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 مقدمة الجلسة 
 

ي التعل�م   االنتقاالت  
�ف

  الجامع
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    الجامعفي التعلیم  االنتقاالتمقدمة: الجلسة 
 

 النقاط األساسیة التي یجب تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة 
 

 تضمین النقاط األساسیة التالیة:   یجبجلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد مناقشة قصیرة،   ارةدإ تمسواء 
 

جمیع األطفال للتعلم والتطور من خالل التعرف على ھویات وقدرات األطفال المتنوعة    التعلیم الجامع ومربیات مربویدعم  •
 .  المختلفة األطفال وتقییمھا واالستجابة الحتیاجات

من شأن التنقل بین  . إن بیئات التعلیم المختلفة ومن ثم إلى بیئات جدیدةمن المنزل إلى األطفال  ني انتقالتعما  غالبًا النتقالافترة  •
اعد كل یس جامعنحو  االنتقال على إن إدارة ر الفرص والتحدیات للتعلم والتنمیة لدى األطفال. ی توفیئات التعلیمیة المختلفة الب 

 األطفال على االستفادة من التغییر.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.
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 التنوع واالندماج  –  )1أ ( النشاط
 

 30    دقیقة 

 
 

 في وسط ورقة كبیرة للعرض.     أو طفلة رسم مخطط بسیط لطفلیقوم المدرب أو المدربة ب 
 

 قدم ما یلي:   

 
قد یختلف األطفال  لى سبیل المثال ، ع یختلف كل طفل عن اآلخر بأشكال عدةجمیع األطفال فریدون. و 

ع القیام بھ وما ال یستط لكل طفل  ؛ وما یمكنكل طفل  نتمي إلیھای األسر والمجتمعات التي   في طبیعة
وكیف یبدو كل منھم  ،ھویفھم ھما یعرف یعجب كل طفل وما یكره وما یطمح إلیھ،ما   ،القیام بھ  آخرون

ً حین ین! وفإن كل ھذه االختالفات تتغیر باستمرار بالطبعو. (المظھر)   نویشاركو  مو األطفال بیولوجیا
ً وطورتن وی ویتعلم  فإنھمجدیدة،  ومادیةفي بیئات اجتماعیة  ً  ن بدنیا ً  واجتماعیا     اً.وفكری وعاطفیا

 
تشجیع یتم ب ھذه األمثلة على ورقة كبیرة للعرض حول صورة الطفل. كتَ تُ اختالف الطالب، وكیفیة من المجموعة أمثلة عن  یُطلَب

".  اإلعاقة " بدالً من "ةالبصری  اإلعاقةعلى إعطاء أمثلة محددة، مثل "لون الشعر" بدالً من "المظھر"، أو " ینات والمشاركالمشارك
 االختالفات المحتملة بما في ذلك اإلعاقات واالختالفات بین األقلیات.    اكبر عدد من األمثلة علىعلى ذكر  الجمیعحث أیضاً  ویتم

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

في   والمعیقاتالتنوع  مناقشة أشكالمن خالل  المتعلقة باالنتقال الجامعالعمل  والمشاركات لورشةإعداد المشاركین 
 .  الجامع التعلیم

و المدربة أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 نیات والمشاركالمشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 إذا لزم األمر.  في النقاش نماذج اإلجابات ھذه لسد الفجوات استخدام نیمك
 

 ختلف فیھا األطفال یطرق عامة 
 العمر 
 عدواني /سریع االنفعال/(كثیر الحركة)؛ ھادئ/نشطاجتماعي/  يانطواء

 عدد األشقاء 
 حجم العائلة 
 مكان السكن

ى، ، الموسیقالضجة/الھدوء(الحركة/الریاضة، البناء/التصمیم، الرسم/الحرف الیدویة، االستماع/القراءة،  ما ال یحب، ما یحب
 ، الحیوانات/الحشرات) هبمفرد كونھالحشود، 

 اذكر أمثلة  –الطموحات 
 اذكر أمثلة  –الھوایات 

 
 اإلعاقات

 إعاقة بصریةكفیف أو یعیش مع 
 إعاقة فكریة 

 في التعلم صعوبات
  التواصلضعف في الكالم أو 

 ضعف السمع الصم أو 
 عاقة بدنیة إ

 العامةالحالة الصحیة 
 الصحة النفسیة

 
 األقلیات  

 المھاجر أو الالجئ أو المھجرین 
 ة) الثانی اللغةلغة األقلیة (لغة األغلبیة ھي 

 العرقیةاإلثنیة أو األقلیة 
  و النوع االجتماعي (الجندر) التنوع الجنسي أ

 األقلیة الثقافیة 
 األقلیة الدینیة 

 الشوارع أطفال 
 العائالت المسافرة 
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ویتضرر   األطفال. م یشبھون من حولھم منالتي تجعلھ المشتركة لدى األطفال مجموعة من الخصائص 
كما یراه  " طفل النموذجيلل "  الصورة النمطیة األطفال الذین لدیھم خصائص تختلف عن لب غعلى األ

"  مشاكل"عتبارھا أو بااالختالفات  الضرر في عدم االعتراف بھذهویتجسد ھذا معینة. مجتمع أو بیئة 
بشكل روتیني عن بیئة   وأعیادھمبعض األطفال األم ل  غاتب الل. على سبیل المثال، قد تغی و"أعباء"

األقلیات  فئة من األطفال أو   ذوي اإلعاقةتعني المواقف السلبیة تجاه األطفال قد التعلیم الخاصة بھم. و
 ممارسات غیر مالئمة.    ینتج عنھ ء فھمھم مما اسأن یُ 

حول ضمان تمكین كل األطفال من الوصول إلى التعلیم والمشاركة فیھ وتحقیقھ.    الجامعالتعلیم  یتمركز
یات  مربیدرك كما والتعرف على األطفال كأفراد واألسر والمجتمعات التي ینتمون إلیھا.  ھذا یعني
ال یعني معاملة جمیع األطفال  والتنمیةأن منح األطفال فرصة متساویة للتعلم   التعلیم الجامعو ومرب

تؤدي على   للقیام باألمور  وصارمة طریقة واحدة التي تستخدمالبیئات  فإن، الواقعفي  . بنفس الطریقة 
 إلى إقصاء عدد أكبر من األطفال.  جح األر

في التعلیم أكثر شمولیة. سنستخدم   اإلنتقالعملیة  في ورشة العمل ھذه، سنستكشف طرقاً عملیة لجعل 
ت  الی طلب منك العمل مع أحد الزمیُ س من ثم، أفكارنا.  للنقاش ومشاركةدراسات حالة ألطفال متنوعین 

 یتمتع بقدرات واحتیاجات متنوعة.    ة أو طفل لتخیل طفل أو الزمالء
 

 أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:   یقوم المدرب

 .  ة أو زمیلعمل مع زمیلال •

. یجب أن من االثنین طفالً أو طفالً وھمیًا أو خلیًطا كنت. قد یكون ھذا طفل تعرفھ، وقد یكون أنت عندما مثال لطفلر في ی فكالت  •
 .   یعیش مع إعاقةسمة واحدة على األقل من خصائص األقلیات و/أو ذو  لطفل یكون ھذا ا

 للطفل في وسط الورقة.   رسم مخطط •

أكبر عدد یتم إضافة في الدقائق العشر التالیة،  فل حقیقي).كان المثال لطاإلسم الحقیقي إن  یتم استخدام ( الكتب اسم الطفل یُ  •
 .  رسومات لمات أوإلى الورقة باستخدام ك ھذا الطفل ممكن من خصائص

 

.  والتي تتكون من ثالث مجموعات ثنائیة) (  ھي المجموعة األساسیة  مجموعتین أخریین. ھذهتنضم كل مجموعة ثنائیة إلى  •
من  خرینآلا  األطفال لمعرفة ما یمكنكم عندقائق  5أمامكم  .خالل الورشة باستخدام أمثلة الطالب التي طورتموھاتعملون معاً س

 أفكار إضافیة على الورقة.    يأ تدوینیتم خالل طرح األسئلة واإلجابة عنھا. 

 الحقًا.   األمثلةعلى الحائط.  سنستخدم ھذه   لألطفال عرض الرسومات التخطیطیةیقوم المدرب أو المدربة ب  •

 
ورشة العمل، أو   موضوعإلى  اداً استن تحدید عمر الطفل  یمكن الطلب من المشاركین والمشاركات: أو المدربة  مالحظة للمدرب 

 ً  التفكیر في تجاربھ في أعمار مختلفة.  حتى یمكنھم  عدم منح الطفل عمراً معینا
ون من  ات والمشاركننصح باالحتفاظ بالمجموعات التي تم تشكیلھا في ھذه الجلسة طوال ورشة العمل، بحیث یتمكن المشارك

 .  أنشطة مختلفةاستخدام دراسات الحالة الخاصة بھم عبر 

 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 التعلیم    بیئات –) 2أ ( النشاط 
 

 40    دقیقة 
 

عطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات  وإ  أوراق كبیرة للعرض وأقالم ملونة أو أقالم خشبیة ملونة بتوزیعیقوم المدرب أو المدربة 
 التالیة: 

 

 .  ساسیةاأل مجموعاتالى إل ورشة العمل قّسمتُ  •

 أقالم تلوین أو أقالم خشبیة ملونة.   باستخدام ورقة كبیرة للعرض ة أن تعمل على مجموع  ال بد لكل •

 درسة.   الم الطفولة المبكرة، وبیئة وتعلیم تنمیة منزل، وبیئةالمختلفة: بیئة  لبیئات ثالث صوركل مجموعة رسم ت  •

 
  اختیارحیث یتم  ؛ین ات والمشاركاستخدام بیئات مألوفة ومناسبة للمشارك یمكن محاولة: أو المدربة مالحظة للمدرب

تلك تواجده في تسبق أو تلي یحضرھا الطالب قد  نشاطاتخذ بعین االعتبار أي األو بھاالتي یعملون  بیئات التعلیم
  طریقة ممتعة للتفكیر في عناصر ھوتصمیم، بل الغرض منھ الھذا النشاط لیس . من المھم التأكید على أن  البیئات
 األنشطة والمساحة والموارد.   من حیث  التعلیم المختلفةبیئات بین  والترابط التفاعل

 

    ما یلي:  ةصوراللتتضمن  •

 ه البیئة  األشخاص في ھذ −

   یتفاعلونكیف  −

 األنشطة التي یقومون بھا  −

 كیفیة تنظیم المساحة (على سبیل المثال، تخطیط الغرفة)   −

 األثاث والمعدات واألجسام األخرى (مثل الطاوالت والساعات واألشجار).    −

تدوین مالحظات  إن أحببت عن طریق فصیالً رموز وأشخاص وقد تكون أكثر ت تحتوي على أولیة یمكن أن تكون الرسومات  •
 دقیقة للقیام بھذه المھمة.    20 ینات والمشاركالمشارك ألشخاص اآلخرین في فھم الرسم. أمامقصیرة بجانب الرسومات لمساعدة ا 

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

من خالل استكشاف بیئات التعلم والتطویر   المتعلقة بااالنتقال الجامعالعمل  لورشةین ات والمشاركإعداد المشارك
 التي یمر بھا األطفال أثناء تعلیمھم.    اكتشاف االنتقاالت الھامةو المختلفة والتعلیم
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة: دقیقة،  20بعد 
 

 النطاق العمري لألطفال في كل إعداد استنادًا إلى نظام التعلیم في منطقتك.   یتم إضافة •

 بینھا.    فیما  االرتباطعرضھا بطریقة تُظھر ، وضع صورك الثالثة على الحائطو •

صور التشابھ   یحاول الجمیع مالحظة .األخرى األساسیة دقائق للتنقل في الغرفة والنظر إلى عمل المجموعات 10 ماآلن لدیك •
 بین الرسومات.    واالختالف

 
الحظ كیف  ن ختالف. مشاركة بعض أوجھ التشابھ واالب ین ات والمشاركطلب ممن یرغب من المشاركیقوم المدرب بال دقائق،  10بعد 

ھل ھناك نمط   ؟ھل تم ترتیب الصور من خالل استخدام ھیكلكانت كل الصور على خط مستقیم واحد؟  تم ترتیب الصور الثالثة، ھل 
 ؟ معین تم االستناد علیھ في ترتیب الصور
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 الجلسة األو� 
 

يبدأ  الجامع االنتقال للتعل�م 
ل  ف  من الم�ف
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   یبدأ من المنزلالجامع االنتقال للتعلیم : الجلسة األولى
 

 النقاط األساسیة التي یجب تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة 
 

 تضمین النقاط األساسیة التالیة:   یجبجلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد مناقشة قصیرة،   ارةدإ تمسواء 
 

األسرة والبیت   یظل دور .لھالدائمین المدرسة األولى للطفل والمعلمین ھم  واألسر  )اآلباء واألمھات( واألمھات إن اآلباء •
 1والمجتمع المحلي محوریاً مع انتقال الطفل بین مستویات التعلیم.

في    اآلباء واألمھاتإشراك من األھمیة بمكان إن االنتقال إلى بیئة الطفولة المبكرة والمدرسة ال یعني نھایة التعلیم في المنزل.  •
 .  جامعةإلى بیئة تعلیمیة  لضمان سالسة االنتقالعملیة االنتقال 

توفیر الدعم   اآلباء واألمھاتالطفل، ویستطیع  لدعم الطرقحول أفضل  اآلباء واألمھاتمن ن تعلم الكثیر یات والمربی یمكن للمربی  •
 .  واالنتقال تغییرالمراحل المختلفة لل العاطفي لطفلھم أثناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 
 

 . واالمھات ومقدمي الرعایة واألوصیاء والوصیاتدلیل لإلشارة إلى اآلباء تم استخدام مصطلح "اآلباء" في ھذا ال  1

الصلة من  ذویمكن القیام بتیسیر أي من األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع 
 04:33- 03:07 الفیدیو حسب التسلسل الزمني من الفیلم 
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 أساسیة لحلقات العمل  نشطة) أ أ(
 

 التعلم والتطویر في المنزل  -1-1النشاط 
 

 60    دقیقة 
 

 
 
 

 
في السنوات القلیلة األولى من عمرھم، من خالل التفاعل مع مقدمي الرعایة والعالم من  بسرعة ومعدل ھائل األطفال  یتعلم

تقدم األطفال في السن، فإنھم یحضرون سلسلة من البیئات التعلیمیة: السنوات األولى، والمدارس االبتدائیة  حولھم. مع 
  أصحابف. للطفلحاسما في رحلة التعلم مدى الحیاة   تلعب دوراً  ةوالثانویة، والتعلیم المستمر. ومع ذلك، ال تزال األسر

الخدمات، و  عمالد  جھات تقدیمو، والقدواتاألقران، القرینات وون، ویات والمربون، والمربات والمدرس، والمدرس االختصاص
 .   الدائم للطفل األول ومعلم الیأتون ویذھبون، ولكن اآلباء واألسرھم قد غیرھم ن و والعدید

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 . ت أساسیةمجموعا  إلى الورشة قّسمتُ  •

كان لدیك طفل   تك إنعائلقد تكون  طفل صغیر في المنزل ( من لدیھمم عرفی األسر التي  أحد في كل مشارك ومشاركة فكر ی  •
 صغیر).  

 لألطفال في المنزل.    والتنمیةالتي تدعم بھا األسر عملیة التعلم المبكرإجراء عصف ذھني حول الطرق یتم  •

على لوحة العرض الخاصة بمجموعتك والتي تم إلصاق ورقة المالحظة وت،  اثالثة أمثلة للكتابة على أوراق مالحظ اختیار •
   ).2أ (النشاط  تطویرھا في 

 
  المشاركین التعلیمات التالیة: یتم إعطاء المشاركات وثم 

كان لدیك طفل   إن عائلتك قد تكون طفل في بیئة طفولة مبكرة ( من لدیھمعرف می األسر التي  أحد في  كل مشارك ومشاركة ریفك •
 في ھذه المرحلة).  

 . على نحو یوميجراء عصف ذھني حول الطرق التي تواصل بھا األسر دعم تعلم األطفال وتنمیتھم إم یت  •

والتي تم   الخاصة بمجموعتكإلصاق ورقة المالحظة على لوحة العرض  و  ،ر ثالثة أمثلة للكتابة على أوراق مالحظاتیااخت  •
    ).2تطویرھا في النشاط أ (

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

التعلیمیة والتفكیر في المسؤولیات اإلضافیة التي یتحملھا   واالنتقال بین المراحلالنظر في أھمیة أسر األطفال في التعلیم 
 اآلباء عن األطفال من ذوي الخلفیات والقدرات واالحتیاجات المتنوعة. 
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 المشاركین التعلیمات التالیة:  إعطاء المشاركات و یتمثم 
 

عائلتك إذا كان لدیك طفل في  قد تكون طفل في المدرسة ( من لدیھمعرف می األسر التي  أحد في  كل مشارك ومشاركة ریفك •
 المدرسة).  

