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بنتاالطالبةقصة1المستند-1العملورشة
شاركت معنا ھذه القصة السّیدة خدیجة أمو علي، مدّرسة لغة إنجلیزیة في مجّمع تعلیمّي ثانوّي في العاصمة النیجرّیة نیامي.

وھذه ھي روایتھا مترجمة من الفرنسّیة:

منتصففيجدیدًةطالبًةاستقبلنا،ھذهالتعلّمظروفظّلفيالصف.فيطالًبا60منأكثرمكتظة:فصولبتدریسأقوم
العام الدراسّي.

ھذه الطالبة التي سأسّمیھا بنتا (لعدم الكشف عن ھویتھا) أرادت بمحض إرادتھا أن تجلس في آخر الصّف. ثم الحظُت أّنھا
بدأت تتغّیب أكثر فأكثر عن الدروس. عندما سألتھا عن األسباب فّضلت الصمت. الصمت الذي كانت تلتزمھ منذ قدومھا. لذلك

اّتصلت بوالدیھا لمناقشة ومعالجة الغیاب المتكرر البنتھما مًعا.

عندما التقیت بوالدّي بنتا، كان أول شيء الحظتھ ھو زّیھم المختلف ومن ثّم اللغة التي یتحدثان بھا، وفھمت أنھم الجئون
مالّیون یعیشون في النیجر. ومن حسن الحظ أنني كنت قادرة على التحدث بلغتھم "زارما" ألّن كّالً من األب، واألّم ال یتحدثان

الفرنسیة.

بعد التحّیة، سألتھما عّما إذا كانا یعرفان أّن بنتا تتغّیب كثیًرا عن الصّف. فأجابتني األّم بصوت حزین ومنفعل: "كیف لنا أن
نعرف یا سیدتي؟ بنتا لیست معنا". لم أصّدق ذلك. فكیف تتفّرق عائلة وكّل أفرادھا یعیشون في المدینة نفسھا؟

حاولت األم أن تشرح لي لكّن دموعھا منعتھا. قال لي والد بنتا: "لقد تركنا منزلنا لنأتي ونعیش ھنا بسبب انعدام األمن. لدي
أخ وافق على استقبالي ولكن منزلھ صغیر ال یّتسع لعائلتین، فاقترح إرسال بنتا إلى منزل ابنتھ بینما نبقى (أنا وزوجتي) في

منزلھ. لھذا السبب بنتا ال تقیم معنا. "
مسكینة بنتا، إّنھا لیست بعیدة عن بلدھا ومنزلھا وحسب، بل بعیدة أیًضا عن والدیھا. كیف یمكن  لھا أن تكون معنا؟ نحن
(معلّمتھا وزمالؤھا) الذین ال تعرفھم؟ ھل منحناھا الفرصة لتتعّرف علینا؟ ھل حاولنا قراءة أفكارھا أو حتى صمتھا الذي

الحظناه؟

أدركُت أّن بنتا تحتاج أوّالً إلى الدعم العاطفّي والنفسّي لمساعدتھا على االندماج في بیئتھا الجدیدة.
ویتمّثل دوري شخصّیا كمعلّمة في خلق مناخ من الثقة واألمان للسماح لبنتا ولجمیع الطّالب اآلخرین بالحصول على التعلّم

الجّید.
في نھایة اللقاء، اقترحت على والدي بنتا أن یأتیا بانتظام إلى المدرسة وأن یزورا ابنة األخ باستمرار لقضاء بعض الوقت مع

بنتا ومتابعة نشاطھا الدراسّي. لقد وعدّتھم أیًضا بأننا سنبذل قصارى جھدنا لمساعدة بینتا على التأقلم ومواجھة الصعوبات.
لقد قّررت منذ ذلك الیوم أن أبذل قصارى جھدي حتى تصبح بنتا عضًوا كامالً في مجتمعنا. شرحت لرفاقھا أنھا بحاجة إلینا

جمیًعا للعودة إلى المسار الصحیح وأّننا نستطیع وینبغي علینا مساعدة بعضنا البعض.

فتحت قّصة بنتا عینّي على واقع الالجئین في مدینتي، ومنذ ذلك الحین، بصفتي معلّمة، أصبحت مھتّمًة وأحاول تعلّم كیفیة دعم
األطفال الالجئین والنازحین تعلیمًیا. لكّنني أدركت أیًضا أّن الدعم النفسّي واالجتماعّي  یجب أن یكون جزًءا من التعلیم،

خاّصة في سیاقات األزمات.



واالجتماعّيالنفسّيالدعممجالفيوالمداخالتاالحتیاجاتتحدید2النشاط-1العملورشة

التدابیر الممكنة لتحسین الراحةأمثلة سلبیةأمثلة إیجابیةاحتیاجات األطفال
النفسیة لألطفال

الشعور باالنتماء

التحفیز
الفكري

التحفیز البدني

بناء العالقات
مع اآلخرین

الشعور بالتقدیر

العالقات مع األقران



التوّترأعراضتصنیفنشاط1النشاط-2العملورشة

قص كل عَرض من األعراض ووّزعھم بالتساوي بین المجموعات.

