة تعلّمنا أن باستطاعتنا االمتناع عن مشاركة غ� مالâة، ولدينا القّوة للحفاظ عىل أنفسنا ومنع تعرّضنا لإلساءة من خالل مشاركتنا 

اآلخرين بأشياء شخصيّة يجب عدم معرفتها.

من املهّم أن ننتبه أّن املواضيع الحّساسة والتي تتميّز بالخجل، الحّساسية، العيب، نشارك فيها األشخاص القريبÓ مّنا أو األشخاص الذين نثق بهم 

وتهمهّم مصلحتنا.

من املهّم أّال \تنع عن مشاركة اآلخرين بأمور تقلقنا ولكن علينا اختيار الشخص الصحيح الذين نريد مشاركته.

فعالية : "قواعد الخطاب املحمي"

لقد توصلنا إىل إدراك أن مشاركة العواطف واألفكار واالهتÅمات أو األسئلة أمر مهم. هنا أيًضا ، مًعا يف الفصل الدرايس ، نود أن نشعر بالراحة 

عند مشاركة بعضنا البعض يف املوضوعات التي نختار إحضارها. عىل سبيل املثال ، نود أن نعالج أسئلة مثل كيفية إنشاء خطاب محمي حول 

موضوع حساس لتجنب موقف �كنك فيه حÅية 

نفسك واآلخرين؟ ما الذي يجب أن يكون يف الفصل حتى نتمكن من طرح موضوع محرج أو شخيص يف بعض

األحيان؟

عىل افرتاض أنه يف بداية العام تم إجراء نشاط فيÅ يتعلق بقواعد "الخطاب املحمي" ، فإن املعلم سوف يذكّر الطالب بالقواعد ، ومعرفة ما إذا 

كانوا سيضيفون أي يشء إىل القواعد يف مثل هذا الخطاب الحساس. إذا Õ يتم إجراء أي نشاط من هذا القبيل ، فسوف يدعو املعلم الطالب 

ملحاولة إعداد قواعد الخطاب املحمية وقواعد املشاركة يف الفصل. سيُطلب من الطالب اقرتاح قواعد وسيضيف املعلم أيًضا إذا لزم األمر. معا 

سوف يضعون قاâة القواعد. 

اللقاء الثاÜ- ( درس الزامي ) 

(قواعد الخطاب املحمي- للطباعة- امللحق 3)

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



للتطبيق

يــوىص بتكويــن  "صيغــة الفصــل" التــي مــن شــأنها تذكــ� الطــالب بأهميــة الخطــاب اآلمــن واملحمــي يف الفصــل. القصــد "بالصيغــة" التــي �كــن 

للمعلم أو الطالب تذكرها يف بداية كل درس.

يف حالــة انتهــاك أحــد القواعــد أثنــاء الــدروس ، ال �كــن تجاهــل االمــر ومتابعــة الــدرس مــن املهــم معالجــة ذلــك مبــارشة. يجــب اعطــاء مالحظــة 

عىل السلوك الذي يتجاوز قواعد الفصل الدرايس.

من املستحسن تعليق القواعد يف الفصل.
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فيÅ يتعلق بالقضايا الشخصية والحميمة للغاية ، يجب عليك التحدث عىل انفراد مع املستشار أو املعلم.

سوف نحرتم مساحتنا الشخصية ومساحة اآلخرين.

نحرتم رأي اآلخر: لن نسخر، ولن نحكم عىل األصدقاء أو نسيئ إليهم.

نتحــدث عــن أنفســنا ، ولــن نكشــف اوالد اخريــن ، ولــن نتحــدث عــن اآلخريــن ، ولــن نعطــي مثــاالً عــىل اآلخريــن ، ولــن نتحــدث عــن أي 

شخص آخر.

نحن نهتم ونستمع ونظهر التعاطف والحساسية تجاه بعضنا البعض.

ما قيل يف الفصل ، بقي يف الفصل - ال يستخدم الحقا

�كنك أن تسأل ما تريد ، ولكن املعلمة سوف تختار ما يجب أن تجيب عليه عىل نطاق واسع وما ال ، ´ا يناسب الفئة العمرية.

يجب أن تكون مجموعة الكلÅت التي نستخدمها مريحة للتعب� ، ولكن أيًضا للمستمع.

لن نث� موضوًعا محرًجا يتعلق بشخص آخر دون إذنه ، ولن نلمس أي شخص آخر دون موافقته.

سنكون حساسÓ لإلحراج الذي سيكون حول الدروس ، ونترصف وفًقا لذلك.

ــكان  ــا البعــض دون رضر باالم ــع بعضن ــه حــدوده الخاصــة. للتواصــل م ــر أن كل شــخص ل يجــب ان نكــون حساســÓ لحــدود اآلخــر. تذك

االستفسار ما إذا كان التواصل بيننا (الكلÅت ، التقارب ، السياق) مناسبًا له.

تلخيص املرشدة

مثال عىل املوضوعات املهمة التي يجب تضمينها يف قاÙة "الخطاب الحساس"

يف دروس املهــارات الحياتيــة يف األســابيع القادمــة ، ســنتحدث عــن النمو،النضــوج، والنشــاط الجنــيس. مــن هــذا الــدرس فصاعــًدا ، ســوف نتبــع 

قواعد إجراء خطاب محمي. لن نشعر بالحرج ، ولن نستخدم كلÅت غ� الئقة .

تسأل املرشدة: كيف شعرتم اليوم باللقاء؟ يتّم إفساح املجال للتالميذ باإلجابة والتعب� عن املشاعر من خالل التجربة.

تدعو املرشدة التالميذ ملشاركة زمالئهم بيشء جديد تعلّموه اليوم من الدرس أو بيشء جديد اكتشفوه عن أنفسهم.

وللنهاية

اللقاء الثا«- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



مصادر معلومات موثوق بها/ غ� موثوق بها
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أن نُجري تشــخيًصا صّفيÝا لفحص مصادر املعلومات التي يعتمد عليها تالميذ الصّف. (هل ســمعوا عن املواقع اإلباحيّة؟ تالميذ يشــاهدون 

مواقــع إباحيّة! يبحــرون يف مواقع معلومات غ� مالâة!)

أن نعطــي التالميــذ الرشعيّة للفضول، للبحث، للرغبة يف معرفة، ملحاولة الوصول إىل املعرفة بشــكل شــخّيص.

أن نــزّود التالميــذ ´صادر معلومات �كــن االعتÅد عليها وموثوق بها.

أن نــزّود التالميــذ بآليّات èّكنهم من تقييــم موثوقيّة مصادر املعلومات.

األهداف

مقّدمة:
يظهــر األوالد فضــوًال صّحيÝــا بالنســبة لحياتهــم الجنســيّة وحيــاة اآلخريــن الجنســيّة. يف واقعنــا الحــاّيل، تتوفـّـر الكثــ� مــن املعلومــات حــول الحيــاة 

الجنســانيّة ولكــن يف معظــم الحــاالت تكــون هــذه املعلومــات مضلّلــة، غــ� دقيقــة وغــ� مالâــة لجيــل األوالد. يف هــذا اللقــاء نشــّجع التالميــذ 

عــىل الســؤال، االهتــÅم والتعلّــم عــن املوضــوع. باإلضافــة لذلــك، نســاعد التالميــذ عــىل التمييــز بــÓ مصــادر املعلومــات املوثــوق بهــا ومصــادر 

املعلومــات غــ� املوثــوق بهــا، وتطويــر مهــارة االختيــار الصحيــح ملصــادر املعلومــات يف االنرتنــت، وســائل اإلعــالم، األصدقــاء وكّل مصــدر معلومــات 

آخر.

عــرص العوملــة والحداثــة يضــع أمامنــا تحّديــات عديــدة، ويف مركزهــا الكــّم الهائــل مــن املعلومــات املوجــودة يف متنــاول يــد الجميــع. باإلضافــة إىل 

ذلــك، االرتبــاك الطبيعــّي الــذي مــن شــأنه أن �نــع الشــباب مــن التوّجــه لطلــب املســاعدة أو التوّجــه لبالــغ مهــّم الستشــارته ´واضيــع معّقــدة أو 

شخصيّة. البحث عن املعلومات أو تلّقي معلومات من مصادر خارجيّة أصبحت متوفّرة بشكل مطلق سواء كان لألفضل أو لألسوأ.

يف غيــاب حــوار منظـّـم يف موضــوع الجنســانيّة، يكتســب األوالد معلوماتهــم يف هــذا املجــال مــن مصــادر مختلفــة. يف غيــاب وســاطة مناســبة، قــد 

تكون املعلومات التي يتلّقاها التلميذ ´وضوع الجنسانيّة خاطئة، مغلوطة أو غ� دقيقة.

هذا اللقاء يوفّر الفرصة أيًضا للحديث عن املضامÓ اإلباحيّة التي يتعرّض لها قسم من التالميذ عرب وسائل اإلعالم واالنرتنت

س� اللقاء

الفّعاليّة األوىل، مصادر معلومات موثوق بها ومصادر معلومات غ� موثوق بها (20 دقيقة) 

يف اللقاء األّول توصلنا إىل النتيجة التي تؤكّد عىل أهّميّة الحديث عن جيل املراهقة وعن الجنسانيّة. عندما نبدأ بالتعلّم عن هذه املواضيع نجد أّن هنالك 

العديد من مصادر املعلومات التي �كن أن تزّودنا باملعلومات، قسم من هذه املصادر هي مصادر موثوق بها والقسم اآلخر هي مصادر غ� موثوق 

بها، وال �كن االعتÅد عىل املعلومات التي تطرحها. لنحاول مًعا تصنيف مصادر املعلومات التي تعرفونها.

توّجه املرشــدة الســؤال التــايل للتالميذ:  

مــا هــي مصــادر املعلومــات التــي تعرفونهــا والتــي تتطّرق إىل جيــل املراهقة والجنســانيّة؟ 

يقــوم التالميــذ بوصــف مصــادر املعلومات التي يعتمدون عليهــا يف الحصول عىل معلومات حول جيل املراهقة، تقوم املرشــدة بكتابة هذه املصادر 

عىل اللوح وتقسيمها مع التالميذ إىل مجموعتÓ عىل النحو التايل: 

معلومات غ� موثوق بها  معلومات موثوق بها  

اللقاء رقم -3  ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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عــىل مــا يبــدو فإنّكــم تســتقون معلومتكــم حــول جيــل املراهقــة مــن مصــادر مختلفــة. هــذه املصــادر �كــن أن تكــون موثوقــة، وأحيانًــا �كــن 

أن تكــون مغلوطــة وتحتــوي معلومــات غــ� صحيحــة. مــن الواجــب علينــا أن نكــون حذريــن يف انتقــاء مصــادر معلوماتنــا وأن نســأل داâـًـا هــل 

هذه املصادر موثوق بها أم ال؟ باإلضافة لذلك علينا أن نقارن هذه املعلومات مع مصادر أخرى.

بالنسبة لكّل مصدر معلومات عىل املرشدة أن تضيف:

      أهّميّة التوجه إىل األهل او لبالغ مهّم.

      مــن املهــّم أن نصغــي لألصدقــاء ولكــن يجــب أن نتذكّــر أنـّـه مــن املهــّم أن نفحــص هــذه املعلومــات مــرّة أخــرى، وأن نقــرأ عــن املوضــوع يف 

الكتب واملواقع املوثوقة.

هــذا اللقــاء �نــح املعلّمــة تشــخيًصا ملصــادر املعلومــات التــي تشــّكل مرجًعــا لتالميــذ صّفهــا وتوّضــح لهــا النقــاط التــي يجــب أن تتطــرّق إليهــا. 

مثــال عندمــا يــّرصح تلميــذ أنـّـه يشــاهد أفالًمــا إباحيّــة مــن أجــل التعلّــم عــن جيــل املراهقــة، عــىل املعلّمــة أن تعطــي رشعيّــة لحــّب االســتطالع 

والرغبــة يف التعلـّـم عــن جيــل املراهقــة، ولكــن يجــب أن توّضــح أّن األفــالم اإلباحيّــة هــي أفــالم غــ� مالâــة لجيلهــم وغــ� مفّضــل مشــاهدة هــذه 

األفــالم، وهــي تعتــرب مصــدًرا غــ� موثــوق فيــه للصغــار والكبــار مًعــا. مــن املهــّم بــّث رســالة واضحــة للتالميــذ بالنســبة للــرضر الكامــن ´شــاهدة 

ــة مــن الناحيــة الشــعوريّة والجنســيّة، وكيــف تقــوم هــذه األفــالم بتصويــر العالقــة بــÓ الطرفــÓ كعالقــة مبنيــة عــىل االســتغالل،  األفــالم اإلباحيّ

التملـّـك، عــدم املســاواة، التهديــد واإلكــراه. مــن املهــّم توضيــح الهــدف الكامــن مــن وراء صناعــة األفــالم اإلباحيّــة والــذي يعتــرب هدفـًـا ماديÝــا بحتـًـا. 

ــر  ــÓ وتوفّ ــÓ الجنس ــات ب ــّوه العالق ــي تش ــÓ. ه ــÓ الجنس ــات ب ــن العالق ــة ع ــورة مزيّف ــم ص ــي ترس ــة، ه ــع بصل ــت للواق è ــالم ال ــذه األف ه
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توزيع املصادر إىل املجموعات يكون بسؤال يوّجه للتالميذ بعد كّل إجابة: ألّي نوع مصادر يصّنف هذا املصدر حسب رأيك؟

مصــادر املعلومــات التــي يطرحهــا التالميــذ عــادة يف èريــن مــن هــذا النــوع هــي: األهــل، األخ الكبــ�، األصدقــاء، الكتــب (يجــب أن نســأل أي 

نــوع كتــب يســتعمل التالميــذ)، اإلنرتنــت (يحــب أن نســأل أّي املواقــع يقصــدون؟)، األفــالم (يحــب أن نســأل أّي األفــالم يقصــدون؟)، أبنــاء العــّم/ 

الخال، اإلصغاء ملحادثات البالغÓ، املدرسة، وسائل اإلعالم وغ�ها).

مــن املهــّم التأكيــد عــىل أنـّـه إذا تــّم طــرح موضــوع األفــالم أو اإلنرتنــت، مــن املحتمــل أن يقــوم بعــض التالميــذ بعــرض مضامــÓ غــ� مالâــة لجيــل 

التالميــذ يف بعــض الصفــوف وأحيانـًـا تشــ� هــذه املضامــÓ إىل ضــوء أحمــر بالنســبة لتعــرّض هــؤالء التالميــذ ملضامــÓ غــ� مالâــة وحتـّـى خطــرة. 

مــن املهــّم عــدم بــّث ردود فعــل تثــ� الذعــر أو التلّفــظ بــردود èنــع التالميــذ مــن املشــاركة، وذلــك مــن أجــل فهــم ســبب تعــرّض التالميــذ ملثــل 

هذه املضامÓ ومن ثّم تقييم كيفيّة استمرار العمل مع التالميذ يف اللقاءات القادمة.

تلّخص املرشدة هذا القسم عىل النحو التايل

مهم

ماذا تعلّمنا من تقسيم مصادر املعلومات يف حسب القاâة؟

هل فاجأك يشء مÅّ كتب عىل اللوح؟

هل اكتشفت أشياء جديدة حول مصادر املعلومات؟

 هل كان من السهل عليك تقسيم مصادر املعلومات إىل مجموعتÓ؟ 

اللقاء رقم -3  ( درس الزامي ) 

 أسئلة للنقاش

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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معلومات خاطئة عن العالقة بÓ الجنسÓ عن أعضاء اإلنسان.  سوف نتعلّم عن ذلك يف وقت الحق.
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 للتطبيق

تقــوم املرشــدة بتشــجيع التالميــذ عــىل الحديــث مــع األهــل، األخــوة الكبــار، الجــّد أو الجــّدة حــول مــا تعلّمــوه يف هــذا اللقــاء وعــن التجربــة التــي 

مّروا بها من وجهة نظرهم.

تسأل املرشدة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

اللقاء رقم -3  ( درس الزامي ) 

اللقاء رقم -3  ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



سعدت بلقائك، أنا!
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أن يتدرّب التالميذ عىل التعريف عن الذات (صفات ومميّزات)

أن يشارك التالميذ أصدقائهم ومعلّمتهم بالشكل الذي يرون به أنفسهم.

أن يتعلّم التالميذ التعرّف إىل القوى اإليجابيّة املتأصلة فيهم

أن �ارس التالميذ تجربة الشعور بأن الجميع يراÜ ويعرفني. 

أن �ارس التالميذ تجربة الشعور بأنّهم يرون أصدقاءهم ويعرفونهم.

أن يتعلّم التالميذ التعرّف إىل بعض بشكل أفضل.

أن يطّور التالميذ يف الصّف حواًرا مشرتكًا، ممتًعا ومزيًال للحواجز.

األهداف

مقّدمة:
وفقــا ملبــدأ التــدّرج عنــد الحــوار ´وضــوع الجنســانيّة، يجــب تخصيــص بعــض اللقــاءات يف بدايــة الربنامــج إلفســاح املجــال أمــام التالميــذ ليتعرّفــوا 

جيدا إىل أنفسهم وإىل زمالئهم قبل البدء يف العمل عىل املواضيع التي قد تسبّب اإلحراج.

