• مو�ضوع الوحدة الثالثة هو امل�ستقبل واخلوف من املجهول .فهذه الفئة العمرية� 16-15 ،سنة ،تكون على �أبواب
االنتقال �إىل �شيء جديد وجمهول .قد يكون هذا ال�شيء هو دخول املرحلة الثانوية النهائية �أو الت�أهيل املهني �أو
اجلامعة� ،أو اخلروج �إىل ميدان العمل� .إنها مرحلة ال�شعور بالأمان والدعم من جانب املعلمني والأهل والأ�صدقاء
مكان خمتلف تل ّفه عالمات ا�ستفهام!
عند االنتقال �إىل
ٍ

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل� 16 – ,15سنة

ال�صحة النف�سية للجميع:

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات

• يزيد من م�صادر القلق هنا �أن يعي�ش املراهقون يف جمتمعات عربية كثرية ظروف ًا �صعبة من الفقر ،والتهجري
والنزاعات ،والبطالة ،وتدهور الأو�ضاع املعي�شية والبيئية ،و�ضيق فر�ص امل�شاركة امل�ؤثرة وغريها .وي�ضيف كل
ذلك �إىل املخاوف الناجمة �أ�ص ًال عن مرحلة املراهقة وحتوالتها اجل�سدية والذهنية والنف�سية الكربى.
• من هنا احلاجة �إىل املهارات احلياتية وخ�صو�ص ًا ما يت�صل منها بتقوية القدرات واملناعة الداخلية والتكيف
والتفكري النقدي والت�ضامن اجلماعي والعمل معا.

�أنا وامل�ستقبل

• هذه الوحدة ت�ساعد امل�شاركني/ات على جتهيز �أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل ملواجهة التحديات اجلديدة ،والتعبري عن
�شعورهم بعدم الأمان ،وعن خوفهم ،وعلى �أن ي�ستك�شفوا مع ًا ك ًال من املخاوف وكذلك م�صادر احلماية وتعزيز
قواهم الداخلية.
• تقوم الوحدة الثالثة على املعرفة التي اكت�سبها امل�شاركون/ات من تطبيق الوحدتني الأوىل والثانية ،وعلى ما
تعلموه عن ال�صحة النف�سية ومظاهرها والعوامل امل�ؤ ّثرة فيها ،وعلى ما اكت�سبوه واملهارات والقدرة على العمل
معمق يف الق�سم الأخري من امل�رشوع.
مع ًا ب�شكل َّ

دليل للعاملني مع ال�شباب

الوحدة الثالثة� 16 – 15 :سنة

�أنا وامل�ستقبل

Mental Health for Young Men and Women
Unit 3: The Future and I
An adapted version from the Original “Everybody has Mental Health”. Published by the Arab
Resource Collective - ARC (www.mawared.org) in partnership with, and with the support of, the
Norwegian Council for Mental Health (NCMH) and NORAD.

ور�شة املوارد العربية

ور�شة املوارد العربية

«ال�صحة النف�سية للجميع»

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات
� 13إىل � 16سنة

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل
فريق تطوير و�إعداد الطبعة العربية:
زينة عو�ض ود .غ�سان عي�سى وغامن بيبي
�شارك يف التطوير (:)2009-2008
عال عطايا وتانيا ها�شم و�سولني دكا�ش
�ساهم يف االختبارات امليدانية (:)2011
جمعية م�سار لل�سيا�سات ال�شبابية واملركز الفل�سطيني لالر�شاد
املجموعة الت�شاورية االقليمية لربنامج ال�صحة النف�سية (:)2012 -2010
نا�رص مطر ول�ؤي فوا�ضله و�شادي جابر ونبيلة ا�سبانيويل وعماد ثروت وعال عطايا وزينة عو�ض
ود .غ�سان عي�سى وغامن بيبي
�شارك يف االجتماع الإقليمي لفريق التحرير (:)2008
فادي دباجة ،ع�صام مطر ،زكي الرفاعي ،عماد ثروت ،مالك قطينة ،هبة �سامل ،غادة بي�ضون ،لينا حيدر ،رنا حداد ،نهى
ال�صايغ ،وداد حجازي ،خالد احل�سني� ،سولني دكا�ش� ،شادي جابر ،حمدي �صموئيل ،رميا عفيفي� ،شريين دياب ،غامن بيبي،
غ�سان عي�سى ،عال عطايا ،تانيا ها�شم ،رائدة حاطوم.
مراجعة :زينه عو�ض
مدير التحرير :غامن بيبي
مكيف عن دليل نروجي �أ�صدره املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية بعنوان:
ّ
Everybody Has Mental Health

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات� 16- 13 :سنة
الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل
الإ�صدار العربي الأول2012 ،
جميع احلقوق حمفوظة
فريق امل�رشوع زينة عو�ض و د .غ�سان عي�سى وغامن بيبي ( .)2012 - 2010مع عال عطايا وتانيا ها�شم و�سولني دكا�ش ( )2009 -2008
مراجعة :زينه عو�ض
التحرير :غامن بيبي
الإخراج:
رقم الكتاب الدويل املت�سل�سل ISBN 978 - 9953 - 460 - 23 - X
ين�رش هذا الدليل يف �إطار «برنامج ال�صحة النف�سية» يف ور�شة املوارد العربية يف �رشاكة مع ،املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية وهيئة «نوراد» ومبنحة منهما.
للح�صول على ن�سخ مطبوعة واال�ستف�سار :ور�شة املوارد العربية� ،ص ب  .5016-13بريوت – لبنانarcleb@mawared.org .
ميكن ت�صوير وا�ستن�ساخ هذه املادة وحتميلها وا�ستخدامها من دون �إذن خا�ص من النا�رش �رشط عدم بيعها �أو �إعادة �إنتاجها لأ�سباب جتارية �أو ربحية ،لكننا
نرجو تزويدنا مبردود عن اال�ستخدام لال�ستفادة منه يف تطوير الإ�صدار التايل.
ميكن حتميل ن�صو�ص هذه املادة جمان ًا لال�ستخدام غري التجاري من على موقع «ور�شة املوارد العربية» www.mawared.org
ت�ستند هذه املادة املعدلة واملنقحة للبيئات العربية �إىل املادة الأ�صلية التي �أ�صدرها املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية بعنوان:
 .Every Body Has Mental Healthوهي تن�رش مبوجب �إتفاق مع املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية.

