پایهها

۶-۱

راهنمای والدین:

توسعه انسانی و سالمت جنسی در برنامه درسی بهداشت و تربیت بدنی

در اونتاریو ،برنامه درسی مشخص میکند که دانشآموزان باید از چه چیزی اطالع داشته باشند و در انتهای هر پایه یا دوره آموزشی میتوانند چه کاری انجام دهند.
برنامه درسی از دانشآموزان برای توسعه مهارتها حمایت میکند و اعالم میکند:

درک خودشان و سایرین

در این راهنما ،موارد زیر درج شده است:
اطالعاتی پیرامون دانش و مهارتهای مرتبط با توسعه انسانی و
سالمت جنسی که در برنامه درسی بخش ابتدایی و دبستان آمده است
(پایه )۱-۶
نمونههایی از برنامه درسی تا نشان دهد که معلمان برای برنامهریزی
تدریسشان درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی از چه برنامهای

تفکر انتقادی ،انجام و ارتقای
انتخابهای سالم

استفاده میکنند
نظراتی پیرامون اینکه چگونه والدین میتوانند با مدارس برای حمایت
از یادگیری فرزندانشان همکاری کنند
جایی که میتوانید اطالعات بیشتری کسب کنید.
کمک به توسعه دانش و مهارتهای دانشآموزان برای امن و سالم ماندن ،بخشی
از دستیابی به تعالی :چشماندازی جدید برای آموزش در اونتاریو است .برای کسب

توسعه و حفظ روابط سالم

اطالعات بیشتر به  ontario.ca/eduvisionمراجعه کنید.
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یادگیری درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی بخشی از آموزش سالمت عمومی است .همزمان با تولد شروع
میشود.
آموزش توسعه انسانی و سالمت جنسی فقط شامل یادگیری پیرامون اجزای بدن و تولید مثل نیست.
در دنیای پیچیده و سریع امروزه ،برای اینکه کودکان و جوانان امن و سالم باشند ،باید چیزهای زیادی را
بیاموزند .توسعه انسانی و سالمت جنسی با یادگیری کودکان درباره خودشان ،احساساتشان بدنشان و درباره
احترام گذاشتن به خودشان و سایرین شروع میشود .همانطور که دانشآموزان بزرگ میشوند ،این برنامه

تحقیقات نشان میدهد که:
 ۸۷درصد والدین در اونتاریو
از آموزش سالمت جنسی برای
۱
فرزندانشان حمایت میکنند.

شامل مواردی مانند داشتن روابط سالم با همساالن و خانواده ،بهداشت ،تولید مثل ،هویت از جمله هویت
جنسی ،گرایش جنسی ،ایمنی آنالین ،سالمت روانی و غیره میشود.
عالوه بر یادگیری درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی ،دانشآموزان خوردن سالم ،ایمنی شخصی و
پیشگیری از آسیبدیدگی و استفاده از مواد مخدر و اعتیاد را به عنوان بخشی از آموزش بهداشت فرا
میگیرند .تمرکز آن بر کسب اطالعات دقیق و یادگیری مهارتهایی برای انجام انتخابهای سالم در زندگی
روزمره دانشآموزان میباشد .دانشآموزان اطالعات بهداشتی را به تنهایی یاد نمیگیرند .به عنوان مثال،
دانشآموزان با یادگیری تفکر پیش از انجام امور ،در نظر گرفتن نتیجه و بازتاب بالقوه یک تصمیم ،شروع به
انجام تصمیمگیریهای سالم و امن میکنند .دانشآموزان میتوانند این مهارتها را در موقعیتهای مختلف مانند
تصمیمگیری درباره غذا ،امن ماندن و مشخص کردن اهداف تناسب اندام به کار گیرند.
در تمام بخشهای برنامه آموزشی بهداشتی و فیزیکی ،دانشآموزان «مهارتهای زندگی» را میآموزند .این
موارد مهارتهایی هستند که به دانشآموزان در توسعه خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی ،برقراری ارتباط در
روابط با دوستان و خانواده ،مقابله با چالشها و تفکر انتقادی برای تصمیمگیری ،تعیین اهداف و حل مشکالت
کمک میکنند.

