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التعلّم االجتماعّي والعاطفّي في المدرسة

كیف نبني بیئة تعّزز الراحة النفسّیة
 والتعّلم عالي الجودة؟

من أجل تعلّم شامل عالي الجودة لالجئین والنازحین

التواصل من جدید❏

نسج الروابط مع طّالبك❏

وضع قواعد السلوك في الصّف مع طّالبك❏

اللّعب مع طّالبك❏

تسھیل المناقشات مع طّالبك عوضاً عن التحكم فیھا❏

أخذ استراحات ذھنّیة مع طّالبك❏

اعتن بنفسك (من أجل طّالبك!) ❏

تأمالت ختامیة❏
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جدول الورشة

2

في نھایة ھذا الیوم، ستكون قادًرا على:

التعّرف على بعض الممارسات وتطبیقھا إلنشاء بیئة تعّزز التعلّم الشامل عالي الجودة1.

فھم الروابط بین األنشطة المقترحة والراحة النفسّیة للطّالب وتنمیة كفاءات التعلّم االجتماعّي 2.

العاطفّي لدیھم.

تعلیل أھمّیة تعزیز الراحة النفسّیة للمعلّمین واقتراح بعض اإلجراءات لضمان ذلك.3.

أھداف ھذه الورشة

33

غرٌض تستخدمھ لتبقي طّالبك مھتمین 

إذا كان یمكنك استخدام غرض واحد فقط لجذب انتباه واھتمام طّالبك،
 ماذا سیكون ھذا الغرض؟ 

لماذا؟

Unsplash  الصورة من تصویر  سانتي فیدري من

44

https://unsplash.com/@santivedri?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/black-kids-school?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


كیف نضمن جودة التعّلم الشامل؟

الدعم 
النفسّي واالجتماعّي

التعّلم األكادیمّي

بیئة آمنة 
للراحة النفسّیة
 والتعّلم

التعّلم االجتماعّي العاطفّي
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الموارد المستخدمة
تم تطویر ھذه الورشة باستخدام مصادر مفتوحة المصدر، منھا: 

برنامج المدّرب Coach من البنك الدولّي: لمساعدة البلدان على تسریع التعلّم من خالل تحسین التطویر -
المھني للمعلّمین في الخدمة

https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-ser
vice-teacher-professional-development 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/268121613971613659/foundati
 onal-teaching-skills

مجموعة أدوات تدریب معلّمي المرحلة االبتدائیة في سیاقات األزمات (2016)-
https://inee.org/ar/resources/dlyl-mbady-altlym-almtsar
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تساعد الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة الطّالب / األشخاص على إدارة عواطفھم ومعرفة أنفسھم 
والتفاعل مع اآلخرین.

تتكامل ھذه الكفاءات مع الكفاءات األكادیمّیة المتعلّقة بالقدرة على معالجة المعلومات والقدرة على حّل 
المشكالت والمثابرة.

تظھر األبحاث أن ھذه الكفاءات تزید فرص الطّالب بالنجاح
 في المدرسة وتحقیق نتائج أفضل في الحیاة.

ما ھي الكفاءات االجتماعّیة 
والعاطفّیة األساسیة؟

تذّكْر

77

تذّكر دائماً!

أنت مرآة طّالبك. 

إذا قمت بنفسك بممارسة الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة یومّیاً في حیاتك، فستتمّكن من نقلھا جّیًدا 
إلى طّالبك ومرافقتھم في تنمیتھا.

