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فترات االنتقال لتخطیط  ن یتمأ یجب  :الخامسة المناصرةرسالة 
  ودعمھا بشكل جید 

  ومقدمي الرعایة   یلعب الوالدین  :السادسة المناصرةرسالة 
 بحاجة إلى الدعم   وبذلك ھمالتعلیمیة  االنتقاالتدور مركزي في 

 
    دعم عناصر   سلسة منیجب أن یكون ھناك  :السابعة المناصرةرسالة 

 التعلیمیة االنتقاالت ع جمیخالل األطفال 
 

  والمتعلماتیجب أن یكون لدى المتعلمین  :الثامنة المناصرةرسالة 
  عملیة االنتقال  ثناءأالصوت 

 

 حول  فیدیول المرتبطة با المناصرةرسائل  

 
سیاقات التعلیم الجامع في مرحلة الطفولة   الممارسة الشاملة في

   المبكرة والتعلیم

 

 
والتعلیم في  التنمیةسیاقات یجب أن تكون  :األولى  المناصرةرسالة 

 شاملة للجمیع.  مرحلة الطفولة المبكرة
  

 الجمیع على  ةمسؤولیال تقع الثانیة: المناصرةرسالة  

 
والتعلیم  التنمیةسیاقات  شمول جمیع المتعلمین والمتعلمات في ضمانل

 .في مرحلة الطفولة المبكرة
 

 

سیاقات التنمیة والتعلیم في  یجب أال تكون  : الثالثة  المناصرة رسالة 
مرحلة الطفولة المبكرة على شاكلة المدراس الصغیرة، فاللعب یشكل  

 التعلم. وسیلة نحو  
  

 

ن تقدم التدریبات لمعلمي ومعلمات أیجب  :المناصرة الرابعةرسالة 
ویجب ان تشمل ھذه التدریبات على    الجامعةالطفولة المبكرة مرحلة 

ذلك ماھیة االستجابة الحتیاجات كمعرفة مراحل تطور الطفل و
 المتعلمین والمتعلمات المختلفة. 

  

 

 
 
 
 

 المرتبطة بالفیدیو حول   المناصرة رسائل   

 شامل ال االنتقال 
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 حول ھذا الدلیل  
 

یركز مورد تدریبي عبر الفیدیو وھو " البدایات الشاملة للجمیعشبكة تمكین التعلیم دلیل تدریبي بعنوان "أنتجت 
في مرحلة الطفولة   سیاق التعلیم والنماء في  جامعة ال ات "الممارس الموضوع األول وھو بعنوان موضوعین.  على 

بینما المھارات األساسیة واألفكار الالزمة للعب، وتنمیة الطفولة المبكرة الشاملة، والتعلیم.  على  یركز "المبكرة
خالل فترات  والمتعلمات "االنتقال الشامل" على األفكار الخاصة بدعم المتعلمین  خر بعنوان الموضوع اآل یركز

 أو التوعیة.   للمناصرة الفیدیو مقاطعغیر أنھ یمكن استخدام رسائل رئیسیة من  .1المراحل التعلیمیة  بین االنتقال 
 

تحقیق التغییر. یمكن أن تكون مقاطع من أجل  لتعبئةائل اعبر الفیدیو الوسائط المرئیة لتعزیز رس المناصرةتستخدم 
الفیدیو أداة فعّالة للتغییر إذا تم استخدامھا بشكل صحیح مع الجمھور المناسب. فھي توفر طریقة إبداعیة 

سواء   –. إن القدرة على بناء العالقات نشاھدھا ونقوم بسماعھاالتي  المناصرةواستراتیجیة للحصول على رسالة 
 الفعالة.   المناصرة  أغراض   في مھمة جداً  -  اتیةشخصیة وعامة ومؤسسكانت 

 
والتوعیة، من خالل   المناصرةقد یكون من الصعب استخدام مقاطع الفیدیو بطریقة تضیف قیمة إلى أعمال 

ال یھا. .  یقدم ھذا الدلیل بعض االقتراحات التي یمكنك االعتماد علالمناصرةتحفیز المناقشات حول رسائل 
 "البدایات الشاملة للجمیع"  شامالً ولكنھ یوفر إرشادات عامة حول كیفیة استخدام مقاطع الفیدیو یعد ھذا الدلیل

 .  دعم جھود المناصرة كحافز في
 

  تساعدأدلة التدریب المصاحبة.  في مرفقات من خالل قسم ال  نصوص ھذه األفالم التدریبیةویمكن االطالع على 
مشاھدتھا وستساعد في توفیر الترجمة الشفویة أو لغة  یراد النصوص المكتوبة في تحدید مقاطع الفیدیو التي 

اإلشارة. یرجى التأكد من مشاھدة مقاطع الفیدیو مرتین أو ثالث على األقل قبل محاولة استخدامھا في أنشطة 
 أو التوعیة.  المناصرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویھ 
ً  دوراً  تلعب والتي  الثقافة مكونات  إحدى ھي  اللغة بأن نؤمن لقد حاولنا في   .الجنسین بین العدالة  ذلك في  بما االجتماعیة العدالة  تحقیق في   جوھریا

والمدربات والمشاركین  ھذا المورد اإلشارة الي الجنسین وخاصة عند الحدیث عن أصحاب المصلحة من المعلمین والمعلمات والمدربین 
الوصول، وخاصة في النشاطات   وسھلة   مألوفة مكتوبة لغة  استخدام  ولكن بدافع  والمشاركات وما الي ذلك واستخدام لغة محایدة للجنسین كلما أمكن.

 التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي الجنسین. 
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 ؟  لمن یوجھ ھذا الدلیل 
 

الذین لدیھم بالفعل بعض الخبرة في تنظیم   والناشطات والناشطین المدربین والمدرباتلكل من الدلیل موجھ  
الممارسة الشاملة في   تفیدیوھاالجلسات وتیسیرھا، ولكنھم یریدون بعض النصائح اإلضافیة حول استخدام  

  . للمناصرةبشكل فعال كأداة تنمیة الطفولة  مرحلةالتنمیة والتعلیم في 
 
 

   ھذا الدلیل:   ومستخدمات قد یتضمن مستخدمو
  المنظمات غیر الحكومیة؛  وموظفات موظفو -
  أثناء الخدمة وقبل الخدمة؛   والمعلمات نوالمعلم -
  الرعایة؛  وواألوصیاء ومقدم ناالوالد  -
  في المجتمعات المحلیة؛  والعامالت العاملون  -
  ؛  االباءأعضاء منظمات  -
  ؛  باألشخاص ذوي االعاقةأعضاء المنظمات الخاصة  -
  أعضاء الجمھور العام.   -

 
 
 
 

استخدام   توجیھ حول   انشطة   في  تالفیدیوھاعام 
  تعبئةوال المناصرة

 
 عبر الفیدیو؟   بالمناصرةماذا نعني 

 
  التعبئةبالفیدیو ھي عملیة إدماج وسائط الفیدیو وغیرھا من وسائل اإلعالم المرئیة في أنشطة  مناصرةال

أو اقتراح للتأثیر ما  قضیة لھو عملیة دعم مناصرة لتشجیع جماھیر محددة على إحداث التغییر. مصطلح ال
 على موقف أو نتیجة معینة. 

 
، كأداة استراتیجیة لدعم  تالفیدیوھام المرئیة، بما فیھا وعلى الصعید العالمي، یتزاید اعتماد وسائط اإلعال

والسیاسیة. لقد تم استخدام الفیدیو لفترة طویلة في سیاق  من قبل المنظمات المحلیةالتعلیم وتشجیع المشاركة 
التطویر، للمساعدة في توثیق الطریقة التي یحدد بھا المجتمع الحلول للتحدیات التي یواجھھا. تتمتع مقاطع 

صدى لدى الجمھور ألنھا طریقة بسیطة ومرئیة لنقل النقاط الرئیسیة في  وتتركالفیدیو بنطاق وصول واسع 
  .  التخاذ إجراءات للتغییر، وھو دافع و المشاھدةأ الفیدیو استجابة عاطفیة لدى المشاھد یخلق. غالبًا ما الرسالة 
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عبر الفیدیو تعزیز الفھم األساسي  المناصرةالواضحة في مجال  للرسائلیمكن 
  وااللتزام

 
على مستھدف الجمھور ال  الوضوح في الرسالة تواصل الجید رسالة واضحة وموجزة. یساعد ذلكغالباً ما یحمل ال

 . یراد اتخاذھاواإلجراءات التي  یراد تحقیقھفھم ما 
 

ما یلي: ما  المناصرةیو ألنشطة األسئلة المھمة التي یجب طرحھا عند التفكیر في استخدام الفید بعض
، وما ھي الحلول التي نقترحھا؟ ھل تدعو حملتنا إلى تغییر التشریعات  الحلول لھا ایجادالمشكلة التي نحاول  

 أو تغییر المواقف والممارسات؟ أم االثنین معاً؟ 
 

مكان. كثیراً ما والممارسة في حكم اإل  الجامعلیس من السھل دوماً أن نثبت لجمھور "جدید" أن التعلیم 
أو االجتماع مع سلطة تعلیمیة تطبق ي مدرس نموذجیستفید أصحاب المصلحة من القدرة على رؤیة 

طفال الذین یتعلمون لألالوالدین ومقدمي الرعایة و االستماع من أوصول لتحقیق ال للجمیع شاملةق طر
. یمكن أن تساعد  بیئات األخرى المجاورة. ومع ذلك، قد ال تتوفر مثل ھذه الفرص في الجامعةفي بیئات 

 . تحقیقھ في سد ھذه الفجوة من خالل عرض أمثلة واقعیة لما ھو ممكنالتعلیمیة مقاطع الفیدیو 
 

في مبادرة تعلیمیة شاملة   والمشاركات  المشاركینوالفیدیو الجید أصوات أصحاب المصلحة المختلفین    یعكسقد  
 . مناصرةالستخدام الفیدیو في جھود ال قویةالقیام بھ بنفسك. وھذه فائدة  كیمكن  مماویقدم حجة أكثر إقناعاً 

 
، تلعب المنظمات المختلفة الجامعمن المھم فھم البیئة المحیطة بك عند معالجة أي مشكلة. وفي إطار التعلیم 

  بشكل تعاونيوالتأثیر. لذلك، علیك معرفة من ترید استھدافھ والعمل  المناصرةواألفراد دوراً مختلفاً في 
 مع األشخاص الذین یمكنھم المساعدة في إیصال رسالة الفیدیو الخاصة بك وتحقیق تغییر.  وتشاركي

 
 

  لمن تریدرسالتك إلیصال عبر الفیدیو أن تؤدي  للمناصرةكیف یمكن 
   تأثیر فیھمال

 
في خلق الوعي حول القضایا التي یجب معالجتھا في بلدك أو مجتمعك  ذات فائدة یمكن أن تكون مقاطع الفیدیو  

 مناقشة، أو للتأمل والتخطیط.  ال لتشجیع كنقطة انطالق أو حافز   تعملالمحلي أو مدرستك. فھي 
 

وقد یشكل الفیدیو الجید تحدیاً للمفاھیم الحالیة لدى الجمھور من خالل إظھار نھج مختلف، أو من خالل  
 والمعلمات لجماعات المھمشة لدیھا رأي وصوت. لیس من الممكن دوماً أن نقدم للمعلمیناإلقرار بأن ا 
ما یكفي من فرص التدریب العملي، ولكن  والوزیرات عن التعلیم أو الوزراء والمسؤوالت والمسؤولین

 أشرطة الفیدیو من الممكن أن تساعد في سد ھذه الفجوة. 
 