الشعور بالوحدةتسارع دّقات القلب

عدم القدرة على التركیزالتنّفس المتسارع

التشاؤم، نظرة سلبّیة فقط لألمورتوّتر العضالت وآالمھا

أفكار متسارعة ومشّوشةضغط دّم مرتفع

فقدان الذاكرةصداع

قلق دائمآالم البطن

تشّوش ذھنّيصعوبات النوم

السلوكّیات العصبّیة، على سبیل المثال:الیدین الباردتین أو المتعّرقتین
أكل األظافر



زیادة خطر تعاطي المخّدراتالمعاناة من األمراض بشكل متكّرر

تجّنب تحمل المسؤولّیةاإلصابة باإلحباط بسھولة

تغّیرات في الشھیة (تناول الكثیر منالشعور باإلرھاق
الطعام أو عدم األكل كما یجب)

تجّنب اآلخرینصعوبة في االسترخاء

اإللقاء باللوم على نفسھ



أعراض اإلجھاد – اإلجابات

یجب عدم طباعتھا للمشاركین

جسدّیة

ما یشعر بھ جسمك

عاطفّیة

عواطفك وحالتك الذھنیة

إدراكّیة

طریقة التفكیر ومعالجة
المعلومات

سلوكّیة

التصّرفات واألفعال

السلوكّیات العصبیة، على سبیلعدم القدرة على التركیزاإلصابة باإلحباط بسھولةتسارع دّقات القلب
المثال: أكل األظافر

التشاؤم، نظرة سلبّیة فقطالشعور باإلرھاقالتنفس المتسارع
لألمور

زیادة خطر تعاطي المخّدرات

تجّنب تحمل المسؤولیةأفكار متسارعة ومشوشةصعوبة في االسترخاءتوّتر العضالت وآالمھا

تغّیرات في الشھیة (تناولفقدان الذاكرةاإللقاء باللوم على نفسھضغط دّم مرتفع
الكثیر من الطعام أو عدم األكل

كما یجب)

تجّنب اآلخرینقلق دائمالشعور بالوحدةصداع

تشوش ذھنيآالم البطن

صعوبات النوم

الیدین الباردتین أو
المتعّرقتین

المعاناة من األمراض بشكل
متكّرر

ھل ھناك أعراض أخرى اقترحھا المشاركون؟



الطّالبلدىالنفسّیةالمرونةلتعزیزاألنشطةمنعّینة2النشاط-2العملورشة

مأخوذ من:
https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-cultivate-student-resilience-marilyn-price-mitc

hell

استمع إلى الطّالب وراقب مشاعرھم وتعرف علیھا●

اخلْق جو تحفیزي یتّم فیھ اإلشادة بالطّالب على عملھم الجاد ومثابرتھم وشجاعتھم، ولیس فقط على درجاتھم●

وإنجازاتھم السھلة.

قم بتحمیل الطّالب المسؤولیة إلنجاز أعمالھم بأنفسھم، وبذل الجھود التي یرضون عنھا شخصًیا.●

اشرح لآلباء أّن دعم األطفال في أوقات الفشل یبني المرونة النفسیة.●

توسیع نطاق المناقشات حول القادة السیاسیین والعلماء والشخصیات األدبیة والمبدعین والمخترعین، لیس فقط بما●

حققوه، ولكن أیضاً من خالل التحدث عن نقاط قوتھم ومزایاھم والصعوبات التي واجھوھا وتغلبوا علیھا لتحقیق

أھدافھم.

اطلب من الطّالب الكتابة عن أحد الموضوعات التالیة:●

عن شخص دعمك خالل فترة صعبة أو أزمة شدیدة. كیف ساعدك في التغلب على ھذا التحدي؟ ما الذي○
تعلّمتھ عن نفسك؟

عن صدیق دعمتھ أثناء المرور بأزمة. ما الذي أكثر ما ساعد صدیقك؟ ما الذي تعلّمتھ عن نفسك؟○
وقت في حیاتك كان علیك فیھ التعامل مع موقف صعب. ما الذي ساعدك وما الذي أعاقك عندما تغلبت○

على ھذا التحدي؟ ما الذي تعلّمتھ وسیساعدك في المستقبل؟

https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-cultivate-student-resilience-marilyn-price-mitchell
https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-cultivate-student-resilience-marilyn-price-mitchell


صادمةبأحداثمّرواالذینالطّالبتدعمأنیمكنالتيواألنشطةاإلجراءاتاقترْح3النشاط-2العملورشة

التدابیر الممكنة لتحسین الحالة النفسیة للطّالب المصابین بصدمات نفسیةاحتیاجات الطّالب

الشعور باالنتماء

التحفیز الفكري

التحفیز البدني

بناء العالقات مع اآلخرین

الشعور بالتقدیر

العالقات مع األقران



االجتماعّيوالتعّلمواالجتماعّيالنفسّيالدعمتدابیرھرم4النشاط-2العملورشة
العاطفّي

حّدد المستوى الصحیح في ھرم التدابیر لكل من التدابیر التالیة.

