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مقدمة
تم إعداد هذا الدليل من قبل مرشوع  QITABI IIبالتعاون مع املركز الرتبوي للبحوث
واإلمناء .ويعترب هذا الدليل مرجعاً ملعلّمي ومرشدي الحلقتني األوىل والثانية من التعليم
تم تطوير
األسايس ،وهو يهدف إىل توفري الدعم النفيس االجتامعي للمتعلّمني وقد ّ
برنامج الدعم النفيس االجتامعي بهدف االستجابة إىل األزمات والطوارئ حيث ارتكز
بشكلٍ أسايس عىل ثالثة أبعاد :البعد االنفعايل والبعد العالئقي والبعد االندماجي .ويو ّفر
هذا الدليل للمعلّمني عد ًدا من أنشطة التعلّم النفيس االجتامعي التي ميكن دمجها يف
الفصول الدراسية ضمن مواد مختلفة ،مثل اللغات والرياضيات للمرحلتني األساسيتني
األوىل والثانية بهدف دعم رفاه الطفل النفيس االجتامعي ال س ّيام ألولئك الذين عاشوا
خالل األزمات ويف حاالت الطوارئ.
وتساهم هذه األنشطة يف تعزيز قدرة األفراد والجامعات عىل التفكري يف املفاهيم
والتص ّورات واملشاعر والسلوكيات التي نشأت لديهم يف ظروف مع ّينة بهدف التع ّرف
عليها ،واالعرتاف بها ،وقبولها ،وإجراء التعديالت الالزمة للتعامل معها .والغرض هنا هو
أساسا للرفاهية يف مختلف
تعزيز القدرة عىل التأقلم واملرونة وضامن العنارص التي تعترب ً
الظروف الحياتية واالجتامعية.

ما هو الغر�ض من الدليل املرجعي؟
يتو ّجه هذا الدليل إىل معلّمي ومرشدي الحلقتني األوىل والثانية ،وذلك بهدف إرشادهم
حول كيفية االستفادة من األنشطة املُدرجة فيه لتعزيز الرفاه النفيس االجتامعي لهذه
الفئة من املتعلمني بغية مساعدتهم عىل التعامل بفعالية أكربمع التأثريات التي تخلّفها
األزمات وحاالت الطوارئ .وتتوزّع أنشطة الدعم النفيس االجتامعي للمتعلمني عىل ثالثة
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أبعاد :البعد االنفعايل والبعد العالئقي والبعد االندماجي .وتجدر اإلشارة إىل أن املركز
الرتبوي للبحوث واإلمناء قد اختار هذه األبعاد الثالثة الخاصة بربنامج الدعم النفيس
تم تنظيم محتوى الدليل ملساعدة
االجتامعي لالستجابة إىل األزمات والطوارئ .وقد ّ
املعلّمني واملرشدين عىل اختيار األنشطة املناسبة وتنفيذها مع املتعلمني باتباع التعليم
الحضوري أو املدمج.

ما هي �أهمية الدعم النف�سي االجتماعي ؟
يهدف الدعم النفيس االجتامعي إىل مساعدة األفراد عىل التعايف بعد حدوث أزمة
خلّفت تداعيات سلبية عىل حياتهم وإىل تعزيز قدرتهم عىل العودة إىل الحياة الطبيعية
ً
مدخل إىل التعلم
بعد مواجهتهم أحداثًا سلبية .لذلك ،يُعترب الرفاه النفيس االجتامعي
ورضورة للتحصيل األكادميي .وبالتايل ،يرتك تأثريًا بالغ األهمية عىل مستقبل كل من
األفراد واملجتمعات ( .) INEE, 2018, p.9
يعني الرفاه النفيس االجتامعي «العمليات واإلجراءات التي تعزز رفاهية األشخاص
املقد م من كل من العائلة واألصدقاء
العامة يف عاملهم االجتامعي ،ويشمل الدعم ّ
( .)INEE, 2010a, p. 121

وميكن أيضً ا وصف الرفاه النفيس االجتامعي بأنه «عملية تعزيز املرونة لدى األفراد
واألرس واملجتمعات» (املركز املرجعي لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر للدعم النفيس واالجتامعي ،2009 ،ص .)11
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كيف يرتبط الدعم النف�سي االجتماعي ()PSS
بالتع ّلم االجتماعي واالنفعايل ()SEL؟
غالباً ما يُستخدم مصطلح الدعم النفيس ( )PSSاالجتامعي ومصطلح التعلم
االجتامعي واالنفعايل ( )SELللداللة عىل املعنى نفسه ،يف حني أنّ هذين
بشدة ،لكن مثّة اختالف واضح بينهام:
املصطلحني مرتابطان ّ
الدعم النفيس االجتامعي يعني الرعاية والدعم لبيئة الشخص االجتامعية
ولرفاهه النفيس ).(INEE, 2010
يف حني أن التعلم االجتامعي واالنفعايل هو عملية مستمرة الكتساب القيم
االجتامعية واالنفعالية واملواقف والكفاءة واملعرفة واملهارات.
)(Elias, Zins, Weissberg et al., 1997

تعمل برامج الدعم النفيس االجتامعي ومقاربة التعلّم االجتامعي واالنفعايل
يتم دمجهام يف املجاالت املختلفة لحياة املتعلّمني .ونظراً ألن
بشكلٍ أفضل عندما ّ
املؤسسات التعليمية تجمع األطفال وأقرانهم وأولياء األمور واألرس واملجتمعات
م ًعا ،ميكنها بذلك املساعدة يف خلق بيئة داعمة تع ّزز الرفاهية النفسية
بكل
واالجتامعية املثاليتني .وتعمل املؤسسات التعليمية واملجتمعية املحيطة ّ
طفل م ًعا لضامن حصوله عىل أفضل رعاية ومتابعة ممكنة ،وهذا يشمل التواصل
بني املعلّمني وأولياء األمور واملستشارين إذا لزم األمر ،وما إىل ذلك.
فقد أثبتت الدراسات أنّ التعليم القائم عىل الدعم النفيس االجتامعي يحمي
املتعلّمني من التأثريات السلبية التي تخلّفها الكوارث وحاالت الطوارئ
وذلك من خالل إعداد إجراءات روتينية ثابتة وتطبيقها ،وتوفري فرص لتكوين
والحد من التوتر ،والتشجيع عىل التعبري
الصداقات واللعب ،وتعزيز األمل،
ّ
عن الذات ،وتعزيز السلوك التعاوين.

Alexander, Boothby, & Wessells, (2010) ; Masten, Gewirtz, & Sapienza, (2013).
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حمتوى الدليل
كل نشاط وصفًا تفصيل ًيا
يتض ّمن هذا الدليل اثني عرش نشا ًطا ترفيه ًيا ،ويشمل ّ
لكل
املخصص ّ
ومقد مة توضّ ح الفئة املستهدفة ،والوقت
للخطوات الواجب ا تّباعها،
ّ
ّ
نشاط ،واملواد الالزمة ،إىل جانب األبعاد الثالثة للدعم النفيس االجتامعي التي
تتناسب مع أهداف كل نشاط .باإلضافة إىل ذلك ،يشمل الدليل أنشطة فردية يف
كل نشاط تساعد املتعلّم عىل التفكّر يف مضمون األنشطة التي يتم تطبيقها.
نهاية ّ
وميكن تطبيق أنشطة الدليل حضورياً يف الفصل الدرايس ،أو بشكلٍ فردي من قبل
املتعلّم خالل التعلّم عن بعد.