والدین ،مدارس و نهادهای اجتماعی با یکدیگر مشارکت میکنند
زمانی آموزش حداکثر تأثیر را خواهد داشت که والدین ،مدارس و انجمنها برای حمایت از یادگیری
دانشآموزان پیرامون توسعه انسانی و سالمت جنسی با یکدیگر همکاری داشته باشند .دانشآموزان برای انجام
انتخابهای امن و سالم به اطالعات قابل اطمینان و دقیق نیاز دارند.
والدین به فرزندانشان کمک میکنند تا ارزشهایی را درباره روابط و رفتار و سالمت جنسیشان شکل دهند.
مدارس محیطهای یادگیری امن ،دلسوزانه و فراگیر را برای تمام دانشآموزان برای یادگیری فراهم میکنند.
دانشآموزان باید زمانی که درباره خودشان و جایگاهی که در دنیای پیرامون خود دارند مطلبی را میآموزند،
در جلسات مشاوره ،والدین و دانشآموزان اعالم
کردند که از مدارس و والدین میخواهند تا برای
حمایت از دانشآموزان با یکدیگر همکاری کنند.
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حس تعلق داشته باشند.
شرکای اجتماعی مانند سازمان بهداشت عمومی و بهداشت روانی به والدین و مدارس کمک میکنند تا
حمایتهایی که در اختیار کودکان و جوانان قرار دارند را اجرایی کنند.

موارد و زمانی که دانشآموزان درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی میآموزند

پایهها

۳-۱

پایههای ابتدایی (پایههای  ۲ ،۱و )۳
برخی از مواردی که دانشآموزان در پایههای  ۲ ،۱و  ۳فرا میگیرند عبارتند از:
نام قسمتهای بدن
درک اولیه از نحوه کارکرد بدن
مهارتهایی برای داشتن روابط سالم با همساالن و خانواده مانند احترام گذاشتن به دیگران
احساسات آنها ،بهداشت ،بهداشت دهانی و مراحل توسعه

زمانی که کودکان اسامی درست قسمتهای
بدنشان را بدانند ،شفافتر میتوانند ارتباط برقرار
کنند و درصورت بروز بیماری ،آسیبدیدگی یا
سوءاستفاده درخواست کمک کنند.

بهداشت فیزیکی آنها بخشی از بهداشت عمومی و سالمتی به شمار میرود
آگاه بودن از احساسات آنها و در صورت نیاز دریافت کمک
بهداشت اجتماعی و روانی آنها (مانند کنار آمدن با دیگران ،شناختن احساسات ،یادگیری
مهارتهای مقابلهای).
دانشآموزان ابتدایی به عنوان پایه و اساسی برای داشتن روابط سالم میآموزند چه چیزی در آنها باعث
میشود تا نسبت به سایرین منحصر بفرد و متفاوت باشند و چگونه به دیگران احترام بگذارند .این مورد شاید
شامل یادگیری درباره طیفی از پیشزمینههای فرهنگی و ساختارهای خانوادگی باشد.
این یادگیری درباره سایرین به مواردی که دانشآموزان در سایر موضوعات فرا میگیرند مرتبط میباشد،
مانند موضوعاتی که پیرامون جوامع مختلف در برنامه درسی مطالعات اجتماعی در پایه  ۱و خانواده در پایه
 ۲میآموزند.

این مورد در برنامه آموزشی چگونه است؟
انتظار نمونه از پایه ۳

با توجه به انتظارات این نوع برنامه
درسی ،تمرکز یادگیری روی این مسئله
است که دانشآموزان همزمان با یادگیری
درباره اینکه چه چیزی باعث میشود
هر فرد یک شخص منحصر بفرد باشد
و چطور باید به دیگران احترام گذاشت،
تفاوتهای قابل مشاهده و غیر قابل
مشاهده را نیز درک میکنند.

C3.3

برنامه درسی فهرستی از مثالهایی را
ارائه میدهد که شاید معلمان (اما مجبور
به انجام آن نیستند) در طرحریزی
دستورالعمل برای دانشآموزان از آن
استفاده کنند .آنها تفکر پیرامون طیفی
از دیدگاهها را برمیانگیزند .معلمان
بر اساس نیازهای کنونی و بالقوه آتی
دانشآموزان تصمیم میگیرند.
گفتگوهای نمونه (محرکها  /پاسخها) در برنامه درسی
اختیاری هستند .این موارد در برنامه درسی گنجانده

میشوند تا نشان دهند که یادگیری ممکن است چگونه
باشد و رویکردهای مختلفی را در اختیار معلمان قرار
دهند که ممکن است برای تشویق دانشآموزان برای
تفکر درباره سئواالت/موقعیتهای مختلفی به آن نیاز
داشته باشند که ممکن است با آن مواجه شوند.

«مهارتهای زندگی» در کل برنامه درسی گنجانده شدهاند .این موارد شامل
یادگیری پیرامون خودآگاهی و مهارتهای مقابلهای ،مهارتهای اجتماعی و
مهارتهای ارتباطی برای داشتن روابط سالم و روشهایی برای حل مشکالت،
تعیین اهداف و تصمیمگیری است .در این مثال ،برچسب ]PS، IS[ ،نشان
میدهد که معلم میتواند به صورت ویژه به دانشآموزان کمک کند تا روی
مهارتهای شخصی و بیناشخصی در حین یادگیری تمرکز کنند.
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پایهاهها
هیاپ

۶-۴
۴-۶
پایههای آخر ابتدایی (پایههای  ۵ ،۴و )۶
دختران معموالً بین سنین هشت و
سیزده سال وارد دوران بلوغ میشوند.
پسران معموالً بین سنین نه و چهارده
۲
سال وارد دوران بلوغ میشوند.

