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راهنمای والدین: 
توسعه انسانی و سالمت جنسی در برنامه درسی بهداشت و تربیت بدنی پایه ها

۷-۱۲
در اونتاریو، برنامه درسی مشخص می کند که دانش آموزان باید از چه چیزی اطالع داشته باشند و در انتهای هر پایه یا دوره آموزشی می توانند چه کاری انجام دهند. 

برنامه درسی از دانش آموزان برای توسعه مهارت ها حمایت می کند و اعالم می کند:

درک خودشان و سایرین

تفکر انتقادی، انجام و ارتقای 
انتخاب های سالم

توسعه و حفظ روابط سالم

داشتن امنیت جسمی و 
عاطفی

فعال بودن فیزیکی برای 
زندگی و رشد

در این راهنما، موارد زیر درج شده است:

اطالعاتی پیرامون دانش و مهارت های مرتبط با توسعه انسانی و 
سالمت جنسی که در برنامه درسی بخش متوسطه و دبیرستان آمده 

است )پایه ۷-۱۲(

نمونه هایی از برنامه درسی تا نشان دهد که معلمان برای برنامه ریزی 
تدریسشان درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی از چه برنامه ای 

استفاده می کنند 

نظراتی پیرامون اینکه چگونه والدین می توانند با مدارس برای حمایت 
از یادگیری فرزندانشان همکاری کنند 

جایی که می توانید اطالعات بیشتری کسب کنید.

کمک به توسعه دانش و مهارت های دانش آموزان برای امن و سالم ماندن، بخشی  
از دستیابی به تعالی: چشم اندازی جدید برای آموزش در اونتاریو است. برای کسب 

 مراجعه کنید.ontario.ca/eduvisionاطالعات بیشتر به 

http://ontario.ca/eduvision


Health and Physical Education 

RE V I S ED

The Ontario Curriculum 
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Health and 

Physical Education 
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The Ontario Curriculum 

Grades 1-8
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یادگیری درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی 

یادگیری درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی بخشی از سالمت عمومی است. همزمان با تولد شروع 
می شود. 

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 شامل یادگیری درباره روابط سالم، بهداشت، بهداشت باروری، 

هویت شامل هویت جنسی، محبت و لذت، سالمت روانی، دوری از مشروبات الکلی، پیشگیری از بارداری و 
بیماری، گرایش جنسی، ایمنی آنالین، رضایت و موارد دیگر است.

عالوه بر یادگیری درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی، دانش آموزان خوردن سالم، ایمنی شخصی و 
پیشگیری از آسیب دیدگی و استفاده از مواد مخدر و اعتیاد را به عنوان بخشی از آموزش بهداشت فرا 
می گیرند. تمرکز آن بر کسب اطالعات دقیق و یادگیری مهارت هایی برای انجام انتخاب های سالم در 

زندگی روزمره دانش آموزان می باشد. دانش آموزان اطالعات بهداشتی را به تنهایی یاد نمی گیرند. به عنوان 
مثال، دانش آموزان با یادگیری تفکر پیش از انجام امور، در نظر گرفتن نتیجه و بازتاب بالقوه یک تصمیم، 

تصمیم گیریهای سالم و امن را می آموزند. دانش آموزان می توانند این مهارت ها را در موقعیت های مختلف مانند 
تصمیم گیری درباره غذا، امن ماندن و مشخص کردن اهداف تناسب اندام به کار گیرند.

در تمام بخش های برنامه آموزشی بهداشتی و فیزیکی، دانش آموزان »مهارت های زندگی« را می آموزند. این 
موارد مهارت هایی هستند که به دانش آموزان در توسعه خودآگاهی و مهارت های اجتماعی، برقراری ارتباط 

موثر در روابط، مقابله با چالش ها و تفکر انتقادی برای تصمیم گیری، تعیین اهداف و حل مشکالت کمک 
می کنند.