واألمناألساسیةالخدمات:1المستوى
واألسرةالمجتمعدعم:2المستوى
المتخّصصوغیرالموّجھالدعم:3المستوى
المتخّصصةالخدمات:4المستوى

_____ إشراك بعض أعضاء المجتمع كمساعدي مدرسین 

_____ توزیع األلعاب على ألطفال 

_____ أنشطة جماعیة للدعم النفسّي واالجتماعّي  والتعلّم االجتماعّي  العاطفّي یقودھا المعلّمون في مساحة تعلّم مؤقتة 

_____ برامج منع العنف في المدرسة 

_____ تنظیم األنشطة الثقافیة ضمن مساحات التعلّم المؤقتة 

_____ األنشطة الترفیھیة داخل مساحات التعلّم 

_____ التعاون مع جمعیات اآلباء والمعلّمین ومجالس المدارس 

_____ االستعانة بمرشدي المدرسة للتعرف على المتعلّمین ذوي االحتیاجات الخاصة وتقدیم الدعم لھم في البیئات 

التعلیمیة

_____ بإحالة األطفال والشباب المصابین بصدمات شدیدة إلى خدمات الصحة العقلیة 

_____ تنظیم نشاطات مجتمعیة جماعیة في المدارس، على سبیل المثال إنشاء مساحات مؤقتة للتعلّم وطالءھا 

وتزیینھا

_____ ممارسة التعلّم بین األقران لتقریب األطفال المعرضین للخطر من أقران قادرین على دعمھم 

_____ إطالق برامج مناصرة تتعلق بحمایة الطفل 





ورقة اإلجابات حول ھرم تدابیر الدعم النفسّي واالجتماعّي  والتعّلم االجتماعّي  العاطفّي
(ال ُتطَبع للمشاركین)

حّدد المستوى الصحیح في ھرم التدابیر لكل من التدابیر التالیة.

واألمناألساسیةالخدمات:1المستوى

واألسرةالمجتمعدعم:2المستوى

المتخّصصوغیرالموّجھالدعم:3المستوى

المتخّصصةالخدمات:4المستوى

مدرسینكمساعديالمجتمعأعضاءبعضإشراك2 

ألطفالعلىاأللعابتوزیع1 

مؤقتةتعلّممساحةفيالمعلّمونیقودھاالعاطفّياالجتماعّيوالتعلّمواالجتماعّيالنفسّيللدعمجماعیةأنشطة3 
 
المدرسةفيالعنفمنعبرامج3 

المؤقتةالتعلّمأماكنفيالثقافیةاألنشطةتنظیم2 

التعلّمأماكنفيترفیھیةأنشطة1 

المدارسومجالسوالمعلّمیناآلباءجمعیاتمعالتعاون2 

التعلیمیةالبیئاتفيلھمالدعموتقدیمالخاصةاالحتیاجاتذويالمتعلّمینعلىللتعرفالمدرسةبمرشدّياالستعانة3 

العقلیةالصحةخدماتإلىشدیدةبصدماتالمصابینوالشباباألطفالإحالة4 

وتزیینھاوطالءھاللتعلّممؤقتةمساحاتإنشاءالمثالسبیلعلىالمدارس،فيجماعیةمجتمعیةنشاطاتتنظیم2 

دعمھمعلىقادرینأقرانمنللخطرالمعرضیناألطفاللتقریباألقرانبینالتعلّمممارسة3 

الطفلبحمایةتتعلقمناصرةبرامجإطالق1 



حالةدراسات5النشاط-2العملورشة

نیبالفيالزالزلمنمتضررةمنطقةمنبیكاش،الطفل-1الحالةدراسة

الیوم،ذلكفي.2015أبریل25السبتیومكاثماندو،مدینتھكبیرزلزالضربعندماسنوات9العمرمنیبلغبیكاشكان
كانواألنھمبأذى،یصابوالموعائلتھبیكاشالحظ،لحسناألسرة.رزقموردوھوبمنزلھمالملحقالبقالةومتجرمنزلھانھار

خیمة20بینمنخیمةفيللعیشذھبواثماألصدقاء،أحدعنداألولىاللیلةوعائلتھبكاشقضىالوقت.ذلكفيالمنزلخارج
كانالتيالمرّوعةالقصصسماعالمخیفمنوكانللغایةمزدحًماالمكانكانالقدم.لكرةملعبفيحكومّیةغیرمنّظمةأقامتھم

الجمیع یروونھا عن أحّبائھم المفقودین والمنازل المنھارة. علم بیكاش أّن مدرستھ ُدّمرت أیضاً.

