
هي ورشات واستكماالت ُتكِسب المرّبين 
والمرّبيات أدوات شعورّية لتوسيع قدرتهم 
على احتواء الذين َيفرض التعامُل معهم 
الكثيَر من التحّديات، وللتعامل المهنّي 
د الُهوّيات المتنّوعة في الصّف  مع تعدُّ
الورشات  تتناول  المعيشّي.  الحّيز  وفي 
واإلنصاف،  لالنتماء  الِقَيمّي  الموديل 
وتحقيق التفاهمات الممكنة الضرورّية 

في هذا الحّيز. 

توّفر الورشات فرصة إلجراء محادثة شعورّية 
الُهوّيات في الصّف،  د  حول احتواء تعدُّ
وَتعِرض أدوات وموديالت سيكو_تربوّية 
احتوائّي  شعورّي  وِحوار  تفاعل  إلدارة 
ومتبادل مع الُهوّيات التي تفرض التحّديات.

هذه المحادثة ضرورّية من أجل التعايش 
د الُهوّيات في الحّيز التربوّي  المشترك لتعدُّ

والتحّديات التي تأتي بها.

أهداف االستكمال والورشات

إكساب أدوات شعورّية وتطبيقّية لتوسيع قدرة احتواء األوالد الذين َيفرض التعامُل  	•
د الُهوّيات في الصّف وفي  معهم الكثيَر من التحّديات، والتعامل المهنّي مع تعدُّ

الحّيز المعيشّي.

م موديل ِقَيمّي لالنتماء وتحقيق االّتفاقات الممكنة والضرورّية في الحّيز  تعلُّ  •
المدرسّي.

د الُهوّيات في الصّف، واكتساب أدوات وموديالت  محادثة شعورّية حول احتواء تعدُّ  •
سيكو_تربوّية إلدارة تفاعل وِحوار شعورّي مع الُهوّيات التي َتفرض التحّديات.

مضامين مركزّية
يتحّدد عدد اللقاءات بحسب احتياجات المدرسة وقدراتها

التعارف العميق ومالَءمة التوّقعات  •

د الُهوّيات في الصّف وفي داخلنا: أين ُتْعَرض وأين  د الُهوّيات وحراكّيتها -تعدُّ تعدُّ  •
توَصد األبواب أمامها؟

الحكاية الشخصّية كمصّممة للُهوّية -التعّرف على الصوت الشخصّي والحكاية   •
الشخصّية -أصداء؛ تعاطف؛ إصغاء؛ احتواء في المجموعة

حاالت غياب المنالّية واإلنصاف في الحّيز، وتأثير األمر علينا -إقصاُء الُهوّيات واحتواُؤها  •

موديل معهد "مجاالت" للمواَطنة المشتَركة -عرض الموديل على أّنه موديل   •
ع البشرّي في المجتمع  تطبيقّي وِقَيمّي للنهوض باإلنصاف والتنوُّ

من هو الولد الذي يفرض التحّديات؟ - مواقف ومفاهيم ومشاعر المرّبي  •

التفاعالت مع الولد الذي َيفرض التحّديات -تجربة المرّبي  •

لقاء مع الولد الذي يفرض التحّديات -الُهوّية المهنّية في اللقاء مع الولد الذي   •
يفرض التحّديات.

الولد الذي يفرض التحّديات-خصائص عاطفّية، واجتماعّية، وأخرى تتعّلق باألعصاب.   •
عرض موديل نظرّي: تعاون؛ أصداء؛ محادثة شعورّية جماعّية

المرّبي الشعورّي -موديل سيكو-تربوّي للعمل مع الولد الذي يفرض التحّديات؛   •
معالجة وتحليل المشاعر؛ الضبط وإدارة عرض حاالت؛ إشراك داخل المجموعة

لقاء مع الطفل الذي يفرض التحّديات -موديل تطبيقّي لضبط وإدارة التفاعالت مع   •
األوالد الذين يفرضون التحّديات. محاَضرة تفاعلّية

فضاءات االّتفاق، إدارة اّتفاقات ضرورّية ممكنة وغير ممكنة في الحّيز التربوّي   •
والشخصّي. ورشة وحديث مشترك

عرض ألعاب تمثيل األدوار؛ لقاء إنهاء؛ تلخيص  •

تلخيص االستكمال والورشات  •

دعوة للقاء مع ُهّويات 
تفرض التحّديات

استكماالت وورشات للمعّلمين والمعّلمات في المدرسة

جمهور الهدف

الطاقم التربوّي واإلدارّي 
والمكتبّي في المدرسة

هات هو /موجِّ  موجِّ
االستكمال والورشات:

هو المواَطنة المشتَركة  موجِّ
في معهد مجاالت

مع التمّنيات لكم بالنجاح
المواَطنة  معهد   - مجاالت"  "طاقم 

المشتَركة في إسرائيل


