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 لمن هذا البرنامج؟
إلدراج  الالزمة المصادرتقديم طريقة جديدة للتدريس مع شرح ل امجالبرنيهدف هذا 

في  للتالميذمم ص  قد ف. للحياة الروتينية اليومية في الفصول الدراسية هذه االفكار

لمساعدة  يهدف أيضاريقة مرضية وفعالة وذات معنى وحتى يتعلمو بط المقام األول

  تهم التخيلية في العملية التعليمية. االمعلمين على إشراك الطالب بقدر

 

 في هذا النهج؟ ما لجديد
بطريقة استخدامه للمشاعر  عن باقي الطرق التدريسية تميزمبرنامج التعليم التخيلي 

صص وحس التساؤل, والطرائف, القافية و اإليقاع, الق لعبارات المجازيةاوالصور, 

 , اآلمال والخوف, الشغف, الهوايات وحب التجميع, وأشياء أخرىاألبطال والعجائب

 . إشراك خيال كالً من المدرس والطالب مع العلوم المتطورة فَعالة في
 

 النهج؟ ماهي أسس هذا
 النهج مستمد من ثالثة مصادر: هذا

 

 
  

1 

في التخيل والنمو ( Vygotsky)أفكار فيوجايتسكي •
 .الشخصي

2 
 .الممارسات المستمدة من دراسة الثقافات الشفهية•

3 
 .الدراسة المنهجية للتخيل من فريق بحث التعليم التخيلي•

 

ئز  الركا من  المعرفة هي واحدة 

لقدرة على  ها ا نا ول فت قا ث ل ة  لرئيسي ا

ون  يتقن ذين  ل إثراء كل هؤالء ا

النهج صمم  . هذه  دا استخدامها جي

دريس  فية ت تحقيق وشرح كي ل

يتعلمو  نا بطريقة أفضل ل ذ تالمي

ة  في قا ث ل ئل ا الوسا كيفية استخدام هذه 

ية  ل حا ل لية.لمصلحتهم ا قب  والمست
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 ؟يالتخيليم لماذا التعل
طفال والبالغين. األ كاًل من خيال تفاعل نحن نؤمن بأنه يمكن تعلم المعرفة عن طريق

 وأيضاً  بل فقط جعل عملية التعليم ترفيهية وممتعة الهدف منهليس  التركيز على التخيل

مستوى وقوة استيعاب زيادة  إضافة الى .واستخداماته للمنهجالفهم العميق  التأكد من

النهج المذكور هنا صمم لتوضيح بأن التعليم  في استخدام اللغة بطريقة جيده.المتعلمين 

عقولنا. برنامج التعليم التخيلي مصمم لشرح هذه األفكار متعة وقوة من  يعززيمكن أن 

 ديدة في سياق عملية التعليم الروتينية اليومية في الفصول الدراسية حول العالم.الج

 

 

 
 

  

s 

 

ما نسعى اليه هو أن نوضح كيف 

روتيني أنه يمكننا تحقيق بشكل 

يومي في الفصول التعليمية ما قد 

يحتاج في الوقت الحاضر الى 

 بداهة و جهد نادرين.
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 نوفرها للمدرسين والمدرسات:المصادر التي 
راء المبتدئين )على الق   صادر المفيدة للمساعدة على تدريسنقدم عدداً من الم

األغلب األطفال باإلضافة إلى البالغين( ولحصول التالميذ على خبرة عالية في 

العملية التعليمية. نحن نوفر عدداً من المصادر المفيدة لتدريس وتعلم التعليم 

 تشمل: التخيلي وهي

 

 
 

 

 

 
  

طرق مبتكرة في استخدام القصة، العبارات المجازية، 
الصور، األضداد الثنائية، الصفة البطولية، اللعب، 

 .بنماذج حصص عملية... الطرفة، الخ

خطط عمل صممت لتعريف وإشراك المشاعر 
 .والقدرات التخيلية في الدروس

خطط لحصص دراسية موجزة توضح كيف أن كل أداة 
معرفية تستطيع أن تؤدي مباشرة الى عملية تعليمية 

 .فعالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتعليم يمكن أن يكو لتعلم وا ا ا ن

برنامج خصص  ، وهذاممتعين ل ا

مجدي من  ا ليوضح كيف أن المعل

ه  في  كأساسالمرح  يستخدمأن شأن

لتعليمية. ة ا  العملي
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 ماهي األدوات المعرفية للغة والمعرفة؟

