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ارات المھ، المكتبيون، المھارات الجديدة، وسائط اإلعالمألمية اإلعالمية، التعليم الخاص بمحو ا: الكلمات األساسية
  .التربوية، المكتبات العامة

  

  اطلع، َدِوُن، ابحث، تميز
  

 وسائط اإلعالماآلن، مھمة المكتبة في الترويج لمحو األمية والمعرفة والثقافة، باستحداث  تنته حتىلم 
  . االجتماعي التي تطورت أكثر من أي وقٍت مضى، بل اتسعت بذلك في الواقع مھام المكتبة وأصبح لھا أبعاد أكثر

  

  

  !التغيير  

لرفوف، وتعليم المھارات ووضعھا على ااالستماع، وإعارة الكتب، اعتاد عملنا في السابق، أن يقتصر على   
أما بعد ظھور الُمعدات الحديثة من شبكة اإلنترنت، الالزمة للعثور على المعلومات، ورواية القصص وقراءة الكتب، 

ظ، وكان علينا أن نقرر، أي وما نقوم به من عمل على نحو ملحوغيرھا، تغير واأللعاب اإللكترونية، والھواتف النقالة، 
واكبھا، ونفھم التقنيات الحديثة ن أمتطوير ھا ومعتادين عليھا، ونخلف ورائنا لمھام التي اعتدنا القيام بأنلزم االطرق نسلك، 
  رين على القيام بدورنا التعليمي؟بحيث نظل قاد
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من فالم، تقديم المجالت والموسيقى على نطاٍق واسع، بين الكتب والمجالت الھزلية واأللعاب واأل أيًضا يتم
ويتبادل على الموقع األطفال والمكتبيون على مستوى فنلندا، المقترحات والمراجعات ضمن ما يقدم الموقع من خدمات، 

  . من الثقافة الُمعدة لألطفال والثقافة التي يصنعھا األطفال، أنفسھم Okariino.fiفال موقع إذن تتكون ثافة أطالنقدية، 

ويقوم في األساس على المراجعات النقدية التي يقوم المخصص لألطفال، فيتناول الكتب،  Sivupiiri.fiأما موقع 
  .، وما يعطيه لھم المكتبيون من توصياتاألطفال والنشء بكتابتھا

سائل إعالمية جديدة وأطفال ونشء، وسط ما يحيط بھم من ويمكن للمكتبيين اآلن القول بأنھم يستمتعون بعملھم، 
 أنواع لمكتبيين، في جميع أنحاء فنلندا، ولدينا مدربين إقليميين متعلمين يقدمون المساعدة، ومختلفونحظى بدعم وتشجيع ا

  . تمتاع بالتعليم والتعلممجموعات الدروس اإلعالمية، وبذلك نستطيع االس

  !ما لديك شارك، !، استمتع!َعلِم، !شجع  
، يمكنك بل عليك، تبادله مع الجيدةاالنشطة ليس علينا العمل بمفردنا، فعندما ُتعد درًسا إعالمًيا جيًدا أو غيره من 

ن نؤكد حًقا على أھمية تبادل المعلومات، ، ويجب ألالحتفاظ باألفكار الجيدة ألنفسنا فقط يدفعنا  اآلخرين، وال يوجد سبب
  . وھي الطريقة التي تضمن مواكبة جميع المكتبيين لما يحدث من تغيرات

يعلم من لديه المعلومة، الجدد ممن ليست لديھم، بدأنا : ونلتزم في عام ألفين وأحد عشر أيًضا، بنفس المبدأ
ن الجدد في اإلقليم الموجودة فيه مكتبتھم، ثم يستطيع ھؤالء الجدد بعشرين أخصائًيا مكتبًيا، علمناھم كيفية تعليم غيرھم م