 ّÉعــىل التصــّور الــذا Óإّن تعميــق الوعــي والتعــرّف إىل الــذات هــو أمــر رضورّي يف مرحلــة املراهقــة وبشــكل عــاّم. مــن املهــّم العمــل مــع املراهقــ

وعوامــل الحصانــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز مصــادر القــّوة لــدى املراهــق وتهيئتــه ملواجهــة األوضــاع الضاغطــة واألزمــات التــي �كــن أن يتعــرّض 

لهــا يف موضــوع الجنســانيّة.  لقــد وجــدت األبحــاث أن تقييــم ذاÉ عــاٍل يشــّكل عامــل حصانــة يف مواجهــة ســلوكيّات خطــرة وســلوكيّات مــرضّة 

رقابــة  بــدون  جنســيّة  عالقــات  القهريّــة،  الرياضــة  مÅرســة  متطــرّف،  غــذا+ّ  نظــام  اتّبــاع  مثــل  بالجنســانيّة،  مرتبــطة 

وغ�ها.

س� الدرس

الفّعاليّة األوىل 

تقــوم املعلّمــة بتذكــ� التالميــذ ´ــا تعلّمــوه يف اللقــاء األخــ� وتضيــف بــأّن لقــاء اليــوم ســوف يتيــح الفرصــة لــكّل تلميــذ يف الصــّف أن يتعــرّف 

جيًّدا إىل نفسه وإىل أصدقائه أيًضا.

ما هي عالقة هذا املوضوع بجيل املراهقة؟

التطــّور والجنســانيّة هــي أن أتعــرّف إىل نفــيس، أن أفهــم مــن أنــا، وكيــف أشــعر مــع ذاÉّ... خــالل التطــّور الــذي \ــّر بــه وبشــكل عــام أيًضــا، نصبــوا 

إىل التعرف إىل ذاتنا وتقبّلها من أجل أن نتعايش جيًّدا معها وأن نحافظ عىل صّحتنا الجسÅنيّة والنفسيّة.

تدعــو املعلّمــة التالميــذ للكتابــة عــن أنفســهم ووصــف أنفســهم، مــا يشــبه "امللــّف الشــخّيص". تطلــب املعلّمــة مــن التالميــذ اقــرتاح أفــكار للملــّف 

الشخّيص:

      ماذا يجب أن يحتوي امللّف الشخّيص؟

      كيف تعرّفون أنفسكم؟ وماذا �يّزكم؟ مثال االسم، اللون، العينÓ، الطول، الجنس، الهوايات، الصفات، لون الشعر، الرقم يف العائلة. 

ــة حيــث يقــوم التالميــذ  ــه يف لحظــة االنتهــاء مــن الكتابــة ســوف تقــوم بجمــع االوراق وتقــوم بإعــداد أحجيــة صّفيّ تلّخــص املعلّمــة وتــرشح أنّ

بواسطتها بالتعرّف إىل الشخصيّة من الصّف من خالل السؤال: من الكاتب؟ (ملحق 4).

اللقاء الرابع- ( درس الزامي ) 
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èنع اإلجابة بشكل عشواّ+ اإلجابة فقط عند إعطاء اإلذن بالحديث

يسمح بالبدء يف التخمÓ فقط بعد أن تعرض املعلّمة ثالث معلومات من املعلومات التي تعرضها املعلّمة.

بعد كّل تخمÓ، ال تؤكّد املعلّمة أو تنكر ولكن تستمّر يف قراءة املعلومة التالية.

 Óفقط بعد الكشف عن ما ال يقّل عن ستّة بنود من املعلومات حول ذلك التلميذ، تؤكّد املعلّمة إذا كانت اإلجابة صحيحة. إذا كان التخم

خاطئًا تستمّر املعلّمة بالقراءة.

تخمÓ صحيح - الطفل الذي كشف الشخصيّة أّوًال يقوم ويصافح صاحب الورقة.

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ تقوم املعلّمة بتشجيع التالميذ عىل التعب�.

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها عن تالميذ الصّف؟

هل ساعدتكم الفّعاليّة بالتعرف إىل تالميذ الصّف؟ كيف؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تقوم املعلّمة بتوسيع الخيال إىل شبكة التواصل االجتÅعّي وتسأل: حسب رأيك هل هنالك إمكانية للتعب� عن الصفات والخصائص التي 

ذكرèوها يف ملّفكم الشخّيص من خالل مواقع التواصل االجتÅعّي؟

ما هي الصورة التي بنيت حول شخصيّتكم يف مواقع التواصل االجتÅعّي التي تتفاعلون فيها مثل الواتس أب، االنستغرام وغ�ها؟

ما هي اإليجابيّات والسلبيّات الكامنة يف امللّف الشخّيص الخاّص بكم عرب التطبيقات املختلفة مثل االنستغرام، الفيسبوك؟ 

ما هو رأيك يف صورتك الرقميّة (الديجيتالية)؟ ماذا �كنك أن تفعل من أجل اختيار صورة رقميّة ترتاح لها؟

محادثة

قوان· األحجية:

هــذه األحجيــة تفســح املجــال أمــام املعلـّـم للحديــث عــن كّل تلميــذ يف الصــّف بشــكل محــرتم، ممتــع وداعــم. مــن املهــّم أن تقــوم املعلّمــة بقــراءة 

معلومات فريدة وإيجابيّة. يوىص بقراءة املعطيات بطريقة مرسحيّة يتوفّر فيها عنرص التوتّر، التشويق، الفضول االكتشاف واإلعجاب. 

مالحظــة- يف بعــض األحيــان نحتــاج لوقــت مضاعــف، لذلــك مــن املهــّم األخــذ بعــÓ االعتبــار االســتعداد لــدرس مــزدوج، وعــدم التنــازل عــن أي 

تلميذ وإعطاء الفرصة لقراءة جميع األوراق.  

تسال املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟
ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

اللقاء الرابع- ( درس الزامي ) 

تسال املعلّمة التالميذ:

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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للتطبيق

ــوا  ــاء وأن يقوم ــذا اللق ــوه يف ه ــا تعلّم ــول م ــّدة ح ــّد أو الج ــار، الج ــوة الكب ــل، األخ ــع األه ــث م ــىل الحدي ــذ ع ــجيع التالمي ــة بتش ــوم املعلّم تق

باطالعهم عىل الورقة التي كتبوها.

مالحظة
تحضــ�ًا للقــاء القــادم، تطلــب املعلّمــة مــن التالميــذ إحضــار صــور خاّصــة لهــم مــن فــرتة الطفولــة املبِكــرة قــدر اإلمــكان. يجــب إحضــار الصــور يف 

مغلــف مقفــل وعــدم عــرض الصــور عــىل التالميــذ يف الصــّف.  باإلضافــة إىل ذلــك تطلــب املعلّمــة مــن التالميــذ أن يســتفرسوا مــن األهــل يف أي 

جيل خطوا الخطوات األوىل.

اللقاء الرابع- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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وت�ة شخصّية

أن يكتسب التالميذ معلومات حول جيل املراهقة.

أن يربط التالميذ بÓ عمليّات النمّو والتطّور املختلفة التي �ّر بها اإلنسان خالل حياته.

أن يدرك التالميذ أّن للتطّور وت�ة خاّصة وأّن كّل تلميذ ينمو ويتطّور يف وت�ته الخاّصة ويف أوقات مختلفة.

.Óأن ينفعل التالميذ من مراحل تطّورهم عىل مدى السن

األهداف

مقّدمة:
الوتــ�ة الشــخصيّة هــي مــن املقاييــس الهاّمــة يف الرتبيــة الجنســيّة، املراهقــة والحيــاة بشــكل عــاّم. وتعنــي إدراك الواقــع الــذي ينــّص عــىل أّن لــكّل 

شــخص وتــ�ة \ــّو وتطــّور شــخصيّة تختلــف عــن اآلخــر وهــي مــن األمــور التــي يجــب توضيحهــا والتشــديد عليهــا، خاّصــة يف جيــل املراهقــة، 

حيــث تلعــب فيــه مجموعــة األقــران دوًرا مهــÝÅ يف تطــّور الهويـّـة الذاتيّــة. تعتــرب املقارنــات التــي يجريهــا األوالد يف مجموعــة األقــران أمــرًا حتميÝــا 

ال �كــن إلغــاؤه وأحيانـًـا تشــّكل هــذه املقارنــات مصــدر ضغــط للتالميــذ الذيــن Õ ينضجــوا بنفــس الوتــ�ة او للتالميــذ الّذيــن يتواجــدون يف مراحــل 

مختلفة من الناحية الجسديّة، االجتÅعيّة او التعليميّة. 

إدراك وجــود وتأثــ� الوتــ�ة الشــخصيّة يف مراحــل التطــّور، �نــح التالميــذ الصــرب وتقبّــل الــذات. فهــم التالميــذ لحقيقــة أّن الجميــع ســيمّر ´راحــل 

التطّور ولكن كّل واحد بوت�ته، �نح التالميذ أمًال بالنمّو ويبعد عنه املخاوف التي تتعلّق باملوضوع.

س� الدرس

افتتاحيّة

فّعاليّة رقم 1

حسب رأيكم، متى يبدأ وينتهي جيل املراهقة؟- 

يرتاوح نطاق اإلجابات عادة بÓ 9 و25 عاًما. تقوم املعلّمة بكتابة هذه اإلجابات يف عمودين (بداية جيل املراهقة ونهاية جيل املراهقة). نالحظ أّن 

جيل 10 سنوات إىل جيل 18 سنة هو الجيل املتوّسط الذي �ثّل بداية ونهاية جيل املراهقة. توّضح املعلّمة بأّن هنالك من يبدأ سّن البلوغ 

والتطّور يف سّن 19 سنة، والبعض يبدأ يف سّن 12 و 13 وحتى يف سّن 16 سنة أحيانًا. هنالك أشخاص ينهون جيل املراهقة يف سّن 16 سنة والبعض 

اآلخر ينهونه فقط يف سّن ال 20 سنة. يحدث التطّور والبلوغ بوت�ة مختلفة عند الجميع... لنتمّعن يف املوضوع مًعا:

تقوم املعلّمة بجمع الصورة التي أحرضها التالميذ معهم دون لفت نظر التالميذ لهذه الصور ü ال يتعرّف التالميذ يف هذه املرحلة إىل الصور 

وأصحابها قبل عرضها عىل اللوح. تقوم املعلّمة باختيار 10 صور بشكل عشواّ+ وتعرضها عىل اللوح. تطلب املعلّمة من التالميذ أن يحاولوا التعرّف 

إىل أصحاب الصور، صاحب الصورة يقوم ويقف أمام صورته وذلك بعد أن يكتب فوق الصورة التاريخ الذي خطا فيه خطوته األوىل. يقوم التالميذ 

بفحص التاريخ الذي كتبه كّل شخص حيث يالحظ أّن الخطوة األوىل تحدث عادة يف جيل ما بÓ 18-10 شهرًا.

اللقاء رقم -5

تتوّجه املعلّمة إىل التالميذ املتواجدين بجانب اللوح وتقول: سوف أطلب منكم اآلن القيام بعمليّة بسيطة ولكن تتطلّب تركيزًا، كّل واحد منكم يتقدم 

خطوة واحدة إىل األمام. بعد أن يتقدم التالميذ تتوّجه املعلّمة إىل تالميذ الصّف وتسألهم:

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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هل هنالك فرق بÓ نوعيّة الخطوات التي خطاها؟ ال 

هل هنالك فرق بÓ من خطا الخطوة األوىل بجيل صغ� وبÓ من خطاها بجيل أكرب؟ ال

هكذا هو األمر بالنسبة للتطّور ولجيل املراهقة.  تعلّمنا حتّى اآلن، جميع األشخاص يخطون نفس الخطوات ولكن بوت�ة مختلفة من إنسان آلخر.

تشكر املعلّمة التالميذ الذين شاركوا عىل اللوح، تطلب منهم أخذ صورهم والعودة إىل مقاعدهم.

تكّرر املعلّمة نفس الفّعاليّة مع مجموعة تالميذ أخرى.

مالحظة مهّمة: إذا كان يف الصّف تلميذ مع إعاقة معّينة مفّضل عدم تنفيذ هذه الفّعالّية

بعد االنتهاء من الفّعاليّة تؤكّد املعلّمة عىل أهّميّة األخذ بعÓ االعتبار الوت�ة الخاّصة لكّل شخص يف التطّور ومن ثّم تنتقل إىل الحديث عن معنى 

كلمة مراهقة باستعÅل كلÅت تختلف عن الكلÅت "طفولة"، "بلوغ"، ولفت االنتباه إىل أّن املراهقة تصف مرحلة تغّ�ات التي تنقل الطفل إىل 

مرحلة البلوغ.

البحث عن أغنية مالâة

تسأل املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟
ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

 للتطبيق

تقــوم املعلّمــة بتشــجيع التالميــذ عــىل الحديــث مــع األهــل، األخــوة الكبــار، الجــّد أو الجــّدة حــول مــا تعلّمــوه يف هــذا اللقــاء وعــن التجربــة التــي مــّروا بهــا 

خالل اللقاء.

اللقاء رقم -5
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األوالد والبنات

أن يعالج التالميــذ تجربة املراهقة والتطّور. 

أن يخــوض التالميذ تجربــة املحادثة يف موضوع املراهقة والتطّور.

أن يتعلـّـم التالميــذ عن التغّ�ات الجســÅنّية التي تحدث يف جيل املراهقة.

أن يتعلـّـم التلميــذ أّن التطــّورات الجســÅنيّة هي عمليّة فســيولوجيّة وأحيانًا هنالك تفاوت بيت التطّور الفســيولوجّي وبÓ الهويّة الجندريّة 

للمراهق أو املراهقة.

أهداف اللقاء

مقّدمة :
املعلومــات حــول التطــّور الجســدّي مهّمــة جــدا يف جيــل املراهقــة وبشــكل عــاّم. هــذه املعلومــات تســاعد التالميــذ عــىل اإلدراك بــأّن التغــّ�ات 

ــم التالميــذ مــن خــالل هــذا املعلومــات عــن الجوانــب املشــرتكة واملختلفــة يف التطــّور لــدى  الجســديّة تحــدث لــدى البنــات واألوالد مًعــا. يتعلّ

األوالد والبنات، وأن يتعاملوا بشكل طبيعّي مع هذه التغّ�ات واألهّم من ذلك أن يطّوروا جاهزيّة للتغّ�ات املستقبليّة. 

يجــب أن نتذكّــر أّن بدايــة جيــل املراهقــة تثــ� مشــاعر مختلفــة وأحيانًــا متناقضــة مثــل: فــرح، حــّب اســتطالع، يقظــة إىل جانــب ذلــك مشــاعر 

مثل الخوف، االشمئزاز والذهول. من املهّم إعطاء رشعيّة لكّل هذه املشاعر.

 Óالتغــّ�ات الخاّصــة يف التطــّور الجســدّي والجنــس البيولوجــّي وبــ Óإىل جانــب التغــّ�ات الجســديّة مــن املهــّم مســاعدة التالميــذ عــىل التمييــز بــ

الفهــم واملشــاعر الجندريـّـة التــي ال تتعلـّـق بالــرضورة بالجنــس البيولوجــّي.  وبعبــارة أخــرى حقيقــة كــون الفتــاة أنثــى يجــب أّال يقيّدهــا للتــرصّف 

بصورة \طيّة يف الخيارات املتاحة أمامها. كذلك األمر بالنسبة لألوالد.

ومن املهّم إيصال رسالة متسامحة، مفتوحة ومحرتمة ´وضوع الجنسانيّة والهويّة الجندريّة.

س� اللقاء

فعالية 1 

تدعــو املعلّمــة التالميــذ إىل تذكّــر ما تعلّموه يف اللقاء الســابق ثّم توّزع عىل التالميذ " قّصة وســام". (ملحق 5)

مرحبا، اسمي وسام وأنا هنا ألحّدثكم عÅّ يحدث يل. أحيانًا أتخيّل أّن كّل يوم يحدث يل تغي� معÓّ وكأنّه ينمو يل جسم جديد. يقولون يل 

إÜّ بدأت بجيل املراهقة!

أحد التغي�ات التي تحدث يل هو \ّو الشعر يف أماكن Õ يكن فيها أّي شعرة يف السابق، مثل تحت اإلبط. يقولون إّن هذا أمر طبيعّي 

ويجب التعّود عليه. ال يهّمني أّن بعض األشياء الجديدة تحدث يل، باألحرى قسم من هذه التغي�ات ال تقلقني. حتّى أّن قسÅً منها 

 Üيعجبني مثل: الطول حيث أصبحت أطول من السنة املاضية، وأنا اليوم تقريبًا طول والدي. أظّن أيًضا أّن عقيل قد تطّور ألّن بإمكا

التفك� والتحّدث عÅّ يحدث يل بشكل علنّي. 

عىل الرغم من ذلك، هنالك بعض التغي�ات غ� مريحة، مثل: رائحة العرق التي تزعجني والتي ظننت يف املرّة األوىل التي الحظتها بأّن 

هذا مرض قد أصابني، ولكن الحظت أنّه بعد االستحÅم واستعÅل العطور تزول هذه الرائحة.

" قّصة وسام" 
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محادثة

ماذا نستنتج من القاâة؟ هل ممكن أن تكون القّصة مالâة للبنات واألوالد؟ كيف؟ 

ما هو املشرتك بÓ البنات واألوالد حسب رأيك؟ وما املختلف بكّل ما يتعلّق بجيل املراهقة.

مع خالص احرتامي، 

وسام

 Õ تعقيًدا. اســتيقظت يوًما ونظرت يف املرآة ألجد حّب الشــباب يف وجهي، فعالجته ´نشــفة دافئة ولكن ìحّب الشــباب هي املشــكلة األك

يختِف نهائيÝا. ذهبت إىل االحتفال مع األصدقاء والحظت أّن لجميعهم نفس املشكلة، حتّى إÜّ الحظت بأّن بعض األصدقاء وضعهم أصعب 

من وضعي بالنسبة لحّب الشباب.      

