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التعلّم االجتماعّي والعاطفّي في المدرسة

الدعم النفسّي واالجتماعّي

من أجل تعلّم شامل عالي الجودة لالجئین والنازحین



جدول الورشة

إعادة التواصل-

التوّتر والصدمات وآثارھا على التعلیم-

المرونة والتكّیف وكیفیة تعزیزھما -

دور الدعم النفسّي واالجتماعّي في المدرسة-

ھرم التدابیر-

تأمالت ختامیة-
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أھداف ھذه الورشة

في نھایة ھذا الیوم، ستكون قادًرا على:

التعّرف على آثار التوّتر والصدمات على تعلّم الطّالب وسلوكھم االجتماعّي●

التعّرف على دور الدعم النفسّي واالجتماعّي في تعزیز مرونة الطّالب النفسّیة في سیاقات األزمات●

التمییز بین احتیاجات الدعم النفسّي واالجتماعّي المختلفة ●

تصنیف االحتیاجات والتدابیر حسب ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي ●
PSS-SEL العاطفّي

اقتراح تدابیر دعم نفسّي واجتماعّي مناسبة وقابلة للتطبیق في سیاق عملك●
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الموارد

تّم 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

اإلسعافات األولیة النفسّیة: دلیل للعاملین المیدانیین (متوفر باإلنجلیزیة والفرنسیة)-
 https://www.paho.org/en/node/44399

مساعدة األطفال المصابین بصدمات نفسّیة على التعّلم-
 https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning
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األیقونات المستخدمة في ھذه الشرائح مأخوذة من https://thenounproject.com/  و 
 /https://www.flaticon.com

https://inee.org/fr/resources/module-de-formation-de-linee-sur-sps
https://www.paho.org/fr/node/44399
https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning
https://thenounproject.com/
https://www.flaticon.com/


الوردة = حدث مؤثر، نجاح أو انتصار صغیر أو حدث 
إیجابّي ..

شوكة = تحّد مررت بھ أو أمر تحتاج إلى مزید من 
الدعم لھ.

برعم = أفكار جدیدة یمكن تطویرھا  أو أمر تتشّوق 
لمعرفة المزید عنھ أو تجربتھ.

كیف الحال؟ - وردة، شوكة، برعم

وردة شوكة  برعم
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الوقت المطلوب: 10-15 دقیقة
مالحظات للمیسر:

اطلب من كل مشارك اقتراح وردة وشوكة وبرعم ذات عالقة بھذا التدریب (أو واحد فقط یختاره من بین الثالثة إذا كان 
عدد المشاركین كبیراً).

أو إذا وجدت أن ذلك مناسب أكثر، اطلب منھم أن یفكروا بتجربتھم في العمل خالل األسبوع الماضي.



PSS تذِكرة - الدعم النفسّي واالجتماعّي

الشعور باالنتماء

العالقات مع األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

الشعور بالتقدیرالتحفیز البدني

اإلجراءات والممارسات التي تعّزز الراحة النفسّیة الشاملة لألفراد

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي 6

 الوقت المطلوب: دقیقتان

مالحظات للمیسر:
تذكیر بالتعریف المقدم في ورشة العمل األولى



 ممارسة الرسم للتغلب على الصدمات

مثال على تدابیر للّدعم النفسّي واالجتماعّي 
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 https://www.youtube.com/watch?v=S9M21u9gV-s   مقطع فیدیو بالفرنسیة من یونیسف
 https://youtu.be/guv9rDWgXdM مقطع باالنجلیزیة من یوغندا

 https://www.youtube.com/watch?v=yJOPtHQ5P5M وبالعربیة حول طفل الجئ في التشاد

https://www.youtube.com/watch?v=Bk397TxgNR4
https://www.youtube.com/watch?v=S9M21u9gV-s
https://youtu.be/guv9rDWgXdM
https://www.youtube.com/watch?v=yJOPtHQ5P5M


 التوّتر
 و

الصدمة
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لماذا نتحّدث عن التوّتر والصدمات؟

9

الوقت المطلوب: 5 دقائق.

مالحظات للمیسر:
قم بإدارة نقاش وتفكیر جماعّي ثم بّرر كما یلي:

یمكن أن یساعد رفع مستوى الوعي بتأثیرات الصدمة المعلمین على فھم أسباب صعوبات التعلّم والسلوك والعالقات لبعض 
األطفال الذین یعانون من النزوح والصدمات.



الوقت الالزم: 10 دقائق

الھدف : بیان أن الناس یعانون من التوّتر بأشكال مختلفة وتعریف المشاركین بأعراض التوّتر المختلفة. 
 

مالحظات للمیسر:
قم بإدارة نقاش وتفكیر جماعّي ثم اشرح ما یلي:

التوّتر ال یعني الشيء نفسھ للجمیع ویمكن أن تكون ردود الفعل تجاه التوّتر مختلفة للغایة. قد ال یتسبب الحدث 
الذي یولّد التوّتر لدى شخص ما في إثارتھ لدى شخص آخر. في بعض الحاالت ، یمكن أن یكون التوّتر صحًیا 

وإیجابّیاً، عندما ینشطك ویحفزك على إكمال المھام بكفاءة.

ما المواقف التي تسبب التوّتر؟1.
 

كیف یؤثر التوّتر في الصحة الجسدیة؟2.
 

كیف یؤثر التوّتر في الحالة العاطفّیة؟3.
 

كیف یتصّرف األشخاص المتوّترون؟ 4.