Arabic title: Mental Health for Young Men and Women, 13 -16
Published by ARC, the Arab Resource Collective, as part of ARC’s Regional Mental Health Programme,
in partnetshaip with, and funded by, the Norwegian Council for Mental Health (NCMH) and NORAD.
This is an adapted version of NCMH’s Everybody has Mental Health, for the Arab world.
First Arabic edition, 2012
This material can also be downloaded free of charge from ARC’s website www.mawared.org Contents can
be copied and distributed without prior permission from ARC provided that this is done on a not-for- profit
basis.
For Arabic print copies and information: arcleb@mawared.org.
Arabic text can be downloaded from www.mawared.org

2

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل16-15 ،

خارطة الوحدة الثالثة

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات
الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل

اللقاء الأول :مراجعة ومتهيد ملو�ضوع اخلوف من املجهول
اللقاء الثاين :و�ضع خطة العمل
اللقاء الثالث :تنفيذ م�رشوع العمل اجلماعي
اللقاء الرابع :عر�ض ملن َتج العمل النهائي ،والتقييم ،والتقرير

3

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات

الوحدة الثالثة�" :أنا وامل�ستقبل"
اللقاء الأول:

مراجعة ومتهيد ملو�ضوع اخلوف من املجهول

اللقاء الثاين:

و�ضع خطة العمل

اللقاء الثالث:

تنفيذ م�رشوع العمل اجلماعي

اللقاء الرابع:

عر�ض ملن َتج العمل النهائي ،والتقييم ،والتقرير

4

الن�شاط  :1قواعد العمل
أحت�س�س املجهول
الن�شاط ّ � :2
الن�شاط � :3أر�سم نف�سي اليوم ويف امل�ستقبل
الن�شاط  :4ع�صف ذهني � -أنا وامل�ستقبل
الن�شاط  :5تقييم اللقاء
الن�شاط  :6اختيار املو�ضوع
الن�شاط  :7و�ضع خطة للم�رشوع
الن�شاط  :8تنفيذ امل�رشوع اجلماعي
الن�شاط  :9التح�ضري لعر�ض العمل
الن�شاط  :10عر�ض املنتج النهائي للعمل
الن�شاط  :11تقييم املنتج النهائي للعمل
الن�شاط  :12التلخي�ص

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل16-15 ،

مقدمة الوحدة
الثالثة:
«�أنا وامل�ستقبل»

• ال�صحة النف�سية مفهوم وا�سع ومركّ ب والهدف الرئي�سي من هذه الوحدة هو زيادة معرفة
ال�شباب عن ال�صحة النف�سية وجوانبها املختلفة.
• يقوم برنامج الوحدة الثالثة ب�صورة �أ�سا�سية على املعرفة التي اكت�سبها امل�شاركون/ات من
تطبيق الوحدتني الأوىل والثانية ،لذا ُيتو َّقع �أن يكونوا قد فهموا ما هي ال�صحة النف�سية وما هي

مظاهرها والعوامل امل�ؤ ّثرة فيها ،و�أن يكونوا بالتايل قد اكت�سبوا ما يحتاجون �إليه من �أ�س�س
معمق يف الق�سم الأخري من امل�رشوع.
يف املفاهيم واملهارات والقدرة على العمل ب�شكل َّ
ح�س امل�س�ؤولية والقدرة
• ُيتو َّقع �أي�ض ًا �أن يتحلّى امل�شاركون/ات وامل�شاركات مبا يكفي من ّ
وي�صمموا �إطاراً لها �ضمن «ال�صحة النف�سية».
املعمق
على التنظيم لي�ضعوا خط ًة لعملهم
ّ
َّ

• تبد�أ الوحدة مبق ّدمة موجزة وتلخي�ص من �ش�أنهما �إنعا�ش ذاكرة امل�شاركني/ات باملفاهيم
واملوا�ضيع وبقواعد العمل وببناء املجموعة التي مت تناولها يف املرحلتني ال�سابقتني.
� ّإن التمرين الرئي�سي يف الوحدة الثالثة هو م�رشوع جماعي .هنا ،ي�ستك�شف امل�شاركون/
معمق ،مو�ضوع ًا يختارونه ب�أنف�سهم من �ضمن
ات وامل�شاركات ،يف جمموعات وعلى نحو َّ

مو�ضوع الوحدة� ،أي « �أنا وامل�ستقبل واخلوف من املجهول» .و ُيتو َّقع �أن يختتم امل�رشوع

بعر�ض نهائي مي ّثل ح�صيلة عمل امل�شاركني/ات (ميكن �أن ي ّتخذ العر�ض �أ�شكا ًال متعدد ًة
ٍ
«باوربوي ْنت» �أو العر�ض التمثيلي
(ال�س ْ
اليدات) وعرو�ض َ
ترتاوح بني عر�ض ال�رشائح ال�ضوئية ْ

�أو �أداء الأدوار �أو �أي تقنية �أخرى تختارها املجموعة.

• يتمحور امل�رشوع اجلماعي حول مو�ضوع من اختيار امل�شاركني/ات .يو ّزع املي�رس/ة
امل�شاركني/ات �إىل جمموعات عمل ،ويحر�ص على ح�سن �سري عمل املجموعات وعلى �أن ُت ّلبى
احتياجات جميع امل�شاركني/ات على اختالف قدراتهم وطاقاتهم.

• ُي�سلّط املي�رس/ة ال�ضوء على َتعاقب مراحل العمل وترابطها ،وتنفيذها �ضمن �إطار متكامل

و ُيعطى امل�شاركني/ات جما ًال لال�ستك�شاف
املعمق وفر�ص ًة لالندماج ال�شخ�صي يف العمل .يف
َّ
هذه املرحلة ،من ال�رضوري �أن يكون لدى امل�شاركني/ات جميع ًا ما يكفي من املعرفة التي

تخولهم �أن ي�ستخدموا املهارات التي يحتاجونها للعمل على هكذا م�رشوع و�أن يطوروها.
ّ
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عر�ض موجز عن
اخللفية واملبادئ

هذه الفئة العمرية� 16-15 ،سنة،
تكون على �أبواب الولوج قريب ًا
�إىل �شيء جديد وجمهول .قد يكون
هذا ال�شيء هو دخول ال�صفوف
الأخرية من املرحلة الثانوية �أو
الت�أهيل املهني �أو دخول اجلامعة
�أو اخلروج �إىل ميدان العمل.