 
لك   یتیحالرسالة. للعاطفة خالل ارسال  إظھارھا الفیدیو فيتكمن القوة الحقیقیة لسرد قصص 

على  نشر مدونةكن طرق أخرى مقوى تأثیراً أالفیدیو بإحضار محتوى عاطفي إلى الحیاة بطریقة 
  . سبیل المثال

خلق فرص لالرتباط مع یمكن رؤیة ما یجري وسماعھ والشعور بھ. ومن خالل الفیدیوھات، 
لقصص المعروضة رسالة مؤسستك تنبض بالحیاة مما یساعد في ترى من خالل ا .الجمھور

 التفاعل مع الجھور وحشد التبرعات.
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المنظمات وموظفات ، وموظفي والمعلمات  المعلمین  لتأھیل، یمكن استخدام الفیدیو المناصرةوأثناء جھود 

لبیئات وتقدیم الجمیع ومقدمي الرعایة، إلخ،  واألمھات  الحكومیة، والمسؤولین الحكومیین، واآلباءغیر 
وتناصر   وتدعو  الجامعة العمل واألوضاع الجدیدة. فقد تُظھر مقاطع الفیدیو على سبیل المثال طرق التدریس 

السیاسات  وكذلك  تعلیموال المبكرةفي مرحلة الطفولة ومقدمي الرعایة  لوالدین ، وطرق إشراك ا لھا
 ، وما إلى ذلك.  الجامعةوالممارسات 

 
نة حكومیة رئیسیة أو منظمة غیر حكومیة أو ل والتواصل مع لج، سیكون الوصوالعدید من السیاقاتوفي 

غالباً ما ال یصل أصوات التي تبذلھا.  المناصرةحاسماً في جھود  في حقل التعلیمقرار وصانعات صانع 
من االستبعاد واالقصاء من بیئات التعلیم والتعلم الجامع لكبار صناع القرار في   والمتضررات المتضررین
  مثل الفیدیو  ة ومسموعةمرئیوسیلة  من خالل ةھذه األصوات مباشر تسلیط الضوء على. قد یكون مجتمعاتھم

 أداة فعالة لدفع األشخاص الذین ھم المفتاح في إحداث التغییر. 
 
 

اط األساسیة التي یجب تذكرھا عند استخدام الفیدیو ألغراض  النق
  المناصرة

 
  ؟  ھما الرغبة في عرضالغرض من الفیدیو و جمھورك؛ ماعلى  المراد عرضھ الفیدیو من  دف الھمعرفة  •
سیشاھد الفیدیو ویجیب على رسالتك؟ من لھ أكبر تأثیر على التغییر الذي تسعى  جمھورك؛ منمعرفة  •

أو ھل تحتاج إلى التعاون مع اآلخرین؟ كیف ینبغي  من قبلكإلیھ؟ ھل یمكن الوصول إلى ھذا الجمھور 
  ؟ المستھدف تكییف أنشطتك أثناء الجلسة وفقًا للجمھور

مشاھدة الفیدیو؟ ما التغییر الذي تحاول أن تجلبھ عبر   ما اإلجراء الذي ترید أن یتخذه جمھورك بعد •
  ھذا الفیدیو وما ھو شكل ھذا في الواقع؟ 

 
 

  جمھورك على رؤیة الفیدیو  لحثفي طرق متعددة  ینبغي التفكیر
 

ومساحات على أفضل وجھ عند استخدام الفیدیو بطرق متعددة وفي منتدیات  المناصرةتعمل حمالت 
 مختلفة.

 
  : قد تشمل ما یلي أمثلة

  الفیدیو عبر اإلنترنت. مشاركة •
  . والمعلمات الفیدیو في دورة تدریبیة للمعلمین تضمین الحرص على •
  حكومي. المستوى ال مستدیرة علىالفیدیو كدلیل أثناء عملیة تشاور أو اجتماع مائدة  تقدیم •
   استخدم الفیدیو أثناء العروض التقدیمیة في المؤتمرات والندوات عبر اإلنترنت، وما إلى ذلك   •
  . یةالمجتمع والمجموعاتعرض الفیدیو على المنظمات الشعبیة  •
  عن طرق للحصول على مقتطفات من الفیدیو المضّمن في وسائط األخبار.  البحث •
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 دربات والمُ  دربیننصائح عملیة للمُ 
 

 التحضیر 
 

أكد الكمبیوتر وجھاز العرض، وت بتحضیرتأكد من أن معدات تكنولوجیا المعلومات جاھزة قبل بدء الجلسة. قم 
وصول إلى  نترنت لضمان الباال، ومن توفر اتصال وابل، ومن توصیل كافة الكبشكل جید من أنھما یعمالن

دقائق على األقل من عرضھ.   10اإلنترنت قبل أي فیدیو عبر بفتح  من ثم القیامملفات الفیدیو عبر إنترنت. 
المؤقت" للمحتوى بدرجة كبیرة  التحمیلسیساعد ذلك الفیدیو على التشغیل بسالسة قدر اإلمكان وإیقاف " 

فتح الفیدیو مسبقًا وواجھت مشاكل في  تم تشغیل و(التوقف والبدء أثناء تنزیل المحتوى من اإلنترنت). إذا 
اإلنترنت لدیك. اختبر الفیدیو واضبط الجودة مع قدرة تصال االالفیدیو لیالئم عرضھ، فحاول تقلیل جودة  

 ألسفل حتى یتم تشغیل الفیدیو بسالسة أكبر.  
 

" في حال وجود مشاكل في الكمبیوتر أو جھاز العرض أو اتصال اإلنترنت،  بدیلةتأكد من جھوزیة "خطة 
فسوف یشعر  -قت في محاولة حل المشكلة مما یمنعك من عرض الفیدیو. تجنب قضاء الكثیر من الو

بدالً من  احتیاطي او بدیلجمھورك بالملل. إذا تعذر حل المشكلة خالل دقیقة أو دقیقتین، انتقل إلى نشاط 
. قد تتمكن من العودة إلى الفیدیو في وقت الحق من الجلسة أو  االستمرار في معالجة مشكلة عرض الفیدیو

 في وقت آخر.  
 
 

وصول الفیدیو تاحة إ امكانیةتأكد من  المسبق وبشكل جمھور الّرف على التع
   للجمیع

 
أو توعیة.    مناصرةمعرفة الجمھور المتوقع عند تخطیطھم لجلسة  المھرة المنسقینالمنسقات و حاولی

  والمشاركات اھتمامات المشاركینمع أنشطة وعروض تقدیمیة تناسب  خلق ویساعدھم ذلك على 
 . بشكل مسبقومھاراتھم ومستویاتھم. ومن المھم بنفس القدر أن نتعرف على مشاكل إمكانیة الوصول 

 
 تحقق مما یلي: یجب العند التخطیط لجلسة عمل باستخدام مقاطع الفیدیو، 

 
مشارك اللغة اإلنجلیزیة (إذا كان الفیدیو باللغة اإلنجلیزیة)؟ إذا لم یكن األمر مشاركة و ھل یفھم كل .1

. إذا لم لمحلیةحقق مما إذا كان الفیدیو یحتوي على ترجمات اختیاریة متوفرة باللغة افیجب التكذلك، 
ر تكن الترجمات متوفرة، فحّضر نسخة مكتوبة مترجمة باللغة المختارة بحیث یمكنك إعطاء الجمھو 

أو ترتیب الترجمة الفوریة أثناء تشغیل الفیدیو. وحتى إذا كان الجمھور یتمتع بمھارات /مكتوبة؛ ونسخة 
 إنجلیزیة جیدة، فكن مستعداً لشرح المصطلحات اإلنجلیزیة غیر المألوفة.  

 
السمع؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، یمكنك في  صم أو یعانون من ضعف و مشاركاتأ ھل لدیك مشاركون .2

اد نسخة من الفیدیو (باللغة اإلنجلیزیة أو باللغة األخرى المفضلة ذات الصلة)؛ و/أو حاول الترتیب  إعد
  لتفسیر لغة اإلشارة في وقت واحد أثناء تشغیل الفیدیو.  
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  كانت اإلجابة نعم، فتأكد من أنھم قادرون؟ إذا  ةبصریال عاقةاالذوي  من مشاركون وأمشاركات  ھل لدیك .3

. یمكنك اختیار توفیر نسخة مطبوعة احتاجوا لذلك لماعلى الجلوس بالقرب من شاشة الفیدیو ك  و قادراتأ
 ة أو المشاركأو نسخة مطبوعة بطریقة برایل من الفیدیو. یمكنك أیضاً ترتیب جلوس شخص مع المشارك

 .  نص الفیلم ھ لیصف ما یحدث في الفیدیو ویقرأ علی
 

بالطبع أن یتحقق من أن المكان یمكن الوصول إلیھ بشكل عام من الناحیة  ة  الُمیِسّرو یجب أن یتذكر الُمیِسّر .4
المادیة، وھو واسع بما فیھ الكفایة للسماح لألشخاص باالنتقال بسھولة إلى الموقع المفضل لدیھم في الغرفة،  

 للغایة، وجید التھویة، وھكذا.  و بارد أحار ومضاء بشكل مناسب، وغیر صاخب للغایة، وغیر 
 
 

  المناصرةرسالة  عرض
 

ً إلى أصحاب المصلحة اختالفاً  المناصرةیختلف تقدیم رسائل  عن بیئة التدریب أو ورشة العمل. قد   بسیطا
تعزیز رسالتك  اليفعلھ  و أ ھتقوم بقولكل ما یحتاج لذكر الرسالة.  المتاح طویلالوقت الال یكون لدیك 