 إجراء عصف ذھني حول الطرق التي تدعم بھا األسر تعلم األطفال كل یوم.   یتم •

والتي تم   الخاصة بمجموعتكإلصاق ورقة المالحظة على لوحة العرض  ، وثالثة أمثلة للكتابة على أوراق مالحظات یاراخت  •
 ). 2النشاط أ (تطویرھا في 

لقاء نظرة على األمثلة التي اختارتھا مجموعات أخرى.  ھل كانت  إل المختلفة التعلیم ببیئاتالصور الخاصة بین  الجمیع تنقلی  •
فكر في ثالثة أمور تقوم بھا األسر كل یوم لدعم تعلم ت  نفس األمثلة أو مختلفة عن أمثلة مجموعتك؟ ھل كان من الصعب أن

 األطفال في كل مستوى من التعلیم؟  

 
 قدم ما یلي:  

 
  س یشعرون بھم ویستجیبون الحتیاجاتھمأنااألولى، یزدھر معظم األطفال في بیئات آمنة ومحفزة مع  واتھمفي سن

إلى دعم إضافي   اآلباء واألمھاتشروط. ومع ذلك، یحتاج الكثیر من األطفال وأي  ویحبّونھم دون   یقدرونھمأشخاص و
 .   والتطور  لتحقیق أقصى استفادة من ھذه الفترة الفریدة من النمو

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

سة  نشاط جل فياالمثلة التي تم تطویرھا (مثالین لطفلین من دراسات الحالة ، اختر في مجموعاتك األساسیةمن خالل العمل  •
  ھؤالء األطفال وأسرھم من أجل دعم رفاھة أطفالھم أھاليوما قد یحتاج إلیھ  ،فّكر في دور الوالدین في كل حالة ).1أ (  المقدمة

أو   األبوة واألمومة أدوار علىفكر في أدوار أخرى ال تقتصر السنوات األولى من عمرھم في البیت ( ونموھم فيتطویرھم و
 ).  تربیة األطفال 

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 ستختلف اإلجابات تبعاً للتفاصیل الواردة في دراسة الحالة.  فیما یلي بعض اإلجابات المحتملة:  

 الوصول إلى خدمات إعادة التأھیل واستخدامھا   -
سمع، على الالمساعدة  أجھزة والدرابزین، ممرات منحدرة: الحصول على معدات أو موارد متخصصة. على سبیل المثال -

 كتب بریل 
متحرك، الكرسي تعدیل بیئة المنزل لتتناسب مع ال :على سبیل المثال  .لتتناسب مع احتیاجات الطفل تعدیل البیئة المنزلیة -

   . ملصقات بریلإضافة ، وللمساعدة على الحركة والوصول وقضبان یدویة
 العثور على منزل مناسب   -
 على الدعم من المتخصصین  وصول إلى/ والحصولال -
 البحث عن دعم مالي إضافي   -
 البحث والتعلم الجدید   -
 تعلم مھارات جدیدة   -
 إضافیة   وخدمات مشافيالحصول على خدمات طبیة  -
 تعلیم طفلك لغة (لغات) إضافیة، مثل لغة اإلشارة أو لغة األغلبیة أو طرق التواصل األخرى   -
 البحث عن أصدقاء في المجتمع لطفلك  -
    لنقاش اھتمامات ذات صلة اآلخرین  واألمھاتاآلباء التواصل مع  -
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 اكتب على السبورة أو الورقة الكبیرة للعرض العبارات الثالث التالیة:  
 ، تنتقل أسرھم أیضا.  بین مراحل وبیئات التعلیم عندما ینتقل األطفال .1
   األطفال. تؤثر األسر على انتقال .2
 على األسر.    االنتقالؤثر ی  .3

 
 قدم ما یلي:  

 
منذ اللحظة األولى، یتطور الطفل ویتعلم أشیاء جدیدة ویقابل أناس جدد ویمر   والدة؛ال منذ یمر الطفل بتغییرات عدیدة 

األولى  تنمیة التعلم و البیئة  ، لذا فإنوعائالتھم أمھاتھمیولد األطفال في أحضان . بتجارب جدیدة ویتفاعل مع بیئات جدیدة
وتتغیر بیئات   وفي حین ینتقل األطفال بین مستویات التعلیم الرسمياألسرة والبیت والمجتمع.  ھيالتي یعیش فیھا الطفل 

   خالل جمیع مراحل االنتقال. ومركزیة لبیت والمجتمع تظل محوریة  اإال أن بیئة األسرة و، التعلیم الرسمي
 
 

   یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:

 في مجموعات ثنائیة.   السابقة تأمل في العبارات الثالثن  •

 . الجمیع األفكار حول فھمھم لكل عبارةشارك ی  •

 
على  الجمیع ع ی شجیتم ت المجموعة بأكملھا. من أي من العبارات مع ما یفھمونھ  مشاركة المتدربات والمتدربینمن طلب ممن یرغب یُ 

 .  النقاش
 

ترتیبھا؟  تم) كیف 2(التي تم تطویرھا في النشاط أ ( الخاصة بھم بیئات التعلیم  من المجموعات النظر مرة أخرى إلى رسوم یُطلب
ترتیب مثال ل؟ یمكن عرض ھذه البیئات في التعلم والتطویر، ھل یمكن إعادة ترتیبالمركزي والمستمر وبعد النظر في دور األسرة 

 كرة كما یلي:  لتوضیح ھذه الف للبیئاتمحتمل 
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المنزل/ البیت

تعلیم و تنمیة 
ة الطفولة المبكر

المدرسة 
االبتدائیة 
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 مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا   )ب(
 

 في المرحلة االنتقالیة   دور األسرة -2. 1النشاط 
 

 90    دقیقة 
 

 
 

 قدم ما یلي:   

 
التغییرات  ، وتنتقل أسرة الطفل معھ عبر  ھؤالء األطفالھویة  یشكلإن أسر األطفال وخلفیاتھم جزء 

ومرحلة االنتقال ال تعني انتقال  . التي یلتحق بھا جدیدةالتعلیمیة  ال المختلفة التي یمر بھا وإلى البیئات
توفرھا  قاعدة الدعم التي   استمرار الطفل خارج األسرة إلى بیئة تعلیمیة جدیدة، وإنما تعني االنتقال مع

أو   آخرین مھمة تعلیم طفلھم إلى أشخاص  اآلباء واألمھاتتسلیم  االنتقال ال یعني  كما. األسرة للطفل
 في رحلة تعلیم أطفالھم. باألحرى یرحبون بجھود آخرین  اآلباء واألمھات خرى ولكنأأطراف 

   
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

  أ النشاط من التعلیم بیئات من كل مجموعة الذھاب وفحص رسوم أو ممثلة . اطلب من ممثلمجموعات األساسیةال في العمل •
 والعائلة في كل البیئات؟    اآلباء واألمھاتھل یظھر  .)2(

التعلیم من   بیئاتوالعائالت في  اآلباء واألمھاتمشاركة كیفیة عمل قائمة ب ، ویتم أو عدمھ األھلد جتوا سبب تناقش كل مجموعة •
 م األسئلة التالیة لالسترشاد بھا عند الحاجة:  ااستخد یمكن. خبرات المشاركات والمشاركین الشخصیةخالل 

  اآلباء واألمھاتالبیئات یكون تواجد في أي  ن؟ماذا یأتولأو العائلة في بیئة التعلیم؟  الوالدینإلى أي مدى یتواجد  −
    ال؟م في البیئة التعلیمیة أمراً ملحوظاً أ األھلتواجد ما ھي العوامل التي تساھم في جعل كثر وفي أیھا أقل؟ أملحوظاً 

 حدث في بیئة التعلیم؟ إذا كان األمر كذلك، فكیف؟   في اتخاذ القرار؟ ھل لھم رأي فیما ی   اآلباء واألمھاتھل یشارك  −

 والعائالت؟   اآلباء واألمھاتمع  المربونكیف یتواصل  −

 واألسر؟  واألمھات ما ھي مسؤولیات/توقعات اآلباء −

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

لكیفیة  ، والتخطیطلبیئات تعلیم جدیدة انتقال أطفالھمفیما یتعلق ب واألسر   واألمھات (األھالي) اآلباء  مخاوفالتفكیر في  
 إشراكھم في برامج االنتقال. شمولھم و ضمان 
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 قدم ما یلي:   

 
یحرص  التعلیم أثناء فترات االنتقال.   شمولیة  واألسر أول من یدافع عن اآلباء واألمھاتكثیراً ما یكون 

احتیاجات أطفالھم    التعرف علىبیئة التعلیم ب  تقومعلى أن ألطفالھم  بیئة التعلیم انتقاء   عند  األھالي
كافة الموارد التي تضمن شمولیة عملیة التعلیم  ، وضمان حصول أطفالھم على احتیاجاتھم وتلبیة 

  طفالھم عادة لخوض تجربة التغییر. أد اآلباء  عِ كما ویُ طفالھم. أل
واألسر   اآلباء واألمھاتالذین یقومون بتنسیق عملیات االنتقال لمربیات والمربیین ن اأن یمكّ  وینبغي

 في كل خطوة من خطوات الطریق.    تھمفي ذلك، و/أو استشار وا إذا رغب االنتقال  من قیادة عملیة
 

 
 المشاركین التعلیمات التالیة:  یُعطىثم  A4مجموعة ورقتین فارغتین من ورق  یتم إعطاء

 .   )1أ(النشاط  إلى اثنتین من دراسات الحالة التي تم تطویرھا في یتم العودة، مجموعات األساسیةال من خالل العمل في •

أیضاً  . یمكن"اسم الطفل من دراسة الحالة]  رج "عائلة [أد یتم كتابةلكل دراسة حالة)،  واحدة(  A4على ورقتین من ورق مقاس  •
    الورقة. الطفل في وسط رسم

بقیة الورقة بكلمات وعبارات تصف   ویمأل المشاركات والمشاركون في المجموعة  ذلك الطفلكل مجموعة بأنھا عائلة خیل ت ت  •
 ھذا الطفل وأفراد أسرتھ أثناء تخطیطھم لنقل طفلھم إلى بیئة تعلیمیة جدیدة.    والديتنتاب المشاعر والعواطف والمخاوف التي قد 

ً  فریدةوالعبارات ال مثالینال التي تكررت في كالحظ الكلمات والعبارات نالل •  . أیضا

 

 نات والمشاركی المشارك كن توقعھا منالتي یماإلجابات المحتملة 
 

 یجب أن تكون اإلجابات مختلفة لكل مجموعة بناًء على دراسات الحالة الخاصة بھا. قد یتضمن نوع اإلجابات ما یلي: 
 

 ھل یفھم اآلخرون طفلي؟   -
 ھل یدرك اآلخرون مواطن القوة لدى طفلي؟   -
 ھل یرى اآلخرون طفلي كشخص في المقام األول؟   -
 معرفتي بطفلي؟ سیتم تقدیر ھل  -
 أشعر بالحماس   -
 تطلع إلى الدعم من اآلخرین أ -
 مھتم بلقاء عائالت اخرى    -
   أصدقاءطفلي لعلى أمل أن یكون  -
   اقصاء طفلي قلق بشأن أشعر بال -
 ھل سیكون طفلي آمناً؟   -
 طلباتنا؟  مت احتیاجاتنا وإلى ون یات والمرب المرب ھل یستمع  -
 ؟  یكون طفلي سعیداً ھل س -
 التوعیة الوقت الكافي لفھم احتیاجات الطفل؟   ات واختصاصیي ھل لدى اختصاصی  -
 ؟  لم یكن طفلي بخیرماذا لو  -
 تعلیم طفلي؟ یقوم ب  كیف المعلم أو المعلمة سیعرفھل  -
 طفلي؟ اآلخرون  األطفال  سیحبھل  -

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 ؟  كیف أجھز نفسي وطفلي -
 م یكن طفلي جاھزاً؟  ماذا لو ل -
 ھل سیتعب طفلي أكثر من الالزم؟   -
 ؟ طفلي لبیئة التعلیم  ھل من المبكر إرسال -
 أن أبقیھم آمنین في المنزل؟  عليھل  -
 ن؟ ی أطفال آخر  سیتعرض للتنمر منھل  -
 اآلخرون؟   اآلباء واألمھاتیحكم علي سھل  -
 ؟  ة أو المعلمھل سیصدقني المعلم -
 كیف سیفھم طفلي؟   -
 ما الذي یجب أن أرسلھ إلى المدرسة معھم؟  -
 كیف سأعرف ما یحدث كل یوم؟   -
 لبس طفلي؟   یجب أن أُ  ماذا -
 ؟  معھم ما نوع األحذیة والحقیبة والقبعة التي یجب أن یأخذوھا -
 كم تبلغ التكلفة؟  -
 كان طفلي غیر سعید؟  إن ماذا أفعل  -
  التعلیم؟ بیئةعجبني ت لم  إنماذا أفعل  -
 من یتحدث لغتنا؟  -
 ؟  التي نقوم فیھا بعمل األشیاء طریقةالھل یفھمون  -
 ھل ھناك أطفال آخرون مثل أطفالنا؟  -
 ؟   من نفس الخلفیةھل ھناك عائالت أخرى  -
 ماذا لو لم یكن في وسعي تحمل ثمن األشیاء؟   -

 
 قدم ما یلي:  

 
قد تحتاج األسر عندما یشارك األطفال وأسرھم في عملیات االنتقال، فإن فرص النجاح تصبح أعظم. 

أمر  ھذا ، ون لتتمكن من المشاركة والتفاعل مع مرحلة االنتقالات والمربیی إلى دعم وتشجیع المربی
علینا أن نضمن    . یتعیناألقل حظاً او الذین یعانون من عقبات للوصول الي التعلیملألطفال ة مھم خاص

للوصول إلى بیئة إنتقال داعمة نحو على فرصة متساویة   طفل، مھما كانت خلفیتھ،طفلة وحصول كل 
 . الجامعتعلیم  ال
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 .   )2( أ النشاط دراستي الحالة المطورة في یتم الرجوع إلى، مجموعات األساسیةال من خالل العمل في •

 لى بیئة الطفولة المبكرة.  لنتأمل ھنا السبب الذي قد یدفع أسر ھؤالء األطفال إلى التردد في إرسال أبنائھم إلى المدارس أو إ •

 

 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

 یجب أن تكون اإلجابات مختلفة لكل مجموعة بناًء على دراسات الحالة الخاصة بھا. قد یتضمن نوع اإلجابات ما یلي: 
 

 لھم االلتحاق بالمدارس.   یسمحال یعرفون أن أطفالھم  -
 . كمان یعرفونھم أن ال أحد یعرف أطفالھمیوقنون  -
 نظام التعلیم.  ال یعرفون الكثیرعن  -
 یرغبون في حمایة أطفالھم أو إبقاھم بعیداً عن المجتمع.   -
   بالخجل. نشعروی  -
 .  البقاء في المنزلطفلھم من األفضل ل  ھیعتقدون أن  -
 ن من التعلیم.   ال یعتقدون أن أطفالھم سوف یستفیدو -
 یعتقدون أن أطفالھم غیر قادرین على التعلم.  -
 .  المواكبة یعتقدون أن أطفالھم لن یتمكنوا من -
 یتحدث طفلھم بلغة مختلفة، لذا فھم یعتقدون أنھ ال توجد مدرسة لھم.   -
 ال یعرفون ما إذا كان یحق لھم الحصول على التعلیم في ھذا المجتمع.  -
 .  یشعرون بالخوف -
 ون أي شخص في المجتمع.  ال یعرف -
 إلحاق أطفالھم بالتعلیم.   تكلفة ال یمكنھم تحمل  -
 التعلیم.   معجارب شخصیة سلبیة ت یعانون من  -
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  بعد ذلك، 

 إلى مجموعتین فرعیتین صغیرتین.    مجموعة أساسیةینبغي تقسیم كل  •

طفل ینتقل من المنزل إلى بیئة التعلیم المبكر أو  مثال:تقرر كل مجموعة فرعیة الطفل (إحدى دراسات الحالة) ومرحلة انتقالیة ( •
 )   ینتقل من بیئة التعلیم المبكر إلى بیئة المدرسةطفل 

 ینبغي على كل مجموعة فرعیة اختیار أحد األسئلة التالیة لإلجابة عنھا:   •

 عملیة االنتقال؟   المشاركة الفعالة في مخاوف العائلة وتشجیعھا على لنقاش  الزیارات المنزلیةكیف یمكنك استخدام  −

مخاوف األسرة وتشجیعھا على  لمواجھةالتي یمكن تطویرھا  واد التوعیةالدعم وم  وأدواتالمعلومات ھي  ما −
 عملیة االنتقال؟   المشاركة الفعالة في

على (دعوة األسرة لزیارة بیئة التعلیم) لمعالجة مخاوف األسرة وتشجیعھا  توجیھیةال اتجلس ال كیف یمكنك استخدام −
 عملیة االنتقال؟   المشاركة الفعالة في

 عن أحد األسئلة.    اإلجابةلتقدیم دراسة الحالة مع  مرة أخرى األساسیة ةمجموعالإلى  تنضم المجموعات الفرعیة •
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 التعمق في قضایا محددة   )ج(
 

 للتعلیم الرسمي   اإلعداد -3. 1النشاط 
 

 60–90   دقیقة 
 

 
 
  

أطفالھم یعانون من عجز واحتیاجات إضافیة في وقت مبكر، فإن   بأن   اآلباء واألمھاتیعرف   عندما
دعم التعلم والتنمیة من الممكن أن یبدأ قبل أن یبدأ الطفل التعلیم الرسمي. ھناك مجموعة من مقدمي  

 الخدمات والمنظمات التي یمكن أن تقدم األفكار أو الموارد أو الدعم مباشرة لألسر.   
 

 عطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  یقوم المدرب أو المدربة بإ

عن ھذه  یتم اإلجابة  ثم) 1أ ( النشاط تم تطویرھا فيإلى إحدى دراسات الحالة التي  بالعودة. األساسیة اتمجموعال عمل فيال •
 األسئلة.   

؟ ما مدى سرعة تحدید ھذه التي قد تواجھھ تحدیاتالتحدید احتیاجات ھذا الطفل و واألمھات كیف یمكن لآلباء −
 المعلومات؟  

 زالة الحواجز التي تعترض سبیل التعلم والتطویر في المنزل؟   من القیام بھ بالفعل إلواألمھات  تمكن اآلباءما الذي  −

 
اإلجابات التي   نوع ین في تحدید ات والمشاركالمشارك : قد یساعد تقدیم نموذج إجابة لكل سؤالأو المدربة  مالحظة للمدرب 

 تبحث عنھا. 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

من خالل التحدید المبكر  الجامعلألطفال من أجل االنتقال السلس إلى التعلیم الوالدین تسلیط الضوء على كیفیة إعداد 
 وإزالة الحواجز التي تحول دون التعلم والتنمیة في المنزل.    لإلعاقات

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 إذا لزم األمر.   في النقاش ین أو ملء الفجوات ات والمشاركیمكن استخدام القائمة التالیة لحث المشارك

 
 ؟ ما مدى سرعة تحدید ھذه المعلومات؟  التي قد تواجھھ   تحدیاتالتحدید احتیاجات ھذا الطفل و واألمھات كیف یمكن لآلباء

 على سبیل المثال  األصدقاء  أبناء بتطور أطفال آخرین منمقارنة تطور أطفالھم 
    في النمو أو التطور أو اختالفات في التطور. أبرزت حاالت التأخیر الطبیةالزیارات 

 منذ الوالدة   وقد تكون قد ظھرتبعض حاالت اإلعاقة واضحة للغایة 
 

 زالة الحواجز التي تعترض سبیل التعلم والتطویر في المنزل؟   من القیام بھ بالفعل إل واألمھات تمكن اآلباء ما الذي 
 موارد متخصصة   واربما وجد

 خرى  تواصل أ غة اإلشارة /طرق تعلموا ل
 بیئتھم بحیث تصبح أكثر سھولة في الوصول    قاموا بإضافة تعدیالت على

 .  مشي، إلخلل مسند كرسي متحرك، وقصبات، وإطارعلى موارد للتنقل مثل  واحصل
   یة (على سبیل المثال سماعات األذن)المساعدة السمع واتالنظارات أو األد

 تأثیر الحالة الطبیة    لتخفیف مندواء خاص ل
 .ینات أو المتخصصمعالج الكالم أو غیره من المتخصص بتطویرهقام برنامج  یتابعون

 
 قدم ما یلي:  

 
تجربة الوالدین. على سبیل  جامعة، من المھم االستعانة ب االنتقال السلس إلى بیئة تعلیمیة لضمان  

یساعد مثل ھذا  علیھا؟    نجحوا في التغلبف  وكی اآلباء واألمھاتالمثال، ما ھي الحواجز التي حددھا 
تجنب إرسال  ل إلى بیئة جدیدة.مرة أخرى عند انتقال الطفل الحواجز  ظھورالتأكد من عدم  التعاون في

المعلمون واألسر أن یتشاركوا  كل من یستطیع وعرة، شاقة وجدیدة عبر طریق تعلیم الطفل إلى بیئة 
 . أكثر سھولة وسالسةالمعلومات حتى یصبح الطریق إلى األمام  

  

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 



24 
 

  
 

 في طورھمتعلم أطفالھم وت  عملیة   ھ فيونلعبیواألسر الدور الحاسم الذي   واألمھات قد ال یدرك اآلباء
 أطفالھم لدخول نظام التعلیم.   یمكن إعداد  وقد ال یدركون كیف المنزل
  م، وسوف یكون لھم عندما یتعلق األمر بطفلھ  واألكثر خبرة یةھم األكثر درا اآلباء واألمھاتإال أن  

أھمیة    ذاتباء مع أطفالھم األنشطة الیومیة التي یقوم بھا اآل  وتعتبربالفعل تأثیر قوي على تعلم الطفل. 
 على سبیل المثال:  من ھذه األنشطة بالغة في السنوات القلیلة األولى. 

 روایة القصص   −
 التھالیل  األغاني و  −
 الرسم   −
   اللعب −
 المنزل وفرزھا ووصفھا  حول  الیومیة  دواتشیاء واألالتفاعل مع األطفال للتعرف على اال −
جبات الطعام واالحتفاالت والتسوق التحضیر لومثل المنزل الیومیة الطفل في أنشطة   إشراك −

 .   واألعمال المنزلیةلشراء البقالة 
 تطویر مھارات األطفال وزیادة حماسھم نحو التعلم. وتعمل ھذه األنشطة على 

  الجمیع یشعر قد . خوض مراحل االنتقالیحتاج األطفال أیضاً إلى الدعم العاطفي استعداداً للتغییر و
من خالل   طفلھمالقلق والتوتر والخوف من التغییر. یمكن لآلباء واألسر أن یساعدوا ببدرجات متفاوتة  

مع مشاعر الترقب تطویر المشاعر اإلیجابیة  التشجیع علىمن خالل و قتدى بھوذج یُ تقدیم نم
على الرغم من المشاعر المختلطة التي قد یعاني منھا الطفل أثناء خوض مثل ھذه . و والحماس
  تغییر وانتقال تجربة إلى تساعد في توجیھھ    تربط الطفل بأسرتھفإن العالقة القویة التي التجربة، 
 إیجابیة.   

