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 أمانة أفالطون من رسالة – مقدمة .1

 
 2011ٌناٌر  12
 

 ,شرٌكنا العزٌز
 

ون للتعلٌم االجتماعً والمالً قمنا باإلعداد لتقدٌم برنامج أفالط. قمنا بإطالق حملة أفالطون, 2008مارس  17فً 
ندعوك لتساهم فً اإلحتفال , و للتعبٌر عن جهودنا المتكاتفة. دولة و ملٌون طفال خالل السنوات الثالث التالٌة 75إلى 

ٌسر األمانة العامة تقدٌم مجموعة األدوات الخاصة بالٌوم الدولً . آذار \من شهر مارس  17بٌوم أفالطون العالمً 
  .طونالعالمً ألفال

 
 .سترشدك  هذه األدوات خالل ترتٌب ٌوم أفالطون الخاص بك فً السابع عشر من مارس

 
 :سوف تجد, *ضمن هذه األدوات

 

 بٌان أفالطون المشترك لٌستخدمه الشركاء الذٌن ٌنوون إقامة احتفال ٌوم أفالطون 

 ثالث مخططات لتختار منها والتً ستساعدك على تشكٌل ٌوم أفالطون الخاص بك 

 صور و عناوٌن أفالطون والتً ٌمكن طباعتها كالفتة 

 نموذج لنشرة ٌوم أفالطون اإلعالنٌة 

 أشرطة مصورة الذي ٌمكن تشغٌله أثناء الٌوم 
 دلٌل لتسجٌل وكتابة تقرٌر عن ٌوم أفالطون الذي تقٌمه

 
رنامج أفالطون أن تلتقوا حٌث ٌمكنك أنت وب, كما أدرجنا دعوة للمشاركة فً التمرٌر العالمً لكرة أفالطون النارٌة
 .فعلٌا وتمرروا كرة أفالطون النارٌة إلى شرٌك أفالطون المجاور لك

 
نأمل ألي أن تجد هذه األدوات مفٌدة  لك كما نتطلع لكً نسمع خططك حول ٌوم أفالطون الخاص بك فً السابع عشر 

 !من مارس
 

 ،مع أطٌب التحٌات
 

 سكرتارٌة أفالطون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. PlayMoolahشعارات، نمادج لنشرات، ملفات ذات شلة بأغنٌة أفالطون، وثٌقة : المجموعة على تحتوي هذه * 

 http://bit.ly/IntlAflatounDay  :ٌمكنكم تحمٌل الكل على
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 الملحق .2

 ثالث يخططات نيىو أفالطىٌ انعانًي انخاص بك 1.1

 
نحن نشجعك على االستفادة . درات المختلفةوالتً تقترح  أنشطة للق, قامت سكرتارٌة أفالطون بتوفٌر ثالث مخططات

حٌث أن لكل برنامج احتٌاجاته ورغباته المختلفة كما له , من هذه األفكار وأال تقٌد أنشطتك بمستوى معٌن من القدرات
حدث أفالطون الحقٌقً ٌجب أن , تذكر! كما نشجع  بشدة على المشاركة الفعالة لتالمٌذك. قدرته وموارده المختلفة

 .من فضلك اطلع على المخططات المقترحة أدناه. بشكل جزئً من األطفال بمختلف مستوٌاتهمٌستمد 
 

 عهً نطاق انًجتًع انًحهي أفالطىٌيىو  –صغير  1.1

كل برنامج أفالطون فً . نقترح تنظٌم ٌوم عام لألطفال, بالنسبة لٌوم أفالطون على نطاق المجتمع المحلً: وصف
الشكل الذي سٌتخذه . ٌجتمعوا معا فً حدث واحد كبٌر, أو لو أمكن, ثه الخاصالمجتمع المحلً ٌمكن أن ٌقٌم حد
 !الحدث ٌرجع إلٌك والى تالمٌذك

 
 

 :هذه بعض المقترحات
 

  المعارض التً تعرض أنشطة التالمٌذ 

 المسرحٌات التً تظهر للعامة المٌزات األساسٌة والقٌم الخاصة ببرنامج أفالطون 

 شرك العامة والتالمٌذ فً قضٌة اجتماعٌة أو بٌئٌةالمشارٌع االجتماعٌة التً ت 
 
 

 :األنشطة المقترحة

  مثل األلعاب , ٌجب أن تكون تلك االنشطة من التً ٌرٌد أطفال أفالطون المشاركة فٌها –أنشطة نادي أفالطون
 والقصص ودروس المشاركة األخرى, والمسرحٌات, المشارٌع الفنٌة, المفضلة

 ل األطفال الفنًتزٌٌن الفتة أفالطون وعم 

  ٌُشجع هذا النشاط بشدة  -توثٌق ٌومك. 
 