 
نجاز تلك التي تمكن عقولنا من إاالجابة المختصرة هي بأن األدوات المعرفية هي 

عمال األنجاز عن قدرتنا إلمسئولة حيث أنها أعمال ثقافية. عقولنا مثل الحيوانات 

قمنا بتجميع مواد رمزية خارجية لتؤسس معرفتنا وثقافتنا.  وايضاً  واالجتماعيةبدنية ال

فإن العقل يقدم لنا األدوات التي تمكنه من  ثقافتنا الموروثةا نتعلم مميزات كما انن

األنسان بمفرده لن يستطيع أن يتعلم كيفية التحدث والقراءة  إدراك مساحة قدراتنا.

 والكتابة أو التفكير بالنظريات المجردة. اإلمكانيات البشرية يمكن تحقيقها فقط بالعقل

. األدوات الثقافية تصبح دواتنا الثقافيةيتعلم كيف يستخدم عناصر محددة في اعندما 

 بشكل فردي. الثقافة تبرمج عقولنا. عندما نتعلم استخدامهاأدوات معرفية لنا 

 أكثر األدوات المعرفية فعالية الى قسمين: قسمناألهداف عملية و

 

 

 

 

 

  

 والتي الشفهية الثقافات في وجدت التي تلك
 من جميع قبل من الحالي العصر في استخدمت

 األطفال قبل من وخصوصا التحدث كيفية تعلم
 .والقراءة الكتابة تعلم في بدأو الذين

 .تلك التي ظهرت عبر زيادة تطور المعرفة

يمكن أن يحصل 

المدرسين على فهم أفضل 

فية  ناس لكي م ال تعلي

ة  من خالل وذلك المعرف

لمعرفية ف هم األدوات ا

أساس  لك  ش  التي ت  

تي  ,المعرفة بثقت وال ان

لتاريخ ومن خالل  من ا

األفراد في العصر خالل 

لي  .الحا
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 بعض األدوات المعرفية:

 

 

 

 

  

 القصة .تعتبر من أقوى األدوات في تفاعل المشاعر اثناء التعلم•

 العبارات المجازية .أساسية في معرفة مبتكرة ومرنة•

 صور من الكلمات .تكوين الصور داخل العقل من الكلمات تعتبر أساسية في اشراك وتطوير التخيل اثناء التعلم•

 األضداد الثنائية .أداة تنظيمية مهمة وهي تقريبا جزء اليتجزأ من كل العلوم األدبية•

 القافية وااليقاع .أداة مهمة في مساعدة الذاكرة وتأسيس معاني محسوسة وجذابة•

 الطرائف والمزاح .طرف معينة تستطيع أن تجعل اللغة مرئية وتساعد بشكل كبير على الوعي والتحكم باللغة•

 اللعب .يساعد التالميذ على زيادة تطوير التحكم في استخدامهم  للمعرفة•

 حس الغموض .يساعد التالميذ على فهم أبعاد العالم ما فوق محيط البيئة المعتادة•

 حس التساؤل .يمكن من إقتباس الخيال في كال العالمين الحقيقي والخيالي الذي يفتح آفاق المعرفة•

ينجذب الطالب الى الغرابة والمبالغة مثل افتتناهم بمحتوى كتاب موسوعة جينيس لألرقام •
 المبالغات والحدود .القياسية

بحيث أنهم نوعا ما يتصفون بصفات األبطال , يعطي التالميذ الثقة ويمكنهم من اإلستمرار بها•
 .الذين ارتبطو بهم

 حس البطولة

بعمل ذلك يصبح . توضح بان جميع العلوم هي عبارة عن نتيجة أمال، خوف، وحماسة أحدهم•
 الروايات الشخصية .العالم مفتوح بالمعرفة وغني بالمعاني

تقود الى جذب اإلهتمام واألخذ باإلعتبار بأن هناك إحتماالت للخروج عن المعهود •
 تغيير السياق .واألمورالمسلم بها
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:بعض األمثلة  

 
 

 

 

 

لعبة بحيث  ثم نجهز (Too, Two, To)له نستطيع أن نسمي ثالثة أصدقاء بـفي هذه الحا

أن كل صديق يتصف بصفة معينه تمثل إسمه. سيتفاعل األطفال في اللعبة بالتفكير في 

 كيفية األشكال المختلفة للكلمات التي تمثل شخصياتهم.

