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مقدمة املوضوع
أهداف الوحدة 

من أنا
تقيمي

دور نشط للطفل
 

من أنا؟ اجللسة 1 :  
مقدمة عن منمظة أطفال احلرب وبرناجم "أنا أتعامل"  ترحيب: 

لعبة االمس مع التعيب مترين 1:  
لعبة االمس مع الكرة مترين 2:  

التنقل مع اللوحات مترين 3:  
تالحق الكرة مترين 4:  

بوم( شياك –  لعبة )بوم –  مترين 5:  
 

من حنن؟ اجللسة 2:  
بوم( شياك –  إعادة لعبة تالحق الكرة أو )بوم –  مترين 1:  

الرمز اخلاص بك مترين 2:  
لعبة االمس والوانني اخلاصة هلا مترين 3:  

لعبة املرآة مترين 4:  
اهلاتف مترين 5:  

اجللوس عىل منكيب اآلخر مترين 6:  
لعبة خلتام اجللسة مترين 7:  

 
ما يه مواطن القوة لدينا وما يه الصعوبات اليت  اجللسة 3:  

نواجهها؟
! مك من طريقة ميكن أن نقول هبا "مرحبا"  مترين 1:  

مواطن القوة والصعوبات مترين 2:  
هديف الخشيص مترين 3:  

األمقاع السبع مترين 4:  
 

أين نريد التوجه مكجموعة؟ اجللسة 4 :  
األنشوطة البرشية مترين 1:  

اختيار املواضيع القادمة مترين 2:  
االختتام حبركة وأصوات مترين 3:  
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مقدمة املوضوع 

أهداف وحدة "اهلوية والتقيمي" 
سوف يقوم األطفال يف هذه الوحدة بتشكيل مجموعاهتم، أما أنت مكساعد فيتوجب عليك أن تساعدمه يف 

حتديد احتياجات هذه املجموعات. 

اجللسات :
من أنا؟  1

من حنن؟  2
ما يه مواطن القوة لدينا وما يه الصعوبات اليت نواجهها؟  3

أين نريد التوجه مكجموعة؟  4

من أنا؟ اجللسة 1:  
يفكر األطفال هبويهتم كأفراد ويبدؤون  اهلدف:  

بتشكيل اهلوية مكجموعة.

ما يه مواطن القوة لدينا وما يه  اجللسة 3:  
الصعوبات اليت نواجهها؟

يمتكن األطفال من تقيمي مواطن القوة  اهلدف:  
لدهيم والصعوبات اليت يواجهوهنا.

من حنن؟ اجللسة 2:  
توصل األطفال إىل إجياد هوية  اهلدف:  

لملجموعة وها مه ينعمون بشعوٍر من الثقة فميا 
بيهنم.

أين نريد التوجه مكجموعة؟ اجللسة 4: 
تتوصل املجموعة إىل اختيار وحدات  اهلدف:  

"برناجم أنا أتعامل" اليت تود العمل علهيا.

سوف تقوم يف اجللسة االسهتاللية مبساعدة األطفال يف التعرف عىل بعضهم البعض.  إن مهمتك يف هذا 
املوقع يه توفري بيئة آمنة حبيث يشعر املشاركون باحلرية واالرتياح ليعربوا عن بعض النوايح املتعلقة 

هبويهتم الخشصية. 

هتدف اجللسة الثانية إىل حتديد هوية املجموعة ومن أجل ذلك يتوجب عليك أن تساعد املجوعة يف إرساء 
قوانيهنا وتمسيهتا واألمه من ذلك هو أن يشعر األطفال املشاركني شعور امجلاعة.  
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أما يف اجللسة الثالثة فسوف حتث األطفال عىل بلوغ الويع واإلدراك الاكفيني ملعرفة مواطن القوة لدهيم 
والصعوبات اليت يواجهوهنا.  فهذا النشاط ال ينحرص يف إثارة وتعزيز االنفتاح لدهيم بل يعترب خطوة 

مسبقة يفرتض حتقيقها متهيدًا للخطوة القادمة.
ويف اجللسة الرابعة ينصب تفكري املشاركني عىل القضايا اليت ينوون العمل علهيا مكجموعة وهبذا تكون 

القادمة.  معلية حتديد األوليات مساعدًا يف إبراز املواضيع اليت يودون العمل علهيا يف وحدات "أنا أتعامل" 

من أنا؟

ملاذا أنا موجود؟
مباذا أؤمن؟

إىل أين أنيمت؟

معلية مهمة يف مرحلة المنو حيث أن هوية الخشص يه فهمه لنفسه/ ُيعترب تطوير مفهومًا واحضًا للـ "ذات" 
لنفهسا كاكئن مستقل ويه ترتبط بصورة الذات وتقدير الذات مكا أهنا حتدد كيف يرى الخشص نفسه 

مقارنة بالناس اآلخرين. 

تتكون اهلوية من عنرصين : 
اختبار ذاتك كاكئن مستقل مقارنة مع الناس اآلخرين.  .1

هبذا الكيان وتقديره.  ومعظم األطفال ال يبلغون مفهوم النضج   اعرتاف اآلخرين )البيئة االجمتاعية(   .2
إال أن هذا األمر يتفاوت بني   20 سنة(  املكمتل هلويهتم حىت هناية فرتة املراهقة )بلوغهم سن 18 –   

الفرد واآلخر.   

الوضع االجمتايع 
أثناء معلك مع األطفال ال بد أن يكون لديك بعض الفهم واملعرفة خبصوص تطوير اهلوية أو انعدام وجودها 
سواء اكن ذلك بني األفراد أو بني مجموعات األطفال.  وقد تؤدي مشلكات تطور اهلوية إىل مشلكات نفس-

انعدام الثقة بالنفس أو عدم اإلحساس باألمان أو االكتائب أو  اجمتاعية أو ترتبط هبا، عىل سبيل املثال: 
السلوك املعادي لملجمتع. 

؟ ما هو تأثري برناجم "أنا أتعامل" 
ميكن تقدمي الدمع لألطفال والشبيبة لتطوير حس إجيايب جتاه الذات من خالل األنشطة اإلبداعية املتعلقة 
باهلوية.  ويف هذه المتارين نساعدمه ليناقشوا أفضلياهتم وَمن مه مكا نساعدمه يف تعزيز التعبري عن 

الذات ومننحهم فرصة املشاركة مع األقران واملقارنة فميا بيهنم. 

التقيمي

يتوجب أن تكون هذه الوحدة يه البداية لتطبيق أي من الوحدات األخرى يف برناجم "أنا أتعامل". قبل 
االنتقال إىل أي من املواضيع األخرى عليك البدء بتوعية األطفال إلدراكهم مفهوم َمن مه، ومن مث يبدؤون 

املتاحة تعترب األكرث ارتباطًا هبم.   بالتفكري يف َمن مه مكجموعة ويف أٍي من مواضيع برناجم "أنا أتعامل" 
مباذا يرغب األطفال يف العمل أولًا؟. 

وسوف تمتكن من حرص احتياجات وأفضليات املجموعة من خالل بعض المتارين التحضريية، وبناء عىل 
ذلك ، ومبشاركة املجموعة، تقومون معًا بتحديد األولوية للوحدات اليت ترغبون يف العمل علهيا يف برناجم 

"أنا أتعامل". 
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دور نشط للطفل 

إن المساح لألطفال يف املشاركة يف اختيار املواضيع اليت يرغبون يف العمل علهيا إمنا هو خيار فيه 
داللة عىل الويع واإلدراك.  مفشاركة الطفل يه حق مكا هو منصوص هيلع يف وثيقة حقوق الطفل وتعترب 
املشاركة عنرصًا حيويًا يف تطور الطفل إذ ُتشِعر األطفال بأمهية آراهئم، والعضوية النشطة يف املجموعة 

متنح الطفل إحساسًا بقدٍر من السيطرة عىل جمريات األمور، وبذلك يتولد لدى الطفل شعورًا بالرضا 
ليسامه مسامهة فعالة يف اجللسات ويتحمل قدرًا من املسؤولية فهيا.  ومبعىن آخر فإن املشاركة سوف 

تزيد من حس الطفل بامللكية وحسه بالذات. 
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أدرك أنه مهم 

جدًا أن أصغي إلى 

احتياجات بعضنا 

البعض
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يفكر األطفال يف هويهتم الفردية ويبدؤون بتشكيل هوياهتم امجلاعية  اهلدف   
 .

3 كرات صغرية، أوراق من مقطع A3، أقالم، ألواح للرمس، رشيط   املصادر  
الصق، كرة قدم، دفاتر مالحظات صغرية سيستخدمها األطفال     

لكتابة مذكراهتم.    
مقدمة عن منمظة أطفال احلرب  وبرناجم "أنا أتعامل" )10 دقائق(  ترحيب  

)10 دقائق(  لعبة اإلمس مع التعبري   مترين 1  
)10 دقائق( لعبة اإلمس مع الكرة   مترين 2  
)40 دقيقة(  التنقل مع اللوحات   مترين 3  
)10 دقائق( تالحق الكرة    مترين 4  
)10 دقائق(   ) لعبة )بوم شياك بوم مترين 5  

اجللسة1 من أنا؟ 

مقدمة عن منمظة أطفال احلرب وبرناجم "أنا أتعامل" )10 دقائق(  ترحيب: 

تستغرق اجللسة األوىل زمنًا أطول حيث يتوجب عليك تقدمي رشٍح يتضمن:
اخلدمات اليت تقدمها منمظة أطفال احلرب.  	•

ماهية برناجم "أنا أتعامل" . 	•
ما هو اهلدف الذي جيمع هؤالء األطفال سويًا يف هذه املجموعة.  	•

يستغرق األطفال يف بعض األحيان وقتًا طويلًا ليتعارفوا عىل بعضهم بعضًا.  فإذا اعتقدت أن 
فرتة اجللسة ال تحمس لتغطية اكفة املتطلبات يرىج أخذ ذلك بعني االعتبار وتنسيق اجمتاع مسبق 

وخطة معل هلذه الغاية.