تحقیقات نشان می دهد که:

تدریس درباره سالمت و رشد جنسی 
باعث افزایش رفتار جنسی نمی شود 
و شاید در واقع از رفتارهای جنسی 

۱پرمخاطره جلوگیری کند.

۸۷ درصد والدین در اونتاریو 
از آموزش سالمت جنسی برای 

۲فرزندانشان حمایت می کنند.

حدود ۱۱ درصد دانش آموزان پایه ۱۰
و ۱۴ درصد دانش آموزان پایه ۱۱ که 
تلفن همراه دارند بیان داشته اند که یک 

۳پیامک جنسی ارسال کرده اند.

والدین، مدارس و نهادهای اجتماعی با یکدیگر مشارکت می کنند

زمانی آموزش حداکثر تأثیر را خواهد داشت که والدین، مدارس و انجمن ها برای حمایت از یادگیری 
دانش آموزان پیرامون توسعه انسانی و سالمت جنسی با یکدیگر همکاری داشته باشند. دانش آموزان برای انجام 

انتخاب های امن و سالم به اطالعات قابل اطمینان و دقیق نیاز دارند.

والدین به فرزندانشان کمک می کنند تا ارزش هایی را درباره روابط و رفتار و سالمت جنسی شان شکل دهند.

مدارس محیط های یادگیری امن، دلسوزانه و فراگیر را برای تمام دانش آموزان برای یادگیری فراهم می کنند. 
دانش آموزان باید زمانی که درباره خودشان و جایگاهی که در دنیای پیرامون خود دارند مطلبی را می آموزند، 

حس تعلق داشته باشند. 

شرکای اجتماعی مانند سازمان بهداشت عمومی و بهداشت روانی به والدین و مدارس کمک می کنند تا 
حمایت هایی که در اختیار کودکان و جوانان قرار دارند را اجرایی کنند.

در جلسات مشاوره، والدین و دانش آموزان اعالم 
کردند که از مدارس و والدین می خواهند تا برای 
حمایت از دانش آموزان با یکدیگر همکاری کنند.



ً

پایه ها

    ۷-۱۲    
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موارد و زمانی که دانش آموزان درباره توسعه انسانی و سالمت جنسی می آموزند 

همانطور که دانش آموزان بزرگتر می شوند و روابط مختلفی برقرار می کنند، آنچه که باید درباره توسعه انسانی 
و سالمت جنسی بیاموزند عمیق تر و مفهومی تر می شود.

درباره موارد زیر اطالعاتی کسب می کنند:

خودشان و دیگران، هویتشان، روابط با همساالن، خانواده و روابط عاطفی، امنیت شخصی و 
تصمیم گیری

به تأخیر انداختن فعالیت جنسی، پیشگیری از عفونت های منتقل شونده از راه جنسی و پیشگیری از 
بارداری 

فاکتورهایی که روی تصمیم ها تأثیر می گذارند مانند همساالن، رسانه، کنجکاوی و دسترسی به 
اطالعات

منابع حمایت و اطالعات مرتبط با سالمت جنسی مانند خدمات بهداشت جنسی، سازمان سالمت و 
بهداشت جامعه، وب سایت های قابل اطمینان و درست

در مدرسه راهنمایی، همه دانش آموزان باید واحد درسی را در زمینه بهداشت و تربیت بدنی به عنوان 
 بگذرانند. دانش آموزان در مدارس راهنمایی )OSSD(پیش نیازی برای دیپلم مدارس راهنمایی اونتاریو 

درباره تفکر پیش از انجام امور پیرامون ارزش ها و محدودیت هایشان مواردی را فرا می گیرند و آنچه را که 
باید برای ایمن و سالم ماندن در زمینه سالمت جنسی انجام دهند، در نظر می گیرند. دانش آموزان این کار را 

هم زمان با یادگیری تفکر پیرامون سالمت عمومی شان و برنامه ریزی برای آن )مانند تعیین اهداف تناسب اندام، 
در نظر گرفتن انتخاب های خوردن سالم( فرا می گیرند. 

