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 Forord    المقدمة
 

 اسنة طبق 14 -9تتراوح أعمارهم بين  الالجئين الذين من بينمجموعات األطفال ستخدامه ضمن تم إعداد هذا الدليل إل

المتوفرة بخصوص األطفال ذوي خلفية الدليل على أساس النظريات . وقد تم تطوير  MindSpringمايندسبرينغ  ألسلوب

ب ، والتي تستهدف اآلباء والشبامايندسبرنغ للمهارات بتطويرها مركزقام التي وكتيبات أخرى على  اأيض ابناءو اللجوء،

لقد تم إختبار الدليل وإستكمال و. لنا مصدر إلهام( 2016الهولندي للطفل ) دليلال إضافة إلى ذلك، فقد كانعلى التوالي. 

 (.2018مع األطفال ) مسار جماعيأول بعد إنجاز و، (2017) للمدربين األولى إنعقاد الدورةه بعد جوانب

 

صف وفيه و مايندسبرينغ.دورة بتسهيل مسار  انغ، الذي سيقوم محلييمايندسبر مدربلالستخدام من قبل تم إعداده الدليل و

 ، يمكن لمدربنالمدربيبعد دورة ف. التطرق إليهاوالموضوعات المراد الجماعية العشرة، جلسات ال لكيفية سير

 هذا الدليل. عن طريق إتباعلألطفال مايندسبرينغ دورة  مسار إنجاز هومساعدمايندسبرينغ 

 

 وسائل افتقد فيهي يلبي إحتياجات األطفال ذوي خلفية اللجوء، وأوضاعهم الحالية والتيلألطفال مايندسبرينغ  أسلوب إن

خلق على ة، وكامنبقدراتهم الفيهم  يمانإلتعزيز إيعمل أيضا على و ،الهويةتجاه اإليجابي  الحسفيما يتعلق ب همعزائمتقوية 

 أن ، والتي أظهرتالمكتسبةعلى الخبرات يرتكزهذا البرنامج ل اآلخرين في حاالت مماثلة. مع األطفامتينة عالقات 

إضافة إلى  ،المنفىالهجرة وفي ظروف لهم ساوين جموعات من األطفال المفي م إجتماعهمخالل من  يستفيدوناألطفال 

التي يتواجد فيها ذاتها تجربة بإيجابية العايش  قدمتطوع مايندسبرينغ  مدّرب صورةحتذى به في ي   واقعي نموذج وجود

 .احالي ألطفالا

 

للذات، وقدرة على  اإيجابي اوية، وتصورأقوى باله اشعورنح الطفل إلى م أسلوب مايندسبرينغ لألطفال هدف، يوفي العموم

كل  مع والتعامل ،الصدمةماهية و ،التوترلماهية ة باإلضافة إلى الفهم والتوعي ،الخاصة وتنظيمها مشاعرال التعرف على

خلق عالقات ذات و ،الخاصة قدراتالفي  ثقةال تعزيزمن شأنها  ،شكل تجربة قيمةالمسار الجماعي ي، فإن . وأخيراذلك

 ة.شابهمالحاالت الاألطفال اآلخرين في  تجاهمغزى 

 

الذين ساهموا في هذا العمل التنموي. وقد  ،المتطوعين مدربي مايندسبرينغو ،معاوني المدربينو ،شكرا لجميع البلديات

سفينبورغ، بلدية أودر، وبلدية وفاين، بلدية ده، وفاربلدية برندرسليف، وبلدية : بلديات التالية في مرحلة التطويرشاركت ال

كولستروب بالتعاون مع جمعية  ، وبلدية أوبنرو،إقليم بورنهولمبلدية كوياه، وبلدية روسكيلده، وبلدية وبورغ، ونبلدية و

 .لمساكندارة اإل، وهيئة سالوس إلسكانل
 

كل  المشورة بناًء على رؤيةفي  مهنيًا وساهمالذي قدم دعًما ل والخبراء الذي تابع إعداد دليل الطفلفريق  االشكر مقدم أيض

ياتاه : ، وهمالمنفىإشكالية النزوح و/ أو أو األطفال الالجئين و ،األطفالمجموعات تخصصه، سواء في  منهم في فرع

 تولين، إستشارية في شبكة اإلندماج بهيئة الالجئين الدنماركية، ويباه راسك موستسين، إستشاري مهني ببلدية كوبنهاجن،

في شبكة  النفس ة، عالموياسمين بارود ،، عالم النفس المستقلوإيفا جاك، أخصائية نفسية ودكتوراهديتاه كروغ شابيرو، و

في بلدية ة عائلية يستشارإ، وكيرستن بوك، في مايندسبرينغ ، مدربةوأيان ياسين، اإلندماج بهيئة الالجئين الدنماركية

، استشاري كه هاالسفيبـ : مقدم لفي بلدية كوبنهاغن، وشكر خاص  مهني اه كوفود، استشاريتينو، توربك -لينغبي

 خارجي.

 

وإختبار برنامج مايندسبرينغ  من تطوير هتبرعأوبيل الخيري، الذي مكَّن  عائلةوأخيًرا، جزيل الشكر الى صندوق 

 .جوءالل لألطفال ذوي خلفية

 
                  

  ،الكفاءاتمايندسبرينغ لتطوير مركز            

  2018 /حزيرانيونيو           
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

    ?Hvad er MindSpring                             ؟مايندسبرينغما هو 
 

طالبي اللجوء والالجئين.  هذه الطريقة تستهدفطويرها في األصل في هولندا. هي طريقة جماعية تم تمايندسبرينغ 

مختارة تتعلق بالحياة في المنفى،  فيما يتعلق بموضوعات محددةفي التعامل والغرض من ذلك هو تعزيز كفاءات المشاركين 

 من واقع المشاركين أنفسهم. تعتمد الطريقة على المبادئ التالية: والتي تنبع
 

 في المنفى تهمحيافي  الخاصةبتجاربهم المشاركين  مساهمة  • 

 (خبراتهميتشاركون في  التفكير متشابهيأي أن ) إستخدام أسلوب الند للند  • 

 مأخوذة من الواقع المعاش للمشاركينضيع ثابتة وام تضمنذي يالالمستخدم ل ليدلالمشاركة عة ولمجما إتباع  • 

 هذه الفرصة للتأمل في الحصول على  لمشاركينل تضمنللموضوعات المدرجة في الدليل مختلفة التمارين ال  • 

 ووعي جديدين من خالل ذلك. رؤيةكتساب إبالتالي و ،الموضوعات    

 بكفاءة. للتصرف ن مهارات جديدةووالخبرة يخلق ،والوعي ،المعرفة الجديدة  • 

 .ذوي التخصص أصحاب المهنة منومن الآلجئين التعاون بين المتطوعين   • 
 

  نفس يحمل الذي مايندسبرينغ، مدرب - متطوع مدرب يقودها المجموعات أن هو الطريقة هذه يميز الذي الخاص الشيء إن

 يفهم أن المنفى، بلد في كالجئ وخبرته الثقافية خلفيته خالل من مايندسبرينغ مدرب يستطيع. للمشاركين الثقافية والخلفية اللغة

  المدرب يشارك وعندما. المشاركة المجموعات طرف من طرحها يتم التي والمشاكل والموضوعات الحاالت من الكثير

  حياتهم مع للتكيف والدافع بالثقة، الشعور لديهم هذا يخلق المشاركين، تجارب أحد تشبه أن يمكن  والتي الشخصية، بتجربته

  مع سواء، حد على الالجئين منظور ومن الثقافي المنظور من المطروحة والقضايا الموضوعات إلى ينظر. الجديد البلد في

 تعينه الذي المدرب مساعد وهو ،مختص مهني بشخص موصول مايندسبرينغ مدرب عملإن . الحية والتجارب األمثلة إعطاء

  المدرب لمعاون ويمكن. سكني جتماعيإ مشروع أو اللغة، مدرسة أو البلدية، مثال المشاركين، دورة بتنظيم تقوم التي الجهة

 األم اللغة بإستخدام مايندسبرينغ دورة وتجري. المحلية الظروف بخصوص العملية، أو النظرية سواء الحقائق بتقديم يساهم أن

 ما كل لترجمة محترف بمترجم اإلستعانة يتم فإنه -المسار- الدورة في يشارك أن من المدرب معاون يتمكن ولكي. للمشاركين

 .فيها يقال
 

مركب باللغة اإلنجليزية، والذي يشتمل على العديد من المعاني. وفي هذا السياق يعني  عبارة عن لفظ"مايندسبرينغ"  إسمإن 

يحصلون على وعي ومعرفة، س ،بعد إنتهاء الدورة الجماعية ،المشاركين في مجموعة مايندسبرينغإن اإلسم: "بداية جديدة". 

 .مختلف التحديات اليومية، سواء العملية منها أو العاطفيةأو أسلوب جديد للتعامل مع  -تجعلهم يشعرون ببداية جديدة 

 
 

 Formål         األهداف
 

 ،المنفى في ياةالح عن تنتج قد التي واألسرية واإلجتماعية النفسية المشاكل من الوقاية توفير هو مايندسبرينغ من العام والهدف

 الوعي من عالية درجة بإستخدام المشاركين كون من الوقائي الجانب ويتكون .الجىء أنه خلفية يحمل الشخص كون عنو

 إجتماعات في تناقش التي الموضوعات تحددها مواقف ضمن ،(التمكين) للتصرف جديدة مهارات وإكتساب (،اإلدراك)

 حدوثها تجنب أو ،المنفى أو راباإلغت قضايا عن تنشأ التي والتحديات المشكالت مع التعامل على قدرته بتقوية يقوم المجموعة،

 .الطويل المدى على
 

    Hvorfor MindSpring til   børn                   اللألطفمايندسبرينغ لماذا 
 

 يقوم ومن ،اجزئي أو  اكلي برعايتهم يقوم من بفقدانهم وذلك النزوح، رحلة وبعد أثناء خاص بشكل للضغوط األطفال يتعرض

  غالبا الجئين، بكونهم خاصة خلفية لديهم الذين األطفال فإن للدراسات،  ووفقا. والنفسي الجسدي بالدعم المقربين من بدعمهم

 ذلك الي باإلضافة. الخوف من ثالثة أصل من إثنان يعاني بينما النوم، في ومشاكل عالية، بدرجة وإجهاد توتر من يعانون ما

 ولغة لهم، بالنسبة مجهولة ثقافة مع التكيف إلى بحاجة وهم االصلي، البلد من الهروب عن الناجمة الضغوطات من يعانون

 أو دعم دون النزوح، أحداث بها أتت التي المشاهد مع بمفردهم يقفون الغالب في هم. جديدة وتوقعات ومعايير عليهم، جديدة

 .والمستقبل المتاحة الموارد على خاص بشكل والتركيز والهرب، النزوح أثناء رأوه والتعبيرعما للحديث لهم فرصة

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 تهمخلق هويحساسة لعقلي و بدنيمرحلة نمو  يعيشون اعام 14-9 من سن األطفال في الفئة العمرية وبشكل خاص فإن

 نموساس لاألالذي يشكل  تعرفان والاألمإحساس إن . بهذا العمر ةلحقيارات متخإرغبات وما يتطلبه ذلك من مع  ،شبابيةال

من حاجة خاصة للدعم النفسي االجتماعي ب يجعلهماألمر الذي ، المنفىلدى األطفال في  قد يكون مهددا إيجابي تهم بشكلهوي

 .الترديمن  تهموقايأجل 
                         

 لتحديات تعرضهم في يتسبب أن يمكن المنفى وأن النزوح، معنى يفهموا أن لألطفال فرصة لألطفال مايندسبرينغ دورة تتيح

 خالل من للتصرف إستراتيجيات األطفال لدى ينشئ للمايندسبرينغ، الجماعية الدورة خالل ومن. معينة وبدنية معنوية/عاطفية

 مع جديدة اجتماعية عالقات لتشكيل الفرصة األطفال منح إلى باإلضافة. البعض بعضهم وتجارب معارف واستعارة تقاسم

. به يحتذى كنموذج مايندسبرينغ مدرب ثوب في أنفسهم وتخيل أقرانهم،  

             

 :مفاهيم خالل االجتماعي منمن المجال النفسي  مستوحى النظري األساس

  بصدمات وتقوية األطفال المصابين اللعب لعالج يستخدم فيهاي طريقة ، وهاأللعاب المفعمة بالمرح والحيويةإستخدام  • 

 .نفسية    

  مقاومة ، وكيف أن األطفال لديهمعلى التعامل مع اإلجهاد والكوارثلقدرة يبين انفسي  ، وهو مصطلح"المرونة" • 

 .يةصالبة في مواجهة اإلشكاليات النفسو    

  ،معنوية عناصر إلى اإستناد ،اآلخرينسلوكيات بالقياس مع  الفكري"، وهو ما يعني فهم سلوكياتك الذاتية محيص"الت • 

 واألهداف. ،واالحتياجات ،واألفكار مشاعر،الك   

 

 إلى: لألطفال المستخدم لمايندسبرينغ ، يهدف دليلبشكل عام

 نفيمالحياة  في ، وبعد ذلكالنزوحرحلة بعد لهم ال بما قد يشكل تحديًا األطف توعية  • 

 نشاء استراتيجيات للتصرف إل بأنفسهمفال األط جتهدي  • 

 .ختارة له فائدة جمةلماضيع وابالمق فيما يتعل الخبراتفي  تشاركلن األ فاطألا لمسي  • 
         

ونظرة ثاقبة في  ،كتسبوا معرفة جديدةقد إ لمايندسبرينغ ةالجماعي دورةاإلنتهاء من الد عناألطفال يصبح الهدف هو أن ف

هو أن يشعر األطفال باالرتقاء في إدراكهم لذاتهم وهويتهم  اأيضالهدف والمجموعة. لقاءات  تدور حولهاالمواضيع التي 

 ة. مهاراتهم وصفاتهم الذاتيعلى إنتباههم ، وقد ركزوا في التصرفوكفاءتهم 

 ومساعدة الدعم بتقديم قيامهم عند وخبرة تجربة نكتسبوي الدورة في المشاركين نأ في والمتمثل خرآ هدف هناك نأ كما

           . الخبرات وتبادل والمحادثات التمارين أداء في الفعالة المشاركة خالل من وذلك البعض، بعضهم

طفال لتجنب سوء إزدهارهم ألتقديم الوقاية النفسية واإلجتماعية لحول يدور مايندسبرينغ لألطفال ، على المدى الطويل

 .وترعرعهم
           

 Materialet i manualen                             محتويات دليل المستخدم     
  

يحتوي هذا الكتيب على دليل محدد لكل اجتماع من اجتماعات المجموعات العشرة. تم تصميم الدليل مع عرض موجز عن 

عالم  ة، للتأكيد على أنمباشر ديه األطفال. تتم صياغة العرض الوارد في الدليل بصيغةيتبعه تمرين يؤ ،موضوع اليوم

للفت إنتباه نقاط بشكل عام  فًا لهم. عندما يكون هناك نص يذكربحيث يجدونه مناسبًا ومعرو ،الذي يتم التحدث إليههو األطفال 

 إن هذا النص يكتب بحروف مائلة.، فمايندسبرينغمدرب 
 

 تطوير من منهم هؤالء ينتظره ما الجل المجتمع أو/ و اآلباء طرف من  كبيرة لضغوطات األطفال يتعرض ما غالبا

. لذا من المهم أن األطفال ينالتكيف مع ثقافة وسياق جديد أن عليهم ، باإلضافة إلى، والسلوك الجيدوالتعليم ،اللغةك مهاراتهم

ه كجزء من يحلمون بما أو  سبب قلقهم،قد ي لى كلماتهم الخاصة والتحدث عماللعثور عالكافي الوقت  يتاح لهم مايندسبرينغ في

 .الخاصة ة وأهدافهم المستقبليةتطوير هويتهم الذاتي
 

 دورة من لقاء كل مدار علي. محددة تمارين ويتبعه قصير بعرض يبدأ معين، موضوع طرح يتم المجموعة تلتقي عندما

 أنظر. األطفال لدى والتركيز الوعي خلق الجل وهذا لقاء لكل وخاتمة بداية هناك أن أي المنهج، نفس إتباع يتم مايسبرينغ

 ".واإلنهاء اإلفتتاح أجل من تمارين" عنوان تحت الدليل من الخلفي الجزء في بالملحق الوارد الشرح الى

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
        

           

 حق له المجموعة مدرب الحال، بطبيعة لكن وداللة، معنى له الدليل هذا فى هي كما المواضيع سلسلت فإن الخبرة، على بناء

 من أي يقرر أن للمدرب أيضا ويمكن كما يقودها. التي للمجموعة مناسبا يراه ما حسب الترتيب تغيير بشأن قرارال إتخاذ

 أثبتت لكن حدة. على مجموعة كل أطفال تياجإح حسب ذلك كل آخر، موضوع من أطول فترة الى بحثه يحتاج الموضوعات

 أنها بالخبرة ثبت حيث الجماعية، الجلسات إطار في بالدليل المذكورة الموضوعات جميع تناقش أن المهم من انه التجارب

 الهجرة. أو اللجوء من خلفية ذوى األطفال فئة إهتمام وتشغل أهمية ذات

 

كيفية إرشادي ل بيانإدراج تم لقد الوقت.  التصرف فيإلى أخرى، وكيف سيتم  تلفًا تماًما من مجموعةمخاألمر سيكون كما 

طبقا إلحتياجات المدرب تحديد هذا األمر معاون قع على عاتق ي، ولكن جتماعات الخمس األولىإلتخصيص الوقت ل

 .معنيةمجموعة األطفال ال

 Temaer                المطروحة ضوعاتالمو

 لموضوعات الدليل.فيما يلي مقدمة موجزة 
 

  

 Tryghed       شعور باألمانال . 1           

 
ثالث خالل من  يتم تعريف الشعور باألمان . اقوي اتحدي األطفال عادةفيه  جدهو موضوع ي - يهماأو االفتقار إل - والطمأنينة نااألم

قدرة كل منهم زز يعأن ينبغي إن موضوع الشعور باألمان األمان. الشعور بمعينة من  ة، كل منها يرمز إلى درج)ملونة( ساحاتم

هو ن األماالشعور بدام نعوأن إ ئه،بنادة عان إلممکن امالشعور باألمان ن بأ يهعن ومد يزيأن وعلى توفيراألمان في حياته،  امنفرد

 .دائمر غيأمر 
 

 Kultur og forandring         الثقافة والتغيير . 2

 
هم. يتم استخدام  هممثلالثقافية ية لديها نفس الخلفية إفتراض بخلق شخصيةاألطفال  بأن يقومالثقافة والتغيير موضوع ستعراض يتم إ

التي تقابلها هذه التحديات  يتم سرد جوانبو ،جديدةشخصية كونها  من منطلقلألطفال لتبادل الخبرات  الشخصية التصورية من قبل

دور ومستخدًما طوال المسار كي ي االشخصية التصورية متكرر ذكركون أنفسهم. يمكن أن يالشخصية دون حاجة إلى التحدث عن 

 .لديه يثير حساسية نفسهالطفل لحديث عن اإذا كان  ،الحديث حول الشخصية
 

 Identitet           الهوية  . 3

 
ة حياتهم الخاصة. يركز التمرين على القصعن  امجاز يعبر، شجرة الحياةيسمى  تمرين بموضوع الهوية من خالليعمل األطفال 

، باإلضافة إلى األحالم والموارد التي يتمتع بها كل منهمات مهاروال المكونات، مع التركيز على الجيدة التي يجلبها كل منهم معه

إطالق عبارات و ،لكل منهم العرض التقديمي أثناءالبعض  لبعضهم نصاتاإل التدريب علىواآلمال المستقبلية. وهذا يشمل أيضا 

 .عند المتحدث مهارة تفاعلية لخفض مستوى التوترالثناء ك
 

 Stress og trauma           االجهاد والصدمة  . 4

 

، وحول شجرة الحياةتحدى تيمكن أن  يتالء اشياأل أمل فيهنا بالتاألطفال يقوم . بشجرة الحياة ان يتعلق عانموضوإلجهاد والصدمة ا

وأين  ،ات التي يتعرضون لهاالتحدي من خففما الذي يمكن أن يباإلضافة الى ، مع التحديات التي تعرضوا لهاتجربتهم الخاصة 

هم التعرف على اإلجهاد والصدمة على أساس التركيز على أن األطفال يمكن للمرء الحصول على الدعم. يتم تقديم مصطلحيمكن 

ما الذي يمكن و ،فعله نبغيما يتلقي النصح لو ،يشعر بها المقربين إليهمتي الالتي يشعرون بها شخصيا واإلجهاد والصدمة أعراض 

موضوعات طرح ، وواألحداث غير الطبيعية مشاهدالصدمة كإستجابة طبيعية لل لهم القيام به، وأين يطلبون المساعدة. يتم تعريف

بمنظور تطلعي  ردية. إن األمر يتعلقتجاربهم الفاألطفال في  ستغراقوإغوص  يس له هدف عالجي في حالةمثل اإلجهاد والصدمة ل

 .صرفوتعزيز كفاءة الت ،فهم السياقاتو، لكيفية التصرف، يهدف إلى إكتساب المعرفة
 

 

 

 

    

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Følelser              المشاعر   . 5           

 

، المرء أحاسيسهروب والحياة في المنفى على يمكن لألطفال من خالله فهم وتبصر كيفية تأثيرال دخالالمشاعر م يعد موضوع

 اتبصرالمرء حتى بعد مرور وقت طويل على حدوث المشاهد العنيفة أو غير السارة.  إن التطرق لموضوع المشاعر يمنح 

التي يعرفها المرء، وعن ماذا هي تعبر، وما الذي تسبب في خلق المشاعر. باإلضافة إلى ذلك، هناك تركيز  حاسيسبنوعية األ

 على القدرة الذاتية للمرء على تغيير تلك المشاعر عن طريق الوعي والمعرفة لها.
 

 Ensomhed            بالوحدة إلحساسا   . 6

 

الجئين، ألن هؤالء غالبا ما يفتقرون إلى ة أنهم بالنسبة لألطفال ذوي خلفيموضوع ذو أهمية خاصة  الوحدةاإلحساس ب

/ أو العائالت الدنماركية و ما يكون التواصل بينهم وبين األطفال الدنماركيين االتواصل مع اآلخرين، ويشعرون بالوحدة. فغالب

ال لكيفية إنشاء تجمعات مختلفة عابرة هذا الموضوع هو فتح مج ناقشةمالغرض من ف غير موجود أو يحدث بشكل َعرضي. 

لالستخدام في أوقات الفراغ. داخل الدنمارك لألعراق واألصول، بما في ذلك تبادل المعرفة حول الشبكات االجتماعية 

 .دورةيمكن أن يستمر بعد إنتهاء ال امعتج هافي حد ذاتباإلضافة إلى ذلك، فإن نية مجموعة مايندسبرسنغ أن تنشئ 
     

 

 في إطار متوفران ن اماإلحساس باألستقرار ول أن يكون عنصري اإللألطفا مسار مايندسبرينغ الضروري عند تطبيقمن 

 وشكل الدورة.

 Forældredeltagelse           نيالدمشاركة الو

عن مايندسبرينغ  دورةأثناء  الدين دعم األطفال في عملهم. يمكن للونيلتفعيل مساهمة الوالدلألطفال  مايندسبرينغ هناك نية لدى

مجبرون على أن األطفال، بحيث ال يشعر األطفال أنهم  بأسلوب يرضى عنه من المهم أن يتم ذلكفيفعلونه.  اإلستعالم عماطريق 

 ه.دور الوالدين أيضا له أهميت، ولكن جل األطفالفي المقام األول أل إذ أن هذا المسار هو. عنه فصاحا بشيء ال يريدون اإليخبرو
 

مايندسبرينغ حديث محور . قد يكون هذا هو م لجمع التدريبات التي تدربوا عليهاحيث يتم دعوتهلألطفال،  يتم تسليم دفتر "كتابي"

 كان الطفل يرغب بذلك. في حالة طفلهما،بين الوالدين وفيما 

 ،مايندسبرينغدورة  مسارل يختاماللقاء الالتجربة، وحضور مشاهدة لقاء جماعي من أجل لحضور آخر  نيسيتم دعوة كال الوالد

 .للمشاركين مايندسبرينغ دورة إجتيازشهادات تسليم فيه يتم و

 

 Genkendelse og almengørelse             والتعـّود التعرف

 وتعرفهم على التحديات المشتركين خبرات تنوع في المقام األولدورة مايندسبرينغ في في  الجماعي مسارال قوة تكمن

سيكون التركيز خالل لقاءات المجموعة ذو طابع تطلعي . تجمعهم خلفية النزوح والعيش في المنفى ،المشتركة والتجارب

، ومن أجل زيادة الوعي حول العالقات السببية بين حياة المنفى وردود األفعال الخاصة بكل طفل ومرّكزعلى القدرات والموارد

 بعملية النزوح والهروب.المتعلقة 
 

ذات الصلة بالهروب والمنفي، باإلضافة إلى فرصة لمناقشة ذ حلول للتحديات إعطاء وأخ يتيح لهممجموعة وجود األطفال في 

هذه التحديات في جو يسوده اإلحساس باألمان والطمأنينة. سيدركون أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة التحديات المختلفة، وسوف 

 ل مسار الدورة على فرصة إلنشاء شبكة تواصل إجتماعية.يحصلون خال
 

 شكالياتواإل جتماعاإل موضوع فحوى وضحت التي مثلةاأل بعض بتحضير إجتماع كل قبل مايندسبرينغ مدرب يقوم نأ المهم من

 ينجديد نظر ووجهة رؤيةيحاول إبراز وتعزيز  مايندسبرينغ مدرب نأما هو مهم م اأيضو. الجلسة ثناءأ عرضها سيتم التي

  .لألشياء
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 
 

        

لمدرب مايندسبرينغ الغرض المقصود من ترسيخ وتطبيع مختلف النظريات واإلشكاليات التي سيتم  ارب الذاتيةتخدم التج

ألمر يتطلب درجة مناقشتها. وهذا يجعل األمر أقل خطورة وأكثر أمانًا للحديث عن الموضوعات الصعبة والشخصية. هذا ا

مع لموضوع اليوم،  يالعنوان الرئيسسقف  لتالمس الخصوصية،ة بالغقصص األطفال ال يصالإلية جوغمعينة من البيدا

 رسيختعلى قيمة تبادل الخبرات، وتقديم المشورة بشأن ما يجب القيام به. إن تبادل الخبرات أمر مهم من أجل التركيز

 على التصرف فيما يتعلق بالموضوع العام.المرء قدرة توجيه التركيز نحو أيضا  نبغيالمعرفة بالموضوع، ولكن ي

 

 Gruppedynamik og –sammensætning         المجموعة وتكوينها كيةدينامي
 

 العمر.إلختالف  اما تبعتمرين  نويعتكون هناك حاجة إلى ت المستخدم متىدليل  وضحي
           

بتوجيه  معاون المدربو مايندسبرينغ مدربيقوم أمًرا مركزيًا. هناك حاجة ل إنعكاس الفكرة وتبادل التجربةمن المهم أن يكون 

مدرب كل من . يجب أن يشدد التركيز على ما هو صواب وما هو خطأ هذا اإلتجاه في الدورة حتى ال ينصبفي  الدفة

، هي التي تتألق. على العموم اوجهات نظرهم ادع، وال يعلى أن جميع اإلجابات جيدة على قدم المساواة مايندسبرينغ ومعاونه

"نشكرك على مشاركة قصتك معنا  ين. قد يكون الرد على المواقف والتجارب هو:لآلخر إدانةادثات المحبال ينبغي أن تكون 

في أنه ال يوجد المقولة بكرر  .؟"شخص آخر يرغب في مشاركة تجربته، هل هناك ، أو "شكًرا لك على سرد التجربة..."

المخّزن في  -عرفة المشترك بنك الم في وإيداعها ،خالت الجميعتدمن  إلستفادة، ولكن يمكن اصوابأي خطأ أو  ةشاركمال

 ."كتابي"،  دفترهم الخاص

            

 مكان جلوسهم نوعفيما إذا كان األطفال بحاجة إلى ت ريعاون المدرب قبل كل اجتماع، التفكوم مايندسبرينغ يمكن لمدرب

أو فوق  فوق األرضبالتناوب  تبديل الجلوس ، وما إذا كان يجببالنشاط معه تعاوني، ومن يجلس بجوارهتغيير بالتالي و

 ،في اليوم السابق لالجتماععلى الهاتف قصيرة قم بأخذ اآلراء حول رغبة األطفال بإستالم رسائل الطاولة والكرسي. 

 هناك حاجة لمزيد من فترات الراحة. ما إذا كان، وحول تقديم الفواكه والعصائرو
           

 دواتاأل لبعض وصف ليكإ. المجموعة جلسات لنجاح اأمرا حاسم المجموعة داخل يجابيإلا مزاجالو جيدةال ديناميكيةال إن

 .المجموعة داخل فضلأ لتفاعل خصبة رضيةأ وخلق يجادإ على تساعد نأ شأنها من التي

 

             Gruppesammensætningen          المجموعة شكيلت

 لتفاعل بالنظر لألطفال نموذجيال العدد يه أطفال 10 ىال 80 من لفةؤمال مجموعةال فإن المجال، هذا فى تجاربنا على إعتمادا

 داخل باأللفة حساسواإل للكالم طفل كل مامأ المجال إلفساح السبل أفضل بتوفير سمحت العدد هذاب المجموعة نإ المجموعة.

  جديدة. ؤيةور معارف ستيعابإل إستعدادهمو التركيز، على األطفال لقدرة اطبق العدد تنقيص الحاجة عند ويمكن .المجموعة
 

في كل مسار كيفية تكوين مجموعة األطفال فيما يتعلق بنوع الجنس، والعمر، وحجم المجموعة، لمدربين أن يقرروا ل يجوز

المستحسن أخذ وقت ، الخ. ومن نغالقي/ اإلنفتاحياإلالطفل طبع نوعية وعلى سبيل المثال األخوة،  العائلية، األطفال روابطو

 في التعيين أيضا بالتعاون مع أي من الشركاء الذين يساهمون ، ولكنومعاون المدرب مايندسبرينغمدرب فيما بين لتقييم هذا 

 .واإلنتقاء
 

 / الدورةفي المسار األطفال للمشاركةوتعيين  إنتقاء

تجربة ال يتضح من خاللالتعاون مع المؤسسة المضيفة. للدورة بوتعيينهم األطفال  إنتقاءهو المسؤول عن إن معاون المدرب 

يرشح إنضمام طفل ما هو معلم المدرسة، أو قد يكون من ف. والتعيين عملية اإلنتقاءمن المفيد التعاون مع المدارس من أجل  هأن

في المؤسسات تعددة قطاعات مب العاملينأحد  ، أوالصحية مسؤولة الرعاية، أو في المدارس المربي بنادي وقت الفراغ 

 والجمعيات الخاصة ومنطقة اإلسكان االجتماعي.
      

 ، مع األهلجتماع شكل الجلسات الى األبوين أثناء إمحتوى وبنقل  من منطلق معلوماتي أن يقوم مايندسبرينغمدرب يمكن ل

 ، وقواعد الواقعيةحاالت ال، واإلحساس باألمان: دوائر مثل االجتماع األول إلى الوالدينفي  المتبعةحيث يمكن تقديم التمارين 

  من أجل. وجها لوجه المدرب بعقد لقاء شخصي لرؤية اقوم الوالدين مسبقأن يالوالدين ثقة دواعي تعزيز اللعب. قد يكون من 

 لألبوين، زيارة منزلية فردية بالقيام ب ننصح، على موافقتهمابذلك والحصول ، حيث يتم إعالم الوالدين مهمة إنتقاء األطفال

 .ة للحصول على المعلوماتمشترك من مشاركة األبوين في لقاءات االحقما يتبع ذلك مع 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

       
 

 
 

كي  ،تلك المسارات والآلباء أو الشباب، فيمكن التوصية هنا بدعوة بعض من إجتازولما كان قد سبق إنعقاد دورة مايندسبرينغ 

دعوة الجيدة القيام بقد يكون أيضا من بين الفئات المستهدفة و. مايندسبرينغفي  تهميحكوا عن خبراتهم اإليجابية نتيجة لمشارك

 هم البالغين.يلاهأمع  مايندسبرينغاألطفال الذين سبق أن شاركوا في 

              

 اللعبة قواعد

 وأ تفاقاتاإل هذه تعديل ويمكن. جمعهات عند المجموعة على ستطبق التي القواعد على تفاقاإل المهم من مجموعة أي في

 باألمان اإلحساس خلق على تساعد القواعد هذه مثل. ذلك إلى األمر ويحتاج جديدة قضايا تنشأ عندما جديدة تفاقاتإب ستكمالهاإ

 .المجموعة في والثقة
 

 قواعد اللعب التالية:ب بتذكير الحاضرينجماعي  لقاءمن المتوقع أن يتم تقديم أي 

 المجموعة داخلالسرية   • 

 مبعضهالحاضرين لاحترام   • 

 األخرى: من أمثلة قواعد اللعب  • 

 بناء على إتفاق مسبقفترات الراحة أو  فقط خالل -لهواتف ستخدام اال حاجة إل  • 

 من المهم الوصول في الوقت المحدد  • 

 أي أنه ال يرغب في تقاسم أفكاره مع اآلخرين  – عتذار عن التعليق أثناء أخذ اآلراء بأس من اإلال  • 
 

  ؟لآلخرين حتراماإل المرء ظهري كيفمثل، . واحدة من تلك القواعد تعنيه ما لتجسيد الوقت إعطاء بعضب دائما قم
 

 الطاقة نشح تمارين

  السيء، المزاج لكسر أو التركيز، نولشح المجموعة داخل جديدة طاقة لخلق قصيرة كإستراحة الطاقة تجديد استخدام يمكن

 المواضيع حول دورت ال االطاقة أنه نشحممارسة عند  الشيىء المحوري إن. أفضل بشكل بعض على الحاضرين أو لتعرف

 عن ابعيد قصيرة إستراحة والجسم العقل تعطي وسهلة، قصيرة تمارين عن عبارة هامايندسبرينغ، ولكن في المطروحة

في الجلسة األولى من جلسات  الطاقة نشح تمارين حولسيتم إستعراض بعض األمثلة والمقترحات . الدورة موضوع

الطاقة األكثر مناسبة لمجموعة األطفال في  نجتماع أن تقوم بتحضير تمرينات شحمن المهم أن تتذكر قبل كل ا .المجموعة

 بدليل المستخدم. الطاقة نشحالجيدة في ملحق  الطاقة نتمارين شحوضعهم الحالي. أنظر قائمة من 

 

 والمناقشة الحوار بين الفرق

 يجد أن أو ،الحقيقة فيعرّ  أن المرء يحاول األحيان أغلب في. والحوار المناقشة بين الفرقالى  اإلنتباه المهم من يكون وقد

 حيث ،مشتركة وحةل كتابة مجموعةك كميمكن. الحقيقة على "وحده ستحوذي" المرء نأ يعني ال الحوار إن. لها موحدة صيغة

 الهدف من الحوار هو: كيفية فتح  .مناقشةالبالمقارنة مع  حوار أنه كل منهم يعتقد ما حول بآرائهم هااألطفال بتعبئت يساهم

 :التالي النموذج من واالستلهام االستفادة يمكنكطرق مختلفة للوصول لموضوع ما. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dialoghåndbogen, DUF :المصدر:                                                                                                                        
 

 

 

 الحوار

 

 المناقشة / المناظرة

 نحن نسعى للفوز نحن نحاول أن نتعلم

 نحن نحاول اإلقناع بالحجج نحن نحاول أن نفهم

 نحن ننصت إليجاد األخطاء والنواقص انحن ننصت لنصبح أكثر ذكاء

 خاصة، وعن قيمنا بشكل واضح تمامانحن ندافع عن آرائنا ال نعبر عن آرائنا الخاصة نحن نحاول أن

 مع بعض القد أصبحنا أكثر تشابها أو تكيف يمكننا إستيعاب إختالفات بعضنا البعض

 على الخاسر أن يستسلم ال يوجد خاسر، كالنا رابح

 هو الفوز وأن يكون الحق معنا الهدف الهدف هو معرفة الطريق لمزيد من الفهم وعمق البصيرة

 صورة جلسة المناقشة/ المناظرة:  حلقة مالكمة دائرةشكل  ة جلسة الحوار: هيئ

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 

ا، يمكن للمرء إجراء محادثة إستنادًا إلى الرسومات المدونة أدناه، والتي األصغر سن   بالنسبة لمجموعات األطفال

 توضح جميعها ما يلي:

 واحد ثنان يمكن أن يفعلوا أكثر منإ  • 

 أن الشخص المفتقد أو الذي يعمل ضد الجماعة سيجعل الكل/ المجموعة أضعف  • 

 كل فرد بالجماعة له نفس األهمية –إن عجلة التروس المفتقدة، يمكنها أن توقف دوران اآللة   • 

 شخص واحد ينقص، سيجعل الغزل المنسوج أقل جودة.  • 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن ،الجدال لىإ الحوار من يتطور كيف المجموعة داخل الحديث الى تتنبه نأ المفيد من فإنه مايندسبرينغ، كمدرب

 داخل أطفال وجود حتمالإل اهتماما تولي أن المهم من ذلك إلى وباإلضافة. يضاأ نزاع لىإ يتطور نأ المحتمل

 يكون قد. مرتفع بصوت بذلك يصرحوا لم لو حتى عنها، الحديث تمي تجمعات وأ مواقف وأ راءأ يمثلون ربما المجموعة

، أو يحمل سمة هوية مختلفة ديانة ذو وأ ذو وضع إجتماعي معين، شخص يكون قد وأ معينة، لعرقية ينتمي من مثال

 يلي فيما. دفاع بدون تركت نأ وال ،النقاشات ثناءأ السلبية النمطية بغةالصأو تطفو  سودت الأ من بد ال لذلك. مختلفة

 :نزاعاتحدوث وقاية من لل جيدة نصائح
 

 ال تقم بالحكم أو بالتعليق على أقوال اآلخرين 

 الحاجة حسب جديدة قواعد بإعداد قم أو المجموعة، في المتبعةاللعبة  قواعد بإستعمال قم. 

 يؤدي لتصعيد النزاع(، بعكس إستخدام  "أنت" راجع ما ورد أعاله، ثم إظهر الفرق بين إستخدام ضمير المخاطب(

 "أنا".ضمير المتحدث 

 اآلخرين عن دونية بطريقة يتكلموا أال طفالاأل من أطلب. 

 االتفاق عدم أو الرأي في االختالف في ضرر ال أنه من موقفك على أثبت. 

 مثال الدين موضوع حول كالنقاش المواضيع، بعض مناقشة توقف أن مايندسبرينغ مدرب بصفتك بأس ال. 

 تحولي حتى الطاقة، نشح تمارين تؤدي أو لالستراحة، مجال تفسح وبعدها ، هادئ بأسلوب النقاش وقف يمكنك 

 .آخر مكانإلى  المشتركين تركيز
 

أن  افيمكن دائم، لتجاربهم الخاصة. ومع ذلك امن خالله منطلقاألطفال  جدبحيث يالمستخدم دليل وتنسيق  تم إعداد

 امهم ادورهناك  عبارات تؤدي إلى ردود أفعال مضادة. إنأو  تعليقات تصدرأن  -مجموعة إذا تعلق األمر ب -يحدث 

 عات.نزاال وقوع الوقاية منكيفية أن يكونوا على دراية ب مايندسبرينغ ومعاونه للغاية لكل من مدرب
 

 فضلاأل من يكون قد ،األصلي الموضوعضمن لسير خط ا عن جلسة مايندسبرينغ من حفظ يتمكن المسؤول حتى

 في دعاءإ النقاشات عن نتجي ما غالبا. / أو اإلنتماءات الدينيةالدينمثل  اتموضوع عن نقاشات في الدخول عدم

 مرءلل يمكن. ءشركاال بين تنقساماإ تحدث ما سرعان بل جديدة، آفاقا ولدي ال عادةالذي  األمر هوو ،دعاءإ مقابل

  :الى باالشارة وذلك الدين حول كالنقاش المثال سبيل على ،فيها مرغوبال غير النقاشات باب غالقإعندئذ 
 

    اليوم للحديث هنا موجودون نحن الدين، أجل من ليس. 

     إن األمور التي نتحدث عنها هنا في مايندسبرينغ هي خبراتكم وتجاربكم الخاصة، وما الذي يمكن لنا أن 

 البعض نتعلمه من بعضنا      

    اآلخرين، فليست مهمتنا هو  وخبرة من خالل تجارب انكتسب وعي نحن هنا في مايندسبرينغ من أجل أن

 تصحيح بعضنا البعض أو الحكم على بعضنا البعض

    ليس المطلوب أن نتوحد في رأينامع اآلخرين قاالتفا عدم أو الرأي في االختالف بأس من ال ، 

     أو في ..بطرح وجهة نظرك، هل هناك من له رؤية أخرى لما تم ذكره .أنت مشكور على التقدم . 

 .ليس هناك من هو على حق أو على خطأ ةالحالهذه       

 
 
 
 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

           

 منازعاتوقوع الوقاية من 

يز. هنا يمكن عمل تمرين هناك أطفال لم يعد بإمكانهم االحتفاظ بالهدوء أو الترك تنشأ النزاعات في الغالب عندما يكون

الطاقة فيتعدل الوضع إلى طاقة أفضل. كما يمكن كذلك ممارسة ألعاب صغيرة في فترة الراحة لتعزيز  نسريع لشح

 روح الجماعة، ولبناء ديناميكيات المجموعة.
           

، يمكنه شخص بالغ واحد على األقل يتواجد معهم، ولكن إدارة استراحاتهم بأنفسهم ألطفالمن المستحسن أال يترك ل

 .اطعاممشروبًا أو  تناولهم أثناءفي  ،األطفال معأو التحدث  لعبة ما المساعدة في إيجاد

 

يمكن  هذاتمرينات جماعية في الجلسة العامة إذا كان عمل ب قمأو  ،ون شركائهم في كل تمرين جماعيبدلدع األطفال ي

 أن يفيد ديناميكيات المجموعة.
 