ما هي املمار�سات اجليدة التي يجب �أتباعها؟
إنّ خلق بيئة ممتعة وآمنة وشاملة يعترب أم ًرا رضور ًيا ألنه يشكّل األساس لبناء الثقة
وتعزيز التعاطف بني املتعلمنيً ،
أساسا ألنشطة املهارات الحياتية
فضل عن أنه يعترب ً
التي تع ّزز املرونة لدى املتعلمني ،من خالل:

ت�أمني بيئة تع ُّلم مرحة
ّ
متكن املتعلمني من
ال�ضحك واملرح خالل
اللعب.

ت�أمني بيئة تع ّلم
�آمنة و�سليمة.
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يجب على املع ّلم �أن:
وسليم ال يس ّبب أي رضر للمتعلّمني أثناء مشاركتهم يف النشاط.
يج ّهز مكانًا آم ًنا
ً
يحافظ عىل مسافة آمنة بني املتعلّمني.
يضع قواعد واضحة ودقيقة تؤمن بيئة آمنة للتعبري واملشاركة.

ل�ضمان بيئة تعليمية �شاملة ،يجب على املع ّلم �أن:

يس ّهل األنشطة الرتفيهية ويضمن نجاحها.
يع ّزز مشاركة املتعلّمني التلقائية وغري اإللزامية.
يتأكّد من احرتام جميع اآلراء ومن عدم إحراج أي شخص.
يشجع املتعلّمني عىل املشاركة ومن شأن هذه الخطوة أن متكّن املتعلّمني
الخجولني من التعبري عن أنفسهم.

التحدث.
ولكن ،تجدر اإلشارة يف الوقت نفسه إىل أنه يجب عدم إجبار أي من املتعلّمني عىل ّ

ما هي قيمة الأن�شطة الرتفيهية املدرجة يف الدليل
املرجعي واملخ�ص�صة للدعم النف�سي االجتماعي؟
يساعد اللعب عىل تحسني رفاهية األطفال وقدرتهم عىل التك ّيف .فاملشاركة
فرصا لتطوير مهارات
يف األلعاب واألنشطة الرتفيهية األخرى تو ّفر للمتعلمني ً
قد تساعدهم عىل التعامل مع التحديات النفسية االجتامعية والعملية التي
قد يواجهونها يف حياتهم .كذلك ،تضمن هذه األنشطة من ّو املتعلّمني وتنشأتهم
فرصا آمنة تساعدهم عىل استيعاب تجاربهم
االجتامعية ،وميكن أن تو ّفر لهم أيضً ا ً
وعىل إدارتها.
ويقدم القسم التايل تعريفًا لألبعاد الثالثة الخاصة بربنامج الدعم النفيس
ّ
واالجتامعي لالستجابة لألزمات والطوارئ .
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تعريف املفاهيم
البعد االنفعايل ،البعد العالئقي والبعد االندماجي
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البعد االنفعايل

يلعب الذكاء االنفعايل دوراً مهامً يف العالقات الشخصية ،والتواصل االجتامعي ،واالندماج
أساسا جوهرياً يساعد عىل
العاطفي مع اآلخرين ،ويف جميع مناحي الحياة ،فهو يشكّل ً
تفعيل قدرات الشخص ومهاراته ،ويزيد من إيجابيتها .إن نقص مهارات الذكاء االنفعايل
يؤدي إىل تفاقم املشاكل لدى الفرد إذ يعيق قدرته عىل التعاطف مع اآلخرين أو تف ّهم
وحل الرصاعات والسيطرة عىل اندفاعه
ويخل بقدرته عىل ضبط انفعاالته ّ
انفعاالتهم ،كام ّ
يف املواقف املختلفة (البقيعي.)2011 ،
وقد ع ّرف غوملان الذكاء االنفعايل ( )1995,Golemanعىل أنه قدرة الفرد عىل التع ّرف
عىل مشاعره ومشاعر اآلخرين وعىل تحفيز ذاته وعىل التحكم بانفعاالته وعالقته مع
اآلخرين بشكل ف ّعال.
ويشمل الذكاء االنفعايل بحسب بار-أون ( )2000,Bar-onعد ًدا كبريًا من املهارات غري
املعرفية (املهارات الشخصية  -املهارات االجتامعية  /التكيفية  -إدارة الضغوط  -املزاج
العام) التي تؤثر عىل إمكانية توافق الشخص مع متطلبات البيئة وضغوطها.
بهدف حتقيق الأهداف املرجوة من الدليل حتديد ًا ،يرتكز البعد االنفعايل
مكونات �أ�سا�سية:
يف هذا ال�سياق ،على �أربعة ّ
تفريغ االنفعاالت
إدارة االنفعاالت
تعزيز االنفعاالت اإليجابية بوعي وموضوعية
التعاطف
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٢

البعد العالئقي

إن العالقات االجتامعية هي عبارة عن عالقات إنسانية واجتامعية بني األفراد تأخذ
يف االعتبار البيئة االجتامعية التعليمية – التعلّمية والتفاعل القائم ضمن املدرسة بني
مختلف األفراد .وتكمن أهمية هذه العالقات يف تعزيز املهارات النفسية االجتامعية
كالعالقات بني األفرقاء الرتبويني واملتعلّمني واألهل وما لتنمية هذه املهارات من دور
أسايس يف التعامل مع األزمات وتأمني الدعم النفيس االجتامعي.
كذلك ،تعترب العالقات االجتامعية التي تنشأ بني األفراد نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض
من أهم العوامل التي تساعد الفرد عىل الحفاظ عىل التوافق النفيس وتحقيق الذات،
فالقدرة عىل بناء عالقات إيجابية وسليمة مع املحيط لها دور أسايس يف إشباع مجموعة
والحب واالنتامء وتقدير الذات.)...
من الحاجات النفسية لدى األفراد (ومنها األمان
ّ
ويشمل الدعم النفيس االجتامعي البعد العالئقي الذي يرتكز عىل التفاعل االجتامعي
املبني عىل عملية التواصل والتفاهم بني املتعلّمني واملعلّمني واألهل بهدف تحسني
العالقات وتوفري بيئة إيجابية.

مكونات �أ�سا�سية:
يرتكز البعد العالئقي يف هذا الدليل على �أربعة ّ

التوا�صل:

هو عملية التفاعل املبنية على تبادل ا لأفكار واملعلومات
وامل�شاعر بني ا لأفراد.

التفاعل:

هو العملية التي تربط �أع�ضاء اجلماعة بع�ضهم ببع�ض على
امل�ستويني العقلي والدفاعي وعلى م�ستوى احلاجات والرغبات
والغايات واملعارف وما �شابه ذلك (من وجهة نظر �سوا�سون).

التعاون/
التعا�ضد:

هو التفاعل الإيجابي والت�ضامن بني الأفراد لتحقيق هدف ّ
معي.