هل ميثّل امل�ستقبل املجهول؟
جتد جمتمعات كثرية يف املنطقة العربية نف�سها يف موقع اخلوف من املجهول .وي�ضيف هذا
املوقع خماوف �إىل تلك الناجمة عن مرحلة املراهق وحتوالتها اجل�سدية والذهنية والنف�سية
الكربى� .إن عوامل عدم اال�ستقرار ،والنزوح ،والفقر ،وقلة فر�ص العمل والتقدم يف امل�ستقبل،
وال�ضغوط الناجمة عن تدهور الأو�ضاع املعي�شية والبيئية ،واملخدرات ،و�ضيق فر�ص امل�شاركة
امل�ؤثرة وغريها من العوامل املنت�رشة على نطاق وا�سع تزيد من الأعباء النف�سية على املراهقني.
وهي تعزز احلاجة �إىل العمل على الإمكانات الإيجابية واملهارات احلياتية امل�ساعدة على التكيف
وخ�صو�ص ًا ما يت�صل منها بتقوية القدرات واملناعة الداخلية والتفكري النقدي والت�ضامن والعمل
اجلماعي .وتربز هنا احلاجة �إىل ا�ستدخال مهارات التعامل مع الأزمات واحلماية الذاتية وحل
النزاعات يف الأ�رسة واملدر�سة واملجتمع ككل.
� ّإن مو�ضوع الوحدة الثالثة هو امل�ستقبل واخلوف من املجهول .لقد اختري هذا املو�ضوع ل ّأن هذه
الفئة العمرية� 16-15 ،سنة ،تكون على �أبواب الولوج قريب ًا �إىل �شيء جديد وجمهول .قد يكون
هذا ال�شيء هو دخول ال�صفوف الأخرية من املرحلة الثانوية �أو الت�أهيل املهني �أو دخول اجلامعة
�أو اخلروج �إىل ميدان العمل .مهما يكن� ،إنهم على و�شك الإنتقال من مكان حيث ي�شعر الكثريون
بالأمان وحيث يتل ّقون الدعم ويتابعهم املعلمون واملي�رسون والأهل والأقران ب�شكل يومي� ،إىل
مكان خمتلف تلفه عالمات ا�ستفهام .وقد يزيد من م�صادر القلق هنا �أن يعي�ش املراهقون يف
ٍ
ظروف �صعبة من الفقر �أو التهجري �أو النزاعات والعنف.

�أي م�شاعر ت�شكّل جزءاً من االنتقال؟ وكيف يحدث االنتقال الفعلي؟
ميكننا هنا التح ّدث عن انتقال �سل�س وانتقال مع ّقد� .إن ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع «اخلوف
بيئية مع ّقدة
من املجهول» ،ميكننا من �أن ن�ساعد على وقاية امل�شاركني/ات من عي�ش انتقاالت ّ
عندما يتابعون حياتهم بعد ال�صفوف الأخرية من املرحلة الثانوية �أو �أي تغيري مماثل قد يطر�أ
عليهم .وامل�شاركون/ات يجهزون �أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل ملواجهة التحديات اجلديدة �إذا ما جنحوا
يف التعبري بالكالم عن �شعورهم بعدم الأمان وخوفهم و�إذا ما ا�ستك�شفوا مع ًا ك ًال من املخاوف
وكذلك م�صادر احلماية وتعزيز قواهم الداخلية وبناء مهارات التعاطي مع التحديات املختلفة.
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من املهم النظر �إىل هذا املو�ضوع يف �إطار عالقته مبوا�ضيع الوحدتني الأوىل والثانية« ،وعيي
الذات» و»اختاليف وتقبل الآخر» .فال�شباب ازدادوا معرف ًة ووعي ًا بهذه املوا�ضيع ،وازدادوا �أي�ض ًا
الفعال .وميكن لهذه املكت�سبات �أن ت�شكل م�صادر طاقة متاحة
قدر ًة على التعبري والتوا�صل ّ
لتعزيز احلماية والو�صول �إىل الدعم �أو طلب امل�ساعدة املهنية .وميكن ا�ستكمال م�صادر التعزيز
تلك حيث يوجد نظام من الدعم النف�سي املهني .ونحن ن�أمل �أن ي�صبحوا بذلك قادرين على
مواجهة املجهول ب�أقل قدر من القلق واخلوف.

امل�رشوع اجلماعي
لقد جرى تقدمي اقرتاحات بال�صيغ والطرق و�أ�ساليب العر�ض التي ميكن �أن ت�ساعد امل�شاركني/
ات على �إعداد امل�رشوع اجلماعي وفق ًا لها و�أن يختاروا من بينها� .إذا كانت للم�شاركني �أفكارهم
يغ�ضوا النظر عن
اخلا�صة حول تنفيذ م�رشوعهم ،فب�إمكانهم -بالتعاون مع املي�رس/ة� -أن ّ
االقرتاحات اجلاهزة .ويكون على املي�رس/ة ت�شجيع امل�شاركني/ات على التفكري مع ًا وا�ستخدام
املخيلة الفردية وابتكار الأفكار وو�سائل التعبري والعر�ض وطرقها.
كلّما ازداد هام�ش حرية التفكري
والعمل ازدادت �إمكانية ا�شرتاك
امل�شاركني/ات يف العمل ب�شكل
�أعمق.

جتدر الإ�شارة �إىل �أنه كلّما ازداد هام�ش حرية التفكري والعمل ازدادت �إمكانية ا�شرتاك امل�شاركني/
ات يف العمل ب�شكل �أعمق ،يف حني �أن التوجيه يبقى �رضوريا للت�شجيع والتقدم.
يكيف م�رشوع العمل اجلماعي لإعطاء امل�شاركني/ات م ّدة �أطول من الوقت
ي�ستطيع املي�رس/ة �أن ّ
لتنفيذه .يف هذه احلالة ،يتم ّتع املي�رس/ة بحرية تكييف اجلدول الزمني وفق ًا للوقت املمكن

تخ�صي�صه يف امل�ؤ�س�سة.
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اللقاء الأول:

مراجعة ومتهيد
ملو�ضوع اخلوف
من املجهول

هدف اللقاء :التمهيد لتطبيق الوحدة الثالثة وا�ستك�شاف اخلوف من املجهول .نناق�ش ،مثالً،
عالقة ذلك بال�صحة النف�سية ونربطه مبا تعلّمه امل�شاركون/ات من الوحدتني الأوىل والثانية.
مدة اللقاء 120 :دقيقة

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

جدول الأعمال

 10دقيقة

قواعد العمل (ن�شاط جماعي)

1

 15دقيقة

أحت�س�س املجهول (ن�شاط جماعي)
� ّ

2

 30دقيقة

�أر�سم نف�سي اليوم ويف امل�ستقبل
(ن�شاط فردي  /جماعي)

