
 	  	

 	
 	

راهنمای والدین:
برایبرنامهدرسیبازنگریشدهآموزشبهداشتوتربیتبدنی،

پایههای۱تا۱۲

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.

برنامهدرسیازدانشآموزانبرایتوسعهمهارتهاودانشبرایمواردزیرحمایتمیکند:

تفکر انتقادی و انجام و ارتقای درک خودشان و سایرین
انتخاب های سالم

فعال بودن فیزیکی برای داشتن امنیت جسمی و عاطفیتوسعه و حفظ روابط سالم
زندگی و پیشرفت

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 

دانشآموزاندرآموزشبهداشتوتربیتبدنیچهچیزیمیآموزندوچهکاریمیکنند؟

دانشآموزانیادمیگیرندخودشانودیگرانرادرککنند

دانشآموزانکوچکتردربارهمسائلزیرمطالبی
میآموزند:

چه چیزی باعث می شود که منحصر بفرد باشند 
و احترام گذاشتن و درک تفاوت های دیگران 

چقدر اهمیت دارد
شناسایی، تعیین، پیگیری و تنظیم اهداف 

شخصی تناسب اندام.

دانشآموزانبزرگترپیرامونمواردزیرمطالبی
میآموزند:

ایجاد درک بهداشت روانی و مقابله با 
چالش هایی که با آنها روبرو می شوند

کار کردن با دیگران برای یافتن راه حل هایی 
برای مسائل کنونی بهداشت و ا یمنی 

)مانند خطرات پیام رسانی در حین رانندگی(.

برنامهدرسینحوهآموزشمحتوای
واحددرسیبهدانشآموزانربهمعلم
دیکتهنمیکند.معلمانبراساسنیاز

دانشآموزانتصمیممیگیرند.

http://www.ontario.ca/eduvision
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دانشآموزانمیآموزندکهبهصورتانتقادیفکرکنندوانتخابهایسالم
داشتهباشندوآنهاراارتقادهند

دانشآموزانکوچکتردربارهمسائلزیرمطالبی
میآموزند:

مزایای گذراندن زمان کمتر برای وسایل 
الکترونیکی و زمان بیشتر در فضای آزاد 

شیوه های حفظ بهداشت مانند شستن دست برای 
جلوگیری از شیوع بیماری ها. 

دانشآموزانبزرگترپیرامونمواردزیرمطالبی
میآموزند:

تصمیم گیری درباره غذاهای سالم، در نظر 
گرفتن مواردی مانند قیمت، در دسترس بودن، 

مغذی بودن و سایر مسائل
درک تأثیراتی که استفاده از الکل، تنباکو، مواد 
مخدر غیرقانونی و داروهای تجویزی می تواند 

بر آنها و سایر افراد بگذارد. 

استفادهوسیعازاینترنت،رسانههای
اجتماعیوتلفنهایهوشمندبدین
معناستکهدانشآموزانبهصورت
مدام-بااطالعات،همساالنوبادنیا

-درارتباطهستند.

دانشآموزانتوسعهوحفظروابطسالمرامیآموزند

دانشآموزانکوچکتردربارهمسائلزیرمطالبی
میآموزند:

مهارت های کار گروهی و ارتباطات از طریق 
فیزیکی فعالیت های 

یک دوست خوب بودن و شرکت در یک 
ارتباط مداوم، احترام آمیز، دوطرفه با سایر 

مردم چگونه است و چه احساسی دارد.

دانشآموزانبزرگترپیرامونمواردزیرمطالبی
میآموزند:

رضایت جنسی و رضایت مستلزم اعالم شفاف 
و ارادی است که فقط با دانستن حد و حدود 

خودشان و احترام گذاشتن به حد و حدود سایر 
افراد ایجاد می شود

اهمیت احترام گذاشتن به خودشان و دیگران 
در همه اقشار جامعه - از جمله مردم با 

همه هویت های جنسیتی، گرایش های جنسی، 
توانایی های ذهنی و جسمی، و پس زمینه های 

اجتماعی و فرهنگی.

توسعهانسانیوسالمتجنسی
بخشیازسالمتعمومیوتندرستی
است.اینامرشاملیادگیریپیرامون

خودشانودیگران،دربارهروابط
ومهارتهایاجتماعیواحساسی

است.