ال تترّدد في الغناء معھم●

ال تترّدد في التنّفس بعمق معھم●

شارك مشاعرك وامنحھم مساحًة آمنًة لمشاركة مشاعرھم●
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https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://www.worldbank.org/en/topic/teachers/brief/coach-helping-countries-accelerate-learning-by-improving-in-service-teacher-professional-development
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/268121613971613659/foundational-teaching-skills
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/268121613971613659/foundational-teaching-skills
https://inee.org/ar/resources/dlyl-mbady-altlym-almtsar


تواصلْ مع طّالبك

مناقشة جماعّیة - التواصل مع الطّالب

كیف یمكن للعالقة القوّیة بین الطالب والمعلّم أن تساعد كّالً منھما؟❏

ماذا تفعل حالّیاً لبناء عالقات قویة مع طّالبك؟❏

ما الذي یساعدك على حفظ أسماء طّالبك بسرعة؟❏

لماذا علینا أن نحفظ أسماء الطّالب؟❏

كیف نحفظ أسماء الطّالب في الصفوف المكتّظة؟❏
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لماذا نحتاج للتواصل مع طّالبنا؟

ُتظِھر األبحاث أن العالقات القوّیة مع البالغین ھي 
أحد العوامل الوقائّیة ضد اآلثار السلبّیة للتوّتر 

والصدمات المستمّرة.
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باإلضافة إلى معرفة أسمائھم ُینصح بما یلي:

ما یمكن فعلھ للتواصل مع الطّالب

حّیي الطّالب بأسمائھم عندما تصادفھم● التحیة

معرفة الطّالب

ھّنئھم على أدائھم الجّید● التشجیع

أظھر اھتمامك براحتھم النفسّیة عندما تشعر أّنھم بحاجة إلى دعمك● التعاطف
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تعّرْف علیھم أكثر من خالل التحّدث إلیھم وطرح األسئلة علیھم●



بعض األنشطة للتعّرف على طّالبك بشكل أفضل

لمعرفة األسماء: اطلْب من كل طالب صنع شارة شخصیة بسیطة ●
مع كتابة اسمھ بخطٍّ  كبیر وواضح.

نشاط في دروس اللغة: اطلْب من الطّالب تألیف قصیدة، مثال: ●
"أنا..أنا أرى.. أنا أسمع.. أنا أشعر.." أو كتابة یومّیاتھم، إلخ.

على مدارالعام:  شّجْع الطّالب على كتابة رسالة لك (مع ذكر ●
االسم أو بدونھ) بعنوان "أرید أن أخبرك.."

على مدار العام: تواصْل مع األھل كلّما سنحت الفرصة.●

Unicef.org
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دور التواصل بین المعّلم والطالب في تعزیز الراحة النفسّیة وكفاءات التعّلم 
االجتماعّي العاطفّي 
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ما ھي الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة التي تتطّور عندما ●
تتواصل مع طّالبك؟

كیف یؤّثر التواصل في تعزیز الراحة النفسّیة ●
للتالمیذ؟
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استراحة ذھنّیة!

طّبق بنفسك!
نشاط صغیر للتھیئة في بدایة الدرس أو لالنتقال من نشاط إلى آخر أثناء الدرس.

التعلیمات:
قْف وانفْض ذراعیك ثم ارخیھما، 1.
افرك یدیك مًعا بقوة لمّدة عشر ثواٍن ثم غطِّ عینیك تماًما بالیدین وكّرر ذلك مّرتین2.
افرك یدیك مّرة أخرى ثم غّط األذنین وكّرر ذلك مّرتین 3.
اجلس وتأّمل شعورك4.

ا،  ا جّدً نشاط معّدل- إذا كان الجّو حاّرً
ما علیك سوى دعوة الطّالب للوقوف وتھویة وجوھھم باستخدام دفتر/كّراس أو بیدیھم، أو وّزع علیھم 

أوراقاً لعمل مراوح ورقّیة
1515

وضع قواعد السلوك في الصّف
ً معا



االّتفاق مًعا على القواعد المتبعة في الصّف - إبرام عقد الصّف

بم یتعّلق ھذا النشاط؟ 
االتفاق سوّیة على القواعد، أو باألحرى التوّقعات المرجّوة من الطّالب والحرص على جعل الطّالب ●

یشعرون أن صوتھم مسموع
كتابة عقد الصّف سوّیة●

متى؟
في بدایة العام الدراسي أو عند أول لقاء مع الطّالب●
القیام دوریاً بالتذكیر بالقواعد ●
عند مالحظة عدم احترام إحدى القواعد أو - إلظھار التقدیر والتشجیع عند تطبیق قاعدة ما جیًدا.-