دانش آموزان درک عمیق تری را درباره خودشان پرورش می دهند. این مورد شامل هویت، هویت جنسیتی 
و گرایش جنسیتی و گرایش جنسی است.  دسترسی به اطالعات و پرورش مهارت ها، نگرش ها، باورها، و 

ارزش های مرتبط به هویت و روابط جزو فرآیندهای مادام العمر هستند.

برای اینکه دانش آموزان بتوانند قبل - و نه بعد 
از- روبرو شدن با یک موقعیت درباره سالمت 
و تندرستی خود تصمیمات عاقالنه بگیرند، به 

اطالعات و مهارت هایی نیاز دارند. در مطالعه ای 
که اخیرا در اونتاریو انجام گرفت، حدود ۲۲ درصد 
دانش آموزان پایه ۹ و ۱۰ اعالم کردند که مقاربت 

۴جنسی داشته اند.

 در یک بررسی در کانادا در سال ۲۰۱۱*، بیش 
از دو سوم )۶۴ درصد( دانش آموزان همجنسگرای 

مونث، همجنسگرای مذکر و تراجنسیتی 
)LGBT( و ۶۱ درصد دانش آموزان دارای 

والدین تراجنسیتی اعالم کردند که در دبیرستانشان 
۵احساس ناامنی می کنند.

نرخ موارد گزارش شده برخی از بیماری های 
۶مقاربتی از دهه ۹۰ میالدی افزایش یافته است.

در طی جلسات مشورتی پیرامون برنامه درسی، 
دانش آموزان بیان کردند که برای این موضوع 

ارزش قائل می شوند که بتوانند درباره موضوعاتی 
که روی تندرستی آنها تأثیر می گذارد در زمینه ها 
و کالس های مختلف با معلمانشان صحبت کنند و 

اطالعاتی را بیاموزند. 
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این مورد در برنامه آموزشی چگونه است؟ 
انتظار نمونه از پایه ۷

C2.2

یادگیری در کمک به دانش آموزان در 
یادگیری مطالبی پیرامون پیشگیری از 

زورگویی و آزار و اذیت )از جمله ارسال 
پیامک جنسی(، یادگیری مهارت هایی در 
پاسخ گویی به موقعیت هایی متمرکز است 

که شاید به وجود آیند.

»مهارت های زندگی« در کل برنامه 
درسی گنجانده شده اند. این موارد 

شامل یادگیری پیرامون خودآگاهی 
و مهارت های مقابله ای، مهارت های 

اجتماعی و مهارت های ارتباطی برای 
داشتن روابط سالم و روش هایی برای حل 

مشکالت، تعیین اهداف و تصمیم گیری 
]IS، CT[ است. در این مثال، برچسب، 

نشان می دهد که معلم می تواند به صورت 
ویژه به دانش آموزان کمک کند تا روی 
مهارت های شخصی و بیناشخصی در 

حین یادگیری تمرکز کنند.

دو نمونه اول گفتگوها از معلمان در کمک به دانش آموزان در زمینه تفکر پیرامون تأثیر سرکوب ها، تبعیض و رفتار نامناسب 
حمایت می کنند.

این مورد در برنامه آموزشی چگونه است؟ 
انتظار نمونه از پایه ۸

C2.4

یادگیری در کمک به دانش آموزان 
در زمینه تفکر پیرامون سالمت 

جنسی و پرورش مهارت هایی که 
برای ایمن ماندن به آن نیاز دارند 

متمرکز است.

مفهوم رضایت در این انتظارات 
و محرک/پاسخ آمده است، 

بنابراین دانش آموزان پیرامون 
آنچه که این مورد به نظر 

می رسد مطالبی را می آموزند. 
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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.

گوش دادن

با توجه کامل گوش فرا دهید.	

