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التعلّم االجتماعّي والعاطفّي في المدرسة

مقّدمة

من أجل تعلّم شامل عالي الجودة لالجئین والنازحین



برنامج الیوم

تعارف ❏

مقّدمة عن برنامج التدریب❏

أھداف التدریب العاّمة❏

بعض المفاھیم األساسّیة❏

تأّمالت ختامّیة❏



أھداف التعّلم لھذا الیوم

في نھایة ورشة العمل ھذه، سوف تكون قادًرا على:

 التعرف على خصائص التعلّم الشامل عالي الجودة❏

تعلیل أھمّیة االھتمام باالحتیاجات النفسّیة واالجتماعّیة الخاّصة بسیاقات األزمات❏

تحدید الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة من أجل تعزیزھا لدى الطّالب❏

تحدید سمات البیئة المواتیة للتعلّم الشامل عالي الجودة❏
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تعارف سریع بین المشاركین

1. االسم والكنیة (اسم العائلة)

2. مكان العمل

3. الوظیفة الحالّیة

4. مثال عن نشاط یجعلك تشعر بالراحة 
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مالحظات للمیسر:
قم بإجراء ھذا النشاط الذي سیساعدك كتقییم سریع لالحتیاجات وقیاس مستوى المعرفة السابقة للمشاركین حول 

الموضوع.
یقف جمیع المشاركین في وسط الغرفة. 

مع كل سؤال ُیطَرح على المجموعة، ینتقل المشاركون إلى جانب الغرفة الذي یتوافق مع إجابتھم. "نعم" إلى 
الیمین، "ال" إلى الیسار. 

إذا كان لدیك متسع من الوقت، اطلب من المشاركین مشاركة خبراتھم باختصار. 

إذا لم یكن المقصود "بالسیاق اإلنساني" واضًحا للجمیع ، أعط أمثلة:
الكوارث الطبیعیة●
مناطق انعدام األمن●
مناطق النزاع المسلح●
األوبئة جماعیة،●
إلخ.●

❓ ما ھي الكفاءات والخبرات المجتمعة الیوم ھنا؟ ھل یرغب أي شخص في مشاركة مالحظاتھ؟

نشاط للمجموعة: لنقف ونبّین خبراتنا

استمعوا إلى األسئلة، ثّم لینتقْل كّل مشارك إلى جانب الغرفة الذي یتطابق مع إجابتھ.

→ ال نعم  ←
1. ھل سبق لك العمل في مجال التعلیم في سیاق إنسانّي؟

2. ھل عملت كمعلّم أو میّسر تعلّم؟

3. ھل عملت في تخطیط برنامج تعلیمّي؟

4. ھل سبق لك أن تلّقیت أي تدریب حول الدعم النفسّي واالجتماعّي أو التعلّم االجتماعّي والعاطفّي؟

5. ھل لدیك خبرة في الدعم النفسّي واالجتماعّي في سیاق إنسانّي؟
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نشاط جماعي: لمحة عني

سیتم تقسیمكم إلى مجموعات صغیرة وسیتلّقى كل منكم ورقة لملئھا▪
 
یجب على كل منكم إكمال ثالث عبارات على الورقة ثم مشاركتھا مع مجموعتھ▪

 
ستصوت كل مجموعة على العبارات األطرف لمشاركتھا مع المجموعات األخرى▪
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نشاط اختیاري ، مدتھ 15-20 دقیقة

مالحظات للمیسر:
الھدف من النشاط: 

السماح للمشاركین بالتعرف على بعضھم البعض بشكل أفضل.-
خلق جو من الصداقة الضروریة لنجاح التدریب داخل المجموعة.-

المواد الالزمة:
نسخة واحدة من العبارات لكل مشارك، إذا لزم األمر اكتب العبارات على السبورة واطلب من المشاركین كتابة 3 عبارات -

على ورقة بیضاء.

التعلیمات: 
قّسم المشاركین إلى مجموعات صغیرة من 5-6 مشاركین. وزع نسخة واحدة لكل مشارك.-
ادُع المشاركین الختیار ثالث عبارات  من الورقة والرد بشكل فردي (یمكنك تعدیل عدد العبارات بما یتناسب مع عدد -

المشاركین). 
یجب على الجمیع بعد ذلك مشاركة العبارات الثالثة المختارة مع بقیة المجموعة، مع شرح خیاراتھم.-
ستصوت كل مجموعة على العبارات األطرف لمشاركتھا مع المجموعات األخرى.-



ورقة العبارات (للطباعة إذا أمكن)
تعلیمات

اختر ثالث عبارات من القائمة الواردة أدناه.
لو كنت ... سأكون ...

نبتة
شجرة
زھرة
حیوان

عمل فني
شخصیة معروفة

حدث تاریخي
عمل فني أو لوحة

كتاب
شيء أو غرض

رجل أعمال
في سوق العمل

أكمل ثالث جمل لشرح عباراتك.

