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الديمقراطية والتنوع يف الرعاية النهارية لألطفال
ترجع أهمية مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال ومراكز الرعاية النهارية لألطفال
لكونها أوىل المؤسسات التعليمية والرتبوية خارج األرسة .فهي أماكن يشهد فيها
األطفال التنوع والديمقراطية .ولكن يف ظل تزايد الميول الكارهة للديمقراطية
وللجنس البرشي  -حىت يف مجال الرعاية النهارية لألطفال  -تواجه الكوادر
المتخصصة مها ًما صعبة.

هناك أسئلة يمكن طرحها ،من بينها:
•كيف يمكن تطبيق الديمقراطية كأسلوب حياة يف مؤسسات الرعاية النهارية
لألطفال بصفة مستمرة؟
•كيف يمكن تعزيز تقدير التنوع وضمان احلماية من التميزي؟
•ما االسرتاتيجيات الالزمة لمناهضة كراهية الديمقراطية واجلنس البرشي؟
هذا هو الغرض من منشور "الديموقراطية والتنوع يف الرعاية النهارية لألطفال".
فالهدف األسايس هو تعزيز تعليم الديمقراطية والتنوع ومواصلة تطويرهما يف
الرعاية النهارية لألطفال .وباإلضافة إىل العمل الرتبوي للمختصني يف مؤسسات
الرعاية النهارية لألطفال ومراكز رعاية األطفال النهارية ،يرُكِّز المرشوع عىل
االنتقال من روضات األطفال النهارية إىل المدرسة االبتدائية ،باإلضافة إىل
تدريب المعلمني .ومن ثم فهو يتناول المستويات احلاسمة للعمل؛ من أجل
ترسيخ مستدام للديمقراطية والتنوع يف تعليم الطفولة المبكرة.

"الديمقراطية والتنوع يف الرعاية النهارية لألطفال" هو مرشوع مشرتك بني
الروابط اجلامعة لرابطة الرعاية الطوعية المستقلة وجمعية مساعدة األطفال
والشباب –  .AGJويتم تمويله بوصفه مرشوع مرافقة يف إطار الربنامج االتحادي
" َع ْيش الديمقراطية!" ( .)2020-2024يعتمد مرشوع "الديمقراطية والتنوع يف
الرعاية النهارية لألطفال" عىل التعاون الناجح للمرحلة األوىل من المرشوع (2017
  )2019ويعمل عىل مواصلة تطويرها.يتكون مرشوع المرافقة من شقني:
 .1مرافقة ودعم رعاة المرشوع من الربنامج االتحادي " َع ْيش الديمقراطية!":
تتم مخاطبة رعاة مرشوع الطفولة المبكرة ذوي الصلة عىل مستوى االتحاد
والوالية وعىل المستوى المحيل ،من خالل عروض التبادل والرتابط القائمة عىل
االحتياجات ،باإلضافة إىل تقديم عروض المشورة وعروض التأهيل.
 .2مرافقة ودعم الكوادر المتخصصة ومقدمي المعلومات من مجال "الرعاية
النهارية لألطفال":
لعمل ذلك ،تقوم اجلمعيات اخلريية بتنفيذ مرشوعات فرعية
خاصة بها يف هياكلها .تُعرض المرشوعات الفرعية أدناه وعرب
.www.duvk.de/ueber-uns/projekte

المرشوعات الفردية للجمعيات اخلريية
اجلمعية االتحادية لرعاية العمال

تعزيز الديمقراطية .خلق التنوع)DEVI( .
– لقاءات تأمل ذايت وتوعية ضد التحزي يف الرعاية النهارية لألطفال
استنادًا إىل مرشو َعي جمعية رعاية العمال "الديمقراطية ،كلنا كذلك .التنوع،
كلنا كذلك" و " التعامل مع األطفال بشكل واعي بالتحزي" ،فإن المرشوع اجلديد
يمثل تطورًا إضافيًّا ثابتًا وحلقة وصل مع النتائج السابقة .والمكوِّن األسايس
للمرشوع هو منهج التدريب االرتقايئ "ما الذي يوفر اجلودة يف الرعاية النهارية
لألطفال" ،الذي يعمل عىل نقل موضوعات مثل السلوك والوعي بالتحزي
والمشاركة والتنوع إىل مقدمي معلومات يف مجال الرعاية النهارية لألطفال،
وهو ما يدعم المؤسسات والرعاة والكوادر محليًّا يف تطبيق الديمقراطية والتنوع
بشكل عميل ،وتأمينهما عىل نحو مستدام.