حديث املجموعة 

اطلب من األطفال أن جيلسوا مشلكني دائرة حبيث يمتكن لك مهنم من مشاهدتك ومساعك. 

أخرب املجموعة:
قدم رشحًا عن: 

منمظة أطفال احلرب اهلولندية، وما يه أنشطهتا.   •
اخلدمات اليت تقدمها منمظة أطفال احلرب اهلولندية وتلك اليت ال تقدمها.  •
ما خيتص فيه برناجم "أنا أتعامل"، مبا يف ذلك الفرتة الزمنية واألنشطة.   •

مقدمة عن املواضيع اليت سوف يبحهثا الربناجم.  •
تدوين املذكرات اليومية )إذا قررت أن تعمتد هذا األسلوب استنادًا إىل قدرات أفراد     •

املجموعة عىل الكتابة والقراءة(.   

مثال لنص املقدمة:
نرحب بمك يف هذه املجموعة فردًا فردًا، فأهلًا وهسلًا بمك!. 

يف برناجم منمظة أطفال احلرب  مجموعة "أنا أتعامل"  حنن نطلق عىل هذه املجموعة امس ) 
اهلولندية(، ومنمظة أطفال احلرب يه املنمظة اليت أنيمت أنا إلهيا وأشلك جزء مهنا.  تتواجد 

هذه املنمظة يف دول خمتلفة يف العامل حيث تنترش احلروب مكا هو احلال هنا يف )...(. 
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ويف هذه األماكن حنن نعمل معًا مع األطفال والشبيبة يف حماولة خللِقِ جممتع أكرث سالمًا 
ومستقبٍل أفضل، وهذا هو ما سنفعله يف هذه املجموعة.  سوف ننفذ العديد من األنشطة وأشاكل 

اللعب املختلفة.  وال يقترص دور هذه األنشطة واأللعاب عىل اجلانب الرتفهيي حفسب بل أننا 
سنتعمل من خالهلا اليشء الكثري لك عن نفسه وعن غريه يف املجموعة وعن اآلخرين من حولنا.  
مكا أننا سنتعمل التعامل مع التحديات اليت نواجهها يف حياتنا اليومية ومعاجلهتا، الكبرية مهنا 

والصغرية.

تعمل منمظة أطفال احلرب  أيضًا مع األهل واملعملني/املعملات الذين يشلكون جزًءا من حياتمك 
وذلك يك يتفهموا بشلك أفضل ما اكتسبنا من عمٍل ومعرفة يف هذه املجموعة.  

إن لك ما نتشارك فيه يف هذه املجموعة سيبىق فهيا فال دايع لتخوفمك من إرشاك أهلمك أو 
معمليمك مبا تدلون فيه من معلومات يف هذا الربناجم.  

إن منمظة أطفال احلرب ال تقدم الغذاء أو تسدد األقساط املدرسية، ويه ال تشّيد املدارس أو 
تقدم خدمات طبية إذ أن هناك أناس آخرون ومنمظات أخرى تعىن مبثل هذه األمور. 

القادمة سوف نلتيق مع بعضنا يف لك أسبوع يف  فيف األسابيع اإلثين عرش )أو الستة عرش( 
 . ... )حيدد ماكن وتارخي ووقت اللقاء( 

سوف نركز اليوم عىل تعارفنا عىل بعضنا البعض.  وإذا التقينا بأخشاص لملرة  اسأل املجموعة: 
األوىل ما يه األشياء اليت نود معرفهتا عهنم؟ 

اإلجابات احملمتلة:  
أمساهئم  •

من أين جييوئن  •
معرمه، ... اخل   •

حسنًا، هيا نبدأ بأمسائنا.  هل مجيعمك تعرفون بعضمك بعضًا؟  لرمبا يعرف األطفال بعضهم 
بعضًا ولكن بالنسبة لك، مكساعد، فهو من الرضوري أن تتذكر اكفة األمساء رمغ أن ذلك قد يكون 

صعبًا.  ارشح ذلك لملجموعة. 

إذا مت اعمتاد استخدام املذكرات اليومية فقم بتوزيعها.   

ها قد استملمت هذه املذكرة ويه خمصصة الستخداممك الخشيص.  سوف  أخرب املجموعة: 
نوليمك بعض املهامت الصغرية يف لك أسبوع ويف هذه املذكرة ميكنمك أن تدونوا أفاكرمك اليت 

تتعلق هبذه املهامت، مكا ميكنمك تدوين أمور أخرى كأشياء تتعلق مبشاعرمك ورؤيتمك لكيفية 
سري األمور أو أية أمور أخرى تتعلق باملجموعة.  وهذا لكه يعود إىل رغبتمك حيث أن املذكرة يه 
الستخداممك اخلاص البحت مبعىن أنه ال جيوز ألحد قراءة ما تقوموا بتدوينه إال إذا رغبمت أنمت 

يف ذلك. حىت أنا، فلن أقوم بقراءة ما يرد يف مذكراتمك إال إذا أنمت أردمت مين ذلك.  إن برناجم 
"أنا أتعامل" خيتلف عن املدرسة حيث يفحص املعملون دفاترمك. 
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لعبة االمس مع التعبري )10 دقائق(  مترين 1:  
هيدف هذا المترين إىل إمحاء املجموعة والتعارف فميا بني أفرادها وخلق  اهلدف من المترين :  

أجواًء إجيابية .

اخلطوة 1:
 اخلطوة 2: 

اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

اطلب من األطفال أن يقفوا مشلكني دائرة وابدأ بالتصفيق بشلٍك/بهنٍج إيقايع.
اطلب من أحد األطفال أن يتقدم إىل وسط الدائرة وأن يقوم بتعريف نفسه/نفهسا 
ذكر االمس مع اإلتيان حبركة أو معل معربًا به عن نفسه/نفهسا.  وقد  من خالل: 

يعرب الطفل هبذه احلركة عن نشاط حيب ممارسته أو لعبة حيب أن يلعهبا.  مثال ذلك 
الذي يشبه األسد يف قوته حيث يتقدم لوسط الدائرة قائلًا )مسري(  الطفل )مسري( 

وهو يستعرض قوته بعضالته املثنية.  مق أنت بتطبيق هذه اخلطوة يك تتضح الفكرة 
لملشاركني.

مث يدخل األطفال الواحد تلو اآلخر يف الدائرة ويكررون/يقلدون ما قال وفعل الطفل 
األول. 

كرر هذه اخلطوات مع اكفة األطفال حىت يمتكن لك مهنم من تقدمي نفسه بذكر امسه/
امسها واإلتيان باحلركة اليت تعرب عنه/عهنا. 

اخلطوة 1:
 اخلطوة 2: 

اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

لعبة اإلمس مع الكرة )10 دقائق( مترين 2:  
هيدف المترين إىل إمحاء املجموعة ومعرفة أمساء أفراد املجموعة.  اهلدف من المترين:  

لمك اخليار يف تطبيق هذا المترين من عدمه وذلك إذا الحظمت أن املجموعة حباجة إىل مزيد من 
الوقت لإلمحاء أو أذا الحظمت أن املجموعة غري ممتكنة بعد من معرفة أمساء أفرادها.

اخلطوة 1:
 اخلطوة 2: 
اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

اطلب من األطفال أن يقفوا مشلكني دائرة وأنت مكساعد محتل بني يديك كرة. 
ألق الكرة إىل طفل معني ذاكرًا إمسه وعىل ذلك الطفل أن يتلقفها.

اطلب من هذا الطفل الذي تلقف الكرة أن يلقهيا إىل طفل آخر يف الدائرة مع ذكر 
امس الطفل الذي سيتلقف الكرة.  حاول أال يتلقف أحد الكرة أكرث من مرة وتأكد من 

ذلك. 
كرر ذلك عدة مرات بوترية متسارعة حىت يمتكن لٌك من األطفال تذكر أمساء بايق 

األطفال يف املجموعة.
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أعط لكًا من األطفال ورقة من مقطع A3 حبيث تقسم هذه الورقة خبٍط طويل وخطني اخلطوة 1:
عرضيني إىل ستة أقسام متساوية مكا هو مبني يف الرمس.  جيوز أن حيرض املساعد 

هذه الورقة قبل البدء بالنشاط أو أن يطلب من األطفال حتضريها أثنائه.

حديث املجموعة 

ها حنن نعرف أمساء بعضنا بعضًا اآلن.  هل هذا اكٍف أم أين حباجة ملعرفة  أخرب املجموعة:  
املزيد عنمك؟  فإذا رغبت يف أن أعرف املزيد عنمك سوف أطرح عليمك بعض األسئلة.  ولكن إذا 
سألين أحد أسئلة عن خشيص فأنا حباجة ألن تكون لدَي معرفًة بنفيس لتنبثق مهنا اإلجابات، 

ألنه إن مل أكن أنا أعمل من أنا سوف أواجه مشلكة يف الرد.  لذلك دعنا اآلن نتعّرف عىل أنفسنا 
بشلك أفضل.  

)40 دقيقة( السري مع اللوحات   مترين 3:  
هيدف المترين ألن يتفاعل ويتشارك ويكتشف األطفال املعلومات الخشصية  اهلدف من المترين:  

عن بعضهم البعض. 

يتوجب عىل لك طفل معل لوحة خاصة به ليك يّعرف اآلخرين أكرث عىل نفسه من  أخرب املجموعة: 
خالهلا. 
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اخلطوة 2:

 اخلطوة 3: 

اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

أطلب مهنم أن يرمسوا لكٍّ مما ييل يف لك قسم من الورقة: 
اللون املفضل لدهيم. اجلزء 1:    

الطعام املفضل لدهيم. اجلزء 2:    
أرسهتم. اجلزء 3:    

أكرث يشء يرغبون يف القيام به. اجلزء 4:    
اليشء الذي ال حيبونه عىل اإلطالق. اجلزء 5:    
ماذا يودون أن يفعلوا يف املستقبل. اجلزء 6:    

  

بعد أن يمتم األطفال معل اللوحات أطلب مهنم أن يلصقوها عىل صدورمه باستخدام 
الرشيط الالصق. 