 .من فضلك راجع الدلٌل المغلّف
 

والمتاجر , انشرها من خالل مجموعات اآلباء والمدرسٌن. ادع تالمٌذك لمشاركة أنشطة نادٌهم مع العامة: الحاضرٌن
ٌوم أفالطون المغلّف لعمل نشراتك  استخدم نموذج. والمنظمات االجتماعٌة وغٌرها, والخدمات المحلٌة, المحلٌة

 .اإلعالنٌة الخاصة ذات الطابع الشخصً
 

قراءتك (. 2الملحق ) نحن نطلب منك أما أن تفتتح أو تختتم الحدث ببٌان أفالطون المشترك : عنصر واحد مطلوب
 .برنامج أفالطون كقطعة مسرحٌة ٌؤدٌها التالمٌذ أو كترحٌب أو كشكر من منسق أو معلم –لهذا البٌان  مرحب بها 

 
ابحث عما إذا كانت أماكن التالقً أو المتاجر أو المطاعم على استعداد للتبرع بالبضائع أو  :اقتراحات حشد الموارد

 .و وغٌرها, أو الورق أو الطباعة أو المعدات, أو الطعام, ٌمكن أن ٌشمل هذا  المساحة. الخدمات
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 يىو أفالطىٌ عهً نطاق انًقاطعة –يتىسط  1.1

 
نقترح تنظٌم ٌوم عام لألطفال مع برامج أفالطون األخرى عبر , بالنسبة لٌوم أفالطون على نطاق المقاطعة: وصف
ستكون على األرجح كبٌرة بما ٌكفً لجذب انتباه .  بلدتك/ ٌتطلب هذا الحدث تنسٌق بٌن برامج مقاطعتك . المقاطعة

 .اإلعالم و حضور بعض الشخصٌات المهمة إلى منطقتك
 
المقترحات لهذا الحدث على مستوى المقاطعة هو إقامة معرض أو مسرحٌة والتً تعرض االختالفات والتشابهات  احد

 .بٌن البرامج
 

 :األنشطة المقترحة

 كل أطفال أفالطون ٌغنون أغنٌة أفالطون وٌرقصون  معا وٌعلمون العامة 

 خزانة عرض مشارٌع أفالطون من كل برنامج 

 األطفال والمعلمٌن قصص أفالطون  مشاركة, تخصٌص وقت للقصص 

 تشغٌل شرٌط مصور, أغنٌة مسجلة مسبقا ورقص من البرامج األخرى 

 تزٌٌن الفتة أفالطون وموضوع إعادة التدوٌر 

  مدٌنة/ بلدة / إقامة موكب عبر مٌدان عام 

  ٌُشجع هذا النشاط بشدة –توثٌق ٌومك. 
 

 .من فضلك راجع الدلٌل المغلّف
 

صمم دعوة جمٌلة والتً تبرز . وغٌرها, أصحاب األعمال, العمدة, أعضاء الحزب, اإلعالم, ادع العامة: الحضور
والخدمات , والمتاجر المحلٌة, انشرها من خالل مجموعات اآلباء والمدرسٌن. األطفال الذٌن ٌؤثر فٌهم أفالطون

ل نشراتك اإلعالنٌة الخاصة ذات استخدم نموذج ٌوم أفالطون المغلّف لعم. والمنظمات االجتماعٌة وغٌرها, المحلٌة
 .الطابع الشخصً

 
قراءتك (. 2الملحق ) نحن نطلب منك أما أن تفتتح أو تختتم الحدث ببٌان أفالطون المشترك : عنصر واحد مطلوب
 .كقطعة مسرحٌة ٌؤدٌها التالمٌذ أو كترحٌب أو كشكر من منسق أو معلم برنامج أفالطون –لهذا البٌان مرحب بها 

 
ابحث عما إذا كانت أماكن التالقً أو المتاجر أو المطاعم على استعداد للتبرع بالبضائع أو  :ت حشد الموارداقتراحا
 .و وغٌرها, أو الورق أو الطباعة أو المعدات, أو الطعام, ٌمكن أن ٌشمل هذا  المساحة. الخدمات

 

 إقهيًي/ يىو أفالطىٌ عهً نطاق وطني   -كبير  1.1

 
نقترح , بالنسبة لهذا الحدث. إقلٌمً اكبر كم من القدرات والموارد/ طون على نطاق وطنًسٌتطلب ٌوم أفال: الوصف

فٌمكنك أن تقٌم على , لو لم تستطع أن تجمعهم معا فً موقع واحد. أن تنسق مع برامج أفالطون عبر وطنك أو إقلٌمك
 .األقل نفس األحداث الرئٌسٌة فً كل موقع حدث

 
 :األنشطة المقترحة

 
 اإلقلٌمً/ اٌا هامة على المستوى الوطنًموضوع قض 
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  تجهٌز مكالمات مصورة عبر  –تمرٌر كرة أفالطون النارٌةskype  نوادي البرنامج/ بٌن فصول 

 اجري األحداث المصورة عبر االنترنت 

  ٌُشجع هذا النشاط بشدة من فضلك راجع الدلٌل المغلّف –توثٌق ٌومك. 

