مت اجناز هذا الدليل �ضمن م�شروع «متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من املطالبة بحقوقهم وا�ستحقاقاتهم»
وهو م�شروع ينفذه مركز درا�سات التنمية – جامعة بريزيت بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة العون الطبي للفل�سطينيني
( )MAPوبتمويل وزارة التنمية الدولية الربيطانية ()DFID
In partnership with Medical Aid for Palestinians (MAP) Funded by UKAID
)through the Department for International Development (DFID

Changing Lives, Delivering Results.

Medical Aid for Palestinians works for the health and dignity of Palestinians
living under occupation and as refugees.

�شكر خا�ص مل�ؤ�س�سة قادر حيث مت تطوير هذا الدليل باالعتماد على «دليل املعلم لتعديل
اجتاهات الطلبة ذوي االعاقة» ال�صادر عن م�ؤ�س�سة قادر للتنمية املجتمعية وبتخويل ر�سمي منها ال�ستخدام
حمتواه.

دليل املعلم مت ا�صداره يف طبعته الأوىل يف العام  2010وطبعته الثانية � 2012ضمن م�شروع «دعم الأ�شخا�ص
ذوي االعاقة يف جنوب ال�ضفة الغربية م�شروع رقم  8588واملنفذ بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة الت�ضامن من �أجل
ال�شعوب االيطالية  AISPOوبتمويل من التعاون االيطايل وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية
حيث مت تعميمه واعتماده وطنيا يف كافة مدار�س الوطن يف العام 2013-2012

�شكر ملركز جبل النجمة حيث مت زيارة الرو�ضة واال�ستفادة من جتربتهم.
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لالت�صال بنا
جامعة بريزيت  ،مبنى �سعيد خوري لدرا�سات التنمية ،الطابق الثاين
تلفون+ 970 2 2982021
فاك�س + 970 2 2982160
�ص.ب ، 14 .بريزيت
مكتب غزة:
�شارع اجلالء برج ال�سالم وبن حرمل
الطابق ال�ساد�س،
تلفاك�س+ 970 08 2838884
الربيد الإلكرتوينcds@birzeit.edu :
ال�صفحة االلكرتونيةhttp://home.birzeit.edu/cds :
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نبذة عن مركز درا�سات التنمية

ت�أ�س�س املركز يف عام  1997كربنامج بحثي متخ�ص�ص يف الدرا�سات التنموية .يهدف
املركز اىل تعميق مفاهيم التنمية وربطها ب�سياقها العملي من خالل تقدمي �أطر نظرية
ومفاهيمية تتحرى واقع التنمية يف فل�سطني .وهذا ي�شمل درا�سة التفاعالت بني العوامل
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية للتنمية .ف�ض ًال عن درا�سة بنى ال�سلطة وال�سيطرة
القائمة التي حتول دون حتقيق وتنمية م�ستدامة ارتباطا بال�سياق الذي يفر�ضه االحتالل
عليها .فمنذ االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية عام  1967فر�ضت قيود
م�شددة على حق املجتمع الفل�سطيني بالتنمية .يرى مركز درا�سات التنمية �أن الأكرث
تعبري َا عن التنمية يف فل�سطني هي ا�سرتاتيجيات ال�صمود والبقاء ،و�إنتاج بدائل حملية
لبنى القوى املهيمنة وبالإ�ضافة اىل ذلك فان املركز ي�سعى اىل توفري �إطار م�ؤ�س�ساتي
ميكن من خالله النظر يف جميع الق�ضايا ذات ال�صلة بالتنمية وبحثها ومناق�شتها وذلك
بهدف توفري التوجيه وامل�ساعدة العلمية ل�صناع القرار.
يحاول مركز درا�سات التنمية من خالل جمعه بني االبحاث االكادميية والن�شاطات
املجتمعية �أن يعزز الربط املحكم بني النظرية واملمار�سة التنموية اذ ت�شمل �أن�شطته
يف هذا املجال الندوات وور�ش العمل ،وامل�سوح امليدانية والدرا�سات التقييمية ،وتقييم
االحتياجات .فمن ناحية يعمل املركز على عدد من امل�شاريع البحثية يف �شتى املجالت
التنموية بالتعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات حملية ودولية .ومن ناحية �أخرى ينفذ املركز
عددا �آخر من امل�شاريع املجتمعية التي تهدف اىل متكني الفئات املهم�شة ودجمها يف
عملية التنمية.
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�أهداف الدليل

ي�ستهدف الدليل �أهايل الأطفال ذوي الإعاقة الفل�سطينيني وكوادر ريا�ض الأطفال
الفل�سطينية لتفعيل التعاون وحت�سني واقع �شمول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ب�شكل عام ويف ريا�ض الأطفال بالتحديد .كما يقوم هذا الدليل بت�سليط ال�ضوء
على كيفية ت�سهيل و�صول الأطفال ذوي الإعاقة �إىل حقهم يف التعليم يف مرحلة مبكرة
من عمرهم .وبالتحديد ،ي�سعى هذا الدليل �إىل:
.1
.2

بناء توجهات حقوقية لدى معلمي ريا�ض الأطفال حول �شمول الأطفال ذوي
الإعاقة.
طرح بع�ض الآليات واال�سرتاتيجيات التي ت�سهل �شمول الأطفال ذوي الإعاقة
يف ريا�ض الأطفال من خالل ت�سهيل توا�صل معلمات ريا�ض الأطفال مع
الأطفال من ذوي الإعاقة.

