الجميع متساوون يف روضة األطفال
 وضع طبيعي نعمل عليه كل يوم!ما رأيكم يف سباجيتي الفضاء عىل الغداء؟ أو خدعة سحرية لجعل األطفال يحلمون برشب الحليب ليصبحوا بالغني؟
مرحبًا بكم يف !Barnens Planet

( Barnens planetمرشوع كوكب األطفال)
إن روضة األطفال/روضة األطفال الخاصة بنا هي أحد دور رياض األطفال يف السويد التي أتيحت لها اإلمكانية لالطالع عىل مادة
 .Barnens Planetإن مادة  Barnens Planetهي مادة حول الحقوق واالختالفات واحرتام بعضنا البعض .وهي تتألف من كتاب
خصيصا .وتستند املادة عىل الخطة التعليمية لروضة األطفال واتفاقية األمم املتحدة لحقوق
مصور وتوجيه وأربعة أغاين مكتوبة
ً
الطفل (اتفاقية حقوق الطفل) .وتحتوي اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل) عىل الحقوق اإلنسانية لكل
طفل .وتنطبق جميع الحقوق عىل كل طفل يف السويد وكذلك يف جميع أنحاء العامل.

مهمة روضة األطفال

إن نقل القيم الدميوقراطية إىل األطفال بوعي ونشاط هي أحد مهام دور رياض األطفال .من الناحية العملية ،يتعلق األمر بنقل ما
تعنيه وما تنطوي عليه القيمة املتساوية لكل شخص بحق ،والعمل عىل حق األطفال يف التأثري واملشاركة يف اتخاذ القرارات ومكافحة
التمييز بكافة الطرق.

وبالتأكيد ال يجوز أن يتعرض أي طفل للتمييز يف روضة األطفال ،عىل سبيل املثال بسبب لون برشته أو جنسه أو عائلته .ولهذا
السبب ،من املهم أن تعمل روضة األطفال عىل هذه املسائل طوال الوقت ،من أجل منع التمييز وتعزيز بيئة جيدة لجميع األطفال.
مهم من مهام روضة األطفال ،كام يُعترب جز ًءا كب ًريا من الخطة التعليمية .ويف هذا يُعترب
ويعترب العمل الوقايئ والتعزيزي جز ًءا ً
 Barnens Planetفرصة لتعزيز هذا العمل.

أليس هذا واضح؟

نحن نعمل دامئا يف روضة األطفال عىل تطوير وتحسني النشاط .فاملسائل مثل التأثري واملشاركة يف اتخاذ القرارات والحقوق
والدميقراطية وعدم التمييز هي أمور ال ننتهي منها أبدا .حيث يجب أن تكون تلك األمور جز ًءا ح ًيا من النشاط يف روضة األطفال كل
يوم وعىل مدار العام .يتم ذلك يف مواقف الحياة اليومية ،مثل يف القاعة ،يف اللعب وعىل مائدة الطعام ،ويف مشاريع وأنشطة خاصة.
وتنص الخطة التعليمية عىل أن روضة األطفال تستند عىل أسس الدميوقراطية  -ويجب أن يُالحظ ذلك يف النشاط كل يوم!

االختالفات واملساواة يف القيمة

يدور الكتاب والدروس واألغاين املشمولني يف  Barnens planetحول أننا جمي ًعا مختلفون ومتساوون  -وقيمتنا متساوية عىل
الدوام .إن االختالفات ليست أم ًرا سلبيًا ،بل هي موجودة بني جميع الناس ،سواء يف الداخل أو الخارج .مهمة روضة األطفال هي
التأكد من عدم قيام األطفال بتقييم الفروق واالختالفات بينهم وبني اآلخرين عىل نحو أفضل أو أسوأ .عىل سبيل املثال ،من املهم
عدم إسكات الطفل الذي يشري إىل يشء يعتربه عدم مساواة ،بل ينبغي االستجابة للطفل بدافع الفضول واملحادثة.

اآلراء املسبقة

لدى الجميع آراء مسبقة ،نتمنى لو مل يكن األمر كذلك .ولكن من خالل إدراكنا آلرائنا املسبقة والعمل بنشاط من أجل التخلص منها،
ميكننا محاولة التأكد من أنها ال تؤثر عىل الطريقة التي نتعامل بها مع اآلخرين .هذا يشء علينا جمي ًعا العمل عليه طوال الوقت -
الكبار والصغار ،واملعلمني وأولياء األمور! يف روضة األطفال نحن نعمل بنشاك ووعي من أجل عدم قيام األطفال بتقييم الفروق
واالختالفات بينهم وبني اآلخرين عىل نحو أفضل أو أسوأ.
تتمثل مهمة روضة األطفال يف تعزيز التنوع والتسامح ،ومنع االنتهاكات والتمييز ،واتخاذ موقف تجاه االنتهاكات التي تحدث عىل
أية حال .وهذا يعني أنه ينبغي عىل روضة األطفال القيام بالتوضيح واملناقشة والعمل ضد كافة أشكال اآلراء املسبقة والتعصب .ال
يكفي أن نتخذ موقف فقط عند حدوث يشء ما بالفعل  -إن التدابري التعزيزية والوقائية مهمة بنفس القدر.

ماذا ُيكنك أن تفعل؟

إن الحديث عن االختالفات والقيمة املتساوية م ًعا هو بالطبع يشء ميكن لجميع األرس القيام به يف املنزل .من فضلك اسأل أطفالك /
طفلك عن  !Barnens planetلدى الطفل بالتأكيد العديد من اآلراء واألفكار حول االختالفات والقيمة املتساوية .تذكر أنك ال تحتاج
إىل أن يكون لديك جميع اإلجابات ،ولكن من األهمية مبكان إجراء محادثة مفتوحة مع الطفل .كيف يشعر الشخص عندما ال يتم
االستامع إليه؟ هل هناك ظلم شاهده أو الحظه الطفل؟ ملاذا من املهم التحدث حول أن جميع الناس ذوي قيمة متساوية؟
ميكنك أيضا االستامع إىل أغاين  Barnens planetم ًعا عىل ( Spotifyابحث عن  Barnens Planetوستظهر األغاين األربعة).

تذكر!

أن روضة األطفال ليست مكانًا ال يقوم باتخاذ موقف تجاه القيم .أن الخطة التعليمية واضحة فيام يتعلق مبهمة روضة األطفال
للعمل بنشاط ووعي من أجل أن يتمكن األطفال من تطوير التفهم واستيعاب القيم الدميوقراطية .كلام زاد عدد األشخاص املشاركني
يف العمل املهم  -كلام كان ذلك أفضل!
ُيكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول  Barnens planetعىلhttp://www.teskedsorden.se/for-skolan/forskola/ :

«يف مرشوع ُ barnens planetيكن لألطفال أن يكونوا أنفسهم!»
إن روضة األطفال جزء من النظام املدريس وتستند إىل الدميوقراطية )...( .كام سيقوم التعليم بإرساء وترسيخ احرتام حقوق اإلنسان والقيم
الدميوقراطية األساسية التي يقوم عليها املجتمع السويدي .املنهج الدرايس لروضة األطفال لعام  .2018قيم روضة األطفال واملهام بها.
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