
 

بواسطة  ترمي إلى تطوير الحديث الشعوري  الذي ُيجَرى ةفعالي  إحدى عشرة 

 ةمع طالب المدارس فوق االبتدائي   الشبكة

ي  ر الإلى الحج  المؤق تة العودة  في أعقاب  أو التعل م بواسطة الشبكة صح 

 األهداف:

 معالجة شعورّية للتجربة الّتي تّتسم بالتغّيرات وعدم الوضوح. 

  .معالجة شعورّية لوجود الفيروس بيننا 

 .تطوير مهارات شعورّية داعمة 

   ل الحياة المألوفة.تطوير استراتيجّية للحفاظ على تواص 
 

ة للتفكير:  ماد 

 :هاممّيزاتفي  ختلفت اولكنه ،السابق يّ الصحّ  للحجر امباشر   ااستمرار   راهنةالحالة الت عّد 

  ّهذا صحيح إلى حين كتابة هذه السطور(. ران الدولة في الحج  ال يتواجد جميع سك( 

  ّبسبب وجودبشكل مؤّقت )سواء كان ذلك  ذلكر يكون نة المكوث في الحج  عندما ي طَلب من مجموعة معي 

المعتاد في الدمج بين التعلّم  في المدرسة اختاروا نيالمتواجد ألن أم كان ذلكفي المدرسة  ثبتمريض م  

 (.دعن ب ع  الصفوف مع التعلّم 

  بين األشخاص، ّي ينطوي على تباعدر الصحّ لقد اكتشفنا أن الحج   -عقاب تجربة جّيدةأاكتسبنا خبرة في لقد 

، وأن في نهاية ك ّل الحظنا قوى وطاقات في أنفسناكما حيث يؤّدي ذلك إلى انخفاض نسبة اإلصابة بالعدوى، 

ر هنا  مجرى حياة جديد. كحج 

  بعد فترة صعبة ومعّقدة بالنسبة لكثير من  الراهنيأتي الوضع  -اكتسبنا خبرة في أعقاب تجربة صعبةلقد

 الطالب وأولياء أمورهم، حيث واجهوا صعوبات اقتصادّية وصحّية وعائلّية وشخصّية. 

 ا". -بالشعور بالمسؤولّية الشخصّية ثانية   يّ ر الصحّ ج  ث في الحيرتبط المكو  "هذه مسؤولّيتنا جميع 

   تعلّم في التقارب، والتباعد وال تنّقلنا خاللها بينإحدى "المحّطات" في سيرورة طويلة  حالة الراهنةعّد الت

 عدم االكتراث.ق وقلالتعلّم عن ب عد، والالصفوف و

 

ة وسنحاول تز   والمواجهة:ألداء الوظيفي  ليد طالبنا بأربع مهارات مهم 

 المرونة، المسؤولي ة، المثابرة، األمل

 القدرة على االنتقال بين األوضاع المختلفة والتغّير في أعقابها، وذلك من خالل الوعي الشعورّي. -المرونة

 . مستجّدات الحالة الراهنةالقدرة على قبول سلوكّيات وإجراءات ت طَلب مّنا في أعقاب  -المسؤولي ة

 أداء مهاّمنا التربوّية، االجتماعّية، والشخصّية، واالستمرار في أدائها.  القدرة على  -المثابرة

 .                   على دواء وحّل ال محالة العثورسيتّم  هناإليمان بأن حالة الطوارئ مؤّقتة، وأ -األمل

ر الوعي لها، كما من المهم   ة والشعوري ة ال تي نت خذها، ونطو  د المهارات األربع في الخطوات التربوي  من المهم  أن نؤك 

نها.جر  أن نُ  ب عليها ونحس   ي حديًثا يساعدنا في تشخيصها في داخلنا، وأن نتدر 

 

 

 

 

 

 وزارة التربية والتعليم
ة  اإلدارة التربوي 

ة ة االستشاري   قسم كبار المسؤولين، الخدمات النفسي 



ة أخرى. 1  مر 

رّ   .الزومتقنّية الواتسآب أو على الشاشة الجماعّية خالل اللقاء بواسطة في مجموعة  الكتابة بشكل ح 