 خطاب قصٌر ٌدلً به ضٌف ممٌز 

 دث فً موقع وطنً معروف أو  مكان ممٌزتنظٌم الح 
 
 

صمم دعوة جمٌلة والتً تبرز . وغٌرها, أصحاب األعمال, العمدة, أعضاء الحزب, اإلعالم, ادع العامة: الحضور
انشرها من . اتصل بأصحاب األعمال والموظفٌن الحكومٌٌن المهمٌن واإلعالم. األطفال الذٌن ٌؤثر فٌهم أفالطون

استخدم . والمنظمات االجتماعٌة وغٌرها, والخدمات المحلٌة, والمتاجر المحلٌة, ء والمدرسٌنخالل مجموعات اآلبا
 .انشر الحدث عبر االنترنت. نموذج ٌوم أفالطون المغلّف لعمل نشراتك اإلعالنٌة الخاصة ذات الطابع الشخصً

 
قراءتك (. 2الملحق ) المشترك  نحن نطلب منك أما أن تفتتح أو تختتم الحدث ببٌان أفالطون: عنصر واحد مطلوب
 .كقطعة مسرحٌة ٌؤدٌها التالمٌذ أو كترحٌب أو كشكر من ضٌفك المهم –لهذا البٌان مرحب بها 

 
ابحث عما إذا كانت أماكن التالقً أو المتاجر أو المطاعم على استعداد للتبرع بالبضائع أو  :اقتراحات حشد الموارد

 .الخدمات
أو أماكن الدعاٌة أو معدات التسجٌل أو , أو الورق أو الطباعة أو المعدات, أو الطعام, ةٌمكن أن ٌشمل هذا  المساح 

 .انظر إذا ما كانت الصحٌفة المحلٌة ٌمكن أن تتبرع بمساحة إعالنٌة أو ٌمكن أن تخصص مقاال لهذا الحدث. غٌرها
 

 بٌان أفالطون المشترك .3

 
من فضلك اقرأ هذا . لعالم بشكل تصوٌري ومتطلع للمستقبلٌوحد بٌان أفالطون المشترك برامج أفالطون عبر ا  

 .البٌان خالل ٌومك
 
سٌتم إرسال األرقام الحدٌثة لك . مارس 17أن األرقام الموجودة أدناه ٌمكن أن تتغٌر لتقترب من , الرجاء مالحظة* 

 .قبل الحدث
 

كانت مهمتها تقدٌم برنامج أفالطون  و, بهولندا, انطلقت شبكة أفالطون بشكل رسمً من أمستردام, 2008فً مارس 
واآلن زادت أنشطة أفالطون , دولة 11تضمنت االنطالقة العالمٌة األولى  . إلى األطفال والشباب فً كل أنحاء العالم

 .دوال فً جمٌع أنحاء العالم --------لتشمل برامجها الــ 
 

التً ____ المدارس . ل الموجودون هنا الٌوموهذا ٌشمل األطفا____, احدث تعداد قمنا به ألطفال أفالطون هو 
و بادخار . مدارس  ومراكز تعلٌم رسمٌة حول العالم____ توجد فً برنامجنا الوطنً تنتمً إلى شبكة عالمٌة من 

 .فنحن نقوي أنفسنا ونكافح الفقر كل ٌوم, مشروعا  التً أقامها أطفال أفالطون_____  ٌورو و  ___ 
 

بالهام األطفال " كما نجدد التزامنا , نبدأ احتفاالت سنوٌة بجهود أفالطون التً صنعناها, ارسالٌوم السابع عشر من م
ونحن ". لتقوٌة أنفسهم اجتماعٌا واقتصادٌا لٌكونوا صانعوا تغٌٌر فً حٌاتهم الخاصة ولعالم أكثر عدالة وإنصافا

مجتمعاتهم أكثر أمنا وعدالة وصحة وبٌئات ندعوكم لمساعدتنا على االحتفال مع أطفال أفالطون بقدراتهم على جعل 
 .أكثر اقتصادا
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 صور و عناوٌن أفالطون ٌمكن طباعتها كالفتة .4