ما المّدة الالزمة لھذا النشاط؟
تبعاً لعدد الطّالب، خصص لھ ساعة، رّبما على مدار عّدة جلسات

من یمكنھ القیام بالنشاط؟
ممكن مع الطّالب بدءاً من سن 9 سنوات

كیف یمكن تطبیقھ؟ 17

 إبرام عقد الفصل الدراسي/الصّف سویًة -  كیف؟

ھاّم!  الطّالب ھم المعنّیون باالتفاق فیما بینھم على القواعد التي یتعّین علیھم فیما بعد احترامھا. 
لصیاغة العقد، یمكنك تكییف اإلجراء التالي:

ابدأ باختیار أھّم فئات أو مجاالت القواعد حسب رغبة الطّالب.●

أمثلة: الواجبات المدرسّیة - بیئة العمل في الصّف (الصوتّیة والمرئّیة) - القرطاسّیة - السلوك - المكافآت 
والعقوبات، إلخ. 

شّكْل مجموعات وادُع كّل مجموعة لكتابة قاعدة أو قاعدتین في إحدى الفئات.●

تختار كل مجموعة ممثًال یعرض قواعد مجموعتھ. اكتْب القواعد تدریجّیاً على السبورة.●

لّخْص جمیع القواعد الموجودة على السبورة واطلْب من الطّالب تدوینھا في الصفحة األولى من كّراسھم●

اختْر طالًبا أو مجموعة صغیرة من الطّالب لتصمیم لوحة تضّم القواعد لتعلیقھا على الحائط بشكل ●
مرئّي للجمیع.
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مناقشة جماعّیة -  ما الذي قد تفعلھ بشكل مختلف لكتابة عقد الصّف؟

ناقش في مجموعات صغیرة:

حّددوا الصعوبات التي تواجھ تطبیق ھذا النشاط.●

على سبیل المثال: عدد الطّالب الكبیر، الحواجز أو العوائق الثقافیة، استیعاب الطّالب ○
للفكرة، إلخ.

تبادلوا األفكار القتراح بعض الحلول الممكنة●

شاركوا أفكاركم مع المجموعات األخرى●

1919

أثر إعداد عقد الصّف على تنمیة كفاءات التعّلم االجتماعّي العاطفّي

2020

ما الكفاءات االجتماعّیة العاطفّیة التي تتعّزز عندما تناقش 
قواعد الصّف والتوّقعات من إعداد عقٍد مع الطّالب؟



التعّلم من خالل الّلعب

للتأّمل والتفكیر- ما فائدة الّلعب لنمو وتطّور األطفال والمراھقین؟

فّكْر في لعبة أو نشاط مرح من طفولتك أو مراھقتك.

حّدْد أین ومتى ومع من واألغراض المستخدمة؟

في رأیك، ما ھو دور اللّعب في التعلّم؟
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ما ھو الّلعب الذي نتحّدث عنھ؟

وفًقا للجنة حقوق الطفل:
"اللّعب لألطفال والمراھقین ھو أّي سلوك أو نشاط أو عملّیة یبدؤونھا، ویتحّكم فیھا وینّظمھا الیافعون 

أنفسھم؛ وھو یحدث كلما سّنحت الفرصة."

اللّعب مكّون أساسي من أجل تنمیة شاملة: جسدّیة واجتماعّیة
 ومعرفّیة وعاطفّیة وروحّیة
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وفًقا لجمعّیة طب األطفال األمریكیة:

دور الّلعب في تنمیة الطفل

 Lego Foundation: مزید من المعلومات على موقع مؤسسة
 /https://learningthroughplay.com/why-play 

یعّزز اللّعب الصحة العقلّیة .یعزز اللّعب الصحة العقلیة والجسدیة
والجسدّیة.