ّ
حل
امل�شكالت:

هو قدرة الفرد على مواجهة ال�صعوبات والتحديات وكيفية �إيجاد
حلول ف ّعالة لتجاوزها.
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3

البعد االندماجي

إن األزمة التي طالت مختلف فئات املجتمع ورشائحه ومؤسساته وباألخص املدارس
واملعلّمني واملتعلّمني وأرسهم والتي أبعدتهم قرساً ولعدة أشهر عن الرصوح الرتبوية
ساهمت بتغيري السلوك الدرايس الروتيني وبتعديل املواقف ال س ّيام تلك املتعلقة
املهم تعزيز ثقافة ومامرسات الصمود
بالرؤية اإليجابية للمستقبل لديهم .لذلك ،من ّ
واالستمرارية والتطور اإليجايب لديهم من خالل تدعيم مهارات التك ّيف واملرونة لدى
هذه الفئات.
وللتعامل مع الظروف السائدة حال ًيا ولتأمني العودة إىل الدراسة بشكل إيجايب ،ال
ّبد من تدعيم مهارات التك ّيف النفيس  -املعريف والنفيس  -االنفعايل ،باإلضافة إىل
التك ّيف االجتامعي واملرونة ،فهي تهدف جميعها إىل تعديل مستويات اإلدراك والتفكري
واالنفعاالت بغية تطوير سلوكيات وأمناط استجابة أكرث إيجاب ّية للظروف واملتغريات
املستجدة من جهة ،وإىل بناء رؤية إيجابية للمستقبل عىل املديني
االجتامعية والرتبوية
ّ
املتوسط والبعيد من جهة أخرى.
التكيف واملرونة
ومن هنا� ،سوف نعتمد بعدين فرعيني لبعد االندماج:
ّ

التكيف
واملرونة
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�أن�شطة
احللقة الأوىل
من التعليم اال�سا�سي
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دائرة احلكاية
Video: https://youtu.be/_2UhU2_6giw
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/story_circle_ts.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة االوىل
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ال مستلزمات

البعد :االنفعايل
املكون :تفريغ االنفعاالت وإدارتها
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يعب عن انفعاالته بوسائل مختلفة.
ّ
مي ّيز بني مختلف أنواع االنفعاالت.
يحدد الشعور الذي يحمله.
ّ
الهدف :يسمح باستكشاف مجموعة من املشاعر من خالل تضمينها يف قصة يؤلفونها م ًعا.
أي وقت.
تشجيع التواصل يف ّ
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

يطلب املع ّلم من املتع ّلمني الوقوف يف دائرة مع ترك م�ساحة يف املنت�صف.
ي�شرح املع ّلم الن�شاط ً
قائل� :سنعمل م ًعا على ت�أليف ق�صة من ن�سج اخليال و�سن�شرتك
جميعنا فيها.
يختار املع ّلم �أحد املتع ّلمني لبدء الق�صة.

ثم ينتقل الدور للمتع ّلم الذي
يبد�أ هذا املتع ّلم بالق�صة ويقول جملة واحدة ومن ّ
يليه .
ُيقدم املع ّلم لهذا املتع ّلم بطاقة تت�ضمن �إحدى امل�شاعر ،وعلى املتع ّلم �أن ُيكمل
الق�صة التي بد�أها زميله على طريقته ،على �أن يجد طريقة لت�ضمني هذا ال�شعور
يف الق�صةُ .يكمل املتع ّلمون الن�شاط حتى ي�شاركوا جميعهم وي�ضعوا نهاية للق�صة.

املرحلة الثانية:

بعد االنتهاء من الن�شاط ،يناق�ش املع ّلم مع املتع ّلمني بع�ض الأ�سئلة الت�أ ّملية حول
اختياراتهم:
� ّأي م�شاعر ي�صعب عليكم التعبري عنها؟

يعب �أحدكم عن م�شاعره بطريقة خمتلفة عن زميله؟
هل ميكن �أن ّ

تقييم الن�شاط
كيف شعرت بعد مامرسة هذا التمرين؟
التحدث عن املشاعر؟
هل كان من السهل
ّ
كيف شعرت بعد أن شاركت شي ًئا عن نفسك مع املجموعة؟
13

مترين
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الرتا�شق بكرات الثلج
Video: https://youtu.be/8nV8IC5dGJw
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/SBF_tracking_sheet.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة األوىل
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :أوراق وأقالم

البعد :العالئقي
املكون :املكون :التواصل  -التفاعل
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:

يوظّف مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي الف ّعال يف عالقاته (استخدام
إشارات تؤكّد تلقي الرسالة.)...
يتق ّبل آراء اآلخرين.
عب عن مواقفه (القبول/الرفض) باحرتام.
يُ ّ
يتق ّبل املتعلّم التنوع/االختالف والفروقات الفردية لدى أقرانه.
يبني عالقات إيجابية مع محيطه.
يشارك اآلخرين باألنشطة.
الهدف :التواصل اإليجايب – التعرف أكرث إىل األشخاص من خالل هذه اللعبة.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:
يوزع املع ّلم على املتع ّلمني بطاقات ،بحيث ي�أخذ كل متع ّلم بطاقة.
يطلب املع ّلم من ّ
كل متع ّلم �أن يكتب ثالث حقائق عن نف�سه مثرية لالهتمام ،ولكنها
غري معروفة على نطاق وا�سع وال يعرفها �أقرانه عنه .ال ميكن �أن يكون هناك � ّأي
�أ�سماء على ا لأوراق!
بعد االنتهاء ي�صنع ّ
كل متع ّلم كرة من هذه الورقة.
بعد �صنع الكرة ،يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن يخو�ضوا معركة «كرة الثلج»
الورقية (يبد �أون برمي ا لأوراق ع�شوائي ًّا داخل الغرفة ،ي ؤ� ّكد املع ّلم على �ضرورة
االنتباه وعدم �إيذاء ا لأقران �أثناء الرمي).

املرحلة الثانية:

بعد ب�ضع دقائق� ،ستكون ّ
كل كرات الثلج الورقية يف جميع �أنحاء الغرفة.
عندها يلتقط ّ
كل متع ّلم �أ ّي ًا من كرات الثلج املوجودة.

على ّ
كل متع ّلم حماولة ا�ستك�شاف املتع ّلم الذي تعود له كرة الثلج من خالل
احلقائق املكتوبة.

تقييم الن�شاط
كيف شعرت بعد مامرسة هذا ال ّتمرين؟
كيف خ ّمنت ملن كانت كرة الثلج؟
شاركت شي ًئا عن نفسك مع املجموعة؟
َ
كيف شعرت بعد أن
16

مترين
ﺗﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﺘﺮاﺷﻖ ﺑﻜﺮات اﻟﺜﻠﺞ

اﺧﺘﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ان ﺗﺘﺸﺎرﻛﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻣﺎم اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎءك
ﺿﻊ اﺷﺎرة ﺻﺢ
اﻻﺷﺎرة

اﻻﺷﻴﺎء
اﻟﻌﺎﺑﻚ
اﻟﻜﻤّ ﺎﻣﺔ
اﻏﻨﻴﺎﺗﻚ
دﻓﺎﺗﺮك
اﻟﺒﻮﻇﺔ
ﺛﻴﺎﺑﻚ
ارﺳﻢ

ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺘﺸﺎرﻛﻪ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻚ
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�صفات ال�صديق
Video: https://youtu.be/OXGi9uzQf3g
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/qualities_of_a_friend..pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة االوىل
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ورقة عمل مكتوب عليها العبارات التالية:
أستمع جيدً ا ألصدقايئ.
أهتم بأصدقايئ.
أساعد أصدقايئ عندما ال أكون مشغوالً وحسب.
أنا لطيف وودود مع األشخاص الجدد.
أحياناً ال أريد أن أشارك ألعايب مع أصدقايئ.
أحب أن أشعر بالرتحيب من اآلخرين عندما أكون يف وضع جديد.
أحرتم أصدقايئ.
الصف.
دامئا أُخرب املعلمة عندما يخالف صديقي قواعد
ّ
أحب اللعب مع أصدقايئ.
ّ