واإلجراء أو التغییر الذي ترغب في رؤیتھ. وستساعد الخطوات التالیة خالل اجتماع مع أصحاب المصلحة  
 یمكن تخصیصھا لمختلف شرائح الجمھور.   للمناصرةفي إنشاء رسالة موجزة وقویة 

 

عك) وأعضاء م  و زمیالتأ زمالء ھناكنفسك وفریقك (إذا كان  عن، بمقدماتابدأ جمیع االجتماعات  •
جمھورك. دّون المالحظات خالل االجتماع وحاول تعیین مھام خالل االجتماع لضمان أن أي إجراء یتم 

  الوعد بھ یكون ملموساً وخاضعا للمساءلة.  
 والمناسب  جیدالوقت  الجمھورك على الفور. إنھ  عیان تساعد على جلب انتباه    باستخدام شھادةاللقاء    افتتح •

تأخذه على نفسك الذي تزام االل. اجعل  التي ترغب في تمریرھا الواضحة والمباشرة  مناصرةلذكر رسالة ال
  .  لةءمحط مساموجًزا و یلتزم بھ الفریقاو 

؟ كیف یؤثر ذلك علیھم؟   یتأثر من ھذه المشكلةالمشكلة؟ من الذي  ھي قّدم المشكلة إلى جمھورك. ما •
  .  وقفكلدعم مواألدلة ؟ قم بدعم ھذا مع البیانات والحقائق إحداث التغییرلماذا یتعین 

عرض ب قمالفیدیو.  المناصرة عبرسرد القصص لتقدیم مثال للمشكلة، وھنا یأتي دور أسلوب استخدم  •
للمشكلة. استخدم   و انسانيأ بعد شخصيالفیدیو أو مقطع ذي صلة من الفیدیو لتعزیز رسالتك وإعطاء 

األنشطة الواردة في ھذا الدلیل للحصول على طرق قصیرة ومبتكرة الستقطاب الجمھور للمشاركة عاطفیًا  
استخدم ھذه الفرصة للتواصل مع الجمھور  على اتخاذ إجراء بشكل أفضل.  مومنطقیًا في المسألة إلجبارھ

  كن ان یحققوا فارقاً. وتوضیح كیفیة ارتباط ھذه المشكلة بھم وكیف یم
  المناصرةمسبق. توقع األسئلة التي سیتم طرحھا علیك حول رسالة بشكل الحجج  ریحضّ القیام بت •

  ومعرفة كیفیة اإلجابة علیھا بوضوح. 
قد   -ترید أن یتخذه الجمھور وبشكل واضح: ما الذي  یمكنك إنھاء االجتماع من خالل تحدید اإلجراء •

جماعي أو فردي. تأكد من معرفة األشخاص الذین یجب متابعتھم، واترك دائماً  اتخاذ اإلجراء بشكل یتم
  معلومات االتصال الخاصة بك.  
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المرتبطة   المناصرةرسائل  :2
بالفیدیو حول الممارسة الشاملة 

سیاقات الطفولة المبكرة   في
   والتعلیم 

 
 
 
 
 

 
من الفیدیو حول الممارسة الشاملة   استنتاجھاالتي یمكن  المناصرةیتضمن ھذا القسم بعض رسائل 

 ، من خالل االجتماعات وحلقات العمل. المناصرةالستخدامھا في حملة 
 

 المحتملة لھذا الفیدیو:  المناصرةاستخدامات 
 

السیاسات والسلطات التعلیمیة إلى التنفیذ الكامل  وواضعات واضعي  لمناصرةیمكن استخدام الفیدیو  •
  وذي النوعیة الجیدة لجمیع األطفال.  الجامعللسیاسات المتعلقة بالمساواة في الحصول على التعلیم 

من   ذوي االعاقةاألطفال  یقصيومقدمي الرعایة في مجتمع  مھاتواأل ویمكن أن یتم مشاركتھا مع اآلباء •
بسبب الخوف أو المعلومات المضللة.   الطفولة المبكرة في مرحلة م والتعلیم بیئات التعلفي االلتحاق 

یمكن أن یساعد الفیدیو في إظھار الفوائد للطفل والمجتمع ككل. ویمكن استخدام الفیدیو أیضاً لتشجیع 
ة التي  والمھارات الحیوی  في مرحلة الطفولة المبكرةتقدیر التعلیم والتنمیة ومقدمي الرعایة على  الوالدین

سلبیة تجاه إرسال األطفال واتجاھات مواقف التي یتواجد بھا تغذي ھذه العملیة، وخاصة في السیاقات 
  ".  مكان للعب حیث یُنَظر إلیھم باعتبارھم "مجرد تعلم إلى بیئة

ممارسات التسلیط الضوء على أھمیة تحسین لة بھدف المحتم مع جھات التمویلالفیدیو  مشاركةیمكن  •
یمكن أن   ة.تنمیة وتعلیم الطفولة المبكروالتدریب المھني لكل من المعلمات والمعلمین العاملین في مرحلة 

یساعد أیضا في إبراز أھمیة دعم تحسین إمكانیة الوصول، واألجھزة المساعدة، والموارد التعلیمیة  
  المناسبة ألعمار األطفال. 

یمكن أن یعرض الفیدیو على   بین المراحل المدرسیة.  لاالنتقاالمدارس كأداة لدعم  فين عرض الفیدیو یمك •
أفكاًرا حول كیفیة جعل   میمنحھحیث یمكن ان  معلمي ومعلمات مرحلة تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة

ً أكثر  البیئات التعلیمیة  الجدد.  والمتعلمات للمتعلمین  ترحیبا
 

القرار أو أصحاب المصلحة لیس نشاًطا مستقالً. یجب أن   وصانعات الفیدیو على صانعيإن عرض 
  عبر الفیدیو دائًما جزًءا من حملة توعیة أكبر إلحداث التغییر.  المناصرةتكون 
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تنمیة وتعلیم الطفولة  في بیئة  الجامعةتم إبرازھا ھنا، تتعلق بالممارسة  عامة مناصرةوھناك أربع رسائل 

الخاصة بك.    المناصرةرسالة واحدة تتعلق بأھداف  ، من المحتمل أن تختارمعین . مع كل جمھورالمبكرة
 وكل نقاط المناقشة المقترحة.   المناصرة ھذه من غیر المتوقع أن تستخدم رسائل

 
 

والتعلیم في مرحلة    سیاقات التنمیةیجب أن تكون  : األولى المناصرةرسالة 
 شاملة للجمیع.  الطفولة المبكرة

 
التعلیم، والمربین  اتالتعلیم، اللجان داخل بیئ وزارةوموظفات  موظفو یمكن أن یستھدف ھذا النشاط:

 . والمدربات  والمدربینوالمربیات 

 
ینبغي على بیئات تنمیة ولماذا  الجامعةفي جمیع أجزاء الفیدیو، یتم تقدیم تعلیقات مختلفة حول الممارسة 

 . یبرز الفیدیو ما یلي: للجمیع ممارسات شاملةوتعلیم الطفولة المبكرة ان تتمتع ب
 

  ؛ والمتعلمات جمیع المتعلمین على تقدیرالممارسة الشاملة   تسعى •
  الممارسة الشاملة فھم التنوع وقبولھ؛  م تعلّ  •
التكیف مع االحتیاجات  على  بیئة التنمیة والتعلیم الجامعة في مرحلة الطفولة المبكرة تحث •

  ؛ ان یتعلم الجمیع جنباً الي جنبمع ضمان والمتعلمات المختلفة لدى المتعلمین 
دعماً أفضل   لطفولة المبكرةتعلیم ابیئة  توفر، یمكن أن للجمیع شاملة البیئة كونومن خالل  •

  علیھا؛  تم البناء یاألطفال وأن لدى المھارات التي  مجموعةل
بالضرورة؛ بل إنھا تربط بین األشیاء التي یجدھا األطفال بالفعل  ةمكلفالبیئة الجامعة   تكونال ینبغي أن  •

 مثیرة وممتعة للتعلم واللعب.  
 

 . تحقیقھالخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في لمناصرة حملة او أ شرح رسالةالقیام ب
 
 
 

 أھمیتھا.  بیانوتشجیع التأمل في الممارسة الشاملة  الھدف المحتمل:

 

 كیفیة استخدام الفیدیو  
 

وضع األفكار (في الجلسات العامة أو  والمشاھدات اعرض الفیدیو أو مقاطع محددة واطلب من المشاھدین
 مجموعات صغیرة) حول الممارسة الشاملة ولماذا تكون مھمة للوالدین ومقدمي الرعایة والمربینفي 

 م. شّجع الجمھور على التأمل في تجاربھرشادلإل واألطفال. استخدم النقاط الواردة أعاله كدلیل والمربیات
 الخاصة أیًضا.  

 
التي تدعم    نصوص األفالم الع على النص وإبراز كل ، قد تجد أنھ من المفید االطّ ةو مدربأمدرب بصفتك 
  .  المناصرةرسالة 
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 وتشمل نقاط المناقشة المقترحة ما یلي:  

 

جعل الممارسة الشاملة مھمة للغایة؟   تمعظم األسباب التي والمشاھدات ھل أدرج المشاھدون  •
التي تعمل الخاصة   لة المناصرةرسابین  قدمھا المشاركون والمشاركاتھل ربطت القائمة التي 

  ؟ التغییر إلحداثواتخاذ االجراء المناسب  لتعزیز الحاجة إلى العمل علیھا
الفیدیو من حضور في عة و/أو ذوي االحتیاجات المتنو ذوي االعاقة إذا لم یتمكن األطفال الصغار  •

رسالھم إیجب ؟ ھل أن علیھم الذھاب  والمشاھدات ، فأین یعتقد المشاھدونالجامعة المساحات التعلیمیة
والمشاھدات سأل المشاھدین إھل سیبقون في المنزل؟ ؟ قبل مرحلة المدرسةالي بیئات تعلیمیة خاصة 

الخاصة بك،   المناصرةربط المناقشة برسالة ب القیاماألطفال؟  وتطور ھذا على نمو  اعتقادھمكیف سیؤثر ب
نتیجة  یةتعلیممن العملیة الأي طفل  قصاءإعدم لضمان  العمل الذي تقوم بھ سبب أھمیة القیام بتكریرو 

 . االستبعادیةللممارسة 
 

 الخاصة بك واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ اآلن.   المناصرةقم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة 

 

شمول جمیع  رسالة المناصرة الثانیة: تقع المسؤولیة على الجمیع لضمان
 ة.سیاقات التنمیة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرفي  المتعلمین والمتعلمات

 
مرحلة تنمیة وتعلیم  في والموظفات وغیرھم من الموظفین  المعلمون والمعلمات  مكن أن یستھدف ھذا النشاط:ی

