
  (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

لو كنت ...
عندما ننظر إىل يشء نعتقد أن الجميع يراه كام نراه نحن ، لكن األمر ليس كذلك متاًما: 

هاته اللعبة متكننا يف التأمل كيف اننا ننظر و ناول نفس اليشء بطريقة مختلفة.
هناك عيون كثرية ، وعقول كثرية، وتصورات عديدة.

اقرتاح للفتيات والفتيان

أول يشء يجب انجازه هو جمع بواسطة رشيط الصق ثالث أوراق من حجم متوسط مثل  
 )21x30 سم( A4
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لدينا جميًعا يف املنزل طاولة وكريس.
لنحاول رسمهم يف الورقة األوىل كام نراهم عادًة.

الطاولة  ولننظرلنفس   ، منلة  مثل   ... صغاًرا   ... صغاًرا  نصبح  أن  نحاول  دعونا  اآلن 
ولنفس الكريس بعيون النملة ، لرنسم اذا عىل الورقة الثانية الطاولة والكريس بنظرة  

العيون الجديدة. 
هل سيكونون متل نفس الرسم األول الذي رسمناه؟ سيتختلفون؟ بأي طريقة؟

اآلن لنصبح كبارا ... كبارا ... كبارا جًدا ... مثل الفيل ، بصعوبة نستطع دخول املنزل 
ولننظر دامئًا إىل تلك الطاولة وذلك الكريس.

 كيف سرناهم اآلن؟ دعونا نحاول رسمهام بأعني الفيل عىل الورقة الثالثة.

الناتجة عن  االختالفات  رؤية  نستطع  ، هل  الثالثة  الرسومات  إىل  قرب  من  بالنظر 
اختالف النظرات التالث؟

 نظرتنا بنسبة نظرة النملة او بالنسبة لنظرة الفيل.

 العبة ميكنها أن تستمر : وإذا كنت انت... طائرًا.
 كيف ترى الطاولة والكريس؟ إذا مل تكن متعبًا ، ميكنك إضافة الرسم الرابع.

 بالنسبة لألطفال الصغار، ميكنهم التعبري عن اختالف وجهات النظر بواسطة الكلامت 
فقط.

 اللعب ولوجا  ملقايس االختالف يساعدنا عىل وضع نفسنا مكان االخر ،ميكننا ايضا 
رؤية نفس اليشء من وجهة نظر أخرى، وكل هذا يشكل تدريبا ممتازا ميكننا من 

التعود عىل الرتحيب بطرق أخرى للرؤية والتفكري.


