
وسطاإليجابيةالتربية

تفشي فيروس ظروف

كورونا
نولألقراأدوات ورسائل لألسر



األهداف التعليمية للتدريب

ر المصرية يتعرف المتدربون على التوابع المختلفة لتفشي فيروس كورونا على األس•
وبخاصة انتشار العنف

وبخاصة تأثير العنفاألطفالعلىالتوابعهذهتأثيرالمتدربونيفهم•

خدام يحلل المتدربون الخريطة الذهنية للرسائل الموجهة لآلباء واألمهات لتسهيل است•
الكتيب

ة مثل الحماية يلخص المتدربون الرسائل األساسية المشتركة بين الفئات العمرية المختلف•
تمن العدوى والعناية بالنفس والتواصل بين األبوين واالستخدام اآلمن لإلنترن

ب سن يستخدم المتدربون الكتيب لتكوين رسائل يمكن تقديمها لآلباء واألمهات حس•
األطفال والمشكلة التي يواجهونها

االت معينةيستخلص المتدربون الخدمات المختلفة التي يمكنهم تحويل األهل إليها في ح•

نية يناقش المتدربون أفكار تطوير رسائل الموجهة لألقران بناء على الخريطة الذه•



أجندة التدريب

النشاط الوقت

تعارف وتوقعات المشاركين 10:00–10:15

توابع تفشي فيروس كورونا على األسر المصرية: تصويت 10:15–10:20

كيف يؤثر هذا على األطفال؟: نقاش

تأثير العنف والعقاب الجسدي على األطفال: فيديو

10:20–10:40

؟ كيف نساعد األسر على التأقلم مع توابع تفشي فيروس كورونا

خريطة ذهنية واستعراض أداة الكتيب •

10:40–10:55



النشاط الوقت

:الرسائل المشتركة بين الفئات العمرية

العناية بالنفس والتواصل بين األبوين•

(دقائق3)العناية بالنفس : يديوف

(دقائق4)التواصل بين األبوين : فيديو

التغذية والصحة البدنية والحماية من العدوى•

(دقيقتان ونصف)الحماية من العدوى : فيديو

الحماية أثناء استخدام اإلنترنت •

11:00–11:15

(تمرين مجموعات)رسائل مختلفة حسب الفئة العمرية  11:15–11:30

ة المختلفةعرض نتائج تمرين للمجموعات وتلخيص الرسائل المهمة في الفئات العمري 11:30–11:45