عمره،عناألسئلة:بعضبیكاشسألواالخیام.تجمعلزیارةالحكومّیةغیرالمنّظمةفيالعاملینبعضجاءالتالي،األسبوعفي
فھمالطفلعلىالصعبمنكانالزلزال.وقععندماوألسرتھلھحدثوعماالزلزال،قبلالمدرسةإلىیذھبكانإذاوفیما

بیكاشعلىالصعبمنكانمترجم.برفقتھوكانالنیبالیةیتحدثیكنلممعھالمقابلةیجريكانالذيالشخصألّنتماماًاألسئلة
فھم بعض الكلمات وكان یخشى التحدث أمام عدد كبیر من الناس.

آخرینوأطفالبیكاشدعوةتّمتلألطفال.صدیقةمساحةإلنشاءكبیرةخیمةالحكومّیةغیرالمنّظمةأقامتالتالي،األسبوعفي
القفزحبالھناككانتفیھا،یجريعمایخبرھملمأحًداألّنالخیمةإلىإرسالھبشأنقلقینووالدهوالدتھكانتالخیمة.لزیارة

مكتًظةالخیمةكانتالمختلفة.الطاولةألعابمنوالعدیدالرسموورقالرصاصوأقالمالطائرةوالكرةالقدمكرةللعبوكرات
فيالوقتبقضاءحًقابیكاشاستمتعاللعب.جلساتلتنظیمودودمتحركةرسومرّسامھناكوكاناألطفال،منكبیرعددوفیھا

بیكاششعرأسرتھ.أفرادفقدالبعضإّنحتىعلیھ.كانالذينفسھالوضعفيكانوااألطفالمنالعدیدأّنھناكوعلمالخیمة.
بأّنھ محظوظ ألّنھ ال یزال مع والدیھ وأخیھ الصغیر.

یكنولمھناكمعھاللعبفيیرغبلمالمدرسة،فيصدیقھسونام،لكنالصدیقة،المساحةفيأصدقائھمنالعدیدبیكاشوجد
كتابإلىینظرالخیمةأركانمنركنفيالجلوسفقطأرادلقدجًدا.متعًباوبداشاحًباكانشخص.أّيمعباللعبیرغب

یلعبكانفقدسونام.سلوكواستغرببیكاشتفاجأركنھ.فيجالًساظللكنھاللعب،علىتشجیعھالمشرفحاولنفسھ.األطفال
دائًما مع األطفال اآلخرین قبل الزلزال.
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أوغندافيالسودانجنوبمنأمینة،-2رقمالحالةدراسة

الصراعمنالفراربعدأوغندا،لالجئین،بیديبیديمخیمإلى2016سبتمبرفيوصلتالسودانجنوبمنشابةأمأمینة
علىصعبةالمخیمفيالحیاةكانتووالدتھا.األربعةوإخوتھاواحداًعاماًالعمرمنالبالغابنھامعوصلتبلدھا.فيالمتصاعد

شبابھناككانماغالًباألنھالحمام،إلىالذھابتخشىكانتوازدحام.كافیةعیشووسائلنظیفةمباٍنوجودعدمبسببأمینة
یراقبون. في بعض األحیان كانت تخشى النوم ألنھا سمعت عن حاالت اغتصاب في المخیم.

جنوبمنالالجئینلألطفالالمسّرعالتعلیمبرنامجتنفیذفيالحكومیةغیرالمنظماتإحدىبدأت،2017عامأواخرفي
السودانجنوبمنوشابةشابالجئ1500لـللدراسةالفرصةھذااألكادیميالتعلیمبرنامجأتاحبیدي.بیديفيالسودان

سجلتالبرنامج.أتاحھاالتيللفرصةمتحمسةعامین،منألكثرالمدرسةخارجكانتالتيأمینة،كانتالمدرسة.عنالمنقطعین
.2018فياالبتدائيالتعلیمبنظامااللتحاقمنتتمكنأنأملعلى،2المستوىمنكمتعلّمةأمینة

المستقبل.فيوأمًالیومّیًاروتیًناالصّفإلىذھابھامنحھالقدالمسّرع.التعلیمبرنامجیتیحھالذيبالتعلیمللغایةسعیدةأمینةكانت
ألّنالتحرش،بشأنقلقةتزالالكانتلكنھاالبرنامج.خاللمنالمقدمةالصحیةللمستلزماتتقدیرھاعنأمینةأعربتكما

نفسھ،الصّففيمتعلّم60منیقربماوجودمعفقط.الفتیاتلمضایقةولكنللدراسة،لیسبالبرنامج،شاركواالشباببعض
كان من الصعب العثور على مكان للجلوس بشكل مریح واالستماع إلى ما یقولھ المعلّم.