 نكتب في أعلى الشاشة:

 

 

 

 

 

 

مع عودتنا إلى " مّرة أخرى" إلى أمور ستحصل ُجَمل الّتي تشيراكتبوا أكبر عدد ممكن من ال نطلب من الطالب اآلتي:

 .حالة التعلّم عن بُعد

ا  بعد عّدة دقائق، ونقرأنتوقّف  األفكار الّتي شاركها الطالب، ثّم ندعوهم إلى التعليق، كما نقوم بالحديث عن مع 

ِرحت خالل المحادثة. من المتوقّع أن  األحاسيس، واالستنتاجات الّتي توّصلوا إليها والمواضيع األساسّية الّتي ط 

ا من الغضب، وانتهاء باالرتياح والفرح. يجب أن نتيح  ،العجز، والقلقاإلحباط،  تكون هناك مشاعر متعّددة: بدء 

ّل فكرة أو شعور، ونشير إلى أن التجربة خاّصة وشخصّية.   المجال لك 

  . أّن الحالة مؤقّتةإلى  نشيرالشعور باإلحباط بالتزامن مع منحه الحجم المناسب وونتطّرق إلى  نلّخص

  بواسطة الشبكة، وما اللطيف في ذلك؟ ما الصعب في العودة إلى التعلّمنسأل الطالب: 

 

 مجرى حياة معتاد يسوده عدم الوضوح. 2

ق مجرى حياة معتاد خالل األزمة خطوة أساسّية ل  الزوم: ي عّد خَ تقنّية محادثة صفّّية بواسطة ى هذا اللقاء كي جرَ 
خالل الفترات الّتي لذا، من المفّضل بناء برنامج يومّي يتضّمن المألوف والمعروف قدر المستطاع  لمواجهتها.
، فبهذه الطريقة نحن نضع الشعور باألمان والقدرة على التحّكم بالواقع ويزداد الشعور بالعجزفيها يتزعزع 
سهم في وي   ،على التحّكم بما يجري هذا بشكل إيجابّي على الشعور بالقدرةيؤّثر  .هابنتشّبث  دعائمألنفسنا 

 .  1ط داخليّ ب  ز ضَ ركِ المواجهة وإدارة الحياة من خالل مَ 
 

من عدم الوضوح وأثار الكثير من األسئلة ال تي تحتاج إلى  لقد أدخل فيروس كورونا العالم بأسره إلى حالة  
  إجابات: 

 هذا األمر؟متى سيتوفّر تطعيم للفيروس؟ ما الدالالت الّتي ينطوي عليها 
 كيف سيستمّر هذا الوضع في التأثير على حياتنا؟ وكم من الوقت سيستمّر هذا؟

 ل؟ أحالمنا أو برامجنا لن تتحقّق أو ستؤج   أيّ 
 

 -محادثة
 أو سياقات تشعرون بعدم الوضوح أو عدم اليقين؟ مجاالت في أّي 
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 מיקוד שליטה פנימי 

 



 ماذا يحصل لكم عندما تواجهون عدم وضوح؟نسأل: 

 إلى المقارنة بين مجرى الحياة المعتاد مقابل الحياة في ظروف يسودها عدم الوضوح: ندعو المشاركين
 

 عدم الوضوح مجرى الحياة المعتاد
 اإلجراءات والنظام والقواعد المّتبعة معروفة

 
 التوجيهات واإلجراءات غير واضحة وتتغّير باستمرار

 
 يمكن تحديد أهداف وطرائق لتحقيقها

 
 صعوبة في تحديد األهداف 

 
ا لذلك  يمكن توّقع ما سيجري واالستعداد تبع 

 
صعوبة في تنبؤ المستقبل وفقدان القدرة على االستعداد 

 والتخطيط 

 
 شعور بالقدرة الذاتّية والقدرة على التحّكم 

 
 شعور بالعجز وتعميم المشاعر السلبّية

 
 فرصة لتعزيز مركز الضبط الداخليّ 

 
 ز الضبط الخارجّي في بعض األحيانمرك تعزيز

 
 األمل ووجود حلم في المستقبل

 
 فقدان األمل

 