یحّفز اللّعب مشاركة الطّالب..یحفز اللّعب من مشاركة الطّالب یساعد اللّعب على تطویر الوظائف .یساعد اللّعب على تطویر الوظائف التنفیذیة
التنفیذّیة.
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https://learningthroughplay.com/why-play/


وماذا عن سیاقات األزمات؟

للّعب دور عالجي وتأھیلي مھم لمساعدة األطفال على استعادة اإلحساس بالحیاة الطبیعّیة وبالفرح

یساعد األطفال النازحین واألطفال الذین عانوا من الصدمة في التغلّب على األلم العاطفّي ویساعدھم ❏
على استعادة السیطرة على حیاتھم.

یمكن أن یحیي من جدید الشعور بالھوّیة واحترام الذات.❏

یوّفر لألطفال فرصة االنخراط في تجارب مشتركة مع اآلخرین،❏

وھذا یسمح لھم باستكشاف حّس اإلبداع لدیھم، وبتعزیز التواصل مع اآلخرین وشعور االنتماء ❏
للجماعة.
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مثال من لبنان

 التعلّم من خالل اللعب مع
مجموعة لیغو
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مثال من شرق إفریقیا

 التعلّم من خالل اللّعب في شرق
إفریقیا 

(باللغة االنجلیزّیة فقط)
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مثال - لعبة "یقول القائد" 

إنھا لعبة "استبعاد": یقوم العب معّین: "القائد"، بإعطاء التعلیمات، ویجب على المجموعة
 اّتباع التعلیمات في أسرع وقت ممكن وإال سیتّم استبعاد من یفشل في ذلك.

یقف القائد أمام المجموعة ویبدأ في إعطاء تعلیمات لمھاّم بسیطة. ●
على سبیل المثال: "المس أنفك" ، "استدر" ، "صافح من بجانبك".

تكون التعلیمة صالحة إذا كانت مسبوقة بعبارة "یقول القائد...".●

خالف ذلك تكون التعلیمة غیر صالحة ویجب على الالعبین عدم تنفیذھا، ●

یتم استبعاد أولئك الذین ینفّذون تعلیمات غیر صالحة. ●

تستمرُّ اللّعبة حتى یتبّقى فائز واحد فقط.●
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https://www.youtube.com/watch?v=Sl1VMX21MfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sl1VMX21MfQ
http://www.youtube.com/watch?v=Sl1VMX21MfQ
http://www.youtube.com/watch?v=Zmzqhb-7QPo
http://www.youtube.com/watch?v=Zmzqhb-7QPo
http://www.youtube.com/watch?v=Zmzqhb-7QPo


في الصفوف المزدحمة:  قّسم الطّالب إلى مجموعات. اختر في كل حصة مجموعة ●
لتلعب أمام بقیة الصّف.

تنفیذ اللّعبة بلغة أخرى (باللغة اإلنجلیزیة "Simon says") كوسیلة لمراجعة أفعال ●
الحركة أو أجزاء الجسم، إلخ. 

لجعل األمر أكثر صعوبة وممارسة التھجئة قلیالً:●

یقول القائد المس أ-ن-ف-ك (ألف-نون-فاء-كاف)○

یقول القائد ا-ق-ف-ز○

استمتع مع طّالبك باختراع طرق أو قواعد أخرى للعبة!

تعدیالت ممكنة على لعبة "یقول القائد"
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لعبة "یقول القائد" وكفاءات التعّلم االجتماعّي العاطفّي

ما الكفاءات االجتماعّیة العاطفّیة التي تتطور
 عندما یلعب الطّالب ھذه اللّعبة؟
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شارك معنا - أمثلة عن ألعاب تمارسھا مع طّالبك 

ناقش في مجموعات صغیرة:

فّكر قلیالً في لعبة یمكنك لعبھا مع طّالبك واشرحھا لآلخرین●

اشرح سبب اھتمامك بھذه اللّعبة ●

إذا كنت تمارس اللّعبة بالفعل، اشرح كیف تكّیفھا مع سیاقك●
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المزید من الموارد حول الّلعب في المدرسة

تكّرس مؤّسسة Lego  الكثیر من الموارد للترویج الستخدام اللّعب كنھٍج فّعال للتعلّم الشامل، وحّتى في 
حاالت األزمات وسیاقات الموارد المنخفضة.