أحّبتوطنھا.فيالمدرسةفيیحدثكانكماالتالمیذ،ویضربوایصرخوالمالذینحًقا،الودودینالمعلّمینھؤالءأمینةأحبتلقد
لوتتمنىكانتأمینة.مشاكلبفھملھاسمحمماكالجئة،السودانجنوبمنأیًضاجاءتألنھاخاصبشكلكولیتاالسیدةأمینة
یتلقونیكونواولمتطوعيأساسعلىالعملعلیھمیتعینأنھأدركتلكنھاالسودان،جنوبمنالمعلّمینمنالمزیدلدیھاكان

فيالتدریسفياالستمرارمنبلدھمفيمعلّمینكانواالذینالسودانجنوبمنالعدیدیتمكنلمالسبب،لھذاجیدة.رواتب
المخیم. كان أجر جمع الحطب أفضل من أن تكون مدّرًسا في بیدي بیدي!
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تركّیافيالسورّیونالالجئون-3الحالةدراسة

بینھممنتركّیا.فيالمؤّقتةالحمایةتحتللعیشسورّيملیون3.6منأكثرفّرسورّیا،فيالحربأعقابفي،2011عاممنذ
افتتاحتّمتركّیا،فيالرسمّيالتعلیمنظامإلىبالوصولالسورّیینلألطفالالسماحأجلمنالمدرسة.سنفيطفلملیونمنأكثر

الرسمّیةالمدارسالسورّییناألطفالجمیعدخولبمجرد،2017عامفيأغلقتثم،2015عامفيالمؤقتةالتعلیممراكز
التركّیة.

وحمایةالتعلیمقطاعيإشرافتحتاالجتماعّي،الوئامتعزیزبرامجالحكومّیةغیرالمنظماتطوّرتالبالد،أنحاءجمیعفي
التركّیة،المدارساستضافتھمًعا،والتركّیةالسورّیةالعائالتیجمعمھرجانعلىإسطنبولفيالمشاریعھذهأحدرّكزالطفل.

بھدف تسھیل التواصل وبناء عالقات إیجابیة.

التيالخلفّیةفھمعلىولمساعدتھمسورّیا،فيالحربأبعادلشرحالتركّیةالرسمیةالمدارسفيللمعلّمینبتدریبالمشروعبدأ
وأسرھمواألتراكالسورّیینالطّالبتضمبالمھرجاناتخاصةلجنةوتشّكلتأفضل.بشكلالسورّیوناألطفالمنھاجاء

المھرجانبرنامجحولوالمعلّمیناألموروأولیاءالطّالبجمیعمناألفكارلتلّقياقتراحاتصندوقالمنظّمونوضعومعلّمیھم.
صفحةإنشاءتّموأوركسترا.كورالوعروضوشعررقصوعروضقصیرةمسرحیاتتنظیمتّملھا.المخّططواألنشطة

والمشروبات.الوجباتتحضیرتّمللمھرجان.التحضیرفيالمحرزالتقدمحولمنتظمةتحدیثاتمعبالمھرجان،خاصةفیسبوك
عززت ھذه األنشطة التواصل بین الطّالب وأولیاء األمور والمعلّمین.

واألتراكالسورّیینالطّالببینالتواصلزیادةإلىالتحضیریةالثالثةاألشھروأدتبنجاحالمھرجانأقیمالمطاف،نھایةفي
قامواوأقاربھم.الطّالبأمورأولیاءمقابلةفرصةللمعلّمینأتاحلقدناجًحا.نفسھالمھرجانكانومعلّمیھم.أمورھموأولیاء

بالتفكیر سویة إلیجاد أفكار جدیدة لزیادة التعاون والتواصل بین األطفال.

علىبالتعرفلھمللسماحواألتراك،السورّیینلألطفالالمدرسةفيالعربیةاللغةفيدروستقدیماألفكارھذهإحدىكانت
علىإیجابيتأثیرلھاوكانالجدیدة،الصداقاتمنالعدیدالعربیةاللغةدورةخلقتاألقران.دعمشبكاتوبناءالبعضبعضھم
التزمذلك،ومعاألتراك.ألقرانھمالدعمتقدیمعلىقادرینكانواألنھمسعداءكانواحیثالسورّیین،الطّالبلدىالذاتاحترام

بعض الطّالب السورّیین الصمت وترددوا في االنضمام إلى البرنامج. لم یعرف المعلّمون حًقا ماذا یفعلون بھؤالء الطّالب.

للمھرجانالتحضیرأثناءتعلّموهماعلىبالمحافظةوالتعلیمالتربیةمدیریةالبرنامجطورتالتيالحكومیةغیرالمنظماتأطلعت
تأثیرلھایكونأنوفيأخرىمناطقفيالجیدةالممارساتھذهنشرتشجیعفيأملھمعنأعربواثمومنونتائجھ.واستضافتھ

على سیاسة تعزیز الوئام والتماسك االجتماعّي .