 محادثة: 

  ِطباق يوجد؟ هل "اعتياد عدم الوضوح": التعبيرما رأيكم في
 ؟ هذا التعبير في 2

 الكورونافترة  ملوهذا يشخالل حاالت الطوارئ المتواصلة، دائًما كما نفعل  ،من المهّم أن نعتاد عدم الوضوح .
 ؟ خاللها نبني ألنفسنا مجرى حياة معيّن لماذا من المهّم أن

 

ّل يوم خالل فترة التعلّم بواسطة الشبكة، وتعتقدون، بناء صاكتبوا خمسة أمور تحر -تمرين ون على القيام بها ك 

 على تجربتكم القصيرة خالل شهر أّيار، أنكم ستواصلون القيام بها عندما تعودون إلى المدرسة. 

 

 ءتصوير بطي. 3

الّتي تستعينون بها  وسائلالما الزوم أو المراسلة بواسطة الوتسآب: تقنّية نسأل التالميذ خالل اللقاء بواسطة 

 لمواجهة التغيّرات؟

مشاركة، نوضح األفكار واألدوات، ونؤّكد أهمّية الوعي الشخصّي بهذه الوسائل واألساليب نتيح لهم اإلجابة وال

لٍّ مّنا.   الخاّصة والشخصّية لك 

أثناء قيامهم  تدّربوا عليهانطلب منهم أن ي .التصوير البطيء""وهي ندعو التالميذ للتدّرب على وسيلة إضافّية 

ا يستغرق أجزاء من الثانية، وأن ينفّذوه بشكل بطيء  ا سريع  يستمّر بحيث بحركة معّينة، أي أن يختاروا نشاط 

الذي  ثانية، على سبيل المثال: أن يمّدوا يدهم نحو فأرة الحاسوب، أو يمسكوا القلم، أو يرّتبوا القميص 15

  . يرتدونه

 ؟ءاألمور بشكل بطييارنا فِْعل اختعلينا كيف يؤثّر 

 قيامه باألمور في بعض األحيان؟ لماذا؟ ته الشخصيّة فيَمن منكم يختار أن يبطئ وتير

 إبطاء وتيرة الحياة؟ يعرقل قدما الذي يمّكنكم من إبطاء الوتيرة وما الذي 
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ن متقابلين أو متضادين  ع بين معَنَيي   الَجم 



 مواجهة األمور؟ علىكيف يمكن أن يساعدكم اإلبطاء 

 طء":أفكار حول "الب  

. هذا يشبه إدخال بشكل تدريجيّ " إلى ما يخيفه دخول"التمّكن اإلنسان من الّتي  "بوابةال"بـِ البطء  نشّبهيمكن أن 

إمكانّية التوّقف، التأّمل، التفكير، التعلّم، وتقوية  والترّيث القدم إلى الماء البارد في البحر أو البركة. يتيح البطء

 الشعور األساسّي باألمان.

من حديث داخلّي متواصل. تفسح الوتيرة البطيئة  الحظات الترّدد، الخوف، عدم المعرفة وعدم األمان جزء   ت عدّ 

 المجال للشعور بالخوف كمرحلة طبيعّية ق َبيل تجنيد القوى والطاقات.

ا في عص    يف ةصينق ترّيثيعّد القد و ،جز األمور في أسرع وقتن  ر السرعة، حيث نريد أن ن  نحن نعيش جميع 

 بعض األحيان، حيث ننسى أنه يتيح لنا أن نتنفّس بشكل عميق، وأن نفّكر مّرة ثانية وثالثة ورابعة.