 

            ”Too“تقديم 

  Too جداً  نه يلتهم كثيراً من الواضح بأنه ضخٌم جدأ أل (too much) جداً  طويلٌ  يضاً وهو أ (too tallمن الواضح بأ ) نه ذو حركة مفرطة وهو

 .خرى" أo"سمه يجب أن يضيف في إ "o"عندما يضيف الحرف أنه خالف من هم معه في الفريق حتى برج عن العادة اخ دائماً 

                ”Two“تقديم 

Two شئ  ل انهافقدبأنها حذرة أكثر من الالزم. في حالة  لديها هاتفين محمولين، دراجتين، ومن الواضح .كل شي مرتين بقدر ما يستطيع تكرر 

" إلسمها wإضافة حرف "" فهي نجحت في twinتوأم " لها كونبأنها تتمنى بأن يسمها خر. يتضح من طريقة كتابة إأواحد تستطيع أن تعوضه ب

 ."wللحرف "سمها صوت " بالرغم من أنه ال يوجد في إtwinنجاز للتحقيق كلمة "بحيث أنه يعتبر نصف إ

                ”To“تقديم 

الذي تتواجد فيه أو بالشئ  شياء مختلفة. هي دائما غير مقتنعة بالمكانفي طريقها إلى مكان آخر بشكل مستمر, أو تشير الى أماكن و أ Toتعتبر 

بسبب  نحفالحرف الثالث إلسمها, وهي األرى فهي قد تنازلت عن خاأل( twoبخالف ) .عجولة هي دائماً و ,صلت عليه. متزمتة قليالً الذي ح

 .عجلتها الدائمة

 

فعل  طفال يستطيعون عادة ريبة بعض الشيء ولكنها عملية تعتمد على اإلستخدام الحيوي للمجاز, واألسمه تبدوا غاشتقاق شخصية المرء من إ

اني اء على معل شخصيات بنتخي  تشجيع األطفال على  يمكنست ده ش!  غلبصغير,على األ هذا أكثر من البالغين. جرب هذا التمرين مع طفل  

    .بطريقة تعكس خصائصهم toو  twoو  too الممكن أن يقوموا بعمل رسومات تخطيطية لـبعد ذلك. فمن  التذكر بطريقة تمكنهم من الكلمات

 تفضل بزيارة: There, Their, They're)لمشاهدة نسخة  مفصلة أكثر لهذه الفكرة ألمثله أخرى )

).http://www.ierg.net/teaching/lesson_unitplans.html 

 

يتوسع في استكشاف هذه الفروقات فإن المعلم يستطيع أن  Too, Two, Toعن الفروقات بين  ر شيء مابعدما استطاع الفصل تطوير ثالثة خصائص لتصو  

هوم عميق للغة و مف القصة هو تكوينعملية تأليف الذي يكمن وراء  . السرالثالثة العناصرتابة قصة بحيث تحتوي على تأليف ك يمكنهمربما بمساعدة التالميذ 

ق العين , وكيف أناعتمادا على السياق مختلفة دي ثالثة أدوار لغويةف أن نفس النطق للكلمة يمكن أن يؤعن طريق فهم كي األدب الذي نتج في  تستطيع أن تفر 

 الحال أي معنى من الثالثة هو المقصود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[]  

ساعد  للصورة أن ت فاظ كيف  ألل ين ا ب يز  تمي ل ذ ا لتالمي يم ا عل على ت

( ,Tooالمتجانسة مثل   Two, To كل كلمة بالشكل م كتابة  ( وتعل

 الصحيح؟
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عطاء بعض إإبدأ ببساطة بشرح ماهو المعنى المجازي مع Metaphor of the week". األسبوع "الكلمة المجازية لهذا تقديم مسابقة حاول 

م واطلب من التالميذ إما بالكتابة األقالستخدم السبورة البيضاء ودار أو أورقة فارغة على الج ماتبقى سيصبح أسهل مما تتخيل. قم بتثبيت األمثلة,

خالل بضعة أسابيع على األرجح  اختلقوها بأنفسهم. أو جديدة سمعوها من أحدهم لينوب عنهم بكتابة كلمة مجازية على السبوره أو بطلب أحدهم

ع قم بجم اإلبتكار في الكلمات المجازية. كل ظهر أخر يوم في األسبوع الدراسيحجما بسبب سرعة زيادة األمثلة وم ورقة أكبر استخدتضطر إلس