هناك موضوع آخر يقلقني وأخجل من التحّدث فيه: عندما أتواجد يف مكان يجتمع فيه البنات واألوالد مًعا اشعر بانجذاب وأشعر برغبة يف 

التحّدث إىل الجنس اآلخر وعندما استوضحت األمر قالوا يل إّن هذا أمر طبيعّي... هل هذا صحيح؟   

باختصار يقولون يل إÜّ بدأت جيل املراهقة وإّن عّيل الذهاب إىل املدرسة حتّى لو كان عىل وجهي حّب الشباب، حتّى لو \ا لدّي الشعر يف 

أماكن مختلفة وحتّى لو كانت هنالك روائح العرق... ولكن مع جسم طويل وعقل متفتح أèّنى أّن أجتاز هذه املرحلة بسالم. 

اللقاء -6  ( درس الزامي ) 

تركز املعلّمة إجابات التالميذ عىل اللوح وفق القاâة التالية

من املهّم أن تقوم املعلّمة بإثارة التساؤالت والشكوك حول إجابات التالميذ إلثراء النقاش، مثًال: هل فقط البنت تهتّم ´ظهرها الخارجّي أم الولد

أيًضا؟

يجب إفساح املجال أمام التالميذ لردود الفعل والتعب� بشكل حّر، وباملقابل تكتب األقوال التي تتطرّق إىل موضوع األفكار النمطيّة للقاء املخّصص

 باملوضوع.  

بنت ألّن... ولد ألّن... 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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تلّخص املعلّمة

لقد رأينا أّن شخصيّة وسام من املمكن أن تكون ولًدا وممكن أن تكون بنتًا. األوالد والبنات يتطّورون جسديّاً، قسم من هذه التطّورات متشابهة 

وقسم منها مختلف. لنحاول مًعا أن نرى ما هي التغّ�ات املتشابهة لألوالد والبنات وما هي التغّ�ات املختلفة؟ توّضح املعلّمة هذه التغّ�ات عىل 

اللوح بالشكل التايل:

(�كنــك الســÅح بإجــراء مناقشــة أوليّــة حــول املوضــوع يف أزواج أو ثالثيّــة) تقــوم املعلّمــة بتلخيــص مشــاعر التالميــذ مــع إعطــاء الرشعيّــة لهــذه 

املشاعر. ترشح املعلّمة للتالميذ بأنها ستتطرّق إىل جميع املواضيع التي تّم مناقشتها واملصطلحات املختلفة يف اللقاءات القادمة.

تعكــس املعلّمــة للتالميــذ شــّدة التجربــة التــي مــّروا بهــا يف هــذا اللقــاء وتقــول: "أفــرتض أّن بعضكــم يخــرج اليــوم مــن اللقــاء مــع تســاؤالت 

مختلفــة وأعدكــم بأنّنــا سنســتمّر يف مناقشــة املواضيــع بشــكل أعمــق يف اللقــاءات القادمــة، ســواء كمجموعــة كاملــة أو يف مجموعــات منفصلــة: 

األوالد كمجموعة والبنات يف مجموعة أخرى. 

تسال املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

اللقاء -6  ( درس الزامي ) 

تغّ�ات جس�نية تحدث عند الجنس·تغّ�ات جس�نية خاّصة بالبنات فقطتغّ�ات جس�نية خاّصة باألوالد فقط

تغّ�ات يف الصوت، خشونة الصوت

اللحية والشوارب 

االكتاف تعرض

تكرب العضالت وتصبح أقوى

Óتكرب األعضاء التناسليّة، القضيب والخصيت

تكّون الحيوانات املنويّة

االحتالم الليّيل

Óّو الثدي\

استدارة الحوض

استدارة الجسم

تزدار طبقات الدهون

ظهور الدورة الحيض

\ّو الشعر: شعر العانة، تحت اإلبط، 

زيادة الطول

ظهور حّب الشباب

التطّور العقّيل

الشعور باإلثارة الجنسيّة

تقلّبات يف املزاج

االنجذاب إىل الطرف اآلخر

كيف تشعرون اآلن بعد أن قرأنا القّصة ونظّمنا القاÙة؟

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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للتطبيق

تقــوم املعلّمــة بتشــجيع التالميــذ عــىل الحديــث مــع األهــل، األخــوة الكبــار، الجــّد أو الجــّدة حــول مــا تعلّمــوه يف هــذا اللقــاء وعــن التجربــة التــي 

مّروا بها خالل اللقاء 

للقاء القادم

ــة أســئلة تشــغلهم يف موضــوع املراهقــة  ــذ وتدعوهــم لكتاب ــع بطاقــات أســئلة (مرفــق \ــوذج للبطاقــة) عــىل التالمي ــة بتوزي       تقــوم املعلّم

والتطــّور والجنســانيّة وهــم بحاجــة إلجابــات عنهــا. �كــن أن يقــّدم التلميــذ هــذه األســئلة إىل املعلّمــة بشــكل شــخّيص خــالل أيـّـام األســبوع، �كــن 

أن يكتب التلميذ اسمه عىل ورقة األسئلة أو كتابة السؤال بدون اسم.

       باإلضافــة إىل ذلــك يطلــب مــن التالميــذ أن يحــرضوا إىل الصــّف كتبًــا أو مجــّالت أو كرّاســات (يف حالــة توفـّـر هــذه املصــادر يف البيــت)، والتــي 

لها عالقة ´وضوع التطّور والجنسانيّة

      من املهّم أن نذكّر التالميذ خالل األسبوع بأهّميّة إحضار مصادر املعلومات

مالحق Äا يخّصك 

ملحق 1: ملحق برنامج ورشة " ´ا يخّصك"

ملحق 2: ملحق لقاء قبل ورشة " ´ا يخّصك "

ملحق 3: ملحق لقاء بعد ورشة " ´ا يخّصك "

اللقاء -6  ( درس الزامي ) 
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أن يخــوض التالميــذ تجربة القدرة عىل طرح أســئلة متعلّقة بجيل املراهقة واالهتــÅم ´ضامÓ تتعلّق باملوضوع.

أن يتــدرّب التالميــذ عىل كيفيّة جمع املعلومات وبناء املعرفــة ´واضيع تث� اهتÅمهم.

أن يحــّدد التالميــذ كيفيّة جمــع املعلومات من مصادر موثوق بها.

أن يوّســع التالميذ معرفتهــم الحاليّة ´وضوع جيل املراهقة.

األهداف

مقّدمة:
يف هــذا اللقــاء يصبــح التالميــذ رشكاء يف اكتســاب املعلومــات وبنائهــا. اللقــاء مــع مصــادر املعلومــات وتحويــل التالميــذ إىل باحثــÓ فّعالــÓ عــن 

املعلومــات، يســاعدهم يف التعّمــق يف األســئلة التــي تثــ� اهتÅمهــم أو األســئلة التــي Õ يكــن باإلمــكان اإلجابــة عنهــا يف إطــار املجموعــة الكاملــة 

يف الصّف.

هــذا اللقــاء سيفســح املجــال لتعلّــم مواضيــع مالâــة ملرحلــة التطــّور املتواجــد بهــا التلميــذ مــع التطــرّق إىل االختالفــات بــÓ التالميــذ. التلميــذ 

الــذي يبــدي رغبــة يف الحصــول عــىل املزيــد مــن املعلومــات �كنــه التعّمــق أكــì، التالميــذ الذيــن يفّضلــون إدارة حــوار، �كنهــم النقــاش، التالميــذ 

ــا يف ذلــك مرسحيّــات، عــرض  شــاهدة أفــالم، صــور ورســومات غنيّــة باملعلومــات،́  الذيــن يجذبهــم التعلـّـم مــن خــالل النظــر، �كنهــم االســتمتاع́ 

رشائــح، مســابقات وغ�هــا. كذلــك مــن املهــّم إثــارة موضــوع الشــعور باإلحــراج مــرّة أخــرى وأن نضيــف أنّــه عــىل الرغــم مــن اإلحــراج، ســوف 

يتّم تعلّم هذه املواضيع املهّمة.

تعلي�ت مهّمة

1. مواضيع مالâة للعمل عليها يف الصّف كمجموعة كاملة. مثال: كيف يأÉ األوالد إىل العاÕ؟ ما سبب ظهور حّب الشباب؟ ما هي الدورة الشهريّة؟  

ما هو االستمناء؟ ما هو االحتالم الليّيل؟ وغ�ها

2. أسئلة غ� مالâة لصفوف الخامس والسادس. مثال: العالقات الجنسيّة. األمراض الجنسيّة وغ�ها

3. مواضيع التي تتطلّب تطرّق فورّي- مواضيع تش� إىل ضائقة، يف هذه الحاالت عىل املعلّم أن يترصّف بأرسع وقت وتكريس االهتÅم الالزم 

للموضوع، مثًال: عندما يسأل تلميذ هل �كن أن يتحّدث مع املعلّمة عن صديقه الذي يعاÜ من مشاكل يف األكل، طالبة تظهر مشكلة 

شعوريّة/عاطفيّة، طالبة تعّرب عن مقولة تتعلّق باالنتحار، تلميذ يشارك ´وضوع اعتداء وغ�ها. يف هذه الحاالت يتّم التطرّق إىل األشخاص بشكل 

فردّي، يجب إرشاك املستشارة والعامل النفّيس يف املدرسة.

تقوم املعلّمة بكتابة املواضيع التي سيتّم تناولها يف الصّف عىل بطاقات العمل (ملحق 6)

اللقاء السابع

تقوم املعلّمة بقراءة األســئلة التي كتبها التالميذ قبل اللقاء، ثّم تقوم بتصنيف األســئلة حســب املجموعات التالية:
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تشــكر املعلّمــة التالميــذ عــىل األســئلة التــي كتبوهــا وتخربهــم أنّهــا قــرأت كّل األســئلة وهــي تــرى بــأّن جميــع األســئلة التــي تــم كتابتهــا هــي 

أســئلة مهّمــة ومثــ�ة لالهتــÅم، ثــّم تضيــف أنّهــا قامــت باختيــار مجموعــة مــن األســئلة التــي تــرى أنّهــا مالâــة لجيلهــم ü يتــّم تداولهــا داخــل 

الصّف.

يتــّم تقســيم التالميــذ إىل مجموعــات بحــث، تحصــل كّل مجموعــة عــىل ســؤال معــÓّ للبحــث فيــه (الســؤال مــن األســئلة التــي طرحهــا التالميــذ). 

تقــوم املجموعــة ببحــث الســؤال مــن خــالل الكتــب التــي جلبوهــا إىل اللقــاء، ومــن اإلنرتنــت. تتــّم اإلجابــة عــن الســؤال واختيــار طريقــة إبداعيّــة 

ــة، بوســرت، مســابقة، لعبــة، قصيــدة، أغنيــة، ملصــق  لعــرض اإلجابــة واملعلومــات التــي حصلــوا عليهــا أمــام الصــّف، مثــًال: عــرض رشائــح، مرسحيّ

وغ�ها.

ــة بإكــÅل  ــدار نقــاش حــول املوضــوع، وتقــوم املعلّم ــّم يُ ــة ث ــّم جمعهــا أمــام املجموعــة الكامل تقــوم كّل مجموعــة بعــرض املعلومــات التــي ت

املعلومات املهّمة الناقصة حول السؤال. من املواضيع املهّم طرحها عىل التالميذ للبحث وتقديم املعلومات حولها:

       ما هي النظافة الشخصيّة وملاذا يجب الحفاظ عليها؟

       ما هي الدورة الشهريّة؟

       ما هو االحتالم؟

       كيف يأÉ األوالد إىل العاÕ؟

       ما هو االستمناء؟

       ملاذا ينمو الجسم ويكرب؟ ما هي وظيفة أعضاء الجسم التي تنمو يف جيل املراهقة؟

       ملاذا يظهر حّب الشباب؟

       أسئلة أخرى.....

س� الدرس

افتتاحيّة
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من املهّم أن يتّم تقديم الدرس للتالميذ بعد عقد لقاء مع األهل.

من املمكن تقديم هذا اللقاء ´جموعة الصّف الكاملة أو ´جموعتÓ منفردتÓ حيث يتّم تقســيم الصّف إىل قســمÓ: بنات وأوالد بناًء عىل قرار 

املعلّمة ووفًقا ملعرفتها لتالميذ الصّف.

مــن املمكــن، بــل مــن املفّضــل، أن ندعو إىل مجموعتي األوالد والبنات يف الصّف، مدرس العلوم أو ممرضة أو طبيبًــا �كنه التحّدث مع التالميذ 

إلثرائهم باملعلومات حول عالمات البلوغ األّوليّة والثانويّة، النظافة الشخصيّة وأهّميّة الرعاية الذاتيّة يف هذا الجيل من أجل تطّور سليم.

يف املحادثة مع الفتيات، يجب الرتكيز عىل موضوع الدورة الشهريّة.

باإلضافة إىل ذلك

اللقاء السابع

(مرفق ملحق باإلجابات عن هذه األسئلة)
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تسأل املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

للتطبيق

تقــوم املعلّمــة بتشــجيع التالميــذ عــىل الحديــث مــع األهــل، األخــوة الكبــار، الجــّد أو الجــّدة حــول مــا تعلّمــوه يف هــذا اللقــاء وعــن التجربــة التــي 

مّروا بها خالل اللقاء 

تقوم املعلّمة بتقييم عمل التالميذ يف املجموعات الصغ�ة أمام الصّف 

اســتعÅل  خــالل  مــن  اخرتèــوه  الــذي 
التــي  واملعلومــات  اإلنرتنــت  الكتــب، 
بــأدب  التوّجــه  كــÅ �كنكــم  بحوزتكــم. 
لالستفســار عــن أي ســؤال لــكّل شــخص 

موجود يف الصّف.
ــا  ــي تجمعونه ــات الت عليكــم عــرض املعلوم
ومثــ�  إبداعــّي  بشــكل  الجميــع،  أمــام 
لالهتــÅم– عــرض رشائــح، مرسحيــة، بوســرت، 

مسابقة، أغنية وغ�ها
أèّنى لكم عمًال موفًّقا وبحثًا ممتًعا...

فعاليات

?

#
##

?
?

?

اللقاء السابع
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       مــاذا يعنــي النمــّو بالنســبة يل؟  مــن املتوقّــع أن يطــرح التالميــذ موضــوع الخــوف مــن النمــّو، التعقيــدات املوجــودة يف النمــّو، تســاؤالت، 

ســعادة، إثــارة، خجــل. مــن املهــّم إعطــاء رشعيّــة لعاصفــة املشــاعر املوجــودة، للخجــل، لتأثــ� الهورمونــات عــىل املشــاعر. أن نســاعد التالميــذ عــىل 

فهــم وتقبّــل املفارقــة يف املشــاعر التــي ترافــق التعقيــدات املوجــودة يف النمــّو. مثــال النمــّو ممتــع وغــ� ممتــع، مخيــف وأيًضــا مثــ�. مــن املواضيــع 

ــة يف  ــن األهــل، الرغب ــادات م ــا، انتق ــأّن ال أحــد يفهمن ــدم الصــرب، اإلحســاس ب ــع الغضــب، ع ــّم ذكرهــا: رسي ــن أن يت ــن املمك ــي م األخــرى الت

االستقالليّة، البلبلة، الرغبة يف تقليد سلوكيّات الكبار، "األوجاع التي ترافق النمّو".

      ماذا تفّضلون: أن تكربوا أم أن تبقوا صغاًرا؟

      ما هي األشياء التي ستشتاقون إليها عندما تكربون؟ 

      ما هي األشياء التي تبهركم يف جيل املراهقة؟

      ما هي األشــياء التي �كنكم القيام بها كبالغÓ وال �كنكم القيام بها كصغار/ أوالد؟ وضع طالء لألظافر؟ وضع املكياج؟ إدارة حســاب يف البنك؟ 
فتــح حســاب يف مواقــع التواصــل االجتÅعــّي (الفيس بوك، االنســتغرام، تيك توك أو كّل موقع آخر)؟  تعلّم الســياقة؟ التصويــت لالنتخابات؟ العمل؟ 

الســياقة؟ حــّق االختيــار يف الذهــاب إىل املدرســة أو عــدم الذهاب؟ تنــاول املرشوبات الكحوليّة؟  من املهّم إفســاح املجال أمام محادثــة بدون تقييد. 

محادثة وتوضيح. من املهّم عدم الوعظ و/أو إسكات األصوات التي تصدر عن التالميذ، ولكن يجب بّث رسائل واضحة عن املسؤوليّة، القانون والرأي 

الشخّيص.
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لنكرب مع كّل القلب- التغّ�ات الشعوريّة واالجت�عّية

أن يتعــرّف التالميــذ إىل التعقيــدات املوجودة داخلهم بأعقاب التغّ�ات الجســديّة التى تحصل يف جيل املراهقة.

أن يتقبّل التالميذ الفجوة املوجودة بÓ التغّ�ات الجســÅنيّة والنمّو والتغّ�ات الشــعوريّة.

أن يتعلّم التالميذ التمييز بÓ الســلوكيّات املالâة للجيل والســلوكيّات غ� املالâة.

أن يخوض التالميذ تجربة التمّعن يف جســمهم.