 
 [http://bit.ly/IntlAflatounDay: استخذَ اٌٍّفات اٌتً ٌّىٓ تحٍٍّها هٕا] 
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 نماذج لنشرات ٌوم أفالطون اإلعالنٌة .5

 http://bit.ly/IntlAflatounDay: سجاء أظش إٌى اٌّشفك عٍى

 

 شرٌط مصور الذي ٌمكن تشغٌله أثناء الٌوم .6

 
 ! فرجاءا إفاذة االخرٌن بها, لو كانت لدٌك المعدات لتشغٌل األشرطة ا لمصورة أو األغانً

 
 :ٌمكنكم تحمٌل األغانً و األشرطة على

.http://bit.ly/IntlAflatounDay 
 

 :بعض األشرطة المصورة المقترحة
 قناة أفالطون على الٌوتٌوب

http://www.youtube.com/user/Aflatoun1 
 شرٌط أفالطون الموسٌقى 
zE&feature=related--http://www.youtube.com/watch?v=gCqlkc3 

 

 

 دلٌل لتسجٌل وتقرٌر ٌوم أفالطون الخاص بك .7

 
 :ٌوجد خمسة أجزاء  فً هذا الدلٌل

ة تقرٌر وكتاب, اقتراحات للتحدث إلى األطفال, مبادئ إرشادٌة لتصوٌر شرٌط فٌدٌو, موجز قصة طفل, نصائح للمقابلة
 . الحدث

 

  نصائح نهًقابهة .1

كما نأمل أن تكون قادرا على التحدث مع . نأمل فً أن تكون قادرا على المشاركة فً أنشطة متعددة فً ٌوم أفالطون

 (:األطفال وأصحاب األعمال) هنا بعض النصائح إلجراء مقابالت مع أناس مشوقٌن . كثٌر من الحضور والمشاركٌن

 مالحظات إلجراء مقابالت مع أطفال  - أ
كما ٌنبغً أن تبقى معظم المالحظات وكذلك المفاهٌم . تنطبق هذه المالحظات بصورة خاصة وأولٌة على األطفال

حاضرة فً الذهن عند إجراء مقابالت مع ( مثل اإلحترام والثقة واإلنفتاح والتركٌز على الموضوع)واألفكار خلفها 

 توجٌهات إرشادٌة –" قصة طفل"الملحق وتعرض أفكار عملٌة لألسئلة فً (. ٌن واألهلمثل المعلم)البالغٌن 

 كٌف تبقً التركٌز على الموضوع، ولكن مع مراعاة اإلحترام؟
إلتزم بموضوع المقابلة، ولتتكن قصتٌرة وتبقتى مركتزة علتى  – 1

 الموضوع
 إمنح الطفل فسحة للتحدث بدون الحكم علٌه – 2
ى الحصتتتول علتتتى المعلومتتتات المتصتتتلة ركتتتز اهتمامتتتك علتتت – 3

 ال تتوسع بشكل غٌر ضروري –بالموضوع 
 إحترم اهتمامات الطفل ووتٌرته – 4

 كٌف تبدأ بمقدمة جٌدة؟
 عرف عن نفسك – 1
إشتترح األستتباب التتتً تجعلتتك تجتتري المقابلتتة  – 2

 مع الطفل
 جمعهاإشرح ما ستفعل بالمعلومات التً ت – 3
 إشرح للطفل نتائج المقابلة – 4

http://bit.ly/IntlAflatounDay
http://bit.ly/IntlAflatounDay
http://www.youtube.com/user/Aflatoun1
http://www.youtube.com/watch?v=gCqlkc3--zE&feature=related
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 ال تقابل الطفل نفسه عدة مرات – 5

 ما هً التوجٌهات اإلرشادٌة العامة إلجراء مقابلة جٌدة؟
 (إجعله ٌشعر باإلرتٌاح)أقم جوا من الثقة مع الطفل  – 1
 كن خالقا فً التقنٌات المستخدمة من اجل إحالل أجواء من األمان واإلرتٌاح – 2
 ٌفهم ما تقوله، وتجنب استخدام كلمات معقدة أو مصطلحات مختصرةإستخدم لغة بسٌطة وتأكد من أن الطفل  – 3
 .نبرة الصوت، لغة الجسد، إبق عٌنٌك بمستوى الطفل: إستخدم تقنٌات صدٌقة للطفل – 4
 .إن قطت وعدا، فلٌكن وعدا ٌمكنك تنفٌذه. ال تقطع وعودا ال ٌمكنك الوفاء بها – 5
 (مثل قطعة حلوى او قلم)لقاء مشاركته فً المقابلة " مكافأة"ال تعطً الطفل أمال بالحصول على  – 6
 إحذر التسلط والسٌطرة وإصدار األحكام حٌن تقابل طفال: إحرص على ضبط قوة شخصٌتك – 7

