حفظ ایمنی :
برنامه درسی حفاظت طفل

 / Dariدری

Keeping Safe: Child Protection Curriculum

معلومات برای والدین  /مراقبت کنندگان

حفظ ایمنی :برنامه درسی حفاظت طفل ( )KS:CPCیکی از بهترین برنامه درسی ایمنی طفل مبتنی بر شواهد در سطح جهان است .این برنامه اطفال و
جوانان را آموزش می دهد که اذیت و آزار را بشناسند ،به یک بزرگسال آن را اطالع دهند ،بفهمند که کدام نوع تماس مناسب و کدام نوع نا مناسب است
و راه هایی که خود را از خطر حفظ کنند بدانند KS:CPC .توسط مربیانی که دوره آموزشی جامع را تکمیل کرده اند به شاگردان آموزش داده می شود.
موضوع:
اساس این برنامۀ درسی بر دو موضوع عمده استوار است:
• همۀ ما حق داریم که در امن باشیم
• با صحبت کردن با افراد مورد اعتماد می توانیم خود را در امن نگهداریم

ساحه های تمرکز
موضوعات از طریق چهار ساحۀ تمرکز ارائه می شود:
 .1حق در امن بودن
 .2روابط
 .3شناختن و گزارش دادن آزار و اذیت
 .4استراتیژی های حفاظتی
مفاهیم
نمودار زیر مفاهیم را نظر به سویه های سال تعلیمی نشان می دهد .فعالیت ها به شیوۀ ارائه می شود که از نظر سن و رشد مناسب باشد.

احساسات
امن و ناامن
عالئم هشدار دهنده
حاالت عاجل

احساسات
امن و ناامن
عالیم هشدار دهنده
حاالت عاجل
خطر پذیری

ضرورتها و خواسته ها
هویت و روابط
اعتماد و شبکه ها

ضرورتها و خواسته ها عادالنه و حقوق و مسئولیت ها
ناعادالنه
هویت و روابط
حقوق اطفال
کلیشه های جنسیتی
هویت و روابط
زورگویی
زورگویی
زورگویی سایبری
قدرت
قدرت
اعتماد و شبکه ها
نیرنگ و تطمیع
اعتماد و شبکه ها

احساسات
امن و ناامن
عالیم هشدار دهنده
حاالت عاجل
خطر پذیری
دلربایی کردن

14 - 11

امن و ناامن
عالیم هشدار دهنده
حاالت عاجل
خطر پذیری
دلربایی کردن
فشار روانی و دستکاری کردن
حقوق و مسئولیت ها
رضایت
روابط سالم و ناسالم
هویت و روابط
کلیشه های جنسیتی
زورگویی
زورگویی سایبری
قدرت
اعتماد و شبکه ها

17+ – 15

امن و ناامن
عالیم هشدار دهنده
حاالت عاجل
خطر پذیری
دلربایی کردن
فشار روانی و دستکاری کردن
روان شناسی مثبت

نام های اعضای بدن
عمومی و خصوصی
تماس بجا و تماس بیجا
شناختن اذیت و آزار
اسرار امن و ناامن
تهدیدها

نام های اعضای بدن
عمومی و خصوصی
تماس بجا و تماس بیجا
شناسایی سوء استفاده
اسرار امن و ناامن
نیرنگ و اعتماد

نام های اعضای بدن
عمومی و خصوصی
تماس بجا و تماس بیجا
آزار اذیت و بی توجهی
اسرار امن و ناامن
ایمنی سایبری
دلربایی آنالین
خشونت خانوادگی

نام های اعضای بدن
عمومی و خصوصی
تماس بجا و تماس بیجا
آزار اذیت و بی توجهی
خشونت در دیدار دوستیابی
ایمنی و آزار سایبری
فرستادن پیامک های سکسی
خشونت خانوادگی
مداخلۀ تماشاچی

حقوق و مسئولیت ها
رضایت
روابط سالم و ناسالم
هویت و روابط
کلیشه های جنسیتی
زورگویی
زورگویی سایبری
قدرت
آزار جنسی
اعتماد و شبکه ها
حریم خصوصی
صحت شخصی
آزار و اذیت و بی توجهی
دلربایی کردن
خشونت در دیدار دوستیابی
ایمنی و آزار سایبری
فرستادن پیامک های سکسی
خشونت خانوادگی
مداخلۀ تماشاچی

راه های حل مشکالت
اعتماد به نفس و قاطعیت
داشتن
انعطاف پذیری
مقاومت و پشتکار
مرور کردن شبکه ها

راه های حل مشکالت
اعتماد به نفس و قاطعیت
داشتن
انعطاف پذیری
مقاومت و پشتکار
مرور کردن شبکه ها

راه های حل مشکالت
اعتماد به نفس و قاطعیت
داشتن
انعطاف پذیری
مقاومت و پشتکار
مرور کردن شبکه ها
شبکه های اجتماعی

راه های حل مشکالت
اعتماد به نفس و قاطعیت
داشتن
انعطاف پذیری
مقاومت و پشتکار
شبکه های اجتماعی

راه های حل مشکالت
اعتماد به نفس و قاطعیت
داشتن
انعطاف پذیری
مقاومت و پشتکار
شبکه های اجتماعی

استراتیژی های
حفاظتی

شناختن و گزارش
دادن آزار و اذیت

روابط

حق در امن بودن

سالهای اولیه:
سن  5 – 3سالگی

سالهای اولیه:
عمر 7 - 5

سالهای ابتدایی:
عمر 10 - 8

سالهای متوسطه:

سالهای ارشد:
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