دانشآموزانیادمیگیرندکهچگونهازلحاظفیزیکیوعاطفی،ایمنباشند

دانشآموزانکوچکتردربارهمسائلزیرمطالبی
میآموزند:

گوش دادن و احترام گذاشتن در زمانی که 
سایرین از آنها درخواست می کنند انجام کاری 

را متوقف کنند
گرفتن تصمیمات امن مانند پوشیدن کاله 
ایمنی برای محافظت از سرشان در حین 

دوچرخه سواری.

دانشآموزانبزرگترپیرامونمواردزیرمطالبی
میآموزند:

پیامدهای اجتماعی، احساسی و حقوقی پست 
یا ارسال عکس های جنسی صریح )پیام رسانی 

جنسی(
محتاط بودن در برابر خطرات در زمانی که 

در فضاهای خارج از خانه فعال هستند.

والدین،دانشآموزان،معلمانو
جامعهبایکدیگرهمکاریکنند

وتغییریدریادگیریوتندرستی
دانشآموزانایجادکنند.

دانشآموزانمیآموزندکهبرایزندگیوپیشرفتازلحاظفیزیکیفعالباشند

دانشآموزانکوچکتردربارهمسائلزیرمطالبی
میآموزند:

حرکت با اعتماد به نفس و مهارت در 
فعالیت های فیزیکی مختلف

از لحاظ فیزیکی فعال بودن برای مشارکت در 
سالمت و تندرستی خود، داشتن تفریح، یافتن 

دوست و مقابله با استرس. 

دانشآموزانبزرگترپیرامونمواردزیرمطالبی
میآموزند:

انتخاب فعالیت های فیزیکی روزانه ای که از آن 
لذت می برند و متناسب با توانایی ها و زندگی 

روزانه آنها است و کمک کردن به آنها در 
دست یافتن به اهداف تناسب اندام

استفاده از آنچه که برای سالم و فعال و الگویی 
برای دیگران بودن از آن اطالع دارند.
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برنامهدرسیآموزشبهداشتوتربیتبدنی:نگاهیدقیقتر

برنامه درسی آموزش بهداشت و تربیت بدنی، معلمان را در حین کمک به دانش آموزان در دستیابی به 
مهارت  ها و دانشی راهنمایی می کند که برای زندگی سالم و فعال به آن نیاز دارند. توسعه این برنامه 

درسی با استفاده از اطالعات یک تحقیق، توصیه های دانشگاهیان و متخصصان در حوزه های مطالعاتی 
مختلف )از جمله بهداشت روانی، بهداشت عمومی، بهداشت جنسی، تربیت بدنی، حرکت شناسی( و 

بحث هایی با والدین، معلمان و دانش آموزان صورت گرفته است.

برنامهدرسیشاملمواردزیراست:
بخشمقدمه با ارائه اطالعاتی درباره خود برنامه درسی، ارزیابی یادگیری دانش آموز و 

طرحریزی برنامه .
انتظاراتیادگیری، دانش و مهارت هایی که انتظار می رود دانش آموزان در انتهای یک پایه یا 

واحد درسی بتوانند انجام دهند. 
»محرکهای«اختیاری )مانند نمونه سئواالت معلم، پاسخ های دانش آموز( و مثالهایی که 
معلمان می توانند در طرح ریزی درس ها و تدریس و انطباق یادگیری برای مرتفع کردن 

نیازهای فردی دانش آموز از آن استفاده کنند. این گفتگوهای نمونه به پاسخ دادن به سئواالت، 
تحریک تفکر درباره دیدگاه های مختلف و ارائه مثال های بیشتر درباره آنچه که دانش آموزان 

می توانند بیاموزند کمک می کند. 
»مهارتهایزندگی« 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 است. در این مثال، 

 نشان می دهد که معلم می تواند به صورت ویژه روی کمک به دانش آموزان ]CT[برچسب، 
تمرکز کند تا مهارت های تفکر انتقادی را در زمانی توسعه بخشند که درباره فاکتورهایی 

آموزش می بینند که مشارکت در فعالیت فیزیکی را تحریک می کنند. 
مرورکلیبخش برای پایه های ۳-۱، ۶-۴، ۷ و ۸ که اطالعاتی درباره نیازهای توسعه ای 

دانش آموزان و خالصه انتظارات یادگیری ارائه می دهند.
ضمائم که شامل نمودارهایی است که یادگیری و واژه نامه را با تعاریف مبتنی بر تحقیق 

عبارات خالصه می کند. 