 

 نصائح إلجراء مقابالت مع مشاركٌن آخرٌن فً البرنامج وجهات معنٌة به –ب 
وهذا ما ٌجعل من الصعب وضع قائمة اسئلة . قد تحصل قصص تغٌٌر على اي مستوى من البرنامج أو المنظمة

 .نقدم لك بدل ذلك الئحة قصٌرة من األسئلة العامة. إلجراء مقابالت مع مشاركٌن فً البرنامج او معنٌٌن به

 .ٌمكنك من خالل األسئلة التً تطرحها فً المقابالت، استخراج بعض القصص المؤثرة والشدٌدة الوطأة
 "و نشاطا تذكره على عالقة ببرنامج أفالطون؟هل ٌمكنك أن تصف حدثا أ" – 1

  ؟(القصة بحد ذاتها)ما الذي حصل 

 متى حصل ذلك؟ 

 أٌن حصل ذلك؟ 

 من كان مشاركا فً القصة؟ 

 لماذا فعلوا ذلك؟ 

 ماذا شعروا حٌال ذلك؟ 

    ما هً إحدى عواقب أو نتائج هذه القصة؟ 

 ماذا تعلموا منها؟ 

 

 "قصة طفم"تىجيهات إرشادية نكتابة  .1

 .طفال المشاركٌن فً برامج أفالطونلأل
 .تجري تحت إشراف مدٌر بالغ

 
هتل علمتك أفالطتون . سوف نطرح علٌك فً هذه الصفحات الثالث بعض األستئلة حتول تجربتتك فتً أفالطتون! مرحبا

شتتٌئا كتلمٌتتذ فتتً البرنتتامج؟ قبتتل التترد علتتى هتتذه االستتئلة، نرجتتو منتتك ان تتوقتتف وتفكتتر للحظتتة فتتً متتا تشتتعر بتته حٌتتال 
إن كانت هناك أمور أخرى حول أفالطون تود مشاركتنا أٌاهتا، او . فالطون، وأن تتذكر ذلك وأنت تجٌب على األسئلةأ

 !شكرا. إن كنت تود القٌام برسم، فأنت مدعو للرسم على ظهر الورقة
 

 !(*:نرجو تدوٌن إسم وهمً)إسم الطفل األول 
    _______________________________ 

 :العمر
    _______________________________ 

 :المرحلة
    _______________________________ 

 :المدرسة
     _______________________________ 

 :المنطقة
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    _______________________________ 
 (:أنثى/ذكر)النوع اإلجتماعً 

    _______________________________ 
 :طونعدد السنوات فً برنامج أفال

    _______________________________ 
 :تارٌخ الٌوم والمكان عند إجراء المقابلة

    ______________________________ 

 :أسئلة
 (عائلتك، إخوتك وأخواتك، بٌتك)أرجو أن تخبرنً عنك وعن حٌاتك  -1

 ما الذي تحب القٌام به أكثر من أي شًء آخر؟ - أ
 ً بٌتك تجعلك سعٌدا، وأي أمور تجعلك تعٌسا؟أي أمور ف. فكر فً عائلتك أو بٌتك - ب

 :األمور التً تجعلك سعٌدا
 

 :األمور التً تجعلك تعٌسا
  
 هل ٌمكنك أن تصف لً بعباراتك الخاصة برنامج أفالطون واالساتذة؟ -2

 هل تستمتع ببرنامج أفالطون؟ لماذا تستمتع أو لماذا ال تستمتع؟ - أ
 لة؟ لماذا؟فً أي نشاطات تشارك؟ ما هً نشاطاتك المفض  - ب
 ما الذي تحبه أكثر من أي شًء آخر فً أفالطون؟  - ت
 ما الذي تحبه أقل من كل شًء فً أفالطون؟  - ث
 ماذا علمك أفالطون؟ - ج
 هل ساعدك أفالطون؟ وإن ساعدك، كٌف؟ - ح
 ؟ وما هً؟(مثل تمارٌن أو نشاطات)هل لدٌك اقتراحات ألي أفكار جدٌدة بالنسبة ألفالطون  - خ

 
 ادخرت قبل برنامج أفالطون؟هل تدخر ماال؟ هل سبق أن  -3
إن كنتت استتتخدمت متدخراتك، فبتتأي هتتدف . فكتر فتتً متدخراتك وفتتً النشتاطات التتتً شتاركت فٌهتتا متع أفالطتتون -4