 التعلیم.   ارةوز ت ومسؤوال ومقدمي الرعایة، وأفراد المجتمع المحلي، ومسؤولو  ء واألمھات واآلبا ،الطفولة المبكرة 

 
في ضمان " یشكل ضرورة أساسیة للنجاح التكامليالمدرسة  نھج  " باسم طریقة  الذي یعرفإن النھج 

ذلك الجھد التعاوني في ونقصد بنھج "المدرسة بالكامل"  مرحلة الطفولة المبكرة. التعلیم فيبیئة الشمول في 
مجتمع المدرسة والذي یعمل كوحدة واحدة لضمان تعلم المتعلمین والمتعلمات وتحسین سلوكھم ورفاھیتھم  

ومقدمي مھات واألومن خالل العمل الجماعي، یكون اآلباء  ھذه الممارسات.وكذلك الظروف التي تدعم 
األطفال على  ودعم عن مساعدة جمیعاً ن  یالتعلیم مسؤولومیسرات الرعایة واألسر وغیرھم من ُمیِسّري 

ت المناسبة لتوفیر الدعم الالزم. وتمشیاً مع االلتزاماإلیجاد الطرق  مساعدتھمیضاً أتعلم مھارات ھامة، و
ومقدمي الرعایة   والدینیتحمل ال – مثل اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  –العالمیة 

معاً في مجتمعھم   الصغاروالمتعلمات تعلم جمیع المتعلمین  لضمانمسؤولیة ال والمربیات واألسر والمربین
 خر.  آوضع أي المحلي، بغض النظر عن اإلعاقة أو 

 
ترحب بیئات التنمیة اإلدماج.  یةفي مرحلة الطفولة المبكرة مسؤول مربیةالو مربين الم یقع على عاتق كل

ومعلمة   یرحب كل معلمكذلك ووالمتعلمات بجمیع المتعلمین  والتعلیم الجامعة في مرحلة الطفولة المبكرة
و وحدات دراسیة منفصلة عن  أتلك البیئات الجامعة التي ال یوجد بھا فصول . التنوع في فصولھم الدراسیة

مسؤولین فقط عن بعض نھم أو  أخاصة یعملون بشكل ین أو مساعدین ات ومعلم، أو معلمبعضھا البعض
إلى   اجةحب ومعلمة ). وھذا یعني أن كل معلمو االعاقةأ ین (مثل ذوي االحتیاجات الخاصةات والمتعلمالمتعلم

 و مربیةأ ، وال یقتصر األمر على نقل المسؤولیة إلى مربيالدمجدریب على مبادئ وممارسات الت
خبرة  مأو أكثر في المكان لدیھة أو موظف .  قد یكون ھناك موظفاو "التربیة الخاصة"  "االحتیاجات الخاصة" 

یمكن لھم تقدیم  المتعلمون. لدى  خرى األمتنوعة الحتیاجات االاإلعاقة أو العمل مع األطفال ذوي إضافیة في 
، ولن یدیروا فصالً أو أنشطة والمتعلمات المتعلمینلضمان دمج وشمول جمیع الئھم یالتھم وزمزمالدعم ل

 . لمنفصبشكل "خاصة" 
 

ذوي  و/أو  االعاقةلیس لجمیع األطفال الحق في التعلم معًا فحسب، بل إن األطفال ذوي ن أتجدر اإلشارة 
بیئات شاملة. ویستفید األطفال  من خاللالمختلفة یتعلمون بشكل أفضل إلى جانب أقرانھم احتیاجات التعلم 

   كل شخص.   ومكانة من دون إعاقات أیضاً من ھذا النھج بطرق عدیدة، مثل التعلم عن التنوع وتقدیر قیمة
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 . تحقیقھالخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في لمناصرة حملة او أ شرح رسالةالقیام ب

 
 
 

 " في سیاق التنمیة والتعلیمالتكامليالقیام بشرح أھمیة استخدام طریقة "نھج المدرسة  المحتمل:الھدف 
 في مرحلة الطفولة المبكرة

 

 
 كیفیة استخدام الفیدیو  

 
العمل في مجموعات ثنائیة إلجراء  والمشاھدات الفیدیو أو المقاطع المحددة واطلب من المشاھدین بعرض قم

و أمدرب . بصفتك واقعھم التعلیميفي  التكاملي" المدرسة   الماھیة التي یكون علیھا "نھج عصف ذھني حول 
  الخاصة بك مسبقًا.  المناصرةوإبراز أي نقاط تعزز رسالة  نص الفیلم، قد تجد أنھ من المفید قراءة مدربة

 
نھج المدرسة  " . یتضمن و سد أي فجوات في النقاشألتشجیع النقاش قد ترغب في استخدام ھذه القائمة 

  ما یلي:  التكاملي" 
  ؛ الدمج وشمول الجمیعفي بیئة العمل على ممارسة   والموظفات تدریب جمیع الموظفین •
  ؛  یةغرفة الصفال داخل والمتعلمات التعلم الذي تم تكییفھ لجمیع المتعلمین •
  یتعلم جمیع األطفال معًا؛   – ومعزولة عن بعضھا البعض ال توجد فصول منفصلة •
  ة بعضھم البعض علىویتشاركون الخبرات لمساعد جنباً الي جنبي فریق یعمل المعلمون والمعلمات ف •

  حل أي مشكلة تنشأ؛  
بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة وذلك لتوفیر المساحات لجمیع المتعلمین  االستفادة من مرونة  •

  ؛  والمتعلمات لیتلقوا التعلیم في بیئة واحدة على الرغم من اختالفاتھم
المعلمین . إذا واجھ أحد والموظفات لتوفیر شبكة دعم لجمیع الموظفینوذلك فریق العمل"  تأھیل ودعم"  •

تقدیم أفكار أو  ل بشكل أكبر خبرة ملدیھ الزمالء او الزمیالتتحدیًا جدیًدا، فربما یكون أحد  او المعلمات
 في موقف مشابھ.  االستجابةشرح كیفیة 

 
 

 وتشمل نقاط المناقشة المقترحة ما یلي:  
 

؟ ھل یتفق جمیع أعضاء الجمھور مع بعضھم تكاملي" الالمدرسة  "نھجھل تتفق مع ما قالھ الجمھور حول  •
حیویًا بشكل خاص، كما ھو الحال   التكاملي" المدرسة  "نھجالبعض؟ ھل تحدثوا عن أي حاالت یكون 

  ؟ التعلیمیة أثناء فترات االنتقال
واألطفال  التعلیم واآلباء ومقدمي الرعایةبیئات  عن أمثلة العمل التعاوني بین  والمشاھدات اسأل المشاھدین •

لماذا یعد العمل التعاوني عامالً بالغ األھمیة في   یستنتجونھل  في الفیدیو. تم مشاھدتھاوالمجتمعات التي 
؟ ھل یمكنھم التأمل في خبراتھم الخاصة في تم جنیھا من ھذا التعاونوما الفوائد التي ی جامعالتعلیم ال

ً إ الخاصة بك.  المناصرةالتعاون في التعلیم؟ اربط ھذا برسالة  ، فھناك خطر یتمثل  ن لم یعمل الجمیع سویا
  في ضیاع الفرصة لبعض األطفال.  
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 الفیدیو والتي قد ترغب في لفت االنتباه إلیھا: تسلیط الضوء علیھا خالل  یلي بعض األفكار التي تم  فیما

 
  أطفالھم.   عن البد من االعتراف باآلباء واألمھات ومقدمي الرعایة باعتبارھم خبراء •
دل التعلم واألفكار البد من تشجیع التواصل في االتجاھین بین بیئة التعلیم واآلباء ومقدمي الرعایة ــ لتبا •

  حول ما یستطیع الطفل أن یفعلھ وما ینبغي لھ أن یركز علیھ في المرحلة التالیة.  
ومقدمي الرعایة أن یزیدوا من استقالل الطفل من خالل مساعدتھم في تنمیة واألمھات بوسع اآلباء  •

  مھارات الحیاة في المنزل ــ ارتداء المالبس واألكل، إلى آخر ذلك 
من  المنزلالتعلم في  وایعززن أاألنشطة ویكونوا مكملین لتنفیذ ومقدمي الرعایة أن  واالمھات بوسع اآلباء •

. وعلى نحو في مراكز وبیئات تعلم وتنمیة الطفولة المبكرةخالل القیام بأنشطة تستند إلى ما تعلمھ األطفال 
في    الطفل بأنشطة تستند إلى ما تعلمھ تقومأن  المبكرةبیئات التعلیم في مرحلة الطفولة ستطیع تمماثل، 
  .  المنزل

ومقدمي الرعایة واألسر لكي   واألمھات   وأن تتیح الفرص لآلباء الترحاب و األلفةینبغي أن توفر بیئة التعلیم  •
  یشاركوا في ذلك.  

ً  المعلمات والمعلمونیجب أن یكون  • ارات منزلیة لفھم تواصل مع العائالت والقیام بزیفي ال أكثر نشاطا
 ومقدمي الرعایة.   واألمھات ما یساعد أو یعیق التعلم في البیئة المنزلیة وتقدیم الدعم لآلباء

 
 

 الخاصة بك واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ اآلن.   المناصرةقم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة 

 

والتعلیم في مرحلة سیاقات التنمیة : یجب أال تكون الثالثة المناصرةرسالة 
 الطفولة المبكرة على شاكلة المدراس الصغیرة، فاللعب یشكل وسیلة نحو التعلم. 