بعض الموارد والدورات عبر اإلنترنت (حالّیًا باللغة اإلنجلیزیة فقط):

● https://learningthroughplay.com موقع على اإلنترنت 

دورة تدریبّیة عبر اإلنترنت على منصة Future Learn:  التعامل مع التغییر: التعلّم االجتماعّي ●
 https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes العاطفّي من خالل اللّعب 

 دورة عبر اإلنترنت على منصة كایا:  التعلّم من خالل اللّعب في التعلیم في حاالت الطوارئ - ●

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=3055  
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ما ھو تأثیر اللّعب في المدرسة على الراحة النفسّیة-
 للتالمیذ؟

ما ھي الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة التي تتطور -
عندما تدمج اللّعب في ممارساتك

الّلعب والراحة النفسّیة وكفاءات التعّلم االجتماعّي العاطفّي
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استراحة ذھنّیة!
ممارسة األنفاس "المربعة":
سأرافقكم من خالل العّد لكم:

اجلسوا أو قفوا في وضع مریح. 1.

استنشقوا من األنف لمّدة أربع ثوان 2.

احبسوا أنفاسكم لمّدة 4 ثوان3.

أخرجوا الزفیر من الفم لمّدة  4 ثوان. 4.

حافظوا على الرئتین فارغتین لمّدة 4 ثوان.5.

كّرروا ھذا التنّفس أربع مرات6.

شاركوا أحاسیسكم بعد التنّفس الرابع.7.
34

ثوان

لطّالبك الحق 
في اإلمساك بزمام المناقشات فیما بینھم!

كیف تتعامل مع المناقشات الصفّیة؟

تأّمل وتفكیر- مناقشة جماعّیة
شارك مع زمالئك كیف تدیر المناقشات في دروسك.

ھل ترّد أو تعلّق بعد مساھمة كل طالب؟●
من ھو الشخص المركزّي الذي یقود المناقشات؟●
من یجیب عن األسئلة في أغلب األحیان؟●

ھل تعتقد أّن طّالبك یمیلون إلى إخبارك بما یعتقدون أّنك ترید سماعھ؟●

ھل تعاني مناقشاتك مع الطّالب من "ظاھرة بومیرانج" أي إّنك تتدّخل بعد مداخلة كلّ 
طالب؟!
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كیف یمكننا  تیسیر المناقشة بدال من قیادتھا؟ 

ما ھو الفرق في رأیك بین تیسیر وقیادة نقاش؟

لماذا التیسیر بدالً من القیادة والتوجیھ؟

كیف؟
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لماذا التیسیر بدالً من القیادة والتوجیھ؟
سیشعر الطّالب بتقدیر أكبر ●
 سیشعرون أنھم یساھمون بفاعلّیة في جھود تعلّمھم ●
وسیتعلّمون اإلصغاء إلى بعضھم البعض.●
وھذا یعّزز تجربة التعلّم الجماعّي.●
كیف؟
استخدم األسئلة المفتوحة التي تحتمل إجابات متعددة●
شّجع طّالًبا آخرین وامنحھم الوقت الكافي لإلجابة على أسئلة زمالئھم ●
ال توافق أو تنتقد حتى ینتھي الطّالب من المداخلة والمشاركة●
استخدم أسئلة عمومّیة لتوسیع النقاش أو التوجیھ لتصحیح بعض المعلومات●
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كیف یمكننا  تیسیر المناقشة بدال من قیادتھا؟ 

39

أسئلة لتصحیح المعلومات غیر الصحیحة أو إضافة 
معلومات ناقصة:

