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دليل ألولياء األمور
إلى منهاج التربية الصحية والبدنية المنقح، الصفوف 

من ١ إلى ١٢

في أونتاريو، ُيحّدد المنهاج ما ينبغي على الطالب معرفته, وأن يكونوا قادرين على القيام به مع نهاية كل صف أو دورة.

يدعم المنهاج الطالب في تطوير المهارات والمعرفة الالزمة من أجل:

التفكير الناقد، واتخاذ فهم أنفسهم واآلخرين.
الخيارات الصحية, 

والترويج لها.

تطوير عالقات صحية 
والحفاظ عليها.

ًنيا من أجل األمان، جسدًيا وانفعالًيا النشاط بد
ّلتقدم. الحياة وا

ّمتجددة للتعليم في  ًزءا من تحقيق التميز: رؤية  ّتعتبر مساعدة الطالب على تطوير المعرفة, والمهارات الالزمة لألمان والصحة ج ُ
.ontario.ca/eduvisionأونتاريو. اعرف المزيد على 

ما الذي يتعلمه الطالب ويقومون به في التربية الصحية والبدنية؟

يتعلم الطالب فهم أنفسهم واآلخرين

يتعلم الطالب األصغر عن:
ّما يميزهم, وأهمية احترام وفهم  ُ

االختالفات لدى اآلخرين.
تحديد أهداف اللياقة البدنية 

الشخصية، وضبطها، ومتابعتها, 
وتعديلها.

يتعلم الطالب األكبر عن:
بناء فهمهم للصحة النفسية، والتعامل 

مع التحدّيات التي قد ُيواجهونها.
العمل مع اآلخرين على إيجاد الحلول 
للمشكالت الصحية واألمنية الحالية 
)مثل مخاطر إرسال الرسائل النصية 

أثناء القيادة(.

وال يفرض المنهاج كيف 
يفترض بالمربي أن يدرس 
المحتوى لطالبه. فالمربون 

يتخذون القرارات استنادا 
إلى احتياجات الطالب.

http://ontario.ca/eduvision
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يتعلم الطالب التفكير الناقد، وتحديد الخيارات الصحية, 
والترويج لها

يتعلم الطالب األصغر عن:
ّمنافع التعرض األقل للشاشات, وقضاء 

أوقات أكبر في الخارج
العادات الصحية، مثل غسل األيدي، 

للوقاية من انتشار األمراض. 

يتعلم الطالب األكبر عن:
تحديد خيارات األكل الصحي، آخذين 

في االعتبار أموًرا مثل التكلفة، التوّفر، 
التغذية وغيرها

فهم آثار تعاطي الكحول، والتبغ، 
والعقاقير غير الشرعية, والوصفات 

الطبية عليهم وعلى اآلخرين.

االستخدام واسع النطاق 
لإلنترنت، ووسائل التواصل 

االجتماعي, والهواتف 
الذكية يعني أن الطالب 

مرتبطون وباستمرار - 
بالمعلومات، وبأقرانهم, 

وبالعالم.

يتعلم الطالب تطوير عالقات صحية والحفاظ عليها

يتعلم الطالب األصغر عن:
العمل الجماعي ومهارات التواصل من 

خالل األنشطة البدنية.
كيف يبدو الصديق الجيد, والمشاركة 

ّصاالت مستمرة, ومحترمة,  في اّت
وثنائية مع اآلخرين.

يتعلم الطالب األكبر عن:
الموافقة الجنسية، وأّن الموافقة 

ًضحا ومقصوًدا, يأتي  ًصال وا ّتتطلب توا
فقط من معرفة حدودنا واحترام حدود 

اآلخرين.
أهمية احترام الذات واآلخرين، بكل 

ّتنوعاتهم - بمن فيهم األشخاص من 
ذوي الهوّيات الجنسية المختلفة، 

والتوّجهات الجنسية المختلفة، 
والقدرات العقلية والبدنية المختلفة، 

والخلفيات االجتماعية والثقافية 
المختلفة.