ُمعد المواد وسوف ينضم وتنتقل، في مدنھم ومجتمعاتھم، بذلك تمتد المعرفة الذين تم نقل المعلومات إليھم تعليم غيرھم 
إلعالمية مع مجموعات من تنفيذ ھذه الجلسات التعليمية االتعليمية إلى التدريب بحيث يعطينا فكرة تعليمية، وسيتم 

  . األطفال

  . كل ما تحتاج إليه ھو فقط أن تكون متفتًحا

 ,okariino.fi, sivupiiri.fi(التي تربط فنلندا بأسرھا  ،المشتركة لدينا أيًضا شبكات التواصل
mediakasvatus.kirjastot.fi( ،في  نتشارك، شبكة ھائلة ممن يستطيعون إضافة محتوى إلى المواقعالتي تضم و

  . إعداد وتقديم المحتوى فال يصبح الحمل ثقيالً على كل مكتبة بمفردھا

ُنعلم ونشجع ونلھم ونشجع بعضنا البعض، فال مشكلة إذا كنت صغيًرا أو كبيًرا، درست لعشرين عام واثنين 
  !فقط، نريدك بيننا على الرحب والسعة في كل األحوال

  !!لذلك نتميز

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 كاميرا 
ذي سوف 
ما يحدث 

  

 

ھل إذا تم توفير
ن والذتعبيٍر معي

وتأمل ملھزلية 

 .يتھم البصرية

سھكون المھمة أ
تي يقوم فيھا بت
حص الصورة ال

طوير محو أميت

جلة، وسوف تكو
الت" بطوط"صور

عة بجعلھا تتفح

 الشخصية، وتط

  )تسجيل

من في يده المج
صوبعرض أحد

ول عن المجموع

CASE:(  

  فه وعواطفه

ة، والتفاعل مع

  ت

وكاميرا للت(ية

 الجميع رؤية م
عم المجموعة ب
ف يقوم المسئو

E(عم التعليم

 بطوط، ومواقف

مجالت الھزلية

 إلى ست سنوات

  دقيقة

الھزلي" بطوط" 

 

يع بحيث يستط
كتبي المسئول ع
 في البداية سوف

 

ودع تطوير

  وط 

  سلوك بطوط

فحص تعبيرات

لتعرف على الم

من خمس: رية

ثالثون د: موعة

من مجالتي 

عرض المجلة 

ظيم المجموعة
يل، سيقوم المك
 عليه التمرين،
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مجلس ت

سلوك بطو

س: العنوان

تفح: المھمة

ا: األھداف

الفئة العمر

عدد المجم

أي: الُمعدات

  

ع )1

يتم تنظ
للتسجي
يركز
 .فيھا
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 التعبيراتتفحص  )2

  . المختلفة، واحًدا تلو اآلخر" بطوط"تعبيرات يستطيع المسئول عن المجموعة، القيام بمھمته من خالل عرض 

 تفحص المواقف )3

ما الذي تكشفه المواقف عن ، ؟"بطوط"، كيف تؤثر المواقف على تعبيرات واقف بطوط المختلفةيتم تفحص م
  .مواقف بطوط مشاعره؟، ويمكن توجيه األطفال لتمثيل اثنين من

 تأمل مشاعر وتعبيرات الشخصية )4

بعد انتھاء األطفال من محاولة، تقليد مواقف بطوط، يتم الدخول في مناقشة معھم حول ما إذا كانت ھناك مواقف 
بديالً لذلك، يمكن فتح مناقشة مع األطفال حول ما أثارته فيھم محاولة تقليد تعبيرات ألصعب من غيرھا في التمثيل، 

  محاولة تقليد تعبير حزين؟ ھل أصابھم الحزن بعد: مثالً . معينة، فيھم من مشاعر

  

  مالحظات

يمكن القيام بھذا النشاط باستخدام مجالت ھزلية أخرى، ويمكن محاولة تأمل أسباب اختيار المجلة، لصورة طفل 
  .إلى آخره، جزًءا من النشاط.. يبكي أو سعيد أو وحيد

  

 

 

  

  

  