 استخدمتها؟
 هل لدٌك مكان خاص لك تحتفظ فٌه بمدخراتك؟ -5
 هل أودعت مدخراتك فً حساب توفٌر خاص بك فً مصرف؟ -6
 صرف واألشخاص البالغٌن فٌه؟إن كنت زرت المصرف، ما الذي شعرت به حٌال الم -7
 (لألطفال فً سن الثانٌة عشرة وما فوق) -8

 كٌف أثرت أو بدلت تجربة أفالطون حٌاتك؟ - أ
 هل أنك تستخدم ما تعلمته فً أفالطون؟ - ب
 إن كنت تستخدم ما تعلمته، كٌف؟ وإن لم تكن تفعل، لم ال؟ - ت
 هل ساعدك أفالطون فً وضع خطط لمستقبلك؟ - ث
 ٌكن ساعدك، لم ال؟إن كان ساعدك، كٌف؟ وإن لم  - ج

 
 ما الذي تحلم به؟ -9
 ماذا تود أن تكون حٌن تكبر؟ -10
 هل ثمة شًء تود تغٌٌره فً أفالطون؟ -11
 

_______________________ 
 توقٌع تلمٌذ أفالطون

 
_______________________ 
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 توقٌع مدٌر اإلستبٌان البالغ
 

 تىجيهات إرشادية أساسية نتصىير شريط فيذيى .1

 
 :ةبعض اللقطات المفٌد

  (تعاونٌات/المشهد، مبنى المدرسة، منازل األطفال، مصارف)او لقطات تأسٌسٌة ( بانورامٌة)مناظر شاملة 

 مقابالت قصٌرة مع أطفال أو معلمٌن أو حتى أهل 

  (تعاونٌات/ملصقات أفالطون، دفاتر توفٌر، مصارف)لقطات مركبة تعرض البرنامج ومقوماته 

  (فً الصف، أطفال ٌودعون مبالغ من المال، ألخ أطفال)لقطات حركة لبرنامج أفالطون 
 

 تخطٌط اللقطات
 أٌن ٌقتع األشتخاص التذٌن ستصتورهم؟ هتل ثمتة متا ٌعتترض زاوٌتة . تفحص المشهد الذي ستصور فٌه اللقطة

 التصوٌر؟ أي جوانب من المشهد تظهر أجمل على شرٌط الفٌدٌو؟

 فالطتون فتً الخلفٌتة، فتذلك ستٌكون إن كنت تصور فتً صتف وكتان فتً وستعك التقتاط صتور أو ملصتقات أل
 !رائعا

  فً غٌاب التجهٌزات الصوتٌة، من المستحسن اختٌار موقتع هتادئ نستبٌا إلجتراء المقتابالت وتركٌتز الكتامٌرا
 .على  المتكلم

 

 التأطٌر
  حاول قدر المستطاع تركٌز الصورة على الموضوع الرئٌستً مثتل

فٌتتتة بكثٌتتتر متتتن الحركتتتة تفتتتادى تشتتتوٌ  الخل. التلمٌتتتذ او مجموعتتتة التالمٌتتتذ
 .والجلبة

  ًعند إجراء مقابلة متع شتخص أو شخصتٌن، تجنتب تصتوٌرهما فت
متن المفضتل اتبتاع . وسط اإلطار تمامتا وهمتا ٌنظتران مباشترة التى الكتامٌرا

أقستم الشاشتة التى ثالثتة اقستام عرضتا وطتوال وضتع الشتخص )قاعدة الثلتث 

إجلس الى (. لى الصورإنظر ا. الذي تجري معه المقابلة عند تقاطع الخطوط
 .ٌسار الكامٌرا أو ٌمٌنها وشجعه على التوجه بكالمه إلٌك ولٌس إلى الكامٌرا

 استخدم حامال ثالثتً القتوائم حتٌن أمكتن لتجنتب ارتعتا  الصتورة .
كوضتعها )وستٌلة لتثبٌتت الكتامٌرا   وإن لم ٌكن لدٌك حامال ثالثٌا، إبحث عتن

ضتخمة ضتغطها بشتدة إلتى على سطح كتب، او فً حتال استتخدام كتامٌرات 
كتفتك، أو ثنتً ذراعتك وإستنادها علتى خاصترتك إن كنتت تستتخدم كتتامٌرات 

 (.صغٌرة
 

 