يعتبر النمو البشري, 
والصحة الجنسية جزءا 

من الصحة والرفاه ككل. 
فهو يتمحور حول التعرف 

على أنفسنا واآلخرين، 
وعن العالقات والمهارات 

االجتماعية واالنفعالية.

يتعلم الطالب أن يكونوا بأمان، بدنيا وانفعاليا

يتعلم الطالب األصغر عن:
االستماع وإظهار االحترام, عندما 

يطلب منهم اآلخرون التوّقف عن فعل 
أمر ما.

تحديد خيارات آمنة، مثل لبس خوذة 
لحماية رؤوسهم، عند ركوب الدراجة.

يتعلم الطالب األكبر عن:
المضامين االجتماعية, واالنفعالية 

والقانونية لنشر وتحويل صور جنسية 
فاضحة )التراسل الجنسي(

االنتباه للمخاطر عند قيامهم بأنشطة 
خارجية.

العمل المشترك ما بين 
اآلباء، والطالب, والمعلمين, 

والمجتمع المحلي، يحدث 
فرقا في تعلم الطالب 

ورفاهيتهم.

يتعلم الطالب النشاط البدني من أجل الحياة واالزدهار

يتعلم الطالب األصغر عن:
ّالتحرك بثقة ومهارة في العديد من 

األنشطة البدنية.
ًنيا من أجل صحتهم  النشاط بد
ورفاههم، واالستمتاع، وكسب 

األصدقاء, والتأقلم مع الضغط 
النفسي.

يتعلم الطالب األكبر عن:
اختيار األنشطة البدنية اليومية التي 

يستمتعون بها وتناسب قدراتهم، 
وإدخالها في حياتهم اليومية، 

ومساعدتهم في استيفاء أهداف 
اللياقة الخاصة بهم

استخدام ما يعرفونه من أجل الصحة 
والنشاط، وتقديم أنفسهم كمثال 

ُيحتذى به لآلخرين.
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منهاج التربية الصحية والبدنية: نظرة عن كثب.

ّلمعلمين في مساعدة جميع الطالب في  ُيرشد منهاج التربية الصحية والبدنية ا
اكتساب المهارات, والمعرفة التي يحتاجون لعيش حياة صحية ونشطة. وقد استنار 

تطوير هذا المنهاج بالبحوث، والنصائح من األكاديميين والخبراء في العديد من ميادين 
الدراسة )بما فيها الصحة النفسية، الصحة العامة، الصحة الجنسية، التربية البدنية، 

علم الحركة(, والنقاشات مع اآلباء، والمعّلمين, والطالب.

يشتمل المنهاج على:

ّلتعلم  قسم المقدمة، يحتوي على معلومات عن المنهاج نفسه، وتقييم 
الطالب, والتخطيط للبرامج.

توقعات التعلم، المعرفة, والمهارات المتوّقع من الطالب معرفتها والقيام بها 
مع نهاية الصف أو الدورة. 

ّ )مثل عينة ألسئلة المعلمين، إجابات الطالب(  ”التعليمات“ االختيارية
ّللمعلمين استخدامها في التخطيط للدروس والتدريس،  وأمثلة ُيمكن 

ّلتعلم الستيفاء االحتياجات التعلمية للطالب كأفراد. ُتساعد هذه  وتفصيل ا
ّلحث على التفكير بشأن  ّالعينات من الحوارات في اإلجابة على األسئلة، وا

ّتعلمه.  وجهات النظر المختلفة, وتقديم أمثلة لما ُيمكن للطالب 

يتم إدماج ”مهارات العيش“ في جميع نواحي المنهاج. وهذا يشمل 
ّالتعرف على الوعي الذاتي ومهارات التأقلم؛ والمهارات االجتماعية, ومهارات 

االتصال من أجل عالقات صحية؛ وطرق حل المشكالت، ووضع األهداف, 
ّلمعلم قد  واتخاذ القرارات. في هذا المثال، ُتشير العالمة ]CT[ إلى أّن ا

ُيرّكز بالتحديد على مساعدة الطالب على تطوير مهارات التفكير الناقد, أثناء 
ّحفز على المشاركة في النشاط البدني.  ّتعلمهم عن العوامل التي ُت

ّقدم معلومات  نظرات عامة على األقسام للصفوف ١-٣, ٤-٦, ٧-٨, والتي ُت
ّوقعات التعّلم. ُوتلّخص ت عن االحتياجات التطّورية للطالب, 

ّلتعلم, ومسرد  ّلخص ا المالحق والتي تشتمل على جداول بيانية ُت
مصطلحات مع تعريفات للمصطلحات المعتمدة على البحوث.