تأّمل: ما ھو التوّتر؟
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الوقت الالزم: 6 دقائق
مالحظات للمیسر:

بّین أن الضغوط المرتبطة بالعیش أو  العمل في حاالت إنسانیة  طارئة یمكن أن یكون لھ تأثیر مباشر على ●
الراحة النفسّیة. لكن الناس یتعاملون مع التوّتر بطرق مختلفة، لذا فإن الحدث الذي قد یكون مرھًقا أو حتى 
صادًما لشخص ما قد ال یكون كذلك لشخص آخر. باإلضافة إلى ذلك ، یتفاعل األشخاص مع التوّتر بطرق 

مختلفة ، وبالتالي قد تختلف أعراض التوّتر لدیھم أیًضا. 
اشرح الفروق بین األعراض الجسدیة والعاطفّیة والمعرفیة والسلوكیة للتوّتر. ●

اطلب من المشاركین إعطاء أمثلة أخرى لكل نوع من أنواع التوّتر

أنواع أعراض التوّتر 

األعراض الجسدّیة تشیر إلى ردود فعل الجسم.
(مثال: صداع أو آالم في المعدة)

األعراض العاطفّیة  تشیر إلى العواطف والحالة الذھنّیة.
(مثال: الشعور باإلرھاق)

األعراض المعرفّیة  تشیر إلى القدرة على التفكیر ومعالجة المعلومات.
(مثال: صعوبة التركیز)

األعراض السلوكّیة  تشیر إلى التصرفات.
(مثال: قضم األظافر)

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي11



الوقت المطلوب: 10 دقائق
المعّدات (تكّیف حسب المتوفر لدیك):

السّبورة/اللوح والطباشیر أو لوح ورقّي وأقالم ملّونة●
مخطط األعراض لتقوم بطباعتھ وقصھ أو انسخ األعراض على أوراق صغیرة●
شریط الصق أو معجون الصق●
 

مالحظات للمیسر:
ارسم على السبورة أو على اللوح الورقي جدوالً بھ 4 أعمدة مماثل لھذه الشریحة . ●
شكل مجموعات من 2-3 مشاركین. وزع 3-4 أوراق مقطوعة من ملف "2-1-تصنیف أعراض التوّتر" ●

أو انسخ نفس األعراض على وریقات.
امنح المجموعات 3 دقائق لتصنیف أعراض التوّتر إلى األنواع الموضحة. بمجرد أن یقرر المشاركون، ●

یقومون بلصق كل ورقة في العمود المناسب على السبورة / اللوح الورقي 
عندما ینتھي الجمیع ، ناقشوا أعراض التوّتر:●
ھل كل األعراض في العمود الصحیح؟ ○
ھل ھناك أیة أعراض فاجأتكم؟ ○
ھل ھناك أعراض أخرى تود إضافتھا؟○

إذا أمكن ، قم بطباعة وتوزیع ملف الجدول الكامل بعد النشاط للسماح للمشاركین بالرجوع إلیھ بعد ●
التدریب. اطلب من المشاركین إضافة األعراض اإلضافیة إلى الجدول، إن وجدت.

في مجموعات صغیرة، لدیك 3 دقائق لتصنیف بعض األعراض الشائعة للتوّتر.

? ھل یمكنك التفكیر في أّیة أعراض أخرى للتوّتر غیر المذكورة ھنا؟

سلوكّي 
أفعالك

معرفّي 
طریقتك في التفكیر 
 ومعالجة المعلومات 

عاطفّي 
  عواطفك وحالتك الذھنّیة 

جسدّي 
ما یشعر بھ جسمك 

نشاط - تصنیف أعراض التوّتر

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي12



الوقت المقدر: 5-6 دقائق 

مالحظات للمیسر:
قم بإدارة مناقشة ، على سبیل المثال عن طریق طرح األسئلة التالیة:

 
❓ ما ھو التوّتراإلیجابّي ، والتوّتر المقبول والتوّتر المؤذي؟ ھل یستطیع أحدكم أن یعطي تعریفا أو مثاال؟ 

 
التوّتر إیجابّي ھو رد فعل قصیر األمد وخفیف نوًعا ما. ھذا النوع من التوّتر ھو جزء من الحیاة وجزء أساسي 
من التعلّم والتطور الصحي. من األمثلة على التوّتر اإلیجابّي الشعور بالتوّتر في أول یوم لك في مدرسة جدیدة.

 
التوّتر المقبول ھو رد فعل قصیر األمد ولكنھ أكثر شدة. یمكن أن یحدث بسبب تجارب حیاتیة صعبة، مثل 

الموت الطبیعي ألحد أفراد األسرة. تساعد عالقات الدعم بین األطفال والقائمین على رعایتھم على التكّیف مع 
التوّتر الذي یمكن تحملھ ویمكن أن تقلل بشكل كبیر من مخاطر الضرر الدائم على الصّحة والتعلّم.

 
❓ ما الفرق بین التوّتر اإلیجابّي والتوّتر الذي یمكن تحملھ؟ 

مثال لإلجابة: یحدث التوّتر المحمول أو المقبول بسبب حدث أكثر خطورة. 
 

التوّتر المؤذي ھو األشد. یمكن أن یحدث عندما یعاني األطفال من توّتر شدید أو متكرر أو طویل األمد دون 
عالقات اجتماعّیة داعمة لمساعدتھم على مواجھة الصعوبات. تشمل األحداث التي یمكن أن تؤدي إلى المعاناة 

من التوّتر المؤذي إساءة معاملة األطفال واإلھمال والتعرض للعنف.
 

یمكن أن یؤدي التعرض لفترات طویلة من التوّتر المؤذي إلى تلف الدماغ وتعطیل نموه، مما یؤدي إلى ضعف 
في الذاكرة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات والتحكم بالعواطف ویؤثر سلباً على التعلّم.

 

مستویات التوّتر
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زیادة وجیزة في معّدل ضربات القلب●
ارتفاع طفیف في مستویات ھرمون التوّتر● إیجابّي

سلسلة من ردود الفعل المؤقتة بسبب التوّتر●
یمكن الحد من تأثیره بفضل دعم األشخاص المحیطین●

مقبول

التنشیط المطّول ألنظمة االستجابة للضغط والتوّتر●مؤذ
عدم وجود عالقات وقائّیة وداعمة●



❓ ما الفرق بین التوّتر المؤذي والتوّتر المقبول الذي یمكن تحملھ؟ 
مثال لإلجابة:  یطرأ التوّتر الذي یمكن تحملھ أو المقبول لمدة قصیرة. أما التوّتر المؤذي  فھو ینتج عن التعرض المتكرر 

أو طویل األمد ألحداث تسبب التوّتر. یحدث التوّتر المؤذي  إذا لم یكن لدى الطفل عالقات اجتماعّیة داعمة لمساعدتھ على 
التحمل. 

 
❓ ھل لدیك أمثلة أخرى للتوّتر اإلیجابّي ، والتوّتر المقبول والتوّتر المؤذي ؟ 



التوّتر والتعّلم ال یجتمعان!