اطلب من األطفال أن يتجولوا يف الغرفة ناظرين إىل لوحات بعضهم البعض حبيث 
يطرحون عىل بعضهم البعض األسئلة واالستفسارات حول الرسومات اليت محتلها 

اللوحات، فهذا يجشع التفاعل فميا بيهنم. 
دع األطفال يالحظون ويبحثون عن األمور املشرتكة فميا بيهنم، وكذلك عن األمور 

املختلفة، مث جشعهم عىل مناقشة ذلك.

قد يشعر بعض األطفال باخلجل من الرمس فبإماكهنم أن يستعيضوا عن الرمس بالكتابة ولكن 
حيبذ أن تجشعهم عىل الرمس.  

حديث املجموعة 

اآلن، هل ازدادت معرفتك قليلًا بأفراد مجموعتك؟  هل تعرف املزيد عن أوجه  اسأل املجموعة: 
الشبه واخلالف فميا بينك وبني اآلخرين؟  

ها قد رأيمت أنه إذا أردمت أن تكّونوا معرفة عن اآلخرين فيتوجب عليمك أن تعرفوا  أخرب املجموعة: 
أنفسمك أيضًا.  

املهمة لملرة القادمة 

فكر يف نفسك.  كيف حتب أن تصف نفسك لو كنت ستستخدم رمزًا أو إشارة أو  اسأل املجموعة: 
صورة أو قصيدة أو رمس أو يشٍء ما؟  ميكنك تدوين ذلك يف مذكرتك وسوف نتحدث عن هذا لكه 

يف األسبوع القادم وأرجو أال تنىس ذلك. 

أصبحنا اليوم نعرف أنفسنا ونعرف بعضنا بشلٍك أفضل وأرجو أن تكونوا قد  أخرب املجموعة: 
اسمتتعمت يف اجللسة.  يف األسابيع القادمة سوف نتعمل اليشء الكثري عن أنفسنا وكيف خنتار 

الصداقات اجليدة وكيف جنعل عالقاتنا جيدة مع والدينا ومعملينا/معملاتنا يك نعيش حياة 
أفضل.  فإذا اكن لديمك أي استفسار أو شعرمت أن هناك أي يشٍء ال يرّسمك أرجو أن تشعروا 

باكمل احلرية فتسألوا. 
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اخلطوة 1:
اخلطوة 2:

 اخلطوة 3: 

اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

اخلطوة 6:

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:

 اخلطوة 3: 

اخلطوة 4:

اخلطوة 5:
اخلطوة 6:

اطلب من األطفال أن يقفوا مشلكني دائرة مع ترك مسافة بني الواحد مهنم واآلخر. 
مرر الكرة إىل الطفل الذي يقف إىل جانبك ليقوم هذا الطفل بمترير الكرة إىل الطفل 

الذي يقف جبواره وتزداد رسعة تلقيف الكرة بني لك طفل وآخر بالتدرجي. 
بيمنا يقوم األطفال بتلقيف الكرة بني الواحد واآلخر انتقل إىل اخلطوة التالية يف 
المترين حيث تعط للك طفٍل رمقًا فتبدأ بأحد األطفال ليكون رمق 1 ويكون من يليه 

رمق 2 ومن يليه رمق 1 مرة أخرى والذي يليه رمق 2 إىل أن يأخذ لك من األطفال يف 
الدائرة رمقه.  أما أنت فعليك أن متكث يف الدائرة. 

عند أحد طريف الدائرة أعط كرًة لطفٍل حيمل رمق 1 وعند طرف الدائرة األخرى أعط 
كرًة أخرى لطفٍل حيمل رمق 2.  

إىل الطفل اآلخر )1(  تبدأ املجموعة اليت محتل الرمق 1 بتلقيف الكرة من الطفل )1( 
جبانبه ويسمترون بتلقيف الكرة من الواحد اىل اآلخر، وتبدأ  متجاوزًا الطفل )2( 

يف اجلهة املقابلة بعمل املثل.  املجموعة )2( 
ضاعف الرسعة لتبدو الكرتان وكأهنام تالحقان بعضهام البعض.  حياول لك فريق من 
جانبه السيطرة عىل الكرة اخلاصة بالفريق اآلخر وذلك بأن جيعل الرسعة اليت يعمل 

هبا أرسع من الفريق اآلخر. 

أطلب من األطفال أن يشلكوا دائرة حبيث يكون ظهر الطفل يف األمام مواجهًا لوجه 
رفيقه خلفه. 

أنت مكساعد سوف تقود املجموعة حبيث تبدأ امليش وكأنك ترقص قائلًا العبارة 
بيمنا تقوم بأداء بعض احلراكت واطلب من املجموعة أن  "بوم شياك بوم"  التالية: 

. يقلدوك يف احلراكت اليت تعملها والعبارة اليت قلهتا )بوم شياك بوم( 
مق بأداء حركة أخرى مغايرة متامًا للحركة األوىل قائلًا العبارة ذاهتا "بوم شياك بوم" 

الطب من األطفال مرة ثانية أن يقلدوك. 
"بوم شياك شياك  شياك  اسمتر يف ذلك واجعل العبارة اليت ترددها أطول لتصبح: 

وآت حركًة غريبة كأن تركع عىل ركبتيك أو أن تطلق ذراعيك يف اهلواء.   شياك بوم" 
هل ما زال األطفال قادرين عىل تقليد هذا العمل؟ 

أجر بعض التغيريات عىل العبارة اليت تستخدمها كأن ترسع أو تبطئ يف نطقها.
اطلب من أحد األطفال أن يقوم بدور القائد وقوموا بأداء المترين مرة أخرى. 

اسمترارية لمترين 4 )10 دقائق(   – )بوم شياك بوم(  مترين 5:  
هيدف هذا المترين إىل اختتام اجللسة وسط شعور إجيايب.  اهلدف من المترين:  

لمك اخليار يف تطبيق هذا المترين إذا اكن الوقت عند اختتام اجللسة يحمس بذلك.

تالحق الكرة )10 دقائق(  مترين 4:  
هيدف هذا المترين إىل اختتام اجللسة وسط شعور إجيايب. اهلدف من المترين:  
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يكّون األطفال هوية ملجموعهتم وخيلقون شعورًا بالثقة   فميا بيهنم اهلدف   
كرة قدم، أوراق من مقطع A4، أقالم، كرة من الصوف أو حبل رفيع املصادر  

)10 دقائق(  أو )بوم شياك بوم(  إعادة مترين )تالحق الكرة(  مترين 1  
)20 دقيقة(  الرمز اخلاص بك      مترين 2  
)15 دقيقة(  لعبة اإلمس والقوانني اخلاصة هلا     مترين 3  
)10 دقائق(  لعبة املرآة       مترين 4  
)15 دقيقة(  اهلاتف        مترين 5  
)10 دقائق(  اجللوس عىل منكيب اآلخر     مترين 6  
)10 دقائق( لعبة خلتام اجللسة      مترين 7  

اجللسة2 من نحن؟ 

10 دقائق أو مترين )بوم شياك بوم(   مترين 1 إعادة مترين )تالحق الكرة( 
إمحاء املجموعة ومبارشة اجللسة جبٍو حيوي وإجيايب. اهلدف من المترين :  

أهلًا وهسلًا بمك مجيعًا.  هل تتذكرون اللعبة اليت لعبناها يف هناية اجللسة  الرتحيب باملجموعة:  
السابقة يف األسبوع املايض؟  هيا نلعهبا مرة أخرى.

حديث املجموعة 

أهيا األطفال، كيف مّر معمك األسبوع املايض؟ )افسح املجال لألطفال لطرح  اسأل املجموعة: 
أمور يرغبون فهيا(.  هل فكرمت بالرمز أو اإلشارة أو اليشء الذي ستتخذونه رمزًا لمك؟

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:

اسأل األطفال يف املجموعة إذا اكن أحدمه بإماكنه/بإماكهنا رشح المترين الذي 
مارسوه يف اجللسة السابقة.

استنادًا إىل كيفية اختتام اجللسة  أو )بوم شياك بوم(  كرر مترين )تالحق الكرة( 
السابقة. 
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مترين 2 الرمز اخلاص بك )20 دقيقة( 
توِجد املجموعة ماكنًا آمنًا من أجل التعبري عن الذات /التعبري عن نفهسا.   اهلدف من المترين:  

يعرب لك طفل عن نفسه باستخدام رمٍز أو يشٍء ما.

حديث املجموعة

بيمنا ال يزال امجليع واقفني يف دائرة حاملني رموزمه واخليط الصويف )احلبل(  أخرب املجموعة: 
وأنت تقف يف وسط الدائرة ممساًك هنايته بيدك تتحدث لملجموعة بالوترية التالية.  مكا ترون، 

فإننا مجيعًا أفرادًا وللك منا خشصيته اخلاصة واحتياجاته الالزمة له.  ولك منا لديه ما هو جيد 
من الصفات وأخرى بإماكننا أن حنّسهنا.  ولكنا مع بعضنا البعض نشلك مجموعة يربط هذا 

فميا بيهنا.  بوسعمك اآلن رؤية احلبل ولكن حىت لو أسقطناه فسنبىق مرتبطني  اخليط )احلبل( 
مع بعضنا البعض.  

أما اآلن وقد أصبحنا نعرف بعضنا البعض  أخرب املجموعة:  )ضع احلبل جانبًا وليجلس امجليع( 
بشلٍك أفضل فباستطاعتنا أن خنترب كيف نشعر مكجموعة.  ومبا أننا سوف نعمل معًا ملدة )16( 

)أو 12( أسبوعًا سيكون من األفضل أن يكون شعورنا شعور املجموعة.