لسماع الغريب و  زديادحماسهم باإل بدأيو لتالميذ باستيعاب مفهوم المعاني المجازيةبدأ اسي. سرعان ما تصويت على أفضل كلمة مجازية لألسبوع

. التي نالت إعجابك منها(, لكن متعة الفوز ستكون كافيه تماماً  تلك المفاجيء منها والتي ممكن أن تفوز بالجائزة )أيضا تستطيع أن تعرض

بعد ذلك يمكن أن  لكل أسبوع. 3ل نتيجة المنافسة بين أفض عبارة عن بحيث أنها ,للشهر يم منافسه للمعنى المجازي المميزق  أن ت  أيضاً تستطيع 

" بحيث توجد جائزة "الكلمة المجازية للعام الحفلة الختاميةعة بانتظار حتفظ بالفائز في أوراق الصقة أو مثبتة بالدبابيس على شرائط ورقية مطبوت

من حولهم واستخدامهم  ناسال عند استخدام المعنى المجازي وأصبحو متيقظين وطفال قد تعلمو ماهشبيهة باألوسكار للفائز. ستجد بأن جميع األ

وية ومن ثم يترتب على ذلك مرونة إستخدام اللغة اللغ ائد من زيادة احاطتهم بالمجازاتسوف يكتسبون فو باألضافة الى ذلك.لها يالشخص

 يجادها ممتعة.  باإلضافة إلى إ

 

 

 
 
 

لتساؤل عن كيفية جعل الصفحة مقبولة أكثر للعين عن طريق لتعلم القوانين بل أيضا ل ليس فقط ),( ينبغي أن تقود التالميذالفاصلة عالمة الترقيم 

قلب عالمات الترقيم.  يدة بحيث أنها تضفي سمة الفضول فيجد. يمكن دعوة التالميذ إلختراع عالمات ترقيم ة للفاصلةمختلفإستعراض تمايالت 

العمل في . يستطيع التالميذ ا من حولناالمسلم به العلوم حولال للغموض بإستمرار يفتح المج ةالمعتاداألشكال تلك الطرق المختلفة لرؤية 

 صوص بسهولة.من شأنها أن تساعد التالميذ على قراءة الن دةت ليأتون بعالمة ترقيم جديمجموعا

 

لن نتمكن من مالحظة المعنى  ذلك ألننا بالطبع إن لم نفعل حن نقلق على اإلمالء الخاطئن

رجع إلى توب في المربع الذي على اليمين, إالمقصود. الذي سنفعله هو كالتالي: إقرأ النص المك

ولكن إذا  توقعت!في القراءة. حسنا, ليست رسالة بسيطة كما  معتادةالخلف كما هي طريقتك ال

, للنظر ما اذا كانت الرسالة مفهومة لديهمالعرض, ودعوت بعض القراء  عرضت ذلك على شاشة

حسناً هذه الرسالة تعتبر مفاجئة  . هل هذا غموض؟لنقاشل ثريسوف يكون لديك موضوع 

 كما أن فيها شيئاً من الغموض.للكثيرين على أقل تقدير 

 

 

 

 

 

 

“I cdnuolt blveiee that I 

cluod aulaclty uesdnatnrd 

what I was rdanieg. The 

phaonmneal pweor of the 

hmuan mnid, aoccdrnig to a 

rscheearch at Cmabrigde 
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in what oerdr the ltteres in a 

word are, the olny 

iproamtnt tihng is that the 

frsit and last ltteer be in the 

rghit pclae. The rset can be 

a taotl mses and you can 

still raed it whotuit a 

pboerlm. This is bcuseaethe 

huamn mnid deos not raed 

ervey lteter by istlef, but the 

word as a wlohe. Azanmig 

huh? Yaeh and I awlyas 

tghuhot slpeling was 

ipmorantt!” 