1. لو كنت ... سأكون ...ألن ...
2. لو كنت ... سأكون ...ألن...
3. لو كنت ... سأكون ...ألن...



یتناسب التدریب جّیًدا مع استراتیجّیات التعلیم الوطنّیة على وجھ الخصوص:

ما أھمّیة ھذا التدریب؟

الرغبة العامة في جعل التعلیم  متاًحا وتحسین جودتھ في جمیع أنحاء 
البالد

الوضع األمني غیر المستقر

العدد المتزاید من الالجئین والعائدین والنازحین داخلیا
ضمان جودة التعلیم الشامل لالجئین 

والنازحین داخلًیا
(وجمیع الطّالب في الدولة) 
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توضیحات
یجب تعدیل ھذه الشفافیة وذكر بعض المعلومات عن االستراتیجبات الوطنیة وسیاسات تحسین التعلیم ودمج الالجئین في 

النظام التعلیمي الوطني

فیما یلي بعض المعلومات التي یمكن استكمالھا إذا كانت موجودة فعال في السیاق

تبذل السلطات العامة جھوًدا ملحوظة لتحسین جودة التعلیم / التعلّم.

نظرا للوضع األمني في الدول المجاورة، تستضیف الدولة عددا كبیرا من الالجئین 

 یدعم نظام التعلیم أیًضا عدًدا كبیًرا من السكان النازحین داخلًیا والعائدین.

وتؤثر حالة انعدام األمن بشكل سلبي على تعلیم األطفال ضمن ھذه الفئات من السكان المستضعفین. 

 یكّمل ھذا التدریب اإلعداد التقلیدي للمعلّمین من أجل تزویدھم باألساسیات الالزمة لمساعدة األطفال الالجئین 
والنازحین داخلًیا على تحقیق التعلّم االجتماعّي العاطفّي باإلضافة للتعلّم األكادیمّي تبعا للبرامج الوطنیة.



 مصممو التدریب - فریق أمل النیجر

ھدیزتو أم علي (نیامي) أمساتو بیغا (نیامي) ھیما قدري (نیامي)

المین العوالي (أغادیز)بوبكر موسي (تورودي)إیدي زكاري (تیالبیري)
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بعض الموارد المستخدمة

تم تطویر ھذه المواد باستخدام مصادر مفتوحة المصدر، منھا:

وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعّلم االجتماعّي العاطفّي في حاالت الطوارئ•
 https://inee.org/ar/resources/whdt-tdryb-alayny-aldm-alnfsy-alajtmay-waltlm-alajtmay-alatfy

• IRC الخاصة بـمنظمة  SHLS أدلة التعّلم االجتماعّي العاطفّي التي تعد جزًءا من مجموعة أدوات
http://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning 

خطوة بخطوة - مجموعة أدوات لتعزیز التعّلم االجتماعّي والعاطفّي (SEL) لدى األطفال والمراھقین من البنك الدولي•
 https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula 

كما تم االستعانة بموارد أخرى سنأتي على ذكرھا خالل بقیة المادة التدریبیة
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https://inee.org/ar/resources/whdt-tdryb-alayny-aldm-alnfsy-alajtmay-waltlm-alajtmay-alatfy
http://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula


األھداف العاّمة للتدریب 

تحسین جودة التعلیم والتعلّم من خالل تدریب المعلّمین العاملین في المدارس على:

فھم أھمیة الدعم النفسّي واالجتماعّي (PSS) وأھمیة توفیر بیئة تعّزز الراحة النفسّیة واألمان بما یضمن تعلّم األطفال ●
في حاالت الطوارئ

التشجیع على إدخال ممارسات بسیطة لتعزیز بیئة مالئمة للتعلّم وتقدیم الدعم النفسّي واالجتماعّي األساسّي ●

اكتشاف التعّلم االجتماعّي العاطفّي (SEL) والتعریف بمجموعة  بسیطة وقابلة للتطبیق من أنشطة SEL، ومناقشة ●
كیفّیة دمجھا في خطط الدروس للترویج للتعّلم الشامل عالي الجودة وتعزیزه في األوساط التعلیمّیة.

/https://ceinternational1892.org/cpl/quality-holistic-learning  :صفحة المشروع   
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https://clip.careyinstitute.org/2021/03/10/refugee-educator-workforce-development-project-for-quality-holistic-learning-qhl/


مناقشة جماعیة
(المدة 10 دقائق)
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 - ناقش في مجموعات صغیرة وتوصل إلى تعریفات للمفاھیم التالیة:

جودة التعلّم ●

التعلّم الشامل●

 - یقرأ ممثل من كل مجموعة تعریفات المجموعة

ماذا تعني لك المصطلحات التالیة؟
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مالحظات للمیسر:
شكل مجموعات متوازنة من 3-4 أشخاص على األقل (أو أكثر) وامنح كل مجموعة ما یلزم (أوراق أو أقالم أو غیرھا) -

للمناقشة واالتفاق على التعریفات المشتركة.
تقوم المجموعات بقراءة تعریفاتھا-
اترك وقًتا للتفكیر للمجموعات لتبادل األفكار والمقترحات.-
وّجھ المناقشة بمساعدة الشریحة التالیة-



مناقشة ردود المجموعات 

توّصل زمالؤك مصّممو التدریب إلى التعریفات التالیة. ما ھي الجوانب األخرى التي ذكرتموھا في 
نقاشكم؟

من ھو المعلّم الذي یمكنھ توفیر تعلّم عالي الجودة؟

ماذا تفعلون عملّیًا لتعزیز التعلّم الشامل؟
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التعّلم الشامل ھو التعلّم الذي یأخذ في االعتبار 
االحتیاجات األكادیمّیة واالجتماعّیة والعاطفّیة 

للمتعلّم.