 
ین ات والمشاركالمشارك  إعطاءوعات وعلى المجم  وأقالم تخطیط ملونة أو أقالم تلوین أو أقالم رصاص  A4ع ورقة مقاس ی وزیتم ت 

 التعلیمات التالیة: 

 مل في مجموعات.   لعا •

 آلباء والعائالت.   وتوزیعھا على اھا نسخیمكن  عامة معلومات ورقةأو  (بروشور) إعداد إعالنعلى المجموعة  •

 نصائح لدعم الطفل لبدء المدرسة. یتضمن البروشور أو ورقة المعلومات  •

  

ما  و المدربة بعرضأیقوم المدرب  ومن ثم،
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 :  ما یلي النصائح تشملیجب أن  •

 لضغط  تعریض األطفال لآلثار السلبیة الناتجة عن اجنب نت كیف نتحدث عن المدرسة بشكل إیجابي و −

   بنفسھ بناء استقالل الطفل وثقتھ −

 التعرف على مجتمع المدرسة   −

 أفكار لالحتفال ببدء المدرسة   −

 ة الطفل مع بدایة المدرسة. ی دعم رفاھ −

 
تقییم   ین على تقدیمات والمشاركتشجیع المشاركیقوم ب ، والبروشور أمام الجمیعتقدیم ل مجموعة كبة من یطلب المدرب أو المدر

 حول المحتوى والتخطیط.    ومالحظات
 

، وتوصیة  بیئاتھم المختلفةالمشاركین على التفكیر في كیفیة إنتاج مثل ھذا الكتیب وتوزیعھ في من المحبذ تشجیع المشاركات و
جدیدة لمعرفة إذا ما   تعلیمیةبیئات المشاركین بالحصول على مالحظات من العائالت التي قامت بالفعل بنقل طفلھا إلى المشاركات و

 صائح أو تعدیالت إضافیة. كان لدیھم اقتراحات أو ن 
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 الجلسة الثان�ة  
 

ألجل  الدعم   عنا�  سلسلة
 أول بيئة تعل�م  – االنتقال 
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 م تعلیأول بیئة  –االنتقال  ألجل دعم عناصر الالجلسة الثانیة: سلسلة 
 

 النقاط األساسیة التي یجب تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة 
 

 تضمین النقاط األساسیة التالیة:   یجبجلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد مناقشة قصیرة،   ارةدإ تمسواء 
 

توفیر   ونات والمعلمالمعلملألطفال إحساًسا باألمن واألمان واالنتماء حتى یتمكنوا من مواصلة التعلم. یستطیع  بیئة المنزلتوفر  •
 من خالل التعرف على منزل كل طفل ومجتمعھ.    الجامعةبیئة الطفولة المبكرة  أجواء مماثلة للمنزل في

یمكن تصمیم خطط االنتقال  وبذلك  تنسیق النتقال ناجح.للمدارس كشركاء لامراكز مرحلة الطفولة المبكرة وینبغي أن تعمل  •
 بحیث تتناسب مع احتیاجات األطفال المتنوعین.   

 االنتقال الفردي والشامل.    لدعم لكل طفل جاز الخاصة بالتعلم والتطویریمكن أیضاً استخدام ملفات اإلن  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 

الصلة من  ذویمكن القیام بتیسیر أي من األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع 
 08:56- 04:34 الفیدیو حسب التسلسل الزمني من الفیلم 
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  ت العملورشا أساسیة ل نشطةأ ) أ(

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 االنتقال إلى التعلیم.   حاكیة للبیئة المنزلیة بیئة الطفولة المبكرة الممن خاللھا  الطرق التي تسھلعلى التعرف 
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  )ب(
 

  المحاكیة للبیئة المنزلیةبیئة الطفولة المبكرة  – 1. 2النشاط 
 

 60–90   دقیقة 
 

 
 
 

شبیھة  الطرق التي یمكن من خاللھا دعم االنتقال من المنزل إلى أول بیئة تعلیمیة ھو جعل بیئة الطفولة المبكرة  أحد أھم
ھي البیئة التي تبدو وكأنھا بیت من حیث كونھا غیر رسمیة   التعلیمیة المحاكیة لبیئة المنزلمنزلیة. إن البیئة بالبیئة ال
ً  التعلیمیة المحاكیة لبیئة المنزل  البیئة  بیوت األطفال. توفر وإن كانت ال تشبھ إلى حد كبیر  ومریحة   لألطفال إحساسا

 لمتابعة اللعب والتعلم.   عروا باألمن والراحة والترحیب باألمن واألمان واالنتماء حتى یش
 

أو   صندوق مع قطع الكلمات وجمعھا في  أ 2من ورقة العمل  إعداد نسخةیتم قبل بدء ھذا النشاط،  :أو المدربة  ة للمدربمالحظ
 ین.  ات والمشارككلمة لجمیع المشارك نسخ كافیة بحیث یمكن إعطاء یتم عملقبعة.  

  
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 القبعة.  /الصندوقسحب كلمة من یقوم مشارك أو مشاركة ب  •

 لإلجابة عن السؤال التالي:  الكلمةستخدم تُ  •

 ین سد الفجوة بین المنزل وبیئة التعلیم األولى؟ ات والمعلمكیف یمكن للمعلم −

 مع المجموعة بأكملھا.  یتم مشاركة اإلجابة  •

 
  

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 المجتمع فیما بعد فیما قد یجعل بیئة الطفولة المبكرة في  بأن علیھم التفكیرالمشاركین یقوم المدرب أو المدربة بإشعار المشاركات و
 .  مواءمة لبیئة المنزلأكثر 

 
 اإلرشادات التالیة:  مع  A4ین ورقة فارغة من ورق ات والمشاركالمشارك یُعطى

 أوراق منفصلة.    3 ومن ثم قصھا بحیث یكون لدى كل مشارك ومشاركة  إلى ثالثة أجزاء A4ورق مقاس القطعة طي  •

 سؤال مختلف في كل ورقة:   یتم اإلجابة عنعن ھذه األسئلة الثالثة،  اإلجابة •
 ؟  موارد التعلیم محاكیة لتلك التي في المنزلبیئات و یمكن جعل كیف .1
 المنزلیة؟  البیئة  مشابھة لطبیعة العالقات فيفي بیئة التعلیم   العالقات یمكن جعلكیف  .2
 ؟  لالمنز الطفل في  مشابھة لتجاربفي البیئة التعلیمیة   التجارب یمكن جعلكیف  .3

 م الكلمات أو الرسومات أو القوائم أو المخططات أو الرموز لتمثیل إجاباتك.  ااستخدیمكن  •

 . مإجابة من إجاباتھ بتقدیم ومشاركة كل مشاركقوم ی  •

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
أو  للتشجیع على النقاش ن. یمكن استخدام ھذه اإلجابات ی المشاركالتي ینتمي إلیھا المشاركات ومجتمعات  الالبد أن تعكس اإلجابات 

 عند الحاجة.    كمثال
 

 ؟  بیئات وموارد التعلیم محاكیة لتلك التي في المنزل یمكن جعل كیف
، صور  جتمع المحلي، أعشاب أو أزھار من المت ذات روائح عطرةفرش/سجاد، أقمشة، وسائد، كرسي مریح، نباتا 

   حاجیاتھممن المجالت)، مساحات یمكن لألطفال فیھا وضع أخرى (من العائالت إن أمكن أو صور 
في مجتمعھم. على   أي منزلن إلى التفكیر في ما ھو فرید في ات والمشاركی ھ المشاركی وجیتم ت : أو المدربة  مالحظة للمدرب 

بینما قد تستخدم بلدان أخرى سجادات ووسائد على األرض؛  في بعض البلدان یشیع استخدام األریكة أو المقاعد،  :سبیل المثال
قد یستخدم مجتمع ما أوعیة خشبیة لتناول الطعام، بینما یتناول مجتمع آخر طعامھ من صینیة مشتركة في المنتصف؛  قد  

 .   للتزیینآخر سجادات یعلق مجتمع ما الصور على الجدران، وقد یعلق مجتمع 
 

 المنزلیة؟  في بیئة التعلیم مشابھة لطبیعة العالقات في البیئة  العالقات یمكن جعلكیف 
یتم . وداعمةوكلمات لطیفة أفعال تشعر األطفال بالطمأنینة طفال. القادرون على بناء عالقات قویة مع األ  ونات والمعلمالمعلم

الذین   ونات والمعلمالمعلم . البیئة التعلیمیةقضاء بعض الوقت في ل والجدات ر واألجدادأعضاء المجتمع المحلي واألسالترحیب ب 
 ویقیّمون ھذه التجارب.     في المنزلیتذكرون أموراً مھمة حول حیاة الطفل المنزلیة ویطرحون أسئلة أو یتحدثون عن تجارب الطفل 

 
 ؟  لالمنز   في البیئة التعلیمیة مشابھة لتجارب الطفل في التجارب یمكن جعلكیف 

 
تجارب األطفال    البناء علىالراحة. االحتفال بالمناسبات الھامة. قراءة القصص في مجموعات صغیرة. أوقات روتین األكل و

  أشیاء ذات معنى لھملى إحضار . استخدام لغات األقلیات. األطفال مدعوون إمشابھة في بیئة التعلیمأنشطة تنفیذ المنزلیة من خالل 
 من المنزل لمشاركتھا أو عرضھا. مشاركة األطعمة المألوفة. تكرار األلعاب واألغاني والقصص المألوفة.   
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 قدم ما یلي:  

 
بدوره  وھذا  ،من خلفیات متنوعة األطفال المنزل بیوتالمحاكیة لبیئة  الجامعة ینبغي أن تعكس بیئة الطفولة المبكرة

 .   بیت كل طفل ومجتمعھ  ن شیئاً عنات والمربییالمربیتعلم یسلط الضوء على أھمیة 
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 إلى مجتمع الطفل ینتمي، على أن ةمن دراسات الحال أحد األطفال  تختار كل مجموعة. رئیسیةإلى مجموعات  المشاركین قّسمیُ  •
    قافیة. أي شكل آخر من أشكال األقلیات الث  ت أقلیة دینیة أو لغویة أوأقلیة سواء كان 

 األسئلة التالیة:  تجیب المجموعة عن •

ة في بیئة الطفولة المبكرة لھذا لخلق شعور باأللفون ات والمعلمھا المعلمما ھي التدابیر اإلضافیة التي یمكن أن یتخذ −
 الطفل؟   

 ؟  خلق بیئة تعلیم جامعة ومحاكیة للمنزلل اآلباء واألمھاتمین التعاون مع مات والمعلكیف یمكن للمعل −

 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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   سائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھام )ب(
 

 الروابط بین الطفولة المبكرة والمدارس   -2. 2النشاط 
 

 90    دقیقة 

 
 
 

 
ملیة تبدأ قبل  ت مسألة توقیت فقط. االنتقال ع إن االنتقال من بیئة الطفولة المبكرة إلى بیئة مدرسیة لیس

ات  المعلم من المھم أن یعمللذا، فذلك بفترة طویلة وتمتد إلى ما بعد الیوم األول من المدرسة. 
 في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس كشركاء لتنسیق ھذه العملیة.    ونوالمعلم

 
أصحاب   ینات والمشاركالمشارك ى تضم المجموعة األول. شّكل ثالث مجموعات كبیرة: 3إلى  1رقًما من  كل مشارك ومشاركة أعِط 
 من اقتراحات أعِط كل مجموعة بطاقة  اصحاب الرقم ثالثة في مجموعة ثالثة.ثنین وارقم ال أصحابوالمجموعة الثانیة احد، والرقم 

   ب.  2ورقة العمل 
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 الخاصة بھا:    االقتراحاتاقة بط تناقشھاالتي فكار عصف ذھني لألتقوم كل مجموعة ب  •
 المسؤولیة المشتركة والتعاون   المجموعة األولى:
 أنشطة االنتقال   المجموعة الثانیة:
 علومات  مشاركة الم المجموعة الثالثة:

 اٍل.   بصوت ععلى مواصلة النقاش  ھمین وتحفیزات والمشاركأمام المشارك اختر شخًصا من المجموعة لقراءة األسئلة •

 على ورقة كبیرة للعرض.    المقترحة خالل النقاش اختر شخًصا آخر لتسجیل األفكار •

 . یمكن للمجموعات األخرى طرح األسئلة وإضافة األفكار.  كل مجموعة تقوم بعرض تقدیمي أمام المجموعات األخرى •

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

في ضمان انتقال بین بیئة الطفولة المبكرة وبین المدارس  كیف یساعد كل من التخطیط الجید والروابط القویة  مناقشة
 سلس.   

 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 



34 
 

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 أو اإلضافة إلى العروض التقدیمیة الخاصة بھم.    النقاشھذه بعض االقتراحات التي یمكنك استخدامھا لحث المجموعات أثناء 

 
 : المشتركة والتعاونالمسؤولیة 

 في مرحلة الطفولة المبكرة   ونات والمعلمالمعلم
 إدارة المدرسة  

   المدرسة وات ومعلممعلم
 وغیرھم من أفراد األسرة  جھات تقدیم الرعایة أو   واألمھات اآلباء

 األكبر سنا    والشقیقات  األشقاء
الصحة،   يویساعدون في تیسیر عملیة االنتقال (مثل أخصائی ون آخرون یعملون مع الطفل/األسرة ات واخصائی أخصائی 

 عالج النطق، وما إلى ذلك).  م، الج الطبیعيواألخصائیین االجتماعیین، والمع
 

 أنشطة االنتقال  
   األیام المفتوحة

   اآلباء واألمھاتجلسات المعلومات مع 
     لتجربة البیئة المدرسیة مدرسةالزیارات القصیرة لل
 زیارات وقت الغداء  

  لألھاليمواد 
 معلومات لألطفال  

 فرصة للعائالت لمقابلة عائالت أخرى  
 الصف المدرسي إلى بیئة الطفولة المبكرة)  زیارات لألطفال (زیارات مجموعة األطفال المبكرة للمدرسة /  متبادلة زیارات 
   ینات والمعلمللمعلم متبادلة زیارات

  وعمال اجتماعیین،، ین، والفیزیائی ینالنفسی  األطباء، واألطبة  زیارات اختصاصیات واختصاصیین مثلزیارات متخصصة (
 والمستشارین للصم)  

 الزیارات المنزلیة  
 بعد الیوم األول من الدراسة  نشاطات ما 

 في المدرسة نصف یوم  قضاء 
 

 مشاركة المعلومات  
 عرض رحلة تعلم الطفل   ذي ی ال الشخصي الطفل سجل

   المتوفرةوالروتین، والمساحات معلومات حول طاقم التعلیم، م ی تقدلكتیبات مدرسیة 
    واالھتماماتمواطن القوة واالھتمامات لدى الطفل، وأسلوب التعلم، والدافع، والشخصیة 

 خدمات الدعم الرئیسیة األخرى  /موظفات وموظفي معلومات واستراتیجیات من 
 لطفل   مع ا فعالةحول طرق التدریس التي كانت معلومات 

معلومات عن المناھج الدراسیة حتى یتمكن فریق المرحلة االنتقالیة من وضع خطط أولیة إلزالة الحواجز الواضحة والنظر في  
    االختالف الناجمة عن حتیاجاتاال

 تواریخ رئیسیة ومعلومات ترحیب من المدرسة.   
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 .   المجموعات األساسیة إلى العودة •

 للتركیز علیھا.  ) 1أ ( النشاط إحدى دراسات الحالة من اختیار •

خطة انتقالیة مخصصة لتلبیة احتیاجات الطفل في  مثال لإعداد  یتم، جلسة العصف الذھني مع المجموعةباستخدام األفكار من  •
 من اإلجابة على األسئلة التالیة:   یتم التأكدالخطة،  أثناء إعداددراسة الحالة. 

 ؟  في عملیة االنتقال  من سیشارك −

 من سینسق العملیة؟   −

 متى تبدأ العملیة وتنتھي؟  −

 ما ھي المواد التي سیحتاج إلیھا اآلباء؟   −

 من، أین ومتى؟ مع ، ما ھي األنشطة ضمنھا المرحلة؟ستت ما األنشطة التي   −

 ما المعلومات التي ستتم مشاركتھا؟  −

 ع المجموعة بأكملھا.  یتم مشاركة الخطة م •
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   التعمق في قضایا محددة )ج(
 

   الشخصیة األطفال سجالت – 3. 2النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 
 

 " على السبورة.   التعلم والتطویر  سجل" اكتب
 

 قدم ما یلي:  

 
الخاص    وسجل الطفل الشخصيالتعلم والتطویر  سجالتفي ھذه الجلسة، سننظر في كیفیة استخدام 

    التعلم والتطویر بشكل عام.  نناقش دور سجالتاالنتقال. دعونا أوالً    عملیة نتقال لدعم بمرحلة اال
 

الخاص   الطفل الشخصي لسج أن یكونین بأنھ ینبغي ات والمشاركلمشاركیمكن اإلشارة ل: أو المدربة  مالحظة للمدرب 
 ).   2.2نتقال (انظر النشاط عداد خطط االإفي  أساسي عنصراالنتقال ب 

 
  /، إما كمعلمسجل طفل شخصي من قبل  أعد أو استخدمقد  منھمما إذا كان أي  المشاركات والمشاركینیقوم المدرب أو المدربة بسؤال 

 .   متعلمة/أو كمتعلممعلمة 

 من الذي استخدمھا ومتى؟    −

 ؟   ھاماذا استخدمل −

 ؟   الذي تضمنھ السجل  ما −
 
 

 

ً التعلم والتطویر شائع  سجالتاستخدام أصبح   الشخصیة   األداةھذه  تستخدم و في بیئات التعلیم المبكر.  ا
ین في االحتفاظ بسجالت تعلم األطفال وتنمیتھم  مات والمعلموالمعل اآلباء واألمھاتلمساعدة األطفال و

وسجالت  األعمال الصفیة أمثلة على  ھذه السجالت تھم والتأمل فیھا. ویمكن أن تتضمنا وإنجاز
  اآلباء واألمھات. یمكن لألطفال والمستقبلیةھم األنشطة واإلنجازات وتأمالت األطفال وتطلعاتھم وخطط

 عًا. مملفات ھذه الإضافة معلومات ومراجعة  فریق التعلیمو
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 (كجزء من تخطیط االنتقال)    الجامعالتعلم والتطویر لدعم االنتقال  سجالتالتفكیر في كیفیة استخدام 
 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 

 مشاركة تجربتھم و/أو تقدیم ما یلي:  اثنین أو ثالثة من المشاركین والمشاركات لب من یُط
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أقوم  . سأعمار وقدرات مختلفةلدعم انتقال األطفال من سجالت األطفال الشخصیة كما یمكن استخدام 

من بیئة الطفولة المبكرة  الطفل الشخصي في دعم انتقال طفل دور سجل اآلن بقراءة قصة تتحدث عن  
 .  في عملیة االنتقال الطفل الشخصي  سجلومالحظة كیف ساعد إلى المدرسة. یُرجى االستماع 

 
أوراق مالحظات  یتم توزیع ثم . بصوت عال ج  2في الجزء األول من ورقة العمل  المتواجدة القصةیقوم المدرب أو المدربة بقراءة 

 التعلیمات التالیة: ات والمشاركین إعطائھم صقة (أو أوراق صغیرة) على جمیع المشاركال
 

 وراف.   ج إحدى النتائج اإلیجابیة للطفل  ھمالخاصة ب مالحظة ورقة العلى  یكتب كل مشاركة ومشارك •