 
 

 وموظفات راء، وموظفویرات والوزالتعلیم/الوز تومسؤوال مسؤول یمكن أن یستھدف ھذا النشاط:
 مقدمي الرعایة.  مھات وكذلك واأل باءالمدارس، واآل

 
جعل األطفال الصغار   ال یكمن فيفي مرحلة الطفولة المبكرة  المربیین والمربیاتالدور الرئیسي الذي یؤدیھ  

وذلك على سبیل المثال عن طریق ضمان أن یتمكنوا من اكتساب مجموعة   .مستعدین لاللتحاق بالمدارس
بالمھارات المدرسیة في وقت   . إن تعلم ما یسمىمعینمعینة من مھارات القراءة والكتابة والحساب في سن 

تعلم المھارات المدرسیة في بیئات تعلیم  مبكر ال یعطي األطفال میزة في وقت الحق من حیاتھم. والواقع أن 
من األطفال، األمر الذي قد یؤدي الي إعاقة األطفال من تعلم المھارات   وقتاً كبیراً یستغرق  الطفولة المبركة قد

المثال، قد یستطیع  على سبیل  .ا مستعدین لاللتحاق في المدرسة في وقت الحقالمناسبة عمریاً لھم لیكونو
، قد یكون ھذا األمر غیر مناسب  خریناآلطفال  األالقراءة بالفعل ولكنھ یواجھ صعوبة في التعاون مع  الطفل

 إلى المدرسة.   امنضمعند اال
 

  تصنیعي على بشكل تعملحیث “ دفیئات“أن تكون بمثابة  على بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةوال ینبغي 
  لاللتحاق في" جھوزیةطورون حتى یصبح بوسعھم أن یكونوا "أكثر ت جعل األطفال الصغار ینمون وی

ھي مشكلة   تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة ات" على بیئالمدرسیةالمدارس االبتدائیة. إن عملیة "إضفاء الصبغة 
تحت الضغوط لتحقیق النجاح األكادیمي  الصغاروالمتعلمات لم، وھي تضع المتعلمین في مختلف أنحاء العا

تعلم مھمة لل و (مركبة)أ وسیلةاللعب  یشكلعلى تنمیة المھارات األساسیة. فیھ في وقت ینبغي لھم أن یركزوا 
  .  وقتنا الحاليفي 
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إن دور البالغین لیس توفیر بنیة أو برنامج رسمي كما في المدرسة، بل ھو السماح لألطفال باللعب، ثم 

توجیھ التعلیم وتسھیلھ من خالل تحدي األطفال، وطرح األسئلة علیھم، وإدخال معارف ومھارات جدیدة في  
 لعبھم. 

 
 . تحقیقھالخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في لمناصرة حملة او أ شرح رسالةالقیام ب

 
 
 

على أھمیة دور اللعب كوسیلة لتعلم األطفال یجب أن یعكس ھذا الھدف تسلیط الضوء  الھدف المحتمل:
 .  ا النھجالشاملة ھذ بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةلصغار، كما یجب أن تعكس ا

 

 كیفیة استخدام الفیدیو  
 

 من یمكن الطلبا ورد في الفیدیو. ماالنضمام إلى مجموعات والتفكیر فی والمشاھدات اطلب من المشاھدین
 التفكیر في:  الجمیع

 
  لماذا یعد اللعب ذو أھمیة؟  •
  ما بعض فوائد اللعب التي تحدث عنھا أصحاب المصلحة في الفیدیو؟  •
فّكر في األطفال في حیاتھم الخاصة، كیف یحبون اللعب؟ ما األلعاب أو األشیاء المفضلة لدیھم؟ ھل ھم یلعبون  •

في  یف یساعد ھذا ك؟ یدویة صور وحرف یقومون بالرسم او اتخاذ، ھل ھل یقومون بالبناء والتركیب األدوار، 
  تطورھم؟  

 
 

تستخدم لتذكیر المشاھدین  فیھا أو التي قد یمكن التأمل والتفكیر النقاط من الفیدیو التي قد  بعض
 بھا:  والمشاھدات

 
  اللعب.   من خالل یتعلم األطفال •
  اللعب ھو أكثر الوسائط فعالیة للتعلم في ھذا العصر.   •
  . وإجراء التجاربالتفاعل یساعد على لعب ال •
  اآلخرین.  جتماعیة مع اوبناء عالقات وجسور  اللعب األطفال على االختالط یساعد •
  اللعب األطفال على اكتساب القوة واللیاقة البدنیة.   یدعم •
  یتواصل الطالب مع بعضھم البعض عندما یلعبون معًا.  •
  یتعلم الطالب العمل الجماعي وكیفیة المشاركة أثناء اللعب.  •
اكتشاف على جمع أھداف التعلم المختلفة (على سبیل المثال، العّد والریاضة و عبالل یساعدیمكن أن  •

  الطبیعة). 
  .  ھمتعلّمو  یتم استیعابھمھناك طرق مختلفة للعب تضمن أن جمیع األطفال  •
حیث یساعد استخدام المحفزات الواقعیة في اللعب األطفال   –قد یكون اللعب منخفض التكلفة وفعاالً  •

    على التعلم.
ن یتضمب التعلم القائم على اللعب (یتخذ الطالب قرارات حول أنشطتھم) ولیس فقط  یقود الطفلیجب أن  •

  . جعلھا ملیئة بالمرح والبھجةوالتي یحاول المعلم  و المعلمةأ األنشطة التي تتم بتوجیھ المعلم
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 في االجتماع.  والمشاركات لكل المشاركین تغذیة راجعةیمكن للجمھور تقدیم 

 
 تشمل نقاط المناقشة األخرى ما یلي:  

 

  ؟  من خاللھا إحداث التغییرفي  رغبالتي ت المناصرةما الدور الذي یمكن أن یلعبھ جمھورك في حملة  •
بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة كیف یمكن لجمھورك المساعدة في إجراء التغییرات الالزمة لضمان استجابة  •

للمتعلمین المتنوعین باستخدام مجموعة متنوعة من األنشطة القائمة على اللعب و للمتعلمات المبكرة
 والسماح لألطفال باختیار األنشطة والموارد التي یمكنھم التفاعل معھا؟  

 
 

 . تحقیقھالخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في لمناصرة حملة او شرح رسالةلقیام با

 

الطفولة المبكرة  ن تقدم التدریبات لمعلمي ومعلمات مرحلة أیجب : المناصرة الرابعةرسالة 
االستجابة ذلك ماھیة كن تشمل ھذه التدریبات على معرفة مراحل تطور الطفل وأویجب  الجامعة

 الحتیاجات المتعلمین والمتعلمات المختلفة. 
 

، والجامعات، وكلیات والوزیرات الوزراءو التعلیم وموظفات موظفو یمكن أن یستھدف ھذا النشاط:
 إدارة المدارس.   فرقالتدریب، و

 
كیف  یالحظواأن نمو الطفل وب على درایة  مرحلة الطفولة المبكرة الشاملة  یكون معلمي ومعلماتیجب أن 

رھم  ادوأ المعلمون والمعلماتوما یحتاجون إلیھ من دعم. یجب أن یفھم والمتعلمات  المتعلمینیتطور وینمو 
في دعم كل طفل لتطویر المھارات االجتماعیة والبدنیة والفكریة واإلدراكیة والتواصل/اللغة والمھارات 

 العاطفیة. 
 

ً  ولم یعد من المناسب كل  معین؛ نموبأن یحقق كل طفل مھارة محددة بحلول سن  ثابتةتحدید توقعات  حقا
المالحظة الدقیقة إذا  إجراء ة الطفولة المبكرة مرحل  على مربو ومربیاتطفل فرید من نوعھ. ومع ذلك، یجب 

 وللقیام بھذا، ھناك احتیاجیطّور مھارات معینة بشكل أبطأ أو أسرع من المتوقع.  او متعلمة كان أي متعلم
عندئذ: دعم مجاالت التطویر التي  المعلمةو أ للمعلمالطفل. ویمكن  لمراحل نموعلى األقل إلى فھم أساسي 

ومقدمي   واالمھات مع اآلباء التحدي؛ العمللم إلى مزید من المساعدة أو یحتاج إلى مزید من یحتاج فیھا المتع
واضحاً بشكل غیر عادي (خارج الحدود   النموبدا تأخیر  المجاالت؛ وإذاالرعایة لتشجیعھم على دعم ھذه  

الصحة وإعادة التأھیل.   في مجال  و الزمیالت العامالتأ النموذجیة) ــ فاطلب المشورة اإلضافیة من الزمالء
إن توفیر الدعم المبكر الفعال للطفل یمكن أن یساعد على منع حدوث تأخیر في النمو من أن یصبح أكثر 

  وضوحا بمرور الوقت. 
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على تحدید وقادرات مرحلة الطفولة المبكرة أن یكونوا خبراء طبیین قادرین  من مربو ومربیاتوال یتوقع 

وتشخیص حاالت اإلعاقة أو الحاالت الصحیة، ولكنھم یحتاجون إلى المھارات األساسیة الالزمة لكي یتمكنوا  
شورة أو الحاالت التي تبدو فیھا األمور غیر اعتیادیة، ثم یطلبون المزید من المفي  اتعالمال مالحظةمن 

 المساعدة.  
 

 الخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ.  المناصرةاشرح رسالة/حملة 
 
 
 

في مرحلة الطفولة المبكرة تدریباً قبل وأثناء  والمعلمات  تلقي المعلمیننحو  المناصرة الھدف المحتمل:
 ). جامعالطفل (وھو جزء ال یتجزأ من التدریب على التعلیم ال وتطور  نموخطوات الخدمة على 

 
 
 

 كیفیة استخدام الفیدیو  
 

. وال یتعلق الطفل إن المالحظة مھمة لفھم وتعقب مصالح كل طفل ونقاط القوة واالحتیاجات في مجال تنمیة
في مرحلة الطفولة المبكرة أن یعرفوا متى  المعلمین والمعلماتبقیاس طفل مقابل طفل آخر. یتعین على  األمر

 یجب أن یالحظوا ومتى یتدخلوا أو یساعدوا.  
 

أو الفیدیو،  المحددة،  بعد مشاھدة  أو مجموعات   المقاطع  ثنائیة  في مجموعات  العمل  الحضور  اطلب من 
في بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة  األطفال    المعلمون والمعلماتن أن یراقب بھا  لتدوین الطرق المختلفة التي یمك

 . یمكنك أن تطلب منھم التفكیر في:  المبكرة
    

 ما األسالیب التي ورد ذكرھا في الفیدیو؟• 

 ما ھي طرق المالحظة المھمة التي لم یتم ذكرھا في الفیدیو؟  • 

یمكنھم مشاركة تجاربھم الخاصة في مراقبة نمو األطفال في المنزل أو في مكان   ھل •
  عملھم؟  

 
 

 :  االنتباه الیھاأو قد ترغب في لفت  یتم ذكرھانقاط من الفیدیو قد 
 

  وسلوكیاتھم؛   ھموإیماءات  مل وتعبیراتھمراقبة تصرفات األطفا •
  ومھارات االتصال؛   نوتفاعالتھن وتطویر لغاتھ ناالستماع إلى أحادیثھ •
  االنضمام إلى اللعب والمحادثات؛  •
  وفي مجموعات ثنائیة وفي مجموعات؛  مبمفردھ األطفالمراقبة  •
مراقبة أداء ھؤالء الطالب لمجموعة من األنشطة التي توضح المھارات االجتماعیة والبدنیة والفكریة  •

  واإلدراكیة والتواصل واللغة والمھارات العاطفیة؛ 
  ؛  ممالً لألطفال مھماً اوتسجیل المالحظات حول ما یبدو  •
  مشاھدة كیفیة تفاعلھم مع البالغین أو األطفال األكبر سناً.  •
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  المعلمون والمعلماتالضوء على المخاطر التي قد تنشأ إذا لم یتم تدریب  یتم تسلیطخالل المناقشة العامة، 

المختلفة وتطویرھا. كما  والمتعلمات في مرحلة الطفولة المبكرة على مراقبة وفھم احتیاجات المتعلمین 
نؤكد على أھمیة الدعم الفعّال للتعلیم المبكر وكیف یمكنھ تغییر مسار نمو الطفل وتحسین النتائج بالنسبة 

 لألطفال واألسر والمجتمعات.  
 