همانطور که دانشآموزان بزرگ میشوند ،شروع به درک تغییرات فیزیکی ،احساسی ،اجتماعی و شناختی
میکنند که در بلوغ با آن روبرو خواهند شد .یادگیری درباره بلوغ در این پایهها شامل موارد زیر است:
تغییرات فیزیکی که در طی بلوغ اتفاق میافتد
تغییرات و استرسهای عاطفی و بیناشخصی که همراه با بلوغ از راه میرسند
درک تولید مثل و فرآیندهای بدنی
کسب اطالعات بیشتر درباره روابط سالم.
این دانش پایه و اساسی برای بهداشت روانی مثبت و تندرستی ارائه میدهد و مهارتهای را به آنها معرفی
میکند که میتوانند در حین رشد خود از آنها استفاده کنند .یادگیری بر درک دانشآموزان از خودشان و
دانستن اینکه این مورد چگونه در روابطشان با سایر مردم به آنها کمک میکند متمرکز است .این مورد شامل
روابطی با سایر دانشآموزان و یادگیری پیرامون روابطی است که شاید دربردارنده عالقه عاشقانه اولیه باشد.
دانشآموزان پایههای آخر ابتدایی تصمیمگیری ایمن و سالم را فرا میگیرند .درک خود را نسبت به چگونگی
قرار گرفتنشان در دنیای پیرامون ،کلیشهها و تعیین فرضیات و تأثیری که روی روابط میگذارند افزایش
میدهند .این نکته با سایر مواردی که دانشآموزان در مباحث دیگر مانند زبان ،مطالعات اجتماعی و ریاضی
میآموزند مرتبط است .در این مباحث تفکر انتقادی و مهارتهای انعکاسی را برای حل مشکالت و بررسی
موضوعات توسعه میبخشند.
معلمان زمانی که دروس و یادگیری کالسی را برنامهریزی میکنند ،انتظارات یادگیری و نیازهای
دانشآموزانشان را در برنامه درسی در نظر میگیرند .معلمان سعی میکنند سئواالت دانشآموزان را
پیشبینی کنند تا بتوانند اطالعات دقیق را آماده سازند .آنها در استفاده از مثالهای اختیاری و سئواالت نمونه
(محرکها) در حین توسعه طرحهای تدریس ،قضاوت حرفهای خود را توسعه میبخشند.
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این مورد در برنامه آموزشی چگونه است؟
انتظار نمونه از پایه ۵

تمرکز یادگیری ،پیرامون بهداشت و

C2.4

استرس روانی مرتبط با بلوغ و همچنین
پیرامون استراتژیهای مقابلهای است.

محرک پیرامون در نظر گرفتن منابع
احتمالی استرس :مواردی که دانشآموزان
میتوانند کنترل کنند و مواردی که در
کنترل آنها نیست.

• • • • •

محرک پیرامون آگاه بودن از و مراقبت
از سالمت روانی و تندرستی.
• • • • •

محرک پیرامون احترام گذاشتن در
روابط.