على كيفية التعامل  امسبققد اتفقا مايندسبرينغ ومعاون المدرب  من المهم أن يكون مدربف، في حالة حدوث نزاع

 :بهاتالية للتعامل من الطرق الألساليب بعض ا ستلهامإ للمرء معه. يمكن
             

 جسدي هناك تشابك نإذا كاعن بعضهم فصل األطفال قم ب  • 

 .ونصف تقريباما حدث. دقيقة كي يحكي منح كل طفل وقتًا لإ  • 

 اآلن حالهيخبر كل طفل كيف   • 

 قم بعمل خطة عمل ملموسة للمضي قدًما  • 
 

إذا كان  هفعليمكن ، واسألهم ماذا المساحات الملونة لإلحساس باألمانوالواقعية، الحالة نموذج  ،استخدم إذا لزم األمر

 البدائل: ن بعضأمثلة عفيما يلي صراع. من شأنه أن يسبب  على وشك أن يرتكب فعالو ،شعور غير سار ى المرءلد
                

 عشرةرقم بعمق ثم عد إلى  قم بأخذ شهيق  • 

 ؟في الوقت الحالي تريد أن تكون كيف  (2)    ؟اآلن شعركيف ت ( 1) :  أخبر  • 

 شأنهذا الب واستشرهمسأل اآلخرين إ  (4)  ه؟إلى ما تريد الوضع تحويل أنه يمكن عتقدكيف ت ( 3)     

 المرة القادمة بناء على اإلجراء المذكور أعاله ما سيحدث فيوأخبرعيشعر المرء،  كيففي ورقة كتب أ  • 

 طلب من اآلخرين النصيحة ، ماذا سيفعلونأ  • 

 ا.ي أنت فيهتال حالةديا بعيداعن الجس غادر المكان  • 
 

 "ات"التعامل مع النزاع المستخدم تحت عنوان: دليل نهايةنظر أيًضا الملحق في أ
 

     معاون المدربو مايندسبرينغ مدرب – قادة المجموعات
             Gruppelederne – MindSpring-træneren og medtræneren  

 مدربهناك  ي،بشكل رئيس. لهما دوران ثابتانإثنين مدربين  من ادائم مايندسبرينغ مجموعات قيادة تتكون

التوجيهات و تقديميةال عروضال عبر الجماعي المسار قيادة هو ودوره ،الآلجئين خلفية نفس وله ،متطوعمايندسبرينغ 

طريق  إن الشيء المهم في تقديم الموضوعات عن .، عن طريق إستخدام تجاربه الذاتيةالعملية التدريباتالمتعلقة ب

ورؤية عن أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون التحديات،  اتجاربهم الخاصة هو أنه من جهة يعطي األطفال إنطباع

 آخرين.أشخاص والمفيد الحديث ومناقشة هذا مع  مسموح بهومن جهة أخرى أنه من ال
 

 ،المجموعة فيهمسارمحترف في المجال الذي يتم تنظيم وهو شخص  ،مدّربمعاون مع  مايندسبرينغيتعاون مدّرب 

نظرة ال، و، مثل الظروف المحليةيةحقيقهو ضامن للمعرفة ال معاون المدربمحلية. معرفة ولديه معرفة بالالجئين و

قد تحصل ، إذا لزم األمر. كالهما تخصصينالم داعمينإلى ال اتالمرجعي كون، ويضمن أن تللسياق التنظيميثاقبة ال

إلستعانة المدرب مهم أيًضا من حيث امعاون دور باإلضافة إلى ذلك فإن . مسبقة لهذا األسلوب دورات تعريفيةعلى 

 تعزيز ديناميكيات المجموعة.من أجل و ،المعرفة المهنيةب
 

 ،البعض مع بعضهماوإنسجام  تفاهمه في عاونوم مايندسبرينغ أن يكون مدربسار الجماعي من الضروري لنجاح الم

 ا.سبقً ببعضهما البعض م معرفةلم يكونا على  نإ ،قد أمضيا بعض الوقت في التعرف على بعضهما البعضا أن يكونو

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 trænerne mellem Rollefordeling                             المدربين بين األدوار توزيع

 ضمن المجموعةوإدارة  إرشاد فى يالرئيس الدور لديه من هو مايندسبرينغ طريقة مدرب يكون بحيث األدوار وزيعت يتم

 كشبكة  باإلضافة إلى ذلك المدرب معاون دور يكون .بجانبه كداعم متخصص المدرب معاون بمساعدةوذلك  المواضيع،

 من الممكن أن يتعلق  حيث ،رشد األسريالم أو ،يبشرال كالطبيب أخرى، مرجعية تخصصية الى إلحالةل الحاجة مثلأمان 

  مستقال اموضوع يقدم أن اأيض المدرب لمعاون يمكن كما .الجماعي أثناء المسار تطفو على السطح شخصية مشاكلب األمر

 .للمشاركين محلية عروض أو إمكانيات، أو ،حقيقية أمور حولعلى األغلب يدور المجموعة، داخل
 

باإلضافة  ،جتماعجلسة اإل في تربويال الرعاية واإلهتمامة لمعاون المدرب أن يضمن من المسؤولية المشترككما أنه 

 هتمام خاص.التربوي مع األطفال الذين هم بحاجة إلى إالتعامل  في مايندسبرينغدعم مدرب إلى 
 

 يمكن وهنا المنصرم. اللقاء محصلة يلخصان لكي التالي، اللقاء إلعداد امع نالمدربا يتحدث جماعي لقاء كل وبعد قبل

 والموضوعات للتمرينات زمني توزيع أو أكبر، تغيير إلى الحاجة أو بينهم، فيما األدوار توزيع إعادة على اإلتفاق اأيض

 ،الفوري والمترجم الجلسات، إنعقاد قاعة توفير مسؤولية المدرب معاون عاتق على تقع .التالي لإلجتماع بالنسبة

 .اللقاء تخص أخرى أمورعملية أيةو طعام،وال

 

والحصول على معلومات  ،هذا في بداية المجموعةتوزيع األدوارعلى  أن يتم إطالع األطفال في المسار الجماعيمن المهم 

أو مساعد  شخصيهو إستشاري المدرب. ال أحد من هذين الشخصيين معاون و مايندسبرينغحول ما هي توقعاتهم لمدرب 

 حسب الحاجة. المساعدة المناسبمكان األطفال إلى بكل ترحيب بتحويل  يقومون هم، ولكنلألطفال شخصي

 

   trænerne af træning og Kursus                 المدربين وتدريب الدورات

 لدليل طبقا العملية والتمارين الموضوعات فيها يجربون ومكثفة، شاملة تدريبية دورات لىإ مايندسبريغ طريقة ومدرب يخضع

 يخرجها وبذلك مايندسبريغ، طريقة في المشاركون بها يمر التي المراحل نفس من يمر الطريقة مدرب نأ بمعنى ،المستخدم

 تعلم على كذلك تركز المدربين تكوين دورات فإن العملية، والتمارين المواضيع لىإ ضافةباإل ذلك. بعد التنفيذ لحيز بنفسه هو

 للتعامل العملية والتطبيقات المجموعات، إدارة المدربين على تسهل نأ شأنها من التى التربوية، التقنيات بعض على طالعواإل

  . والتوقعات األدوار إستيضاح  الى باإلضافة األطفال، مجموعة داخل الصعبة مواقفال مع
 

 معلومات وكذلك للطريقة، شمولي تعريف على يحصلون هنا .ونهايتها التدريبية الدورة بداية في المدرب معاونو يشارك

 المدرب يتحصل ذلك الى باإلضافة .ما مجموعة بدء أجل من األساسية المهام هي وما األدوار، توزيع لكيفية مفيدة ونصائح

 لتطبيقها عيةالجما اللقاءات سير أثناء بمايندسبرينغ صاالخ الكفاءة مركز من مستمرة وتوجيهات ونصائح إرشادات على

 .والمهام األدوار توزيع كيفية إلستيضاحو الطريقة، بخصوص مختلفة مهنية موضوعات في المساعدة على وكذلك ،اعملي
 

   Tolkning         الفورية الترجمة
 

 داخل يدور ما فوري بشكل يترجم مترجم، كذلك يوجد المجموعة، جلسات فى إثنان من المدربين وجود الى باإلضافة

فيما يتعلق باستخدام المترجم الشفوي . المجموعة لغة يعرف ال الذي الغالب في الوحيد بإعتباره لمعاون المدرب، الجلسات

 والتعاون معه ، يمكن التوصية بما يلي:
 

 االلمام بطريقة مايندسبرينغ 

ينصح . مايندسبرينغ لمسار كمترجم الدور معرفة هذا من أجلواإللمام بها  مايندسبرينغ طريقةمهم معرفة ال من     

-mindspring  :التالي العنوان بالدخول على الموقع االلكتروني عبر مايندسبرينغ طريقة المزيد عن بقراءة المترجم

grupper.dk    ،مايندسبرينغ طريقة للتعريف بماهي قصير فيلم حيث يمكنه مشاهدة. 

 

 المدرب معاون المترجم مع تعاون 

 أن امسبق المهم من فإنه لذلك المدرب، معاون وهو واحد، لشخص فوري بشكل مايندسبرينغ لقاء أثناء تتم الترجمة     

 أن يقوم  المدرب معاون على. األدوار على يتفاهموا وأن البعض بعضهم على المدرب ومعاون المترجم يتعرف

  .لمايندسبرينغ المترجم وتعريف بتقديم     

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

 
 

أن يقوم المترجم  -إذا كانت المجموعة بحاجة إلى دعم إضافي للقيام ببعض التمارين  -من بين الخيارات قد يكون  

، فإن معاون المدرب هو الذي يحدد بوضوح ما هو إطار مهمة كان األمر كذلك . إذاصددبدعم طفل معين في هذا ال

 المترجم.
 

 مترجم ثابت 

 المترجم يكون أن المهم من فإنه لذلك المجموعة، داخل والشعور باألمان الثقة على مايندسبرينغ طريقة ىتبن     

 مايندسبرينغ مترجم لذلك على. الدورة على مدار مختلفين مترجمين إستعمال يتم ال وأن المجموعة، لدى معروفا

   جلسات المجموعة. لذلك ينصح بأن يتم عمل إتفاق مع المترجم مباشرة. كل في على المشاركة اأن يكون قادر
 

 مصطلحات صعبة 

 الهوية،: لفظ المثال سبيل على الترجمة، صعبة األحيان بعض في تكون قد مصطلحات مايندسبرينغ طريقة في ستعملت     

 المصطلحات لىليطلع ع ،المستخدم دليل إلى الرجوعب مترجمأن يقوم ال جيدة فكرة ستكونلذلك  .النفسية الصدمة التوتر،

  .واإلنجليزية والصومالية والتغرينية العربية باللغة تحت قائمة المصطلحات ،أنظر ملحق دليل المستخدم تخدمة. المس

 

 مواضيع حساسة 

 أنكمترجم من المهم يمكن أن تكون حساسة وشخصية.  مسار مايندسبرينغ يتعامل األطفال مع موضوعاتخالل 

 مع األطفال. هار اإلحترام والسرية أثناء تواجدعلى بينة من إظهيكون 

 

 سرية في العملكتمان والال 

 مع هتواجد فأثناء. المترجم عمل في بالسرية القانوني اإللتزام على نشدد أن مهمال منف سابقا ذكر ما الى وباإلضافة       

سيتم اإلتفاق  المجموعة بداية عند لألطفال، ولذلك التي تشكل حساسية المعلومات بعض مؤكد بشكل المجموعة سيظهر

   .المجموعة داخل تدور التي األحاديث في السرية على وجوب
 

 ووجوب الحيادية خاص مدلول ذات مواضيع 

  أن المهم من فإنه لذلك المترجم،تهم  شخصية داللة ذات ضمن مسار مايندسبرينغالتي تطرح  المواضيع تكون قد     

 .الترجمة أثناء الشخصي رأيه برازإ أو الشخصية تجاربه إقحام دون ،حيادي ومهني كمترجم دوره على المترجم يحافظ    

 

 اإلحساس باألمان   • 

أثناء  بالمجموعة جميع البالغين تجاه ةطبيعي اإلحساس بأجواءو ،شعور باألمانال األطفال من المهم أن يلمس

خلق  ، والمشاركة فيالقدرة على التفاعل مع األطفالبالمترجم  تحلىالضروري أن يمن  لذا . مسار الدورة

 الدورة.مسار بيئة هادئة وآمنة خالل 

  

 Tidsramme for forløb og gruppemøder   المجموعة ولقاءات الدورة لمسار الزمني طاراإل
 

 بساعتين للجلسة قد روعي فيه اإلطار الزمني وتحديد. جلسة لكل ساعتين لمدة مرات 10 عادةتعقد جلسات المجموعات 

وإذا وجد في جلسة من . وء على خصوصية الموضوع المطروحتسليط الضو الحفاظ على تركيزهم، إمكانية األطفال

تمديد فترات الراحة، أو تكثير عدد الطاقة، أو  رينات شحنتما تكثير عن طريقإضافي الجلسات أن األمر بحاجة الى دعم 

 . الراحة، فال بأس عندئذ من توسيع اإلطار الزمني للجلسة الواحدةفترات 

 

 ،بينهم فيما مهامال ويوزعون حتوى،مال فيها يحددون ،امسبق جماعية جلسة لكل باإلعداد معاونهو مايندسبرينغ مدرب يقوم

 وكيفية والشراب، طعامالو العمل، أوراقو األطفال، جلوس وأماكن الطاوالت، موضع ترتيبك) العملية األمور ذلك في بما

 بحيث ،الجلسات من جلسة كلل الحق تقييم بعمل سويا قومواي نأ كذلك المهم من أنه كما .(ذلك شابه وما الوقت، تقسيم

 قبل الزمن من ساعة نصف فترة تخصيصب ننصح فإننا لذا المعنية. األطفال مجموعة لتناسب الالزمة التصحيحات تحدث

  .اإلجتماعات بدء قبل سلوباألو الجلسة بمحتوى المترجم إخبار أيضا وينبغي لسة.ج كل وبعد
 

 10 إذا كانت قصيرةفترات الراحة تعتبر ، فإن الذي يستغرقه كل تمرين. كنقطة بدايةفي كل اجتماع هناك حاجة لتقييم الوقت 

 ،أقصر من التمرين الالحقيعد العرض التقديمي وسرد دقائق.  10إلى  5من تستغرق  الطاقة شحنكما أن تمرينات  .دقائق

. في جلسات لتمرينل دقيقة 30-20و  ،دقائق 10 -5من العرض  عادة ما يستغرقف، فيهمشاركة األطفال مدى على  ويعتمد

، ولكن هناك حاجة إلى التكيف الفردي فيما يتعلق بمجموعة محددة من وضع مقترح إطار زمنيتم قد ، االجتماع األولى

 .مايندسبرينغ التركيز على تيسير األمور يمكن لمدرب بحيث، إن معاون المدرب هو المسؤول عن إدارة الوقتاألطفال. 
 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 
 

         

  تدفع ،محلية ظروف هنالك تكون قد لكن. التوقيت ونفس اليوم نفس فى أسبوع كل مرة الجماعية الجلسات تعقدما  عادة

 بمدى يتعلق طبعا وهذا ،من ذلك على هيئة مسار مكثف أكثر ربما وأ ،األسبوع فى جلستينإجتماعات بمعدل  عقد إلىمثال 

مع األطفال البرنامج  بداية قبلهذا األمر  ناقشي نأ ي فّضلوعلى ذلك  ،المشاركة على والمدربينطفال األ من كل إمكانيات

 .عما هو متاح وممكن

 Gruppemødernes form          اللقاءات الجماعية شكل
 

 ولذلك. مايندسبرينغ مدربي على ما نوعا وجديد ،نوعه من فريد هو مايندسبرينغل جماعيالمسار لل التواصل وطريقة شكل

 الطريقة هذه في المميز الشيىء. خاصال الشكل التعود على هذا جلأ من دريبوالت أملالتمن  بعض يستغرق ما غالبا فإنه

 واضيعالم نأ كما .منه هايتلقون والطالب ،التعليمية المادةالطالب بجرعة  المعلم يزود حيث ية،تدريس طريقة ليست نهاأ هو

على وي تيح مدليل للمستخد خالل من ومتاحة ،بوضوح مصاغة ولكنها ،فيها االختيار حرية توجدال و مفتوحة ليست

هو خلق أطر مناسبة تمكن المشاركين من  مايندسبرينغ مدرب مهام منفإن  في المقابل موضوعات منتقاة وتدريبات.

ألجل هذه  .الصلة ذات المواضيع حول حوارال تبادلو دريبات،التكل  نجازبإو المختارة، لموضوعاتا تقديم الحصول على

 المهمة يمكن لمدرب مايندسبرينغ بكل أريحية اإلستفادة من التوصيات التالية:

 

 أن  المهم من لذلك. الحوار في بأنفسهم وإسهامهم األطفال تدخل هو مايندسبرينغ جلسات في شيء أهم أن الى تنبه

ق به ربما يبدأ بسؤال األطفال عن معرفتهم بما يتعللذلك، على سبيل المثال  الكافي المايندسبرينغ المجال مدرب يفسح

أي نوع منها؟"، "هل هناك من يمكنه إخبارنا عن ماهية  -؟ الموجودة مشاعرال مختلفموضوع اليوم: "هل تعرفون 

  اإلحساس باألمان بالنسبة لك؟" ...

 شابه، ما أو أمكن لو الصور وحتى بعض ،التي تعرفها القصص الواقعيةكل و الخاصة كخبراتلكل  مشاركتكب قم 

 .موضوع ما حول ملهمة بيئة ولخلق المعلوماتي، التواصل عملية لتقوية وذلك

 باوربوينت طريقة إستعمال إن Power point ،مايندسبرينغ جلسات لنجاح ضروري غير ذلك شابه ما أو للعرض  .

 حصة إلى مايندسبرينغ جلسة تتحول أال الى ينتبه أن عليه فيجب باوربوينت، إستعمال المدرب قرر فلو ذلك ومع

 .تدريسية
 

       المقدمة والخاتمة

من المهم تخصيص وقت ألجل الحصول على تواصل جيد مع األطفال سواء عند بدء الجلسة وعند نهايتها. من المستحسن 

أن يجد المرء روتينًا لكيفية البدء، بحيث يعلم الجميع أننا هنا اآلن بصدد مايندسبرينغ للساعات القادمة. من الجيد البدء 

ية أخرى، أنظر تحت فصل المواد اإلضافية التابعة لجلسة االجتماع األولى، وفي بممارسة تمارين التنفس أو أية تمارين ذهن

 دعم . هذا األمر يمكنه أن يعزز الهدوء والتركيز، وكذلك تساهم فيالطاقة شحنعنوان: الملحق بآخر دليل المستخدم تحت 

واألفكار. من المهم أن يتم إستقبال كل طفل وإشعاره بأن المدربين قد الحظوا  مخبرات األطفال من أجل السيطرة على الجس

 وجوده.
 

كيف كان موضوع اليوم بالنسبة لهم. عن  إلبداء إنطباعهمأو  طرح األسئلةجميع لكما يجب كذلك أن تتيح الخاتمة الوقت لل

يفيد كما باألمان وراحة البال،  اسوف يولد إحساس. إن هذا األمر كل طفل على حدهبشكل صحيح من المهم أن ي ودع المدرب 

في كل مرة قبل العودة إلى المنزل.  هللخاتمة، يكرر اثابت المجموعة. من المستحسن أن يجد المرء إيقاعل في تعزيز التواصل

 هذا األمر موضح بمزيد من التفصيل مع األمثلة تحت فصل: مواد إضافية، لجلسة االجتماع األول.
 

         المجموعة والتدريبات الجماعيةالمتبعة في طرق ال

لها حو تدورإلشراك األطفال بفاعلية في الموضوعات التي  والوسائلطرق مختلف ال للمرء أن يستخدمكقائد مجموعة ، يمكن 

 اللقاءات الجماعية.

             

 منف .فيه للمشاركة التشويق سمة اللقاء في تبعثو الحيوية يتضف أن يمكن أسفله،ب المذكورة الجماعية والوسائل الطرق إن

 واألمان الحيويةب مليئة مجموعة تكوين الوقت ذات في لكن ،المطروحة الموضوعات لفهم واإليضاحات العروض تقديم المهم

 رأيهم. عن للتعبير الحاضرين لجميع مساحة وإعطاء التمرينات، ممارسة طريق عن
 

 :يمكن أن تكون التمارينساليب واأل على مثلةاأل
 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 العصف الذهني

إشراك األطفال في موضوع ما، فيمكن له إستخدام األسئلة التالية لتحريك النقاش بالجلسة  مايندسبرينغمدرب  عندما يريد

 ذهني حول الموضوع:بدء مناقشة مشتركة أو عصف  أوالعامة، 

 هل سمعتم عن ...؟  • 

 ما الذي يدور في ذهنكم ...؟  • 

 ماذا تعرفون عن ...؟  • 

 ما هي تجربتكم بخصوص ...؟  • 
 

 وسيلة اأيض وهي .ماشابه أو سبورة أو ورقية لوحة على المشاركين ومعلومات مشاركات تضم عامة لمحة جمع يمكن

 األول االجتماع من التخيل رمز استخدام أيًضا للمرء يمكن الثقافية. وأبعادها المشاكل مع للتعامل جديدة طرق إليجاد جيدة

 معين. موقف في تفكيره طريقة ستكون كيف لتخيل

 

 تمارين في مجموعات صغيرةالمناقشة 

من  امن الثقة، وتوفر جو اد المجموعات األصغر مزيدتولّ في المجموعات الكبيرة ال يشارك الجميع في المناقشة. في حين 

 .أكبر المشاركة بفاعلية الخجولينمن السهل على األشخاص  الدفء. عندئذ سيكون

 

 أمثلة من العالم الواقعي -حاالت 

للمشاركة، قصصه الواقعية )الخيالية( فهي طريقة رائعة لجعل األطفال مهيئين بإستخدام ماينسبرينغ  إن قام مدرب

في  االذي تخيلناه الشخصية الرمزيةضع معين. يمكن إستخدام ويتبادلون تجاربهم، ويدركون أنهم ليسوا وحدهم في و

 للتحدث عن موقف بعينه. قد يكون ذلك أيضا مدخال اجلسة االجتماع األول لهذا األمر، بحيث يمكن للمرء دائًما إستخدامه

 ( بالتحدث عن قصة صديقه أو صديقته.اللتحدث عن قصته الخاصة، أو )ربما أكثر أمان
 

 التواصل اإلبداعي

توصيل وتعزيز في واألفالم( يمكن أن يكون مفيدا  رموز،وال ،والصور ،ستخدام الرسوم التوضيحية )الرسوماتإن إ

بعض التعبيرعن لالموسيقى، يمكن ل بإستخدامفي المجموعة، على سبيل المثال. أميون ، أو إذا كان هناك أطفال الفكرة

يمكن كما . تخفيف اإلجهادسترخاء وويمكن استخدام الموسيقى لإل ،الكلماتب هاال يستطيعون التعبير عنفي أنفسهم أشياء 

الحركة  مناللمسات الصغيرة  ناإلستفادة بقليل ميمكن فوقد يبدو مريًحا.  ،الغناء والرقص ممتعًاممارسة أن يكون 

ثالث عرض ب يمكن كذلك توضيح اإلحساس باألمانصعب التحدث عنها. يعندما تكون الموضوعات ثقيلة و ،واللعب

 للمرء يمكنالذي وما  ،بأمانالمرء كون ي متى :لزيادة الوعي مسارطوال ال تلك الرموز ستخدامإويمكن  ساحات ملونة،م

 (.خضراءال منطقةنتقال من المنطقة الصفراء أو الحمراء إلى الاإلب) ألمانالشعوربا القيام به لزيادة
 

 الرسم

قم باإلخبارعن قصتك )أو قصة شخص آخر( بإستخدام الرسومات. دع األطفال يرسمون. هذه طريقة تعتبر على سبيل 

إلى المجموعة )يقوم األطفال بإجراء مقابلة مع بعضهم البعض، البعض المثال، وسيلة رائعة نقوم بواسطتها بتقديم بعضنا 

بجعلها الطريقة اإلعتماد على هذه ثم بعد ذلك يقدمون بعضهم البعض إلى المجموعة باستخدام الرسومات(. كما يمكن 

 لألطفال حتى ينصتوا أثناء تلوين الرسم. انشطو اأسلوبًا جيد
 

 رفةتجميع مشترك للمع

المجموعة في الوقت الحاضر من المعارف أو الخبرة أو التصورات أو اآلراء حول موضوع معين؟ يمكن ما الذي تمتلكه 

جمعها في "كتابي". يتم تضمين  ابكل راحة جمع تعليقات األطفال وتدوينها على لوحة معلقة أو على سبورة، والتي يتم الحق

تخدم، ولكن يمكن أيضا أن يضاف المزيد في سياق الدورة كف اليد مع األصابع لكل مقترح للموضوع الحالي في دليل المس

 .حيثما يكون ذلك مقبوال
 

 تحصيلمجموعات ال

طلب من األطفال مناقشة مصطلح أو موضوع، على سبيل المثال بالتشارك مع الجالس بجواره. إنها طريقة رائعة لتنشيط أ

بجمع محصلة اآلراء في المجموعة الكبيرة، متبوًعا جميع األطفال، وإلنشاء فهم مشترك للموضوع. إذا لزم األمر، قم 

 بتقرير موجز من كل مجموعة.

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 إختيار مكان الجلوس

يمكن لألطفال االستمتاع في كثير من األحيان بالجلوس في دائرة على األرض، أو بتبديل الجلسة بين األرض والكراسي/ 

الطاوالت حسب التمرين. هذا األمر يعطي تنوًعا لألطفال، وتعتبر فكرة جيدة إختيار قاعة يتوفر فيها متسع جيد للحركة، 

 الطاقة والتمارين. شحنا يتعلق بتدريبات سواء فيما يتعلق بالموقع، ولكن أيًضا فيم

 

 Konsultation, råd og vejledning     التشاور والنصيحة والتوجيه
 

 اوتصرف للغاية، ويمكن أن تنشأ العديد من القضايا الشخصية ، والتي تتطلب تناوال ايمكن أن يكون مسار المجموعة مكثف

 من جانبه. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الطريقة على حقيقة أن المدربين يستخدمون تجاربهم الخاصة في المجموعة.  مسؤوال

 

 يتطلب مسار المجموعة أيًضا تعاونًا وثيقًا بين أحد المتطوعين وأحد المتخصصين، مع الحاجة إلى إتفاق واضح حول 

تماع للمجموعة لغرض جمع الخبرات الستخدامها في االجتماعات وقت بعد كل إجتخصيص توزيع المهام،  باإلضافة الى 

المستقبلية. لذلك يوصى لكل مسار جماعي بتخصيص جلسة تشاورية، إلعطاء النصح والمشورة والتوجيه للمدربين، وذلك 

 في منتصف الطريق ضمن المسار. وهذا األمر يوفره مركز مايندسبرينغ للكفاءات. اعندما يكونون تقريب
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Gruppemøde 1                                 1لقاء المجموعة  

 

Hvad er MindSpring? 

Lær hinanden at kende 

Spilleregler og gruppedynamik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forslag til tidsplan: 

Indledning – 10 min 

Hvad er MindSpring – 15 min 

Min-bog – 5 min 

Lær hinanden at kende – 15 min 

Energizer – 10 min 

Spilleregler – 10 min 

Pause – 15 min 

Case-figur – 20 min 

Afslutning – 20 min 

 ؟ مايندسبرينغ طريقة هي ما

 البعض. بعضنا على التعرف

 الجماعة. ديناميكية قواعد اللعبة،   

 زمنية:الخطة لمقتر  ل
 دقائق 10 –مقدمة 

 دقيقة 15 –ماهو مايندسبرينغ 
 دقائق 5 –كتابي 

 دقيقة 15 –التعرف على بعضنا البعض 
 دقائق 10 –الطاقة  شحن

 دقائق 10 –قواعد اللعبة 
 دقيقة 15 –فترة إستراحة 

 دقيقة 20 – الشخصية الرمزية
 دقيقة 20 –خاتمة 

 هدفال

  بمايندسبرينغ والتعريف تقديم• 

 لبدء عملية جماعية لألطفال• 

 تحفيز مصلحة األطفال في المشاركة• 

 

 1مواد خاصة الجتماع المجموعة 

 األسماء لوحات• 

 قالبة ورقية لوحة• 

 ورق• 

 )كل أنواع األلوان( تلوين أقالم• 

 : األصفر واألخضر واألحمرالثالثة األلوان• 

 

 التي تريد تطبيقها على العرض التقديمي ، على سبيل المثال: وسائلالختر إ

 بالون• 

 صورة تظهر مختلف االهتمامات/ األنشطة• 

 طويلة خيوط مجموعة• 

 "كتابي"• 

 (A3) قياس باروميتر – مقياس الرضا• 

 (A4للجسم ) تخطيطي رسم• 

 

 ".كتابي" لوضعها في وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 Velkomst og introduktion             الجلسة ومقدمة الترحيب،
 

 صل أول األطفال. تأكد من أن عندما ي اجدوكن مستعدًا  في وقت مريح،. تعال ئهابدموعد قبل بالفعل كل االجتماعات تبدأ 

 ، وبنفس الطريقة في كل مرة.يبدأ بطريقة جيدة ذاته لقاء المجموعة
 

 الجميع ويستقرون بينما يصلبحيث يجدون ما يشغلهم  ،ورقية سمائهم على لوحاتأ/ يكتبون / يرسمونوندع األطفال يلون

في المكان المختار،  ، فيمكن تحديد لوحات األسماء مسبقًاطفل بالقاعة بتخطيط موضع معين لكل امسبقإذا قمت  .في أماكنهم

 .على اللوحة لتلوين إسمه ويمكن لكل طفل إختيار األلوان التي يفضلها

 

 جماعي لقاء كل يبدأ أن المستحسن فمن واحدة، مجموعة في المجموعة أفراد وليجتمع جيدة مزاجية حالة خلق أجل من

عزف  المقترحاتقد يكون من مثال، على موضوع اليوم.  التعرف يسهلل و باألمان،  إالحساس لخلق وثابت معين  بشكل

موحد ممارسة تمرين  فيخرى أن يبدأ الجميع األطقوس ال مننفس الموسيقى أثناء وصول األطفال. قد تكون لحن مميز ب

غرض من بعضهم البعض. ال بتحيةجميع األطفال يقوم تضمن أن  يجد طريقة مشتركةلك يمكن للمرء أن لتنفس. بدال من ذل

 1المواد اإلضافية لالجتماع باب نظر اليوم. أ كون معهسيمن يجب مع و هذا هو أن كل شخص يسعى للتركيز على مكانه،

 لهام.تحت فصل: اإل
 

. مايندسبرينغموعة في مسار طلع إلى التواجد معهم كمجوأنك تت لهم أنك سعيد برؤيتهم،جميع األطفال وأظهر الترحيب بقم ب

 مع: مقدمتكو كابدأ ترحيب

            

 دورك إلى شرأسمك وإ أذكرعرض موجزعن نفسك:  • 

 نفي(موال نزو )تجربة المايندسبرينغ   كونك مدرب بإختصار عن خلفيةأخبر  • 

 دورهيخبر عن يقدم نفسه و معاون المدربدع  • 

 كما أنهم ،نفس الفئة العمريةوهم من ، لديه خلفية الالجئينفيها هذه المجموعة: كل فرد ب ةالخاصالسمة إلى باختصار  شرأ • 

 يعيشون في الدنمارك

 رهماعمأهم واءسمأدع األطفال يقدمون  • 

 مراجعتها معاإليضاحية، ثم قم بالصور الصغيرة  بعضب يمكن الدعمو، سبورةلا علی عجتماإلا لعماأ دولج بکتا • 

 .جدولالعلى  ةستراحاإلفترات وتذكر وضع  -كل شخص لديه نظرة عامة على ما سيحدث  بحيث يكون، المجموعة

 . يمكن لألطفال االستمرار في تزيين هاوتزيين ئهم عليهامكن لألطفال كتابة أسماي والتي ،األسماءلوحات  قم بتوزيع  •

 أثناء االستراحة. إنجاز اللوحات إال فيمكن، وإذا أرادوا ذلك العرض األول أسمائهم أثناء تقديملوحات    

 

 MindSpring? er Hvad       ؟ نغيمايندسبر طريقة هي ما
 

المميز في الشيىء هنا: الشيء  لتقيما يربطنا معا عندما نهو ، وهذا "بداية جديدة" اء، من بينهايعدة أش تعني مايندسبرينغ

وطننا هي كون تا بحاجة إلى أن نأتي إلى بلد آخر، لبداية جديدة. أننا جميعا كن واأن الجميع هنا قد خلقهذه المجموعة هو 

لعيش في بلد ثم القدوم ل ،عن الهروب اوشاهدناه سابقأفكارنا وخبراتنا حول ما تعلمناه  تقاسمن مايندسبرينغ الجديد. في

 ،حالله  ناوجدقد ما فيو ،اما يمكن أن يكون صعببعضنا فيمشاركة ب علينا أن نقومبداية جديدة.  تكوين/ واكتساب ،جديد

 ، والحصول على طرق أكثر لحل ستخدام خبرات بعضنا البعضإيمكننا ف، فيما لدينا شارك جميعًاتما هو جيد. عندما نفيو

 في بعض األحيان. اما قد يكون صعب
         

 المدربمايندسبرينغ ومعاون مدرب 

ليصبح له  احافز ت تشكلكانالخاصة عندما وصل إلى الدنمارك، والتي  هقصة شخصية عن تجاربمايندسبرينغ هنا  مدربيحكي 

 مكن له إدراج النقاط التالية ضمن القصة الشخصية:. يمايندسبرينغ مدرب
                

 األولىالمرء للوهل فهمها مشاهدة عادات جديدة ال يمع  اربهتج •                   

 لديهم تجارب مماثلة، وهم اهم معه عندما كان جديدخبراتخرين تقاسم اآلإفتقاد / تبادله الخبرات مع اآلخرين•  

 أو تفويت تلك الفرصة ه في أن يتم اإلنصات إليه وفهمه،تجارب • 

بخصوص صياغة ما عايشه في الماضي في عبارات مفهومة هتجارب • 

  



 

 

 
 
 

 
 
 

 أو أحدأحد الوالدين؟ ونه وكذلك مع قصة شخصية قصيرة ك ه،وعمل يقوم معاون المدرب بتقديم نفسه مع وظيفته المتخصصة

 ..الخ ..؟ العمراألجداد؟ اإلهتمامات 

 

     كل حصل تبحيث ي ،واألنشطة لقاءاتعن إجراء ال مايندسبرينغ ومعاون المدرب مسؤوالن ر األطفال أن كل من مدرباخببإقم  
 .مفيد نتيجة حضورهعلى شيء  مشارك

 

 .في اللقاء هدورالفوري وشرح المترجم قم بتقديم  
 

 مايندسبرينغ الغرض من

البعض  مع بعضكم كمخبراتتبادل و كمكلحول مشا الفرصة للتحدثأيها األطفال  مهو أن تتاح لك مايندسبرينغ الغرض من

باالضافة الى أنك تكتسب معرفة جديدة لفهم ردود أفعال جديدة قد  مسار مايندسبرينغ،حول الموضوعات الموجودة في 

إكتساب جديد. أحد األهداف المهمة هو مهجر في بلد المرء أو عندما يعيش  جراء عملية النزوح،، من تظهر على الجسم

 ،ل على فرصة للحصول على أفكار جيدةويتحص ،(هاجيدي وطاقاته الخاصة )وهي األمور التيوارده مبمعرفة المرء 

 ومشاركة ما تعرفه مع اآلخرين.
 

 :من جانبهم متوقعًاما هو لرأي الحاضرين عت تصويجمع قم ب، وعن بنية اللقاءات ومحتواها وشكلهاأخبر األطفال أيًضا 
             

، يتم تجميع المجموعة للبدء، حيث عن المقدمة، واللقاء التي يستغرقها ، وعدد المرات ، والمدةلقاءاتال يةعن هيكل همأخبر • 

، ثم الخاتمة التي يمكن عندها توجيه األسئلة ثم توديع بعضنا البعض. في كل اجتماع هناك عرض المحتوى والشكلكذلك و

حول هذا الموضوع.  امسبقما يعرفه األطفال في المجموعة حدث عثم نت، ثم تمارين مختلفة، مايندسبرينغ مدرب موجز يقدمه

 بنفس الطريقة. ادائمالمجموعة وتنتهي جلسة تبدأ 

               .، ثم قم بأخذ آرائهمعن طريق سؤال األطفال عما يتوقعونهمع ما ذكرته، المجموعة  قم بمطابقة توقعات • 

غيرهم خارج أحد على أن ما يقوله اآلخرون عن أنفسهم ال ينتقل إلى فيما بينهم تفاق إهناك  أنه من المهم أن يكونلهم شرح إ • 

. يجب أن هذاتيقال عن طريق التجارب الشخصية يمكن أن ي قال لآلخرين فقط إذا كان المرء يحكي عن المجموعة. كل ما 

. وينطبق هذا صهم ال يتم إخبارها آلخرينقصأن  ، ويعرفونباألمان من خالل إخبارهم عن تجاربهم الخاصةهنا يشعر الجميع 

 سأل: هل هناك أي أسئلة حول هذا؟. إلقاءفي ال سمعه وتعلمها عند إخبار الوالدين بما أيضً 

معاون المدرب أن البلدية لديها عروض داعمة بخصوصه، فمن واجبه أن أنه في حالة وجود معلومات يعلم  الهم أيضذكر إ • 

أو  مايندسبرينغ،مور. يرجى تقديم مثال عن حياة مدرب ألتعاون مع أولياء ابالسيظل دائًما  هذا األمريتحقق القيام بذلك، لكن 

إلى المعلم  اني من ألم في المعدة. ربما تحدث، لم يتمكن من النوم أو غالبًا ما كان يع، على سبيل المثالعن أحد قد سمع عنه

في شيء  لقيام بشيء محدد قبل وقت النوم، مثل التفكيريمكنها ا /تحصل على نصيحة حول كيف يمكنهحول هذا الموضوع و

 صديق جيد.في أو  ،جيد
 

 الموضوعات التي سنتطرق إليها في لقاءاتنا هي:

 

سواء  عض الوقت للتعرف على بعضنا البعض،، نحن بحاجة إلى بى بعضنا البعض: أوال وقبل كل شيءالتعرف عل • 

 في المرة القادمة. اليوم أو

، ناألمادرجة  تتغير ن أن يمکف کيو ،نباألمارك يشعذي لا األمرن عدث لتحالی إبحاجة ن نحن: األماالشعور ب • 

 ور.لشعهذا اعلی وأن المرء يستطيع بنفسه أن يؤثر 

أنا؟ وما الذي يجعلني أكون من  - ،، نحن بحاجة إلى التحدث أكثر عما يسمى "الهوية"الهوية: باإلضافة إلى ذلك • 

 ؟هكذا

الذي نستخدمه لمعرفة كل هو و ،حول من نحن ا، والذي يدور أيضنقوم بتمرين يسمى "شجرة الحياة" شجرة الحياة: • 

 .يمتاز بها كل منا على حدهاألشياء الجيدة التي 

ن لتي يمکت( ايادلتحف )اصوالعانوعية ن عدث لتحايضًا أعلينا ب : يجحساس بالطمأنينةإلة والحياافي ف صوالعا• 

 .وطمأنينة أماند يجاإکيفية رك، ونمادلافي ن لالجئيا تواجهأن 

 هي المشاعرثم ننظر في كيفية تغييرها. ما – اسرورحتى تلك األقل  -أن نتعلم فهم مشاعرنا علينا يجب  :المشاعر• 

 ؟مشاعرهعن المرء عبر ، وكيف يهناك الموجودة

يمكن وماذا  ،ايدوح رءمال حول كونونتحدث ، القلقو مخاوفنوعية الث عن ور بالوحدة: نحن سنتحدالقلق والشع• 

 .ه لمساعدة نفسهفعلللمرء أن ي

كل حصل حيث سي ورائع، برنامج ختامي كبير، سيكون لدينا جميعانلتقي فيها التي سوف  ةريخالمرة األ: في ةماتالخ• 

 .اإلخوة األشقاء لهذه المناسبةاآلباء وسوف يحضر كل . مايندسبرينغ دورةمسار في  مشاركته شهادة تثبتعلى منكم 
 

 
 
 
  
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 ”Min-bog”                       "كتابي"

يواجهونها. قد التي يمكنهم استخدامها ألي تحديات  ،إعطاء األطفال مجموعة من األدواتهو : "كتابي" الغرض من دفتر

الم أولياء ، ومن ثم إعوتحدثوا عنه في االجتماعات قد سبق ،ب لمناقشة شيئًا ما مع الوالدينستخدام الكتييمكن أيًضا إو

بالوحدة أو انعدام  اشعورالطفل  أن يواجه، يومية. على سبيل المثالال الطفل كمساعدة في حياته األمور بما قد يحتاجه

 ن.امحساس باألاإل
 

 
 

أو لديك أفكار كانت أو  ،نريد أن نشارك األفكار والخبرات مع ما يجب فعله عندما تكون جديدًا في بلد ما مايندسبرينغ في

بعضنا البعض مع ما هو صعب. لذلك مساعدة قد يكون من الصعب مشاركتها مع اآلخرين. يمكننا مساعدة أنفسنا و مشاهد،

ستخدامه لمعرفة ما فعلناه، يمكننا بعد ذلك إ ،ما النصائح الجيدة التي ستأتي في كتابمن ، والكثيرسنجمع كل ما نتحدث عنه

عد ذلك إذا كنا بحاجة إلى أيضا استخدامه مرة أخرى ب م فيه. يمكن للمرءريد مشاركتهبما ناآلخرين  والتحدث وإخبار

مايندسبرينغ  بعدأيضا . من الممكن استخدام الكتاب مايندسبرينغ دورةإنتهاء تحدي جديد بعد مشورة بخصوص موقف 

، سنقضي بعض الوقت في تزيينه بنفسك فيما تريد استخدامه. لذلكتقرر أنت ، وهو كتابك ولالستمرار في جمعه وقراءته

 .اابك الشخصي جدكتبالتالي ليصبح 
 

 جتماع.في كل إ وجود الكتاب مع كل منهمن اضمكيفية تفق مع األطفال على إ

 

 

 

 إليك كيفية القيام بذلك:

 جمع المواد الخاصة بهمفيه حيث يمكنهم  ،توزيع مجلد لجميع األطفالقم ب • 

 لوحات األسماء كصفحة غالف تحت الجيب البالستيكيضع جانبًا جميع  • 

 ن.غبوير عندما هاأو عمل رسومات في خالل فترة الراحة،أخبر األطفال أنهم يستطيعون تزيينها  • 

 

 Lær hinanden at  kende        ا البعضنتعرف على بعضال
 

 الجماعي المرء المسار ، أن يبدأفي المجموعةواإلحساس باألمان الثقة من أجل بناء شرط أساسي مهم  : إنهالهدف

 بال ، حيث يهدأ اعية جيدةالتمرين على إنشاء ديناميكية جمهذا لبعض. يساعد ابعضهم لبإستعراض كل الحاضرين 

 والمزيد من القصص الشخصية. ةالمرحالحكايات ، وحيث يمكنهم مشاركة صحبة بعضهم البعضاألطفال في 

 

 
 

 حيث نقدم أنفسنا لبعضنا البعض. دأ بتمرين صغير، سنبأجل أن نعرف جميعًا بعضنا البعض من

 
 

 

 

 

 تقديم التمرين على النحو التالي: مايندسبرينغ يمكن لمدرب

أن نفعله في وقت الفراغ،  االذي نحب جدوما  كل واحد بإسمه،من خالل إخبارنا  ايجب أن نحيي بعضنا بعض   • 

 ، فال بأس(.)إذا كان هناك أي شيء آخر تفضل أن تحكيه وما هي وجبته المفضلة

ثم يمده  بالخيطهو ويمسك عن نفسه من بعدي، لشخص الذي عليه أن يخبر لطويل طرف خيط  قوم بإلقاءنحن ن   • 

.مايندسبرينغ في النهاية في شبكة عنكبوت كمجموعة اجميعسيتم ربطنا  ،طريقة. وبهذه الللتالي

  

 العرض

 تمرين

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 
 

، التسلسليكون سوكيف  ،يبدأالذي سالطفل  الخيط ألحد األطفال )قم بتعيينطرف بإلقاء  مايندسبرينغ يبدأ مدّرب

الدنمارك:  في التي سكنتهامدة أيضا الو المفضل سمك وهوايتك وطعامكمتى يكون دورهم(. قل إحتى يعلم الجميع 

 ×.كذا الخ ذلك  سميإإذن 
 

متى أتيت إلى هذه منذ  ، وربمامن الذين تعيش معهموالدنمارك، : منذ متى وأنت تعيش في بأن تبدأ القول تكرار الجولةقم ب

 البلدية.
 

أن المجموعة يتم نسجها معا من رمزي بتصور الخيط الوحيدة هو خلق وظيفة اآلن البدء في مد الخيط الطويل. يمكن 

 .د في الدنماركيتدور حول كون الجميع جدخالل قصة مشتركة 
 

 :قليال تمرين بديل لألطفال األكبر سنًا

   ات الموجودة في ختر "رموز الهوايات" من المرفق، أو إمن الصحف األسبوعيةمأخوذة الصور  ضع قصاصات• 

من بين طلب من األطفال أن يجدوا ، وأالحياة المستخدم مع رسوم توضيحية مختلفة لمواقفدليل الجزء الخلفي من 

 يناسب شخصيتهم.ه ونما يرالصور 

 بالذات الرسمأو / هذه الصورةأن يخبروا لماذا اختاروا بالدور طفال أطلب من األ • 

 ن.من يعيشومع و أعمارهمو أسمائهم بتكرارقم  • 

 :لزم األمر سأل إذاإ 

 في الصورة؟عليه تعرفت  ما الذي • 

 ؟الصورة عنككيف تعبر تلك  •                  

 

 الطاقة نشحل تمرين

 :األطفالبإرشاد  مايندسبرينغمدرب يقوم 

 في دائرة على األرض نا يجلسكل  • 

 ستخدم البالونإ •  

 في الهواء حول الدائرة يتم نفخ البالون  • 

 الدائرة ألطول فترة ممكنة من المفترض اآلن أن يبقى البالون في الهواء في  • 

 عدد مرات ضرب البالون مع إحتسابضرب البالون في الهواء ب بإتفاقاألطفال  يقوم  • 

 على الكرة نفسها للحصول على أكثر الدقات تتنافس المجموعة مع  • 

 بدأ من جديد.يتم ال، عندما يلمس البالون األرض  • 

 

 لعبةالقواعد 
 

 مجال فتحمن خالله إطار يمكن وضع و ،المجموعةداخل ن اإلحساس باألما: إنشاء ثقافة مشتركة للحفاظ على هدفال

 يكون من الصعب الحديث عنه. قدللتحدث عما 

 
 
 
 

عندما نكون في مايندسبرينغ، فإن األساس يدور حول أن نكون معا، ألننا قد جربنا شيئا يمكن أن يكون غير آمن ويبعث 

نشعر  البعض، وأنإنسجام مع بعضنا من المهم حقا أن نشعر جميعنا بف، مايندسبرينغعندما نكون معا في على  القلق. 

بعض القواعد التي نسميها قواعد  مايندسبرينغنضع في ألجل هذا بعضنا البعض.  مع اجيدكلنا نتعامل باألمان والثقة بأننا 

المرء في لعبة يبدو كما لو كان إن األمر ، ونحن جميعا نساعد في صنعها. القواعد يتعين علينا جميعا إتباعها. هذه ةاللعب

عتقد أنها مهمة. اآلن يجب أن نتفق معا على القواعد التي تنطبق بما في ذلك تلك التي قد ال ي -ها قواعدميع يجب أن يلتزم بج

، وأن القيام بها همبات التي يتعين عليالمشاركة في التدريينبغي أن تشجع الجميع على على كل فرد في المجموعة. القواعد 

. يجب أن مايندسبرينغدورة في الشعور بالراحة . من األفضل للجميع زومبآرائهم عند الل تمنح لهم الرغبة في المشاركة

 مة إذا وجدنا أن هناك حاجة لوضعتنطبق القواعد على جميع اجتماعات المجموعة. قد يكون هناك المزيد من القواعد القاد

المزيد.

  

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

           
 

 

 في مجموعة؟ لكي يكونوا مرتاحين توفرهاألطفال: ماذا يجب مايندسبرينغ  يسأل مدرب

 :كما يلي قد تكون أمثلة القواعد  • 

 عندما يتحدث اآلخرون ينبغي المقاطعةال  • 

 كناسبعن الشيىء الذي ي فقط أخبر - الشيىء العملييار تخقم بإ • 

 آخرمس مع اهتال ينبغي ألحد أن ي • 

 عندما يتحدث شخص مامضحكة ال تضحك أو تصنع وجوًها  • 

 ال تقاطع -لآلخرين  أنصت•  

 سأل إذا كنت ال تفهمإ•  

 ستخدام للهواتف النقالةال يوجد إ•  

 

 ويستمر تعليقالقواعد. عليها ويكتب  أو على سبورة، A3 بتعليق لوحة ورقية على الحائط قياس مايندسبرينغ مدربيقوم         

أثناء االجتماعات إذا  ةعببقواعد الل مايندسبرينغ، وقد يذّكر مدرب وتتبع هذه القواعد المجموعةفي كل اجتماع.  هذه القواعد

 كان ذلك ضروريًا.
 

