
ي والرفاه الصحة  
 
طومسون هربرت ف  

 

ي هنا  
 
ف  Herbert Thompson ، ة للتعلم والرفاهية للصحة جديد مجال تطوير إىل نتطلع لويلز الجديد المنهج من كجزء والخبر . 

 

ة التعلم مجال يتعلق ف إنه .لحياتنا واالجتماعية والعاطفية والنفسية المادية بالجوانب هذا والخبر الرفاهيةوي الجيدة بالصحة يعبر  

ي مساعد كعامل ي المتعلمي  ي دعم هو ذلك من الهدف .الناجح للتعلم رئيس   
 
عليها والحفاظ ورفاههم الجسدية صحتهم تطوير ف  

ا ولكن ، فقط ليس
ً
ي ورفاههم العقلية صحتهم أيض  

ي إيجابية عالقات تطوير وكذلك ، العاطف   
 
السياقات من مجموعة ف . 

 

ي سوف ، ذلك لتمكي  ي  
ة قرارات اتخاذ عىل المتعلمي  ي قدرة تبن  مع حاسم بشكل للمشاركة وكذلك ورفاههم صحتهم بشأن مستنب   

ات من مجموعة ي االجتماعية التأثب   
وسلوكياتهم قيمهم عىل تؤثر قد النر . 

 

ي فيما ي "يهم ما" عبارات يىل   
ي عليها نركز النر  

 
هذا التعلم مجال ف : 

 

الحياة مدى فوائد له والرفاه البدنية الصحة تطوير . 

 

ي الطريقة رتؤث  
ي ورفاهنا العقلية صحتنا عىل لتجاربنا ونستجيب بها نعالج النر  

العاطف  . 

 

اآلخرين وحياة حياتنا جودة عىل القرار صنع يؤثر . 

 

ات مع نتعامل كيف والرفاه وصحتنا نحن من األشكال المختلفة االجتماعية التأثب  . 

 

ورية الصحية العالقات والرفاهية باالنتماء إلحساسنا ض  . 

 

ي التالميذ جميع تعليم يتم  
ي العيش أهمية االبتدائية تومبسون هربرت ف  الدروس وتشمل .البدنية واللياقة الطعام خالل من الصح   

قيادة" مجموعات من العديد بتطوير قمنا لقد .المغامرة واألنشطة واأللعاب ، القوى وألعاب ، والرقص ، والجمباز ، للتعلم اللعب  

ي "التالميذ  
المزيد واكتشف بنا الخاصة التالميذ قيادة صفحات عىل نظرة ألق .والرفاهية الصحة ىلع تركز النر ! 

 

الوقت لعب  

ي  
ي اللعب أوقات أن نشعر ، Herbert Thompson ف  تنظيم يتم .والبدنية االجتماعية المهارات لتطوير للغاية مهمة أوقات ه   

ي بشكل اللعب أوقات ة نطاق اتساع لضمان موسم  الصف طالب جميع منح يتم .البدنية للمهارات المنتظم والتطوير الخبر  

ي اللعب أنشطة لدعم شباب كقادة للتدريب الفرصة السادس  
ي الجائزة هذه مواصلة ذلك بعد يمكن .التأسيس مرحلة ف   

المدرسة ف   

ي فن وقادة رياضيي  ي قادة ليصبحوا الفرصة للتالميذ تتاح ثم ، الثانوية درسيةالم التغذية مجموعة وقادة درام   (S.N.A.G). 


