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مجموعة أدوات
مــوارد التعليــم عن بعــد للمعلمين الخاصــة بالدعم 

النفــي االجتمايع والتعلـّـم االجتمايع العاطيف
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تضــم الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( أعضــاء يعملــون ســوياً يف ســياقات العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ لضمــان تمتــع جميــع األفــراد بالحــق يف تعليــم جيــد وآمــن ومالئــم. للمزيــد مــن 

.inee.org :ــارة ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، قــم بزي المعلومــات ولالنضمــام إىل الشــبكة المشــتركة ل

شكر وتقدير
تقــدر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بامتنــان الدعــم المــايل المقــدم لمجموعــة األدوات هــذه مــن قبــل مؤسســة ليجــو. كُتــب مــن قبــل هيــرويش أوكاموتــو. جــاء المحتــوى والهيــكل بنــاء عــى 
ــن العامليــن يف مخيمــات الالجئيــن يف كاكومــا  ــم عــن بعــد، المعلمي ــة للتعلي ّــم االجتمــايع العاطــيف، المجموعــة المرجعي ــة الدعــم النفــي االجتمــايع والتعل االجتماعــات، المشــاورات، والمراجعــات مــع تعاوني

وداداب بدعــم مــن مؤسســة إكيتابيــو.

منشور من قِبَل
)INEE( الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

℅ لجنة اإلنقاذ الدولية
122 شرقاً، الشارع 42، الطابق 12

10168 NY ,مدينة نيويورك
الواليات المتحدة األمريكية

الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ © 2022

االقتباس المقترح:
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(. )2022(. مجموعــة أدوات: مــوارد التعليــم عــن بعــد للمعلميــن الخاصــة بالدعــم النفــي االجتمــايع والتعلـّـم االجتمــايع العاطــيف . مدينــة نيويــورك، 

نيويــورك:
https://inee.org/ar/resources/pss-and-sel-distance-education-resources-teachers 

الترخيص:
)INEE( رُخصت هذه الوثيقة بموجب رخصة المشاع اإلبدايع - الترخيص بالمثل 4.0. وتُنسب إىل الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

UNICEF/ECU/2021/Kingman© :صورة الغالف
التصميم  من جو حّمود. تمت هذه الترجمة بالتعاون بين منظمة مترجمون بال حدود )CLEAR Global( و الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

 .pss-sel@inee.org يمكن توجيه أي تغذية راجعة أو أسئلة حول مجموعة األدوات هذه إىل

http://www.inee.org
http://www.inee.org
https://inee.org/network-spaces/pss-sel-wg
https://inee.org/network-spaces/pss-sel-wg
https://www.ekitabu.com/
https://www.ekitabu.com/
https://www.ekitabu.com/
https://inee.org/ar/resources/pss-and-sel-distance-education-resources-teachers
mailto:pss-sel@inee.org
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لماذا؟

يعد الدعم النفي االجتمايع )PSS( والتعلّم االجتمايع العاطيف )SEL( أمران بالغا األهمية لرفاهية األطفال والشباب، وهما شرطان أساسيان و محفزان للتّعلم الناجح. لقد كان الدعم  النفي االجتمايع والتعلّم 
االجتمايع العاطيف  وال يزاالن يمثالن أولوية أثناء االستجابة لكوفيد-19 والقيود ذات الصلة وحاالت الطوارئ األخرى. يمكن تقديم هذا النوع من الدعم بطرق مختلفة وخاصة من خالل برامج التعليم عن بعد عالية 

الجودة. فعى الرغم من توفر العديد من الموارد، إال أنه قد يكون من الصعب عى المعلمين العثور عى موارد مناسبة وعملية الستخدامها، ولهذا السبب قمنا بتطوير مجموعة األدوات هذه.

َمن يمكنه استخدام المجموعة؟

تم تصميم مجموعة األدوات هذه لالستخدام من قبل المعلمين و/أو مدريب المعلمين يف مستويات تعليم مختلفة يف السياقات اإلنسانية لتعزيز الرفاهية والتعليم والتعلّم.