كیف یمكن صیاغة ھذه الفكرة بطریقة أخرى ●
أكثر دقة؟

ما الذي نعرفھ ویمكن أن یساعدنا في حل ھذه ●
المشكلة؟

أین یمكن أن نجد المزید من المعلومات؟●
كیف نجیب عن ھذا السؤال؟●
لنأخذ في االعتبار [المفھوم]. كیف یؤّثر ھذا في ●

رأیك أو مقترحك؟

بعض األسئلة العمومّیة والحیادّیة لتسھیل المناقشة وإثرائھا

39

أسئلة إلشراك الطّالب اآلخرین في الحوار:

ما رأي اآلخرین في ھذه الفكرة؟●
دعنا نسمع شخًصا آخر یقدم دلیًال إضافًیا.●

ھل ھناك طریقة أخرى للتفكیر في ھذا ●
األمر؟

اطلب من أحد الطّالب إعادة صیاغة السؤال / ●
الفكرة بكلمات مختلفة.

كیف یمكننا إغناء ھذه الفكرة ومراجعتھا وإعادة ●
صیاغتھا والبناء علیھا؟

كیف یمكننا  تیسیر المناقشة بدال من قیادتھا؟ - تتمة

ما ھي الكفاءات االجتماعّیة والعاطفّیة التي ینّمیھا الطّالب 
عندما یشاركون في نقاشات میّسرة تضعھم في مركز 

النقاش؟

المناقشات المیّسرة وكفاءات التعّلم االجتماعّي العاطفّي
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اإلحماء واالستراحات الذھنّیة 
للجمیع - طّالباً ومعّلمین

تذّكروا األمثلة التي مّرت معنا سابًقا

لقد اختبرنا من قبل بعض ھذه األنشطة:

فرك الیدین أو تھویة الوجھ في وضعّیة الوقوف●
التنّفس العمیق والتنّفس المربع●
ھّز وإرخاء الذراعین والرقبة في وضعّیة الوقوف●

ما رأیكم في النشاطات التالیة:

تأدیة جماعّیة ألغنیة (رّبما بلغة أخرى یتعلّمھا الطّالب)؟●
تمریر كرة صغیرة / لعبة لّینة بین الطّالب لطرح بعض أسئلة●

 المراجعة واإلجابة علیھا؟
سرد قّصة تتعلّق بموضوع الدرس؟●
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شھادة تؤكد األثر اإلیجابي للتنّفس الواعي
"إنھ یعمل كالسحر!"، شھادة معلّم من الالجئین السورّیین، كان في البدایة 

غیر مقتنع بفائدة
 أنشطة الدعم النفسّي واالجتماعّي.

لماذا؟
تساعد فترات التوقف وتمارین التنّفس القصیرة الطّالب والمعلّمین على 

كسر الرتابة،●
والشعور بالھدوء من جدید●
وتجّدد قدرتھم على التركیز من جدید.●

متى؟
ھذه الفواصل مناسبة في بدایة  وأثناء الحّصة الدرسّیة  قبل  أن یبدأ التعب/الملّل بالسیطرة 

على الطّالب.
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ناقش في مجموعات صغیرة:

- ما ھي الصعوبات التي تواجھ تطبیق مثل ھذه األنشطة-
على سبیل المثال، الوقت والقیود الثقافّیة وفھم الطالب ..-

- فّكروا سوّیة بالبدائل الممكنة-

- شاركوا بأفكاركم مع المجموعات األخرى من خالل مناقشة میّسرة

مناقشة جماعّیة-  ما الذي قد تفعلھ بشكل مختلف في ھذه الفواصل
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تأثیر االستراحات الذھنّیة على الراحة النفسّیة وكفاءات التعّلم االجتماعّي العاطفّي

- ما ھي اآلثار التي تحدثھا االستراحات الذھنّیة ●

في الراحة النفسّیة التالمیذ ؟●

- ما ھي الكفاءات االجتماعّیة العاطفّیة التي یطورھا ●
الطّالب إذا حصلوا على استراحات ذھنّیة؟

© CASEL 2017
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ضمان الراحة النفسّیة للجمیع:
طّالباً ومعّلمین

راحتك النفسّیة وراحة طّالبك

تأّمل ذاتّي ومناقشة في مجموعات صغیرة

س 1.  ما ھي العوامل التي تؤّثر في راحتك النفسّیة؟

س 2.  ضع قائمة بثالث مجموعات من األشخاص الذین قد یتأثرون بحالتك النفسّیة.