اگر درباره مسائل یا مشکالت خاصی نگران هستید، با چشم ها و گوش هایتان گوش کنید. به زبان بدن توجه کنید و نسبت به ایجاد تغییر در رفتار آگاه باشید.	

بدون قضاوت گوش کنید، از دادن پاسخ های 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 فرصت های روزمره برای صحبت کردن.

زمانی که کار دیگری می کنید مانند زمانی که در حال رانندگی به سمت باشگاه ورزشی هستید، ظرف می شویید، ناهار می پزید، لباس ها را تا می کنید یا سگ 	
را به پیاده روی می برید، گفتگو را شروع کنید. 

از فرصت هایی مانند داستان های رسانه ای، برنامه های تلویزیونی یا مثال های زندگی واقعی برای شروع گفتگو استفاده کنید.	

از توضیحات ساده، رک و دقیق استفاده کنید و در صورت نیاز اطالعات بیشتری کسب کنید. بحث های خانوادگی داشته باشید و فرصت هایی را ایجاد کنید که 	
در آن فرزندان / جوانان زمانی را با والدین، قیم ها یا سایر افرادی که از آنها نگهداری می کنند 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.	

ارزش هایتان را با کارها و گفته هایتان نشان دهید

فرزندانتان آنچه را می بینند و می شنوند فرا می گیرند: چگونگی پاسخ دادن شما به رسانه و اخبار، مسائل موجود در مدرسه، روابط خانوادگی و تعامل های 	
اجتماعی.

تعصبات و کلیشه هایتان را در گفتگو هایی که با فرزندانتان دارید در نظر بگیرید.	

داشتن گفتگوی بیشتر

فرصت هایی را ایجاد کنید که در آن فرزندانتان بتوانند سئوال بپرسند یا نظر بدهند. اگر نمی توانید بالفاصله پاسخ دهید، قول دهید که به زودی به گفتگو ادامه 	
می دهید - و این کار را بکنید.

طوری برنامه ریزی 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. همان طور که فرزندتان بزرگ می شود، می  توانید درباره مسائل چالشبرانگیز 	
بیشتری صحبت کنید.



	
	

	

	
	
	

	

	

	
	

	

جایی که می توانید اطالعات بیشتری کسب کنید

این راهنما شامل انتظارهای نمونه برنامه درسی به عنوان مثال است. به برنامه درسی، بهداشت و تربیت بدنی اونتاریو، پایه های ۸-۱و۱۲-۹، ۲۰۱۵ برای همه 
انتظارات برنامه درسی مراجعه کنید. در آدرس زیر به برنامه درسی دسترسی داشته باشید:

www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.htmlابتدایی:
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.htmlراهنمایی:

برای اطالعات زمینه ای 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 های ۳۸ در برنامه درسی ابتدایی و در صفحه ۴۲ در برنامه درسی راهنمایی
مرور کلی بخش متوسطه )پایه های ۸-۷( در صفحه های ۱۷۹-۱۸۲

ضمیمه در صفحه های ۲۲۵-۲۲۴ )پایه های ۸-۱( و صفحه های ۲۰۵-۲۰۴ )پایه های ۱۲-۹( برای مرور »در یک نگاه« آنچه که دانش آموزان در طی پایه ها 
فرا می گیرد.

رشد کودک و جوان

Stepping Stones)برای جوانان، بین سنین ۱۲ تا ۲۵ سال( www.ontario.ca/steppingstones، منبعی درباره توسعه جوان
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سالمت جنسی
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www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdfمنبع پرسش و پاسخ شورای اطالعات و آموزش جنسی کانادا درباره آموزش سالمت جنسی در مدارس

www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspxاین وب سایت را برای واحد بهداشت محلی تان بررسی کنید 
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کبکی در این بررسی نبودند.
سازمان سالمت عمومی کانادا، گزارش پیرامون عفونت های منتقل شده از راه جنسی در کانادا، خالصه اجرایی، 6.۲۰۱۱ .
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