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 نلتقي في الهواء الطلق 

 لقاءات مجموعات مع التركيز على الجانب االجتماعي العاطفي 

 في املجتمع العربي   التربية االجتماعية الجماهيريةالعاملين في رسالة إلى 

 التأقلم مع جائحة الكورونا  في اطار   

 

نشاط تربوي يف املؤسمسة التمعليميمة جملموعات  قامةإ  على إمكانيةاملوافقة  تم  يسران اعالمكم أنه
طالب ابلّتمكيز على اجلانب االجتماعي العاطفي وذلك يف األماكن املفتوحة  15طالبيمة حّتم 

وزارة الصمحمة داخل املدرسة أو يف مكان حتدمده السملطة احملليمة شرط احملافظة على تعليمات 
 مان وسالمة الطالب.ألوتعليمات األمن وا

ابالنتماء،  املعلمم، الشمعورهدف هذا اللقاء التمعرف تعزيز العالقة مع الطالب، تعزيز العالقة مع 
هتيئة الطالب  للعودة التمدرجييمة للمدرسة، اجراء حوار مع الطالب يف أي موضوع اجتماعي، 

ويح عن النفس، ازالة املخاوف، حتسني وتعزيز الثقة ابلنمفس ، حتديد الطال ب الذين هبدف الّتم
يعانون من ضغوطات نفسيمة هبدف تقدمي املساعدة هلم كذلك تشجيع الطالب وتعزيز حبم 

 التمعلمم ، التمحفيز والدافعيمة لالستمرار ابلتمعلمم .
 .كممامات  وضععلى مسافة مّتين ، من املهم احملافظة 

 مّت(.100 )اذا تواجدت أكثر من جمموعة جيب أن تكون املسافة بني كل جمموعة وأخرى   
هذا اللقاء يتم وفق التمعليمات اليت تتعلمق بربانمج الوزارة" نتعلمم أبمان" وعلى املدرسة االنتباه 

 ذلك.دائما اىل تعليمات وزارة الصمحة يف حال تقرمر غري 
 

 باحترام

 

 علي هيكل                                                  جالل صفدي          

 التربية االجتماعية                                 مدير قسم المجتمع والشبابمفتش    

 بيالمجتمع العر                  المجتمع العربي                                  
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 مرفق بعض الفعاليات املقترحة لتنفيذها في املجموعات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األقوال واالمثال   أسماء في الطبيعة

نتحدث بصراحة نلتقي 

 خارج الغرفة

   الكاريكاتير  الشجرة االجتماعية 

  يكاتير كورونا كار 

   نصيحة من الشجرة 

  املحكمة االجتماعية 
  األلعاب

      اللعبة

فعاليات الفتتاحية 

     اللقاء

https://drive.google.com/file/d/1rLFn9EAvX1lLUD5Q5pZLdXWYBY4X8fSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvYqEZW_v5KUehfKny9Li8YnWYW39Q7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GY6wmy7Mr1Jo8ySEHMglkS0JZsePbyuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GY6wmy7Mr1Jo8ySEHMglkS0JZsePbyuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNeF-1Z_OHLoAGUdKwC2TSYdyFK1QURh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GWWrW-GOgew26yMBIHYwyivV_034l2jR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdV4vgdxFZ0lcd0Lty0251lNhNsSBvwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AiesDZw5qmJK902bZhaX2CDzQsLJFLrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8jJaAUV8Z_Pn59I6L22HPZrA4bkhX4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11OKORYE46STRD0oSD6RipTX5r1RCn5we/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d2qyaCgaeugOUByJOb0MiDRBMEelCQjZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsLVkgNe7P79mWuhVzA6bF4LAMxt5aMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsLVkgNe7P79mWuhVzA6bF4LAMxt5aMS/view?usp=sharing
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-أنت والطقوس