 
ورقة  العناوین التالیة على السبورة أو  ویقوم بكتابة ج.  2من ورقة العمل   الجزء الثاني بصوت عالٍ المدرب أو المدربة قرأ ی ثم 
 عرض.   ال

 
 عن الطفل.   ة أو المعلم یتعلم المعلم .1
 إلشراك الطفل.   سجل الطفل الشخصي ة أو المعلم یستخدم المعلم .2
 للتفاعل مع الطالب اآلخرین.  الشخصي  ھسجل یستخدم الطفل   .3

 
 المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:   یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

وین  اإن كنت تظن أن مالحظتك ال تتالءم مع أي من العن . ورقة المالحظة الخاصة بك بجوار العنوان المالئم ضعحاول و •
 قم بإلصاق المالحظة في أعلى السبورة أو أعلى ورقة العرض.  السابقة،

 
ین ات والمشاركسأل المشارككما ی ین ال تتطابق مع العناوین الثالثة. ات والمشاركللمشاركأي مالحظات المدربة أو المدرب راجع ی 

 .  من خاللھا دعم االنتقاللسجل الطفل الشخصي عما إذا كانت ھناك أي طرق أخرى یمكن 
 

 
 

قائمة بھذه   نكتبر، ول التعلم والتطویسجالت العامة لمحتویات البمزید من التفصیل في ھنا دعونا نفكر 
 .   ورقة العرض أوالسبورة  األفكار على 

 
 نھا. تدوی األفكار و عرض  نات والمشاركی طلب من المشاركیُ 

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة  

 
 .  البیئةسیختلف المحتوى بحسب عمر الطفل ونوع 

 أوراق الشجر، التذاكر     :، على سبیل المثال ھاأو خارج أثناء عملیة التعلماألشیاء التي یتم جمعھا  −

 قصص ورسوم كاریكاتوریة   −

   االبداعیةاألعمال الفنیة أو  −

 صور األنشطة واألحداث   −

  ین ات أو المعلمالمعلم العائلة، منتعلیقات من الطفل، من األقران، من  −

 سجالت خطط التطویر والتعلم   −

 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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یكون سجل الطفل الشخصي الخاص   وسوف ،التعلم والتطویر بشكل عام سجالتلقد تناولنا للتو 
 ىعلى مدالتي تم تطویرھا   ونماءهتعلیم الطفل  سجلنسخة أقصر من  (سجل االنتقال) بمرحلة االنتقال

سجل الطفل  االنتقال على صفحات من  سجلحتوي یفي مرحلة الطفولة المبكرة.  فترة زمنیة طویلة
التعلیم   بیئةین واألقران في  ات والمعلمالرئیسي قد یرغب الطفل في عرضھا على المعلمالشخصي 

 .  ةالجدید
 

 المجموعة ككل:  ین في ات والمشاركسأل المشاركیُ 

الرئیسي إلرسالھ إلى المدرسة في  الشخصي  الطفل سجل مین أن یقرروا ما الذي یجب نسخھ من لمات والمعلكیف یمكن للمع •
 ؟  سجل االنتقال

 

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 :  نقاش ال ھا أثناءطرحیتم ینبغي إضافة ھذه النقاط إذا لم 

 
والتعلیق على ما یشعرون أنھ مھم  سجلھم الشخصي ین التفاعل مع الطفل الختیار صفحاتھ المفضلة من ات والمعلمیمكن للمعلم

 االنتقال.   تعلیقاتھم في ملف تدوینیمكن أیضاً و، لتضمینھ
 

ات أو  عمل مع أحد المعلمی  ن كان یرید أندرسة معھ أو إیرید أخذ ملفھ الشخصي بالكامل إلى الم ما إذا كان للطفل حریة االختیار 
  بالنسخة األصلیة لسجلھم الشخصي. یحب بعض األطفال االحتفاظ أخرى مختصرة من سجلھ الشخصيین إلنشاء نسخة المعلم

 لصفحات لألخذ إلى المدرسة.  ككنز واستخدام نسخ من بعض (أو كل) ا
 

ي المدارس في  ات ومعلمالطفولة المبكرة تعلیقات وتفسیرات قد تكون مفیدة لمعلم بیئةفي  ونات والمعلمالمعلم یضیفویمكن أن 
 وتقدیر ھذا المحتوى.  سجل االنتقال للطفل فھم محتوى  

 
 الطفولة المبكرة.    مركزھم وتجربتھم مع ات تتضمن تعلیق  االنتقال سجلواألسر في إضافة صفحة إلى   اآلباء واألمھاتوقد یرغب 

 

 
 

 2: الشخصیة النتقالا سجالتاستمع إلى ما قالھ ھذا المعلم حول 
على تعلیقات مفصلة    سجلھاحتوى  ، شعرت بأنني أعرفھ حقاً ...لویس سجل"عندما كنت أنظر إلى 

من  شعرت ، و(بیئة الطفولة المبكرة) أحب في الروضة ونجز أوعلى معلومات شخصیة تتعلق بما فعل و 
أعرف لویس وأستطیع فھم شخصیتھ واحتیاجاتھ بشكل  أنني    خالل قراءة ھذه المعلومات والتفاصیل

خالل قراءة سجلھ  من لویسمع وأقوى  رابط أكبرتمكنا من انشاء شعرت بأننا  يفضل، بل إنأ
 ".   الشخصي

 االنتقال:  سجالت  وإلیك مالحظات من أحد الوالدین حول أھمیة 
األیام  خالل  شعرت طفلتھ دخل أحد الوالدین إلى ریاض األطفال (بیئة الطفولة المبكرة) لیخبرنا كیف

من   األیام األولىت تشعر بسعادة بالغة في  ھ كان تأن طفلخبرنا والد الطفلة بالمدرسة وأ  مناألولى 
براج  أأكثر ما أسعد الطفلة ھو أن معلمتھا قرأت قصة من سجل االنتقال عن حب الطفلة لبناء . المدرسة

 
2 Hartley, C., Rogers, P., Smith, J., & Lovatt, D. (2014). Transition portfolios: Another tool in the transition  

kete. Early Childhood Folio, 18(2), p.5 . 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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بعد قراءتھا للقصة، قامت المعلمة باستعارة المزید من مجسمات البناء من  . باستخدام مجسمات البناء
ة، ولتستمر في ممارسة ھوایتھا المفضلة في بیئة التعلیم  الطفلستخدمھا تالصف القریبة لكي  غرفة

الطفلة في تكوین صداقات جدیدة مع زمالئھا الجدد وتمكنت  ھذه االستراتیجیة ساعدت  . الجدیدة
موارد إلى بیئة التعلیم تتناسب مع الطفلة  ، وأضافت ة الطفل هباالنتماء لھذ  خلق شعورالمعلمة من 

 شعرھا باإلرتیاح في البیئة التعلیمیة الجدیدة. وقدراتھا واھتماماتھا وت
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 مكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص.    اتعمل في مجموعال •

. على سبیل المثال:  عملیة االنتقاللدعم استخدامھا التي یمكن  من سجل الطفل الشخصيإنشاء قائمة بصفحات ب مجموعة تقوم كل  •
لدى كل  ألنشطة. ووصف ل، یة، واألعمال الفنیة واإلبداعذات المكانة الخاصةتوثیق التعلم والتطویر، وصور األصدقاء واألماكن 

 الستكمال ھذا النشاط.  دقائق 5 مجموعة

 
فكرة واحدة من كل  ویقوم بكتابة  مع المجموعة بأكملھالب من المجموعات مشاركة األفكار ، یقوم المدرب أو المدربة بالطدقائق 5بعد 

 .   تنتھي جمیع األفكارمجموعة على السبورة، حتى 
 

 بین المجموعات بحیث یكون لكل مجموعة فكرة واحدة أو أكثر مختلفة للعمل علیھا.    كل األفكارتُقّسم 
 

 .   باستخدام مخیلتھمسجل الطفل صفحة قد تبدوا علیھ كتابة و/أو رسم ما المشاركین والمشاركات  طلب منیُ ، A4ورقة مقاس  على
 

 ون.  والمشاركات التي أعدھا المشاركسجل الطفل مع كل صفحات  تُجوأخیراً، 
 

مجلد على  الاترك و في مجلد ونات والمشاركالتي أعدھا المشارك : بعد الجلسة، ضع األمثلةأو المدربة  مالحظة للمدرب 
 الحر.   الوقتفي  من تصفحھ الجمیعطاولة حتى یتمكن 
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 الجلسة الثالثة  
 

ألجل  دعم  ال عنا� سلسلة 
االنتقال إ�   –االنتقال 

 المستوى التا�ي 
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االنتقال إلى المستوى   –االنتقال   م ألجلعناصر الدعالجلسة الثالثة: سلسلة 
 التالي  

 
 النقاط األساسیة التي یجب تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة 

 
 تضمین النقاط األساسیة التالیة:   یجبجلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد مناقشة قصیرة،   ارةدإ تمسواء 

 

المختلفة   البیئات في  والجدیدة العمل معاً للحد من االختالفات بین تجارب األطفال  السابقة البیئاتین في ات والمعلمیمكن للمعلم •
 .   وضمان سالسة االنتقال

 ین لتسھیل االنتقاالت الفردیة.  ات والمتعلمالمعلومات حول المتعلم ین استخدامات والمعلمیمكن للمعلم •

 یستطیع "األصدقاء" تقدیم الدعم والمعلومات لألطفال الجدد عندما یحتاجون إلیھا.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

إلشارة الي  الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر ل وسھلة 
 الجنسین.

 

الصلة من الفیدیو حسب   ذویمكن القیام بتیسیر أي من األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع 
17:01-08:58 مني من الفیلم التسلسل الز  
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 العمل  ورشاتأساسیة ل أنشطة
 

 المدارس جاھزة لألطفال  -1. 3النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 
 

 
) أو  أ  3ورقة العمل أو ورقة العمل ( (بوربوینت) شریحة العرض التقدیميرض الصور التالیة إما على یقوم المدرب أو المدربة بع

 ارسمھا على السبورة:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قدم ما یلي:  

 
المدارس دور ھام تؤدیھ في عملیة االنتقال. وقبل االنتقال، یمكن للمدارس أن توفر أنشطة انتقالیة للتعرف على  لدى 

الطفل واألسرة، وتعریفھم على البیئة الجدیدة. وبوسع المدارس أیضاً أن تخفف من عملیة االنتقال من خالل تقلیص  
تعبر الدروس األولى عن احترام البیئة المدرسیة لألطفال  وینبغي أن الفوارق بین البیئة السابقة والحالیة إلى أدنى حد. 

 . ھنا تصبح المدارس جاھزة لألطفال.  وخلفیاتھم المختلفة
 .   ةالجدیدة والبیئة السابق البیئةیجد الطالب االنتقاالت أسھل عند وجود أوجھ تشابھ بین 

 
 : ما یلي المشاركینالمدرب أو المدربة المشاركات وسأل ی 

 ؟  ألطفالا نتقالاالستعداد ال كیف تمثل كل صورة من الصور الثالثة دور المدرسة في −

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 االنتقال أكثر سالسة.  عملیة تجعل المدارس  یمكن أن كیف النظر في 
 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

بدرجات  یخطو إن دعم الطفل یكون أسھل بكثیر حین توضح الصور أن االنتقاالت تكون أسھل عندما یكون التغییر تدریجیاً. 
االنتقال  لذا فصغیرة أو بمنحدر مائل صغیر، ویكون االنتقال صعباً للغایة حین یكون التغییر أكبر من أن یستطیع الطفل تخطیھ. 

 حدث.   مجرد  عملیة، ولیس 
 

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

رّكز على كیفیة اختالف المدرسة  . ) 2أ (النشاط  في المختلفة التي قمت بھا البیئاترسومات   المجموعات األساسیةراجع في  •
 ین. ت خراأل البیئتینعن 

   اكتب في مجموعتك إجاباتك عن األسئلة التالیة وناقشھا: •
 ما االختالفات التي ال یمكن تغییرھا؟  .1
 كیف یمكن تقلیل االختالفات؟    .2
 ما الذي یمكن تقدیمھ لجعل بیئة المدرسة أكثر تشابھاً مع بیئة الطفولة المبكرة؟  .3
 إلعداد الطالب لالنتقال؟   البیئاتتقلیل االختالفات بین  ھاما ھي التجربة التي یمكنك من خالل  .4

 .  "لألطفالجاھزة   رسامدإعداد " تتعلق ب أفكار إعداد قائمة ب قم ب  •

 
 مدارس جاھزة لألطفال" على السبورة أو اللوح الورقي القالب. اطلب من المجموعات تقدیم أفكارھم وكتابتھا.   إعداداكتب العنوان: "

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 إذا لزم األمر:   في النقاش أو لسد الفجوات ین ات والمشاركتحفیز المشاركیمكن استخدام النقاط التالیة ل

 
 اختالفات قد ال تتمكن المدارس من التغییر  

 المسافة من المنزل إلى المدرسة  
 بشكل عام   البیئةعدد الطالب في صف واحد أو مجموعة واحدة وفي 

 إلى األطفال   المعلمیننسبة 
 المنھاج الدراسي   

 صور التقییم
 محیط المدرسة 

   دراسيالجدول ال
 

 تقلیل االختالفات وزیادة األلفة  
، المساعد ة/المعلمعلى سبیل المثال  المعلمبعض الوقت مع الطالب الجدد،  ة أو المعلمقضاء المعلمضمان ابحث عن طرق ل 

   لذین یقومون ببعض الوظائف باستقاللیةاأنشطة المجموعات الصغیرة، األطفال اآلخرین 
  دیرھاوتق على سبیل المثال دعم االستخدام المستمر للغة األم للطفل من خالل استخدامھا في الصف إن أمكن، االستمراریة اللغویة

عتاد علیھ األطفال، ثم تقدیم طرق جدیدة للتعلم والتدریس ا ن زیارة بیئة الطفولة المبكرة لمعرفة ما ات والمعلمی ینبغي على المعلم 
 تدریجیاً من خالل البدء بما اعتادوا علیھ 

 فحص البیئة المحیطة وتغییرھا عند الضرورة   
 *  الحفظ  الحد من التعلم عن طریق

 یس المتمركزة حول المتعلم* التدر طرق
 لعب  ستقاللیة الفرص ال 

 *  الھوایات یرتكز علىالذي  واالستكشاف تضمین االكتشاف
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 عتاد علیھا الطالب  این استخدام التقنیات التعلیمیة التي ات والمعلم* ینبغي على المعلم
 

 قدم ما یلي:  

 
ھ. إن االنتقال توقف ك خطر انقطاع تعلمھم أو حتىلعندما یواجھ األطفال تحدیات كثیرة أثناء فترات االنتقال، ھنا 

المفاجئ. للقیام  والمدروس ولیس التغییر  إحداث التغییر التدریجيیركز على تجنب التغییر، بل  یعنيالسلس ال 
ھذه فرصة  تعتبر مختلفة.   بیئاتء في یالت والزمالالزم اتعلى ممارسون ات والمعلمالمعلمبذلك، یتعرف 

خرین والنظر في ما یناسب ین الحالیة وممارسات اآلات والمعلمالمعلم اتللتأمل في ممارسللنقد البناء وغنیة 
   .معینین في أوقات مختلفة أطفال

 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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   مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا )ب(
 

 ین   ات والمتعلمالمتعلم تعرف على – 2.3النشاط 
 

 90–120   دقیقة 
 
 
 

  ینبغي على المتطوعة أو المتطوع"التعلیم یبدأ ھنا".  الصقة مكتوب علیھا مالحظةورقة  من المشاركینأو متطوعة لمتطوع قدم 
 .  )2أ ( النشاط  التعلیم المرسومة في بیئاتوضع المالحظة في المكان المناسب بجوار إحدى صور 

 

 
 التعلیم  

 یبدأ
 ھنا  

 
 أو یختلفون معھ.   وضع المالحظةین عما إذا كانوا یوافقون على مكان والمشاركات جمیع المشاركتوجبھ السؤال ل 

 
 قدم ما یلي:  

 
لكننا  سبق ھو االستعداد لھذا الحدث. وییبدأ الطفل المدرسة وكل ما  حینن التعلیم یبدأ أ  رى البعضی

 أن التعلم یبدأ عندما یولد الطفل، بل وحتى قبل ذلك.     جیداً ین نعلم ات ومعلمكمعلم
  البد وأن، . ولكي تكون كل بیئة ومرحلة فعّالةأثناء تعلیمھم عدد من البیئات التعلیمیةبین  األطفال یتنقل  

واالنتقال بین   لتعلیم لیكون ا. وباإلضافة إلى ذلك، تتناسب مع المرحلة العمریة ومرحلة نمو الطفل
 . علیھاتقدیرھا والبناء والخصائص الفریدة لكل طفل عرف على  م التیتأن   ، ال بدلتعلیم فعاالً امراحل 

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 ین واستخدام المعلومات لتسھیل االنتقاالت الفردیة.  ات والمتعلمالتفكیر في طرق لجمع المعلومات حول المتعلم
 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 ).   1النشاط أ إلى دراسة الحالة الخاصة بك (من والرجوعمجموعات األساسیة، لالعمل في ا •

و  ات ومعلمرسم مخططاً یوضح المعلومات التي قد یكون من المفید أن یتعرف علیھا معلمیتم باستخدام الخریطة الذھنیة،  •
   المدرسة عن كل طفل. (انظر المثال أدناه).

استخدام أحد أطفال   وإعطاء مثال. یمكنات والمشاركین للمشارك: قد تحتاج إلى شرح خریطة ذھنیة أو المدربة  مالحظة للمدرب
 دراسة الحالة في المجموعة وبناء مثال على خریطة ذھنیة مع المجموعة.  

 
 

 
 ثم أضف اقتراحات حول كیفیة تعرف المعلمین على ھذه المعلومات. (انظر المثال أدناه).   •

 
لدعم انتقالھم إلى المدرسة بشكل أفضل.   ة أو المتعلمین لھذه المعرفة بالمتعلم، أضف أفكاراً حول كیفیة استخدام المعلموأخیراً  •

 (انظر المثال أدناه).  

المتعلمة  /المتعلم

معلومة

معلومة

معلومة

معلومة

المتعلمة/المتعلم

معلومة 
تم معرفتھا خالل

تم معرفتھا خالل

معلومة تم معرفتھا خالل

معلومة
تم معرفتھا خالل

تم معرفتھا خالل

معلومة تم معرفتھا خالل
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 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 ستختلف اإلجابات وفقاً لدراسات الحالة.   