 .1ملحة تاريخية عن ريا�ض الأطفال

�أكد الفيل�سوف �أفالطون على فوائد تربية الطفل منذ �ألفي عام ومنذ ذلك احلني
اتخذ توجيه ال�صغار وتربيتهم خارج البيت �أ�شكال عديدة ،ففي �أوائل القرن الثامن
ع�شر �أقيمت مراكز تقوم على توفري تربية دينية وحماية �صحية لل�صغار .مت ان�شاء �أول
دور للح�ضانة يف القرن التا�سع ع�شر يف كل من بريطانيا و�أملانيا و�أيطاليا .لقد قامت
منت�سوري (مربية اجنليزية لها نظريات يف التعليم) يف �أوائل القرن الع�شرين ب�إن�شاء
ريا�ض الأطفال لت�شجعهم على ا�ستخدام مواد خمتلفة لتنمية املهارات احلركية والعقلية
لديهم وكانت فل�سفتها تقوم على �أن �سعادة الطفل تبنى على �إ�شغاله لوقته وعدم �شعوره
بالفراغ .ومع مرور الزمن �أ�صبحت ريا�ض الأطفال متوفرة يف كل مكان ،ويف فل�سطني مت
ت�أ�سي�س ريا�ض الأطفال يف القرن الع�شرين و�أ�صبحت ت�ستقطب الأطفال من �سن ثالث
وحتى خم�س �سنوات.
فالرو�ضة مبثابة البيت الثاين للطفل قبل دخوله املدر�سة فهو يكت�سب منها خربات
ومهارات مل ي�سبق له/ا اكت�سابها يف البيت ف�إن اخلربة التي يكت�سبها الطفل من البيت
ومن الرو�ضة ت�ؤهله لتحمل امل�س�ؤولية وت�ساعده/ها على �أن يكون ع�ضو ًا فاعال يف
جمتمعه .ولهذا ف�إن ريا�ض الأطفال مت �إن�شائها لرتبية الطفل مبا ي�ضمن م�شاركته يف
جمتمعه ب�شكل كامل وفعال .وال �شك ف�إن الطفل ذو الإعاقة من حقه/ا �أن يتعلم يف �سن
مبكرة ليكون ع�ضو ًا فاعال يف جمتمعه وي�شارك يف بناءه ب�شكل كامل وفعال وعلى قدم
امل�ساواة مع الآخرين.
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 .2واقع الأطفال ذوي الإعاقة الفل�سطينيني وريا�ض الأطفال

ً
يختلف واقع الأطفال ذوي الإعاقة الفل�سطينيني عن واقع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ال
الفل�سطينيني ب�شكل عام فرنى �أن الأطفال ذوي الإعاقة قد يحرموا من حقهم يف
االلتحاق بريا�ض الأطفال وذلك لأن تعليمهم يف ريا�ض الأطفال لي�س على �سلم �أولويات
�أ�سرهم ولي�س �أي�ض ًا حمط اهتمام الكادر التدري�سي والإداري يف ريا�ض الأطفال .ويعود
ال�سبب يف ذلك �إىل الكثري من العوامل املجتمعية املتعلقة بنظرة املجتمع للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة .فمن املهم اي�ض ًا ت�سليط ال�ضوء على �أهمية �شمول الطفل ذو الإعاقة يف
املجتمع والرتكيز على الآليات واال�سرتاتيجيات التي ت�ضمن للطفل حياة كرمية .في�أتي
تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات والآليات �ضمن م�س�ؤولية جهات خمتلفة مثل الأ�سرة ،والبيئة
املجاورة ،واملدر�سة ،والأ�صدقاء ،بالإ�ضافة للقوانني ودور احلكومة.

 -3حتديات �شمول الأطفال ذوي الإعاقة يف ريا�ض الأطفال الفل�سطينية

ثمة بع�ض التحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة يف ح�صولهم على حقهم يف
التعليم يف ريا�ض الأطفال ال بد لنا �أن نذكر �أهمها:
.1

.2

•
•
•
•
•
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اخلوف� :أكرب التحديات التي تواجه �شمول الطفل ذو الإعاقة يف الرو�ضة هو
اخلوف واملتمثل يف تردد الأ�سرة يف �إر�سال طفلها من ذوي الإعاقة �إىل ريا�ض
الأطفال خوف ًا من م�ضايقات الآخرين له مثل بع�ض الأ�سئلة املتعلقة ب�سبب
�إعاقته او ترداد بع�ض العبارات ال�ساخرة من الطفل مما قد ي�شعره بالنق�ص
وعدم الثقة بالنف�س.
توجهات ومعتقدات كوادر ريا�ض الأطفال :تعد التوجهات املتباينة لكوادر
ريا�ض الأطفال اجتاه التعامل مع وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة يف الرو�ضة
ثاين �أكرب التحديات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة يف الو�صول �إىل
حقهم يف التعليم يف �سن مبكر .تتمثل توجهات كوادر ريا�ض الأطفال يف جملة
من املعتقدات الآتية:
الطفل ذوي الإعاقة يجب �أن يتعلم يف مدار�س خا�صة بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
االعتقاد ب�أن تعليم هذا الطفل �صعب لأنه بحاجة �إىل رعاية خا�صة ال ميكن
لكوادر الريا�ض منحه اياها.
خوف الأطفال من التعلم مع طفل ذو �إعاقة.
عدم القدرة على ا�ستيعاب الطفل ذو الإعاقة يف الرو�ضة واحلاجة لطبيب
ي�شرف على حالته/ا.
يحتاج الطفل �إىل �أحد يرافقه يف الرو�ضة واحلاجة لتوفري معلم خا�ص به.

متثل هذه املعتقدات عائقا كبريا �أمام ح�صول الطفل ذو الإعاقة على حقه يف التعليم يف
ريا�ض الأطفال فهذه املعتقدات جاءت نتاج ثقافة جمتمع وه�ؤالء املعلمني هم جزء من
هذه الثقافة يحملون �أمناطها و�أفكارها املرتاكمة من جيل �إىل جيل.
.3