مثالها و گفتگوهای تحقیق محور ،سناریوهای بسیاری را برای معلمان ارائه میدهند تا در برنامهریزی آنها را درنظر بگیرند.
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در خانه :حمایت از یادگیری فرزند
در زیر ،نظرات والدین و کارشناسان نسبت به توسعه انسانی و سالمت جنسی آمده است .شاید بخواهید این موارد را در حمایت از یادگیری فرزندتان درباره خودش،
توسعه سالم و سالمت جنسی آنها در نظر بگیرید.
شروع زودهنگام
با مکالمات رک و صادقانه درباره اجزای بدن ،عملکردهای آنها و تغییرات فیزیکی ،روابط سالم و محدودیتها و عادتهای زندگی سالم شروع کنید.
برای اجزای بدن از کلمات درست استفاده کنید.
خودتان مکالمه را شروع کنید و بگذارید فرزندتان فکر کند هر زمانی که بخواهد میتواند با شما صحبت کند.
گوش دادن
با توجه کامل گوش فرا دهید.
اگر درباره مسائل یا مشکالت خاصی نگران هستید ،با چشمها و گوشهایتان گوش کنید .به زبان بدن توجه کنید و نسبت به ایجاد تغییر در رفتار آگاه باشید.
بدون قضاوت گوش کنید ،از دادن پاسخهای آنی دوری کنید و با روشن فکری فکر کنید و گوش فرا دهید.
تجربه فرزندتان را تأیید کنید و از وی بابت گفتگو تشکر کنید.
ایجاد یک محیط باز و استفاده از فرصتهای روزمره برای صحبت کردن.
زمانی که کار دیگری میکنید مانند زمانی که در حال رانندگی به سمت باشگاه ورزشی هستید ،ظرف میشویید ،ناهار میپزید ،لباسها را تا میکنید یا سگ
را به پیادهروی میبرید ،گفتگو را شروع کنید.
از فرصتهایی مانند داستانهای رسانهای ،برنامههای تلویزیونی یا مثالهای زندگی واقعی برای شروع گفتگو استفاده کنید.
از توضیحات ساده ،رک و دقیق استفاده کنید و در صورت نیاز اطالعات بیشتری کسب کنید .بحثهای خانوادگی داشته باشید و فرصتهایی را ایجاد کنید که
در آن فرزندان  /جوانان زمانی را با والدین ،قیمها یا سایر افرادی که از آنها نگهداری میکنند به صورت جداگانه یا جمعی بگذرانند.
صبور باشید و سعی کنید ساکت باشید .با دادن زمان و فاصله برای تأمل ،اعتماد به نفس را در فرزندتان ایجاد کنید.
ارزشهایتان را با کارها و گفتههایتان نشان دهید
فرزندانتان آنچه را میبینند و میشنوند فرا میگیرند :چگونگی پاسخ دادن شما به رسانه و اخبار ،مسائل موجود در مدرسه ،روابط خانوادگی و تعاملهای
اجتماعی.
تعصبات و کلیشههایتان را در گفتگوهایی که با فرزندانتان دارید در نظر بگیرید.
بیشتر صحبت کنید
فرصتهایی را ایجاد کنید که در آن فرزندانتان بتوانند سئوال بپرسند یا نظر بدهند .اگر نمیتوانید بالفاصله پاسخ دهید ،قول دهید که به زودی به گفتگو ادامه
میدهید  -و این کار را بکنید.
طوری برنامهریزی کنید که برای ایجاد ،تقویت و پاسخ دادن به سئواالت ،بیش از یکبار گفتگو را انجام دهید.
شاید فرزندتان مشتاق به صحبت کردن نباشد .با گفتگوی کوتاه شروع کنید .همانطور که فرزندتان بزرگ میشود ،میتوانید درباره مسائل چالشبرانگیز
بیشتری صحبت کنید.
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جایی که میتوانید اطالعات بیشتری کسب کنید
این راهنما شامل انتظارهای نمونه برنامه درسی به عنوان مثال است .به برنامه درسی اونتاریو ،پایههای  ۱-۸مراجعه کنید :تربیت بدنی و بهداشت ۲۰۱۵ ،برای همه
انتظارهای برنامه درسی .در آدرس زیر به برنامه درسی دسترسی داشته باشید:
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
برای اطالعات زمینهای درباره تدریس زندگی سالم و توسعه انسانی و سالمت جنسی ،به مورد زیر مراجعه کنید:
زندگی سالم :مرور کلی توسعه انسانی و سالمت جنسی در صفحه ۳۸
مرور کلی بخش ابتدایی (پایههای  )۱-۳در صفحههای  ،۷۹-۸۲مرور کلی بخش دبستان (پایههای  )۴-۶در صفحه  ،۱۲۵-۱۲۸و مرور کلی بخش متوسطه
(پایههای  )۷-۸در صفحههای ۱۷۹-۱۸۲
ضمیمه در صفحههای  ۲۲۴-۲۲۵برای مرور «در یک نگاه» آنچه که دانشآموزان در طی پایهها فرا میگیرد.
رشد کودک و جوان
 ( Early Learning Framework Full Reportبرای کودکان بین  ۰تا  ۸سال) www.edu.gov.on.ca/childcare/oelf
 ،Stepping Stonesمنبعی درباره توسعه جوان (برای جوانان ،بین سنین  ۱۲تا  ۲۵سال) www.ontario.ca/steppingstones
بلوغ
 - Hospital for Sick Childrenدرباره سالمت کودکان www.aboutkidshealth.ca
سالمت جنسی
سایتی همراه با اطالعات توسعه یافته توسط انجمن متخصصان زنان و مامایی کانادا www.sexualityandu.ca
وبسایتی در آلبرتا با مطالبی پیرامون تدریس و صحبت درباره سالمت جنسی ،با بخشی برای والدین شامل منابع و یک وبالگ
www.teachingsexualhealth.ca
منبع پرسش و پاسخ شورای اطالعات و آموزش جنسی کانادا درباره آموزش سالمت جنسی در مدارس www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf
این وبسایت را برای واحد بهداشت محلیتان بررسی کنید www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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