ع مجال الرؤية ويفحص كي يوسّ  اي يحتاجهتالّ  سكينةمنح العقل اليهّدئ الجسد، ويتدّبر أمورنا بشكل بطيء إن 

 .ات العديدة بشكل مّتزنيّ اإلمكان

ا ا رويد   .وانسجامبتناغم فيما بينهما يتحاوران  ،الروحوالجسد  رقصة، كرويد 

 

ا تقومون به بشكل  -مرينت . أتيحوا ألنفسكم التأّمل، ء شديدوقوموا به ببطيوم،  ك لّ عفوّي اختاروا عمال  معّين 

ّل يوم. مرين.. قوموا بهذا التالهدوء، السكينة  مّرة واحدة ك 

 

 كورونا بيننا . 4

 .ر ثانية  طالب أن يصّور صورة تخبرنا عن مكوثه في البيت في الحج   لّ نطلب من ك  

 يشرح الطالب الذي يعرض الصورة باختصار ويشير إلى أحاسيسه.  -المشاركة بالصور

 -محادثة

  قد أصيب بفيروس كورونا، كيف أثّر ذلك عليكم على الصعيد الشخصّي؟( معلم، طالب)عندما فهمتم أن أحدنا 

  اآلن كمجموعة؟ما الذي نحتاجه 

المتعّددة والدعم والعالقة الشخصّية، وأن هذا  المشاعرص إجابات المشاركين، ونؤّكد أهمّية التعاطف مع نلخّ 

ا. سنتحّدث عن الحفاظ على الخصوصّية والسّرّية وأهمّية االمتناع عن رسائل تّتسم بال مهّم خالل تباعدنا لوم أيض 

 أو الذنب. 

 تماسك التكافل المتبادل والّم أن نتّخذها اآلن كي يسود مناخ يتّسم بالدعم والمواجهة وما الخطوات الّتي من المه

 بخصوص التجربة الّتي نخوضها؟ 

 أفكار:

 .الكتابة في دفتر يومّيات صفّي، أو مدرسّي 

  ّالتباعد  الدعوة إلى المشاركة في فعالّية بواسطة تقنّية الزوم تتمحور حول التماسك الصفّي في ظل
 الجسدّي.

 .تنفيذ مهّمة صفّية ذات قيمة اجتماعّية، على سبيل المثال، تبّني صّف أصغر سّن ا 

 ا نشاء عالقة مع صّف من دولة أخرى، حيث يقوم هذا الصف بالتعلّم عن ب عدإ ، واللقاء معهم أيض 
 . بالتجارب بواسطة تقنّية الزوم للتعارف والمشاركة

 ر صفّي..اعلصّف: انتاج فيلم صفّي قصير، شِ اّي" يعتمد على ممّيزات أن نبني لصفّنا "أنا جماع 

 مجموعة في الزوم، وغيرها..للن نختار اسم أ 
 



اإلجابة: نضع كعكة فوق األخرى ونقّسمهما مع ا   

 العالقة بين البارحة والغد .5

حرصتم على القيام به ونجحتم في ور شخصّي، عائلّي، أو اجتماعّي( )أم  ما تفعلونه ر حاولوا اختيار أم  

ر والمكوث في البيت، وخالل فترة العودة التدريجّية خالل فترة الحج   -الكورونااالستمرار بذلك طوال فترة 

 ر الصحّي من جديد.   للتعلّم في المدرسة، وخالل فترة العودة الكاملة للتعلّم االعتيادّي، واآلن خالل فترة الحج  

 ر ما لم تفلحوا في االستمرار في القيام به.حاولوا اآلن اختيار أم  

 واستنتاجاته في أعقاب البحث عن هذه األمور؟ ومشاعره ن يخبرنا عن أحاسيسه َمن يوّد أ 

  َالحياة من وجهة نظركم؟ " تسلسل"ر وْ ما د 

  َق تسلسل؟ لْ ما الذي يساعدكم على خ 

ا من مطلع تتّم قراءة أغنية ، أو إسماع " ألبي القاسم الشابينشيد الجّبار أو هكذا غّنى بروميثيوسقصيدة " سبعة عشر بيت 

 :، ثم نسألكلماتهاأو قراءة  "صّناع األمل"

 الذي تتماهون معه؟ السطر أو ما البيت 

  َما الذي يبعث فيكم األمل؟ : ل األمل، ونسألوْ نعرض سطًرا من األغنية أو بيتًا من القصيدة يتمحور ح 