رابطة كاريتاس األلمانية ،وتمثلها اجلمعية االتحادية لروضات األطفال
الكاثوليكية النهارية

الديمقراطية يف المهد
المشاركة والتنوع يف روضات األطفال الكاثوليكية النهارية
بواسطة المرشوع ،تواصل اجلمعية االتحادية لروضات األطفال الكاثوليكية
النهارية ( )KTKخطتها لدعم الكوادر ورعاتهم يف مواصلة تطوير روضات األطفال
النهارية ،بوصفها أماكن للتنوع القائم عىل المساواة والمشاركة الديمقراطية
وااللزتام المجتمعي ضد اإلقصاء وعدم المساواة .ولهذا الغرض ،سيتم تنفيذ
نتائج مرحلة الدعم األوىل بشكل مستدام بجميع أنحاء البالد يف إطار المرشوع.
باإلضافة إىل ذلك ،تركز اجلمعية االتحادية لروضات األطفال الكاثوليكية
النهارية ( )KTKعىل نظام التدريب اخلاص بالمهن التعليمية ،والذي توفر له دوافع
مستهدفة للتوجيه الديمقراطي ومهارات التنوع.

جمعية المساواة يف الرفاهية واحلياة الكريمة

المشاركة وتعليم الديمقراطية يف الرعاية النهارية لألطفال
يوفر المرشوع معلومات متنوعة وعروضً ا تدريبية إضافية حول موضوعات
مثل مشاركة األطفال ،أو إجراءات الشكاوى ،أو حقوق الطفل ،أو خلق التنوع،
ويستهدف -يف المقام األول -الكوادر الرتبوية وأطقم الرعاية النهارية لألطفال
والمستشارين المتخصصني .يف السنوات اخلمس المقبلة ،سيتم إنشاء عرض
تعلم مدمج ،من شأنه أن يدعم الكوادر يف وضع اخلطوات األوىل نحو تعليم
الديمقراطية موضع التنفيذ .حيث يمكن للكوادر (ال ِفرَق) اختيار النهج الموضوعي
الذي يناسبهم .ويوجد بالفعل عىل الموقع  www.kita.paritaet.orgالكثري من
المعلومات والوثائق المصغرة وأدوات العمل ومقاطع الفيديو التوضيحية.
اجلمعية االتحادية لمراكز رعاية األطفال النهارية

الديمقراطية والمشاركة يف مراكز رعاية األطفال النهارية
بنا ًء عىل نتائج مرحلة الدعم األوىل ،يهدف مرشوع ( BVKTPاجلمعية االتحادية
لمراكز رعاية األطفال النهارية) إىل تعزيز الرتسيخ الهيكيل للمشاركة ،وكذلك
المهارات الديمقراطية لألطراف الفاعلة يف رعاية األطفال النهارية .يلعب
المستشارون المتخصصون والمحارضون دورًا مه ًما كمقدمي معلومات يف
التأهيل والتدريب االرتقايئ ألطقم الرعاية النهارية لألطفال .وسيتم دعم
هذه الفئات المستهدفة من خالل الدورات التدريبية والندوات التخصصية
ومساعدات العمل .كما يتم االتصال باجلمعيات اإلقليمية ومكاتب رعاية
األطفال النهارية؛ جلعل الديمقراطية والمشاركة أبعادًا للجودة يف مراكز رعاية
األطفال النهارية ككل.