5النشاط-2العملورشة

مالحظات للمیسر حول دراسات الحالة
یجب عدم طباعتھا للمشاركین

تدابیر الدعم
النفسّي

واالجتماعّي
والتعّلم

االجتماعّي
العاطفّي

المستفیدون المحتملونالمجموعة المستھدفة والفوائد:
اآلخرون:

مستوى الھرم:

دراسة الحالة
الطفل-1

بیكاش، من
منطقة

متضررة من
الزالزل في

نیبال

مساحة صدیقة
للطفل في المخیم

أطفال یعیشون في مالجئ مؤقتة
في خیام

یستفید اآلباء من ھذا
التدخل: في المساحة

الصدیقة للطفل، یتمتع
األطفال بالفعل بفرصة
لقضاء بعض الوقت في

مكان آمن، بینما یمكن لآلباء
القیام بأنشطتھم الیومیة
(جلب الماء، والطعام،

واألشیاء، وما إلى ذلك).

الخدمات:1المستوى
األساسیة واألمن

دراسة الحالة
منأمینة،:2

جنوب السودان
في أوغندا

برنامج التعلیم
المسّرع في مخیم

الالجئین

شباب جنوب السودان خارج
المدرسة من الالجئین: الشباب

الذین فقدوا األمل في العودة إلى
المدرسة لدیھم فرصة للدراسة. بعد

برنامج التعلّم المسّرع، یمكنھم
متابعة دراستھم في نظام التعلیم
العادي. یعطي التدخل الشجاعة

ویقوي األمل في مستقبل أفضل.

یمكن حتى رؤیة اآلثار
اإلیجابیة على المستوى

المجتمعي: لقد حصل جیل
الشباب في جنوب السودان

بالفعل على التعلیم.

كالھما ممكن: دعم
المجتمع واألسرة

والدعم الموّجھ وغیر
المتخّصص

دراسة الحالة
الالجئون:3

السورّیون في
تركّیا

مھرجان دعم
األقران في تعلّم

اللغة العربیة

الطّالب واألسر التركّیة والسورّیة.
یحسن التواصل والتفاعالت،

ویحسن دعم األقران مھارات اللغة
العربیة للطّالب األتراك ویحسن

ثقة الطّالب السورّیین بأنفسھم

یمكن أن تعزز التدابیر
الوئام االجتماعّي  على

مستوى المجتمع

الدعم الموّجھ وغیر
المتخّصص (دعم
األقران) وكذلك

الخدمات األساسیة
واألمن (مراكز التعلیم
المؤقتة المذكورة في

بدایة القصة)



تعّززھاالتيوالتدابیرالعاطفّياالجتماعّيالتعّلمكفاءات1النشاط-3العملورشة
األطفال امتالك كّل من ھذه الكفاءات؟ما أھمّیة كل كفاءة؟ كیف یفیدفي الدائرة الداخلّیة:

كفاءة؟ ما ھي أنواع التدابیر المناسبة؟كیف یمكنك تطویر أو تقویة كلفي الدائرة الخارجّیة:
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نّص یقرؤه المعلّم بصوت ھادئ ومسالم:

اجلس في وضع مریح، حاول أن تجلس باعتدال وأنت تشعر بالراحة واالسترخاء قدر اإلمكان بینما تستمع بانتباه لما أقولھ.

سأعطیك لحظة فقط لتھدأ وتسترخي. أغلق عینیك إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن ھذا لیس إجباریاً. حاول أن ترّكز كّل انتباھك
على صوتي.

ركز أیًضا على تنفسك واستنشاقك وزفیرك ببطء وبعمق، حیث نقوم برحلة مًعا إلى واحة خضراء جمیلة.

في ھذه اللحظات القلیلة، سنسافر مًعا، خارج ھذا الصّف، خارج ھذه المنطقة؛ سنسافر في أذھاننا إلى منطقة بعیدة، حیث تقع
الواحة.

تخیل أنك تحلق في السماء الزرقاء الصافیة، دون أي غیوم في األفق، أوًال نمر فوق سھول واسعة فیھا ظالل خضراء، فیھا
واحات نابضة بالحیاة، مع الرمان األحمر والبرتقال الزاھي المتدلي من أغصان الشجر. تبدو الفاكھة لذیذة!

ثم نمّر فوق بركة ضخمة من المیاه الزرقاء، مع درجات من اللون األخضر الغامق والفیروزي المتناقض مع التالل الصحراویة
التي تحیط بھا.

تدفئ الشمس ظھرك ونسیم لطیف یداعب بشرتك.

إذا نظرت عن كثب ستالحظ العدید من األضواء الصغیرة تتألق في الماء. أنت ال تعرف من أین تأتي ھذه األضواء، لذلك
تنخفض فیما أنت تطیر لتقترب من سطح الماء وترى بوضوح أكبر. عندما تركز على األضواء جیداً، تجد أّن كل ضوء ینبع من

قلب أحد زمالئك في الصّف، وتدرك أّن كل شخص حي ویتنفس لدیھ ضوء یشع من قلبھ.