3

 50دقيقة

ع�صف ذهني� :أنا وامل�ستقبل (ن�شاط جماعي)

4

 10دقيقة

تقييم اللقاء (ن�شاط فردي  /جماعي)

5

التح�ضريات الالزمة
 �أوراق �صغرية ال�صقة (�أو �أوراق �صغرية مع ال�صق) �أوراق كبرية (قالبة �إن �أمكن) �أغرا�ض متنوعة ال�ستخدامها يف هذا اللقاء من تلك التي ُتعترب عام ًة من ّفرة عند اللم�س وال�سمع،وحتدث �شعوراً كريه ًا (مث ًال مادة هالمية لزجة كاجليلو� ،أو ااملعجونة� ،أو فوطة مبللة/منديل
مبلل� ،أو خ�صلة �شعر� ،أو وبر مبلل� ،أو موزة نا�ضجة مهرو�سة� ،أو دمية حيوان بفرو طويل
ال�شعر من النايلون...الخ) و�أ�صوات مزعجة (مث ًال قرقعة �أدوات معدنية ،خ�شخ�شة ورق ،م�ؤ ّثرات
�صوتية �أخرى� ،صفارات الإنذار� ،أبواق اخلطر،الخ).
يفتتح املي�رس/ة اجلل�سة بالتعريف مبو�ضوع اللقاء وعر�ض جدول �أعمال اجلل�سة.
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ن�شاط متهيدي

الهدف :بناء قواعد للعمل من �أجل تي�سري اجلل�سة وت�أمني بيئة داعمة ومريحة للعمل والنقا�ش
والتطور.
والتعبري
ّ
التح�ضريات الالزمة� :أوراق كبرية و�أقالم تلوين.

خطوات الن�شاط:

الوحدة الثالثة  -اللقاء الأول

الن�شاط :1

الوقت 10 :دقيقة

 ي�رشح املي�رس هدف الن�شاط ،م�ؤكّ داً على �أهمية م�شاركة اجلميع يف و�ضع قواعد العملل�ضمان االلتزام بها واحرتامها� .سوف تعالج اللقاءات موا�ضيع مهمة متعلّقة بحياة كل منا،
وتقبل الر�أي املختلف.
ما يتطلّب احرتام اخل�صو�صية ّ
ي�شجع املي�رس امل�شاركني على اقرتاح قواعد ،وبعد مناق�شتها يف املجموعة ،يكتبها على
ّ
اللوح �أو على ورقة كبرية تعلّق على احلائط لرياها اجلميع �أثناء الن�شاط.
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الن�شاط :2

أحت�س�س املجهول
� ّ
(ن�شاط جماعي)

الوقت 15 :دقيقة
حا�سة اللم�س.
الهدف :التمهيد لبحث مو�ضوع املجهول واخلوف منه عرب ا�ستعمال ّ
التح�ضريات الالزمة :يح�ضرّ املي�رس �أغرا�ض ًا متنوعة ال�ستخدامها يف هذا اللقاء ُتعترب عام ًة
من ّفرة عند اللم�س ،وحتدث �شعوراً كريه ًا (مثالً :مادة هالمية لزجة كاجليلو� ،أو ااملعجونة� ،أو
حمرمة مبللة/مندي ًال مبلالً� ،أو خ�صلة �شعر �أو وبر مبلل� ،أو موزة نا�ضجة مهرو�سة� ،أو دمية
حيوان بفرو طويل ال�شعر من النايلون...الخ).

خطوات الن�شاط:
 ُيطلَب من كل م�شارك تغطية العينني واجللو�س �أو الوقوف يف الدائرة (ميكن ع�صب عيننيويو�ضع يف متناول امل�شاركني،
بو�شاح �إن كان ميكن �أن يح�رضه لكل م�شارك قبل اجلل�سة).
َ
�شيء جمهول.
ُمداور ًةٌ ،
متنوعة ُت�شعر الالم�س بعدم الراحة (مث ًال مادة غروية ،حبة �صبار ،فرو
 ي�أتي املي�رس ب�أ�شياء ّخ�شن ،الخ) .ويطلب من امل�شاركني �أن يلم�سوها .يطلب من امل�شاركني املحافظة على الهدوء
عما مل�سوا حتى النهاية.
وعدم الإف�صاح ّ

لفتة نظر للمي�رس/ة
بعد التمرين الذي ميثل مقدمة للمو�ضوع ،من امل�ستح�سن �أن ُيطلع املي�رس امل�شاركني ب�إيجاز
على فكرة «املجهول»:
 يقول املي�رس « :قمنا الآن برحلة ق�صرية �إىل عامل املجهول ،ويف احلياة �أي�ض ًا نواجهحاالت حيث ال نعرف دائم ًا ما نواجهه .ميكن �أن يكون الأمر خميف ًا قليالً ،ولكن ميكن
وممتعا».
�أي�ض ًا �أن يكون مثرياً
ً
 ُيطْ لع املي�رس امل�شاركني على ما �سيفعلونه يف اللقاءات املقبلة .هنا يجدر باملي�رسمراجعة النقاط الكربى ب�رسعة .جتدون معلومات عن اال�ضطرابات الأكرث �شيوع ًا ملحق ًة
مبعجم امل�صطلحات يف مقدمة الدليل.
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�أر�سم نف�سي اليوم
ويف امل�ستقبل

الهدف :البدء بالتفكري بالإنتقال �إىل مرحلة جديدة
التح�ضريات الالزمة� :أوراق و�أقالم تلوين

خطوات الن�شاط:

الوحدة الثالثة  -اللقاء الأول

الن�شاط :3

الوقت 30 :دقيقة

 ُيطلَب من كل م�شارك/ة �أن ير�سم نف�سه اليوم ويف امل�ستقبل. تناق�ش الأ�سئلة التالية:• كيف �شعرت و�أنت تر�سم؟
• مباذا فكّرت عندما كنت تر�سم نف�سك اليوم؟
• مباذا �شعرت عندما كنت تر�سم نف�سك يف امل�ستقبل؟
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الن�شاط :4

ع�صف ذهني:
«�أنا وامل�ستقبل»
(ن�شاط جماعي)

الوقت 50 :دقيقة

الأهداف:
 زيادة معرفة امل�شاركني عن مو�ضوع االنتقاالت واخلوف من املجهولحث امل�شاركني على الإف�صاح والتعبري عن خماوفهم املتعلّقة بامل�ستقبل
 ّمتنوعة
 ا�ستدراج �أفكار امل�شاركني اجلماعية حول املجهول و�إلقاءَ
ال�ضوء على مقاربات ّ
 -ا�ستخدام الع�صف الذهني لت�شكيل �أ�سا�س الختيار مو�ضوع امل�رشوع اجلماعي