األهداف

مقّدمة:
قــد تكــون التغيــ�ات الجســديّة خــالل فــرتة املراهقــة ´ثابــة تجربــة مؤملــة لبعــض األوالد والبنــات، خاّصــة إذا كانــت التغيــ�ات تحــدث يف جيــل 

مبِكــر. هــذه التغيــ�ات تجعــل املراهقــÓ يشــعرون بالتناقــض تجــاه املراهقــة، واملواقــف املختلفــة التــي تتناقــض يف بعــض األحيــان مــع بعضهــا 

البعــض. الخــوف والــرسور، اإلعجــاب واالشــمئزاز، الكربيــاء والعــار، الفضــول واالشــمئزاز، الرتقّــب والالمبــاالة واملزيــد. الحــوار املتعلّــق بالجانــب 

ــÅ التغــّ�ات  ــا بين ــي تحــدث لهــم وألصدقائهــم �كــن رؤيته ــث أّن التغــّ�ات الجســديّة الت ــة قصــوى حي ــه أهّميّ ــّي للنمــّو الجســدّي، ل العاطف

الشــعوريّة والنفســية لديهــم ولــدى أصدقائهــم �كــن تخيّلهــا فقــط. يف هــذا الــدرس، ســنحاول إعطــاء الرشعيّــة واملكانــة للنوعــÓ مــن التطــّور يف 

جيــل املراهقــة، الجســدّي والعاطفــّي، مــع بعــض وبجانــب بعــض.  سنســاعد التالميــذ عــىل قبــول املشــاعر املختلفــة واملتناقضــة، و´عالجتهــا، 

وخاّصة أن يفهموا أنّهم ليسوا وحدهم يف رحلة النمّو هذه.

س� اللقاء

افتتاحيّة – محادثة

اللقاء الثامن- ( درس الزامي ) 
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      مــن بــÓ قاâــة األشــياء التــي اقرتحتموهــا، حســب رأيكــم، مــا هــي األشــياء التــي تالئــم جيلكــم ومــا هــي األشــياء التــي ال تالئــم جيلكــم؟ 

ــة ســلوكيّات ال تتناســب مــع  ــون بتجرب ــن يرغب ــك بعــض األوالد الذي ــع الفضــول الطبيعــّي، هنال ــان وبداف ــه يف بعــض األحي ــة أنّ ــف املعلّم تضي

أعÅرهم، وقد يتسبّب ذلك يف رضر يف الوقت الحارض ويف بعض األحيان يف املستقبل. من املستحسن االنتظار بصرب وعدم استباق األمور.

      كيف يشعر األوالد يف مرحلة التطّور الجسدّي؟ التوتّر، الكربياء، اإلحراج، الخجل، البهجة، الخوف، االرتباك ... من املهّم إعطاء الرشعيّة 

ملجموعة املشاعر، وأن نرشح مرّة أخرى عن عالمات الجنس والجندريّة املرئيّة وغ� املرئيّة، وعن االختالف يف وت�ة النمّو من شخص آلخر. باإلضافة 

لذلك. يجب التحّدث عن خصوصيّة التجربة كونها شخصيّة للغاية) إىل جانب طابعها العاملّي (الجميع �ّر بها عاجًال أم آجًال).

      ما هي التغي�ات االجتÅعيّة التي تحدث يف جيل املراهقة؟ كجزء من التطّور االجتÅعّي، يبدو أّن املجتمع يصبح أكì أهّميّة بالنسبة 

للمراهــق. �يــل التالميــذ أكــì إىل األصدقاء، كمرحلة تطّوريّة. من املهّم تشــجيع التالميذ عىل بناء روابط وتعزيــز العالقات الجيّدة. أن يكونوا عىل 

دراية لتأث� املجتمع سواًء بشكل إيجاïّ أو سلبّي، يجب تشجيعهم عىل أن يكونوا حّساسÓ وجيّدين مع بعضهم البعض، وأن يساعدوا بعضهم 

البعض عىل النمّو، وأن يكتسبوا تجارب طفولة جيّدة. وأن نذكّرهم بأّن لديهم مسؤوليّة متبادلة.
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التغي�ات والنمّو - اقرتاحات ألنشطة وتجارب، الختيار املعلّم

االقرتاح األّول: عّربوا بواسطة األلوان والرسم ما هي املشاعر التي ترافقني بالنمّو؟

االقرتاح الثا«: االستÅع إىل أغنية تعّرب عن النمّو يف فرتة املراهقة.

ــة االنتقــال مــن  ــات لتحضــ� قاâــة تحتــوي عــىل نصائــح واقرتاحــات للمراهقــÓ املوجوديــن يف مرحل االقــرتاح الثالــث: العمــل يف أزواج أو ثالثيّ

الطفولة والبلوغ.

االقــرتاح الرابــع: تنقســم املجموعــة إىل مجموعــات صغــ�ة تحــوي ســتّة أشــخاص. تحصــل كّل مجموعــة عــىل بطاقــة تصــف وضًعــا معيًّنــا- مــاذا 

يالئم جيلكم وماذا يعترب طفوليÝا أو مبكرًا جًدا؟

بالــغ يتأرجــح عــىل أرجوحــة، طفــل يدّخــن ســيجارة، طفــل ينتعــل حــذاء عاليًــا، طفــل أمــام الحاســوب، طفــل يرتــدي زيÝــا عســكريÝا، طفــل يبحــر 

يف اإلنرتنــت، طفــل مــع هاتــف خلــوّي، طفــل يقــود ســيّارة، طفــل يركــب دّراجــة هوائيــة، فتــاة تركــب األمــواج يف البحــر، طفــل يغــوص، أطفــال 

�ســكون أيــدي بعــض، فتــاة تلعــب بالدمــى، أطفــال يف ملعــب عــاّم، طفــل يبنــي ليغــو، صبــي يطــ� طائــرة هليكوبــرت، فتــاة طبيبــة، أب يحمــل 

مراهــق بــÓ يديــه، والــد يطعــم صبيّــة. طفلــة تضــع مكياًجــا (أو فتــاة)، صبــّي يحلــق ذقنــه، صبــّي يحــاول تدخــÓ ســيجارة، صبيّــة تســحب أمــواًال 

من الّرصاف اآلّيل، طفل يعمل يف مطعم بيتزا، صبية ترعى طفًال.

تسال املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

للتطبيق

تقــوم املعلّمــة بتشــجيع التالميــذ عــىل الحديــث مــع األهــل، األخــوة الكبــار، الجــّد أو الجــّدة حــول مــا تعلّمــوه يف هــذا اللقــاء وعــن التجربــة التــي 

مّروا بها خالل اللقاء. 

اللقاء الثامن- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



مقّدمة:
يف اللقــاءات الســابقة تعلـّـم التالميــذ عــن التغــّ�ات الجســديّة التــي �ــّرون بهــا أو التــي ســيمّرون بهــا يف املســتقبل. عــىل الرغــم مــن أنّهــم تعلّمــوا 

عــن أوجــه التشــابه واالختــالف، إال أّن تفكــ� املراهقــÓ يف هــذا الجيــل يرتكــز عــىل \ــط تفكــ� ثنــاّ+ التفــّرع و\وذجــّي لــدى التالميــذ يف هــذا 

العرص وقد يؤّدي إىل تنميط جنساÜّ. كÅ نعلم، قد يدفع كال الجنسÓ &ًنا للتفك� النمطّي الجامد.

"األفكار النمطيّة" هي قوالب تفك� تساعدنا 

الوقــت املالئــم للبــدء يف الــدروس التــي تهــدف لرفــع الوعــي ´وضــوع الجنــدر هــو الــدرس الــذي يــيل التغــّ�ات الفســيولوجية. املصطلحــات التــي 

من املهّم مناقشتها وعىل األوالد معرفتها بشكل عميق:
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االفكار النمطية الجنسّية

أن يعي التالميذ األفكار النمطيّة الجنسيّة

أن يدرك التالميذ نتائج األفكار النمطية الجنسيّة عىل املستوى الشخّيص واالجتÅعّي  

أن يحّدد التالميذ مجموعة الوظائف الجندريّة

الجندر

وظائف الجندر

األفكار النمطيّة 

األفكار النمطيّة الجنسيّة

النسويّة

األهداف

س� الدرس

افتتاحيّة – 

ــزات تخــّص البنــات وأخــرى  تقــوم املعلّمــة بتخطيــط قاâــة عــىل اللــوح للمقارنــة بــÓ األوالد والبنــات. ثــّم تطلــب مــن التالميــذ اقرتاحــات ملميّ

تخّص األوالد– باإلضافة إىل االختالفات الجسديّة، ما هي االختالفات املوجودة بÓ البنات واألوالد؟ 

اللقاء التاسع- ( درس الزامي ) 

أحجية: أكمل الكلمة الناقصة

أزرق   للولد

زهرّي  ل__________

ممّيزات خاّصة باألوالدممّيزات خاّصة بالبنات

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



للتطبيق
تقــوم املعلّمــة بتشــجيع التالميــذ عــىل الحديــث مــع األهــل، األخــوة الكبــار، الجــّد أو الجــّدة حــول مــا تعلّمــوه يف هــذا اللقــاء وأن يتوّجهــوا لهــم 

بسؤال:

أّي القرارات التي اتّخذوها بحياتهم تأثّرت بالنوع االجتÅعّي الخاّص بهم؟  (كونه رجًال أو كونها امراة)

تسأل املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص
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محادثة
ــزات التــي تــّم طرحهــا مــن خــالل الســؤال: هــل االّدعــاء صحيــح  عنــد االنتهــاء مــن الكتابــة يف القاâــة تفحــص املعلّمــة مــع التالميــذ كّل املميّ

للجميع؟ أوالد وبنات؟

تــرشح املعلّمــة كيــف يتــّم تجذيــر األفــكار النمطيّــة يف املجتمــع. يتــّم مناقشــة الثمــن الــذي يدفعــه األوالد والبنــات نتيجــة األفــكار النمطيّــة التــي 

تسود املحيط الذي يعيشونه فيه.

الهدف من هذا النشاط هو تليÓ القوالب وأ\اط التفك� بكّل ما يتعلّق باألدوار الجندريّة: 

ما رأيك يف الفرق بÓ األوالد والبنات؟

ما هي الرسالة التي تبّث يف منزلك عن الفرق بÓ األوالد والبنات؟

مــن يــوّد أن يخربنــا عــن حالــة شــعر فيهــا بعــدم االرتيــاح ألنـّـه تــّم تقييــد ســلوكه بســبب كونــه "ولــد فقــط" أو بســبب كونهــا "بنــت فقــط" 

ال �كنك عمل ذلك ألنّك ولد أو ألنّك بنت.

 ما رأيك يف تقييد سلوك معÓّ بسبب النوع االجتÅعّي؟

رأينــا مــن خــالل الجــدول أنـّـه ال توجــد فــروق حقيقيّــة ســلوكيّة أو فــروق يف الصفــات بــÓ األوالد والبنــات، فلــÅذا èيــل البيئــة إىل ربــط 

األلوان أو السلوكيّات بالنوع االجتÅعّي- الجندر؟

ما هي االفكار النمطيّة؟ 

ــا  ــّي، تحمــل هــذه الصــور طابًع ــوع االجتÅع ــص شــخصيّة أو الن ــا لخصائ ــة وفًق ــكار املســبقة عــىل شــخص أو مجموع ــم أو األف "التعمي

ــا  ــزات للبنــات واألوالد بدأن ــا إعطــاء صفــات ومميّ ــا، عندمــا طلــب مّن ــا هن ــا). كــÅ رأين ــه" (حســب ويكيبيدي ــا في ــا ومبالًغ شــموليÝا كاذبً

مبــارشة بإعطــاء إجابــات دون أن نالحــظ، صفــات، ســلوكيّات، هوايــات تتكيّــف مــع الفتيــات أو األوالد. عندمــا تفّحصنــا القاâــة، رأينــا أنـّـه 

ال توجد أي صفة أو ميزة أو سلوك أو هواية تعترب حرصيّة للفتيان أو الفتيات.

حسب رأيك: ملاذا تتواجد األفكار النمطيّة؟

ما الذي سيساعدك عىل الخروج من التفك� النمطّي؟

يف أي املجاالت تفّضل بقاء التمييز عىل أساس النوع االجتÅعّي؟

حسب رأيك، ماذا �كننا أن نعمل كصّف أو كمجتمع للحّد من الصور النمطيّة الجنسيّة؟

اللقاء التاسع- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

رابط لفيلم ´وضوع االفكار النمطية الجنسية

https://www.dropbox.com/s/fvhrhsetn12t12x/stereotipim_arabic_captures.mp4?dl=0


باإلضافة إىل ذلك ينصح ب

1. إحضــار قصــص مــن أدب األطفــال التــي تتضّمــن رســائل ´وضــوع الجندريـّـة أو األدب النســوّي وقراءتــه يف الصــّف. كذلــك املواقــع اإللكرتونيــة 

حافلة باملواّد والقصص التي تفي بالغرض

ــة مثــل: ---- ويف نهايــة الفيلــم يجــب إجــراء نقــاش هــادف مــع التالميــذ حــول األســئلة  2. مــن املفّضــل مشــاهدة فيلــم يحــوي رســائل جندريّ
التالية: 

       ´اذا شعرتم عند مشاهدة الفيلم؟

       كيف ترتبط األشياء ´ا تعلّمناه عن األفكار النمطيّة؟

       ما هي القيود التي تّم مالحظتها يف الفيلم؟ ما رأيكم بهذه القيود؟
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اللقاء التاسع- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



åّصدق أو ال تصدق - التأث�ات الخارجّية عىل التصّور الذا
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أن يفحــص التالميذ مشــاعرهم ومواقفهم تجاه موضوع اإلعجاب.

أن يتعــرّف التالميــذ إىل التأث�ات الخارجيّة التي تؤثّر عىل كيفيّة إدراكهم ألنفســهم

أن يكتســب التالميذ أدوات تســاعدهم عىل التمييز الواعي بÓ الصورة والواقع

أن يتــدرّب التالميذ عىل الثقة بالنفس والقبول الشــخّيص.

األهداف

مقّدمة:
يتطــّور التقييــم الــذاÉّ والتصــّور الــذاÉّ للشــخص خــالل ســنوات عمــره وخاّصــة يف جيــل املراهقــة. مــن بــÓ العوامــل التــي تســاعد عــىل تطويــر 

ــر. مــن بــÓ الشــخصيّات التــي قــد يعجــب بهــا  ــذاÉّ هــي مجموعــة األقــران باإلضافــة إىل الشــخصيّات التــي تثــ� اإلعجــاب والتقدي التصــّور ال

املراهقــون وتســاعدهم عــىل تطويــر التصــّور الــذاÉّ: ممثّل/ـــة، مطرب/ـــة، شــخصيّة رياضيّــة... التقديــر لهــذه الشــخصيّة يرتكــز عــىل جانــب واحد 

èلكــه هــذه الشــخصيّة املثــ�ة لإلعجــاب، بغــض النظــر عــن الســياق ودون النظــر إليهــا بعيــون ناقــدة. يف هــذا الــدرس، ســنتطرّق إىل ظاهــرة 

اإلعجــاب بالشــخصيّات املثــ�ة، وقبــول هــذه الظاهــرة ولكــن يف نفــس الوقــت سنســاعد التالميــذ عــىل تطويــر النظــرة النقديـّـة لهــذه الشــخصيّات 

املعّربة، ومساعدتهم عىل فهم كيف �كن أن يؤثّر ذلك عىل تصّورهم وتقديرهم ألنفسهم.

س� الدرس

من هي الشــخصيّة التي تحّب أن تكون مشــابًها لها وملاذا؟- افتتاحيّة - 

              يف املجموعة الكاملة - محادثة بأزواج  

تطلب املعلّمة من التالميذ أن يشرتكوا باألمور التي ذكرت يف املحادثة بأزواج، وتكتب عىل اللوح الشخصيّات التي اختارها األوالد مع ذكر سبب 

االختيار لهذه الشخصيّة. 

نقاش

ما هي األمور التي نتعلّمها من القاâة؟
ملاذا يصبو األوالد أن يتشبّهوا بشخص معÓّ؟

ملاذا يطمح األوالد ألن يكونوا مشابهÓ لشخص مشهور؟

كيف تؤثّر الرغبة بأن يكون الشخص مشابًها للمشاه� عىل األوالد؟ أعط أمثلة عن نفسك.

ماذا تسّمى الظاهرة التي تصف رغبة الشخص بأن يكون مشابًها لشخص ما يحبّه ويقّدره؟ (إعجاب)

  ما هو "اإلعجاب"؟
كيف �كن أن يؤثّر اإلعجاب عىل الشخص املعجب بشكل إيجاïّ؟

كيف �كن أن يؤثّر اإلعجاب عىل الشخص املعجب بشكل سلبّي؟

كيف �كن أن يؤثّر اإلعجاب عىل سلوك األوالد؟ عىل لباسهم وتعليمهم؟

كيف �كن أن يؤثّر اإلعجاب عىل الطريقة التي ينظر بها األوالد أو البنات إىل أنفسهم/ّن؟

ماذا نعني بتقييم الذات؟

ماذا �كن أن نفعل ü نسمح ألنفسنا باإلعجاب بشخص معÓّ دون املّس بتقييمنا الذاÉّ؟ (مطربات، فّنانون، العبو كرة قدم، علÅء، مخرتعون، 

ضبّاط...) 

اللقاء العارش

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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منظار "النظرات" يفسح املجال أمامنا لنمعن النظرة بنوع· من النظرات يف أٍن واحد:

1. النظــرة األوىل هــي نظــرة اعجــاب – هــي النظــرة التي تســتطيع èييز القوى، املوهبة، الســحر، والقــدرات املوجودة لدى أشــخاص أعجب أنا بهم 

(مطربات، فّنانون، العبو كرة قدم، علÅء، مخرتعون، ضبّاط...)  أو أن أميّز قدرات موجودة عندي أنا.
2.  النظــرة الثانيــة هــي النظــرة الناقــدة- هــي النظــرة التــي تســتطيع èييــز اإلنســانية، الصعوبــات، التعقيــدات املوجــودة بالشــخص الــذي أعجــب 

به (مطربات، فّنانون، العبو كرة قدم، علÅء، مخرتعون، ضبّاط...) أو أن أميّز قدرات موجودة عندي أنا.