 من المهم أن:
 

 دمة حتى يفهمها األطفال.قتراحات المقيتم شرح اإل  • 

 .هاونيفهموا کاندة وإذا لقاعاعلی ون فقوايوا کانإذا لجميع ل اسيسأ   •

وخاصة أولئك  -، بحيث يمكن لألطفال رسوم توضيحية صغيرة ةاكتب حتى يمكن للجميع قراءته. قم بعمل أي   •

 ه.ذا تعنيما واتذكرأن ي –ة تطيعون القراءة/ الكتابالذين ال يس

 .القواعد التي لم يجدوها بأنفسهمذلك ، بما في يلتزم الجميع بالقواعد   •
 

، به( المرء أن ما يقوله عن نفس ال يتم إخبار اآلخرينعلم أن يمن قواعد اللعب اإلجبارية: السرية ) هناك قاعدتان :مالحظة

 لبعض. وإحترام بعضنا

 

 راحةستفترة اإل

أو تلوين  دفترهم،ستمرار في تزيين لألطفال اإللوجبات الخفيفة. يمكن ، يمكن تقديم المشروبات وافترة االستراحةخالل 

واحد على األقل من  يمضون فترة إستراحتهم بصحبةألطفال . أترك اغالفكصفحة ووضعها  ،االسم الخاصة بهم لوحة

 أو يقفزون، ركضونالبالون أو يبالحضور. دع األطفال يلعبون فقط ب تواجدأو بتلطف التحدث مع األطفال قم بالمدربين. 

 من الموسيقى الخلفية في فترة عند الحاجة القليلكثير من الطاقة. ضع ، إذا كان لديهم طويلة معاات ل قفزالحب على

 ستراحة من بداية االجتماع.إلا

 

   :المقترحة دواتاأل

 للتلوين "منداال"دفتر   • 

 األلوان  • 

 حبل قفز طويل  • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تمرين



 

 

 
 
 

 
 

 

 Case-figur          رمزيةالة شخصيال

بلد في جديد أو لشخص  لسرد بعض التحديات التي قد تطرأ إلستنطاقهاستخدامها إنشاء شخصية مشتركة يمكن إهو: الهدف

، مما يجعل من السهل من الحديث عن الذات بدالللتحدث خارجي ثالث كطرف  تخيليال شخصستخدام هذا الالمنفى. يمكن إ

 بة.عن المواقف الصع فصاحاإل
 

 

         

 

يعيش والى هنا هرب  ،طفل شخصية التي يجب أن نصنعها معًا هيالإن . شخصية رمزية امعنحن اآلن نريد أن نخترع 

 هذه الشخصية طوالتبعنا ، ويجب أن تعلى حد سواءفتاة  وأفتى  ةشخصية الرمزيال اآلن في الدنمارك. يمكن أن تكون هذه

سنجمع نحن في بعض األحيان.  افي التحدث عما قد يكون صعب شخصيةال مايندسبرينغ بأكملها. يجب أن تساعدنا هذه دورة

. هروب في رحلة م أقارب كانواأو لديك م حاولت النزوحها ألنكونعرفوالمشاهد والنصائح الجيدة التي تكل أنواع التجارب 

اإلفتراضية  خصيةستخدام الشآلخرين أكثر حكمة. يمكننا أيًضا إستخدامها لجعل أنفسنا وامشاهد يمكن إهذه التجارب وال

، ومن ثم شخصية الرمزيةال شكل هذهأن نمهمتنا فقط اليوم بما نتعامل معه هنا. وإخبارهما الديك و التحدث معلتسهيل 

 .ات في وقت الحق من مسار الدورةا لتبادل سرد المشاهد والخبرنستخدمه
 

 : فتاة واحدة وصبي واحد.رمزيتان تانشخصي عدإذا لزم األمر ، يمكن للمرء أن يمالحظة: 
 

 

 

 

بالكتابة فوق لوحة ورقية  مايندسبرينغمدرب يقوم و ،مشتركةرمزية شخصية  لمشاركة في تشكيلاألطفال لجميع  يتم دعوة

 شخصية.المميزة التي تتمتع بها الما هي العالمات  معلقة
 

لكنهم سيحصلون على نسخة في وقت الحق و، ةورقة على رمزيشخصية الالفي الجلوس ورسم بأنفسهم قد يرغب األطفال 

 .ي"كتابلوضعها في "
 

، حاول أن تسأل الطفل شارك في المقترحاتإذا كان هناك طفل ال يف. المصمم من المهم أن يكون لكل فرد حصة في الشكل

أن الشعر يجب أن يكون بني  قتراحات مختلفة: هل تعتقدفقم بإعطائه إ، من جانبه أي عرضوإذا لم يكن هناك عن تصوره، 

 ، حاول مرة أخرى في جلسة االجتماع الثانية.المحاولة للمرة األولى إذا فشلتفخضراء أو ما شابه ذلك. ذية ، واألحاللون
 

 :لشخص المفترضمن المعلومات للتعريف باما يلي األطفال لتقديم يتم دعوة 

 سم الشخصإ • 

 العمر • 

 ؟XX أتىمن أين  • 

 XX يعيش نأين كا • 

 األسرة؟ • 

 مدرسة؟ال • 

 اليوم؟ XXأين يعيش  • 

 ؟ XX مع يعيشالذي من  • 

 صغيرة؟(الخت رعى األ؟ يخالل النهار )في المدرسة؟ يلعب؟ يقرأ XXماذا يفعل  • 

 ، إلخ.نشاط محبب، أليف، صديق جيدحيوان  XX هل لدى • 

 

         التجميع

الشكل الذي تبدوعليه هذه الشخصية الرمز  األطفال عما إذا كان هناك إجماع في المجموعة على أن هذا هو مايندسبرينغ يسأل مدرب

يحفظ ، ثم صورة للشخصية قوم معاون المدرب بإلتقاط. يمشترك صديق تكوين وتشكيلفي  . ثم يقدم الشكر لألطفال لمساعدتهماحالي

، بحيث يمكن لألطفال الحصول على للمرة القادمة للنموذجتم طباعة صورة ا في االجتماعات التالية. يبحيث يمكن استخدامه شخصيةال

."كتابي"في  رمزشخصية الللصورة 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Afslutning                مجرنابال ةماتخ

جيدة عند الطاقة المع مشترك يكون تركيز الو ،الجميعجمع تحيث يتم  ،من المهم إتمام كل اجتماع جماعي بطريقة جيدة

 انتهاء االجتماع.

 

 :يجب أن تتضمن الخاتمة 

قمنا ما يعني وهذا  -اجتماع المجموعة بتلخيص الرسالة الرئيسية لالجتماع  مايندسبرينغ يختتم مدرب   • 

 اليوم. بإنجازه

 ؟عاون المدربملأو  مايندسبرينغ،أو لمدرب  ،ليومبرنامج اسأل ما إذا كانت هناك أسئلة لإ   • 

 اليوم سار كيففي  رأيهم( عن المواد اإلضافيةنظر رضا )أال مؤشررسم خط على ألطفال جميع ا أطلب من   • 

 السؤال: ثم تابع. هنا

 البارومتر؟حول العالمة التي وضعوها على مؤشر هل هناك أي شخص يريد أن يقول شيئا   -               

 هنا اليوم؟ وجودكمكيف كان   -               

 اليوم؟حدث أثناء شيء جيد بين الحاضرين: إذكر  أو: خذ جولة  -               

  كون الوضع عندما يكون حساس باألمان، وكيف يجتماع المجموعة التالي: اإلعن ماذا سيكون إ أخبرهم    • 

 جديدًا.المرء 

المستخدم تحت دليل خلفي من من المرفق الموجود في الجزء ال ،اإلغالقخاص بقم بإنهاء اليوم بإيقاع     • 

 واالنتهاء" لبدءل عنوان "تدريبات
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Ekstramateriale 

• Opstart af MindSpring-mødegange 

• Tilfredshedsbarometer 

• Krop til case-figur 
 

 

 

  إطالق اجتماعات مايندسبرينغ

في  . سيكون األطفال أكثر إنفتاًحا وإخباًرا، كلما زاد إحساسهم باألمانمايندسبرينغمن المهم خلق حالة مزاجية مريحة لـ

/ الطقوس التي ينبغي ترتيبها قبل االجتماع. الروتينيةيد التفكير في كيفية تزيين القاعة، وما هي اإلجراءات المجموعة. من الج

يجب عليهم تغيير هل ، جب أن يجلسوا على األرض في دائرةيهل هل يجب على األطفال تناول المشروبات عند وصولهم؟ 

على  المشتركة المعرفةك وتعليق أوراق لتحرترتيبه بحيث يكون هناك مجال ل ما يتوجبهناك شيء هل و مكانهم بإستمرار،

 الحائط.
 

جتماعات في كل مرات اإلنفس اإلطار ل من المهم المحافظة على ،بدءالفي مجموعة واحدة عند  ااألطفال مع لكي يتم تجميع

أن تساعد في إنشاء لموسيقى ل. يمكن ، ويوفراإلحساس باألمانوالقدرة على التنبؤ ،فإمكانية التعرلدىهم إن هذا ينشط مرة. 

نتيجة لذلك. ضع في إعتبارك أال  ما إذا كان األطفال يمكنهم االسترخاءالمرء شعر المهم أن يستإطار مشترك، ولكن من 

م يدم بتقفي الخلفية. ق تابعالتي تالمزاجي هي ، فقط الموسيقى مرتفعةويجب أن ال تكون  ،ضوضاء ذاتالموسيقى  تكون

 طفال أنها تستخدم لغرض خلق الهدوء والتركيز.ويجب أن يعرف األ ،ألنها مختلفة ،ستخدامهاالموسيقى لألطفال قبل إ

 

 /http://musicure.dk/category/download-musicure-8      :يوصى باستخدام موقع الويب التالي

 

ي. خاصة تنفس السطحبال هم، فيقومونتنفسال يستطيعون الشعور بالتنفس. الكثير من الناس  كبديل إستخدام تدريباتيمكن 

. لذلك، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على سالمة تنفسه، الجسمشعر باإلثارة والتوتر في ية أو يصدم المرء لمشاهدتعرض عندما ي

 المعدة. بالتدرب على الشهيق بهدوء وحتى أسفلجتماع قد يكون من الجيد بدء كل جلسة إ

 

 واالنتهاء". للبدء: "تمارين تحت عنوانالمستخدم دليل للتمرينات في الجزء الخلفي من  قتراحاتهناك إ

 مواد إضافـية
 

 إطالق اجتماعات مايندسبرينغ   • 

 مقياس الرضا   • 

 لشخصية الرمزيةلجسم تشكيل    • 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tilfredshedsbarometer                                                 باروميتر الرضا                                    

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 Krop til case-figur                                                                                 يةالشخصية الرمزشكل جسم                      
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Gruppemøde 2                             2  لقاء المجموعة  

 

 

Lære hinanden at kende 

Tryghed og tillid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Forslag til tidsplan: 

Velkomst og introduktion – 20 min             

Tryghed – 40 min 

Pause – 10 min 

Tillid – 30 min 

Afslutning – 20 min 

 البعض. بعضنا على التعرف

 والثقة باألمان اإلحساس

    

 زمنية:الخطة لمقتر  ل
 دقيقة 20 –مقدمة الترحيب و

 دقيقة 40 – اإلحساس باألمان
 دقائق 10 –فترة إستراحة 

 دقيقة 30 – الثقة
 دقيقة 20 –خاتمة ال

 

 2المجموعة مواد خاصة الجتماع 

 من المرفقات الطاقة شحن تمرين بإخنيار قم• 

 مع أقالم ملونة "يكتاب"• 

 المناطق اآلمنة لجميع األطفال ورقةطباعة ب قم• 

 الورقية الحائط لوحةمنة على اآلمناطق الرسم ب قم• 

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Velkomst og introduktion                 الجلسة ومقدمة الترحيب،
 

 

  ف.تعرالتوثيق و بث األمانخلق الهدوء والتركيز وإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل بدأ اجتماع المجموعة بإ

 :بما يلي متكومقد كترحيبإبدأ 

 : قم بعمل لعبة لألسماء، أو هممامألطفال أن يضعوا لوحات أسماءهم أطلب من اأ  • 

 على النحو التالي: لعبة األسماء يمكن عمل    

 سمه.مايندسبرينغ من الطفل األول ليقول إ مدرب يطلب   -

اللذان سمين اإل. الشخص التالي يقول هو سمهأوال، ومن ثم إسم الشخص الذي قدم نفسه تالي يقول إالطفل ال   -

 .، حتى يتم الوصول إلى آخر الدائرةهكذا، وإسمه هو بعد ذلكقد تم تقديمهما ثم 

 ون بالمساعدة.فالجميع يتقدم ،هناك طفل ال يستطيع أن يتذكر إذا كان   -

 في نهاية المطاف. ويقول جميع أسماء األطفال ثم إسمه هوندسبرينغ مايمدرب  يختم   -

 منذ المرة السابقة؟ هل  ما خطر على بالكم؟ هل هناك شيء جلسةتذكره من آخر  م: ما الذي يمكنكاألطفالسأل إ•   

 وأدوارهم؟ معاون المدربومايندسبرينغ  مدربأي شخص يمكن أن يتذكر إسم  هناك    

 رةألخيرة المافي  امع عملوهما ول حورهم مء ألياأومع وا ثدتحد قوا کانل إذا فاطألل اسأإ    •

 أو شخص  ،قد فكر في قواعد جديدةمنهم إذا كان أي إسألهم و ،ها على الحائطتعليقالتي تم اللعبة قواعد قم بمراجعة    •

 .القواعد مهم إحتراملماذا  قم بتكرار. لم يفهم أي قاعدةما     

 ، بحيث يكون لدى الجميع نظرة عامة على ما سيحدث.بدعم من الصور الصغيرة ، ربمامراجعة جدول أعمال اليوم   •

 لتزيين  ما هو اللون الذي إختارهو كل واحد كتابه لآلخرين،تقديم  وربما "كتابي"، أدعوا جميع األطفال إلخراج  •

  ى بالنسبة له، ولماذا يحب هذازله معنى أو مغ ون الذي إختارهكان اللإن الطفل سأل . إسم(حة اإل)أو لو الكتاب    

 بشيء جيد. وهل اللون يذكره ،اللون    

 

، حتى يتمكنوا من يتم تسليمها اآلن إلى األطفالف، اد من جلسة االجتماع األخيرة سيتم تصويرها أو نسخهاإذا كانت هناك مو

 ."كتابي"في  وضعها

 

 Tryghed         ناماإلحساس باأل

المرء كتساب إآمن. باإلضافة إلى ذلك الذي يكون فيه المرء وقت الب لتبصر، واة مختلفةالهدف: تقديم ثالث مناطق آمن

 .هذا الشعورستعادة ان وكيفية إاألماإلحساس بنعدام المعرفة حول ما يمكن أن يسبب إ

 

 

 

 
 

 :كان بخصوص بعض الوقت آخر مرة أمضينا

 التعريف • 

 لعبةال قواعد • 

 الشخصية الرمزية   •
 

على  ز كثيريركتمهم. في الدنمارك لدينا  ان، وقد فعلنا ذلك ألن اإلحساس باألمانكل هذه األشياء الثالثة لها عالقة باألم

 .والخوف القلقاإلحساس ب، وهو الشعور الذي هو عكس اإلحساس باألمان
 

عني؟" أو "أنا ال أريد أن  غيرال يظن ماذاكان هناك شخص يفكر بشيء مثل: "ما جئت إلى هنا في المرة السابقة، ربما عند

 أتحدث إلى شخص ال أعرفه؟"

  

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 

 

تماًما. عندما  انهنسييتم  بحيث، الشعور سريعًاهذا  ختفي، وغالبًا ما يكيف يكون إحساس المرء بإنعدام األماننعلم نحن جميعا 

 لفترة أطول قد جربوا اإلحساس بالقلق وعدم األمان، معظم الناس العيش في بلد جديد من بلد ما، وينوي االمرء نازحكون ي

علينا العمل لذلك وجب  ،عندما تأتي إلى بلد جديد ،ةضمونوغير م من حولك، ةمختلفال ن األشياءهناك الكثير مإن . قليال

 . مايندسبرينغب

 واألصفر واألحمر إلظهار مدى األمان الذي نواجهه في المواقف المختلفة. ف نستخدم األلوان األخضرسو مايندسبرينغ في

 
 

 
 

 

 :قم بتعريف األطفال على المساحات اآلمنة

  ةموضحال رسمهم بالطريقةواألحمر. إباللون األخضر واألصفر األمان على اللوح الورقي  إرسم مساحات   •

 .بالدليل اإلضافية الموادب     

 عنيه:يفيما كل المناطق األمنية مضمون  عرف   •

 ، تحدث أشياء غير متوقعةوحيث ال  ،الهدوءيشعر بو هو المكان المناسب الذي يرتاح فيه المرء األخضر   •

 حيالها فعلالمرء ماذا يعرف فال ي     

 ال  شيء ما وقوعإمكانية  المرء شيئًا ما بسببتجنب ، وقد يفي المعدة دغدغةتشعر فيه ب هو عندما األصفر   •

 غير متأكد منهأو  يتوقعه     

  .إنذار وتأهبفي حالة  هالمرء أن جسد وقد يقولة للرد. يوجاهزعالية  تكون فيه في حالة ترقب حيثهو  األحمر   •

 قد تم تسليمها في دورة المدربين(الوجوه الضاحكة جاهزة على الطاولة ) معاون المدربيضع 

 الثالث التي يعتقدون أنها مناسبة لهم. ال وضع الوجوه الضاحكة على المساحاتطلب من األطفأ
 

 طفال:إسأل األ

 ؟وضعه فوقهذي لون اللا ه الضاحكهوج يناسبذا لمار يفسيود أن ص شخك أي ناهل ه  •
 

 لأللوان:سؤال 

 كون باللون األخضر / األصفر / األحمر؟المرء عندما يتنفس كيف ي•   

 ؟يحاول أن يكون غير مرئيأم متيبس ، أم ،  يمسترخهل هو كيف يشعر المرء في جسمه؟ •   

 الشخصية الرمزية ستخدم )إ ؟لمختلفةطق المناافي محددة  لحالةل مثا إعطاء يمکنهص شخك أي ناهل ه   •

 في المنطقة الخضراء / الصفراء / الحمراء؟(هي  الشخصية الرمزيةأن  ظن؛ متى تب ذلكلطل     

 ر أو ألصفالی ر إألخضون اللن ام تتحولما دعن بالنسبة للشخصية الرمز،ر تغيء شيك ناهياترى هل    •

 ر؟ألحما     
 

، حتى يتمكن فيما يتعلق بالفرار ربما، نفسه وتجربته في الشعور بعدم األمان والقلق ستخدامإ مايندسبرينغ يمكن لمدرب

. تذكر أن تؤكد أن يأتي بمثالهأيًضا  لمعاون المدربيمكن منا . يحكونه بأنفسهمو تخيل أنفسهم في هذا الموقفاألطفال من 

هو عدم األمان وأن  – واتغيرهم أن ييمكن ، حتى يرى األطفال أنهتركت مرة أخرىقد  خطرة والغير آمنةأن المنطقة ال

 .مستديم أو ثابتليس إحساس 
 

ستفيد منها التي يمكننا جميعا أن نفال على إسهامهم ومشاركة اآلخرين بخبراتهم، ألطبتقديم الشكر لقم بإنهاء التدريب 

مع "العواصف في و "الحياة "شجرةالحقة مع الجتماعات كم إعادة إستخدام مناطق األمان في اإل. يمكناونصبح أكثر وعي

توضح أنه يمكن  نفس الوقت عن طريق، في اإلحساس باألمان بأحد ذا يفعلوما ،نامأ أين يكون المرءتوضيح ، لالحياة"

 وعيه بأين يكون، وما الذي يستطيع فعله.من خالل  ى،آخرمن حالة إلى عبر ن يللمرء أ
 

 فترة اإلستراحة

 مايندسبرينغ يكون مدربفيه.  الوضعه لوحةأو رسم  ي"،كتاب"تزيين  فترة االستراحة ال يزال بإمكان األطفال خالل

والتأكد من أن  ،والحصول على وجبة صغيرةواإلنسجام، مع األطفال حتى يتمكنوا من التمتع متواجدان المدرب معاون و

في وضع جيد.حاضر والجميع 

  

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Tillid       الثقة     
 

 على شعورهم باألمان. من أجل التأثير تعاملمهارات التحصل األطفال على يهو أن  الغرض: 
 

وإذا كان الوقت  ،به ونيرتبطجديد مفهوم آخر تعلم للصغار الذين ال يحتاجون إلى  بالنسبة هيمكن حذفهذا العرض التقديمي 

 .اضيق
 

 

 
 

ما تجرؤ  ة التي لديك في أشخاص آخرين هي التي تقررمع اآلخرين. الثق اإلحساس باألمانالثقة هي كلمة ترتبط بمدى 

، فأنت على ثقة من أن الشخص الذي صنع الدرج قد العلويدور العلى القيام به في موقف معين. إذا صعدت الدرج إلى 

 .أثناء الصعود سقطفال ي على تحمل وزن اإلنسان صنعه جيدًا لدرجة أنه قادر
 

ر باألمان هنا. لذلك نحن اآلن ونشع بالراحة والطمأنينة،نشعر جميعًا ألجل أن ، وضعنا قواعد اللعبة في المرة السابقة

حول الجرأة على قول وفعل ما تريد دون خوف من أن تدور الثقة فأننا جميعًا ملتزمين بقواعد اللعبة.  لدينا ثقة في

إذا كنت قد وافقت على أنها ف ،ضد شخص مثل القيل والقال ، أو إستخدام ذلكون على شخص مااآلخرين سوف يضحك

 .فالثقة متوفرة ، سرية حول ما تتحدث عنه
 

التي لديك(.  لتغيير اللون الذي أنت فيه )اإلحساس باألمان ،يمكنك القيام به ما شيءسيكون هناك في كثير من األحيان 

دون معاقبة.  من قول أو فعل شيىءمكنك ، والتي تاآلخرين تجاهرتبط بمدى الثقة التي تملكها يإن ما يفعله المرء بنفسه، 

. من الجيد أن نكون واثقين من أن ال تشعر باألمانجعلك هي التي ت، في التحدث تةقيأو طرشخص قد يكون مظهر 

 .نتيجة لذلك شيء سيءذلك وقع أن يالمرء قد يسأل لماذا يتم التحدث بهذه الطريقة دون 

 ،فهمهسيكتسب المعرفة والفهم لما لم ي، وبالتالي إذا كان لدى المرء ثقة، فإنه سيعتقد أنه سيحصل على إجابات لألسئلة

 .يشعر أكثر باألمانأن  بالتالي يمكن للمرءو
 

شخص آخر  تسأليجيبوك عن األسئلة، فقد يكون من األفضل أن أن  الولك، إذا قابلت أشخاًصا ال يريدون أن يشرحوا 

 يستطيع اإلجابة.

 
 

 

 

الصفراء أو  األمثلة التي تحدثوا عنها قبل اإلستراحة مع المواقف في المساحاتطلب من األطفال أن يختاروا ثالثة من أ

 الحمراء.
 

 ثنين لحل هذه المهمة:األطفال إلى إثنين وإعدد يم قسقم بت

 ؟خضر في الوضع الذي اخترتموهاأللون القة أن يخلق منط هما الذي يمكن   •

 مثلةاأل ثيرعلى تغيير اللون؟ قدم بعضالقيام به للتأأنت هل هناك أي شيء يمكنك    •

 

 لألطفال األصغر سنا:بالنسبة 

 في إحدى الحاالت التي تحدثنا عنها رسم رسًما يوضح كيف حال المرءا   •

 خضراء؟ ويتحول الى منطقة أماناإلحساس باألمان  ما الذي يجب أن يحدث حتى يسود   •

 األفكار؟بعض هل هناك أي شخص يمكن أن يساعد؟ بعض الموسيقى؟   • 

 

 حكوا عن لي ، ويختار األطفال واحدةمختلف المزاجاتت ْظِهر  اب صورمن ذلك: وجد معاون المدر بدال  • 

.حالة المرء عندما يكون في حالة مثل الذي في الصورة    

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Før en blind ven                   خذ بيد صديق أعمى

 
مثنى مثنى، مع إظهار كل بتمرين  أنه عليهم القياماألطفال: بإخباروذلك ماينسبرينغ بتقديم التمرين  مدّربوم يق

 اآلخر.طرف دعمه وثقته ومساعدته للطرف 

 

 الوصف:

 اثنين واثنين ،األطفال يشكلون أزواج   •

 يمشي مع عيون مغلقة هماحدأ   •

 شيء ماأو بدون أن يصطدم بشخص ما / و اآلخر يقود الصديق المكفوف بالقرب،   •

 ال أحد يجب أن يتكلم   •

 .األمر عندما كان صديقي يأخذ بيديكيف كان اآلخرين،  أخبر فيما بعد   •
 

 تمرين بديل:

 تمرين اإلمالة

 

 ثنانإثنان وإ

 وراء ظهر الطفل اء بحرية، واآلخر يقفتمكن من الميل إلى الورواحد يجلس على كرسي بحيث ي  . 1

 العينين ويفضل أن يكون مغلق -شخص الذي يجلس على الكرسي يترك نفسه يميل إلى الخلف ال  . 2

 حد يسقطيضع ذراعيه تحت ظهر اآلخر، بحيث ال أ ،الشخص الذي يقف خلف الكرسي  . 3

 .أدوارهم األطفال تبديل  . 4

 

 :اوقوف يمكن إجراء التمرينف، للغاية مع الكرسي ان األمر سهالإذا ك

 تراجع ببطء إلى الوراءيو ،مثل عصا قويةويشد جسمه يقف واحد  .1

 حتى ال يقع الشخص ،الظهر ذراعيه تجاهخر يضغط بكلتا اآل .2

 .دورهم األطفال يبدل .3

 

 Opfølgning                             المتابعة
 

 األطفال: بسؤالمدرب مايندسبرينغ يقوم 

 الذي سقط أو كان أعمى؟ كيف كان إحساسك عندما كنت الشخص •  

 الشخص الذي يدعم؟إحساسك عندما كنت كيف كان   • 

ا"هناك شيئًا جعل الموقف أكثر أو أقل "خطركان هل   • 

  

 تمرين



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة

جيدة عند انتهاء الالطاقة مع  ،مشتركيكون بطريقة جيدة، حيث يتم تجمع الجميع، والتركيز  للمجموعةل اجتماع إتمام ك تذكر

 االجتماع.

 

 :اليوم خاتمة

 

 وهذا يعني ما قمنا بإنجازه اليوم. -يختتم مدرب مايندسبرينغ اجتماع المجموعة بتلخيص الرسالة الرئيسية لالجتماع    • 

 لبرنامج اليوم، أو لمدرب مايندسبرينغ، أو لمعاون المدرب؟إسأل ما إذا كانت هناك أسئلة    • 

 أطلب من جميع األطفال رسم خط على مؤشر الرضا )أنظر المواد اإلضافية( عن رأيهم في كيف سار اليوم هنا.    •   

 السؤال: تابعثم         

 التي وضعوها على مؤشر البارومتر؟هل هناك أي شخص يريد أن يقول شيئا حول العالمة    -                     

 كيف كان وجودكم هنا اليوم؟   -                     

 أو: خذ جولة بين الحاضرين: إذكر شيء جيد حدث أثناء اليوم؟   -                       

 من أكون أنا؟" –هوية ال"إجتماع المجموعة التالي:  حول ماذا سيدورأخبرهم     •           

  أحد األنشطة/ األلعاب / محفزات الطاقة.قم بإنهاء اليوم ب    •           

       

 الثابتة التي تختارها المجموعة. تقاليدبإختتام اليوم بأحد القم 
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Ekstramateriale 

 

Tryghedszoner 

 
     

 مواد إضافـية
 

 

 مناطق اإلحساس باألمان

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 المنطقة الحمراء

 المنطقة الصفراء

 المنطقة الخضراء



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 مناطق األمان

ون تحركرؤية أنهم يهذا الرسم التوضيحي المسار عن طريق ألطفال خالل يتمكن احتى يستخدم الرسم التوضيحي 

وتوسيع  م بذلك،من خالل إدراكه حساس باألمانوأنهم قادرون على خلق المزيد من اإل ،مختلفة ناباستمرار في مناطق أم

 .اللون األصفر بحيث يتحول إلى اللون األخضر فيمجال األمان 

 

 
 

 :لمجال األخضرالعالمات المميزة ل

، إمكانية التنبؤ، يمكن التعرف على ما حوله، لطيف، هادئ، دافئ، طيب، آمن

 نظرة شمولية

 

 

 :لمجال األصفرالعالمات المميزة ل

 ،للعواقب، عدم القدرة على التنبؤأقل شمولية نظرة قواعد أقل وضوحا، 
 ، العصبيةاطر، عدم اليقينخالم

 

 :لمجال األحمرالعالمات المميزة ل

عدم األمان، ، الفوضى، العواقب غير الواضحة، التهديد المرئي، الخوف

 المستغرقة لمدةوجود شمولية ل، عدم االنزعاج

 

 
 

يتحرك من  أمكنه أنأن تدع الطفل يظهر كيف  ، ويمكنالعواطفعن المرء تحدث يمكن إستخراج الرسم التوضيحي عندما ي

انعدام مجال األخضر )إلى المجال  صفراأل مجالال أو ربما أن تبدل ،عن طريق المشي أو غناء أغنية ،األحمر إلى األخضر

 .عن طريق أن تأخذ بيد صديق (إلى مجال األمان نااألم

 

 خروجبأنه قادر على الو لذاته هو المساهمة في تصور الطفلحساس باألمان عن طريق الرسومات الهدف من توضيح اإل

ا.قل أماناأل منطقةال نم

  



 

 

40 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP – CENTER FOR UDSATTE FLYGTNINGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gruppemøde 3                                3لقاء المجموعة  
 

Identitet / Hvem er jeg? 

Om at være ny 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Forslag til tidsplan: 

Velkomst og indledning – 15 min 

Identitet – 30 min 

Energizer – 10 min 

Pause – 10 min 

Om at være ny – 30 min 

Energizer – 10 min 

Afslutning – 15 min 

 ؟ أنا أكون من  / الهويــة

 .اجديد المرء يكون أن حول
    

 زمنية:الخطة لمقتر  ل
 دقيقة 15 –مقدمة ترحيب و
 دقيقة 30 – الهوية

 دقائق 10 – محفزات الطاقة
 دقائق 10 –فترة اإلستراحة 
 دقيقة 30 – أن تكون جديدا
 دقائق 10 – محفزات للطاقة

 دقيقة 15 –خاتمة 

 هدفال

  عزيز ديناميكية المجموعةت• 

 خلق ردود أفعال وإنعكاسات بخصوص الهوية• 

 

 3مواد خاصة الجتماع المجموعة 

 كتابي""• 

 ورق• 

 )كل أنواع األلوان( تلوين أقالم• 

 كرة قماش لينة )في حال وجود مجموعة من الصغار( •

 حبل طويل• 

 لوحتان: األولى مكتوب عليها )نعم( ، واألخرى مكتوب عليها )ال(• 

 الشخصية الرمزية )من المرة السابقة(• 

 قواعد اللعبة )من المرة السابقة(• 

 لوحة حائطية ورقية عليها مقياس األمان • 

 الرضاباروميتر قياس درجة • 

 A4رسم كف اليد على ورقة قياس  •

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Velkomst og introduktion                الجلسةومقدمة  الترحيب،
 

 

  بدأ اجتماع المجموعة بإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.إ

 لذلك قم بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم أنك سعيد لرؤيتهم، وأنك متطلع لقضاء وقت سعيد بصحبتهم.

 

 إبدأ ترحيبك ومقدمتك بما يلي:

 أطلب من األطفال أن يضعوا لوحات أسماءهم أمامهم. 

 لمرة السابقة؟ هل فيه منذ ا السابقة؟ هل هناك شيىء قد فكرتم قم بسؤال األطفال: ما الذي تتذكرونه من المرة

 المدرب؟مدرب مايندسبرينغ ومعاون هناك منكم من يستطيع أن يتذكر إسم ودور كل من 

  عن األشياء التي أنجزناها في المرة الماضية.إسأل األطفال إذا كانوا قد تحدثوا مع أولياء أمورهم 

 .قم بمراجعة قواعد اللعبة 

 مناطق اإلحساس باألمان: هل هناك أحد يستطيع أن يقول لنا شيئا عن كيف يشعر المرء  قم بالسؤال حول

داخل المناطق الثالثة، وأين يمكن أن يضعوا أنفسهم على لوحة األمان اآلن. فإذا كان هناك من يقف في 

. يمكن االيالمساحة الصفراء، إذن قم بإجراء حوار حول كيف حاله في األصفر، وهل هناك قابلية للتحول ح

 لمدرب مايندسبرينغ إستخدام نفسه لرسم موضع األلوان.

 .قم بإستعراض خطة اإلجتماع، بحيث يحصل الجميع عن فكرة عما سيحدث اليوم 
 

إذا كانت هناك مواد متبقية من اإلجتماع السابق، أو كان يجب إلتقاط صور أو عمل نسخ ضوئية، فيمكن أن تسلم اآلن الى 

 مون بتثبيتها في "كتابي"األطفال، بحيث يقو
 

 ، ولوحة اإلسم ،األلوانمن المرة السابقة بداخله، مع  قديم ما أنجزوهجميع األطفال إخراج دفتر "كتابي"، وربما تعلى 

 إذا كانوا قد إنتهوا من تلوينها وتزيينها.

Identitet     الهوية                   

 لديك من قواسم مشتركة مع اآلخرين. ذاومعرفة ما ،لخصائصك الخاصة: زيادة الوعي هدفال
 

 

 

، ، وعندما نكون في المدرسةومن يقرر ما نحن عليه. لدينا جميعًا أدوار كثيرة ،يجب علينا اآلن أن نتحدث عن من نحن

تمعن سوف نهذا األمر الذي يقرر من نحن؟  نعود إلى المنزل. إذن ما هو الشيىءلدينا بعض األدوار التي قد تتغير عندما 

إن جديدًا في مجتمع مثل الدنمارك. المرء كون فيه، عندما ي للنظرموضوع قد يكون له أهمية  فيه عن قرب قليال. إنه

، على سبيل المثال لون اء ال أستطيع تغييرهاشيأهي  ،في تحديد "هويتي" كما يطلق عليها ستساهمبعض األشياء التي 

ي مثل كيفية إختيار -ها يمكنني تغييراألشياء األخرى . اضافة الى كون المرء طويال أم قصيرباإل، ، ولون العينينالبشرة

 به في المستقبل. في بعض األحيان، أتخيل وما أريد القيام ها،أحب من األشياء التيباإلضافة إلى موقفي  ،ولغتي ،لمالبسل

وفي مناسبات أخرى أجد نفسي قد قرر ، كيف أكونبنفسي . أحيانا أقرر نني شخص آخر غير الشخص الذي يرآه الناسأ

 كيف أكون.اآلخرين بدرجة أكثر 
 

لذلك، فعلينا اليوم أن نضع صياغة لمتى نلمس حدوث إختالف فينا، وما نستطيع أن نقرره بأنفسنا، وما ال نستطيع. نريد 

هوية مختلفة غير تلك التي يلتقي بها  أيًضا أن نتحدث عما يجب أن يفعله المرء، إذا كان المرء يرغب في إظهار صفحة أو

 على سبيل المثال، إذا كنت تشبه أكثر صفة الوافد الجديد، أو صفة الشخص الذي أتي من بلد ما في حالة حرب. -مع الغير 
 

حده.م كل على من أنت - وتبين - ، حيث نتأمل األشياء التي تحدد سمة المرءنبأداء التمري سنقوم أوال

  

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 يذال وما يكون المرء،حول من  دوريجب أن ياألمر أن ، عما يسمى "الهوية". هذا يعني ونتتحدثس م اآلنأخبر األطفال أنك

 .هنفس المرء كما هو يجعل
 

 ؟مثل ما أنت عليه؟ ما الذي يجعلك عن اآلخرين اسأل األطفال: ما الذي يميزك  • 

 صغيرة(التوضيحية الرسوم بالاإلشارة إلى إجاباتهم  يمكن) ورقيةكتب إجابات األطفال على لوحة ا  • 

 األمثلة التالية إلرشادك:عند الحاجة ستخدم إ  • 

 المرء الخارجيمظهر    -

 المرءجنس نوع    -

 المرء إهتمامات وهوايات   -

 (الشيىء الذي يتقنه المرءالمرء ) ات ومواهبقدر   -

 المرءعائلة    -

 .اعيش فيهيو ى منها المرءالبلد الذي أت   -

 

القاسم المشترك بين األطفال )الشيىء الذي أو ما هو  ،ما الذي يميز هذه المجموعة -ما هي المجموعة بعد ذلك ثم اسأل 

(. محول أجزاء من هويته الذي يضمن أن تكون المجموعة مجتمعةو ،جماعيةإنشاء ديناميكية الطاقة و شحنيساعد على 

 عرف ما إذا كان هناك أي شيء ينطبق على المجموعة بأكملها.كل على حده، وإالتي وجدوها المميزة بحث عن الصفات إ

 ستخدم إذا لزم األمر، األمثلة أدناه:إ
 

 من أين أتوا  • 

 ما هي اللغة التي يتحدثون بها  • 

 قد عاش لفترة قصيرة في الدنمارك.أن الجميع   • 

 

 وأولئك كبارا، إخوة/ أخوات لهم من ، المجموعة هذه من قليلة مجموعة هناك أنه علي بإختصار تحدث ممكنا، ذلك كان إذا

 . معا القدم كرة يلعبون  الذين هؤالء أو بالمنزل، أليف حيوان لديهم الذين أولئك أو صغارا، إخوة/ أخوات لهم الذين
 

قسم األرضية إلى قسمين. في القسم األول ، أو بطريقة أخرى على األرض ستمر اآلن في التمرين عن طريق وضع حبلإ

مكتوب عليها:  A4مكتوب عليها: "نعم"، وفي القسم اآلخر ضع قطعة من الورق بحجم  A4ضع قطعة من الورق بحجم 

 .عرف ما هو موقفهي إذا كان المرء الف ىالمنطقة الوسطأما "ال". 
 

إشرح لألطفال أنه سيتم توجيه سؤال، أو سيتم قراءة مقولة، وأن عليهم أن يحددون ما إذا كان ذلك يتناسب معهم. فإذا كان 

، وإذا كانوا ال يعرفون ما فبالقرب من "ال" ،كنيلم فإذا ، "نعم"ذلك متناسبًا معهم، فيجب عليهم أن يصطفوا بالقرب من 

 في الوسط. فعليهم اإلصطفاف ،يعتقدون
          

 كما يلي: موقفيمكن أن تكون تتعلق برأي أو األسئلة 
          

 أغنية علىستيقظ هل يجب أن ي، عيد ميالد ى المرءعندما يكون لد  • 

 االسترخاءيقوم بمع األصدقاء أو  هوقت لنفس ى المرء، يجب أن يكون لدبعد المدرسة  • 

 طريقفي ال ر بكتنظر مباشرة في عيون أي شخص يم ال  • 

 أن يكونهذا األمر كيف يمكن  هأذهب وأسأل فإنني أحب أن، ندما يكون شخص ما مختلفًا تماًماع  • 

 بصوت عالتجشأ فإنني أ ،ابعت جدإذا ش  • 

 ذلك خفيفيجب أن ي، امريض ان المرءإذا ك  • 

 بأنفسهم يقرر األطفال دائًما مالبسهم  • 

 على أشقائهم األصغر فرضون إرادتهماألشقاء الكبار ي  • 

 لك للمعلمذيقول أن من حق المرء ف، اآلخر بم بضرهحدم أقاإذا   • 

 من العائلة؟سوى طلب المساعدة ال يمكنهم ألطفال فإن ا، مشاكل المرء  عندما تواجه • 

  

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                المتابعة
 : على سبيل المثال سؤالاليقوم مدرب مايندسبرينغ ب

 

 هل هناك أحد قد قام بتبديل موقفه على الطريق؟•                              

 ؟ آنذاككيف كان إحساسك في وقت من األوقات؟  اهل كنت تقف وحيد•   

 ؟اكيف كان إحساسك عندما عرفت أنك تقف مع المجموعة األكبر عدد•   

 هل تعتقدون في بعض األحيان، أنكم قد تأثرتم بما يعتقده اآلخرون؟ •   

 أوقات الفراغ؟هل يمكن للمرء في بعض األحيان أن يكون له رأي في المدرسة، ورأي آخر في •                              

 
أن يختار  امن المهم أن نالحظ أنه إذا كان الطفل ال يريد أن يذكر موضعه الحقيقي إلى اآلخرين، فمن المقبول جد  -هام 

محايدا. ال يجب على المرء أن يجيب على سؤال ما وهو ال يريد اإلجابة. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على  النفسه وضع

نبذ طفل ما حتى ال يتم  ،اوإيذاء إلى الموضوعات األكثر حساسية اإلى إحتمال الوصول مبكرمدرب مايندسبرينغ االنتباه 

 قوف بمفرده.أو تعرضه للو اجانب

 

 الطاقة شحنتمرين ل
 الذي يناسب المجموعة. "الطاقة شحنتمرينات  ":عنوان تمرين لتحفيز الطاقة من الملحق تحت قم بإختيار

 

 فترة اإلستراحة

المشروبات والوجبات الخفيفة. يمكن لألطفال، إذا كان لديهم طاقة زائدة، أن يحضروا كرة للعب، أو أن يجلسوا يمكن تقديم 

 للرسم، حسب إحتياجهم. يكون المدرب بصحبة األطفال.
 

 

 Om at         være ny                 جديدا اوافدأن يكون المرء 

، بإستخدام امن التحدث عن تلك األشياء الصعبة التي يواجهها المرء في الدنمارك بصفته جديد األطفالتمكن يأن : هدفال

 مواقف.هذه المثل دعمه في من يمكن وإيجاد حلول لما يمكن أن يساعده والمعبرة،  الكلماتالحوار و

 .على الحائطمن االجتماع األخير الشخصية الرمزيةتعليق ببدأ إ
 

 
 

 

 

مختلفة، عندما يعيش المرء في بلد جديد. قد يكون اإلختالف في الطريقة التي يتحدث بها الناس، أو الشياء الكثير من األهناك 

شكل المالبس التي يرتدونها، أو كيف يسكنون، أو كيف يذهبون إلى المدرسة، أو ما هو الطعام الذي يأكله المرء، أو كيف هو 

كثيرة مختلفة، والناس في الدولة الجديدة يمكنهم أن يفعلوا األشياء بطريقة مختلفة تماًما عما الطقس، وما إلى ذلك. هناك أشياء 

 إعتدت عليها. قد يكون المرء مشوًشا أيًضا حول ما إذا كان يجب عليه فعل ما تعود على فعله عادة، أو مخالفته. قد تكون مثال

ميالد، أو أنك ال تحتفل بعيد الميالد، وفجأة يكون الجميع في  قد إعتدت على أنك تقوم بشيء معين عندما يكون لديك عيد

 .كنك حتى رؤية معناهفصلك مشغولون بشيء ال يم
 

 قد يستطيع مدرب مايندسبرينغ بنفسه إستعراض مثاله الخاص عن شيء قد شاهده وواجهه بنفسه. 

 
 

 

 
 

 يبدأ المدرب مايندسبرينغ مع الشخصية الرمزية:
 

الشخصية الرمزية إلى الدنمارك، أدركت أيًضا أن كل شيء كان مختلفًا. بعض األشياء التي شاهدتها  عندما جاءت

لم تكن الشخصية الرمزية وبعض األشياء  أو عجيبة، الشخصية كانت مرحة وسارة، بينما تبدو اآلشياء األخرى غريبة

 ستطيع فهمها.ت

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 قم بسؤال األطفال:
 

 لتي رك، وانمادلانا في هتقابلها   xx  تعتقدون أن الشخصية الرمزيةلتي دة ايدلجف اقوالمء أو األشيااي هما    •

 ؟ملفتةأو نها مضحکة ر أ/ تفک يبةعجيبة/ رنها غأ تعتقدفهمها / تتمكن من  ال    

 ، بها إلى المدرسة بتي تذهطريقة الال، وخارجي للناس، والمالبس، والطعام، واللغةمظهر الالأمثلة لإللهام:   • 

 ، والقبلة على الخد، والطقس، ومصلحة الناس في ريقة التي تحتفل بها بعيد ميالدها، وإستخدام الشموعوالط     

 خ.واألنشطة الترفيهية إل ،لعبإتفاقات ال، وجديد شخص     

 .المعلق كتب إجابات األطفال على اللوح الورقيأ  • 

 

 قم بسؤال األطفال:

 

 لتي جيبة أو اعلأو الغريبة ة الجديدالمواقف اهذه  عيشبه عندما يأن تقوم   XXللشخصية  يمكن ي لذاما   • 

 ؟ال يفهمها     

  هذه المواقف؟ دعونا نجد خمسةه هعندما تواج XX  ما هي النصائح الجيدة التي يمكن أن نعطيها للشخصية  • 

 نصائح جيدة للشخصية معا.     

 ستخدم إ؟ سماع نصائحكم والقيام بشيء مما اقترحتموه دهل يمكن لشيىء ما أن يمنع أو يعيق الشخصية عن  • 

 مناطق اإلحساس باألمان هنا إلظهار أن المنطقة الصفراء والحمراء يمكن أن تمنع المرء إذا لزم األمر      

 من القيام بشيء ما.     