، (تلتتت)، تحرٌتتك الكتتامٌرا رأستتٌا عمودٌتتا (منظراستعراضتتً)التصتتوٌر بتحرٌتتك الكتتامٌرا أفقٌتتا دائرٌتتا : تصتتوٌر اللقطتتة
 .تصوٌر لقطات اقتراب وابتعاد

  (باستثناء المقابالت)ثانٌة  15-10من ٌجب أن ال تدوم اللقطة الواحدة أكثر 

 ٌجتب أن ال تكتون هنتاك حركتات كثٌترة . تجنب اإلكثار من تحرٌتك الكتامٌرا أفقٌتا دائرٌتا واإلقتتراب واإلبتعتاد
 .بالكامٌرا فً اللقطة الواحدة

 
 اإلضاءة



 
 

 
 

A f la toun –  Ch i ld  Soc ia l  and F inanc ia l  Educat ion  
S t ich t ing Ch i ld  Sav ings  In t ernat iona l  |  Po Box 15991 |  1001 NL Amsterdam |  The Nether lands  

P:  +31 20 626 2025 |  F :  +31 20 626 2118 |  www.Af l a toun.org  
 P a g e  1 2  

 

 ضتتاءة لبتتث إ( واط إذا أمكتتن 100)إستتتخدم مصتتابٌح كهربائٌتتة . إستتتخدم اإلضتتاءة لتتدى التصتتوٌر فتتً التتداخل
أو صور بالقرب متن نافتذة ٌتدخل . اثناء التصوٌر( مثل تأثٌر فال  الكامٌرا)خفٌفة فً الغرفة وكشافات لتسلٌط الضوء 

 (.لكن بدون ان تصورهم والنافذة خلفهم)منها نور الشمس لٌضًء االشخاص الذٌن تصورهم 
تجنتب تصتوٌر أشتخاص ٌقفتون أمتام  .تجنب التصوٌر بعكس نور الشمس المباشر، وخصوصا اثناء التصوٌر الخارجً

متا بتٌن التاستعة )أفضل وقتت للتصتوٌر هتو فتً الصتباح . نافذة ألن التصوٌر عكس النور سٌجعلهم ٌظهرون فً العتمة
 (.ما بٌن الرابعة والخامسة)وبعد الظهر ( والعاشرة

 
 

 إقتراحات ونصائح نهتكهى انً األطفال .1

 
طفتتال أكثتتر ستتعادة وثقتتة فتتً انفستتهم وٌحظتتون بمزٌتتد متتن إن برنتتامج أفالطتتون ٌهتتدف بجتتوهره التتى تنشتتئة أ -1

إلتتٌكم بعتتض ! فلنظهتتر ذلتتك إذا فتتً كتتالم األطفتتال وأفعتتالهم وتمتتارٌنهم. اإلمكانتتات والمتتوارد ممتتا لتتو لتتم ٌتبعتتوا البرنتتامج
 ...الخطوط اإلرشادٌة بهذا الصدد

. ن األطفال من التعبٌر أكثترحتى ٌتمك( ال-ولٌس اسئلة ٌجٌب علٌها الطفل بنعم)ال تطرح سوى أسئلة مفتوحة  -2
وإال، ففتً وستعهم التتكلم بتأي لغتة محلٌتة . ٌمكن للتالمذة  اإلجابة باإلنكلٌزٌة أٌضا إن كانوا ٌتكلمون هتذه اللغتة بطالقتة

 .ٌجٌدونها، لكن ٌرجى أن تذكر لنا ذلك
بته ومتا  ٌرجى حمل األطفال على التكلم عن أي مشروع إجتمتاعً او مشتروع صتغٌر نفتذوه وسترد متا قتاموا -3

 .تعلموه من هذه التجربة
حصتالة النقتود التتً ٌستتخدمونها؟ أو  هل ٌمكن لألطفال ان ٌعرضوا مشروعهم الصغٌر فً شرٌط أو عرض -4

 قرٌتهم؟/دفاتر التوفٌر الخاصة بهم؟ أو ما ٌعتبرونه مهما فً حٌاتهم
 .إسأل األطفال عن أهم شًء تعلموه من أفالطون -5
هتتذه اللقطتتات رائعتتة بحٌتتث : أو ٌرقصتتون رقصتتة متتن برنتتامج أفالطتون صتور مشتتاهد لألطفتتال ٌغنتتون أغنٌتة -6

 . تكشف كٌف ٌتلقى األطفال مفهوم أفالطون
 .إسأل المعلمٌن عما ٌمٌز نهج أفالطون وٌجعله مختلفا -7
 .إسأل المعلمٌن أي تغٌٌر الحظوه لدى األطفال منذ بدء برنامج أفالطون -8
وٌمكنك عرض ذلك أٌضا فتً . حول نشاطات األطفال" ةالملفت"اطلب من المعلمٌن أن ٌرووا بعض القصص  -9