 الخاصة بك واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ اآلن.   ناصرةالمقم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة 
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المرتبطة   المناصرةرسائل  :3
 الشامل  االنتقال لفیدیو حولبا

 
 
 
 

الشامل  التعلیمي حول االنتقال الفیلممن   استنتاجھاالتي یمكن  المناصرةیتضمن ھذا القسم بعض رسائل 
 ، من خالل االجتماعات وحلقات العمل. المناصرةالستخدامھا في حملة 

 
 لھذا الفیدیو:  محتملة لدعم عملیة المناصرةاستخدامات 

 

ي القرار في مجال التعلیم إلى النظر في قضایا االنتقال عند  ات وصانعیمكن استخدام الفیدیو لدعوة صانع •
  وضع وتنفیذ سیاسات بشأن المساواة في الحصول على التعلیم الجید والشامل لجمیع األطفال.  

مع اإلدارات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة التي   مشاركة رسائل المناصرةمن الممكن أن یتم   •
  االنتقال تعمل في مجاالت التعلیم، والرعایة االجتماعیة، والصحة، وغیر ذلك من القطاعات إلبراز أن  

  الشامل یتطلب غالباً مدخالت مشتركة بین القطاعات.  
رس إلبراز أھمیة اإلجراءات واللجان على مستوى المدا والمعلمات یمكن عرض الفیدیو على المعلمین •

مثل الزیارات المنزلیة، ووضع خطط انتقالیة فردیة، وتحدید أولویات األنشطة المشتركة بین األوضاع 
  التي تضمن وتعزز استمراریة الدعم أثناء فترات االنتقال. 

أثناء مرحلة  ومقدمي الرعایة  مھاتواأل یمكن أیضاً استخدامھا إلظھار الدور المھم الذي یلعبھ اآلباء •
 االنتقال إلى التعلیم، وإبراز األولویة التي ینبغي منحھا آلرائھم ومشاركتھم. 

 
إن عرض الفیدیو على صانعي القرار أو أصحاب المصلحة لیس نشاًطا مستقالً. یجب أن تكون 

 عبر الفیدیو دائًما جزًءا من حملة توعیة أكبر إلحداث التغییر.  المناصرة
 

الشامل. من المحتمل أن تختار رسالة واحدة   باالنتقالواسعة تم إبرازھا ھنا، تتعلق  مناصرة وھناك أربع رسائل
 كل رسائل یتم استخدامالخاصة بك. من غیر المتوقع أن  المناصرةتتعلق بأھداف تستھدف جمھور معین و 

  وكل نقاط المناقشة المقترحة.   المناصرة
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فترات االنتقال ودعمھا بشكل  لتخطیط ال ن یتمأ : یجبالخامسة المناصرةرسالة 
 جید 

 
، والوزیرات  الوزراءو عن التعلیم والمسؤوالت المسؤولون من ھذا النشاط: المستھدفقد یكون 

 .  والمعلمات والمعلمین، مھاتواأل  واللجان التعلیمیة داخل المدارس، ومجموعات اآلباء

 
األطفال الصغار من البیت  ینتقل. التعلیمي یسلط الفیدیو الضوء على أن تعلیم الجمیع یتقاطع مع فترات االنتقال

  (ریاض األطفال) رعایة األطفالمراكز أسرھم إلى الذھاب إلى التعلیم و/أو  ة معلحیث یقضون اوقاتاً طوی
. وحتى في  عمارھمأتقدم ع تعلیمیة أخرى مبیئات  إلى كما ویتم انتقالھملساعات قلیلة على األقل في الیوم. 

 أعلى، مما قد یعني تغییر المعلم فصل دراسيعام إلى  في كلانتقال  ھناك ما یكون ، عادةنفس البیئة التعلیمیة
 )، وتغییر غرفة (غرف) الصف، وما إلى ذلك  و المعلماتأ (المعلمین و المعلمةأ

 
أن یسبب القلق داخل األسرة بأكملھا. لكل متعلم احتیاجات   ویمكن ة أو المتعلمالمتعلمكل انتقال على یؤثر 

دعم  تحتاج الي لدیھم احتیاجات  والمتعلمات ، كما أن بعض المتعلمینالتعلیمیة وتفضیالت أثناء االنتقاالت
 . أكبرمحدد وبشكل 

 
خر  آ  إلىفصل دراسي التي تحدث عند االنتقال من  كبرىعلى التغیرات ال تقتصرال  ن االنتقاالت التعلیمیةأكما 

طیلة الوقت ــ على سبیل المثال،  یمرون بتجارب االنتقال التعلیمي إلى أخرى. فاألطفال  و من بیئة تعلیمیةأ
  یُعَد انتقاالً  والذي إلى وقت الغداءالدراسي الفصل   قل منالتناالنتقال من المنزل إلى المدرسة كل صباح، أو 

 ً التوحد أو إعاقات  بصعبة بشكل خاص على األطفال المصابین  واالنتقاالت  . وقد تكون ھذه التغییراتایضا
  نالحظعلینا أن نفكر في ضمان أن  ولذلك، التعلم، ولكن أي طفل قد یجد صعوبة في إحداث تحول روتیني.

أو  بشكل متكرر، سواء كانت تلك االحتیاجات تحدث من مراحل االنتقالاحتیاجات األطفال خالل أي مرحلة 
 تكون لمرة واحدة. 

 
. إن  والمتعلمات بالنسبة للعدید من المتعلمین عملیة الدمجیمكن أن تشكل فترات االنتقال حواجز كبیرة أمام 

رحلتھم قد یكون لھا تأثیر سلبي على  والمتعلمات  متعلمینعلى ال تشكل عبء قد لغیر سلسةا االنتقاالت
، یتعین علینا أن نركز على التأكد من تخطیط فترات االنتقال  جامع. ولضمان تطویر نظام تعلیمي میةتعلیال

 بشكل جید ودعم ھذه الفترات.  
 

  ترغب في رؤیتھإلى جمھورك واإلجراء الذي مناصرة حملة الو أ اشرح رسالة
 
 
 

تشجیع الجمھور على التفكیر بفعالیة في الطرق التي یمكن بھا التخطیط لالنتقاالت  الھدف المحتمل:
 ودعمھا بشكل أفضل.  

 
 
 

 كیفیة استخدام الفیدیو  
 

كبیرة   انتقاالتطفل (الالمختلفة التي یقوم بھا  االنتقاالتاعرض الفیدیو واطلب من الجمھور التفكیر في كل 
یوم عادي). ویمكنھم تذّكر ما  أي الروتینیة التي تحدث خالل  االنشطة ، وتلكسیاقاتھاالتعلیم وبین بیئات داخل 

  رھم فیھا. ی في الفیدیو وإضافة أفكار أخرى من تجاربھم الخاصة. ویمكنھم طرح األفكار أثناء تفك  تم مشاھدتھ
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  على شعور الطفل، أو شعور اآلباء االنتقاالتكیفیة تأثیر ھذه بالتفكیر بشكل أكبر من الجمیع  یطلبثم 

 ومقدمي الرعایة.   مھاتواأل
 

  ؟ طفولتھمفي مرحلة نتقالیة في التعلیم االمرحلة الأثناء  شعرواھل یمكنھم تذكر كیف  •
ھل یمكنھم أن یتذكروا كیف شعروا عندما مر طفلھم بمرحلة انتقالیة في التعلیم، وخاصة في المرة األولى  •

 ؟ في بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة  التي بدأوا فیھا في بیئة أو مدرسة خاصة
 

خطیط التفي تحسین   -من خالل مھنھم المختلفة  -تقدیم المساعدة اطلب من الجمھور التفكیر في كیفیة 
 دعمھا.   أفضل وكیفیة تعلیمیة النتقاالت 

 
 المتعلمینھل ھناك أي شيء یمكنھم القیام بھ حول المصادر المطلوبة لدعم االنتقاالت الشاملة لجمیع  •

   ین ذوي االحتیاجات الخاصة؟  ات والمتعلم، أو للمتعلموالمتعلمات
 

  
 ھل یمكنھم دعم التغییرات ذات الصلة في السیاسة أو قیادة ھذه التغییرات؟ • 

 لتحسین ممارساتھم؟  المعلمون والمعلماتھل یمكنھم دعم  •
  

 الذي تسعى إلى القیام بھ.   واالجراءالخاصة بك  المناصرةصیاغة رسالة  عادةإیتم 
 

 االقتباسات، قد تجد أنھ من المفید االطالع على نص الفیدیو مسبقًا وإبراز كل و منسقةأمنسق بصفتك 
 .  المناصرةالتي تدعم رسالة  

 
 الخاصة بك واإلجراء الذي ترید رؤیتھ اآلن  المناصرةقم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة 

 

  االنتقاالتومقدمي الرعایة دور مركزي في  یلعب الوالدین : السادسة المناصرة رسالة
  .بحاجة إلى الدعم وبذلك ھمالتعلیمیة 

 
 

راء، والمنظمات  یرات والوزعن التعلیم/الوزوالمسؤوالت المسؤولون  من ھذا النشاط: المستھدفقد یكون 
 ، والمعلمینةاالجتماعی  الخدمة في مجال والعامالت  العاملینو مھاتواأل اآلباء ومجموعاتغیر الحكومیة، 

 . والمعلمات

 
ومقدمي الرعایة أول المعلمین لألطفال ــ   واالمھات یسلط الفیدیو الضوء على الكیفیة التي یُعَد بھا اآلباء

في ضمان انتقال األطفال الوالدین   . ومن األھمیة بمكان أن نفھم وأن ندعم أدوارفي حیاتھم واألكثر أھمیة
 إلى آخر.  من فصل دراسي    أو  بیئة تعلیمیة الي أخرىبسالسة من المنزل إلى المدرسة، ومن 

 
ومقدمي الرعایة ال یدور حول جعل األطفال "مستعدین لمرحلة ما قبل   اآلباء واألمھات  الذي یلعبھ دورالإن 

ومقدمو الرعایة  مھات واأل المدرسة" والتخطیط للخدمات اللوجستیة الالزمة للبدء في االلتحاق بالتعلیم. یدعم اآلباء
والتنسیق  الحركة ھارات ــ فیشجعھم على االنتقال وتنمیة م والجسدیة البدنیةوالتطور من الناحیة أطفالھم بالتنمیة 

دعم التنمیة االجتماعیة والعاطفیة من خالل التفاعل مع الطفل ووضع   یكمن دور الوالدین في . العین والیدبین 
الطفل وتشجیع الطفل ودعمھ   التواصل مع اللغات عن طریق ر دعم تطو كما وی .االنساني نماذج للتفاعالت والسلوك 

لحیوي الذي یلعبھ اآلباء ومقدمي الرعایة في تنمیة الطفل ھو السبب وراء  . وھذا الدور اللتواصل مع الوالدین 
  مركزي في انتقال أطفالھم إلى التعلیم. فھم یعرفون احتیاجات أطفالھم واھتماماتھم وقدراتھم. الدور لعبھم الضرورة 
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 الخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ.   مناصرةحملة الو اشرح رسالة

 
 
 

ومقدمي الرعایة بدور مركزي  مھاتواأل تشجیع الجمھور على التفكیر في سبب قیام اآلباء الھدف المحتمل:
 في التحوالت التعلیمیة وكیفیة تحسین دورھم ودعمھم.  