.4

.5

.6

.7

النظرة املختلفة للطفل ذو الإعاقة� :إن النظرة لل�شخ�ص ذو الإعاقة على �أنه
متفوق عن الآخرين �أو �أنه يقوم ب�أمور لي�س با�ستطاعة الآخرين القيام بها �أو
النظر �إليه على �أنه �أقل �ش�أن ًا من الآخرين ي�شكل بحد ذاته عائق �أمام و�صول
ال�شخ�ص ذو الإعاقة �إىل كافة حقوقه وال �سيما حقه يف التعليم.
االفتقار �إىل املوائمة املتكاملة :االفتقار �إىل متطلبات املوائمة املتكاملة التي
ت�ضمن و�صول ال�شخ�ص ذو الإعاقة �إىل كافة حقوقه فامل�ؤ�س�سات التعليمية
الفل�سطينية ال تختلف كثري ًا عن املرافق العامة فهي �أي�ض ًا تفتقر �إىل �أ�س�س
املوائمة املتكاملة لذا نرى الكثري من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال يرتادوا
هذه امل�ؤ�س�سات لأنها لي�ست مهي�أة ال�ستقبالهم .ومبعنى �آخر هذه امل�ؤ�س�سات
ينق�صها الكثري من متطلبات املوائمة مثل� :أ�سطح مائلة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة احلركية وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ،لغة الإ�شارة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ال�سمعية ونظام برايل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية وغرف
امل�صادر للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية ،وت�أهيل وتدريب كوادر امل�ؤ�س�سة.
عدم تقبل وجود طفل ذو �إعاقة يف الرو�ضة� :أحد امل�شاكل التي يواجها
الأطفال ذوي الإعاقة عند الذهاب لريا�ض الأطفال هو عدم تقبل كوادر
ريا�ض الأطفل لوجود طفل ذو �إعاقة يف الرو�ضة .فهناك بع�ض ريا�ض الأطفال
يرف�ض �أ�صحابها ا�ستقبال طفل ذو �إعاقة فيها بحجة �أن تكاليف املوائمة
باهظة الثمن وال ت�ستطيع الرو�ضة حتمل �أعباء مالية �إ�ضافية ،بالإ�ضافة �إىل
اعتقاد كوادر ريا�ض الأطفال �أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة لي�س مهمتهم و�أن
الأطفال ذوي الإعاقة ح�سب ما يرى ه�ؤالء يجب �أن يكونوا يف مدار�س خا�صة
بهم .وعليه هناك حاجة ملجهود توعوي وتدريب الكوادر على التوا�صل الفعال
ومبادئ ال�شمول.
الأ�ساليب التعليمية يف ريا�ض الأطفال :ت�شكل املناهج والأ�ساليب التعليمية
املعلومات الأ�سا�سية التي يكت�سبها الطفل يف املراحل التعليمية الأوىل .فلكل
طفل احلق يف اكت�ساب املعارف التي ت�ؤهله لإدراك متطلبات احلياة اليومية،
وعند احلديث عن طبيعة ال�صورة التي تعك�سها الأ�ساليب التعليمية يف ريا�ض
الأطفال ،فهناك غياب للأ�ساليب املختلفة واملتنوعة والتي تعزز ثقافة امل�ساواة
وال�شمولية ب�شكل عام والذي هو هام من �أجل بناء ثقافة الأجيال القادمة
ب�شكل �سليم.
االفتقار �إىل ال�شمول :ال�شمول عملية مهمة و�أ�سا�سية لل�شخ�ص ذو الإعاقة
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وجمتمعه وهي التي متكن ال�شخ�ص ذو الإعاقة من امل�شاركة يف املجتمع
وممار�سة حياته كالآخرين .كلما بد�أت عملية ال�شمول يف �سن مبكرة كلما
كان �شمول ال�شخ�ص ذو الإعاقة �أ�سهل و�أ�سرع .ويف املقابل ،كلما بد�أت عملية
ال�شمول يف وقت مت�أخر كانت �أكرث تعقيد ًا و�صعوبة .وب�شكل رئي�سي ،هناك
غياب لل�شمول يف م�ؤ�س�سات املجتمع نتيجة معيقات خمتلفة وي�أتي اي�ض ًا رف�ض
الأهل ومعلمي املدار�س وريا�ض الأطفال لتلقي معارف واكت�ساب مهارات
وتوجهات حول التوا�صل مع الطفل ذو الإعاقة ليعيق عملية ال�شمول �أي�ضا.
 .8التخطيط لل�شمول :ال�شمول مفهوم متكامل وال يقت�صر فقط على ريا�ض
الأطفال ،بل هو مرتبط باملجتمع ككل.
هناك جملة من الأ�س�س التي علينا �أخذها على حممل اجلد من �أجف النهو�ض ب�شكل
�صحيح بعملية �شمول الأطفال ذوي الإعاقة يف املجتمع ب�شكل عام وريا�ض الأطفال
بالتحديد ،وت�شمل:
التوعية :تعترب عملية تثقيف وتوعية املجتمع بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومتطلبات
�شمولهم يف املجتمع احلجر الأ�سا�س يف بناء جمتمع متفهم لق�ضايا الإعاقة وقادر على
التعاطي معها بغ�ض النظر عن حيثياتها .فلو بد�أت عملية التوعية منذ ال�صغر وركزت
على ريا�ض الأطفال ،ي�سهل ذلك بناء توجهات �شمولية يف املجتمع ككل .يجب تو�صيل
الر�سائل الأ�سا�سية التي جت�سد النموذج احلقوقي للإعاقة ومن �أهم هذه الر�سائل:
الإعاقة جزء من التنوع الب�شري والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هم ب�شر �أو ًال قبل �أي اعتبار
�آخر ولهم حقوق وعليهم واجبات كباقي املواطنني .ومن تلك الر�سائل �أي�ض ًا �إن ال�شخ�ص
ذو الإعاقة قادر على ممار�سة حياته ،يتحمل امل�س�ؤولية اذا مت متكينه ب�شكل فعال
وايجابي وجتنب جت�سيد فكرة �أن ال�شخ�ص ذوي الإعاقة عاجز �أو �ضعيف .ويجب على
املعلمني �أن يحر�صوا على تو�صيل هذه الر�سائل ب�أب�سط �صورة لكي يفهمها الأطفال من
غري ذوي الإعاقة.
�إن �أطفال اليوم هم �شباب الغد وهم الذين �سيم�سكون زمام العمل يف كافة جماالت
احلياة الإجتماعية ،الإقت�صادية ،الثقافية وال�سيا�سية ومنهم �سيكون املهند�سون ،الأطباء،
املعلمون ،ال�سيا�سيون ،ر�ؤ�ساء البلديات� ،أ�صحاب الأعمال ،املوظفون احلكوميون ،الوزراء
و�صناع القرار الخ ....لذلك ف�إن �إكت�سابهم للوعي ال�سليم وت�شكيل �إجتاهاتهم نحو �أي
�شريحة من �شرائح املجتمع �سي�ساعد حتم ًا يف تبنيهم توجهات ايجابية يف امل�ستقبل.
فمثال �سيدرك املهند�س الذي يحمل �إجتاهات ايجابية �أن ال�شخ�ص الذي ي�ستعمل
الكر�سي املتحرك له احلق يف دخول املرافق واملن�ش�آت العامة و�إ�ستعمالها على قدم
امل�ساواة مع الآخرين وعليه لن ي�صمم �أي بناء عام دون �أخذ ذلك بعني الإعتبار .و�سيدرك
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�صاحب العمل �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذهنية والنف�سية ي�ستطيعون ممار�سة الكثري
من املهن والأعمال ،و�سينعك�س ذلك ايجابي ًا على �سلوكه عندما يتعامل معهم.
�إن �إنت�شار الوعي ال�صحيح يف �أو�ساط املجتمعات املختلفة �سي�ؤدي اىل �آثار ايجابية
ملحوظة ومبا�شرة على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ب�شكل ي�سهم يف ت�سهيل �إنخراطهم
بفعالية يف خمتلف جماالت احلياة .فاملواطن الواعي الذي ميتلك املعارف ال�صحيحة
والإجتاهات االيجابية وميار�س ال�سلوك الالئق �سيكون حتم ًا �سند ًا قوي ًا ل�سواه من
املواطنني.
�أما على �صعيد الرو�ضة فيمكن الت�أكيد على �أن كون بيئة الرو�ضة واعية يرفع م�ستوى
دافعية التالميذ من ذوي الإعاقة للتعليم مبا ي�ضمن لهم موا�صلة التعليم وحتد من ن�سب
ت�سربهم من املدار�س ،عالوة على ذلك فهي ت�ساهم يف رفع م�ستوى الر�ضا عن الذات
والثقة بالنف�س وت�شعرهم ب�إحرتام الآخرين وهذا ما يحتاجه كل فرد لتكوين مفهوم ذات
مرتفع .ف�إن التعامل مع �أي �شخ�ص على �أ�سا�س العطف وال�شفقة ي�سلبه الثقة بالنف�س
وال�شعور ب�إحرتام الآخرين مما قد ي�ؤدي يف الغالب اىل الهروب من البيئة والت�سرب.
ولتحقيق التوعية ب�شكل �سليم يجب �أن تتوافر فيها ال�شروط التالية :
• وجود الإ�ستعداد والإرادة ال�صادقة للعمل يف هذا االطار.
• االميان ب�أن توعية التالميذ وت�شكيل �إجتاهات ايجابية لديهم نحو الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة �أمر �ضروري وواجب ي�ستحق منا بذل اجلهد والوقت املطلوبني.
• توفري الظروف والإمكانيات واملوارد الالزمة لإجناح عملية ال�شمول.
• �إتخاذ القرارات والتدابري الإدارية املطلوبة حيثما لزم الأمر.