البعد:
املكون :التواصل  -التفاعل
ّ
املبيُ :يتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
العالئقي

يحدد املشكلة التي تواجهه (االنتباه اىل وجودها ،تسميتها).
ّ
يحلّل املشكلة (االستفسار عن املشكلة ،جمع املعلومات ماذا ،كيف ،متى ،ملاذا).
يقرتح ً
حلول بديلة (اقرتاح أفكار).
حل املشكالت.
يتب ّنى املواقف اإليجابية والسلمية يف مقاربة ّ
ُيع ّرف مفهوم العنف ومظاهره (اللفظي ،الجسدي ،املعنوي).
يحدد مواقفه ومشاعره عندما يكون يف وضع النزاع.
ّ
يكتشف مواقف اآلخرين التي تظهر يف وقت النزاع.
حل النزاعات (عدم التح ّيز -الوساطة  -عدم االستهزاء)...
يعتمد السلوكيات املالمئة يف ّ
الهدف :فهم أهمية الصداقات وقدرتها عىل خلق شعو ٍر باالنتامء والدعم.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

ي�شرح املع ّلم �إجراءات الن�شاط ويقول� :س�أقر�أ عليكم جمموعة من العبارات التي ّ
تو�ضح ما
الذي يجعل من �شخ�ص ما �صدي ًقا .عليك الوقوف �إذا كنت تتوافق مع العبارة ،و�إن مل تكن
على توافق معهاَ � ،
جال�سا.
إبق
ً
يقر�أ املع ّلم العبارات التالية ،ويطلب منهم اجللو�س �أو الوقوف:

�أَ ْهت َُّم ِب�أَ ْ�صدِ َقائِي.
ل ُ�أ ِح َّب َط َعامِي.
	�آ ُك ُل َط َع َ
ام َ�صدِ يقِي ِ�إذا َ ْ
ا�ص ْ ُ
ال ْ�ش َخ ِ
ال ُددِ .
ود َم َع َْ أ
	�أَنَا َل ِط ٌ
يف َو َو ُد ٌ
َ
	ل �أُ ِح ُّب �أَ ْن �أُ َ�شارِ َك َ�أ ْل َعابِي َم َع �أَ ْ�صدِ َقائِي.
	�أُ َحاف ُ
ِظ َع َلى �أَ ْ�سرارِ َ�صدِ يقِي.
	�أَ ْح َ ِ
ت ُم �أَ ْ�صدِ َقائِي.
ُ
أفر�ض على � ْأ�صدِ َق ْائ ِْي َم َع َم ْن َي ِج ُب َ�أ ْن َ ْي ُ�ض ْو ْا َو ْقتَهُ ْم.
	�
	�أَ ْ�ستَمِ ُع ِ�إ َ ْل َ�أ ْ�صدِ َقائِي.
�س ِف �أَ ْن �أَ ْج َر َح َم َ�شاعِ َر ُه.
ِ
	�إذا َج َر َح َ�صدِ يقِي َم َ�شاعِ ِريَ ،ل َب ْ�أ َ
ل�صديقِي � ِأ�صدِ قا ُء � َآخرين.
َق ْد َي ُ
كون َ
	�أَنَا َ�صدِ ْي ٌق َج ِّي ٌد.
يطلب املع ّلم من ّ
كل متع ّلم التفكري يف �صديق ،ويطلب منهم �أن ير�سموا هذا ال�صديق.
يوزع املع ّلم الأوراق والأقالم ،ومينح املتع ّلمني ب�ضع دقائق لر�سم �أ�صدقائهم.
ّ

تقييم الن�شاط
عند االنتهاء من الرسم ،يسأل املعلّم األسئلة التالية لجميع املتعلّمني:
ما هي أبرز صفات الصديق الحقيقي؟
هل ترى أ ّياً من هذه الصفات يف أصدقائك؟
كل هذه الصفات؟
هل تعتقد أن لديك ّ
ما هي األشياء املتشابهة واملختلفة مع أصدقائكم؟
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مترين
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�أن�شطة
احللقة الثانية
من التعليم اال�سا�سي
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�صندوق الأمان
PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/Safety_box_with_audio_0.pptx
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/TS_Safety_Box.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة الثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :صندوق كرتون فارغ ،أوراق وأقالم

البعد :االنفعايل
املكون :تفريغ االنفعاالت
تعزيز االنفعاالت اإليجابية بوعي وموضوعية
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يحدد الشعور الذي يتملّكه.
ّ
يبحث عن األسباب امللموسة وغري امللموسة لهذه االنفعاالت.
يط ّبق بعض االسرتاتيجيات املساعدة عىل التخفيف من االنفعاالت.
يحدد األفكار السلبية وراء الشعور السلبي.
ميتلك تص ّورات ذهنية إيجابية عن األحداث واملواقف واألشخاص املحيطني به.
الهدف :التع ّرف عىل أهمية التعبري عن مشاعرهم وأهمية مشاركة هذه املشاعر.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

يز ّين املع ّلم ال�صندوق الفارغ� -صندوق ا لأحذية -وي�صنع يف و�سطه �ش ًقا كي
القجة.
ي�شبه
ّ

يطلق املع ّلم على هذا ال�صندوق ا�سم «�صندوق ا لأمان».
الر�سم
ّ
يوز ع املع ّلم ا لأوراق وا لأقالم على املتع ّلمني ويطلب منهم �أن ّ
يعبوا من خالل ّ
�أو الكتابة عن امل�شاعر ا ّلتي اختربوها خالل احلجر املنز ّ
يل :خوف ،ملل ،قلق...

املرحلة الثانية:

طوعي م�شاركة ر�سوماتهم �أو كتاباتهم مع زمالئهم
وب�شكل
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني
ٍ
ّ
ثم و�ضعها يف �صندوق الأمان.
ّ
وينوه
يختم املع ّلم النّ �شاط بال ّت�أكيد على احرتام م�شاعر املتع ّلمني و�أحا�سي�سهم،
ّ
أخ�ص تلك ا ّلتي يعي�شونها خالل ا لأزمات ،م�ضي ًفا � ّأن
أهم ّية التّعبريعن امل�شاعر بال ّ
ب� ّ
ّ
لتخطيها وجعلها يف
ال�صندوق هي حماولة
التّعبريعن هذه امل�شاعر وو�ضعها يف ّ
مكان �آمن.