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:

اخلطوة 3: 

اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

اخلطوة 6:

خصص 5 دقائق ليك جيهز األطفال رمزمه أو إشارهتم أو اليشء الذي سميثلهم.  
اطلب مهنم أن يقوموا برمس هذا الرمز عىل ورقة أو أن يبحثوا عن غرٍض ما حوهلم 

يستخدمونه رمزًا ملا يرغبون يف التعبري عنه. 
دع األطفال يشلكون دائرة حبيث يستعرض لك مهنم الرمس الذي رمسه أو الغرض 

الذي أحرضه معه ليعرب عن نفسه من خالله، واطلب مهنم أن حيمل لك مهنم هذا 
الرمز أمام صدره أثناء التحدث عنه.  

خذ كرة من الصوف، أو حبل رفيع، وارِمها ألحد األطفال بيمنا تبىق ممساًك بيدك 
بهناية هذا اخليط أو احلبل.

أطلب من الطفل الذي تلقف احلبل أو اخليط أن يقدم رشحًا عن الرمز الذي اختاره 
واطلب منه أن يوحض ملاذا وقع اختياره عىل هذا الرمز دون غريه.

دع هذا الطفل يليق الكرة الصوفية أو احلبل لطفٍل آخر بيمنا يبىق ممساًك بني يديه 
اجلزء الواصل بيهنام ليقوم هذا الطفل الذي تلقف الكرة الصوفية أو اخليط، بدوره، 

بتقدمي رشحه حول الرمز اخلاص الذي اختاره له.  
يسمتر األطفال بريم الكرة فميا بيهنم وبيمنا يقومون بذلك يقدم لك مهنم رشحه حول 

رمزه وبذلك تتشلك بيهنم شبكة من خيط الصوف )احلبل(.
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لعبة اإلمس والقوانني اخلاصة هلا )15 دقيقة(   مترين 3:  
حيدد األطفال قوانني املجموعة وامسها وهتاف خاص هلا.  اهلدف من المترين:  

اسأل املجموعة:
إىل ماذا حتتاج لتكوين مجموعة؟   •

ما هو اإلمس املناسب هلذه املجموعة؟  •

سوف تقرتح املجموعة أمساء عدة، فساعدمه عىل اختيار أحدها. 

سوف حنتاج أيضًا إىل بعض القوانني لملجموعة. اسأل املجموعة: 
ما يه القوانني اليت سوف نقوم بَسهّنا؟ 

دع املجموعة تقرتح القوانني واحرص أن تتضمن هذه القوانني ما ييل: 
االلزتام بالوقت.  •

إذا تعّذر حضور إحدى اللقاءات  عليك أن تبلّغ أحد أفراد املجموعة.   •
احرتام األفراد اآلخرين يف املجموعة وذلك يعين عدم الضحك أو الخسرية إذا قال أحدمه     •

شياًئ قد يبدو خسيفًا بالنسبة إليك.   
إن لك ما يقوله أٌي من أفراد املجموعة يبىق يط الكمتان ويف املجموعة )ارشح معىن ذلك     •

وجيب أال يعاد أو ينقل خارج نطاق املجموعة(.  إذا اقتضت الرضورة(   
ال توجد إجابات خاطئة فنحن مجيعنا موجودون هنا ليك نتعمل.   •

سوف نبذل مجيعًا قصوى جهودنا يك نشارك مشاركة اكملة يف هذه المتارين.   •

بإماكنك هنا أن تضيف أيًا من القوانني اليت تعتقد أهنا الزمة ورضورية خللق بيئة آمنة ومنمظة. 

وحنن حباجة أيضًا إىل »هتاف«، وحركة وصوت أو لكمة لمتثيل مجموعتنا.  هيا  أخرب املجموعة: 
نفكر معًا يف هذا اهلتاف. 

هل من الهسل أن نكون مجموعة؟  هل يكيف أن يكون لملجموعة إمسًا وبعض  اسأل املجموعة: 
القوانني وهتاف؟ 

ال، فنحن حباجة أيضًا ألن نقوم بأمعاٍل أخرى ويتطلب هذا العمل أن نعمل أحيانًا  أخرب املجموعة: 
وأحيانًا أخرى نعمل يف مجموعات صغرية أو نعمل لكنا مع بعض  من خالل أزواٍج )لك اثنني معًا( 
مكجموعة واحدة كبرية، فيتوجب علينا العمل سويًا واإلصغاء إىل بعضنا البعض وأن يثق لك منا 

باآلخر.  أما المتارين اآلتية فهي مجيعها تساعدنا يف التدرب عىل ذلك.

مترين 4 لعبة املرآة )10 دقائق( 
هيدف هذا المترين إىل تعزيز التفاعل اجليد وبناء الثقة بني األطفال.  اهلدف من المترين:  

اخلطوة 1:
اخلطوة 2:

اخلطوة 3: 
اخلطوة 4:

اطلب من األطفال أن خيتار لك مهنم رشياًك له يف اللعبة.
اطلب من األطفال أن يقفوا يف أزواٍج حبيث يقابل لك مهنم اآلخر.  يقوم أحدمها 

بأداء دور املرآة بيمنا يقوم اآلخر بأداء اإلمياءات واحلراكت اليت ينظرها يف املرآة.  
وعىل الطفل الذي يلعب دور املرآة أن يقلد احلراكت ذاهتا بالضبط، فهذا هو ما تفعله 

املرآة. 
بعد عدة دقائق اطلب من األطفال أو يتبادلوا األدوار.

اطلب من األطفال إعادة لعبة املرآة مرة ثانية إمنا بعد أن يغري لك مهنم رشيكه 
ويفضل أن خيتار الواحد مهنم رشياًك آخرًا ال يعرفه جيدًا بعد. 
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حديث املجموعة 
بعد ذلك أجِر مناقشة صغرية مركزًا عىل األسئلة التالية. 

اسأل املجموعة: 
هل اكن أمرًا هسلًا أن تقوم بدور املرآة؟   •

هل اكن ذلك ممتعًا؟   •
هل اكن أمرًا هسلًا أن تقوم بعمل االمياءات؟   •

هل أحببت ذلك؟   •
هل منحك المترين شعورًا جيدًا حنو صديقك؟  •

هل اكن تطبيق المترين أهسل مع طفل تعرفه أم مع طفل ال تعرفيه جيدًا؟ وملاذا؟   •

أن ينظر الواحد إىل اآلخر بدقة وإمعان هو أمٌر مهم للعمل يف مجموعة حيث  أخرب املجموعة: 
يتوجب عليك أن تنظر بإمعاٍن إىل األخشاص اآلخرين وأن تصيغ إلهيم جيدًا حىت تمتكن من 

تفهمهم. 

مترين 5 اهلاتف )15 دقيقة( 
هيدف هذا المترين إىل ممارسة االتصال والتعاون. اهلدف من المترين:  

حديث املجموعة 

من األرحج أال تكون الرسالة قد مت إبالغها بطريقة حصيحة. 

اسأل املجموعة: 
ملاذا تصل الرسائل أحيانًا بصورة خاطئة؟   •

ماذا ميكننا أن نفعل ليك نتجنب مثل هذه األخطاء؟   •
كيف ميكننا أن نتعمل أن نصيغ بشلٍك أفضل؟   •

يعترب اإلصغاء والتواصل أمران مهامن لملجموعة ولبناء العالقات اجليدة ما بني  أخرب املجموعة: 
الناس.  وإعطاء الوقت الاكيف لإلصغاء جيدًا للناس هو من أمه األشياء يف احلياة. 

إذا أتيح لك الوقت مق بإعادة المترين للتحقق إذا اكن توصيل الرسالة األساسية يمت بشلٍك أفضل.  

أما اآلن فهيا بنا نطبق المترين التايل مع اكفة أفراد املجموعة. 

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:
اخلطوة 3: 
اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

اقسم املجموعة اللكية إىل مجموعات مصغرة حبيث تتكون لك مهنا من 6-8 أطفال.  
اطلب من لك فريق أن يقف أفراده خبط مستقمي حبيث ترتك مسافة مرٍت واحد بني 

الواحد مهنم واآلخر.  
مق، مكساعد، بكتابة مجلة تتكون من حوايل 12 لكمة. 

اطلب من الطفل األول يف لك فريق أن يتقدم حنوك لهتمس إلهيم هذه العبارة. 
يعود لك من هؤالء األطفال إىل فرقته حبيث هيمس لك مهنم هذه العبارة إىل 

الخشص يف الصف الثاين يف فرقته ليقوم هذا الطفل بدوره هبمس العبارة ذاهتا 
للطفل يف الصف الثالث يف ذات الفرقة، وهكذا من طفٍل آلخر حىت الطفل األخري يف 

لك فرقة. 
اطلب من لك طفل من األطفال يف هناية الصفوف أن يتلَو لك مهنم العبارة اليت 

تلقاها بصوٍت مرتفع، مث مق أنت بتالوة العبارة اليت كنت قد كتبهتا إلجراء املقارنة 
بيهنا وبني ما تاله األطفال. 
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مترين 6 اجللوس يف حضن اآلخر )10 دقائق( 
هيدف هذا المترين إىل حتفزي التعاون بني األطفال وبناء الثقة فميا بيهنم.   اهلدف من المترين:  

اخلطوة 1:
اخلطوة 2:

اخلطوة 3: 

اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

شلك دائرة ممتاسكة من اكفة أفراد املجموعة حبيث يتساندوا من خالل أكتافهم.
اطلب مهنم أن يستديروا حنو الميني ويتقدموا خبطوة جانبية واحدة حنو مركز الدائرة 

وهذا من شأنه أن جيعل صفهم مرتاصًا بشلٍك أكرب.  
فميا مه يف هذه الوضعية املرتاصة اطلب من لك مهنم أن جيلس عندما تبلغ يف العد 

 . العدد )3( 
أما اآلن فيكون لك مهنم قد جلس عىل منكيب اآلخر خلفه.  اطلب مهنم املكوث جلوسًا 

ملدة دقيقة واحدة. إذا حجنوا يف حتقيق ذلك اطلب مهنم أن يرفعوا أيدهيم هاتفني!. 
أخريًا، اطلب مهنم أن يقفوا مجيعًا حبيث يقوموا بذلك يف نفس الوقت معًا وببطء.  