 

 
 

 المحبة ال تي في قلبي ستنتصر .6

ّل طالبالواتسآب نرسل إلى مجموعة  ـة اختيار أحدها، وتصميمها \عشر كلمات تعّبر عن األمل. نطلب من ك 

 ـا. \بطريقة تعّبر عن األمل الكامن فيها من وجهة نظره

يقوم الطالب بإرسال الكلمات بعد تصميمها إلى مجموعة الواتسآب الصفّية. نطلب من الطالب إرسال تعليقات 

 وطرح أسئلة لمعرفة المزيد.إيجابّية وداعمة إلى زمالئهم 

ِسلَت إلى المجموعة الصفّية. يمكن اختيار  َور األمل" الّتي أ ر  يقوم أحد الطالب بتحضير فيلم قصير من "ص 

 األغنية في خلفّية الفيلم بمشاركة الطالب )من المفّضل أن تعّبر األغنية عن األمل(.

 يمكن إرسال الفيلم إلى عائالت الطالب. 

م، رجاء، صالة، تطل ع. -عن األملكلمات تعّبر  ن، تقد   أمل، إيمان، تفاؤل، مستقبل، فرصة، تحسُّ

 

 بين المرونة واإلصرار. 7

 ى بواسطة تقنّية الزوم.ي جرَ  هذه الفعالّية معّدة للقاء  

دائريّتان ولذيذتان هناك كعكتان  -خارج الصندوق" التفكير"ى ، أو ما يسمّ نبدأ اللقاء بأحجية حول التفكير االستثنائيّ 

 .حجم، ومعكم سكينأمامكم، وهما متماثلتان في ال

 كيف ستقومون بذلك؟ . مّرتين فقط المطلوب هو أن تقّسموا الكعكتين إلى ثمانية أقسام متساوية من خالل استخدام السكين

 

 

  ؟"خارج الصندوق"ما هو التفكير 

 إلى أفكار جديدة؟ الفكريّة، فننفتحتخلّص من عدم المرونة نخاّلق وبشكل  أن نفّكر الذي يمّكننا ِمن ما 

ا. يالتفكير "خارج الصندوق"   ساعدنا خالل الحياة اليومّية أيض 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=14554
https://www.youtube.com/watch?v=tZLDEUFtnX0
https://www.youtube.com/watch?v=tZLDEUFtnX0
https://www.youtube.com/watch?v=tZLDEUFtnX0
https://almofiid.com/كلمات-اغنية-لا-مستحيلا-صناع-الامل-مكتو/


 .ولم تغيّروه ودفعتم ثمن ذلك المعتادنهجكم ك بتمسّ العلى  كنتم فيه مصّرينحاولوا أن تتذّكروا موقفًا 

  ل ذلك؟يوّد مشاركتنا َحو  َمن 

  ما الذي جعلكم تصّرون؟ 

 ماذا تعلّمتم من ذاك الموقف؟ 

 .وهذا حماكم نهجكمعلى التمّسك ب مصّرين فيه كنتمحاولوا أن تتذّكروا موقفًا 

   ل ذلك؟َمن يوّد مشاركتنا َحو 

  ما الذي جعلكم تصّرون؟ 

 ؟ماذا تعلّمتم من ذاك الموقف 

 .وهذا حماكم نهجكمحاولوا أن تتذّكروا موقفًا غيّرتم فيه 

 َمن يوّد مشاركتنا َحول ذلك؟ 

  ما الذي جعلكم تصّرون؟ 

 ماذا تعلّمتم من ذاك الموقف؟ 

 المرونة واالنفتاح للتغيّرات والتماشي معها؟ ،التخلّص من التعنّتعلى  تناما الكلمة الّتي تعبّر عن قدر

مجال  في أيّ . الراهنة، والّتي عدنا خاللها إلى المكوث في البيت والتعلّم بواسطة الشبكة لفترة محدودةفّكروا في الحالة 

 :شخصّي او تعلّمي توّدون أن تكونوا َمِرنين

المشاركة في  يد بإمكانع  لم يَ  هألناآلن جّرب دورات جديدة أعلى سبيل المثال، الرغبة في أن  -مرونة فكرّية

 كورونا. بسبب فيروس يدورت

 ف عن الخجل، وأن أشارك في دروس الزوم.على سبيل المثال، أن أتوقّ  -مرونة في المشاعر

لّ  -مرونة في السلوك ا لنفسي ك  يوم، حيث أقوم خالله بنشاط رياضّي في  على سبيل المثال، أن أخّصص وقت 

 البيت. 