  إن أمكن كيفية الوصول إلى بينللشخصية التغلب على العقبات؟  إذن يمكن، فكيف إذا كان الجواب بنعم   •

 المساعدة. تقديم على سبيل المثال لمعرفة من يستطيع ،المنطقة الخضراء     

 

 اإللهام: لتفعيلأمثلة 

 

 اسأل عن المجهول . 1

 فعل ذلكبنفسه معتاد أن يأن المرء قل كيف  . 2

 تحدث مع صديق حول هذا الموضوع . 3

 تحدث مع شخص بالغ حول هذا الموضوع . 4

 عن المجهول قم بالقراءة . 5

 

يد على اللوح الورقية المعلقة، وأكتب نصائح األطفال الخمسة الجيدة بجوار كل من األصابع. القم برسم كف  •   

قم أيًضا بتوضيح نصائح األطفال ذات الصبغة الجيدة بوضع رسومات صغيرة بجواراإلصبع، بحيث يمكن 

زيع الورق على لألطفال تذكرها أو فهمها بشكل أفضل. أنظر ضمن المواد اإلضافية عن اإللهام. تأكد من تو

( المواد اإلضافيةنظر أ -مرسوم عليها كف اليد  A4األطفال حيث يمكنهم رسم اليد )أو توزيع ورقة بحجم 

 ."كتابي" داخل الورقة في هم أيًضا من كتابة/ رسم النصائح الخمسة. أطلب منهم تثبيتيتمكنوا  بحيث

 

  

 ربما يمكن تضمين هذا التمرين اإلضافي هنا:
 

 الهدف:  أن يشعر األطفال كيف يمكنهم الحصول على شعور التمكن بدال من الشعور بالعجز. قم بإرشاد األطفال:     
 

 الحظ ماذا يحدث - اومحبط اإرخ أعضاء الجسم ألسفل باإلنحناء كما لو كنت متعب•   

 الحظ ماذا يحدث -سمك ألعلى بالتمدد في الظهر والمعدة وإنظر ألعلى جإبسط أطراف •   

 وصف الفرق بين حالتي الجسم بالكلمات ؟ كميمكن هل ل:ألطفال اسأإ•   

 

  بمجرد طاقة اإلضافيةأن المرء في بعض األحيان يمكنه أن يمنح نفسه القوة وال يشرح مدرب مايندسبرينغ بإيجاز     

 .هستخدام جسمإ     
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 :بعد ذلك ثم اسأل األطفال

 

 ؟XX الشخصية فيها مرتالتي مواقف في بعض ال واأن تكون جربتمهل    -

 ستخدمت أي من النصائح التي قدمناها إفي المواقف الجديدة؟ هل  ونتفعلس؟ ماذا مماذا فعلت   -

 ؟XX للشخصية للتو     

  هاوقم بنسخها للمرة التالية حتى يتمكن األطفال أيًضا من وضعالجيدة، لنصائح الخمس للتقط صورة إ  • 

 ."كتابي"في      

 

بعض األمثلة التي توصل رجاع سترين. ويمكن القيام بذلك عن طريق إاألمان في هذا التماإلحساس بفكر في استخدام مناطق 
 ة.يضعون هذا الشعور في المناطق اآلمن وأين ا،يشعرون به كيفوسؤالهم  ،إليها األطفال

 

؟ أين تريد باللغة ستطيع التحدثكان شعور المرء عندما ال يسأل: كيف على سبيل المثال، إذا كانت اللغة جديدة وصعبة، إذن إ

ؤال: كيف سق اآلمنة. إذا كان األمر ممتعًا، مثل إكتساب الكثير من األصدقاء الجدد، فيمكن الأن تضع هذا الشعور في المناط

للمرء توضيح أن  يد وضع هذا الشعور في المناطق اآلمنة؟ وبهذه الطريقة، يمكنتكوين صداقات جديدة؟ أين تر تشعرعند

 جديدًا.المرء كون في نفس الوقت قد يكون من الجيد أيًضا أن ي، ولكن لجديدة يمكن أن تكون غير آمنةا المشاهد/ التجارب

 

 عيجمت

الجيدة، والثناء عليهم لتقديم العديد من الكثير من النصائح   XX الشخصية  األطفال على إعطاءمايندسبرينغ بشكر  مدربقوم ي

 التي يمكن استخدامها من قبل اآلخرين.و ،الجيدة همتجارب

 

 الطاقة نلشحتمرين 
 اقتراح: للصغار: رقصة الثعبان

 

 .في ثعبان طويل بعضهم البعض يقف األطفال وراء  • 

 سبرينج رون يقلدون هذا. يبدأ مدرب مايندبدأ التحرك إلى األمام. األطفال اآلخ، ثم يحددمن هو في األمام ي  • 

 الخلف.أقصى بالسير في  معاون المدرب، ويبدأ التحرك أوالمن      

 الخلف. بأن من يسير في المقدمة عليه الذهاب فيدقيقة ½ بعد  امايندسبرينغ أمر مدربيعطي   • 

 الى األمام / يحدد طريقة جديدة للمضي قدًما يبدأ ( وهو الجديد في األمام) في الترتيب التالي يبدأ الشخص  • 

 آلخرين الذين يتبعون نفس الحركة.ل ارائد     

 

إلى  إصدار أصوات مصاحبةمع وتيرة مختلفة. قد يرغب األطفال في  التمرين، تشغيل الموسيقى لهذا يمكن بكل سرور

 حركتهم. 

 

 باألقدام سورقصة الد: الألطفال األكبر سنبالنسبة 

 

 (.أيدي بعضبعضهم )بإمساك  ةئرا دايكونول أن ألطفااطلب من أ  • 

 إلى األرض.ركزوا بصرهم طلب منهم أن يأ  • 

  يسمع، فقط المرء أي شيءقول ثم خطوة الى اليمين. يجب أال ي ،خطوتين إلى اليسار أطلب منهم التحرك  • 

 .دوس األقدام أصواتاألطفال     

 مع رفع  الدائرة وسطواإلتجاه نحو ، الذراعين نحو السقفرفع ب -يدا بيد  -يقوم الجميع أن التمرين بهى نإ  • 

.إلى الوراء ويعودكل واحد يستدير ثم ، خراآل ثم يترك كل منهم، الذراعين    

  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة

 

 اليوم. خالل مررنا به ذاما -جتماع موعة بتلخيص الرسالة الرئيسية لإلالمج لقاء مايندسبرينغ ينهي مدرب

 

 مايندسبرينغ أو لمعاون المدرب؟سأل ما إذا كانت هناك أسئلة لليوم، أو أسئلة لمدرب إ  • 
 

 ( 1 المواد األضافية في اإلجتماعنظر أن يقوموا برسم خط على مقياس الرضا )أدعوا جميع األطفال أ•   

 السؤال:ذلك ب أمضوا بها اليوم. ثم تابعفيما يتعلق بالكيفية التي يعتقدون أنهم       

  لقياس البارومتر شريط شيئا بخصوص العالمة على هل هناك أي شخص لديه رغبة في أن يقول  -          

 ؟الرضادرجة الشعورب              

 اليوم؟ في لقاءالحال كيف كان   -          

 اليوم؟ عاصرته : أذكر شيئًا جيدًابين األطفال أو خذ جولة  -          
 

 لتالي.المجموعة ع اجتماإ عليهن بما سيكو مايندسبرينغ ربمدك يخبرف سو  • 
 

 الثابتة التي تختارها المجموعة. تقاليدبإختتام اليوم بأحد القم 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekstramateriale 

Hånd (A4) 

Illustrationer 

 مواد إضافـية
 

 A4كف اليد، قياس 

  رسومات

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Hånd til at skrive 5 råd                             نصائح 5رسم كف اليد لكتابة                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Inspiration til illustrationer af, hvad man kan gøre                 ماذا يمكن للمرء القيام بهصور إلهامية لتوضيح 

 

  

  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

قم بالسؤال، لماذا هذا الشيىء    (1
 هكذا؟ فعلي  

(  إحكي لهم، كيف إعتدت أنت على   2 
 فعل ذلك؟

 كذا.. دتأنا تعو  
..... 

 قم بالتحدث مع أحد أصدقائك  (4  أحد الكبار(  قم بالتحدث مع 3     

 بال بال بال بال   

 بال بال بال بال  

 بال بال بال بال  بال بال بال بال 
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Gruppemøde 4                                  4ــة  لقاء المجموع  
 

Livets træ 

Hvem er jeg? 

Hvad har jeg med mig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Forslag til tidsplan 

Velkomst og indledning – 10 min 

Livets træ -10 min 

Rødder – 10 min 

Stamme – 10 min 

Grene – 10 min 

Pause – 10 min 

Fremlæggelse – 50 min fordelt på x antal børn 

Afslutning – 10 min 

 .الحياة شجرة

 ؟ أنا أكون من

 يبشخص عالقتي هي ما

    

 زمنية:الخطة لمقتر  ل
 دقائق 10 -مقدمة الترحيب و
 دقائق 10 - شجرة الحياة

 دقائق 10 -الجذور 
 دقائق 10 -الجذع / الساق 

 دقائق 10 -الفروع 
 دقائق 10 -فترة إستراحة 
 طفل  xموزعة بين  دقيقة 50 - تقديم الموضوع

 دقيقة 10 -خاتمة ال

 هدفال

 بهم الخاصة والصفات الذاتية القوة بنقاط األطفال يتوعى أن• 

 معه شخص كل يحملها التي الجيدة بالقصص اإلهتمام تركيز• 

 إيجابية وتعليقات فعل ردود وإعطاء تلقي على التدريب• 

 

 4مواد خاصة الجتماع المجموعة 

 (اإلضافية المواد( )A4) الحياة شجرة• 

 ورق• 

 )كل أنواع األلوان( تلوين أقالم• 

 قالبة ورقية لوحة• 

 رضاال مقياس •           

 

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 Velkomst og introduktion              الجلسةومقدمة  الترحيب،
 

 

قم  بدأ اجتماع المجموعة بإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.إ

 بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم سرورك برؤيتهم، وأنك تتطلع لقضاء وقت ممتع معهم اليوم.
 

 إبدأ ترحيبك ومقدمتك بما يلي:

 ما قد فكرتم به منذ المرة السابقة؟تذكره من آخر مرة؟ هل هناك شيء  مسأل األطفال: ما الذي يمكنكإ   •

 رةألخيا رةلما في اعملتموه مع ما ولح ورهممأ ءلياأو مع واثدتح دق واکانإذا  لفاطألا لسأإ   •

 قواعد اللعبةبر األطفال يتذكقم ب   •

 يتم تسليمها نسخها، ف صور لها، ثم جتماع األخير، والتي ينبغي أخذمن اإلمتبقية إذا كانت هناك مواد    •

 ."كتابي"في  تثبيتهاطفال حتى يتمكنوا من ألإلى ا    

 جب على األطفال سيتودور حول الهوية. يي ذ، والشجرة الحياة ، وهو اليوماستعراض موضوع قم ب   •

 اليوم تجعلهم وهي التي  ،ذكريات جيدةمعهم من لونه يحمعما  اأن يرسموا ويخبروا بعضهم بعض    

 نقضي مايندسبرينغ بأشياء مادية  فيإن األمر ال يتعلق ما يتمنونه للمستقبل. سيتحدثون عو ،أنفسهمبهم     

 .راضينسعداء و هو أن نكون، ما نريده حقًا ولكن، الوقت في الحديث عنها    

 

 Livets træ            شجرة الحياة
 

 الهدف: تعزيز هوية األطفال، وتركيز اإلهتمام على قدراتهم وصفاتهم الجيدة.
 

 
 

 

نحن. نكون عن هذا، وننظر عن قرب في من  قليال. اليوم سنتحدث المزيد كماكل منا  نيكوآخر مرة تحدثنا قليال عن من 

 .شجرة الحياةسنقوم بتمرين يسمى 
 

 نستخدم الشجرة لنحكي القصة عن أنفسنا.  إن الشجرة يجب أن تكون صورة معبرة عن حياتنا.
 

، كل األشخاص كل ما لديك معكتمرين شجرة الحياة هي طريقة للتوصل إلى كل ما هو جيد في داخل كل واحد منكم. 

 جزء منك.هي لت اما زالتي ، و، وكل الذكريات الطيبة التي لديكفي حياتكالذي عرفتهم الطيبين 
 

إن األجزاء المختلفة من الشجرة تعني شيئًا مختلفًا. على سبيل المثال، هل جذع الشجرة هو أنت، والفروع هي التي تريد أن 

تكون، أي هي رغبتك للمستقبل. يجب علينا ملء كل من أشجارنا اليوم، وفي المرة القادمة. عندما تمتلئ األشجار، يجب 

نا البعض، وإعطاء تعليق على أشجار بعضنا البعض. والغرض من ذلك هو على كل منا أن يعرف شجرته الخاصة لبعض

 فعندما يعطيالثناء.  اآلخرأن تمنح كل منكم تعلم ي ، وأنبداخلك هحتويتجاه كل ما تجعل كل واحد يشعر بالقوة والفخر 

الجيد أن فمن هذا ل. منحهعندما ت اأيضعندما تحصل عليه وسواء ، حقا من داخله اسعيد المرء الثناء لآلخر، فإنه يصبح

 .يتدرب المرء على منح الثناء للغير

 

 
 

 

 قم بدعم ومساعدة األطفال في إعداد شجرة حياتهم:

( المواد اإلضافيةأدع األطفال إلى رسم شجرة، أو قم بتوزيع رسم شجرة على األطفال، بحيث يمكنهم إستخدامها )أنظر 

رسم إن أمكن شجرة على السبورة مع وعلى مدار اليوم. أ اشيئا فشيئ شجاروأطلب منهم تلوين األ ،باإلضافة إلى األلوان

 حتى يتمكن األطفال من تذكر ما سيفعلونه. ،رسوم توضيحية صغيرة

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  ة من الشجرة )انظر العرض أدناه(.منفردوبشكل عام ما تعنيه/ ترمز إليه األجزاء الشرح باختصار إ  • 

  ،التمرينربما المترجم أيضا بالتجول بين األطفال أثناء ، والمدرب مايندسبرينغ ومعاون مدربيقوم    •

 .ال يستطيعون الكتابة األشياء لهؤالء الذينكتابة واألفكار لهام ستعلى إلمساعدتهم      

 

. الشجرة نفس على خلفياتهم  كل كتابة االطفال لكل يمكن حيث مشتركة، شجرة تكوين للمجموعة يمكن ذلك، عن بدال

 دعم الى بحاجة المجموعة كانت أو صغار، أطفال هناك كان إذا المثال، سبيل على مفيدة، الطريقة هذة تكون أن يمكن

 .المجموعة ديناميكية -بينهم للتواصل اكثر

 

 .حياة الخاصة بالشخصيةإعداد شجرة التقوم المجموعة ب، وبالتالي إذا لزم األمر يةشخصية الرمزستفادة من الأيضا اإل هنا يمكن

 

 Rødderne        الجذور
 

لة نابع من الذكريات الجميهو ، ليومافيه خير أنت ما هو كل فمن خلفيتك. التي تحملها ة ميلترمز الجذور إلى الذكريات الج

وذكرياتهم  ،خلفيتهم ناألطفال لرسم أو كتابة أمثلة ع دعوةقم ب. تحملها معك أفكار أو صورمن ، جذورك القادمة من

 يمكنهم الرسم أو التلوين.ف، إذا لم يتمكنوا من الكتابةفعلى جذور الشجرة.  ،الجيدة

 

 األمثلة على ذلك:
 

 في المنزل؟أو ، في المدرسةأو ، المدينة عندما كنت فيهناك لحظات جيدة خاصة تتذكرها  هل كانت  • 

 أو طعام خاص؟مميزة، أو روائح ، زهورنوع معين من الهل كان هناك   • 

 ؟فعله تحب وكنت هفعلتهو الشيىء الذي  ما  • 

 ؟تأوي إليه هل كان لديك مكان مفضل  • 

 في عائلتك؟ات أغاني خاصة أو رقص ملديككانت هل   • 

 ، ربما من المدرسة؟ةميلجذكريات  وأ مشاهد وأ ،أخرىأية ألعاب   • 

 

 Stammen         / الساقالجذع
 

 فعله )من صفات وقدرات ومهارات(.  كل ما يمكنك وهي ،أنتتجيده هي كل ما  الجذع أو الساق

 ذلك.، وما إلى ماهرون وجيدون فيه، والقدرات التي لديهم، وما هم ن األطفال أن يكتبوا/ يرسموا جذع الشجرةطلب مأ
 

 األفكار:بعض 
 

 تجيد فعلهشيء   • 

 رون أن هذا الشيىء أنت تجيده فعالي ونآخر أناس  • 

 القيام به حبتشيء ما   • 

 تتميز بهاأشياء جيدة أنها  كنفسب تعتقدما   • 
 

 Grenene            / األغصانالفروع
 

ى ما نتطلع إلوهو . ها داخل صدورنانحتفظ بات واألحالم التي منيي األالفروع هي ما تحلم به في المستقبل. فروع الشجرة ه

 .المرء الى األمام في حياته هو الذي يقودو ،تحقيقه مستقبال
 

 ؟وأمنياته تقديم مثال على رغباته يمكنه منسأل األطفال: هل هناك أ
 

 مثال.بر عن أمنياته بقد يع مايندسبرينغ مدربحتى 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 

 

 
 
 

 
 

 

ريد ي. ربما ومشاعر كون عواطفتأن أيضا ً ، ويمكن افعليا ومادي اتحقيقه المرءتمنى إن األمنيات هي أشياء يمكن أن ي

 ينبغي لنا أن نركز أكثر سعادة. اليصبح ن أعرفه يشخص ما يتمنى ربما و، ربما أكثر سعادة، اكون قوييأن المرء 

 – انقدره األشياء التيهو و، هو أكبرالذي ، وحلم بهنما  ىيجب التركيز عل ولكن ،األشياء المادية هنا فقط علىاإلهتمام 

في مكان  أن يسكنأو  ،الخاصة تهعائلالمرء ن ، ربما أن يكوّ ا الكثيرتحقيقهية كبيرة، والتي نبذل في سبيل همعطيها أنو

 .ةمعين في مهنةعمل أن يأو  ،معين
 

، ننساها بعد اإلستيقاظ، وبها عتقدنلكن من الجيد أن و، المرء إذا كانت ممكنة التحقيقعرف يال التي شياء األاألحالم هي 

 .لها أن تتحقق في الواقعوأحيانًا يمكن 
 

 ؟عن حلمسأل األطفال: هل هناك من يستطيع أن يأتي بمثال إ
 

 .همحالأ عن يعطي مثال يمكنه أن مايندسبرينغ مدرب
 

 فروع الشجرة.داخل في وذلك طلب من األطفال كتابة/ رسم أحالمهم ورغباتهم للمستقبل أ
 

 األفكار:بعض 
 

 أن أصبح رائد فضاء  • 

 اأن يكون لي صديق حميم جد  • 

 أن أعزف آلة موسيقية ما  • 

 اجيد اأن أصبح صديق  • 

 أن يصبح لي أطفال  • 

 أن أتعلم اللغة الدنماركية  • 

 اأن أتلقى تعليم  • 

 اأن أصبح طبيب  • 
 

 إذا لزم األمر. محفز للطاقة بإستخدامقم عند الحاجة بوقف التمرين 
 

 الطاقة نتمرين شح
 قم بإختيار تمرين لتنشيط الطاقة من مرفق دليل المستخدم، المقترح: لعبة الكرة الوهمية

 

 

 Fremlæggelse af livstræer – til nu          حتى اآلن   -الحياة شجارعرض أل
 

عدد نصف  نتظريربما و - لكل عرض ستجابة المشاركينإو من العروض،عرض كل مدة هي دقائق  5ب قم بإحتسا

قوم المرء بتقسيم الحاضرين الى مجموعتين صغيرتين، يقوم كل فرد بتقديم ، أو يلتقديم عروضهم لمرة القادمةل األطفال

 األخرى.عرضه الى شخص مقابل له في المجموعة 
 

 ردود الفعل

 ذلك و الجميع، من إيجابية فعل ردود عطاءإ وجوب وهو الحياة، شجرة تمرين في الخوض عند مهم عنصر وضع تم لقد

 الذاتية الصورة تعزز ألنها يعطيها، لمن وأيضا المتلقي، لفائدة وهذا. اإليجابية الكفة ترجيح تقنية األطفال تعليم أجل من

أكثر بصورة "أنت لطيف" أو  :. قد يكون في شكلإيجابية فعل ردود اآلخرين نعطي عندما ،نفسه عن للمرء اإليجابية

 ،إلى المتكلم اإلهتمام، وتمارس اإلنصاتتظهر  ماهر في شرح ما تحبه." الشيء األساسي هو أن األطفال"أنت  :وصفية

 األفكار اإليجابية. تستدعي الى الذهنو
 

عن الجذور والسيقان والفروع لشجرة حياته الخاصة، ويقوم معاون المدرب بإعطاء ردود  يبدأ مدرب مايندسبرينغ بالتحدث

 .على مقولته فعل إيجابية

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 بما كتبه على شجرته. ااآلخرين علنتلو اآلخر أن يخبر  واحدالأطلب من كل مشارك •   

 ى في إخبارها أو تقديمها. علالمرء رغب وجود أجزاء ال يعلى الجميع من أنه ال بأس تماًما من  قم بالتأكيد•   

 معاون المدرب ومايندسبرينغ  من قبل مدربهذا األمر يجب اإلشارة إليه . ويرغب ريدالمرء فقط تقديم ما ي    

 عدة مرات.    

 أسئلة مساعدة.توجيه العرض التقديمي بب أثناء قيامه كل واحدمساعدة قم ب  • 

 قبل مقدم  منويالحظوها  نهاويرالتي  ةالجميل ءشيااأل مالحظةوجوب  لىإمن األطفال  للمستمعين تقدم برجاء  • 

 صنعه.كون قد يالذي قد المعبر الرسم شيىء الجيد هو أسلوب العرض، أو . قد يكون الالعرض     

  ءألشياابو ،تهوق بنقاطالملقي للعرض  ارويخبأن  نيرآلخا لفاطألا علی بيج، يميدلتقا رضلعا ليکتم مادعن   •

 ، يجب أن يبدأ األطفال بالتعليقات ، فقط أشياء إيجابية.تذكر: ال يوجد نقد أثناء العرض. اظوهالح لتيا إليجابيةا     

 .العرض الذي قدم الشخصبعض األمور اإليجابية حول ومعاون المدرب مايندسبرينغ  وفي النهاية يقول مدرب     

 ما إن " أو ،"..أو "أعتقد أنك جيد عندما كنت، : "أعتقد أنه من الجيد أن ..."بقول أن تبدألردود األفعال يمكن    •

 "ألن ... ،أمر جيد ه، أعتقد أنأنت قلته     

  لعملايواصلوا س، حيث مةدلقاا ةللمرروها معهم أن يحضو "،بي"كتا في بشجرتهم اإلحتفاظ لألطفاا من طلبأ   •

 .عليها    

 المجموعة،الجيدة مع  تهمشاركة قصألنه وافق على  بالشكر لمن قام بإلقاء العرض،قم بإنهاء كل عرض تقديمي    •

 عندما تنتهي المجموعة بأكملها من عرضها.الشكر للجميع تقديم  اوأيض     

 

 المدرب بكتابة التعليقات، ويسلمها الى كل طفل في االجتماع التالي، بحيث يمكنه وضعها في "كتابي".يقوم معاون 
 

قم بحفظ جميع ردود الفعل اإليجابية من جانب األطفال والمدربين، ألن هذه يجب أن تكتب على شهادات المشاركة   تذكر:

 ختامي.الفي االجتماع في الدورة الخاصة بكل طفل، والتي سيتسلموها 
 

 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة
 

 وهذا يعني ما قمنا بإنجازه اليوم. -جتماع المجموعة بتلخيص الرسالة الرئيسية لالجتماع إيختتم مدرب مايندسبرينغ 

 

 إسأل ما إذا كانت هناك أسئلة لبرنامج اليوم، أو لمدرب مايندسبرينغ، أو لمعاون المدرب؟   •   

. ، وكيف أمضوا اليوماليوم يرةسم يةرأيهم في كيف حولأطلب من جميع األطفال رسم خط على مؤشر الرضا    •   

 السؤال: ثم تابع

 هل هناك أي شخص يريد أن يقول شيئا حول العالمة التي وضعوها على مؤشر البارومتر؟  -                

 كيف كان وجودكم هنا اليوم؟  -                

 أثناء اليوم؟لك جولة بين الحاضرين: إذكر شيء جيد حدث قم ب: أو  -                

 .إجتماع المجموعة التالي حول ماذا سيدورأخبرهم     •  

       

 الثابتة التي تختارها المجموعة. تقاليدبإختتام اليوم بأحد القم 
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Ekstramateriale 

Livets træ 

 مواد إضافـية
 

 شجرة الحياة 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  شجرة الحياة        
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Gruppemøde 5                                     5ــة  لقاء المجموع    
 

Livets Træ fortsat 

Mine ønsker, drømme og hjælpere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تكملة( الحياة شجرة

 وأعواني وأحالمي، أمنياتي،

 

    

 

 5من إجتماع المجموعة  هدفال

 بأمنياتهم وأحالمهم األطفال يتوعى أن• 

 إيجابية وتعليقات فعل ردود وإعطاء تلقي• 

 تلقي األطفال معلومات حول األنشطة الممكنة  •

 

 5مواد خاصة الجتماع المجموعة 

 (من اإلجتماع السابق) الحياة شجرة• 

 ألوان• 

 ورق •

 مقياس الرضا •

 عن قائمة باألنشطة المتاحة في المنطقةنسخة  •           

 5قم بإعداد برنامج زمني لإلجتماع رقم  •           

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Velkomst og introduktion                 الجلسة ومقدمة الترحيب،
 

 

قم  بدأ اجتماع المجموعة بإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.إ

 وقت ممتع معهم اليوم. بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم سرورك برؤيتهم، وأنك تتطلع لقضاء
 

 إبدأ ترحيبك ومقدمتك بما يلي:

 

 ومراجعتها  ،بدعم من الصور الصغيرة بما، رحةوللا علی عالجتماا ضيعوامو لألعماا دولج بکتأ • 

 كل شخص لديه نظرة عامة على ما سيحدث.بحيث يصبح مع المجموعة ،     

 مؤخًرا؟ ما فكرتم فيهشيء  ناكهسأل األطفال: ما الذي يمكنك تذكره من آخر مرة؟ هل إ  •

 آخر مرة.معا عمل ن ماذا كناطفال إذا كانوا قد تحدثوا مع والديهم ألسأل اإ  •

 ، بحيث يكون لدى الجميع نظرة عامة على ما سيحدث.مراجعة خطة االجتماعقم ب  •

 

 Livets træ med blade og frugterثمرات            ة الحياة مع أوراق الشجر والشجر

تعزيز اإليمان في ألجل . المرء حقق رغباتبفضلهم تتالجيدين الذين  ينساعدالمعلى و منيات: التركيز على األهدفال

 مستقبل إيجابي.
 

 

 

 

شجرة الحياة. اليوم هو أوراق الشجرة وثمارها. األوراق هي الناس من حولنا الذين  نحن اآلن بصدد متابعة العمل مع

أتي المساعدة، من ستقه. من الجيد أن تكون على دراية متحقيق ما نريد تحقيل وأالحياة اليومية  ويدعموننا سواء فيا يساعدون

، فأنا أعرف فإذا كنت قلقًااالحتياجات المختلفة. هم من يقومون بمساعدة المرء، بخصوص أشخاص مختلفين  ما يكون اوغالب

ربما ة مع اآلخرين، فممتع ساعةوقضاء  وقتيوعندما أرغب في االستمتاع ب ،من أستطيع الحصول على المساعدةم اجيد

 االتصال به. هو الذي ينبغي عليشخص آخر 
 

كون تقليدًا جديدًا فالثمرة يمكن أن ت. به سعداء جداكنا بالفعل و هالعصير الحلو. أنها تحتوي على ما تلقينا إن الثمار تشبه

 األمر في حد ذاته  ذافه الناس مجتمعين، مع شيء بداخلهم يجعلني سعيدًا. تقيحيث أل ل،لم أعهده من قبحتفال بشيء جديد لإل

 سعيدًا بالحياة اليومية. قد يجعلني

 

 
 

 

ويقوم  ،شجرة حياتهم إبرازطلب من جميع األطفال من االجتماع األخير: يتكملة بإرشاد المجموعة مايندسبرينغ  يقوم مدرب

 أقالم الرصاص الملونة.هم تسليممعاون المدرب ب
 

 Bladene         األوراق

والذين لهم قيمة بالنسبة لك.  تحبهم،هي األشخاص الذين  ث عن األوراق على الشجرة. إن أوراق الشجرةاآلن سوف نتحد

في وا المرء أن يساعد هممساعدين الذين يمكناألشخاص المهمين في حياتك. يمكن للمرء أن يسميهم ال ترمز إلى واألوراق

 االجتماع األخير. ها فيتحقيق بعض األهداف التي تحدثنا عن، ألجل الحياة

 .األشجار في حياتهم على أوراقالمهمين األشخاص  ابة/ رسمطلب من األطفال كتأ

 

 
 

 األفكار:بعض 
 يأبي وأم• 
 صديق جيد• 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 بعض األفكار:

 أبي وأمي 

 صديق جيد 

 عمادتصال مندوب إ 

  رشد إداريم –معلم 

 األشقاء 

 الجيران 

 الجد والجدة 

 عمة.ال، العم 
 

 Frugterne                الثمرات
 

شخاص المهمين من األ أنت قد حصلت عليه مثالو، لديكر يتقد له، شيء خاصهو ترمز الثمار للهدايا في الحياة. 

 .شجارلألكأوراق الذين ذكرتهم 

 الشجرة. راعلى ثم ،في حياتهم حصلوا عليهابعض الهدايا التي  رسمطلب من األطفال كتابة/ أ
 

 األفكار:بعض 
 من شخص ما حصلت عليهشيء ما   • 
 ، عناق ، حب قبلة  • 
 تميمة السعادةقالدة أو ، ، على سبيل المثالعزيزشيء   • 
  ملاأل  • 

 

 Fremlæggelse af livstræer          الحياةألشجار األطفال عرض

ربما ينتظر نصف عدد . ولكل عرض ستجابة المشاركينإ، ومن العروض كل عرضهي مدة دقائق  5قم بإحتساب 

يقوم كل فرد بتقديم ، صغيرتينمجموعتين  أو يوم المرء بتقسيم الحاضرين الى، األطفال للمرة القادمة لتقديم عروضهم

حيث يقسم المدربون أنفسهم، ويكتب كل منهم مالحظاته بالردود عرضه الى شخص مقابل له في المجموعة األخرى، 

 الجيدة، والتي يمكن كتابتها فيما بعد في دبلوم الطفل.
 

الخاصة، ويقدم معاون المدرب تعليقات يبدأ مدرب مايندسبرينغ بإخبارالحاضرين عن الفاكهة وأوراق شجرة حياته 

 وردود فعل إيجابية عليها.
 

 أطلب من كل مشارك واحدًا تلو اآلخر أن يخبر في الجلسة العامة ما الذي كتبه على شجرته.•   

 قم بمساعدة  كل فرد أثناء العرض التقديمي بطرح أسئلة مساعدة عليه. تذكر أن الطفل يخبر فقط بما هو/ •   

 تريد. هذا األمر يجب على مدرب مايندسبرينغ ومعاون المدرب  اإلشارة إليه عدة مرات.هي     

 أطلب من أولئك الذين ينصتون، أن ينتبهوا إلى نقاط القوة، وإلى األشياء الجيدة، التي يرونها ويجربونها •   

 الطفل قد صنعه.مع من يقدم العرض. قد تكون الطريقة التي قيل بها، أو الرسم الذي قد يكون     

 وة، وما هي لقروا ما هي نقاط ايخبن أن يرآلخل افاطألاعلی ب يج، يميدلتقرض العل اما يکتمد•   عن

 ال إنتقاد. يجب أن يبدأ األطفال ردود الفعل، وفي  تذكر:أثناء العرض. ا ظوهلتي الحاإليجابية ء األشياا    

 ألشياء اإليجابية عن الشخص الذي قدم.الختام يقول مدرب مايندسبرينغ ومعاون المدرب بعض ا    

 يمكن لردود األفعال أن تبدأ بقول: "أعتقد أنه من الجيد أن ..."، أو "أعتقد أنك جيد عندما كنت.."، أو "إن ما •   

 قلته أنت، أعتقد أنه أمر جيد، ألن ..."     

 بي"."كتافي ل اإلحتفاظ بشجرتهم ألطفااطلب من أ•   

 برينغ بإنهاء كل عرض تقديمي بالشكر للمتقدم ألنه وافق على مشاركة قصته الجيدة يقوم مدرب مايندس•   

 تقديم الشكر للجميع عندما تنتهي المجموعة بأكملها من عرضها. امع المجموعة، وأيض    
 

بها في "كتابي". يقوم معاون المدرب بكتابة التعليقات، ويسلمها الى كل طفل في االجتماع التالي، ليحتفظ

  



 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

التي  المشاركة شهاداتفي  المالحظات سيتم كتابتهاألن هذه  ،المدربينمن حفظ جميع ردود الفعل اإليجابية من األطفال وقم ب تذكر:

 .سيستلمها األطفال
 

 الطاقة شحنتمرين 
  .تمرين لتحفيز الطاقة من الملحق بإختيارقم 

 

 فترة اإلستراحة

 ات الطاقة"تحت عنوان "محفز تمرين لتحفيز الطاقة من الملحقيمكن تقديم 

 

 Aktivitetsmuligheder                       المتوفرة األنشطة
 

 .فيها وكيفية التسجيل ،الترفيهية في المنطقةاألنشطة المتاحة من مكانيات اإلالتعرف على أن يتمكن األطفال من : هدفال

 
 
 
 

في كرة القدم أو كرة مثال  ينجيدكنتم  م، وقال البعض منكم إنكواألشياء الجيدة في شجرة الحياة لقد تحدثنا اآلن عن الرغبات

كل العروض واألنشطة  ونتعرف ؟ هلعلى سبيل المثال تعلم كرة القدم أو كرة الريشةيمكنكم أين  .نشاط آخر(في الريشة )أو 

 الذهاب إليه؟ يتمنىأو  بمارسه؟نشاط أي عن من يريد أن يحكي منكم الذهاب إليها؟ هل هناك  مالتي يمكنكفي منطقتكم، و
 

 حول األنشطة الترفيهية في المنطقة المحلية.العرض بعد ذلك  ، ثم تابعطلب من األطفال اإلجابةأ
 

 أخبر األطفال:
 

 ؟لسباحةالى ب إاهلذايمكنك  )هل لمحليةالمنطقة افي ، حسب عمرهكل  المتوفرة لألطفالنشطة األ هي ما  • 

 (.فيها لتسجيلا كيفيةولخ. ؟ إألنديةم؟ القداكرة  ح؟لمسرا    

 إذا كان لديهم أي أسئلة.األطفال سأل أ   •

  لمجلسالتطوعي التابع لالصندوق منظمات مثل بعض ال الفرص الداعمة المتاحة من خاللأخبرهم عن   • 

 :8 رقمالجتماع لالتابعة المواد اإلضافية نظر الجدول في إطار )أ BROENوبرنامج  ،الدانمركي لالجئين     

 األطفال( الطوعية لألطفال فيما يتعلق برفاهيةنظرة عامة على المنظمات     

 سأل إذا كان لديهم أي أسئلة.إ  • 
 

  مع ممارستها لألطفال يمكن التي األنشطة مختلف عن قائمة العرض، إنتهاء بعد يوزع أو يخبر أن: المدرب معاون مهمة

  اإلتصال بكيفية الخاصة المهمة المعلومات جميع توضيح مع والديهم، على عرضها من ليتمكنوا المنزل إلى أخذها إحتمالية

 .االنشطة بهذه

 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة

 

 .كان هناك سؤال ما بخصوص برنامج اليوم، أو موجه إلى مدرب مايندسبرينغ أو إلى معاون المدرب.إسأل إذا 
 

 ، اليوم يرةسم يةرأيهم في كيف حولأطلب من جميع األطفال رسم خط على مؤشر الرضا    •   

 السؤال: . ثم تابعوكيف أمضوا اليوم       

 ها على مؤشر البارومتر؟يقول شيئا حول العالمة التي وضع هل هناك أي شخص يريد أن  -                

 كيف كان وجودكم هنا اليوم؟  -                

 أثناء اليوم؟لك جولة بين الحاضرين: إذكر شيء جيد حدث قم بأو:   -                

 .إجتماع المجموعة التالي حول ماذا سيدورأخبرهم     •  

       

الثابتة التي تختارها المجموعة. تقاليدبإختتام اليوم بأحد القم 

  

 العرض
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Ekstramateriale 

                      Liste over lokale fritidsaktiviteter 

 

 

 مواد إضافـية
 

 قائمة باألنشطة المحلية لوقت الفراغ

 

 

أوقات  أندية تحتويعامة  قائمةعن الحصول على  مسؤوال المدرب كون معاوني

 ، على سبيل المثال:الفراغ محليا في البلدية

 

 ةيالرياضاألنشطة  • 

 والكشافة إلخ. ،المسائية وراتوالد ،األنشطة الثقافية مثل المسرح • 

  وعروض مخصصة أخرى حرة،مشاريع  • 

 

 
 



 

 

62 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP – CENTER FOR UDSATTE FLYGTNINGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gruppemøde 6                              6ــة  لقاء المجموع    

 

Kend og forstå dine følelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Særlige materialer til gruppemøde 6 

• Smileys udleveret på trænerkursus 

• Sikkerhedsnåle 

• Stort lagen/faldskærm 

• Farver til at tegne på lagen 

• Billede af en krop (A4) se ekstramateriale fra 3. mødegang 

• Papir 

• Tusser / farver 

• Tilfredshedsbarometeret 

• Udarbejd tidsplan for mødegang 6 

 
Medtræneren er opmærksom på at tage foto og kopiere det der næste gang skal udleveres til Min-bog. 

 بفهمها وقم مشاعرك، على تعرف

 

 

    

 

  هدفال             

 يتمكن المرء من التعرف على وفهم مشاعره أن  •             

 

 6مواد خاصة الجتماع المجموعة             

 قد تم توزيع الوجه الضاحك خالل دورة المدربين  •              

 دبابيس تثبيت على الحائط  •              

 غطاء سرير كبير/ براشوت   • 

 ألوان معدة للرسم على القماش   • 

 3. أنظر المواد اإلضافية التابعة لالجتماع رقم A4لوحة مرسومة معلقة على هيئة جسم اإلنسان قياس     • 

 أوراق  • 

 أقالم ألوان / ألوان مختلفة األنواع  • 

 باروميتر لقياس درجة الرضا   • 

 6قم بإعداد برنامج زمني لإلجتماع رقم    • 

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك               

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 Velkomst og introduktion                 الجلسة ومقدمة الترحيب،
 

 

قم  بدأ اجتماع المجموعة بإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.إ

 برؤيتهم، وأنك تتطلع لقضاء وقت ممتع معهم اليوم.بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم سرورك 
 

 إبدأ ترحيبك ومقدمتك بأن تسأل األطفال عما يلي:

 

 ما الذي يمكنكم تذكره من آخر مرة؟ هل هناك شيء ما قد فكرتم به منذ إفترقنا في المرة السابقة؟•   

 رةألخيرة المفي ا امع عملتموهما ول حورهم مء ألياأومع وا ثدتحد قوا کانل إذا فاطألل اسأإ    

 األطفال تداخالت مع للمشاعر، بالنسبة باألمان لإلحساس الثالثة المساحات تعنيه ما بمراجعة بإختصار قم•   

 لها يمكن والمشاعر المشاعر، هو عنه نتكلم سوف الذي اليوم موضوع نأب خبرهمأ .ذلك حول رائهمآ بطر 

.  ناآل شعوره عن يعبر الذي مالبسه، على ويثبته ضاحك وجه يأخذ  أن طفل كل على يجب لذلك. تتغير أن

   . واألحاسيس المشاعر تغيرت قد مدى أي إلى عن اسوي نتحدث سوف جتماعاإل نهاية وعند

 قم بمراجعة بنود خطوات اإلجتماع، بحيث يكون لدى الجميع فكرة عامة عما سوف يحدث خالل اليوم.•   

 
 

، حتى نسخها، فيتم تسليمها اآلن إلى األطفال وأها لأخذ صور  يجب، األخيرة لالجتماع إذا كانت هناك مواد من الجلسة

 ."كتابي"يتمكنوا من وضع ذلك في 

 

Følelser       المشاعر/اإلنفعاالت
 

 

 

 أننا على تدل التي األشياء من المشاعر تعتبر. الخاصة مشاعرنا على نتعرف أن أجل من المشاعر عن نتحدث أن علينا اليوم

 أن القول ويمكن. بالضيق نشعر كناأو  بخير، باننا نشعر كنا سواءا كثيرة، أشياء  أيضا تعني والمشاعر. الحياة قيد على متواجدين

  .يومنا مدار على ألوان/ صبغة تضفي التي هي المشاعر
 

 

 

 إبدأ بسؤال األطفال:  .1

  المثال: الفرح، الحزن، الضجر، الريبة، القلق، اإلحساس باألمان، أي نوع من المشاعر تعرفون؟ )على سبيل

 الغضب، السعادة(.

 كيف يعبر المرء عن مشاعره؟ هل من السهل إظهار المشاعر؟ 

  ،لماذا في بعض األحيان يصعب على المرء أن يحكي ما يشعر به من إنفعاالت؟ )هل السبب هو: عدم التأكد

  (امن أن أكون مخطئ امن إزعاج اآلخرين، خوف ااألعراف، خوف
 

ة مشتركة. من المهم أن يكون األطفال جالسين، بحيث طاول/ الضاحكة على ضع بعد ذلك كل "الوجوه المعبرة"   .2

  يشاهد بعضهم البعض، وفي نفس الوقت يمكنهم مشاهدة الوجوه الموضوعة على الطاولة.

 

 قم بإرشاد األطفال:

  على الطاولة، ثم قم بإختيار أحد الوجوه بالتناوب )إبدأ مع علينا أن ننظر في مختلف الوجوه الموجودة

 مدرب مايندسبرينغ، ثم تابع بعد ذلك على التوالي(.

        

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 األطفال بإختيار وجه من الوجوه، قم بسؤاله:عندما يقوم أحد 

 ما هي المشاعر التي تظن أن رسمة الوجه تعبر عنها/ تظهرها؟ 

 لماذا وكيف؟ 

 قم بسؤال بقية األطفال في المجموعة، ما إذا كانوا يوافقون الرأي، ولماذا/ وما السبب؟ 

 

 الطاقة، على سبيل المثال: نقم عند الحاجة بوضع تمرين لشح
 

 :البراشوتلعبة 

 يمكن عند الحاجة إستعارة براشوت لدى مؤسسة إعادة تأهيل/ دار عجزة، أو مؤسسة نهارية.

 

 هكذا يمكن أن تفعل:

 على األرض براشوتضع ال  • 

 جذبه في بحيث يتم  مساك بطرف القماش،طلب منهم اإلأو ه،حولمن توزيع األطفال بانتظام قم ب  • 

 .الجوانبكل      

 . على سطح القماش موجات مختلفةت هذه الحركة شكلتطلب منهم اآلن رفع وخفض أذرعهم بحيث أ  • 

 أسرع.ثم بشكل أسرع ثم  ،دأ ببطءيفضل أن تب     

 يأمر األطفال أن مايندسبرينغ  بعد تشكيل الكثير من التشكيالت الموجية مع البراشوت، يجب على مدرب  • 

 ثم بهدوء  إمساكهم بطرف القماش،أثناء  اآلن الوقوف تحت البراشوتى األطفال ويجب عل بالتوقف،     

 .براشوت، سيجلس جميع األطفال تحت الالنهاية فيو إلى األرض، ببطء ينزلون     

 مرة أخرى بهدوء جلس كيل أشكال موجية سريعة مع القماش، ثم يتشثم قم ب ،لنهوضبدأ من جديد باإ  • 

 . كرر ذلك عدة مرات.يمسكون أطرافهتحت البراشوت بينما      
 

 تمرين بديل مع القماش والكرة الناعمة:
 

داخل البراشوت، والتي يجب أال تقع على األرض.  لينةيتم تنفيذ التمرين كما هو موضح أعاله، ولكن اآلن توجد كرة 

 ويمكن هزها فوق البراشوت أو رفعها ألعلى وإسقاطها بواسط الهزات المتتالية.
 