لقد أظھر الباحثون أن المستویات المنخفضة والمعتدلة من ھرمون التوّتر، الكورتیزول، تساھم في 
تحسین التعلّم وتنشیط الذاكرة، 

بینما للمستویات المرتفعة من ھرمون التوّتر تأثیر ضار على التعلّم والذاكرة.

 https://www.edutopia.org/blog/the-science-of-fear-ainissa-ramirez :لمزید من التفاصیل
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الوقت المطلوب: 3 دقائق.

مالحظات للمیسر:
Primer on Emotions and Learning : یمكنك مشاركة المزید من التفاصیل من ھذا المقال القصیر 

https://www.oecd.org/education/ceri/aprimeronemotionsandlearning.htm

برأیك كیف یمكننا معرفة تأثیر الكورتیزول على التعّلم والذاكرة؟
قام الباحثون بزیادة مستویات الكورتیزول من خالل اختبارات التوّتر تحت المراقبة (على سبیل المثال، مھمة 

التحدث أمام الجمھور أو مھمة الحساب الذھنّي)، أو مواقف التوّتر في الحیاة الواقعیة (التوّتر بسبب االمتحان) ، 
أو من خالل إعطاء حبوب تحتوي على الكورتیزول أو مواد مماثلة.

ثم طلبوا من المشاركین استذكار قوائم من الكلمات أو الصور أو مقاطع األفالم.

بناًء على نتائج ھذه الدراسات ، یمكن طرح الفرضیة- بما یتفق مع نتائج الدراسات التي أجریت على الحیوانات 
- أن مستویات منخفضة ومتوسطة من الكورتیزول  تحّسن التعلّم والذاكرة ، بینما للمستویات العالیة 

للكورتیزول تأثیر ضار على التعلّم والذاكرة.
ھذه الفرضیة مدعومة أیضا من خالل اكتشاف أن مستویات الكورتیزول المرتفعة للغایة أو المزمنة، التي تتسبب 

بھا بعض األمراض أو التعرض لضغط وتوّتر طویل األمد، تؤدي إلى عجز معرفي واضطرابات في الذاكرة 
لدى الحیوانات والبشر. 

https://www.edutopia.org/blog/the-science-of-fear-ainissa-ramirez
https://www.oecd.org/education/ceri/aprimeronemotionsandlearning.htm


نشاط تكمیلي اختیاري ( 15 دقیقة) 
 

ھدف النشاط : تعزیز مفاھیم الراحة النفسّیة والتوّتر، وتشجیع المشاركین على تطبیقھا على تجاربھم الخاصة. 
 

مالحظات للمیسر:
اطلب من المشاركین مناقشة األسئلة الموجودة على الشریحة في مجموعات صغیرة لمدة 10 دقائق. ●
ادُع البعض لمشاركة تجاربھم مع الجمیع●

ناقش في مجموعات صغیرة األسئلة التالیة:

ما ھي األزمات التي تعّرضت لھا وأّثرت أو ما زالت تؤثّر فیك أو في طّالبك ؟●

ما ھي آثار األزمة في حیاة الناس وروتینھم الیومّي؟●

ما أنواع أعراض التوّتر التي الحظتھا لدى اآلخرین ؟●

ما أعراض التوّتر التي الحظتھا في سلوكك؟●

التوّتر في سیاقات األزمات
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الوقت الالزم: 10 دقائق
 

مالحظات للمیسر:
اطلب من المشاركین القیام بنشاط تقمص أدوار سریع في مجموعات صغیرة لمدة 5 دقائق لمناقشة آلیات ●

المواجھة اإلیجابّیة والسلبّیة التي قد یستخدمھا الطالب الالجئ إلدارة التوّتر الذي یعاني منھ
ناقشوا مًعا ، یمكن أن تساعدك األسئلة التالیة في إدارة المناقشة:●

أتشعر أنك تعاني من التوّتر؟ ما ھي بعض العوامل التي تسبب لك التوّتر؟
أمثلة عن اإلجابات: أنت تعیش في حالة من عدم الیقین، بعیًدا عن العالقات األسریة الداعمة، 

ربما تكون قد تعرضت لصدمة في الماضي،
 قد ال تشعر باألمان،

 أنت ذاھب إلى مدرسة جدیدة في بیئة غیر مألوفة، قد یكون البرنامج / لغة التدریس مختلفة،
 أنت قد تواجھ صعوبة أو قد ال تكون على المستوى المطلوب في المدرسة. 

 
ما ھي الوسائل اإلیجابّیة إلدارة ھذا التوّتر؟ 

أمثلة على اإلجابات: ممارسة التنفس العمیق؛ ممارسة التأمل الیقظ. المشاركة في األنشطة التي تجعلك سعیًدا 
(مثل الریاضة والفن والموسیقى)؛ طلب المساعدة من الزمالء و / أو المعلمین في مدرستك ؛ المشاركة في 

األنشطة المجتمعیة أو الدینیة ؛ طلب المساعدة من اختصاصیي الصحة العقلیة. 
 

❓ ما ھي الطرق السلبّیة للتعامل مع ھذا التوّتر؟ 
أمثلة على اإلجابات: التعبیر عن النفس بطریقة غاضبة أو اتباع سلوك عنیف ؛ االنخراط في سلوك محفوف 

بالمخاطر ؛ التسرب من المدرسة والمشاركة في عمالة األطفال. 

تخّیل أنك طالب الجئ. أنت في مكان جدید دون عائلتك. أنت ترتاد اآلن مدرسة جدیدة مع أشخاص جدد 
ومنھج جدید. 

 
ما ھي الوسائل اإلیجابّیة التي قد تلجأ إلیھا إلدارة ھذا التوّتر؟ ●

ما ھي الوسائل السلبّیة التي قد تلجأ إلیھا إلدارة ھذا التوّتر؟ ●

نشاط تقمص األدوار - إدارة التوّتر
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الصدمة

 https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning ھذا القسم مقتبس من 17

https://traumasensitiveschools.org/trauma-and-learning


مثال - حاجة أطفال الیمن للدعم النفسّي بعد الصدمات

اقرأ مقال مساعدة وسام إلستعادة طفولتھ من خالل الدعم النفسّي والاجتماعّي
أو شاھد مقطع الفیدیو القصیر
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https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/helping-restore-wesam
s-childhood-through-psycho-social-support.html 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/helping-restore-wesams-childhood-through-psycho-social-support.html
https://youtu.be/66MlYDpWfmk
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/helping-restore-wesams-childhood-through-psycho-social-support.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/helping-restore-wesams-childhood-through-psycho-social-support.html


الصدمة والتعّلم

الصدمة ھي استجابة لحدث أو أكثر من األحداث المثیرة للتوّتر لدرجة تؤّثر سلباً في القدرة على التكّیف. 
تتجاوز آثار الصدمة األداء األكادیمّي وتسّبب صعوبات أخرى.

