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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❏

3

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


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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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●

●...



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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مفاھیم أساسّیة
لنضع تعریفات لممارسات قد تطّبقھا حالّیًا في عملك!

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 19

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



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
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نشاط جماعي: الراحة النفسّیة واالجتماعّیة 

21

الراحة النفسّیة واالجتماعّیة 

22

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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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 العاطفّي24



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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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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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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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؟●



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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َ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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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.

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


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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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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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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شكراً على مشاركتكم!

 أرسل أسئلتك وتعلیقاتك إلى
clipmail@ceinternational1892.org
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