 
 ما المعلومات المفیدة التي یمكن معرفتھا؟  

  ،المفضلةالنشاطات واأللعاب  ،االحتیاجات ،التعلم والتطویرما یحبھ الطفل وما ال یحب،  ،االھتمامات ،نقاط القوة، الخلفیة
االستقالل (احتیاجات  والمساعدة الذاتیة و وسائل التواصل،اللغة و، األشقاء في المدرسة، األقارب، واألصدقاء ،الحیوانات األلیفة

 الدعم)، وما إلى ذلك   
 

 كیفیة اكتساب معرفة المتعلمین  
 الزیارات المنزلیة  

 الوالدین  مع جتماعاتاال
 سجل االنتقال الخاص بالطفل  

 زیارات إلى بیئة الطفولة المبكرة  
 الزیارات المدرسیة  

 الطفل  التي تعمل مع األخرى  جھات الدعممقابلة 
 

 والمتعلمات كیفیة استخدام معرفة المتعلمین 
 تكییف البیئة لتلبیة احتیاجات الوصول أو االحتیاجات األخرى  

 المألوفة أو المریحة   الموارداألنشطة / 
 الحصول على التمویل أو الدعم المتخصص قبل بدء الدراسة  

 )  احتیاجات طفل الزال یتعلم الحدیث أو التواصل یة أو(على سبیل المثال، لغة اإلشارة أو لغة األقل لتحقیق التواصلالتخطیط 
 أكثر  عنھ التعلمو ةمعین  إعاقة معین أوفي اختالف البحث  أو المعلمة یمكن للمعلم

ً سابقما تم تعلمھ للبناء على  ادستعداال   ا
 لدیھم توقعات واقعیة  

 تخطیط طرق تدریس فردیة  
 األقران تنظیم دعم

 
  

مةالمتعل/المتعلم

معلومة

تم معرفتھا 
خالل تستخدم ل

تم معرفتھا 
خالل

معلومة
تم معرفتھا 

خالل

تستخدم ل

معلومة
تم معرفتھا 

خالل

تم معرفتھا 
خالل

تستخدم ل

معلومة
تم معرفتھا 

خالل

تستخدم ل
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 ین عرض الخرائط الذھنیة الخاصة بھم على الحائط.   ات والمشاركالمشاركطلب من یُ 
 

على كل مجموعة تعیین ، وطرح األسئلة وإضافة األفكار. الجمیعالتي نفذھا دقیقة للنظر إلى الخرائط الذھنیة  20 ح المجموعاتیتم من 
  دقائق 10آخر في المجموعة بعد جموعة بتعیین عضو تقوم الم.  لتوضیح واإلجابة عن أي تساؤلذھنیة لالخریطة ال مع قىشخص لیب 

 .   النظر للخرائط الذھنیةن من ات والمشاركی حتى یتمكن جمیع المشارك ،لیتولى ھذه المھمة
 

ن بالتفكیر في من یمكنھ استخدام ھذا النوع من أنشطة  ات والمشاركی خالل مطالبة المشاركانھاء ھذا النشاط من یتم دقیقة،  20بعد 
 .   یمكن استخدامھ التخطیط وفي أي مرحلة من مراحل عملیة االنتقال

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 أو كنموذج عند الحاجة.    ین على المناقشةات والمشاركحث المشاركیمكن استخدام ھذه اإلجابات في  

 
 من یمكنھ استخدام ھذا النوع من أنشطة التخطیط؟  

 و المدرسة  ات ومعلممعلم
 المساند  ة/المعلمالمعلم

 المرحلة االنتقالیة   فریق تنسیق
 المدرسة   ة/مدیرمدیر

 خرى  التعلیم األ في بیئاتون  ات والمعلمالمعلم مرحلة الطفولة المبكرة أو ات ومعلمومعلمكما یمكن أن یتبع نفس العملیة 
 

 ؟  ھذه الخرائط ستخدامافي أي مرحلة من مراحل االنتقال یمكن 
 قبل االنتقال إلى المدرسة.  النشاط ھذا  تم تنفیذمن األفضل أن ی 
 نتقال.  االخطة ھذا المخطط جزء من یمكن أن یكون 

 .   فرصة ممكنةفي أقرب یتم مثل ھذا التخطیط أن یبدأ الطفل في الدراسة، فینبغي أن مثل ھذا النشاط قبل  ذیتم تنفی لم  نإ
 خرى.   ألعلى الفور لألطفال الذین ینتقلون فجأة إلى المدرسة أو ینتقلون من مدرسة/منطقة  تنفیذ ھذه الخطة ال بد من 

 مدرسة.   ندما ینتقل األطفال إلى فصول مختلفة في نفس الھذا التخطیط ع ذتنفی ینبغي  
صعوبات في  أو  صحیة  صعوبات أو إعاقةإذا حدث تغییر كبیر في حیاة الطفل (على سبیل المثال، اكتساب تتكرر ھذه العملیة قد 

 ).   المعیشي ، أو حدوث تغیر كبیر في وضعھ نفسیةالصحة ال
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   التعمق في قضایا محددة )ج(
 

 قران  األ – 3.3النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 
 
 

 
یتعرف الطالب على   حیث االنتقال فترة من التعلم المكثفتبر ویع .حدث زمنيعملیة ولیست  لإن االنتقا

ھي طریقة إلقران طفل  نظام األقران . على أشخاص جدد  واإلجراءات الروتینیة الجدیدة، وكذلك البیئات
یمكنھ تقدیم الدعم  وحدیثًا. یعمل الصدیق كمرشد، لھ موجود بالفعل في المدرسة مع طفل تم تسجی
 دعت الحاجة.   طالما والمعلومات للطفل الجدید عندما یحتاج إلیھا 

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

في  األقران لألطفال الجدد  الذین یمكنھم القیام بدورالء یالت والزمزمال عن كیفیة اختیار إجراء عصف ذھني مع المجموعة یتم •
 المدرسة.   

 

 نوالمشاركی ات المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

 یمكن أن تتضمن األفكار:  

ً  البط −    أكبر سنا

   في الفصل  ة أو زمیلزمیل −

 مدرسة  النفس  ىالأخت یذھبون  /أخ −

   یذھب إلى نفس المدرسةعم)  بنت/ابنأحد أفراد العائلة المقربین ( −

    أو صدیقة  صدیق −

 

 
  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 عملیة االنتقال. أن یدعم  األقراننظام یمكن ل كیف 
 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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الطفل الجدید في  من المدرسة بزیارة أكبر سناً  ة أو طالبطالب على قیامبعض برامج االنتقال   شجعت

حاول أن یكون صدیقاً  عن المدرسة ویالطفل ویخبره  یلعب ھذا الطالب مع .كقرین التعلیم المبكر  بیئة
خالل أي زیارات مدرسیة،   یقوم القرین أیضاً باصطحاب الطفل الجدید في جولة حول المدرسة .للطفل

إضافیاً مع الطفل  وقتاً  ھذا القرین. قد یقضي الطفل الجدید في أول أیام الدراسةب لترحیب ل  ویستعدكما 
الستراحة  الملعب في أوقات ا القراءة لھ واصطحابھ إلىیتولى مھمة و  في الفصل الدراسيالجدید 

یصبح الطفل الجدید على   حتىلبضعة أسابیع وقد یستمر دعم األقران خرین. اآلطفال  األعلى  وتعریفھ
   ة. لجدیدین الجدید وبیئة التعلیم ا درایة بالروت 
بمثابة   القرین یكون دور  ولیجلس بجانب طفل جدید.  قرینفي الصف ك زمیلة أو زمیلیمكن تعیین 

  الجدید اإلجراءات الروتینیة الجدیدة التي یتعین على الطفل  توضیحیقوم القرین ب، وأیضاً لطفلرفیق ل 
  حتذى بھ. كما یمكنیكون مثاالً حاول أن یی والجدیدة   فھم وعمل األشیاءأن یقوم بھا، ومساعدتھ في 

في بعض  وجدد. الألصدقاء  وأثناء اللعب مع افي أوقات االستراحة  الطفل الجدید  اللعب معللقرین 
    من قبل.صدیقاً یعرفھ الطفل   قرینقد یكون ھذا الاالحیان، 

قد  وأحد أفراد العائلة المقربین   األكبر سناً أوأو األخوات أحد األخوة   القرین  ومن الممكن أن یكون
یكون ھذا مفیداً في عملیة اإلنتقال ألنھ یضمن وجود أحد العناصر المألوفة للطفل في بیئة التعلیم  

   الجدیدة. 
لغة األقلیة أو الخلفیة المشتركة أو العیش في نفس  لنفس   مھتحدثبسبب   األقرانكما یمكن اختیار 

   من الذھاب إلى المدرسة ومنھا معًا. مما یعني أن یتمكنا المنطقة 
، خاصة إذا  شركائھم مع  للعملإلى بعض التدریب أو التوجیھ بشأن أفضل طریقة   األقرانقد یحتاج 

مجرد مساعدتھم في فھم اإلعاقة أو  لیكون سلوكھم غیر متوقع، أو أو  كانوا یتواصلون بشكل مختلف 
    االختالف.

  
 التعلیمات التالیة:   مع A4كل مجموعة ورقة فارغة من ورق  یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء

 ). 1(   أالنشاط  دراسات الحالة من یتم الرجوع إلىمجموعات األساسیة، الفي  •

ھذا  شكل صعوبة لت الجوانب المحددة لالنتقال إلى المدرسة التي قد  ، یتم كتابةاألولطي الورق إلى نصفین. في النصف  یتم •
 أن یساعد في تخفیف ھذه الصعوبات.    للقرینكیف یمكن أفكار لح ااقتریتم الطفل. على النصف اآلخر من الورقة، 

 مع المجموعة بأكملھا.یتم مشاركة األفكار  •

  

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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   العائلة كقرین –نشاط إضافي اختیاري 

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

   . )1أ ( النشاط دراسات الحالة من المشاركات والمشاركون راجعی ، مجموعات األساسیةال في •

 عن األسئلة التالیة لكل من دراسات الحالة:  تجیب المجموعة  •

 لتوطید العالقات بین العائالت أن یساعد في تسھیل عملیة االنتقال للعائلة؟ كیف یمكن  −

 كیف یمكن التعرف على عائالت أخرى؟   −

 



52 
 

 الجلسة الرابعة 
 

ة    - دعم كل االنتقاالت  كب�ي
ة   وصغ�ي
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  كبیرة وصغیرة -دعم كل االنتقاالت الجلسة الرابعة: 
 

 النقاط األساسیة التي یجب تغطیتھا أثناء ھذه الجلسة  
 

 تضمین النقاط األساسیة التالیة:   یجبجلسة تدریب لیوم كامل أو مجرد مناقشة قصیرة،   ارةدإ تمسواء 
 

 ل.  الفرص والتحدیات للتعلم والتنمیة لدى األطفا  ، وتوفر ھذه االنتقاالتالنتقالخالل حیاتھم بأشكال كثیرة لاألطفال   یمر •

خطط االنتقال كل من كفل ی . ویمكن أن ةالجدیدالبیئة التعلیمیة وینبغي مواصلة توفیر الموارد والمعدات والدعم في إطار  •
 ي االنتقال حدوث ذلك.  ات ومنسقومنسق

لیة أثناء عموالمعلمین على توفیر الدعم الفعّال  اآلباء واألمھاتیساعد  ھموإشراكھم في التخطیط النتقال االستماع إلى األطفال •
 ال.  االنتق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

الوصول، وخاصة في النشاطات التي تتطلب شرحاً مطوالً، تم في بعض االحیان استخدام صیغة المذكر لإلشارة الي   وسھلة 
 الجنسین.

 

الصلة من الفیدیو حسب   ذویمكن القیام بتیسیر أي من األنشطة التالیة. یمكنك إعادة مشاھدة المقطع 
24:40-17:03 التسلسل الزمني من الفیلم   
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  ت العملورشاأساسیة لنشطة أ  (أ)
 

 انتقاالت أخرى   -1. 4النشاط 
 

 30    دقیقة 
 

 
 

 
. كلمة االنتقال للتعبیر عن االنتقال من بیئة تعلیمیة ألخرىستخدم تالتعلیم، مجال كلمة أخرى للتغییر. في ھي االنتقال 

المدرسة االبتدائیة. ھذا النوع من االنتقال ھو حدث وعملیة إلى الطفولة المبكرة بیئة بین  االنتقال على سبیل المثال، 
جامع إدارة االنتقال على نحو إن ر التركیز الرئیسي لورشة العمل. لألطفال واألسر وجمیع المعنیین، وھو محو محوریة

 اإلیجابیة.    التنقالتفي ضمان استفادة كل األطفال من  یساعد
ون  ات والمتعلمالمتعلم یمر بھتغییر الوحید المھم الذي االنتقال بین البیئات التعلیمیة المختلفة ال یعتبر الومع ذلك، فإن 

وبوسعنا   ،على أنواع مختلفة عدیدة من التغییر الجامع. یمكن تطبیق مبادئ االنتقال  وأثناء الدراسةم األولى واتھفي سن
 أن نتحدث عن ثالثة أنواع من االنتقال.   

 
 اكتب ھذه العناوین الثالثة على السبورة:  

 انتقاالت عمودیة  .1
 انتقاالت أفقیة   .2
 غیرات المعیشیة الیومیةالت  .3

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 تعلیمھم.   خاللاألطفال   مر بھالتي ی النظر في مراحل االنتقال ا

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 األطفال إلى بیئة تعلیمیة جدیدة.  تشمل انتقال  العمودیة االنتقاالت -
)، واالنتقال من المنزل لوالفص ساحة اللعب. وتشمل التنقل بین المساحات (مثل  تكراراً  األفقیة أكثراالنتقاالت  -

األنشطة (على سبیل المثال، من وقت الوجبة إلى وقت القصة)، من   التنقل بینإلى المدرسة والعودة مرة أخرى، 
اإلجراءات الروتینیة العادیة إلى اإلجراءات الروتینیة غیر المعتادة (مثل یوم الریاضة)، والتغیرات في العالقات 

 اثة، واألطفال الجدد في الصف). (على سبیل المثال، معلم اإلغ
خارج المدرسة (مثل العودة إلى المنزل أو الوالدة أو الوفاة في األسرة). ورغم  تحدث الیومیة غیرات المعیشیةالت -

 تؤثر على تجربة الطفل التعلیمیة.  أن ھذه التغیرات تحدث خارج نطاق البیئة التعلیمیة الرسمیة، اال انھا كثیراً ما 
 

. والسعادةمصدر للفخر  ، ولكنھا في بعض األحیاندون أن یالحظھا أحدتحدث ھذه االنتقاالت في كثیر من األحیان 
فترة من التوتر االنتقال مرحلة كون توعلى النقیض قد على الطفل، بي لھذه االنتقاالت تأثیر إیجاأن یكون یمكن كما 

 من.  وانعدام األ
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

التي  الفوائدعمرك؟ ماذا حدث؟ كیف شعرت؟ ما كان ھ كطفل. كم عشت یومي معیشي انتقال فّكر لدقیقتین في انتقال أفقي أو  •
 والتحدیات التي واجھتھا؟ كیف أثر ذلك على تعلیمك؟  اكتسبتھا

 مع بعضكم البعض.   ماآخر ومشاركة قصصكة أو مشارك مع مشاركقم بالعمل  •

 
 الغرفة، معنونة:   مقدمةصندوقین (حاویات أو قبعات أو مغلفات) في المدرب أو المدربة  ضع ی بعد ذلك، 

   أفقیةانتقاالت  .1
  معیشیة یومیة انتقاالت .2

 
 

  

انتقاالت     انتقاالت أفقیة    
 معیشیة یومیة

 ین تقدیم األفكار و / أو تقدیم ما یلي:  ات والمشاركالمشاركاطلب من 
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 .   لالنتقال األفقي أو االنتقال الیوميضع أمامك المثال .  مجموعتك األساسیة اعمل في •

 أجزاء صغیرة.   8خذ قطعتین فارغتین من الورق. اطو كل قطعة لعمل  •

ون في المدرسة أو في مرحلة  ات والمتعملقد یتعرض لھا المتعلم  مراحل انتقالیة أفقیة مختلفة 8في الورقة األولى، اكتب  •
 الطفولة المبكرة.  

  "انتقاالت أفقیة" صندوقفي   القصاصاتضع قصاصات ورق مختلفة.   8على طول الطیات بحیث یكون لدیك  الورقة قم بقص •
 .   الموجود في مقدمة الغرفة

 قد تؤثر على تعلیم األطفال.    یومیةانتقاالت معیشیة  وفي الورقة الثانیة، فكر في ثماني •

معیشیة  انتقاالت "قصاصات ورق مختلفة. ضع القصاصات في مربع  8الورقة على طول الطیات بحیث یكون لدیك  بقصقم  •
    یومیة" الموجود في مقدمة الغرفة.

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  عند انتھاء المجموعات، 

 خذ ورقة من كل صندوق من الصنادیق الموجودة في المقدمة، دون النظر إلیھا.  من مجموعتك أل ة أو ممثلأرسل ممثل •

 :  مع مجموعتك وأجب عن ھذه األسئلة قصاصة تشمل مثاالً لالنتقالاستخدم أول  •

 مرھقاً؟   یجده كیف یمكننا أن نعرف ما إذا كان الطفل یجد ھذا النوع من االنتقال تحدیاً أو  −

 ما الذي یمكن القیام بھ لتسھیل ھذا النوع من االنتقال؟  −

 وكرر العملیة نفسھا.   المثال الثانيالثانیة مع  القصاصةاستخدم  •

 وكرر العملیة.   قین من كال الصندو تین ورق اصأرسل ممثالً من مجموعتك ألخذ قص •

 شارك أحد األمثلة الخاصة بك مع المجموعة بأكملھا. •



57 
 

 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

 إذا لزم األمر.  في النقاش لسد الفجوات التالیةیمكنك استخدام نماذج اإلجابات 
 

 االنتقال األفقي 
  أحد األصدقاء غادر بیئة التعلیم 

 جدید   ة أو معلممعلم
   مساعد/ معلم مؤقت ة أو معلممعلم

 (یوم ریاضي، تدریب طارئ، زائر للصف، رحلة میدانیة)  غیر معتاد روتین 
 أطفال جدد في الصف  

 قاعة، صف آخر)  ، الساحة اللعباالنتقال بین أجزاء مختلفة من المدرسة (الصف، الكانتین، المراحیض، الملعب، 
 االنتقال بین األنشطة  

 الرعایة بعد المدرسة)  مراكز أخرى للرعایة خارج المنزل ( بیئات
 

 یومیة  معیشیة تحوالت 
 التغیرات األسریة (الطالق، االنفصال، الزواج، الوالدة، تغییر مقدم الرعایة، التغیرات االقتصادیة)  

 مجتمع) المدرسة، البلدة، نقل البیت، ال( التنقل
 المرض   

 ارثة طبیعیة، إلخ)  ك، منطقة نزاع، فقدان أحد األحبةالصدمات (
 

   ھاذكر األخرى التي قد تحتاج إلى العمودیةبعض التغییرات 
 تعلیمي جدید التقدم إلى مستوى 

 )  وریاض األطفال، ، الحضانة رعایة األطفالمراكز طفولة المبكرة (في مرحلة  متعددة الستویات مال
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   مسائل نظریة ھامة ینبغي مناقشتھا )ب(
 

 استمراریة الدعم    -2. 4النشاط 
 

 90–120   دقیقة 

 
 
 

 
حتى  ، وإلى معدات ودعم تعدیالت على بیئة التعلیمیحتاج كثیر من األطفال إلى موارد خاصة، وإلى 

  عند  ، وتطلق على جمیع ھذه العناصر "أدوات الدعم".من الحضور والمشاركة في التعلیم یتمكنوا
.  ة الجدید البیئةفي  ھذه الدعم  أدواتاالنتقال إلى إعدادات تعلیمیة مختلفة، من المھم ضمان استمرار 

  التمویل أواالختالفات بین بیئتي التعلیم من حیث بسبب في كثیر من األحیان، تنقطع أدوات الدعم 
 .  ین أو المواردات والمعلمالمعلمأو تدریب  ینات والموظفالموظف

  عن األطفالتصبح عملیة االنتقال صعبة على األطفال، وقد یعیق انقطاع الدعم ر الدعم، بدون استمرا
الجدیدة    التعلیمیة  في البیئة ینات والمعلم على المعلم الحضور والمشاركة وتحقیق األھداف. یجب  
حلول ربما تكون قد تم وضعھا  من قبل والعمل على إیجاد  إعادة اكتشاف الحواجز التي تم التغلب علیھا

،  إلى إھدار الموارد  وعلیھ، فإن االستثمار المادي في أدوات الدعم في البیئة الجدیدة قد یؤدي بالفعل.
    عادة اكتشافھا أو إیجادھا. خاصة وإن كانت أدوات الدعم موجودة مسبقاً وكل ما تحتاجھ ھو إ