 اإلستراحةفترة 

 )قم بإختيار برنامج إستراحة مليىء بالمفاجآت وموضح بالتفصيل ضمن المواد اإلضافية التابعة لهذا اإلجتماع(
 

 

 Kroppen og følelser     الجسم والمشاعر

 
 

 

المختلفة في الجسم. نحن  مشاعرالبفيه المكان الذي يمكن أن تشعر  عنو ،مشاعراآلن نحن بحاجة إلى التحدث أكثرعن ال

 ،تقريبًا مشاعرنفس ال ا هيبشكل مختلف لنا جميعًا، على الرغم من أنه ناالتعبيرعن أنفسقيامنا بحاجة إلى النظر في كيفية ب

حقيقة أنها أما . نامشاعرللتعبير عن  ئةطاأو خ حيحةص. ال توجد طريقة بين الناس مختلف تبدو بشكليمكن أن لكنها و

، يمكنك أيًضا أن ا تصبح مدرًكا للمشاعر التي لديكمختلفين. عندمأشخاص ننا لحسن الحظ ألببساطة  فهذا يرجع، مختلفة

 ذلك.فعل تغييرها إذا أردت ما هو المطلوب من أجل و التي تطرأ عليها، تكون مدرًكا للتغييرات

 

 
 

جسم  برسمأيًضا  قمو ،على األطفال، مرسوم عليها جسم إنسان )انظر المرفق( A4يقوم معاون المدرب بتسليم ورقة قياس 

 .ة القالبةالورقي ةعلى اللوحخر أكبر آ

 

 

 

 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 :بمشاعر مختلفةون لجسم حيث يشعرافي دة لموجوا ثم يلونوا األماكنا يرسمول أن ألطفااطلب من أ  • 

 يمكنك الشعور بالخوف أين، الطالء باللون األحمرقم ب   -

 يمكنك الشعور عندما تكون حزينًا أين، الطالء باللون األزرققم ب   -

 يمكنك الشعور عندما تكون سعيدًا أين، الطالء باللون األخضرقم ب   -

 عندما تشعر بالقلق يمكنك الشعور أينالطالء باللون األصفر، قم ب   -

 عند الغضب يمكنك الشعور أينالطالء باللون األسود، قم ب   -

 

 ستخدامه إذا كانت إيمكن بحيث  اللون البنفسجي،، على سبيل المثال ، مهرج"القم بإعداد "لون   • 

 الجسم.هناك مشاعر أخرى يرغب األطفال في رسمها على     

 

: "أعرف فتاة قالت ذات مرة إنها شعرت وكأن معدتها قد األطفال بإعطائهم أمثلة بالقول أن يرشدمايندسبرينغ  يمكن لمدرب

 ".نها اعتقدت أن الجميع يسمعون ذلكلدرجة أ اكثير ها كانت تدققلب اتأو "ضرب ،ولم تستطع أن تأكل أي شيء" إنقلبت
 

 المتابعة:

 

 إذا أرادوا ذلك. الرسم، وما يرمز إليه  ،/ تلوينهما قاموا برسمه واشرحيأن ي سمح لجميع األطفال في الجلسة العامة 

 :كما يلياألسئلة اإلرشادية يمكن أن توجه 
 

 ؟بهذا كيف تشعر  • 

 ضغط؟ب تحسهل هو دغدغة، هل   • 
 

 طلب من األطفال وضع رسوماتهم في كتبهم.أ
 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة

 

يقوم معاون المدرب بوضع جميع األوجه الضاحكة على األرض، وينظر إليها جميع األطفال إذا ما كانوا يرغبون في إستبدال 

العقلية تتغير، ويعبرون عن والهدف هو خلق وعي بأن المزاجية  وجوههم الضاحكة التي إختاروها في بداية اللقاء بوجه آخر.

منح له أن ي شعوره الى األسوأ، فيجبشخص قد تغير إذا كان هناك  مالحظة: بكلمات تشرح ما الذي حدث.   الشعورتغير 

 ثم اإلنهاء بطريقة مناسبة. وقت للتعبير، ولإلنصات له،

 

 :ما يلي جتماع المجموعة من خاللإ مايندسبرينغ يختتم مدرب
 

 الوجه غيرت قد أنها  معاون المدربويوضح  ،اآلن في النهايةالمبتسمة من وجوههم يظهر المدربون خياراتهم   • 

 ألن ...  ،قلقة بعض الشيء في البدايةهي )على سبيل المثال: كانت  الضاحكوجه الغيّرت هي قد ، ولماذا الضاحك     

 وأنها تتطلع إلى المرة القادمة. ،سعيدة(أصبحت اآلن فهي لذلك ،  ...  بسبب قد تغيرولكن هذا      

 الغرض من هذا هو إظهار أن المشاعر واإلنفعاالت يمكن أن تتغير وليست ثابتة  • 

 إسأل ما إذا كان هناك شخص قام بتغيير وجهه الضاحك من البداية إلى النهاية، وإذا كان يريد أن يخبر عن ذلك؟  • 

 م.ما الذي قد مررنا به على مدار اليو -قم بتلخيص الرسالة الرئيسية لإلجتماع   • 

 ثم تابع ذلك أدعوا جميع األطفال لرسم خط على إستبيان الرضا فيما يتعلق بكيف يعتقدون أنهم أمضوا اليوم.   • 

 السؤال:ب     

 هل هناك أي شخص يريد أن يقول شيئا عن عالمته فوق شريط البارومتر؟  -

 كيف كان الحال اليوم؟  -

 أو خذ جولة: أذكر شيئًا جيدًا اليوم؟  -

 باإلخبار عن الموضوع الذي سيدور حوله اجتماع المجموعة التالي. قم  • 
 

 قم بإنهاء اليوم بإستخدام األسلوب المميز الذي إختارته المجموعة للختام.
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Ekstramateriale 

Fantasirejse til afslapning  

 

. قد تعتقد أنها مضيعة للوقت. لكن في بعض األحيان من المهم لصحتك أن في البداية هذا التمرين عملقد يكون من الصعب 

لمدة ال تقل عن دقيقة واحدة. فيها  حاول على األقل أن تبقىسمح لنفسك بالذهاب في رحلة خيالية. إتعطي الجسم فترة راحة. 

 خفض في كل مرة تتنفس فيها.نفع وتتإلى مكان آخر، ففكر في معدتك التي ترسيتشتت إذا وجدت أن انتباهك ف

 

 موقفًا مريًحا لك )يمكنك إما الجلوس أو االستلقاء(.أو  اوضعحدد   • 

  فيمكنك، مريح لكغير  هذا تعتقد أنفإذا كنت مغلقة. العيون الالخيال هي أفضل مع  إن رحالتأغلق عينيك.   • 

 ن.امفتوحتنصف عينيك  كتفي بإبقاءأن ت    

 أسفلعن طريق سحب الهواء عبر أنفك وإلى  عميقةالنفاس بعض األك على المعدة. خذ ييدأحد ضع قم بو  • 

 من خالل فمك. قم بنفخ الهواء ببطء الى الخارج  في الداخل.إحبس الهواء قليال المعدة.  رتفعمعدتك. ت    

 خفض.تنالمعدة     

 دائما  أنهدائما، كما به يمكن للمرء أن يثق واحد في يدك.  حميمصديق يد على تشد  أنكخيل تخذ لحظة لت  • 

 على إستعداد لخدمتك بشيىء حسن.    

 الباب إلى غرفة تحب أن تكون فيها.فتح ينو ،بأحد األبواإلى  اان سويمعا، تذهب  • 

 هناك جدهاعلى األريكة التي ت جلسالغرفة وتإلى تدخل   • 

 في الغرفة؟ هل هناك صور جميلة على الحائط؟التي توجد األشياء الجميلة  ذهأنت تنظر حولك. ما ه  • 

 ها؟حبهل هناك أي روائح ت  • 

 هل هناك أصوات معينة، ربما موسيقى التي تحبها.  • 

 السالم حالة نتبه إلى إاالسترخاء. ب كشعر كيف يقوم جسمأنت تسمح لنفسك باالسترخاء على األريكة. إ  • 

 في هذا المكان. ةوالهدوء الموجود     

 بأنك ما زلت تشعر أن وعيببطء ألن عليك العودة مرة أخرى عن طريق مغادرة الغرفة. كن على  إنهض  • 

 عندما  أمامكث يمكنك دائًما إحضاره حي ،هذا الشعور في مكان ما بداخلك حافظ علىو ،جسمك مسترخ      

 .من الراحة واألمان جوتحتاج إلى الشعور ب     

 خرج من الغرفة.أفتحه وإو ،عد إلى الباب مع صديقك في يدك  • 

 .ولوح لهلصديقك  اقل وداع  • 

 قبل العودة إلى غرفتنا المشتركة هنا. األرضية،سلط نظرك أوال على ستعد لفتح عينيك عندما تريد، وإ  • 

 

مكان المن العودة إلى مستقبال وتعليقها حتى تتمكن  صورةرسم قم ب، أو تجربتك تلككيفية  عنيمكنك كتابة بعض الكلمات 

تفريغ العودة إليه عندما تحتاج إلى  انظر إلى الرسم أو الكلمات. إنه مكان يمكنك دائمال أردت، عن طريق االمريح كلم

 .اتطوالضغ

 

  www.kompleksptsd.dk  مع إلهام من الموقع اإللكتروني:

 

 مواد إضافـية
 

 لإلسترخاء.رحلة خيالية 
 

 بتقديم ما يلي: المدرب قومي
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Gruppemøde 7                                 7ــة  لقاء المجموع  
 

Storme i livet 

Tryghed i livet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formål: 

• At dele oplevelser omkring det at have oplevet utryghed 

• At øve og lære at afspænde 

 
Særlige materialer til gruppemøde 7 

• Flipover 

• Papir 

• Farver og tusser 

• Hånd (A4) 

• Case-figuren (flipover) 

• Tryghedszoner (flipover) 

• Tilfredshedsbarometer 

• Udarbejd tidsplan for mødegang 7 

 
Medtræneren er opmærksom på at tage foto og kopiere det der næste gang skal udleveres til Min-bog. 

 الحياة في ونوات عواصف

 الحياة في باألمان اإلحساس

 

 

    

 

  هدفال             

 يتشارك الحاضرون في الشعور بتجربة لحظات من عدم اإلحساس باألمان أن  •             

 التدرب على تمرين اإلسترخاء وتعلمه  •             

 

  7  مواد خاصة الجتماع المجموعة            

 لوحة ورقية للتعليق الحائطي  •              

 أوراق  •              

 ألوان من مختلف األنواع   • 

 . A4لوحة مرسومة على هيئة كف يد اإلنسان قياس    • 

 لوحة معلقة تمثل الشخصية الرمزية )لوحة قالبة(   • 

 مقياس مساحات األمان  )لوحة ورقية حائطية(   • 

 باروميتر لقياس درجة الرضا   • 

 7قم بإعداد برنامج زمني لإلجتماع رقم    • 

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك               

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Velkomst og introduktion                 الجلسة ومقدمة الترحيب،
 

قم  بدأ اجتماع المجموعة بإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.إ

 بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم سرورك برؤيتهم، وأنك تتطلع لقضاء وقت ممتع معهم اليوم.
 

 ما يلي:رحيبك ومقدمتك بإبدأ ت

 

 ما الذي يمكنكم تذكره من آخر مرة؟ هل هناك شيء ما قد فكرتم به منذ إفترقنا في قم بسؤال األطفال •   

 المرة السابقة؟     

 رةألخيرة المفي ا اعملتموه معما ول حورهم مء ألياأومع وا ثدتحد قوا کانل إذا فاطألل اسأإ•   

 : لكي ةعلى الحائط. كرر السبب في أهمية قواعد اللعبالمعلقة قواعد اللعبة يمكن عند الحاجة مراجعة   • 

 يشعر الجميع باألمان والحرية في قول ما يعنونه.     

 ، كل دول أعمال اجتماع اليوم، ربما بدعم من صور صغيرة، ومراجعتها مع المجموعةتقديم جقم ب  • 

 عامة على ما سيحدث.شخص لديه نظرة      
 

ونسخها، فسيتم تسليمها اآلن إلى األطفال،  صور عنها إذا كانت هناك مواد من الجلسة األخيرة لالجتماع والتي سيتم أخذ

 ."كتابي"حتى يتمكنوا من وضع ذلك في 
 

        Storme i livet              ات في الحياةعواصف ونوّ 

أن العواصف والنوات كيف الذي يبين  يلتوضيحوإلى الرسم ااألمنية،  ساحاتباإلشارة إلى الميمكن استكمال هذا االجتماع 

 .المنطقة الصفراء أو الحمراء، ولكن أيضا أن المنطقة الخضراء يمكن أن تتولى المهمة فتخرجنا إلىيمكن أن تصيبنا 

 

 
 

 

عليهم أن يتأملوا التي عملوا معها في المرة األخيرة.  ،شجرة حياتهممن  اإنطالق قليال واتحدثيأن  معليه أخبر األطفال بأن

 التي قد تواجهها الشجرة.والنوات العواصف بعض 

األوراق والثمار. هي مليئة بالتي تمتد بعيدا، ووقوية وفروعها  هاعوجذوجذور عميقة، ذات  ،قل لهم أن: األشجار جميلة

 ؟ ال.أمام جميع التقلبات الجوية وغيرها في سالمهكذا ولكن هل يمكننا القول أن الشجرة مسموح لها بالوقوف 
 

 

 
 

 

 يجيب األطفال اآلن على عدد من األسئلة في الجلسة العامة والتي يطرحها مدرب مايندسبرينغ:        

 

 التي يمكن أن تتعرض لها األشجار؟السؤال األول: ما هي األخطار 
 

 األمثلة على ذلك:
 الجفاف  •
 حريقال • 
 العواصف • 
 صقيعال • 
 البرق • 
الشيخوخة • 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 قطع ان المرء قدالعواصف في حياتهم. خاصة إذا كتجربة أن يمروا ب: مثل األشجار، يمكن لجميع البشر 2السؤال 

. ماذا يمكن أن عليه التعامل معهاأشياء أخرى كان من الصعب أو ومشاهد مخاطر  هقد واجهت وأنزوح، رحلة 

 ؟هذه األشياءكون ت

 

 واسأل: الشخصية الرمزية،م استخدقم هنا بإ  . 1

 

 قبل وصولها إلى البلد الجديد؟ ما هي؟ ا، أيسابق من حياتهفي وقت والنوات العواصف  xxواجهت الشخصية كيف   • 

 

رى التي األخ ةفيشياء العناألأو  ،أو األخطار السابقةوالنوات يقوم مدرب مايندسبرينغ بإلهام األطفال بأمثلة عن العواصف 

 ها من قبل:ربما يكون األطفال قد تعرضوا ل
 

 التهديدات • 

 العنف • 

 الهروب • 

 الحرب • 

 

 أو/ و رئيسية حرمان جوانب على بالتركيز قاموا أو شاهدوها، وأ عاشوها فعلية أخطار عن األطفال تحدث ذاإ مالحظة:

 تتناسب ستراتيجيةإ ايجاد مكانيةإ عن والمدرب المدرب معاون يتحاور أن المهم فمن ما، شخص وأ ما شئ لفقدان أحزان

 .زمةآلال المساعدة يجادإل الحياة شجرة تمرين علي عتماداإل يضاأ ويمكن الطفل، عاشها التي الصعوبات مع
 

 سأل األطفال اآلن:إ .1

 في بلدها الجديد؟ XXما هي األخطار التي يمكن أن تتعرض لها الشخصية  • 

 
 األخطار، والتحديات، واألشياء الصعبة، التي قد يتعرض لها األطفال اليوم: -لعواصف والنوات في العصر الحديث أمثلة على ا

 أن تضطر لتعلم لغة جديدة•  

 الشعور بالوحدة•  

 الحنين واإلفتقاد•  

 أن تشعر بأنك مختلف • 

 التمييزأن يواجهك نوع من  • 

 عالية وتعليم صعب اتلبتطم • 

 عدم اإلحساس باإلستقرار واألمن • 

 في األسرةالحادث التغيير  • 
 

 أن تؤثر عليكم وعلى الشخصية الرمزية اليوم؟ -العواصف والتحديات أي -كيف يمكن لهذه المخاطر : 3السؤال 
 

 بعض األطفال الذين هم في موقفكم يقولون:

 قد يواجهون مشكالت في النوم•   

 من الصعب عليهم التركيز في المدرسة•  

 إنهم يشعرون كثيرا بالقلق•  

 غالبًا ما يكون لديهم ألم في المعدة أو الرأس• 

 بالبأسبالحزن أو  هم يشعرون•  

 ليلية ما يكون لديهم كوابيس اغالب • 
 

 إجلب لوحة مساحات األلوان اآلمنة وعلقها، وإسأل األطفال:

 أين أنت في المساحات اآلمنة عندما تكون حالتك هكذا؟ )يرجى الرجوع إلى األمثلة المحددة التي آتى بها األطفال(.•   

 

 الطاقة نشحتمرين 
 تمرين لتحفيز الطاقة من الملحق الموجود بآخر دليل المستخدم، إذا وجدت هناك حاجة إلى أخذ "راحة ترفيهية".  قم بإختيار

 
 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Stress  التوتر واإلجهاد 
 

 

 

 يبدأ باألسئلة التالية: هل يوجد أحد هنا يعرف ما هو "التوتر/اإلجهاد؟يمكن لمدرب مايندسبرينغ أن 
 

لوضع فجأة من عاداته ومحيطه المألوف. هذا ا هتخلصو، إلى الهروب والنزوح، ضطر المرء، أثناء طفولتهإعندما 

جيد في بحيث يمرض المرء في النهاية. إن الجسم البشري  هومشاعر هؤثر على جسمياإلضطراري بمرور الوقت، قد 

لة. يحدث هذا غالبًا عند النزوح على مدى فترة طويوإجهاد ، لكنه يصبح متعبا إذا كان هناك ضغط التعامل مع المرض

كان المرء خائفا وفي مناخ غير آمن عدة  ة،كثيرأحيان فجأة وبشكل غير متوقع، أو في  ةكثيرأشياء  ، وحدوثوالهرب

متحفز ، فإن الجسد يصبح في حالة قلق، وال يسمح له البقاء هناك ةخطر تواجد في ظروفمأنه  يأ مرات على التوالي،

من  به يحيطعندما يشعر أن هناك خطر  ا. يصبح الجسم مرهقتوتر أو اإلجهاديطلق عليه الوهذا الوضع  -عصبي و، ويقظ

 .عدة جوانب
 

قم بعرض مساحات األمان على األطفال، وبين لهم متى يبدأ الجسم بالتفاعل مع اإلجهاد )عندما ينتقل المرء من األخضر 

 إلى األصفر ومن األصفر إلى األحمر(.

 

يحاول الجسم دائًما التحسن. سيحدث. سالذي ملك أي يقين أو وضوح حول ما ألن المرء ال ي اقد يكون الجسم مشدود

، ولكن الهروب والحرب واالعتياد على العيش في مشاهد واألحداث المختلفةمن خالل العديد من ال أن يتوتر للمرءيمكن 

 يمكن أن يؤدي إلى اإلجهاد. أو نقصان عزيز مع اإلحساس بفقدوربما  مناخ جديد،

 

كذلك هو الحال مع األطفال، لكن البالغين قد  ،وعدم اليقين على المدى الطويل وترن يتأثرون بالضغط والتيأن البالغوكما 

 ،ضطرابًاإقبل أن يصبح ، عما كانوا عليه في وطنهم تغيربالذا بدأ الكبار أو األطفال إفيتفاعلون بشكل مختلف عن األطفال. 

، بًااضطرإ وأ ةأكثر غضبًا أو تعبًا أو عصبي نهمجل أألممكن  بسرعة، يعودوا الى طبيعتهم ولم ،ضطروا إلى الفرارإأو 

 جدا لفترة طويلة. ضغوطين ومنشغلينألنهم كانوا م قد يكونفذلك 

 

أنه قد يكون هناك  هم. أخبروالتوتر لفترة طويلة الضغط تحتألطفال عندما يكونوا إستجابة ا تصيرأخبر األطفال كيف 

 اإلجهاد. قع تحتأن ي عادي ألي شخص أن من الممكن، يعنيضغوط بسبب أي شيء آخرغير الهروب. وهذا 

 

 بالغينأعراض التوتر عند ال أعراض التوتر عند األطفال
 

 صداعال

 آالم في المعدة

 غثيانال

 في الجسم آالم

 النوم ة فيبوصع

 كثيرا مونالأو 

 في المرحاضالفضالت التخلص من  ةبوصع

 مرحاضالالذهاب الى  دائم

 فزعوعصبي 

 كل شخصعن يتحمل المسؤولية عن كل شيء و

 الطاقةو في الهمةنقص 

 والحزن الشعور باإلستياء

 كثير من األحيانأزمات في في الدخول 

 والتذكر نصاتاإلواجه صعوبة في ي

 عزل أنفسهمالميل ل
 

 

 صداعال

 باليدين ةرعش

 ةتشنجيالت هزاال

 م في الجسمالآ

 صعوبات في التنفس

 دوخةال

 Healthguiden.dk  موقع  مستوحاة من                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ، على شخص ما كانوا يعرفون من قبل كيف تكون الضغوط الشديدةما يسأل مدرب مايندسبرينغ األطفال إذا 

 وكيف كانت أعراضها.
 

 

 
 

 

ما يجب فعله عندما ل أتوا بنصائحويطلب من األطفال أن ي ورقية معلقة،يد على لوحة مايندسبرينغ برسم كف ال مدرب قومي

من خالل تذكر ما  ،لمشورةتوصل لاألمان للاإلحساس ب ساحاتإذا لزم األمر مإستخدم دة. شدي اتلضغوط مرءيتعرض ال

 الخضراء. ساحةحدث في المت تكانهي األشياء الجيدة التي 

 

 أكتب إقتراحات األطفال على رسم كف اليد في اللوحة المعلقة.

 أمثلة:

 تحدث إلى شخص تثق به )أحد الوالدين أو المدرس أو الطبيب أو صديق(   •

 )الصالة( دعاءالقم ب  • 

 اطلب المساعدة  • 

 حافظ على الهدوء  • 

 الموسيقىبسترخاء اإل   •

 تمارين التنفس  • 

 فضل"أالحال " ، "سيكون األزمة مرت، على سبيل المثال: "سوف كجيدة لتقولها لنفسكلمات تشجيعية   • 

 

تالي، حتى تلتقط صورة إلقتراحات تصرفات األطفال المكتوبة على اللوحة الورقية، وإحضارها إلى االجتماع ال تذكر أن

 "كتابي". إلىها ضافتيتمكن األطفال من إ

 

 

 
 

 بالضغط. اإلجهاد أو شعر الطفل إذا واجه ،جسمالما يمكن أن يساعد على اآلن  تدربيجب أن ن

اإلصابة  معلى عد هيساعد ذلك ط عليه هو التنفس بهدوء وعمق. إنالقيام بها عند الضغ ن للمرءاألشياء التي يمكأحد 

، يجب أن نقوم بتمرين التفكير في الحلول. لذلك للمرء يمكنبحيث ، الحفاظ على الهدوء ذلك من ، ولكن بداللذعراب

 .وعميقالتنفس بهدوء  كيفية ألنه من الجيد أن نمارس ،التنفس
 

وفي خاليانا، حياة األكسجين ألنه يحافظ  أن نتجنبوال يمكننا  ،لهلجسم ألنه يعطي األكسجين بالنسبة لالهواء هو الحياة 

، ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلكفي جسمه، وهو ما يطلق عليه نفايات اليتخلص من  المرء تنفس، فإننعندما ذات الوقت 

الكثير من ، ال يمكن أن يدخل عندما نمسك األنفاسفيمكننا جميعا أن نمسك أنفاسنا عندما نحتاج إلى المزيد من الهواء. 

 جديد.الهواء ال
 

يفضل في حالة ألم. المرء كون يدما أو عن ،شديد التوترالمرء كون يأو عندما  ،متحمًساالمرء كون يعادة عندما  حدثقد ي

التنفس العميق في مقابل  سطحي، تنفس بشكل ظاهريالمرء في حالة الكيف يبدو بتوضيح مدرب مايندسبرينغ  ان يقوم

 األطفال. بمشاركة ويحبذ أن يفعل ذلكالرئتين. من داخل 
 

، يمكن أن يكون هناك العديد من التحديات وأشياء ألن يعيش في بلد جديدخارج بلده، ويضطر  االمرء نزوحواجه عندما ي

 بشكل سطحي جدًا.  بالتنفس أو سحب الهواء لرئتيه يبدأ المرء، األمردون التفكير في وب، التعامل معها هعليمجهولة جديدة 

 عضلي، والذي يمكن  بشدويمكن أن تصاب بالدوار أو  ،، ألن الجسم يفتقر إلى الطاقةاألمر ليس جيدًا بالنسبة لصحتنا هذا

 الصداع. أن يسبب األلم، على سبيل المثال

 

 لذلك، سنقوم اآلن بعمل تمرين حيث من خالله نركز التفكير في عملية التنفس، والشعور به في الجسم عندما نتنفس. نقوم 

 ثم  ن،رئتيالفي  النقيهواء ال في إستنشاق مزيد منبهذا من أجل اإلنتباه إلى التنفس اليومي، حتى نصبح أكثر مهارة 

 تخلص منه مرة أخرى.ن

 
 
 
 
 
 

  

 تمرين

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

عندما يشعر بالخوف وعدم  ايمكن للمرء إستخدامهالتي  من األشياءهو أيضا إن إستنشاق الهواء والتنفس بطريقة صحيحة 

 األمان والتوتر.
 

 نتعلم كيفية القيام بتمرين التنفس.لذلك، سوف 
 

  دليلحق الموجود في الجزء الخلفي من تنفس من الملال اتتمرينأحد باختيار مايندسبرينغ ومعاون المدرب  مدربيقوم 
 واإلنهاء". ءالمستخدم: "تمرينات للبد

 

 فترة اإلستراحة

 يمكنهم فيه الرسم أو اللعب أو األكل والشرب.كن بصحبة األطفال، وإجعل فترة اإلستراحة بمثابة فضاء حر، حيث 
 

 

 Traume     صدمة     ال
 

 
 

 

شياء أل ة المرءواجهم بسبب، يمكنك أن تمرض. عندما يحدث ذلك اجد لفترة طويلةواإلجهاد إذا كنت قد تعرضت للتوتر 

ان إذا كف. افصاعد اآلن منالتعامل معها  غير قادر علىعنيفة مثل حادث سيارة أو حرب، فإن رد فعل الجسم هو أنه 

 وضع وصله إلىضغط على الجسم، ويمكن أن يقوم بالي جسيم،ضغط يتعرض لللغاية، فهو  ةعنيف ااءشيأقد عايش  المرء

من الجيد و ،يتطلب العالج من قبل الطبيبهذا األمر ". تحت تأثير الصدمةسميه "نما صبح المرء ، وي"الصدمة" :نسميه

أن  للمرء يمكن بعد العالج . ثمهو سبب المعاناةما إذا كان هذا  التحقق منطبيب يمكنه البحث عن التحدث عنه ودائًما 

 تحسن مرة أخرى.ي

 

جهاد لفترة اإلوتوتر يمكن أن يصاب الجسم بال األمان لتوضيح كيف مايندسبرينغ مرة أخرى إستخدام مساحات يمكن لمدرب

 الحمراء.ة األمان ة جدًا في مساحطويل
 

عندما يكون أحد ، أو حتى عنفالفيها يوجد  نت تعيش في عائلة، يمكنك أيًضا أن تكون مصابًا بصدمة إذا كعندما تكون طفال

 ليست جيدة. حالتهمن صدمة، وبالتالي ف ييعان بويناأل
 

بأشياء أخرى كاألحالم يمكن أن تكون عالمات اإلصابة بالصدمة مثل عالمات التوتر واإلجهاد، ولكن قد يزيد أيضا 

عالمات تكون مرء أيضا أن يالحظ وهو ما يسمى بالكوابيس. كما يمكن لل  -الشريرة المفزعة، التي تأتي مرارا وتكرارا 

في  مر بهأصوات يسمعها وصور يشاهدها، تجعل المرء يعتقد مرةً أخرى أنه يعايش الموقف المرعب الذي على هيئة 

من حوله، لذا شعر بالفراغ وي، عن األصدقاء (. وقد يحدث أن يقوم المرء بعزل نفسهالمخيفة )تسمى أحالم اليقظة الخارج

وسريع اإلنفعال والغضب، أو يعاني من  ،دائما ينتابه اإلحساس بالحزنو ،شيء ويصبح المرء ال يهتم بأي، ال شيء يهمه

نهجي تجنب بعض ويحاول بشكل م ،من اآلخرينتلقي المساعدة قبول يمكن للمرء أيضا أن يجد صعوبة في  ألم في المعدة.

 .األشياء أو المشاهد
 

، ثق بهمع شخص بالغ آخر يأو  ه،معلممع أو  فيجب عليه أن يتحدث مع والديه،، إذا كان المرء يشعر بمثل هذه العالمات

دائما اإلستفادة من سهل المساعدة. من ال تقديمفي بدء من المكن ت، حتى يتلك العالمات واألعراضعن  إخباره ويمكن

ين الذين يستمعون ويفهمون ما إلى البالغعن ذلك ، من المهم التحدث المساعدة إذا حدثت في أقرب وقت ممكن. لذلك

مجرد التحدث إلى صديق جيد يمكنه باألحيان في بعض يمكن ف. كل يوم وقتًا سيئًا يشتكي منه المرء عندما يجلس ويواجه

 .باإلرتياح، أن يشعر المرء االستماع
 

 مدرب مايندسبرينغ يسأل األطفال:
 

 هل هناك من لديه أسئلة؟  • 

 ؟امن الصعب أو الغريب التحدث عنهأشياء هل هناك من يعتقد أن هناك   • 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 العرض



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Massage     مساجال/  تدليكال

 
 

 

 

ستخدم يشكل من أشكال التدليك سهل وممتع. من الجيد أن ببعض مع ثنان كل إ ،م نحنونقسحيث  ،اآلن بتمرينسنقوم 

، ألنه قد ، ولكن عليك أن تتعلمهمنحهتدليك وال تلقياآلخرين. من الرائع في نفس نفسك وفي ة ينطمأنبث اللهذا التمرين 

أنه في  دركوي ،من قبل. التدليك هو وسيلة لجعل الجسم يسترخي يكن يعرفهإذا لم على المرء أن يجربه  ايكون غريب

شعر يمن الصداع أو المرء عاني يلدرجة أن  ايابس االجسم مشدودكون يوليس من الضروري أن  ،الخضراء ساحةالم

توجه إلى يمكنك الدليك والمساج. ال قديم وتلقي التلتاآلخر و هنفسالمرء عد ي. لذلك من المهم أن هداخلبعدم االرتياح في 

للحصول على الشخص المقابل  التكيف مع امسبقيجب على الجسم إذ دون أن يسمح لك بذلك.  هلمستقوم بو أي شخص

 ون؟مستعد منتأ. هل الفائدة المرجوة

 

 

 

مساعدة  مايندسبرينغ ، يمكن لمدربقاماألر بإستخدام. ا مثنى مثنىمع تفاقإلاجميع األطفال مايندسبرينغ من  مدرب طلبي

سأل رفيقه إذا كان عليه أن ي، تدليك. الشخص الذي سيعطي تدليًكااألطفال على معرفة من الذي يبدأ العطاء ومن يتلقى ال

ريده. إذا لم تكن يعد يأو لم  إذا أراد ذلك ،توقف لهأن يقول  هرفيقطلب من يو ،ظهرالتدليك على المن األفضل إعطاء 

 :( على نفس القصةفتحةتأو م غلقةنعيون مب كل فرد وحده جلسي حيث) خيلالتإستخدام  فيمكن، مستاللهناك رغبة في ا

 

 يقوم مدرب مايندسبرينغ بإرشاد األطفال بصوت هادئ لطيف:

 

 . وتنساب بهدوء على ظهركلذلك دع يدك تتخلل جسمك من جانب إلى آخر،  -الرياح تتخلل أشجار السافانا   • 

 مراتكرر ذلك عدة      

 أسفل الظهر. كرر ذلك عدة مراتإلى فوق ظهرك من الرأس و دع أصابعك تدق -يهطل  مطرال  • 

 ين في نفس الوقت. كرر ذلك كفيكال الب من أعلى وإلى األسفلكبيرة قم بمسحات  -تشرق وتدفئ الشمس   • 

 عدة مرات    

  إلسفل اليدين تسحب، بنفخ الهواءتدليك ال الذي يتلقى وعندما يقوم الشخص ،، ضع يديك على كتفيكأخيًرا  • 

 األصابعأطراف  بقبض أصابع كل يد ثم ترخى مرة أخرى الذراعين، وينتهي     
 

 بعد ذلك يغير األطفال الدور ويتم تكرار التمرين
 

 األسئلة في الجلسة العامة:توجيه التمرين مع  بمتابعةمايندسبرينغ  مدربقوم ي

 

 التدليك؟ تلقيالتنفس وكيف كانت تمارين   • 

 التدليك؟إعطاء كيف كان   • 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة

 

 رأيهم في موضوع اليوم:عن طريق ترك األطفال يعبرون بكلماتهم عن جماعي الجتماع إلا قم بإنهاء

 

 وهذا يعني ما قمنا بإنجازه اليوم. -جتماع المجموعة بتلخيص الرسالة الرئيسية لالجتماع إ قم بإختتام   • 

 لمدرب مايندسبرينغ، أو لمعاون المدرب؟موجهة إسأل ما إذا كانت هناك أسئلة لبرنامج اليوم، أو    • 

 . بالنسبة لهم هنااليوم  كانفي كيف عن رأيهم  مؤشر الرضاع األطفال رسم خط على أطلب من جمي   •   

 السؤال: تابعثم         

 هل هناك أي شخص يريد أن يقول شيئا حول العالمة التي وضعوها على مؤشر البارومتر؟   -                     

 كيف كان وجودكم هنا اليوم؟   -                     

 أو: خذ جولة بين الحاضرين: إذكر شيء جيد حدث أثناء اليوم؟   -                       

 .إجتماع المجموعة التاليحوله  سيدور حول الموضوع الذيأخبرهم     •           

             

 الثابتة التي تختارها المجموعة. تقاليدبإختتام اليوم بأحد القم 
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Ekstramateriale 

Traumer og traumatisering 

 
 

في مايندسبرينغ، لن نقوم نحن بتشخيص أو عالج اإلجهاد أو الصدمات النفسية. ومع ذلك، فإن الهدف هو مساعدة األطفال 

وجوب بذل على التعرف على األعراض، وإكتساب المعرفة بأن األعراض هي نوع من الضوء التحذيري الذي يشير إلى 

مساعدة أخرى وهناك  ،بنفسه هاللمرء أن يقدميمكن  المساعدة،بعض والنفسية.  مزيد من اإلعتناء بالناحية الجسدية

 السيئة التيحالة ال، أنه من المهم أن يدرك األطفال أنه يمكن إجراء التغيير في كل ذلكمن الخارج. واألهم من  ضرورية

أن عليهم محاولة عليهم أن يفهموا . ويجب وأصبحت تتحكم في سلوكهم العنيفة المشاهد تعكر رفاههم بعد النزوح نتيجة

يهدف إلى تقديم مشورة ذلك  يطلبون المساعدة. كما أنو على ما يحسونه، كلماتالتعبير عن مشاعرهم بوضع عبارات و

 ملموسة حول ما يجب القيام به.

 

، كما ، يمكن للبالغين الحصول على مزيد من المعلومات حول تعريف الصدمة traume.dk على الموقع اإللكتروني

 الصدمة. نتيجة ي قد تواجهها العائلة بعد النزوحالتي تظهر التحديات التالتعريفية يمكن للبالغين رؤية بعض األفالم 

 

محليًا يمكن للمرء أن يفكر فيما إذا كانت هناك حاجة إلجراء أمسية خاصة بالوالدين حول الصدمة، وكيفية الحصول على 

 المساعدة.

 

 والدين كأحد اإلجتماعات التي ينظمها مايندسبرينغ:يمكن تنظيم أمسية خاصة مع ال

 

 لماذا نحن هنا، وماذا سنتحدث عنه؟ -مقدمة  • 

  )قد يكون فيلم : "التعايش مع الصدمة" traume.dk اإللكتروني إذا لزم األمر يتم عرض فيلم من الموقع • 

 مناسبًا لهذا(    

،  PTSD  المحلي لعالجالنفسي من مركز العالج  ربما مع خبير مختص -عرض تقديمي عن الصدمة •  

 الشخص الذي لديه معرفة دقيقة بالتحديات التي قد تنطوي عليها الحرب والهروب والنفيباإلضافة الى 

 الصدمةواإلصابة ب/ الذاتية للمشاركين عن الصدمةتجربة ال الموضوع من منطلقمناقشة  • 

 فعل؟ماذا يمكن للمرء أن ي•  

 الحصول على المساعدةللمرء أين يمكن  • 

 الخاتمة•  

 

هم المسؤوالن والمخططان للهم المسؤوالن والمخططان أي شخص آخر محترف ربما يجب أن يكون معاون المدرب و

ومع إنسيابية سير األمسية، بما يتضمنه ذلك من تقديم وخاتمة لتسهيل مايندسبرينغ ولكن يمكن دعوة مدرب للجتماع، 

نالمشاركة بتمرين   .شط للطاقةم 

 

يعاني من  قم بطباعة وتوزيع المغلفات والمطبوعات إلى اآلباء، والتي تدور حول النزوح من الحروب، وكيف تساعد طفال

 www.udsatteflygtning.dk/materialer: من موقع مركز الالجئين المعرضين للتحديات الصدمة، وذلك

 
 

 مواد إضافـية
 

 الصدمة والوقوع تحت تأثيرها
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Gruppemøde 8                      8ــة  لقاء المجموع           
 

Bekymringer 

Ensomhed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Særlige materialer til gruppemøde 8 

• Papir 

• Farver og tusser 

• Boks/kasse, som kan bruges som bekymringskasse 

• Case-figur på flipover 

• Tryghedszoner 

• Oversigt over organisationer til børn vedrørende trivsel (se ekstramateriale til mødegang 8) 

• Hånd (A4) 

• Tilfredshedsbarometeret 

• Udarbejd tidsplan for mødegang 8 

 
Medtræneren er opmærksom på at tage foto og kopiere det der næste gang skal udleveres til Min-bog. 

 القلق

 بالوحدة اإلحساس

 

    

 

  8من إجتماع المجموعة    هدفال             

 يقوم الحاضرون بالتحدث عن موضوع القلق، وإيجاد أفكار وحلول أن  •             

 التحدث حول اإلحساس بالوحدة وإيجاد أفكار وحلول  •             

 التوصل إلى معرفة بالمنظمات اإلجتماعية التطوعية لألطفال، والتي تهتم بسلوكيات وإنسجام األطفال  •                 

 

  8  الجتماع المجموعة مواد خاصة            

 أوراق  •              

 ألوان من مختلف األنواع  •              

 صندوق / علبة يمكن إستخدامها كحاوية للقلق   • 

 لوحة معلقة تمثل الشخصية الرمزية )لوحة ورقية حائطية(   • 

 لوحة تمثل مساحات األمان   • 

 ( 8)أنظر المواد اإلضافية لإلجتماع   قائمة بأسماء المنظمات الخاصة باألطفال والتي تعنى بالسلوك واإلنسجام     •                        

 .A4لوحة مرسومة على هيئة كف يد اإلنسان قياس    • 

 باروميتر لقياس درجة الرضا   • 

 8قم بإعداد برنامج زمني لإلجتماع رقم    • 

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك             

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 Velkomst og introduktion                 الجلسة ومقدمة الترحيب،
 

  بدأ اجتماع المجموعة بإستخدام اإلطار الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.إ

 لذلك قم بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم أنك سعيد لرؤيتهم، وأنك متطلع لقضاء وقت سعيد بصحبتهم.

 

 إبدأ ترحيبك ومقدمتك بما يلي:

 

 مؤخًرا؟ ون فيهفكرت مشيء كنتناك من تذكره من آخر مرة؟ هل ه ماسأل األطفال: ما الذي يمكنك  • 

 رةألخيا رةلما في عملتموه ما ولح ورهممأ ءلياأو مع واثدتح دق واکانإذا  لفاطألا لسأا  • 

 ، والمواضيع لالجتماع على السبورة، ربما بدعم من الصور الصغيرة استعراض جدول األعمالقم ب   •

 كل شخص لديه نظرة عامة على ما سيحدث.بحيث يصبح     

 ، وهو مقدمة لموضوع اليوم هذا هو أنلهم طفال. وضح ألمع اللتنفس قم بممارسة تمرين قصير    •

 القلق والشعوربالوحدة.    
 

المستخدم تحت عنوان "تمارين للبدء واإلنتهاء/ تمارين دليل في الملحق في الجزء الخلفي من  تم وصف تمارين التنفس

غ إفرا، ثم الرئتيناألنفاس إلى الجزء السفلي من هواء  أن تمارين التنفس هي طريقة لتوصيللألطفال  التنفس". قم بالشرح

، أو شعر بالوحدةأو ي ا، إذا كان المرء قلقفي بعض األحيان الهواء. قد يكون األمر صعبتام وصحيح من ابشكل  الرئتين

 بالخوف، أو بعدم اليقين، الخ

 

، ى األطفالفسيتم تسليمها اآلن إل ،صور عنها ونسخها ، والتي يتوجب أخذإذا كانت هناك مواد من الجلسة األخيرة لالجتماع

 ."كتابي"حتى يتمكنوا من وضع ذلك في 

 
 

       Bekymringskassen          صندوق القلق 

ى التعامل شعر األطفال بالقلق أو الخوف منها، باإلضافة الى رفع مستوتر وتوعية بخصوص األشياء التي قد الهدف: بدء حوا

  .والهموم هذه المخاوفلمعالجة بها عمل للستراتيجيات إمعها، وإعطاء األطفال 

 
 

 
 

 

 نتحدث عنه اآلن.سما الموضوع هو هذا  حالة قلق أو خوف.إجتاز  ب أوإنسان قد سبق له في حياته أن جرّ كل 

 

هناك العديد ألن ، ماضغط يكون تحت  مااألمنيات واألحالم عند على المرء تحقيقحيان قد يكون من الصعب في بعض األ

الفصل ، والتكيف مع ، مثل العثور على مكان للعيش فيهأكبر أهميةكانت ملّحة في ذلك الوقت ولها من األشياء األخرى 

، قد يكون من كثيًراالمرء قلق يصحاب. عندما األاألصدقاء و علىبقاء ختيار أو اإلإالدراسي الجديد أو المدرسة، وكذلك 

 نضع "قلقلل اصندوق" صنعفي الطريق. علينا اآلن أن نتقف ألن المخاوف  ،في شيء ما رغبيتمنى أو يأن عليه الصعب 

أن نشارك اآلخرين و نتحدث بعبارات كالمية عما يقلقنا،أن  من المفيدألنه  ،عليناهذا األمر واجب  وهمومنا. شواغلنا هفي

تقديم  اثانيو نا،دون اإلفصاح عن هويت منا ويقلقنا،يه عمابالقول التعبير فرصة  يتيح لنا أوالذا التمرين ه في همومنا وقلقنا.

عيش ي، ولكن عندما على السواءصغيرة  وأمخاوف كبيرة يتعلق األمر بقد و. وهمومهم لشواغل اآلخرينوالنصح المشورة 

د يكون من كا، يجديدةال هاوقواعد ها، بعاداتعليهفي بلد جديد هو عيش يبينما  عنه، عائلة بعيد هولدي غربة،في الالمرء 

وإعطاء بعضنا  ،اتشارك سوي. سنستخدم هذا التمرين للعليه قلقيشعر فيه باألسف أو يشيئًا المرء  ىالمستحيل أال يكون لد

 جيدة. حائالبعض نص

  

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 مايندسبرينغ بتقديم التمرين:يقوم مدرب 

 

أنك ، أو باله يشغليقلقه أو واحد  شيىءهي "بطاقة القلق" التي يجب أن يكتب عليها  -سيحصل اآلن كل منكم على ورقة 

 .بطاقة القلق ينبغي أن نعرف من الذي كتب القلق. يجب أن ال تكتب إسمك، ألننا ال لديه أن ان شخصعقد سمعت أو / تعرف

 

ليس كل األطفال فكتابته.  هأو ال يمكنفي ذهنه، أي شيء  ا كان هناك شخص ال يستطيع إستحضارمساعدة إذقم بال

 .المخاوف أو القلق من الممكن رسم ما يعبر عن. قد يكون أيضا األمالكتابة بلغة  بإستطاعتهم

 

أو ما يجعلك سعيدًا ، باألمان/ وعدم األمانة. ما الذي يجعلك تشعر حاول العثور على المخاوف التي ال تتعلق باألشياء المادي

 إذا لم تستطع النوم. ،الليلب هفي أن تفكر، أو ما يمكنك اأو ما يجعلك خائف، أو حزينًا

 

 .اقوم بمزج األوراق معثم ن ضعها في هذا الصندوق،تبعد ذلك 

 

 ثم راجع بعد ذلك الخطوات التالية:

 

 خذ إحدى بطاقات القلق من الصندوق،  ويقوم مدرب مايندسبرينغ بقراءة ما هو مكتوب عليها، أو يقوم •   

 بعرض وتوضيح الرسم المبين عليها لآلخرين.    

 قم بالتحدث عن ذلك في المجموعة. ما هو نوع وطبيعة هذا القلق، وماذا يمكن للمرء عمله حيال ذلك؟•   

 يساعد في إيجاد حل لهذا القلق: ما الذي يمكن للمرء القيام به؟ ما هو الشيىء الذي  يجب على الجميع أن•   

 يمكن أن يساعد؟ يمكن لألطفال أن يحكوا عن تصرفهم إذا ما واجهوا شيئًا مشابًها.    