بهعنوانمثال،درپایه۶،دانشآموزانمواردزیررامیآموزند:



 	  	

  	  	

 	  	

 	  	

 	  	

 	  	

 	  	

 	
 	
 	

چگونگیحمایتازیادگیریوتندرستیفرزند

خانواده و مدرسه نقش مهمی در حمایت از یادگیری و تندرستی دانش آموزان دارند. مالحظات زیر از منابعی اقتباس شده اند که توسط والدین توسعه یافته اند  
)به منابع اضافی در زیر مراجعه کنید(. 

مشارکتداشتن
ببینید می توانید با هم چه کاری انجام دهید که سرگرم کننده باشد و 

از سالمت نیز حمایت کند )مانند فعالیت فیزیکی،  
درست کردن غذا(.

با توجه کامل گوش فرا دهید.
به صورت حقیقی و مستقیم به سئواالت پاسخ دهید. 

داشتننقشالگو
درباره دیدگاه های خود فکر کنید و از فرزندانتان بخواهید تا 

دیدگاه هایشان را به اشتراک بگذارند.
تأثیر خود روی فرزندانتان را در نظر بگیرید )مانند زمان رد 

شدن از خیابان، رانندگی کردن، تصمیم گیری درباره غذا(.

یادگیرندهبودن
از فرزندتان و معلمان فرزندتان درباره آنچه که در مدرسه فرا 

می گیرند، سئوال بپرسید.
اصول امن ماندن آنالین، به ویژه در زمان استفاده از رسانه های 

اجتماعی را یاد بگیرید.
درباره خدمات و منابع جامعه که به صورت محلی در دسترس 

هستند آگاه باشید )مانند تفریح و سرگرمی،  
خدمات سالمت روانی(.

راهنمابودن
به فرزندتان کمک کنید تا توانایی های خود را درک کند و اهدافش 

را تعیین کند.
در صورت امکان، آنها را تشویق به رفت و آمد فعال کنید )مانند، 

پیاده روی، دوچرخه سواری(.
به فرزندانتان کمک کنید تا احساساتشان و آنچه که برای آنها 

استرس آور است را بشناسند و به آنها کمک کنید تا روشی برای 
مدیریت آنها پیدا کنند.

منابعیبرایوالدین
برایاطالعاتبیشتردربارهچگونگیحمایتازیادگیریفرزندانتان:

به بخش والدین در برنامه درسی آموزش بهداشت و تربیت بدنی 
مراجعه کنید.

برنامه درسی ابتدایی: 
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html

برنامه درسی راهنمایی: 
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html

با برنامه درسی آموزش بهداشت و تربیت بدنی در وب سایت وزارت 
آموزش و پرورش، پیوندهای زیر را بیابید:

راهنمای والدین توسعه انسانی و سالمت جنسی در برنامه 
درسی بهداشت و تربیت بدنی، پایه های ۶-۱ و ۷-۱۲ 

حقایق سریع برای والدین

برای اطالعات بیشتر درباره رشد کودک و جوان )اجتماعی، عاطفی، 
فیزیکی، روانی( و آنچه که افراد بزرگسال می توانند برای حمایت از 

جوانان انجام دهند، به موارد زیر مراجعه کنید:
Early Learning Framework Full Report برای کودکان ( 

از بدو تولد ت ا ۸ سالگی(
www.edu.gov.on.ca/childcare/oelf

Stepping Stones منبعی درباره رشد جوان )برای جوانان، بین ،
www.ontario.ca/steppingstonesسنین ۱۲ تا ۲۵ سال( 

منابع اضافی
ایجاد روابط سالم و ایجاد تعامل با والدین، در زیر در دسترس است 
www.ontariodirectors.ca/parent_engagement.html

www.peopleforeducation.caمردم برای آموزش 
انجمن والدین اونتاریو در آموزش کاتولیک 

www.oapce.on.ca/oapce
www.ofhsa.on.caاتحادیه انجمن های خانه و مدرسه اونتاریو 

www.reseauppe.caشرکای آموزشی والدین 

978-1-4606-5578-8 )Print( ISBN 978-1-4606-5580-1 )PDF( )Farsi(
© چاپ کننده کوئینز برای اونتاریو، ۲۰۱۵ 
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