تقييم الن�شاط
كيف شعرت بعد التمرين ؟
ما األشياء التي ساعدك الصندوق عىل اكتشافها؟
هل شعرتم بالراحة بعد رسم أو كتابة مشاعركم؟
23
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�أنا قادر
Video: https://youtu.be/PVnTHLq_ap0
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/ICan_tracking_sheet.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة الثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :أوراق وأقالم

البعد :العالئقي
حل املشكالت
املكونّ :
ّ
املبي :يتوقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يحدد املشكلة التي تواجهه (االنتباه اىل وجودها ،تسميتها).
ّ
يحلّل املشكلة (االستفسار عن املشكلة ،جمع املعلومات ماذا ،كيف ،متى،
ملاذا).
يقرتح حلول بديلة (إقرتاح أفكار).
يلتزم املواقف اإليجابية والسلمية يف مقاربة حل املشكالت.
الهدف :تنمية القدرة عىل تحديد املشكلة والحلول املقرتحة.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

يوز ع عليهم الأوراق البي�ضاء والأقالم طال ًبا �إليهم �أن
يرحب املع ّلم باملتع ّلمني ثم ّ
ّ
ّ
القو ة.
يفكروا ببع�ض القدرات لديهم� ،أو نقاط ّ

ي�ستند املع ّلم على بع�ض الأمثلة لإر�شاد املتع ّلمني مثال� :أنا مرح ،لذلك �أ�ستطيع ان
�أُ ِ
لدي بع�ض الأ�صدقاء لذلك ميكنني �أن �أملأ وقت فراغي� ،أو �أنا
�ضحك �أ�صدقائي� ،أو ّ
قادر على ّ
جيد يف اللغة العربية.
حل فرو�ضي
املدر�سية لأنني ّ
ّ

املرحلة الثانية:

بعد �أن يكتب املتع ّلمون نقاط قوتهم وكيفية ا�ستعمالها ،على املع ّلم �أن يطلب منهم
عر�ضها �أمام رفاقهم يف ال�صف.
دائما بنقاط قوتهم عندما يواجهون م�شكلة ما،
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن يفكروا
ً
كي ي�ستطيعوا ّ
حل هذه امل�شكلة.

تقييم الن�شاط
حل املشكلة؟
ما هي الطاقات والقدرات التي ميكن أن تساعد يف ّ

اخلال�صة:
يشدد يف
يختم املعلّم الجلسة بعبارات إيجاب ّية ّ
خاللها عىل قدرة املتعلّمني يف إحداث تغيري وتحسني
الظّروف عرب استثامر طاقاتهم وقدراتهم.
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مترين
ﺗﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

أﻧﺎ ﻗﺎدر

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻫﻲ اﺷﻴﺎء اﺗﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎرة ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن
أﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ أواﺟﻬﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻚ اﻵن إﻛﻤﺎل دوﻻب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﺎ اﻟﺮﺳﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ :

ﻣﻦ أﻧﺎ

ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻲ

ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ
دﻋﻤﻲ
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الإ�شارات امللونة
Video: https://youtu.be/C-iwe_DiJIU
T.S : https://www.crdp.org/sites/default/files/inline-files/CS_tracking_sheet.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة الثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ثالث إشارات مل ّونة (حمراء /خرضاء /صفراء)
أوراق ( – )post- itأقالم -رشيط الصق

البعد:

االنفعايل

املكون :تفريغ االنفعاالت
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يعب عن انفعاالته بوسائل مختلفة.
ّ
مي ّيز بني مختلف أنواع االنفعاالت.
يس ّمي انفعاالته.
يحدد األفكار واملواقف مصدر هذه االنفعاالت.
ّ
الهدف:
إظهار املشاعر باستخدام اإلشارات امللونة.
التعبري عن مختلف املشاعر والتمييز فيام بينها.
معرفة األسباب التي تؤثر عىل مشاعرهم وانفعالتهم.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

ملونة يف الغرفة ال�صفية� :إ�شارة حمراء� ،إ�شارة خ�ضراء
ُيل�صق املعلم ثالث �إ�شارات ّ
و�إ�شارة �صفراء ترمز ّ
كل منها �إىل امل�شاعر ا ّلتي يعي�شها املتعلم جتاه العودة �إىل املدر�سة.
ي�شرح املع ّلم معنى ا لإ�شارات ال ّثالث:
ا لإ�شارة احلمراء تعني �أنا غري �سعيد بالعودة �إىل املدر�سة.
ا لإ�شارة اخل�ضراء تعني �أنا �سعيد بالعودة �إىل املدر�سة.
حد ما بالعودة �إىل املدر�سة.
الإ�شارة ال�صفراء تعني �أنا �سعيد �إىل ٍّ

املرحلة الثانية:

يوز ع املع ّلم ا لأوراق وا لأقالم على املتع ّلمني طال ًبا �إليهم تدوين م�شاعرهم جتاه
ّ
واحدا يجعله ي�شعرعلى هذا النحو ،وذلك على
العودة �إىل املدر�سة وكتابة �سب ًبا
ً
ّ
ال�شكل الآتي:
ال�سعيد يكتب �سب ًبا ل�سعادته بالعودة.
�صاحب ال�شعور ّ
ال�سعيد يكتب �سب ًبا لعدم �سعادته بالعودة.
�صاحب ال�شعور غري ّ
جزئيا بالعودة :يكتب �سبب ًا ل�سعادته بالعودة ،و�سبب ًا لعدم
بال�سعادة
من ي�شعر
ًّ
ّ
�سعادته بالعودة.

املرحلة الثالثة:

تعب عن
يطلب املع ّلم من جميع املتع ّلمني �أخذ الأوراق والوقوف عند ا لإ�شارة ا ّلتي ّ
طوعي ،م�شاركة �أجوبتهم مع املجموعة و�إل�صاق
ب�شكل
م�شاعرهم ،ثم يطلب �إليهم
ٍ
ّ
�أوراقهم حتت ا لإ�شارة املنا�سبة.
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تقييم الن�شاط
هل كان من السهل التكلّم عن املشاعر؟
هل كان ً
تحدد األسباب وراء ما تشعر به؟
سهل أن ّ
ما هي بعض االسرتاتيجيات التي ميكن أن تساعدنا يف التغلّب عىل مشاعرنا السلبية؟
ما الذي ميكنك فعله لتشعر بتحسن وما الذي ميكنك فعله لتغيري الشعور السلبي؟

اخلال�صة:

يختم املعلّم ال ّنشاط بتقديم الشّ كر للجميع ،ويؤكّد عىل
تم ذكرها ،كام
رضورة احرتام ّ
كل األفكار واملشاعر الّتي ّ
ويؤكّد عىل أه ّم ّية استعادة منط حياة شبه عادي لإلسهام
بتخطّي األزمات واستمرار دورة الحياة ومن بينها العودة
الد عم ّ
اللزم
الد راسة ،وعن جاهزية املعلّمني لتقديم ّ
إىل ّ
فيس.
للمتعلّمني يف املستويني ّ
رايس وال ّن ّ
الد ّ
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نهر احلياة
PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/River_of_Life.pptx
T.S : https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/river_of_life_TS.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقة الثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :أوراق قياس  A4وأقالم
ورشيط الصق

البعد:

االندماجي

املكون :املرونة واملثابرة
ّ
املبيُ :يتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يتم ّتع باملرونة واملثابرة للتخطيط ألهدافه املستقبلية والسعي نحو تحقيقها.
يستخلص الفائدة من ماضيه ويستفيد من حارضه والتجارب والخربات التي
يعيشها يوم ًّيا للتخطيط ملستقبله.
يتبنى مواقف إيجابية من املستقبل.
يرسم خططاً مستقبلية.
الهدف :مساعدة املتعلّمني عىل املرونة ،العزمية واملثابرة وتطوير رؤية إيجا ّبية
نحو املستقبل.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