خالل الطفولة
صعوبات اجتماعّیة
صعوبات العاطفّیة
صعوبات دراسّیة

خالل فترة المراھقة
صعوبات اجتماعّیة
صعوبات العاطفّیة
صعوبات دراسّیة

+
ممارسات مؤذیة للشخص نفسھ
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زمن : 3 دقائق

توضیحات إضافیة

اشرح ذلك:

الصدمة لیست حدًثا في حد ذاتھا، إنھا استجابة لحدث أو أكثر من األحداث المثیرة للتوّتر الفائق التي تؤثر سلباً ,بشكل كبیر 
على القدرة على التعامل مع أمور الحیاة عموماً. 

یمكن أن تؤدي مثل ھذه التجارب خالل الطفولة إلى سلسلة من الصعوبات االجتماعّیة والعاطفّیة واألكادیمیة. 

مع تقدم الطّالب في العمر، یمكن أن یؤدي التعرض للتجارب الصادمة أیًضا إلى تبني سلوكیات العالج الذاتي السلبّیة مثل 
تعاطي المخدرات والتدخین واإلفراط في تناول الطعام.  یمكن أن تتداخل كل ھذه االستجابات لألحداث الصادمة مع قدرة 

الطفل على التعلّم في المدرسة.



آثار الصدمة على الطّالب

تأثیر سلبّي على:
األداء ااألكادیمّي●
السلوك  في الصّف ●

الدراسي
العالقات االجتماعّیة●

انخفاض القدرة على:
التركیز●
الحفظ واالستذكار●
مھارات اللغة ●
القدرة على التنظیم●
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الوقت المقدر: 3 دقائق 

توضیحات إضافیة

یمكن للتجارب الصادمة أثناء الطفولة أن  تدني القدرة على :
التركیز -
الحفظ -
والمھارات التنظیمّیة واللغوّیة التي یحتاجھا األطفال للنجاح في المدرسة. -

بالنسبة لبعض األطفال ، یمكن أن یؤّثر ذلك على أدائھم األكادیمّي، ویجعلھم یظھرون سلوًكا غیر الئق في الفصل/الصّف ، 
ویواجھون صعوبة في تكوین العالقات. 

یمكن أن یساعد التعرف على آثار الصدمات المعلمین على فھم األسباب الكامنة وراء صعوبات التعلّم والسلوك والعالقات 
لدى بعض األطفال.

الصدمة واألداء المدرسي
األداء األكادیمي ممكن فقط من خالل الفھم والذاكرة وبذل الجھد وااللتزام والثقة بالنفس. ولكن قبل كل شيء ، یجب أن 

یكون الطفل قادًرا على التحكم في عواطفھ وسلوكھ وانتباھھ. في كثیر من األحیان، تؤدي الصدمات الناتجة عن التعرض 
لتجارب شدیدة إلى تعطیل نمو الطالب وإضعاف تنمیة مھاراتھ األكادیمیة وتقدیره لذاتھ وتمنعھ من التعامل مع تقلبات 

الحیاة.

الصدمة والسلوك في الفصل/الصف
 تمثل المدرسة ساحة معركة غیر آمنة بالنسبة لغالبیة األطفال المصابین بصدمات نفسّیة. لھذا السبب یمثل  الحكم في 

سلوكھم تحدًیا. وبالتالي ، فإن ھؤالء األطفال یتبنون السلوكیات التي یعتبرونھا مطمئنة لھم بینما یجدھا المعلمون سلوكیات 
محبطة. بشكل عام ، تعتبر تأثیرات الصدمات على السلوك أساس الصعوبات األكادیمیة للطالب. غالًبا ما یتأخر األطفال 



المصابون بصدمات نفسّیة في عملیة التعلّم باإلضافة إلى معاناتھم من العالقات المتوّترة  داخل المجتمع المدرسي.

الصدمة والعالقات مع اآلخرین 
یمكن لمعاناة األطفال من التوّتر الناتج عن الصدمات و لغیاب العالقات االجتماعّیة السلیمة مع البالغین خارج المدرسة أن 
یؤثرا سلبا على عالقاتھم مع المربین والعاملین في المدرسة ومع أقرانھم. نظًرا لقلقھم بشأن سالمتھم الجسدّیة والنفسّیة، قد 

یفقد األطفال الذین عانوا من أحداث مؤلمة الثقة بالبالغین و / أو زمالئھم في الصّف ویشعرون بانعدام األمن في البیئة 
المدرسیة بشكل عام. قد یعانون أیًضا من التأخر في تطویر المھارات االجتماعّیة بما یتناسب مع المتوقع من األطفال من 

أعمارھم. قد ال یعرفون كیفیة بدء وتنمیة عالقات شخصیة صحیة مع معلّمیھم أو أقرانھم.



تأمُّل: دعم الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة؟

في سیاقات األزمات والنزوح، ربما یكون ھناك طالب واحد على األقل قد تعّرض لحدث صادم دون علمك.

یحتاج ھؤالء الطّالب والمجموعة بأكملھا إلى دعمك وتوجیھك للتغلب على الصعوبات التي یواجھونھا.