خطوات الن�شاط:
 ُتطرح و ُتناق�ش الأ�سئلة التالية:• ما هي التحديات التي نواجهها عندما ننتقل من مرحلة يف احلياة �إىل �أخرى؟
• كيف ت�ؤثر هذه التحديات يف �صحتنا النف�سية؟
متطرقني �إىل اجلوانب الإيجابية وال�سلبية على ح ّد
 يناق�ش امل�شاركون مفهوم «املجهول»،ّ
�سواء.
يدون املي�رس ر�ؤو�س �أقالم على اللوح لرنى �أفكار امل�شاركني حول املو�ضوع.
 ّ -هناك خياران يرتك للمي�رس انتقاء �أحدهما بح�سب حياة وحاجات املجموعة:
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زوده بالراحة والأمان حتى الآن،
ب)
يت�صور ك ّل م�شارك/ة � ّأن كل ما �آمن به وما بناه ،وكل ما ّ
ّ
قد زال:
• ما الذي يفعله هذا الأمر بحاله النف�سية ووعيه الذاتي؟
• ملاذا نخاف من املجهول؟

الوحدة الثالثة  -اللقاء الأول

�أ) يطلب من كل م�شارك �أن يعرب عن الأمور التي تزوده بالراحة والأمان اليوم وكيف ينظر �إىل
امل�ستقبل:
• ما الطموحات والآمال والتوقعات؟
• ما العقبات املحتملة؟
• ما الذي ميكن �أن يزودهم يف امل�ستقبل بالراحة والأمان؟

ثم يت�شاركها مع املجموعة فيما
يدون كل م�شارك/ة ر�ؤو�س �أقالم خا�صة عن املو�ضوعّ ،
 ّيدونها املي�رس/ة على اللوح.
ّ
ثم يفكّر ك ّل م�شارك كيف ميكن �أن يخلق «االنتقال �إىل املجهول» �شعوراً بالعافية ،وكيف
 ّي�ستطيع �أن يعي�ش الإن�سان االنتقال بو�صفه اختباراً �إيجابي ًا ومفيداً من وجهة نظر ال�صحة
يدونها املي�رس على
النف�سية .ويتناوب امل�شاركون على ت�شارك �أفكارهم مع املجموعة ،فيما ّ
اللوح.
 ينبغي تلخي�ص التمرين وقراءة النتائج التي ا�س ُتخلِ�صت على �ضوء عالقتها بال�صحة النف�سيةواخلوف من املجهول.

لفتة نظر للمي�رس/ة
 نر�سم عمودين على اللوح (�أو على ورقة كبرية)� ،أحدهما للمالحظات الإيجابية والآخرلل�سلبية .نطلب من امل�شاركني تدوين مالحظات من املمكن �أن ي�ستعملوها الحق ًا (يف
امل�رشوع اجلماعي).
 من املفرت�ض �أال يوجه املي�رس امل�شاركني ب�شكل مبا�رش بل �أن ير�شدهم �إذا تو ّقفوا عند�صعوبات معينة.
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الن�شاط :5

الوقت 15 :دقيقة

تقييم اللقاء
(ن�شاط فردي  /جماعي) الهدف� :إ�رشاك امل�شاركني وامل�شاركات يف تقييم اللقاء
خطوات الن�شاط:
ير�سم املي�رس ثالثة وجوه على ورقة كبرية (�أو على الورق القالّب) :وجه ًا �ضاحك ًا ووجه ًا حزين ًا
مهتم .يطلب املي�رس من ال�شباب �أن يكتبوا ما �أحبوه يف هذا اللقاء على الوجه ال�ضاحك،
ووجه ًا غري ّ
وما مل يحبوه على الوجه احلزين ،وما ال يهمهم على الوجه غري املهتم .يقر�أ املي�رس تقييم ال�شباب
ويناق�ش معهم.
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التح�ضري للم�رشوع
اجلماعي

الوحدة الثالثة  -اللقاء الثاين

اللقاء الثاين:

مدة اللقاء 120 :دقيقة

�أهداف اللقاء:
 تعزيز التوا�صل وروحية الفريق تعزيز الثقة يف النف�س -و�ضع خطة عمل وحت�ضري للم�رشوع اجلماعي

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 10دقائق

جدول الأعمال

 30دقيقة

اختيار املو�ضوع (ن�شاط جماعي)

6

 80دقيقة

و�ضع خطة للم�رشوع (ن�شاط جماعي)

7

لفتة نظر للمي�رس/ة
 ُين َّفذ امل�رشوع اجلماعي �ضمن الإطار الرئي�سي الذي يتمحور حول ال�صحة النف�سية»و ُيخ َت َتم بعر�ض يف نهاية الوحدةُ .يعلِم املي�رس املجموعة باجلوانب العملية للم�رشوع،
املهم �أن تو�ضع ال�رشوط قبل
مثل املوارد املتوافرة للم�شاركني وكم لديهم من الوقت .من
ّ
�أن ُيطلب من امل�شاركني/ات التفكري يف اختيار مو�ضوعهم و�صياغة م�سائل املعالجَ ة،
وتوزيع امل�س�ؤوليات على �أفراد املجموعة.
�سن ال�ساد�سة ع�رش ًة �أن يكونوا
 عندما يتو ّزع امل�شاركون �إىل جمموعاتُ ،يتو َّقع منهم يف ّم�ستقلّني ومنظّ مني يف طريقة عملهم مبا يكفي بحيث ي�ستطيعوا اختيار جمموعاتهم
ب�أنف�سهم .ولكن من امل�ستح�سن �أن يكون املي�رس قادراً على تي�سري هذه العملية .جتدر
�سن ال�ساد�سة ع�رشة غالب ًا ما ي ّتحدون �ضمن زمر �أو �شلل.
الإ�شارة �إىل � ّأن امل�شاركني يف ّ
وقد يكون من احلكمة تفكيك البع�ض منها والتي ميكن �أن ت�سبب م�شكالت يف الرتكيز �أو
ت�ؤ ّدي �إىل ت�شكيل جهات متناف�سة جداً يف املجموعة.