املنظــار يســاعدنا عــىل èييــز أدّق التفاصيــل حتـّـى الصغــ�ة منهــا، أن ننتبــه إىل األمــور وأن نكــون دقيقــÓ. فهــو يظهــر لنــا الواقــع بشــكل أوضــح 

وأحيانًا بشكل مبالغ فيه، أحيانًا يربز األمور و�كّننا من التمّعن والبحث عن األشياء التي ال نراها.

النظــرة األوىل هــي الطريقــة التــي أنظــر بهــا إىل أشــخاص آخريــن أنــا معجــب بهــم. مــن خاللهــا، أســعى للحصــول عــىل معلومــات موثوقــة وآمنــة 

حــول موضــوع اإلعجــاب أوعــن نفــيس: تغّنــي بشــكل حلــو، يســتطيع إحــراز أهــداف عديــدة، اخــرتاع اخرتاعــات جديــدة، يرقــص بشــكل رائــع، 

يركض رسيًعا.

ــزات صغــ�ة  ــات، عــدم النجــاح، النقــص، مميّ ــا الصعوب ــز مــن خالله ــي ننظــر بهــا إىل اآلخــر أو إىل نفــيس وأميّ ــة هــي النظــرة الت النظــرة الثاني

وإنسانية لإلنسان لكونه إنسانًا من لحم ودم.

بكلتــا النظرتــÓ نتعلـّـم التمييــز بــÓ الحقيقــة واملبالغــة، بــÓ الصــورة والواقــع، ونتعلـّـم كيــف نقــّدر الخــ� ونحــرتم املعّقــد وغــ� الســهل. أن نقبــل 

ــة مثــل أّي  أنفســنا كشــخص كامــل، وأن نقبــل اآلخــر، كإنســان مــع مواهــب وصعوبــات موجــودة، مــع هالــة اللمعــان والســطوع والهالــة اليوميّ

شخص آخر. 
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             الفّعالّية الثانية- منظار النظرات
تعرض املعلّمة عىل التالميذ رسمة املنظار(ملحق 7)

نظرة اعجاب نظرة ناقدة

اللقاء العارش

èرين

تجلب املعلّمة إىل الصّف، مجّالت للشبيبة (أو تطلب منهم أن يجلبوا معهم مجّالت وجرائد من البيت). يعمل األوالد بأزواج حيث يختار كّل زوج 

إعالنًا أو مقالة من املواّد املعروضة، ثّم يقوم التالميذ بالتمّعن يف الشخصيّات املعروضة بواسطة منظار "النظرات".

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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نقاش

ما هو االختالف بÓ النظرتÓ؟

ما هي وظيفة وأهّميّة كّل واحدة منها؟

أين ومتى أستطيع استعÅل هذا املنظار؟

تسأل املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

اللقاء العارش

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



أنا وأصدقا�
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أن يتعلـّـم التالميذ قيمة الصداقة.

أن يعــي التالميذ تأثــ� مجموعة األقران يف جيل املراهقة.

أن يعــي التالميذ تأثــ� مجموعة األقران عىل اختياراتهم.

أن يتمــرّن التالميــذ عىل اتّخاذ قرارات تتعلّق بأوضاع حياتيّــة مميّزة لجيل املراهقة.

األهداف

مقّدمة:
مجموعــة األقــران هــي املــكان اآلمــن واملفّضــل لــدى املراهقــÓ. ومــع ذلــك، فــإّن االنتــÅء إىل مجموعــة األقــران يتطلـّـب منهــم يف بعــض األحيــان 

اتّخــاذ خيــارات صعبــة تتعلـّـق بتواجدهــم بالنســبة للقيــم، أل\ــاط الســلوك، وللقــرارات املتعلّقــة بقضايــا مختلفــة. يتعلـّـم املراهقــون التحــرّك عــىل 

ــى لــو كان ذلــك عــىل حســاب االختــالف عــن اآلخريــن مــن جهــة  املحــور مــا بــÓ التســوية والتوافــق مــن جهــة، والوقــوف عــىل مبادئهــم حتّ

أخرى. 

ــة.  مهّمــة تحديــد املوقــع االجتÅعــّي ليســت بســيطة. يف هــذا اللقــاء، نفســح املجــال أمــام التالميــذ لفحــص وضعــي الحيــاة- التطابــق والفرديّ

ســوف \نحهــم أدوات للتحــرّك عــىل التسلســل بــÓ الحالتــÓ وتطويــر آليّــة داخليّــة تســمح باملرونــة والتكيّــف دون التنــازل عــن القيــم والحقائــق 

الشخصيّة.

س� اللقاء 

افتتاحّية (20 دقيقة باالستناد عىل فّعالّيات من مجمع املهارات الحياتّية) 

انظروا حولكم وابحثوا عن:

1.  أشياء متشابهة بينكم وبÓ اآلخرين من أبناء صفكم.

2.  أشياء èيّزكم عن اآلخرين. 

شاركوا النتائج التي حصلتم عليها مع زميلكم الذي يجلس بجواركم، أو باملجموعة الكاملة. إذا كانت جلسة التالميذ بشكل دائرّي، تطرّقوا إىل 

املشاعر التي أثارتها النتائج التي حصلتم عليها. 

يف الحياة االجتÅعيّة عندما ينتمي الشخص إىل مجموعة اجتÅعيّة مثل: العائلة، الصّف، الحّي، حركة الشباب، أو أّي نشاط اجتÅعّي، يطمح 

الشخص أحيانًا ألن يكون مشابًها ألعضاء املجموعة اآلخرين، وأحيانًا يفّضل أن يكون مختلًفا وفريًدا عن غ�ه من األعضاء. 

�كن أن نسّمي ذلك أيًضا بـ: 

ملتزم- الشخص الذي يختار أن يترصّف مثل أّي شخص آخر ويعتمد أسلوب السلوك العاّم.

املنفرد - الشخص الذي يترصّف فقط حسب اختياره وال يتغّ� بسبب أسلوب السلوك العاّم.

لقد قمنا بدعوة طبيبÓ متميّزين اليوم لتقديم املوقفÓ (امللتزم واملنفرد)

  اللقاء الحادي عرش

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



قــّرر تالميــذ الصــّف تنظيــم احتفــال يف الحديقــة املوجــودة يف طــرف البلــدة البعيــدة نســبيÝا عــن الحــّي. كــÅ قــّرروا إشــعال موقــدة مــن النــار 

والبقــاء بقربهــا لســاعات متأّخــرة مــن الليــل. اعــرتض والــدا ســم� عــىل الفكــرة. حــزن ســم� مــن قــرار والديــه وأخــرب أصدقــاءه بجــواب الوالديــن.  

قّرر األصدقاء القدوم لبيت سم� ملحاولة إقناع األهل للسÅح لسم� باملشاركة والبقاء مع األصدقاء. 

أسئلة للنقاش يف املجموعة: 

       ملاذا Õ يسمح الوالدان لسم� بالبقاء بالقرب من النار طوال الليل؟

       ما هي الحجج التي �كن أن تستعملوها إلقناع األهل؟

أعــّدوا لعبــة èثيــل األدوار لعرضهــا عــىل املجموعــة الكاملــة، التــي تجّســد الحــوار بــÓ والــدي ســم�، ســم� وأصدقائــه. حاولــوا إدخــال حلــول 

تقرتحونها إىل املحادثة.
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تدعو املعلّمة طالبÓ للمشاركة يف نقاش تلفزيوÜّ، حيث �ثالن الطرفÓ يف نزاع وتدعو طالبًا آخر ليقّدم الربنامج:

 الطبيب "مثيل" - يعتقد أنه يجب أن تكون داâًا مميّزا، "أن نسبح ضّد التيّار"، ال تستمع لآلخرين بل فّكر داâًا ´فردك وبشكل مستقّل.

 الطبيــب "مثلنــا" - يؤمــن باالندمــاج يف املجتمــع، "أن تكــون مثــل أّي شــخص آخــر"، االتّفــاق مــع األغلبيّــة، وعــدم التمييــز أو التعبــ� عــن صــوت 

مختلف.

املشــارك الثالــث- مقــّدم برنامــج التلفزيــون الــذي يديــر املواجهــة بــÓ الطرفــÓ– يســأل املشــاركÓ أســئلة. يحــاول املشــاركان اإلقنــاع ملــاذا يجــب 

الترصّف وفق طريقتهÅ الخاّصة واالستÅع إليهÅ... يلجأ املشاركون إىل الجمهور ويحاولون إقناعهم باتّباع طريقهم.

ــار  ــة تتحــرّك عــىل محــور تسلســل ووفقــه يخت ــا كّل شــخص. وأّن هــذه الحّريّ ــع به ــي يتمّت ــار الت ــة االختي ــد عــىل حّريّ ــص املعلّمــة وتؤكّ تلّخ

اإلنســان أن يكــون مثــل الجميــع، يتــرصّف بطريقــة م�ثلــة ويقبــل القوانــ· والقواعــد واملعايــ� كجــزء مــن النظــام االجت�عــّي. وأحيانـًـا يكــون 

املرء مطالًبا بالتمّسك برأيه، واإلرصار عىل الترصّف بطريقته الخاّصة وعدم التخّيل عن قيمه أو آرائه. 

الطبيب "مثيل" والطبيب "مثلنا" يسحباننا يف كال االتّجاهÓ، تعالوا لنجرّب عّدة حاالت:

النشاط االفتتاحي: محادثة

محادثة

كيف كان شعورك يف هذه املواجهة؟ 

´اذا فكرتم؟

 من هو الطبيب الذي استطاع أن يقنعكم؟

هل هناك شخص يف املجموعة يستطيع أن يتخّىل عن أحد األطبّاء èاًما؟

متى نحتاج إىل طبيب "مثلنا"؟

متى نحتاج إىل طبيب "مثيل"؟

 يف أّي سّن نتساعد بالطبيب "مثيل" ويف أي سّن نتساعد بالطبيب "مثلنا"؟

 يف أّي املواقف ينبغي للمرء أن يستمع أكì إىل أحد األطبّاء؟

اعطوا أمثلة من الحياة اليوميّة كان فيها الطبيب "مثيل" أكì صوابًا والحاالت التي كان فيها الطبيب "مثلنا" أكì صوابًا. ماذا كان الثمن؟ 

ماذا كانت النتائج؟ من املستحسن أيًضا التفك� يف حاالت اإلغواء، الضغط أو املخاطرة.

  اللقاء الحادي عرش

الحدث رقم 1:

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



الحدث رقم 2:
ــة. بعــد أن غــادر والــدا خالــد املنــزل، قــام قســم مــن  ــام الجمعــة، تجّمــع عــدد كبــ� مــن التالميــذ يف منــزل خالــد ألمســية اجتÅعيّ يف أحــد أيّ

التالميــذ بعــرض فيلــم إباحــّي. كان الجميــع صامتــÓ مــن اإلحــراج. محمــود الــذي Õ تــرق لــه فكــرة عــرض الفيلــم اإلباحــّي وÕ يوافــق عليهــا، 

تــرّدد وتســاءل عــÅّ إذا كان يســتطيع أن يعــّرب عــن مخاوفــه واعرتاضــه، ألنـّـه Õ يكــن متأكّــًدا إذا كان شــخص آخــر يف الغرفــة يشــعر بنفــس املشــاعر 

أم ال. 

فجــأة الحــظ محمــود أّن هــادي، يبــدى أيًضــا عالمــات اإلحــراج ... èّكــن خالــد واثنــان مــن أصدقائــه مــن إقنــاع الجميــع باالســتمرار ´شــاهدة 

الفيلم، وجلست املجموعة تشاهد الفيلم ...

أسئلة للنقاش يف املجموعة: 

       ما هو رأيك بهذا الحدث؟

       ملاذا Õ يجرؤ األوالد عىل معارضة خالد وأصدقائه؟ ما هو رأيك ´حمود وهادي؟

       لو كنت يف موقف مÅثل ملحمود وهادي، ماذا ستفعل؟

       حسب رأيك، هل هنالك خطورة يف أحداث من هذا النوع؟

أعّدوا لعبة èثيل األدوار لعرضها عىل املجموعة الكاملة، وتشمل املواقف والحلول املمكنة.

الحدث رقم 3:
يف أحــد األيـّـام، تقــّرر تنظيــم أمســية صّفيّــة يشــاهد فيهــا التالميــذ فيلــÅً يف ســينÅ. بعــد أن تــّم الحصــول عــىل موافقــة األهــل، إلتقــى التالميــذ 

يف املركــز التجــارّي بالقــرب مــن منزلهــم، ولكــن قبــل رشاء التذاكــر للفيلــم، عــرض قســم مــن التالميــذ الســفر إىل الشــاطئ بــدًال مــن مشــاهدة 

الفيلم. قسم قليل من التالميذ تحّمس للفكرة ووافق عىل االقرتاح، والبعض اآلخر عارض بشّدة، والبعض اآلخر Õ يحسم أمره.

أسئلة للنقاش يف املجموعة: 

       ما هو رأيك يف هذا الحدث؟

       هل حصل معك حدث مشابه؟

       هل يوافق والداك أم يعارضان عىل مثل هذا التغي�؟ ارشح.

       لو كنت أحد أفراد هذه املجموعة كيف ستترصّف؟ ما الذي �كن أن يؤثّر عىل قرارك؟

       إىل أي حّد تشعر بأّن لديك القّوة عىل اإلرصار عىل موقفك إذا Õ توافق عىل اقرتاح من هذا النوع، حتّى لو قبله اآلخرون؟

أعّدوا لعبة èثيل األدوار لعرضها عىل املجموعة الكاملة، وتشمل املواقف والحلول املمكنة.

الحدث رقم 4:
ــا تنتمــي اآلن إىل  ــة: إنّه ــا حــدث فعــًال يف النهاي ÝعيÅــى أن يحــدث اجت ــت تتمن ــا كان ــذة مــن الصــّف الســادس، أّن كّل م ــاس، التلمي تشــعر إين

مجموعــة التالميــذ املقبولــÓ يف الصــّف، وهــم يتعاملــون معهــا يف االســرتاحات، يدعونهــا إىل الفّعاليّــات املشــرتكة التــي تقــام بعــد الظهــر ويف نهايــة 

ــع مختلفــة. لكــن يف إحــدى األمســيات حــدث يشء هــّدد كّل هــذا. بقيــت املجموعــة  ــون رأيهــا يف مواضي األســبوع لألنشــطة املشــرتكة، ويطلب

 Õ مهــا (ألنّهــاÅبأكملهــا يف منــزل ســهى عندمــا جــاءت الفكــرة فجــأة للعــب لعبــة: "حقيقــة أم واجــب". شــعرت إينــاس أّن اللعبــة أثــارت اهت

تلعبهــا مطلًقــا)، لكّنهــا كانــت تخــىش أيًضــا مــا قــد يتبعهــا. بــدأت املجموعــة يف اللعــب، عندمــا اختــار أحمــد فجــأة "الواجــب" وطلــب منهــا أن 

ترقــص أمــام الجميــع.  تقلّصــت إينــاس يف مكانهــا وÕ تعــرف مــاذا تفعــل. Õ تكــن تريــد أن ترقــص، لكّنهــا أيًضــا ال تريــد أن تبــدو وكأنّهــا مختلفــة 

وغ� مالâة للمجموعة.

أسئلة للنقاش يف املجموعة: 

      ما هو رأيك يف هذا الحدث؟ هل حصل معك حدث مشابه؟ ماذا فعلت؟
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        ماذا سيحدث إذا قامت ايناس بالتعب� عن مشاعرها؟ هل سيكون ذلك خطرًا عىل انتÅئها إىل املجموعة؟

         ماذا تقرتح عىل إيناس أن تفعل يف هذا الوضع؟ 

أعّدوا لعبة èثيل األدوار لعرضها عىل املجموعة الكاملة، وتشمل املواقف والحلول املمكنة.

محادثة يف املجموعة الكاملة 

        األحداث مختلفة عن بعض، ولكن تحتوي عىل معضالت مÅثلة. ما هي هذه املعضالت؟

        إىل أي مــدى �كــن ألقرانــك التعبــ� عــن إرادتهــم، حتـّـى لــو كانــت هــذه اآلراء ال تتطابــق مــع آراء بقيّــة املجموعــة؟ مــا الــذي يؤثـّـر عــىل 

اختياركم للتعب� عن آرائكم أو السكوت؟ 

        حسب رأيك، إىل أي مدى من املفّضل أن يقوم الفرد بالتكيّف مع آراء ورغبات املجموعة بأكملها؟

        هــل هنــاك اختالفــات بــÓ الفتيــات والفتيــان يف مــا يتعلـّـق بدرجــة حّريـّـة التعبــ� عــن الــذات النفــس ومعارضــة املجموعــة؟ إذا كان األمــر 

كذلك، فÅ هو سبب هذا االختالف أو مصدره؟
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تسأل املعلّمة التالميذ:

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

تطبيق 

ــة التــي  ــا مــع آراء اآلخريــن، واللحظــات الفرديّ ــا ومتوافًق ــد اللحظــات التــي اخــرتت فيهــا أن تكــون ملتزًم خــالل األســبوع املقبــل، حــاول تحدي

اخرتت اإلرصار عىل آرائك، حتّى لو عارضها اآلخرون.