خذ بضع دقائق للتفكیر فیما یمكنك القیام بھ لدعم الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة
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الوقت المقدر: 10-15 دقیقة 
مالحظات للمیسر:

تشكیل المجموعات وتوزیع األوراق أو الوریقات الالصقة●
اسأل المشاركین عما إذا كان لدیھم أي أمثلة لمشاركتھا، أو ذّكرھم بقصة بینا من ورشة العمل التمھیدیة.●
د على أن المعلم ال یحتاج بالضرورة إلى معرفة تفاصیل قصص طّالبھ، وھو غیر مسؤول عن تشخیص الصدمة، لكنھ ● أكِّ

یبقى قادًرا على المساھمة في خلق بیئة مطمئنة ودافئة لمساعدة الطّالب على التغلب على صعوباتھم وتحقیق التعلّم الشامل
اطلب من كل مجموعة أن تأتي ببعض اإلجراءات لمرافقة الطالب.●
انسخ مقترحات المجموعات (أو ألصق الوریقات الالصقة) على اللوح الورقي أو السبورة. ●
صنف المقترحات حسب الفئات المذكورة في الشریحة التالیة، إما عن طریق تجمیع اللصاقات أو من خالل إبراز أو ●

إحاطة التدابیر بألوان 



ماذا یمكنني أن أفعل كمعّلم؟

إنھ جھد فردّي و جماعّي یشمل جمیع موظفي المدرسة.● جھد جماعّي

توفیر مساحة آمنة لتعزیز الراحة النفسّیة والتعلّم●
توفیر الشعور باألمان●

بیئة آمنة للراحة 
النفسّیة والتّعلم

نسج روابط اجتماعّیة●
تقدیم الدعم االجتماعّي والنفسّي●

 الدعم النفسّي
واالجتماعّي

توفیر الفرص لتطویر المھارات االجتماعّیة والعاطفّیة عالوة على ●
المھارات األكادیمّیة

التعّلم االجتماعّي 
العاطفّي
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 الوقت المقدر: 5 دقائق 

مالحظات للمیسر:
ذّكر بالمفاھیم التي تّم تقدیمھا خالل ورشة العمل التمھیدیة (الدعم النفسّي واالجتماعّي، التعلّم االجتماعّي العاطفّي، بیئة آمنة ●

للراحة النفسّیة والتعلّم) وأكد على مالءمتھا لدعم الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة بسبب النزوح واألحداث الصعبة
استخدم ھذه المفاھیم  لمساعدة المجموعة على تصنیف التدابیر التي اقترحھا المشاركون في نشاط الشریحة السابقة. ●



شریحة 15 (5 دقائق) 
 

مالحظات للمیسر:
اشرح المعلومات على الشریحة

اطلب من المشاركین إعطاء أمثلة شخصیة.
 

اشرح ما یلي: یواجھ األطفال والشباب تجارب متنوعة، ویطورون مجموعة متنوعة من استراتیجیات المواجھة 
واالستجابة للكوارث أو النزاعات. یحتاج البعض إلى االھتمام فقط باحتیاجاتھم الجسدیة والنفسّیة االجتماعّیة 

األساسیة، في حین قد یكون البعض اآلخر مضطرًبا للغایة ومصدوًما.
 

اطلب تسمیة بعض العوامل التي تزید من المرونة النفسّیة؟ شجع المشاركین على االستفادة من خبرتھم كآباء 
وأعضاء في المجتمع ومعلمین وممارسین للتعلیم في حاالت الطوارئ.

أمثلة على اإلجابات: العالقات االجتماعّیة الداعمة ، وبیئات التعلّم اآلمنة والمفتوحة ، واإلجراءات الروتینیة. 
 

إذا كنت ترید معرفة المزید عن المرونة، یمكنك قراءة الكتاب األبیض الصادر عن الوكالة األمریكیة للتنمیة 
 الدولیة عن التعلیم والمرونة  باالنجلیزیة:

https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Resilience%20White%
 20Paper%20Policy%20Brief_Final.pdf

المرونة النفسّیة ھي القدرة على التعامل مع التوّتر والضغوط والتكّیف 
مع التحدیات. تتحّقق المرونة عندما تكون عوامل الحمایة  المتوفرة 

أقوى من عوامل الخطر المسببة للضرر.

ما ھي العوامل التي تزید المرونة النفسّیة؟

Resilience المرونة النفسّیة
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المرونة النفسّیة بالنسبة لك أیضا!

24

 شاھد ھذا الفیدیو القصیر عن المرونة
النفسّیة وأسالیب تعزیزھا

فیدیو اختیاري باالنجلیزیة مع الترجمة بالعربیة
الوقت المطلوب: 5 دقائق

https://www.youtube.com/watch?v=kjdQhk8F3pc

https://www.youtube.com/watch?v=kjdQhk8F3pc
https://www.youtube.com/watch?v=kjdQhk8F3pc


كشفت البحوث عن مجموعة مشتركة من العوامل التي تھیئ األطفال 
لتحقیق نتائج إیجابّیة في مواجھة الشدائد الكبیرة:

العالقات السلیمة بین البالغین واألطفال؛ ●

على سبیل المثال معك أنت، معلّمھ أو معلّمتھ○

تنمیة الشعور بالكفاءة الذاتیة والقدرة على ضبط النفس؛●

توفر فرص بناء مھارات التكّیف وقدرات التنظیم الذاتّي؛●

اإلیمان بأّن اإلخفاقات والفشل ھي فرص للتعلّم.●

 التمّسك بالعقائد، وغرس قیم اإلیمان والتفاؤل، وممارسة التقالید ●
الثقافّیة بحرّیة.

دور التعّلم االجتماعّي العاطفّي والدعم النفسّي واالجتماعّي في تعزیز المرونة النفسّیة

 /https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience :مصدر 25

 /https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience :مصدر

الوقت المقدر: 15 دقیقة 

مالحظات للمیسر:
اشرح العوامل المذكورة في الشریحة●
اسأل المجموعة عما إذا كان بإمكانھم التفكیر في أي عوامل أخرى غیر مذكورة ھنا.●
شكل خمس مجموعات من المشاركین (أو أكثر إذا تّم تحدید عوامل أخرى) واطلب من كل مجموعة أن تسرد وتشارك مع ●

اآلخرین أمثلة على األنشطة التي تعّزز أحد عوامل المرونة المذكورة ھنا.

لمساعدة المشاركین، اطلب منھم التفكیر واستحضار تجاربھم اإلیجابّیة في المدرسة خالل األوقات الصعبة.

اطبع ووزع "2-2 قائمة أنشطة المرونة النفسّیة" وناقش األنشطة المقترحة وإمكانیة تطبیقھا وادع المشاركین إلضافة ●
األنشطة التي تقترحھا المجموعة.