نقاش الخريطة الذهنية لتطوير الرسائل الموجهة لألقران 11:50–12:00

أسئلة  12:00–12:15

أجندة التدريب



تقديم

عرفنا بنفسك•

شيئًا واحًدا تتود الخروج به من•

التدريب اليوم



تصويت
المصرية؟األسرعلىكورونافيروستفشيما هي أهم توابع: في رأيك

ساعات العملضانخفاض مستوى الدخل بسبب فقدان الوظيفة أو تخفي•

األسرةالعنف داخلانتشار•

األعباء النفسية على اآلباء واألمهاتزيادة•

تراجع مستوى صحة أفراد األسرة•

للتعليم األطفالغلق المدارس والحضانات وصعوبات وصول•

للتكنولوجيااألطفالاستخدامزيادة•



توابع تفشي فيروس كورونا على األسر واألطفال 

الظروف 
االقتصادية 

غلق المدارس 
والحضانات 
وفرض القيود
على األنشطة 
هوأماكن الترفي

الضغط على 
الخدمات 
الصحية

تناقص 
دخل 
األسرة

سوء 
التغذية

الضغط 
النفسي على 

اآلباء

البقاء 
بالمنزل 
فترات 
طويلة

مشكالت 
نفسية 
وسلوكية

قلة 
النشاط 
البدني

زيادة 
نسبة 
العنف

تراجع 
مستوى 
الصحة

استخدام 
اإلنترنت 
اوالتكنولوجي



ما هي أنواع العنف تجاه األطفال؟: نقاش

الجسديالعقاب•

العنف النفسي •

يالجنساالستغالل•

العنف والعقاب الجسدي على األطفالتأثير



أي من هذه المشكالت يمكننا أن نساعد فيها؟

الظروف 
االقتصادية 

غلق المدارس 
والحضانات 

وفرض القيود 
على األنشطة 
وأماكن الترفيه

الضغط على 
الخدمات الصحية

تناقص 
دخل 
األسرة

سوء 
التغذية

الضغط 
النفسي على 

اآلباء

البقاء 
بالمنزل 
فترات 
طويلة

مشكالت 
نفسية 
وسلوكية

قلة 
النشاط 
البدني

زيادة 
نسبة 
العنف

تراجع 
مستوى 
الصحة

استخدام 
اإلنترنت 
والتكنولو

جيا



سوء 
التغذية

الضغط 
النفسي على 

اآلباء

مشكالت 
نفسية 
وسلوكية

قلة 
النشاط 
البدني

االعتناء بأنفسكم

اعاطفيً األطفالدعم

مفراغهملء وقت

اإليجابيةالتربيةأساليب

نظام غذائي صحي

التعامل مع السلوك السلبيتشجيع السلوك اإليجابيماليوخطة

التواصل بين األبوين

منوالحمايةالنظافةسلوكيات

ىالعدو

استخدام 
اإلنترنت 
اوالتكنولوجي

روتين حركة يوميالحماية أثناء استخدام اإلنترنت

خريطة ذهنية للرسائل



اإليجابيةالتربيةرسائلكتيب

رسائل مشتركة بين المراحل العمرية 

المختلفة

رسائل تختلف حسب المراحل العمرية

التواصل بين األبويناالعتناء بأنفسكم

منوالحمايةالنظافةسلوكيات

ىالعدو

الحماية أثناء استخدام اإلنترنت



رسائل مشتركة بين المراحل العمرية المختلفة

االعتناء بأنفسكم
5-4-3-2-1



رسائل مشتركة بين المراحل العمرية المختلفة

التواصل بين األبوين



الحماية من العدوى

رسائل مشتركة بين المراحل العمرية المختلفة

ارتداء الكمامة 
القماشية

واألماكنالعامةالمواصالتفي•
(ماركتالسوبر)المغلقة

عياالجتماالتباعدعنتغنيال•

غسل الكمامة بعد كل استخدام•

ال يعيش معكم 

في نفس المنزل



رسائل مشتركة بين المراحل العمرية المختلفة



تمرين المجموعات
رسائل مختلفة حسب المرحلة العمرية 

 Breakout roomsمجموعات 3إلىالحاضرونيقسم•
كل مجموعة تكون مسئولة عن فئة عمرية ولديهم ثالثة مشكالت •

الص شائعة تواجه األهل مع األطفال في هذه الفئة ويكون عليهم استخ

رسائل لتوجيهها لألهل3



ن مناعته ضعيفة خايف عليه م1)تمرين المجموعات

المرض

ابيزن طول الوقت والزق فين2)

ك مبيقعدش على بعض وبيمس3)

كل حاجة في البيت يقلبها

طول الوقت زهقانة وبتتخانق1)

مع أختها

أصحابهيشوفينزلعايز2)

قاعد عالنت طول الليل والنهار3)

شوف أصحابه ومش يعايز 1)

قعد في البيتيراضي 

حاسة إنها كبرت وبتتحداني2)

كل حاجةفي

ا منطوي جًدا ومش بيقعد معان3)

خالص

0-6

6-12

13-
18



عرض النتائج

ما هي أهم الرسائل لهذه الفئة العمرية؟•



الرسائل المهمة 0-6

الصبر على سلوكياتهم•

واللمس االحتضان•

ممشاعرهعنالتعبيرتعليمهم•

القواعد المنزلية•

المدح•

المكافأة •

تمسئولياإعطاء•



الرسائل المهمة 6-12

القواعد المنزلية•

المدح•

المكافأة •

تمسئولياإعطاء•

ساعدوهم أن يبقوا على اتصال مع

أصدقائهم

كأسرةمعًأوقتاقضوا

الصبر على سلوكياتهم 

مشاعرهمعنتعليمهم التعبير

ساعدوهم أن يبقوا على اتصال•

مع أصدقائهم

كأسرةمعًأوقتاقضوا•



الرسائل المهمة 13-18

القواعد المنزلية•

المدح•

المكافأة •

تمسئولياإعطاء•

ساعدوهم أن يبقوا على •

اتصال مع أصدقائهم

كأسرةمعًأوقتاقضوا•

للمراهقينمهمةالدوائر االجتماعية•

للعزلة أحيانًاميلهمتقبلوا•

الصبر على سلوكياتهم •

مشاعرهمعنتعليمهم التعبير•



لإلبالغ عن 

حاالت العنف 

مخاطبة اآلباء 

واألمهات 



تطوير الرسائل لألقران

سوء 
التغذية

الضغط 
النفسي على 

اآلباء

مشكالت 
نفسية 
وسلوكية

قلة 
النشاط 
البدني

االعتناء بأنفسكم

اعاطفيً األطفالدعم

مفراغهملء وقت

اإليجابيةالتربيةأساليب

نظام غذائي صحي

التعامل مع السلوك السلبيتشجيع السلوك اإليجابيماليوخطة

التواصل بين األبوين

منوالحمايةالنظافةسلوكيات

ىالعدو

استخدام 
اإلنترنت 
اوالتكنولوجي

روتين حركة يوميالحماية أثناء استخدام اإلنترنت



ةأسئل