  اللقاء الحادي عرش

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



تطلب املعلّمة من التالميذ أن يسرتجعوا اللقاء األخ� الذي تعلّموه وأن يتذكّروا الشخصيّتÓ: الطبيب "مثيل" والطبيب "مثلنا":

        من يريد أن يشاركنا بأفكار أو مشاعر راودته بعد هذا اللقاء؟

        مــن يريــد أن يشــاركنا بحــدث معــÓّ اختــار أن يتــرصّف بــه وفًقــا للدكتــور "مثــيل" أو وفًقــا للدكتــور "مثلنــا"؟ مــاذا كان يف هــذا الحــدث؟ 

ما الذي أثّر عىل االختيار؟ ماذا كانت نتائج هذا االختيار؟
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التأث� االجت�عّي بأوضاع حياتّية مختلفة

أن يتعلـّـم التالميذ قيمة الصداقة.

أن يعــي التالميذ تأثــ� مجموعة األقران يف جيل املراهقة.

أن يــدرك التالميذ تأثــ� مجموعة األقران عىل اختياراتهم.

أن يتــدرّب التالميــذ عىل اتّخاذ قرارات تتعلّق بأوضاع حياتيّــة مميّزة لجيل املراهقة.

األهداف

مقّدمة :
مجموعــة األقــران هــي املــكان اآلمــن واملفّضــل لــدى املراهقــÓ. ومــع ذلــك، فــإّن االنتــÅء إىل مجموعــة األقــران يتطلّــب منهــم يف بعــض األحيــان 

اتّخــاذ خيــارات صعبــة تتعلـّـق بتواجدهــم بالنســبة للقيــم، أل\ــاط الســلوك، وللقــرارات املتعلّقــة بقضايــا مختلفــة. يتعلـّـم املراهقــون التحــرّك عــىل 

املحور ما بÓ التسوية والتوافق من جهة، والوقوف عىل مبادئهم حتّى لو كان ذلك عىل حساب االختالف عن اآلخرين من جهة أخرى. 

ــة.  مهّمــة تحديــد املوقــع االجتÅعــّي ليســت بســيطة. يف هــذا اللقــاء، نفســح املجــال أمــام التالميــذ لفحــص وضعــي الحيــاة - التطابــق والفرديّ

ســوف \نحهــم أدوات للتحــرّك عــىل التسلســل بــÓ الحالتــÓ وتطويــر آليّــة داخليــة تســمح باملرونــة والتكيّــف دون التنــازل عــن القيــم والحقائــق 

الشخصيّة.

س� اللقاء

افتتاحيّة

اليوم سوف نستمّر يف التفك� يف مواقف حياتيّة مختلفة التي تتطلّب مّنا اتّخاذ اختيار يف كيفيّة الترصّف. املواقف التي نرتّدد فيها بÓ الصواب 

والخطأ، بÓ املسموح واملمنوع، بÓ األمن والخطر، بÓ "مثيل" و"مثلنا"، بÓ العمل واالمتناع وبÓ الحديث والصمت.

يتّم تقسيم املجموعة إىل أزواج، كّل زوج يحصل عىل قاâة جمل تصف أوضاًعا حياتيّة مختلفة. قاâة "kenvelo". من خالل العمل بأزواج، كّل 

مرّة يتّم التدرّب عىل حدث معÓّ، حيث يقوم التلميذ األّول بوصف االقرتاح، ويحاول أن يقنع التلميذ الثاÜ، ثّم التلميذ الثاÜ يتدرّب عىل كيفيّة 

مواجهة الضغوطات واملحافظة عىل نفسه.

اللقاء الثا« عرش- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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تدخــÓ ســيجارة مع صديقي، يف منــزل والديه، عندما ال يكونان يف املنزل.

تنــاول البــ�ة يف الحّي مع األخوة وأبنــاء العّم الكبار بعد الظهر.

الذهاب إىل الشــاطئ مع صديقاÉ ومع األوالد من الصّف التاســع.

الذهاب إىل الشــاطئ مع أصدقا+ وفتيات من الصّف التاســع.

أن أذهــب مــع صديقتــي إىل حفلة يف بلدة أخرى دون أن أخرب األهل. 

نــرش صورÉ املضحكــة عىل مواقع التواصل االجتÅعّي.

نرش صورة محرجــة عىل مواقع التواصل االجتÅعّي.

نــرش مقطــع فيديو محرج للفتاة من الصــّف، عىل مواقع التواصل االجتÅعّي.

.Óّّكــن من التغلّب عىل مرض معè لطفل Åًاكتــب تعليًقــا داع

اكتــب تعليًقا داعÅً لطفل يشــكو من مدّربتــه ويتّهمها بأنّها غ� مهنيّة.

اكتــب تعليًقــا داعÅً لولد يصف بشــكل مخجل ولًدا آخر أهانه.

أن أنقــل فيديــو وصلني من مجموعــة معيّنة إىل مجموعة الواتس أب.

رشاء أحذيــة عرصيّة باهظة الثمن

أن أتدّخل عندمــا يلّقبون صديقي ب "هومو".

أخــرب طفًال يف صّفّي أنّني أحبّه

أن أقابل فتاة عرفتها يف حركة الشــباب وتتعلّم يف مدرســة أخرى.

تنظيــم حفــل عيــد ميالد يف مكان فريد من نوعه يف الطبيعة، عىل عكس أي شــخص آخر

أن أحمــي فتــاة ضعيفــة التي تتعرّض للتحرّش من قبل تالميــذ مقبولÓ للغاية يف الصّف.

أن أضع لنفيس حدوًدا للوقت الذي أقضية أمام الشاشــات.

أن أضع إعجابـًـا لصورة محرجة لصديقي. 

أن أرتــدي ثيابـًـا ال أحبّها فقط ألّن الجميع يلبســون مثل هذه الثياب.

 فتــاة تعــرض عّيل الصداقة وأنا لســت معنيُّا بذلــك، وكّل تالميذ الصّف يضغطون عّيل ألوافق

تقبيل شــخص ما يف لعبة ألّن ذلك هو املطلوب وأنا ضّد هذا الســلوك

أن ألتقــي مــع أبنــاء صّفّي للتســلية عىل الرغم من أّن هنالك اختباًرا ومن املهّم بالنســبة يل النجاح فيه.

قاÙــة "kenvelo": (طباعــة بطاقات Ä kenveloلحق 8 )

اللقاء الثا« عرش- ( درس الزامي ) 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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نقاش

ما هي املشــاعر التي أثارتها بك هذه الفّعاليّة؟

ما هي املشــاعر التي تراودك عندما تكون يف مأزق؟ 

مــا هــي الفائــدة من النظر إىل األمور بطريقــة "مع أو ضّد" عندما نكون يف حاالت الرتّدد؟

مــا هو دور القواعد والقوانÓ يف حاالت الرصاع؟



ما هو القانون؟

مــا هو الحّل الصحيح؟

ما هو الحّل األسهل؟

من الذي �كنني أن أتشــاور معه؟

كيف ســيؤثّر قراري يف املستقبل؟

كيف ســيؤثّر قراري عىل األشــخاص اآلخرين أو عىل بيئتي؟

هــل داâـًـا القرار الصحيح هو القرار األســهل؟ من �كنه إعطاء مثال عىل اختيــاره للحّل الصحيح واألصعب؟

مــا هو دور القيم؟ (د. مثلنا)

مــا هو دور ميول القلب؟ (د. مثيل)

ما هو دور القيم الشــخصيّة؟ (د. مثيل)

ما هي األســئلة التي �كن أن نطرحها عىل أنفســنا قبل أن نختار كيفيّة التّرصف يف املواقف املعّقدة؟

ما هي التعب�ات التي �كّننا اســتخدامها للتعامل مع الضغوط واملواقف املعّقدة؟ ســيقوم األوالد بطرح أوضاع مختلفة، ثّم ندعوهم لتحويل 

هذه األوضاع إىل صور تحوي كتابات يصّممونها بأنفســهم، ويســتطيعون االحتفاظ بها والنظر إليها عند الحاجة أو إرســالها إىل أصدقائهم.
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ملزًما. لست 

انــا اخرتت عدم القيام بذلك.

أنا ال أريد.

غ� مناسب يل.

أنا لن أشارك.

اإلنقاذ. عجلة  سأستخدم 

 يكفي.

ال

املساعدة. لطلب  سأتوّجه 

تسال املعلّمة التالميذ:- 

كيف شعرتم اليوم يف اللقاء؟ 

´اذا فكرتم؟

ما هي األشياء الجديدة التي اكتشفتموها عن أنفسكم؟

ما هي األشياء الجديدة التي تعلّمتموها اليوم من اللقاء؟

تلخيص

أمثلــة لتعابــ�– ( طباعة أمثلــة للتعامل مع الضغوطات )- امللحق 9.

تشّدد املعلّمة عىل موضوع التوّجه لطلب املساعدة من شخص بالغ، املشاركة والحوار. �كن االستعانة بكرّاسة التوّجه لطلب املساعدة من شيفي.

تقوم املعلّمة بعرض صور ومقوالت من موقع "أوالد يف خطر

وتدعو التالميذ إلبداء آرائهم بالنسبة للمواّد املعروضة، وبالنسبة للموضوع بشكل عاّم.  

اللقاء الثا« عرش- ( درس الزامي ) 
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لننمو ونكرب - ملحق 1

بطاقات املشاعر

مشوش

فرح عصبي مذعور مكتفي

مصدوم رايض مسيل متحمس

محبط سعيد مرتدد

خائف غاضب ملل فضويل

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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دائرة الحميمية

نعرف بعضنا من خالل شبكات التواصل االجتÅعي 

أصدقاء يف شبكات التواصل االجتÅعي

املعلمة / املستشارة / مرشدة

أحافظ عىل
 نفيس 

االهايل واالرسة

أفضل األصدقاء

أحافظ عىل نفيس 

االهايل واالرسة

أفضل األصدقاء

املعلمة / املستشارة / مرشدة

أصدقاء يف شبكات التواصل االجتÅعي

نعرف بعضنا من خالل شبكات التواصل االجتÅعي 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

لننمو ونكرب - ملحق 2
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قواعد الخطاب املحمي 

فيÅ يتعلق بالقضايا الشخصية والحميمة للغاية ، يجب عليك التحدث عىل انفراد مع املستشار أو املعلم.

سوف نحرتم مساحتنا الشخصية ومساحة اآلخرين.

نحرتم رأي اآلخر: لن نسخر، ولن نحكم عىل األصدقاء أو نسيئ إليهم.

نتحــدث عــن أنفســنا ، ولــن نكشــف اوالد اخريــن ، ولــن نتحــدث عــن اآلخريــن ، ولــن نعطــي مثــاالً عــىل اآلخريــن ، ولــن 

نتحدث عن أي شخص آخر.

نحن نهتم ونستمع ونظهر التعاطف والحساسية تجاه بعضنا البعض.

ما قيل يف الفصل ، بقي يف الفصل - ال يستخدم الحقا

�كنــك أن تســأل مــا تريــد ، ولكــن املعلمــة ســوف تختــار مــا يجــب أن تجيــب عليــه عــىل نطــاق واســع ومــا ال ، ´ــا يناســب 

الفئة العمرية.

يجب أن تكون مجموعة الكلÅت التي نستخدمها مريحة للتعب� ، ولكن أيًضا للمستمع.

لن نث� موضوًعا محرًجا يتعلق بشخص آخر دون إذنه ، ولن نلمس أي شخص آخر دون موافقته.

سنكون حساسÓ لإلحراج الذي سيكون حول الدروس ، ونترصف وفًقا لذلك.

يجــب ان نكــون حساســÓ لحــدود اآلخــر. تذكــر أن كل شــخص لــه حــدوده الخاصــة. للتواصــل مــع بعضنــا البعــض دون رضر 

باالمكان االستفسار ما إذا كان التواصل بيننا (الكلÅت ، التقارب ، السياق) مناسبًا له.

قواعد الخطاب املحمي

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

لننمو ونكرب - ملحق 3
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MEانا؟

اسم الدلع-   

عالمتي املميّزة الصفات التي èّيزÜاالشياء التي أحبّها بشكل خاّص اسمي

نجاح حقّقته أخاف من... مجال أنا جيّد به حلمي 

وظيفتي بالبيت مجال أسعى للنجاح فيه التسلية املحبّبة إّيل يفخوف تغلبّت عليه 

ماذا �ّيزÜ يف الوتس اب؟  الدورات التي أشرتك بها أكì موضوع تعليمّي اهتّم به ماذا أريد أن أصبح عندما أكرب 

 Éيف العاب الشبكة هوايا Üماذا �يّز Üلون عيو Õيشء أريد تغي�ه يف العا

يشء مهّم آخر اريد ان أحكيه اخرتاع أèنى أن أخرتعه إنسان أقّدره أشياء تضحكني 
عن نفيس... 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

لننمو ونكرب - ملحق 4
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" قّصة وسام"

ــل أّن كّل يــوم يحــدث يل تغيــ� معــÓّ وكأنّــه ينمــو يل  مرحبــا، اســمي وســام وأنــا هنــا ألحّدثكــم عــÅّ يحــدث يل. أحيانًــا أتخيّ

جسم جديد. يقولون يل إÜّ بدأت بجيل املراهقة!

أحــد التغيــ�ات التــي تحــدث يل هــو \ــّو الشــعر يف أماكــن Õ يكــن فيهــا أّي شــعرة يف الســابق، مثــل تحــت اإلبــط. يقولــون إّن 

هــذا أمــر طبيعــّي ويجــب التعــّود عليــه. ال يهّمنــي أّن بعــض األشــياء الجديــدة تحــدث يل، باألحــرى قســم مــن هــذه التغيــ�ات 

ال تقلقنــي. حتّــى أّن قســÅً منهــا يعجبنــي مثــل: الطــول حيــث أصبحــت أطــول مــن الســنة املاضيــة، وأنــا اليــوم تقريبًــا طــول 

والدي. أظّن أيًضا أّن عقيل قد تطّور ألّن بإمكاÜ التفك� والتحّدث عÅّ يحدث يل بشكل علنّي. 

عــىل الرغــم مــن ذلــك، هنالــك بعــض التغيــ�ات غــ� مريحــة، مثــل: رائحــة العــرق التــي تزعجنــي والتــي ظننــت يف املــرّة األوىل 

التي الحظتها بأّن هذا مرض قد أصابني، ولكن الحظت أنّه بعد االستحÅم واستعÅل العطور تزول هذه الرائحة.

ــه  ــي، فعالجت ــرآة ألجــد حــّب الشــباب يف وجه ــا ونظــرت يف امل ــًدا. اســتيقظت يوًم ــì تعقي حــّب الشــباب هــي املشــكلة األك

 Üّــا. ذهبــت إىل االحتفــال مــع األصدقــاء والحظــت أّن لجميعهــم نفــس املشــكلة، حتّــى إÝيختــِف نهائي Õ نشــفة دافئــة ولكــن´

الحظت بأّن بعض األصدقاء وضعهم أصعب من وضعي بالنسبة لحّب الشباب.      

هنــاك موضــوع آخــر يقلقنــي وأخجــل مــن التحــّدث فيــه: عندمــا أتواجــد يف مــكان يجتمــع فيــه البنــات واألوالد مًعــا اشــعر 

بانجــذاب وأشــعر برغبــة يف التحــّدث إىل الجنــس اآلخــر وعندمــا اســتوضحت األمــر قالــوا يل إّن هــذا أمــر طبيعــّي... هــل هــذا 

صحيح؟   

باختصــار يقولــون يل إÜّ بــدأت جيــل املراهقــة وإّن عــّيل الذهــاب إىل املدرســة حتـّـى لــو كان عــىل وجهــي حــّب الشــباب، حتـّـى 

لــو \ــا لــدّي الشــعر يف أماكــن مختلفــة وحتـّـى لــو كانــت هنالــك روائــح العــرق... ولكــن مــع جســم طويــل وعقــل متفتــح أèّنــى 

أّن أجتاز هذه املرحلة بسالم. 

سؤال

من املتحّدث حسب رأيكم؟ بنت؟ ولد؟ ملاذا؟

رشح :

" قّصة وسام"

مع خالص احرتامي، 
وسام

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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مصدر غ� معروف
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سؤال أردت أن أطرحه

سؤال أردت أن أعرفه وí أتجرأ عىل طرحه

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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منظار النظرات

نظرة اعجاب نظرة ناقدة

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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KENVELO بطاقات

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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أمثلة للتعامل مع الضغوطات

سأستخدم عجلة
اإلنقاذ

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

لننمو ونكرب - ملحق 9

لست ملزًما

يكفي

انا اخرتت عدم
 القيام بذلك

أنا ال أريد

ال

أنا لن أشاركغ� مناسب يل

سأتوّجه لطلب 
املساعدة
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 جيل املراهقة هو فرتة تطّوريّة تتميّز بتغّ�ات عديدة: جسÅنيّة، نفسيّة واجتÅعيّة. من أجل مساعدة أبنائنا املراهقÓ وبناتنا املراهقات لتخطّي

 هذه الفرتة بشكل طبيعّي مع التحّديات املختلفة التي تتعلّق بهذا الجيل. سوف يتّم العمل معهم ضمن برنامج "املهارات الحياتيّة"، عىل مواضيع

 متعّددة: نعرض التغّ�ات الجسديّة التي �ّرون بها ونفسح املجال أمامهم لطرح األسئلة التي تشغلهم يف هذا املجال مع التأكيد عىل الفروقات

 التطّوريّة املوجودة بينهم بهدف تطوير تصّور ذاÉّ إيجاïّ.  كذلك نتطرق لألفكار املسبقة يف موضوع الجنسانيّة وتأث�ها عىل توقّعاتهم من أنفسهم،

 اختياراتهم وسلوكهم. نفحص بشكل ناقد مصادر املعلومات التي يستندون إليها من أجل استقصاء املعلومات يف موضوع الجنسانيّة، ونتطرق إىل

 املصادر املوثوق بها وغ� املوثوق بها. نتدرّب عىل املهارات الالزمة للتعامل مع الضغط الجÅعّي، ويف النهاية نتطرّق إىل موضوع الصداقة والحّب

Óبشكل يتالءم مع جيل املشرتك.