التعّلم عالي الجودة ھو تدریب مھني یتیح للمتعلّم أن 
یصبح مستقّالً مادّیًا وأن یكتسب سلوًكا إنسانًیا ووطنّیًا 

جّیًدا.



ما ھو التعّلم الشامل عالي الجودة Quality Holistic Learning؟

التعّلم الشامل عالي الجودة نھٌج تربويٌّ یأخذ في االعتبار المتعلّم بجمیع احتیاجاتھ: األكادیمّیة، 
والعاطفّیة، واالجتماعّیة، والجسدیة، والنفسیة، من خالل تدریب جّید یسمح لھ بتطویر معارفھ 

وكفاءاتھ وقیمھ اإلنسانّیة واالجتماعّیة.

اقترح زمالؤك مصّممو التدریب التعریف التالي. ھل ترید اإلضافة علیھ؟
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تعریف آخر لفریق آخر: "التعلّم الشامل الجّید ھو نھج للتعلیم والتعلّم یطور بشكل كامل جمیع جوانب ھویة المتعلّم، بما في 
ذلك االجتماعّیة والعاطفّیة والروحیة والفنیة واإلبداعیة والمعرفیة والجسدیة والنفسیة". 



مناقشة جماعیة
(المدة 15 دقیقة)
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مناقشة - ما ھي المكّونات الرئیسة للتعّلم الشامل عالي الجودة في سیاقك الوطنّي؟

ناقش في مجموعات صغیرة وحّدد أولوّیات جودة التعّلم في سیاقك الوطني. 
رّتب األولوّیات حسب أھمّیتھا 

بعض األمثلة

الرغبة والدافع للتعلیم●

ضمان الراحة النفسّیة لألطفال في المدرسة●

تنمیة الشخصّیة●

التدریب على التحّكم بالتوّتر والقلق●

●...

الوقت المقدر: 10-15 دقیقة
مالحظات للمیسر:

قم بتشكیل مجموعات متوازنة من 3 أو 4 أشخاص على األقل أو أكثر وامنحھم الوسائل (أوراق أو أقالم  أو غیرھا) ●
لمناقشة وتجمیع مكّونات التعلّم الشامل عالي الجودة في سیاقھم ومدارسھم.

إذا كان ذلك ممكًنا، استخدم وریقات الصقة تضعھا على اللوح ثم تقوم مع المشاركین بتجمیعھا ضمن فئات تتفقون علیھا.●



ماذا یدعم التعّلم الشامل عالي الجودة؟

یرافق التعّلم الشامل یركز التعّلم التقلیدي على
 عالي الجودة

المعارف

الخواطر االحتیاجات

المشاعر

المعتقدات

القیم

العالقات اإلنسانیة 

المعارف
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الوقت الالزم: 10 دقائق
مالحظات للمیسر:

اطلب تسمیة بعض السمات اإلیجابیة المرغوبة وناقش ما إذا كانت التربیة التقلیدیة تتیح تطویرھا لدى الطّالب-
أمثلة اقترحھا مصممو ھذا التدریب:

المواطنة، العمل الجماعي، قبول االختالف واالنفتاح على اآلخر، الثقة بالنفس، إتقان التعبیر الشفھي، اإلدارة الذاتیة 
واالستقاللیة، إلخ.

اشرح أن التعلّم الشامل عالي الجودة یواكب تطور المتعلّم بكل أبعاده، -
اطرح أسئلة حول أنواع التعلّم المختلفة التي تشكل جزًءا من التعلّم الشامل عالي الجودة (من شریحة التعریف. 14 أو الذي -

اقترحتھ المجموعة) واكتب اإلجابات على السبورة أو اللوح الورقي
أمثلـــــة:

التربیة البدنیة والریاضة●
التعلّم االجتماعّي●
التعلّم النفسّي والوعي الذاتي●
اإلبداع●
التعبیر الفني بجمیع أشكالھ●
إلخ.●

باإلضافة إلى التعلّم األكادیمّي بالطبع



مفاھیم أساسّیة
لنضع تعریفات لممارسات قد تطّبقھا حالّیًا في عملك!