ماذا؟

ــم عــن بعــد. تمــت مراجعــة المــوارد  ّــم االجتمــايع العاطــيف مــن خــالل وســائل التعلي ــم الدعــم النفــي االجتمــايع والتعل ــوي مجموعــة األدوات هــذه عــى مجموعــة مــن المــوارد لدعــم تقدي تحت
ــة: ــر/ المرحل ــة، العم ــة، الطريق ــب اللغ ــا  حس ــة إىل تصنيفه ــوع، باإلضاف ــب الن ــا حس وتجميعه

اللغة: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، اإلسبانية، و لغات أخرى

الطريقة:
ذات تقنية منخفضة / متوسطة )تحميل ملف بصيغة )fdp(، فيديو، راديو( 	

ذات تقنية عالية )عبر اإلنترنت( 	

نوع المورد
بناء●قدرات●المعلمين●- موارد التدريب عبر اإلنترنت والقابلة للتحميل لبناء فهم وتقديم الدعم النفي االجتمايع والتعلّم االجتمايع العاطيف.●	

إرشــادات●/●مجموعــات●أدوات●- وثائــق إرشــادية حــول تقديــم الدعــم النفــي االجتمــايع والتعلـّـم االجتمــايع العاطــيف مــن خــالل التعليــم عــن بعــد، ومجموعــات أدوات منســقة مــع مزيــد مــن ●	
المــوارد الداعمــة للمعلميــن.

أنشطة●وخطط●الدروس●-●أفكار األنشطة وخطط الدروس لتعزيز لدعم النفي االجتمايع والتعلّم االجتمايع العاطيف لمجموعة من األعمار والمراحل.●	
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بناء قدرات المعلمين

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

وحدة التعلّم االجتمايع العاطيف 
ومهارات التعلّم الناعمة )الشخصية( 

عبر اإلنترنت
 )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(

هذه دورة تدريبية عبر اإلنترنت مدتها 60 دقيقة, و تجري بحسب وتيرة المتدرب، لتوفير 
معلومات أساسية حول التعلّم االجتمايع العاطيف والمهارات الشخصية. وتغيط 
كيفية دعم التعلّم االجتمايع العاطيف والمهارات الناعمة لإللمام بالقراءة والكتابة 

والحساب، المعالم الرئيسية للتعلّم االجتمايع العاطيف، أمثلة عى برامج من هندوراس 
ونيجيريا، وثائق البحث واألدلة الرئيسية، وما ينبيغ وما ال يجب فعله يف تنفيذ تدخالت 

التعلّم االجتمايع العاطيف.

عبر اإلنترنتاللغة اإلنجليزيةال يوجد

الوحدة التدريبية للدعم النفي 
االجتمايع- التعلّم االجتمايع 

العاطيف )الشبكة المشتركة لوكاالت 
التعليم يف حاالت الطوارئ(

تلّخص هذه الوحدة 3 ساعات )180 دقيقة( من أنشطة ومواد التدريب المتصلة بالدعم 
النفي االجتمايع)PSS( التعلّم االجتمايع العاطيف  )SEL( يف حاالت الطوارئ. وتشمل 

أنشطة تكميلية لزيادة استيعاب مفاهيم التعلّم االجتمايع العاطيف ، لفترة تمتد إىل 
5 ساعات )270 دقيقة(. يوفر دليل الميّسر المواد ومالحظات الميسرين )بما يف ذلك 

األفكار الرئيسية وتعليمات األنشطة(، ونص مقترح للعرض المرافق. ويشجع الميسرون 
عى مراجعة التعليمات أوالً قبل التدريب، والذي من شأنه تقديم التوجيه لمواءمة موارد 

التدريب حسب السياق المحيل.

ال يوجد
العربية، اإلنجليزية، 
الفرنسية، البرتغالية، 

واإلسبانية 

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

التعامل والتأقلم مع التغييرات: التعلّم 
االجتمايع العاطيف من خالل اللعب 

)منظمة ليجو(

يف هذا المساق، ستستكشف التحديات العملية والعاطفية اليت تواجه األطفال 
وتكتشف إستراتيجيات التعلّم من خالل اللعب وإدارة التوتر اليت يمكنها المساعدة. 

وستأخذ يف االعتبار أيضاً اآلثار المحتملة طويلة المدى لألزمات عى النمو االجتمايع 
والعاطيف والمعريف للطفل.

تشمل الموضوعات اليت تغطيها ما ييل: أسس التعلّم من خالل اللعب؛ أهمية الصحة 
النفسية والدعم النفي االجتمايع / التعلّم االجتمايع العاطيف يف األزمات؛ رفاهية 

الكبار؛ معرفة وأنشطة التعلّم االجتمايع العاطيف طبقاً للعمر؛ والتعامل مع التغييرات 
والمراحل االنتقالية. 