بالتعاون مع

منﻈمة دياكونيا يف ألمانيا

الﺼليب األحمر األلماﱐ

تعليم الديمقراطية يف روضات األطفال النهارية اإلنجيلية
ومؤسسات الرتبية األرسية

َع ْيش الديموقراطية – مشاركة الوالدين يف االنتقال من
روضة األطفال النهارية إىل المدرسة

الهدف من المرشوع هو زيادة تعزيز مهارات التعامل الديمقراطية وتمكني
تبادل اخلربات بشأن عمليات تعليم الديمقراطية يف مجال الرعاية النهارية
اإلنجيلية لألطفال والتعليم األرسي .ومن ناحية أخرى ،يجري إعداد أشكال
راسخة وشائعة للمشورة المتخصصة (مثل الدورات التدريبية لمقدمي
المعلومات) وللكوادر الرتبوية (الندوات التخصصية) .من ناحية أخرى ،يف مرحلة
الدعم اجلديدة ،يتم توعية األطراف الفاعلة ودعمها يف تدريب المربيني وﰲ
مؤسسات الرتبية األرسية؛ لتوفري الهياكل التشاركية وتجريبها وتعزيز مهارات
التعامل الديمقراطية.

مشاركة الوالدين وتعزيز مهارات التعامل الديمقراطية
يعد االنتقال من روضة األطفال النهارية إىل المدرسة االبتدائية من أوىل القرارات
التعليمية الﱵ يتخذها اﻵباء .يمكن أن يكون للتعاون القائم عىل الرشاكة بني
روضات األطفال النهارية ومراكز رعاية األطفال والمدارس االبتدائية واألرس
تأثري حاسم عىل السرية التعليمية الالحقة لألطفال .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن
للتجارب اإليجابية للمشاركة يف المؤسسات التعليمية أن تعزز مهارات التعامل
الديمقراطية لألطفال واألقارب .والهدف من المرشوع هو دعم الكوادر الرتبوية
يف مواصلة تطوير ممارسة تربوية واعية بالتنوع وناقدة للتميزي ،وتعزيز مشاركة
األقارب يف التخطيط لالنتقال من روضة األطفال النهارية إىل المدرسة االبتدائية.
ومن المفرتض تنفيذ ذلك بشكل نموذﴂ يف ثالثة مواقع بمساعدة أشكال
مختلفة من المشاركة والدورات التدريبية.

المﺠلﺲ المركزي لليهود يف ألمانيا )(ZWST

مرشوع  – ATIDخلق التنوع
عىل خلفية نمو المجتمع اليهودي وبنيته المتغرية والزيادة المزتامنة يف احلوادث
المعادية للسامية ،تزتايد احلاجة إىل دعم مؤهَّل يف مجال تعليم وتربية الطفولة
المبكرة الموجه نحو التنوع .فجعل  ATIDهدفه األسايس دعم مراكز الرعاية
النهارية لألطفال الﱵ يديرها يهود يف التعامل مع هذه التحديات .وجنبًا إىل جنب
مع مركز الكفاءة للوقاية والتمكني ( ،)ZWSTيُطوِّر المرشوع مفاهيم مبتكرة،
ويقدم كوادر وتنفيذيني يف مراكز الرعاية النهارية اليهودية لألطفال للتدريب
االرتقايئ والتكمييل.
بالتعاون مع

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول مرشوعات
اجلمعيات اخلريية عرب
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مكتب التنسيق
جهة االتصال المركزية لمرشوع المرافقة هي مكتب تنسيق "الديمقراطية
والتنوع يف الرعاية النهارية لألطفال" ،ومقرها يف جمعية مساعدة األطفال
والشباب ( .)AGJويتوىل الدعم الفين والربط الشبيك لرشكاء التعاون ،ويهتم
باالتصاالت اخلارجية للمرشوع ككل .باإلضافة إىل ذلك ،ينظم مكتب التنسيق
فعاليات متخصصة وعروض تواصل للممارسني المتخصصني والرعاة من
الربنامج االتحادي " َع ْيش الديموقراطية!".
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