على سبيل المثال، سوف يقوم الطالب في 
الصف ٦ باآلتي:
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كيف يمكنك دعم تعلم طفلك ورفاهيته

للعائالت والمدرسة على حد سواء أدوار مهّمة في دعم تعّلم ورفاهية الطالب. وقد تم تبّني االعتبارات التالية من الموارد التي وضعها 
اآلباء )انظر الموارد اإلضافية أدناه(. 

المشاركة
ًعما  ًممتعا ودا ًمعا ويكون  ّفكروا  فيما يمكنكم القيام به 

للصحة كذلك )مثل نشاط بدني، و طهو وجبات(.
استمعوا بانتباه كامل.

اإلجابة على األسئلة بطريقة واقعية ومباشرة.

أن تكونوا متعلمين
ّيتعلمونه في  ّعما  ّمعلميهم  اسألوا أطفالكم و

المدرسة.
ّتعلموا أساسيات البقاء بأمان عبر اإلنترنت، ال سيما 

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
ّتعرفوا على الخدمات والموارد المجتمعية المتاحة 

ًمحليا )مثل الترفيه، و خدمات الصحة النفسية(.

تقديم ذواتكم كمثال يحتذي به
فكروا في وجهات النظر الخاصة بكم, واطرحوا أسئلة 

على أطفالكم لمعرفة وجهات نظرهم.
النظر في تأثيركم على أطفالكم )مثل عند عبور 

الشارع، و السواقة، و تحديد خيارات أطعمة(.

أن تكونوا أدالء
ّلقوة لديهم وتحديد  ساعدوا أطفالكم على فهم نقاط ا

األهداف.
ّشجعوا على وسائل النقل النشطة، حيثما أمكن 

)كالمشي، وركوب الدراجة(.
ّساعدوا أطفالكم في اإلقرار بمشاعرهم وما ُيسبب لهم 
الضغط النفسي، وساعدوهم على إيجاد طرق للسيطرة 

عليها.

موارد لآلباء
لمزيد من المعلومات حول كيفية دعمكم لتعلم أطفالكم:

انظروا قسم اآلباء في منهاج التربية الصحية والبدنية.
منهاج االبتدائية:

www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
منهاج الثانوية:

www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html

لمزيد من المعلومات عن نمو أطفالكم وشبابكم 
)االجتماعي، االنفعالي، البدني، والنفسي والعقلي( 

وما يمكن للكبار القيام به لدعم الصغار، انظروا:
ّلتعلم المبكر )لألطفال من الوالدة إلى   التقرير الكامل إلطار ا

 www.edu.gov.ca/childcare/oelfسن ٨(
راحل على الطريق، مورد عن نمو الشباب  )للشباب، ما 

 www.ontario.ca/steppingstonesبين ١٢ و ٢٥(

في منهاج التربية الصحية والبدنية على الموقع 
اإللكتروني للوزارة تجدون روابط إلى:

دليل ألولياء األمور: النمو البشري 
والصحة الجنسية في منهاج التربية 

الصحية والبدنية للصفوف ١-٦ و ٧-١٢ 
حقائق سريعة لآلباء

موارد إضافية
 بناء عالقات صحية وبناء مشاركة اآلباء، متوّفر من

www.ontariodirectors.ca/parent_engagement.html
أناس من أجل التعليم

www.peopleforeducation.ca
جمعية أونتاريو لآلباء في التربية الكاثوليكية

www.oapce.on.ca/oapce
اتحاد أونتاريو لجمعيات البيوت والمدارس

www.ofhsa.on.ca
جمعية اآلباء شركاء في التعليم

www.reseauppe.caParents partenaires en éducation 
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