
عىل األطفال  حصول  حول  بحث 

كورونا  أيام  خالل  الحقوق 

من  مختلفة  مناطق  يف 

سطنبول ا

العمري التوزيع 

 عدد األطفال الذين شاركوا يف

نظرهم وجهات  وشاركوا  البحث 

 من األطفال ال

الوصول  يستطيعون 

إىل بانتظام 
EBA

32%

معلميه يطالبون  األطفال  من 

الدراسية موادهم  بتدريس 
16%

أعرب 14% من األطفال عن رغبتهم

بعد مع أصدقائهم  التعليم عن  بحضور 
للفهم EBA  يطالب قابلية  أك¤ 

من األطفال بأن تكون املحارضات حول 20%

               من األطفال إنهم ال يستطيعون التواصل
قال   

منتظم مع معلميهم. رصح   بشكل 

أن تواصلهم مع املعلم أحادي البعد ويقترص  

املنزلية  الواجبات  إرسال/استالم  عىل 

SMALL PROJECTS

 تستند هذه البيانات إىل مقابالت هاتفية مع 122 طفالً يف مايو/أيار 2020 (الربع األخµ) يف املناطق التالية يف إسطنبول: فاتح-كاراجومروك،

 فاتح-تشابا، فاتح-موالنا كا¼، فاتح-فندك زاده، أتاشهµ-كايشداغ، سانجاك تيبي-ساري غازي وبيه أغلو تارالبايش

عاما11-14ً

عاماً 6-10

عاماً  15-18

املدارس إغالق  بعد  األول  الشهر  يف  إليه  الوصول  من  أ¾كن   ¿ 

تعمل ال  زالت  ما  لكنها  صحيحة،  كانت   ¼ الخاصة  املرور  كلمة 

عاماً 16

األفضل من  سيكون  عمرنا.  تناسب  ألعاب  هناك  كانت  لو  أ¾نى 

 Âأصدقا إىل  أك¤  التحدث  عىل  وقادر  وحيداً  أكن   ¿ لو 

عاماً 13

بعد عن  التعليم  يكون  أن  يجب  كيف  حول  أفكارك  عن  الكبار  سألك   إذا 

إلينا يستمعوا  ولن  يكون،  أن  ينبغي  كيف  عن  أبًدا  يسألونا  ستقول؟لن  ماذا 

أعوام 9

دروس تحرضوا   ¿ إذا  إنه  املعلمون  قال  شيًئا.  نفعل   ¿

يشء  يحدث  فلن  بعد،  عن  التعليم 

"EBA تتبع يقولون"ال  كانوا  لو   Ìك األمر  كان 

أفضل بشكل  مصالحهم  يخدم  هذا  أن  أعتقد 

عاماً 16

كتًبا إلينا  أرسلوا  لو  األفضل  من   كان 

جانب إىل  لحلها.  مشاكل   وأعطونا 

هكذا ندرس  أن  بإمكاننا  كان  التلفاز، 

عاماً 12

أعوام 9

أختي لكن  الهاتف،  استخدمت  لقد 

يل  تعطيه  وال  كثµًا  تستخدمه 

عاما3-5ً

اإلعالم ووسائل  املعلومات  إىل  الوصول 

بينÌ ذكر %21 يف الجولة األوىل من املقابالت أنهم ال

انخفض  اإلنرتنت،  إىل  الوصول  يستطيعون 

هذا املعدل يف الجولة الثانية إىل 6% 

               من األطفال أنهم حصلوا عىل معلومات حول فµوس كورونا عرب األخبار
ذكر   

             أنهم ¿ يتلقوا أي 
التلفزيونية ووسائل التواصل االجتÌعي. ذكر  

أخبار وال يريدون معرفة املزيد عن فµوس كورونا عىل أي حال 

حويل من  أحد  يعد   ¿ بكورونا.   Ìًمهت أعد   ¿

موجود   µغ وكأنه  أترصف  عنه.  يتحدث 

كورونا  عن  األخبار  أسمع  عندما 

بامللل"  أشعر  "آه،   أقول 
،

عاماً 11

أنا ال أتابع األخبار، قالت أمي، "ال تنظر

عاماً 11

 "

21% 6%

واستمتع اسرتح 

فراغك  بوقت 

والعب 

                من
رصح   

األطفال بأنهم ¿ 

التواصل  يستطيعوا 

مع أصدقائهم 

حتى يخرجون  ال  الذين  األطفال 

ذكروا  بها  املسموح  األيام  يف 

أو  ذلك،  يفضلون  ال  أنهم 

عائالتهم  أن 

بذلك  لهم  تسمح  ال 

حزمة األلعاب.  داÖًا   Âأصدقا يلعب 

كافية  ليست  بنا  الخاصة  اإلنرتنت 

نلتقي  أن  ×كننا  ال  ولهذا  لأللعاب، 

عاماً 12

لدينا أن  تعلمون  لكنكم  أحيانًا.  القدم  كرة  ونلعب  أخرج،  برصاحة، 

البقاء  ×كنني  ال  املنزل.  يف  كثµا  مللت  لقد  كذلك؟  أليس  إذنًا، 

نذهب  ال  نحن  وجهي.  أملس  ال  لكني  تغضب،  أمي  ذلك.  من  أك¤ 

الفور  عىل  عدنا  لكننا  األيام،  أحد  يف  ذلك  فعلنا  الحديقة.  إىل 

يف  البقاء  تحمل  أستطيع  ال  ولكني   Ìًمزدح املكان  كان  إذا  أذهب  لن 

الوقت  طوال  نفسه  اليشء  نفعل  نستيقظ،  ننام،  نحن  اآلن.  بعد  املنزل 

عاماً 14

مكثت الليلة  تلك  يف  األربعاء.  يوم  خرجت 

إىل  عدت  التايل  اليوم  ويف  خالتي  منزل  يف 

أن  الرائع  من  كان  املنزل. 

ذلك  افتقدت  بالخارج،  أكون 

عاماً 14

به لتقوم  عمل  لديها   Þوالد األربعاء.  يوم  الخروج  ×كنني  ال 

بقيت  "لقد  يقول،  يل.  يسمح  ال  أيضاً  والدي 

اآلن  تخرج  ال  لذلك  اآلن،  املنزل حتى  يف 
"

عاماً 13

األيام  يف  يخرجون 

أيًضا  األخرى 

يف حتى  يخرجون  ال 

بها  املسموح  األيام 

وجهات نظر األطفال

19%

82%

9%

41%

9%

ذكر

 من األطفال أنهم ال

دروس متابعة  يستطيعون 

EBAألنها رسيعة أو ألنها مملة

 تم إنتاج هذا املنشور بدعم مايل من االتحاد األورو¼ يف إطار برنامج االتحاد األورو¼
املسؤولون الوحيدو ن عن محتوى هذا املنشور هم وال تعكس بأي حال من األحوال وجهات نظر االتحاد األورو¼

.“Etkiniz”Sulukule Gönüllüleri Derneği, Smal Project İstanbul ve Bașak Kültür ve Sanat Vakfı

Tarlabașı Toplumunu Destekleme Derneği,

التعليم إىل  وصول 