ادمج مقترحات المشاركین وشاركھا مع فریق المشروع إلثراء المحتوى. ●



مشاركة خبرات



تأمُّل- كیف یمكن أن یفید الدعم النفسّي واالجتماعّي الطّالب الذین مّروا بأحداث صادمة؟

نشاط فردّي- ثم مناقشة جماعّیة
 

خذ بضع دقائق للتفكیر في طالب تعّرض لحدث صادم والعالمات التي تظھر علیھ. ●

حّدد احتیاجات الطالب○

فّكر في كیفیة استفادة ھذا الطالب من دعمك النفسّي واالجتماعّي.○

ھل ھو / ھي بحاجة إلى دعم أشخاص آخرین بدالً منك؟○

استخدم الجدول الموجود في الشریحة التالیة لتحدید االحتیاجات واقتراح التدابیر الالزمة ●
تذّكر قاعدة الخصوصیة: یجب أال تذكر اسم الطالب أو تحدد ھوّیتھ●
في رأیك ما ھو دور المعّلم في الدعم النفسّي واالجتماعّي لطّالبھ؟●

المصدر: وحدة تدریب اآلیني على الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي27

الوقت المقدر: 10-15 دقیقة (بما في ذلك الشریحتین التالیتین)
مالحظات للمیسر:

تكوین مجموعات متوازنة من 2-3 أشخاص على األقل أو أكثر من ذلك●
وزع ورقة النشاط التي تعید إنتاج جدول الشریحة التالیة على كل من المشاركین ●
اطلب التفكیر في حاالت سبق وواجھھا المشاركون والعمل على ملء الجدول بشكل فردّي ثم المناقشة في المجموعات ●

الستكمال مقترحاتھم. 
مالحظة: قد یكون من المفید إعطاء مثال على مداخلة واحدة للمجموعة بأكملھا قبل مطالبة المشاركین بملء الجدول.●
اطلب من كل مجموعة مشاركة قصة واحدة وقائمة التدابیر التي اقترحتھا المجموعة.●
انسخ الجدول من الشریحة التالیة على سبورة أو لوح ورقي واكتب اقتراحات المشاركین. أعلم المشاركین أنھم ●

سیناقشون مقترحاتھم مرة أخرى في نھایة ورشة العمل ھذه



أعط أمثلة عن التدابیر الممكنة

احتیاجات الطالب   التدابیر الممكنة لتحسین الراحة النفسّیة للطالب المصابین بصدمات نفسّیة

 الشعور باالنتماء

العالقات مع األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

التحفیز البدني

الشعور بالتقدیر
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یجب توزیعھا ورقیاً على المشاركین 
اسم الملف: "2- 3 تدخالت الدعم في األزمات"



التدابیر النفسّیة واالجتماعّیة الممكنة احتیاجات األطفال

إنشاء  بنیة تربویة یشعر فیھا األطفال بأنھم مشمولین.
الشعور باالنتماء

تشجیع العودة إلى ممارسات رعایة الطفل التقلیدیة والمتعارف علیھا، حیثما أمكن ذلك.

توفیر روتین مستقر وتفاعلي، من خالل المدرسة أو من خالل تنظیم أنشطة تعلیمیة أخرى.
إتاحة أنشطة جماعّیة وأنشطة فریق(ریاضة ، دراما ، إلخ) تتطلب التعاون واعتماد المشاركین على بعضھم البعض.العالقات مع األقران

االعتماد على المعلمین الذین یمكنھم إقامة عالقات رعایة مناسبة مع األطفال.
توفیر فرص لالندماج والوحدة االجتماعّیة من خالل تدریس واحترام جمیع القیم الثقافیة، بغض النظر عن التجارب السابقة.الروابط الشخصیة

تعزیز نمو الطفل من خالل توفیر مجموعة متنوعة من الخبرات التعلیمیة. التحفیز الفكري

تشجیع األنشطة الترفیھیة واإلبداعیة، التقلیدیة منھا والجدیدة، من خالل األلعاب والریاضة والموسیقى والرقص، إلخ. التحفیز البدني

إتاحة فرص للتعبیر من خالل المناقشات الفردیة أو الجماعیة، والرسم، والكتابة اإلبداعیة، والدراما، والموسیقى، إلخ. ھذه النشاطات تعّزز 
االفتخار والثقة بالنفس.  الشعور بالتقدیر

التعّرف على األطفال، وتشجیعھم، والثناء علیھم 

احتیاجات وأمثلة عن تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي

المصدر: وحدة تدریب INEE على PSS-SEL  في حاالت الطوارئ

مالحظات للمیسر:
الختتام ھذا النشاط

ناقش التدابیر المقترحة ھنا كمجموعة بعد انتھاء المشاركین من العصف الذھنّي واقتراح التدابیر 
الخاصة بھم.



ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي



مصدر: تدریب INEE على PSS-SEL في حاالت الطوارئ

الوقت المطلوب: 10 دقائق.
 

مالحظات للمیسر:
اشرح المستویات المختلفة لھرم التدابیر:

 
یحتوي الھرم على أربعة مستویات من الدعم النفسّي االجتماعّي PSS وتدابیر التعلّم االجتماعّي 

SEL والعاطفّي
 
مستوى الخدمات األساسیة وضمان األمان یوظف التعلیم كخدمة أساسیة لخلق الحیاة الروتینیة ●

والطبیعیة بعد حالة الطوارئ. بعض األمثلة من ھذا المستوى ھي: افتتاح المدارس والمساحات 
غیر الرسمیة لتعلیم األطفال والشباب وتدریب المعلمین. 

مستوى دعم المجتمع واألسرة یوظف المدارس كجسور بین أنظمة دعم األسرة والمجتمع. بعض ●
األمثلة في ھذا المستوى ھي جمعیات أولیاء األمور والمعلمین ومجالس المدارس.

مستوى دعم موّجھ غیر متخصص یدرك أن بعض المتعلّمین یحتاجون إلى دعم أكثر من غیرھم. ●
على سبیل المثال: الدعم الجماعي أو دعم األقران في المدارس.

مستوى خدمات متخصصة یدرك أن أكثر المتعلّمین المستضعفین قد یحتاجون إلى دعم إضافي ●
خارج البیئة المدرسیة. على سبیل المثال: اإلحالة إلى اختصاصیي الصحة العقلیة. 