يفتتح املي�رس/ة اجلل�سة بالتعريف مبو�ضوع اللقاء وعر�ض جدول �أعمال اجلل�سة وي�رشح الإطار
الرئي�سي للمو�ضوع.
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الن�شاط :6

اختيار املو�ضوع

الوقت 30 :دقيقة

خطوات الن�شاط:
املوا�ضيع الرئي�سة الذي �ستتمحور حولها م�شاريعهم ويكون �أمامهم
املجموعات
يختار �أفراد
ُ
َ
فر�صة اختيار �أحد االقرتاحات املدرجة �ضمن الالئحة �أدناه .و�إذا رغب امل�شاركون يف تناول
املقررة ،ميكنهم �أن يختاروا ب�أنف�سهم مو�ضوع ًا يعنيهم
موا�ضيع �أخرى ال تتالءم مع االقرتاحات َّ
�أكرث من غريه (من املوا�ضيع التي مرت يف املراحل الثالث ،مثالً)� ،إ ّال � ّأن املو�ضوع املختار ينبغي
�أن يعالج مو�ضوع «ال�صحة النف�سية».

املوا�ضيع املقرتحة:
 .1اخلوف من الآخر
 .2املراحل والتغيرّ ات يف احلياة

من املهم الرتكيز على املحاور التالية يف عمل املجموعات على �صياغة م�س�ألة
املعاجلة:
 .1نقاط االختالف بني ما قبل والآن
 .2دور و�سائل الإعالم
 .3دور الأ�صدقاء
حظر التحدث عنها؟
 .4ملاذا تو�صف امل�س�ألة باخلطرية �أو ُي َّ
مما هو عليه؟
 .5كيف ميكن �أن يكون العامل �أف�ضل ّ

لفتة نظر للمي�رس/ة
يبغي على املي�رس �أن ي�ؤ ّدي دوراً فاع ًال يف عملية اختيار املو�ضوع ،و�أن ير ّد على ت�سا�ؤالت
كل جمموعة على حدة ،فيما يفكر امل�شاركون ب�صوت م�سموع ،و�أن ُيبقي يف ذهنه املو�ضوع
الرئي�سي ومفهوم ال�صحة النف�سية ،وذلك طوال هذه املرحلة من امل�رشوع .على املي�رس �أن
يوافق على املوا�ضيع املختارة قبل البدء مبرحلة و�ضع خطة للم�رشوع.
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و�ضع خطة للم�رشوع

خطوات الن�شاط:
-

ي�ضع امل�شاركون ب�أنف�سهم خط ًة لتنفيذ م�شاريعهم وعر�ضها .ينبغي �أن ي�أخذوا �رشوط العمل
املهام على بع�ضهم.
بعني االعتبار يف توزيع
ّ
تختار املجموعات الطرق التي ترغب يف ا�ستخدامها لإجراء التمرين واحل�صول على املن َتج
وي�شجع املي�رس/ة امل�شاركني على العمل على الآتي:
النهائي الذي ترمي �إليه.
ّ
البحث العام وجتميع املعلومات عرب كل امل�صادر املتوفرة و�ضع ا�ستمارة �أ�سئلة ال�ستطالع
معينة ميكن تنفيذها مع الأقران
الآراء حول م�سائل ّ
�إجراء مقابلة مع �شخ�ص ما
اعتماد �شخ�ص م�شهور �أو �أكرث كنقطة انطالق

-

ت�ضع كل جمموعة خط ًة لكيفية جتميع املعلومات التي حتتاج �إليها .ومن املفرت�ض �أن
تت�ضمن العنا�رص الرئي�سية لهذه اخلطة ما ي�أتي:
ما هي املعلومات التي نحتاج �إليها؟
كيف نح�صل على املعلومات؟
من يفعل ماذا؟
كم لدينا من الوقت؟
متى يجب �إنهاء املهام املختلفة؟

-

-

الوحدة الثالثة  -اللقاء الثاين

الن�شاط :7

مدة اللقاء 80 :دقيقة

 ُيطلب من امل�شاركني و�ضع ت�صميم لطريقة تقدمي عر�ض عن امل�رشوع �أمام ح�ضور معينّ ،مث ًال �أمام باقي املجموعات .وعلى املن َتج النهائي �أن ي�شكّل تلخي�ص ًا ملا اكت�شفوه من خالل
امل�رشوع .ت�ستطيع املجموعات �أن تختار من االقرتاحات املدرجة �ضمن الالئحة �أو �أن تبتدع
بنف�سها موا�ضيع للعمل عليها.
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�سجل خا�ص طوال فرتة العمل ،فيبد�ؤون بتدوين املو�ضوع
يدون امل�شاركون اخلطوات على
ٍّ
 ّالذي يختارونه وال�صيغة �أو الطريقة التي �سي ّتخذونها ملعاجلة امل�سائل ،واخلطة التي
�سيتبعونها لتنفيذ امل�رشوع.
 ميكن �أن ُتعر�ض م�شاريع املجموعات بطرق خمتلفة .وميكن �أن يكون املن َتج النهائي� :صحيفة�أو جريدة حائط� ،أو تقريراً ،فيلماً ،عر�ض ًا متثيلياً ،خطاباً� ،أغنيةً ،ر�سال ًة �إىل رئي�س التحرير يف
�إحدى ال�صحف املحلية...الخ.
 ميلأ كل م�شارك/ة �سج ًال فردي ًا بالإ�ضافة �إىل ملء ال�سجل امل�شرتك الذي ُتع ّده املجموعة عندتنفيذ امل�رشوع اجلماعي.

لفتة نظر للمي�رس/ة
موجه ًا نحو هدف
 -ينبغي الت�شديد على �أن العمل على الوحدة الثالثة يتطلّب عم ًال م�ستق ًال ّ

حم ّدد بو�ضوح ،و�أن على امل�شاركني �أن يح�ضرّ وا با�ستخدام طرق العمل التي ُيتوقع �أن
تكون م ّتبعة عند العمل مع املرحلة العمرية التالية (�أو يف ال�صفوف الأخرية من املرحلة
الدرا�سية ،مثالً)� ،أي �أن هذه جتربة �أخرى ت�ستدعي العمل على م�رشوع جماعي.

 يجب �أن ي�شكّل املن َتج النهائي تلخي�ص ًا ملا اكت�شفوه من خالل امل�رشوع .ويتو ّقف علىيقرروا ما �إذا كان عليهم �إجناز �أي جزء من العمل خارج �إطار
امل�شاركني �أنف�سهم �أن ّ

اللقاءات� ،أي يف املنزل ،مثالً.