 

تعليمية؟ ل لفصول ا ة في ا المجازية بسهول ني  م المعا إستخدا التالميذ على ممارسة   كيف يمكنني تدريس ومساعدة 
 

إستخدام حس الغموض في الفصول  التالميذ على ممارسة  مية بسهولة؟كيف يمكنني تدريس ومساعدة  علي ت ل  ا



 

P
ag

e1
0

 

مت "األدوات خد  است  ( بحيث 6981-6831) Lev Vygostkyجزء من حداثة هذه الطريقة يعتمد على أعمال العالم النفسي ليف فيوجايتسكي  

ل الطرق التي ك  ش  : هي ميزات في عقولنا ت  لها البسيط ألدوات المعرفية" ؟ التعريفالمعرفية" خاصته في التطبيقات العلمية اليومية. إذن ماهي "ا

تطيع من خاللها أن نفهم العالم من حولنا بشكل أفضل, كلما كانت مجموعة األدوات المعرفية التي نس

 ا أفضل. مجموعة األدوات الخاصة تؤثر على ترجمتنا للعالم من حولنا, تماماً نتراكمت لدينا غنية, كان فهم

ط كيفية قدرتنا على س  ية تو. العدسات أو األدوات المعرفعلى ماتراه أعينناكما هي العدسات التي تؤثر 

الرؤية و فهم معاني األشياء. إذا أردنا أن نفهم كيف نتعلم, إذن, يجب أن نركز اهتمامنا على تلك األدوات 

ميذ المعرفية. التحدي التعليمي لدينا هو كيف نحفز, نستخدم, ونطّور تلك األدوات لتحفيز فهم التال

قترح نهج ايتسكي تفيوج أعماللتوضيحه. امج التعليم التخيلي( برن ILP)هدف ومهاراتهم المعرفية وهذا ماي

جديد لتعليم المعرفة وذلك يرجع إلى طريقته األساسية المختلفة في شرح كيفية تطور الناس ذهنيا. لشرح 

 http://www.sfu.ca/~egan/Vygotskycogandlit.pdf(.أعمق تفضل بزيارة: 

 

 

دراسات في طريقة تفكير  علىاشتملت  األسس األخرى لنهجه أحد

صدر غريباً بعض الشيء الثقافات الشفهية التقليدية. قد يبدو هذا الم

غير  أن هذا المصدر يبدو طريقاً  كيف ن نحن نوضحية, ولكللجوء في البحث في طريقة التدريس اليوم

لتعلم المعرفة سيحصل المعلمين على فهم أفضل عن كيفية مساعدة الناس  عرض توجيهات تعليمية.لمباشراً 

العصر الحالي. من الواضح بأن والتي برزت في التاريخ وعن طريق فهم األدوات التي تكمن ورائها, 

تهم ولو بشيء بسيط باللذين عاشو اليمكن مقارن ا من الغرب إلى فصول التعليماألطفال والبالغين اللذين قدمو

البالغ الغير متعلم تظل بيئة ملية بالمعرفة  البيئة العصرية في الغرب للطفل أوفات الشفهية. في الثقا

نجدها في الثقافات الشفهية, مثل رواية  التي من "األدوات المعرفية" اً ولكن بالرغم من هذا, كثير وتأثيراتها.

بعض  فنا بطريقة موجزةاستكش لو أكثر تفاعلية مع خيال التالميذ. حتى أن التوجيهات العلمية يمكن أن تكون ظم, تساعدنا لنفهم كيفالقصص والن  

 ية. لمزيد من المعلومات اتطلع على:التقنيات التطبيق عدد منفسوف نحصل على  ية للثقافات الشفهية,األدوات المعرف

)./476http://www.hepg.org/her/abstract 

 

 Imaginative Education Research Groupالمؤسسة الثالثة للعمل هي فريق البحث للتعليم التخيلي 

ierg)   من خالل ابتكارات,  دولياً  اهبتطوير سمعت   سريعاً  ت, وقام16الـل هذا الفريق في بداية القرن شك  (. ت

ظهار كيف أن مشاعر وخيال المتعلمين يجب أن يتفاعل الى ا . توجه تركيزهماتطبيقات, وانجازات برامجه

 من طرق لتمكين المعلمينصميم تقنيات وو براعة كبيرة في تليصبح التعلم أكثر فاعلية و كفاءة, وقد أظهر

 .ب والطالبات في العملية التعليميةشراك الطالإل استخدام تلك األدوات بشكل روتيني فعال

 

  

 ثالث أسس لهذا النهج  
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والمزيد من األمثلة عن دروس ووحدات  مواد عن هذا النهجالمزيد من التستطيع إيجاد  .iergهو األجدد من مبادرات  برنامج التعليم التخيلي

. المصدر الثالث http://www.ierg.netمصممة عن عدة مواضيع معرفية وفي عدة مجاالت في المناهج الدراسية في هذا الموقع اإللكتروني 