 
 

 كیفیة استخدام الفیدیو  
 

بعد أن یشاھد الجمھور الفیدیو، اطلب من كل شخص االنتقال إلى الشخص المجاور لھ ومناقشة دور 
 ومقدمي الرعایة في المراحل االنتقالیة للتعلیم.   ینالوالد

 
 ومقدمي الرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة:  مھاتواأل یمكنك تشجیعھم أوالً على مناقشة أدوار اآلباء

 
 تعلمھاأن اآلباء ومقدمي الرعایة في الفیدیو یشجعون األطفال على  اما ھي المھارات التي الحظو •

  في المنزل؟  
على تعلم ھذه المھارات عندما كانوا    ھمساعد من الذيھل یمكنھم أن یتذكروا من تجاربھم الخاصة  •

  ؟  صغاراً 
رعایة أنفسھم؟  إذا كان األمر كذلك، فھل یمكنھم التعاطف مع اآلباء   امقدمو انھمأم  مھاتأ/ھل ھم آباء •

قام بھا أعضاء جمھورك لتعلیم أطفالھم الفیدیو؟ ما المھارات التي  الذین تم مشاھدتھم فيومقدمي الرعایة 
   و المدرسة؟أول یوم لمركز تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة أالصغار في المنزل قبل الذھاب إلى 

 
ومقدمي الرعایة أثناء  مھاتواأل على التفكیر في دور اآلباء الجمیع یمكن تشجیع ومن بعد،

 :  التالي مراحل االنتقال إلى التعلیم. یمكن مناقشة
 

السلسة والناجحة، وخاصة ولیس فقط  االنتقاالتومقدمو الرعایة جزءاً رئیسیاً من  الوالدینلماذا یشكل  •
من  أو غیرھم من االحتیاجات المتنوعة؟  فھل یمكنھم أن یتذكروا أي  ذوي االعاقةبالنسبة لألطفال 

  ؟ طفلھ في التعلیمشخصیة، على سبیل المثال كأب یدعم انتقال التجارب ال
  التعلیم؟    فيأثناء مراحل االنتقال  لتقدیم دعم أكبر لألطفال ا الذي یمكن القیام بھم •
ومقدمي الرعایة دوراً أكثر مركزیة أثناء فترات االنتقال؟  كیف  الوالدینكیف یمكننا ضمان أن یلعب  •

 یمكننا االستماع إلى تجاربھم وأفكارھم بشكل أكبر؟ 
 

 ، ما اإلجراء الذي تریده من الجمھور؟ المناصرةر في كیفیة ربط ذلك بحملة یفكّ یمكن الت
 

ومقدمي الرعایة على مزید من ھل ترید إجراء تغییرات في السیاسة أو الموارد لضمان حصول اآلباء  •
  الدعم (العملي أو المالي) قبل وأثناء وبعد مراحل االنتقال إلى التعلیم؟  

  نماءھل ترید تغییر المواقف أو الممارسات بحیث یشارك اآلباء ومقدمي الرعایة بشكل أوثق في دعم   •
  الطفولة المبكرة و/أو في التخطیط لكل مرحلة انتقالیة في التعلیم؟ 
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الخاصة بك مھمة  المناصرةمرة أخرى باألسباب التي تجعل رسالة   ھمذكریات وشریطربط إجاباتھم القیام ب
 للغایة.  

 
 المزید من المناقشات حول النقاط التالیة التي تم طرحھا في الفیدیو:  عقدقد ترغب أیًضا في تشجیع 

 
یتعلق بدور الوالدین ومقدمي الرعایة في    فیمامن قبل    فیھالم تفكر    مسألةھل یثیر الفیدیو أي   •

  مرحلة الطفولة المبكرة و/أو دورھم في مراحل االنتقال إلى التعلیم؟  
لرعایة الذین ینخرطون بنشاط في دعم النمو والتعلم في وقت مبكر ما  من المرجح أن یالحظ اآلباء ومقدمي ا •

إذا كان أطفالھم یعانون من صعوبات. ویمكنھم اتخاذ خطوات للتحقیق في وضع الطفل أو طلب مساعدة 
إضافیة في وقت مبكر، أو یمكنھم إعالم الطفل ببیئة التعلیم األولى وطلب المساعدة. كیف یمكن دعم اآلباء 

  الرعایة بشكل أفضل في ھذا الدور؟  ومقدمي 
  ما ھي خدمات الدعم الموجودة بالفعل، وھل ھي كافیة، وكیف یمكن تحسینھا؟ 

تحت الضغط لتعلیم أطفالھم الصغار  بأنھم ومقدمي الرعایة یشعرون  الوالدینھل نظرت فیما إذا كان  •
بأول بیئة تعلیمیة لھم؟ ولكن لماذا قد یشعرون بھذه  واالحساب ومعرفة القراءة والكتابة قبل أن یلتحق

الضغوط، من أین تأتي مثل ھذه الضغوط؟ وما یمكن القیام بھ لتعزیز الرسالة التي تفید بأنھ في حین یمكن 
التعلم القائم على   من خاللالكلمات واألرقام معرفة و حرفاألكتابة مفاھیم لآلباء ومقدمي الرعایة أن یقدما 

. إن  مدرسةبالوااللتحاق  اللعب، فإن أطفالھم ال یجب أن یكونوا قادرین على القراءة والكتابة قبل التسجیل
یة ھي أكثر واللغة والمھارات العاطف واالتصالتنمیة المھارات االجتماعیة والمادیة والفكریة واإلدراكیة 

 ومقدمي الرعایة أن یعلّموا أطفالھم؟   للوالدینأھمیة. ما نوع المھارات األساسیة التي یمكن 
 

 الخاصة بك واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ اآلن.   المناصرةقم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة 

 

دعم   من عناصرسلسة : یجب أن یكون ھناك  السابعة المناصرةرسالة 
 التعلیمیة  االنتقاالت  جمیع خالل األطفال

 
النشاط: ھذا  یستھدف  أن  الممكن  التعلیم/الوز  والمسؤوالت   المسؤولون   من  والوزعن  ومیرات  تنمیة راء،  راكز 

المبكرة الطفولة  الحكومیة، والعاملین  وتعلیم  الخدمات  ، والمنظمات غیر  ، ومجموعات  ةاالجتماعیوالعامالت في 
 .  والمعلمات  ، والمعلمین واالمھات  اآلباء

 
األكبر سناً، كثیراً ما  والمتعلمات التعلم. وفي حالة المتعلمین  عجلة تزید فترات االنتقال من احتمال تعطل

یكون ھناك خطر التسرب، وخاصة بین المرحلتین االبتدائیة والثانویة في سیاقات ال یكون فیھا التعلیم 
 الثانوي مجانیاً وإلزامیاً. 

 
بسالسة من التعلم في   الصغارأن ینتقل المتعلمون ھو ینبغي أن یكون الھدف من االنتقال الشامل كما و

الالحقة في جمیع مراحل  التعلیمیة ثم االنتقال إلى البیئات ومن  بیئتھم التعلیمیة األولىالمنزل إلى التعلم في 
بعید عن  والواقع. لاألطفا یتلقاھاالدعم التي انقطاع في مستویات او  یلتعطیتسبب ذلك في  تعلیمھم، دون أن 

   ھذا في كثیر من األحیان.  
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 الخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ.   مناصرةحملة الو اشرح رسالة

 
 
 

الدعم أثناء مراحل االنتقال في  عناصر تشجیع الجمھور على التفكیر في أھمیة سلسلة   الھدف المحتمل:
 التعلیم. 

 
 

 
 كیفیة استخدام الفیدیو  

 
 :  بصوت عالٍ  مشاركتھ مع الحضورھذا االقتباس و الفیدیو. یمكنك أیًضا قراءة بعرضالقیام 

 
االنتقال الذي تندمج فیھ البدایة والنھایة لخلق  على أنھ  تعریفھ  یمكن تعلیمي "لعل أفضل انتقال

إلى أن یشعر باألمان   ةعناصر القدیمال ، مع االحتفاظ ب آخرىإلى  بیئة تعلیمیة  انتقال سلس من
    3".جدیدما ھو نحو   لفةواأل

 
  بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةاطلب من الجمھور (في جلسات عامة أو مجموعات صغیرة) التفكیر في 

، ثم دعمھم في التعلیم ومقدمي الرعایة قبل أن یلتحق أطفالھم لوالدیندعم سلس: دعم ا الجامعة والتي توفر
، ثم مرة أخرى أثناء االنتقال إلى المدرسة  بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة أثناء وبعد االنتقال إلى

 وبعدھا. 
 