 .4التزام الرو�ضة ب�شمول الطفل ذو الإعاقة

ينبع التزام امل�ؤ�س�سة بال�شمول من �إميان امل�ؤ�س�سة مبوظفيها وكادرها ب�أن للطفل ذو
الإعاقة حق يف التعليم كغريه من الأطفال ويقت�ضي هذا االلتزام تقبل وجود الأطفال
ذوي الإعاقة داخل الرو�ضة ،بالإ�ضافة لتهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة للأطفال ذوي
الإعاقة .ويرتبط بهذا االلتزام الكثري من املبادئ التي يجب ت�سليط ال�ضوء عليها مثل:
• و�ضع ق�ضية الإعاقة عل �سلم اولويات الرو�ضة يف براجمها احلالية وخططها
امل�ستقبلية.
• بناء عالقات بني كوادر ريا�ض الأطفال و�أهايل الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز
تلك العالقة من �أجل �ضمان ا�ستمرارية هذا االلتزام ف�إن بناء مثل تلك
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العالقات ي�ساعدنا يف معرفة ظروف حياة الطفل ذو الإعاقة والبيئة املحيطة
به والتغيريات التي تطر�أ على الطفل ذو الإعاقة بني احلني والآخر� ،إىل جانب
العالقات بني الرو�ضة والأ�سرة.
• التخطيط ل�شمول الطفل ذو الإعاقة يف الرو�ضة ت�ستوجب النظر �إىل هذه العملية
من منظور حقوقي و�أنها �إحدى الأ�س�س التي ال تكتمل العملية الرتبوية �إال بها.

 .5القرب من مكان ال�سكن

يعترب قرب الرو�ضة من مكان ال�سكن �أحد الأ�س�س التي يجب ت�شجيع الأهل على مراعاتها
يف اختيار ريا�ض الأطفال ال�شمولية ملا لذلك الأ�سا�س من ايجابيات وفوائد على م�ستوى
الطفل ذو الإعاقة و�أ�سرته وبيئته التعليمية .ي�ؤثر قرب الرو�ضة من مكان ال�سكن ايجابي ًا
على الطفل والأ�سرة ويتمثل ذلك الت�أثري مبا يلي:
•
•
•
•
•

�سهولة و�صول الطفل للرو�ضة لأنها قريبة من مكان �سكنه.
قدرة الأهل وكوادر الرو�ضة على متابعة الطفل ذو الإعاقة با�ستمرار.
توفري وقت وجهد على كل من الطفل والأ�سرة.
تعزيز العالقة االيجابية القائمة بني الطفل و�أ�سرته ومعلماته.
التقليل من التكاليف الإ�ضافية التي تتحملها الأ�سرة .فعلى �سبيل املثال
الأ�سر التي تر�سل �أطفالها �إىل ريا�ض بعيدة حتتاج �إىل تكاليف مالية ميكن
للأ�سرة تفاديها ب�إر�سال طفلها لرو�ضة قريبة.

� .6آليات �شمول الطفل ذو الإعاقة

يعترب االهتمام بالطفولة �إحدى م�ؤ�شرات ح�ضارة الأمم وتقدمها فهو مطلب رئي�س
تقت�ضيه احلاجة �إىل مواجهة التحديات العلمية ،وال�صحية ،والتكنولوجية ،التي تواجه
كل جمتمع .فلو هيئت البيئة ال�سليمة التي ت�ساعد الأطفال على النمو لأ�صبح من ال�سهل
على هذه الطاقات الب�شرية �أن تنطلق يف دور بناء خلدمة جمتمعها .
يقدم هذا اجلزء الن�صائح والإر�شادات التي ت�ساعد الأ�سرة وكوادر ريا�ض الأطفال على
التوا�صل مع الطفل ذو الإعاقة دون حرج وبطريقة من�صفة لهم ومبنية �أي�ض ًا التوجه
احلقوقي للإعاقة:
 .1التخل�ص من القلق واخلوف غري املربرين وجتنب �أي�ض ًا �أن يالحظ الطفل ذلك
اخلوف .هناك بع�ض الأ�سر وكوادر ريا�ض الأطفال تخاف كثري ًا على الطفل
ذو الإعاقة من الأيذاء لذا على طواقم ريا�ض الأطفال ان تدرك ان للطفل ذو
الإعاقة احلق يف التعليم و�أن جتهز البيئة املنا�سبة لإحقاق هذا احلق.
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 .2الأخذ باحل�سبان التجارب اليومية التي يعي�شها الطفل ذو الإعاقة لال�ستفادة
منها ،لأن مواكبة ظروف حياة الطفل ذو الإعاقة والعوامل امل�ؤثرة بها تزودنا
باخلربة الكافية للتوا�صل مع الأطفال ذوي الإعاقة لذا على معلمي/ات ريا�ض
الأطفال �أن يحر�صن دوم ًا على متابعة الأطفال ذوي الإعاقة يف الرو�ضة ويف
البيت وتتم املتابعة من خالل �س�ؤال الوالدين عن �أ�سلوب حياة الطفل داخل
الأ�سرة .وتتطلب تلك املتابعة التعاون امل�ستمر بني اال�سرة واملعلم ليطلع كل
منهما الآخر على جتارب الطفل ذو الإعاقة اليومية.
 .3احلديث والتوا�صل مع الطفل ذو الإعاقة ملا لذلك من �أهمية كبرية يف زيادة
ثقة الطفل بنف�سه بحيث ي�صبح قادر على احلديث عن احتياجاته و�آماله
وق�ضاياه ويعرب عن ما يجول يف خاطره.
 .4يف�ضل �أن تقوم ا�سرة الطفل ذو الإعاقة مبتابعته يف الرو�ضة .فعلى �سبيل املثال
على الأ�سرة �أن تعرف من يقوم بتقدمي الرعاية واالهتمام بطفلها ومن يعلمه
ويوجه �سلوكه وتتم هذه املتابعة من خالل زيارات متكررة للرو�ضة متابعة
املالحظات التي تكتب للطفل �سواء كان م�صدر هذه املالحظات املعلمة،
الأ�صدقاء الخ .وي�ستح�سن ان يذهب الوالدان للرو�ضة مع الطفل يف الأيام
الأوىل وذلك لتطمئن قلوب كل من الطفل و�أ�سرته.
�	.5أن ت�ضمن ريا�ض الأطفال التزامها ب�شمول الأطفال ذوي الإعاقة من خالل
تطوير برامج و�أن�شطة تعليمية تراعي الفروق الفردية بني الطلبة فمثال بدل
من الألعاب التي حتتاج حركة ميكن ملعلمات الرو�ضة ا�ستبدالها ب�ألعاب اخرى
مثل� :ألعاب تثري التفكري لدى ال�شخ�ص كالألغاز وبع�ض الأ�سئلة التي حتتاج
التفكري ،الخ...
 .6احلر�ص على مواكبة احتياجات الطفل ذو الإعاقة لأنها تختلف وتتغري
با�ستمرار والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعدنا على �سد الفجوة القائمة بني احتياجات
الطفل ونظام الرو�ضة ،فمثال قد يرى الطفل �أنه لي�س من ال�ضروري �أن يذهب
للرو�ضة خوف ًا من العامل اخلارجي ،لذا علينا بناء عالقة قوية مع الطفل ذو
الإعاقة من اجل �إحداث تغيري ايجابي ل�صالح حياته التعليمية.
 .7احلر�ص على �شمول الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال من غري ذوي الإعاقة
والبعد عن عزلهم يف ريا�ض خا�صة بهم.
 .8احلر�ص على تعليم الطفل ذوي الإعاقة املهارات الأكادميية واالجتماعية �إىل
جانب بناء �شخ�صيته بطريقة تتالءم مع جمتمعه ،لذا علينا الرتكيز لي�س
فقط على الأداء الأكادميي بل �أي�ض ًا على الأداء االجتماعي و�أ�سلوب حياة
الطفل ذو الإعاقة.
�	.9إ�شراك �أهايل الأطفال ذو الإعاقة يف التخطيط لربامج تعليمية ت�ضمن حق
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الطفل ذو الإعاقة يف التعليم ولهذا الإ�شراك عدة و�سائل منها :ر�سائل من
الرو�ضة لأ�سرة الطفل ذو الإعاقة ،اجتماعات دورية لأهايل التالميذ مبا فيهم
�أهايل التالميذ ذوي الإعاقةالخ .يت�ضمن ا�شراك اهايل الأطفال ذوي الإعاقة
يف معرفة و�ضع طفلهم يف البيت ومعرفة كيفية التعامل مع �أي �سلوكيات
للطفل قد تكون خمتلفة مثل :العدوانية ،االنعزال ،اخلجل ،واخلوف ،لأن
الأ�سرة ت�ساعد طفلها على التخل�ص من هذه ال�سلوكيات.
�	.10أن تعمل الأ�سرة جنب ًا �إىل جنب مع معلمي ريا�ض الأطفال على حتديد نقاط
القوة لدى الطفل وتعزيزها ،وحتديد نقاط ال�ضعف وم�ساعدته على التخل�ص
منها .كما من املهم حتديد احتياجاته وتوفري التكنولوجيا امل�ساعدة التي
يحتاجها وي�شرتط ان يكون هذا العمل م�ستمر.
� .11شمول الطفل ذو الإعاقة يف �سن مبكرة من العمر ويف�ضل يف ال�سنة الثالثة
حتى اخلام�سة وخا�صة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 .12تزويد الطفل ذو الإعاقة مبالحظات م�ستمرة عن �أدائه ليت�سنى لوالدي الطفل
معرفة تطوره �أكادميي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا ويف املقابل على الوالدين �إعطاء
تغذية راجعة عن هذه املالحظات.
 .13تهيئة ريا�ض الأطفال ال�ستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة.
 .14تعريف الأطفال على بع�ضهم البع�ض وتعزيز التوا�صل بينهم.

 .7ت�أهيل كوادر ريا�ض الأطفال

�إن املعلم هو �أحد �أهم عنا�صر العملية التعليمية والرتبوية ،ويعتمد تعليم الطفل ب�شكل
�أ�سا�سي على املعلم/ة لأنه هو الذي ينقل املعرفة واملهارات للطالب وهو الذي يبني
توجهاتهم بالإ�ضافة لدور �أ�سرته .فمن الواجب �أن يكون املعلم/ة م�ؤهال للتوا�صل مع
الأطفال وقادر ًا على نقل املعلومات واملعارف لهم بغ�ض النظر عن جن�سهم و�إعاقتهم.
وللنجاح يف عملية ال�شمول فمن املهم �أن يكون هناك دور ايجابي وفعال للمعلم/ة،
وليكون املعلم/ة م�ؤهال على مبادئ ال�شمول يجب �أن تتوافر فيه بع�ض ال�شروط مثل:
الإملام باحتياجات الأطفال وال �سيما ذوي الإعاقة منهم ،القدرة على ا�ستخدام الأ�ساليب
والو�سائل التعليمية املتنوعة ،االهتمام مبعرفة املزيد عن امل�شاكل التي تواجه الأطفال
ب�شكل عام وعن امل�شاكل التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة ،و�أن يكون لديه/ا القدرة على
التغلب على تلك امل�شاكل .ويتطلب ت�أهيل معلمي الرو�ضة ما يلي:
• ح�ضور تدريبات وور�ش عمل توعية حول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• معرفة بامل�صطلحات الأ�سا�سية يف لغة الإ�شارة لكي ي�ستطيع التوا�صل مع
الأطفال ذوي الإعاقة ال�سمعية.
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• معرفة �أبجدية الأ�صابع وهي �إحدى الطرق التي ت�سهل تعليم الطفل ذو الإعاقة
والتي يتعلم الطفل من خاللها احل�ساب.
• القدرة على ا�ستخدام �أكرث من طريقة الي�صال املعلومات :ال�صور ،الق�ص�ص،
الأغاين ،الخ...
يعتمد جناح �أو ف�شل العملية الرتبوية على وجود املعلم القادر على التوا�صل مع كافة
الأطفال بغ�ض النظر عن جن�سهم لونهم و�إعاقتهم حيث �أنه كلما كان املعلم م�ؤه ًال
ا�ستغرقت العملية الرتبوية وقت �أق�صر وجهد �أقل .ويف املقابل كلما كان معلمو ريا�ض
الأطفال غري م�ؤهلني ا�ستغرقت العملية الرتبوية وقت �أطول وجهد �أكرب و�سيكون تغيري
التوجهات يف امل�ستقبل عملية �أ�صعب .فبالتايل على ريا�ض الأطفال �أن تكون حري�صة
دوم ًا على ت�أهيل معلميها لكي تتم العملية الرتبوية بنجاح وتعطي حق التعليم لكافة فئات
املجتمع دون متييز على �أي �أ�سا�س.

 .8املوائمة

�إن املوائمة احد الأ�س�س التي ال يكتمل ال�شمول �إال بها ،فمن املهم جعل الأماكن �سهلة
الو�صول ومتاحة للجميع دون متييز وازالة املعيقات التي متنع م�شاركة اجلميع ب�شكل
مت�ساوي .وتتخذ املوائمة �أ�شكال و�صور عدة مثل :املوائمة البيئية املتمثلة يف مداخل
الأماكن العامة ومرافقها وغرفها ،واملوائمة االجتاهاتية املتمثلة يف وعي العاملني يف
تلك الأماكن و�إدراكهم بق�ضية الإعاقة من منظورها احلقوقي.
تتمثل موائمة ريا�ض الأطفال بالآتي:
•
•
•
•

تهيئة مداخل ومباين ريا�ض الأطفال بطريقة ت�سهل و�صول الطفل ذو الإعاقة
للرو�ضة فعلى �سبيل املثال :يجب توفري �شواحذ �أو �أ�سطح مائلة للأ�شخا�ص
م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.
توفري غرف وحمامات منا�سبة و�أن تكون �أبوابها وا�سعة ليتمكن ال�شخ�ص ذو
الإعاقة احلركية من الدخول �إليها واال�ستفادة منها.
توفري م�صاعد موائمة اذا كان يف الرو�ضة �أكرث من طابق فمثال :يجب �أن
يكون امل�صعد وا�سع ليتمكن الطفل ذو الإعاقة احلركية من ا�ستخدامه .و�أن
يتوفر فيه ناطق او بريل لي�ستخدمه الطفل ذو الإعاقة الب�صرية.
توفر الو�سائل التعليمية املتنوعة مثل� :ألعاب الرتكيب ،املالتني ،الر�سومات،
وال�صور التي تو�صل املعلومة ويجب �أن تكون هذه الو�سائل مراعية الحتياجات
الطفل ذو الإعاقة كل ح�سب �إعاقته.
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• توفر لغة الإ�شارة ،فمثال يجب �أن يكون املعلم/ة لديهم معرفة بالإ�شارات
الأ�سا�سية ليتمكنوا من التوا�صل مع الطفل ذو الإعاقة وتعريفه بلغة الإ�شارة.
• توفري غرف امل�صادر للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
• ا�ستخدام الو�سائل التعليمية امل�سموعة با�ستمرار ل�ضمان و�صول املعلومة
للطفل ذو الإعاقة الب�صرية.

 .9متطلبات �أخرى ل�شمول الطفل ذو الإعاقة يف ريا�ض الأطفال

هنالك الكثري من الأمور التي يتطلبها �شمول الطفل ذو الإعاقة يف الرو�ضة .وال �شك �أننا
ذكرنا بع�ضها ويجدر بنا الإ�شارة �إىل املتطلبات الأخرى مثل؛
.1

.2

امل�شاركة ال�صفية :تعني امل�شاركة ال�صفية �إعطاء كل طفل دوره يف امل�شاركة
داخل غرفة ال�صف فعلى �سبيل املثال ،يجب �أن يعرب الطفل عن ما يف داخله
وي�ستمع املعلم/ة له ،ومن املهم �إتاحة الفر�صة للطفل لل�س�ؤال والإجابة على
�أي �س�ؤال ي�ستطيع الإجابة عليه ،و�أي�ضا من املهم �إعطائه الفر�صة يف املحاولة
واخلط�أ ،لأنه اذا مل يحاول ويخطء ثم ي�صيب ،لن يتعلم �أي �شيء.
اللعب مع الآخرين :كل طفل يحب �أن يتعرف على �أقرانه ،يبني معهم
عالقات �صداقة ويلعب معهم .فعلينا ككوادر يف ريا�ض الأطفال �أن ننمي هذه
الفطرة عند كل طفل غني ًة عن جن�سه ونوع ودرجة �إعاقته.