س 3.  حّدد العوامل المشتركة بینك وبین طّالبك. على سبیل المثال، فّكر فیما یلي:
ھل أنت أیضا نازح أو الجئ؟-
ھل تخشى على سالمتك؟ إلخ.-

س 4.  كیف تؤّثر راحتك النفسّیة في أدائك في الصّف؟

س 5.  كیف تؤّثر راحتك النفسّیة في راحة طّالبك النفسّیة؟
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نشاط - تقییم مستوى التوّتر لدیك

امأل الجدول المطبوع لتحصل على تخمین لمستوى التوّتر لدیك.

 یجب تكرار ھذا  النشاط دورّیًا لمراقبة التطّور واكتشاف مسّببات التوّتر.
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ماذا تفعل للتغلب على توّترك؟

ناقش بعض الحلول في مجموعات صغیرة واكتبھا على السبورة إلجراء 
مناقشة جماعّیة.

فیما یلي بعض االقتراحات، األمر متروك لك لتطویرھا واقتراح تدابیر 
أخرى یمكن أن تساعدك:

طلب المساعدة

التنّفس بعمق

التحّدث إلى صدیق أو زمیل

 التخطیط وجدولة
المھام

أخذ استراحات
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تأّمالت ختامّیة

التأّمل وفق طریقة 1-2-3

فّكْر في ما یلي واكتب أفكارك على ورقة:

3  مفاھیم جدیدة اكتشفتھا الیوم❏
نشاطین  تعتقد أنھ یمكنك تطبیقھما مباشرة مع طّالبك❏
سؤال واحد أو جانب یشغلك ال یزال بحاجة إلى إیضاح❏

ناقش إجاباتك مع زمیل بجوارك ثّم جمیًعا في المجموعة.
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الفكرة النھائیة: ماذا یمكنني أن أفعل اآلن كمعّلم؟

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

بصفتك معلّم لطّالب الجئین ونازحین داخلّیًا (أو محتاجین)، 

ما ھو دورك لضمان بیئة مرّحبة تعّزز التعلّم الشامل عالي الجودة؟●

ماذا یمكنك أن تفعل؟●

 لتقدیم الدعم النفسّي واالجتماعّي المناسب○

 لدمج التعلّم االجتماعّي والعاطفّي في دروسك○

ماذا ستفعل من أجل تعزیز الممارسات المقترحة في ھذا التدریب في مدرستك أو على نطاق أوسع في ●
مجتمعك؟
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الكتساب المزید من الخبرات...

تعّرف على الموارد األخرى من مشروعنا، التي طّورناھا بالتعاون مع معلّمین في كینیا ولبنان-

https://ceinternational1892.org/cpl/quality-holistic-learning/ 

دلیل لدمج التعلّم االجتماعّي العاطفّي في المدرسة: -
 https://inee.org/sites/default/files/resources/usaid_howtointegratesocialandemotionallearning_final.pdf 
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ھل حّققنا أھدافنا؟

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

إلى أي مدى أنت قادر على

التعرف على بعض الممارسات وتطبیقھا إلنشاء بیئة تفضي إلى التعلّم الشامل عالي الجودة1.

فھم الروابط بین األنشطة المقترحة والراحة النفسّیة للطّالب وتنمیة كفاءات التعلّم االجتماعّي 2.
العاطفّي لدیھم.

تبریر أھمیة الراحة النفسّیة للمعلّمین واقتراح بعض اإلجراءات لضمان ذلك.3.

ھل لدیك أّي اقتراحات للتحسین؟
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شكراً على مشاركتكم

أرسل أسئلتك وتعلیقاتك إلى 
 qhl.support@ceinternational1892.org
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