للمساعدة   بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةما ھي بعض األمور العملیة التي یمكن أن تقوم بھا  •
  على ضمان االنتقاالت الشاملة؟  

  ما ھي بعض الطرق واألدوات المذكورة في الفیدیو؟  •
  االجتماع.  تنتج عناربط ھذه اإلجراءات واألدوات بأي نتائج محددة ترید رؤیتھا والتي  •
ھل یمكن ألصحاب المصلحة في جمھورك توفیر أو دعم أي من ھذه األدوات واألسالیب، وھل یمكن  •

  كتابتھا في سیاسات، وھل یمكن تمویلھا من خالل فرص التمویل الحالیة أو الجدیدة؟  
 

یئة  قد ترغب في تسلیط الضوء على بعض األفكار العملیة لالنتقال الشامل من بیئة التعلیم األساسي إلى ب
 الفیدیو:  منھا فيرؤیة الكثیر تم ذكر والتعلیم األول، والتي 

 
واآلباء  المعلمین والمعلمات بشكل مشترك من قبل  ومتعلمة نتقال لكل متعلماالخطط اء یتم إنش •

  أشھر على األقل من االلتحاق بالمدارس؛   6قبل   –ومقدمي الرعایة 
 نتقال تنسیق ورصد الخطط التي وضعھا اآلباءلال و المخططةأ مخِطّطیقع على عاتق ال •

     ؛  والمربیات ومقدمي الرعایة والمربون مھاتواأل
 و/أو خدمات الدعم؛    مربو ومربیات مرحلة تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةالزیارات المنزلیة التي یقوم بھا • 
 

 مركز تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةقیام الوالدین/مقدمي الرعایة واألطفال بزیارة • 
 

 
 
 

 
3  Bridge of Hope (2017) ‘Strategy to Maximize the Inclusive Learning Environment for Children Project. Transition  

Guidance to Support Smooth Transition from Pre-school Institutions to Primary School’. P.12. 
www.eenet.org.uk/resources/docs/Final-Transition-Guide_English-3.pdf  



 
بیئة، وربما وتقدیمھم لل ھمالقیام بتعریف ، التعلیمیة جلسات نموذجیة وأنشطة ترفیھیة لألطفال في البیئة •

أحد افراد  صدیق أو   اصطحاب، واألفضل وااللتحاق بالتعلیم تسجیلال التي تسبقزیادة في الفترة ترتیب ل
في حال طلب  ما یحتاجھ الطفل  علمونمع وجود اآلباء ومقدمي الرعایة الذین یوكذلك  ،من المنزل العائلة

  ؛  المساعدة
ومقدمي الرعایة على االتصال بموفري الخدمات اآلخرین فیما  مھاتواأل اآلباء كل من البیئة دساعت •

  ؛ نموذجیةالجلسات التظھر أثناء الزیارات المنزلیة والمدرسیة و والتي قدخاصة  احتیاجاتیتعلق بأي 
وخصوصاً في حال معرفتھم  بشكل عامالتأكد من تدریب وتأھیل المعلمین والمعلمات على قضایا الدمج  •

  بالمدارس؛  حیث یجب ضمان التحاقھم ذوي االحتیاجات المحددة  و متعلمات منأ متعلمین لوجود
األطفال ــ مع التكیف  ودھاقوالتي یتعتمد على اللعب والتعلم النشط  لألطفال أسالیب مألوفة البیئات ستخدمت •

مع قدرات كل طفل واھتماماتھ ــ حتى ال یواجھ األطفال فجأة تغییراً إلى نظام جامد من الدروس والجداول  
 واألنشطة غیر المرنة التي یقودھا الكبار.  

 
 

  ما بعد مرحلةلتوسیع نطاق التركیز على عملیات االنتقال بھدف األخرى   اتمناقشللنقاط الفیما یلي بعض 
 : تعلیم وتنمیة الطفولة المبكرة

 
إذا لم یكن االنتقال شامالً، وإذا كان ھناك تغییر   ة أو المتعلمما ھي العواقب التي قد تترتب على المتعلم •

كبیر أو غیر متوقع أو غیر مدعوم؟ ماذا یحدث في سیاقك؟ ما الذي ینبغي القیام بھ لتوفیر دعم مستمر  
  أفضل في ھذا السیاق؟  

. وھذا ال  بیئة تعلیم الطفولة المبكرةیجب التخطیط لالنتقال إلى المدرسة االبتدائیة عندما ینضم طفل إلى  •
في  األطفال لتزید من حماس  " مدرسة مصغرةتصبح " البد أن  بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةیعني أن 

تكون على اتصال  ینبغي أن  طفولة المبكرةبیئات تنمیة وتعلیم الالتعلیم االبتدائي. یعني ھذا أن االلتحاق ب
تعاون مستمر مع المدرسة االبتدائیة لضمان انتقاالت مألوفة وسلسة لكل طفل عندما یحین الوقت. اذكر  و

  التعاون مع زمالئھم من المستوى األساسي؟  ان یقوم بھا المعلمون والمعلمات في بعض الطرق التي یمكن 
 
 

 بیئات تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرةاألفكار لدعم االنتقال السلس من    یسلط الفیدیو الضوء على بعض
إلى المدرسة التالیة. قد ترغب في تسلیط الضوء على ھذه األفكار للجمھور وتشجیعھ على إضافة  

 المزید من أفكارھم وخبراتھم الخاصة:  
 

    ؛ومقدمي الرعایة واألمھات باءبین المربین واآل مشترك المتعلمین بشكل تجمیع ملفات •
  عن المدرسة التالیة؛   ومقدمي الرعایة واألطفال  واالمھات لآلباء معلوماتيكتیب  •
سیلتحقون یقوم األطفال األكبر سناً بكتابة المعلومات اإلیجابیة والمفیدة لألطفال الذین  –كتیبات األصدقاء  •

  قریباً، أو رسمھما، أو تصویرھا، أو حتى تقدیمھا شخصیاً؛  بالتعلیم
یجتمع األطفال األكبر سنا من المدرسة االبتدائیة مع أطفال ما قبل المدرسة لیلعبوا   -نظم العمل  •

  التجارب؛ ویتبادلوا  ایتحدثوو
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بزیارتھا   والمتعلمات المتعلمونیقوم  ، بحیثالبیئات التعلیمیةمشتركة بین  فعالیاتتنظیم  •

  ؛ والتعلم واللعب والقیام بأداء األدوار في أي من ھذه البیئات
 تنمیةبیئات  والقدیم معاً في بعض الجلسات في كل من    ید الجد  طاقم التدریسیعمل    –تعلیم الفریق   •

مفاجئ بین ون بوجود تغیر  ات والمتعلموالمدرسة االبتدائیة بحیث ال یشعر المتعلم وتعلیم الطفولة المبكرة  
 .  والمعلمات المعلمین

 
 

اطلب من الجمھور التأمل في دوره المحتمل في تیسیر األفكار التي تم طرحھا أو دعمھا أو تمویلھا من 
أجل سلسلة سلسة من دعم االنتقال. ماذا یمكن أن یفعلوا من منظور عملي أو سیاسي أو من منظور 

 حملة الدعوة؟   الموارد أو المواقف؟  كیف یمكن أن یساھموا في
 

 قم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة الدعوة الخاصة بك واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ اآلن. 

 

الصوت   والمتعلمات: یجب أن یكون لدى المتعلمین الثامنة  المناصرةرسالة 
 عملیة االنتقال   ثناءأ

 
ومعلمي ومعلمات  ،  والوزیرات   الوزراءو   التعلیمعن  والمسؤوالت  المسؤولون    من الممكن أن یستھدف ھذا النشاط:
، ةاالجتماعیالخدمات  والعامالت في  ، والمنظمات غیر الحكومیة، والعاملین  مرحلة تنمیة وتعلیم الطفولة المبكرة

 .  والمعلمات  ، والمعلمین مھات واأل ومجموعات اآلباء

 
على   األطفال الصغار عدم قدرةیفترض  البعض قد ، فإن من أي وقت مضى رغم أن استشارة األطفال أصبحت أكثر نموذجیة

المشكلة ھي أننا ال نسأل بالطریقة الصحیحة أو نعطیھم   -صحیح  ھذا لیسالتعبیر عن أفكارھم. جادة إ او مفعل األشیاء بأنفسھ
یعرفون أنھم یشعرون بالخوف من  . ھمفكارأ و آراء وطرح ما لدیھم من فرص لتوصیل ما یفكرون فیھالو والمساحة الحق

  ةمساعدلتقدیم ال قطرال بحث عننین، یجب أن ات وبالغ الذھاب إلى مكان جدید وسیكون لدیھم الكثیر من األسئلة. بصفتنا بالغ
التعبیر عن أنفسھم أو طرح األسئلة. یمكن أن یكون إحضار أطفال آخرین لتسھیل المناقشات أحد لألطفال لتمكینھم من 

 . المزید من األطفال الصغار أكثر مما یستطیع الكبار معرفةفھم أقرب في العمر ویمكن في كثیر من األحیان  -ت المفیدة الخیارا
 

 الخاصة بك للجمھور واإلجراء الذي ترغب في رؤیتھ.   مناصرةحملة الو اشرح رسالة
 
 
 

األطفال قبل وأثناء وبعد  أصوات   إعالءالھدف المحتمل: تذكیر أصحاب المصلحة أو تشجیعھم على ضرورة 
 . فترات االنتقال التعلیمي
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 كیفیة استخدام الفیدیو 
 

نحن بحاجة إلى أن نكون على درایة بالتغییرات التي یتعین على األطفال التكیف معھا أثناء االنتقال  
ومساعدتھم على التعامل مع ھذه التغییرات. یمكننا فھم ھذه التحدیات بشكل أفضل وإیجاد حلول   التعلیمي،
 .األطفال أنفسھم واستشرنا إذا سألنا

 
اسأل جمھورك عما یتذكرونھ من الفیدیو حول االستماع   محددة،المقاطع البعد مشاھدة مقطع الفیدیو أو 

 .إلى األطفال والتشاور معھم واسألھم عن رأیھم في ذلك
 

 ھل یوافقون على االستماع / استشارة األطفال ، حتى األطفال الصغار جًدا؟  •
 

لتعلیمي؟ ما ھي الفوائد التي یعتقدون لماذا تعتبر استشارة األطفال مھمة للغایة قبل وأثناء وبعد االنتقال ا •
 أنھا یمكن أن تعود على عملیة االنتقال للمتعلم واألسرة والمعلم / المدرسة؟ 

 
ھل لدیھم خبرة في استشارة األطفال وھل یمكنھم مشاركة ما حدث وكیف نجح؟ ھل كانت تجربتھم مع   •

 األطفال األكبر سنًا أم األصغر؟
 

ل مع األطفال األكبر سنًا الستشارة األطفال الصغار؟ ھل یمكنھم مشاركة ھل جربوا یوًما فكرة العم •
 تجربتھم؟

 
ما ھي الطرق األخرى التي یمكننا استخدامھا الستشارة األطفال الصغار؟ الطرق التي تتناسب مع  •

القائم  أعمارھم وقدراتھم؟ (قد یذكر جمھورك أفكاًرا مثل استخدام الرسم أو لعب األدوار أو لعب األدوار 
 ھم). على األلعاب / الدمى لمساعدة األطفال الصغار على التعبیر عن أنفس

 
 .قم بإنھاء الجلسة بتكرار رسالة المناصرة الخاصة بك واإلجراء الذي ترغب اآلن في رؤیتھ
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