ابدأ مناقشة جماعّیة تتعلق بكل مفھوم مما یلي



مالحظات للمیسر:
اطلب التفكیر لمدة 3 دقائق في األمور أو األشیاء واإلمكانات والمشاعر والمعتقدات التي نحتاجھا جمیًعا لنشعر -

بالرضا والراحة. اقترح العودة إلى التجارب الشخصیة والمھنیة  للمشاركین (عندما كانوا أطفاال واآلن كبالغین) 
للوصول إلى أمثلة. 

 
امنح دقیقتین للجمیع للمناقشة مع مشارك مجاور قبل المناقشة كمجموعة-
اكتب بعض اإلجابات على السبورة / أو مباشرة على نسخة الشریحة -

 
أمثلة على اإلجابات:

لدي ... طعام وماء ومأوى وخدمات طبیة ...
یمكنني ... قضاء الوقت مع عائلتي ، والذھاب إلى العمل / المدرسة ، واللعب / االستمتاع مع أصدقائي.

أشعر ... باألمان ، والدعم ، والمشاركة في مجتمعي.
أعتقد ... بناًء على معتقداتي الدینیة / الروحیة / الثقافیة ، أن لدي مستقبل إیجابّي.

 
أكد على أن ھناك جوانب جسدیة واجتماعّیة وعاطفّیة لإلحساس بالراحة نفسّیة. لكي نشعر بالرضا ، یجب تلبیة -

احتیاجاتنا الجسدیة والبیولوجیة، على سبیل المثال: الطعام والماء والمأوى والخدمات الطبیة. یجب أیًضا تلبیة 
احتیاجاتنا االجتماعّیة والعاطفّیة: أن نشعر باألمان، وأن تكون لدینا عالقات إیجابّیة مع عائلتنا ومجتمعنا، وأن 

نكون قادرین على ممارسة تقالیدنا الدینیة والثقافیة. 
 

غالًبا ما تكون االحتیاجات البیولوجیة والمادیة للناس ھي األكثر وضوًحا في حاالت الطوارئ. یصعب أحیاًنا 
تحدید االحتیاجات االجتماعّیة والعاطفّیة والعقلیة والثقافیة والروحیة. 

 
اطرح السؤال التالي: لماذا من المھم فھم ما یحتاجھ الشخص لیشعر بالرضا والراحة النفسّیة؟ -

 

ماذا نحتاج لنشعر بالراحة؟

أنا اؤمن بـ.. 

أنا أملك ..

أنا أشعر بـ.. 

أنا أستطیع أن..  الراحة النفسّیة واالجتماعّیة

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي 20



مثال لإلجابة: لكي نكون قادرین على التخطیط وتقدیم الدعم الفعال، نحتاج إلى فھم جوانب الراحة النفسّیة وكیف یمكن أن 
تتأثر بعوامل مختلفة. 



 
مالحظات للمیسر:

اشرح المعلومات المعروضة على الشریحة.-
اطلب من المشاركین العمل في فرق من اثنین والعودة إلى الشریحة السابقة (الراحة النفسّیة): -
تحدید جوانب الراحة النفسّیة التي قد تھددھا الكوارث البیئیة و ضع خط تحتھم -
تحدید جوانب الراحة النفسّیة التي قد تھددھا الكوارث من صنع اإلنسان و ضع خًطا مموجاً تحتھا-
تحدید جوانب الراحة النفسّیة التي یمكن أن تتأثر بكال النوعین من الكوارث وأحطھم بدائرة.-
ادُع فریقاً أو اثنین لمشاركة إجاباتھم -
 

كیف تؤّثر األزمات اإلنسانیة في الراحة النفسّیة واالجتماعّیة لألشخاص؟

ا للبنیة التحتّیة، ● الكوارث البیئّیة:  غالًبا ما تشّكل تھدیًدا مباشًرا للحیاة، وتدمیًرا مستمّرً
 ومستویات عالیة من التوّتر والقلق. 

الكوارث التي یتسّبب بھا اإلنسان:  غالًبا ما یؤّدي إلى نزاع طویل األمد وحاالت طوارئ ●
مزمنة. یمكن أن تسّبب تھدیدات خطیرة على الحیاة، فضالً عن التوّتر المستمر والخوف 

الدائم.

كل الكوارث تعّطل جمیع جوانب الحیاة الیومیة، بما في ذلك اإلسكان والصّحة والتغذیة ●
والصرف الصّحي والتعلیم واألنشطة الترفیھّیة، وتتسبب أحیاًنا في نزوح السّكان. إنھا 
تعّطل العالقات األسریة والتماسك االجتماعّي وتولد مشاعر الحیرة والخوف والحزن 

والغضب ومرارة الفقد.

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي 20



المصدر: وحدة تدریب INEE على PSS-SEL في حاالت الطوارئ
نشاط اختیاري (حوالي 15 دقیقة) 

 
الھدف: التدرب على ربط األنشطة / الممارسات الیومیة بالراحة النفسّیة واالجتماعّیة. 

خالل ھذا النشاط، سیناقش المشاركون كیف تعّزز األنشطة الیومیة، مثل ممارسة الریاضة أو قضاء الوقت مع 
العائلة ، الرفاه النفسّي واالجتماعّي.