 

ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي
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نشاط تصنیف

نشاط على الورق

طابْق التدابیر بالمستوى 
المناسب في ھرم التدابیر.

 

INEE 2016 ،ورقة مرجعیة- الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي والعاطفّي في السیاقات المتأثرة باألزمات 32

المصدر: 
https://inee.org/ar/resources/wrqt-alshbkt-almshtrkt-lwkalat-altlym-fy-halat-altwary-lld

m-alnfsy-waljtmay-waltlm-alatfy
الوقت المطلوب: 15 دقیقة.

 
مالحظات للمیسر:

اطبع ووزع وثیقة "2-4-نشاط-ھرم تدخالت SPS" (باستثناء ورقة اإلجابة األخیرة) على كل مشارك.●
اطلب من المشاركین العمل في مجموعات من 2 أو 3 لمطابقة أمثلة التدابیر مع المستویات المختلفة للھرم●

 مالحظة: قد یكون من المفید مناقشة مثال معاً كمجموعة قبل مطالبة المشاركین بمتابعة العمل على النشاط. 
قارن اإلجابات كمجموعة. یمكنك استخدام ورقة اإلجابات المتاحة لك للتحقق من إجابات المشاركین. ●
أدر مناقشة بین المشاركین●
ھل یمكنكم التفكیر في تدابیر أخرى للدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي؟ ○
ھل نفذت أًیا من ھذه التدابیر من قبل؟ ما الذي سار بشكل جید؟ ما الذي نجح بشكل أقل؟○
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الدعم النفسّي واالجتماعّي على أرض الواقع

أین یتّم النشاط؟1.

ما ھو النشاط؟2.

من یدیر النشاط؟3.

من المستفید من النشاط؟4.

كیف یعّزز ھذا النشاط الراحة النفسّیة 5.
واالجتماعّیة؟

ما ھو مستوى الھرم الذي یستھدفھ ھذا 6.
النشاط؟
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نشاط إضافي اختیاري (15 دقیقة) 
 

ھدف : یسمح ھذا النشاط للمشاركین باكتشاف المزید من أمثلة تدابیر PSS و SEL، باإلضافة إلى تحدید موضعھم في 
ھرم التدخل. یمكن أن یكون ھذا النشاط مفیًدا للمجموعات التي لدیھا خبرة قلیلة أو معدومة في الدعم النفسّي واالجتماعّي 

والتعلّم االجتماعّي والعاطفّي. 
 

مالحظات للمیسر:
أنشئ مجموعات صغیرة ووزع صورة على كل مجموعة.●
ُتظھر ھذه الصور أمثلة على األنشطة المختلفة التي تعّزز الراحة النفسّیة واالجتماعّیة. اطلب من المشاركین تحلیل ●

صورتھم باستخدام ھرم التدخل ثم تقدیم ردودھم عن األسئلة المطروحة بإیجاز للمجموعة. 

وصف الصور وأمثلة عن اإلجابات:
الصورة 1: طّالب في مدرسة في مخیم للنازحین في والیة راخین، میانمار. نشاط جماعّي في مجال الدعم النفسّي 

واالجتماعّي ، بقیادة معلّمین مدربین. 
ھذا ینتمي للمستوى دعم موجھ وغیر متخصص.

الصورة 2: طّالب في موقع مؤقت للتعلّم تّم إنشاؤه في أعقاب الزلزال الذي ضرب نیبال. 
تّم تجھیز أماكن التعلّم بمعّدات ترفیھیة مثل حبال القفز. 

ھذا یقع تحت الخدمات األساسیة وضمان األمن. 
الصورة 3: جلسة إرشادیة في مركز استقبال الالجئین، في الوحدة التي تقدم الدعم للقصر غیر المصحوبین بذویھم. 

المرشدة تتحدث إلى شاب سافر على متن سفینة من تركیا إلى أثینا. كان مكتئبا ویعاني من صعوبة في النوم والتركیز على 
دراستھ. لم یكن لدیھ معلومات عن أفراد عائلتھ. 

تندرج ھذه الحالة تحت خدمات متخصصة. 
الصورة 4: أفراد من المجتمع یقرؤون منشورا عن حملة العودة إلى المدرسة في أعقاب الزلزال في نیبال. لقد ناقشوا كیف 

یمكن للمجتمع أن یساعد المعلمین على استعادة الروتین المدرسي في القریة. 



یقع ھذا النشاط تحت دعم المجتمع واألسرة.



 
الوقت المقدر: 30 دقیقة.

المواد الالزمة:
ملف "2-5-دراسات حالة"  الذي یضم 3 دراسات حالة (دراسة حالة واحدة لكل مجموعة) ومالحظات المیسر 

حول دراسات الحالة 
 

مالحظات للمیسر:
شكل المجموعات وعّین لكل مجموعة دراسة واحدة. إذا أمكن ، شكل 3 مجموعات متوازنة، أو خصص ●

نفس الدراسة لعدة مجموعات.
اطبع دراسات الحالة ووزع واحدة على كل مشارك حسب مجموعتھ.●
اطلب من المجموعات قراءة دراسات الحالة الخاصة بھم ومناقشة األسئلة الموجودة على الشریحة لمدة 15 ●

دقیقة
إذا أمكن، اطلب من المشاركین استخدام لوح ورقي لعرض مناقشتھم. یمكنھم استخدام الكلمات والرسوم ●

التوضیحیة أو كلیھما. 
اطلب من المشاركین تقدیم دراسة الحالة الخاصة بھم ومناقشتھا باستخدام اللوحات الورقیة. ●
استخدم مالحظات المیسر في نھایة الملف للمساعدة في تنظیم المناقشة.●
 

اقرأ دراسة الحالة المعطاة لمجموعتك وناقشھا:

ما ھي تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي التي یمكنك مالحظتھا في ھذه الدراسة؟●

من ھي الفئة المستھدفة من التدابیر المتّبعة؟ كیف یستفیدون منھ؟●

من أیضاً یمكن أن یستفید من ھذه التدابیر؟ كیف؟●

في أي مستوى من ھرم  PSS-SEL تقع ھذه التدابیر؟●

اكتسب مزید من الخبرة من خالل دراسات حالة
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نشاط استرخاء للمعّلمین والطّالب

