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(تم توجيه هذه الرسالة الى الطواقم التربوية ،بهدف االستعداد الفتتاح السنة التعليمية بعد
الحرب(

“األمل يرى ما ال يُرَى  ،ويلمس غير المـلموس،
ُحقِّق المُستَحيل” ِّ
وي َ
(

هيلين كيلر)

الى الطواقم التربوية المعطاءة،
تحية واحترا ًما وبعد،
نستقبل السنة التعليمية الجديدة ،بعد فترة تميّزت بوضع أمني صعب .لقد كانت عطلة

صيفية يسودها التوتر والقلق ،ممّا يح ّتم عليكم افتتاح السنة التعليمية واستقبال الطالب
بعد أن تعرّضوا ألوضاع صعبة ومُقلقة.
لذلك ،من المفضل أن تشاركوا خالل ايام االستعداد والتحضير بورشات عمل
ومحادثات تتيح لكم التواصل مع أفكاركم ومشاعركم في اعقاب الوضع؛ كي تكونوا
مستع ّدين شعور ًّّيا ومهن ًّّيا ألداء أدواركم بشكل مهني وناجع مع طالبكم.
في فترة الحربّ ،
ًّ
ُرضة
اطلع الطالب على وسائل اإلعالم المختلفة ،م ّما جعلهم ع
لمشاهد وتجارب قاسية ،ومن المحتمل أنها تركت فيهم آثارًّ ا نفس ّية ،عاطف ّية
واجتماع ّية م ّما أ ّدى الى قطع مجرى الحياة الطبيعيّ .
نتيجة ذلك ،من المُتوقع أن يعود الطالب الى مقاعد الدراسة مع افكار ومشاعر
مختلفة مثل الخوف ،عدم الثقة ،عدم األمان والتعرض ألزمات وتخبطات فكريّة.
ولذلك ،احدى المهام الملقاة على الطواقم التربويّة هي مساعدة الطالب على العودة
لمجرى الحياة الطبيعي بشكل تدريجي ،وخلق رتابة في الحياة اليومية ،ومساعدتهم
في تطوير طرائق لمواجهة أوضاع مشابهة في حياتهم ،وذلك من خالل حوار
محميّ حضاريّ متعدد الثقافات.
فالعودة الى مجرى الحياة الطبيعي ،تساعد في التغلب على المصاعب بشكل
تدريجي ،مع أخذ احتياجات األفراد ،مدى تعرضهم لألحداث وقربهم منها بعين
االعتبار.

هناك عدة مبادئ وخطوات يمكنها أن ّ
تعزز من حصانة الطالب وتكيّفهم مع الواقع
بشكل أفضل:





انتهاء الحرب ال يعني انتهاء الصعوبات ،فقد يواجه بعض أولياء األمور،
المعلمين والطالب درجات متفاوتة من الصعوبة في أعقاب الحرب.
من المهم ج ًّدا إعطاء الطالب فرصة للتعبير واإلفصاح عن مشاعرهم
وأفكارهم.
ترسيخ التوجّ ه والتفكير اإليجابي ،اإليمان ،التفاؤل ،واألمل بمستقبل افضل.
مهم ج ًّّدا التذكر ان الطالب تعاملوا مع الحرب بمشاعر وردود فعل مختلفة،
لذا ،من المهم اإلصغاء لطالبنا وتوجيههم للتعامل مع مشاعرهم وردود فعلهم
بشكل مبدع وعقالني.

جرِّ يَ ْبتَسم ..
في َق ْلب ُكلِّ شتاء رَ بيعِّ يَخْ تَلج  ،وَ را َِّء ُكلِّ لَيْلِّ َف ْ
( جبران خليل جبران )

مع تمنياتنا لكم بسنة دراسية مثمرة وموفّقة !
إعداد وكتابة طاقم الطوارئ في الوسط العربي:
رنده منير ،مديحة عزايزة ،سهاد خطيب ،هديل سلمان وساهر دعيم.