تعليم الطفولة 
المبكرة، 
االبتدايئ 
والثانوي

الدنماركية، اإلنجليزية، 
البرتغالية، اإلسبانية

عبر اإلنترنت

https://rise.articulate.com/share/3REgpXY0XjlVvxEuVQb7W_7KHfoNISUd#/
https://inee.org/resources/inee-pss-sel-training-module
https://inee.org/ar/resources/whdt-tdryb-alayny-aldm-alnfsy-alajtmay-waltlm-alajtmay-alatfy
https://inee.org/pt/resources/modulo-de-treinamento-da-inee-sobre-ap-ase
https://inee.org/fr/resources/module-de-formation-de-linee-sur-sps
https://inee.org/es/resources/modulo-de-capacitacion-de-la-inee-sobre-pss-sel
https://inee.org/es/resources/modulo-de-capacitacion-de-la-inee-sobre-pss-sel
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
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بناء قدرات المعلمين

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

التعلّم االجتمايع العاطيف للمدارس 
)معهد المهاتما غاندي للتعليم من 

أجل السالم والتنمية المستدامة 
التابع لمكتب األمم المتحدة للتعليم 

والعلوم والثقافة - اليونسكو(

دورة معتمدة من جزأين للمعلمين تتضمن دورتين - “التعلّم االجتمايع العاطيف 
للمعلمين” لبناء الكفاءات االجتماعية والعاطفية الخاصة بالمعلم و “التعلّم االجتمايع 

العاطيف الخاص بالغرف الصفية التعليمية” لتزويد المعلمين بمجموعة غنية من 
أنشطة التعلّم العميل لتعزيز الكفاءات االجتماعية والعاطفية واألداء األكاديمي للتالميذ. 

تعليم الطفولة 
المبكرة، 
االبتدايئ 
والثانوي

اللغة اإلنجليزية
عبر اإلنترنت

دليل تدريب ميّسر التعلّم االجتمايع 
العاطيف

)لجنة اإلنقاذ الدولية(

يهدف التدريب اىل دعم  للمعلمين والعاملين يف السياقات اإلنسانية  ومساعدتهم عى:  
1( فهم أهمية التعلّم االجتمايع العاطيف لألطفال المتضررين من األزمة 2( استخدام 

أدوات  التعلّم االجتمايع العاطيف شكل فّعال. 3( تصميم أنشطة تعليمية فّعالة 
وممتعة للتالميذ لبناء مهاراتهم االجتماعية والعاطفية. 4( تطوير المهارات االجتماعية 

والعاطفية لدى األطفال من خالل استراتيجيات التعلّم الفّعالة، ونمذجة المهارات 
االجتماعية والعاطفية، واالستجابة الحتياجات تالميذهم ، 5( إظهار االستخدام الفّعال 

لتنسيق خطة الدروس األسبوعية الخاصة بالتعلّم االجتمايع العاطيف. 

اللغة اإلنجليزيةغير محدد
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

Transformative pedagogy

for peace-building
A guide for teachers

المنهاج التربوي التحوييل لبناء السالم: 
دليل للمعلمين )مكتب األمم المتحدة 

للتعليم والعلوم والثقافة - اليونسكو(

يهدف هذا الدليل اىل بناء قدرات المعلمين بحيث يتم إعالمهم وتمكينهم يف 
أسباب وكيفية التثقيف من أجل بناء السالم. حيث يقدم تحليالً للنزاعات، يفحص دور 
األخالقيات، ويتوسع يف عناصر المنهاج التربوي التحوييل ويوفر أدوات عملية لتقييم 

فهم المتعلمين لمفاهيم ومهارات بناء السالم.

اللغة اإلنجليزيةغير محدد
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://www.framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://www.framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
https://inee.org/resources/social-emotional-learning-facilitator-training-guide
https://inee.org/resources/social-emotional-learning-facilitator-training-guide
https://inee.org/resources/social-emotional-learning-facilitator-training-guide
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/transformative-pedagogy-peace-building-guide-teachers/#:~:text=Transformative%20Pedagogy%20for%20Peace%2DBuilding%3A%20A%20guide%20for%20teachers,-Publication%20year%3A&text=This%20guide%20has%20been%20produced,educating%20students%20about%20peace%2Dbuilding.
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اإلرشادات ومجموعات األدوات

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

Guide for Teachers

A Hopeful,
Healthy & Happy
Living & Learning 

TOOLKIT

مجموعة أدوات الحياة والتعلّم 
المفعمة باألمل، الصحة، والسعادة. 