  املراسيم 

تخطيط فعالية 

  اجتماعية   

     بالون االمنيات 

     فش مثلي

     البرتقالة

    كن أنت الحكم

      رزمتي

      يهمني

  لكل عامله

https://drive.google.com/file/d/1NzRdIXd2VkGoPb5SVtNvxNmRnuQiJsm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzRdIXd2VkGoPb5SVtNvxNmRnuQiJsm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaqcxwsJP1Ie4qqFpL-k3wqUf86TbB0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaqcxwsJP1Ie4qqFpL-k3wqUf86TbB0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uu58lCKiPfjAQqi7dTumIjQzRkTnD5Dq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Zt-Z7pdHlpZEteXRYx31A8bRgT885kk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IjOLkMYOW772Qj2ad0HSJIAVb13G0Hbk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1912Aoc7pntACR0pTlRnhKQEokNmeEeYA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZwRddKLHTLVlFq86avp-X_swJl8Lvwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H1nZzIukblglZEdhgLtPw88YvY9JvM0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ykQ6CmabmJbdYEwadka8GicQiA9nZK6R/view?usp=sharing
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 ع والشباباملجتمإدارة  –مناشير متنوعة 

 املجتمع العربي –قسم املجتمع والشباب  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راض ي وشاكي في 

  الطبيعة   

 نتوجه نحو الخارج

رسالة ملركزي التربية   نشرة التعلم عن بعد

 االجتماعية املجتمع

منشور التداخل 

  االجتماعي 

 נפגשים באוויר הפתוח

 קבוצתיים בדגש חברתי רגשימפגשים 

 עם תלמידי העל יסודי

 למידה במרחבים פתוחים עד 19

 ערכה למנהל בית הספר

 

أفكار لحوار عاطفي 

 والعاب تكتل

https://drive.google.com/file/d/1FjlmBX5i_YqM4hDG-KOUCLbVD7GUnq0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjlmBX5i_YqM4hDG-KOUCLbVD7GUnq0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9WIeTbGCwP5-oz6U3QWx7AtuAGJpJLP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oqz3VxuH4dKBBcUhJHLAgjci_EwQ8ECf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4cdxwEsag_m3_CNG40-RekvKXGjPEc5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4cdxwEsag_m3_CNG40-RekvKXGjPEc5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ivODkJINVoGm1UlXRNpsxFN4uPyXLgdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ivODkJINVoGm1UlXRNpsxFN4uPyXLgdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15e2XBzUge_SwQZCgl7JcmoSRhgg5ckHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15e2XBzUge_SwQZCgl7JcmoSRhgg5ckHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15e2XBzUge_SwQZCgl7JcmoSRhgg5ckHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zlnmBmA0koi3yxf-Vof57IMtdLi5aP4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zlnmBmA0koi3yxf-Vof57IMtdLi5aP4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrroFbaH_XBLr_FitPTIEUhlYkHoaPyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrroFbaH_XBLr_FitPTIEUhlYkHoaPyv/view?usp=sharing
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 كشافة املدارس في املدارس في املجتمع العربي 

 االعتماد على :اصدار الكتاب تم  بـ

 بر نامج النواة لساعة املربي وبرنامج مفتاح القلب االبتدائية : كتاب 

 اكساب مهارات القيادة للطالب  –برنامج القيادة الشابة : اإلعدادية  تابك

فعاليات متنوعة التي تهدف لتكتل املجموعة والترابط  املربي:برنامج النواة لساعة 

 التربوية.واكساب القيم 

ضمن لقاءات المجموعات في الهواء  وتنفيذهاواأللعاب ومالءمتها  يمكن استعمال الفعاليات المختلفة

  .الطلق

 

  كراسة الكشاف للمدارس االبتدائية

  مدارس اإلعداديةكراسة الكشاف لل

https://www.dropbox.com/s/mao8u7hs2dtx155/ZOFIM%20BROCHURE.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1ihNT9J6SXWzEj_2lDoee20ohGYjJDEc2/view