 ":للتخليص، ندعو الطالب إلى التطّرق لالقتباس اآلتي من كتاب "بيلبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم أحاول أبًدا أن ...

أفعل هذا في الماضي، 
لذا، أعتقد أني سأنجح 

 دون أدنى شك !"



ا فيه، أو  -مرينت ا جديد  فاجئوا أنفسكم فيه، افعلوا أمر  أو  ولكن بطريقة أخرىنفسه فعلوا األمر ااختاروا مجاال ت 

ّل يوم من األسبوع في وقت مختلف  القادم.. قوموا بذلك خالل ك 

 

 ثابرةالم. 8 

هايرفستويحاول  "مثابرة"ف كلمة يعرّ يوّد أن ن منكم مَ 
3
  ؟

 ر أنتم مثابرون؟وْ مجال أو دَ  في أيّ 

. مَ قرأ ج  نس ا، وَمن أمام الكاميرا يده  عف  رَ  هي  لَ عَ على مضمون الجملة فَ  َمن يوافقال  وهي مفتوحة كي نراها جميع 

 مقبوضة.الكاميرا وهي أمام يده  رفعه أن يي  لَ عَ يعارض فَ 

َمل:  الج 

 ر  ما َفَعلَّي أن أ تِّمه. إذا بدأت  في أم   .1

 إذا كان هناك ما يسّبب لي الملل فأنا أترك األمر وال أستمّر فيه. .2

ا أني .3  ، فأنا أنسحب. ا بالنسبة لي، إذا كان هذا صعب  بذلك قد وعدتكم ليس مهم 

 ل. إذا التزمت  بذلك، فال تناز   .4

ا عن المحاولة.  ن الأو معنى االنتصار ه .5  نتوقّف أبد 

 الوقت المناسب لالنسحاب. نعرفن معنى االنتصار هو أ .6

َمل والخيارات الّتي اختارها الطالب. نقوم بتلخيص أقوال الطالب ونعطي أمثلة  ل الج  ّرة َحو  ن جري محادثة ح 

 والتعّددية.نمنح الشرعّية لالختالف و للمواقف والمفاهيم الشخصّية المتعّددة،

 سؤال:

 الّتي تلزمكم أن تكونوا مثابرين؟ عن بُعدما المهاّم أو مجاالت التعلّم 

 ما الذي يساعدكم على المثابرة؟ ما الذي يصّعب عليكم ذلك؟

عوا لِ ط  حكمة تروق لهم وأن ي   عليهم اختيار. ِحَكم حول المثابرةموقع يحوي  نطلب من التالميذ الدخول -التلخيص

ا أخرى لرياضّي أو فّنان يقّدرونه، أو حكمة شخصّية  المجموعة عليها. يمكن للطالب أن يقترحوا حكم 

 .منفسهأباستخلصوها 

 -تمرين بعد اللقاء

ّل سنة بكتابة شهادة إنهاء لكم. تحوي هذه الشهادة التقييم  والتحصيل  الكالميّ يقوم المعلّمون في هذا الشهر ك 

 بخصوص تعلّمكم وتداخلكم في المدرسة خالل السنة المنصرمة.