بالرغم من أنك في وضح النھار، یمكنك رؤیة كل ضوء بوضوح ال ُیوصف. ھذه األضواء تھدئك وتجلب لك إحساًسا بالسالم
والفرح ودفء شاٍف في قلبك، ألنك تعلم أنھ بغض النظر عما تجلبھ الحیاة، فنحن جمیًعا مًعا كعائلة على ھذا الكوكب، وسیظل

الحب الذي ینیر قلوبنا دائًما ینتصر على الخوف.

خذ نفًسا عمیًقا، وأثناء الزفیر، اعلم أنك لست وحدك أبًدا. حان الوقت اآلن للعودة إلى مدرستنا والعودة إلى الصّف الدراسي. خذ
نفًسا عمیًقا وافتح عینیك عندما تكون جاھًزا. تذكر أنھ یمكنك العودة إلى ھذه الواحة في عقلك وقتما تشاء!
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یعید الجدول أدناه تجمیع األنشطة المقترحة في ورشة العمل الثالثة التي تعّرف بالتعلّم االجتماعّي  العاطفّي. یتیح لك االحتفاظ بمالحظاتك حول كل نشاط.

المالحظات الشخصّیة والتعدیالت الممكنةالنشاطالمھارات األساسیة

المعارف والوعي االجتماعّي

متفّتحةقلوبمتفّتحة،عقول:1النشاط

الھاتف:2النشاط

كفاءات التواصل االجتماعّي

والطیبةاللطفعنالباحثونالمحّققون:3النشاط

والمدیحاإلطراءدائرة:4النشاط

اتخاذ القرارات بمسؤولیة

أجزاءإلىالتقسیم:5النشاط



خطةعقبة،نتیجة،أمنیة،:6النشاط

الوعي الذاتي

والبرعموالشوكةالوردة:7النشاط

بداخلنا!األضواء:8نشاط

اإلدارة الذاتیة

الممتلئالكأسنصف:9النشاط

لتھدأتنفس:10نشاط

سیطرتنادائرة:11النشاط



الدراسيالصّفعقدعلىمثاالن1المستند-4العملورشة
فیما یلي مثاالن على عقود الصّف الدراسي التي یمكنك االستلھام منھا والتكییف مع سیاقك.

العقد األول- احترام - التزام بالحضور - تواصل مع اآلخرین

الدراسة والعمل في الصّف
التعلّم.فيالرغبةمعالصّفإلىتعال.1
وتعزیزه.الدرسلفھمأسئلةاطرح.2
التصحیح.فيللمشاركةإصبعكوارفعالمطلوببالعملقم.3
یجب.كماواجباتكتدّونأنقبلالصّفتتركال.4
الدرس.بدایةفيالمعلّمأبلغالنسیان،حالفيدروسك.وراجعواجباتكبأداءدائًماقم.5

مستلزمات الدراسة
احرص على جلب مستلزمات الدراسة إلى كّل جلسة: كتب - دفاتر المالحظات - دفتر المسودة.

المواظبة على الحضور
صمتفيالردھةفياالنتظارالمحدد:الوقتفيالوصول.1
المطلوبةالمنزلّیةوالواجباتالفائتةالجلساتأوالحصصجمیعتعویض.2
التمارین.وحّلمطلوبھومانسخالدروس،متابعة.3
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العقوبات
أولشفويتحذیربعدوالتسلیة،الثرثرةمعاقبةستتّم.1
األھل.باستدعاءالفورعلىوقحتصرفأيمعاقبةستتّم.2



فيكتابيتحذیراألولىالمّرةفيالعقوبةستكونمطلوبعملإنجازعدمأوالمطلوبةالمستلزماتإحضارعدمحالفي.3
سجل الطالب، وفي المّرة الثانیة، سیؤّدي ذلك إلى إعطاء واجب إضافّي. إذا تكّررت المشكلة مّرة أخرى، ستتزاید العقوبات

تدریجّیاً.
األمورأولیاءمعموعدتحدیدوسیتّممعلّمیھ.كاّفةإعالمسیتّمالطّالب،ألحدالمناسبةغیرالتصّرفاتتكّررتحالفي.4

من أجل مناقشة كیفّیة تحسین الوضع مراعاًة لمصلحة الطالب.



العقد الثاني- في المدرسة وفي المنزل

قبل بدء الدرس
یأتي معلّمك لیصحبك وزمالئك في الفناء؛ یجب أن تصطّفوا في أزواج على مستوى رقم غرفة الصّف الخاص بكم.