 
مالحظات للمیسر:

قّسم المشاركین إلى مجموعات صغیرة وخصص صورة لكل مجموعة.-
اطلب من المجموعات الصغیرة التحدث عن النشاط في صورتھم، واإلجابة على األسئلة الموجودة على -

الشریحة. 
شجع المشاركین على مناقشة كیف یمكن لألشخاص من أعمار وأجناس وقدرات مختلفة أن یتأثروا.-

ادُع المشاركین لمشاركة ما ناقشوه. -
 

مواضیع الصور

الصورة 1: فرص تعلیمّیة - طّالب في كمبودیا.

.Peace United صورة 2: ریاضة وألعاب - شباب من الالجئین یلعبون ضمن برنامج

صورة 3: قضاء الوقت مع العائلة - عائلة سوریة.

صورة 4: مناسبات دینیة وروحانیة ضمن المجتمع - طقوس كاثولیكیة في المنزل، تیمور الشرقیة.

صورة 5: الحصول على میاه الشرب - ماء للشرب من البئر، تیمور الشرقیة.

ناقشوا في مجموعاتكم:
كیف تعّزز ھذه األنشطة الراحة النفسّیة واالجتماعّیة؟ ●

كیف سیتأّثر إحساس الناس بالراحة النفسّیة واالجتماعّیة إذا لم یعد بإمكانھم ممارسة ھذه األنشطة؟●

4 5

321

4 5

نشاط جماعي: الراحة النفسّیة واالجتماعّیة 
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مالحظات للمیسر:
اشرح مفھوم الراحة النفسّیة واالجتماعّیة على النحو التالي:

 
تتأثر الراحة النفسّیة واالجتماعّیة بالقدرات النفسّیة والتجارب االجتماعّیة اإلیجابیة. 

 
یمكن تعزیز القدرات النفسّیة عبر الممارسات الدینیة والمعتقدات والطقوس التي تعطي معنى للحیاة. تجعلنا ھذه األنشطة 

نشعر باألمان وتحسن صحتنا العقلیة. 
تخلق التجارب االجتماعّیة اإلیجابیة، مثل عالقاتنا مع أفراد األسرة والمجتمع الداعمین، شعوًرا باالنتماء. تلعب العائالت 

والمجتمعات دوًرا حاسًما في دعم الراحة النفسّیة واالجتماعّیة.

الراحة النفسّیة واالجتماعّیة 
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مناقشة - كیف ترون الدعم النفسّي واالجتماعّي من وجھة نظركم؟ 

أعط أمثلة عن الدعم النفسّي واالجتماعّي الذي یمكن تقدیمھ للطالب في بیئة المدرسة.

استمع إلى قصة بنتا التي ترّكز على السیاقات التي یلتحق فیھا أطفال نازحون أو الجئون 
بالمدارس العامة.

قصة بنتا ترویھا السیدة ھدیزتو أمو علي.
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مالحظات للمیسر:
ھذه المناقشة عبارة عن تحضیر للشریحة التالیة. أخبر المشاركین أنك تریدھم أن یفكروا في الممارسات الحالیة و / أو 

المرغوبة في مدارسھم وأنك ستقوم بتطویر موضوع الدعم النفسّي واالجتماعّي بعد ذلك. 

قّسم المشاركین إلى مجموعات صغیرة واطلب منھم مناقشة ذلك لمدة 5 دقائق ثم شارك أمثلة على أشكال الدعم الممكنة في 
سیاقاتھم الخاصة.

 مالحظة: یمكن قراءة قصة بنتا على المشاركین أو توزیع نسخة مطبوعة إذا تعذر سماع التسجیل الصوتي



Psychosocial Support الدعم النفسّي واالجتماعّي

الشعور باالنتماء

 العالقات مع
األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

الشعور بالتقدیرالتحفیز البدني

اإلجراءات والممارسات التي تعّزز 
الراحة النفسّیة واالجتماعّیة الشاملة 

لألفراد

االحتیاجات

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي26

 
مالحظات للمیسر:

الوقت الالزم: 15-20 دقیقة
األنشطة:

مقّدمة 1.

مناقشة جماعّیة 2.

اقتراح جدول للتدخالت المحتملة بشأن الدعم النفسّي واالجتماعّي في المدارس في السیاق الوطني3.

مقّدمة1.
اشرح ما یلي

الدعم النفسّي واالجتماعّي (SEL)  ھي الممارسات واإلجراءات التي تعّزز الراحة النفسّیة واالجتماعّیة العامة 
للفرد في وسطھ االجتماعّي وتدعم المرونة والقدرة على التأقلم لدى األفراد واألسر والمجتمعات. 