 رسم يدًا على اللوح الورقي المعلق، واكتب بداخل الكف إقتراحات األطفال.إ  • 

 مها.فهعلى  ة اآلخرينمساعدوبعرضها،  ركتهمعلى مشالألطفال لشكر ابتوجيه ء التمرين قم بإنها  • 
 

 م البعض. بعضهمخاوف الحكم على تذكير المجموعة بأنه ال ينبغي عليهم تقييم أو أثناء القيام بالتمرين قد يكون من الضروري 

 جيدة على حد سواء.هي كل المخاوف ف

 

ألطفال في المرة القادمة توزيعها على اوأن تلتقط صورة لها ل ة،القالب ةأن تأخذ صورة عن كف اليد المعلقة على اللوح تذكر

 ي".كتاب"حتى يتمكنوا من وضعها في 

 

 

 Den grønne eng           المرج األخضر
 

حالة على االسترخاء في أنفسهم مساعدة كيفية  تعرف علىالو، التامةاالسترخاء من إجراء عملية األطفال  أن يتمكن: هدفال

 .اجسم متوتركون ال
 

 
 

 

، على سبيل المثال عندما يكون ابرحلة خيالية صغيرة لتعليم الجسم كيفية االسترخاء تماًما عندما يكون متوتر اسنقوم اآلن سوي

بالكثير من الهموم والمخاوف. المرء مثقال

  

 تمرين

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 دافئ وهادئ:و لين مع صوت يقوم المدرب باإلرشاد

 

 التنفس في وتيرتك الخاصة.قم بو ،سترخاء جميع العضالتتأكد من إ. في الوضع المريح نفسك قم بتهيئة  • 

 .اريزف، ثم عميقًاا شهيقً ن. خذ تاثقيل ساقيكجعل قدميك وإ  • 

 شعر او ،جعل ذراعيك ثقيلةإ - بساطظهرك وكتفيك على الإراحة شعر بأ. ثقيلتانجعل المعدة والصدر إ  • 

 .ثقيلة على البساطرأسك إراحة ب     

 .فال بأسطفال ال يريدون إغالق عيونهم إذا كان بعض األ ين.إغالق العينقم ب  • 

 .ةرائعال صيفال أحد أيامفي  شديد اإلخضرار،على مرج  بأنك مستلق خيل اآلنت  • 

 واألبيض. ،والوردي ،األزرقالمتنوعة األلوان، من حولك الزهور البرية تنتشر   • 

 تشعر برائحة الزهور.وأنت   • 

 وتتنفس ببطء على وتيرتك الخاصة. تين،مغلق يكعينو ،في ظالل شجرةاآلن مستلق أنت   • 

 والهدوء.السالم يعم من حولك   • 

 .التي تزقزقوالطيور  ،في الزهور أزيز النحلالشيء الوحيد الذي تسمعه هو   • 

 .تكيجتاح بشر الدافىءالناعم  نسيم الهواءإن   • 

 الحشائش التي تستلقي عليها.نعومة ولين تشعر بأنت   • 

 .الشعور بهايمكنك و األشجارمن خالل أوراق تصلك حرارة الشمس اللطيفة   • 

 إلى تنفسك الهادئ. ماعتسقم باإل  • 

 .اأكثر دفئيصبح أثقل وأثقل وو ،رائعا في جميع أنحاء جسمك ببطىء خموالستالحظ   • 

 أن  اآلن ببطء: علينا ختامإلى ال ثم قم بإرشادهم أجسادهم،مع اإلحساس ب قليال بقون مستلقيندع األطفال ي  • 

 نهض بهدوء ثم إ ،فتح عينيكفي  البدءقبل القليل من الوقت جسمك  أن تمنح يمكنك إن أردتاليوم. برنامج ننهي كي نعود     

 .اما تكون جاهزعند وسكينة    
 

شخص ما قد غلبه النعاس، فإن مدرب مايندسبرينغ يتوجه إليه ويمرر بإصبعه على يده، ويكرر بهدوء هناك إذا كان 

 وسكينة أن الوقت قد حان للنهوض من التمرين.
 

 واضحة  اصور لديهم تخلقو ،يشعروا بأنفسهمأن حتى يتسنى لألطفال  ،من وقت آلخر فترات راحةتذكر أن تقوم بعمل 

 .عن الموضوع
 

 :سأل األطفالإ

 ؟التمرين كيف كان ذلك  • 
 ؟ههل هناك أي شخص لديه شيء يريد أن يقول  • 

 

 فترة اإلستراحة

 فواكه ومشروبات، كما يسمح لألطفال بالذهاب إلى المرحاض.هذه بتقديم حلوى/ فترة اإلستراحة  قم في
 

 Ensomhed            بالوحدة شعورال
 

 رسم الشخصية الرمزية، باإلضافة إلى مساحات اإلحساس باألمان. اللوحة القالبةعلى علق 
           

 
 
 
 

الشعور  للمرء شاركها مع شخص ما، يمكنيالتي ال والقلق الكثير من المخاوف  ى المرءعندما يكون لد ،في بعض األحيان

 وقت فراغك. نادي  أو المنزل أوالمدرسة جماعة، كمع آخرين في  بأنك اإلحساس حرمكقد يإن القلق بالوحدة. 

 

 

  

 تمرين

 العرض



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

قد يكون أيضا أن ومن الصف. أحد زمالئك منزل لزيارة أو  للمشاركة في اللعب،تتم دعوتك أبدًا أال ال يحدث مثقد ف

حيال  يكون من الصعب القيام بشيء ماف يه،عل ونيضحك وأ معين، واحدشخص يتحدثون عن وهم آخرين يالحظ المرء 

وهنا قد  .المكان الذي حدث فيه الفعلغير في مكان آخر،  إلى شخص إذا لم تستطع التحدث حول هذا الموضوع ،ذلك

 .ايشعر المرء بقلة الحيلة، ويعتقد أن الوضع ال يمكن تغييره أبد

 

 xxإن  .المرء لنفسه فهو أمر يحدث دون أن يتمناهالشعور بالوحدة أما شيئًا تختاره بنفسك،  / اإلنفراديةةالعزلبينما قد تكون 

، على سبيل المثال ، قد تكون في المدرسة في كل مكانتكون  يمكن أنلوحدة فاشعر بالوحدة. تغالبًا ما  )الشخصية الرمزية(

 مع اآلخرين. أنها في الجماعة xx الشخصية حيث ال تشعر

 

وحدة )ربما من شعور بالخبرة بال ايمكن لمدرب مايندسبرينغ إذا شاء أن يقوم بإعطاء مثال على متى وكيف كانت لديه شخصي

 (.ما حدث مع صديقخالل مثال 

 
 

 

 

 

وضع كل منهم عالمات  حيثمن "كتابي"،  ز رسم الجسمبإبراألطفال ا قومعلى اللوح. ي ارمزيالمدرب جسًما معاون يرسم 

 معينة على مواضع المشاعر المختلفة الخاصة به.
 

 األطفال: مدرب مايندسبرينغيسأل 

 كون وحيدًا؟يعندما المرء شعر يكيف   • 

 ؟المرء بذلكشعر ي في أي موضع من الجسم  • 

 ما هو اللون المناسب لهذا الشعور؟  • 
 

 كون وحيدًا.يعندما المرء شعر بها يي األماكن التي ضع األلوان ف

 

 الطاقة شحنتمرين 
 .نحن نرعاك

 
 من المهم أن يوقف مدرب مايندسبرينغ اللعبة إذا إزداد الهرج.

 

 إليك كيفية القيام بذلك:
 

 بعضهماإلمساك بأيدي و ،طفال الجلوس في دائرةألطلب من اأ   •

 لرعاية""المقصود باهو الطفل إنه سيكون  -طفل لدخول الدائرة  قم بإختيار  • 

 داخل الدائرةالذي بيحاول أن يمسك الطفل إنه الطفل الذي س -ليخرج من الدائرة  طفل قم بإختيار  • 

 من أن الطفل في الوسط والتأكد  واحمأن يو ،البعضيثبتوا أيديهم ببعضها يجب على األطفال في الدائرة اآلن   • 

 . الطفل في منه قريبًا لحركة والدورانل الدائرة. يتم ذلك عن طريق االطفل داخ لمسالطفل خارج الدائرة ال ي    

 .مع الدائرة ليحمي نفسه الوسط قد يتحرك    

 بعض الوقت.مرور تغيير األدوار بعد   • 

 

 يسأل: مايندسبرينغ أن مدربالطاقة هذا، يمكن ل أجل ختام تمرين شحن من
 

 كيف كان شعورك عندما كنت بداخل الدائرة؟•   

 ؟اكيف كان شعورك عندما ساعدت في االعتناء بمن في الداخل/ إبقاء اآلخر بعيد•   

 كيف كان شعورك وأنت خارج الدائرة؟•   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تمرين



 

 

 

 
 

 
 

 

 وراحته الطفل إنسجاممدى  بخصوص لألطفال تطوعية منظمات
 

Frivillige organisationer til børn vedrørende børns trivsel 
 

 
 

 بالوحدة. هشعورعند ما الذي يمكنه فعله  معرفةغالبًا ال يستطيع المرء بنفسه 
 

منا لديه مساعدين، يمكن للمرء طلب النصيحة الجيدة منهم. كذلك لدينا العديد من المساعدين لقد تحدثنا سابقًا عن أن كل 

نشاط كرة القدم )كما هو الحال في نوادي كرة القدم المحلية( ينظمون الذين ك ،المجهولين اآلخرين، مثل الجمعيات/ المنظمات

أو ال أصدقاء لديهم، أو لديهم مشاكل أخرى عليهم ، ادائمزن يقومون بتقديم المساعدة والمشورة لألطفال الذين يشعرون بالح

في بهم المرء لتقي ، حيث يحلها وحدهم. يمكن للمرء اإلتصال أو كتابة بريد إلكتروني، كما أن بعضهم قد يقدم محادثات فعلية

 اإلتصال هاتفيا أومن ء المرتمكن إن هناك بعض الجمعيات غير موجودة في منطقتك المحلية، لذا من الجيد أن يجمعيتهم. 

 على شرح وفهم ما يواجهونه.  على النت معها. يمكن لهذه الجمعيات اإلنصات ومساعدة المرءالدردشة 

من المفيد ولكن بشكل صحيح.  و وضع وإحتياج الطفلتحديد ما هعلى الجمعية في بعض األحيان قد يكون من الصعب 

مع شخص ال يعرفه، فمن تحاور التحدث أو يقوم المرء بالدة. عندما وطرح أسئلة جي لتحدث إلى شخص يمكنه اإلنصاتا

 ؤخذ على محمل الجدع المطروح سيموضوالأن بمؤسسة تريد المساعدة. إن من المضمون  المرء أنه يتصلعرف األمان أن ي

دائما المرء جد سوف يالمنظمة من خالل فعبر اإلنترنت.  اعاديجد شخًصا وذلك على عكس ما إذا كان المرء سي من جانبهم،

 إليه. هذا سوف يحدث فقط في حاالت خاصة. دثالشخص الذي تح
 

 يقوم معاون المدرب بتوزيع قائمة بها أسماء منظمات لألطفال، موجودة ضمن المواد اإلضافية لهذا االجتماع.
 

من  اإللكتروني الذي يمكنموقع ال مع اإلشارة إلىيقوم مدرب مايندسبرينغ  و/ أو معاون المدرب بمراجعة أحد هذه القوائم، 

منظمة "الشبيبة األجنبية"، و "، هاتف الطفلمنظمة "م استخدبإ قم على سبيل المثال . من أهداف خالله رؤية ما تمثله المنظمة

 عتمادًا على الفئة العمرية.إ

 
 

 
 

، أو ضمن مجموعتين صغيرتين حسب العمر ان معطفلي، كل جلسة الجماعيةهذا التمرين يمكن أن يقوم به األطفال في ال

 والقدرة التركيزية.

 

 يقوم مدرب مايندسبرينغ بسؤال األطفال:

 

 ؟جمعياتك أحد منكم يعرف أي من هذه الهل هنا  • 

 ه؟وأو على شخص تعرف مأن هذا شيء قد يعود بالنفع عليك ونهل تعتقد  • 

 ؟اتصال بأحدهاإل سيكون األمر بالنسبة لكم عندكيف   • 

 ك؟لذ كنتم تريدون ول حتی، من اإلتصال مكيمنع ءشيأي  كناهل ه  • 

 (معهم إجراء لقاءوربما  اهاتفي، ثم االتصال فعل؟ )على سبيل المثال، البدء بالدردشةيأن  للمرء ماذا يمكن   •

 

   مايندسبرينج بالقراءة. مدربيقوم . شخصية الرمزيةستخدام الإ، يمكن لما سبق بدال من ذلك أو كمكمل• 

 

على ما يرام. وهو لم يتحدث حول هذا األمر مع أحد. اآلن بدأ المعلمون يسألون  تإن الشخصية )فالن( منذ فترة طويلة ليس

ما يتشاجر مع زمالئه. إن  اإلى المدرسة، وغالب ا)فالن( لماذا لم يعد يؤدي الوظائف المدرسية، كما أن )فالن( يحضر متأخر

. والده منشغال بالعمل الجديد، وعندما يكون )فالن( بالمنزل اوذهنه شارد ا، ويجلس غالبا)فالن( بدأ يقلل من حديثه شيئا فشيئ

)فالن( يساعد كثيرا في أعمال المنزل، يكون غالبا متعبا وغير سعيد. األم متعبة للغاية، وتعاني من أوجاع في كل جسدها. 

 ال ترتيب الغرف وطهي الطعام واللعب مع إخوته الصغار، عندما يبكون. في بعض األحيان يكون )فالن( غاضبا جدمث

على إخوته، فيقوم بضربهما. بعدها يغادر )فالن( المنزل ويغيب فترة طويلة خارج المنزل. )فالن( لديه حديقة بجانب 

 اجمام، يفكر فيها ببلده القديم وقريته، ولكن )فالن( يشعر دائمالمنزل يمكث فيها. هنا يفضل )فالن( الجلوس لفترة إست

  من أوجاع في المعدة. ابالحزن من داخله، ويعاني غالب

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 األسئلة:
 

 الواجبات المنزلية؟ال يؤدي  )فالن( أصبحياترى لماذا   • 

 نام جيدا في الليل؟)فالن( ي أن ونهل تعتقد  • 

 داخل؟بنفسه من اليشعر  )فالن( أن ونكيف تعتقد  • 

 األمنية؟ مساحاتالسيكون موضعه فيما يتعلق ب أن )فالن( ونأين تعتقد  • 

 ؟؟ وما هينظماتإحدى المستخدام لـ )فالن( حول المساعدة، فهل يمكنه إ نصيحة ونإذا كنت ستقدم  • 

 

في  هاتسليممعاون المدرب بنسخ هذه من أجل . يقوم األطفال الجيدة عليها نصائحكتب إرسم يدًا على اللوح الورقي وأ

 المرة التالية.
 

 مسؤول عن اإلجابة على األسئلة هنا(: معاون المدرب) مايندسبرينغ يسأل مدرب

 ؟)فالن( على مساعدة " ستكون قادرةهاتف الطفل" أن جمعية ،، على سبيل المثالكيف تعتقدون  • 

 ؟" من تقديم المساعدةاألطفال والشباب والحزن؟ كيف ستتمكن جمعية  • 

 

 عيجمت

 

 :ع ما قاله األطفاليجمتب مايندسبرينغ مدربيقوم 

  أن تساعدللمنظمة كيف يمكن 

 اكيفية االتصال به 

 ي".كتاب"في  قائمة الجمعيات التطوعيةطفال وضع ألي طلب من ا 
 

التي تعارض تحديات التحدث عن العروض المحلية لألطفال الذين يعانون من الوحدة أو قوم معاون المدرب بالي تذكر:

إلى  حيل المرء، وأن تالمرء جماعة آمنةأن تعطي  اأيض هايمكنبشكل عام  وقت الفراغأنشطة أن لهم . قل اإلنسجامو يةالرفاه

 .5التي تلقاها األطفال في االجتماع من الجمعيات العامة  قائمةال

 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة

 عن طريق ترك األطفال يعبرون بكلماتهم عن رأيهم في موضوع اليوم:جماعي الجتماع إلا قم بإنهاء   •        

 قمنا بإنجازه اليوم. وهذا يعني ما -جتماع المجموعة بتلخيص الرسالة الرئيسية لالجتماع إ قم بإختتام   • 

 لمدرب مايندسبرينغ، أو لمعاون المدرب؟موجهة برنامج اليوم، أو حول  إسأل ما إذا كانت هناك أسئلة   • 

 . بالنسبة لهم هنااليوم  كانفي كيف عن رأيهم  ع األطفال رسم خط على مؤشر الرضاأطلب من جمي   •   

 السؤال: تابعثم         

 هل هناك أي شخص يريد أن يقول شيئا حول العالمة التي وضعوها على مؤشر البارومتر؟   -                     

 كيف كان وجودكم هنا اليوم؟   -                     

 أو: خذ جولة بين الحاضرين: إذكر شيء جيد حدث أثناء اليوم؟   -                       

 .إجتماع المجموعة التاليحوله  سيدور حول الموضوع الذيهم أخبر    •           

             

 الثابتة التي تختارها المجموعة. تقاليدبإختتام اليوم بأحد القم 

  



 

 

MINDSPRING FOR BØRN 9-14 ÅR – MANUAL 2018 83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekstramateriale     

 

Oversigt over frivillige organisationer til børn vedrørende børns trivsel 

 
 يعن التحديات الت تهم،هوي بدون ذكرويمكنها أن تقدم لألطفال محادثات  ،االستخدام ومجانية ،اذاتيمملوكة ية التالية هي منظمات المنظمات التطوع

 أطفالهم. تجاه حول المخاوف  مع األبوينمتطوعين. كما تقدم بعض المنظمات محادثات  بواسطةوتقدم الخدمات تجابه نموهم وإنسجامهم، 

 مؤسسة.لكتروني لكل موقع اإلالانظر المزيد على 

 

 إسم المنظمة         الفئة المستهدفة      طبيعة النشاط           كيفية اإلتصال         

Telefon: 2859 8010 

Mail: info@broen-danmark.dk 
www.broen-
danmark.dk/kontakt/ 

المساعدة في بداية أنشطة وقت 
 الفراغ.

 للتحدياتاألطفال المعرضين 

 

BROEN Danmark 

Børnetelefonen: 116-111 

Forældretelefonen: 35 55 55 59 
Mail: bv@bornsvilkar.dk 
www.barnsvilkar.dk 

 

 

ستشارات هاتفية مجانية، من إ

 في جميع األيام. 02-11الساعة 

تطبيق نظام الشخص المرافق في 

 الجلسات.

 سنة. 25األطفال تحت سن 

 الوالدان
 

Børns Vilkår 
 

Telefon: 70 209 

903 Chatten og 

sms er for unge 

13-28-årige. 

Åben mandag til torsdag fra kl. 

17-21 SMS: 27 272 525 

www.bornungesorg.dk 

 

 لقاءات جماعية، مقهى تطوعي،

إستشارات هاتفية بواسطة 

 متطوعين/ أخصائيين.

 28األطفال والشبيبة تحت سن 

سنة الذين فقدوا ذويهم، أو لديهم 

 إخوة أو آباء مرضى.  

Børn, unge og 

sorg 
 

تطوعي محلي، : أنظر تحت مركز 1-4

أو قم باإلتصال بالهاتف الرئيسي 

 للمجلس الدنماركي لالجئين رقم:

Tlf.: +45 3373 5000 

Mail: www.frivillig@drc.ngo 

flygtning.dk/frivillig/kontakt 

Ad. 5. 

www.fritidspuljen.flygtning.dk 

 

 مساعدة في الوظائف المدرسية -1

 شبكة تواصل عائلية -2

 إستشارات ونصائح -3

 نادي إجتماعي للطعام -4

صندوق وقت الفراغ )لدعم   -5

تكاليف أشتراكات أندية وقت 

 الفراغ(

 

 

سنة،  18األطفال تحت سن 

 والعائالت ذوات خلفية الآلجئين 

  
Dansk 

Flygtningehjælps 

Frivilligafdeling 
 

 المجلس الدنماركي لآلجئين،
 قسم المتطوعين

Telefon 70 27 76 66 
www.etniskung.dk 

تحديات إثنية مثل ختان 

 والزواج باإلكراه.البنات، 

للشبيبة في مواجهة التحديات 

 المتعلقة بالشرف

Etnisk Ung 

 

Telefon: (404) 442 5605/ Tlf. 
3157 3685 
Søndag - torsdag kl. 
18.30 - 22.30 Fredag - 
lørdag kl. 19 – 21 
mail: info@girltalk.dk 
www.girltalk.dk 

 24-12الفتيات الصغار من سن  دردشة وإستشارات على الهاتف

 ذوات التحديات

 

GirlTalk 

 

Telefon: 3110 1330 
(herefter tast 1) Mail: 
info@headspace.dk 
www.headspace.dk 
Facebook: HeadspaceDanmark 

 حوارات مع متطوعين

 

 سنة  25-12األطفال والشبيبة  
 

Headspace 

Telefon: 3536 1400 

Mandag kl. 10-13 
www.marhaba.dk 

 

 تحديات فيكل من تواجهه 
 الحياة تتعلق بالرفاهية أو اإلنسجام

مكالمات هاتفية بالدنماركية، 

والعربية، واإلسبانية، واإلنجليزية، 

 واألوردية.

 

                                   

   Marhaba   

  Mærkتطبيق إبحث تحت   

 أو في جوجل  بالي.   

 
   

يستخدم التطبيق عند ظهور 
 بقضايا الشرفتحديات تتعلق 

  Mærkتطبيق 

 

 مواد إضافـية
 

 وراحته الطفل إنسجاممدى  بخصوص لألطفال تطوعية منظماتقائمة تضم 
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Gruppemøde 9                                      9ــة لقاء المجموع 
 

Skattekiste 

Evaluering 

Afslutning – gruppens fremtid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formål med mødegang 9 

• Få afsluttet forløbet på en positiv måde 

• Evaluere forløbet med børnene 

• Få planlagt afslutningen (mødegag 10 med forældre) med børnenes deltagelse 

 
Særlige materialer til gruppemøde 9 

• En Skattekiste (en kasse til første øvelse) 

• Tavle eller flipover eller evt. karton til at lave evalueringsblomst 

• Forberedelse af muligheder for gruppens fremtidige muligheder for at mødes/fortsætte 

• Udarbejd tidsplan for mødegang 9 

 
Medtræneren er opmærksom på at tage foto og kopiere det der næste gang skal udleveres til Min-bog. 

 والنِّعم الكنوز صندوق

 التقييم

 المجموعة مستقبل – الخاتمة

 

    

 

  9من إجتماع المجموعة    هدفال             

 التوصل إلى ختام المسار بطريقة إيجابية  •             

 تقييم المسار مع األطفال  •             

 مع األبوين( بمشاركة األطفال 10التوصل إلى وضع خطة للخاتمة )لقاء المجموعة   •                 

 

  9  مواد خاصة الجتماع المجموعة            

 صندوق الكنوز والنعم )صندوق للتمرين األول(  •              

 سبورة أو لوحة قالبة أو ورق كرتون لصنع زهرة تقييمية  •              

 إعداد اإلمكانيات والسبل لمستقبل المجموعة ألجل اللقاء/ يستمر   • 

 9قم بإعداد برنامج زمني لإلجتماع رقم     • 

 

 ".كتابي" الى وزيعهاتلتقاط صورة ونسخها في المرة القادمة ليتم إ وجوب المدرب معاونيدرك             

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 Velkomst og introduction             الجلسةومقدمة  الترحيب،

 

  الذي قمتم بإختياره من أجل خلق الهدوء والتركيز وبث األمان وتوثيق التعرف.جتماع المجموعة بإستخدام اإلطارإبدأ إ

 بالترحيب بجميع األطفال وإظهر لهم سرورك برؤيتهم، وأنك تتطلع لقضاء وقت ممتع معهم اليوم.قم 
 

 إبدأ ترحيبك ومقدمتك بما يلي:
 

 تذكره خاصةً  مما الذي يمكنكفعلى المخاوف والشعور بالوحدة.  إهتمامنا ، كان تركيزفي المرة الماضية  • 

 هل هناك أي  -رحلة خيالية بأيضا  فيه منذ آخر مرة؟ لقد قمناناك شيىء ما فكرتم من آخر مرة؟ هل ه    

  عملوهقد تحدثوا مع والديهم حول ما  ذلك؟ اسأل األطفال عما إذا كانوابخصوص شخص لديه ما يقوله     

 آخر مرة.في     

 بحيث يصبح بدعم من الصور الصغيرة ،  مال االجتماع على السبورة ، ربماستعراض جدول أعقم بإ  • 

 يحدث.وف كل شخص لديه نظرة عامة على ما س    

 ، يتم تسليمها اآلن ها ونسخهاتصويرمن االجتماع األخير، والتي ينبغي متبقية واد إذا كانت هناك م  • 

 ."كتابي" داخل هاإلى األطفال حتى يتمكنوا من وضع    

  
 Skattekiste             عمصندوق الكنوز والنّ  

حياته في الوقت على ما هو جيد في إهتمامه عندما يركز حدث للمرء على ما يمن التعرف األطفال أن يتمكن : هدفال

 اليومية.عم والهبات النّ ك / الحاضر
 

 

 

 

هذا الصندوق . سوف يحتوي عمللكنوز والنِّ في وقت سابق، سنصنع اآلن صندوقًا والهموم مثلما وضعنا صندوقًا للقلق 

هدايا الصغيرة في الحياة الذلك كعلى اإلهتمام تركيز  جلألهذا في الحياة اليومية.  منحهاون األشياء الجيدة التي نتلقاهاعلى 

 كل يوم.به في ، وهو أمر جيد بالنسبة لنا أن يتم تذكيرنا اليومية

 
 

 
 

 ن على األطفال.الوبتوزيع الورق واأل المدربمعاون يقوم 

 

 (:بحد أقصى أوراقرسم )ثالث الكتابة أو كيفية البإرشاد األطفال ل مايندسبرينغ يقوم مدرب

 شخص آخرتجاه  فعلهشيء جيد قاموا ب  • 

 تجاههمإ آخر/ جيد قام به شخص شيء جميل  • 

 .في الوقت الحاضرأفضل األشياء في حياتهم   • 

 

 (. صندوق) عمصندوق الكنوز والنِّ في األطفال لوضع األوراق  قم بدعوة

 تلو اآلخر. اواحد وراققراءة األقم ب
 

ما كتبوه قراءة  إسألهم عن إنطباعهم عندو تجاربهم وخبراتهم،بطفال على المشاركة الجيدة أللشكر لاقم بتقديم  المتابعة: 

حتى ال  ،في هذه األمور الثالثة فكركل مساء أن نلنا قد يكون من المفيد  بصوت مرتفع. قل لهم، عند الحاجة،بأنفسهم 

 .أكبر من يومنا ابحيث تمأل السعادة جزء، وجميل في حياتناعلى ما هو جيد  إهتمامنا نضعأن  ننسى
 

 فترة اإلستراحة

 بإختيار تمرين تحفيز الطاقة من المحلق إلستخدامه ضمن فترة اإلستراحة. قم مثال
 

 

. 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Evaluering     م      التقيي
    

 أن يعطوا بعضهم البعضو خالل المسار، مروا بهاالتي  والمعايشاتالفرصة لمناقشة الخبرات  ألطفالا إعطاء :هدفال

 .تجاربأو ال نصائحالمعرفة أو المن  مستقبال ه كل واحد منهمما قد يستخدمل أفكارأ

 
 

 
 

موضوعات مختلفة يمكن أن تكون ب/ عناوينبأثناء ذلك . لقد مررنا سبرينغدمسار ماينل تقبلنا يةعلينا اآلن أن ننظر إلى كيف

على مستوى  م بحقلقد كنت نزوح.تجربة مع الهروب وال ى المرءكون لديبعض الشيء، بما في ذلك كيف التداول صعبة 

 ستعرضنوف بذلك. س واأن تفخريحق لكم فعله. على المرء وتقديم المشورة بشأن ما يجب  ،في المساعدةجيد من اإليجابية 

شيء جديد لم يتم التفكير فيه أو رؤيته في وقت سابق. قد تكون بمعنى ، عيوننافتح قد ما قد يكون ونتحدث ع ،اآلن كل شيء

إلى  ألننا قمنا باإلنصاتقد يكون ما تحدثنا عنه أو وهنا في المجموعة مع قواعد اللعبة.  امعها نلتقي بالطريقة التي كنا هي 

ساحات التي الم قياس وتقدير، مثل قد يكون أيًضا شيئًا جديدًا قد تبادر إلى الذهن، أو طريقة أخرىكما تجارب اآلخرين. 

 .خطر على بالكمكل شيء ي واأن تقول يمكنكمبعض التجارب. يشعر المرء فيها باألمان، قد مكنتكم من رؤية 
 

 

 
 

 
 

 إليك كيفية القيام بذلك:

 

 قائقدلبضع بي" الخاص بهم، ويتصفحوه "كتاخرجوا دفتر يل أن ألطفااطلب من أ•   

 خذ جولة وإسأل األطفال:•   

 

 ها؟في امعلتقينا من المرات التي إ هو أفضل شيىء تتذكروهما    -

 ما إذا كان هناك شيء  أن تقولواأيًضا معين تعتقدون أنه جيد جدًا؟ يمكنكم هل كان هناك شيء    -

 ؟اصعبما كان     
 

، بالنسبة له مفاجئًا أو إيجابيًا ، وكانأثناء المسار الحظها كان قد لمدرب مايندسبرينغ أن يثير بنفسه موضوعً  ايمكن أيض

على سبيل المثال عندما استجاب األطفال وقاموا بالتعليق على "شجرة الحياة" الخاصة بالمدرب، أو عندما تقدم األطفال 

 القيام به. مكنحول ما ي مايندسبرينغإلى مدرب جديدة معرفة وبالنصح حول موضوع ما، أعطى فائدة ومغزى 
 

هل يمكن للمرء إستخدامها في و؟ من جانب المجموعة ة وضعهاوليسؤكانت ماسأل عند الحاجة، حول "قواعد اللعبة": كيف 

 سياقات أخرى؟ هل حققت تلك القواعد إدراك أهمية إعطاء مجال وفرصة مساوية للجميع؟
 

يقوم معاون المدرب بكتابة ما يقال من األطفال على اللوحة القالبة، كمشاركة بين الجميع للمعرفة حتى يتم نسخها في 

 "كتابي".

 

 تجميع

أننا  يقوم بإخبارهمو ،أفكارهماآلخرين  ةعندما تنتهي الجولة، يقوم مدرب مايندسبرينغ بتقديم الشكر إلى األطفال على مشارك

 نتحدث عن كيف يمكن أن يكون مستقبل المجموعة.سوف  اآلن

 
 

 Gruppens fremtid        مستقبل المجموعة
 

 .لمستقبلفي الذلك ة تاحماألطر الاإلمكانات وجتماع في هذه المجموعة، وإيجاد لإل لحاجة األطفاو مكانيةإ الهدف:

 
 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

، لذا فقد حان الوقت لتقرير ما إذا كنا نريد أن نلتقي مرة أخرى. وقد مايندسبرينغ اآلن نحن على وشك إنهاء مسار دورة

وقت الفراغ، وأننا قد نجتمع مرة أخرى ضمن هذه في نشطة األيكون أيًضا أنكم تفضلون اإلستمرار عن طريق بعض 

هذه المجموعة. المجموعة بعد مضي نصف عام ربما؟ كما يمكننا أيًضا معرفة ما إذا كنتم تريدون معرفة المزيد حول 

 قليال حول مستقبل المجموعة. ، نحن بحاجة إلى أن نتحدثباختصار

 

 

 
 

 

 إبداءو ،على الزهرة بوضع األوراقيقومون ألطفال دع او اللوحة القالبة،/ سبورةرسم زهرة على القم ب  • 

 رغباتهم:

 عدد المراتما هو إذا كانوا يريدون االجتماع مرة أخرى وما    -

 مرة أخرى أين يريدون اللقاء   -

 حولهاضوعات التي يرغبون في التحدث الموما هي    -

غير  ت المساحةغيوم صغيرة إذا كانبوربما  ،هاسيقانوالزهرة وراق طفال الكتابة/ الرسم على أألطلب من اأ  • 

 موجود.
 

يتم عرضها على الوالدين، ولكن أيضا يمكن نسخها  ، والتي يمكن أنيمكن أن تصبح زهرة جميلة ملونة في نهاية المطاف

 لتوضع في "كتابي"..
 

يقوم مدرب مايندسبرينغ بالتحدث عن الفرص المتاحة للقاء مع مدرب مايندسبرينغ ومعاون المدرب. هل هو •   

 في المرة القادمة؟ بقرارلعودة فرصة للتفكير واهم ل تعطىهل  ، أممرة واحدة في الشهر، أو مرة كل نصف سنة
 

إنشاء أنشطة جماعية بين إلى  االحقحاجة ( و2  ،( إمكانية1يفحص ما إذا كان هناك ، أن معاون المدرب، إذا لزم األمريجوز ل

، وإيجاد زوايا جديدة التفاهم واالحترام المتبادلتعزيزدنماركي، وذلك بغرض ل أطفال دانمركيين من أص المجموعة وبين

مجلس ل، تحت رعاية إدارة المتطوعين التابعة لبيل المثال، على سالمختلفة. وقد يكون ذلك قاعراألعبر والصداقاتللتجمعات 

إنتهاء مسار ها بعد أيًضا عروض محلية أخرى يمكن تنظيمقد يكون هناك و. يالتطوعالبلدية أو مركز  ،لالجئينالدنماركي 

 .9 ة لالجتماع إضافي موادنظر المزيد تحت . أدورة مايندسبرينغ
 

 تجميع

والتي ، مع والديهم في المرة القادمةلطيفة  خاتمةعلى كيفية جعل وأنهم اآلن سيتفقون  قم بتقديم الشكر لألطفال ألنهم شاركوا،

 .كل منهمب مايندسبرينغ الخاص على دبلوموالتي سيحصلون فيها  ة،األخير هي

 

 قم بإستيضاح ما يلي مع االطفال:
 

 باإلضافة إلى الوالدين؟ هل األشقاء؟ هل األعمام؟للحضور من الذي ينبغي دعوته •   

 ، بعد إنتهاء العملنهاية اليومفي نهاية األسبوع، أو األفضل  فيربما يكون من األفضل  -متى يعقد اللقاء •   

 ؟كطعام وشراب هميقدتم تما الذي سي•   

 ؟والشرابمن المسؤول عن إعداد وتقديم الطعام •   

 يفعل ذلك؟الذي سمن  -الديكور•   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 العرض

 تمرين



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة
 
 

 تهم اإليجابيةون الجلسة بطاقختمويفي إطار جماعي، األطفال  جمعيقوم مدرب مايندسبرينغ ومعاون المدرب ب
 

 األطفال:بسؤال مدرب مايندسبرينغ يقوم 
 

 يأتي فيها والداك: سفي المرة القادمة التي  إعدادهأنه ينبغي الذي تعتقدون ما   • 

 مثلة:األ    

 ؟زينةالبخصوص    -

 ؟الطعامبخصوص    -

 الدورة؟مسار شيء عن بسرد األطفال  قومهل سي   -

 

 األطفال:بسؤال أيًضا  قم
 

 هنا اليوم؟ أمضيتم الوقتكيف   • 

 معرفة جديدة عن شيء ما؟ مكتسبتإأو  م بشيىء ما؟هل فوجئت  • 

 

 المجموعة.أحد التقاليد الثابتة التي تختارها اليوم مع قم بإنهاء برنامج 
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Ekstramateriale 
 
 

 مواد إضافـية
 

 

 

  

 

 
 

 إضافية مايندسبرينغ جتماعاتإ

المجموعة،  لقاءفي  متاحا كان مما أكثرإلى إجراء مناقشة إضافية لموضوع ما  ما مجموعة فيإذا كانت هناك حاجة 

. هنا، الجماعية اللقاءات من إضافي بعددالدورة  مسار عقبونالنظر فيما إذا كانوا سي معاونهو مايندسبرينغفيمكن لمدرب 

خارجي في هذا المجال للمشاركة  محاضريمكن مناقشة الموضوعات التي تتطلب مناقشة أعمق، ربما عن طريق دعوة 

 رفي الموضوع.بصتوال وعيةفي الت

 

 جتماعاإل سير في يةهيكلال

 ، أي:األخرى اللقاءات بناءها بنفس طريقة تشكيلبجلسة اجتماع إضافية، فنحن نوصي  المرء افأضإذا 

 

 االجتماع  ذالمجموعة: كيف هم اليوم؟ ما الذي فكرت به من وضععن  مختصر تجميعمقدمة موجزة/   • 

 األخير؟ هل لديهم أي شيء يريدون مشاركته مع المجموعة؟    

 ولماذا تتم مناقشته في جلسة إضافية لالجتماع ،لموضوع اليوم موجز تعريف  • 

 والتي يمكن أن تفيد تفكير ،أو كل على حدة ،ثنتانوإثنتان إتمارين صغيرة في مجموعات، ب القيام  • 

 .ما مشاركة أفكارهم حول موضوع في وتساهم ،األطفال    

 في التمرين المجموعةمت به اتبادل ما ق  • 

 ذيلوع اضولماوص بخصدة جي نصائح هلفي نق المرءب غريما ل کو األطفال، بههم سا ما كل تجميع  • 

 .تمت مناقشته     

  من المنزل إلى معه المرء يصطحبه الذيوما  ،هنا اليوم مكيفية وجوده عن بالسؤال اللقاء إختتام  • 

 أفكار جيدة.    

 

مشتركة مع الوالدين واألطفال،  لقاءات عقد المناسب من كان إذا ما، مايندسبرينغ مسار إنتهاءمن الممكن النظر محليا بعد 

أو مع األطفال الدنماركيين ، وتكرار واحد أو أكثر من االجتماعات، مع التركيز على تبادل المعرفة بين الوالدين 

 صورة آباء خياليين في صنعباإلضافة إلى  ،مشتركة بمثابة تمرين "شجرة حياة" إنجازيمكن أن يكون وواألطفال. 

 اإليجابي أيضا. تواصلوال لعاباألعلى  هنا منصباتركيز الأن يكون  آنذاكيجب و . "الرمزية الشخصية"

 
-16 عمر من الشبيبة أو للوالدين مايندسبرينغ لدورة مسار األكبر األشقاء أو الوالدين تقديم ينبغي كان إذا ما في النظر أيضا ويمكن
 .الغرض لهذا ينمدرببتأهيل  مايندسبرينغ قيام ضرورة ذلك، مع يعني، هذا. سنة 30
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Mødegang 10                                     10  ــةلقاء المجموع 
 

Overrækkelser af diplom med forældre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formål 

• MindSpring-forløbet afsluttes på en ordentlig måde med en personlig hilsen til alle og informa- 

tion til forældre og børn om muligheder fremover til at mødes. 

 
Særlige materialer til gruppemøde 10 

 
• Deltagerbevis forberedt og klar til overrækkelse 

• Festlig pyntning 

• Forplejning (evt. uddelegeret til forældre at tage med) 

• Kopi fra sidste gang til Min-bog 

• Udarbejd tidsplan for mødegang 10 

 الوالدين بحضور الدورة في المشاركة دبلوم تسليم

 

 

 

    

 

  هدفال             

 تحية شخصية لكل المشاركين، وإعالم إلى يتم إختتام مسار دورة مايندسبرينغ بأسلوب إيجابي جيد، مع تقديم   •             

 الوالدين وإلى األطفال بإمكانية اللقاء مستقبال.                

              

  10 مواد خاصة الجتماع المجموعة            

 

 شهادات المشاركة يتم إعدادها وتكون جاهزة للتسليم  •              

 يتم تجهيز الزينة بشكل مفرح وبهيج  •              

 إعداد الطعام )عند الحاجة تخيير الوالدين الصطحاب الطعام معهما للبيت(   • 

 تسليم نسخة عن صورة من المرة السابقة لوضعها في "كتابي"   • 

 10قم بإعداد برنامج زمني إلجتماع المجموعة   •  

 

            

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 Velkomst og introduction                 الجلسة ومقدمة الترحيب،

 

 يقوم مدرب مايندسبرينغ بالترحيب بالجميع، سواء الوالدين أو األطفال.

 

 وا والديهم ويريدون مشاركة هذا اليوم معهمحضرقم بشكر األطفال ألنهم أ•   

 قم بشكر أولياء األمور لسماحهم لنا بإستعارة أطفالهم الرائعين خالل الدورة•   

 خالل الدورة لألطفااعليه  تحصل عما موجز مختصرلدين الوء اعطاإقم ب  • 

 ربما يمكن أن يتم  –حول مسارهم ضون شيئًا أو يعرما، تمرينًا يمارسون إذا لزم األمر. األطفال  ،تركأ   •

 هنا.وكيف أمضى الوقت  ،كل طفل يقول كلمة تميز تجربته ذلك بترك     

 

 Overrækkelse af diplom       توزيع شهادات دبلوم للمشاركين في مسار الدورة

 إليك كيفية القيام بذلك:

 

 .رائعينلك افالأطعلی رف للتعلنا صة رلفر افيولتن يدلواللرى خرة أمًرا •   شك

 ". قم بعد ذلك بتوزيع كتابيإحضار دفتر"واطلب منهم  ،األطفال واحدًا تلو اآلخرقم بعد ذلك بالنداء على ثم •   

 .ألنه ساهم بشكل خاص في إنجاح المسارولكونه كان إيجابيا بالحضور،  شهادة إثبات مشاركتهم،     

 على مسمع  قم بمدح الطفل المعنيأنك ...".  الطفل: "لقد اتضح لنارأ بصوت عال ما هو مكتوب على شهادة اق•   

 اآلباء. من     

 .ي"كتابدفتر "في  أطلب من األطفال أن يضعوا شهادة الدبلوم•   
 

يقوم معاون المدرب بإخبار الحاضرين بالفرص الممكنة للمتابعة، سواء هنا في المجموعة، أو في العروض المحلية. أبلغ 

عن القوائم التي تلقاها األطفال عن عروض المنظمات المحلية والتطوعية، بما في ذلك فرص الحصول على الوالدين 

 الدعم المالي.

 

 Leg og hygge               لعب ومرح
 

 .(9قرار المجموعة حول كيفية إتمام هذه الدورة )كما هو متفق عليه في االجتماع  إعالنيتم 
 

 Afslutning                مجرنابال خاتمة
 

 يمكن لفقرات الختام عند الحاجة أن تتضمن الكلمات الخطابية التالية:

 معنا ملمشاركتنا جميع قصصك اشكر  • 

 .والبرد ،والعواصف ،والرياح القوية ،وتذكرها عندما تحتاج إلى دعم لتحمل الشدائد ،أشجارك الجميلة إنتبه على  • 

 عندما تكون في شك حول كيفية المتابعة. "كتابي"  ماستخدقم بإ  • 

 قصص الجميلة التي شاركتها معناتلك العلى جميع  شكًرا جزيال  • 

 كطفل لك  –بداية جديدة إنها  – مايندسبرينغ مع تمنياتنا لك بالنجاح والتوفيق،و الممتع، شكرا على هذا الوقت  • 

 الدنمارك. في    

 

أنهم سمحوا لألطفال بالمشاركة، وكانوا على ثقة من أنهم  سيحصلون على شيء مفيد ومثمر نشكر اآلباء واألمهات على 

 من مايندسبرينغ، وأنهم دعموا بشكل منتظم مشاركة األطفال في الدورة.
 

. بعضهم البعض في نهاية البرنامج قم بجمع كل األطفال، ومدرب مايندسبرينغ ومعاون المدرب في دائرة، مع إمساك أيدي

 الجميل على هذا الوقت يقوم كل منا بمصافحة جاره كمؤشر على عميق الشكر، إبدأ: عندما أقول بإرشادهم للخطوة التالية قم

 .االذي أمضيناه مع
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Ekstramateriale 
 

Deltagerbevis 

Tillæg til deltagerbevis 

 مواد إضافـية
 

 
 

 شهادة دبلوم بالمشاركة
 

 ملحق لشهادة المشاركة 
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MINDSPRING                 مايندسبرينغ 
        BØRNEGRUPPE    

               مجموعة األطفال  

 
 
 

 
........................................................................................................................................  

 

 مايندسبرينغ لألطفال. نظمتها قد شارك في مجموعة    
 
 

 وقد تم إجتياز هذا المسارالجماعي في الفترة                                               
 

 20..............  ...وحتى:   ...    20.......... ...من:   ...                                                             

 
 الالجئين وبمشاركتهم.مايندسبرينغ هو مسار جماعي ألجل أطفال 

خلفية الالجئين، ويتحدث نفس لغة  ايرأس المجموعة أحد متدربي مايندسبرينغ المتطوعين الذي لديه شخصي

المشاركين. يتعاون مدرب مايندسبرينغ مع متخصص محترف من المنظمة أو المؤسسة التي تجري فيها لقاءات 

 المجموعة.

 

  :Formål  الهدف                                                                
 كريمة موفقة حياة أجل من التصرف في وتعزيز مهاراتهم التقدير الذاتي اإليجابي لدى المشاركين، وهويتهم، تقوية

 .الدنمارك في كطفل

 

 :Indhold  المضمون                                                              
اإللتقاء بالمجتمع  مثل مواضيع مع بالتعامل والحوار، والتمرينات، التقديمية، العروض خالل قام المشاركون من

 .وكذلك دائرة التواصل بالوحدة، والشعور والقلق، والتوتر، ، الجديد، والهوية
 معه. ايحملها كل منهم أيض التي الجيدة القصة ذلك، إلى باإلضافة

 
 

 Dato       التاريخ                                                                     

................................................................ 

 
 

  

  
................................... 

 

 مايندسبرينغ مدربمعاون 

DELTAGERBEVIS 
 شهادة مشاركة في دورة

 
 

................................... 

 

 مدرب مايندسبرينغ        



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

I MindSpring-forløbet kom det frem, at du 

 
 
 
 

 

har mange personlige kvaliteter og evner. 

 
Du er blandt andet: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tak fordi du deltog i MindSpring-gruppen og bidrog med dine personlige erfaringer. 

HELD OG LYKKE I DIT LIV FREMOVER! 