يقول املع ّلم :هذه اللعبة ت�ساعدنا يف التفكري يف خططنا امل�ستقبلية ،والتخطيط لها
وو�ضع �أهداف وا�ضحة يف حياتنا.
يتم تخ�صي�ص
ي�أخذ املع ّلم ثالث �أوراق قيا�س  A4ويل�صقهم م ًعا طول ًيا ب�شريط ال�صقّ .
ورقة واحدة للما�ضي وواحدة للحا�ضر و �أخرى للم�ستقبل.
ثم يقول املع ّلم :عليك ا�ستعمال �أوراق و �أقالم التلوين.
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني كتابة كلمة «املا�ضي» على الورقة الأوىل ،و«احلا�ضر»
على الثانية ،و«امل�ستقبل» على الثالثة.
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني ر�سم نهر عرب الورقة ،لي�سري خالل الأوراق الثالثة من
ثم ّ
يو�ضح �أ ّنه مي ّثل نهر احلياة لهم.
املا�ضي �إىل احلا�ضر �إىل امل�ستقبلّ .
ثم ،يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن يعر�ضوا على اخلط املر�سوم ا لأمور التي ي�شعرون
�صورا يف ّ
كل ق�سم (املا�ضي واحلا�ضر
�أنها مهمة يف حياتهم ،ويكتبونها �أو ير�سمونها
ً
وامل�ستقبل) ،على �أن ير�سموا يف ّ
كل ق�سم على حدة.
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن يبد �أوا باملا�ضي � ً
أول� .أن يتذكروا الأمور التي كانت
تهمهم يف حياتهم وقد تكون �أحداثا �أو �أ�شخا�صا �أو �أماكن� ،أو �إجنازات ي�شعرون �أنهم
ّ
قاموا بها يف حياتهم� .أن يفكروا يف �أمور �إيجابية يف حياتهم و �أ�شياء يفتخرون بها
كثريا ح�صلت معهم يف حياتهم.
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن ي�شاركوا بع�ض ر�سوماتهم �أو كتاباتهم ب�ش�أن املا�ضي
قبل االنتقال �إىل الق�سم التايل.

املرحلة الثانية:

يطلب املع ّلم من املتع ّلمني الر�سم �أو كتابة االمور املهمة يف حياتهم ا لآن  -الأ�شخا�ص
�أو ا لأماكن �أو الأمور ذات القيمة بالن�سبة �إليهم ،وا لأ�شياء التي يح ّبونها ،وكيف
ي�شعرون بالدعم يف الوقت احلايل.
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يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن ي�شاركوا بع�ض ر�سوماتهم �أو كتاباتهم مع �أحد رفاقهم
املقر بني ب�ش�أن احلا�ضر قبل االنتقال �إىل الق�سم التايل.
ّ

املرحلة الثالثة:

املهمة مل�ستقبلهم  -مبا يف ذلك
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني الر�سم �أو كتابة ا لأمور
ّ
�آمالهم و �أحالمهم .يطلب املع ّلم من املتع ّلمني �أن ي�شاركوا بع�ض ر�سوماتهم �أو كتاباتهم
املقر بني ،ب�ش�أن امل�ستقبل.
مع �أحد رفاقهم
ّ
مبجرد االنتهاء من ال�صورّ ،
فكر يف ر�سوماتك� .إذا كان �أقاربك �أو �أ�صدقا�ؤك ير�سمون
ويلعبون معك ،ميكن ّ
ويتحد ث عن �أكرث ما يعجبهم يف ر�سوماتهم
لكل �شخ�ص �أن ي�صف
ّ
وميكنك مناق�شة ا لأ�سئلة التالية.

تقييم الن�شاط
هل أحببتم واستمتعتم بالنشاط؟
أي مرحلة كانت األسهل وأ ّيها كانت األصعب عليكم؟
ّ
هل كان من السهل أم الصعب التفكري يف خططنا املستقبلية وملاذا؟

اخلال�صة:

يختم املعلّم الجلسة بعبارات إيجاب ّية
يشدد من خاللها عىل أهم ّية أن
ّ
يؤمن ااملتعلّمون بأنفسهم وبقدراتهم
الستعاملها من أجل تحسني مهاراتهم
والتغلّب عىل جميع العقبات املحتملة
التي قد يواجهونها.
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�أن�شطة احللقتني
الأوىل والثانية
من التعليم اال�سا�سي
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مر�آة امل�شاعر
Video: https://youtu.be/THNxuSGzp7I
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/FM_With_Logo.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقتان األوىل والثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ال مستلزمات

البعد:

االنفعايل  -العالئقي

املكون :تفريغ االنفعاالت (االنفعايل)
التواصل – التفاعل (العالئقي)
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يعبعن انفعاالته بوسائل مختلفة.
ّ
مي ّيز بني مختلف أنواع االنفعاالت.
يس ّمي انفعاالته.
يالحظ انفعاالت اآلخرين اللفظية وغري اللفظية.
الهدف :التعبري عن املشاعر بشكلٍ ّ
خلق من خالل الحركة والقدرة عىل تغيري
التعبري من شعور اىل آخر.

40

خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

يطلب املع ّلم من املتع ّلمني الوقوف يف �ص ّفني.

ّ
ال�صف الآخر هم املمثلون.
ي�شرح املع ّلم �أن �أحد ال�صفوف هم املرايا و � ّأن
على املمثلني �أن يتبعوا الإر�شادات التي يقولها املع ّلم.
ّ
ال�صف �أمامهم،
يلعب املتع ّلمون يف
ال�صف ا ل ّأول دور املر �آة للمتع ّلم املمثل الذي يقف يف ّ
(�أي �أن ال�شخ�ص املر �آة �سيق ّلد ما يفعله ال�شخ�ص املمثل).
على املرايا حماولة تقليد املمثلني يف ّ
كل التفا�صيل التي يفعلونها.

املرحلة الثانية:

يبد أ� بعد ذلك املع ّلم اللعبة ،وينادي بعبارة �إيجابية ،مثل القوة ،وال�شجاعة ،واجلر �أة،
واحلب وال�سالم ،ويقوم املمثلون بتمثيل هذه احلالة.
وال�سعادة ،والهدوء،
ّ
بعد ّ
كل كلمة ،على املرايا �أن يق ّلدوا ما يفعله املمثلون.

املرحلة الثالثة:
بعد االنتهاء من اجلولة ا لأوىل ،ي�أخذ ّ
ّ
�صف بالتبديل من كونه املمثل للعب دور
كل
املر �آة وبالعك�س.
ي�شرف املع ّلم على التزام اجلميع بالنظام! وينادي ب�إ�سم ال�شعور ،ويت�أكد �أي�ض ًا عندما
يكون على املمثل واملر �آة تغيري ا لأدوار.
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تقييم الن�شاط
كيف تشعرون بعد مامرسة هذا ال ّتمرين؟
أي مدى استطاع اآلخر أن يقلّد املشاعر املطلوبة؟
إىل ّ
عبت عن مشاعرك؟
عندما كنت املمثل  ،ما التغيريات التي الحظ َتها يف جسدك عندما ّ
عب الجميع عن املشاعر بنفس الطريقة؟
هل ّ

اخلال�صة:

أخريًا ،يختم املعلّم ال ّنشاط بتوجيه النصيحة للمتعلّمني:
تفهم بشكلٍ أفضل ما يشعر به اآلخرون من خالل
ُي ِكنك أن َ
مالحظة كيف ّية تعبريهم عن أنفسهم ،وطرح األسئلة عليهم،
والتواجد من أجلهم.
أضف
لعب هذه اللعبة يف املنزل أو مع أصدقائك!
ْ
ُي ِكنك ُ
تحد يًا عن طريق جعل رشكائك يُخ ِّمنون املشاعر التي
ِّ
يعكسونها ،أو تخ ّيل السيناريوهات وكيف قد تتفاعل!
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ا�صغي للآخر
Video: https://youtu.be/R3jlOZhxhGc
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/T.S_LTEO_with_Logo.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقتان األوىل والثانية
املدّ ة 30 :دقيقة