 
بالنسبة لألطفال على وجھ الخصوص، یجب تلبیة العدید من االحتیاجات لضمان سالمتھم النفسّیة واالجتماعّیة 

من خالل تدخالت الدعم النفسّي واالجتماعّي. من بین ھذه التدخالت ما یلي:
الشعور باالنتماء●
التحفیز الفكري●
التحفیز البدني●
الروابط الشخصیة●
الشعور بالتقدیر●
العالقات مع األقران●
 

❓ اسأل: ھل ھناك أي احتیاجات مفقودة من ھذه القائمة؟ ما ھي احتیاجات الطفل ذي القدرات المختلفة؟ (تأكد 
من إضافة ھذه الردود إلى مخطط التدخل الذي ستضعھ على السبورة أو اللوح الورقي).



مناقشة جماعّیة 2.
إذا أمكن ، اطبع ووزع وثیقة "1-2-االحتیاجات-التدخالت في SPS " على كل مشارك أو على األقل أعط نسخة واحدة 

لكل مجموعة.

اشرح للمشاركین أنھم سیحتاجون إلى مناقشة واستكمال الجدول على الورقة بناًء على تجربتھم الخاصة عبر التفكیر في:
أمثلة على احتیاجات األطفال النفسّیة واالجتماعّیة التي یتم تلبیتھا -
االحتیاجات غیر الملباة -
تدخالت الدعم النفسّي واالجتماعّي الممكنة لتحسین الراحة النفسّیة واالجتماعّیة  األطفال و تلبیة احتیاجاتھم المختلفة -

في المدرسة / الفصل.

إذا كان ینقصك الوقت، اطلب من كل مجموعة التفكیر في حاجة نفسّیة اجتماعّیة واحدة فقط ثم ادعوھم لیقدموھا. 
 
تطویر جدول الدعم النفسّي واالجتماعّي3.
استخدم ردود المجموعات إلكمال نسخة من الجدول المقترح إما على السبورة أو على اللوح الورقي.-
ناقش سویة التدخالت التي یمكن أن یقّدمھا المعلّمون في الفصل، وتلك التي تتطلب دعم اختصاصیین/ الزمالء -

اآلخرین.
تذكر أن تعالج احتیاجات األطفال الذین لدیھم قدرات مختلفة.-



الدعم النفسّي واالجتماعّي

عند المساعدة في إدارة 
المشاكل النفسّیة 

واالجتماعّیة والتغّلب 
علیھا

عندما تقّلل من خطر 
اإلصابة بمشاكل الصحة 

العقلّیة

عالجّیة أووقائّیة
یمكن للتدابیر التي نقوم بھا أن تعّزز الراحة النفسّیة واالجتماعّیة ویمكن أن تكون:
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الوقت الالزم: دقیقتان
مالحظات للمیسر:

اشرح :
تعزز تدخالت الدعم النفسّي واالجتماعّي الراحة النفسّیة. یمكن أن تكون التدخالت وقائیة، أي أنھا تھدف إلى 

تقلیل خطر إصابة الطفل بمشاكل الصحة العقلیة. أو یمكن أن تكون التدخالت عالجیة، أي أنھا تساعد األطفال 
على التعایش مع مشاكلھم النفسّیة واالجتماعّیة أو التغلب علیھا. 



استراحة ذھنّیة!

طّبق النشاط بنفسك واختبره!
نشاط صغیر یمكن تطبیقھ للتھیئة واإلحماء في بدایة الدرس أو لالنتقال من نشاط إلى آخر أثناء 

الدرس.

التعلیمات:

 قْف وانفْض ذراعیك ثم ارخیھما، 1.

افرْك یدیك بقّوة لمّدة دقیقة واحدة 2.

اجلْس من جدید.3.

شارْك شعورك اآلن مع الزمالء.4.
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الوقت الالزم: دقیقتان
مالحظات للمیسر:

رافق المجموعة في ھذا النشاط الصغیر ثم اطلب من بعض المشاركین مشاركة مشاعرھم.●
اسأل عما إذا كان مثل ھذا النشاط أو تعدیل علیھ (ما ھي ھذه التعدیالت؟) قابل للتطبیق مع طّالبھم●



الممارسات التي تعّزز تنمیة الكفاءات 
االجتماعّیة والعاطفّیة 

Social and Emotional Learning التعّلم االجتماعّي والعاطفّي

الوعي الذاتي

بناء العالقات

اإلدارة الذاتیة

الوعي االجتماعّي

اتخاذ القرار المسؤول

الكفاءات
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الوقت الالزم: 5 دقائق
مالحظات للمیسر:

اشرح :
 

التعّلم االجتماعّي والعاطفّي SEL عنصر مھم في الدعم النفسّي واالجتماعّي. بشكل عام، تمّھد برامج الدعم 
النفسّي واالجتماعّي الطریق للتعلّم االجتماعّي والعاطفّي. 