 ي�ساعد املي�رس �أي�ض ًا على توزيع املواد على املجموعات ،بحيث تتمكّن جميعها من تنفيذما خطّ طت له .على �سبيل املثال ،ميكن �أن يتعلّق الأمر با�ستخدام دفرت يوميات �أو �أي
�شيء ميكن �أن يخدم �أفكار املجموعات وتوثيقها.
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الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل16-15 ،

التاريخ:

مت يف هذا اللقاء على �أن �أعمل على:
�ص ّم ُ

الوحدة الثالثة  -اللقاء الثاين

ِ�سج ّل امل�شارك/ة
للقاء الثاين

اال�سم:

بعد انتهاء اللقاء:
 -هل حققت الأهداف التي و�ضعتها لنف�سك يف هذا القاء؟

 -كيف كانت م�ساهمتك يف عمل املجموعة يف هذا اللقاء؟ يرجى �إعطاء و�صف لذلك.

 -هل ح�صلت على امل�ساعدة التي احتجت �إليها من املجموعة؟ يرجى �رشح ذلك.

 -هل ح�صلت على امل�ساعدة التي احتجت �إليها من املي�رس/ة؟ يرجى �رشح ذلك.

تعليقات �أخرى:
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اللقاء الثالث:

تنفيذ امل�رشوع
اجلماعي

مدة اللقاء 120 :دقيقة
هدف اللقاء :تنفيذ العمل اجلماعي

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 10دقائق

جدول الأعمال

 110دقائق تنفيذ امل�رشوع اجلماعي (ن�شاط جماعي)

8

مت امل�شاركون اخلطوات التح�ضريية للم�رشوع يف اللقاء الثاين ،ف�إنهم ُيكملون العمل على
بعد �أن �أ ّ
م�رشوعهم بتح�ضري املو�ضوع والعمل عليه ميداني ًا ودرا�سته تف�صيلياً .ويف اخلطة التي و�ضعها
امل�شاركون للم�رشوع ،عليهم �أن يتفقوا على َمن يفعل ماذا.

يفتتح املي�رس/ة اجلل�سة بالتعريف مبو�ضوع اللقاء وعر�ض جدول �أعمال اجلل�سة.
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تنفيذ امل�رشوع اجلماعي

خطوات الن�شاط:
 ُيكمل امل�شاركون العمل على م�رشوعهم بتح�ضري املو�ضوع والعمل عليه ميداني ًا ودرا�ستهتف�صيلياً.
 ي�ضع امل�شاركون خطة لعر�ض امل�رشوع ،حيث يتفقون على َمن يفعل ماذا. -ميلأ امل�شاركون ال�سجل الفردي بالإ�ضافة �إىل �سجل املجموعة.

الوحدة الثالثة  -اللقاء الثالث

الن�شاط :8

مدة اللقاء 110 :دقائق

لفتة نظر للمي�رس/ة
ي�صحح ذلك ،ما ُيلزمه ب�أن
مت�ساو ،يكون على املي�رس �أن
ب�شكل غري
مت توزيع املهام
ٍ
ٍ
 �إذا ّّ
يكون منتبهاً ،و�أن يق ّدم امل�ساعدة عند احلاجةّ � .إن املجموعات م�س�ؤولة بنف�سها عن اتباع
خطة التنفيذ وحتقيق �أهدافها .ولكن ينبغي على املي�رس �أن يتحقق من � ّأن اخلطة التي
املخ�ص�ص للمجموعة واملوارد املتاحة
و�ضعتها املجموعات للعمل تتالءم مع الوقت
َّ
لها.
 ي�ساعد املي�رس �أي�ض ًا على توزيع املوارد على املجموعات ،بحيث تتمكّن جميعها منتنفيذ ما خطّ طت له .على �سبيل املثال ،ميكن �أن يتعلّق الأمر با�ستخدام دفرت يوميات �أو
�أي �شيء ميكن �أن يخدم �أفكار املجموعات.
�إن جزءاً مهم ًا من امل�رشوع هو ملء ال�سجل من قبل ك ّل جمموعةُ .يعترب ال�سجل �أداة توا�صل
بني املجموعة واملي�رس امل�رشف ،وي�شكّل �أي�ض ًا �أ�سا�س ًا لتقييم العمل الحقاً .من املفيد تدوين
كل م�صادر املعلومات يف ال�سجل.
وتقييم التحديات التي
يدون فيه تق ّد َم العمل
َ
 على ك ّل م�شارك �أن ميلك �سج ًال فردي ًا ّيواجهها فيما هو/هي ينجز املهمات املوكلة �إليه يف �إطار امل�رشوع .جتدون اقرتاحات
احلرية يف و�ضع
ب�سجالت امل�شارك املتعلقة باللقاءين الثاين والثالث� ،إ ّال � ّأن للمي�سرّ
ّ
معايريه اخلا�صة لإدارة ال�سجالت.
يتطرق امل�شاركون �إىل موا�ضيع ُتعتبرَ �صعبة �أو ح�سا�سة.
 يف �أثناء العمل على الوحدة ،قد ّففي مثل هذه احلاالت ينبغي �أن ينظر املي�رس ،مع م�ساهمة من امل�شاركني �أي�ضاً ،يف
الطرائق املمكنة ملعاجلة امل�سائل والإدالء بتحذيرات �أو ن�صائح تتعلّق بالأبحاث،
وا�ستخدام امل�صادر ،والتح�ضريات للعر�ض.
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ِ�سج ّل امل�شارك/ة
للقاء الثالث

اال�سم:
التاريخ:

مت يف هذا اللقاء على �أن �أعمل على:
�ص ّم ُ
بعد انتهاء اللقاء:
هل حققت الأهداف التي و�ضعتها لنف�سك من اللقاء احلا�رض؟

كيف كانت م�ساهمتك يف عمل املجموعة يف هذا اللقاء؟ يرجى �إعطاء و�صف لذلك.

هل ح�صلت على امل�ساعدة التي احتجت �إليها من املجموعة؟ يرجى �رشح ذلك.

هل ح�صلت على امل�ساعدة التي احتجت �إليها من املي�رس/ة؟ يرجى �رشح ذلك.

تعليقات �أخرى:
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عر�ض منتَج العمل
النهائي ،والتقييم،
والتقرير

الوحدة الثالثة  -اللقاء الرابع

اللقاء الرابع:

الوقت 120 :دقيقة
هدف اللقاء :عر�ض وتقييم امل�رشوع اجلماعي

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

جدول الأعمال

 15دقيقة

التح�ضري لعر�ض العمل (ن�شاط جماعي)

9

 70دقيقة

عر�ض املنتج النهائي للعمل (ن�شاط جماعي)

10

 15دقيقة

تقييم املنتج النهائي للعمل (ن�شاط فردي  /جماعي) 11

 15دقيقة

التلخي�ص (ن�شاط فردي  /جماعي)

12

بعد �أن ا�ستكمل امل�شاركون العمل على م�رشوعهم بتح�ضري املو�ضوع والعمل عليه ميداني ًا ودرا�سته
تف�صيليا ،وبعد �أن اتفقوا على خطة عر�ض منتج العمل النهائي للم�رشوع ،ها هم يعر�ضون عملهم
�أمام اجلميع.