دليل للمعلمين )مبادرة الدعم النفي 
االجتمايع اإلقليمية واالتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب والهالل األحمر 
)REPSSI and IFRC(

صمم هذا الدليل من أجل تقديم الدعم للمعلمين العاملين والداعمين لألطفال 
أثناء عودتهم إىل المدرسة يف أعقاب الوباء. ويبدأ بمجموعة تمارين عامه حول بناء 

المجموعات )group-building exercises(، تليها أنشطة ذات طابع خاص تركز عى 16 
مهارة حياتية أساسية تدعم النمو الشخيص، المعريف،  و التواصيل لألطفال. ويه عبارة 

عن تمارين مناسبة لمجموعة واسعة من الفئات العمرية المختلفة. يمكن أيضاً دمج 
التمارين مع األنشطة الرياضية والترفيهية يف النوادي أو المراكز المجتمعية، ويف أماكن 

آمنة لألطفال يف البيئات اإلنسانية.

تعليم الطفولة 
المبكرة، 
االبتدايئ 
والثانوي 

اللغة اإلنجليزية
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

Education in Emergencies (EiE)
Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

October 2021

Toolkit
MHPSS and EiE

Psychosocial Centre

مجموعة أدوات الصحة النفسية 
والدعم النفي االجتمايع والتعليم يف 

)MHPSS.net( حاالت الطوارئ

توفر مجموعة األدوات الوصول إىل الوثائق والموارد الرئيسية ذات الصلة ألولئك الذين 
يعملون يف مجاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )EiE( والصحة النفسية )MH( والدعم 

النفي االجتمايع. ومن بين المجاالت المتعددة، يُقترح عى المعلمين التحقق 
من الموضوعين الفرعيين التاليين: )1( “الصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع 
من خالل التعليم” الستخدامها يف الفصول الدراسية وتدريب المعلمين؛ )2( “دعم 

المعلمين” لتدريب المعلمين والموارد حول رفاههم.

اللغة اإلنجليزيةغير محدد
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
https://www.mhpss.net/toolkit/mhpss-and-eie
https://www.mhpss.net/toolkit/mhpss-and-eie
https://www.mhpss.net/toolkit/mhpss-and-eie
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اإلرشادات ومجموعات األدوات

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

العمل من أجل األبطال 
)الفريق المرجيع التابع للجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت المعين بالصحة 
النفسية والدعم النفي االجتمايع(

طور هذا الدليل ليرافق قراءة كتاب قصص األطفال “بطيل هو أنت، كيف يمكن لألطفال 
محاربة كوفيد-19!”. أثناء قراءة القصة المكتوبة، يوجه هذا الدليل البالغين حول كيفية 

إجراء محادثات مباشرة من القلب للقلب مع األطفال وتثقيفهم حول التعامل مع 
الضغوطات و التغييرات المتعلقة بكوفيد-19. ويشرح كيفية إنشاء مساحات آمنة 
لألطفال لمشاركة مشاعرهم عالنيًة، بما يف ذلك مخاوفهم وهمومهم، كما يشرح 

كيفية تعزيز اإلجراءات اإليجابية اليت يمكن لألطفال اتخاذها لحماية أنفسهم واآلخرين.

غير محدد
العربية، اإلنجليزية، 
الفرنسية، البرتغالية، 

اإلسبانية، وغيرها

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

20 Weeks of Parent Tips to Support Distance Learning

A guide for teachers to use during times of school closures to support
parents in guiding their children’s learning and wellbeing

Creative’s Parent Tips to Support Distance Learning Page | 1

20 أسبوعاً من نصائح اآلباء لدعم 
التعلّم عن بعد )منظمة كرياتيف(

دليل للمعلمين الستخدامه خالل أوقات إغالق المدارس لدعم اآلباء يف توجيه تعلّم 
أطفالهم ورفاههم. يتضمن 20 أسبوعاً من النصائح للتعلّم المنزيل والتعلّم االجتمايع 

العاطيف.
11-6

اإلنجليزية، الداري، 
والباشتو 

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
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خطط الدرس واألنشطة

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

PlayMatters at Home
Pre-Primary

©International Rescue Committee, Inc.