یشیر التعلّم االجتماعّي والعاطفّي   إلى العملیات واإلجراءات التي تعّزز الوعي الذاتي وفھم عواطف الفرد 
والمرونة والثقة بالنفس. ھذه الكفاءات ضروریة لضمان الراحة النفسّیة واالجتماعّیة وللتعلّم في المدرسة.
 ربما تكون أھم خصوصیة لـلتعلّم االجتماعّي العاطفّي ھي إمكانیة الربط بینھا وبین الممارسات التربوّیة 

األخرى. وبما أنھ یتم تصمیمھا وتنفیذھا في أماكن التعلّم، یمكن أن تكون من الناحیة النظرّیة جزًءا ال یتجزأ من 
البرنامج المدرسّي (المناھج الدراسّیة).

 
وبالتالي، یمكن اعتبار التعّلم االجتماعّي والعاطفّي بمثابة نھج تربوّي. من خالل SEL، سیتعلّم األطفال 

والشباب كفاءات التعّرف على عواطفھم وإدارتھا. یمكن أن یساعدھم في اّتخاذ قرارات مسؤولة، وبناء عالقات 
إیجابّیة، وإدارة التحدیات الشخصیة بشكل بناء.

 



مناقشة جماعّیة - التعّلم االجتماعّي العاطفّي من وجھة نظركم

التعلّم االجتماعّي والعاطفّي ھو مكّون أساسي من مكّونات الدعم النفسّي واالجتماعّي.

برأیك ما ھو التعلّم االجتماعّي والعاطفّي؟●

َمن ھي الفئات المستھدفة؟●

من یقّدمھ؟●

متى؟●

أین؟●

الوقت الالزم: 5 دقائق
مالحظات للمیسر:

INEE وفًقا لـ  SEL ھذا النشاط یقّدم تعریًفا لـ
شّجع المشاركین على مناقشة األسئلة المطروحة ھنا في مجموعات صغیرة.



التعّلم االجتماعّي العاطفّي

ما ھو؟

التعلّم االجتماعّي العاطفّي  (SEL) ھو عملیة اكتساب الكفاءات األساسیة لدعم النجاح األكادیمّي 
واالجتماعّي لكل متعلّم. وتشمل ما یلي:

التعّرف على العواطف وكیفّیة إدارتھا●
تحدید األھداف وتحقیقھا ●
تقّبل أفكار اآلخرین●
إقامة عالقات جّیدة والحفاظ علیھا●
اّتخاذ قرارات مسؤولة ●
وإدارة المواقف بین األشخاص بشكل بّناء.●

 https://inee.org/ar/eie-glossary/altlm-alajtmay-walatfy :المصدر
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 https://inee.org/ar/eie-glossary/altlm-alajtmay-walatfy   المصدر: بالعربیة 
بالفرنسیة 

 https://inee.org/fr/eie-glossary/apprentissage-socio-emotionnel-asesel-en-anglais
 https://inee.org/eie-glossary/social-and-emotional-learning-sel باالنجلیزیة

https://inee.org/ar/eie-glossary/altlm-alajtmay-walatfy
https://inee.org/ar/eie-glossary/altlm-alajtmay-walatfy
https://inee.org/eie-glossary/social-and-emotional-learning-sel


َمن ھي الفئات المستھدفة؟
الجمیع: األطفال والشباب والراشدون

لماذا یجب تطبیقھ؟
یساھم في تحسین الراحة النفسّیة لألطفال والشباب، ویعّزز الكفاءات والقدرات التي تساعد في التعلّم.

من یقّدمھ؟
یمكن للمعلّمین والمجتمع والعائالت دعمھ وتقدیمھ

متى یمكن تطبیقھ؟
بالتوازي مع التعلّم األكادیمّي في جمیع المواد

 أین  یمكن تطبیقھ؟ 
التعلّم االجتماعّي العاطفّي مناسب لألوساط التعلیمّیة الرسمّیة وغیر الرسمّیة (مثل النوادي) في جمیع سیاقات التعلیم العادّیة أو 

في حاالت الطوارئ

التعّلم االجتماعّي العاطفّي
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https://www.al-jazirah.com/2020/20200327/edu_69_3.jpg مصدر الصورة
الوقت الالزم: 3 دقائق

مالحظات للمیسر:
 اشرح باقتضاب فئات الكفاءات الخمسة و أّكد على أن ھذه الفئات ھي نموذج من بین نماذج أخرى لكفاءات 

.ASE
بّین أنھ سیتم مناقشتة الكفاءات وتطویرھا بمزید من التفصیل في ورشة العمل الثالثة.

CASEL عجلة كفاءات
 اإلطار المطّور من قبل الفریق التعاوني

 من أجل التعلّم األكادیمّي والاجتماعّي
 والعاطفّي
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مناقشة جماعّیة - توفیر بیئة آمنة لضمان الراحة النفسّیة والتعّلم عالي الجودة

ناقشوا في مجموعات صغیرة الشروط الواجب توافرھا في المكان لیكون مثالّیاً یضمن 
تعلّماً عالي الجودة.

.

