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نلعب ونتعلم 
ما هو مصدر اإللهام ؟

play and learn 
what is the source inspiration  

الوضع السياسي العام
The general 

political situation 

التجربة الشخصية 
personal 

experience  





التغلب على الصعوبات  ومواجهة التحديات

Overcoming difficulties , facing 
challenges   

  

الحاجة الشخصية
personal need  

البعد اإلنساني

The human 
dimension  

االيمان
faith  

المسؤولية االجتماعية 

Social 
responsibility 





المبادئ االساسية لنلعب 
ونتعلم 

The basic 
principle’s to play 

and learn 

االحترام 

Respect 
التعاون

Cooperate  

الملا

Hope   الحد من
العنف

Reduce 
violence 

الحب 
والثقة

Love and 
Trust  

لتسامح ا

Tolerance 







نلعب ونتعلم في سياقات اخرى 
play and learn in other contexts 

تالمس احتياجاتهم وظروفهم
contact needs and circumstances  

سهلة التطويع

Easy to customize 
سهلة االستخدام
Easy to use 

مواد وادوات بسيطة ومتوفرة 

Materials and tools simple and 
available 

ممتعة 

Interesting



وتطبيقها , نشر منهجية نلعب ونتعلم 

Spreading play and learn method and 
apply it

منظومة قيم–رؤية مجتمعية للتعلم 

 community vision for learning – value 
system 

بيئة مدرسية

School 
environment 

المناهج تحمل المنهجية

Curriculum caries 
methodology  

ارادة سياسية
Political will

اساليب ووسائل

methods and 
means







Trauma

تحذيرهم مسبقا باي 
خطوة يقوم بها المعلم

Warning in 
advance on any 
step the teacher 

do 

التواصل مع المرشديين 
النفسسين 
 واالجتماعيين

Communicate 
with psychological 
and social guides  

خطى ثابتة بالتعامل 
مع الحالة 

Fixed steps to 
deal with 
situation 

االعتناء 
همبالُمتعاِمل مع

Take care 
of the 

client with 
them  

وجود خطة 
للخروج من 

النشاط 
existence of 
an exit plan  

االيمان 
والوثوق بهم 
believe and 
trust them 

تمكين المعلم 
كمرشد 

Enable the 
teacher as a 

guide 

التركيز على 
خبراتهم ونقاط 

قوتهم 
focus on their 
experiences 

and strengths 

إعطائهم دائما 
الخيارات

Always give 
them choices  



A child has the right to play

Part of education is to teach children how to play 
because you learn how to be social through 

games as well as learn the joy of life

Children must always play and always smile.