يفتتح املي�رس/ة اجلل�سة بالتعريف بجدول اللقاء.
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الن�شاط :9

التح�ضري لعر�ض العمل

الوقت 15 :دقيقة
الهدف :ت�شارك ما تعلّمه امل�شاركون من عملهم عن مو�ضوع «ال�صحة النف�سية» وما اكت�شفوه عن
معمق مع الآخرين .ي�شكّل ك ّل عر�ض تقوم به �إحدى املجموعات
املوا�ضيع التي در�سوها ب�شكل َّ
جزءاً �أ�سا�سي ًا من عملية التعلّم التي تختربها املجموعات الأخرى .يتعلّم امل�شاركون من خربات
بع�ضهم� ،إذ �أن الأمر الأكرث فعالية يف امل�شاريع هو قدرة امل�شاركني على الت�أثري يف مواقف
بع�ضهم حيال ال�صحة النف�سية.

خطوات الن�شاط:
عر�ضها عن من َتج امل�رشوع النهائي .من امل�ستح�سن تكييف العر�ض وفق ًا
املجموعات َ
 تحُ �ضرُّ
للح�ضور الذي تنوي املجموعات �أن تعر�ض �أمامه.
 ي�ستطيع امل�شاركون �أن ي�ستخدموا كل الو�سائل املتوافرة لتقدمي عر�ض ناجح (مثل ال�صورال�شم�سية ،والت�سجيالت ال�سمعية ،ومتثيل الأدوار ،واملو�سيقى ،و�أ�شياء �أخرى خمتلفة ...الخ).
مهم للم�رشوع ويجب �أن ُيعطى ح ّقه.
فاملنتج النهائي ٌّ

24

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل16-15 ،

عر�ض املنتج
النهائي للعمل

خطوات الن�شاط :تعر�ض املجموعات نتائج عملها على بع�ضها البع�ض ،و�/أو على َمن هم
خارج امل�ؤ�س�سة ،مثل جمموعة �أخرى من امل�شاركني يف م�ؤ�س�سة �أخرى �أو يف امل�ؤ�س�سة نف�سها� ،أو
الأهل� ،أو الأ�صدقاء� ،أو املي�رسين ،الخ.

الوحدة الثالثة  -اللقاء الرابع

الن�شاط :10

مدة اللقاء 70 :دقيقة

لفتة نظر للمي�رس/ة
املخ�ص�ص لعر�ض كل عمل بحيث حت�صل كل املجموعات على
من امل�ستح�سن حتديد الوقت
َّ
تن�س � ّأن بع�ض �أ�شكال العر�ض ت�ستغرق وقت ًا �أطول من �أ�شكال
وقت ٍ
كاف لعر�ض عملها .ال َ
�أخرى.
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الن�شاط :11

تقييم املنتَج
النهائي للعمل

الوقت 15 :دقيقة

خطوات الن�شاط:
 يقوم املي�رس وامل�شاركون مع ًا ب�إلقاء نظرة �إجمالية تلخي�صية على �شتى امل�ساهمات بعدتنفيذ العر�ض.
يقيم اجلميع عر�ض امل�شاريع.
 ّ ميلأ امل�شاركون ال�سجل الفردي باملعلومات عن كيفية تفكريهم يف املنتج النهائي ،وعنطريقة عملهم عليه و�إمتامه ،كذلك عن كيفية ت�صميمهم العر�ض والتغيرّ الذي �أحدثه العمل يف
فهمهم لل�صحة النف�سية (�إذا ح�صل تغيرّ ٌ فعالً).

لفتة نظر للمي�رس/ة
مبا �أن املن َتجات النهائية ترمي �إىل �إظهار � ّأن امل�شاركني قد عملوا على امل�س�ألة التي يتمحور
حولها امل�رشوع وا ّتبعوا املعايري ذات ال�صلة ،و� ّأن ذلك قد �سمح لهم بفهم ال�صحة النف�سية
واخلوف من املجهول على نحو �أعمق ،فمن امل�ستح�سن �أن يهنئ املي�رس امل�شاركني على
عملهم لأنهم ن ّفذوا امل�رشوع وفق ًا للخطة التي و�ضعوها ب�أنف�سهم ،فيما �أطلعوا الآخرين على
ما تعلّموه.
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التاريخ:

�إىل �أي درجة �أحببت العمل على التمارين؟ يرجى ِ�إعطاء �أ�سباب جلوابك.

الوحدة الثالثة  -اللقاء الرابع

ِ�سج ّل امل�شارك/ة -
للقاء الرابع

اال�سم:

كيف ت�صف ا�ستخدامك الوقت املتاح؟

هل تظن/ين �أنك تعلّمت الكثري – بع�ض ال�شيء – القليل؟ يرجى �إعطاء �أ�سباب جلوابك.

�أي �شكل اخرتت مع جمموعتك لعر�ض العمل؟

�إىل �أي درجة �أحببت ال�شكل الذي اخرتته لعر�ض العمل؟ يرجى �إعطاء �أ�سباب جلوابك.

تعليقات �أخرى:
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الن�شاط :12
التلخي�ص

الوقت 15 :دقيقة

خطوات الن�شاط:
تلخ�ص جمموعة امل�شاركني عملَها على امل�رشوع ،ويناق�ش امل�شاركون ما تعلّموه وكيف �سار
ّ
عملهم .ميكن ا�ستخدام الأ�سئلة التالية:
را�ض عنه؟
• هل من �أحد م�رسور ب�شكل خا�ص من العمل �أو غري ٍ
 لنقارن امل�رشوع اجلماعي النهائي مع امل�رشوع الذي جرى العمل عليه يف الوحدةأحب عند قلوب امل�شاركني وما الذي تعلّموا منه الأكرث؟
الثانية :ما الذي كان ال ّ
 هل كان ممكن ًا �أن ي�سري العمل على امل�رشوع اجلماعي على هذا النحو لو مل يكت�سبوا مناملراحل ال�سابقة املعرفة الأ�سا�سية حول ال�صحة النف�سية؟
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