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الفكريةخلفية ال

امعبشكلالحياةمجاالتجميعفيومحسوسظاهراألزمةهذهتأثيرإن.ونصفعامنحومنذالكوروناأزمةالدولةتواجه

لتباعدواالتعليمعنقطاعاالنمنمتقطعةفتراتالمدرسيةالمجتمعاتشهدت.خاصبشكلالمدرسيةالحياةمجرياتوفي

.االجتماعي

العملأطرعيلتففيمستمرةزالتماوكعادتها،الشبيبةأبناءوتنميةلرفاهيةضروريةقيمةاألخالقيةاالجتماعيةالحصانة

التربيةمجالفيمعنىيوذلإلعجابومثيررائعلعملالشبيبةأبناءدفعفيريةيالجماهاالجتماعيةالتربيةفيالمختلفة

منسمقعاشهاالتيالوحدةمشاعروتقليصالفترةهذهفيظهرتالتياالجتماعيةالفجواتسد،ريةيالجماهاالجتماعية

مشاركةظهرواوا،االجتماعيةواألنشطةالمجاالتمختلففياالجتماعيالتداخلفيالشبيبةأبناءشاركفقد.الشبيبةأبناء

.فعالةاجتماعيةشخصيةومسؤولية

ادةلزيالماضيةالفترةخاللالشبيبةأبناءأظهرهاالتيالقوىتجنيدعلىسنعمل،2022-2021الدراسيالعامبدايةمع

النحوعلىلوالتعامللصحةمعززمدرسيحياةلنمطاالجتماعيالتضامنتحسينو،واالجتماعيةالشخصيةالمسؤوليةتعزيز

قيمةنعززسمعًا.االجتماعيالتكتلألهميةالوعيزيادةعلىوالعمل.الكوروناوباءمعالتعاملفيالمتمثلالتحديمعاألمثل

.القيميةالحصانة

والتعليمالتربيةووزارةالصحةوزارةلتعليماتخاضع*



أطر العمل–ةداعم للصحنمط حياة مدرسي 

ي فساسية لطالب األالحتياجات ايوصى بإجراء حوار مع الطالب بالتعاون مع مجلس الطالب وموجه المجلس ، من أجل االستماع  

.تحقيق هذه األهدافمن أجل أفكارهم فترة وسماع الههذ

التداخل االجتماعي
مجلس الطالبفي المدرسة و المجتمع

ساعة المربي

يوم افتتاح 

السنه الدراسية

1.9.2022

الةاالستراحة الفع  

أولياء األمور اجتماعات 



في المدرسة من اجل النهوض بالفكرةالقيمية -االجتماعيةالتربية سفراء التغيير في 

مركز التربية 
االجتماعية
الجماهيرية

مربي الصف

مركز التداخل 
االجتماعي

مركز الرحالت 

موجه مجلس 
الطالب

معلم معرفة 
البالد

ةأبناء الشبيب



القيادة الشابة في المدارس والمجتمع 

تؤثر وتقود التغيير

القادة 
الشباب 
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مجلس 
الطالب 
وأبناء 
الشبيبة

معرفة رواد 
البالد

التداخل قادة
االجتماعي

متطوعون في
نجمة داوود 

الحمراء

مرشدو 
حركات 
ومنظمات

الشبيبة

قيادة شابة 
جماهيرية 



مجالس الطالب وأبناء الشبيبة

المشاركة بجلسات الحوار 

مع إدارة المدرسة ولجنة 

أولياء األمور لتحديد 

واالستشارةالتعليمات 

شركاء في تحديد نمط 

الحياة المدرسي وتحديد 

من البرنامج السنوي 

ناحية تعليمية ال

وفقًا -جتماعيةاالو

للتعليمات المتجددة

المساعدة في تحديد الطالب ذوي 

ي الصعوبات العاطفية، صعوبات ف

إليجادواإلدمان ، التفكير بيتال

عمليةحلول

مع مركز التربية االجتماعية ، 

عقد )ربيالمدرسة والمةمستشار

عمل مشتركة ، مشروع اتورش

.(، إلخمرافقة/إرشاد
حملة لتشجيع اللقاحات 

للطالب والسكانةالمالئم

، أفالم قصيرة معلومات )

(غير ذلكو

التواصل مع مجلس 

الشباب البلدي ، 

المشاركة في الفعاليات 

لدىلتشجيع التطعيم 

أبناء الشبيبة في السلطة 

المحلية



.المدارسفياالجتماعيوالتداخلالذاتيالتطورمركزيمعلقاء•

ميسنحمعًا-الجماعيةالمسؤوليةحولمعلوماتنظامإلنشاءوالطالبالطواقممعللعملاالجتماعيةالتداخلمركزيإعداد•

.البعضبعضنا

.العملطرقوالشرحفيللمساعدةالقطريةالعمليةالتجربةأماكنفيالمسؤولينمعاالجتماع•

التيمعلوماتاللتوفيرمدرسةكلفي(الدلتاقوة)الشباباالجتماعيالتداخلادةققبلمناالجتماعيتداخللل"دعمنظام"إنشاء•

.المرضيحملونالذينللطالبدعمدائرةإنشاءفيتساعد

.مراكزهمفيالنشاطاتفيللمساعدةاألخرىالمرضىصناديقأوالحمراءداوودلنجمةاالنضمام•

ببعضناتنيسنعمعًا"لحملةوالترويجالمعلوماتلصالحتعملالتيالسلطاتوفيالمدرسةفيبأكملهالقيادةنظامسيحصل•