 من املهّم التوضيح أنّه يف خالل هذه الدروس سوف نقوم بدمج ورشة تحت عنوان "من أجلك"- ورشة للقاء واحد ´وضوع التطّورات الجسديّة

 والشعوريّة يف جيل املراهقة، مع تسليط الضوء عىل ورشة الدورة الشهريّة التي سيتّم èريرها إىل مجموعة البنات فقط. خالل الورشة سيتّم توزيع

.(مجموعة من منتجات النظافة الشخصيّة (ال تحمل عالمة تجاريّة

 هدف الربنامج

 الهدف من الربنامج هو تزويد التالميذ باملعلومات، التقليل من املخاوف واملعالجة العاطفيّة والتطرّق بشكل إيجاïّ إىل الدورة الشهريّة والتغّ�ات

.الجسديّة، كجزء من بناء صورة إيجابيّة للجسم

 باملقابل سيتّم èرير لقاء خاّص لألوالد من ِقبَل مستشارة املدرسة، حيث يخّصص للمسائل الخاّصة بهم (تغّ�ات جسديّة يف جيل املراهقة مع

.(التشديد عىل الجانب الشعورّي

Åريرها يف هذا الربنامج، كè يف العمليّة الرتبويّة، وندعوك للتحّدث مع أوالدكم حول الدروس التي سيتّم Óاألهل االعزاء، نحن نراكم رشكاء كامل 

 ندعوكم إلثارة القضايا التي تعتقدون أنّها مهّمة يف هذا السياق. ليس لدينا أد$ شّك يف أّن الحوار املفتوح واملحمّي حول املراهقة سيسمح لألوالد

.بالتعامل بشكل أفضل مع تحّديات جيل املراهقة، والتوّجه لطلب مساعدتنا عند الرضورة

األهل الكرام،

مع فائق االحرتام

دروس الرتبية للجنسانيّة والجندر يف جيل املراهقة كجزء من برنامج "املهارت الحياتيّة"

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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اقرتاح مكتوب لألهل
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ورشة عمل لطاقم املعلّم·– اقرتاح رقم 1

משרד החינוך

היחידה למיניות
ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער



ورشة عمل لطاقم املعلّم·– اقرتاح رقم 1

أن يزيد املعلّمون وعيهم يف مجال الرتبية الجنســيّة الصّحيّة واآلمنة يف الصّف الســادس.

أن يعمل املعلّمون عىل املشــاعر واملواقف املرافقة خالل تدريســهم ملوضوع "الجنســانيّة الســليمة واآلمنة".

أن يكتســب املعلّمون املعرفــة واألدوات املتعلّقة بتدريس املوضوع.

األهداف

مقّدمة : 

ــة يف موضــوع  ــة غــ� ســهلة متمثّلــة يف "تعليــم دروس املهــارات الحياتيّ العمــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مهــّم لتوضيــح املواقــف حــول قضيّ

الجنسانيّة واملراهقة".   

إدراك مفهوم دور املعلّمÓ يف ما يتعلّق ببناء حوار معّقد وحّساس يف إطار الصّف، ليس موّحًدا. 

هــذه الورشــة تعيــد املعلّمــÓ إىل الحديــث عــن أّول تثقيــف جنــّيس تعرّضــوا لــه، توّضــح اإلدراك أنـّـه كوننــا مخلوقــات جنســيّة، التثقيــف الجنــّيس 

يتــّم ســواء تحّدثنــا عنــه أم Õ نتحــّدث. لذلــك، مــن األفضــل أن يتــّم التثقيــف الجنــّيس ذلــك يف إطــار تعليمــّي، داعــم وموّجــه. يف هــذا اللقــاء، 

سنسعى إىل تعزيز تصّور املعلّمÓ ألنفسهم كشخص مناسب إلجراء حوار تربوّي، عاطفّي، وتطّورّي مع التالميذ.

فّعالّية رقم 1 االفتتاحّية

مناقشة

-66-

 جولتان

1. أكمل الجملة، "التحّدث مع التالميذ حول موضوع الجنسانيّة بالنسبة يل هو ..."، يقوم املرشد بجمع الكلÅت التي يتّم التعب� عنها- مهّمة، 

معّقدة، سهلة، صعبة، رضوريّة، محرجة، مهّمة.

2. أكملوا الجملة التالية: "أنا أتحّدث هنا، يف غرفة املعلّمÓ، عن حياÉ الجنسيّة بالنسبة يل هي ..."، يقوم املرشد بجمع الكلÅت التي يتّم التعب� 

عنها- محرجة، مهّمة، غريبة، غ� رضوريّة، غ� أساسيّة، بسيطة، غ� الئقة، ممتعة ... 

ما ذا �كن أن نفهم من الكلÅت التي ذكرت هنا؟

ما هو الشعور الذي يراودك عند دعوتك للحديث عن القضايا الحميميّة؟ 

ما هو موقفك تجاه الحوار واملشاركة بقضايا شخصيّة غ� حميميّة؟ (ميول القلب، املخاوف، األحالم ...)

ماذا يحدث لك يف حوار خاّص أو حوار يتعلّق ´وضوع الحميميّة؟ كيف ترد؟ كيف تترصّف؟ وملاذا؟

ما املطلوب هنا بيننا حتّى نتمّكن من التحّدث عن القضايا الشخصيّة واملشاركة والتفاعل؟

ماذا تحتاج مّني كمرشد؟

ماذا تحتاج من املشاركÓ اآلخرين؟

ماذا تحتاج من نفسك؟

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



مــن منكــم تعلـّـم كتلميــذ موضوع "الرتبية الجنســيّة" يف صغره؟ ماذا تتذكّرون من تلك الدروس؟ أّي نوع مــن التجارب كانت هذه التجربة؟

 مــن منكــم علـّـم موضوع "الرتبية الجنســيّة" كمرٍب؟ ماذا تتذكّرون من تلك الدروس؟ أّي نوع مــن التجارب كانت هذه التجربة؟

فّعالّية رقم 2

العمل باملجموعة الكاملة

فّعالّية رقم 3: كيف ¦كن أن تفعل ذلك؟

يف هذا اللقاء سوف نتطرّق إىل كيفيّة تعليم موضوع "الجنسانيّة السليمة واآلمنة" (الذي سّمي يف السابق بالرتبية الجنسيّة).

اآلن نفحص ماذا نحتاج لû نكون قادرين عىل تعليم هذا املوضوع وماذا يحتاج تالميذنا مّنا؟

أنتم مدعّوون لتذكّر تجربة من السابق، يف جيل صغ�، تعاملتم فيها مع موضوع الجنسانيّة، فهمتم شيئًا ما عن الجنسانيّة أو تعلّمتم شيئًا يتعلّق 

بالجنسانيّة. قوموا ´شاركة رشيككم.

مــا الذكــرى التي تذكّرتها ويف أّي عمر كانت؟

هــل كان هنالــك شــخص بالغ يف البيئة املحيطة؟ من هــو/ هي وكيف أثّر/ ت عىل تجربتك؟

كيف شعرت؟

بالنظــر إىل الــوراء، هــل كانت املعلومات التي تلّقيتها دقيقة؟ هل ســاعدتك هــذه املعلومات الحًقا يف حياتك؟

ما هي املشــاعر التي أثارتها بك هذه الذكرى؟

مــاذا يعنــي لك التحّدث عن ذلك اآلن معي؟ ملاذا؟

كيــف تؤثّر عليــك الطريقة التي يدار بها الحوار بيننا اآلن؟

شــاركوا بكلمة أو جملــة مهّمة من املحادثة جرت بأزواج.

هــل كان من الصعــب الحديث عن ذلك؟ ما هي الصعوبة؟

ملــاذا يجب الحديث مع أوالدنا وتالميذنا عن الجنســانيّة؟

ماذا يســاعدكم عىل الحديــث عن املوضوع من خالل تجاربكم؟

ما هو التبّرص الذي توّضح لك الذي يســاعدك يف العمل مع التالميذ يف موضوع الجنســانيّة الســليمة واآلمنة؟

مــا هــي األدوات املتاحة لكم؟ (التعــرّف إىل التالميذ والصّف، معرفة علميّة، معرفة نفســيّة ومعرفة تعليميّة،

مــن جهــة اليمــÓ نضع البطاقات التي تحوي مواضيع ومصطلحات من الســهل الحديث عنها.

مــن جهــة الشــÅل نضع البطاقات التي تحوي مواضيع ومصطلحات مــن الصعب الحديث عنها.

يف الوســط نضــع البطاقــات التي تحــوي مواضيع ومصطلحات التي تعترب للبعض صعبة وللبعض اآلخر ســهلة 
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تقــوم املرشــدة بوضع بطاقات عــىل األرض، هذه البطاقات تحتوي كلÅت لها عالقة بالجنســانيّة، الزوجيّة واملراهقة. 

 كّل مشــرتك يختار مصطلًحا أو موضوًعا يســتطيع الحديث عنه بســهولة مع التالميذ ومصطلًحا أو موضوًعا من الصعب عليه الحديث عنه.

يتــّم تصنيف البطاقات إىل ثالثة أعمدة:
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أمثلة ملواضيع

التواصل، العالقة الحميمة، الجنس، االعتداء الجنّيس، الوقوع يف الحّب، القبلة األوىل، التصّور الجسدّي، الثديّان، الدورة، الخطوبة، الصداقة، التقارب، 

الغ�ة، االنجذاب، املضايقة الجنســيّة، الهزاز، التوّجه الجنّيس، الهويّة الجنســيّة، الجنس، االســتغالل الجنّيس لألطفال، منع الحمل، هزّة الجÅع، حّب 

الشــباب، الحّب، الجنس، الحياة الليليّة، االنتصاب، االســتمناء، الهرمونات، الرفض، القرارات، األمومة والعمل/ األبّوة والعمل، االنفصال، ســفاح القر#، 

املراهقة، البكارة، الزواج، األبوة واألمومة...

محادثة
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مــا هــي املواضيع الصعبة املطروحة؟ حاولــوا التخمÓ ملاذا تعترب صعبة؟

هــل �كن التنازل عنها؟

كيــف �كــن تليÓ هذه املواضيع لتصبح ســهلة التقديم للتالميذ؟

مــاذا �كــن أن نفعل إذا تّم طــرح موضوع معّقد وصعب يف الصّف؟

مــاذا �كــن أن نفعل إذا تّم طرح موضوع محرج يف الصّف؟

 كيف نتعامــل مع مخاوفنا وقلقنا؟

للمرشد

 .Óمــن املفّضــل قــراءة الصفحــات األوىل مــن الكّراســة حيــث تجــد هنالــك إجابــات لجميــع األســئلة واملعضــالت التــي قــد تصــدر عــن املعلّمــ

يف هــذه املقّدمــة يتــّم تقديــم مبــادئ الحــوار حــول الجنســانيّة، وإرشــادات حــول كيفيّــة الحفــاظ عــىل حــوار مناســب للعمــر، محــرتم، وغــ� 

تنشــأ  قــد  \وذجيّــة  "أســئلة  الكرّاســة:  هــذه  يف   10 إىل   8 مــن  الصفحــات  مــن  نســخة  إعطاءهــم  أيًضــا  �كنــك  مــؤٍذ. 

لدى املعلّمÓ، مقابل الربنامج". وبالطبع التشــجيع عىل طرح أســئلة وتقديم ردود

يف النهاية �كن االســتÅع إىل أغنية مالâة
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ملحق 12
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ورشة عمل لطاقم املعلّم· – اقرتاح رقم –2

 أن يعي التالميذ املخاوف التي قد تنشــأ نتيجة إثارة مواضيع محرجة أو صعبة، حّساســة أو شــخصيّة.

 أن يكتســب التالميــذ أدوات إلدارة محادثات حقيقيّة وذات مغزى.

األهداف

مقّدمة : 

ــة يف موضــوع  ــة غــ� ســهلة متمثّلــة يف "تعليــم دروس املهــارات الحياتيّ العمــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مهــّم لتوضيــح املواقــف حــول قضيّ

الجنسانيّة واملراهقة".   

إدراك مفهوم دور املعلّمÓ يف ما يتعلّق ببناء حوار معّقد وحّساس يف إطار الصّف، ليس موّحًدا. 

هــذه الورشــة تعيــد املعلّمــÓ إىل الحديــث عــن أّول تثقيــف جنــّيس تعرّضــوا لــه، توّضــح اإلدراك أنـّـه كوننــا مخلوقــات جنســيّة، التثقيــف الجنــّيس 

يتــّم ســواء تحّدثنــا عنــه أم Õ نتحــّدث. لذلــك، مــن األفضــل أن يتــّم التثقيــف الجنــّيس ذلــك يف إطــار تعليمــّي، داعــم وموّجــه. يف هــذا اللقــاء، 

سنسعى إىل تعزيز تصّور املعلّمÓ ألنفسهم كشخص مناسب إلجراء حوار تربوّي، عاطفّي، وتطّورّي مع التالميذ.

س� اللقاء
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ملــاذا توقّفت عن هذا املوضوع بالذات؟

هــل ترّددت باالختيار بÓ موضوعÓ؟

ما هو الشــعور القوّي الذي يث�ه فيك هذا املوضوع؟

يقوم كّل مشــرتك بكتابة مقولة أو ســؤال األكì إحراًجا أو صعوبة �كن أن يوّجه له كمعلّم من قبل التالميذ يف الصّف. ويوقّع اســمه ويضع 

البطاقة بشــكل مقلوب يف وســط املجموعة الصغ�ة.

يقوم كّل مشــرتك باختيار ســؤال بشكل عشــواّ+ ويوّجهها إىل الشخص الذي كتب السؤال.

يقوم الشــخص الذي كتب الســؤال باإلجابة عن الســؤال بطريقته. �كن االســتمرار بتوجيه عّدة أسئلة

1. تضع املرشدة عىل األرض بطاقات تتضّمن مواضيع مختلفة من املمكن أن تطرح يف محادثات عن موضوع الجنسانيّة كـَ:

العالقات الجنسيّة، االستمناء، امليول الجنسيّة: املثليÓّ، املثليّات، الحمل والوالدة واإلجهاض، الصداقة، الحّب

وسائل منع الحمل، األفكار النمطيّة الجنسيّة، الدعارة، االعتداءات الجنسيّة، التنكيل الجنّيس، التصّور الجسدّي، اإلفراط باألكل، الحمية املفرطة، 

األمراض الجنسيّة، التواصل بÓ األزواج، الدورة الشهريّة، االحتالم.

2. يُطلب من املشاركÓ التجّول بÓ البطاقات والوقوف بجوار املوضوع الذي ال يرغبون حًقا يف إجراء محادثة عنه داخل الصّف.

3. كّل مجموعة مشاركÓ وقفت بجانب بطاقة معيّنة تصبح هذه املجموعة مجموعة عمل (من املفّضل أن تتّكون ثالث مجموعات أو أكì بحيث 

تحتوي كّل مجموعة عىل ثالثة أشخاص عىل األقّل، �كن دمج مجموعات مًعا).

4. النقاش يف املجموعات يرتكّز حول املواضيع التالية:

5. يف املجموعات الصغ�ة:
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كيف يشــعر الشــخص الذي تّم توجيه السؤال إليه؟

كيف يشــعر الشخص الذي يسأل؟

هل الشخص الذي تّم توجيه السؤال إليه أجاب إجابة تسمح بإدارة حوار أم إجابة مانعة، ما الذي سمح/ منع االستمرار يف الحوار؟

مــا الــذي مّكن املجيب من توف� إجابة تســمح بإدارة الحوار؟

6. يف نهاية النقاش تجري جولة يف املجموعة الصغ�ة والتي يتطرّق من خاللها كّل زوج (السائل واملجيب) إىل النقاط التالية:

جمــل عن الســ�ورة التي جرت يف املجموعة.

األســئلة واملقوالت الصعبة واملحرجة.

التواصــل الــذي يعّزز اســتمرار الحوار- ماذا �كن أن يســاعد يف تعزيز الحوار؟

7. تقّرر املجموعة الصغ�ة ما ستعرض أمام املجموعة الكاملة

8. استناًدا إىل املناقشات التي أجريت يف املجموعات الصغ�ة، واملواّد التي يتّم عرضها أمام املجموعة الكاملة، نقوم ببناء 10 مبادئ للتعامل مع 

الصعوبة أو اإلحراج بطريقة تسّهل الحوار، وèّكن من إدارته.