 بعنوان:  Kieran Eganن في كتاب الدكتور كارين إيج قد تم شرحه مفصالً  ILPلـ 

The Educated Mind: How cognitive tools shape our understanding (University of Chicago Press) 

 المراجعات الجديدة للكتاب شملت مايلي:

 

Howard Gardner كتب مؤلف (Frames of Mind, Multiple Intelligences: The Theory in Practice):  لدى كارين إيجان"

 عالمة Ann Fullick "اب يوفر أفضل مقدمة لبقية أعماله المهمة., وترحيبي في مجال التعليم في العصر الحالي. هذا الكتعميقتفكيرأصلي, 

الكثير في هذا الكتاب ل... هناك في النهج للعملية التعليمية كك   جذريا   يقترح إيجان تغييرا   ..."نوقش الكتاب بدقة وهو سهل القراءة: جديدة

"تقريبا أي : المجلة البريطانية لعلم النفس التربوي  Dr. Richard Fox"لجذب اهتمام وإثارة هؤالء اللذين يناقشون, يبحثون أو ينقلون التعليم.

: كتاب نيويورك تايمزمراجعة  C.J. Driver  شخص مشارك في أي مرحلة أو أي جزء في النظام التعليمي سيجد هذا الكتاب ساحر للقراءة."

 Oliver Leaman . هو شيء جديد ومختلف للغاية." Educated Mind"نظرية جديدة للتعليم وهي )صدق أو ال تصدق( مفيدة...كتاب 

 الكتاب.""هذا كتاب مثير للغاية...القراء المنهكين من المخرجات التي قدمها المفكرون التعليميون, سيشعرون بالتجديد من خالل هذا : محاضر

Vivian Paley مؤلفة لـكتب )Boys and Girls: Superheroes in the Doll Corner, Kwanzaa & Me: A Teacher's Story) :

"يكتب كارين إيجان بوضوح وخفة ظل عن أحد القضايا األكثر أهمية في عصرنا. قطار المدرسة, إيجان يحذرنا بأن ذلك القطار قد ضاع في 

الفلسفية المسدودة: نحن نحتاج إلى إتجاهات جديدة, عالمات وإشارات لتساعدنا في إعادة التفكير في الرحلة. في تصور فوضى من المسارات 

اوي قصص والنظر الى لإلستخدام الفوري. لو بدأنا بإعادة تأهيل المعلم كر إيجان التخيلي "التطوير من الفهم" يعطينا خارطة جديدة تماما  

ن, سوف نكون مستعدين لإلنضمام إلى إيجان في رؤيته الغير عادية للمدرسة الراشدة المعقولة ء حدسيين ومسرحيياألطفال على أنهم شعرا

 للكل."

 

 

  

http://www.ierg.net/
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 ورش العمل:

 للتكاليف والظروف. تواصلوا معنا

 

نحن أيضا نوفر مؤتمرات, جلسات, ودورات مصغرة عن بعد 

اإليميل لمزيد من تتحدث عن المعرفة التخيلية. راسلنا على 

 المعلومات.

  

 

الموقع اإللكتروني: 

 http://www.ierg.net/ilp 

 

تفضل بمشاهدة الموقع لألخبار 

والمؤتمرات وعروض أخرى. الموقع 

رسال مشاركاتك, لك فرص إأيضا يوفر 

 تعليقاتك واستفساراتك.

 

 

 إيميل:

 ilp-ed@sfu.ca. 

 

الهاتف:أرقام   

Telephone:  (778) 782-4479 

Fax:   (778) 782-7014 

 

 تمت الترجمة بواسطة:

 نسيبة أنور داغستاني

 رامي عمر بالخير

 

 

 

 

 

هو خلق شبكة اتصاالت بين الباحثين,  ILPمن أحد أهداف 

والمتخصصين في تطبيق النظام التعليمي, وآخرين مهتمين 

بالمعرفة التخيلية. إذا رغبت في استالم تنبيهات الكترونية 

إلطالعك على الجديد من أعمالنا, مناسباتنا , نشاطاتنا, أو 

 صحيفتنا, قم بالتواصل معنا. بالتسجيل في

Teaching Literacy:  
Engaging the imagination of 
new readers and writers. 
 
By Kieran Egan. Appendix by 
Gillian Judson. Corwin Press. 
 
[2006 Foreword Magazine Book 
of the Year Award Finalist 

USA Book News "Best Books 
2006" Award finalist.] 

http://www.ierg.net/ilp