وقادةلبالدامعرفةقادة،شبابيةالحركاتالالطالب،مجالسفيبهااالعترافيتمخضراءساعاتعلىالطالببتداخل"البعض

.االجتماعيالتداخل

.االلكترونيةالوسائلخاللمنالفيروساتمنالحمايةعنوالتوضيحلشرحنشر•

التداخل االجتماعي



مختلفةالمجتمعات للالءمةاستجابات م-أسلوب حياة مدرسي يعزز الصحة 

ركائز للعمل في المجتمع العربي

ل التأكيد على أهمية المسؤولية االجتماعية من خال-ساعة المربي•

.خطط لدروس التربية

مثال شخصي•

حمالت باللغة العربية وأفالم قصيرة وملصقات•

ؤولين المساألطباء ومع مسؤولي السلطة  شبيبة عن الن لقاء ممثلي.•

.الجماهيريةفي المجتمع للحفاظ على الحصانة 

أبناء صحة فعاليات لزيادة الحفاظ علىمجلس الطالب يقوم بتشجيع ال•

في المدرسة و المجتمعالشبيبة 



.معلومات  وشرح في يوم افتتاح السنة الدراسية" محطة خضراء"إقامة •

ظمات وحركات  أقسام التربية والتعليم ووحدات الشبيبةـ منعلى تشجيع المبادرات االجتماعية ، التواصل مع الجماهيرية تعمل المدارس •

.الشبيبة

.للصفين السابع والعاشر للمرافقة االجتماعية وتخفيف الشعور بالوحدة" بالغاألخ ال"•

.ونمط حياة مدرسي صحيالتضامن االجتماعي حملة مدرسية لتعزيز •

بموافقة الوالدينأفالم قصيرة إنشاء ونشر •

.وتطبيقهااألفكار عرضفي ساحة المدرسة لفعّالةاستراحة •

?  وما هي أفكارك•

بنك أفكار لتعزيز أسلوب حياة مدرسي صحي



تعيين أمناء كورونا داخل الصف

"صفيالأمين الكورونا "تعريف الوظيفة 

:  يكون دوره" أمين كورونا صفي"متطوعف في المدرسة يقوم بتعيين كل ص

ש"ממ-التأكد من المحافظة على قواعد األمان1.

كمامة-סכהמ

تباعد-רחקמ

المحافظة على النظافة-מירה על היגיינהש

وفقًا )ي ماع المدرسجتاالارشادات  لكل صف حول قواعد المحافظة والسالمة، ويتحدث أيًضا  في بتمرير في بداية العام( يطالب المدرسالبالتعاون مع مجلس )سيقدم أمين الكورونا 1.

( .اذا تم تعيين اجتماع لكل المدرسة. تعليمات لل

ع والتي سيتم عرضها في الصفوف ونشرها على موق"مايةاالمن والح"حول موضوع توضيحية أفالم قصيرة 3-2بإعداد ( بالتعاون مع مجلس الطالب المدرسي)يقوم أمناء كورونا 2.

.المدرسة ،  مجموعات التواصل االجتماعي، ومجموعات االهالي

ات الجرس هذا البث يعرض خالل االستراحة ومع دق. يعرض ويذكر  بقواعد األمن والحماية " بث "في صوته ( بالتعاون مع مجلس طالب المدرسة والشباب)يسجل أمين الكورونا 3.

.خالل الدوام المدرسي

..(خمواد معقمة ، كمامات، حواجز ، إل)لصفوف معينة ومناطق مدرسية مشتركة " مساعدات كورونا"ضافة إلإذا قضت الحاجة حارس المدرسة يقوم  أمين الكورونا بالتواصل مع 4.

.ر يومي بقواعد األمن والحماية بمثابة تذكيون أمين الكورونا يعمل مع قيادات شبابية إضافية إلعداد إشارات توضيحية وتذكيرية الفتة للنظر، يتم تعليقها في جميع أنحاء المدرسة وستك5.

.كوروناالتعلقيالتواصل معه بشأن أي سؤال أو طلب أو اهتمام عن مكان وجود صفه ويخبرهم عن إمكانية الطالب يبلغ يقوم أمين كورونا بالدخول الى كل صف ، ليعرف على نفسه و6.

بي جميع قواعد األمن الذي يلالصف = "األمين الصف"، بتشجيع ونشر الصف الفائز في نهاية كل أسبوع ومركز التربية االجتماعية بالتعاون مع مدير المدرسة ،يقوم أمين كورونا7.

.والحماية  بأفضل طريقة ممكنة

.تسيالكورونا وروتين الحياة المدرسية في الفي اجتماعات اإلدارة التي تتعامل مع قضية بشكل فعّال يشارك أمين  الكورونا 8.

يقوم أمين كورونا بإبالغ مدير المدرسة إذا واجه صعوبة خاصة وعدم استجابة من جانب الطالب في الحفاظ على األمن والحماية 9.

البيئة ،مبالين متداخلين يهتمون بتطمح لتنمية  طالب التداخل االجتماعي التي في والتجربة العملية القيمي –التعلم االجتماعي -يعد من مجموعة متنوعة  األطر" أمين الكورونا الصفي"10.

.ااجتماعيً 


