
  (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

أخوة األشجار
اقرتاح تحقيق بياين 

لقد طورت األشجار اسرتاتيجية حياة ذكية يستطيعون بفضلها رغم ثبوتها يف األرض
من االنتعاش، من التكاثر، من التواصل مع بعضها البعض و من الدفاع عن نفسها وحتى 

من اللعب.

يف هذا الرضف الخاص من حياتنا، يعلموننا اهمية اللجوء اىل استعامل الذكاء واالسرتاتيجيات 
البديلة عوض تلك التي نستعملها عادة.

 املرشوع املقرتح مع بداية العام الدرايس من طرف الحضانة و مدارس الطفولة التابعة 
لبلدية ريجيو إميليا جعل يف مركز االهتامم “الكائنات الحية” ليك يتم دراستها من خالل 

الرسومات. 

 فتم اختيار األشجار كحضور رضوري لكونهم ميثلون الحياة عىل األرض ، اخوة وأخوات 
نباتية من الواجب تعلم معرفتها واحرتامها.

ميكن تسهيل املعرفة بواسطة الرسم، العتباره “لغة” تدعم مالحظتنا وفضولنا وتعاطفنا، 
وكلها عوامل تدعونا إىل “النظر” بعناية أكرب والتعرف عىل اآلخر باملقارنة لنفسنا.

لقد تم جمع املواد االوىل من طرف الحاضنات و املدارس يف هذا الفيديو الذي يشهد 
ويؤكد عىل مهارات وإبداع الفتيات والفتيان. 

اقرتاح للفتيات و الفتيان

نقرتح عليكم خطة عمل ، ندعوا من خاللها الكبار لتقديم الدعم العميل للمواد ، ولكن 
بدون   التدخل يف رسم األطفال.

لنرتك ألعينهم الحرية الكتشاف هيكال مثل هيكل الشجرة ، الذي ليس فقط مجرد هيكل 
رسمي، ولكنه نوع من الحياة ذوا اهمية جديرة باملعرفة العميقة، وهي عملية مناسبة 
، ألنه يف كثري من األحيان نعطي األطفال مناذج تقليدية ، جاهزة و مطبوعة باألحكام 

املسبقة التي ال تدعم ذكائهم وإبداعهم. 

اختيار املوضوع واملالحظة

< اختاروا شجرة باعينكم )من قريب أو من النافذة( تستقطب اهتاممكم. إذا مل يكن 
؛ إذا مل تكن لديكم صور متاحة   ، فابحثوا عن صور اشجار  إليها  امامكم اشجارا للنظر 

فتخيلها.

< إن أمكن ، املسوا الشجرة ، اشعروا بلحاء الجذع ، شموها ، انظروا إىل الفروع
تربز  كيف  وانظروا  أللعىل  أعينكم  ارفعوا   ، تنوعها  الحظوا   ، الفضاء  تتحرك يف  كيف 

الفروع يف السامء.

، ميكنكم فصل واحدة )واحدة  بعناية  إليها  ، املسوها وانظروا  أوراق  إذا كان هناك   >
فقط( للحصول عليها كنموذج أثناء الرسم.

< إذا كانت الشجرة املختارة عىل وشك أن تزدهر ، أو ازدهرت بالفعل ، اكتشفوا كيف 
أن الزهور ليست متشابهة: بعضها عىل وشك االنفتاح، والبعض اآلخر مفتوح ، والبعض 
اآلخر يفقد بعض البتالت ؛ هل ميكنكم ملسهم؟ هل لهم عطر؟ إذا استطعتم خذوا اثنني 

او ثالثة كنامذج للتذكرة.

بالهاتف  الصور  والتقطوا بعض  ، فدوروا حولها  قريبة منكم  كانت هناك شجرة  إذا   >
النقال. إذا مل تكن حولكم اي شجرة وكانت موجودة فقط يف ذهنكم ، فحاولوا االلتفاف 

عليها بخيالكم ثم توقفوا ففكروا يف األغصان واألوراق والزهور.

< تخيلوا انفسكم طائًرا فتنظرون اىل الشجرة من األعىل ، من املهم تدريب عقولنا عىل 
التنقل يف الفضاء ورؤية نفس العنرص من وجهات نظر متعددة ، حتى ولو ان الرسم يف 

النهاية سيكون واحًدافقط.

تحقيق الرسم

< ابحثموا عن ورقة ، من االفضل أن تكون كبرية جًدا ، مثل A3 سم )30x42( وارسموا 
شجرة بقلم رصاص أو عالمات أو أقالم تلوين او الباستيل. ميكن أن يكون الرسم باألسود 

واألبيض أو باأللوان ، كام احببتم.
ال تخافوا من ارتكاب األخطاء، املهم هو أن تستمروا أثناء الرسم يف التفكري يف

الشجرة بصداقة. 

األشجار لديها تجاعيد تجعلها أكرث إثارة ، فريجينيا ، 5 سنوات

< بعد رسم كل ما هو مريئ من الشجرة ، استمروا يف تخيل كل يشء غري مريئ وتحت 
األرض: الجذور عىل سبيل املثال كيف هي؟

ما هي وظيفة األشجار؟
ماهي األشياء األخرى التي ميكن أن تكون تحت األرض و لها عالقة بالشجرة؟

يف هذه املرحلة ، نستطيع بفضل الخيال رؤية ما نريد ، ألنه من خالل الرسم ميكننا بناء 
حقائق جديدة.

< بوجود الشمس سيكون هناك ظل للشجرة. الظل هو دامئًا يشء جاذب. هل شكله شبيه  
للشجرة أم مختلف قليالً؟ هل هو اكرب ام أصغر؟ حاول النظر إليه إذا كان موجوًدا ، أو 

تخيله ، ثم ، إذا أردت ، ارسمه.
بالطبع ميكنكم رسم مواضيع أخرى ذات صلة مبارشة بالشجرة: الشمس واملطر والهواء 

والريح والحيوانات او أي يشء تعتربونه مهم للشجرة.

ميكنكم رسم اللكل يف يوم واحد أو استئناف الرسم بعد فرتة أو يف اليوم التايل.
ميكنكم رسم شجرة واحدة أو العديد من األشجار.

عند االنتهاء ، علقوا الرسم عىل زجاج النافذة ليك يتم رؤيته من الخارج. كلام زاد عدد 
األطفال املشاركني ، كلام زادت األشجار التي تظهر عىل نوافذ املنازل ، وسيصبح الحي 

واملدينة ، شيئًا فشيئًا ، كغابة خرضاء.

في المنزل مع نهج

https://vimeo.com/395417061