 .مشاهد
 .إسأل األهل كٌف ٌنظرون إلى برنامج أفالطون -10
 

 كتابة تقرير بانحذث .5

من فضلك شاركنا هذه , لو كنت قادرا على عمل ذلك! ٌؤمل أن تكون قادرا على إجراء مقابلة وتصوٌر شرٌط مصور
فرجاء أكمل . نا مزٌد من المعلومات حول ٌوم أفالطون الذي أقمتهلو كنت ستشارك, ستكون مفٌدة جدا لنا. المواد

 :المعلومات التالٌة بأفضل ما ٌمكنك
 

 الٌوم العالمً ألفالطون: اسم الحدث 

 تارٌخ الحدث: 

 موقع الحدث: 

 وقت الحدث: 

  (:ضع دائرة حول احد الخٌارات التالٌة) حجم الحدث 
 محلً/ صغٌر 
 مقاطعة/ متوسط 
 ٌمًإقل/ وطنً/ كبٌر 

 عدد أطفال أفالطون الحاضرٌن: 
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 عدد البرامج الحاضرة 

 عدد الحضور 

 ما هً األنشطة التً قمت بها؟ 

 ما الذي سلطت علٌه الضوء فً هذا الٌوم؟ 

 ما هً األنشطة التٌركزت علٌها أو المفضلة لدى األطفال؟ 

 ما هً األنشطة  التً ركزت علٌها أو التً ٌفضلها الحضور؟ 

 كٌف سمعوا بالحدث؟ 

 توجد أي آمال أو أحالم خاصة تتعلق ببرنامج أفالطون؟ هل 
 
 

دقائق و بعثه  5خالل القٌام بالتقرٌر حول ٌوم أفالطون الخاص بكم، لكم الفرصة للقٌام بذلك بتسجٌل شرٌط مدته 
نافسة و تتمحور هذه الم. العالمٌة لتغطٌة األحداث  PlayMoolahستقوم األمانة ببعثه و تقدٌمه لمباراة . ألفالطون

 . حول التحقٌق فً مجاالت لها عالقات باألمور المالٌة
 

دقائق ٌجرى فٌه لقاء مع أطفال أفالطونٌٌن حول تربٌتهم و تجربتهم المالٌة و  5للتأهٌل المرجو إنجاز شرٌط مدته 
 .  PlayMoolahبعد موافقتكم، ستقوم أمانة أفالطون بإرسال شرٌطكم إلى  . أنشطتهم فً برنامج أفالطون

 

  http://bit.ly/IntlAflatounDay هنا الموجود الملفات قراءة ٌرجى حول المسابقة ، لمزٌد من المعلومات

 

 تمرٌر مشعل أفالطون .8

السنغال إلى  من السلفادور إلى ألبانٌا ومن, من زٌمبابوي إلى منغولٌا –توجد شبكة أفالطون فً كل أنحاء العالم 

 .تمكنت من ربط العالم بشكل فعلً_____ الـiتخٌل لو أن كل الدول . هولندا

للتواصل مع برامج . ٌمكنك أنت وبرنامجك أن تشارك فً هذا النداء العالمً, فً ٌوم أفالطون العالمً الذي تقٌمه

( كون لدٌك كامٌرا ومكبر صوتو ٌفضل أن ت) نطلب منك أن تجمع تالمذتك أمام جهاز الحاسب , أفالطون األخرى

وهكذا تستمر , ٌمكنك أن تتصل ببرنامج آخر مجاور لك, بعد استقبال المكالمة. وتتلقى مكالمة من البرنامج المجاور لك

 .لربط العالم, المكالمات

ٌا منتهٌن سنبدأ المكالمة من الشرق مع الدول اآلسٌوٌة ونتحرك غربا إلى أوروبا ومن ثم الدول الشرق أوسطٌة وإفرٌق

 .باألمرٌكتٌن

! ) وسنزودك بمزٌد من التعلٌمات والمساعدة, فرجاء تعرٌفنا بذلك, لو كنت مهتما بالمشاركة فً هذا الحدث العالمً

ٌمكنك المشاركة بتكلفة قلٌلة , لكننا نعتقد انه طالما لدٌك اتصال جٌد باالنترنت, نحن حالٌا نتحقق من  سوقٌات الحدث

 !(أو  معدومة

 !سوف نرسل لك المعلومات الحدٌثة عندما تصلنا. مارس 17المتوقع أن ٌتغٌر عدد الدول قبل  من  1
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