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

ھؤالء األطفال  ما ھي أدوات الدعم الموجودة لولنتأمل ھنا .  )1أ (  النشاط راجع دراسات الحالة منفلن مجموعات األساسیة، الفي  •
یمكن مت بذلك كجزء من نشاط سابق، إذا كان األمر كذلك، فاقد ق المجموعة ا تكونالمبكرة. ربم ةطفولالفي المنزل وفي بیئة 

 !   إلى الجزء التالي من النشاط  االنتقال

األطفال للمشاركة والتعلم في المنزل وفي  كل من ھؤالء كون قد تم اتخاذھا لدعم ی تلفة التي قد مخباإلجراءات الضع قائمة یتم و •
 . 1.2، 3.1، 1.1ة األنشط  المبكرة. یمكن الرجوع إلى مالحظاتك منمرحلة الطفولة 

  

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

 بسبب عملیات االنتقال.  وضمان عدم تعطیل ھذا الدعم  الجامعموجود لألطفال في التعلیم الدعم الأھمیة إدراك مدى 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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 قدم ما یلي:  

 
یستمر االحتیاج إلى  قد یحتاج األطفال إلى دعم مختلف في أوقات مختلفة في رحلتھم التعلیمیة. وقد 

روف معینة فقط، بینما قد  بعض أدوات الدعم مقصورة على ظ. قد تكون الحاجة إلى  بعض أدوات الدعم
ي حد ذاتھ ال  ولكن االنتقال ف. اعندما ال یعود الطفل بحاجة إلیھأو تتوقف بعض أدوات الدعم  تتالشى  

  دالموجوینبغي أن یكون ھو السبب في توقف الدعم. ینبغي لخطط االنتقال أن تأخذ في االعتبار الدعم 
 الدعم حیثما تدعو الحاجة إلیھ.   ھذا  وأن تتخذ قرارات دقیقة بشأن كیفیة ضمان استمرار 

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

 :  من دراسات الحالة ھذه األسئلة حول كل دعم تم تحدیده للطالب  طرح اآلن یتم •

 لة الطفولة المبكرة أو في المدارس؟  ھل ینبغي مواصلة الدعم في مرح −

 ما الذي ینبغي القیام بھ لضمان استمراره؟    −

 
 قدم ما یلي:  

 
ي  ات ومساعدین ومساعدات والمتخصصیمكن أن تتخذ أشكال الدعم شكل أشخاص، مثل المتخصص

  عبارة عن الدعم  أدوات  . یمكن أن تكونأو المعلمة  التدریس، أو یمكن أن تكون خبرة اكتسبھا المعلم 
 حتى المواقف.  أو االجتماعیة  والبیئات  على بیئة التعلیم  المعدات والموارد والتقنیات التعلیمیة والتعدیالت

 
یقوم المدرب أو المدربة  األرض مع وجود زجاجة علیھا.  على أ  4العمل ورقة   " منالدوارة "الزجاجة مخططضع نسخة من تُو

دعم   ": ة وارالد " الزجاجة   مخطط أننا سنلقي نظرة على ثالثة أنواع من الدعم كما ھو ظاھر فيبإخبار المشاركات والمشاركین ب 
التي نواع من الدعم في القائمة بعض األمثلة على ھذه األیكون لدى المجموعات . قد التعدیالت على بیئة التعلیمو  األشخاص والموارد

 ً  .تم جمعھا سابقا
  

 و المدربة بعرض: أیقوم المدرب 

 و المدربة بعرض: أیقوم المدرب 
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 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

  مثاالً لدعمللمجموعة بأكملھا  ھذه المجموعة قدمت الزجاجة. وفقًا لمكان توقف الزجاجة عن الدوران،  بتدویرتقوم مجموعة واحدة  •
 واحد من ھذا النوع من القائمة. وینبغي أن یتضمن العرض ما یلي: 

 صف الدعم وشرح سبب احتیاج الطفل إلیھ.  و −

على ) ویعرض ) 2أ(النشاط  التعلیم (التي تم تطویرھا في بیئاتمن المجموعة إلى صور أو ممثلة یذھب ممثل  −
 . رارهاستم ضمان یمكن أینویمكن أن یبدأ الدعم  أینالمجموعة بأكملھا 

 من المجموعة ما الذي سیتم فعلھ للتأكد من استمرار ھذا الدعم خالل االنتقاالت.    أو ممثلة یشرح ممثل −

 ر ذلك مع كل مجموعة.  ی كریتم ت  •

 
 قدم ما یلي:   

 
مرھقاً األمر وحدھم للدفاع عن استمراریة دعم أطفالھم. وقد یكون ھذا  اآلباء واألمھات ترك  كثیراً ما یُ 

طفالھم في عملیة االنتقال. من بین الطرق التي یمكن  األخرى ألحتیاجات  االقدرتھم على دعم  ویعیق
إلى   لاالنتقا  عندانتقال" لضمان استمرار الدعم الالزم   ة أو منسقبھا تجنب ھذا األمر تعیین "منسق

 مختلفة.    لیمیةبیئات تع
 
 
 

 و المدربة بعرض: أیقوم المدرب 
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   التعمق في قضایا محددة )ج(
 

 ین  ات والمتعلماالستماع إلى المتعلم – 3. 4النشاط 
 

 60–90   دقیقة 

 
 

 
أمام عالم من فرص التعلم والتنمیة لألطفال. ولكن االنتقال  الباب االنتقال إلى بیئة تعلیمیة جدیدة یفتح 

ات  المعلمیستطیع كل من   .وتطورھمتعلیم األطفال    یعیققد یشكل عملیة بالغة الصعوبة، بل وقد  
توقعات األطفال  ل. التعرف على خالل االنتقا أفضل السبل لدعم األطفال این واألسر أن یخططووالمعلم 

أسئلتھم تشكل عنصراً أساسیاً في ھذا األمر، حیث قد تختلف وجھات نظرھم  واھتماماتھم ومخاوفھم و
. وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي إشراك األطفال في  اآلباء واألمھاتات والمربین و عن وجھات نظر المربی 

، وفقاً  مالمشاركة في القرارات التي تؤثر علیھ كل طفلة وطفلحق  فمن ،تخطیط الدعم الذي یتلقونھ 
لضمان  األمم المتحدة لحقوق الطفل. سنستكشف في ھذه الجلسة طرقاً مختلفة إلشراك األطفال   التفاقیة
 .   النتقاالمرحلة  شمولیة

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

المربیة أو (ب) ومن سیكون  الطفل(أ)، ومن سیكون   الطفلاعمل في مجموعة مكونة من ثالثة أشخاص. حدد من سیكون  •
 .  المربي

الطفل أ، أنت على وشك البدء في حضور بیئة طفولة مبكرة. الطفل ب، أنت على وشك االنتقال من مرحلة الطفولة المبكرة إلى   •
 مرحلة التعلیم االبتدائي.  

 مل معاً إلعداد ثالثة أسئلة لكل طفل باستخدام كلمات یفھمھا بوضوح. الھدف من ذلك ھو معرفة بعض ما یلي:  لمجموعة الععلى ا •

 كیف یشعرون بشأن االنتقال؟   −

 ماذا یتوقعون؟   −

 ؟  یقلقون منھما الذي  −

 ؟   ما یعرفونھ صحیح؟ ھل عن عملیة االنتقال ماذا یعرفون بالفعل −

 ھل ھناك أي شيء مھم ال یعرفونھ؟   −

 ماذا یریدون أن یعرفوا؟   −

 ما الدعم الذي یریدونھ؟   −

 رح األسئلة على كل "طفل".  عن طریق ط"  ة أو المربي"المربی دور لعب قم ب  •

 وإجابتھا وعن االسباب التي أدت لذلك.  طرح األسئلة أو صعوبة  عندما تنتھي، تأمل في مدى سھولة  •

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط  
 

ألطفال  آراء االطرق التي نستطیع بھا أن نتعلم عن  أھمیة أخذ وجھات نظر األطفال بشأن االنتقال بعین االعتبار وبعض
 . عملیة االنتقال بشأن

 

 و المدربة بعرض: أ خالل ھذا النشاط، یقوم المدرب 
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على الحاجة إلى تكییف یتم التأكید مشاركة وجھات النظر حول ما كان سھالً أو صعباً بشأن األسئلة.  البعضن لب میُطفي النھایة، 
والتعرف على توقعاتھم  على أن طرح األسئلة المباشرة لیست الطریقة الوحیدة للتعلم من الطالبو مع مختلف الطالب  لتتناسب اللغة 

 .   واھتماماتھم ومخاوفھم
 

 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

 إذا لزم األمر:   في النقاش ین أو ملء الفجوات ات والمشاركیمكن استخدام ما یلي لحث المشارك
 

 ماذا یتوقعون؟  
ماذا   )مثل ریاض األطفال بیئة الطفولة المبكرة التي یعرفھا الطفل م اسم ااستخدیحبذ المدرسة/الطفولة المبكرة؟ (تبدو بیئة كیف س

ستكون  الطفولة المبكرة؟ أتساءل كیف مركز في المدرسة/  سیتواجد الطفولة المبكرة؟ منمركز یحدث في بیئة المدرسة/
 الطفولة المبكرة.   مركز لمدرسة/ا

 
 ؟  منھ ما الذي یقلقون

 المدرسة/الطفولة المبكرة؟   تفكر بھ حین نتحدث عن بیئةبیئة المدرسة/الطفولة المبكرة. ما الذي ما الذي تشعر بھ اتجاه 
 

 ؟ ما یعرفونھ صحیح؟ ھل عن عملیة االنتقال  اذا یعرفون بالفعلم
مركز  في المدرسة/ سیتواجد الطفولة المبكرة؟ منمركز المدرسة/الطفولة المبكرة؟ ماذا یحدث في بیئة المدرسة/تبدو بیئة كیف س

 الطفولة المبكرةمركز لمدرسة/ستكون االطفولة المبكرة؟ أتساءل كیف 
 

 ماذا یریدون أن یعرفوا عن بیئة التعلیم الجدیدة؟  
 ؟   ھذه التساؤالتئمة ب قا ترید كتابة ھلھل لدیك أي تساؤالت؟ بیئة المدرسة/الطفولة المبكرة؟ ھل ھناك المزید الذي تود معرفتھ عن 

 
 ؟  یعتقد األطفال بأنھم یحتاجونھ ما الدعم الذي  
لمساعدتك؟ ما الذي سیجعل بیئة المدرسة/الطفولة   ھالمدرسة/بیئة الطفولة المبكرة؟ ما الذي سیفعلون  منفي الخروج  من سیساعدك

ً المبكرة  ما   كیف تود أن یساعدوك؟واألطفال اآلخرین؛ برأیك،  المعلمة أو ؟  تعلم أنھ یمكنك طلب المساعدة من المعلمأكثر تشویقا
 ؟  أن تطلبھااألشیاء التي تعتقد أنك ستحتاج 

 
 ھل یشعرون بعدم االرتیاح؟  

   المدرسة/الطفولة المبكرة؟ تفكر بھ حین نتحدث عن بیئةبیئة المدرسة/الطفولة المبكرة. ما الذي ا الذي تشعر بھ اتجاه م
 

 قدم ما یلي:  

 
 یمكن استخدام الرسم أیضاً للتعرف على أفكار األطفال ووجھات نظرھم وخبراتھم.   

 
 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

على   للحصول ھا من كل طفل أن یرسم في أفكار للصور التي یمكن أن تطلب یتم التفكیرالمكونة من ثالثة،  اتمجموعالفي  •
یعتقدون بأنھا   لة المبكرة واألشیاء التيالمعلومات نفسھا. على سبیل المثال، یمكن أن تطلب من الطفل رسم بیئة المدرسة/الطفو

   ستعجبھم أو األشیاء التي یعتقدون بأنھا لن تعجبھم.

 أفكار الرسم.    ةشاركوم إلى مجموعة أخرى االنضمام •

 
برسم "طفل" بالقیام یلعب دور   ة أو مشاركمشارك: یمكنك توسیع ھذا النشاط من خالل مطالبة كل أو المدربة  مالحظة للمدرب 

 مثال.  

 

 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

 إذا لزم األمر.    خالل النقاش  ین أو ملء الفجوات ات والمشاركیمكن استخدام ما یلي لحث المشارك
 

 و المدربة بعرض: أیقوم المدرب 
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 ماذا یتوقعون؟  
دراسة/بیئة سیتواجدون في بیئة المالمدرسة/الطفولة المبكرة. ارسم صورة لجمیع األشخاص الذین  بیئةعلیھ  تبدوارسم صورة لما 

 الطفولة المبكرة.   
 

 ؟  منھ ما الذي یقلقون
لن یعجبك في بأنھ  ارسم صورة لشيء تعتقد أنك ترغب في القیام بھ في بیئة المدرسة/الطفولة المبكرة. ارسم صورة لشيء تعتقد

 الطفولة المبكرة.   بیئة المدرسة/
 

 ماذا یریدون أن یعرفوا عن بیئة التعلیم الجدیدة؟  
 بیئة المدرسة/الطفولة المبكرة.  عنارسم صورة لألشیاء التي ترید معرفتھا 

 
 ؟  یعتقد األطفال بأنھم یحتاجونھ ما الدعم الذي  

 المدرسة/الطفولة المبكرة.   بیئةارسم صورة عن الشخص الذي سیساعدك في 
 

 ھل یشعرون بعدم االرتیاح؟  
 ل.   ما قد یشعر بھ الطفكنقطة بدایة لمناقشة   ةالرسمھذه . استخدم مكنك أن تختار بنفسكی  –اْرُسْم ُصوَرةً ِألي شيء 

 
 

یمكن استخدامھا لمعرفة ما یفكر فیھ  من المجموعة بأكملھا القیام بعصف ذھني حول الطرق األخرى التي م یطلب المدرب أو المدربة ث 
 لیة االنتقال.  أن تكون علیھ عم الطالب وما یشعرون بھ ویأملون

 
 األفكار على ورقة كبیرة للعرض أو على لوح.    ویقوم بكتابة

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 3إذا لزم األمر:   في النقاش  ن أو ملء الفجوات ات والمشاركی المشاركیمكن استخدام اإلجابات التالیة لحث 

 
 لعب األدوار  

قد  ما تخیل طفولة المبكرة وارة للمدرسة/ بیئة ال زی تمثیل یمكن لألطفال اللعب مع شخص بالغ أو زمیل للقیام، على سبیل المثال، ب 
 األول.   في الیوم  یحدث

 
   الخرائط 

على   خریطة رسمھا شخص آخر.على  ماكن وضع عالمات أل، أو  المدرسة/الطفولة المبكرة لبیئة خریطةیمكن لألطفال رسم  
واألماكن التي تبدو مسلیة واألماكن التي  م وضع عالمة على األماكن التي یعرفونھا واألماكن التي ال تعجبھ سبیل المثال، یمكن

 وما إلى ذلك   تشعرھم بالقلق
 

 الجداول الزمنیة 
للطفل رسم مخطط   . على سبیل المثال، یمكنذات األھمیة للطفل األفقیة  االنتقاالتتساعد الجداول الزمنیة في تحدید یمكن أن 
یحبونھا أو یحبون  وضع عالمات على االشیاء التي یمكنھم أیضاً األحداث الھامة بالتوازي مع توقیت حدوثھا، وضع زمني و

 عملھا ووضع عالمات مختلفة على االشیاء التي ال یحبون.  
 

 إرشادیة    زیارة
. على سبیل المثال، أثناء  في جولة حول بیئة التعلیم الجدیدة ویخبرونا بما یرونھ األطفال یأخذنا  قوم األطفال بقیادة ھذه الزیارة،ی 

الطفولة المبكرة، یستطیع الطفل أن یوجھ شخصاً بالغاً وأن یخبره بما  ز مراكالمدارس/  بیئات التعلیم سواء كانتزیارة أحد 
 .  ساحات المفضلة لدیھ ، واألشیاء التي ال یزال لدیھ أسئلة حولھا، والمیتحمس لھااألماكن التي ما ھي یعرفھ، 

 
 الصور    نشاط

على سبیل المثال، من الممكن أن تعمل صور البیئة التعلیمیة الجدیدة على تحفیز   یستطیع الطالب عرض الصور ومناقشتھا.
 ، وما یفھمھ، وما لدیھ من أسئلة، وما یشعر بھ.   أفكارهالطفل على التحدث عن 

 
 التصویر الفوتوغرافي  
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التقاط صور  یستطیع الطفل  ،دیدةخالل زیارة توجیھیة لبیئة التعلیم الجیمكن لألطفال التقاط صورھم الخاصة. على سبیل المثال، 
 شعرھم بالحماس. ت كافة األشیاء التي صور لعنھا ولكافة األشیاء التي یودون معرفة المزید 

 
 ب).     یة( الطفل أ أو الطفلمجموعة عمر  عن كلأفكارھم المفضلة  عرضطلب من كل مجموعة من المشاركین یُ 

 
 األفكار على السبورة.   وتدوین المشاركین عن سبب أھمیة االستماع إلى الطالب  سؤال

 
 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 

 
 إذا لزم األمر:   في النقاش  ملء أي فجواتیتم 

 
 ملیة االنتقال.  ع خالل، حتى یتسنى لنا تقدیم الدعم الفعّال عنھمإن االستماع إلى األطفال یساعدنا في التعلم منھم و

 
 .  بمشاعر إیجابیة نحو التغییرفي التفكیر في االنتقال  بشكل مستمراألطفال الذین یشاركون یشعر  نمن المرجح أ

 
في االختیارات والقرارات والتخطیط لالنتقال األنشطة المخططة ویلتزمون  باستمراریفھم األطفال الذین یشاركون من المرجح أن 

   بھا.  
 
 في المشاركة.   الحقألطفال ل

 
  

 
تقدیم خیارات لھم عند  المباشرة بثمة طریقة أخرى إلشراك األطفال في القرارات التي تؤثر علیھم، وھي 

 التخطیط ألنشطة انتقالیة.   
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

المكونة من ثالثة أفراد إلعداد األفكار للخیارات التي یمكن تقدیمھا للطفل (الطفل الذي على وشك   ةمجموعالعمل معاً في یتم ال •
 االنتقال من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المرحلة االبتدائیة).  تحضیر االختیارات لكل نشاط من أنشطة االنتقال التالیة:  

 كتیب معلومات لألطفال   -
 الزیارات المدرسیة   -
مرحلة الطفولة المبكرة إلى المدرسة / زیارة الصف   منادل ثنائیة االتجاه لألطفال (زیارة جماعیة لألطفال زیارات تب  -

 المدرسي إلى بیئة الطفولة المبكرة)  
 الزیارات المنزلیة   -

 لطفل ب". ل"بتقدیم الخیارات " ة أو المعلم"المعلم  حیث یقوملعب األدوار   •

تأمل في القرارات التي  الو للطفل یمكن إتاحتھاسھولة أو صعوبة التفكیر في الخیارات التي مدى كل مجموعة تأمل ت ،  االنتھاء عند •
 .  واألسباب التي دفعتھ التخاذھااتخذھا الطفل  

 تشارك كل مجموعة إحدى أفكارھم مع المجموعة بأكملھا.   •
ألطفال وتشجیعھم لعباً بشأن تقدیم خیارات طلب من بعض المجموعات مشاركة وجھات النظر حول ما كان سھالً أو صیُ في النھایة، 

 على اتخاذ القرارات.   
 