  

 أنك تبين لنا خالل مسار مايندسبرينغ من

 الجيدة. والقدرات ،العديد من الصفات الشخصية تمتلك
 

 تمتاز بــ : أنت من بين أمور أخرىف

 .تجاربك الشخصيةمعنا ب توساهممايندسبرينغ،  في مجموعة تشارك ألنكنشكرك نحن 
 نتمنى لك النجا  والسعادة في حياتك مستقبال..
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Bilag                                                                                      ملحقات 

 

 
Øvelser til indledning og afslutning 

Hobby ikoner 

Energizers 

Konflikthåndtering 

Ordliste dansk/engelsk, arabisk, somali, tigrignya 

Ikoner til brug ved spilleregler, præsentation, følelser som illustrationer 

 وللختام فتتاحتدريبات لإل

 رموز الهوايات

 والهمم الطاقات شحن

 التعامل مع األزمات

 التغرينية الصومالية، العربية، اإلنجليزية،/  باللغات المفردات ائمةق

 كرسومات والمشاعر،  التعريف،و اللعبة، قواعدموضوعات ك عن الحديث عند تستخدم رموز

 

    



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Øvelser til indledning og afslutning              وللختام فتتاحات لإلمرينت

 

 1تمرين التنفس 
 

 .كرسيالعلى مرتاحتان  والفخذين ،على األرض قدمين الكالتالمس مع منتصب الظهر على كرسي، إجلس   • 

هواء  فيها سحبفي كل مرة ت اوهبوط اصعودتتحرك وهي معدتك  تحسسعلى معدتك و إحدى الكفينضع   • 

 هواء الزفير. تخرج منهاثم  الشهيق،

 
 2تمرين التنفس 

 

 على كرسيالظهر  بالجلوس منتصبأو معتدال، الوقوف قم ب  • 

 فوق رأسك ابينما ترفع ذراعيك مع ،من خالل أنفك قم بسحب الشهيق  • 

 على رأسك ممدودتانذراعيك بينما  ،قصيرةإمسك الشهيق داخل الرئتين للحظة   • 

 خفض ذراعيك مرة أخرىبينما ت، قم بنفخ الزفير من خالل الفم  • 

 برلمدالجميع سرعة احيث يتبع ، يرة هادئةبوت تانقم بتكرار الحرك  • 

 

 3تمرين التنفس 
 

 إليك كيفية القيام بذلك:
 

 لك حرية اإلختيار في ذلكبعيون مغلقة، وال بأس  ظهر،على ال اأرضستلقاء اإلمن الجميع يرجى    •

 األذنين( توازيتى تستقر على األرض )األكواع فوق الرأس ح ن ممتدتانذراعيكال الرفع إ  • 

 األنفمن مق الشهيق بعسحب قم ب  • 

 الزفير )من خالل فمك(نفخ في الهواء أثناء  امتدم يمناأل ذراعرفع الساق اليسرى والقم في نفس الوقت ب  • 

  ،ساقك اليسرى أسفلو ،يد فوق الرأس(مع وضع العلى طول األذن اليمنى ) اممتدضع ذراعك األيمن   • 

 من خالل األنف شهيقأثناء سحب ال    

 الذراع والساق المعاكسةبإستخدام كرر   • 

 مرات 5 بكاملهكرر التمرين   • 

 

كون يعندما  ،الهواءب امملوءيكون المرء ، فإن القاعدة هي أن الجماعة وأراد الرجوع إلى اإليقاعن إيقاع ع المرء إذا خرج

 .ساقهو هرفع ذراعيعندما  ،من الهواء افارغيكون و، امسطح امستلقي
 

 

 4تمرين التنفس 
 

إذا  جلوسالإمكانية  كل ى التنفس في ذات الوقت. لذلكضع في اعتبارك أنه قد يكون من الصعب الوقوف وتركيز اإلنتباه عل

 كنت بحاجة إلى ذلك.
 

 إليك كيفية القيام بذلك:
 

 قف مع حفظ مسافة صغيرة بين القدمين وإيجاد توازن جيد.•   

 معلقتان بوزن ثقيل على جانبي الجسم، وإسترخي في الكتفين.دع الذراعان •   

 قم بسحب الشهيق أثناء رفع الذراعين إلى الجانبين، ثم ألعلى الرأس. إنهض على أصابع القدمين.•   

 بالكامل. القدمينمرة أخرى على  هبوطوال ذراعين،إخرج الزفير ببطء أثناء خفض ال•   

  بحيث، رتابة التنفس الخاص بك. إحرص على عدم التنفس بسرعةل بمعد ،ر عشر مراتاكرقم بالت•   

 تصاب بالدوار.     

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 5تمرين التنفس 
 

 قف بثبات على األرض وإعقد أصابع كفيك  • 

 مستوى وهي خارجث تتجه اليد المعقودة إلى أعلى ، بحيالمرفق ثني قم بتمديد ذراع واحد إلى األمام مع   • 

 الخصر     

 قم بسحب الشهيق   • 

 الى أعلى، ة اليد المعقودرفع ، مع الخصر تجذب داخال الىالتي الوضع مع الذراع األخرى تغيير قم ب   • 

 في نفس الوقت اخارجالزفيرنفخ و     

 التالي الشهيق، بينما الذراعان تبدالن موضعهما، ونفخ الزفير عند التبديلق استنشكرر ذلك بالتناوب، بإ   • 

 لشهيقا مع الذراع األخرى هي التي تتجه إلى األمام بحيث تكون ،اتمرة لجانب بعد عداقم بتغيير    • 
 

 "الشجرة" تمرين التنفس للصغار
 

 .إذا تعلمت السيطرة عليه السلطة والقوةقدًرا كبيًرا من تعلم التنفس الصحيح سيمنحك ن إقولك بالتمرين ابدأ 
 

 ركز اإلهتمام على التوازن،  ركبةثني ناعم خفيف للالجميع يقفون على األرض مع •   

 بينما يتم رفع  ،المعدة عندما يتم ملئها بالهواء( نحنيبعمق )تماما تحت السرة، تشهيقا التنفس قم ب•   

 (الرأس )تاج الشجرة في دائرة فوقالذراعين     

 ، وخفض الذراعين أسفل أثناء تحريك األصابع  ssssssصوت إصدار ، مع قم بنفخ الزفير•   

 مرات. 3ر كرو ،قط(استوراق تاأل) ينالجانب     

 

 المساج الذاتي

 دقائق 10المدة: 

 الوصف:

سحب الشهيق إلى أسفل المعدة. هذا  يمكن أن يساعد المساج على أن يقوم المرء بالتحكم في جسده، وأن يحسن ممارسة

يعمل على خلق جو من الهدوء والسكينة في الظروف غير اآلمنة. إذا جلس المرء شد عضالته وحبس أنفاسه، يمكن أن 

المرء  ، ولكن إذا كانك فرد آخرتدليالقيام بمنكم واحد الآلم، مثل الصداع. يمكن لكل يؤدي ذلك الى أن تصاب بالدوار، وا

 .هكون من الجيد القيام بذلك بنفس، فقد يأراد القيام به في الخفاء ، أوايدوح
 

 يقوم المدرب باإلرشاد:
 

 القدمين إلى غاية كامل، أسفلإلى من أعلى لساق اليمنى لبرقة تحريك خفيف وقم ب•   

 على الساق اليسرىذلك تكرار قم ب•   

 ، من أعلى وحولهاعقارب الساعة ، في اتجاه عكسقم بعمل حركات دائرية كبيرة على المعدة•   

 الذراع بأكملهثني الذراع العلوي عن طريق ثني الكوع وأخيًرا  بحيث يكون ،األولى اصنع حركة دائرية مع الكتف•   

 اليسرى الذراعمع ذلك تكرار قم ب•   

 الذراعين مع كالذلك تكرار قم ب•   

 األذنين ، مع دوائر صغيرة عنداألذنين حتى اخروجة وتدليك مع حركات دائرية صغيرة من مركز الجبهقم بال•   

  ببعضهاعظم الفك حتى تلتقي األصابع ألسفل على طول حركات دائرية صغيرة من األذنين ومع تدليك قم بال•   

 عند الذقن    

 والقدمين،، القدمينركز اإلهتمام بكل شيء في الجسم، وأصابع ووسكينة، والتنفس بهدوء  ،الوقوف للحظةقم ب•   

 ، فإن التمرين ، ثم إرجع مرة أخرى إلى الغرفة هناوالوجه ،والرقبة ،والظهر ،والمعدة ،والذراعين ،والساقين     

 قد انتهى.     
 

  الشعور بهوالجسم هز 

  ائقدق 10-5الوقت: 

 الوصف:
 

 يقةدق½ أذرعهم لمدة  هزفي  ؤونالجميع في دائرة ويبديقف   • 

 خرىاألين ثم ساقال إحدىهز قم بثم   • 

 .رضألافي  ألصابعا حتى سفلاأل لىإثم  ،رلصدا مع الذقن، بإتجاه أسلرا من اإبتداء كملهبأ لجسما بلف قم  • 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 يتم وضع الرأس أخيًرا في مكانهفقرة بعد فقرة، حتى رفع أعضاء الجسم لألعلى بببطء  قم  • 

 صابع القدم الخمسة أمع  ،ان بشكل متساو على االرضتعوزرمان كال القدمين  اسكحسركز إقف لمدة دقيقة و  • 

 على االرض. ينوالكعب داخليجانب الوال     
 

 الثابتة الختامية تقاليدال
 

التعرف عليها. يجب أن يشعر األطفال أنهم ينتهون من كل إجتماع بشكل  سهلمن المهم أن تكون نهاية كل جلسة موحدة و

، يمكن أن تكون دمج كل فرد في المجموعةيحصلون على توضيح األسئلة التي قد تكون لديهم. من أجل ضمان  مجيد، وأنه

مريحة.  إسترخاء جماعيةبشكل آخر يكون لديهم نهاية أو  ،النهاية على شكل أن األطفال يجلسون في دائرة على األرض

 .إختتام اإلجتماععند  القاعة بشكل هادىء في خلفمستخدمة من البداية الموسيقى التشغيل  اأيضيمكن و
 

 تحية خاصة لمجموعةتقديم ، على سبيل المثال، عمل طقوس نهاية مشتركةيمكن للمرء أن يعزز روح الجماعة عن طريق 

 هذه.مايندسبرينغ 

 

 اليد الدائرية مصافحة

 

 الدائرةشكل الوقوف في   • 

 اليمنى في الوسط هذراعيتم إختيار واحد لكي يمد •   

 يدان فوق بعضهما البعضاآلن تكون هناك  بحيث ،فعل الشيء نفسهالشخص الموجود على اليمين في الدائرة ي•   

 كل شخص ذراعه األيمن داخل  إلى ذلك حتى يمد وما ،لدائرة يفعل الشيء نفسهفي االيمين  الشخص التالي جهة  • 

 الدائرة فوق بعضها البعض     

 تقوم  في حين، اليوم -ألجل  -الجماعة في جوقة، على سبيل المثال: شكراقولها المرء ثالث كلمات تجد هنا سوف ي • 

 تعود  الذراع، ثمرفع ..، مع وداعا :قولللجميع أن ي على اإليقاع، وأخيرا يمكنألعلى وأسفل  البقية بهز ذراعها    

 من الدائرة.    
 

 المشتركة تحيةال

 مع تركيز البصر في األعين، عندما يشكر كل منهم  ،البعض يصافح بعضهمو ،قد تكون التحية المشتركة أن الجميع يتجول

 لهذا اليوم. اآلخر
 

 الحجر الختامي 

 دقائق.  5-3الوقت 

 الوصف:
 

 دائرة ضيقةيقف األطفال في •   

 كل واحد يلتفت إلى اليمين وينظر في رقبة اآلخر من الخلف•   

 الذي يقف خلفه لطفلحجر اعلى ء ببطس لجلوابحيث يمكنهم ل يقترب بعضهم من بعض، ألطفاا•   

 .مستديرة مشتركة جلوس، يشكلون دائرة اأخير•   
 

 النجمة الآلمعة 

 دقائق.  3الوقت 

 الوصف:
 

 معتدالالجميع يقف   • 

 ه على فخذيه بسرعة حتى يظهر بعض الضجيجنفسبالجميع يصفق   • 

 1-2-3عد قوم مدرب مايندسبرينغ بالي  • 

 وي" )إطالق الصواريخ(كل شخص يرفع ذراعيه مع صيحة مثل "ز  • 

 " ssssssshhhhhhhhh" صوت جماعي صامت: مع تهبط بهدوءمع األصابع  واحد يترك األذرعكل   • 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hobby ikoner                                                   رموز وأيقونات الهوايات 
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 Energizers      منشطات الطاقة
 

تبعث أن للمنشطات ثقيل. يمكن المزاج ال/ أو تخفيف هو خلق طاقة إيجابية جديدة و الطاقة تمرينات تحفيزالغرض من 

 .المشتركالشعور تعزز و ،ديناميكيات الجماعة تقويأن و ة،عطي ضحكتإبتسامة، أو 
 

 خفضه.ترفع مستوى الطاقة أو أن تالمنفردة إما  تمريناتلليمكن 
 

 نفسك وراء القيادةضع 

 دقائق  5-3الوقت: 

 الوصف:

 باألمر األول، على سبيل  إبدأ بنفسكأوامر مختلفة، وفي خط حتى يتلقوا  واقفين يصطفوا طلب من األطفال أنأ  • 

 في الخلف. طول يقف، واألهلطول اقف تبعالمثال: كل شخص ي    

 في إعطاء األوامر(بنفسه ، يستمر المدرب أمر جديد )بالنسبة لألصغر توجيهيمكن للطفل األول في الصف اآلن   • 
 

 :المعطاة أمثلة على األوامر              
 

 على األطفال اإلصطفاف، كل حسب الشهر الذي ولد فيه، يناير هو في الطليعة   -

 في الخلف اعدد همها في الدنمارك، يكون أقلاعلى األطفال اإلصطفاف حسب عدد السنوات التي قض   -

 ... هعدد األشقاء لديكم ، أو بلغيمن العمر كم  اإلصطفاف حسب   -

 

 :من األطفال سنال كبار فيلل -بطة االتصال في دائرة رخ

 دقائق  5-3الوقت: 

 الوصف:

 قم بالوقوف في شكل دائرة•   

 اليسرىالجهة بطة إلى الشخص على رب مايندسبرينغ بقول عبارة بلغة خيبدأ مدر•   

 يقوم مدرب مايندسبرينغ بالتصفيق بكلتا يديه عند إنتهائه )قد تترك هذه الخطوة(•   

 فيه )ما زال يستخدم اللغة  يقوم الشخص الموجود على اليسار بإبالغ الشخص التالي بما سمعه، وماذا يعتقد•   

 ( ، إلخ.بطةرالمخ    

 

 

 :من األطفال اغر سنألصل  -في الدائرة  ة خربطةلعب

  ائقدق 5-3الوقت: 

 الوصف:

 دارشباإل مايندسبرينغ مدربيقوم   • 

 دائرةالوقوف في يجب   • 

 تكررالمجموعة  ،بطةرخ كلمةب مايندسبرينغ بقول يبدأ مدر  • 

 تكررالمجموعة  ، ويضيف إليها كلمة أخرى،نفس الكلمة يقول المدرب   •

  يضيف كلمة جديدة خربطة،+  عبير مجنون بالوجه، مع تخربطةال تينالكلم يقول كال ب مايندسبرينغمدر   •

 تكرر المجموعة    

 بةوأكثر صعأو أصبح ، أن األمر منتهيحتى يشعر المدرب  المدرب بإضافة كلمة جديدة كل مرة،ستمري   •

 سأل إذا كان هناك يأن  للمدرب ، يمكنوإستخدام كلمات خربطة كثيرة، عدة مراتالتمرين  تكرارإذا تم   • 

 رغب في محاولة إدارة اللعبة.يواحد      
 

 هز جسمك 

  ائقدق 5الوقت: 

 الوصف:

 مرتخيتان تينالركبتكون الوقوف مع توازن جيد، وقم ب  • 

 الرسغين وإرخأكتافك،  ندسترخ عإ  • 

 الجسم. تمألالطاقة أن ثم الحظ كيف  ،دقائق 3رج لمدة قم بال  • 

 

 
 

  



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 دتجمّ 

 دقائق  5 - 3الوقت: 

 الوصف:

 ا أذرعهمرجحوأي، وأن لبعضابعضهم  بينبشكل دائري وا يسيرركين أن لمشااطلب من أ•   

 المدرب يقول "تجميد"، ويجب على جميع األطفال التوقف والتجمد في الموقف الذي هم فيه•   

 والجميع يبدأ التحرك مرة أخرى، المدرب يقول: "إذهب" •   

 ويتوقف الجميع.، " المدرب يقول: "تجميد•   

 جلس لفترة طويلة. ويساعد على فك مفاصل الجسم، إذا كان المرء قدتمرين قصير هذا هو •   

 

1-2-3 

 دقائق. 5الوقت: 

 الوصف:

 ثنين.إثنين وإاألطفال معا  نقسمي  • 

 إلى ثالثة. عليهم اآلن العدو ،في مواجهة بعضهما البعضيقفان   • 

 يعد ول ألالطفل ا .نان"ثإخر "ألول يعد "واحد"، بينما يعد الطفل األ: الطفل اا بالتناوبطفال عددًا مأليقول ا  • 

 إلخ. .."واحد" يعدخر اآلثة" ، وال"ث مرة أخرى    

 " اسبيل المثال ، "مرحب)على  .صوت وحركةالرقم "واحد" الى  ، يتغيراواضحن إيقاًعا طفليعندما يجد ال  • 

 الحركة لتسهيل األمر تعريف الصوت و شرف على التمرينيمكن حذف الحركة(. يستطيع الم - لوح"يد ت"و      

 أيًضا أن يقرروا ذلك. األزواج يستطيعانعلى األطفال، ولكن     

 . ينتهي اأيض "ثالثة"، وأخيًرا رقم بصوت وحركة"إثنان"  رقمستبدال الإأيًضا  ، يتمما تسير اللعبة بليونةعند  • 

 أصوات.تتحول الى ، ولكن فقط اتاتاألمر كله أنه ال يتم التحدث ب    

 

 الدلفين

 دقائق 10-5الوقت: 

 الوصف:

 بعضها البعض من خالل عقد قدمك. إسحب  تواجهمتقابلين، أي  ينالقدم وضع بطنجلس على األرض مع إ•   

 في كل جانب.إلى األسفل حتى تسقط الركبتان  ،نحو الجسم ألطول فترة ممكنة ينالكعب القدمين من    

 اليسار الخ.ثم  –اليمين  -إلى الجانب ، وقم بالهز اجيدإمسك القدمين   • 

 ، حتى يمنذراعك األ اليمنى/ فخذك وأعلى ك بالميل ألسفل على ركبتكسمح لنفسعندما تنتهي من ذلك، إ  • 

 .مرة أخرىتجلس و ،/ ركبتك اليسرىثم ألعلى على الجانب األيسر من فخذك ،تتمكن من االلتفاف حول ظهرك    

 .حركةقليل من الكذلك ال، وستتأثر نتيجة لاللتفافالبطن ، وعضالت هناك القليل من التوترسيكون   • 
 

 

 يةخيالالكرة اللعبة 

  ائقدق 5: الوقت

 الوصف:

 في دائرة. وقوفطفال الألطلب من اأ  • 

 وإخبرهم أثناء ، على األرضكرة التنس ألعلى وألسفل أمامك  تنطيطكما لو كنت تقوم ببحركة بدأ التمرين إ  • 

 أنك تريد رمي كرة التنس ألحد المشاركين. ذلك     

 ".)فالن(أرمي الكرة إلى اآلن : "قل لهموإلستالم الكرة، طلب من الجميع أن يكونوا مستعدين أ  • 

 ، خر في المجموعةشخص آ ها من جديد إلىيرمي ثم ،ويضعها في شكل جديدحقيقية، يمسكها ككرة تنس  )فالن(  • 

 أو أي شيء تختاره  ة،، التفاحة، البرتقالة، البالونكرة السلة، كرة اليد، كرة االستحمام، الكرة الطائرةمثل إلخ )    

 (. تأكد من حصول الجميع على الكرة.ةالخيالي ةرمياللتشكيل     

 نتهى التمرين.إقد هنا يكون و مايندسبرينغ،إلى مدرب آخر شخص يتلقى الكرة يقوم بإعادتها مرة أخرى   • 
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 Energizers velegnet til pauserne        لفترات اإلستراحةمناسبة المنشطات الطاقة 
 

 سبرينغ( -الرقص أو ما شابه ذلك )ربما لم يسبق لك أن رأيت رقصة سووأغنية بوغي ووغي، 

  دقائق 10-5الوقت: 

 الوصف:

 األشياء التي تغنيها أنتالوقوف في صف بعضهم وراء البعض، ويقومون بفعل •   

 ثم نخرج اليد اليمنى إلى األمام، ثم نأخذ يدنا اليمنى الى الوراء، ثم نأخذ يدنا اليمنى الى األمام، ثم نهزها قليال•   

 إرفع اليدين تحت الذقن، والمرفقين إلى الجانب، أثناء الغناء•   

 قة ، هاي""ثم نقوم بعمل بوغي ووغي، ثم نلتف دائريا، ثم نشكل حل•   

 الغناءهزاليدين في الجانب مع الرجوع مرة أخرى إلى الصف، وكن على إستعداد للتحرك إلى األمام، مع •   

 "ثم نقوم بتشكيل حلقة –أوه بوغي ووغي ووغي  –أوه بوغي ووغي ووغي   -أوه بوغي ووغي ووغي   "  • 
 

 ديقلقم بالت

 دقائق  8-5الوقت: 

 الوصف:

 الطفل لتقليد حيوان أو نشاط مايتم اختيار   • 

 يبدأ الطفل في التقليد  • 

 القيادة.ب يقوم المدربأصابعهم.  رفعقتراحات عن طريق إأسئلة أو  بوضع تقدمن لجميع األطفال اآلخرين اليمك  • 

 الأو /  نعمب للرد جيب عن طريق هز رأسه،يأن  تقليد فقطبال ميقو يلذا للطفل يمكن  • 

 تقليد.ليصبح التالي ل اإلجابة الصحيحة هو الذي أول من يخمن    •
 

  لعبة التصفيق واإليقاع

  ائقدق 8-5الوقت: 

 :الوصف

 طفلين بعضهما البعضكل يواجه   • 

 مرة واحدة بيده تصفيقبشكل متزامن، يبدأ المرء في ال  • 

 مرة واحدة من يقابلكاليد اليمنى ل علىيدك اليمنى بصفق   • 

 مرة واحدة أنت بيديكالتصفيق قم ب  • 

 مرة واحدة من يقابلكيدك اليسرى على اليد اليسرى لب قصف  • 

 مرة واحدةأنت التصفيق بيديك قم ب  • 

 مرة واحدة من يقابلكأيدي  ديك علىالتصفيق بيقم ب  • 

 الجهة اليسرى، )اليد اليمنى على الصدر  مرة واحدة ديك متعاكستين على صدر من يقابلكالتصفيق بيقم ب  • 

 ( مرة واحدةىيمنفي الجهة الواليد اليسرى على صدره      

 كلتا يديك على فخذيك مرة واحدةبق يصفقم بالت  • 

 فعلى المرء  ،لموسيقىا إضافةأو إذا تطلب األمر زيادة تصعيب اللعبة، ، ولرتابةا قم بالتكرار مع زيادة  • 

 .عإليقاا أن يتبع     
 

 : احيوانأن تكون 

 دقائق  10إلى  5من الوقت: 

 الوصف:

 إظهار حركة حيوانات معينةقم ب  • 

 وامر:األ اءعطبإ مايندسبرينغ مدربيقوم 

 الصيد خرج إلىالنمر   • 

 الفئران تبحث عن الطعام  • 

 نزهةفي لذهاب لالكلب خارج   • 

 لمياهوراء االفيل يذهب   • 

 زرافة تبحث عن الطعام.ال  • 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 عثر على واحد مثلكأ  • 

 

 إليك كيفية القيام بذلك:

 طلب من األطفال الوقوف متفرقين على األرض.أ  • 

 لشعرن اله نفس لوآخر على طفل ر لعثواقت ممكن ب وقرأفي ل ألطفااطلب من أ  • 

 مع الشخص الذي يعثرون عليه كرفيق مشابهسمائهم أ ويتبادلون اليدصافحوا يل أن ألطفااطلب من أ  • 

 مثلهمالجنس نوع فال أن يعثروا على واحد من نفس طألطلب من اأ   •

 ، إلخ.طولالأو ، المقاربالعمر أو ،  المشابه ، مثل لون العينعليها واأشياء يجب أن يعثر 6-4 بطلبستمر إ  • 

 دونسيجذي لك ايرلشوع انول حأن يبحثوا بأنفسهم عن إقتراحات ل فاطألن امب لطتأن يضًا ك أيمکن  • 

 أثناء اللعبة حافظ على وتيرة عالية  • 

 

 ذو القيمة الحبل
 دقائق.  10إلى  5من  الوقت:

 الوصف:

 على األرض طويال حبالضع   • 

 " في الطرف اآلخر-" مةعالو ،نهايةالفي  ضع عالمة "+"  • 

 مايندسبرينغتصريحات مدرب  وافقون عليه منما يحسب ، حبلالعلى يقفون األطفال   • 

 ،  (+) أمام عالمة ، يقف امعه تمام" )كل من يتفق لذيذ"الشوكوالتة طعمها  مثال عندما يقول:   •

 وكل شيء بينهما( (  -)  عند العالمة قفالذي ال يوافق يالشخص      

 :للمقوالت مقترحات  • 
 

 ممتعالطقس الممطر    -

 جميلتفاح ال   -

 مسليةمتعة  اللعب إن   -

 الموسيقى رائعة   -

 جيد الرسمأأنا    -

 ألعب كرة القدمأنا    -

 مسرور. ماليو أنا   -

 

 

 Energizer til at skabe opmærksomhed og koncentration   والتركيز نتباهاإل جذبل محفزات الطاقة
 

 

  ةرالزهيد ال
 دقيقة. 5-3الوقت: 

 الوصف:

 في دائرةيجلس األطفال في مقاعدهم أو على كرسي    •

 ا على ركبتيه أمامهميديه ويضعه قبضوي ،كل شخص يغلق عينيه  • 

  فتح أوراقهامثل الزهرة التي تشديد ا أيديهم ببطء بسطوعندما يقول المدرب "اآلن" ، يجب على األطفال أن ي  • 

 .اتمامدقيقة واحدة خالل في      

 .التوقفإشارة ب المدرب عطيدقيقة، يال مروربعد    •
 

  البعض سوف يبسط يديه بسرعة كبيرة، في حين أن البعض. المدة المطلوبة من إصابة ونتمكنيسوف من األطفال األقلية المالحظ أن 

 .في منتصف الطريق فقطيكون قد اآلخر 

 

   تباين الخطوة – 1-2-3

 دقائق  10إلى  8: من الوقت

 الوصف:
 .3-1من  قوم الطفل أ  و  ب على التوالي بقول رقم ما بصوت مرتفع: ي1 مرحلةال   •

 3" "أ      ثم يقول  ، "2ب  "يقول ف  " ، 1" قول بـأ   يبدأ    •

حلقة.الاألرقام في  دوير، بحيث يتم تأ  و  ب   بدون توقفستمر ي   •
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  ."3"  بيقول  و"،  2"  أيقول ف" ،  1"  ب  بعد ذلك يقول•   

 

 لاألطفال وقعلى ثناء قم بال. اللعبة األطفال من خالل رفع وتيرة حفيزلبضع دقائق. يمكن تفي اللعبة دع األطفال يستمرون 

 لذلك فإننا. 3العد للرقم إلى  أن نبدليمكن التنبؤ به ال و بعض الشيىء ممال األمر، ولكن قد يكون جيدا حقا لهم أن األمر

 جديدة. سنكلفهم بمهمة

 التالية. مراحلكرر هذه التعليمات في ال

 

 واحدة. " بتصفيقة1: استبدل "2المرحلة 

 

 (.1من قول  في اليدين )بدال تصفيقةبالأ  يبدأ   • 

 .3" " يقول أ و  2" " ب  يقول  • 

 ذاته. ويتم تكرار النمط ،(1قول من  تصفيقة واحدة )بدالب بيستمر   • 

 

 " بقفزة.2: استبدل "3 مرحلةال

 

 بدأ هذه المرة.هو الذي ي ب دع  • 

 (1 قول من )بدال بتصفيقة في اليدين أ  يبدأ  • 

 (2 قول من )بدال ب يقفز   • 

 3يقول أ   • 

 ذاته. ويتم تكرار النمط ،(1 قول من )بدال تصفيقةب بيستمر    •

 

 "مرحبا". بقول" 3" إستبدل: 4 مرحلةال

 

 ،تصفيقةبالأ   يبدأ    •

 يقفز و ب    •

 يقول "مرحبا"أ     •

 .النمطذات ر اكريتم تو التصفيقة، ب بيستمر    •

 

 بررر ،  بوكوتو

  دقائق 5-3الوقت: 

 الوصف:

 عصفورينال أن يصبحوا أحديطلب من الجميع   • 

 بوكوتو، واآلخر يسمى  بررريسمى  أحد العصفوران  • 

 مع تحريك  ين،ويجب على الجميع الوقوف على أصابع القدم ، "بررر" على العصفور المدرب ينادي  • 

 .ريشهم كما لو كانوا يطيرون أو يجففون ،من الجسم أذرعهم المثنية     

 حتى  ، والاجامدين تمام الجميعقف "بوكوتو" ، يجب أن ي على العصفور المدرب عندما ينادي • 

 .واحدة حركة ريشة    
 

 وثيق الروابط والعالقاتلت طاقة منشطات

 من األطفال  ، دون إساءة استخدامها. يتخلصبعضهم البعض على النحو األمثلومهارات يتعلم األطفال استخدام موارد 

 .بينهم لتعاونمن أجل توثيق روابط ا ستراتيجيات جيدةالتركيز على إ من خالل ،تجاه بعضهم البعضوالخوف القلق  لمسات

 

  تمرين الظهر للظهر

 دقائق 5-3الوقت: 

 الوصف:

 الخاص يبحث عن شريك يتوافق مع طوله دكل واح  • 

 ، والذراعان مضفرتان معا في بعضهم البعض مالمسانظهورهم ، امعثنان يجلس األطفال إثنان وإ  • 

 المرفق منطقة     

 وتمديد أرجلهم نهضون عن طريق دفع ظهورهم ضد بعض،، ياألرقام  لثالثة اسوياألطفال  عندما ينطق  • 

 .ينالكوع فك مسكةدون  مرة أخرى الجلوس بعد ذلك يمكن للمرء   •
 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 كجسمعلى  ركز إحساسك
  ائقدق 10-5الوقت: 
 الوصف:

 األطفال معا اثنين واثنين   •
 إما يرقد أو يقف 1رقم   • 
 أماكن مختلفة على الجسمفي  1رقم  يلمس 2رقم    •
 مرة أخرى ثم يرخيها ،جميع العضالت حيث يتم لمسهابشد  قوم. ي1رقم    •
 تغيير الدورقم ب   •

 

  حلقة زيج زاج
 دقائق  5-3مدة ال

 الوصف:

 األطفال مساحة صغيرة بين بعضهم البعض. بين يمكن أن تتركدائرة. شكل في  األطفال من عدد زوجييقف •  

 .مع بعضبعضهم تشبيك ايديهم يجب على األطفال في الدائرة   •

 على أقدامهم.بسكون يجب على األطفال في الدائرة الوقوف   •

 بينما يميل النصف  ،اآلخر في الدائرةالى الخلف على  منهمثان طفل ، يميل كل اطضبتحت اإلنببطء و  •

 ألمام في الدائرة.اآلخر إلى ا  

 .ا، مع اإلمساك ببعضهم جيدوسيطرة ريق التحرك بحذرعن ط ،يجب على األطفال الحفاظ على التوازن معا  •

 

 الرقبة  -اليد  -القدم 

  دقائق 10-5الوقت 

 الوصف:

 .هذا التمرينحل مدى إستيعاب الفرق لما  ويقرر من يحكمالمدرب    •

 بعدد من األقدام أن األطفال ال يستطيعون لمس األرض  أقدام. هذا يعني 5الوقوف على األطفال  يطلب من   •

 مجتمعين يفوق الخمس أقدام ال غير.    

 .أقدام وإثنان من األيادي 4وتشكيالت أخرى، مثل  بوضع شروط المدرب يقوم بعد ذلك   •

 ق.يفركل في  ركينلمشاد اعدر العتبااألخذ بعين امع ، بصعأو بصعأ صبح التشكيالت والشروطت   •

 

  المجموعة تنهض

 دقيقة  5-3الوقت: 

 الوصف:

 حلقة دائريةاألطفال في يجلس    •

  القدمينمركز الدائرة. ربما مع بإتجاه مام ممدودتان إلى األالساقين مع  يجلس األطفال على المقعدة،   •

 ضد بعضها البعض.    

 يجب على الجميع  ،اذراعي الجميع جلوس تشابكمع  ،هجانببالذي مع الطفل  يهذراع اعاقد طفليجلس ال   •

 ن.تم هذا إثنان وإثنا. يمكن أيضا أن يالجسم ألعلى عن طريق سحب محاولة النهوض،    

                 

 عجلة الطحن

  دقائق -8-5: الوقت

 الوصف:

 دفع اليد اليمنى في دائرة على المعدة، عن طريق يوضح المدرب كيفية البدء  • 

 الجميع يتبع نفس الحركة•   

 على الرأس يضع المدرب اليد اليسرى في صعود وهبوط ،عندما يكون الجميع مشاركين • 

 الجميع يتبع • 

 والصعود بالركبة زامن مع الحركتين النزول بالت عندما يكون الجميع مشاركين، يمكن للمدرب•                        

 على التوالي ممدودةوثنية / م    
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 اكن متماسك

  دقائق 10-5الوقت: 

 الوصف:
 

 :األطفالبإرشاد  المدرب قومي

 ال تحبس أنفاسك -طوال الوقت  -أثناء القيام بالتمارين  الهواء عن طريق أسفل المعدةتنفس أن تفكر في   • 

 ستتنفر أن کذت - ضرألاعلی  ثم إعدها مرة ثانية ،ضيةرألن اعالقدمين صابع أطراف أفع جميع رقم ب  • 

 تذكر أن تتنفس - ينأصابع القدم ين وإلى األمام علىإلى الخلف على الكعب قم بالتحرك  • 

 تذكر أن تتنفس - من الداخل القدمين،  ثم الى جنبي الخارج قم بالتحرك على جانبي القدمين من  • 

 تذكر أن تتنفس -على المعدة وبرفق  ، الساقينقم بالطرق بخفة على   • 

 نتهى التمرين.إ -مرة أخرى  عد إلى الغرفة هنا اأخير  • 

 

 توازنال

 دقائق  10إلى  5المدة من 

 الوصف:
 

 يقوم المدرب باإلرشاد•   

 واحدة قم بالوقوف على قدم  • 

 بإتجاه المقعدة.رفع ساقك ثم إ ،يدك اليمنى حول الكاحل األيمن عن طريق ثني ركبتك اليمنىقم باإلمساك ب  • 

 يدك اليسرى الى أنظرو ،سحب ذراعك األيسرإ  • 

 التي ال تزال  عن طريق التراجع مع القدم اليمنىببطء الى األمام  بهدوء لتنحني لزم األمرذهب إذا إ  • 

 إلى أعلى وإلى الخلفإسحب ، ممسوكة باليد اليمنى     

 على قليالاألوإلى  اليد اليسرى إلى األمام قليالتسحب   • 

 الحركة ركز المالحظة على كيف تتغير نقطة التوازن أثناء  • 

 .قم بالخروج ببطء من الوضع األخير  • 

 

 مرآةال

  دقائق 10-5الوقت: 

 الوصف:
 

 آلخر )حركة تقليد متزامن(لمرآة أحدهما حيث يشكل ، قم بالرقص إثنين وإثنين   •

 بطيئةالحركة حاول أيًضا بال   •

 مرآة.ال هو هماكالاألوضاع بحيق يصبح  ثم قم بتبديل   •

 

  توقفة الرقص

  دقائق 5الوقت: 

 الوصف:
 

 .وبين إرتفاع الصوت شغيل الموسيقى التي تتأرجح بين سرعة اإليقاعبت مايندسبرينغ يقوم مدرب  • 

 هاوبدونللموسيقى  اتبع ،، يتحركون كما يحلو لهمبالرقصاألطفال يقوم   • 

 واألصواتالوجه على حركات جديدة مع تعبيرات باألطفال  قوم، يتتغير طبيعة الموسيقى عندما • 

 

 مايندسبرينغ، على سبيل المثال: اإلستلقاء  يطيع أوامر مدربعلى الجميع أن ، عندما تتوقف الموسيقى :التنوع والتباين

 ، (ثم أسفل الى الركبتين، اليدين على الرأسكلتا التصفيق ب، والقفز مع ة المالئكة )الركوع ألسفلقفزعلى األرض، أو أداء 

الوصول إلى أصابع  وأ، الوقوف على ساق واحدة وأ، أو اإللتفاف حول نفسك، اإللتفاف مثل قلم رصاص على األرض وأ

 الطاقة. تخفيضالطاقة أو زيادة بعد تقييم ما إذا كان األطفال بحاجة إلىيتم إختيار الحركة   ، إلخ.قدميك بأطراف أصابعك

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Konflikthåndtering      نزاعاتالتعامل مع ال
 

 
 

 ر إلى الصراعات ، يمكن النظالقيام بحلها. باإلضافة إلى ذلكالنزاعات أكثر من من وقوع  بشكل عام، من السهل الوقاية

 .تعلم منهوالتي يمكن للمرء أن ي بسبب التباين والتنوع،ة أن النزاع ينشأ أكثر إدراًكا لحقيقالمرء صبح على أنها وسيلة لي
 

 ، إذا بدا من قواعد اللعبة على الطريقإضافة المزيد  ادائميمكن و. النزاعاتوقوع  ة هي طريقة للتفكير في تجنبقواعد اللعب

 .أنها بحاجة إلى إضافة
 

 ، مما قد يشير إلى أنه موقف مشحون بالتوتر خرى إلبعاد األطفال عن الوصول إلىهي طريقة أ الطاقة نن تمرينات شحإ

 .إستيعابهيصعب أن األمر يتعلق بشىء ما أو  ما، ال يمكن للمرء التركيز بعد اآلن على مهمة
 

، دعم ومساعدة بعضهم البعض اإلنتباه، بهدفتركيز ا في تعزيز قدرة المجموعة على المجموعة مهم أيضً  كما أن تشكيل أفراد

 إلقاء اللوم على بعضهم البعض.من المعاتبة و وذلك بدال

 

 إن . عن بعضهم البعض فصل األطفال ، على سبيل المثالتحتاج إلى التعامل معها بشكل عاجل هناك حاالت تأزم وصراع

 :يتعلق األمر بما يلي . وهنامهم عندما يتعلق األمر بالنزاعات التواصل هو دائما عامل

 

 حدث.الذي  خصوصأو ب/ المجال لكل طفل ليشعر بأن هناك من ينصت إليه فيما يتعلق بالمشكلة إفساح   •

 بعكس التحدث بضمير المخاطب، لغة  ،(أناـ  )بضمير ال كي يفهم ويتحدثبكل طفل لص لخار اإلطااضع   • 

 ستظل تحكى بالكيفية التي عاصرها وشاهدها بنفسه، وليس بالطريقة التي قصته وهذا يعني أن : (أنتـ )ال     

 . انظر الجدول أدناه.فعلها الطرف اآلخرأو قالها     

 مام(النظر لأل/ يشرح كيف يريد أن ينتهي هذا الموقف )التركيز على الحلمنح كل طفل الفرصة لإ  • 

 يمكن لجميع األطفال هنا  –هنا واآلن  ور لتسير لألمامية دفع األمعلى أفكار األطفال حول كيفأن نحصل   • 

 .المساهمة برأيهم    
 

 هي:التي يمكن توجيهها خرى األ ائحنصال

 لمدى إحتياج  اوالجمع تبعفصل ، بحيث يتم الااعات عن طريق وضع األطفال معالوقاية وتجنب النز•   

 ستخدام كل منها لآلخرإللمجموعة ا    

 المجموعة  األلعاب الجماعية التي تقوي روابطمن خالل تقديم  فترات اإلستراحة،تقييم الحاجة إلى إدارة   • 

 .منازعات أو خالفاتنشأ أي ، بحيث ال تخالل فترة االستراحة    
 

 إلستهالكشخص أو شخصين ل الحكمة أن يترك المجال، وليس من مسار جماعي مايندسبرينغ هو  باإلضافة إلى ذلك ، فإن

وأن لديها  ،هذه المجموعةجهد النزاع. ال بأس من اإلشارة إلى أن التطوع جزء من وحل في إدارة الجماعة الكثير من وقت 

إدراك كيفية مساعدة بعضنا  ، يمكن أن يتم ذلك عن طريقيستخدم لتعزيزه. على سبيل المثاليحتاج إلى أن  اخاص امجتمع

 وتقديم بعض النصائح الجيدة. ،عض، وإعطاء الوقت لبعضنا البالبعض
 

.التخاطب لغةاستخدام حسن من خالل إدراك  اتأو النزاع اتخالفال خفيضكيفية تصعيد أو تالتالي  يوضح الجدول
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OPTRAPPER                                   صعيدالت

 

 تعميمالمهاجمة ، النتقاد ، إل، االعتاب  =

 

NEDTRAPPER                                 التهدئة 

 

حترام إ، والخاصة والمعايشاتستهداف المشاعر إ = 

ورات وقيم تصاآلخر، واستيعاب الطرف  خبرة

 .تحمل المسؤوليةو، ينخراآل
 

 

 "أنت"إستخدام لغة 

 المقاطعة

 إظهار الآلمباالة

  متفرعةأسئلة  وضع

 ، والعتاب، والتوبيخلومتوجيه ال

 ايكون مجرد

 يركز على الماضي

 لشخصا تتبع

 

 

 إستخدام لغة "األنا"

 الى النهاية نصاتاإل

 إظهار اإلهتمام

 ضع أسئلة مفتوحةو

 مباشرة يعرب عن رغبته

 اوملموس ايكون محدد

 المستقبل/ يركز على الحاضر

 المشكلة تتبع

 

 www.foräldrefiduser.dk الموقع اإللكتروني: من "دليل صغير -عند نشوب النزاع " المرجع:

www.konfliktloesning.dk ، على الموقع اإللكتروني:مركز حل النزاعات :نظر أيًضاأ

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

التغرينية الصومالية، العربية، االنجليزية،/  المفردات قائمة  

                         Ordliste / engelsk, arabisk, somali, tigrinya 

 
 

 معاني وجود من الرغم على. مايندسبرينغ مسار في  فقط حصري استعمال هو القائمة هذه في الكلمات معاني وصف

 . القائمة هذه في الوصف من باستبعادها قمنا والتي الكلمات، هذه لمثل خرىأ

 

 والتغرينية ، الصوماليةو ، العربيةو ، لالنجليزية مترجمة قائمة هنا تجدون

 

 

DANSK ENGLISH 

Adfærd – den måde man opfører sig på, handlinger Behaviour – the way one acts or reacts, actions 

Afspænding – kroppens evne til at slappe af / en bevidst 

kropslig afslapning 

Relaxation – the ability of the body to relax / a conscious 

bodily relaxation 

Angst, skræk eller frygt – kropslig og psykisk reaktion 

på en oplevet fare 

Fear, dread or fright – bodily and mental reaction to 

experienced danger 

Bekymring – at være nervøs for et nuværende eller 

fremtidigt problem 

Concern – to be nervous or anxious about a current or 

future problem 

Belønning – at give nogen noget som anerkendelse for 

en handling 

Reward – to give someone something in recognition of 

an action 

Biologisk – når noget har med naturens sammenhæng at 

gøre, for eksempel kroppens opbygning og funktioner 

Biological – when something is related to nature, e.g. 

body structure and functions 

Budskab – et indhold eller en meddelelse man ønsker 

overbragt til en anden 

Message – contents or a notice one wishes delivered to 

another person 

Deltagerbevis – en dokumentation for at en person har 

deltaget i noget 

Certificate of participation – documentation that a 

person has participated in something 

Dilemma – en situation, hvor man skal træffe et vanskelig 

valg, hvor mulighederne opleves som enten lige gode 

eller lige dårlige 

Dilemma – a situation characterized by a difficult choice, 

where the possibilities are comprehended as equally 

good or bad 

Ensomhed – at føle sig alene (ikke at forveksle med 

alenehed, som er at være alene, men ikke nødvendigvis 

ensom) 

Loneliness – to feel lonely (not to be confused with 

solitariness, being isolated or alone, but not necessarily 

lonely) 

Energizer – en kort øvelse, som skaber ny energi, 

for eksempel stærke relationer, morskab, skærpet 

opmærksomhed, lettere stemning, lysere syn på tingene 

Energizer – a short exercise to create new energy, e.g. 

strong relations, fun, focused attention, light atmosphere, 

more positive attitude 

Erfaringsudveksling – at dele tidligere oplevelser og 

erkendelser med andre 

Exchange of experiences – to share former experiences, 

knowledge and insights with other people 

Fysisk – når noget har med kroppen eller den materielle 

verden at gør 

Physically – when something has to do with the body or 

the material world 

Fællesskab – følelsen af at høre til i en gruppe Community – the feeling of belonging to a group 
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Gruppeforløb – en samling af personer som mødes flere 

gange over tid 

Group course – a group of people meeting several times 

over a period of time 

Identitet – sådan som man selv eller andre opfatter en 

selv eller en gruppe 

Identity – the way one self or other people perceive a 

person or a group of people 

Identitetsudvikling/-forandring – Når identitet udvikler 

eller direkte forandrer sig som følge af personlig og fysisk 

udvikling eller vigtige hændelser i livet 

Develop or change of identity – When identity develops 

or changes as a result of personal and physical change or 

important incidents in life 

Kultur – levevis og verdensforståelse som er 

dominerende blandt en gruppe mennesker 

Culture – predominant way of living and perceiving the 

world among a group of people 

Ligebehandling – når personer behandles lige uanset 

køn, etnicitet og seksualitet, det vil sige at de ikke 

behandles dårligere end de ellers ville være blevet 

Equal treatment – when persons are treated equally 

regardless of sex, ethnicity and sexual orientation; 

thus they are not treated less favorably than others in 

comparable situations 

Ligestilling – når kvinder og mænd, uanset deres køn, 

har lige muligheder 

Equality – when women and men regardless of sex has 

equal opportunities 

Livets træ – en metafor for og en øvelse om en persons 

styrker, kvaliteter og drømme gennem livet 

Tree of life – a metaphor and an exercise to reveal 

personal strengths, qualities and dreams in life 

Mistillid – det ikke at stole på eller tro på nogen eller 

noget 

Mistrust – lack of trust or confidence in someone or 

something 

Normalitet – det der opfattes som normalt, det vil sige 

dominerende blandt en gruppe mennesker 

Normality – what is perceived as normal, thus dominant 

within a group of people 

Norm – uskreven og almindeligt anerkendt regel 

blandt en gruppe mennesker, som påvirker adfærd og 

handlinger, og som bygger på bestemte værdier 

Norm – unwritten and commonly acknowledged rule 

within a group of people regulating behavior and actions 

and representing certain values 

Netværk – personer som indgår i et fællesskab 

vedrørende personlige og professionelle interesser 

Network – persons participating in a community 

concerning personal or professional interests 

Opdragelse – udvikling og påvirkning af børns adfærd og 

personlighed gennem videregivelse af viden, normer og 

værdier 

Education/Upbringing – developing and influencing 

the behavior and personality of children by transmitting 

knowledge, norms and values 

Professionel hjælp – når en uddannet person yder faglig 

støtte 

Professional help – an educated person providing 

professional support 

Psykisk – når noget har med det mentale, følelser og 

tanker at gøre 

Psychic – what has to do with feelings, thoughts and 

mental life 

Psykoedukation – at lære om psyken, sjælelivet, følelser, 

tanker og sygdom i forbindelse hermed 

Psychoeducation – to learn about the psyche, feelings, 

thoughts, mental life and related illness 

Påvirkning – når noget har en virkning på nogen – oftest 

med en slags ændring til følge 

Influence/Impact – when someone is affected by 

something – often followed by some kind of change 

Resiliens – det at være modstandsdygtig – at forblive 

mental sund trods voldsomme hændelser 

Resilience – to be resistant – to stay mentally healthy 

despite severely distressing incidents 

Seksuel orientering – at være tiltrukket af et samliv og 

have sex med en person af det modsatte eller ens eget 

køn 

Sexual orientation – to be emotionally, affectionally and 

sexually attracted to a person of the opposite or same 

sex 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Selvstændighed – at kunne tænke og handle uafhængigt 

af andre 

Autonomy – to be able to think and act independently of 

others 

Socialt – når noget har med relationer mellem mennesker 

eller gruppe at gøre 

Socially – something that has to do with relations 

between people or groups of people 

Social kontrol – når nogen sanktioneres/straffes på 

baggrund af deres adfærd, som anses at være socialt 

uacceptabelt 

Social control – when someone is being sanctioned/ 

punished as a result of behavior perceived to be socially 

unacceptable 

Spilleregler – de aftaler en gruppe har indgået for 

opførsel i gruppen 

Rules of the game – agreements made within a group on 

the behavior acceptable in the group 

Straf – når nogen udsættes for ubehagelig behandling 

som følge af en handling eller beskyldning 

Punishment – someone being exposed to uncomfortable 

treatment due to an action or accusation 

Stress – når kroppen fysisk og psykisk bliver anspændt 

som følge af farlige situationer eller store forventninger/ 

krav til præstationer 

Stress – when the body physically and mentally reacts 

with tension due to danger or major expectations/ 

demands to perform 

Stresshåndtering – det at forholde sig til og handle på 

en følelse af stress 

Handling stress – consciously encountering and acting 

on a feeling of stress 

Symptom – fysisk eller psykisk tegn på en bestemt 

sygdomstilstand 

Symptom – physical or mental sign of a certain illness 

Tillid – at stole eller tro på nogen eller noget Trust – to have confidence in someone or something 

Traumatisering – at være ufrivilligt fysisk og/eller psykisk 

påvirket af tidligere voldsomme begivenheder 

Traumatization – to be involuntarily physically and/or 

mentally affected of former severely distressing incidents 

Traume – når en voldsom begivenhed har fysisk og/ 

eller psykisk skadelig virkning på en person længe efter 

begivenheden – som et ”sår på sjælen” 

Trauma – when a severely distressing incident has 

physically and/or mentally harmful and long-lasting 

effects on a person – like a “mental wound” 

Traumehåndtering – det at forholde sig til og kunne 

handle på fysiske og psykiske følger af traumer 

Handling trauma – to consciously encounter and act 

upon physical and mental effects of trauma 

Udfordring – en situation som stiller store personlige, 

kreative eller intellektuelle krav til en person 

Challenge – a situation imposing personal, creative or 

intellectual demands on a person 

Værdier – overordnede syn på verden og holdninger til 

livet som har særlig værdi for en person eller gruppe af 

mennesker, og som de forsøger at efterleve 

Values – general notions of the world and attitudes to life 

with special value to a person or a group of people and to 

which they intent to comply 

Valg – det at bestemme sig for en ud af flere muligheder Choice – to make up your mind and select one of several 

possibilities 

Øvelse – at en eller flere personer følger nogle bestemte 

instrukser for at opnå en ny forståelse, viden eller følelse 

i kroppen 

Exercise – when one or more people follow certain 

instructions in order to achieve a new understanding, 

knowledge or bodily awareness 
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DANSK ARABISK 

Adfærd – den måde man opfører sig på, handlinger الطريقة التي يتصرف بها المرء، التصرفات - السلوك 

Afspænding – kroppens evne til at slappe af / en bevidst 

kropslig afslapning 
قدرة الجسد على اإلسترخاء/ إسترخاء  – اإلسترخاء

 جسدي متعمد.