في بعض األحیان، بضعة أنفاس عمیقة تساعدك على االسترخاء.
التعلیمات

اجلْس أو قْف في وضع مریح.●

استنشْق من أنفك لمّدة خمس ثوان. سأعّد إلى خمسة، لذا اتبع صوتي واستنشق برفق عندما أعد.●

 ازفر من فمك لمّدة خمس ثوان. سأعّد إلى خمسة، لذا اتبع صوتي وأطلق الزفیر ببطء في أثناء العّد. ●

كّرْر تمرین التنّفس ھذا ألربع دورات تنّفس، مع العّد ببطء. ●

شارْك مع الزمالء كیف تشعر اآلن.●
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دورنا كمعّلمین



تأمُّل: ماذا علي أن أفعل كمعّلم؟

ناقش في مجموعات صغیرة وتوّصل إلى بعض اإلجراءات ومن ثم شاركھا مع اآلخرین

بصفتك معلّم لطالب الجئین ونازحین داخلًیا (أو مستضعفین) ، 

ما ھو دورك في ضمان الدعم النفسّي واالجتماعّي المناسب لھم؟●

ما ھي الخطوات التي یمكنك اّتخاذھا؟●

ماذا یمكنك أن تفعل لتعزیز الدعم النفسّي واالجتماعّي المناسب في مدرستك أو على نطاق أوسع في مجتمعك؟●
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الوقت المقدر: 10-15 دقیقة



مبادئ المساعدة المسؤولة

احترام سالمة وكرامة وحقوق الطالب .1

تكییف ما نقوم بھ لمراعاة ثقافة الطّالب  وتقالیدھم
.2

االّطالع على التدابیر األخرى المّتخذة على مستوى المدرسة أو المجتمع  .3

العنایة بنفسِك .4

38

مصدر:  مقتبس من "اإلسعافات األولیة النفسّیة: دلیل للعاملین المیدانیین" متاح باالنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والبرتغالیة
 https://www.paho.org/en/node/44399

الوقت المقدر: 3 دقائق



أرشد الطّالب إلى ●
الخدمات المتاحة

انقل المعلومات إلى ●
مسؤولي المدرسة.

إذا أمكن، تواصل مع ●
األھل وعرفھم بالدعم 

المجتمعي المتاح.

تحقق من ضمان األمن●

حّدد الطّالب ذوي ●
االحتیاجات األساسیة 
الملحة بشكل واضح.

حّدد الطّالب الذین یبدون ●
في ضائقة.

تدابیر للدعم النفسّي واالجتماعّي األولّي 
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أنصت
بادر بالتواصل مع الطّالب ●

الذین یبدون بحاجة إلى 
الدعم. 

حاول أن تفھم ما ھي ●
احتیاجاتھم واھتماماتھم. 

استمع وأظھر تعاطفك.●

وّجھ وتواصل راقب 

مصدر:  مقتبس من "اإلسعافات األولیة النفسّیة: دلیل للعاملین المیدانیین"
 https://www.paho.org/en/node/44399

الوقت المقدر: 3 دقائق



خاتمة - تأّمالت
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واآلن...
اقترح تدابیر دعم نفسّي واجتماعّي قابلة للتطبیق وتتالءم مع سیاق عملك 

التدابیر الممكنة لتحسین الراحة النفسّیة الطّالب المصابین بصدمات نفسّیة احتیاجات الطالب

الشعور باالنتماء

العالقات مع األقران

الروابط الشخصیة

التحفیز الفكري

التحفیز البدني

الشعور بالتقدیر

الوقت الالزم: 10 دقائق
مالحظات للمیسر:

اطلب من المشاركین مراجعة المقترحات التي قدموھا مسبًقا في التدریب (شریحة. 9) حتى یقوموا بمایلي: 
تعدیلھا وتحدید موقعھا على ھرم التدابیر و -
تحدید فیما إذا كانت التدابیر تساھم في تعزیز المرونة النفسّیة الطالب-
توضیح ما یمكنھم القیام بھ بأنفسھم كمعلمین وما الذي یتطلب تدّخًال متخصًصا.-
اقترح أمثلة أخرى بناًء على النقاط التي تمت مناقشتھا خالل الیوم-



التأمل وفق طریقة 1-2-3

فّكْر في ما یلي واكتب أفكارك على ورقة:

3 مفاھیم جدیدة اكتشفتھا الیوم●

2 تدبیران PSS تعتقد أّنھ یمكنك تطبیقھما اعتباًرا من الغد●

سؤال واحد أو جانب مقلق ال یزال یتعّین إیضاحھ أكثر●
 

ناقش إجاباتك مع زمیل بجوارك ثّم مع المجموعة.
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مصدر: https://www.s2temsc.org/uploads/1/8/8/7/18873120/3-2-1.pdf، حقوق الطبع والنشر 
S2TEM Centers SC www.s2temsc.org ، 2012

الوقت المطلوب: 10-15 دقیقة
مالحظات للمیسر:

اترك 5-10 دقائق للتأمل الذاتي والمشاركة مع الزمالء●
ادُع عدًدا قلیالً من المشاركین لمشاركة إجاباتھم●
اسأل المجموعة عما إذا كان أي شخص یرید مشاركة سؤالھ لمحاولة الخروج بإجابة أو اقتراحات مًعا●

أبلغ أنك ستجمع أوراق اإلجابات إلرسالھا إلى فریق التطویر ألخذھا في االعتبار عند مراجعة المواد●



ھل تّم تحقیق أھدافنا؟

كیف تقّیم إتقانك ألھداف الیوم على مقیاس من 1-10؟ إلى أّي مدى أنت قادر على:

التعّرف على آثار التوّتر والصدمات في تعلّم الطّالب وسلوكھم االجتماعّي1.

التعّرف على دور الدعم النفسّي واالجتماعّي في تعزیز مرونة الطّالب في سیاقات األزمات.2.

التمییز بین احتیاجات الدعم النفسّي واالجتماعّي المختلفة 3.

تصنیف االحتیاجات والتدابیر حسب ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي والتعلّم االجتماعّي العاطفّي 4.
PSS-SEL

اقتراح تدابیر دعم نفسّي واجتماعّي مناسبة وقابلة للتطبیق في سیاق عملك.5.

ھل لدیك أّیة اقتراحات لتحسین ھذه المادة التدریبیة؟
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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 44