ا إلى أنكم قد قمتم بالتعلّم بشكل مستقّل وبواسطة الشبكة خالل قسم كبير من الفصل الثاني، فّكرت   أن  في نظر 

 إلى كتابة شهادة إنهاء ألنفسكم في نهاية السنة.  أدعوكم

 المثابرة. -سيكون موضوع الشهادة

 في .... ألن....أنا أثني على نفسي  -اكتبوا الشهادة بضمير المتكلّم

اكتبوا ثالثة مجاالت أو أفعال تتعلّق بالتعلّم، أو بالعالقة مع األصدقاء، أو بمواجهة األوضاع، والّتي  .1

 ألنكم كنتم مثابرين فيها.  تمنحوا أنفسكم الثناءتوّدون أن 

                                                             
3

 :وفق اعتباراتكم ةاآلتيالروابط يمكنكم االستعانة ب 
 "مثابرة"معنى  -
 "المثابرة"مصطلح  -
 فيلم قصير حول المثابرة -

https://حكم.net/حكم-عن-المثابرة/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مثابرة/
https://rinnoo.net/ar/article/2015/06/03/2980/work-hard-achieve-goals
https://www.youtube.com/watch?v=J2UByF7X0vg
https://www.youtube.com/watch?v=J2UByF7X0vg


 ب تقديركم ألنفسكم. وا مثابرتكم وفّسروا سبف  صِ 

اخترتم أن ال تعلّق بالتعلّم، أو بالعالقة مع األصدقاء، أو بمواجهة األوضاع، وعن مجال ياكتبوا  .2

 ذلك.ألنكم اخترتم  الثناء أنفسكم تمنحوا توّدون أنتثابروا فيه، و
  وا اختياركم وفّسروا سبب تقديركم ألنفسكم.ف  صِ 

اكتبوا عن مجال إضافّي توّدون أن تثابروا فيه خالل العطلة الصيفّية والسنة الدراسّية المقبلة، وفّسروا  .3

 سبب أهمّية مثابرتكم في هذا المجال، وما الذي سيساعدكم على المثابرة. 

ّل منكم لها يمن المفّضل أن ير .رسلوها لي برسالة خاّصةأقوموا بتصميم الشهادات بشكل جميل و ا.  يهوالدك   أيض 

 

 

 .أقول لك بمسؤولي ة.. 9

ا" وزارة الصّحة، على سبيل المثال ةمام الطالب صورة من حملأنعرض   : "هذه مسؤولّيتنا جميع 

 

 

 

من المتوقّع أن تتّم اإلشارة إلى أمور عديدة، كالمسؤولّية الشخصّية،  ؟"هذه مسؤوليّتنا جميًعا"يثير فيكم الشعار ذا ما

ب.   التكافل المتبادل، اللوم، الذن 

المسؤولّية في سياق األوضاع اآلنّية هي القدرة على قبول سلوكّيات وإجراءات ت طلب مّنا في أعقاب مستجّدات 

 .الحالة الراهنة

 

  يه مؤّخًرا انطالقًا من مسؤوليّة شخصيّة؟مثااًل لتصّرف قام ف َمن يستطيع أن يعطي

هناك المسؤولّية العاّمة ومسؤولّية  ،. باإلضافة إليهايّ الفردعلى المستوى لتزام عن االالمسؤولّية الشخصّية تعّبر 

 الحكومة والقيادة. إليكم دائرتان تشيران إلى المسؤولّية: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ماذا تتضّمن ُكّل دائرة خالل هذه الفترة حسب رأيكم؟

 تتقاطع فيها الدائرتان؟ ماذا يتضّمن مجال التقاطع؟ هل هناك مجال  

 

 

 

 

 

 

 الشخصيّة لدى أصدقائنا، وعائالتنا والمجتمع؟ماذا يمكننا أن نفعل كشبان وشابات كي ندفع قُدًما بإبداء المسؤوليّة 

 كيف يمكن أن نشّجع األشخاص على إبداء المسؤوليّة الشخصيّة دون استخدام التخويف أو اللوم؟ 

ا آخر يشير إلى إبداء المسؤولّية من خالل مالحظة األمور الجّيدة واإليجابّية والتعبير عن األمل.   اكتبوا شعار 

 

 

تي  في مسؤولي 

 الشخصي ة

ة  في مسؤولي 

 القيادة

في مسؤولي تي 

 الشخصي ة

في مسؤولي ة 

 القيادة