البعد:

املستلزمات :أوراق وأقالم

االنفعايل  -العالئقي

املكون :التواصل – التفاعل (العالئقي)
تفريغ االنفعاالت (االنفعايل)
ّ
املبيُ :يتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يستخدم مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي الف ّعال يف عالقاته (استخدام
اشارات تؤكد تلقي الرسالة)...
ُيجري حوارات ب ّناءة.
يعب عن آرائه بوضوح.
ّ
يصغي إصغا ًء ناشطاً آلراء أقرانه.
يشارك يف الحوارات املطروحة.
يعب عن مواقفه (القبول /الرفض) باحرتام.
ّ
يبني عالقات إيجابية مع محيطه.
يشارك اآلخرين باألنشطة.
يط ّبق املعايري االجتامعية واالخالقية يف سلوكياته (الصدق ،االلتزام ،االحرتام)...
44

الهدف:
إظهار مهارات التواصل الناشط والتعبري عن املشاعر وتفريغ االنفعاالت.

خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:
يق�سم املع ّلم املتعلمني اىل جمموعات ثنائية.
ّ
ً
ق�صة عن كيفية مت�ضية وقته يف املنزل خالل
يقول املع ّلم� :س ُي�شارك متع ّلم واحد
ِ�صة
احلجر� .سي�ستمع متع ّلم �آخر ب�إهتمام بينما ير�سم بع�ض الأفكار الرئي�سية من الق ّ
على قطعة من الورق ،ويعيد م�شاركة ق�صة �صديقه مع باقي املتع ّلمني با�ستخدام
الر�سم للح�صول على �أدِ ّلة مل�ساعدتهم على التذكر.

املرحلة الثانية:

ي�ستمع املتع ّلم ا ل ّأول بانتباه ،ويحاول اكت�شاف �إذا ما قام املتع ّلم ال ّثاين ب�إجراء � ّأي
غي يف �أحداث الق�صة ،ن�سي �شي ًئا �أو
تغيري �أو تعديل على جمريات
ّ
الق�صة (�أي ّ
�أ�ضاف �شي ًئا).
يطلب املع ّلم تبديل ا لأدوار وتكرار النّ �شاط.
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تقييم الن�شاط
قصتك؟
تم االستامع َ
إليك وتذكّر رشيكَك َّ
كيف كان شعو ُرك عندما ّ
ٍ
شخص ما؟
استمعت إىل
َ
شعرت عندما
َ
كيف
ما هي بعض الطرق األخرى إلظهار أنّك تستمع؟

اخلال�صة:

الناس عىل التواصل
االستامع ُيساعد
َ
وفهم بعضهم بعضً ا بشكلٍ أفضل.
يجعلنا نشع ُر باألمان أك َرث عندما
نتحد ث عن ِ
أنفسنا مع اآلخرين عندما
ّ
نعلم أ نّهم يستمعون إلينا ،ألنّ ذلك
ُيظهِر االهتامم واالحرتام.
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الأحالم تتح ّقق
Video: https://youtu.be/pJiGP1gPB34
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/DCT_tracking_sheet.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقتان األوىل والثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ال مستلزمات

البعد:

االندماجي

املكون :تحقيق األهداف
تطوير رؤية إيجابّية نحو املستقبل
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يط ّور رؤية إيجا ّبية نحو املستقبل.
يتب ّنى مواقف إيجاب ّية من املستقبل.
يرسم خططاً مستقبلية.

الهدف:
التشجيع عىل التفكري يف ما يريدون أن يصبحوا عليه عندما يكربون ،وتنمية اآلمال
واألحالم للمستقبل.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

�سيتحد ثون عن �أحالمهم يف
ي�شرح املع ّلم للمتع ّلمني �أ ّنهم �سيلعبون اليوم لعبة حيث
ّ
امل�ستقبل وما الذي يحلمون بتحقيقه عندما يكربون.
هل فكرت ماذا تريد �أن تكون يف امل�ستقبل؟
هل تعلم ما هي اخلطوات التي نحتاجها لتحقيق حلمنا؟

املرحلة الثانية:

يطلب املع ّلم من املتع ّلمني الوقوف يف دائرة مع ترك م�ساحة يف املنت�صف.
ٍ
ب�صمت مع �أنف�سهم ب�ش�أن ما يريدون فعله عندما يكربون.
يدعو املع ّلم املتع ّلمني للتفكري

تلو الآخر املجيء اىل منت�صف الدائرة ومتثيل ما يريدون
يطلب من املتع ّلمني واحد ًا َ
�شفهيا ما هو.
�أن ي�صبحوا عليه عندما يكربون من دون �أن يقولوا
ّ
عندما يقومون بالتمثيل ،على املتع ّلمني الآخرين تخمني ما يقوم باقي املتع ّلمني
بتمثيله .

املرحلة الثالثة:

أملية حول اختياراتهم:
يناق�ش املع ّلم مع املتع ّلمني بع�ض الأ�سئلة الت� ّ
ملاذا فكرت يف اختيارك هذا؟
التحديات التي قد تواجهها �أثناء الو�صول �إىل هدفك؟
ما هي بر�أيك بع�ض
ّ
ما هي بع�ض اال�سرتاتيجيات التي ميكنك ا�ستخدامها للتغلب على هذه
التحديات؟
ّ
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تقييم الن�شاط
كيف شعرت خالل تطبيق النشاط؟
هل هو سهل؟
تحدثت عن تحدياتك؟
كيف شعرت عندما ّ
هل تشعر أنه عندما نؤمن بإمكانياتنا ،ال يوجد يشء مستحيل؟

اخلال�صة:

يشكر املعلّم املتعلّمني ويعطيهم
نصيحة :ميكنكم أن تلعبوا هذه اللعبة
مع أصدقائكم وعائلتكم لتساعدكم
عىل التفكري يف كيفية متكّنكم من
تحقيق أحالمكم الكبرية ،إضافة إىل
األهداف الصغرية التي تحتاجون إليها
لتحقيق ذلك!
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مترين
ﺗﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻷﺣﻼم ﺗﺘﺤﻘﻖ

ﺗﺤﺐ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وارﺳﻤﻬﺎ
ﺗﺨﻴﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺎ
ّ
ّ

ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻚ ﻣﻦ ّ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟

اﺳﺤﺐ واﺳﻘﻂ اﺟﺎﺑﺘﻚ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑّﻊ .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﻴﺎر اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل

أﻣﻲ
أﺧﺘﻲ

أﺑﻲ

أﺧﻲ

ﻗﺮﻳﺒﻲ أو ﻗﺮﻳﺒﺘﻲ
ﺻﺪﻳﻘﻲ أو ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ
ّ
ّ
ﻣﻌﻠﻤﺘﻲ
ﻣﻌﻠﻤﻲ أو
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
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لعبة تقليد الإيقاع املو�سيقي
PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/MB_Final_2021.pptx
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/MB_tracking_sheet.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقتان األوىل والثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ال مستلزمات