توفُر البیئة التعلّمیة اآلمنة للطالب الشعور باالنتماء 
والثقة بالنفس. تعتمد بیئة التعلّم اآلمنة على مباٍن 

مدرسّیة آمنة وأكثر من ذلك بكثیر، مثل المناھج وطرق 
التعلیم الجّیدة، ومنع العنف في المدرسة وحولھا، 

واإلنصاف وإدماج كل الطّالب.
محمد سیدیباي، طفل مجند سابق أثناء الحرب 

األھلیة في سیرالیون، ومناصر قوّي لتوفیر 
التعلیم الجّید للجمیع.

الوقت الالزم: 10 دقائق
مالحظات للمیسر: تنظیم مناقشة في مجموعة واحدة أو أكثر ثم دعوة بعض المشاركین لمشاركة أفكارھم

إذا كان اتصال اإلنترنت یسمح بذلك ، قم بدعوة المشاركین لقراءة ھذه المقالة القصیرة: 
https://www.globalpartnership.org/blog/creating-safe-learning-spaces-all-children-and-

youth
أو بالفرنسیة

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/creer-des-espaces-dapprentissage-surs-pou
 r-tous-les-enfants-et-les-jeunes

 

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/creer-des-espaces-dapprentissage-surs-pour-tous-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/creer-des-espaces-dapprentissage-surs-pour-tous-les-enfants-et-les-jeunes


توفیر بیئة آمنة للراحة النفسّیة والتعّلم

المساحة اآلمنة ھي بیئة تعلیمّیة تضمن األمان. وتوّفر لجمیع المتعلّمین:
إمكانّیة التعبیر عن مشاعرھم بحریة والمشاركة الكاملة في عملیات التعلّم،●

إمكانّیة التواصل فیما بینھم ومع المعلّمین والتحّدث في كاّفة المواضیع، وعلى جمیع الصعد، ●
األكادیمّیة واالجتماعّیة والعاطفّیة

بیئة خالیة من السلطة المفرطة (التي قد یمارسھا المعلّم) أو التمییز (الذي قد یبدیھ التالمیذ تجاه ●
بعضھم البعض). 

 

إنھا ببساطة بیئة مثالّیة للتعّلم الشامل عالي الجودة.

 /http://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning :مقتبس من
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/ http://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning :المصدر

وأیضا: من موقع اآلیني
 https://inee.org/ar/eie-glossary/byyt-tlymyt-amnt  بالعربیة

 https://inee.org/eie-glossary/safe-learning-environment باالنجلیزیة
 https://inee.org/fr/eie-glossary/environnement-dapprentissage-sur بالفرنسیة

http://shls.rescue.org/shls-toolkit/social-emotional-learning
https://inee.org/ar/eie-glossary/byyt-tlymyt-amnt
https://inee.org/eie-glossary/safe-learning-environment
https://inee.org/fr/eie-glossary/environnement-dapprentissage-sur


الخالصة - تذكیر بالنقاط الرئیسة



تذكیر بالمفاھیم التي ُطرحت

دعونا نتذّكر المصطلحات الجدیدة لھذا الیوم:

التعلّم الشامل عالي الجودة ●

الراحة النفسّیة (واالجتماعّیة)●

الدعم النفسّي واالجتماعّي●

التعلّم االجتماعّي والعاطفّي●

توفیر بیئة آمنة لتعزیز الراحة النفسّیة والتعلّم.●

ما ھو المفھوم الذي أثار 
اھتمامك أكثر؟

ھل لدیك أسئلة؟
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الوقت المطلوب: 10-15 دقیقة
مالحظات للمیسر:

في ختام ورشة العمل ھذه،
ادُع بعض المشاركین الذین یرغبون في ذلك لتقدیم تعریفاتھم للمصطلحات الخمسة1.
ادُع البعض لمشاركة األفكار التي تثیر اھتمامھم 2.
اطلب من كل مشارك التلخیص في جملة واحدة انطباعھ عن ھذه الورشة وعن توقعاتھ لورش العمل التالیة3.

یرجى تدوین النقاط الرئیسیة التي أبرزھا المشاركون ومشاركتھا مع فریق المشروع



ھل حققنا أھدافنا؟

كیف تقّیم إتقانك ألھداف الیوم على مقیاس من 1-10؟

إلى أّي مدى أنت قادر على:

التعّرف على خصائص التعلّم الشامل عالي الجودة1.

تعلیل أھمّیة االھتمام باالحتیاجات النفسّیة واالجتماعّیة الخاّصة بسیاقات األزمات2.

تحدید الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة من أجل تعزیزھا لدى الطّالب3.

تحدید سمات البیئة المالئمة للتعلّم الشامل عالي الجودة4.

ھل لدیك أّیة اقتراحات لتحسین ھذا التدریب؟
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الوقت المطلوب: 10-15 دقیقة
مالحظات للمیسر:

اطلب من المشاركین وضع مالحظاتھم واقتراحاتھم على الورق●
اطلب من بعض المشاركین مشاركة مقترحاتھم مع المجموعة●
ال تنس أن تجمع األوراق!●



شكراً على مشاركتكم!

 أرسل أسئلتك وتعلیقاتك إلى
clipmail@ceinternational1892.org

ھذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعي 
 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License


