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ﻻ أرﯾد اﻹﺟﺎﺑﺔ

وﻟد

ﺑﻧت

 1ھل أﻧت ﻓﺗﻰ أم ﻓﺗﺎة؟
ﻻ
أﻋرف

أواﻓﻖ ﺑﺷدة

4

3

2

ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺷدة

 2أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧد
ﺣﺎﺟﺗﻲ إﻟﯾﮭﺎ.
 3أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟدي ﯾﺟﯾدون
اﻟﺗدرﯾس.
 4أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟدي ﯾﺟﯾدون
ﺗﺣﻔﯾزي ﻟﻠﺗﻌﻠم.
 5ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻲ وﯾﻧﺻت ﻟﻲ
اﻵﺧرون )ﻣﺛﺎل :ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻔﺻل(.
 6ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻵﺑﺎء
واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧﻧﺎﻗش ﻣﺎ أﻗوم ﺑﮫ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗطور.
 7ﺗﺟري اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺑطرﯾﻘﺔ أﺳﺗطﯾﻊ أن أدرﻛﮭﺎ.
 8أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ.
 9أﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.
 10أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳﻼم وھدوء داﺧل
اﻟﻔﺻل) .ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ،ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ
أﺷﻌر أﻧﻧﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﮭﺎم
واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ ،ﺑﺷﻛل ﻓردي
وﻛﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ(
).ﻟﻣﺎذا ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﺳﻼم وھدوء؟ )ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾم إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددة
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أﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺷﺗت اﻟذھن ﻣن ﻗﺑل ﺗﻼﻣﯾذ آﺧرﯾن ﻓﻲ ﺻﻔﻲ/ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ
أﻋﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺷﺗت اﻟذھن ﻣن ﻗﺑل ﺗﻼﻣﯾذ آﺧرﯾن ﻟﯾﺳوا ﻓﻲ ﺻﻔﻲ/ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ أواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ،ﺣﺗﻰ ﺣﺎل وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﮭدوء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ
أواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن أﺳﺗطﯾﻊ أن أﻋﻣل ﻓﯾﮫ ﺑﮭدوء وﺳﻼم
ﻻ ﯾطﻠب اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻟدي ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣزﻋﺟﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن إزﻋﺎج اﻵﺧرﯾن
ﻻ ﯾطﻠب اﻟﺑﺎﻟﻐون اﻵﺧرون ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣزﻋﺟﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن إزﻋﺎج اﻵﺧرﯾن
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ/أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﮭوﯾﺔ ،اﻟﺗدﻓﺋﺔ ،اﻟﺗﺑرﯾد ،اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺿﯾﻘﺔ ،اﻟﺿوء ،اﻟﺿوﺿﺎء
أﺳﺑﺎب أﺧرى
ﻻ
أﻋرف

ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺷدة

أواﻓﻖ ﺑﺷدة

 12أﻋﺗﻘد أن ھﻧﺎك ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﺟﯾدة ﻓﻲ
ﻣﻌظم اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻻ أﻋرف  /ﻻ أرﯾد
اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻧﻌم

ﻻ

 13ھل ﺗﺷﻌر أﻧك ﺗُﻌﺎﻣل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺋﺔ )اﻋﺗداءات /ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت( ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
ُ
ﻣﺎ ﻧﻌﻨﯿﻪ ﺑﺬﻟﻚ ھﻮ أﻧﻪ ﻗﺪ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺴﯿﺌﺔ ،أو ﻗﺪ أﺛﯿﺮ ﻏﻀﺒﻚ ،أو ﺗﻢ ﻧﺒﺬك ،أو ﺗﮫﺪﻳﺪك ،أو دﻓﻌﻚ ،أو ﻟﻜﻤﻚ /ﺿﺮﺑﻚ ،أو أﻧﻚ ﺗﻠﻘﯿﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯿﺌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى) .ﻓﻜﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن(
ﺻﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻧك ﺗﺷﻌر ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗك؟
 14ھل أﺧﺑرت ﺷﺧ ً
ﺑﺿﻊ ﻣرات ﻓﻲ
اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ
ﻓﺣﺳب

ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ
اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ

ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ
اﻷﺳﺑوع

 15ﻛم ھﻲ ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﺷﻌرت ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺋﺔ؟
16

ﻣن ھو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺋﺔ؟
ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺻﻔﻲ
ﺗﻠﻣﯾذ آﺧر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣﻌﻠﻣﻲ
ﺎﻟ آ

اﻟ

ﺔ

ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ آﺧر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻻ
أﻋرف

أواﻓﻖ ﺑﺷدة

4

3

2

ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺷدة

 17أﻋﻠم أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ ﺷﺧص
ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺎل ﺣدوث ﺳوء
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻲ أو ﻣﻊ أي ﺗﻠﻣﯾذ آﺧر.
راض ﻋن ﻣدرﺳﺗﻲ.
 18أﻧﺎ
ٍ
 19أﺳﺗﺧدم اﻷدوات/اﻟوﺳﺎﺋل اﻟرﻗﻣﯾﺔ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺟﮭﺎز ﻛﻣﺑﯾوﺗر أو ﺟﮭﺎز
ﻟوﺣﻲ أو ﻟوح ذﻛﻲ أو ھﺎﺗف ذﻛﻲ أو
ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ.
 20ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻲ ﻋن ﺣﻘوﻗﻲ وﻓﻘًﺎ
ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻘوق اﻟطﻔل
)ﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل(.
ﻻ
أﻋرف

ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺷدة

أواﻓﻖ ﺑﺷدة

 21ﯾﺟب أن أﻛون ﺟز ًءا ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ،زﯾﺎرات ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن واﻟﻣﺳرح
واﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣف
واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ(.
ﻻ

ﻧﻌم

 22ھل ﺗرﺗﺎد ﻧﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ؟
ﻻ
أﻋرف
 23أﺗﻠﻘﻰ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ أﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ
ﻓﻲ ﻧﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ.
 24ﻟدﯾﻧﺎ أﻧﺷطﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ ﻧﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻣدرﺳﺔ.
 25أﺷﺎرك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻣدرﺳﺔ.
 26أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣدرﺳﺔ.
 27أﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﺧﻼل ﻧﺎدي ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻣدرﺳﺔ.

أواﻓﻖ ﺑﺷدة

ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺷدة

