
  (REGGIO APPROACH) في  المنزل مع  نهج ريجيو 
المدرسة تذهب إلى المنزل 

تحت رعاية مدارس ورياض الطفولة - مؤسسة بلدية ريجيو إميليا وريجيو األطفال

 الرتجمة العربية لهذا االقرتاح اصبحت ممكنة بفضل مرشوع
”PACE Partnership for a new Approach to early Childhood Education“

 )AID 011424( الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ - AICS بفلسطني وبتمويل مشرتك من قبل RTM بدعم من املتطوعون يف العامل
 Reggio ومؤسسة Reggio Emilia ومؤسسة مدارس و حضانات الطفولة التابعة لبلدية ، Reggio Children srl وبفضل مساهمة

Children - مركز Loris Malaguzzi الدويل.

Partnership for a new Approach 
to early Childhood Education

تحقيق يف الظواهر الطبيعية
يتعرفون  الذي  العامل  من  جزءا  تكون  فيزيائية  ظواهر  صغرهم  مند  األطفال  يواجه 

عليه. هذه
الظواهر تثري فيهم اهتامم واستغراب وأسئلة . يف بعض األحيان تكون حارضة ومندمجة

يف تجربتهم لدرجة أنهم ال “يرونها”.

مثاال عىل ذلك الضوء، فهو موجود يف كل مكان، ولكن لرؤيته علينا “انارته يف العقل”. 
األفكار التي تجدها هنا تريد متابعة هذا الهدف.

االستكشاف ، وبناء الفرضيات ، واكتساب الخربة املبارشة ، واالكتشاف ، والتحقيق عن 
طريق التجربة والخطأ ، والحوار ، والتوضيح ، ومقارنة األفكار ... هذا ما يفعله العلامء 

لتوسيع معرفة البرشية. قبل الوصول إىل صياغة القوانني، العلامء بدورهم يستخدمون
الخيال لبناء الفرضيات من أجل التأكيد.

كاباء ومعلمني ومربيني، علينا أن نعطي مجاال أكرب للتفكري العلمي الذي ال ينفصل بثاتا
 ، اللون  ، عن متعة  باليدين واألذنني  ، عن االحساس  الجسد  عند األطفال عن وظيفة 

واألشكال ، و عن الخيال الرائع.
الرشح  إلعطاء  بكم  تدفع  قد  التي  الرغبة  تتجنبوا  بأن  ننصحكم  السبب  لهذا 

علميا. الصحيح 
من املهم أن يعتاد األطفال عن طرح فراضيات واللجوء اىل التثبيت ويعتادوا املحاولة  

وإعادة التحقق.
اسرتيحوا ، وكنوا فضوليون ، وتحدوا معرفتكم جميعا مع اطفالكم بعقل متفتح و مستعد 
للمفاجئة  اطلبوا واستمعوا إىل الفرضيات والنظريات املؤقتة لألطفال ، وادعوهم إىل 
التعبري عنها  بواسطة اشكاال مختلفة: الكلمة، والرسم، واللون، والرمز، واألشكال الهندسية 

و ... استمتاع طيب!

التجربة تؤكد كيف أن  األطفال يحتاجون إىل الكثري من الحرية. حرية البحت ، حرية 
املحاولة ،حرية ارتكاب األخطاء و تصحيحها. اختيار املكان و اختيار مع من يستثمرون 
الالمحدودة لاليدي وللبرص وللسمع  للقدرات  فضولهم وذكاءهم وعواطفهم: تقديرهم 
ولألشكال وللمواد ولألصوات ولأللوان: إدراكهم كيف أن العقل والتفكري والخيال يخلقون 

قطعا مستمرة بني األشياء ويحركون وينقلون العامل.

Loris Malaguzzi
لوريس ماالجويس

أقواس قزح

يتكون قوس قزح عندما تعرب اشعة الضوء يف ظروف معينة مادة شفافة. عندها يتكونوا 
االلوان 7 التي تشكله. 

< البحث عن أقواس قزح

< خلق أقواس قزح

https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/10B-cercare-arcobaleni.pdf
https://www.reggiochildren.it/assets/Uploads/11-creare-arcobaleni.pdf