البعد :البعد االندماجي
البعد العالئقي
املكون :العمل الجامعي (البعد العالئقي)
اسرتاتيجيات التك ّيف (البعد االندماجي)
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
ُيع ِّرف مفهوم التعاون.
ُيساند أقرانه عند الحاجة.
يصف الواقع املستجد.
يستخلص إيجابيات الواقع املستجد.
يعتمد اسرتاتيجيات إبداعية للتعامل مع الواقع املستجد.
الهدف :تطبيق اسرتاتيجيات التكيف والتعاون والعمل ضمن مجموعة
النجاح املهمة.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

دائري �أو الوقوف (بح�سب حجم القاعة).
يطلب املع ّلم من املتع ّلمني اجللو�س ب�شكل
ّ
التكيز واال�ستماع وتنفيذ املهام لإجناح هذا النّ �شاط.
أهم ّية ّ
ي�شرح املع ّلم � ّ

يوز ع املع ّلم املتع ّلمني �إىل جمموعات من � 4إىل � 5أ�شخا�ص (بح�سب العدد املوجود يف
ّ
ال�ص ّف ).
ّ
يتوجه املع ّلم �إىل ّ
كل جمموعة على حدة ،ويطلب �إليهم تكرار التّ�صفيق بح�سب
ّ
ً
ب�سيطا ي�سهل تكراره).
إيقاعا
الإيقاع
اخلا�ص باملجموعة (تختار املجموعة � ً
ّ

املرحلة الثانية:

اخلا�ص
ّدر ب على تكرار التّ�صفيق متَّ بعني ا لإيقاع
ّ
يطلب املع ّلم �إىل املتع ّلمني الت ّ
ّ
بكل جمموعة.
ّ
متمكنني من التّ�صفيق
تقف املجموعات بالقرب من بع�ضها عندما ي�صبح املتع ّلمون
ب�شكل من�سجم مع املجموعات الأخرى.
الد ائرة والتّ�صفيق
ٍ
م ًعا وذلك بهدف ت�شكيل ّ
تكرر ّ
كل الإيقاعات ب�شكل مت�سل�سل.
َّ
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تقييم الن�شاط
هل كنتم قادرين عىل متابعة إيقاع مجموعتكم؟
ما الذي يجعل املجموعة متامسكة؟
هل ش ّتتت املجموعات األخرى انتباهكم أثناء التصفيق مع مجموعاتكم؟
كيف ميكنكم تقوية تركيزكم؟

اخلال�صة:

ال ّتأكيد عىل أه ّم ّية استعادة منط حياة شبه
عادي لإلسهام يف تخطّي األزمات واستمرار
دورة الحياة ،ومن بينها العودة إىل
الد راسة ،وعن جاهزية املعلّمني لتقديم
ّ
الد عم ّ
اللزم للمتعلّمني عىل الصعيدين
ّ
فيس.
ّ
رايس وال ّن ّ
الد ّ
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املعب عن امل�شاعر
الرق�ص ّ
ّ
PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/DF_Final_2021.pptx
T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/DF_tracking_sheet_Final.pdf

الفئة املستهدفة :الحلقتان األوىل والثانية
املدّ ة 30 :دقيقة
املستلزمات :ال مستلزمات

البعد :البعد االنفعايل
املكون :تفريغ االنفعاالت (االنفعايل)
ّ
املبي :يُتو ّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قاد ًرا عىل أن:
يعب عن انفعاالته بوسائل مختلفة.
ّ
مي ّيز بني مختلف أنواع االنفعاالت.
يس ّمي انفعاالته.
الهدف:
التعبري عن مختلف املشاعر والتمييز بينها.
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خطوات الن�شاط:
املرحلة الأوىل:

ال�صامت للتّعبري عن
الر ق�ص ّ
ي�شرح املع ّلم � ّأن الهدف من هذا النّ �شاط هو ا�ستخدام ّ
امل�شاعر� ،أي ا�ستخدام الوجه واجل�سم للتّعبري ولي�س ا لأ�صوات.
ي�سمي لهم
ال�سري فــي دائــرة من دون تو ّقف ،وعندما
يطلب املع ّلم �إىل املتع ّلمني ّ
ّ
ّ
بالطريقــة ا ّلتي
بالرق�ص
ـعور ا معـ ّـي ًنا (على �سبيل املثال� :سعيد) عليهم البدء
ّ
�شـ ً
تُظهِ ــر هــذا ّ
ال�شــعور �إلــى �أن يعطــي من جديد ا لإ�شــارة بالهدوء والعــودة �إلــى امل�شــي
فــي حلقــة دائر ّيــة.

املرحلة الثانية:

ّحر ك ب�أ مــان ،وعــدم تطويــح اليديــن والقدمــني واجل�سد يف
ُيذ ّكـر املع ّلم املتع ّلمني بالت ّ
بحر ّيــة.
الر ق�ص ،و�إعطاء الآخريــن م�ســاحة كافيــة لل ّتحـ ّـر ك
ّ
�أثناء ّ
جديدا ،وهكذا دواليك( .ميكن
�شعورا
الرق�صة ا لأوىل ،يذكر املع ّلم
ً
عند االنتهاء من ّ
ً
ا�ستخدام قائمــة امل�شــاعر الآتية� :ســعيد ،حزيــن ،وحيــد ،خائــف ،متفاجــىء،
متحم�س ،هــادئ ،خجــول ،غا�ضــب)...
ُمـ َـرج،
ّ
ّ
طوعيا عن جتربتهم خالل هذا
ّحدث
يختم املع ّلم النّ �شاط
بالطلب �إىل املتع ّلمني الت ّ
ًّ
ّ
أهم ّية التّعبري عن
الكل و�أحا�سي�سهم،
النّ �شاط ،وي�ؤ ّكد على احرتام م�شاعر
وينو ه ب� ّ
ّ
اجل�سدي .)...،
فظي ،
امل�شاعر وب� ّأي
ٍ
ّ
�شكل من �أ�شكال التّعبري (ال ّل ّ
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تقييم الن�شاط
كيف كانت تجربتك يف هذا النشاط؟
كيف يجعلك الرقص تشعر؟
كيف ستطبق هذا النشاط خالل يومياتك؟

اخلال�صة:

إن ال ّتعبري عن املشاعر ميكن أن يكون
بأشكال مختلفة ،كالتعبري من خالل
الكالم أو التعبري من خالل الجسد كام
تعلّمنا اليوم أو حتى ميكن التعبري من
خالل الرسم.
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:املراجع
منطلقات وأبعاد اإلطار العام لربنامج الدعم النفيس االجتامعي خالل
 اإلطار املرجعي العام. املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.األزمات والطوارئ
لربنامج الدعم النفيس االجتامعي خالل األزمات والطوارئ للمتعلّمني
2021-2020 واملعلّمني واألهل مع بدء العام الدرايس
Alexander, Boothby, & Wessells, 2010; Masten, Gewirtz,
& Sapienza, 2013. Action for the Rights of Children,
2002, unpublished manuscript. Retrieved from: https://
inee.org/collections/psychosocial-support-and-social-and-emotional-learning
IFRC Reference Centre for Psychosocial Support, 2009, p. 11
INEE. (2018). PSYCHOSOCIAL SUPPORT facilitating psychosocial wellbeing and social and emotional learning.
New York, NY 1289-10168. Retrieved from: https://inee.
org/system/files/resources/INEE_Guidance_Note_on_
Psychosocial_Support_ENG_v2.pdf
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