قد يكون تطبيق هذا المترين غري مناسب يف جممتعاٍت معينة إذ أن األمر يعمتد عىل تقبل مدى 
حرية التعامل بني اجلنسني يف ذلك املجمتع.  فإذا شلّك هذا األمر مشلكة يتوجب عليك حيهنا أن 
تقسم األطفال إىل مجموعتني إحداها تمشل البنات واألخرى تمشل األوالد، قبل البدء بالمترين.  

حديث املجموعة 

اسأل املجموعة: 
كيف اكن شعورمك أثناء أداء المترين؟  •

هل وثقمت يف الخشص الواقف خلفمك حبيث يكون قادرًا عىل منع وقوعمك؟   •
هل ساعدمك هذا المترين لتتعرفوا عىل بعضمك البعض بشلك أفضل؟   •

إن الثقة أمٌر مهٌم للغاية ومكجموعة يتوجب علينا أن نكون قادرين أن يثق الواحد  أخرب املجموعة: 
منا يف اآلخر.  أن نكون مجموعة واحدة ليس أمرًا هسلًا ويتطلب جهودًا حثيثة اكإلصغاء إىل 
بعضنا البعض وثقة بعضنا بالبعض واملشاركة باألفاكر واللعب سويًا.  فأن نلعب معًا ونعمل 

أن نسمتتع معًا وأن نتعمل من بعضنا  معًا هلو أكرث متعة، وهذا ما نرغب يف حتقيقه مكجموعة:  
البعض. 
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اخلطوة 1:

اخلطوة 2:
اخلطوة 3: 

اخلطوة 4:

بيمنا يلّوحون  ارشح لملجموعة أن عىل اكفة األطفال أن يعدوا معًا حىت العدد )8( 
بيدمه الميىن يف اهلواء.  مث يعيدون ذلك ملوحني يدمه اليرسى وييل ذلك التلوحي 

بالرجل الميىن فالرجل اليرسى ومث هبز اخلرص.  
يكرر األطفال هذه احلراكت امخلس إمنا بالعد حىت العدد )4(.

ويكرروهنا مرة أخرى بالعد حىت العدد )2(، ويعيدون ذلك مرة أخرى بالعد حىت )1( 
فقط حيث يكررون هذه املرة األخرية مرتني. 

اختمت المترين وسط هتاف املجموعة أو بلعب لعبة بسيطة وجزية أو أغنية قصرية. 

املهمة للجلسة القادمة 

فكر يف األمور اليت حتهبا يف خشصك واحبث عن تلك األمور اليت ال حتهبا يف  أخرب املجموعة:  
خشصك.  )بإماكنمك استخدام مذكراتمك اليومية لتدوين مالحظاتمك الخشصية(.  

لقد اسمتتعنا اليوم كثريًا باللعب معًا وكذلك تعرفنا عىل بعضنا البعض وعىل  أخرب املجموعة: 
أنفسنا بشلك أفضل مكجموعة.  لقد توصلنا إىل امس لملجموعة واىل هتاف خاص هلا.  مكا 

تعملنا أن يثق الواحد منا يف اآلخر ومدى أمهية ذلك.  إن الصديق اجليد هو ذلك الذي ميكن أن 
تثق فيه.  وهيلع لنثق بعضنا ببعض ليك نمنو معًا ونسمتتع بوقتنا سويًا. 

مترين 7 لعبة خلتام اجللسة )10 دقائق(
هيدف هذا المترين إىل اختتام اجللسة وسط شعوٍر إجيايب.  اهلدف من المترين:  

قوموا بلعب إحدى األلعاب اليت وجدهتا أنت ووجدها األطفال أكرث متعًة، عىل سبيل املثال 
"الدجاجة املجنونة" . 
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اجللسة 3  ما هي مواطن القوة لدينا وما هي الصعوبات التي نواجهها؟

هيدف هذا المترين ألن يقمّي األطفال مواطن القوة لدهيم والصعوبات اليت   اهلدف   
يواجهوهنا وحيددون إطارًا مرجعيًا أساسيًا للتدخل.    

رشيط الصق، أقالم، أقالم تلوين، ورقتان من قطع أوراق اللوح القالب ملصقتان   املصادر  
معًا، ورقة واحدة من القطع الكبري للك مجموعة مصغرة، منوذج توثيق األهداف     

سنمترت أو    الخشصية، قطعة من الورق محتل سطرين البعد بيهنام )10(    
. الرسومات اليت قام برمسها لك من األطفال يف "هديف الخشيص"    

)10 دقائق(     ! مك من طريقة ميكن أن نقول هبا "مرحبا"  مترين 1  
)50 دقيقة( اجلزء األول     مواطن القوة والصعوبات –  مترين 2  
)40 دقيقة(  هديف الخشيص       مترين 3  
)10 دقائق( األمقاع السبع        مترين 4  

يرىج املالحظة أن هذه اجللسة تستغرق زمنًا أطول مما حتتاجه اجللسات األخرى. 

)10 دقائق(   ! مترين 1 مك من طريقة ميكن أن نقول هبا "مرحبا" 
هيدف هذا المترين ألن تفتتح اجللسة جبٍو مفعٍم بالدفء.  اهلدف من المترين:  

أهلًا وهسلًا بعودتمك مجيعًا ولنفتتح جلستنا اليوم هبتاف املجموعة. الرتحيب باملجموعة:  

يف هذا المترين نرتك لك اخليار يف أن ينتقل الدور من طفٍل آلخر لميارس دوره يف النشاط أو 
أن تحمس ملن آتته فكرة أن يتقدم ألداهئا يف حينه، ويف نفس الوقت جيدر أن تتأكد من أن لك 

طفل مارس دوره فيه. 

ها قد الحظمت أن هناك طرق عديدة لتأدية التحية وهذا يعمتد عىل مدى معرفتمك  أخرب املجموعة: 
هبذا الخشص ومن أنت وما العالقة اليت تربطك هبم.  

حديث املجموعة 

اسأل املجموعة:
كيف اكن األسبوع املايض؟ 	•

هل نفذمت املهمة اليت أولكت إليمك؟  )خصص بعض الوقت ملناقشة املواضيع اليت يثريها    	•
األطفال(.   

اخلطوة 1:
اخلطوة 2: 

اخلطوة 3: 

اخلطوة 4: 

غين أغنية هتدف إىل إضفاِء جٍو ودٍي بني املجموعة. 
اطلب من املجموعة أن يقفوا مشلكني دائرة وارشح هلم بأنه يتوجب عىل لك مهنم أن 

يتقدم إىل وسط الدائرة ويليق التحية عىل امجليع لٌك بطريقة خمتلفة. 
اطلب من األطفال أن يفكروا يف كيفية أداء التحية بني األفراد باختالف فائهتم العمرية 

أو كيف يؤدي الصغار التحية ملن مه أكرب مهنم سنًا أو لوالدهيم أو لملسوئلني وكيف 
تندرج السبل املختلفة ألداء التحية بني الناس من خمتلف الثقافات الفرعية.  لذلك دعنا 

حناول اإلتيان بأكرب قدر ممكن من أساليب إلقاء التحية. 
يتقدم الطفل إىل الدائرة ليؤدي التحية إىل املجموعة وبيمنا يرتاجع إىل موقعه يف 

الدائرة يتقدم مجيع األطفال إىل وسط الدائرة لريدوا التحية إىل ذاك الطفل رشيطة 
أن يقوموا بذلك مكا فعل ذلك الطفل متامًا، مبعىن أن امجليع يكرر أداء الطريقة اليت 

أدى هبا الطفل األول التحية.
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سوف نبحث اليوم يف مواطن القوة اليت منتلكها والصعوبات اليت نواجهها  أخرب املجموعة: 
وهلذا سوف  وسوف حيدد لك منا هدفًا خشصيًا لنفسه لنعمل هيلع يف برناجم "أنا أتعامل" 

تستغرق اجللسة زمنًا أطول. 

بإماكن أن تنظم جلسة إضافية خصيصًا لمترين اهلدف الخشيص حىت ال تتجاوز هذه اجللسة 
الفرتة الزمنية اليت مت حتديدها هلا. 

اجلزء األول )50 دقيقة( مترين 2 مواطن القوة والصعوبات – 
)أما اجلزء الثاين فسوف نتناول حبثه يف وحدة "املستقبل" ( 

هيدف هذا المترين ليك يكتشف األطفال مواطن القوة لدهيم والصعوبات  اهلدف من المترين:  
اليت يواجهوهنا عىل صعيد فردي وعىل صعيد املجموعة إضافة إىل حتديد إطاٍر مرجيع 

أسايس للتدخل. 

وعىل األخرى  ألصق ورقتني من القطع الكبري عىل احلائط يكتب يف أعىل إحداها "مواطن القوة" 
"الصعوبات" . 

اليوم سوف نتفحص مواطن القوة لدينا والصعوبات اليت نواجهها.  سوف  أخرب املجموعة: 
نكتشف األمور اليت حنن ممتكنون مهنا وتلك اليت جند فهيا صعوبة.  فعندما نقول "مواطن القوة" 

نقصد بذلك قوانا الداخلية واألشياء اليت جتعل منا أخشاصًا ممزيين والفضائل اليت متزينا.  
أن حنسن اإلصغاء إىل  ومن األمثلة اليت ميكن أن نطرحها فميا يتعلق بقوانا الداخلية يه:  

اآلخرين ونتحىل بالجشاعة وبقول احلقيقة دامئًا ونكون لطيفني ونكون أصدقاء صدوقني.  أما اآلن 
فسوف نقوم بتدوين مواطن القوة اليت لديمك. 

من منمك يستطيع أن يقدم مثالًا عن أي من القوى الداخلية اليت ميتلكها؟  اسأل املجموعة: 

تأكد من أن األطفال أخذوا يفكرون مبواطن القوة الداخلية فهيم وبالفضائل اليت ميتلكوهنا.  إذا 
ذكر أحدمه أنه مبدع يف الرياضيات أو الرياضة فارشح هلم بأن هذه مهارة إجيابية ومفيدة ولكن 

هذا األمر ليس ما هو حنن بصدد حبثه اليوم. 