بالنجاح
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 משרד החינוך
 השירות פסיכולוגי ייעוצי

 היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער

 
 درس تحضیري

بجیل المراھقة لصفوف السادس وبموضوع العادة الشھریة والتغییرات الفزیولوجیة"  بما یخصك" لبرنامج  

 

 مدخل

 

الجیل المبكر بشكل عام وفي جیل المراھقة بشكل ھو امر ضروري للحوار من " مھارات حیاتیة" التربیة للجنسانیة من خالل دروس 
 . خاص

االجتماعیة , الفزیولوجیھ  –في ھذا الجیل تطرأ تغییرات كثیرة بحیاة الفتیات والمراھقات وبضمن ھذه التغییرات , كما نعرف 
 . والنفسیة ایضا

وذلك لتوفیر الشعور , ل البنین عن البنات من المفضل فیھا فص, ومع ھذا ھناك امور معینة , الحوار في صف مختلط ھو مھم جدا 
 .خاصة عندما نتحدث في بعض المواضیع التي من الممكن ان تكون محرجة للبعض من الطالب, بالراحة واالمان لدى كل فرد 

ومعلومات , علینا توفیر ھذه المعلومات بشكل علمي , وایضا المعلومات المتوفرة لدى الفتیات , بالرغم من االنكشاف الكبیر الیوم 
ترتیب , استعمال المصطلحات العلمیة كما یجب  , وتوفیر مصادر معلومات صحیحة وتبدیلھا بتلك المغلوطة  منھا , صحیحة ودقیقة 

ویساعد , التغییرات الحاصلة بجیل المراھقة یشرعن ھذا االسلوب من الحوار . المعلومات وتصنیفھا بحیث تتالءم مع جیل المراھقة 
 .في بناء ھویة جندریة معززة

 

 االھداف 

 
 اصلة في اجسادھن في جیل المراھقةرفع الوعي لدى الفتیات بما یخص التغییرات الفزیولوجیة الح . 

 طور والبلوغ تختلف من فتاة الخرىان تتعلم الفتیات ان وتیرة الت . 

  المجالین النفسي واالجتماعي ویحصل التطور ایضا في , ان تدركن الفتیات ان سیرورة جیل المراھقة ھي سیرورة شمولیة
 . ایضا

  یمكنھن التوجھ لھ ) المدرسة( ان تشعرن الفتیات ان لدیھن عناوین في االطار التربوي
  .المربیات والمستشارات, المعلمات من , 
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 ")بما یخصك"التحضیر لورشة العمل  كجزء من(سیرورة اللقاء االول 
 

 :المستشارة تفتتح � المربیة 

واسئلة كثیرة , الفضول , من الممكن ان تتطور لدیكن  الكثیر من المشاعر , جیل المراھقة  ضمن دروس . ایھا الفتیات العزیزات 
في ) . وایضا لدي كانت ھذه التساؤالت والمشاعر عندما كنت في جیلكن ,. ( ھذه التساؤالت والمشاعر طبیعیة جدا . حول المستقبل 

 . طرح االسئلة وكل ما یدور بداخلكنالبحث و, تستطعن التساؤل , تستطعن التحدث معنا بشكل مفتوح , ھذه اللقاءات الثالث المقبلة 

  ماذا تعرفن عن جیل المراھقة؟ : واالن نسأل

 . )موجودة بالملحق. ( المستشارة ورقة مع رسمة فتاة  وغیمھ فوق راسھا   � توزع المربیة 

حتى لو , من المھم ان نشجع الفتیات ونشجعھن على المشاركة . المعلومات التي قالتھا الفتیات على اللوح  المستشارة  كل    تجمع 
ارى ان ھذا الحوار من الممكن : من الممكن القول , من المھم الحدیث عن ھذا الحرج واعطائھ شرعیة , كان ھناك بعض الحرج 

 .حدث عن امور من الممكن ان تحرجنااحراج البعض منكن ولكنني ارى ان بھذه اللقاءات ھناك فرصة كبیرة للتعلم والت

 القسم الثاني

بعد ان شاركت كل منكن بما تعرف عن , وتسأل  ,للفتیات وتجمع منھن المعلومات وتنتقل للمرحلة الثانیة  المستشارة � تتوجھ المربیة 
 اود ان اسألكن ماذا تشعرن اتجاه ھذه المعلومات ؟, جیل المراھقة 

, قرف, فضول, وحدة, أنفعال, حب, ضغط, خوف, غیرة-المشاعر المختلفة على األرض مثلالمستشارة بطاقات من  � توزع المربیة
  )بطاقات المشاعر مرفقة بالملحق. (شغف, انجذاب

 . والمشاركة باختیارھا) من الممكن اكثر من بطاقة(من الفتیات اختیار بطاقة شعور  المستشارة   � لمربیة تطلب ا

 -  من المھم اعطاء الشرعیة لكل انواع المشاعر من افتیات ومساعدتھن بأسئلة موجھة مثل: مالحظة

 لماذا تشعرین ھكذا؟ 

 ؟منذ متى تشعرین ھكذا 

 تلخیص

بمستوى المشاعر ومستوى وتعطي الشرعیة لوجود تفاوت بین الفتیات . المضامین التي نتجت في ھذا الدرستلخص الموجھة كل 
وتعطي الشرعیة انھ في كثیر من االحیان من الممكن للتوجھ والمشاعر اتجاه موضوع ما من الممكن ان تتغیر بعد . المعلومات

 . اتجاه مواقف معینھ نؤمن بھا او نتلقاھا من المحیط حولنا او اتجاه معلومات خاطئة او, دةالحصول على معلومات جدی

ي حملن مشاعر امل ان ھذه اللقاءات القادمة ستساھم وتساعد لمن منكن حملت المشاعر األیجابیة اتجاه جیل المراھقة وایضا لللوات
 . وتغیرھن حتى لو قلیال, الخوف او الرھبة

 .الحب والرفض, القرف و الفضول –مثل , ن واحدونحملھا في اوھذا امر طبیعي ان نشعر مشاعر متناقضة 

وایضا ستعطیكن معلومات , والتي ستتحدث الیكن عن التغییرات الفیزیولوجیة  في جیل المراھقة , في اللقاء القادم ستحضر موجھة 
 . ذات معنى وذات اھمیة 

االسئلة التي تود كل منكن الحصول على اجابات , وبشكل سري وفردي , ان تكتب على بطاقة فارغة  ,لھذا اطلب من كل منكن 
 . علیھا ولم تتجرأ طرحھا بعد
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 . المستشارة بطاقات االسئلة وتستعمل ھذه البطاقات بنھایة اللقاء الثاني � تجمع المربیة

في صف  –مثال . دیم ورشة العمل يءبشكل جید الموجھة التي ستحضر لتقیوبعد ان سمعت الجو العام بالصف تستطیع ان تھ, وھكذا 
في صف نعرف ان الفتیات . عینا االھتمام بالبدء بافتتاحیة اطول فیھا مشاعر من التعاطف اكثر اتجاه الفتیات , تكررت فیھ المخاوف 

یجب ان نرتب ھذه , او انھا معلومات خاطئة , او غیر مالئمة للمعتقدات , مكشوفات لكم ھائل من المعلومات غیر مالئمھ للجیل 
وان , في صفوف التي تسودھا مشاعر الحرج بین الفتیات و یجب ان نتحدث عن ھذا الحرج . المعلومات ونصنفھا بالسیاق الصحیح 

 . نتعامل مع ھذه المشاعر وان نعطیھا شرعیة 

 تلخص الموجھة

ھذا من الممكن ان یثیر . ثیر بنا الكثیر من المشاعر ت, عن جسدنا والتغییرات التي تحدث لھ , وعن المراھقة , ان نتحدث عن انفسنا "
في ھذا اللقاء وفي . مشاعر مختلفة ومتناقضة -االمان  او الشعور بالراحة و, الخوف , الفرح , عدم الراحة , الفضول , الحرج 

لتحضیركن الستقبال ھذه وذلك . اللقاءین القادمین سنتحدث عن التغییرات التي تحدث في جسد كل فتاة اثناء جیل المراھقة 
االم او االخت : وایضا اضافة شخصیات مثل , ( تستطعن التوجھ الي او للمستشارة . تقبلھا والتعامل معھا ,  تفھمھا , التغییرات

قة والتوجیھ والمراف, یسعدني المساعدة , لطرح اي سؤال تریدین في ھذا الموضوع , خالل اللقاءات او بعد ھذه اللقاءات ) الكبرى 
. في اللقاء القادم ستحضر الینا موجھة ضیفة. في ھذا المسار الرائع فیھ تنتقلن من كونكن فتیات صغیرات لمراھقات ومن ثم لبالغات 

اثناء اللقاء ستمرر لكن ورشة عمل . ستتحدث الیكن عن التغییرات الجسدیة والنفسیة المتوقعة في جیل المراھقة  وعن العادة الشھریة 
 . دة فیلم قصیر  وعارضة عن الموضوعشاھویتخللھا م

 نلفت انتباه الموجھة

من خالل محادثات مع , من المھم ان نفھم ان ھناك البعض من الفتیات اللواتي انكشفن للموضوع  عن طریق االھل او بالبیت  -
وان ننتبھ للغة . یجب نتعامل مع مشاعر االحراج . الصدیقات او اخرین وبالمقابل ھناك فتیات لم ینكشفن ألیة معلومة بعد 

 . وعلینا تطویر الجوار بالموضوع بحس مرھف واعطاء الشرعیة للمشاعر عامة والحرج خاصة. والمضمون السائدین بالصف 
الصور في علینا تحضیر الفتیات لوجود بعض , بعد مشاھدة الفیلم والعارضة ,الجل التخفیف من الشعور بعدم االرتیاح والحرج  -

 . الفیلم او بالعارضة التي من الممكن تسبیب الشعور بالحرج
الشرح عن اھداف البرنامج  والفائدة المرجوة , فیھا شرح عن البرنامج , قبل البدء بالموضوع من المفضل ارسال رسالة لألھل  -

 . بالبیت والمدرسة , اھقة وأھمیة الحوار مع الفتیات حول التغییرات الفیزیولوجیة المتوقعة بجیل المر, منھ  

 
 

ھذه الرسالة من الممكن ان تكون افتتاحیة رائعة للبرنامج وتمھید لفتح قنوات التواصل بین الفتیات 
 . واالمھات حول الموضوع
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  ملحق
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القرف شغف

 الفرح فضول

 الحرج خوف
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 توتر اشمئزاز

 توقع تأمل

 ارتیاب احباط
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 تیقظ خجل

الشعور 
 حب بالوحدة

 ضغط كراھیة
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 ماذا اعرف عن جیل المراھقة ؟

 
 

 ماذا اعرف عن جیل المراھقة ؟
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? 
 

? 
 

? 
 

? 
 

كل ما اردت ان اعرفھ ولم 
 اتجرأ بالسؤال

كل ما اردت ان اعرفھ ولم 
 اتجرأ بالسؤال

كل ما اردت ان اعرفھ ولم 
 اتجرأ بالسؤال

كل ما اردت ان اعرفھ ولم 
 اتجرأ بالسؤال
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 اللقاء الثالث

 "بما یخصك"ورشة عمل بعد 

 

 خلفیة

 

حتى االن كان ھناك لقاءین  . الفتیات   دتطرق في تغییرات جیل المراھقة عنالیوم سنجري اللقاء الثالث في سلسلة لقاءات والتي 
 . واللذان تطرقا للتغییرات الفیزیولوجیة والعاطفیة والتي تحدث لكل فتاة بجیل المراھقة

في اللقاء . وایضا ما ھي مشاعرنا اتجاه ھذه المعلومات , فحصنا المعلومات االولیة والتي نعرفھا عن جیل المراھقة , باللقاء االول 
, العادة الشھرة . تعلمنا عن التغییرات الجسدیة التي تطرأ على جسد المراھقة , موجھة من خارج المدرسة ومن خالل لقاء مع, الثاني

 .امرأة, صبیة , وماذا یعني ان تكوني شابة 

؟ ماذا تجدد من أضیفت  في اللقاءین السابقین المستشارة تفحص مع بنات الصف السادس ما ھي المعلومات التي تحددت او � المربیة
 .ھل تحدثن في الموضوع مع امھاتھن او مع اخواتھن الكبار؟ وایة تساؤالت او اسئلة ما زالت تراودھن: لومات ؟ نسالھنمع

 

 االھداف

 
 تذویت السیرورة واعطاء الشرعیة لمجمل المشاعر واالفكار وردود الفعل . 

  والشخصیات االساسیة والتي من الممكن ان تعتبر مصدر معلومات صادق وامین بالنسبة للفتیات " العناوین "تحدید . 

 صیاغة اھداف شخصیة على  المدى القریب والبعید فیما یتعلق في الحاضر والمستقبل . 

 تأمین حضور دور المربیة والمستشارة كشخصیات لمشاركتھن والتشاور معھن فیما یخص الفتیات.  
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 رسائل

 

  وصحي, طبیعي , ھذا مسار عادي  –كل فتاة تمر بتغییرات في جیل المراھقة في مجاالت عدة . 

  الذاتیة, كل فرد یبلغ ویتطور في وتیرتھ الشخصیة . 

 كل فرد خاص وممیز. 

  واحترام االخر حتى لو كان مختلفایجب تقبل . 

 والبنات متساوین ولكنھم مختلفین البنین . 

 للبنین والبنات فرص متساویة . 

  وبحسب المرحلة التطوریة الخاصة للفرد , وشرعي , وھذا طبیعي , في كل جیل ھناك تساؤالت وحاجات مختلفة . 

 ان نتحدث معھمن الممكن ان نتوجھ الیھ و) على االقل واحد(یجب ان نجد شخص بالغ  -ھناك من نستطیع التحدث معھ . 

  او بمشاعرك, بجسدك , یحق ألي احد المس بك  ال. تستحقین التعامل باحترام � انت غالیة وقیمتك عالیة . 

 ایاكم ان تبقوا بالضیق وحدكم. م اذا شعرتن بضیق شاركوا احدھ . 

  مستشارتك سیفرحون لألجابة على تساؤالتك, معلمتك , اھلك. 

 

 مجرى الفعالیة
 

 المرحلة االولى 

 .افكار ومشاعرتجمع . المستشارة كیف كان اللقاء السابقتسال المربیة او : المھمة

؟ مة جدیدة او عرفن شیئا عن انفسھنھل اكتشفن معلو. ھل تفاجأن من ایة معلومة . اي معلومات اكتسبن من اللقاء االخیر: تسأل
؟ لماذا رور مثل ھذه الورشات؟ لماذا نعماو مع االصدقاء ؟ ھل تقترحن على صدیقاتھن م, ؟ ھل تحدثن مع اھالیھن عن اللقاءات

 ال؟

 لثانیة المرحلة ا

مشاعر تسال المستشارة ھل تغیرت ھذه ال: واالن. شاعرھن حول جیل المراھقة المستشارة تذكر الفتیات انھن شاركن بم � المربیة 
 ؟بعد الورشة باللقاء الثاني

وعلیھا ان تكون حساسة لكال , على الموجھة ان تأخذ بعین األعتبار انھ من الممكن ان تغیر الفتیات توجھاتھن لالیجاب او للسلب 
 .وان تتعاطف مع ھذه المشاعر وان تحاول ن تحتویھا وتتفھم مصدرھا, التوجھین 

, وان تستمر بالعمل مع الفتیات , من المفضل ان تتشاور المستشارة مع مرشدة الجنسانیة , في حالة نتجت مشاعر سلبیة بشكل خاص 
 . ومصدرھا واستیعابھا التي واجھتھنوذلك لتحلیل مشاعرھن والصعوبة 
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 المرحلة الثالثة

الولد ( فیلم الذي یجسد الفرق بین  . Run like a girlفي نھایة اللقاء الثاني شاھدنا معا فیلم ,المستشارة للفتیات  � تقول المربیة 
لیس بالضرورة التصور  وھذا. اي ان التوجھ االجتماعي یخلقھا , ولیست فروقات فردیة , من خالل التوجھ االجتماعي ) , والبنت

ما , وال تتعلق بقدراتنا الحقیقیة , مفاھیم مكتسبة موجودة في افكارنارأینا ان المعیقات تنبع من . الذاتي الذي نبنیھ نحن كفتیات ألنفسنا
 .نستطیع ان نحقق

سلبیا ویؤثر على قدرتكن على فكرن انھ لیست لدیكن ایة معیقات  ولیس ھناك اي صوت خارجي الذي یؤثر علیكن ,االن : المھمة
 كیف تتخیلین نفسك واین تریدین ان تكوني؟ سنھ 20 تخیلي نفسك بعد.   تحقیق االمور

 ). مرفق بالملحق(ة الفتاة والغیمة وزعوا للفتیات اوراق مع شخصی -

 تلخیص 

 .استخدام ھذه المقوالتمن الممكن  .وبشكل عام, مسار الذي مروا بھ في ھذه الورشةان نجمع ونلخص مع الفتیات ال
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سنة 20أنا بعد   
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 : اكملي الجملة -مقوالت 

 

 _________________________________________________________________ باشعر بنھایة البرنامج 

 ______________________________________________________  امر جدید تعلمتھ من خالل ھذه اللقاءات

 ____________________________ عنولكن لم اكن اعرف  _______________________________عرفت ان 

 _________________________________________________________________________ كثیرااحببت 

 ____________________________________________________________________ انساعدني ان افھم 

 ______________________________________________________ بعد ان حصلت على المعلومات اخاف من

 __________________________________________________________________________ افرحني ان

 ________________________________________________________________ ببعد ھذه الدروس افكر 

 __________________________________________________ بعد ھذه الدروس احببت ان اشارك وتوجھت ل

 ________________________________________________________ عندما حدثت امي عن البرنامج قالت لي

 .عن اللقاءات_________________________________ تحدثت مع 

 ______________________________________________________________________ اناالن انا اتوقع 

 ______________________________________________________________ عنكنت افضل ان اسمع اكثر 

 ________________________________________________________________________ اقولاردت ان 

 عناود ان اعرف اكثر 

___________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ عنلم افھم تماما ما قیل 

 ___________________________________________________________________ لية كان صعبا بالنسب

 ________________________________________________________________________ ھدأت عندما

 _________________________________________________________________لم اشعر باالرتیاح عندما 
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