حزمة المعلم لمجاالت اللعب يف 
المنزل )لجنة اإلنقاذ الدولية وآخرون( 

يوفر هذا نصائح للمعلمين للتحقق من رفاهية العائالت واستخدام الحزم 
واالقتراحات للمعلمين أنفسهم لدعم رفاهيتهم. تحقق من مكتبة اللعب بعنوان  

Play Matters”  بأكملها لمزيد من الموارد.

تعليم الطفولة 
المبكرة واالبتدايئ

اللغة اإلنجليزية
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

مورد فرص اللعب للعافية والتعليم 
)مؤسسة الحق يف اللعب(

يحتوى هذا المورد عى مجموعة من 100 نشاط تعليمي قائم عى اللعب يرايع 
الفروق بين الجنسين لتعزيز تعلّم األطفال وتطورهم. األنشطة متاحة عى شكل 

مقاطع فيديو متحركة وكتيبات قصيرة بصيغة )PDF(. حيث يدعمون الفتيات والفتيان 
لتطوير المهارات الحياتية الشاملة مثل التواصل، التعاطف، اإلبداع والثقة؛ تعزيز الرفاه 
النفي واالجتمايع؛ تعليم األطفال كيفية معالجة المشاعر الصعبة؛ والتوضيح لهم 

كيفية إشراك أقرانهم من جميع الخلفيات واألجناس والقدرات.

من عمر سنة
العربية، اإلنجليزية، 

والفرنسية

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

مقطع فيديو

https://www.playmatters.org/en/node/23 
https://www.playmatters.org/en/node/23 
https://www.playmatters.org/en/node/23 
https://www.playmatters.org/en/node/23 
https://www.playmatters.org/en/node/23
https://www.playmatters.org/en/node/23
https://www.playmatters.org/en/node/23
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
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خطط الدرس واألنشطة

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

1 

 

 

Introduction 

Content Overview 

Suggested use cases 

Contextualisation 

 
 
 

 
 
 

 

 

Materials linked to: 
 

• Save the Social Emotional Learning - Brief (link) 
• SCs global COVID-19 framework and guidance 
• COVID-19: Interactive Radio & Audio Instruction (IRI) - Implementation Guidance. 
• IRI SEL Script Matrix (link1) 
• UNESCO (2019) Policy Paper 38, Education as healing: Addressing the trauma of displacement 

through social and emotional learning (link) 
• Collaborative for Academic Social Emotional Learning (CASEL) (link) 

 
1 Available as a downloadable resource in the activity pack list of resources 

حزمة نشاط التعلّم االجتمايع 
العاطيف للتعلّم عن بعد

)منظمة إنقاذ الطفل(

تهدف هذه الحزمة إىل دعم فرص التعلّم عن بعد لألطفال الذين هم خارج المدرسة 
حالياً وليس لديهم إمكانية الحصول أو لديهم إمكانية محدودة للحصول عى تعليم 

جيد. ويمكن أيضاً استخدام هذه المواد كمكمل للتعليم الرسمي أو غير الرسمي 
حيث ال يتم تغطية التعلّم االجتمايع العاطيف بشكل كاٍف يف المناهج الدراسية. 

تهدف المواد إىل ضمان مالءمتها ألنماط التعلّم عن بعد مثل الراديو والبث الصويت - 
مثل إعداد النصوص للتعلّم عن بعد - بدالً من المحتوى التقين. 

تعليم الطفولة 
المبكرة، االبتدايئ 

والثانوي
اإلنجليزية، اإلسبانية

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

الراديو

Psychosocial Centre

Activity Guide
Psychosocial Support (PSS) for teachers,  
parents, caregivers and children during  

the COVID-19 pandemic

مجموعة أدوات الحياة والتعلّم 
المفعمة باألمل، الصحة، والسعادة. 