 نات والمشاركی المشارك التي یمكن توقعھا مناإلجابات المحتملة 
 

 عند الحاجة.   على النقاش ین ات والمشاركیمكن استخدام اإلجابات المقترحة التالیة لحث المشارك
 

 كتیب معلومات لألطفال  
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أو   اللون یمكنھم تحدید المعلومات التي یریدونھا و/أو كیف یریدون أن یبدو الكتیب (على سبیل المثال،  األطفالیمكن أن یقرر 
بوسعھم أن یقرروا أین ینبغي لھم االحتفاظ بالكتیب ومن ینبغي لھم مشاركتھ معھ.   كما قد یرغبون في تزیینھ بأنفسھم).و ، األلوان

 أساس قائمة بالمسائل التي یجري وضعھا مع االطفال.   ویمكن وضع الكتیب على 
 

 الزیارات المدرسیة  
كامیرا   أخذالزیارات. یستطیع الطفل  معھم إلى  الذین یودون أصطحابھم شخاصاألشخص/ال  ھو منیمكن لألطفال أن یقرروا 

أثناء الزیارة (على سبیل المثال،   ایقومون بھ التيویمكن لألطفال اختیار األنشطة التقاط صور لھ أثناء الزیارة.  یود واختیار ما 
فقط، اللعب مع األطفال اآلخرین، مقابلة المعلمین وغیرھم من الموظفین، التجول في المدرسة، تناول الغداء في   المشاھدة

 المدرسة، مجرد النظر عبر النوافذ أو من الباب، الجلوس مع األطفال اآلخرین).  
 

 تجاه  زیارات تبادل ثنائیة اال
، وتقدیم الجوالت، ومشاركة الطعام، وإنشاء األعمال الفنیة، والقیام باألنشطة  بالزواریمكن لألطفال اتخاذ قرارات حول الترحیب 

 معًا.   
 

 الزیارات المنزلیة  
ان، مشاركة  حول المك  في جولة  الزائر أخذ یمكن لألطفال اتخاذ قرارات حول ما یحدث أثناء زیارة المنزل (على سبیل المثال، 

 الطعام/المشروبات، اللعب في الخارج، قراءة قصة، رسم صورة).   
 

 
 

 األطفال األكبر سناً یستمعون إلى األطفال األصغر سناً  –نشاط اختیاري إضافي 
 

 40    دقیقة 
 

 الغرض الرئیسي من ھذا النشاط:  
 

 سناً. منھم انتقال األطفال األصغر  یقوموا بدعملألطفال األكبر سناً أن  من خاللھاالنظر في السبل التي یمكن 
 

 یقوم المدرب أو المدربة بإعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة:  

األسباب التي تجعل إشراك األطفال األكبر سناً في االستماع إلى  ةناقشموإجراء عصف ذھني مع المجموعة ككل یتم  •
 المتعلمین األصغر سناً أثناء االنتقاالت مفیداً.  

 
 4وسد الفجوات إذا لزم األمر:   لحث المشاركین على النقاشاكتب األفكار على ورقة كبیرة للعرض. استخدم اإلجابات التالیة 

حول  شعورھم بالراحة  مع أطفال آخرین أكثر من  بر في مشاركة تجاربھم وأفكارھمغالباً ما یشعر األطفال براحة أك −
یمكنھم أن یصدروا األحكام على األطفال أو أن   سلطة ذات البالغین. وقد یُنَظر إلى البالغین باعتبارھم شخصیات

   یعاقبوھم.

 یمكن أن یدعم الطالب بعضھم البعض للتعبیر عن األفكار وتطویرھا.    −

معروفون ألطفال  فا یطرحھا البالغون ن تلك التيبعضھم البعض أسئلة صعبة أكثر معلى الطالب  قد یطرح −
 مباشرة!  ال باسئلتھم

یمكن أن  كما  قد یتذكر األطفال األكبر سناً ما كان علیھ الحال بالنسبة لھم، لذا فھم أكثر تعاطفاً من البالغین. −
 یساعدھم ذلك على طرح أسئلة على األطفال الصغار والتخطیط ألنشطة انتقالیة فعالة معھم.  

 وغالباً ما یكون لدى األطفال األكبر سناً أفكار إبداعیة لمساعدة األطفال األصغر سناً على االسترخاء والتحدث.  −

تیسیر ودعم أقرانھم واألطفال األصغر سناً من یكتسب األطفال األكبر سناً مھارات قیمة عندما یتعلمون كیفیة  −
 خالل أنشطة التحدث والتفكیر. 
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حثھم األطفال األصغر سناً على  وأفكارھم من خالل الشخصیة أكبر في خبراتھم  بعمق قد یفكر األطفال األكبر سناً  −
 القیام بذلك.  

قریبا إلى مستوى آخر (على سبیل المثال، من مرحلة الطفولة المبكرة  سینتقلونوقد یجد األطفال الصغار الذین  
إلى مرحلة التعلیم االبتدائي) أن ھذا األمر یبعث على االطمئنان إذا كانوا قد التقوا بالفعل باألطفال األكبر سنا  

عم ألصدقائھم األصغر وذوي الخبرة اإلیجابیة. وقد یكون من الممكن أحیاناً أن یكون لألطفال األكبر سناً دور دا
 التالیة.   البیئة التعلیمیةسناً عندما ینتقلون إلى 

 
 المشاركین التعلیمات التالیة:  یتم إعطاء المشاركات وثم 

ً  جراء عصف ذھني مع المجموعة ككل حول األطفالإ یتم • الذین یمكنھم المساعدة في االستماع إلى األطفال   األكبر سنا
 األصغر سناً.   

األفكار على ورقة كبیرة للعرض. قد تشمل األفكار األشقاء األكبر سناً، والطالب األكبر سناً في المدرسة، واألطفال األكبر   كتابة
 سناً من نفس المجتمع، وأبناء العمومة األكبر سناً.   

 
 المشاركین التعلیمات التالیة: ت ویتم إعطاء المشاركاثم 

 اكتب سؤاالً واحداً قد تعطیھ لطفل أكبر سناً لكي یسأل طفالً أصغر سناً عن االنتقال.   •

 أسئلة مكتوبة على الورقة الكبیرة للعرض:    10للحصول على  ین"وعوعات ومتطتط" اختیار مقم بلعب  •

 أو الورقة الكبیرة للعرض.   سؤالھم على السبورة ات أو المتطوعینیكتب أحد المتطوع −

 یرشح المتطوع مشاركاً آخر عن طریق ذكر اسمھ أو اإلشارة إلیھ أو لمسھ برفق.   −

فعلیھ ان سؤال مختلف،  ى ھذا المشاركیكتب المشارك التالي سؤاالً مختلفاً ثم یشیر إلى مشارك آخر. إذا لم یكن لد −
 مشاركاً آخر مباشرةً.   یرشح

 أسئلة على الورقة الكبیرة للعرض.    10حتى كتابة ھذا النشاط ستمر لی  −

 
5 

 
األطفال األكبر سناً لتسھیل األنشطة مع األطفال وتجھیز إعداد  نات والمربیی المربیینبغي على  

ضمان تعاطفھم وفعالیتھم. یمكن لعب اللعبة التالیة مع األطفال األكبر سناً لمساعدتھم  واألصغر سناً 
 في التفكیر في ھذه المبادئ.   

 
العمل عن طریق قصھا  حّضر ورقة  تُ على كل مجموعة (  ب 4ورقة العمل  نسخة منبتوزیع  یقوم المدرب أو المدربة

 :  إعطاء المشاركین والمشاركات التعلیمات التالیة. ثم یتم إلى بطاقات)

 باستخدام مجموعة واحدة من البطاقات.  مجموعاتك األساسیة عمل فيال •

 قّسم البطاقات إلى مجموعتین: تُ  •

   ....فعلأ أن ما ینبغي −
    نبغي أن أفعل ...ما ال ی −
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 الفیلم وأوراق العمل   نص –المرفقات 
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 "  ت الجامعةال فیلم "االنتقا نص
 

 االنتقال الشامل المتعلمین والمتعلمات  
  
  

  لماذا یعتبر االنتقال قضیة في التعلیم الجامع؟
  

األسرة في المنزل إلى یومھم األول في مرحلة ما قبل   التعلیم، منعدیدة في  انتقالیةیخوض جمیع األطفال خالل حیاتھم مراحل 
  المدرسة (ریاض االطفال) أو المدرسة، إلى آخر یوم لھم في المدرسة أو الكلیة أو الجامعة، ثم تبدأ الحیاة المھنیة.

  
  

 ً    .قد یكون االنتقال إلى مدرسة ما أو فصل جدید أمراً مثیراً أو مخیفاً أو مربكا
  
  

  ه الفترة إلى اضطراب في حیاة الطفل وأسرتھ.وقد تؤدي ھذ
  
  

  الشدید.تعتبر مرحلة انتقال األطفال إلى المدارس مرحلة مثیرة للقلق  
   شخصیتھم. فرضویحاولون فإن مجموعة جدیدة سیتم تشكیلھا عالوة على إنھم في نمو مستمر 
  مجموعة جدیدة.انھ من الصعوبة بمكان أن یعتاد األطفال على بعضھم البعض في 

 ، "روماشكا"، میكولیافكا)2(أولھا سیروفا، والدة أرتیم، المدرسة االبتدائیة رقم 
  
  

في كل مرة ینضم فیھا طفل إلى بیئة تعلیمیة جدیدة أو صف دراسي جدید، یستغرق األمر وقتاً طویالً لینسجم مع ھذا المحیط الجدید، 
  ولكي یتعرف المعلم على احتیاجاتھ الفردیة.

  
  

وھذا یعني أن ھناك خطراً قد یحدث أثناء فترات االنتقال قد یأثر على المشاركة والتعلم، وخاصة بالنسبة لألطفال الذین لدیھم  
  احتیاجات إضافیة للدعم.

  
  

   للیا اآلن مرتاحة في روضة األطفال.
   ك أن الخطوة التالیة ھي المدرسة االبتدائیة.كیف سیكون مستقبلھا، وأنا أدر  فإنني قلقة إزاء ما سیأتي،  - كأم  -   طبعا

   ومن الواضح أنھ البد أن یكون الفصل الدراسي شامل للجمیع .
   ولكن مثل ھذه المدارس متاحة بالفعل في "خاركوف".  نعم، أنا قلقة.

    لقبول أطفال ذوي إعاقة  و لدیھم المعرفة والخبرة
 مرحلة ریاض األطفال سنجد المدرسة شاملة مثالیة حیث یُرحب بھا ویتم قبولھا.وأنا كلي أمل عندما تنتھي للیا 

  ، مدینة خاركوف)74رقم   (نینا أرنسییفا، أم للیا، روضة أطفال مجتمعیة،
  

باء ومقدمي  ویتعین على أنظمة التعلیم الشاملة أن تضمن التخطیط الجید لكل فترة انتقالیة ودعمھا، مع المشاركة الكاملة من قَِبل اآل
  أثناء ھذه الفترة العصیبة.  الرعایة، حتى ال یكون أي طفل عرضة لالستبعاد من التعلیم أو حتى متأثراً بما یجري داخل التعلیم

  
  یبدأ االنتقال الشامل للتعلیم من المنزل

  
  قبل والدتھم.إن اآلباء واألمھات ومقدمي الرعایة لھم التأثیر األكبر على نمو أطفالھم وتعلمھم، حتى 

  
  

فھم یدعمون النمو االجتماعي والبدني والفكري واإلبداعي والعاطفي لطفلھم، وھو ما یساعد الطفل لیصبح صامداً ومفكراً مستقالً  
  قدرك على التواصل وفاعالً. وأكثر

  
  

  ویدعم اآلباء ومقدمو الرعایة ھذا التطور على أفضل وجھ من خالل اللعب.
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  یمكن لألنشطة المرتكزة على اللعب أن تساعد اآلباء ومقدمي الرعایة على مالحظة ما إذا كان أطفالھم یعانون من صعوبات.كما 

  
  إلى استخدامھا خالل حیاتھم التعلیمیة.  یتعلم األطفال ویمارسون الكثیر من المھارات المختلفة في المنزل التي یحتاجون

  
  سلسلة متصلة لدعم االنتقال 

  
  

یعني االنتقال الشامل أنھ عندما ینتقل المتعلمون من المنزل إلى أول بیئة تعلیمیة لھم، أو إلى فصول أو بیئات جدیدة، فإن ھذا یشكل  
  عملیة انتقال سلس لھم وألسرھم ولمعلمیھم.

 
  بدون وجود تغییرات أو صدمات غیر متوقعة. 

 
ما یعرفونھ   باعتماد  في تكوینھم و نمائھم  الذي یحتاجونھ و دون وجود أدنى قدر من اإلجھاد، مع استمرار األطفال في تلقیھم الدعم 

  بالفعل وما یمكنھم القیام بھ.
  
  

 ؟االنتقالكیف یمكنك المساھمة في سلسلة دعم 
  
  

  البیئة التعلیمیة األولى
  
  

  انتقالیة أولى في مجال التعلیم عندما یبدأ في االلتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة أو في المدرسة للمرة األولى.یمر الطفل بمرحلة 
  
  

  یمكنك طمأنة اآلباء واألمھات ومقدمي الرعایة إلى أنھ ال حاجة لھم لدفع أطفالھم الصغار إلى تعلم القراءة والكتابة أو الریاضیات قبل 
   یمیة لھم.االلتحاق بأول بیئة تعل

  
  

  ومن المھم أن تشجع األطفال على اللعب ممارسة وتطویر مھارات الحیاة الیومیة والفضول والثقة لمتابعة األمور التي تھمھم.
  
  

قد یساعدك ھذة الزیارات على بناء عالقات التي بدورھا ستجعل عملیة االنتقال أقل    قد تقرر أنھ من المناسب إجراء زیارات منزلیة.
  جھداً على الجمیع.

  
  

وأثناء ھذه الزیارات قد تقوم بالعمل مع اآلباء ومقدمي الرعایة لوضع خطة انتقالیة لمساعدة الجمیع على االستعداد لتحقیق اإلنتقال 
  األول للطفل إلى التعلیم.

  
  
 أنا فقط أتیت لزیارتھم ولالطالع على سیر حیاتھم. 

 جین ستیوارت، كبیر موظفي الرعایة، مركز غوغو، لونجو)  (ساخیلي
  
  

 . ”وأنا أم لي آن    .”لي آن “والیوم أصبحنا في منزل 
 

   ونحن ندمج جمیع األطفال في برنامجنا.
  من استخدام كراسي متحركة لحضور مرحلة ما قبل المدرسة.  كذلك یمكننا 

 ، مسؤول برنامج، فوسومونوتفو، بیغز بیك) (جیمس تسابیدزي 
  

  عادة ما یشعر األطفال بالثقة في منازلھم.
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 وقد یشعرون براحة أكبرعند مقابلة معلمھم المستقبلي للمرة األولى في ھذه البیئات.

  
  

 االھمیة. من المحتمل أنك ستجد معاینة واالطالع الى البیئة التي یأتي منھا المتعلمون الجدد في غایة 
  
  

  كما یجب علیك تشجیع األطفال واآلباء ومقدمي الرعایة على زیارة بیئة التعلیم الجدیدة قبل التحاقھم بھا.
  
  

   یمكنك دعوتھم لالنضمام إلى جلسات نموذجیة وأنشطة ممتعة.
 

  بالمدارس.ویمكن أن تزداد مشاركة ھؤالء األطفال تدریجیاً في ھذه الفترة قبل االلتحاق 
  
  

اً في وإذا كان األطفال على اطالع ودرایة بالبیئة التي سینتقلون الیھا، فإن االنتقال إلى ھذه البیئات التعلیمیة األولى سیكون عامالً مھم
  تخفیف اآلثار المحتملة لھذا االنتقال. 

  
  

   االنتقال إلى المستوى التالي
  
  

  للذھاب إلى المدرسة ھو تخوفي األكبر. دینیز  الوقت الذي یحتاجھ
  ونحن ال نعرف ما الذي ینبغي ان یكون علیھ أو یمكننا أن نتوقعھ.  انھ خوف من المجھول،

   ومن الصعب للغایة علیھ أن یتكیف مع أشخاص وبیئات جدیدة.
   شخص جدید.   ومن الصعب علیھ أن یتواصل مع

   سیكون شعورنا بین أناس جدد.لذا، فھذا ھو تخوفنا الكبیر، وكذلك كیف 
   أعتقد أنھ سیكون من المفید لھ أن یقوم بزیارة المدرسة في البدایة.

 ، لفیف)  37(ماریا تكاش، أم دینیز، مرحلة ما قبل المدرسة، العدد  
 

االنتقال بسالسة إلى الفصل   وباإلضافة إلى دعم األطفال وأسرھم أثناء االنتقال إلى أول بیئة تعلیمیة لھم، یتعین علیك مساعدتھم على
 الدراسي التالي أو إلى مرحلة دراسیة أخرى. 

 
  مفیدة أثناء ھذه االنتقاالت.ال من األمورویمكن أن تكون الزیارات الخاصة في البدایة أو التوجیھ 

 
   ھؤالء ھم األطفال، ھؤالء ھم خریجونا.

یتم نقلھم إلى المدرسة االبتدائیة حیث سیقومون بزیارة الصف األول  واآلن   وھم یذھبون إلى الصف األول في العام القادم.
   من أجل توجیھھم.

 )/ما قبل المدرسة، غوباویان، بیج بیند) NCP(دیلي ندزینیسا، مدرس، نقطة رعایة في الحي المحلي ماھالبانیني ( 
 

ل المدرسة إلى المرحلة االبتدائیة األولى.  أنت تعرف أن قلق كل والد ھو كیف سیتعامل الطفل مع االنتقال من مرحلة ما قب 
  وال یمكن ألي أحد التنبؤ كیف یمكن أن یكون رد فعلك.

 
ولھذا السبب فأنا أدرك أیضاً أن التوجھ نحو المدرسة إذا ما كان موجھاً قبل الذھاب إلیھا من شأنھ أن ییسر أمور األطفال  

   معلمیھم في العام القادم.   ویمكنھم من التعرف على
 

   لذا أثناء تواجدك معھم، یمكنك التحدث عن المعلم أیضاً. 
 

 "ماذا رأیت في المدرسة االبتدائیة، ھل أعجبك ذلك"؟ 
 (ماخوسانا فیالكازي، موظفة االستقبال في مركز رعایة األطفال، نقابا ییتو مركز رعایة األطفال، بیج باند)

  
   القادم، أي الذین تخرجوا من مرحلة ما قبل المدرسة.ونحن نرحب بالقادمین الجدد في العام 

 
   والواقع أن توجیھھم یشكل ببساطة أھمیة بالغة ألنھ سوف یساعدھم على التكیف مع البیئة الجدیدة.
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  وسوف یساعدھم ذلك على اكتساب الثقة.

 (سیثیبیسو ماتس، نائب مدیر المدرسة، مدرسة ماھالبانیني االبتدائیة، بیج باند)
 

  أعتقد أن األمر مھم جداً ألن ھؤالء ھم مجرد متعلمین صغار وھذه أول مرة
 

   ومدرستھم بمثابة بیئة مدرسیة كبیرة.
 

   ولم یروا قط مثل ھذا العدد الكبیر من المعلمین.  لم یعتادوا الذھاب إلیھا ابداً.
 

   ولم یروا قط ھذا العدد الكبیر من المتعلمین.
 

   ینتابھم الھلع، إنھم خائفون من ھذا الوضع.وفي كل مرة 
 

   لذلك بالنسبة لھم، فإن التوجیھ والدعم الذي یجب أن یلقوه ھنا یساعدھم بالفعل ألنھم سیعرفون البیئة.
 

 ویتعلمون الموقف في غرفة الصف. أعتقد أن ھذا األمر مفید، فھو یساعدھم حقًا.
  
