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2016أأغسطس  1إلثنيین   
 

 ً -بدأأ االيیومم بخيیارريین في االساددسة صباحا يیوجا أأوو نزهھھھة في االطبيیعة. بدأأ االيیومم االرسمي في االتاسعة صباحاً بغناء مشارركتيین.  
"مونتسورريي في االهھند: االحركة وو ررحبت ليین لوررنس بالجميیع ووووضعت االخطوطط االعريیضة لمسارر االيیومم. االتقديیم ااألوولل بعنواانن 

٬، أأووما ررااماني. تتبعت أأووما تطورر االتعليیم في االهھند منذ أأيیامم ما قبل ااالستعمارر AMIاالشعب" قامت بعرضهھ مديیرةة االتدرريیب بب
نبهھت أأووما لتأثيیر ثالثث شخصيیاتت محورريیة في سيیاسة االتعليیم: جيیجبهھايي بادديیكا٬، مرووررااً بالتغيیرااتت تحت االحكم االبريیطاني. 

ثث تاجورر٬، وو مهھاتما غانديي. جعلت هھھھذهه االمقدمة من االممكن ررؤؤيیة عمل مونتسورريي في سيیاقق تارريیخي وو سيیاسي. رراابيیدرراانا
بدعوةة من االجمعيیة االثيیوصوفيیة. ظظنت مونتسورريي أأنن  1939تعرفف االمشارركيین على حضورر مونتسورريي ألدديیارر ألوولل مرةة سنة 
رر االمتوقع لتدرريیبهھا ااألوولل بخمسيین شخص٬، وو لكنهھ ااجتذبب بقاءهھھھا سيیدوومم ستة أأشهھر٬، وو لكنهھ اامتد لست سنوااتت. قدرر عددد االحضو

أأنهھت أأووما االتقديیم  ثالثمائة. تحدثت أأووما أأيیضاً عن ددوورر مارريیو مونتسورريي وو أألبيیرتت جوستن في تروويیج االحركة في االهھند.
االحديیثة تجعل من االجلي قدرر ااالحتيیاجج إإلى االمزيید من االعمل.بعرضض بعض ااإلحصائيیاتت   

 
فيیشوااسس قصة مؤثرةة عن إإسهھامم خوررشيید تارراابرفاال االموحي. كانت خوررشيید ططفلة ضعيیفة االجسد لم بعد ذذلك قصت كالبانا 

ووااحد من  خوررشيید تستطع االمشي حتى سن االراابعة٬، وو لكنهھا ااستمرتت في مسيیرتهھا حتى سن االثالثة وواالتسعيین. حضرتت
اررجج لتوفيیر االمالل من أأجل تأسيیس مدررسة في االهھند وو كونت عالقة ططيیبة مع ماموليینا. عملت خوررشيید بالختدرريیباتت مونتسورريي 

. كالبانا هھھھي نسيیبة خوررشيید٬، وو تتذكر بمحبة كيیف غذتت خوررشيید االطاقة االكامنة 1953االمونتسورريي االخاصة بهھا٬، االتي أأسست 
لكل ططفل. أأنهھت كالبانا تقديیمهھا بعرضض صورر.  

 
 

االعملي. االهھدفف في نهھايیة االتجمع هھھھو تسجيیل  : تعميیق االفهھم٬، ااإلعداادد٬، االتطبيیقEsFقدمت ليین عرضض للعناصر ااألساسيیة لتجمع 
أأحدااثث االتجمع وو جمع حكايیاتت االمشارركيین. باإلضافة إإلى ذذلك٬، ترجو ليین خلق ووثيیقتيین ددااعمتيین للمجالل٬، ووااحدةة لتحديید االقيیم 

٬، وو ااألخرىى تصف ااإلعداادد االالززمم لتصبح من االمعلميین بال حدوودد. مارريي EsFاالمتطلبة لعمل  ااألساسيیة لمباددئئ مونتسورريي
كاررووليین بارركر ستقودد مجموعة عمل لمخاططبة االوثيیقة ااألوولى٬، بيینما تقودد جاكي مونن االمجموعة ااألخرىى. ستعمل فيیكتورريیا 

بارريي مع مجموعة صغيیرةة لمناقشة جمع االحكايیاتت. بعد ذذلك٬، تم عرضض جزء من فيیلم ألنديي جوددمانن يیتحدثث عن رروواايیة 
االحكايیة كالمماررسة ااألفضل.   

 
في شنايي عرضاً عن "بناء عائالتت مونتسورريي". تحدثت فيیديیا عن ررحلتهھا  Reliefبعد االغدااء٬، قدمت فيیديیا شانكارر من مؤسسة 

لتأسيیس مركز مواارردد للعائالتت. تتضمن ذذلك تجهھيیز مستوددعع من مواارردد مونتسورريي٬، توجيیهھ وو إإعداادد االعامليین وو االعائالتت٬، وو 
جج رريیفي وو مدني وو عرضت أأفالمم عن ااألهھھھالي وو هھھھم يیتحدثونن عن مرااكزهھھھم. خالفة. قدمت فيیديیا نموذذإإعداادد خطة تدرريیب وو 

تجمع االمشارركيین بعد ذذلك في مجموعاتت االقرااءةة قبل االرجوعع لتسليیم خالصة االيیومم. عقد إإجتماعع إإختيیارريي للمشارركيین االمهھتميین 
سيیة خاصة قدمم فيیهھا أأططفالل بموااصلة االنقاشش في االحركة االهھنديیة من حيیث االخطوااتت االتي يیجب إإتخاذذهھھھا. ثم حضر االجميیع أأم

مدررسة برااجنيیا في حيیدرراابادد االرقصاتت االتقليیديیة االهھنديیة٬، وو تضمن ذذلك االعشاء وو نهھايیة االيیومم.  
 
 