Angst, skræk eller frygt – kropslig og psykisk reaktion på 

en oplevet fare 
 إستشعار الخطر تجاه للجسد نفسية فعل ردة - الرعب أو الخوف

Bekymring – at være nervøs for et nuværende eller frem- 

tidigt problem 
 تجاه مشكلة حالية أو مستقبلية. اأن تكون متوتر  - القلق   

Belønning – at give nogen noget som anerkendelse for 

en handling 
 إعطاء شيىء ما لشخص، كإعتراف بعمل قام به. - المكافأة

Biologisk – når noget har med naturens sammenhæng at 

gøre, for eksempel kroppens opbygning og funktioner 

 عندما يكون الشيىء على إرتباط  – بيولوجي / حيوي    
 مع الطبيعة، على سبيل المثال بناء الجسد ووظائفه.  

Budskab – et indhold eller en meddelelse man ønsker 

overbragt til en anden 
 محتوى أو خبر يتمنى الشخص إيصالها إلى اآلخر.   - الرسالة

Deltagerbevis – en dokumentation for at en person har 

deltaget i noget 
 وثيقة توثق مشاركة الشخص في شيىء ما.  - مشاركة شهادة

Dilemma – en situation, hvor man skal træffe et vanske- 

ligt valg, hvor mulighederne opleves som enten lige gode 

eller lige dårlige 

 يتطلب من الشخص إتخاذ قرار ظرف،  - مأزق /معضلة
 صعب تكون فيه الفرص الجيدة والسيئة متساوية.

Ensomhed – at føle sig alene (ikke at forveksle med 

alenehed, som er at være alene, men ikke nødvendigvis 

ensom) 

)ال يجب الخلط هنا بينها وبين  اأن تشعر أنك وحيد  - الوحدة
، األمر الذي ال يعني بالضرورة أن يكون اأن يكون منفرد

 (.اوحيد

 

Energizer – en kort øvelse, som skaber ny energi, for 

eksempel stærke relationer, morskab, skærpet opmærk- 

somhed, lettere stemning, lysere syn på tingene 

، تولد طاقة جديدة، على سبيل تجربة قصيرة  - الطاقةتوليد 
المثال: العالقات القوية، األمومة، اإلهتمام الشديد، أجواء 

 متفائلة، نظرة إيجابية لألمور.

Erfaringsudveksling – at dele tidligere oplevelser og 

erkendelser med andre 
 سابقة مع اآلخرين.مشاركة تجارب وإنجازات   - تبادل الخبرات

Fysisk – når noget har med kroppen eller den materielle 

verden at gøre 
 بالعالم المادي. أو بالجسد متعلقا الشيء يكون عندما - الجسدي

Fællesskab – følelsen af at høre til i en gruppe    مجموعة إلى إلنتماء ا شعور      -  جماعة 

Gruppeforløb – en samling af personer som mødes flere 

gange over tid 
مجموعة من األشخاص يجتمعون  - جماعية  دورة 

 عدة مرات خالل فترة معينة. 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Identitet – sådan som man selv eller andre opfatter en 

selv eller en gruppe 
 بها يراك او نفسك بها ترى التي الطريقة - الهوية    

 ما مجموعة ، أواآلخرون

Identitetsudvikling/-forandring – Når identitet udvikler 

eller direkte forandrer sig som følge af personlig og fysisk 

udvikling eller vigtige hændelser i livet 

 الهوية تتغير أو تتطور عندما –  الهوية تغيير أو تطوير
 في مهمة أحداث أو وجسدي شخصي لتغير نتيجة
 .الحياة

Kultur – levevis og verdensforståelse som er domine- 

rende blandt en gruppe mennesker 
 بين العالم وفهم المعيشة لنمط السائدة الطريقة - الثقافة    

 .الناس من مجموعة

Ligebehandling – når personer behandles lige uanset 

køn, etnicitet og seksualitet, det vil sige at de ikke be- 

handles dårligere end de ellers ville være blevet 

تتم معاملة الناس على قدم عندما  -  المعاملة في المساواة
الجنس، العرق، الحالة الجنسية، أي أال وساق، بغض النظر عن 

 تتم معاملتهم بشكل أسوأ مما يجب.

Ligestilling – når kvinder og mænd, uanset deres køn, 

har lige muligheder 
 عندما تكون الفرص متساوية  -المساواة في الوظائف   
 .جنسهم عن النظر بغض والنساء الرجال أمام    

Livets træ – en metafor for og en øvelse om en persons 

styrker, kvaliteter og drømme gennem livet 
إستعارة / مجاز، وتمرين حول نقاط القوة لشخص   -الحياة  ةشجر

 .الحياةما، الجودة، األحالم لدى المرء خالل 

Mistillid – det ikke at stole på eller tro på nogen eller 

noget 
تصدق بشيىء أو  أو هي أن ال تستأمن - الثقة عدم

 .ما شخص

Normalitet – det der opfattes som normalt, dvs domine- 

rende blandt en gruppe mennesker 
 بشكل طبيعيا يعتبر الذي الشيء - الطبيعية األحوال   
 الناس من مجموعة عند سائد   

Norm – uskreven og almindeligt anerkendt regel blandt 

en gruppe mennesker, som påvirker adfærd og handlin- 

ger, og som bygger på bestemte værdier 

 تلقائي بشكل به ومعترف مكتوب غير قانون - معيار    

 السلوك على يؤثر الناس، من مجموعة قبل من    
 .ويبنى على مبادىء معينة ،والتصرفات 

Netværk – personer som indgår i et fællesskab vedrø- 

rende personlige og professionelle interesser 
 مجموعة فيما يتعلق عندما يدخل أشخاص ضمن -شبكة   

 .مهنية أو شخصية بمصالح      

Opdragelse – udvikling og påvirkning af børns adfærd og 

personlighed gennem videregivelse af viden, normer og 

værdier 

التطوير والتأثير على سلوك األطفال   - التربية

وشخصيتهم من خالل إعطاء المعرفة، والمعايير 

 والمبادىء.

Professionel hjælp – når en uddannet person yder faglig 

støtte 
 دعما المتعلم الشخص يقدم عندما - محترفة مساعدة

 . مهنيا

Psykisk – når noget har med det mentale, følelser og 

tanker at gøre 
 المشاعرأو  العقلي، بالشأن األمر يتعلق عندما - نفسي

 أو األفكار.
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Psykoedukation – at lære om psyken, sjælelivet, følelser, 

tanker og sygdom i forbindelse hermed 
التعلم عن النفس، وحياة الروح،  –التثقيف النفسي 

والمرض ضمن هذا  والمشاعر، واألفكار،

  الخصوص.

Påvirkning – når noget har en virkning på nogen - oftest 

med en slags ændring til følge 
  – ما شخص على تأثيرا ما لشيء يكون عندما - التأثير   

  .التغير  من نوع يصاحبه األغلب على  

Resiliens – det at være modstandsdygtig at forblive 

mental sund trods voldsomme hændelser 
  على المحافظة - المقاومة على القدرة - المرونة   

  .العنيفة األحداث من الرغم على العقلية الصحة    

Seksuel orientering – at være tiltrukket af et samliv og 

have sex med en person af det modsatte eller ens eget 

køn 

 وممارسة للمعاشرة المرء ينجذب أن - الجنسي الميول

 .جنسه نوع من أو األخر الجنس من شخص مع الجنس

Selvstændighed – at kunne tænke og handle uafhængigt 

af andre 
    دون والتصرف التفكير على القدرة - اإلستقاللية

 . نياآلخر على االعتماد

Socialt – når noget har med relationer mellem mennesker 

eller gruppe at gøre 

 أو الناس بين بعالقات األمر يتعلق عندما - إجتماعي

 .معينة مجموعة بين

Social kontrol – når nogen sanktioneres/straffes på 

baggrund af deres adfærd, som anses at være socialt 

uacceptabelt 

 بناء أشخاص يعاقب عندما - اإلجتماعية الرقابة

 .اجتماعيا مقبول غير يعتبر الذي تصرفهم، على

Spilleregler – de aftaler en gruppe har indgået for opfør- 

sel i gruppen 
اإلتفاقيات التي تبرمها مجموعة ما  -قواعد اللعبة 

  من أجل التصرف داخل المجموعة.

Straf – når nogen udsættes for ubehagelig behandling 

som følge af en handling eller beskyldning 
 مريحة غير لمعاملة الشخص يتعرض عندما - العقاب

 .أتهام أو لتصرف نتيجة.

Stress – når kroppen fysisk og psykisk bliver anspændt 

som følge af farlige situationer eller store forventninger/ 

krav til præstationer 

 جسديا متوترا الجسم يصبح عندما - الكرب أو جهادإلا

 نتيجة لظروف خطرة أو توقعات أو متطلبات عالية األداء.  ونفسيا

Stresshåndtering – det at forholde sig til og handle på 

en følelse af stress 
عند اتخاذ موقف  – أو الكرب جهاددارة اإلإ 

  .والتصرف بناء على مشاعر مجهدة مضغوطة

Symptom – fysisk eller psykisk tegn på en bestemt 

sygdomstilstand 
 مرضية حالة على نفسي أو جسدي مؤشر - العارض

 .معينة

Tillid – at stole eller tro på nogen eller noget أن تستأمن أو تصدق بشخص أو شيء ما. - لثقةا  

Traumatisering – at være ufrivilligt fysisk og/eller psykisk 

påvirket af tidligere voldsomme begivenheder 
هي أن تكون متأثرا جسديا  - الوقوع تحت الصدمة

  أو/و نفسيا بشكل ال أرادي نتيجة ألحداث عنيفة سابقة.

Traume – når en voldsom begivenhed har fysisk og/ 

eller psykisk skadelig virkning på en person længe efter 

begivenheden - som et ”sår på sjælen” 

 اعنيف تأثير عندما يكون لحدث -النفسية الصدمة

جسديا أو نفسيا ضارا على الشخص مدة طويلة 

 "جرح نفسي". -بعد انقضاء الحدث 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Traumehåndtering – det at forholde sig til og kunne 

handle på fysiske og psykiske følger af traumer 
القدرة على التصرف والتعامل  – دارة الصدمةإ

مع اآلثار النفسية و الجسدية الناجمة عن الصدمة 

  النفسية.

Udfordring – en situation som stiller store personlige, 

kreative eller intellektuelle krav til en person 
ظرف يفرض متطلبات شخصية، ابداعية  - تحد 

  ة عالية لشخص ما.وفكري

Værdier – overordnede syn på verden og holdninger til 

livet som har særlig værdi for en person eller gruppe af 

mennesker, og som de forsøger at efterleve 

النظرة الشاملة للعالم والمواقف تجاه الحياة التي  - القيم 

أو مجموعة من األشخاص،  ما لها قيمة خاصة لشخص

  ويحاولون العيش وفقا لها.

Valg – det at bestemme sig for en ud af flere muligheder  خياراتتحديد واحدة من عدة  - خيار.  

Øvelse – at en eller flere personer følger nogle bestemte 

instrukser for at opnå en ny forståelse, viden eller følelse 

i kroppen 

هي أن يتبع شخص أو مجموعة من  - تمرينممارسة أو  

األشخاص تعليمات محددة من أجل الوصول إلى فهم، 

  معرفة أو شعور جديد في الجسم.

 

 

DANSK SOMALI 

Adfærd – den måde man opfører sig på, handlinger Dhaqanka – habkaqofkudhaqmoamakufalceliyo, falalka 

Afspænding – kroppens evne til at slappe af / en bevidst 

kropslig afslapning 

Nefiska – kartidajidhkukunefiso/nefisaadjidhdareenleh 

Angst, skræk eller frygt – kropslig og psykisk reaktion 

på en oplevet fare 

Baqdinta, anfariirkaamanaxdinta – Jawaabcelintajidhka 

amamaskaxdaeekhatarsoomarta 

Bekymring – at være nervøs for et nuværende eller frem- 

tidigt problem 

Walaac – inqofdareenkiisukacsanaadoamakawalaaco 

wax kusaabsandhibaato 

Belønning – at give nogen noget som anerkendelse for 

en handling 

Abaalmarin – in qof la siiyo shay iyaddoo loo 

aqoonsadaytallaabo 

Biologisk – når noget har med naturens sammenhæng at 

gøre, for eksempel kroppens opbygning og funktioner 

Bayoloojiahaan – marka shay uu la xidhiidhodabeecada, 

tusaaleahaandhismahajidhkaiyosidauu u shaqeeyo 

Budskab – et indhold eller en meddelelse man ønsker 

overbragt til en anden 

Fariin – waxa ay kakoobantahayamaogaysiiska mid rabo 

in loo diroqof kale 

Deltagerbevis – en dokumentation for at en person har 

deltaget i noget 

Shahaadadakaqaybgalka – warqadaxog ah in 

qofkaqaygalay shay 

Dilemma - en situation, hvor man skal træffe et vanskelig 

valg, hvor mulighederne opleves som enten lige gode 

eller lige dårlige 

Dhibaato – xaaladakusifaysandoorashoadag, 

halkaasoosuuragalahaanshaha loo fahmosidii ay sisiman 

u wanaagsantahayama u xuntahay 

Ensomhed - at føle sig alene (ikke at forveksle med 

alenehed, som er at være alene, men ikke nødvendigvis 

ensom) 

Keliahaansho – la dareemokeliahaansho (yaanlagukhald 

ingoonijooginimada, la go’doomiyayamakeli, laakiin lama 

huraanahaancidlajoog ah) 

Energizer – en kort øvelse, som skaber ny energi, for 

eksempel stærke relationer, morskab, skærpet opmærk- 

somhed, lettere stemning, lysere syn på tingene 

Tamar kordhiye – Jimicsigaabanoolaguabuurotamarc 

usub, tusaalexidhiidhoxoog ah, maad, dareenxooga la 

saarayo, jawikhafiis ah, jawiaad u suuban. 
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Erfaringsudveksling – at dele tidligere oplevelser og 

erkendelser med andre 

Is waydaarsigakhibrada- 

ha – in lalawadaagikhibradohore, 

aqooniyofahanqotolehdadkakala 

Fysisk – når noget har med kroppen eller den materielle 

verden at gøre 

Jidhahaaneed – marka shay uukhuseeyojidhkaamacaala 

mkamaadiga ah 

Fællesskab – følelsen af at høre til i en gruppe Bulshadda – dareenkalahaanshahakoox 

Gruppeforløb - en samling af personer som mødes flere 

gange over tid 

KoorsadaKooxeed – koox dad ah 

ookullmayadhowrgoormuddowakhti ah 

Identitet – sådan som man selv eller andre opfatter en 

selv eller en gruppe 

Aqoonsashada – habkaqofamadadka kale u 

arkaanqofamakoox dad ah 

Identitetsudvikling/-forandring – Når identitet udvikler 

eller direkte forandrer sig som følge af personlig og fysisk 

udvikling eller vigtige hændelser i livet 

Kobcinamabeddelkaaqoonsiga – markaaqoonsigukobc 

oamaisbeddeshosidiinatiijoshakhsiyeediyoisbeddeljidhee 

damashilalaanmuhiimahaynoonolosha ah 

Kultur – levevis og verdensforståelse som er domine- 

rende blandt en gruppe mennesker 

Hiddaha – habkaugumuhiimsannoloshaiyo u 

aragaadduunkadhexdakoox dad ah 

Ligebehandling – når personer behandles lige uanset 

køn, etnicitet og seksualitet, det vil sige at de ikke be- 

handles dårligere end de ellers ville være blevet 

Dhaqanisku mid ah – markadadkalooladhaqmosiisku 

mid ah sinjiahaan, isirkanoocagalmadda; sidaasnaloolam 

adhaqmosikaaqbalaadyarkuwa kale xaaladaha kale ee la 

is bar bardhigo 

Ligestilling – når kvinder og mænd, uanset deres køn, 

har lige muligheder 

Sinaanta – markahaweenkaiyoraggaiyaddoon loo 

eeginsinjiga ay leeyihiinfursaddosiman 

Livets træ – en metafor for og en øvelse om en persons 

styrker, kvaliteter og drømme gennem livet 

Geedkanolosha – sarbeediyojimicsilagumuujiyoawoodah 

ashakhsiyeed,tayooyinkaiyoriyooyinkanolosha 

Mistillid – det ikke at stole på eller tro på nogen eller 

noget 

Is aaminla’aan – aaminaadla’aanamakalsoonidaqofama 

shay 

Normalitet – det der opfattes som normalt, dvs domine- 

rende blandt en gruppe mennesker 

Caadiahaanshaha – waxa loo arkosidiicaadi, 

sidaasnakubadangudahakoox dad ah 

Norm – uskreven og almindeligt anerkendt regel blandt 

en gruppe mennesker, som påvirker adfærd og handlin- 

ger, og som bygger på bestemte værdier 

Curfiga – sharciaanqornaynoocaadiahaan la is 

qirsanayahaygudahakoox dad ah dejinaynsasharciyadadh 

aqankaiyofalalkaoowakiilka ah qiyamyogaar ah 

Netværk – personer som indgår i et fællesskab vedrø- 

rende personlige og professionelle interesser 

Shabakada – dadkakaqayb ah bulshaddaoo ay khusayso 

danahashakhsiyeedamaxirfadeed 

Opdragelse – udvikling og påvirkning af børns adfærd og 

personlighed gennem videregivelse af viden, normer og 

værdier 

Waxbarashada/Korinta – kobcintaiyosaamayntadhaqa 

nkashakhsiyadacarruurtaiyaddoo loo gudbinayoaqoon, 

curfiiyoqiyam 

Professionel hjælp – når en uddannet person yder faglig 

støtte 

Caawimoxirfadeed – qofwaxbaratayoobixinayaataageer 

oxirfadeed 

Psykisk – når noget har med det mentale, følelser og 

tanker at gøre 

Maskaxeed – waxakhuseeyadareenada, 

fikradahaiyonoloshamaskaxeed 

Psykoedukation – at lære om psyken, sjælelivet, følelser, 

tanker og sygdom i forbindelse hermed 

Waxbarashadanafeed – in wax lagabarto wax 

kusaabsanmaskaxda, dareenka, fikradaha, 

noloshamaskaxdaiyoxanuunka la xidhiidha 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Påvirkning – når noget har en virkning på nogen - oftest 

med en slags ændring til følge 

Saamayn/Saamayn – markauuqof shay saameeyo – 

intabadan ay raacsantahaynoocisbeddel ah 

Resiliens – det at være modstandsdygtig – at forblive 

mental sund trods voldsomme hændelser 

Adkaysi – in la iskacaabiyo – in maskaxahaancaafimaadl 

agujoogokasakowshilalsiaad u daran u niyad jab leh 

Seksuel orientering – at være tiltrukket af et samliv og 

have sex med en person af det modsatte eller ens eget 

køn 

Noocagalmadda – in caadifadahaan, 

kalgacalahaaniyogalmoahaanba la 

soojiitoqofsinjigakulidka aha ama la midka ah 

Selvstændighed – at kunne tænke og handle uafhængigt 

af andre 

Madaxbanaani – in awood loo siiyo in ay fekeraanoo ay 

u dhaqmaansikamadaxbanaankuwa kale 

Socialt – når noget har med relationer mellem mennesker 

eller gruppe at gøre 

Bulshoahaan – shay khuseeyaxidhiidhada u 

dhexeeyaamakooxdadadka 

Social kontrol – når nogen sanktioneres/straffes på 

baggrund af deres adfærd, som anses at være socialt 

uacceptabelt 

Xakamayntabulshadda – markaqof la cunaqabateeyo/ la 

ciqaaboiyaddoonatiijadutahaydhaqankabulshoahaan loo 

arko mid aan la aqbalikarin 

Spilleregler – de aftaler en gruppe har indgået for opfør- 

sel i gruppen 

Sharciyadakooxda – heshiisyada ay 

kooxiookusaabsandhaqanka ay aqbalikartokooxdu 

Straf – når nogen udsættes for ubehagelig behandling 

som følge af en handling eller beskyldning 

Ciqaab – qof la gaadhsiinayodhaqanaanraaxolahaynoo 

ay sabab u tahayfalamaeedayn 

Stress – når kroppen fysisk og psykisk bliver anspændt 

som følge af farlige situationer eller store forventninger/ 

krav til præstationer 

Walbahaar – markajidhkuiyomaskaxdu ay 

kafalceliyaanxiisad ay sabab u tahayhalisamarajowayn/ 

dalabaad la sameeyo 

Stresshåndtering – det at forholde sig til og handle på 

en følelse af stress 

Wax kaqabashadawalbahaarka –simiyirlehugahortagaiyo 

kutallaabsidareenwalbahaar 

Symptom – fysisk eller psykisk tegn på en bestemt 

sygdomstilstand 

Calaamad – calaamadahajidhkaamamaskaxdaeexanuu 

nadaqaar 

Tillid – at stole eller tro på nogen eller noget Aaminaad – in aadkalsoonikuqabtoqofama shay 

Traumatisering – at være ufrivilligt fysisk og/eller psykisk 

påvirket af tidligere voldsomme begivenheder 

Uurkutaalonaxdinleh – in aadsiaankhasabahaynjidhaaha 

aniyo/amamaskaxahaan ay u saamaysayshilalhoreooaad 

u dhibaatobadnaa 

Traume – når en voldsom begivenhed har fysisk og/ 

eller psykisk skadelig virkning på en person længe efter 

begivenheden – som et ”sår på sjælen” 

Naxdinwaxyeelonafta u leh – markashilaad u dhibaatob 

adanuukuleeyahayjidhahaaniyo/.amamaskaxahaansaama 

ynmuddodheeraatoqofka– sida “dhaawacmaskaxda ah” 

Traumehåndtering – det at forholde sig til og kunne 

handle på fysiske og psykiske følger af traumer 

Wax kaqabadkanaxdintawaxyeeladaleh – simiyirlehuga 

hortagaiyokusaamayntajidheediyomaskaxeedeesaamaynt 

anaxdintawaxyeeladaleh 

Udfordring – en situation som stiller store personlige, 

kreative eller intellektuelle krav til en person 

Caqabad – xaaladkusoorogaysagaarahaanta, mid 

abuurlehamadalabaadgaraadeedqof 

Værdier – overordnede syn på verden og holdninger til 

livet som har særlig værdi for en person eller gruppe af 

mennesker, og som de forsøger at efterleve 

Qiyamka – rayigaguudeeadduunkaiyomowqifyadanol 

osha u lehqiimagaar ah qofamakoox dad ah taasoo u 

hogaansamaan 
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Valg – det at bestemme sig for en ud af flere muligheder Ikhtiyaarka – in aadniyadaadakakeentoooxulato mid ama 

dhow suurogalahaansho 

Øvelse – at en eller flere personer følger nogle bestemte 

instrukser for at opnå en ny forståelse, viden eller følelse 

i kroppen 

Ku tallaabsi – marka mid ama in kabadanoo dad ah 

uuraacotilmaamogaar ah siuu u gaadhofahancusub,aqoo 

namawacyijidheed 

 

DANSK TIGRINYA 

Adfærd – den måde man opfører sig på, handlinger ባህሪ – ሓደ ሰብ ግብረመልሲ ዝህበሉ፣ ስጉምቲታት ዝወስደሉ 

መንገዲ 

Afspænding – kroppens evne til at slappe af / en bevidst 

kropslig afslapning 

ምዝንጋዕ – ናይ ሰውነት ናይ ምዝናይ ክእለት / ንቑሕ ኣካላዊ 

ምዝናይ 

Angst, skræk eller frygt – kropslig og psykisk reaktion 

på en oplevet fare 

ፍርሒ፣ ራዕዲ ወይ ስንባደ – ንዘጋጥም ሓደጋ፡ሰውነታውን 

ኣእምሮኣውን ምላሽ-ግብሪ 

Bekymring – at være nervøs for et nuværende eller frem- 

tidigt problem 

ጭንቂ – ብዛዕባ ህልው ወይ መጻኢ ጸገም ምርባጽ ወይ 

ምሽቓል 

Belønning – at give nogen noget som anerkendelse for 

en handling 

ሽልማት – ሓደ ሰብ ንዝገበሮ ተግባር ኣቃልቦ ብምሃብ ገለ 

ነገር ምሃብ 

Biologisk – når noget har med naturens sammenhæng at 

gøre, for eksempel kroppens opbygning og funktioner 

ባዮሎጂካዊ – ገለ ነገር ምስ ተፈጥሮ ረኽቢ ክህልዎ እንከሎ፣ 

ንኣብነት ስርዓተ ኣካል ሰውነትን ተግባራቶምን 

Budskab – et indhold eller en meddelelse man ønsker 

overbragt til en anden 

መልእኽቲ – ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ከሕልፎ ናይ ዝደሊ 

ሓሳብ ትሕዝቶታት ወይ ድማ ምልክታ 

Deltagerbevis – en dokumentation for at en person har 

deltaget i noget 

ወረቐት ምስክር ተሳትፎ – ሓደ ሰብ ኣብ ገለ ነገር ዝነበሮ 

ተሳትፎ ዝገልጽ ሰነድ 

Dilemma – en situation, hvor man skal træffe et vanskelig 

valg, hvor mulighederne opleves som enten lige gode 

eller lige dårlige 

መዋጥር – ጽቡቕን ሕማቕን ማዕረ ሚዛን ሃሊይዎም ፈሊኻ 

ምምራጽ ከቢድ ዝኾነሉ ኩነታት 

Ensomhed – at føle sig alene (ikke at forveksle med 

alenehed, som er at være alene, men ikke nødvendigvis 

ensom) 

ጽምዋ – ናይ ጽምዋ ስምዒት (ካብ ብሕትነት፡ ካብ ግሉል 

ምዃን ወይ ድማ ካብ በይንኻ ምዃን ፍልይ ዝበለ እዩ።) 

Energizer – en kort øvelse, som skaber ny energi, for 

eksempel stærke relationer, morskab, skærpet opmærk- 

somhed, lettere stemning, lysere syn på tingene 

ኣስትጽዓቲ – ሓድሽ ሓይሊ ንምፍጣር ዝግበር ሓጺር 

ምንቅስቓ፣ ንኣብነት፣ ጥንኩር ርክባት፣ ምዝናይ፣ ጥሙት 

ትኹረት፣ ፎኪስ ኩነታት፣ ዝበለጸ አዎንታዊ አረኣእያ 

Erfaringsudveksling – at dele tidligere oplevelser og 

erkendelser med andre 

ተመኩሮ ምልውዋጥ – ዝነበረካ ልምዲ፣ ፍልጠትን ሓሳባትን 

ምስ ካልኦት ሰባት ምልውዋጥ 

Fysisk – når noget har med kroppen eller den materielle 

verden at gøre 

ኣካላዊ – ሓደ ነገር ብኣካል ሰውነት ወይድማ ብዝኾነ 

ዝጭበጥ ነገር ክስራሕ እንከሎ 

Fællesskab – følelsen af at høre til i en gruppe ማሕበረሰብ – ኣብ ትሕቲ ጉጅለ ናይ ምዃን ስምዒት 

Gruppeforløb – en samling af personer som mødes flere 

gange over tid 

ኮርስ ጉጅለ – ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ክፍለ ግዜ ንብዙሕ ግዜ 

ዝራኸቡ ጉጁላት ሰባት 

Identitet – sådan som man selv eller andre opfatter en 

selv eller en gruppe 

መንነት – ሓደ ሰም ባዕሉ ንባዕሉ ዘለዎ ኣረኣእያ ወይድማ 

ካልኦት ንዕኡ ዝህብዎ ምስሊ 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Identitetsudvikling/-forandring – Når identitet udvikler 

eller direkte forandrer sig som følge af personlig og fysisk 

udvikling eller vigtige hændelser i livet 

ምዕባለ ወይድማ ለውጢ መንነት – መንነት ብምኽንያት 

ሰብኣዊ ወይድማ ኣካላዊ ለውጢ ወይድማ ብምኽንያት 

ኣብ ሂወት ዘጋጥሙ ኣገደስቲ ክስተታት ክምዕብል ወይድማ 

ክልወጥ እንከሎ 

Kultur – levevis og verdensforståelse som er 

dominerende blandt en gruppe mennesker 

ባህሊ – ዓርሓ መንገዲ ኣነባብራን ጉጅለ ሰባት ንዓለም 

ዘለዎም ሓፈሻዊ ኣረኣእያ 

Ligebehandling – når personer behandles lige uanset 

køn, etnicitet og seksualitet, det vil sige at de ikke 

behandles dårligere end de ellers ville være blevet 

ማዕረ ኣተሓሕዛ – ሰባት ጾታኦም፣ ዘርኦም፣ ጾታዊ መደቦም 

ብዘየገድስ ብማዕረ ክረኣዩ እንከለዉ፤ ማለትኣብ ተመሳሳሊ 

ኩነታት እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣትሒትካ ዘይምርኣይ 

Ligestilling – når kvinder og mænd, uanset deres køn, 

har lige muligheder 

ማዕርነት – ጾታኦም ብዘየገድስ ደቂአነስትዮን ደቂተባዕትዮን 

ማዕረ ዕድል ክረኽቡ እንከለዉ 

Livets træ – en metafor for og en øvelse om en persons 

styrker, kvaliteter og drømme gennem livet 

መሳለል ሂወት – ኣብ ሂወት ዘለዉ ውልቃዊ ጥንካረታት፣ 

ዓቕሚታትን ድሌታትን ዘቃልዕ ቅኔኣዊ ኣበሃህላን ተግባርን 

Mistillid – det ikke at stole på eller tro på nogen eller 

noget 

ዘይምእማን – ንሓደ ሰብ ወይድማ ንሓደ ነገር ትሑት እምነት 

ምህላው 

Normalitet – det der opfattes som normalt, det vil sige 

dominerende blandt en gruppe mennesker 

ቅቡል ኩነታት – ብመብዛሕትኡ ህዝቢ ከም ልሙድ ወይ 

ቅቡል ተገይሩ ዝውሰድ 

Norm – uskreven og almindeligt anerkendt regel blandt 

en gruppe mennesker, som påvirker adfærd og handlin- 

ger, og som bygger på bestemte værdier 

ስርዓት – ገለ ክብሪታት ዝውክል ዘይተጻሕፈ ግን ከኣ ብጉጅለ 

ሰባት ኣፍልጦ ዝተውሃቦ ባህሪን ተግባራትን ዝገንሕ ሕጊ 

Netværk – personer som indgår i et fællesskab vedrø- 

rende personlige og professionelle interesser 

ኔትወርክ – ውልቃዊ ወይ ሞያዊ ድሌታት ብዝምልከት ኣብ 

ማሕበረሰብ ተሳትፎ ዝገብሩ ሰባት 

Opdragelse – udvikling og påvirkning af børns adfærd og 

personlighed gennem videregivelse af viden, normer og 

værdier 

ትምህርቲ/ምዕባይ – ንህጻን ፍልጠት፣ ስርዓታትን ክብሪታትን 

ብምትሕልላፍ ባህሪኡን ስብእናኡን ምምዕባልን ምጽላውን 

Professionel hjælp – når en uddannet person yder faglig 

støtte 

ሞያዊ ደገፍ – ሞያዊ ደገፍ ዝህብ ዝተምሃረ ሰብ 

Psykisk – når noget har med det mentale, følelser og 

tanker at gøre 

ስነአእምሮኣዊ – ንስምዒታት፣ ሓሳባትን ስነኣእምሮኣዊ 

ሂወትን ዝምልከት 

Psykoedukation – at lære om psyken, sjælelivet, følelser, 

tanker og sygdom i forbindelse hermed 

ስነአእምሮኣዊ ትምህርቲ – ብዛዕባ ኣእምሮ፣ ስምዒታት፣ 

ሓሳባት፣ ስነኣእምሮኣዊ ሂወትን ተዛመድቲ ሕማማትን 

ምምሃር 

Påvirkning – når noget har en virkning på nogen – oftest 

med en slags ændring til følge 

ጽልዋ/ጽዕንቶ – ገለ ሰብ ብገለ ነገር ክጽሎ እንከሎ – 

መብዛሕትኡ ግዜ ገለ ለውጢ የስዕብ 

Resiliens – det at være modstandsdygtig – at forblive 

mental sund trods voldsomme hændelser 

ምጽዋር – ኣይሽነፍን ምባል – ከቢድ ጸገም ዋላ የጋጥም 

ብዘየገድስ ጥዕና ስነኣእምሮኣኻ ሓሊኻ ክትጸንሕ ምኽኣል 

Seksuel orientering – at være tiltrukket af et samliv og 

have sex med en person af det modsatte eller ens eget 

køn 

ጾታዊ መደብ – ብስምዒት፣ ብፍቕሪን ብጾታዊ ስምዒትን 

ብተቓራኒ ወይድማ ብተማሳሳሊ ጾታ ምምራኽ 

Selvstændighed – at kunne tænke og handle uafhængigt 

af andre 

ርእስኻ ምኽኣል – ብዘይ ናይ ካልኦት ሰባት ሓገዝ ርእስኻ 

ክኢልካ ምሕሳብን ምንቅስቓስን 

Socialt – når noget har med relationer mellem mennesker 

eller gruppe at gøre 

ማሕበራዊ – ኣብ መንጎ ሰባት ወይድማ ጉጅለታት ዘሎ ርክብ 

ዝምልከት 
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Social kontrol – når nogen sanktioneres/straffes på 

baggrund af deres adfærd, som anses at være socialt 

uacceptabelt 

ማሕበራዊ ቁጽጽር – ሓደሰብ ማሕበረሰባዊ ቅቡልነት 

ዘይብሉ ባህሪ ብምርኣዩ እገዳ/መቕጻዕቲ ክግበረሉ እንከሎ 

Spilleregler – de aftaler en gruppe har indgået for opfør- 

sel i gruppen 

ሕጊታት ናይቲ ጸወታ – ብመሰረት ብጉጅለ ተቐባልነት ዘለዎም 

ባህሪታት ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ዝግበሩ ስምምዓት 

Straf – når nogen udsættes for ubehagelig behandling 

som følge af en handling eller beskyldning 

መቕጻዕቲ – ሓደ ሰብ ብዝውሰደሉ ስጉምቲ ወይድማ 

ብዝግበረሉ ክሲ ምኽንያት ምቾት ንዝኸልእ ኣተሓሕዛ ክቃላዕ 

እንከሎ 

Stress – når kroppen fysisk og psykisk bliver anspændt 

som følge af farlige situationer eller store forventninger/ 

krav til præstationer 

ጭንቂ – ሰውነት ብምኽንያት ሓደጋ ወይድማ ክሰርሖ ትጽቢት 

ዝግበረሉ ዓብዪ ስራሕ/ጠለብ ብኣካል ይኹን ብስነኣእምሮ 

ዘይርጉእ ምላሽ ክህብ እንከሎ 

Stresshåndtering – det at forholde sig til og handle på 

en følelse af stress 

ጭንቀት ምቁጽጻር – ስምዒት ጭንቂ ብርጉእ ኣእምሮ 

ምቅላስ 

Symptom – fysisk eller psykisk tegn på en bestemt 

sygdomstilstand 

ምልክት ሕማም – ናይ ገለ ሕማም ኣካላዊ ወይ ስነኣእምሮኣዊ 

ምልክት 

Tillid – at stole eller tro på nogen eller noget እምነት – ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ወይ ዝኾነ ነገር እምነት 

ምሕዳር 

Traumatisering – at være ufrivilligt fysisk og/eller psykisk 

påvirket af tidligere voldsomme begivenheder 

ብድንጋጸ ምህሳይ – ከይፎተኻ ብከቢድ ሕሉፍ ኣካላዊ 

ከምኡድማ/ወይድማ ስነኣእምሮኣዊ ክስተታት ክትጽሎ 

እንከለኻ 

Traume – når en voldsom begivenhed har fysisk og/ 

eller psykisk skadelig virkning på en person længe efter 

begivenheden - som et ”sår på sjælen” 

ድንጋጸ – ኣዝዩ መጨነቒ ኣካላዊ ከምኡድማ/ወይድማ 

ስነኣእምሮኣዊ መጉዳእቲን ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ጽዕንቶን – 

ከም “ናይ ሓንጎል ቁስሊ” ዝኣመሰለ 

Traumehåndtering – det at forholde sig til og kunne 

handle på fysiske og psykiske følger af traumer 

ድንጋጸ ምቁጽጻር – ንኣካላዊን ስነኣእምሮኣዊን ጽዕንቶታት 

ድንጋጸ ብርጉእ ኣእምሮ ምቅላስ 

Udfordring – en situation som stiller store personlige, 

kreative eller intellektuelle krav til en person 

ብድሆ – ሓደ ሰብ ውልቃዊ፣ ፈጠራኣዊ ወይድማ ናይ ብልሓት 

ኣካይዳ ክጥቀም ዝጠልብ ኩነታት 

Værdier – overordnede syn på verden og holdninger til 

livet som har særlig værdi for en person eller gruppe af 

mennesker, og som de forsøger at efterleve 

ክብሪታት – ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ዘኽብሮ ፍሉይ ክብሪ 

ዝሓዘ ሓፈሻዊ ንህወት ዝምልከቱ ናይ ዓለም ኣረኣእያታት 

Valg – det at bestemme sig for en ud af flere muligheder ምርጫ – ኣእምሮኻ ኣእሚንካ ካብ ብዙሓት ተኽእሎታት ሓደ 

ምምራጽ 

Øvelse – at en eller flere personer følger nogle bestemte 

instrukser for at opnå en ny forståelse, viden eller følelse 

i kroppen 

ዕዮ – ሓደ ወይ ብዙሓት ሰባት እተወሰኑ መምርሒታት 

ብምኽታል ሓድሽ ግንዛበ፣ ፍልጠት ወይድማ ናይ ሰውነት 

ንቕሓት ንምምጻእ ዝኸድዎ ከይዲ 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 توضيحية رسوماتعلى هيئة  المشاعر، التعريف، اللعبة، موضوعات مثل:  قواعد عن الحديث عند تستخدم رموز      
                      Ikoner til brug ved spilleregler, præsentation, følelser som illustrationer 
 

 
 

   

سلوك    رخاء الجسمستإ 
  

     فزع –هلع  –خوف   

 

   

 حيوي   مكافأة     قلق    

 
 

خبر -رسالة  شهادة مشاركة             

 
 

   

الوحدة       تبادل الخبرات              
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مأزق -معضلة   

 مولد ومحفز للطاقة



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مسار جماعي      جماعة    جسدي  

 
 

 Identitetsudvikling / Forandring Ligebehandling / Ligestilling الهوية

 

 

 

 Norm / Normalitet عدم الثقة شجرة الحياة

 

 

   

 مساعدة محترفة      التربية      شبكة تواصل 

  

 تطوير أو تغيير الهوية المساواة في المعاملة

األحوال الطبيعية –معيار   

 التربية



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تأثير Psykoedukation نفسي    
 

 

   

المرونة           إستقاللية   

 

 

   

 قواعد اللعبة  إجتماعي  
 

 

   

   عقاب

 

Stresshåndtering  

 نفسي التثقيف النفسي

 توعية جنسية

 رقابة إجتماعية

الكرب -اإلجهاد  إدارة اإلجهاد أو الكرب  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Symptom أعراض     Tillid ثقة Traume 

 
 

Traumatisering

   التأثر بالصدمة
Udfordring  إدارة الصدمة   

 تحديات

 
 

   

       مبادىء –قيم 

   

 إختيار 
 

  

 Traume صدمة 
 
  

ممارسة -تمرين   
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DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 
CENTER FOR UDSATTE FLYGTNINGE 
Borgergade 10, 3.sal 
DK-1300 København K 

 
Telefon +45 3373 5000 
www.udsatteflygtninge.dk 
udsatte@drc.ngo 

 

MindSpring 
mindspring@drc.ngo 
mindspring-grupper.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

             وقف أوبل العائلي                  

Center for Udsatte Flygtninge 

 للتحديات المعرضين جئينالآل شؤون مركز
Dansk Flygtingehjælp  

 جئينلآل الدنمركي المركز

 

 :العنوان
Borgergade 10, 3.sal  
DK-1300 København K  
Telefon +45 3373 5000  

 

 

 المركز الدنماركي لآلجئين

 

 
 

 

http://www.udsatteflygtninge.dk/
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