ستتوّجھ مع معلّمك إلى الصّف على التوالي وبصمت.
في الصّف

ما ال یجب القیام بھ:
الثرثرة والتسلیة-
مقاطعة حدیث المعلّم أو زمیل في الصّف-
التحدث دون أن یسمح لك بذلك؛-
الكتابة على الطاوالت ورمي القمامة على األرض.-
التصرفات الوقحة-
MP3قارئتشغیلأوالخلويالھاتفإغالقعدم-

ما یجب القیام بھ:
الجلوس بوضعیة صحیحة (عدم النوم، أو التأرجح على الكرسي، إلخ)-
البقاء جالًسا ما لم یأذن لك المدرس بالوقوف-
متابعة المعلّم بانتباه، ونسخ الدرس وحل التمارین.-
المشاركة بنشاط في اإلجابة عن األسئلة المطروحة في الصّف وطرح األسئلة لتعمیق الفھم-
رفع الید عند الرغبة في الكالم-
التكلّم بشكل صحیح، بأدب، دون ابتذال أو عدوانیة تجاه المعلّم أو البالغین اآلخرین أو الطّالب اآلخرین-
حافظ على كافة األدوات والتجھیزات-
الوقوف عند دخول شخص بالغ إلى غرفة الصّف.-

في نھایة الدرس
أغراضكبحزممعلّمكلكیسمححتىانتظرالمدرسیةواجباتككلسجلتقدأنكمنتحققالجرس،یرنعندما

والخروج. عندما تغادر، ضع كرسیك مكانھ تحت الطاولة وارم بأیة نفایات في سلة المھمالت (ولیس على األرض!).
 ي حالة الغیابف 

في حالة الغیاب یجب تعویض الدروس والتمارین (عن طریق سؤال زمیل، وما إلى ذلك).

المستلزمات المدرسّیة
بك مع أوراق كافیة، دفتر مسّودة، مسطرة،أو المصّنف الخاّصدفتركفي كل درس، یجب أن یكون لدیك:-

أقالم زرقاء، حمراء وخضراء، قلم رصاص، ممحاة.
یجب علیك المحافظة على الدفتر (أو المصّنف)  واالعتناء بھما، مع مراعاة التھجئة السلیمة عند الكتابة. وعدم-

إضافة "رسائل صغیرة من الرفاق" أو صور أو رسومات أو نقوش أخرى ال عالقة لھا بالمادة الدراسّیة.



سیقوم المعلّم بتفّقد  الدفتر (أو المصّنف)  مّرة أو مّرتین في السنة ویضع علیھ عالمة. إذا كان في حالة سّیئة، قد-
یطلب المعلّم من الطالب إعادتھ جزئًیا أو كلًیا.

في المنزل
:ما یجب علّي القیام بھ

أتعلّم دروسي، أبحث عن تفسیرات لما لم أفھمھ في كتابي، أو في قاموس، إلخ.-

ویتّمناقصتمرینكلعنعقوبةوستقع،0عالمتھستكونبواجبالقیامعدمحالفيالمطلوب،بالعملأقوم-
تسجیل ذلك في دفتر المراسالت مع األھل

أجھز حقیبتي في اللیلة السابقة-

أثابر على التقدم في عملي-

العقوبات
قد یؤّدي أّي خرق إلحدى القواعد المذكورة أعاله إلى عقوبات تتراوح من العمل اإلضافّي إلى ساعات احتجاز في

المدرسة (أو أكثر من ذلك، تبعاً لتكرار الحالة).



التوّترعالماتاستبیان-2النشاط-4العملورشة

أشھرثالثةیسمح لك ھذا االستبیان القصیر بتقییم مستوى التوّتر الحالّي لدیك. خذ الوقت الكافي لإلجابة علیھ كّل
لمقارنة النتائج.

قم بتقییم كل عنصر من العناصر أدناه، مع تحدید مدى شّدة األعراض بالنسبة لك خالل الشھر الماضي.

أبداً
(نقطة واحدة)

مّرة في الشھر

(نقطتــان)

مراراً / مّرة في
األسبوع

نقاط)3(
دائًما
نقاط)4(

وعصبّيمتوّترأنا.1

مكانكّلفيجسدّیةبآالمأشعر.2

وعقلًیاجسدًیامتعبدائًماأنا.3

الضوضاءتحّملأستطیعال.4

اھتماميیثیرالعملیعدلم.5

اندفاعّیةأفعاليردود.6

منالمؤلمةاألحداثإزالةأستطیعال.7
ذھني

البكاءوأریدحزینأنا.8

قبلذيمنكفاءةأقّلأنا.9

والتفكیرالتخطیطفيصعوبةأجد.10
بوضوح

النومفيصعوبةأجد.11



المعتادةبالمھاّمبالقیامصعوبةأجد.12

والتھكمالسخریةإلىأمیلأنا.13
أو أنقد بشدة

كوابیسأومزعجةأحالممنأعاني.14

باإلزعاجوأشعرالغضبسریعأنا.15
من أصغر المضایقات أو الطلبات

قبلذيمنأطولوقًتاأقضي.16
إلنجاز العمل
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