
 في المنزل والمدرسة لعالج الصدمات دقیقة المناھج ال
 بناء مدارس للصدمات الحساسة  تقریر: الفیدیو الثالث 

 
  األكادیمیة تدرك أھمیة تعزیز المھارات    فیرجینا للدعم المتدرج (ب.ف.د.م.)   برنامجإن المدارس التي تعمل على أنظمة العم المتعددة المستویات (مثال:  

   التوقعات الكبرى من المدرسة واألسرة والمجتمع.كي یكون الجیل القادم أطفاال وشباباً على أھبة االستعداد لتلبیة ،  واالجتماعیة والعاطفیة والسلوكیة
 

 2قیم الرعایة األساسیة المستمدة من الصدمات * 
للسالمة. القدرة على التنبؤ والنمطیة  تذكر أن ما یھم الطالب ھو مفھومھم  النفسي واألكادیمي،    األمان السلوكیة وضمان السالمة الجسدیة و  -األمان •

 عامالن مساھمان في تدعیم الشعور باألمان
  إظھار األمانة والمصداقیة. من أمثلة اإلخالص والوفاء المتعلقة بسلوكیات البالغین والتي یظھرونھا للطالب؛ أن تكون محل ثقة وذا -اإلخالص •

 مبدأ، أن توضح المھام بكافة جوانبھا، المحافظة على الحدود المالئمة بین الجمیع، الكرامة واالحترام عنوان التعامل مع الجمیع. 
مرور األشخاص المتأثرین بالصدمة وفقدان   العمل على تعظیم أھمیة اختیار الطالب واألسر. اختیارات الطالب وشعورھم بالسیطرة.-االختیار •

القرار المشترك   اتخاذ یمكن دمج فرص االختیار و  المدرسة، في  عدة اختیارات ولو صغیرة یعزز لدیھم الشعور بالطمأنینة والتمكن.  السیطرة ب 
 في األنشطة األكادیمیة وغیر األكادیمیة. 

نام الفرص للتعاون وإدراك  یمكن للمعلمین توجیھ األسر والطالب الغت   شراكة البالغین والطالب في حل المشكالت وتقاسم السلطة.  -التعاون •
 أھمیتھا. تعاون فرق العمل الداخلیة للمدارس أمر حیوي ورئیسي خاصة للمدارس المتخصصة في الصدمات 

التیقن من قدرة الطالب على إدراك قدراتھم للتغییر واتاحة الفرصة لھم للممارسة مھارات حل المشكالت واالعتراف بقدراتھم. أن  -التمكین •
وترسخ تنمیة   الطالب،القرار؛ تبني سیاسات نقاط القوة والتي تقر قدرات جمیع  اتخاذ مكین األسر والطالب بشكل ھادف في تقوم المدارس بت 

 المھارات طوال الیوم الدراسي 
 
 

 1ما ھي الكفاءة االجتماعیة العاطفیة؟ * 
 :ھناك خمس مھارات أساسیة حاسمة للنمو العاطفي االجتماعي للطفل

 القدرة على التعرف على مشاعرك وفھم الصلة بین األفكار والعواطف والسلوكیات  -الذاتي  الوعي  •
 القدرة على تنظیم عواطف المرء وأفكاره وسلوكیاتھ  -إدارة الذات   •
 .التعاطف والتعبیر عن القدرة على فھم وجھات نظر اآلخرین  -الوعي االجتماعي   •
 . علیھا والمحافظةحیة  القدرة على بناء عالقات ص   -مھارات العالقات   •
 القدرة على اتخاذ قرار إیجابي في السلوك والتفاعل مع اآلخرین - مسئولیة اتخاذ القرار •

 
 3معاونة الكفاءة العاطفیة االجتماعیة لألطفال*

 تساعد الكفاءة العاطفیة االجتماعیة األطفال من خالل: 
 المثابرة خالل المھام العسیرة  •
 طلب المساعدة وقت الحاجة  •
 مل لعواقب األفعال. التأ •

 
 كل أكبر. األطفال الذین یتلقون تعلیماً یختص بالمھارات العاطفیة االجتماعیة. یالقون نجاحاً أكادیمیاً وعملیاً ویثمر في عالقاتھم الشخصیة بش

 
 التعاون بین المدرسة / األسرة ھو المفتاح 

 المخاوف / المشاكل شاركة م باإلضافة إلى  فیما بین كل األطراف،تبادل المعلومات اإلیجابیة   •
 التركیز على نقاط قوة األطفال واألسر  •
 اشراك األسر بشكل ھادف في اتخاذ القرارات بالمدرسة  •
 إبقاء سبل التواصل متاحة   •
 االستماع إلى األسر؛ بناء الثقة  •
 المحافظة على كافة قنوات االتصال بشكل متسم باالحترام وذات تركیز على األطفال   •
 االحتیاط بقرارات: إعادة التربیة أو المناھج الدراسیة •

 
 
 
 



 4الممارسات التجدیدیة*
 المتبع من التقالید،ت. على خالف  تعمل الممارسات التجدیدیة على تعزیز الشمولیة وبناء العالقات وحل المشكالت من خالل حلقات تدریس فض النزاعا 

مسئولیة  تشجع المدارس التي تستخدم الممارسات التصالحیة الطالب على التفكیر وتحمل    جدیدة، فإن الجزاءات المنعكسة نادراً ما یتعلم المرء منھا مھارة  
طویر العالقات وتعمقھا فیما بین الطالب والمعلمین من  الممارسات التجدیدیة على ت   ، تعملفیھأفعالھم واتخاذ خطوات إلصالح الضرر الذي قد تسببوا  

 الفھم العمیق والتعاطف فیما بینھم.خالل  
 

 االستراتیجیات 
 االجتماعي والعاطفي والسلوكي واألكادیمياألخذ بعین االعتبار الحاجة إلى الدعم  •
 توطید إحساس األمان لدعم العالقات  •
 العالقات  وتعزیزلبناء الثقة   الصادق إظھار االھتمام  •
 التفاھمعلى الثقة لدعم التعلم  المحافظة  •
 العواطف قبل إشراك الطالب  العمل على تھدئة  •
 اتاحة االختیار خالل الیوم الدراسي لتدعیم فكرة التمكین •
 التعبیر واالختیار لتعزیز الثقة وتوثیق التمكیناتاحة  •
 بین المنزل والمدرسة تبني سیاسات االتصاالت المفتوحة فیما  •
 البناء على ما یمتلك الطالب من نقاط قوة  •
 توفیر الدعم المالئم لألسر لبناء القدرة على الصمود  •
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      www.FormedFamiliesForward.orgمقاطع الفیدیو متاحة على الموقع االلیكتروني   

http://www.casel.org/
http://www.casel.org/
http://www.formedfamiliesforward.org/