سوف نتفحص أيضًا الصعوبات اليت نواجهها ومواطن الضعف لدينا. أخرب املجموعة: 
ما يه األمور اليت تشلك إشاكالت لدينا؟   •

ما يه األشياء اليت نود أن نغريها يف سلوكنا؟   •

وهنا أنا ال أحتدث عن رغبيت يف حتسني لغتمك االجنلزيية، بل نريد أن ننظر إليك كخشص، 
وكيف تشعر وما يه الصعوبات اليت تواجهها يف عالقاتك مع اآلخرين أو رمبا يف االتصال 

والتواصل مع األصدقاء أو األرسة وأمورًا أخرى ترغب يف تغيريها.  
إن نقطة ضعيف تمكن يف أين أثار عندما ال تسري  سوف أقدم لمك مثالًا خشصيًا خاصًا يب:  

األمور حبسب رغبيت )وبإماكنك أن جتهتد يف أن تأيت مبثال من عندك( 

من منمك يستطيع أن يطرح مثالًا آخرًا؟  ملاذا ُتْعَترَب معرفتنا ملواطن القوة لدينا  اسأل املجموعة: 
 . والصعوبات اليت تواجهنا أمرًا مهاًم؟  )امنح األطفال وقتًا ليفكروا يف إجابات( 

إنه ألمر حسن أن تعرف ماذا باستطاعتك القيام به وما يه األشياء اليت ترغب  أخرب املجموعة: 
يف فعلها وتلك اليت جتيد معلها، ولكن يف نفس الوقت يتحمت عليك أن حتدد الصعوبات اليت 

تواجهها ليك تمتكن من معٍل يشٍء ما بشأهنا. 
بشلك أوسع. و "الصعوبات"  "مواطن القوة"  واآلن هيا بنا نركز أكرث عىل هذين املوضوعني: 
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سيكون رائعًا إذا قام أحد أفراد املجموعة بتدوين اكفة االستجابات، حبذا إذا أمكن ذلك.

 ضع إشارة تعجب جبانب الصعوبات اليت يواجهها نصف أفراد املجموعة عىل األقل.  
فالصعوبات اليت يواجهها العدد األكرب من األطفال قد تكون يه األكرث أمهية واليت جيدر العمل 

 . علهيا يف برناجم "أنا أتعامل" 

اخلطوة 1:

اخلطوة 2: 

اخلطوة 3: 

اخلطوة 4: 

اخلطوة 5
اخلطوة 6 

اخلطوة 7: 

اخلطوة 8
اخلطوة 9: 

اقسم األطفال إىل مجموعات صغرية تتكون لك مهنا من 4-5 أطفال.  يف هذه 
املجموعات افصل البنات عن األوالد ذلك ألن مواطن القوة أو الصعوبات قد ختتلف 

لدى لك مهنام تبعًا جلنسه. اعط للك مجموعة ورقة من املقطع الكبري مقمسة إىل 
قمسني أحدمها تدون فيه مواطن القوة والقسم اآلخر تدون فيه الصعوبات. 

ارشد املجموعات ألن يقوموا أولًا مبناقشة الصعوبات اليت يواجهوهنا مث يكتبوهنا 
عىل ورقة.  امنحهم 10 دقائق إلجناز هذا اجلانب من النشاط. 

تأكد أن لك مجموعة تتوصل إىل حتديد صعوبات ترتبط بإحدى الفائت الثالث التالية 
 : من برناجم "أنا أتعامل" 

ما يه الصعوبات اليت يواجهها األطفال فميا يتعلق    احلياة األرسية:     .1
بعالقهتم مع األشقاء والوالدين أو آخرين قامئني عىل رعايهتم.  

ما يه الصعوبات اليت يواجهها األطفال فميا يتعلق   احلياة االجمتاعية:     .2
باألصدقاء والرفاق والعالقات واخلالفات يف املدرسة أو يف جممتعهم     

احمليل؟   
ما يه الصعوبات اليت يواجهها األطفال فميا يتعلق مبشاعرمه/  العواطف:     .3

ضآلة الثقة يف النفس واخلوف والشعور بالعصبية   بعواطفهم )مثال ذلك:   
 . والشعور بالغضب ... اخل.(   

اطلب من طفل واحد من لك مجموعة مصغرة أن يشارك الصعوبات اليت يواجهها مع 
 . املجموعة اللكية )املجموعة الكربى( 

دون هذه الصعوبات عىل ورقة اللوح القالب األوىل وحاول أن تتفادى تكرار تدوين 
الصعوبات املتشاهبة بل حاول مجتيعها قدر املستطاع. 

 

ارمس خطًا ومهيًا عىل األرض واطلب من اكفة األطفال أن يتجمعوا عند أحد جانبيه. 
اتل بصوت مرتفع لك صعوبة من الصعوبات اليت حددها األطفال ومت تدويهنا عىل 

ورقة اللوح القالب وعندما تتلو هذه الصعوبة اطلب من األطفال الذين يشعرون أن هذه 
الصعوبة يه من الصعوبات اليت توجههم أن يقفزوا أو ينتقلوا إىل اجلانب اآلخر من 

اخلط الومهي . 

أعد توزيع األطفال يف مجموعات مكا سبق أن فعلت يف بداية هذا النشاط واطلب 
مهنم أن يفكروا اآلن يف مواطن القوة اليت ميتلكوهنا. 

6 فميا يتعلق مبواطن القوة.  أعد اخلطوات السابقة من 3 – 
اآلن، مكجموعة واحدة، أيًا من مواطن القوة اليت طرحت ميكن أن تساعدنا يف 

ختفيف حدة إحدى الصعوبات اليت نواجهها.  وبعد أن نلصق ورقيت مواطن القوة 
والصعوبات جبانب بعضهام بوسعنا أن نربط خبٍط مستقمٍي أو هسم بني إحدى نقاط 
أو أكرث، يف اجلهة األخرى )مكا هو  القوة من جهة وإحدى الصعوبات –عىل األقل- 

مبني يف الرمس(.  ارشح لملجموعة أنه يف هناية برناجم "أنا أتعامل" سوف يفكرون يف 
لك ما تعملوه فيه. 
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مواطن القوةالصعوبات  
!  11

2!  2
!  33

44

 
بعد اجللسة احتفظ بورقيت اللوح القالب اليت دونت علهيا مواطن القوة والصعوبات للجلسة 

القادمة.  فاخلالصة املبينة عىل هاتني الورقتني سوف تساعد املجموعة يف اختاذ القرار حول 
الوحدات اليت سوف يعملون علهيا.  واحتفظ هباتني الورقتني أيضًا حلاجتك هلا يف اجلزء الثاين 

 . من هذا المترين يف وحدة "املستقبل" 

استنادًا إىل االتفاق مع املجموعة أو مع املرشفني عليك يف الربناجم يتوجب عليك االحتفاظ هبذه 
األوراق، أو أن تقوم بتوثيق النتاجئ اليت مت جنهيا يف هذا المترين بتوثيق إجابات اجلزء األول 

واجلزء الثاين توثيقًا رمقيًا )تصويرها(.

مترين 3 هديف الخشص )40 دقيقة( 
هيدف هذا المترين ألن يتوصل األطفال إىل حتديد هدف خشيص ليعملوا  اهلدف من المترين:  

. عىل حتقيقه يف برناجم "أنا أتعامل" 

أخرب املجموعة مقنا يف المترين األخري بتحديد مواطن القوة اليت متتلكها املجموعة والصعوبات 
فهو يتعلق بشؤونمك احلياتية )يقصد بذلك اجلوانب  اليت تواجهها.  أما هذا الربناجم "أنا أتعامل" 

مكا يبحث يف أمور تتعلق بمك ومبجمتعمك )ويقصد بذلك الناس  العاطفية واملهارات والسلوك( 
  . مجيعهم اكألرسة والقامئني عىل رعايتمك واألصدقاء واألقران واملعملني وأفراد املجمتع احمليل( 

فيف هذا المترين سوف نعمل معًا عىل حتديد هدٍف خشيٍص واحد ليك نعمل هيلع مجيعًا. 

اخلطوة 1:

اخلطوة 2: 

اطلب من األطفال أن يلقوا نظرة عىل قامئيت مجمل مواطن القوة والصعوبات اليت 
واطلب مهنم أن  اجلزء األول"  أنشوئها يف مترين "مواطن القوة والصعوبات – 

خيتاروا مهنا املوضوع الذي يتفقون أنه أكرث أمهية بالنسبة هلم ومه معنيون يف 
حتسينه أو تعمل املزيد عنه من خالل املشاركة يف جلسات برناجم "أنا أتعامل"، فيكون 

هذا املوضوع هو "اهلدف الخشيص لملجموعة". 

وليك تساعد لك من األطفال يف حتديد هدفهم الخشيص اسأل بعض األطفال أن 
يطرحوا مثالًا معا وقع علهيم اختياره وساعدمه يف توضيح هدفهم، إذ يتوجب أن 

يرتبط هدفهم مبواطن القوة أو الصعوبات اليت مت حتديدها.

جتدر اإلشارة هنا إىل رضورة اختيار األطفال هدفًا ميكهنم حتقيقه يف الواقع يف برناجم "أنا 
وهيلع تأكد من أن اهلدف الخشيص له صلة بإحدى الصعوبات أو مواطن القوة اليت ورد  أتعامل" 
ذكرها يف المترين السابق.  فاألهداف اكحلصول عىل قدٍر أكري من الغذاء أو تطوير مهارات لعب 
كرة القدم أو الكرة الطائرة أو أن يصبح أحدمه طبيبًا يه أهداف غري واقعية يف هذا المترين.  

ويف هذه احلالة اسأل األطفال عن أي من الصعوبات اليت يواجهوهنا، أو موطن القوة الذي 
ميتلكونه، مه حباجة إىل حتسينه يك يصبحوا يف املستقبل أطباء.
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اخلطوة 3: 

اخلطوة 4: 

اخلطوة 5

اخلطوة 6 

بعد أن خيتار األطفال أهدافهم مق بتوزيع ورقة عىل لك مهنم أو "منوذج رمس هديف 
وأقالم تلوين.  اطلب من لك مهنم أن يرمس صورته مكا يرى نفسه بعد أن  الخشيص" 

يكون قد حقق هدفه الخشيص.  امنحهم 10 دقائق إلمتام هذا اجلزء من العمل.  