)مبادرة الدعم النفي االجتمايع 
اإلقليمية واالتحاد الدويل لجمعيات 

الصليب والهالل األحمر(

تتميز مجموعة األدوات هذه بأنشطة ممتعة لألطفال يف المنزل, يف المدرسة 
أو لالستخدام عن بعد. ويتم تمييز كل نشاط ما إذا كان من األفضل القيام به مع 

مجموعة أو ما إذا كان يمكن تكييفه لالستخدام مع طفل واحد. تم تصميم األنشطة 
بعناية للتفاعل مع األطفال فيما يتعلق بالتعلّم االجتمايع العاطيف حول الويع 

الذايت، اإلدارة الذاتية، الويع االجتمايع ومهارات العالقات واتخاذ القرار.

18-4
اللغة اإلنجليزية

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

https://resourcecentre.savethechildren.net/es/document/social-emotional-learning-distance-learning-activity-pack/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/social-emotional-learning-distance-learning-activity-pack/
https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
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خطط الدرس واألنشطة

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

دليل المعلم لسلسلة القصص المصورة 
 Magnificent( لمي الرائعة واألصدقاء

Mei and Friends( )اليونيسيف 
ومنظمة الصحة العالمية(

من خالل تعزيز التعلّم االجتمايع العاطيف وممارسة المهارات، تهدف القصة 
المصورة ودليل المعلم إىل المساعدة يف تعزيز الرفاهية النفسية واالجتماعية، ومنع 
مشاكل الصحة النفسية، والحد من السلوكيات الخطرة لدى المراهقين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 10 - 14 عاماً. ويمكن استخدام الدليل لتخطيط وتسهيل األنشطة 
الصفية اليت تركز عى التعلّم االجتمايع العاطيف.

المراهقون
)14 - 10( 

اللغة اإلنجليزية
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

خطوة بخطوة - مجموعة أدوات 
تعزيز التعلّم االجتمايع العاطيف 

)SEL( لدى األطفال والمراهقين )البنك 
الدويل(

تقّدم »خطوة بخطوة« سلسلة من الدروس العملية ومواد الدعم المصممة ليتم 
تنفيذها يف الفصل من قبل المعلم لتناسب خصائص واحتياجات كل فئة عمرية أو 
صف، لألعمار من  سن 6 إىل 17. تم تنظيم الدروس يف ثالث وحدات، ست مهارات 

عامة و 18 مهارة محددة. وتركز “خطوة بخطوة “ عى ست مهارات حياتية أساسية: 
الويع الذايت، التنظيم الذايت، الويع االجتمايع، التواصل اإليجايب، التصميم، واتخاذ 

القرار المسؤول.

اإلنجليزية، اإلسبانية17-6
تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

مصادر »  ألوان من اللطف-
 Colors of Kindness 

)تحالف أمل(

تساعد ألوان من اللطف عى تطوير المهارات األساسية للتعامل مع المشاعر الجديدة 
والصعبة اليت تصاحب حاالت الطوارئ والصدمات. إنها تعزز رفاهية كل من الميسرين 

واألطفال، تشجع اإلدماج االجتمايع، وتدعم الوصول العادل إىل التعليم الشامل 
لألطفال. من خالل مواد التعلّم االجتمايع العاطيف اليت يتم توفيرها عبر مدونة 

صوتية داخل كتاب عمل رقمي، يتناول البرنامج مشكلة تعطيل التعليم وذلك لسد 
خسائر التعلّم.

12-6
البنغالية، اإلنجليزية، 

والروهينغيا
عبر اإلنترنت

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341349
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341349
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341349
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
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خطط الدرس واألنشطة

ملخصاألسم )الُمطّور(
العمر / 
المرحلة

اللغة )اللغات( مع 
الرابط )الروابط(

الطريقة 

بطيل هو أنت

)الفريق المرجيع التابع للجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت المعين بالصحة 

النفسية والدعم النفي االجتمايع(

عبارة عن  كتاب قصيص عن كوفيد-19، تم تطويره بواسطة أطفال من جميع أنحاء 
العالم ومن أجلهم. تمت مشاركة الكتاب من خالل سرد القصص مع األطفال يف 

العديد من البلدان المتأثرة بكوفيد-19 ويمكن أن يكون أداة لتقديم الدعم النفي 
االجتمايع- والتعلّم االجتمايع العاطيف )للحصول عى إرشادات حول استخدام 

القصة يف الفصل الدرايس، يرجى االطالع عى المورد رقم 6(

ال يوجد
العربية، اإلنجليزية، 
الفرنسية، البرتغالية، 

اإلسبانية، وغيرها الكثير

تحميل ملف 
)pdf( بصيغة

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
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