 .10الو�سائل التعليمية يف ريا�ض الأطفال

ال بد لنا من الإ�شارة �إىل �ضرورة ت�ضمني الو�سائل التعليمية يف ريا�ض الأطفال مبعارف
تتعلق بالطفل ذو الإعاقة وكيفية التوا�صل معه حيث �أنه من املهم الأخذ بعني االعتبار
حاجات الطفل ذو الإعاقة و�إمكانياته وطرق تعليمه وامل�شاكل التي يواجهها الطفل ذو
الإعاقة يف حياته التعليمية .رغم �أنه لي�س هناك مناهج حمددة لريا�ض الأطفال� ،إال
�أنها يجب �أن تراعي حاجات الطفل ذو الإعاقة من اجل �أن يتم �شموله ب�شكل كامل يف
الرو�ضة مما ميكنه من ممار�سة عادات حياته ك�أي طفل �آخر.
ويت�صف منهج ريا�ض الأطفال ال�شمويل مبا يلي:
 .1الن�شاط يف الرو�ضة ال يكون م�ستمر ًا ولكن تتناوب فرتات الن�شاط مع فرتات
الراحة.
 .2يهتم بنمو الطفل ج�سميا وعقليا واجتماعيا وحركيا وانفعاليا ونف�سياً.
 .3ي�ؤكد على الفروق بني احلقيقة واخليال.
 .4يدرب الأطفال على حل امل�شكالت الب�سيطة.
 .5يوفر جماالت كثرية لتذوق اجلمال.
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 .6ينمي ميول الأطفال نحو القراءة.
 .7يعتمد على املالحظة ليتعلم الأطفال �إجابات �أكرث وتوجيه �أ�سئلة �أكرث.
 .8يعلم الطفل اال�ستفادة من كل فر�صة للتفكري واملعرفة.
 .9ي�شجع ا�ستخدام و�سائل االت�صال املتعددة.
 .10يزيد من فر�ص اكت�ساب املهارات ال�ضرورية لل�سلوك.
	.11ال يتطلب تنا�سق حركي دقيق او �أمناط للتوفيق بني حركة اليد والعني غري
امل�ستمدة بعد.
ن�ستخل�ص مما �سبق �أنه من ال�ضروري �أن تخاطب مناهج ريا�ض الأطفال والأ�ساليب
التعليمية الأمور املتعلقة بالطفل ذو الإعاقة يف الرو�ضة و�أنه يجب على كوادر ريا�ض
الأطفال احلر�ص على دعم الطفل ذو الإعاقة يف بناء عالقات اجتماعية مع �أقرانه.

 .11الو�سائل التعليمية املنا�سبة للطفل ذو الإعاقة

�	.1أن تكون الو�سائل التعليمية امل�ستخدمة يف ريا�ض الأطفال متنوعة فعلى �سبيل
املثال �ضرورة وجود و�سائل مرئية وم�سموعة وحم�سو�سة ومقروءة.
 .2توفري �ألعاب منا�سبة جلميع الأطفال فمثال ا�ستخدام �ألعاب الرتكيب مثل
الليجو واملالتني وغريها كون �أنها متاحة للجميع بغ�ض النظر عن نوع ودرجة
الإعاقة.
�	.3أن تكون متوفرة دائم ًا و�سهل احل�صول عليها.
�	.4أن تكون قليلة التكلفة.
�	.5أن تراعي نوع ودرجة الإعاقة التي لدى الطفل/ة.
ن�ستنتج مما �سبق �أنه كلما كانت الو�سائل التعليمية التي ا�ستخدمناها يف تعليم الطفل ذو
الإعاقة مراعية لل�شروط �سابقة الذكر كلما كانت العملية التعليمية �أ�سهل.

� .12أن�شطة مقرتحة

ي�ستجيب الأطفال يف �سن الطفولة ب�شكل ملحوظ للألعاب اجلماعية والق�ص�ص والر�سوم
باال�ضافة للأن�شطة التفاعلية ،ويهتمون باحل�صول على املكافئات املعنوية واملادية.
ويعترب التلقني والتعليمات املبا�شرة �أكرث الأمور التي ت�سبب لهم النفور وال�ضجر ،لذلك
ين�صح املعلمون بالإبتعاد عنها .فيما يلي نقدم عدد من الأن�شطة املقرتحة والتي ميكن
للمعلمني واملر�شدين الإجتماعيني تنفيذها يف ريا�ض الأطفال ،وكما ذكرنا �سابق ًا ميكن
لهم �إبتكار وتطوير �أن�شطة يرونها منا�سبة لتحقيق الغر�ض.
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ومن هذه الأن�شطة ما يلي:
�أو ًال  -الق�ص�ص الهادفة :ال يخفى على �أحد ،خا�صة املعلمون� ،أن الأطفال �أكرث الفئات
�شغف ًا بالق�ص�ص ،حيث تعترب روايتها وقراءتها من �أكرث الو�سائل ت�شويق ًا وجاذبية
وفعالية يف توجيه الأطفال وتزويدهم باملعارف واملعلومات املختلفة .لذلك ميكن
للمعلمني �إ�ستخدامها يف توعية التالميذ وتعديل �إجتاهاتهم ،وميكن �أن يكون ذلك عرب
عدة طرق �أهمها:
 .1القراءة املبا�شرة.
� .2إ�ستعمال الق�ص�ص امل�سجلة على الأقرا�ص املدجمة و�أ�شرطة الكا�سيت.
حيث ي�ستطيع املعلم �إنتقاء الق�ص�ص التي تتناول ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو
تلك التي جاء فيها ذكرهم �أو التى يلعب فيها ال�شخ�ص ذو الإعاقة دور ًا �أ�سا�سي ًا بعناية
فائقة ومن ثم قراءتها يف غرفة ال�صف ومناق�شتها مع التالميذ ،عن طريق مطالبتهم
بتلخي�صها لزمالئهم .توجيه الأ�سئلة حول �أحداثها و�أبطالها ودور ال�شخ�ص ذو الإعاقة
فيها .وعن الدرو�س والعرب امل�ستفادة منها.
 .3معايري الق�ص�ص اجليدة:
• �أن تكون منا�سبة ل�سن الأطفال من حيث طولها ولغتها وحمتوياتها.
• ال تبالغ يف متجيد ال�شخ�ص ذو الإعاقة وال ت�صوره ك�إن�سان خارق.
• ال تنزع اىل التقليل من �ش�أنه �أو من قدراته.
• تبتعد متام ًا عن التعميمات والأفكار واملعلومات املغلوطة ،مثل ربط �سبب
الإعاقة بالعقوبة الربانية �أو ربط الإعاقة مبمار�سات �شريرة.
• ان ال ت�صف ال�شخ�ص ذو الإعاقة بامل�سكني �أو تو�صمه بالعجز.
ً
• �أن ت�ستخدم لغة وكلمات ومفاهيم الئقة وايجابية و�أن تبتعد نهائيا عن
الكلمات واللغة ال�سلبية.
• �أن تت�سم بالو�ضوح وتبتعد عن التعقيد واخللط بني املفاهيم والأفكار التي
تربك التالميذ.
• �أن ت�ستخدم �صور ور�سومات جميلة ومنا�سبة خالية من امل�شاهد ال�صادمة او
املثرية للإ�شمئزاز.
ثانياً الريا�ضة والألعاب اجلماعية :تلعب الأن�شطة الريا�ضية والألعاب اجلماعية دور ًا
هام ًا يف تقوية العالقات بني التالميذ وت�ساهم يف تو�سيع مداركهم وتعزيز فهمهم ملتطلبات
و�شروط عمل الفريق كما وت�ساعد �إكت�شاف مواطن القوة وال�ضعف املوجودة لديهم وت�ساعد
على تقوية مفهوم الذات والثقة بالنف�س� .إ�ضافة اىل زيادة �إدراكهم لأهمية الفروق الفردية
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بينهم ولدور و�أهمية الآخرين ،وهي ت�سهم يف تطوير مهارات الإت�صال والتوا�صل لديهم.
لذلك ف�إن الألعاب اجلماعية والريا�ضية متثل فر�ص ذهبية وتفتح �آفاق وا�سعة جد ًا
للتوعية وت�شكيل �إجتاهات ايجابية ولتعديل املمار�سات غري املرغوب فيها نحو الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
ميكن �أن تختلف طبيعة هذه الأن�شطة وطرق تنفيذها وفق ًا لأهدافها ول�سن ولطبيعة
الأطفال امل�شاركني فيها ،حيث تتخذ تدابري معينة يف حال وجود �أطفال من ذوي الإعاقة
�ضمن املجموعات امل�شاركة يف اللعب.