 

بعد أن يمتم األطفال رمس هدفهم الخشيص اطلب مهنم اجللوس، أو  اخلطوة 4: 
الوقوف، بشلك دائرة واطلب أن يقدم لك مهنم رشحًا وجزيًا عن رمسه.  اسأل معن 
يرغب يف تقدمي معله أولًا وال جترب أيًا مهنم عىل عرض معلهم عىل املجموعة إال إذا 

رغبوا يف ذلك. 

 

ارمس خطًا ومهيًا عىل األرض وارشح لألطفال بأن إحدى هناييت اخلط تعترب النقطة 
اليت متثل عدم متكن الطفل من حتقيق هدفه الخشيص بيمنا متثل هنايته يف الطرف 
اآلخر جناح الطفل التام يف حتقيق اهلدف.  )مبعىن آخر، أوحض هلم أن اخلط ميثل 

نسبة جناح ابتداء من 0% ولغاية 100%(.  اطلب من األطفال أن يتخذ لك مهنم 
موضعًا له جبانب اخلط الذي يبني نسبة النجاح اليت يعتقد الطفل أنه بلغها يف حتقيق 

هدفه الخشيص.  خصص هلذه اخلطوة 5 دقائق.
 
 

أما اآلن، فاطلب من األطفال أن يرمسوا عىل الوجه اآلخر للورقة اليت رمسوا علهيا 
سنمترتات أو أن تطلب مهنم استخدام "منوذج  هدفهم الخشيص خطًا بطول )10( 

حيث يوجد هذا الرمس، مث يقوم لك طفل بشلك منفرد  رمس هديف الخشيص" 
يبعد اآلن  وخبصوصية تامة بوضع إشارة ممزية  عىل اخلط األول تبني مك هو )يه( 

من حتقيق هدفه الخشيص.  للطفل حرية اختيار هذه اإلشارة فقد تكون نقطة أو 
مجنة أو صليب أو ولد أو بنت مكا هو مبني يف الشلك التايل.  خصص 5 دقائق هلذه 

اخلطوة من النشاط. 

من الرضورة مباكن أن تعرف من هو صاحب لك رمٍس حيث ستستخدم هذه الرسومات مرة ثانية 
يف وحدة "املستقبل"، وهيلع يتوجب عىل لك من األطفال  يف مترين "التفكري يف هديف الخشيص" 

كتابة امسه عىل رمسه إن مل يمتكنوا يفعل املساعد ذلك.

أكد لألطفال أن بإماكهنم الوقوف إىل جانب أي نقطة من ذلك اخلط أو اجلزء الذي 
يبني بعدمه عن حتقيق هدفهم الخشيص.  ارشح هلم أن علهيم أن يكونوا واقعيني يف ذلك، 
فهم قد اختاروا هدفًا ليعملون عىل حتقيقه وذلك يعين أهنم جيب أال يكونوا قريبني جدًا من نقطة 

بيان إجناز وحتقيق اهلدف يف هذه اللحظة بعد.  

"أود أن أكون أكرث صربًا مع أطفايل، وهذا ال  قدم لألطفال مثالًا من خرباتك.  عل سبيل املثال: 
يعين أن ليس لدّي صربًا عىل اإلطالق ألنه حينئذ ستكون مزنليت عند هناية اخلط اليت متثل نقطة 
الصفر.  ولكن مبا أين أشعر اآلن أين كدت أبلغ منتصف الطريق تقريبًا حنو حتقيق هذا اهلدف، 

بناء عىل ذلك سوف أختار أن أقف جبانب ما يعادل 30% من اخلط"، مث قف جبانب اخلط يف 
النقطة اليت متثل هذه النسبة لريى األطفال ذلك ويدركوه.

دون رشح لك من األطفال عن هدفه الخشيص يف "منوذج تقرير هديف الخشيص".  إن التدوين 
مهم جدًا ورضوري ألنك سوف تعود إليه يف الوحدة األخرية للتفكري مرة ثانيًة يف هذه األهداف 

وهلذا عليك أن تربط بني لك رمس ورشحه بدقة ووضوح حبيث يبني الرشح بهسولة بأٍي من 
تلك األهداف الخشصية يرتبط ذلك الرمس.  احتفظ بلك الرسومات إىل حني العمل عىل وحدة 

"املستقبل" يف اجللسة اليت ختتص بالتفكري هبذه األهداف. 
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سوف يتطرقون مرة ثانية إىل اخلطوة 7:  ارشح لألطفال أنه يف هناية برناجم "أنا أتعامل" 
التفكري يف أهدافهم الخشصية. 

اآلن، أبعد مسافة كذا من حتقيق هديف الخشيص:

)مل أحقق أي جناح(                                             ) حققت هديف لكيًا( 

بعد إهناء اجللسة مق بقياس أبعاد النقاط اليت حددها األطفال )مستخدمًا وحدة السنمترتات( 
هديف الخشيص".  ودون ذلك بإضافته إىل "منوذج تقرير - 

املهمة لملرة القادمة 

لقد تعملنا اليوم كثريًا عن أنفسنا وعن املجموعة.  أرجو أن تفكروا يف "مواطن  أخرب املجموعة: 
خالل األسبوع القادم.  يف اجللسة القادمة  و "الصعوبات اليت تواجهون"  القوة اليت متتلكوهنا" 

لنعمل علهيا.   سوف خنتار أيًا من وحدات برناجم "أنا أتعامل" 

مترين 4 األمقاع السبع )10 دقائق(
هيدف هذا المترين إىل ختام اجللسة وسط أجواٍء إجيابية وشعوٍر من  اهلدف من المترين:  

التفاؤل.

إذا كنت تفضل أن تلعب املجموعة لعبة أخرى نرتك إليك احلرية يف اختيار تلك اللعبة اليت تراها 
مناسبة لذلك رشيطة أن ختتمت اجللسة بأن هتتف املجموعة هتافها اخلاص هلا.

إذا مل تتوفر لديك األمقاع ميكنك استخدام قناين بالستيكية أو صنادل األطفال.

اخلطوة 1:

اخلطوة 2: 
اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

10 م حبيث تتسع هذه البقعة لألطفال األكرب سنًا وتصغر  حدد بقعة مبساحة 10 م × 
ألولئك األصغر سنًا.   

اقسم مجموعة األطفال اىل مخس مجموعات مصغرة.  
اطلب من املجموعات األربع أن تمتركز يف الزوايا األربعة للبقعة املربعة اليت حددهتا.  

أما املجموعة اخلامسة فتمتركز يف وسطها. 
أمقاع يف أرجاء املساحة مث أعط إحدى املجموعات يف إحدى الزوايا كرة.  انرش )7( 

اخلطوة 5:

اخلطوة 6: 

اخلطوة 7:

اخلطوة 8:

يقوم األطفال يف املجموعات األربعة بريم أطفال املجموعة اخلامسة )يف الوسط ( 
يقومون بتجميع اكفة األمقاع فوق بعضها البعض ويف نفس  ومه )املجموعة اخلامسة( 

الوقت حيرصون عىل أال تالمهسم الكرة. 
إذا المست الكرة أحدمه يف الوسط يتوجب هيلع اخلروج من مجموعته واالنضامم إىل 
أي فرقة أخرى من الفرق األربعة فرييم بالكرة، مع أفرادها، أولئك الذين ما زالوا يف 

الوسط. أما الالعبني يف الوسط فيتوجب علهيم القيام بتكومي األمقاع جمددًا يف لك 
مرة خيرسون العبًا واحدًا مهنم. 

إذا متكنت املجموعة اليت يف الوسط من مجع األمقاع السبع فوق بعضها البعض 
فتكون قد أحرزت نقطة واحدة وهذا يؤهلها ألن تعيد الكّرة لتجسل املزيد من النقاط.
َب مجيع أفراد املجموعة املمتركز يف الوسط بالكرة ادُع فرقة أخرى لتأخذ  إذا رُضِ

ماكهنا وتبدأ اللعبة مرة أخرى.
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اجللسة 4  أين نريد التوجه كمجموعة؟؟

سوف يعملون علهيا.  اختيار املجموعة أيًا من وحدات برناجم "أنا أتعامل"  اهلدف   
أوراق لوح قالب، أوراق معل اجللسة الثالثة، جحارة صغرية. املصادر  

)15 دقيقة(  األنشوطة البرشية      مترين 1  
)60 دقيقة( اختيار املواضيع القادمة     مترين 2  
)15 دقيقة(  االختتام حبركة وأصوات    مترين 3  

مترين 1 األنشوطة البرشية )15 دقيقة(
هيدف هذا المترين ألن يتعاون املشاركون يف حل املشلكات. اهلدف من المترين:  

اخلطوة 1:
اخلطوة 2: 
اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

اطلب من األطفال أن يشلكوا دائرة مث يرفعوا أيدهيم إىل األعىل.
اطلب من األطفال أن يتقدموا إىل األمام حبيث يصبحون قريبني من بعضهم البعض.

اطلب من األطفال أن يغمضوا عيوهنم مث يبحث لك مهنم عن يدين اثنتني لميسك/
لمتسك هبام.

عندما يمتكن لك مهنم من اإلمساك بيدين أخريني اطلب مهنم أن يفتحوا عيوهنم.  
وهبذا يشلك األطفال يف  اطلب من األطفال أن  يسمتروا يف مسك اليدين بإحاكم!  