  
  

الیوم قمنا بترتیب زیارة لفصلنا للعام الماضي في إیفان بولیوي لیسیوم [مدرسة قریبة] لمساعدة األطفال على فھم ماھیة 
  المدرسة، لمقابلة مدیر المدرسة

ومعلمیھم المستقبلیین. ولكي نجعل ذھابھم إلى النادي الریاضي أقل قلقاً أو توترا في المستقبل عندما یحین الوقت الذي  
 ھبون فیھ إلى المدرسة. سیذ

  لمساعدتھم على الشعور بمزید من الراحة في بیئة المدرسة.
 ، لفیف) 37(لیسیا كوفالیتشوك، مدیر روضة أطفال، رقم  
  

وینبغي أن یكون المربون والمدرسون في مرحلة الطفولة المبكرة من المدارس االبتدائیة القریبة على اتصال منتظم فیما بینھم، ومع 
  ومقدمي الرعایة الذین یعرفون أطفالھم على أفضل وجھ. اآلباء

  
ومن خالل التواصل والمشاركة فیما بینھم حول كیفیة عملك واحتیاجات األطفال، سوف تتمكن من تقدیم دعم أفضل لھذه االحتیاجات  

   قبل وأثناء وبعد االنتقال من بیئة تعلیمیة إلى أخرى.
  
  

   إدارتھا تتعاون مع مدرسة مجاورة لفترة طویلة.كانت روضة األطفال التي أتولى 
 

إن عالقاتنا مع موظفي المدرسة وثیقة جداً، وھذا یسھل كثیراً االنتقال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة. غالباً ما یأتي  
   معلمو المدارس بیشاركونا بعض المھرجانات.

 
   المحلیة ھم من الزوار الدائمین للمدرسة.نحن ندعوك، واألطفال من روضة األطفال 

  
  

وأعتقد أن ھذا النوع من التعاون والشراكة مع المدرسة االبتدائیة ضروري لمرحلة ما قبل المدرسة لضمان االنتقال السلس  
  من روضة األطفال إلى المدرسة.

 میكولیافكا)، "روماشكا"،  2(أولھا الفرینینكو، مدیر روضة أطفال، رقم 
  
  

  وعندما ینتقل األطفال من بیئة تعلیمیة إلى أخرى، فإنھم سوف یعیشون في مرحلة مختلفة من النمو والتعلم.
  
  

   عندما ترحب أنت أو زمالؤك باألطفال في بیئة جدیدة، كن مرنًا واستجب الحتیاجات كل طفل ولمصالحة وقدراتھ الفردیة.
  
  

  ومرحباً، والحظ اتصاالت الطفل اللفظیة وغیرھا معك.كن دائًما ودوداً 
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   إلیك بعض األفكار اإلضافیة لمساعدتك على تسھیل االنتقال الشامل بین البیئات التعلیمیة.
  
  

  تستطیع أنت ووالد الطفل أو من یقدمون الرعایة الصحیة من إعداد ملف وذلك لمشاركتھ مع المعلم الجدید.
 

لحقیقة مصالح الطفل، ونقاط قوتھ، واحتیاجات الدعم، وتفضیالت االتصال، ومعلومات السجل الطبي أو معلومات  وقد تظھر ھذه ا 
  إعادة التأھیل، وأمور أخرى كثیرة .

  
  

  یمكنك العمل مع الزمالء إعداد كتیب بسیط عن المدرسة التالیة للوالدین واألطفال. ویمكن أن یتضمن صوراًومعلومات مفیدة.
  
  

  وبوسع األطفال األكبر سناً أن یساعدوا في إعداد معلومات جمیلة عن مدرستھم أیضا.
  
  

   یمكنك إعداد نظام األقران.
  
  

عب  على سبیل المثال، یستطیع أطفال المدارس االبتدائیة أن یلتقوا باألطفال قبل المرحلة االنتقالیة وأن یلعبوا معھم، ثم یستمرون في الل
  البعض ومساعدتھم بعد المرحلة االنتقالیة.مع بعضھم 

  
  

یمكنك تنظیم فعالیات مشتركة بحیث یقوم األطفال من كال المرحلتین بتشكیل زیارات تبادلیة والتعلم واللعب واالعتماد على بعضھم 
  البعض.

  
  

  یمكنك "تعلیم فریق" لمساعدة األطفال على االجتماع و االعتیاد على معلم جدید.
  

  سبیل المثال، قد یقوم المعلم المستقبلي لھؤالء األطفال بحضور إحدى الجلسات ویقوم بالعمل معك. على
  
  

  كبیرة كانت ام صغیرة -دعم كل االنتقاالت  
  
  

یجب التعامل  یواجھ األطفال الذین یتعرضون الي مرحلة انتقالیة كبیرة إلى فصل دراسي جدید أو بیئة جدیدة الكثیر من التحدیات التي 
  معھا.

  
  وإلیكم بعض ھذه األمثلة.

  
  

  وقد تضطر إلى قضاء المزید من الوقت بعیداً عن المنزل واألسرة، وھو ما قد یكون مخیفاً.
  
  

  یمكنك إنشاء بیئة مألوفة وحمیمیة وممتعة، خاصة عندما یكون المتعلمون في أول بیئة تعلیمیة لھم.
  
  

  صعوبة في مقابلة الكثیر من األطفال الجدد وصداقتھم.قد یجد األطفال  
  
  

  یمكنك استخدام اللعب والوقت للتفاعل االجتماعي لمساعدة األطفال على بناء عالقات جدیدة، ویمكنك تشجیع الناشئة وتعزیز الدعم.
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 ربما مربكة في التدریس والتعلم. أو  قد یجد الطالب مناحي غیر مألوفة
  
  

   ینبغي أن تعرف ما الذي یعتاد األطفال علیھ.
 

   ساعدھم على االستفادة تدریجیاً من طرق التدریس والتعلم الجدیدة والتوقعات الجدیدة.
 

   و استمر في خلق المزید من فرص التعلم المتمركز حول المتعلم والشمول.
  

نتذكر أن التحول لیس مقتصراً فقط على التغیرات الكبرى التي تحدث عند انتقال األطفال من فصل دراسي الي  ویتعین علینا أیضاً أن 
االخر او من بیئة مدرسیة إلى أخرى. ولذلك ینبغي علینا أن ننتبھ إلى كل فترات االنتقال كبیرة كانت أم صغیرة على مستوى یومیات  

    رس أو من نشاط إلى آخر یمثل عملیة انتقالالطفل، فعلى سبیل المثال، االنتقال من د
 

  
  االنتقال من الدروس أو األنشطة األخرى إلى وقت تناول وجبة الغداء ھو انتقال.

  
  

  كما ھو الحال مع العودة إلى الصف بعد تناول وجبة الغداء.
  
  

   إلنھاء یوم المدرسة والذھاب إلى المنزل.إن الوصول إلى المدرسة كل صباح ھو انتقال، كما ھو الحال بالنسبة 
  
  

  لو حدثت كل یوم.  صعبة بدنیاً بالنسبة لبعض األطفال، حتى  مربكة، أووقد تكون ھذه التحوالت 
  

  یجب أن تكون على درایة بالتنقالت المنتظمة التي یتعرض لھا األطفال.
  
  

  بحاجة إلى المزید من الدعم في ھذه األوقات.اكتشف كیف تتعامل مع ھذه التغییرات وما إذا كانت 
  
  

  مثال لالستماع إلى المتعلمین الصغار
  
  

  من الضروري أن نستمع إلى المتعلمین خالل فترات االنتقال.
  
  

مكنھم ولكن من المفترض في كثیر من األحیان أن األطفال الصغار جداً ال ی  ھذه،ومن المرجح أن نتشاور مع األطفال في أیامنا 
   بشكل كاف. التعبیرعن أفكارھم

  
  

   ھذا غیر صحیح!
  
  

  والمشكلة ھنا أننا ال نسأل أنفسنا عن الطریقة الصحیحة أو منحھم الفرص المناسبة للتواصل فیما یفكرون ویشعرون بھ.
  
  

 كما نتحدث عن كیفیة التعامل مع الطفل. كیف تجعلھم یشعرون 
  یشعر.   كیف ستجعلھ

  سیكون من األسھل علیھم الذھاب إلى المدرسة وجعلھا جاذبة وغیر مخیفة.كیف 
 (ماخوسانا فیالكازي، موظفة االستقبال الخاصة باألطفال، نقابا ییتو بیت األطفال، بیج باند) 
  

   فاألطفال الصغار جداً لدیھم آراء.
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علیمیة جدیدة أو فصل دراسي جدید، وسوف یكون لدیھم الكثیر فھم یدركون أنھم یشعرون بالحماس أو الخوف من الذھاب إلى بیئة ت 

  من األسئلة.
  
  

   ھناك العدید من الطرق المختلفة التي یمكننا من خاللھا دعم األطفال الصغار للتواصل حول أفكارھم ومشاعرھم حول االنتقال.
  
  

األطفال األكبر سناً مع األطفال األصغر سناً وأوكرانیا بأن یناقش الذین شاھتموھم في سوازیلند إحدى األفكار المستخدمة مع المتعلمین 
  قضایا انتقال التعلیم.

  
  

  الكالم .  أكبر من التعبیر بقدریشجعوا األطفال األصغر سناً على إذ بوسع األطفال األكبر سناً أن 
  
  

عمراً و ال یكون مخیفاً  أقرب منھمعر األطفال الصغار بقدر أكبر من االرتیاح إزاء مشاركة مخاوفھم أو أفكارھم مع شخص قد یش
  الحدیث مع شخص أكبر منھم عمراً.  مثل

  
  والفكرة ان یقوم األطفال األصغر سناً بالعمل مع من ھم أكبر منھم عمراً على تنظیم مثل ھذه األنشطة 

 
   المشروع ھي االتصال مع أطفال ریاض األطفال.فكرة 

   إلى مدارس أخرى.  مراھقون ینتمون بل فقطولیس البالغون ھم من یتواصلون، ولیس آباؤھم أو معلمیھم، 
ما یسعدھم وأمور ذات    فضالً عن ھمومھم،وتتلخص الفكرة في تیسیر انفتاح األطفال واطالعھم للمراھقین على مشاكلھم، و 

   صلة
المراھقین التحدث إلیھم، باعتبار أن معظمنا لدیھ أخوة أو أخوات أصغر سناً، ویتحدثون معھم في  السھل علىوسیكون من 

   طفال الصغار.المنزل عن مواضیع مختلفة مھمة لأل
وبھذه الطریقة، سوف نتمكن من إعدادھم للسنوات المدرسیة المقبلة، ومساعدتھم على االنتقال بسھولة، وعدم القلق بنفس  

 التجربة التي مررنا بھا.
  
 (خریستینا كیلیو، طالب، إیفان بولیوي لیسیوم، لیفیف)  

   في تنظیم أنشطة كھذه.   معًا واألكبر سنافال األصغر  یمكن أن تقوم بإعداد البیئات التعلیمیة حیث یتفاعل األط
  
  

أو یمكنك فقط تشجیع األطفال األكبر سناً على إجراء مناقشات غیر رسمیة مع األطفال األصغر سناً في المنزل وفي المجتمع المحلي،  
  لدعمھم في مواجھة تحدیات بدء الدراسة أو االنتقال إلى مدرسة جدیدة.

  
  

ة المزید عن كیفیة تنظیم أنشطة شبیھة في دلیل شبكة تمكین التعلیم: "أصوات الشباب في التعلیم الجامع: دلیل لمساعدة  یمكنك معرف
  الباحثین الشباب في إجراء بحوث عملیة مع أقرانھم واألطفال األصغر سناً".

  
  
  

   نتعامل معھا باعتبارھا أمراً مفروغاً منھ.كثیراً ما تمر التنقالت في التعلیم دون أن یالحظھا أحد ـ فنحن 
  
  

   ولكن ھذه التغیرات الكبیرة والصغیرة من الممكن أن تؤثر بشكل كبیر على مشاركة األطفال وإنجازھم في التعلیم.
  
  

   األطفال من التعلیم بشكل كامل. استبعادالتي ال تدار بشكل شامل من الممكن أن تؤدي إلى  االنتقاالتبل إن 
  
  

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم ھذه  والمتعلمین إلى معرفة المزید عن احتیاجات االنتقال لجمیع المتعلمین ومعلمة یحتاج كل معلم
  االحتیاجات.
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 أ   2ورقة العمل  
  المحاكیة لبیئة المنزلبیئة التعلیم 

 
 الحصول على بطاقة.    ومشاركة نسخ كافیة بحیث یمكن لكل مشارك یتم التأكد من طباعةقصھا. والبطاقات یتم طباعة 

 

 آمن  سعید   عائلةمالئم لل

 العنایة   جذاب ن امأ

 ُمتوقَع  محب   حاضن 

 االنتماء    التعلق مریح  

 مسترخ /لألعصابمریح  سعید   مألوف 
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 ب    2ورقة العمل  
 الطفولة المبكرة والمدارس   بیئة  الروابط بین 

 
 إلى مجموعة لقراءتھا بصوت عاٍل معاً.  اقتراحات كل بطاقة  وتُعطى  قطع ورقة العمل ھذه إلى ثالث بطاقاتتُ 

 

 المجموعة األولى: تقاسم المسؤولیة والتعاون في االنتقال بین مرحلة الطفولة المبكرة وبین المدرسة.   
 

ً كیف سیتعاونون  لة یمكنھ المشاركة؟ ن من األطراف الفاعمن سیشارك؟ م تحدید ب  قم  كل أعضاء الفریق.أسماء أو ألقاب ؟ أدرج معا
 ساعات العمل المختلفة وأماكن العمل المختلفة؟   التحدیات الناجمة عنمن سیأخذ زمام المبادرة ولماذا. كیف یمكنھم التغلب على 

 .  المجموعة الثانیة: أنشطة االنتقال
 

. ما األنشطة التي ستحدث قبل الیوم  النشاط كل أفكارك ألنشطة االنتقال. صف كل نشاط ومن سیشارك في ذلكقم بعمل قائمة ب 
تساعد األطفال والعائالت على التعرف على: البیئة المحیطة،  قد  الدراسي األول وبعد الیوم األول من المدرسة؟  ما األنشطة التي

 ین، والقواعد واإلجراءات الروتینیة؟  والمعلمات  المعلم /واألقران، والبالغین

 المجموعة الثالثة: مشاركة المعلومات.   
 

كیف سیتم مشاركة ھذه المعلومات؟ من یحتاج لمعرفتھا؟  ما المعلومات المتعلقة بالطفل واألسرة التي سیتم مشاركتھا مع المدرسة؟ 
افظ على كل من الخصوصیة والسریة حین تقوم بمشاركة ھذه  ستحكیف یمكن للمعلومات أن تكون مفیدة النتقال الطفل؟ كیف 

 المعلومات؟  
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 ج  2ورقة العمل  
 

 6سجل الطفل الشخصي لالنتقال
 

 الٍ عبصوت  المدرب أو المدربة التالي قرأی 
 

 الجزء األول  
 

جوراف كان طفالً ھادئاً یتحدث اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة. عندما بدأ المدرسة، قام جوراف باحضار سجلھ الشخصي من بیئة  
 الطفولة المبكرة معھ.  

 
 لع على بعض اھتماماتھ.  طّ ت راف وھم شخصیة جو تفأن  ةالمعلم تمعھ لقراءة سجلھ، ومن خالل ھذا السجل استطاع ةالمعلم  تجلس

 
محتویاتھ من صور  الع على السجل أیضاً، وسمح لھم جوراف بذلك. قام األطفال بتصفح السجل و مالءه في الفصل االطّ أراد ز

بتداول الحدیث مع جوراف الذي احس بارتیاح في الفصل الدراسي الجدید وبدأ  دأ األطفال، ب ورسومات. وخالل تصفحھم للسجل 
. جوراف تمكن من إیجاد مكانھ في الفصل الدراسي الجدید والتواصل مع زمالئھ بطریقة  اإلنجلیزیةمع زمالئھ باللغة یتواصل 

 آمنة. 
مشاركة قصصھم مع  قام األطفال بقضاء الكثیر من الوقت في أیضاً و إلى المدرسة أطفال آخرون سجالتھم الشخصیة أحضر

   والتحدث والضحك معاً على قصصھم المختلفة. زمالئھم 
 
 

 
 الٍ عاقرأ بصوت 

 
 الجزء الثاني  

 

 لیمھ. اھتماماتھ ونشاطاتھ حتى تسھل عملیھ تعلم عن قدرات جوراف والمرحلة االبتدائیة بالتع معلمة تقام •

  أثر كبیر في ة ھذه القصص كان لھاستخدام القصص واألحادیث التي نتجت عن مشاركوجدت المعلمة أن  •
 التواصل بسھولة وفعالیة مع جوراف بخصوص تعلمھ وطرق التعلم التي اعتاد علیھا.  

 داة التي سھلت على جوراف التفاعل مع األطفال اآلخرین وبناء صداقات جدیدة.  لعب السجل دور األ •
 

 
 
 
 

  

 
6 Hartley, C., Rogers, P., Smith, J., & Lovatt, D. (2014). Transition portfolios: Another tool in the  

transition kete. Early Childhood Folio, 18(2), 3-7 . 
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 أ  3ورقة العمل  
 

 المدارس جاھزة لألطفال  
 
المشاركات   طباعة نسخ لجمیعیتم عرض الصور التالیة إما على شریحة عرض الكترونیة (بور بوینت) أو على السبورة أو تُ 
 المشاركین و
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 أ  4ورقة العمل  
 

 استمرار الدعم    –الزجاجة الدوارة
 یفضل طباعة نسخة على ورقة كبیرة) مع وضع زجاجة في الوسط للتدویر (طباعة نسخة ووضعھا على األرض یتم 

 
  

الموارد

التعدیالت على 
بیئة التعلیم

األشخاص
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 ب    4ورقة العمل  
 

 ً ً   لتسھیل سماع األطفال األكبر سنا  صوت األطفال األصغر سنا
 
 . ومن ثم تُقص كل مجموعة إلى بطاقات ویتم خلط البطاقات جیداً من ورقة العمل لكل مجموعة،  نسخةطبع تُ 
 

 . العمود األیمن یحتوى علىة أو المدربعلى المدرب  معرفة اإلجابات سھیلت عمودین لبطاقات إلى في الجدول التالي، قمنا بتقسیم ال
خلط جمیع ھذه البطاقات بشكل  تُ " ما ینبغي فعلھ" والعمود األیسر یحتوي على اجابات " ما ال ینبغي فعلھ". عند تنفیذ النشاط،  اجابات

 ینات والمشاركجید قبل توزیعھا على المشارك
  

 

أو حین ال  ألطفال حین ال یجیبون على سؤال الصراخ على ا
 مایستطیعون القیام بنشاط 

 

 
الجمیع الفرصة لقول شيء ما أو االنضمام إلى   اءعطإ

 النشاطات  
 

 

 
جمیع   وتوجیھانتقاء األطفال الذین یبدون بأنھم األكثر ذكاًء  

لھم األسئلة   
 

 
 جعل النشاطات مسلیة  

 

ً  ر األطفالاخب إ  ما تریدھم أن یقولوا   مسبقا
 

 
محاولة  إیجاد نشاط بدیل ألي طفل قد یجد صعوبة في النشاط. 

 الیجاد نشاطات بدیلة  استخدام المخیلة
 
 

 
إن لم یفھم األطفال شیئاً، قم بتكرار نفس التعلیمات واألسئلة  

 حتى یفھموا 

، خاصة إن كان األطفال یشعرون عطوف استخدام اسلوب
 بالقلق أو الخوف 

 م كلمات بسیطة وجمل قصیرة ااستخد عامل مع األطفال بحزم  یت صارم   ة أو معلممعلم 

ً  م األطفال حین یجیبون إجابة خاطئة  العإ  ما تود سماعھ ھو ما یرید الطفل قولھ لھ   - تشجیع األطفال دائما
 

 ر األطفال على االنضمام للنشاط إن كانوا یشعرون بالتردد اجب إ
 

إن كان الطفل یشعر بشيء ما أو یؤمن   - م إجابات األطفال ااحتر
 بشيء ما، فھو لیس مخطئ  

 

قیامھم بنشاط، جعل األطفال یتوقفون عن اللعب والحدیث أثناء 
 علیھم التركیز على انجاز المھمة التي بین أیدیھم 

 

طفال لن یفوتھم دروس مھمة أثناء تنفیذ النشاطات  تأكد أن األال
 معك 
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