الأن�شطة املقرتحة التي تنا�سب الأطفال ذوي الإعاقة م�صنفة ح�سب
�أهميتها:

الوعي بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة :عند ممار�سة هذا الن�شاط مع �أطفال ذوي
الإعاقة يجب علينا تنفيذه بال�شكل ال�صحيح بل علينا �أي�ض ًا التخطيط لهذا الن�شاط
م�سبق ًا
عنوان الن�شاط :انا جزء من هذا املجتمع.
• الهدف :ك�سر احلواجز بني الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من غري ذوي
الإعاقة ،وتقوية التوا�صل بني الطرفني.
• الفئة امل�ستهدفة :جميع �أطفال الرو�ضة.
• الأدوات الالزمة� :أ�صناف خمتلفة من الفاكهة مثل :كاملنتينة ،برتقال.
• طريقة القيام بالن�شاط :يف البداية يتم حت�ضري الأدوات الالزمة للن�شاط،
حيث يقوم املعلم بتوزيعها على التالميذ ويطلب منهم �إزالة الق�شرة اخلارجية
من �أجل �أن يالحظوا كيف تختلف تلك الأ�صناف عن بع�ضها ويطلب من
الأطفال و�صف �شعورهم وهم يقومون بهذا الن�شاط .
• مدة الن�شاط 30 :دقيقة.
• الر�سالة  :كلنا ب�شر �سواء كنا خمتلفني يف ال�شكل واحلجم او �أي �شيئ �آخر.
ن�شاط �آخر عنوان الن�شاط  :ملك الغابة
• تعليم التالميذ كيفية التغلب على امل�شاكل التى تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• تعليم التالميذ �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة جزء هام من املجتمع.
• توجيه تفكري التالميذ اىل حقيقة �أن الإ�صابة اجل�سدية ال متنع ال�شخ�ص من
القيام بدوره،
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فالإعاقة جزء من هذا املجتمع و�أنها جزء من الطبيعة والتنوع الب�شري.
• الفئة امل�ستهدفة� :أطفال الرو�ضة.
• مدة الن�شاط 45 :دقيقة.
• الأدوات الالزمة للن�شاط� :أقنعة ورقية على �شكل حيوانات الغابة �صناديق
كرتون ترمز �إىل بيت الزرافة.
• طريقة تنفيذ الن�شاط :يقوم املعلم/ة ب�إعداد ق�صة ملخ�صها يروي ق�صة
الأ�سد الذي جمع حيوانات الغابة ملناق�شتها يف حل م�شكلة الزرافة التي قطعت
رجلها وهي تواجه ال�صيادين الذين حاولوا �إختطاف وقتل �صديقها الغزال،
حيث جنحت يف �إنقاذ الغزال ولكنها فقدت رجلها .يقول الأ�سد �أن الزرافة
من �أ�شجع و�أخل�ص احليوانات وهي �أحدى �سكان الغابة لذلك علينا جميع ًا
التعاون يف ايجاد احلل وم�ساعدتها يف العودة ملمار�سة حياتها ب�شكل طبيعي.
ت�شارك احليوانات يف النقا�ش بحما�س ويطرح كل منهم فكرة .فيقول الغزال
�أنا �سوف �أقوم برعايتها حتى ت�شفى من �آالم الإ�صابة وتعود ملمار�سة حياتها
مرة �أخرى .وقال القرد �أنا �سوف �أ�صنع لها عكاز ًا ي�ساعدها على امل�شى من
جديد .الفيل قال� :أنا �س�أقوم ب�صناعة �سطح مائل ي�سهل عليها الو�صول اىل
بيتها الذي يوجد به �أدراج كثرية ،النمر قال �أنا �أ�صنع لها رج ًال مت�شي بها بد ًال
من رجلها التي قطعت .الثعلب قال �أنا �أقرتح �أن ال نتعب �أنف�سنا كثري ًا ون�ضيع
وقتنا فالزرافة �أ�صبحت عاجزة وال ميكن ان تعود ملمار�سة حياتها ب�شكل
طبيعي ،علينا �أن ننقلها اىل بيتها ونطعمها وننتظر ما يحدث لها ،الف�أر قال:
�أنا �أ�ستطيع امل�شاركة يف �صناعة ال�سطح املائل .عندها قال الأ�سد �أ�شكركم
جميع ًا على �أفكاركم و�أدعوكم للبدء يف العمل والتعاون يف �صناعة الطرف
والعكازة وال�سطح املائل .هيا جميع ًا اىل العمل وانا �س�أقوم مب�ساعدة الفيل
كلنا �سنعمل مع ًا عملوا جميع ًا ما عدا الثعلب .وبعد ذلك يروي املعلم الق�صة
ويطلب من الطالب و�ضع الأقنعة على وجوههم ويالحظ من منهم يرف�ض
قناع الثعلب ويطلب منهم متثيل الق�صة عن طريق القيام بتقم�ص الأدوار
ويدعوا كل منهم اىل الدفاع عن ر�أي احليوان الذي ميثله .ثم ي�س�أل ما ر�أيكم
يف موقف الثعلب؟ هل كان على �صواب �أم كان خمطئ ًا؟ ماذا تفعل لو حدث
لأحد �أ�صدقائك ما حدث للزرافة؟
ً
• ر�سالة الن�شاط :تبيني وجهات النظر املهتلفة يف و�أي�ضا ت�شجيع الأطفال على
التفكري يف كيفية حل امل�شكالت
وهناك الكثري من الأن�شطة التي حتفز تفكري الأطفال ب�شكل بناء وتو�سع مداركهم لفهم
طبيعة احلياة.
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