املجموعة أنشوطة برشية!.    
كرر هذا المترين مرة أخرى، وقبل البدء بالمترين اخرت فردًا من املجموعة ليقوم بـ 
"تفكيك األنشوطة"، وهبذا فإن هذا الطفل لن ينضم إىل املجموعة يف الدائرة واليت 

سوف تشلك األنشوطة بل سيقوم مبحاولة تفكيك األنشوطة من خالل إعطاء التعلميات 
وعىل املجموعة أن تتبع  أو "جتاوز هذا الذراع"  كأن يقول هلم "حترك يف هذا االجتاه" 

دية )ومن األرحج  هذه التعلميات بالمتام والمكال.  وإذا اكنت هذه احملاولة غري جُمْ
اطلب من املجموعة أن تعمل عىل تفكيك األنشوطة دون إفالت اليدين  أال تكون جمدية( 

اليت ميسكوهنا ليعودوا ويشلكوا دائرة مكا يف بداية المترين.  

حاول أن متنع األطفال أن ميسك الواحد مهنم بيدي الطفل الذي يقف/تقف جبانبه ألن من خالل 
وضع كهذا لن نتوصل إىل تشكيل أنشوطة برشية.
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حديث املجموعة 

يبني هذا المترين أن املشلكات، وإن بدت يف غاية الصعوبة، فإن حلها ما زال  أخرب املجموعة: 
متامًا.  ولكن إن متكنمت من  ممكنًا إذا معلنا معًا وتعاونا يف ذلك.  رمبا لن نمتكن حل "العقدة" 

التوصل إىل نصف احلل فقط فقد تكونوا أضفيمت وضوحًا أكرث عىل املشلكة لتصبح أكرث قابلية 
نمتعن يف املشلكة  للحل، وهذا ما يتوجب علينا معله إذا واجهتنا مشلكة ما يف حياتنا اليومية:  

ونتعاون يف إجياد حلًا هلا مث نمتعن فهيا ثانيًة. 

لقد تفحصنا يف األسبوع املايض مواطن القوة لدينا والصعوبات اليت نواجهها، هل تذكرون ذلك؟  
هناك من بعض األشياء اليت ذكرناها ما ينطبق عىل بعٍض منمك ولكن هناك مهنا ما هو مهم 

لنا مجيعًا.  سوف خنتار اليوم املواضيع اليت سنعمل علهيا يف األسابيع القادمة وسوف نتعمل، 
مكجموعة وكأفراٍد أيضًا، مهاراٍت جديدة. 

هل فكر أحدمك فميا جيب أن يعمل/تعمل هيلع يف الفرتة القادمة؟

دعنا اآلن خنتار )وهنا حيرض املساعد األوراق اليت دونت علهيا يف األسبوع املايض مواطن 
القوة والصعوبات ويفرهشا عىل األرض(. 

مترين 2 اختيار املواضيع القادمة )60 دقيقة(
هيدف هذا المترين إىل العمل مع األطفال عىل حتديد األولويات فميا يتعلق  اهلدف من المترين:  

باملواضيع اليت سوف يعملون علهيا يف اجللسات القادمة وأمساء هذه املواضيع. 

اخلطوة 1:

اخلطوة 2: 

اخلطوة 3:

معًا مع األطفال مق جبمع اكفة مواطن القوة اليت ميلتكوهنا والصعوبات اليت 
يواجهوهنا مكا وردت يف اجللسة السابقة وذلك من خالل الربط ما بيهنا وبني مواضيع 
العالقات بني األقران والتعامل مع العواطف والعالقات مع  ومهنا :  برناجم "أنا أتعامل" 
البالغني والرصاع والسالم.  حرض قامئة تمشل الصعوبات ومواطن القوة للك من هذه 

املواضيع. 
مق بشطب الصعوبات اليت ال نستطيع تغيريها يف برناجم "أنا أتعامل"، عىل سبيل 

املثال "قلة الغذاء"، فهذه حمتًا صعوبة ولكهنا ال تندرج يف حلول الربناجم. 
 

إحدى الطرق اليت حتث األطفال عىل املشاركة يف معلية تنظمي األوليات لملواضيع 
يه إعطاء لك مهنم جحرين )وقد يصل عدد هذه احلجارة إىل 4(.  دعهم خيتارون 
املواضيع اليت حتتوي عىل الصعوبة أو الصعوبات اليت يودون العمل علهيا ومن مث 

متيزيها بوضع إحدى احلجارة علهيا. 

اهلدف هنا مضاعف، حيث أنه هيدف من جهة إىل ذكر املواضيع ليك يتسىن لألطفال معرفهتا 
عندما يمت التعامل مع قضايامه، ومن جهة أخرى فهذا هيدف ألن يتضح لألطفال نوع القضايا 
اليت لن يمت التعامل معها مضن برناجم "أنا أتعامل".  بعدئٍذ أثناء تعاملك مع القضايا املذكورة 
يف هذا المترين بإماكنك اإلشارة إىل هذه اجللسة حبيث تذكر األطفال "هل تذكرون عندما قلمت 

. بأنمك تودون التحدث عن االقتتال بني األطفال؟  حسنًا، هذا ما سنتحدث عنه اليوم" 

اهلدف هنا مضاعف، حيث أنه هيدف من جهة إىل ذكر املواضيع ليك يتسىن لألطفال معرفهتا 
عندما يمت التعامل مع قضايامه، ومن جهة أخرى فهذا هيدف ألن يتضح لألطفال نوع القضايا 
اليت لن يمت التعامل معها مضن برناجم "أنا أتعامل".  بعدئٍذ أثناء تعاملك مع القضايا املذكورة 
يف هذا المترين بإماكنك اإلشارة إىل هذه اجللسة حبيث تذكر األطفال "هل تذكرون عندما قلمت 

 . بأنمك تودون التحدث عن االقتتال بني األطفال؟  حسنًا، هذا ما سنتحدث عنه اليوم" 
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اخلطوة 4:

اخلطوة 5:

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:

اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

مق بتقيمي مواطن القوة لدى األطفال.  انظر إىل القوامئ اليت كونهتا يف اخلطوة 
األوىل من هذا المترين وامعل عىل حتليلها.  ما يه املواضيع اليت تتضمن العديد 
من مواطن القوة وأهيا ال تتضمهنا.  أبد مالحظات إجيابية عن مواطن القوة وارشح 

لألطفال بأننا نستطيع امليض يف البناء علهيا. 
أخرب األطفال مىت سيكون العمل ممكنًا عىل الصعوبات املدرجة واملواضيع اليت 

حددوا األوليات خبصوصها ، يف أي من الوحدات أو اجللسات. 

اطلب من األطفال أن جيلسوا مشلكني دائرة وارشح هلم بأنمك سوف تقومون معًا 
برسعة بإجراء تقيمي للوحدة.  

ارشح هلم بأنك سوف تقوم بقذف الكرة هلم، الواحد تلو اآلخر، برتتيب عشوايئ 
وبرسعة معتدلة، طارحًا علهيم األسئلة لتقيمي الوحدة.

اتبع المنط يف طرح األسئلة بالرتتيب املبني أدناه حبيث تقوم بطرح السؤال ذاته عىل 
عدة أخشاص، وبالنسبة لبعض األسئلة فقد حتتاج أن تطرحها عىل عدد أكرب من 

املشاركني لتتحقق فميا إذا اكن لدهيم آراء خمتلفة يرغبون يف اإلهسام هبا.  
  

 . دون املالحظات يف "منوذج تقيمي الوحدة" 

تأكد من أنك تعرف مسبقًا عن مالمئة القضايا اليت حددها لألطفال للوحدات واجللسات.  عىل 
بالصداقة اليت تندرج يف وحدة "العالقات بني األقران"  سبيل املثال يتعلق "االقتتال بني األطفال" 

 . و "الرصاع والسالم" 

تقيمي الوحدة  

يف بعض احلاالت رمبا جيد املشاركون نوعًا من الصعوبة يف أن يقولوا شياًئ مل يرغبوا يف قوله.  
لذا كن لبقًا يف صياغة األسئلة حبيث يشعر املشاركون بارتياح لدى اإلجابة علهيا.

أما األسئلة اليت ستطرح للتقيمي فهي:

المتارين اليت تذكرها؟  ماذا فعلنا؟  ما يه األلعاب /    ) 0

ال دايع لكتابة إجابات هذا السؤال مفا هو سوى وسيلة إلنعاش ذاكرة املشاركني يك يدركوا ما 
الذي يتوجب علهيم تقيميه.  قدم املساعدة إذا اقتضت الرضورة. 

ما اليشء الذي أجعبك؟    ) 1

ما اليشء الذي مل يعجبك كثريًا؟    ) 2

ما أمه يشء تعملته؟    ) 3

ما األشياء األخرى اليت كنت تود تعملها يف ما يتعلق هبذا املوضوع؟    ) 4
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اخلطوة 1:

اخلطوة 2:

اخلطوة 3:

اخلطوة 4:

قف يف وسط الدائرة اليت تتشلك من مجموعة األطفال واخربمه أنك تود مهنم أن 
يعربوا يف هذه اللحظة عن الشعور الذي ينتاهبم اآلن. 

اطلب مهنم أن يرتمجوا هذا الشعور إىل معٍل ما أو حركة مث أطلب مهنم أن يقرنوا 
هذه احلركة بصوٍت. 

سوف يتقدم لك طفل بدوره إىل وسط الدائرة ويقوم بأداء حركة ما مع إصدار صوٍت 
ليعرب عن شعوره. 

اطلب من املجموعة أن تلعب اللعبة املفضلة لدهيا الختتام هذه اجللسة و/أو هتتف 
اهلتاف اخلاص هلا. 

مترين 3 االختتام حبركة وأصوات )15 دقيقة( 
هيدف هذا المترين إىل التعبري عن الشعور لفظيًا مع أداء حركٍة ما واختتام  اهلدف من المترين:  

اجللسة وسط شعوٍر إجيايب. 



كم أتوق 

شوقًا لنبدأ 

برنامج »أنا 

أتعامل!

كم أتوق 

شوقًا لنبدأ 

برنامج »أنا 

أتعامل!

كم أتوق 

شوقًا لنبدأ 

برنامج »أنا 

أتعامل!

كم أتوق 

شوقًا لنبدأ 

برنامج »أنا 

أتعامل!

كم أتوق 

شوقًا لنبدأ 

برنامج »أنا 

أتعامل!


